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 سعت الدراسات اللغوية واللسانية منذ نشأهتا إىل دراسة اللغة، وعملت على وصفها 
دبختلف الوسائل وادلناىج ادلتاحة لذلك، وبتطور اللسانيات احلديثة مت اإلسهام يف إبراز حقيقة 

 .اللغة بشكل كبَت، وكشفت عن مناىج جديدة لتحقيق ذلك
 على أن ؛واللغة من أىم مظاىر السلوك اإلنساين؛ خاصة اجلانب التواصلي التداويل منها 

 بل ىو مقتصر على مقاربة النص  الداللية؛ أكثر ما يهتم بالعوامل اللغوية للخطابالتيار التداويل
 بغرض الوصول إىل سرب األبنية اللغوية وما فيها من إمكانات حجاجية، فاحلجاج  ودالليالغويا

 العتبارات لغوية أساسا، عخيض_ أي اخلطاب احلجاجي _  فيو  وكل شيءاداخل بناء اللغة نفسو
 .حجة ونتيجة عالقة بُت؛ أي  عالقة بُت قولُتويةوىو يف نظرية احلجاج اللغ

واخلطاب احلجاجي يكون شفهيا أو مكتوبا، ولكل منهما تقنياتو اخلاصة بو يف البناء  
              واألداء، دبا يقتضي اإلشارة إىل بناء وحبك النص احلجاجي، وإن كنا يف ىذا ادلقام 

 عتبات نص مكتوب وبالطبع لو حدوده اخلاصة، والذي ىو عبارة ىلسنقف ع–  أي الدراسة- 
 تتسم بالطابع احلجاجي لكون أكثرىا كان عبارة عن رد قوامو احلجة ؛عن رلموعة مقاالت

، وادلبحث احلجاجي يتميز بكثرة احلقول ادلعرفية اليت تتناولو؛ كالفلسفة وادلنطق واللسانيات والربىان
. ونظرية التواصل

 للحجاج يف مدونة تعمل على مساعديت يف  دالليةلذلك وددت أن تكون الدراسة لغوية  
عيون  "  اإلصالحية منيمالبشَت اإلبراىيزلمد تطبيق العملية اللغوية احلجاجية، فكانت مقاالت 

: اآلتيةزلال ذلذه الدراسة، وعليو سيكون عنوان حبثي ىذا على الشاكلة " البصائر
  -" مقاربة لغوية داللية–لبشير اإلبراهيمي لمحمد ا  اإلصالحيةمقاالتال في الخطاب الحجاجي" 
باعتبارىا تتعلق بدراسة احلجاج لغويا يف شقو – تنطوي دراسة من ىذا الشكل  و

بيان أأية ادلكونات اللغوية يف بناء النص احلجاجي، ومن  منها على أأية بالغة، لعلّل - التطبيقي
 استنطاق النص العريب ، وكذا زلاولةاالتصال والتداول اللغوي عملية شبة دورىا اإلسهامي يف

 قياسا بالنص الًتاثي  لغويااحلجاجي منو ومقاربتو ةــخاص– عيون البصائر أمنوذجا طبعا – احلديث 
 زلاولة التعرف على شاكلة احلجاج يف ضوء النظرية احلجاجية اللغوية كنظرية حديثة،و ،العريب
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العريب احلديث من حضور للفعاليات احلجاجية من مكونات واستكناه ما يف النص احلجاجي 
البناء إىل الروابط احلجاجية، وكذلك زلاولة الوقوف على صبالية وسائل اإلقناع الداللية منها 

واللغوية ودورىا الفعّلال يف عملية تبليغ اخلطاب يف ضوء الدرس اللغوي احلديث، ومعرفة التطور 
احلاصل يف استعمال ادلكونات اللغوية لوسائل إقناع حجاجية، ودورىا الداليل عرب مراحل      

. زمنية سلتلفة
ة يف مراوحة ـكان ذاتيا رغب ة وىذا ادلوضوعــلعلّل أول سبب يف اختياري ذلذه الدراس و

 مث أنّل ،الدراسات اللغوية خاصة احلديثة منها وما تعلق بنظرية االتصال والتداولية وربليل اخلطاب
، وىناك يت يتسم بشيء من العقلية والربىان شلا يسَت وميوال – احلجاج  أي–طبيعة ادلوضوع 

الكشف عن تطور الدرس احلجاجي   لعلّل أأها،دلوضوعا  الختياري ىذاأسباب موضوعية عدة
زلاولة  اللغوية، واللغوي عرب التاريخ إىل حدّل الوقوف على شاكلتو احلديثة متمثال يف نظرية احلجاج

والتداولية ربت سقف ربليل  الــ اللغوية مسايرة وسباشيا ونظرية االتصتلك النظريةالعمل يف ظل 
الكشف عن مستوى النص احلجاجي العريب احلديث مقارنة بالنص احلجاجي ، وكذا اخلطاب
 ومنو كذلك العمل على _ ودالليا  تطورا  لغويا _العريب ومدى االمتيازات اليت حصلت فيو الًتاثي

غالبا ما يعاين من   يف عملية الدراسات اللغوية احلديثة خاصة يف شقّلها التطبيقي  والذيادلساأة
، وعن اختيار زلمد البشَت اإلبراىيمي ومقاالتو، فذلك لطبيعة خطابو شحٍّ يف الكتابة والتأليف

الدعوي اإلصالحي الذي جاء يف فًتة تقتضي من صاحبها أن يكون خطابو حجاجيا إلقناع 
ادلتلقي والتأثَت فيو؛ سواء أكان يف سلوكو أو معتقداتو، ومل ال يف إصلازاتو الفعلية، وطبيعة ىذا 

. اخلطاب زبدم موضوعي بشكل كبَت
مدى حضور وسائل اإلقناع  ما ىو ودلناقشة ىذا ادلوضوع يساورين طرح إشكال أساسي و

من أجل أداء  استعماذلا  كان  وكيفاخلطاب احلجاجي للبشَت اإلبراىيمي؟يف -  لغويا ودالليا–
؟  ة ادلساأة يف عملية اإلقناعــإعماال للبٌت اللغويتبليغها وتثبيت الفكرة ادلراد 

 كيف كان تاريخ احلجاج خاصة : منها،على أن ىذا يقودنا إىل طرح عدة إشكاليات فرعية
أىم وما ىي  شاكلة بناء النص احلجاجي ؟ وكيف كانتيف النص الًتاثي العريب، وكيف تطور
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ما الكيفية و؟ وما ىي للدراسة يف ىذا البحث ةــمدى ذبسدىا يف نص ادلدونة ادلقًتحما مكوناتو و
؟ اإلبراىيمي  رـل والروابط احلجاجية يف مقاالت البشيـاألشكال اليت ذبسدت فيها العوامطبيعة 

الل ـوىذا الشيء يستدعي طرح عدة فرضيات متوقعة ومتصورة ذلذا ادلوضوع من خ    
: اإلشكاليات ادلطروحة، لعل منها

الًتاثي  أنو حدث تغَت وتطور كبَت يف النص احلجاجي احلديث مقارنة بالنص احلجاجي   - 
. العريب خاصة

ة البناء ـسًتاتيجياة ، من حيث ـ انبناء نص ادلدونة على شاكلة النصوص احلجاجية ادلألوف   -
. وادلكونات

 بشكل مالئم يف النص احلجاجي  داللياحسن استغالل وسائل اإلقناع اللغوية وذبسدىا-    
  .أن موضوع ادلدونة قائم على الربىان واإلقناع و خاصة،العريب احلديث

وي ـ والذي ينط احلجاجي،ابـ ضمن درس ربليل اخلطجندرــيف إطار ىذا البحث الذي يو
ىو إعطاء ه  لعلّل اذلدف األساسي من، واللساين احلديث الداليلاىتمامات الدرس اللغوي ربت

 واستكناه فحوى نص عريب حديث ،زلاولة تطبيقية يف جزء من كثَت قد نُظِّر يف ىذا اجملال
كما يهدف إىل زلاولة إعطاء ،  اليسَت يف دفع عجلة الدرس اللغوي احلديثرو بالنزـلإلسهام ول

 .جاجة االتصال واحلــ التحليل اللغوي ونظري ذاتودراسة تتضمن يف اآلن
 الدارس أن طبيعة ادلوضوع ىي اليت ربدد نوع ادلنهج ادلتبع يف الدراسة، ىلال خيفى ع  و

ادلنهج االستعانة ب ف،وادلنهج الذي اقتضتو ىذه الدراسة ىو ادلنهج التارخيي والوصفي التحليلي
ي عرب التاريخ، أمّلا ـي الدرس احلجاجـ حركة التطور احلاصلة ف تتبعمن خاللىا التارخيي نرصد

ا ـالوصفي فنعمل من خاللو على رصد الظواىر اللغوية اخلاصة باحلجاج يف ىذا ادلوضوع سواء م
  ادلنهجاــو وسائل اإلقناع اللغوية قصد الكشف والتبيُت، أمّل أتعلق بالعوامل أو الروابط احلجاجية 

يف دالليا  وتبيُت كيفية إسهامها ىا، فيساعد على كشف تداخل ادلكونات اللغوية وترابطيالتحليل
 .عملية اإلقناع وكيفية استعماذلا كوسيلة إقناعية حجاجية
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 وتشتمل ىذه الدراسة على مقدمة ومدخل وثالثة فصول وخاسبة ألىم النتائج، ففي ادلقدمة    
سأعطي ماىية ادلوضوع وادلادة ادلدروسة وادلنهج ادلتبع يف ىذه الدراسة، كما سأشَت إىل بعض 
الدراسات السابقة يف ادلوضوع، واإلشارة إىل أىم ادلصادر ادلعتمدة وكذا صعوبات البحث اليت 

. غالبا ما تعًتي طريق الباحث
   أما ادلدخل فقد خصصتو ألعرّلف فيو بالكاتب وادلدونة، حيث أردتو أن يكون إطاللة يف 
عامل البشَت اإلبراىيمي من حيث النشأة والدراسة وطبيعة تكوينو وثقافتو وكذا أعمالو، وعن 

. بالتعريف دلادهتا وموضوعاهتا الواردة فيها وأسلوهبا" عيون البصائر " ادلقاالت من 
  أما الفصول الثالثة فسأعطي يف الفصل األول التمهيدي، مدخال نظريا للموضوع ربت 

عنوان ماىية احلجاج وأىم نظرياتو، بدءا بادلبحث األول عن اخلطاب احلجاجي، ويتضمن ثالث 
ماىية احلجاج ، اخلطاب واحلجاج، والنص واحلجاج، مث ادلبحث الثاين عن احلجاج : نقاط أساسية

يف الًتاثُت اليوناين والعريب، أبتدئو ببسطة تارخيية عن احلجاج يف الًتاث اليوناين سواء أكان عند 
السوفسطائيُت أو أفالطون أو نظرية أرسطو يف احلجاج، مث احلجاج يف النص الًتاثي العريب، زلاوال 

التمييز بينو وبُت اجلدل وادلناظرة، مث التطرق إىل عالقة البالغة العربية القدمية باحلجاج، وأخَتا 
إعطاء تصورات نظرية يف احلجاج واجلدل يف الًتاث العريب، وذلك بالًتكيز على ابن وىب ونظريتو 
يف احلجاج والقرطاجٍت وكذا اجلاحظ، مث التطرق إىل ادلبحث الثالث وأىم نظريات احلجاج اللغوية 

. حديثا، بدءا بالبالغة اجلديدة ووصوال إىل نظرية احلجاج يف اللغة
اسًتاتيجية بناء نص ادلقاالت حجاجيا، وتضمن ثالثة : أما الفصل الثاين فقد وسم بعنوان 

مباحث، ادلبحث األول بعنوان بناء النص احلجاجي يف ادلقاالت، وتضمن مكونات النص 
احلجاجي كما سبثلت يف ادلدونة، مث بناء تلك ادلكونات، بدءا بالبناء الشكلي لعناصرىا، مث عملية 

. ، مث التدعيم بأنواعو(الدعوى  )ربليلية للمقدمات 
 أما ادلبحث الثاين فقد وسم بعنوان السلّلميات احلجاجية يف ادلقاالت، وتناولت فيو ادلفهوم 

واألسس العامة لنظرية السالمل احلجاجية، مث بينت كيفية حصوذلا يف ادلقاالت، ويف األخَت تطرقت 
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إىل قوانُت الًتتيب احلجاجي يف مدونة الدراسة، انطالقا من قانون تبديل السلم إىل قانون القلب مث 
. قانون اخلفض

 وقد كان ادلبحث الثالث من ىذا الفصل ربت عنوان الروابط والعوامل احلجاجية يف 
ادلقاالت، وتناولت فيو مفهوم الروابط والعوامل احلجاجية، مث دراسة ربليلية ألىم الروابط يف 

لكن، وبل، وحىت، : ادلقاالت، وقد أخذت ثالثة روابط حجاجية كنماذج للدراسة والتحليل وىي
. وكذا بعض الروابط احلجاجية األخرى كأسلوب القصر وواو احلال

 ليبقى الفصل الثالث ألدرس فيو وسائل اإلقناع يف ادلقاالت، وكان هبذا العنوان، وقد 
وسائل اإلقناع ادلنطقية الداللية يف ادلقاالت، وتناولت فيو : ضمنتو مبحثُت، ادلبحث األول بعنوان

. مفهوم اإلقناع، مث الوسائل ادلنطقية الداللية؛ من قياس منطقي وإضماري مث القياس ادلتدرج
 أما ادلبحث الثاين فوسم بعنوان وسائل اإلقناع اللغوية يف ادلقاالت، وتناولت فيو ثالثة بٌت 

. بنية التكرير وبنية التوازي مث بنية االزدواج أو التوازن: أساسية وىي
 ألهني الدراسة خباسبة أرصد فيها صبيع النتائج ادلستوحاة من الدراسة بعد أن أجيب عن 

. اإلشكال ومدى صدق الفرضيات ادلتوقعة فأعمل على إثباهتا أو نفيها
 وقد اعتمدت يف اصلاز ىذا البحث على عدة مراجع عربية وأجنبية، حاولت اإلفادة منها 

؛ إذ يرتبط بعدة -أي احلجاج - والتوفيق فيما بينها قدر اإلمكان، وذلك لثراء ىذا ادلوضوع 
حملمد سليمان " النص واخلطاب واالتصال " رلاالت معرفية، ولعلّل أىم تلك ادلراجع اليت اعتمدهتا 

أىم نظريات احلجاج من أرسطو إىل " أليب بكر العزاوي، وكذلك " اللغة واحلجاج " العبد، و
. جملموعة من ادلؤلفُت، وغَتىا" اليوم

، وىي _أي احلجاج عند اإلبراىيمي _  وىناك عدة دراسات سبقت دراسيت ذلذا ادلوضوع 
خصائص اخلطاب احلجاجي وبنياتو اإليقاعية يف أعمال البشَت : " رسالة ماجستَت بعنوان

، ولكن ىذه الدراسة ورغم بعض النتائج ادلعتربة "_ دراسة لنماذج نصية سلتارة _ اإلبراىيمي 
إالّل أهنا اقتصرت على منوذجُت          - كما أين قد أفدت منها يف بعض النقاط -ادلتوصل ذلا 

ا أسرفت يف الشق النظري كثَتا، شلا أعطاىا -  مقالُت – اثنُت فقط للبشَت اإلبراىيمي، كما أهنّل
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صبغة تنظَتية أكثر منها دراسة تطبيقية للموضوع، مث أنّلو مل يتعمق يف دراسة وسائل احلجاج 
. اإلقناعية عند اإلبراىيمي وىي أساس الدرس احلجاجي اللغوي

 ولعلّل أكرب عائق اعًتاين يف إصلاز ىذا البحث ىو كثرة ادلصطلحات يف ىذا اجملال مع 
االختالف يف ربديد مفاىيمها بدقّلة بُت الباحثُت وادلدارس اللسانية، فحاولت األخذ بادلتداول 
أكثر وادلتقاربة يف مفهومها، ومن الصعوبات كذلك اختيار ادلدونة؛ أي ادلقاالت اليت ستكون 

مدونة للدراسة من رلموع مقاالت عيون البصائر، والتجأت إىل وضع أساسُت اثنُت لالختيار، 
األول حسب ادلوضوع، فكانت ادلقاالت ادلختارة سلتلفة ومتعددة ادلواضيع؛ من دينية إىل سياسية 

إىل اجتماعية وتربوية، وكلّلها ضمن إطار اإلصالح، واألساس الثاين حسب الزمن، فآثرت أن تكون 
ة وقع اختياري ( 1953 – 1947 )ادلقاالت من كامل ادلدّلة اليت كتبت فيها ونشرت  ، ومن شبم

ا كافية ذلذه الدراسة، خاصة وأن أكثر مواضيع ادلقاالت مكررة . على اثنتُت وعشرين مقالة رأيت أهنّل
 وقد اعًتاين مشكل ثالث وىو كيفية التعامل مع هتميش ادلقاالت، خاصة مع كثرة 

االستشهاد من ادلقاالت يف كثَت من ادلواضع، قد يصل إىل ست أو سبع استشهادات يف صفحة 
 إىل 1واحدة وألكثر من أربع أو طبس صفحات متتالية، فآثرت أن أعطي أرقاما للمقاالت من 

يف ادلنت رقم ادلقال _ من ادلقاالت فقط _  حسب عدد ادلقاالت، وأكتب جبانب  االقتباس 22
، وذلك بدل أن أكرر التهميش من ذكر للعنوان ( 59 / 2 )والصفحة مباشرة هبذا الشكل 

. والعدد والسنة مث الصفحة، وبيّلنت ذلك يف جدول أدرجتو يف ادلالحق
 ويف األخَت أرجو أن يسهم ىذا العمل ولو يف جانب من حقل الدراسات اللغوية 

والتداولية، وأن يضيء جانبا من الدراسات اخلطابية احلجاجية يف شقها اللغوي والداليل، وإسهام 
ذلك يف إثراء العملية التواصلية، كما أرجو أن أعطي خطاب البشَت اإلبراىيمي حقو بدراستو يف 

. ظل نظرية احلجاج اللغوية
عبد الرضبن تركي دلا :  وال يسعٍت يف ىذا ادلقام إال أن أتقدم جبزيل الشكر لألستاذ ادلشرف

قدمو يل من توجيهات ونصائح، واليت أكسبتٍت الثقة بالنفس دلسايرة ىذا ادلوضوع، كما أشكر 
األستاذ الدكتور زلمد سليمان العبد، الذي أفدت منو كثَتا ومن كتاباتو، وأتقدم جبزيل الشكر لكل 



     مقدمـــة                     
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من أستاذي وصديقي يوسف العايب وأستاذي علي زيتونة واألستاذ كمال بن عمر  واألستاذ 
. الصديق ربيع رضباين على ما قدموه يل من مساعدة ذاكرا ذلم ذلك
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 الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي- أ 
: مولده ونشأته - 1

  كتب الشيخ سَتتو بطلب من رلمع اللغة العربية بالقاىرة، عندما انتخب عضوا عامال 
ـ، وسنعمل ىنا على األخذ من تلك السَتة بالقدر الذي ضلتاجو، وما 1961فيو سنة 

 .ريتماشى ومتطلبات حبثنا؛ وىو زلاولة التعريف دبن ىو زلمد البشَت اإلبراىيمي باختصا
أنا زلمد البشَت اإلبراىيمي ولدت يـو اخلميس عند :"  يقوؿ اإلبراىيمي عن نفسو

طلوع الشمس يف الرابع عشر من شهر شواؿ سنة ست وثالشبائة وألف، ويوافق الثالث عشر 
. ووالده ىو زلمد السعدي طالب اإلبراىيمي". ـ 1889من يونيو سنة 

 وىو من قبيلة تعرؼ بأوالد إبراىيم بن حيي بن مساىل، ويرفع نسب ىذه القبيلة إىل 
إدريس بن عبد اهلل اجلد األوؿ لألشراؼ األدارسة، وبيتو أحد البيوتات اليت حفظت رسم العلم 

.  وتوارثتو
نشأت يف بيت والدي كما ينشأ أبناء بيوت العلم، :"  ويقوؿ عن نفسو يف ذلك 

فلما ... فبدأت يف التعلم وحفظ القرآف الكرمي يف الثالثة من عمري على التقليد ادلّتبع يف بيتنا
فلما بلغت ... بلغت سبع سنُت استلمٍت عمي من معلمي القرآف وتوىل تربييت وتعليمي بنفسو 

...". تسع سنُت من عمري حىت كدت أحفظ القرآف مع فهم مفرداتو وغريبو 
 عناية فائقة، وفتح لو أبوابًا كثَتًة يف العلم، فحفظ "ي زلمد ادلك"  وقد اعتٌت بو عمو 

قدرًا كبَتًا من متوف اللغة، وعدًدا من دواوين فحوؿ الشعراء، ووقف على علـو البالغة والفقو 
لتدريس ما تلقاه لزمالئو يف الدراسة، "  البشَت اإلبراىيمي " واألصوؿ، ودلا مات عمو تصدَّر 

  1.وكاف عمره حينئذ أربعة عشر عاًما

                                                 
  - آثار اإلماـ زلمد البشَت  البشَت اإلبراىيمي ، :نقال عن" اإلبراىيمي " مت صبع ىذه ادلعلومات حوؿ حياة الشيخ

،  01الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، لبناف ،  الطبعة  اإلبراىيمي ، دار اإلبراىيمي ، صبع وتقدمي صللو الدكتور أضبد طالب 
  .اجلزء األوؿمقدمة  ، 1997

،      (د ط  )بشَت كاشو الفرحي، زلمد البشَت اإلبراىيمي شيخ العلماء وفارس البياف، دار اآلفاؽ، اجلزائر، : ينظر-  1
 .23، 22، ص (د ت  )
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ـ استدعي ألداء اخلدمة العسكرية اإلجبارية يف اجليش الفرنسي، 1911يف سنة   " 
فغادر اجلزائر متخفيا ليلتحق بأبيو الذي ىرب من الظلم االستعماري واستقر بادلدينة ادلنورة منذ 

 . 1"ـ 1908

وىو يف طريقو إىل ادلدينة ادلنورة مكث بالقاىرة مدة ثالثة أشهر؛ إذ كانت فًتة قصَتة، 
،    " سليم البشرى :" ولكن حضر فيها حلقات العلم باألزىر الشريف،وكاف شلن حضر ذلم

       يف البالغة، " يوسف الدجوي " مسع لو صحيح البخاري، و" زلمد صليب ادلطيعي " و
، كما "رشيد رضا " دروسو يف ادلوطأ، وزار دار الدعوة واإلرشاد اليت أسسها " سعيد ادلوجي" و

 " .حافظ إبراىيم " و"   أضبد شوقي " التقى يف مصر بالشاعرين الكبَتين 
العلم يف حلقات احلـر النبوي، " زلمد البشَت اإلبراىيمي " ويف ادلدينة ادلنّورة استكمل 

" عبد العزيز " واتصل بعادلُت كبَتين كاف ذلما أعظم األثر يف توجيهو وإرشاده ، أما األوؿ فهو
، ولـز دروسو يف الفقو ادلالكي، وأما (موطأ اإلماـ مالك  )الوزير التونسي، الذي أخذ عنو 

، الذي أخذ عنو شرح صحيح مسلم، ومن "حسُت أضبد الفيض آبادي اذلندي " الثاين فهو 
وقد أخذ عنو أنساب العرب " زلمد عبد اهلل زيداف الشنقيطي " شيوخو يف ادلدينة ادلنورة أيضا 

. وقد أخذ عنو علم ادلنطق" عبد الباقي األفغاين " وآدهبم اجلاىلية، والسَتة النبوية، وكذلك 
، الذي كاف قد قدـ "عبد احلميد بن باديس "  ويف أثناء إقامتو بادلدينة ادلنّورة التقى بػ 

 ـ، وقد ربطت بينهما ادلوّدة ووحدة اذلدؼ برباط وثيق، وأخذا 1913ألداء فريضة احلج سنة 
؛ "الطيب العقيب" يتطّلعاف لوضع خطة تبعث احلياة يف األمة اإلسالمية باجلزائر، وانضم إليهما 

وىو عامل جزائري سبقهما يف اذلجرة إىل ادلدينة، والتقى الثالثة يف أياـ متصلة ومناقشات جادة 
صبعية العلماء ادلسلمُت "حوؿ وضع اجلزائر وسبل النهوض هبا، فوضعوا األسس األوىل إلنشاء 

 " .اجلزائريُت
ادلدينة ادلنّورة إىل دمشق، وفيها " زلمد البشَت اإلبراىيمي "  ـ غادر 1916ويف سنة 

، كما ألقى دروًسا _وىي ادلدرسة الثانوية الوحيدة آنذاؾ _ عمل مدرسا يف مدرسة السلطانية 

                                                 
،    2004، 2، دار األمل، تيزي وزو، ط( 1962 – 1830 )سعيد بورناد،شخصيات بارزة يف كفاح اجلزائر -  1

 .131ص 
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 وشارؾ يف تأسيس اجملمع العلمي الذي كاف من غاياتو تعػريب اإلدارات األموي، يف اجلامػع
 . الػحػكػومػية

: رسالته في الجزائر- 2
ـ، وبعودتو أهنى مرحلة التعلم 1920عاد زلمد البشَت اإلبراىيمي إىل بلده اجلزائر سنة  

واألخذ لينتقل إىل مرحلة العطاء، عاد اإلبراىيمي وقد اختمرت يف ذىنو فكرة اإلصالح، تلك 
ـ، وكانت موضوع اجتماعاتو مع 19الفكرة اليت كانت قد انتشرت يف ادلشرؽ منذ هناية القرف 

. عبد احلميد بن باديس ومسامراهتما الليلية يف ادلدينة ادلنورة على امتداد ثالثة أشهر
 وكاف ابن باديس قد شرع يف تنفيذ الفكرة اليت عـز عليها مع زلمد البشَت اإلبراىيمي، 

الشيء الذي دفع األخَت بعد العودة مباشرة إىل االنطالؽ يف الدعوة والتعليم يف مساجد 
. قسنطينة اليت استقر فيها، وقد سرّه ما رآه من بداية لنهضة إسالمية يف اجلزائر

 ومؤازرة ذلذا السعي شرع اإلبراىيمي يف حركة علمية وإصالحية واسعة؛ إذ أخذ يعقد 
الندوات العلمية للطلبة، والدروس العلمية للجماعات القليلة، مث الدروس ادلنظمة للتالميذ 

ادلالزمُت، كما أخذ يلقي احملاضرات ودروس الوعظ واإلرشاد متنقال من بلدة ألخرى، مث أنشأ 
مدرسة صغَتة دبدينة قسنطينة ديرِّف فيها الشباب على اخلطابة والكتابة وقيادة اجلماىَت بعد 

. تزويدىم بالعلم الاّلـز
 وكانت يف تلك الفًتة اتصاالت وزيارات بينو وبُت رفيقو يف اجلهاد واإلصالح عبد 

احلميد بن باديس، كاف أمهها زيارة قاـ هبا ابن باديس لإلبراىيمي يف سطيف واتفقا يف إثرىا 
على تأسيس صبعية اإلخاء العلمي، ليواصال العمل على إخراج صبعية العلماء من حّيز القوؿ 

ـ كاف ادليالد الفعلي جلمعية العلماء، فانتخب ابن 1931 ماي 05إىل حّيز الفعل، ويف 
باديس رئيسا واإلبراىيمي نائبا عنو، وكلف اإلبراىيمي بوضع الئحة داخلية لشرح أعماذلا، 

. وتبيُت أىدافها فكتبها يف مائة وسبع وأربعُت مادة، وتالىا على احلاضرين فأعجبوا هبا
ادلسؤولية يف ادلقاطعات اجلزائرية الثالثة، وتوىل        وتقاسم أقطاب احلركة اإلصالحية

العاصمة العلمية يف الغرب اجلزائري، بينما اختص    (تلمساف)مسؤولية " البشَت اإلبراىيمي " 
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دبا تضم من القرى وادلدف،  (قسنطينة  )مقاطعة  باإلشراؼ على" عبد احلميد بن باديس " 
.  (اجلزائر)مقاطعة  باإلشراؼ على" الطيب العقيب " واختص 

 وقد بلغت اجلمعية من النشاط والنجاح والتفاؼ الناس من حوذلا، ما وّلد إحساسا 
بالتحدي لدى سلطات االستعمار من طرؼ اجلمعية، وأصدر رئيس وزراء حكومة ادلستعمر 

قرارا يقضي بنفي اإلبراىيمي إىل آفلو بالصحراء الوىرانية اجلزائرية وكاف ذلك يف العاشر من 
ـ، وما مر إالّ القليل من فًتة منفاه حىت خّّب عن موت ابن بادريس       1940مارس سنة 

. _عليو رضبة اهلل _ 
وقد  ،"ادلسلمُت اجلزائريُت صبعية العلماء" واختار العلماء الشيخ اإلبراىيمي رئيًسا لػ 

يف منفاه ثالث سنوات، مث ُخلي عنو بعد انتهاء احلرب " البشَت اإلبراىيمي " لبث الشيخ 
 . ـ 1943العادلية الثانية سنة 

 نشاط اجلمعية يف بناء" البشَت اإلبراىيمي " خروجو من ادلنفى أعاد الشيخ   وبعد

 أثناء يف سلسلتها الثانية بعد أف توقفت" البصائر" ادلساجد وتأسيس ادلدارس، وإصدار جريدة 

يف النبض  نوعو احلرب، وتوىل رئاسة ربريرىا، وكانت مقاالتو االفتتاحية فيها نسيًجا فريًدا من
.  العريب اإلسالمي

وطنو عند استقالؿ اجلزائر، بعد أف كاف غادره سنة  وقد عاد البشَت اإلبراىيمي إىل
ـ وذلك من أجل التعريف بالقضية اجلزائرية يف العامل العريب، وربقيق مصاحل اجلمعية، 1952

 وكذا من أجل البحث عن منح للطلبة اجلزائريُت باخلارج، وكانت القاىرة ىي زلل استقراره،

، وكاف ىذا (اجلزائر  )بالعاصمة  (كتشاوة)وبعد العودة خطب أوؿ صالة صبعة من مسجد 
. حّولو االستعمار الفرنسي إىل كنيسة بعد احتاللو للجزائر قد ادلسجد

العامة بعد أف كّب سنو  احلياة مث لـز زلمد البشَت اإلبراىيمي بيتو ومل يشارؾ يف
 يػػـو             –رضبو اللّػو - وأوىنو ادلرض، حىت تويف  السنوف، وضعفت صحتو، وأثقلتو

بقلوب حزينة  تودعو  بعد حياة حافلة جبالئل األعماؿ ، فخرجت األمة ـ،1965 ماي 19
. بناة هنضتها احلديثة وأحد وأعُت دامعة، تعبَتًا عن تقديرىا لرجل من رجاالت اإلصالح فيها،
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 :آثاره ومؤلفاته- 3
 مل يتسع وقت اإلبراىيمي للتأليف والكتابة؛ وذلك لألعماؿ الكبَتة وادلسؤوليات اليت 

كانت على كاىلو، ومع ذلك فقد ساىم بالكتابة يف موضوعات مفيدة، ولكن مل يساعده ال 
.      الفراغ وال وجود ادلطابع على طبعها، وقد بقيت كلها مسودات يف مكتبتو باجلزائر

بعد وفاة زلمد البشَت اإلبراىيمي إىل " أضبد طالب اإلبراىيمي "  كما قد سعى ابنو 
آثار اإلماـ زلمد البشَت ): صبع آثاره رفقة تالمذة والده، وطبعها يف أجزاء ربت عنواف

ـ، مث 1981 ـ، مث صدر اجلزء الثالث سنة 1978، فصدر اجلزء األوؿ منها سنة (اإلبراىيمي
 ـ، يف حُت مثل 1994 ـ، أما اجلزء اخلامس فقد صدر سنة 1985صدر اجلزء الرابع سنة 

. (عيوف البصائر)اجلزء الثاين كتاب 
كاف يعمل باستمرار على تنقيح ىذه اآلثار وعلى " أضبد طالب اإلبراىيمي "       ولكن ابنو 

ترتيبها وفق تسلسلها الزمٍت، من خالؿ البحث عن ادلخطوطات ادلفقودة حملمد البشَت 
، سواء عند زمالء والده وأصدقائو يف داخل اجلزائر أو خارجها، أو عند تالمذتو اإلبراىيمي

  .وخباصة أولئك الذين شاركوا يف حرب التحرير اجلزائرية

حملمد البشَت اإلبراىيمي مؤلفات وكتابات أخرى غَت تلك وإىل جانب ىذا، فإف 
: اآلثار، منها

وتبلغ ستا وثالثُت ألف بيت شعري، تتضمن : ادللحمة الرجزية يف التاريخ* 
 تاريخ اإلسالـ واجلزائر، ووصفا لكثَت من الِفرؽ اليت نشأت يف عصر زلمد 

 . البشَت اإلبراىيمي، ووصفا لالستعمار الفرنسي ومكائده ودسائسو

 (ِفعالة)صبع فيو كل ما جاء على وزف : النقابات والنفايات يف لغة العرب* 
 .  من سلتار الشيء ومرذولو

 .التسمية بادلصدر* 

والتـز فيها اللهجة السائدة : بقايا فصيح العربية يف اللهجة العامية يف اجلزائر* 
 . إذ ذاؾ يف مواطن ىالؿ بن عامر

. االطراد والشذوذ يف العربية * 
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. يف الفرؽ بُت لفظ ادلطرد والكثَت عند ابن مالك: رسالة يف* 
. ما أخلت بو كتب األمثاؿ من األمثاؿ السائرة* 
 .ترجيح أف األصل يف بناء الكلمات العربية ثالثة أحرؼ ال اثناف: رسالة يف* 

 .أسرار الضمائر العربية * 

". فُػَعل"الصفات اليت جاءت على وزف * 
 .نظاـ العربية يف موازين كلماهتا* 

. رواية كاىنة األوراس* 
 .سلارج احلروؼ وصفاهتا بُت العربية الفصيحة والعامية: رسالة يف* 

 .(يف األخالؽ والفضائل)شعب اإلدياف * 

 .حكمة مشروعية الزكاة يف اإلسالـ* 

. فتاوى متناثرة*  
 وىناؾ عدة زلاضرات وأحباث كتبها عنو تالمذتو يف حُت إلقائها وىي كثَتة، وردبا من 

" عيوف البصائر" بُت أىم ادلقاالت اليت كتبها زلمد البشَت اإلبراىيمي؛ ما صبع يف كتاب 
 .والذي اخًتنا منو مدونة ىذه الدراسة

 : عيون البصائر–ب 
 ىي رلموعة من ادلقاالت االفتتاحية اليت كتبها زلمد البشَت اإلبراىيمي يف السلسلة 

؛ إذ أف "عيوف البصائر " الثانية من جريدة البصائر، وصبعت فيما بعد يف كتاب واحد ىو 
ـ، وىي صحيفة جامعة 1947صبعية العلماء أصدرت جريدة البصائر يف سلسلتها الثانية سنة 

تعّب عن االذباه اإلصالحي السلفي الذي تتبناه اجلمعية، وىي تتناوؿ مواضيع ثقافية وعلمية 
وأدبية وسياسية وغالبا ما حيمل كل عدد منها افتتاحية بقلم رئيس ربريرىا وصاحب امتيازىا 

زلمد البشَت اإلبراىيمي الذي ىو يف الوقت نفسو رئيس صبعية العلماء، ووصفت بأهنا كانت 
 1.زلل إعجاب يف ادلشرؽ وادلغرب لتنوع مواضيعها ورقي أسلوهبا

                                                 
، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت،       ( 1962 – 1954 )أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف : ينظر-  1
 .197، ص 2007، 1، ط10ج
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 وكاف زلمد البشَت اإلبراىيمي يثَت يف افتتاحيات البصائر قضايا ذات بعد كبَت مثل 
قضية فصل الدين عن الدولة، والعدالة ربت االستعمار، وعالقة الطرؽ الصوفية باإلدارة 

الفرنسية، كما اىتمت البصائر بالتعريف بالًتاث وادلدف والعالقة احلضارية مع الشرؽ، وادلواسم 
. الدينية والًتاجم اليت تذكر األمة بأرلادىا وتارخيها

 وبعض قيمة تلك ادلقاالت أهنا أرادت تأكيد معٌت أساسي كاف أبرز ادلعاين اجلوىرية يف 
حركة اإلصالح ويف حركة الثورة، ذلك ىو الرجوع إىل األصالة، بالدفاع عن دين اجلزائر ولغتها 
وشخصيتها، وتثبيت ذلك يف نفوس األجياؿ اجلزائرية اليت كانت يف ادلعركة، أو اليت كانت يف 

 1.النضاؿ؛ أي اليت كانت زبوض ادلعركة ضد االستعمار واليت كانت تتأىب خلوضها
ارتبط نسق " عيوف البصائر "  ويف تلك الفًتة أو ادلرحلة اليت كتبت فيها مقاالت 

التفكَت عند زلمد البشَت اإلبراىيمي هبمـو الواقع؛ إذ صارت كتاباتو نسقا بأبعاد واقعية، 
تستحيل فيها ذبربتو الفكرية إىل معُت داليل وحضاري يبلور بو ادلشكالت، ويكشف بو عن 
مسوغات القهر واالضلطاط اليت حلقت باجلزائر وبادلسلمُت من حوذلا، كاحلرب العادلية      

. الثانية مثال
 2:لذلك اتسمت ادلقاالت اليت كتبها زلمد البشَت اإلبراىيمي دبيزات خاصة، منها

.  ادلنهجية الدقيقة والعرض ادلنطقي -1
 .اجلمع بُت صباؿ الصياغة والتعبَت عن الفكرة -2

 .الرسػاليَّة -3

 .السخرية احلادَّة واللهجة العنيفة عند ادلناقشة -4

 .ظاىرة االقتباس والتضمُت -5

                                                 
1

     اإلبراىيمي ،  الدكتور أضبد طالب :آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي ، صبع وتقدميالبشَت اإلبراىيمي ، : ينظر-  
  .37ص  1997 ،3 ج،1طالغرب اإلسالمي ، بَتوت ، لبناف ،   دار

 .37، ص 2009، 1عبد ادللك بومنجل، النثر الفٍت عند البشَت اإلبراىيمي، بيت احلكمة، اجلزائر، ط: ينظر-  2
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 وعليو فاخلطاب الفكري وادلعريف يف تلك ادلقاالت يبدو متميزا دبجددات اذبو فيها 
صاحبها إىل اكتناه عناصر الصراع ومدى ذبسدىا يف احلاضر، وادلوضوعات اليت كتبها زلمد 

مؤشر لقدرتو على تتبع األحداث _ فًتة كتابة ادلقاالت _ البشَت اإلبراىيمي يف تلك ادلرحلة 
 1.والوقائع وقراءهتا قراءة عميقة

من رلموع موضوعات مقاالت زلمد البشَت % 44 وديثل اجملاؿ اإلصالحي حوايل 
 والسبب يف العناية هبذه ادلوضوعات ىو األوضاع اليت كاف يعيشها اجملتمع اإلبراىيمي،

.  اجلزائري يف عصره، والرسالة اليت كاف حيملها ىو إلنقاذ بالده
 وكتابات زلمد البشَت اإلبراىيمي اإلصالحية متنوعة تشمل سلتلف رلاالت احلياة؛ منها 

ما يتعلق دبجاؿ الدين، ومنها ما يتعلق بقضايا أخرى أساسية يف عملية اإلصالح، كقضية 
ومن خصائص تلك الكتابات اإلصالحية، " التعليم والًتبية وقضية بناء مستقبل األمة وغَتىا، 

التفكَت ادلوضوعي ادلنهجي الواضح، والتحليل ادلنطقي ادلقنع، والعنف يف مواجهة اخلصم، 
. 2"واحلكمة يف إبالغ الوعظ والنصيحة 

 وبنيات الفكر اإلصالحي عند زلمد البشَت اإلبراىيمي جيدة، دلا ربملو من مسات 
لفكر _ مع رلموعة من العلماء _ منهجية ومعرفية أجلها االجتهاد السٍت الذي أسس بو 

إصالحي إسالمي، ديكنو أف خيوض يف مشكالت الواقع بوعي موصوؿ باإلسالـ، كما حاوؿ 
أف يالمس ادلشكالت اإلسالمية جبرأة كبَتة، سواء أكانت مشكالت فقهية أو فكرية        

 3.أو فلسفية أو سلوكية
 وقد اعتمد  زلمد البشَت اإلبراىيمي يف مقاالتو ادلنهج التجديدي العقلي االستداليل، 

وذلك يف مقارعة احلجة القائمة على التحليل، والعرض االستنباطي، وقد ابتعد عن ادلنهج 
                                                 

1
،         _قراءة يف ظل البنية وادلتغَت _ عمر أضبد بوقرورة، بناء النسق الفكري عند زلمد البشَت اإلبراىيمي : ينظر-  

 .71، ص (د ت  )، (د ط  )دار اذلدى، اجلزائر، 
  -بناء األسلوب يف ادلقالة عند : اعتمدت ىذه النسبة بناءا على دراسة قاـ هبا عبد احلميد بوزوينة، راجع ذلك يف كتابو

 .10اإلبراىيمي، ص 
. 80عبد ادللك بومنجل، مرجع سابق، ص -  2
 .37عمر أضبد بوقرورة، مرجع سابق، : ينظر -  3
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، وإنّو دلنهج فريد يف [عيوف البصائر  ]اخلطايب اجلديل العقيم، وإهّنا إلحدى شليزات منهج 
ىو استنادىا إىل ... ولعل أبرز ما يستوقف الدارس يف طريقة احملاججة واحملاورة" فلسفة ادلعٌت، 

. 1"منطق استخراج احلجة من مقدمات اخلصم، مع أهنا خاطئة يف أساسها 
 أّما سر إبداع زلمد البشَت اإلبراىيمي فيكمن يف ىذا الًتكيز الشديد على االختيار أوال 

مث االستيعاب والتأمل والتذوؽ ثانيا، وعلى ىذه الطريقة الصعبة اليت أخذ هبا نفسو منذ الصغر 
 2.وىي بناء قاعدة صلبة من ادلعارؼ اللغوية واألدبية والتارخيية

 وقد بلغ األمر ببعض الدارسُت إىل تسمية مقاالت زلمد البشَت اإلبراىيمي اليت صبعت 
واليت ىي مدونة دراستنا بأهنا مدرسة، وقد اتسمت ىذه ادلدرسة " عيوف البصائر " يف كتاب 

: دبميزات ومعطيات عدة، ديكن حصرىا فيما يلي_ أي عيوف البصائر _ 
سبثل طرازا ثقافيا فريدا يف أدبو وفنو، ديثل حلقة وصل  [عيوف البصائر  ]َكْوف مدرسة  -1

بُت الًتاث العريب القدمي يف بالغتو وسجعو ورجزه وشعره، وبُت ادلقالة األدبية ادلعاصرة 
ادللتزمة بالتجديد يف ادلبٌت وادلعٌت؛ من حيث التقيد بأسلوب التحليل، وطريقة 

. االستنباط ومنهجية اإلقناع باحلجة والدليل
قد مثل الثقافة ادلوسوعية، اليت تأخذ من  [عيوف البصائر]إف زلمد البشَت اإلبراىيمي بػ -2

كل جانب بنصيب، فهي ذبمع بُت األدب والفقو والفلسفة والتاريخ ويف اإلعالـ، يف 
 .قالب من النثر أو السجع أو الرجز أو الشعر

أحد أىم مرجعيات تاريخ ادلقاومة الثقافية والسياسية يف اجلزائر  [عيوف البصائر]سبثل  -3
خصوصا، ويف الوطن العريب واألمة اإلسالمية بوجو عاـ، ففي كل مقالة من مقاالهتا 

تذكَت دبا كاف حيدث على صبيع األصعدة السياسية والثقافية والدينية يف صبيع األوطاف 
 .العربية أو اإلسالمية

                                                 
1

، زلمد البشَت اإلبراىيمي مهندس لفظ-   ، رللة ادلوافقات، اجلزائر،       (دراسة  )وفيلسوؼ معٌت ... عبد الرزاؽ قسـو
 .431ـ، ص 1995، السنة الرابع، 4ع 

2
 .446، ادلرجع نفسو، ص (دراسة  )زلمد ناصر، الشيخ زلمد البشَت اإلبراىيمي من خالؿ نثره الفٍت : ينظر-  
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الربط احملكم يف ىذه ادلدرسة بُت األصالة ومتطلباهتا اللغوية، والعقدية والوطنية،  -4
واحلضارية، واالعتماد على ىذه األصالة يف مقاومة الظلم والغزو، واالستعمار جبميع 

 .ضروبو وأشكالو

ادلوضوعية العلمية يف عرض الوقائع، والوقوؼ على ما ىو إجيايب منها، وما ىو سليب،  -5
 .مث عرضو بعد ذلك على ميزاف ادلنطق والقناعة واإلنتماء

الكشف عن معجم لغوي وسياسي خاص يف أسلوب زلمد البشَت اإلبراىيمي، شلا  -6
 1.يساعد قارئو على تفتق الذىن، وتوسيع مدركات العقل، وتقعيد ادلفاىيم

 

                                                 
1

، مرجع سابق، ص : ينظر-    .441 ، 440عبد الرزاؽ قسـو
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الخطاب الحجاجي : المبحث األول
: ماهية الحجاج  -1

...                 لقد تنوعت اػبطابات اغبجاجية من ببلغي كلساين كسياسي كفلسفي
، لندرؾ أف نظرية اغبجاج تتجاذهبا 1"كدارت حوؿ عناصر موضوعية كبنائية ككظيفية شىت " 

جوانب ـبتلفة، ال تتعلق باللغة فحسب؛ بل ترتبط أيضا باعبانب النفسي كاالجتماعي 
. كالثقاُب، كغَته من اؼبستلزمات اليت تسهم ُب إنتاج اػبطاب اللغوم اغبجاجي

حاججتو أحاّجو :  ففي اللغة يعٍت اغبجاج الغلبة باغبجة، فقد جاء ُب لساف العرب
جٌج أم َجدِجؿٌج . حجاجا كؿباجة حىت َحَجْجتو أم غلبتو باغبجج اليت أدليت هبا اجِج . كىو رجل ؿبحُم

نازعو اغبجة كحجو حجا غلبو على : كحاّجو ؿباّجة كحجاجا... كالّتحاجحُمج أم التََّخاصم
اغبجة ما : كقاؿ اعبرجاين.  كاحتج بالشيء ازبذه حجة2.الدليل كالربىاف: كاغبجة ...حجتو

 3.دّؿ على صحة الدعول كقيل اغبجة كالدليل كاحد
  كيبكن استخبلص عدة معطيات كمفاىيم أكلية حوؿ اغبجاج من خبلؿ ىذه     

: اؼبعاين اللغوية كىي
إف أساس اغبجاج االرتكاز على دليل معُت قصد إثبات قضية من القضايا،   - أ 

 .كبالتإب بناء موقف ما على اعتبار كجود اختبلؼ بُت اؼبرسل للرسالة كاؼبتلقي ؽبا

تكوف احمَلاجة عبارة عن إنتاج ؾبموعة حجج مرتبة بطريقة ما، قصد إثبات       - ب
أك تفنيد قضية من القضايا، كقد تحُمعٌت احملاجة بتوسيع داللتها بكل كسائل اإلقناع 

 . باستثناء العنف كاإلكراه

 كقبل أف نعرض ؼبفهـو اغبجاج ُب عمـو ما اصطلح عليو بُت الببلغيُت خاصة اعبدد 
. منهم كاللسانيُت، نرل أف نعرض ؼبعٌت اغبجاج كما جاء ُب بعض القواميس اغبديثة

                                                 

 
 .189، ص 2005، 1ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، األكاديبية اغبديثة للكتاب، القاىرة، ط-  1
 .228، ص 2، مج1994، 3ابن منظور،  لساف العرب، دار صادر،  بَتكت، ط: ينظر-  2
. 67، ص 2003، 1الشريف علي ؿبمد اعبرجاين، التعريفات، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ط: ينظر-  3
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 صبلة من اغبجج اليت يؤتى هبا للربىاف على رأم Argumentation ))       فاغبجاج 
 . 1أك إبطالو، أك ىو طريقة تقدمي اغبجج كاالستفادة منها

:    كُب قاموس الالند الفلسفي، احملاجة أك اغبجاج
. مسرد من اغبجج تنزع كلها إٔب اػببلصة ذاهتا-  أ 

 2.طريقة عرض اغبجج كترتيبها-      ب

: يشَت ىذا القاموس إٔب أمرين مهمُت ُب النظرية اغبجاجية
اغبجاج كمجموعة من اغبجج أك سلسلة من اغبجج يؤتى هبا لدعم       :      األكٔب

. أطركحة معينة
. طريقة انتظاـ اغبجج ُب اػبطاب، ككيفية عرضها على اؼبتلقي:      الثانية

اغبجة كقوة داعمة أك نافية، كطريقة االنتظاـ :      فكأمبا اػبطاب يستمد قوتو من أمرين
، كعليو نرل دائما أف ىناؾ قسطا من الشك ُب العملية اغبجاجية، فبا 3كالعرض كقوة مؤكدة

يدفعنا دائما إٔب البحث عن حجج من أجل ربقيق درجة أعلى من اإلقناع، كمن ىنا فاغبجاج 
من حيث البناء يبٌت على منطلقات غَت يقينية، فميدانو ىو االحتماؿ كغَت اؼبؤكد كاؼبتوقع، 

. كليس اغبقائق البديهية اؼبطلقة
 على –      كُب اغبجاج يكوف اغبكم على النتيجة إمبا ىو حكم على اغبجج اؼبقدمة 

 بأهنا صاغبة أك فاسدة، ال حكما عليها –اعتبار أهنا منطوقات تعرب عن قضايا ؿبددة 
 4.بالصواب أك اػبطأ

      كذلك أف اغبجة مركبة من أقواؿ، كال تكوف ىذه األقواؿ مًتابطة عن طريق موضوع 
مشًتؾ فحسب بل تكوف مًتابطة منطقيا، كأف النتائج مبنية ُب اغبكم على صبلح أك فساد 

                                                 
، 1994، (ط.د )صبيل صليبا، اؼبعجم الفلسفي، الشركة العلمية للكتاب، دار الكتاب العاؼبي، بَتكت، : ينظر-  1
. 446، ص 1ج
، 3أندريو الالند، موسوعة الالند الفلسفية، تعريب خليل أضبد خليل، منشورات عويدات، بَتكت، ط: ينظر-  2

 .94، ص 2001
، معهد البحوث – رسائلو مبوذجا –علي ؿبمد علي سلماف، كتابة اعباحظ ُب ضوء نظريات اغبجاج : ينظر-  3

.  ( صفحة 405. ) 82، ص 2007، (ـبطوط )كالدراسات العربية، القاىرة، أطركحة دكتوراه 
. 190ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص : ينظر-  4
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: ال بد أف ربتوم على قولُت ـبتلفُت على األقل" اؼبقدمات أك الدليل، ىذا ألف اغبجة 
أحدنبا يبثل اؼبقدمة، كىي ما تفًتض اغبجة صدقو أك يتقرر على أنو صادؽ، كاآلخر ىو 

 1."النتيجة، كىي اليت يكوف صدقها مربىنا عليو ُب نفس اغبجة
       فاألمر األساسي ُب اغبجة إذف ىو الربىنة على صدؽ القوؿ اؼبسمى بالنتيجة باعتباره 

. الغاية كاؽبدؼ من اغبجة، على أف اؼبقدمات أك الدليل تبقى فبا يبدأ بو النتيجة
       كأقبع حجة ىي تلك اليت تنجح ُب تقوية حدة اإلذعاف عند من يسمعها، كبطريقة 

، كمن ٍب كاف التعريف اؼبفهـو أك 2تدفعو إٔب اؼببادرة سواء باإلقداـ على العمل أك اإلحجاـ عنو
اؼبتداكؿ للحجاج بُت الدارسُت ىو القائم على أساس كظيفي؛ إذ أف اػبطاب اغبجاجي موجو 

 (النتيجة )ق، كذلك جبعل أمَّ قوؿ مدعم صاغبا أك مقبوال تللتأثَت على آراء اؼبخاَطب كسلوكيا
، كغالبا ما قبد ىذا 3( األسباب –اغبجة  )كذلك دبختلف الوسائل بالنظر إٔب قوؿ آخر 

، كبناء عليو فإف كل خطاب (اػبطاب اغبجاجي ىو خطاب موجو )التعريف متداكال كىو 
. يهدؼ إٔب اإلقناع يكوف لو بالضركرة بعدا حجاجيا

      كإف كاف ىناؾ من يعترب اغبجاج متضمنا ُب اغبقل التداكٕب، مع األخذ ُب االعتبار أنو 
اؼبنطق، كالببلغة، كالفلسفة، رابطا مفهومو بالفعل؛ إذ يكوف : منبثق عن ؾباالت ثبلثة أساسية

قائما على ترجيح اختيار من بُت عدة اختيارات قائمة، ضمن مقاـ معُت قصد دفع طرؼ ما 
، كإف كاف اغبجاج ال ينحصر ُب استعماالت خطابية ظرفية، كإمبا ىو بعد 4إزاء ذلك اػبيار

، 5مبلـز لكل خطاب على كجو اإلطبلؽ، كبتعريف ـبتصر ىو طريقة عرض اغبجج كتقديبها
كعليو فاغبجاج يتعلق باػبطاب الطبيعي من جهيت االستعماؿ كاؼبضموف،  فهو ذك فعالية 

                                                 

 
 .33، ص 1994، (ط.د)ؿبمد مهراف رشواف، مبادئ التفكَت اؼبنطقي، دار اؼبعارؼ، القاىرة، -  1
، 1 الكتاب اعبديد اؼبتحدة، ط– مقاربة لغوية تداكلية –عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب : ينظر-  2

 .456، ص 2004
3 

- 
J.M.Adam, les texts: types et prototypes, nothan, Paris, 1992, p104. 

، ؾبلة عآب (مقاؿ )كتطوره ُب الببلغة اؼبعاصرة  (بَتؼباف  )ؿبمد سآب كلد ؿبمد األمُت، مفهـو اغبجاج عند : ينظر-  4
 . 58 ، 57، ص 2000 مارس –، ع يناير 28الفكر، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، مج

 .106، ص 2009، 1خليفة بوجادم، ُب اللسانيات التداكلية، بيت اغبكمة، اعبزائر، ط: ينظر-  5
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تداكلية جدلية، كال يتوقف دكره كأداة تسعى إٔب إفحاـ اػبصم كإقناعو دبشركعية كصبلحية 
. اؼبوقف فقط

ُب العملية اغبجاجية ال بد أف يكوف اؼبستمع ُب نفس مرتبة اؼبتكلم، باعتبارنبا عضوين 
 كمن شبة L'interactionفاعلُت ُب التفاعل اػبطايب، الشيء الذم يوافق مفهـو التفاعل 

إٔب التداكؿ، دكف أف يكوف السامع كائنا سلبيا يقع عليو فعل اغبجاج، كما ُب بعض 
اغبجاج ىو العملية اليت من خبلؽبا يسعى اؼبتكلم إٔب تغيَت " التعريفات اليت تذىب إٔب أف 

. 1"نظاـ اؼبعتقدات كالتصورات لدل ـباطِجبو بواسطة الوسائل اللغوية 
       ككما قيل فبل تواصل باللساف من غَت حجاج، كال حجاج من غَت تواصل باللساف، 

فقد ذىب البعض، إٔب أف اغبجاج ما ىو إال انتهاج طريقة معينة ُب االتصاؿ غايتو االستمالة 
، فليس اغبجاج سول دراسة لطبيعة العقوؿ، ٍب اختيار أحسن السبل حملاكرهتا، 2كالتأثَت

. كاإلفضاء إليها ٍب ؿباكلة حيازة انسجامها االهبايب كالتحامها مع الطرح اؼبقدـ
      كعلى صعيد آخر يبكن القوؿ بأف اغبجاج ُب ارتباطو باؼبتلقي يؤدم إٔب حصوؿ عمل 

ما أك اإلعداد لو، كمن ٍب سيكوف فحص اػبطابات اغبجاجية اؼبختلفة حبثا ُب صميم األفعاؿ 
الكبلمية كأغراضها السياقية، كعبلقة الًتابط بُت األقواؿ اليت تنتمي إٔب البنية اللغوية 

، على أف اغبجاج ىو اآللية األبرز اليت يستعمل اؼبرسل اللغة فيها، كتتجسد عربىا 3اغبجاجية
. اسًتاتيجية اإلقناع

كل منطوؽ بو موجو إٔب الغَت إلفهامو دعول "        كقد عرؼ طو عبد الرضبن اغبجاج بأنو 
، كمع اإلقرار بصحة ىذا التعريف نرل أنو كقف عند اغبد 4"ـبصوصة وبق لو االعًتاض عليها 

                                                 

1- C. Plantin, Essais sur L'argumentation,Paris, Éditions Kimé, 1990,          

 p 146                                                                                                         
 ؾبلة الًتاث العريب، – سورة األنبياء مبوذجا –عبد اغبليم بن عيسى، البياف اغبجاجي ُب إعجاز القرآف الكرمي : ينظر-  2

 .49، ص 2006 نيساف –، السنة السادسة كالعشركف 102ارباد الكتاب العرب، دمشق، ع
،    2005، آذار 407نعماف بوقرة، نظرية اغبجاج، ؾبلة اؼبوقف األديب، ارباد الكتاب العرب، دمشق، ع: ينظر-  3

.  56ص 
، 2000، 2طو عبد الرضبن، ُب أصوؿ اغبوار كذبديد علم الكبلـ، اؼبركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط-  4

 .35ص 
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الشكلي الظاىرم للحجاج، أم التلفظ، كمن ٍب ؾبرد اإلفهاـ، كلكنو ٓب يتجاكز ذلك إٔب 
. الغرض التداكٕب من اغبجاج بغية حصوؿ اإلقناع 

      أما طريق اغبجاج فهو أسلوب يتجو كبو ـباطبة العقل كآلياتو العقلية، إعماال للحواس 
.  1كاإلدراؾ كالتدليل على اؼبمكن

  كتطوؿ القائمة بالتعريفات إف مضينا ُب إيرادىا ضمن النظرية اغبجاجية، حىت نراىا 
تدنو كثَتا من جوىر اغبجاج تارة كتنأل عنو قليبل تارة أخرل، إال أنو يبكن حصر منطلقات 

اغبجاج ال يتصل بضرب من اػبطابات ـبصوص بل يشمل كل " تلك التعريفات باعتبار 
. 2"ضركب اػبطاب الشفوم كاؼبكتوب، األديب كغَته 

       فأساس كل تلك التعريفات كوف اغبجاج طريقة تستخدـ للتحليل العقلي، أك كوف 
اغبجاج طريقة من التحليل كالتعليل يستخدـ فيها اؼبنطق للتأثَت ُب اآلخرين، أك ىو طائفة من 
تقنيات اػبطاب اليت تقصد إٔب استمالة اؼبتلقُت، أك كونو فعبل لغويا أك عملية اتصالية        

أك جنسا من خطاب تفاعلي، أك ىو سياؽ من الفعل اللغوم تعرض فيو فرضيات                 
. كادعاءات ـبتلفة ُب شأهنا (أك مقدمات  )

أف اغبجاج جنس خاص من اػبطاب، يبٌت على قضية "        كخبلصة كل تلك التعريفات 
أك فرضية خبلفية، يعرض فيها اؼبتكلم دعواه مدعومة بالتربيرات، عرب سلسلة من األقواؿ 

اؼبًتابطة ترابطا منطقيا، قاصدا إٔب إقناع اآلخر بصدؽ دعواه، كالتأثَت ُب موقفو أك سلوكو ذباه 
 . 3"تلك القضية

       يبقى أف نشَت إٔب أف اغبجاج قد يرد دبعٌت االستدالؿ، الربىاف، اإلقناع، كاعبدؿ؛ إذ 
، كىو يوظف (االستدالؿ اغبجاجي  )يطلق على اغبجاج الذم وبمل معٌت االستدالؿ اسم 

                                                 
، (ط.د)، إفريقيا الشرؽ، - مقاربة تداكلية معرفية آلليات التواصل –ينظر عبد السبلـ عشَت، عندما نتواصل نغَت -   1

. 20 ، 19، ص2006
ؿبمد علي القارصي، الببلغة كاغبجاج من خبلؿ نظرية اؼبساءلة ؼبيشاؿ ميار، ضمن مصنف أىم نظريات اغبجاج  -  2

، سلسلة آداب  كلية اآلداب منوبة، تونس، اؼبطبعة الرظبية للجمهورية التونسية      ُب التقاليد الغربية من أرسطو إٔب اليـو
. 394، ص (ت.د )، (ط.د )
. 189ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص -  3
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ُب إنشاء معرفة " العرض " ُب اغبالة اليت يرتقي فيها اؼبعركض عليو إٔب درجة من يتعارض مع 
. نظرية مشًتكة من خبلؿ تقومي العرض كربقيق اإلقناع

       كيستلـز االستدالؿ اغبجاجي مقتضيات اغباؿ أك اؼبقاـ ككذا التفاعل مع اجملاؿ 
التداكٕب، بسطا لآلليات االستداللية، كإخفاء الكثَت من اؼبقدمات كالنتائج، حبسب اؼبعارؼ 

"          العارض " اؼبشًتكة كاؼبعتقدات اؼبوجهة كاؼبطالب اإلخبارية، كاألغراض العملية بُت 
، كقد يكوف النص االستدالٕب من الصنف الربىاين إذا كانت عبلقاتو قابلة "اؼبعركض عليو " ك

للحساب اآلٕب، أك من الصنف اغبجاجي إذا كانت ىاتو العبلقات تأىب اػبضوع ؼبثل      
. 1ىذا اغبساب

 ، هبا يتم االنتقاؿ من Discursive" متصلة "        كما أف االستدالؿ عملية ذىنية 
مقدمات إٔب نتائج باالستناد إٔب عبلقة منطقية تربط األكٔب بالثانية، كىذه العبلقة ىي 

: االستنباط أك االستدالؿ، كما يتحقق االستدالؿ ُب أقاكيل اإلنساف صبيعا بشكلُت جامعُت
، كما يبتد إٔب أم (اغبجاج  )كيبتد ؾباؿ ىذا النشاط الربىاين للخطاب . القياس كاالستقراء

. 2شكل من النصوص االحتجاجية كالسياسي مثبل 
       أما اغبجاج الذم دبعٌت الربىاف، فإف مفهومو ال يبتعد عن معٌت اغبجاج اؼبقًتف 

باالستدالؿ، إذ أف االستدالؿ كالربىاف عمليتاف منطقيتاف صناعيتاف تعتمداف ُب األصل على 
 نوعا من – اغبجاج الربىاين –، فبا يضفي على ىذا النوع من اغبجاج 3اغبساب كاالستنتاج

الدقة أك الثبوت أك القطعية، ُب حُت أف من خصائص اػبطاب اغبجاجي الذم يبيزه عن 
الربىاف أك االستنتاج إمكاف النقض أك الدحض، فبا هبعل إمكانية التسليم باؼبقدمة اؼبعطاة أمرا 

. 4نسبيا بالنسبة إٔب اؼبخاَطب

                                                 
. 36طو عبد الرضبن، ُب أصوؿ اغبوار كذبديد علم الكبلـ، ص : ينظر-  1
ؿبمد العمرم، أفريقيا الشرؽ، : ، تر- كبو مبوذج سيميائي لتحليل النص –ىنريش بليت، الببلغة كاألسلوبية : ينظر-  2

 .26 ، 25، ص 1999، (د ط )الدار البيضاء، 
 قسم األدب العريب، جامعة مولود معمرم، – دراسة تداكلية –يبينة تابيت، اغبجاج ُب رسائل ابن عباد الرندم : ينظر-  3

. ( صفحة 166) ، ( 9 – 7 )، ص 2007، (ـبطوط  )تيزم كزك، رسالة ماجستَت 
. 53نعماف بوقرة، نظرية اغبجاج، ص : ينظر-  4
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ال تعٍت الربىنة على صدؽ إثبات ما، أك إظهار الطابع الصحيح    " اغبجاج "        كلفظة 
 (valide ) كيبكن التمثيل لكل من الربىنة كاغبجاج . الستدالؿ ما من كجهة نظر منطقية

: باؼبثالُت التاليُت
كل اللغويُت علماء          - 

              زيد لغوم 
              إذف زيد عآب 

البفض ميزاف اغبرارة         - 
              إذف سينزؿ اؼبطر 

، أما ُب اؼبثاؿ الثاين ( syllogisme )يتعلق األمر ُب اؼبثاؿ األكؿ بربىنة أك قياس منطقي 
. فإنو ال يعدك أف يكوف حجاجا طبيعيا غَت برىاين

        كاستنتاج أف زيدا عآب ُب اؼبثاؿ األكؿ حتمي كضركرم ألسباب منطقية، أما استنتاج 
احتماؿ نزكؿ اؼبطر ُب اؼبثاؿ الثاين فهو يقـو على معرفة العآب، كعلى معٌت الشطر األكؿ من 

" اغبجاج"اعبملة، كىو استنتاج احتمإب، كمن ىنا يتجلى الفارؽ بُت مفهـو 
Argumentation كمفهـو الربىنة Demonstrationكيبكن أف نستنتج ما يأٌب ، :

برىاف كاحد كاؼ لئلقناع بينما اغبجاج ُب حاجة إٔب أكرب عدد من اغبجج، - 
كليس لبلستدالؿ التحليلي            (ؾباؿ الرأم  )فاغبجاج ينتمي لبلستدالؿ اعبدٕب 

. (استعماؿ كسائل منطقية  )
شخصية اؼبرسل ؿبايدة بالنسبة للربىاف كلكنها أساسية ُب تقنيات اإلقناع ُب - 

اغبجاج، كينطبق األمر كذلك على شخصية اؼبتلقي، فمتلقي الربىنة عاؼبي                
بينما ال تعٍت تقنيات اإلقناع إال        (االستدالؿ العلمي يصلح للبشرية كلها  )

 . 1متلقُت خاصُت

 ك اغبجاج Raisonnement        كما كجب التمييز بُت االستدالؿ 
Argumentationنظاـ ما نسميو عادة      :  ألهنما ينتمياف إٔب نظامُت جد ـبتلفُت

                                                 
، 14اغبواس مسعودم، النصوص اغبجاجية، ؾبلة اللغة كاألدب، معهد اللغة العربية كآداهبا، جامعة اعبزائر،ع: ينظر-  1

. 275، ص 1999ديسمرب 
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، ىذا األخَت ىو نفسو ؾباؿ القوؿ اغبجاجي، إذ تسَته قوانُت 1كنظاـ اػبطاب" اؼبنطق " بػ 
 على – أم اغبجاج –داخلو تفرض استئناؼ القوؿ فيو على ىذا الوجو أك ذاؾ، فهو مؤسس 

. بنية األقواؿ اللغوية كعلى تسلسلها كاشتغاؽبا داخل اػبطاب
حيث يفسر " مقابلة اغبجة باغبجة "        على غَت اعبدؿ الذم عرّفو ابن منظور على أنو 

. ىو رجل ؿباجج أم َجدِجؿ، كقد سبق تبيُت ذلك: اعبدؿ جبعلو مرادفا للحجة، كالدليل قولو
، حبيث "اؼبناظرة"أك" علم الكبلـ "        كما يطلق على اعبدؿ ُب الًتاث العريب اإلسبلمي 

تصبح اغبجة حاملة لصفة اعبدؿ، ذلك أف معٌت اعبدؿ تقرير اػبصم على ما يدعيو من حيث 
، حقا كاف أك باطبل أك من حيث ال يقدر اػبصم أف يعاند ؾبادلو الشتهار مذىبو كرأيو  أقرَّ

. 2فيو، ألنو يزرم على مذىبو كرأيو فيو
العديد من "        كباعتبار اغبجاج ينتمي إٔب عائلة األفعاؿ اليت هتدؼ إٔب اإلقناع، فإّف 

الوضعيات التواصلية تستدعي كجود شخص مرسل إليو، أك صبهور يتبٌت سلوكا معينا أك يقتسم 
، كنفهم منو أف اإلقناع أعم من اغبجاج، إذ اغبجاج ؿبتول ُب اإلقناع،  3"كجهة نظر معينة 

، كما أنو صيغة 4"اإلقناع ضبل السامع على التسليم بصحة اؼبقوؿ كصواب الفعل أك الًتؾ" ك
اتصالية مهمة إذ يقصد إٔب التعبَت عن شعور أك حالة أك نظرة فردية ، أك كصف كضعية ما 

. 5بطريقة موضوعية إقناعية، بتقدمي براىُت جيدة للمخاَطب لكي نلحقو برأم
 

 
 

                                                 

 
  (.22- 20  )، ص 2009، (د ط  )أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، مؤسسة الرحاب اغبديثة، بَتكت، : ينظر-  1
،      1991، (ط.د )عبد األمَت األعسم، اؼبصطلح الفلسفي عند العرب، الدار التونسية للنشر، تونس، : ينظر-  2

 .10يبينة تابيت، اغبجاج ُب رسائل ابن عباد الرندم، ص : نقبل عن. 254ص 
3- Philippe Breton, L'argumentation dans La communication,3..édition,La 

découverte. Paris,2003, p3. 
 .13، ص (ت .د )، (ط.د )علي ؿبفوظ، فن اػبطابة كإعداد اػبطيب، مكتبة رحاب، اعبزائر، -  4

5- Philippe Breton,op.cit.p3. 
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: الخطاب والحجاج -2
        بعد أف عرضنا مفهـو اغبجاج فيما اصطلح عليو عند الببلغيُت كاللسانيُت كاللغويُت، 

نؤثر أف نطرح تساؤال يتعلق باؼبسار الذم يسَت فيو حبثنا، كالذم كباكؿ أف نبُت فيو العبلقة بُت 
كاػبطاب كنظاـ من -   على حد تعبَت بَتؼباف –اغبجاج كإجراء ككمجموعة من التقنيات 

اؼبعطيات اللغوية، ُب سبيل ربقيق العملية التبليغية كالتواصلية، كبأسلوب آخر، كيف يتجسد 
اغبجاج ُب اػبطاب؟ 

       مصدر اػبطاب فردم كىدفو اإلفهاـ كالتأثَت، كىذه اػبصيصة تقرر اؼبصدر الفردم 
للخطاب بكونو نتاجا يلفظو الفرد، كيهدؼ من كرائو إٔب إيصاؿ رسالة كاضحة اؼبرمى كمؤثرة 

ُب اؼبتلقُت، كاغباؿ أف اغبجاجيُت ال يسلموف بأف مهمة اػبطاب تقـو على كصف العآب كإمبا 
. تقـو على ربفيز اؼبخاطب على سلوؾ ما

 كما ُب –    كال تتوقف كظيفة اؼبتكلم ُب ؾبرد توجيو كبلمو للغَت إلفهامو معٌت ـبصوصا 
فاللغة ما ٓب تنقل إٔب الغَت ما "  كإمبا تتحوؿ كظيفتو إٔب كظيفة تأثَتية –العبلقة التخاطبية 

، ألف حقيقة اػبطاب ال تتوقف عند حد التوجيو 1"وبملو على اغبركة، فبل عمل ربتها 
بأننا حينما نتكلم فنحن نسعى من جهة إٔب ضبل " جاف ميشاؿ آداـ " كاإلفهاـ؛ إذ يصرح 

اؼبخاَطب على أف يتقاسم آراءنا أك التمثيبلت اؼبتعلقة دبوضوع معُت، كنسعى من جهة أخرل 
. 2على االقتداء بأكرب عدد فبكن من آرائنا (اؼبستمعُت  )إٔب ضبل اآلخرين 

       كما أف تسلسل األقواؿ كاعبمل ُب اػبطاب ال يعتمد اؼبعٌت اإلخبارم أك احملتول 
، باعتبار أف 3اإلعبلمي، كإمبا يعتمد باألساس اؼبعٌت اغبجاجي أك القيمة اغبجاجية للقوؿ

اػبطاب تلفظ يفًتض كجود متكلم كمستمع كعند األكؿ ىدؼ التأثَت ُب الثاين، الشيء الذم 

                                                 

 
   -عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم : عمر بلخَت ىذا اؼبوضوع ربت ىذا العنواف بإفاضة، انظر. تناكؿ د

. ( صفحة394 ). كما بعدىا190، ص (ـبطوط ) كتاب – دراسة تداكلية –اؼبكتوب 
 .248 ص 2005، 2طو عبد الرضبن، ذبديد اؼبنهج ُب تقومي الًتاث، اؼبركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، ط-  1

2 - 
J.M.Adam, les texts: types et prototypes,

  
p 103. 

. 48أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، ص : ينظر -  3
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يؤدم إٔب أف يقوؿ البعض بأف اػبطاب ال يتحقق إال ُب ضوء الفضاء اغبوارم ؿبققا قيمة 
. 1حوارية

      فاغبجاج كممارسة كسلوؾ ال يبكن أف يتم مع أم كاف كُب أم مكاف كُب أم 
موضوع، فهو يعد صبعا بُت اؼبعطيات اللغوية كمعطيات السياؽ كال يبكن ؽبذا اعبمع بُت 

: اؼبعطيات أف يصنع خطابا حجاجيا إذا ٓب تراع فيو عمليتاف
. عملية التربير اليت تتلخص ُب تربير ملفوظ دبلفوظ آخر - أ
عملية التفاكض اليت تسمح للمخاَطب باالبتعاد عن خطابو ليوفر للمخاطِجب -           ب

 .2فضاء للتفاكض

        كوبق لنا بل كهبب علينا االفًتاض اؼبسبق إلرادة حجاجية مقابلة ترـك ربقيق تفاىم 
، لتبقى قضية أساسية كىي القواعد 3متبادؿ، كمن يرفض اللعبة مبدئيا ال يبكنو أف وباجج

الداخلية للخطاب، ىي اليت تتحكم ُب ترابطو كتسلسلو، كىذا يعٍت أف اغبجاج اؼبعٍت ىنا ليس 
.     عنصرا يضاؼ إٔب اللغة بل يسرم فيها سريانا طبيعيا

، نرل أهّنا أكدت        كاؼببلَحظ عند استعراض ـبتلف التعريفات اليت كضعت للخطاب
الدكر التفاعلي كالتأثَتم للخطاب، كىذه الوظيفة ىي الفارقة بينو كبُت سائر النصوص باعتباره 
نصا لغويا، من ذلك مثبل التعريف الذم يقوؿ بأنو كل قوؿ يفًتض متكلما كمستمعا، كيكوف 

. 4لدل اؼبتكلم مقصد التأثَت ُب اآلخر على كبو ما

                                                 
،          70، ع18 مجتونس، فاتح زيواف، مصطلح اػبطاب ُب الثقافة الغربية، ؾبلة كتابات معاصرة،: ينظر-  1

. 97 ، 96، ص 2008 الثاين –تشرين األكؿ 
 .227 ، 226، ص – دراسة تداكلية –عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب : ينظر-  2
، 70، ع18، مج(مرجع  سابق  )إيتيقيا احملاججة، كتابات معاصرة : ؿبمد اخريف، التداكلية الًتنسندنتالية: ينظر-  3

. 29ص
   - ما تعلق باغبجاج –ٓب نتوسع ُب تعريفات اػبطاب كما دار حوؽبا من نقاشات، كاكتفينا دبا يقتضيو اؼبقاـ - ،

، معهد (ـبطوط )مشس الدين بن أضبد زاكية، اػبطاب الدعائي ُب اإلعبلـ اؼبقركء، رسالة ماجستَت : للتوسع راجع
.  كما بعدىا67، ص 2003البحوث كالدراسات العربية، القاىرة، 

، 2001، 1عز الدين إظباعيل، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة، ط: دياف مكدكنيل، مقدمة ُب نظرية اػبطاب، تر: ينظر-  4
. 31ص 
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       كاػبطاب ُب حد ذاتو كمجموعة من العبارات ؽبا قوة مؤسساتية، أم أف ؽبا تأثَتا 
عميقا على الطريقة اليت يفكر هبا األشخاص كعلى الطريقة اليت يسلكوهنا، كمع ذلك تبقى 

، كما ُب اػبطاب 1 حدكد ربكم ذلك النمط اؼبعُت من األقواؿ– أيا كاف –للخطاب 
اغبجاجي الذم ال بد كأف تتوفر فيو بعض الضوابط اليت تسهم ُب تداكؿ عملية احملاججة،   

: من ذلك ما يأٌب
توفر اؼبعارؼ اؼبشًتكة بُت طرُب اػبطاب، فبا يسوغ قبوؿ اؼبرسل إليو غبجج -   أ 

اؼبرسل، أك إمكانية مناقشتها أك تفنيدىا كإال انقطع اغبجاج بينهما، كتوقفت عملية الفهم 
كاإلفهاـ بل اإلقناع، كذلك أف اختيار اغبجج كترتيب أكلويتها تتوقف على تلك اؼبعرفة، 

. ككذلك تركيب اػبطاب
أالّ يقع اؼبرسل ُب التناقض بقولو كفعلو، ككذا موافقة اغبجاج ؼبا يقبلو العقػل، -    ب

 .كإال بدا زيف اػبطاب ككىن اغبجة

مناسبة اػبطاب اغبجاجي للسياؽ العاـ، ألنو ىو الكفيل بتسويغ اغبجج الواردة -   ج
ُب اػبطاب من عدمها، فقد يكوف اغبجاج صحيحا من الناحية النظرية، كلكنو غيػر مناسب 

. للسياؽ
البد من خلو اغبجاج من اإليهاـ كاؼبغالطة كاالبتعاد عنهما، ألف اغبجاج ال ىبلو -  د

منهما إذا كاف معٌت اػبطاب غَت ؿبدد، إذ يصبح من قبيل اػبطاب العاـ الذم ال يكتشفو 
. اؼبرسل إليو إال بعد حُت

       كعلى الرغم فبّا توفره اللغة من فرص للتبلعب كاؼبناكرة، إال أف اغبجاج اؼبقصود ىو ما 
يتكئ على الكفاءة التداكلية إليضاح اغبجج ككشف األمور، كإبعاد اللبس، ليصبح بذلك 

. 2فعبل تأثَتيا
      كُب اؼبفهـو الذم ذىب إليو اآلمدم يسقط مبدأ التأثَت كاإلقناع ُب العملية التخاطبية، 

إٔب أف اػبطاب ىو اللفظ اؼبتواضع عليو، -  ؼبن ىو متهيئ لفهمو - كإف كانت ؾبرد إشارة 
                                                 

يوسف بغوؿ، منشورات ـبرب الًتصبة ُب األدب كاللسانيات، جامعة منتورم، : سارة ميلز، اػبطاب، تر: ينظر-  1
. 49، ص 2004قسنطينة، 

  (.468 – 466 )عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص : ينظر-  2
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؛ إذ توحي بشيء من االستعداد للتفاعل كىو ناتج 1اؼبقصود بو إفهاـ من ىو متهيئ لفهمو
 كظيفة حجاجية Actes d'enonciationلكل أفعاؿ التلفظ " عن التأثر طبعا، ٍب أف 

Fonction Argumentative تؤدم إٔب ضبل اؼبستمع إٔب نوع من االستنتاج، كردبا ، 
 2."ربريفو كظيفة تظهر كعبلقة ُب بنية اعبملة ذاهتا

 فقد عاعبها – اػبطاب كاغبجاج –        كقد كاف لطو عبد الرضبن رأم مهم ُب ىذه القضية 
بصفة شاملة كؿبكمة ، معتمدا ُب ذلك على اطبلعو الواسع على الًتاث العريب كالغريب ُب آف 

جاءت " دعاكل " كاحد، يلخص طو عبد الرضبن العبلقة بُت اػبطاب كاغبجاج ُب ثبلث 
.  اػبطابمتسلسلة كشكلت األعمدة اليت بٌت عليها ما ظباه بتكوثر

        الدعول األكٔب ىي أف األصل ُب تكوثر الكبلـ ىو صفتو اػبطابية، كالقصد منو أف 
ليس الكبلـ ؾبرد كحدات مرتبة بأسلوب ما، بل ىو البناء ذاتو الذم تقف عليو العملية 

التواصلية، كاػبطاب هبذا اؼبعٌت قائم على قصدين اثنُت، على اعتبار اػبطاب أصبل ُب       
: كل تواصل كنبا

القصد األكؿ ىو التوجو إٔب الغَت، كمعناه ما ذىب إليو ياكبسوف كبنفنيست  -
. 3(اؼبرسل كاؼبرسل إليو )من أال كجود للتواصل إال بوجود قطيب اػبطاب 

فبل يكوف اؼبنطوؽ بو كبلما حىت ربصل من " القصد الثاين ىو إفهاـ الغَت، -
الناطق إرادة إفهاـ الغَت، كما ٓب ربصل منو ىذه اإلرادة فبل يبكن أف يعد متكلما حقا، 
حىت كلو صادؼ ما لفظ بو فهما فبن التقطو، ألف اؼبتلقي ال يكوف مستمعا حقا حىت 

                                                 
. 136، ص1، ج1980، (د ط )اآلمدم، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، دار الكتب العلمية، لبناف، : ينظر-  1
ذىبية ضبو اغباج، لسانيات التلفظ كتداكلية اػبطاب، منشورات ـبرب ربليل اػبطاب، جامعة مولود معمرم،       -  2

. 125، ص 2005،(ط.د)تيزم كزك، األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
  - ُب ربديده ؼبفهـو التكوثر كالتكوثر العقلي، يرل أف الكوثر يشكل إحدل مشتقات التكاثر كالكثرة، فالتكاثر يتعلق

، أما التكوثر فهو خاص بالعقل الذم ىو دائم التجدد كمتقلب دكف ...دبا ىو مادم ؿبسوس كتكاثر النسل كاؼباؿ كالبناء
انقطاع، فهو يتسم بالفاعلية، بل ىو أظبى الفعاليات اإلنسانية كأقواىا، كىو أيضا فعل قصدم كطالب للمنفعة، فالعقل 

. يسعى دائما إٔب القصد كإال تعطل، كإذا قصد فبل بد أف يطلب ما ينتفع بو كإال اكبط
. 191عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص: ينظر-  3
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؛ أم أف يكوف اؼبستمع 1"يكوف قد أحُمفهم ما فهم، سواء أكافق اإلفهاـ الفهم أك خالفو 
 .إهبابيا فعاال ُب العملية التخاطبية

        كاحملدد للعملية الكبلمية ىو العبلقة التخاطبية ال اللفظية اؼبنفردة؛ إذ ال يدرؾ اؼبخاَطب 
قصد اؼبخاطِجب منو عند النطق " مدلوؿ اؼبخاطِجب من خبلؿ ما ُب اؼبعاجم، كإمبا اعتمادا على 

 .2"بو كالذم يدعو اؼبستمع إٔب الدخوؿ ُب تعقبو مقاميا، ال ربقيق حده معجميا

       الدعول الثانية ىي أف األصل ُب تكوثر اػبطاب ىي صفتو اغبجاجية؛ إذ أنو ال 
قصد : خطاب بدكف حجاج، فاػبطاب أصل ُب كل تعامل كيتأسس على ذلك قصداف

. االدعاء كقصد االعًتاض
      أما قصد االّدعاء فهو أال يكوف اػبطاب خطابا، حىت يكوف الناطق بو معتقدا دبا 

يقولو، كيكوف أيضا على استعداد إلقامة اغبجة على ما يقوؿ، عمبل على إقناع غَته دبا دار 
عليو اػبطاب، فخلو اػبطاب من ىذا القصد هبعل اؼبخاطِجب غَت ملـز باالعتقاد دبا يقولو        

. 3أك كاذبا ُب كبلمو، كىو بذلك عابث باعتقاد غَته
      كأما قصد االعًتاض فإنو يرتبط باؼبخاَطب الذم لو حق مطالبة اؼبتكلم بإيراد الدليل 

ذلك ألف فقد اؼبنطوؽ لو ؽبذا اغبق هبعلو إما دائم التسليم دبا يدعيو الناطق فبل " على ادعائو 
.  4"سبيل إٔب سبحيص دعاكيو، كإما عدمي اؼبشاركة ُب مدار الكبلـ

 على خبلؼ العملية التواصلية القائمة على التبادؿ كالتفاعل، ككذا عرض اغبجج 
اؼبخاَطب الذم ينهض بواجب اؼبطالبة " كدحضها كاإلتياف حبجج أخرل مغايرة، فاؼبعًتض ىو

. 5"بالدليل على قوؿ اؼبدعي 

                                                 

 
،     2006، 2طو عبد الرضبن، اللساف كاؼبيزاف أك التكوثر العقلي، اؼبركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء اؼبغرب، ط-  1

. 214ص 
. 215اؼبرجع نفسو، ص : ينظر-  2
.  192عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص: ينظر-  3
. 215طو عبد الرضبن، اللساف كاؼبيزاف، ص -  4
. 226اؼبرجع نفسو، ص -  5
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 كمن خبلؿ القصدين السابقُت يبكن أف نستنتج أف حد اغبجاج عند طو عبد الرضبن 
. ىو كل منطوؽ بو موجو إٔب الغَت إلفهامو دعول ـبصوصة وبق االعًتاض عليها

      أما الدعول الثالثة كاليت يعترب فيها أف األصل ُب تكوثر اغبجاج ىو صفتو اجملازية، فإنو 
، إٔب أف اغبجاج منطو على (القائم على االدعاء كاالعًتاض  )يتجاكز فيها التصريح الثاين 

من " الدليل الفاسد" شيء من االلتباس يبيزه عن الربىاف من ناحية كعن اغبجاج اؼبغالطي 
ناحية أخرل، كال يقصد بو التباس اللفظ الواحد ُب تعدد معانيو أك خلطا ُب تركيب اعبملة، 

اعتبار الواقع كاعتبار القيمة، دبعٌت ازدكاجية طلب معرفة : كإمبا الشتمالو على اعتبارين اثنُت
. 1الواقع كطلب االشتغاؿ بقيمتو ُب اغبجاج 

        أما عن أسبقية القيمة على الواقع، فإف األصل ىو أف القيمة ىي األصل الذم يتفرع 
عنو الواقع كالعكس غَت صحيح، كذلك أف القيم قائمة ُب األشياء ذاهتا، غَت الواردة على 

اإلنساف من اػبارج، إمبا اإلنساف ىو الذم أقامها ُب األشياء، فهو الذم كضعها كىي عبلمة 
. 2ظهوره ُب الوجود، كمعٌت الواقع ىو نفسو أحد ىذه القيم اليت ىي شبرة عمل اإلنساف
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   النص والحجاج -3
        بعد ىذا االستعراض اؼبوجز ؼباىية اغبجاج كمفهومو كعبلقتو باػبطاب، كنظرا لطبيعة 

مدكنتنا اليت نشتغل عليها، ارتأينا أف نبُت أف اغبجاج ال يتم شكبل إال إذا استطاع اؼبتكلم أف 
.  يبٍت الوحدات اللغوية كفق نسق مضبوط كؿبكم

      ىذا النسق ال نكاد قبده ُب اػبطاب الشفهي الذم ىبضع أكثر العتبارات خارجة عن 
ىوية اؼبستمع، السياؽ اؼبتعدد األبعاد، الوضعية النفسية اليت ذبرم فيها العملية  )اللغة 

، غَت أف اػبطاب الكتايب ىو الذم ىبضع خضوعا تاما جملموعة ؿبددة من (... اغبجاجية
القواعد كالعبلقات ذبعل من اػبطاب ينحو منحى كاضحا يدركو اؼبتكلم كلما تقّدـ ُب     

. 1قراءة النص
       كاغبجاج كي يؤدم كظيفتو األساسية من إقناع كتأثَت ُب الغَت، ال بد أف يكوف شامبل 

غَت منقوص ُب بنائو كي ال تتعطل العملية اغبجاجية، لذا رأل البعض ضركرة خضوع اغبجاج 
:                   آداـ فيما يلي.ـ.ؼبقتضيات بنيوية كتركيبية، كلتنظيم خاص غَت مشركط بالضركرة ؼبا جسده ج

  2.      اغبجة                   اغبجة اؼبضادة                    اػباسبة
 دبعٌت أنو على اؼبخاطِجب أف يبٍت كبلمو ضمن سلسة ؿبكمة تؤدم باؼبخاَطب إٔب فهم 

. مقصده، كدالالت كحداتو اؼبعجمية دكف ترؾ ؾباؿ لتأكيل قد يبعده عن مقصده
:      كمعٌت ىذا كلو أف احملاجج يتوخى ُب خطابو عنصرين

. عنصر اغبوارية الذم يساىم ُب استمرار اغبجاج من نقطة االبتداء  إٔب النهاية-  
عنصر التجانس الذم يسمح بإدراج أنواع متضادة من اغبجج، كذلك خبضوعو -  

 .3ؼبقتضيات البناء اللغوم للغة اؼبكتوبة

                                                 
   - (. 199- 196 )عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب ص : راجع تفصيل ذلك 
 .196عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص : ينظر-  1

2
 
- C.Golder,le développement des discource

  
argumentatifs, lausame 

Delachaux et niestlé, 1996, p155. 
. 197عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص : ينظر-  3
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        كيتجسد ىذاف العنصراف ُب كحدة شكلية ىي النص، كال يهمنا العنصر األكؿ ُب ىذا 
اؼبقاـ، ألننا نعتقد أننا تعرضنا فيما سبق لعنصر اغبوارية، فما يهمنا ُب ىذا اجملاؿ ىو كيف 

يتجسد اغبجاج ُب النص باختبلؼ مظاىره كأنواعو كمكوناتو؟ 
       مبدئيا القيمة اليت تعزل إٔب النص ليست بالضركرة شيئا كامنا فيو، بل يتمثل معظمها 

ُب استجابة القارئ أك السامع لو؛ إذ أف األخَت ال يكتفي بأف يتلقى بيانا صباليا ؿبسوسا، 
 كمن ىنا فإف فكرة التأثَت ذات – كىذا التأثر ُب طبيعتو تقييم –لكنو يتأثر ببعض اؼبثَتات 

. 1طابع سيكولوجي ُب اؼبقاـ األكؿ
       كإذا اعتمدنا ُب عملية البحث على قواعد النظاـ اللغوم فحسب، فإف العناصر اللغوية 
كغَت اللغوية اليت ىي ُب األصل لغوية تتمثل ُب قصد اؼبؤلف، كمدل التأثَت على القارئ،     

أك بشكل أدؽ مدل اإلقناع الذم يكوف أثناء التلقي ُب إطار ؿبدد، يطلق عليو عملية 
. ، كىو أمر ىاـ بالنظر ؼبثل ىذه النصوص2االتصاؿ اللغوم

        كيتعلق األمر ُب ىذه النصوص ُب الغالب بالنسبة للمرسل بإقناع اؼبتلقي من خبلؿ 
ذكر أسباب رؤيتو، كتقويبو غبالة ما، كحفزه إذا اقتضى األمر إٔب فعل مناسب، كيكوف ىذا 

. 3البسط اغبجاجي فبيزا خاصة ُب نصوص االستثارة
      فالتكلم عن النصوص اغبجاجية يفًتض أننا نعتقد ُب اإلمكانية النظرية كُب الفائدة 

اليت من " النماذج " أك " األنواع " ك " األجناس " التعليمية ُب تصنيف النصوص كربديد 
. اؼبستحسن معرفة خصائصها

األكٔب أنو ال ىبتصر النص اغبجاجي :       كيبكن تعريف النص اغبجاجي ُب نقطتُت اثنتُت
ُب مبوذج الربىنة اؼبنطقية على الرغم من استعمالو لبعض مباذجو، كالثانية ىي اعتبار النص 

                                                 
،     1992آب / ، أغسطس 164صبلح فضل، ببلغة اػبطاب كعلم النص، عآب اؼبعرفة، الكويت، ع: ينظر-  1

. 121ص 
 .118، ص1997، 1اؼبفاىيم كاالذباىات، لوقبماف، القاىرة، ط: سعيد حسن حبَتم، علم لغة النص : ينظر-  2
،   2005، 1سعيد حسن حبَتم، مؤسسة اؼبختار، القاىرة، ط: كبلكس برينكر، التحليل اللغوم للنص، تر: ينظر-  3

. 106، 105ص 



  ماهيل الحمالألواهل نظرماتلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األولل

 

 

41 

، يبدك أف ىذا التعريف 1إذ يركز على العبلقة مع اآلخر" اؼبتلقُت " اغبجاجي مركز حوار بُت 
. كىو ذك كجهة تعليمية صرفة" برؼباف " مبٍت كفق منظور 

:        كما يبكن ربديد اؼببلمح األكلية لطراز النص اغبجاجي فيما يلي
العبلقة بُت أجزاء النص اغبجاجي عبلقة منطقية، أكثر من كوهنا عبلقة تصويرية -  أ 

، على أف العبلقة التصويرية صادرة عن ذبربة ؿبددة 2كما ىي اغباؿ ُب النص غَت اغبجاجي
. كمقيدة بزمن كحدث التصور أما اؼبنطقية فاستنباطية

الدعول   : على مكونات ستة ىي_ ُب شكلو الرئيس _ يبٌت النص اغبجاجي -  ب
، كاؼبقدمات أك تقرير اؼبعطيات، كالتربير، كالدعامة، كمؤشر اغباؿ، (أك النتيجة  )

 .كاالحتياطات

 نتيجة اغبجاج، ىي مقولة تستهدؼ استمالة اآلخرين، كقد تذكر الدعول        فالدعوى
 تقرير يصنعو اجملادؿ عن أشخاص أك أحواؿ أك أحداث، والمقدماتصراحة أك قد تضّمن، 

 بياف للمبدأ العاـ الذم يربىن على صبلحية الدعول والتبريركيرتبط بالدعول ارتباطا منطقيا، 
 كّل ما يقّدمو اجملادؿ من شواىد كإحصاءات كأدلة والدعامةكفقا لعبلقتها باؼبقدمات، 

 كل ما  ومؤشر الحالإْب، كذلك لتقوية مصداقية اؼبقدمات كالتربيرات عند اؼبستقبِجل،...كقيم
من اؼبمكن، من احملتمل، : يقدـ من تعبَتات تظهر مدل قابلية بعض الدعاكل للتطبيق كبو

 ىي األساس الذم ينهض عليو اغبكم (االحتياطات  )والتحفظات إْب، ... على األرجح
. 3بعد مقبولية الدعول

النص اغبجاجي نص تقويبي، كالقيمة مفهـو يستنبط فبا يقولو الناس، كفبا -  ج
. يفعلونو، كفبا تشيده اجملاالت

      كما تعددت اؼبقاربات اؼبتعلقة بتحديد أنواع النصوص، منها مابٍت على دكرة التخاطب 
السرد  )" القصة"خاصة بنفسيت بُت " نظرية القوؿ " اؼبشهورة عباكبسوف، كمنها ما بٍت على 

الوصفي، : ، إال أنو يبكن التمييز بُت طبسة أنواع من النصوص"اػبطاب " كبُت  (التارىبي 
                                                 

 .275، ص (مرجع سابق  )اغبواس مسعودم، النصوص اغبجاجية، : ينظر-  1
  .189ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص : ينظر- 2
 .191 ،190اؼبرجع نفسو، ص : ينظر-  3
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كيراليك كًب تطوير . كالسردم، كالعرضي، كاغبجاجي،  كاألمرم، كىو التقسيم الذم قاـ بو إ
، كإف كاف يبدك أف أكثر مزاياه ُب اجملاؿ التعليمي 1ىذا التقسيم من طرؼ آداـ ككومبيت

. حيث يفيد أكثر
       إّف النص اغبجاجي مثل النص السردم الذم يبر من مرحلة أكلية إٔب مرحلة هنائية 

إٔب مرحلة  (األطركحة اؼبرفوضة  )بواسطة مسار ربويلي، يبر أيضا من مرحلة التفكَت األكٔب 
، ىذا من الناحية اؼبثالية ألننا 2بواسطة مسار حجاجي (األطركحة اؼبقًتحة  )التفكَت النهائي 

قبد ُب الواقع تداخبل بُت اؼبراحل ُب التقدمي كالتأخَت كذلك حسب اإلسًتاتيجية اغبجاجية، 
. غَت أف النص اغبجاجي يتميز عن النصُت السردم كالوصفي خباصيتو التحاكرية

:       كمع خصوصية ىذا النوع من النصوص فإنو يبكننا استخراج عدة مباذج منها 
. (اؼبقاؿ الصحفي )" متفجرة " كىي نصوص : النصوص اغبجاجية اؼبختلطة- أ 

 :كفيها عدة مباذج: النصوص اغبجاجية ؿبكمة البناء-    ب 

كثرة الركابط اؼبنطقية، االستقراء، االستنتاج، : نصوص ذات توجو برىاين - 
. كالقياس

 .ُب النص" اػبرب " كيركز على مدل سَت : نصوص ذات توجو عرضي - 

 .3ذات طابع جدٕب: نصوص ذات توجو حوارم - 

 
 
 

 

 

                                                 
  .278، ص (مرجع سابق  )اغبواس مسعودم، النصوص اغبجاجية، : ينظر- 1
 .279اؼبرجع نفسو، ص : ينظر-  2

3- Op: Alain Baissinot, les tesctes argumentatifs, CRDP, Toulouse, 1996, 

p35.                                                                                                            
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اليوناني والعربي : الحجاج في التراثين: المبحث الثاني
: الحجاج في التراث اليوناني-   1

         نرل أنو من الضركرم النظر ُب أّكليات أك جذكر اغبجاج، كىذا  قبل اػبوض ُب 
النظريات اغبجاجية اغبديثة، كذلك بالرجوع إٔب الًتاث اليوناين الذم عرؼ العديد من أنواع 

اػبطابة، سياسية، قضائية، أك تلك اليت عحُمرؼ هبا السوفسطائيوف كىي اػبطابة اعبدلية، ٍب 
اػبطابة عند أرسطو كفن ذم مضموف كىدؼ، على أف كل ىذه األنواع اؼبختلفة من القوؿ 

اػبطايب اعتمدت اغبجاج كاعبدؿ طريقة ُب اؼبناقشة كاالستدالؿ، كذلك بغية الوصوؿ إٔب 
. أىداؼ بعينها

: الحجاج السوفسطائي -1-1
        السوفسطائيوف يبثلوف تيارا فكريا ظهر ُب العآب اإلغريقي كقوم بأثينا ُب القرف اػبامس 

كانت ُب األصل لقب تقدير، كىي تعٍت  (Sophists)" سوفيستاس " قبل اؼبيبلد، كالصفة 
. 1"اغبكيم كالرجل ذا الكفاءة اؼبتميزة ُب كل شيء" ُب معناىا االشتقاقي 

ُب الدراسات العربية القديبة دبعٌت اؼبغالطة  " Sophists"       ىذا كقد ترصبت كلمة 
، ىذا ألهنم ال يبحثوف عن اغبقيقة كالعدؿ كإمبا نبهم النجاح كإفحاـ 2كالتمويو كالقياس كاػبداع

. اػبصم كإحراجو، كسبيلهم ُب ذلك زيف القوؿ كاغبجج الواىية كبراعة القوؿ
       كمع ذلك فقد كاف ؽبم دكر فعاؿ ُب اؼبمارسة اغبجاجية، كساعدىم ُب ذلك براعتهم 

. ُب اغبجاج كاعبدؿ، الشيء الذم هبعلهم ىبوضوف ُب ذات اؼبسائل الفلسفية
       كىم يزعموف أف اػبطيب البليغ يستطيع أف ينصر اغبق كما يستطيع أف ينصر الباطل 
بقوة حجتو أك براعتو باألقيسة كالقضايا الظاىر منها كاؼبضمر ، كمرّدىم ُب ذلك أف اغبقيقة 

                                                 

 

1- Moreau ( josph):Platon devant les sophists of chop: qu'est ce qu'un 

sophiste? Paris 1987, p7.                                                                           
  

ىادية فضل اهلل، السوفسطائية من كجهة نظر منطقية، ؾبلة الفكر العريب، معهد اإلمباء العريب، بَتكت، : ينظر-  2
. 149، ص 2000، شتاء 21، السنة99ع
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َحكَّم ىو اإلنساف، كما استعملوا أغاليط القياس 
حُم
 كألوانا  Pralogiesmeشيء نسيب كاؼب

.  1من اغبجاج لئلفحاـ كاإلقناع ككذا اإلثارة العاطفية
        كتأكيدا ألنبية السوفسطائيُت كضركرة رفع الغنب اؼبسلط عليهم، ذىب اؼبتخصصوف ُب 

: اغبجاج إٔب أنو المناص من االعتداد ُب كل دراسة دبكتسباهتم كمزاياىا كاليت منها
القوؿ بتضاد األصوات، دبعٌت أف لكل خطاب خطابا مضادا، كلكل حجة حجة -  أ 

.  تنقضها ألهنا تنبٍت على رؤية ـبالفة لؤلشياء كتصف كاقعا مغايرا
التنبيو إٔب ما قد يرشح على األقيسة من أغاليط كضركرة بناء نظاـ عبرح -  ب

 القياس كتعديلو، كذلك بزرعهم اغبَتة كاؼبفارقة ُب اؼبشهورات، كىذه الشعبة من  الدرس 
 .ستزدىر فيما يسمى بالقياس اؼبغالطي

. رظبهم مفهـو االحتماؿ أفقا لتعامل الناس كتفاعلهم مع بعضهم-  ج
إتقاهنم اجملادلة ككل صنوؼ احملاكرات اليت تقـو على االستدالؿ اؼبنظم     -  د

.  2 بقواعد  مضبوطة
       كمع ذلك تبقى اػبطابة السوفسطائية عبارة عن حجاج استهواء، فهي قوؿ يعقده 

صاحبو على الظن ال على العلم، كيقصد بو إٔب اإلقناع معتمدا ُب ذلك على ما يوافق         
لذة السامع كالقائل ال اػبَت، لذة االستهواء بالنسبة إٔب اؼبقوؿ إليو، كلذة النفع " اللذة " 

. بالنسبة إٔب القائل
      كلعل أّكؿ من تصدل ؽبم سقراط إذ اهتمهم بتمويو اػبطأ باؼبنطق اؼبزخرؼ كقوة 
الببلغة، كاختلف معهم لقوؽبم بأف اإلنساف معيار اغبقيقة، كاختلف معهم ُب مفهـو 

األخبلؽ، كاليت تعٍت عنده السعادة ُب حُت تعٍت عند السوفسطائيُت سيطرة اإلنساف         
. 3على غَته

                                                 

 
. 104 ص 2006، 5ؿبمد مندكر، األدب كفنونو، هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ط: ينظر-  1
،   ...ضبادم صمود، مقدمة ُب اػبلفية النظرية للمصطلح، ضمن مصنف أىم نظريات اغبجاج ُب التقاليد: ينظر-  2

. 45ص 
. 158ىادية فضل اهلل، السوفسطائية من كجهة نظر منطقية، ص : ينظر-  3
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       كما رأل أفبلطوف أف اغبجاج السوفسطائي يزيف استعماؿ القوؿ دبا ىو فضاء 
، كالتمّلق (Flatterie )للتواصل بُت اإلنساف كاإلنساف، فهو حجاج يقـو على التمّلق 

. 1تسلط بالقوؿ ماكر مقنع
الحجاج عند أفالطون - 1-2

        آمن أفبلطوف بضركرة تأسيس خطابة بديلة أراد أف هبعلها جدلية فلسفية هتدؼ إٔب 
_      أم اعبدؿ _ بلوغ اغبقيقة، فاعبداؿ عنده ال ىبتلف عن العلم، إال اختبلفا يسَتا، فهو 

اغبجاج عموما من ؾباؿ الظن كاالحتماؿ إٔب _ ُب تصوره _ الوسيلة اليت أراد هبا أف ينقل " 
ّلص اػبطابة من احملتمل كالظن، كىو كما نعلم عمدة 2"ؾباؿ اغبقيقة  ؛ أم أنو أراد أف ىبحُم

. اػبطابة السوفسطائية
      إاّل أننا لو ناقشنا ىذه الفكرة اليت ذىب إليها أفبلطوف لوجدناىا زبتلف عما يقوؿ بو 
اغبجاجيوف اآلف، إذ أف اغبجاج قائم على احملتمل كاؼبتوقع ال اليقيٍت، فهو مطابق ؼبا قاؿ بو 
السوفسطائيُت على األقل ُب ىذه النقطة، كردبا ذىب أفبلطوف إٔب ذلك حبكم أف القدامى 

. كاف الظن عندىم يقـو على اؼبمكن كاحملتمل
:  كىي       كقد رأل أفبلطوف أف األركاف اليت تحُمبٌت عليها صناعة اػبطابة ثبلثة

اعتماد اؼبنهج اعبدٕب ُب بناء القوؿ اػبطيب، كقد بّينا كيف أنو يرل بأف اعبدؿ - أ 
. صناعة ككسيلة يبلغ هبا إٔب اغبقيقة

معرفة أنواع النفوس كما يوافقها من أنواع األقاكيل، كمداره مبدأ التناسب بُت   -    ب 
.   القوؿ كالسامع، كذلك بأف النفوس زبتلف ُب درجات هتيئها لقبوؿ التأثَت

. 3مراعاة مبدأ التناسب ُب مستول األسلوب أم ما يناسب اؼبقامات من أساليب-  ج
ظن كذكر أف اإلقناع /        كقد فحص أفبلطوف موضوع اػبطابة ُب ضوء اؼبقابلة علم

إقناع يعتمد العلم كإقناع يعتمد الظن، كىذا الثاين ىو موضوع اػبطابة ُب رأيو، كىو : نوعاف
                                                 

 .84ىشاـ الريفي، اغبجاج عند أرسطو، ص : ينظر-  1
. 81اؼبرجع نفسو، ص -  2
  -ٓب يذكر أفبلطوف ىذه األركاف الثبلثة ؾبتمعة، كإمبا استخلصت من ؾبموع ما قاؿ .
. 83ىشاـ الريفي، اغبجاج عند أرسطو، ص : ينظر-  3
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موضوع اػبطابة عموما حسب أرسطو، كؼبا كاف العلم يقـو على مبادئ صادقة كثابتة كأزلية ُب 
تصور القدامى  كاف اإلقناع اؼبعتمد عليو مفيدا، يكتسب منو اإلنساف معرفة كؼبا كاف الظن 

. 1يقـو على اؼبمكن كاحملتمل كاف اإلقناع اؼبعتمد عليو غَت مفيد
لذة، كجعل ىدؼ اػبطيب /        كما قّيم أفبلطوف كظيفة اػبطابة ُب ضوء اؼبقابلة خَت

الوحيد ىو أف يولِّد ُب نفوس أبناء كطنو العدؿ كينزع عنها الظلم، كأف يكسبها الفضائل كلها 
، فقد بٌت تقييمو ؽبذه اؼبمارسة القولية ُب إطار تصوره ؼبا وبقق 2كيبحو عنها الرذائل كلها

سعادة اإلنساف، كفبا سبق يبكن القوؿ بأف أفبلطوف كاف يعتقد أف فن اإلقناع يأٌب من جوىر 
. 3اؼبعرفة اغبّقة ألم موضوع سواء أكاف سياسيا أك قانونيا أك غَت ذلك

       كمن ٍب نرل أف تصور أفبلطوف للجدؿ ىبتلف عن تصور سائر الفبلسفة اإلغريق لو، 
فاعبدؿ عنده يقًتب من العلم، كىو كظيفة أخبلقية ُب اؼبقاـ األكؿ كالغرض منو الوصوؿ إٔب 
اغبقيقة،ال اؼبمكن أك احملتمل كما ىو اغباؿ ُب اعبدؿ السوفسطائي ككما ىو اغباؿ ُب اعبدؿ 

. األرسطي كما سنرل
 
  نظرية الحجاج عند أرسطو -1-3

       خالف أرسطو أستاذه أفبلطوف ُب أف اعبدؿ سبيل إٔب اغبقيقة كذلك أف أرسطو ُب 
تصنيفو لؤلقاكيل حبسب قدرهتا على قوؿ اغبقيقة جعل القوؿ الربىاين ُب اؼبقاـ األكؿ فالقوؿ 

. اعبدٕب فالقوؿ اػبطيب ٍب الشعرم
 فاعبدؿ كاػبطابة عند أرسطو يقعاف ُب ؾباؿ اؼبمكن كاحملتمل، أم يقبل اػببلؼ 

كاالختبلؼ كتعدد اآلراء من حولو، كقد ذكر أف اعبدؿ ليس اؼبطلب منو اغبقيقة باألساس 
خبلؼ أفبلطوف، كإمبا اؼبقصود منو ىو امتحاف ما ىو خبلؼ ُب اؼبشهورات، أم ُب عوآب 

                                                 
،               2002، (د ط  )ىدل كصفي، ُب فن اغبجاج كاعبدؿ، دار اؽباين للطباعة كالنشر، القاىرة، : ينظر-  1

. 21، 20ص 
  .67ىشاـ الريفي، اغبجاج عند أرسطو، ص  : ينظر-  2
ؿباكرة متكسينوس أك عن اػبطابة، منشورات اعبامعة الليبية، كلية اآلداب، : عبد اهلل حسن اؼبسلمي، أفبلطوف: ينظر-  3
. 36، ص 1972، 1ط
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، لبلقًتاب أكثر ما يبكن من اغبقيقة ، دكف البقاء ُب منطقة اؼبمكن أك 1االعتقاد كما يقاؿ اليـو
.  2احملتمل، كاحملتمل كما يقوؿ بارت تقّبل األضداد

       كيرل أف اعبدؿ أقرب إٔب دائرة اغبق العتماده على العقل، ُب حُت أف اػبطابة صناعة 
، كىذا التعريف للخطابة 3"الكشف عن الطرؽ اؼبمكنة لئلقناع ُب أم موضوع كاف" مدارىا 

تتأسس على اللغة كاػبطاب، " شبيو جدا بتعريف اغبجاج، خاصة كأف العبلقة بُت أطرافها 
وباكؿ أحد الطرفُت فيها أف يؤثر ُب الطرؼ اؼبقابل جنسا من التأثَت يوجو بو فعلو أك يثبت لديو 

. 4"اعتقادا أك يبليو عنو أك يصنعو لو صنعا 
       كبذلك حّوؿ أرسطو مركز الثقل ُب صناعة اػبطابة من التأثَت إٔب اإلقناع، كىو أحد 

سبل اغبجاج، كما نّبو أرسطو إٔب شيوع استعماؿ اغبجاج ُب عملية التواصل الكبلمي عموما، 
يبارسوف اػبطابة كاعبدؿ بنسب متفاكتة ألهنم إمبا وباكلوف نقد _ حسب رأيو _ على أف الناس 

. قوؿ أك تأييد رأم أك الدفاع عنو ككبو ذلك
 مع أخذنا ُب االعتبار Pragmatic       فاػبطابة عند أرسطو تداكلية ُب صميمها 

، _يعٍت اػبطابة كالتداكلية _ االختبلؼ الكبَت ُب السياؽ اؼبعرُب اؼبنتج آلليات كل منهما 
فالتداكليوف يركف أف التداكلية عبارة عن دراسة استعماؿ اللغة دكف أف تنحصر ضمن الكينونة 

اللغوية دبعناىا البنيوم الضّيق، كإمبا تتجاكزىا إٔب أقواؿ االستعماؿ ُب الطبقات اؼبقامية  
، كما قبد ُب خطابة أرسطو االىتماـ 5اؼبختلفة حسب أغراض اؼبتكلمُت كأحواؿ اؼبخاطبُت

كؿبصلة التفاعل بُت ىذه األطراؼ  ( كاؼبقوؿ لو – القوؿ –القائل  )بذات األطراؼ الثبلثة 
.      الثبلثة ىي اليت ربقق حسب أرسطو عملية التأثَت كاإلقناع بالقوؿ

                                                 

 
. 155ىشاـ الريفي، اغبجاج عند أرسطو، ص : ينظر-  1
،      1994، (د ط )عمر أككاف، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، : ركالف بارت، قراءة جديدة للببلغة القديبة، تر-  2

 .55ص 
. 59، ص 1986، 2عبد الرضبن بدكم، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط: أرسطو، اػبطابة، تر-  3
. 12ضبادم صمود، مقدمة ُب اػبلفية النظرية للمصطلح، ص -  4
. 28، ص 2005، 1مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بَتكت، ط: ينظر-  5
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بقي أف نشَت إٔب بناء اػبطاب اغبجاجي عند أرسطو، إذ جعل اؼبكّونات النصية 
: للخطاب أك أجزاء اػبطاب الرئيسية ثبلثة

. اغبجج، مصادر األدلة: اإلهباد- أ 
. كضع ىذه األدلة ُب مواضعها على امتداد اػبطاب حسب نظاـ معُت: الًتتيب- ب 

 1.، كضع اغبجج ُب شكل قوؿ على مستول اعبملة(العبارة، الصياغة ): األسلوب-     ج
 أم يبكن أف نستخلص حسب مقوالت أرسطو عناصر اػبطابة متمثلة ُب النقاط     

: اؼبذكورة نلّخصها فيما يلي
. عنصر اإلقناع أك الرباىُت- 
 .األسلوب أك التنظيم- 

 .ترتيب أجزاء القوؿ- 

        إاّل أف أرسطو ُب خطاباتو كاف ال يهتم من لغة الّنص كاػبطاب إاّل ببعض اؼبظاىر 
؛ أم منطقية األساليب كالطرؽ اؼبعتمدة إلقناع السامع     2اؼبساعدة كبالقدر الذم حدده ىو

. أك جعلو يقتنع ؼبا يحُمركَّج من آراء
إمبا ىي                  (اػبطابة  )       ككما رأينا فقد كاف أرسطو ينطلق من كوف الببلغة 

االيتوس، : ، كىذا اإلقناع يتوقف على ثبلثة أركاف3"الكشف عن الطرؽ اؼبمكنة لئلقناع " 
.  كالباتوس، كاللوجوس

أما البّلٌب  ينبغي أف يكوف القوؿ فيهّن على : "   كقد قاؿ ُب ىذه اؼبكونات الثبلث
ؾبرل الصناعة فثبلث، إحداىن اإلخبار من أم األشياء تكوف التصديقات، كالثانية ذكر البّلٌب 

. 4"تستعمل ُب األلفاظ، كالثالثة أنو كيف ينبغي أف ننظم أك ننسق أجزاء القوؿ 

                                                 
. 273، ص 1999، (دط )ؿبمد العمرم، اػبطابة أصوؽبا كامتداداهتا، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، : ينظر-  1
. 34ضبادم صمود، مقدمة ُب اػبلفية النظرية للمصطلح، ص : ينظر-  2
. 29عبد الرضبن بدكم، ص : أرسطو، اػبطابة، تر-  3
. 181اؼبرجع نفسو، ص -  4
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       كيطلق على الثالثة القوؿ نفسو من حيث ىو يثبت أك يبدك أنو يثبت، كىو ما يبكن 
أم الكبلـ أك العقل، كىو ما يبنيو " Logos" "اللوجوس " أف نطلق عليو ُب اليونانية حبجة 

. اػبطاب من سياسة قولية تعتمد كجوه االستدالؿ اؼبتمّثل ُب القياس كاالستقراء
القوؿ، كاالعتقاد، :        أما داللة القوؿ ىذه فقد درسها أرسطو ُب ثبلثة فضاءات ىي

هة الوجود، فإذا كانت اؼبقدمات صادقة أكلية ظبي القياس برىانيا، كإذا كانت اؼبقدمات  كجِج
، كإذا كانت اؼبقدمات مظنونة ظبي القياس خطابيا، كإذا 1ذائعة مشهورة ظبي القياس جدليا

كانت اؼبقدمات من اليت ال يظن أهنا مشهورة كليست مشهورة، أك يظن أهنا صادقة كليست 
. بصادقة ظبي القياس سوفسطائيا

      كأظن أف مقارنة ُب تعريف اػبطابة بُت السوفسطائيُت كأفبلطوف كأرسطو كفيلة بأف 
تكشف عن كثَت من اؼبسائل اغبجاجية اليت يعّولوف عليها ُب ـباطباهتم، فهي عند 

كىي عند " صناعة قيادة النفوس بالقوؿ " كعند أفبلطوف " صناعة إقناع " السوفسطائيُت 
، كقراءة متأملة ؽبذه "الكشف عن الطرؽ اؼبمكنة لئلقناع ُب أم موضوع كاف " أرسطو 

. التعريفات تكشف لنا االختبلؼ فيما يدعو إليو كل طرؼ
       فكلمة إقناع ٓب ترد ُب تعريف أفبلطوف ككردت ُب تعريف السوفسطائيُت كأرسطو على 

،            "قيادة النفوس " ما بُت ىذين األخَتين من تباين ُب الغاية، كقد كردت بدال منها 
أفبلطوف ال يهمو من اغبجاج كسب القضية أك إحراج اػبصم أك ربقيق قباح، كإمبا يهمو " فػ 

. 2"ربقيق الفضيلة للنفس 
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 . 34، ص 1980للكتاب، القاىرة، 
. 37علي ؿبمد علي سليماف، كتابة اعباحظ ُب ضوء نظريات اغبجاج، ص -  2



  ماهيل الحمالألواهل نظرماتلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األولل

 

 

50 

الحجاج في النص التراثي العربي  -2
:  الجدل والمناظرات– 2-1

       ردبا بدا اغبجاج ُب النص الًتاثي العريب بادئ األمر ُب شكل جدؿ كمناظرات ُب علـو 
كمعارؼ شىت، كاؼبناظرة كما كجدت ُب تراثنا، عادة ىي حوار بُت طرفُت كجدؿ بُت خصمُت 
حوؿ موضوع كاحد من كجهتُت ـبتلفتُت ُب النظر، كلكّل طرؼ آلياتو كحججو اليت يدافع هبا 

. 1عن موقفو أك يهاجم هبا موقف اآلخر
       كقد نشأت اؼبناظرات منذ القرف األكؿ اؽبجرم، حيث ثار اعبدؿ حوؿ العقيدة بُت 

اؼبسلمُت كغَت اؼبسلمُت، كاستمرت حىت العصر األموم كقد خاضها أصحاب اؼبذاىب 
. 2السياسية كاؼبذاىب العقائدية كاؼببلحدة كالزنادقة

        كُب العصر العباسي شهدت اؼبناظرة قمة ازدىارىا كارتقائها كذلك لطبيعة اجملتمع 
العباسي آنذاؾ، حيث عرؼ انفتاحا عقليا كمعرفيا على أكثر من صعيد ُب اؼبعارؼ كاألدياف 

كاؼبذاىب كالفلسفات، فكانت ىناؾ عدة مناظرات عقائدية، كفقهية، كفلسفية، ككبوية، 
كأدبية، كما ابتدعت مناظرات على ألسنة اؼبناظرين كتلك اليت ابتكرىا اعباحظ ، كنضيف إليها 

اؼبناظرات اليت ابتدعها أبو حياف التوحيدم، كًب فيها ربويل األفكار إٔب أشخاص متحاكرة 
. 3كربويل اؼبعاين اجملردة إٔب ذبارب حّية

       ككاف خطاب اؼبناظرة ُب الًتاث العريب كما زاؿ من أىم أنواع اػبطاب الذم ينتجو 
اؼبرسل لئلقناع؛ إذ برزت كتربز فيو ظبات الكفاءة التداكلية كالقدرة على توظيفها طبقا ؼبا 

فاإلقناع ىو اؼبطلب " يتطلبو السياؽ، من أجل بلوغ ىدؼ اػبطاب الكلِّي الذم يصبو إليو 
، سواء أكاف ؾباؿ 4"األساسي من اػبطابات اليت تدكر بُت ىؤالء الذين زبتلف توجهاهتم 

. اؼبناظرات اؼبذاىب الدينية أك اللغوية أك الفلسفية أك غَت ذلك كلو

                                                 

 
 .44ىدل كصفي،  ُب فن اغبجاج كاعبدؿ، ص : ينظر-  1
 .29أضبد أمُت، اؼبناظرات ُب الًتاث األديب العريب إٔب هناية القرف الرابع، ص-  2
 . كما بعدىا28أضبد أمُت، اؼبناظرات ُب الًتاث األديب العريب، ص : راجع تفصيل ذلك-  3
. 449عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص -  4
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      كقد كاف ؾبتمع العصر العباسي على صعيد اؼبمارسة اغبجاجية أشبو باجملتمع األثيٍت 
القدمي ُب انفتاحو على التعدد كاالختبلؼ، كفبارستو اغبجاج على كل اؼبستويات، حىت أنو     

أصبح دبثابة لعبة احتفالية يبارسها الكثَتكف من أجل إظهار الرباعة كاالقتدار _ أم اغبجاج _ 
على االستدالؿ الصحيح أك االستدالؿ الفاسد سباما كما كاف وبدث ُب                

. اغبجاج السوفسطائي
       كاؼبناظِجر إما يكوف خصما مناصبا للقائل ُب القوؿ الذم يقصد بو إقناع السامع عائقا لو 

أف يقنعو فيو ، أك يكوف خصما ُب الظاىر يتعقب ما يقولو القائل كيستقصي عما يأٌب بو، 
. 1كقصده ُب الباطن ليزداد قولو عنده إقناعا

كىو علم قائم بذاتو، كاف قد نشأ من االختبلؼ " علم الكبلـ "       ٍب ما لبث أف نشأ 
حوؿ أصوؿ االعتقاد، ككاف فبا يطلب من اؼبنتمُت إليو أف تكوف ؽبم قدرة عالية على اؼبخاصمة 

. 2كاؼبقارعة، كالظهور على اػبصـو لبياف فساد رأيهم كهتافت معتقداهتم
       كقد ذبّلى اعبدؿ أظهر ما يكوف عند أصحاب ىذا العلم، كذلك فيما أدخلوا من طرؽ 

. حوار كسفسطة كأدلّة كبراىُت كمقدمات كأقيسة، فاعبدؿ ىو أساس علم الكبلـ كركيزتو
ُب كتابو ببلغة العرب بُت " إبراىيم سبلمة "       كفبن ربط بُت اؼبتكلمُت كالسوفسطائيُت 

العرب أىل جدؿ السوفسطائيُت ُب حوارىم كجدؽبم كبعض " أرسطو كاليوناف، إذ رأل أف 
خطبهم اؼبدفوعة بالعوامل السياسية كدكافع االنتقاـ، كأكثر ما نلمح آثار السفسطة ُب اعبدؿ 

. 3"بُت اؼبتكلمُت

                                                 

 
ؿبمد سليم سآب، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة   : اػبطابة، ربقيق: أبو نصر الفرايب، كتاب ُب اؼبنطق: ينظر-  1
. 29، ص 1976، (د ط )
 . 24 ضبادم صمود، مقدمة ُب اػبلفية النظرية للمصطلح، ص: ينظر-  2
ىدل كصفي،  ُب فن اغبجاج كاعبدؿ،     : نقبل عن. 28إبراىيم سبلمة، ببلغة العرب بُت أرسطو كاليوناف، ص -  3

. 26ص 
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     كلعل كجو الشبو بُت اغبجاج السوفسطائي كاؼبتكلمُت يبدك أكثر كضوحا ُب ىذا اؼبعٌت 
الذم أخذه اعبدؿ عند كثَت من اؼبتكلمُت كىو اعبدؿ الصورم الفارغ الظاىرم كما أطلق عليو 

. أرسطو
     كُب اعبدؿ الظاىرم يستعمل اجملادؿ األساليب اؼبغالطّية، كما قد وبّرؼ اجملادؿ القوؿ 

أف وبتّج للمذمـو حىت ىبرجو ُب " كىبرجو عن سياقو، أك يعمل على قلب اغبقائق، دبعٌت 
، كىذه ىي براعة اعبدؿ الصورم   معرض اؼبمدكح، كاؼبمدكح حىت يصّوره ُب صورة اؼبذمـو

، كقد مورس اعبدؿ الصورم الفارغ من قبل اؼبتكّلمُت، كغَتىم من خطباء القرنُت 1"الفارغ 
. األكؿ كالثاين اؽبجريُت

     ىذا كإف من األشياء اليت من شأهنا أف يكوف هبا اإلقناع؛ الضمائر كالتمثيبلت، فالضمائر 
. منزلتها ُب اػبطابة منزلة الرباىُت ُب العلـو كاؼبقاييس ُب اعبدؿ

     كالضمَت قوؿ مؤّلف من مقدمتُت مقًتنتُت، كيكوف اإلقناع حبسب النتيجة اليت تنتج 
عنها، كإمبا يصَت مقنعا بأف يضمر اؼبتكلم إحدل مقدمتيو كال يصرّح هبا كؽبذا ظبي       

. 2الضمَت مضمرا
      كذىب ابن رشد إٔب اؼبشاكلة بُت اعبدؿ كصناعة اػبطابة كجعلهما متناسبتُت إذ قاؿ 

صناعة اػبطابة تناسب صناعة اعبدؿ كذلك أف كلتيهما تؤماف غاية كاحدة كىي ـباطبة : " بأف
، كإف كانت اػبطابة العربية ُب جانب منها ما ىي إال صناعة قياسية غرضها اإلقناع 3... "الغَت

. 4كما وبصل ُب نفس السامع من قناعة ىي الغرض األقصى من أفعاؿ اػبطابة
:       كبنظرة سريعة ُب تراثنا العريب يبكن أف مبيز ألوانا عدة للحجاج، ردبا اربدت فيما يلي

شبة حجاج يعتمد أساليب مغالطية، كغرضو اإليقاع باػبصم كإدانتو كيدؿ -  أ 
على سوء طويّة احملارب، كلعّل من أبرز أمثلتو اؼبناظرة الشهَتة اليت جرت بُت األكزاعي 

كبُت غيبلف الدمشقي الذم يعترب من أكائل اؼبتكلمُت ُب قضية  (ىػ175 )العآب السٍت 
                                                 

. 155صبلح فضل، ببلغة اػبطاب كعلم النص، ص -  1
. 31اػبطابة، ص : أبو نصر الفرايب، كتاب ُب اؼبنطق: ينظر-  2
. 3،ص (د ت)،(د ط)عبد الرضبن بدكم، دار القلم، بَتكت،: ابن رشد، تلخيص اػبطابة، ربقيق-  3
. 7 ص اػبطابة،: أبو نصر الفرايب، كتاب ُب اؼبنطق: نظرم-  4
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القدر، كُب اؼبقابل ىناؾ جدؿ أك حجاج يعتمد أساليب مغالطية، كتتم فيو اؼبداكرة 
باؼبعاين اؼبختلفة، كمدح الشيء كنقيضو إال أف القصد منو حسن، فمن أغراضو 

 . الضحك كالسخرية، كأبرز مباذجو ما قبده ُب كتاب البخبلء للجاحظ

شبة حجاج يهدؼ إٔب ؾبرد إظهار الرباعة كاالقتدار ُب االستدالؿ، -   ب
 .ُب ذـ اؼبشورة" عبد اؼبلك بن صاّب "  كحجاج 

كما أفَّ شبّة نوعا آخر من اعبدؿ كاغبجاج يقـو على العقل كاؼبنطق، -   ج
 كيهدؼ إٔب البحث عن اغبقيقة كاالنتصار لرأم دكف آخر دكف تعسف، فاغبجة اليت 

 يعتمد عليها ىي حجة العقل، كسبثل ؿباكرات التوحيدم ذركة ىذا اللوف           
 .1 من اغبجاج

 البالغة العربية القديمة والحجاج – 2 – 2
أدّؽ مواضيع "       انطلق ضبادم صمود ُب نظرتو ؽبذه اؼبرحلة على اعتبار أف ببلغة اغبجاج 

، ألهنا تعّد أىم مظهر تتجلى فيو خاصية 2"الدرس الببلغي اليـو كأكثرىا أنبية بالنسبة إلينا 
التداخل اؼبعرُب؛ إذ إف ببلغة اغبجاج تقـو على استغبلؿ صبيع العناصر اجملاكرة اؼبساعدة ُب 

. فهم اػبطاب كتوصيلو
       غَت أّف الببلغة العربية ظلت لفًتة طويلة ـبتزلة ُب باب العبارة كاألسلوب كٓب تعمل على 

. توسيع كربليل احملاكالت اليت تناكلت اغبجة كالربىاف منذ اعباحظ كحىت اعبرجاين
      لكن إعادة قراءة ىذا الًتاث كفيلة بإعادة ترتيب عناصر النظرية الببلغية العربية بطريقة 
ـبتلفة عن السابق، حبيث يربز تصور كاضح لببلغة الشعر كآخر لببلغة اغبجاج، ألف الببلغة 
العربية ُب عصر التدكين كانت تستجيب غباجات معينة قبمت عن سياقات فكرية كمذىبية 

. 3كاجتماعية بالغة اػبصوصية

                                                 
 (. 50  – 48 ) ىدل كصفي،  ُب فن اغبجاج كاعبدؿ، ص: ينظر-  1
. 8، ص 1999، 1ضبادم صمود، من ذبليات اػبطاب الببلغي، دار قرطاج للنشر كالتوزيع، تونس، ط-   2
ؿبمد سآب كلد ؿبمد األمُت، اغبجاج ُب الببلغة اؼبعاصرة، معهد البحوث كالدراسات العربية، القاىرة، أطركحة : ينظر-  3

 .287، ص 2002، (ـبطوط)دكتوراه 
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       كما أف الببلغيُت العرب القدامى عندما درسوا مآٌب إعجاز النص القرآين أرجعوه إٔب 
الشكل كاؽبيئة كتصاريف الكبلـ، كٓب يدر خبلدىم أف يأٌب إعجاز القوؿ أيضا من اغبجج اليت 

يبنيها، كالسياسة اليت ينتجها ُب ترتيبها للتضافر مع الشكل كاؽبيئة فيبلغ النص من   سامعو 
.  1قصده

كالشعر فضلو ُب ىيئة القوؿ فيو ال ُب " أحضاف الشعر "        كالببلغة العربية نشأت ُب 
قدرتو على قوؿ اغبقيقة كاؼبقارعة باغبجة، فإذا كاف الشعر كىو النمط الغالب عليهم كمعقد 

القيمة األدبية لديهم، يستمد كونو من شكلو كفضلو من بنيتو، ٓب نعجب أف كاف اإلعجاز ُب 
. اػبطاب مناط أساليب القوؿ ال مناىج ألدلة

من أهنا عرض لؤلسباب اؼبتصلة _       فالببلغة العربية باؼبفهـو الكبلسيكي أك الًتاثي ؽبا 
ببلغة عبارة كصبلة ال ببلغة خطاب كسياسة القوؿ كأساليب تركهبو " إمبا ىي _ بظاىر القوؿ 

العبارة _ ، ليطرح تساؤال، ىل أف الببلغة العربية اكبصرت ُب ىذا اجملاؿ 2"كنفاذه إٔب النفوس 
أم ؿبتواىا اػبطايب كالسياقات _ دكف اإلحالة على خصائص اػبطاب األخرل _ كالشكل 

؟ أـ أف القضية تكمن ُب إعادة النظر كالبحث ُب نصوص الببلغة الًتاثية؟ _ األدبية اؼبتعلقة بو 
بل ُب اغبجاج ك عبلقتو " أم إشكالية قراءهتا، من ٍَبَّ جاءت فكرة البحث ُب الببلغة كاغبجاج 

بالببلغة ألنو ىو الذم يبدك ُب هناية األمر مغمورا ُب الًتاث الببلغي حسب النظرة      
. 3"السائدة إليو

 بقضية اغبجاج ُب – كاعباحظ كما سنرل –       كعلى الرغم من كعي بعض الببلغيُت 
القوؿ كأنبيتها إال أف الذين جاؤكا بعده من الببلغيُت كالنقاد ٓب يعطوا ىذه النظرية حقها من 

الدرس كالتحليل كانشغلوا عنها بالتفكَت ُب العبارة كما يتبعها من تقليبات ككجوه، حىت غدت 
، كعلى الرغم من أف الببلغة 4الببلغة ببلغة عبارة ال ببلغة نص، كببلغة صبل ال ببلغة خطاب

معنية بدراسة اػبطاب بوصفو متوالية من اعبمل، كيقـو على اسًتاتيجيات تأثَتية تبدأ من 
                                                 

. 110ضبادم صمود، من ذبليات اػبطاب الببلغي، ص : ينظر-  1
. 5 ضبادم صمود، مقدمة ُب اػبلفية النظرية للمصطلح، ص-  2
. 6نفسو، ص  اؼبرجع -  3
. 20 نفسو، ص اؼبرجع : ينظر-  4
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، كتنتهي بالنص، حبيث تتضافر اغبجج كفق منظومة فكرية ، كاسًتاتيجية "الصوت " اإليقاع 
. قولية، تشّكل ُب ؾبملها اػبطاب

      فلماذا أنبلوه ىذا اإلنباؿ علما بأف ُب مقدكرىم صبع قضاياه كربليلها، كبياف كيفية 
: اشتغالو ُب اػبطاب؟ يرجع ذلك ألسباب عدة لعل من أنبها

ارتباط اغبجاج باػبطابة عند اليوناف من قبلهم، كالغاية من اغبجاج ىي -  أ 
ربقيق قباحات كمكاسب آنية، خاصة عند السوفسطائيُت، بغض النظر عن صحة 

. اغبجج كالوسائل كىذا يتناَب مع اؼببادئ اإلسبلمية
إف قضايا اغبجاج اىتم هبا اؼبتكلموف كاؼبناطقة ُب إثبات صحة معتقدىم -   ب

 كإبطاؿ معتقدات اؼبذاىب األخرل، كؽبذا درس عندىم من اعبانب الربىاين 
 . كاعبدٕب

أهنم يعرضوف ؼبباحث اغبجاج ربت مسميات ـبتلفة، كبصورة مقتضبة، -   ج
 فلم وبددكا لو مصطلحا كاحدا يعرؼ بو كما حددكا مصطلحات مباحث الببلغة 
 األخرل كالتشبيو كاالستعارة كغَتنبا، فهم ٓب هبمعوا مسائلو ربت مسمى كاحد، 

 كىذا دليل عل عدـ كضوح الرؤية عندىم بالنسبة للحجاج بوصفو إسًتاتيجية 
 . تشتغل ُب اػبطاب عرب كسائل كأساليب قائمة فيو

       أضف إٔب ىذا أهنم جعلوا اإلخبار ىو الغاية األكٔب للخطاب، أما اإلقناع الذم ىو 
نتيجة اغبجاج كغايتو الكربل فقد جاء ُب مرتبة ثانوية، ؽبذا حصركه ُب مباحث اعبدؿ 

، فهذه أىم مباحث اغبجاج عند الببلغيُت العرب القدامى، كقد تناكلوىا كما قلنا 1كاالستدالؿ
آنفا من منظور نظرية الفهم كاإلفهاـ، كأف تلك اإلشارات اغبجاجية ال تشّكل كعيا تاما 

. بنظرية اغبجاج
 
 
 

                                                 
 (. 56 – 53 ) ص علي ؿبمد علي سليماف، كتابة اعباحظ ُب ضوء نظريات اغبجاج،: ينظر-  1
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 تصورات نظرية في الحجاج والجدل – 3 – 2
:  الجاحظ والنظرة الخاصة للحجاج– 1 – 3 – 2     

      التفت اعباحظ ُب عدة مواضع من كتبو إٔب اغبجاج كاؼبسائل اغبافلة بو، فمن ذلك أنو 
كقاؿ ُب موضع آخر . صباع الببلغة البصر باغبجة، كاؼبعرفة دبواضع الفرصة: قالت بعض اؽبند 

. 1"سياسة الببلغة أشد من الببلغة : كاف سهل بن ىاركف يقوؿ" 
      كاؼبتأمل ُب مسرد تعريفات الببلغة اليت أكردىا اعباحظ ُب البياف كالتبيُت يقطع ُب غَت 

شك أف الببلغة ىي اغبجاج، كذلك أف كّل حد من ىذه اغبدكد اليت عرض ؽبا اعباحظ 
الفصل : تتناكؿ قضية من قضايا اغبجاج الكربل، كآلية من آليات اشتغالو ُب اػبطاب

. كالوصل، كتصحيح األقساـ كالبصر باغبجة، كالتماس حسن اؼبوقع إٔب غَت ذلك من القضايا
     كمعلـو أف غاية اغبجاج ىي استمالة القلوب، كقد أحاط اعباحظ ىذه الغاية باػبحُملق 

اإلسبلمي الذم يضمن عدـ اكبرافها عن اغبق كالصدؽ، حىت ال تستغّل الوسائل اغبجاجية ُب 
ال يلتمس إسكات " ربقيق ىذه الغاية بصورة ـبادعة، فيتوّىم صدؽ القضية كىي كاذبة فػ

تّج إاّل بالصدؽ، كال يطلب الفلج إاّل باغبق،               اػبصم إال دبا يعرفو اػبصم، كال وبحُم
. 2"كال يستعمل اؼبواربة 

      كما يبكن أف نستخلص بعض اآلراء للجاحظ ُب ضوء القوؿ اػبطايب اغبجاجي، خاصة 
: فيما يلي" البياف كالتبيُت " من خبلؿ كتابو 

: أرجع اعباحظ كظائف البياف إٔب ثبلثة كظائف أساسية-    أ 
كفيها يتم إظهار األمر على كجو اإلخبار  ( حالة حياد (الوظيفة اإلخبارية اؼبعرفية - 

. قصد اإلفهاـ
كفيها يتم تقدمي األمر على كجو االستمالة  (حالة االختبلؼ  ): الوظيفة التأثَتية- 

 .كجلب القلوب

                                                 
، 1998، 7عبد السبلـ ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة، ط: أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ، البياف كالتبيُت، تح-  1
. 88، ص1ج
. 197  ص،1 ج،نفسواؼبرجع -  2
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كفيها يتم إظهار األمر على كجو االحتجاج  (حالة اػبصاـ  ): الوظيفة اغبجاجية- 
 .كاالضطرار، كقد كاف تركيزه على الوظيفة التأثَتية

تناكؿ اعباحظ قضية جوىرية ُب اػبطاب اغبجاجي  كىي قضية اؼبقاـ -    ب
ينبغي للمتكلم أف يعرؼ أقدار اؼبعاين كيوازف بينها كبُت أقدار اؼبستمعُت " اػبطايب؛ إذ يرل أنو 
، فهو ُب األّكؿ أراد أف يبُّت بأّف لكّل طبقة معّينة ُب اجملتمع حسب 1"كبُت أقدار اغباالت 

اؼبستول التعليمي أك الوظائفي هبب أف يراعى فيها اؼبعٌت اؼبتكلم بو فلكل طبقة معجمها 
اػباص كالذم البّد أف يراعيو اؼبتكلم، أّما حديثو عن أقدار اغباالت فيتصّرؼ إٔب مناسبات 

. القوؿ، فقد يكوف اؼبستمع كاحدا كلكن زبتلف اؼبناسبة فتختلف لذلك اؼبعاين
      كال شك أف اجتهادات اعباحظ كتصوراتو النظرية اػباصة باغبجاج ؽبا أنبيتها ُب حدكد 

، إاّل أهنا ؾبّرد تصّورات جزئية ال ترقى "القرف الثالث اؽبجرم " السياؽ الزمٍت الذم قيلت فيو 
. 2إٔب مستول النظرية اؼبتكاملة، أك إٔب مستول مشركع نظرية

     كما أنّو ٓب قبد ُب الثقافة كالًتاث العريب ما يلفت االنتباه بعد اعباحظ، كذلك ُب اؼبستول 
قد جٌت ىذا االختزاؿ كثَتا " النظرم، بل ذىبت الدراسات الببلغية إٔب مناح شكلية أخرل ك

عن الببلغة، إذ جعلنا ننسى جانبها التداكٕب اؼبرتبط بنظرية اإلقناع اؼبعرّب عنها باحملاجة 
ؿبمد العمرم إٔب أّف أكمل قراءة لتصورات .، كقد ذىب د3... "كاؼبخاصمة كاجملادلة كاؼبناظرة

". الربىاف ُب كجوه البياف " اعباحظ ىي اليت قاـ هبا ابن كىب ُب كتابو 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 213ؿبمد العمرم، الببلغة العربية أصوؽبا كامتداداهتا، ص -  1
علي ؿبمد علي سليماف، كتابة : ككذا.63 ، 62 ىدل كصفي،  ُب فن اغبجاج كاعبدؿ، ص: راجع تفصيل ذلك-  2

 (. 56 –53 ) ص اعباحظ ُب ضوء نظريات اغبجاج،
. 454عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص -  3
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: (الجدل والمجادلة  ) الحجاج عند ابن وهب – 2 – 3 – 2
       اعبدؿ خطاب تعليلي إقناعي، إذ يقع ُب العلة من بُت سائر األشياء اؼبسؤكؿ عنها على 

، كدبا أف اعبدؿ يقع فيما اختلف فيو (ىػ 337ت  )حد تعبَت أيب اغبسن إسحاؽ بن كىب 
، إالّ أفَّ 1من اعتقاد اؼبتجادلُت مع التأكيد على أنبية االعتبار األخبلقي لضبط مقامات اعبدؿ

التمييز بُت اعبدؿ احملمود، كاعبدؿ اؼبذمـو الذم يبكن أف نفهمو من كبلـ ابن كىب ما ىو    
، كقد اشًتط ابن كىب ُب أدب 2"إاّل سبييزا ينظر فيو إٔب حضور ىذا االعتبار أك غيابو " 

. اعبدؿ شركطا ىامة ربمل اؼبلتـز هبا إٔب السمّو كالرفعة كالغلبة
      كَعَملحُم ابن كىب ُب اغبجاج يعّد ُب نظر الكثَت من اؼبعاصرين، من أىم احملاكالت ُب 

. دراسة اغبجاج فهو أقرب إٔب مشركع نظرية
 عند ىذه احملاكلة اؽبامة ُب دراسة اغبجاج، قارئا إيّاىا ُب      كيقف بنا الدكتور ؿبمد العبد

: ضوء نظريات اغبجاج اغبديثة كعارضا خبلصة ابن كىب ُب اعبدؿ كاجملادلة فيما يلي
قّدـ ابن كىب تعريفا دقيقا للجدؿ كاجملادلة، كضع فيو يده على مقصد اعبدؿ -   أ 

قوؿ يقصد بو إقامة اغبجة فيما  " – أم اعبدؿ كاجملادلة –ككقوعو ُب مسائل خبلفية إذ نبا 
. 3..."اختلف فيو اعتقاد اؼبتجادلُت

 .أف اعبدؿ خطاب تعليلي إقناعي لوقوعو ُب العّلة-    ب

أنو حىت كإف كاف اعبدؿ ىو االختبلؼ إاّل أف من أكجب ما يراعى فيو ىو -    ج
 .االعتبار األخبلقي

                                                 
، 1أضبد مطلوب كخدهبة اغبديثي، طباعة كنشر جامعة بغداد، ط: إسحاؽ بن كىب، الربىاف ُب كجوه البياف، تح-  1

. 225، ص 1967
،                   60دراسة ُب كسائل اإلقناع، فصوؿ، ؾبلة النقد األديب، ع: ؿبمد العبد، النص اغبجاجي العريب-  2

. 46، ص 2002 خريف –صيف 
  - قدـ الدكتور ؿبمد العبد ىذه الدراسة ُب كتابو النص كاػبطاب كاالتصاؿ، كقد رأينا أف ىذه الدراسة ىي األقرب إٔب

فهم ما ذىب إليو ابن كىب ُب ظل نظرية اغبجاج، على أف ىناؾ بعض الدراسات األخرل، غَت أنا ٓب نوردىا لكوهنا ٓب 
بلقاسم ضباد، آليات التواصل ُب اػبطاب القرآين ، قسم اللغة العربية : تأت جبديد ُب مناقشة ىذه الفكرة، من ذلك

. 2005، (ـبطوط)كآداهبا، جامعة باتنة، اعبزائر، أطركحة دكتوراه 
 .175ابن كىب، الربىاف ُب كجوه البياف، ص -  3
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ما يبكن أف " أدب اعبدؿ " ك " اعبدؿ كاجملادلة " فبا ذكر ابن كىب ُب مبحثي -    د
 :1، من أىم ذلك"االسًتاتيجيات االتصالية اغبجاجية" ينظر إليو اآلف من منظور 

. أف يبٍت اجملادؿ مقدماتو فبا يوافق عليو اػبصم- 
 .أاّل يقبل قوال إاّل حبجة كال يرده إاّل لعّلة- 

أف ىباطب الناس دبا يعهدكف كيفهموف، فبل ىبرج ُب خطاهبم عما توجبو أكضاع - 
 ككذا ـباطبة الطرؼ – أم اؼبقاـ –الكبلـ، كُب ىذا مراعاة للمخاَطب كسياؽ القوؿ 

. اآلخر على حسب ما يفهم ككذا حسب مكانتو إف اجتماعيا أك علميا
، يتطابق كما تقوؿ بو النظرية 2"إّف اعبدؿ إمّبا يقع ُب العلة " قوؿ ابن كىب -   ىػ 

اغبجاجية اؼبعاصرة، فصناعة العّلة كسيلة لتطوير الدعاكل كمن شبّة فالعلل اؼبقنعة ىي السبب ُب 
. جعل اؼبستمع يبنح مواالتو

      ىكذا كبعد ىذه اإلطبللة على اغبجاج ُب النص الًتاثي العريب، نبلحظ أنو ليس شبّة 
ربديدا دقيقا للمفاىيم اػباصة باغبجاج كاعبدؿ كال يوجد ضبط لآلليات اؼبستخدمة ُب عملية 

اإلقناع، كىو األمر الذم اضطر معو إٔب اجتهادات أخرل تنطلق منها باؼبوافقة أك اؼبخالفة، 
. ؿباكلة استكماؿ جوانب النقص فيها

، ٓب يذىب بعيدا ُب (ىػ684ت )      كليس ببعيد عن ابن كىب قبد حاـز القرطاجٍت 
، كمن أىم ما يبكن أف يستخرج من نظريتو العامة                3نظرتو ؽبذه القضية اغبجاجية

: ، أمراف"التخييل كاإلقناع " 
سبييزه بُت جهتُت للكبلـ كيتعلق األمر بطريقة إظهار أك عرض اؼبوضوع -  أ 

فهو إما أف يكوف إخباريا أك احتجاجيا استداللّيا، ككأف بو يبيز بُت نوعُت من 
.  4النصوص سردم كحجاجي

                                                 
. 196 ، 195ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص : ينظر-  1
. 225 ص بن كىب، الربىاف ُب كجوه البياف،ا-  2
ؿبمد اغببيب بن اػبوجة، دار الغرب : أبو اغبسن حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء كسراج األدباء، تح: ينظر-  3

. 61، ص 1936، 3اإلسبلمي، بَتكت، ط
 .197 ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص: ينظر-  4
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، 1سبييزه بُت طريقتُت إلقناع اػبصم، التمويهات كاالستدراجات-   ب
تكوف فيما يرجع إٔب األقواؿ، كاالستدراجات تكوف بتهيؤ اؼبتكلم "  فالتمويهات 

 (...) هبيئة من يقبل قولو، أك باستمالتو اؼبخاطب كاستلطافو لو بتزكيتو كتقريضو، 
 .2" حىت يصَت بذلك كبلمو مقبوال عند اغبكم، ككبلـ خصمو غَت مقبوؿ 

      بقي أف نشَت ُب آخر ىذا اؼببحث إٔب أف ُب النص الًتاثي العريب كسائل إقناع 
استخدموىا كحجج كىي كسائل متعددة، بعضها ينتمي إٔب ما يسمى بالوسائل اؼبنطقية 
اإلقناعية كالقياس كاؼبثاؿ كالشاىد، كالبعض اآلخر ينتمي إٔب ما يسمى بالوسائل اللغوية 

اإلقناعية، كقد أرجأت الكبلـ فيو إٔب الفصل الرابع ؽبذا البحث الذم خصصتو لدراسة كسائل 
. اإلقناع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 197 ، صالسابقاؼبرجع  : ينظر-  1
. اختيار كترصبة د. حبوث ُب ربليل اػبطاب اإلقناعي: باسل حاًب، مبوذج اجملادلة من الببلغة العربية، حبث مًتجم ُب-  2

ؿبمد العبد، النص كاػبطاب : نقبل عن. 39، ص ( 1999- ىػ 1419 )ؿبمد العبد، دار الفكر العريب، القاىرة
. 198 كاالتصاؿ، ص
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أهم نظريات الحجاج الحديثة : المبحث الثالث 
ُب مثل دراسة ىذا النمط اللغوم ذم اؼبيزات اػباصة أال كىو اغبجاج، كالذم يدخل   

ُب صلب اػبطاب اللغوم، فإف األمر يتطلب من الدارس ربديد اإلجراءات البلزمة لدراسة 
، كمن موضوعو، ىذا ألنو سيقف أماـ كم معرُب كاسع كمتشّعب ُب دراسة مثل ىذه اؼبواضيع

شبّة كاف ال بد من التطرؽ إٔب النظريات اليت تساعد ُب الدراسة، كتساعد ُب بناء اإلطار اإلجرائي 
للموضوع، كإاّل تشّعبت األمور دكف ما طائل منها، كإف كانت الدراسات السابقة اليت حوت 

امتدادا للموركث الببلغي اعبم كربويبل لوجهتو ُب ذات الوقت، إنّو حقل "ىذا اؼبوضوع تحُمعّد 
. 1"دراسي ُب أكّج الّتجدد

: ، كىذا لسببُتعلى أف ذلك اؼبوركث كالفضاء الببلغي قد بدأ يتبلشى ُب العصر اغبديث 
اقًتاهنا باػبطابة كاعبدؿ الذم جعل الّناس ال يبيزكف فيها بُت اإلقناع :   السبب األكؿ

اؼبغالطة كاؼبناكرة كالتبلعب بعواطف اعبمهور كبعقلو أيضا كدفعو "كاإلغراء، حيث اهتمت بػ 
. 2"دفعا إٔب القبوؿ باعتباطية األحكاـ كال معقوليتها

فيعود إٔب طغياف العقبلنية اّليت عملت على ؿباربتها، حبجة أف الّركح :   أما السبب الثّاين
العلمية ترفض االستدالالت اليت ال يبكن أف زبضع للربىنة، كقد كاف ديكارت أّكؿ متزعمي 

 3.ىذه الّنزعة
حسب مقولة جاف ميشاؿ آدـ " نظريات االتصاؿ "   كقد عادت الببلغة فبتزجة بػ 

نظاما لرسم -  أيضا –، كعلى اعتبار اللغة 4"الوظيفة الّسابعة من كظائف الّلغة"باعتبارىا 
 نظاما تتحوؿ بو األقواؿ ُب – أم اللغة –الواقع، حسب التصور اعبديد للسانيات، كىو كوهنا 

.  الواقع إٔب أفعاؿ
                                                 

إيف جانرم، نظريات احملاجة، اكتشاؼ جديد خصب، ترصبة ؿبمد وبياتن، ؾبلة الّلغة كاألدب ؼبعهد الّلغة العربية  - 1
 .280، ، ص 11، ع 1997كآداهبا، جامعة اعبزائر،

لربؼباف "  اػبطابة اعبديدة–مصنف ُب اغبجاج "عبد الّلو صولة، اغبجاج، أثره كمنطلقاتو كتقنياتو من خبلؿ  - 2
 .229، ص ...، ضمن مصنف أىم نظريات"كتيتيكاه

 .165عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص: ينظر-  3
4

 
 - J. M. Adam, Les textes : types et prototypes,  p. 103. 
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: (بيرلمان وتيتيكا ): البالغة الجديدة - 1
تيتيكا ذا فضل كبَت ُب استعادة الببلغة .بَتؼباف كأ.  يعترب العمل الذم قّدمو العاؼباف ش

لصيتها ُب عصرنا ىذا، كيعد عملهما دحضا غبجج كاستدالالت العقبل نيُت الذين أجهزكا 
على الببلغة القديبة كاػبطابة، بإعادة االعتبار ؼبا ىو ؿبتمل مقارنة بالضركرم أك اغبتمي، 

على صبيع       " الببلغة اعبديدة " كإعطاء األنبية لآلراء على حساب الواقع، فقد عّممت
. 1أنواع اػبطابات

الببلغة " أك " للنظرية اغبجاجية "   كسنعمل ُب ىذا اإلطار على إعطاء عرض ـبتصر 
لبَتؼباف كتيتيكا، استئناسا ببعض اؼبفاىيم اليت سنعمل على توظيفها خبلؿ ىذا " اعبديدة 

. البحث، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل كضع النظرية اغبجاجية اغبديثة ُب إطارىا النظرم
  فقد ارتبطت الببلغة فيما سبق بتأدية اؼبعٌت من ناحية، كبالطريقة اؼبخصوصة بتأديتو 

من ناحية أخرل، فأّما تأدية اؼبعٌت فكاف اؼبقصود منها تبليغو للسامع كإفهامو إيّاه، كسبكينو ُب 
ككاف ىذا سبيبل المتزاج كظيفة التبليغ أك التوصيل مع كظيفة اإلقناع                    " نفسو، 

    2."كالتأثَت ُب مفهـو الببلغة (أك اغبجاج )
        كما أّف كلمة ببلغة ُب اللغة العربية تلتقي مع ما يقابلها من مصطلحات ُب الًتاث 

ُب الداللة  ( ُب الفرنسيةrhétorique ُب اللغة االقبليزية، كrhetoric )الببلغي الغريب
إنتاجو كتفسَته كربليلو، أك حبث ُب تقنيات اػبطاب،أم فن : على فن القوؿ، فن اػبطاب

بذلك تنتقل بالتعبَت اللغوم من ؾبرد الوظيفة التوصيلية أك اإلفهامية، إٔب " اإلقناع كالتأثَت، إهّنا 
.  3"الوظيفة اإلقناعية اغبجاجية كالوظيفة اعبمالية الفنية 

      كىذه النظريات عبارة عن تصورات كإجراءات خاصة، نفيد فيها من منجزات علـو اللغة 
 – بَتؼباف كتيتيكا –كالتداكلية اللسانية كالفلسفية كاؼبنطق الرياضي اغبديث، كاغبجاج عندنبا 

                                                 

 
. 166عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص: ينظر-  1
 .16، ص2004، 1 مصر، ط–شكرم الطوانسي، الببلغة العربية كاألسلوبيات اغبديثة، دار الوفاء، اؼبنصورة - . 2
 .13اؼبرجع نفسو، ص-  3
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سليل اػبطابة كاعبدؿ من اؼبغالطة كاؼبناكرة، كالتبلعب بعواطف اعبمهور كعقلو، كدفعو دفعا 
 1.للقبوؿ باعتباطية األحكاـ كال معقوليتها إٔب دائرة اغبوار العقبلين

       ٍب أف نظرية اغبجاج عندنبا أقرب إٔب اػبطابة منها إٔب اعبدؿ، كذلك أف اػبطابة نبها 
األساس العمل الذم يبارسو اػبطاب على اعبمهور، ككذا اعبمهور؛ فبل حجاج بدكف صبهور 

، كمع ذلك فهما يفرقاف 2يرمي اػبطاب إٔب جعلو يقتنع كيسلم كيصادؽ على ما يعرض عليو
: من جهتُت_ أم اػبطابة كاغبجاج _ بينهما 

من جهة نوع اعبمهور، تقف اػبطابة على صبهور ؾبتمع ُب اؼبيادين، أما اغبجاج - أ 
. يبكن أف يكوف حاضرا أك غائبا، كما يبكن أف يكوف اغبجاج بُت شخصُت متحاكرين

من جهة نوع اػبطاب، فغالبا ما ربصر اػبطابة اػبطاب فيما ىو شفهي، على -  ب 
أف اػبطاب اغبجاجي عندنبا يبكن أف يكوف منطوقا أك مكتوبا، بل إهّنما يلّحاف على 

 .3النص اؼبكتوب

       أضف إٔب ىذا فقد عمل بَتماف كتيتيكا على إخراج اغبجاج من دائرة اػبطابة كاعبدؿ 
الذم ظل لفًتات طويلة ُب القدمي مرادفا للمنطق نفسو، كعمبل على زبليص اغبجاج من 

، فاغبجاج 4صرامة االستدالؿ الذم هبعل اؼبخاطب بو ُب كضع ضركرة كخضوع كاستبلب
. عندنبا حوار من أجل الوصوؿ إٔب االقتناع دكف ضبل   على اإلقناع

أف نقطة التقاطع بُت الببلغة القديبة كنظرية " الببلغة اعبديدة "      كأكضح بَتؼباف ُب كتابو 
ما ينبغي أف وبتفظ بو من الببلغة التقليدية إمبا " احملاّجة إمّبا ىي اؼبستمع، إذ ىناؾ من يرل أف 

  5."ىو فكرة اؼبستمعُت اليت تنبثق مباشرة من فهم طبيعة اػبطاب 

                                                 

 
 .81ىدل كصفي، ُب فن اغبجاج كاعبدؿ، ص-  1
. 306، ص.....أطره كمنطلقاتو كتقنياتو: عبد اهلل صولة، اغبجاج : ينظر-  2
. 82ىدل كصفي، ُب فن اغبجاج كاعبدؿ، ص : ينظر-  3
 .299، 298، ص .....أطره كمنطلقاتو كتقنياتو: عبد اهلل صولة، اغبجاج : ينظر-  4
. 69صبلح فضل، ببلغة اػبطاب كعلم النص، ص -  5
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 كمن الواضح أف فن الببلغة هبذا اؼبفهـو ليس ؾبرد نظرية ُب أشكاؿ اػبطاب ككسائل 
. اإلقناع بل انتظم فن الببلغة مع الطابع العاـ اؼبباشر اػباص بعمل اػبطاب

          كيبلحظ عموما على مبادئها أهنا تدكر حوؿ كظيفة اللغة التواصلية، كأهنا ليست 
منبتة الصلة بالتقاليد الببلغية الكبلسيكية، على اعتبار أف منظر اػبطاب الربىاين يهتم بدكره 

. 1باألشكاؿ الببلغية كأدكات أسلوبية ككسائل لئلقناع كالربىاف
         إّف الصور الببلغية إذا ما طرحت ُب اػبطاب، فذاؾ يعٍت أف سؤاال طرح فيو، كالسؤاؿ 

يستدعي بالضركرة جوابا، كتأٌب اإلجابة بتجاكز ظاىر اللفظ اغبامل، فاعبواب سؤاؿ ُب حد 
ذاتو، ألنو وبدد كجها كاحدا من اعبواب كتبقى بقية الوجوه متعلقة بأسئلة جديدة تطرح، 

هتدؼ الوجوه الببلغية إٔب إبراز حضور ما كتوكيده أك تلطيفو كما ربلو للعياف ما قد نفهمو أك 
تكوف ضربا من الزخرؼ إذا ٓب توظف ُب _ عند بَتؼباف _ فالوجوه الببلغية " نعتربه غَت مفيد،
.  2"خدمة اغبجاج 

       كإذا كاف ؾباؿ اغبجاج اؼبفضل ىو اػبطابة، فإف اػبطابة هبذا الشكل مفاكضة اؼبسافة 
القائمة بُت األشخاص حوؿ مسألة أك مشكلة ما ، كيقصد دبفاكضة اؼبسافة كيفية تعامل 

اؼبتخاطبُت فيما بينهم  إزاء اؼبسائل اؼبطركحة عليهم كما ينجر عن ذلك من اختبلؼ أك اتفاؽ 
، كىذه القضايا ُب صلب اغبجاج تؤدم إٔب استعماؿ أساليب ببلغية 3أك رغبة ُب التقارب

.  ربدد أشكاؿ بركز اؼبتخاطبُت اللغوية
أف الببلغة تداكلية ُب صميمها، إذ إهنا فبارسة االتصاؿ بُت اؼبتكلم "         كيرل البعض 

. 4"كالسامع، حبيث وببلف إشكالية عبلقتهما مستخدمُت كسائل ؿبددة للتأثَت على بعضهما 

                                                 
 (. 66 - 44  )اؼبرجع السابق، ص : ينظر-  1
. 397علي ؿبمد سلماف علي، كتابة اعباحظ ُب ضوء نظريات اغبجاج، ص -  2
. 398، 397اؼبرجع نفسو، ص : ينظر - 3
، 2004، 1سعيد حسن حبَتم، علم لغة النص اؼبفاىيم كاالذباىات، مؤسسة اؼبختار للنشر كالتوزيع، القاىرة، ط-  4
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          كىذا التقارب مرده أف الببلغة تعاِب قوة التأثَت ُب اآلخر ككيفية إقناعو كبياف كل 
اؼبقاصد اليت يهدؼ الباّث إٔب ربقيقها، كىذه النقطة تعد من أىم مباحث التداكلية اليت تدرس 

.  1التفاعل االتصإب بُت اػبطيب كاؼبخاطب، كما وبدثو الفعل الكبلمي من تأثَت
         دبعٌت أنو كي يتحقق اغبجاج بصورة صحيحة كمؤثرة ال بد أف يكوف اؼبتلقي حاضرا 

، ىذا ألف مراعاة اؼبنتج لنفسية اؼبتلقي كذكقو 2بالقوة ُب اػبطاب كاؼبلقي حضر فيو بالفعل
. ربدث التنويعات كالتلوينات كالتحويرات ُب أشكاؿ التعبَت كبناه كدالالتو

        كإف كانت التداكلية تعٌت بدراسة عبلقة العبلمات باستعماالهتا، كمقاماهتا، كأطرافها، 
أك ىي تعٌت بدراسة العبلقة بُت اللغة كبُت الناطقُت هبا، كاؼبؤكلُت ؽبا، كبتعبَت آخر يبكن أف 

، فإف 3يكوف موضوع التداكلية ىو نفس موضوع الداللة الثابت، مضافا إليو سياؽ االستعماؿ
من الدارسُت احملدثُت من ٓب يفّرؽ بُت التداكلية كالببلغة معتربا الببلغة تداكلية ُب صميمها، 

كحديثا أعيد االعتبار إٔب الببلغة العربية ُب الدراسات السيميائية ربت عنواف جديد           
.  ىو التداكلية

       على أف اغبجاج ُب نظرنبا مبعثو االختبلؼ كشرطو أف يقـو على موضوعية اغبوار، 
حيث يقف فيو اآلخر احملاجج موقف الشريك اؼبتعاكف، ال موقف اػبصم العنيد، كىذا حىت 

تتحقق الغاية من اغبجاج، فهو ينظر ُب حقائق متعددة كمتدرجة ال حقيقة ثابتة كؿبددة، كىذا 
اليت من شأهنا أف تؤدم باألذىاف إٔب التسليم باؼبوضوعات اؼبعركضة عليها " عن طريق تقنياتو 

، كغاية كل حجاج أف هبعل العقوؿ تذعن ؼبا يطرح عليها 4"أك أف تزيد ُب درجة ذلك التسليم 
أك يزيد ُب درجة ذلك اإلذعاف، كلفظ اغبجاج ىنا يطلق على العلم كموضوعو أم على النظرية 

. كعلى احملاّجة أيضا

                                                 
،    2008سامية بن يامنة، االتصاؿ اللساين بُت الببلغة كالتداكلية، ؾبلة دراسات أدبية، العدد األكؿ مام : ينظر-  1

. 53اعبزائر، ص
،                3، ع28تقريب تداكٕب للمصطلح الببلغي، عآب الفكر، مج: ؿبمد السويرٌب، اللغة كدالالهتا: ينظر-  2
. 29، الكويت، ص "2000مارس - يناير" 
 .23، ص 2009، 1نوارم سعودم أبو زيد، ُب تداكلية اػبطاب األديب، بيت اغبكمة، اعبزائر، ط: ينظر-  3
. 299، ص .....أطره كمنطلقاتو كتقنياتو: عبد اهلل صولة، اغبجاج -  4
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         كإف كانت تلك اؼببلمح اغبجاجية اؼبربزة لبعض من فبيزات اػبطاب اغبجاجي عند   
على اعتبار أف اغبجاج " غَت كافية إلبراز طبيعة البعد اغبجاجي أثناء التخاطب، _ بَتؼباف _ 

إسًتاتيجية لغوية تكتسب بعدىا من سياؽ اػبطاب، أم دكر اؼبقاـ كاألحواؿ اؼبصاحبة 
 1".للخطاب غَت جلية ُب ىذا التصور

         كال يقف اغبجاج عند حّد اإلقناع، ألف ُب ذلك ؿباكلة اؼبخاطب ُب لعب دكر اؼبمثل 
مفهـو          _ كمادامت اللغة احملتّج هبا كامنة ُب األذىاف  ... حىت هبعل صبهوره كاثقا فيو

فبل شك أهنا عمليات استنتاجيو ذىنية متوقفة على ما يصدر من اؼبتكلم من _ دك سوسَت
؛ إْذ البد كأف يكوف اؼبخاَطب مشاركا 2مقدمات كربليبلت، كردبا افًتاضات من الناحية اللغوية

. كفّعاال كليس ؾبرد متلقٍّق 
      كما الببلغة إال كسيلة تأثَتية ُب اعبمهور باستعماؿ كسائل خطابية غَت الربىاف كغَت 

كلمة ؾبازية لكي ندخل " العنف، كاالستعارة إحدل ىذه الصور الببلغية، فقد لبتار استعماؿ 
السركر أك الفتنة ُب قلوب اؼبستمعُت إلينا، تعكس ىذه العملية للصور الببلغية جانبا من 

 3".اعبوانب اؼبركزية للوظيفة العامة للببلغة، كىي ربديدا اإلقناع 
         فبقاء دكراف الببلغة حوؿ العبارة فحسب، كاد أف ينتهي هبا إٔب أف تنحصر ُب ؾبرد 

نظرية لبلستعارة تقـو ُب صلبها على ربديد االكبرافات كطرائق تصويبها، فاالستعارة كسيلة 
من حيث إهّنا تساىم ُب اإلمتاع كالتأثَت، كلكنها أيضا حجاجية من حيث إهنا تعرب " ببلغية 

  4".عن حجج بطريقة مركزة مع جعلها أكثر تأثَتا كإصابة
        لقد كاف ينظر لبلستعارة على أهنا ؾبرد زخرفة فنية، على الرغم من كجود شبو إصباع 
من العلماء قديبا كحديثا، على أف االستعارة تضطلع بوظيفة أصلية ُب اػبطاب، ىي دكرىا 

                                                 
 دراسة لنماذج –ضبدم منصور جودم، خصائص اػبطاب اغبجاجي كبنياتو اإليقاعية ُب أعماؿ البشَت اإلبراىيمي -  1

 ، 2007/2008ؿبمد خاف، قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة بسكرة، . ، إشراؼ د(رسالة ماجستَت  ) –نصية ـبتارة 
 .( صفحة 222 ) 51ص 

. 125ذىبية ضبو اغباج، لسانيات التلفظ كتداكلية اػبطاب، ص : ينظر-  2
 .87،  ص 2006، 2سعيد الغاين، اؼبركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط: بوؿ ريكور، نظرية التأكيل، تر-  3
 .456عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص -  4
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اعلم أف االستعارة ُب اعبملة أف : " اغبجاجي؛ يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين ُب تعريفو لبلستعارة 
يكوف للفظ أصل ُب الوضع اللغوم معركؼ تدؿ على أنو اختص بو حُت كضع، ٍب يستعملو 

، 1"الشاعر أك غَت الشاعر ُب غَت ذلك األصل، كينقلو إليو نقبل غَت الـز فيكوف ىناؾ كالعارية
، فاالدعاء 2"االستعارة إمبا ادعاء معٌت االسم للشيء ال نقل االسم عن الشيء " كرأل بأف 

كفعل حجاجي يتوجب إدخاؿ اؼبستعار لو ُب جنس اؼبستعار منو على كجو اغبقيقة، كذلك 
خبلق عآب ثالث ىو عآب اؼبمكن، حيث يبكننا أف قبمع فيو بُت عاؼبُت َذَكْم بنيتُت كنسقُت 

. ـبتلفُت فنصَتِّ اؼبستحيل فبكنا عن طريق اػبياؿ
        فاعبرجاين نظر إليها من كجهة حجاجية فقد أعطاىا مفهوما على أهّنا ذات دكر فّعاؿ 
ُب العملية اغبجاجية نافيا بذلك مسألة النقل اليت قاؿ هبا الببلغيوف قبلو، فهي عنده أداة من 

 3.أدكات اإلقناع
         كمن شبّة فاالستعارة تدخل ضمن الوسائل اليت يوظفها اؼبتكلم لئلجهاز على خصمو، 
فهي بالتإب أسلوب حجاجي ال يبكن ألم ـباطِجب مهما كانت نوعية خطابو االستغناء عنو، 
كعليو فقد فرضت االستعارة نفسها ككجودىا على اؼبتكلم كالدارس باختبلؼ العصور كاألنواع 

. اػبطابية
نظرية الحجاج في اللغة - 2

"   أكسوالد ديكرك"        تحُمقرف ىذه اعبملة اؼبشكلة للعنواف باألعماؿ اليت قاـ هبا الفرنسياف 
ُب السبعينات من القرف اؼباضي، كقد انبثقت نظرية اغبجاج ُب اللغة " جاف كلود أنسكومرب" ك

". أكستُت " داخل نظرية األفعاؿ اللغوية اليت كضع أسسها 
، ((أنّنا نتكلم عامة بقصد التأثَت  ))     كتنطلق ىذه النظرية من الفكرة الشائعة اليت مؤّداىا 

كىي رباكؿ أف تبُت أف اللغة ربمل بصفة ذاتية كجوىرية كظيفة حجاجية، أم أف ىذه الوظيفة 

                                                 
 .29، ص 1991، 1ؿبمود ؿبمد شاكر، مطبعة اؼبدين، القاىرة، ط: عبد القاىر اعبرجاين، أسرار الببلغة، تح-  1
،        (د ت)، 2أضبد مصطفى اؼبراغي، اؼبكتبة احملموديّة، القاىرة، ط: عبد القاىر اعبرجاين، دالئل االعجاز، تح-  2

 .280ص 
، منشأة اؼبعارؼ _دراسة تارىبية فنية _ أضبد السيد الصاكم، االستعارة ُب حبوث اللغويُت كالنقاد كالببلغيُت : ينظر-  3

 .86، ص 1988، (د ط  )اإلسكندرية، 
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مؤشر ؽبا ُب بنية األقواؿ نفسها، كُب اؼبعٌت ككل الظواىر الصوتية كالصرفية كاؼبعجمية    
 1.كالًتكيبية كالداللية

 – أم اغبجاج–     كاغبجاج ُب ىذه النظرية ظاىرة لغوية قبدىا ُب كل خطاب، باعتباره 
: اللسانية تنطلق من ثبلثة مبادئ أساسية ىي" ديكرك " آليات لغوية ؿبضة، كذاؾ ألف نظرية 

. أف الوظيفة األساسية للغة ىي اغبجاج- أ 
 .أف اؼبكوف اغبجاجي ُب اؼبعٌت أساس كاؼبكوف اإلخبارم ثانوم-    ب

. عدـ الفصل بُت الدالالت كالتداكليات-        ج 
        كمن ٍب ال يكوف اؽبدؼ إخبار اؼبتلقي كإمبا التأثَت فيو، قصد ازباذ موقف، كمن ىذا 

. اؼبنظور نعترب اللغة فعبل كحجاجا كليست نقبل للمعلومات كاإلخبار عنها
       كؾباؿ البحث ُب ىذه النظرية ىو اعبزء التداكٕب اؼبدمج ُب الداللة، كيكوف موضوع 

 اؼبسجلة ُب أبنية اللغة كتوضيح – ال اػبربية الوصفية –البحث ىو بياف الداللة التداكلية 
، معٌت ذلك أف اؼبفًتض ُب ىذا اؼبوقف أف التخاطب العادم ال يتم 2شركط استعماؽبا اؼبمكن

. بتبادؿ أخبار عن حاالت األشياء ُب الكوف بقدر ما يتم بتبادؿ األعماؿ اللغوية
 l'argumentaion dans la )      كيبكن اعتبار اغبجاج اللغوم أك اغبجاج ُب اللغة 

langue )  جانبا أساسيا من جوانب منطق اللغة، كيبكن كذلك اقًتاح صياغات أخرل ؽبذا
اؼبنطق، كعموما فإف منطق اللغة ىو القواعد الداخلية للخطاب اليت ربكم تسلسلو كتناميو، 

. ، كذلك بشرط أف يكوف ضمن كظائف اللغة الطبيعية العديدة3كربكم تنامي األقواؿ كتتاليها
        فموضوع اغبجاج ُب ىذه النظرية ىو بياف ما يتضمنو القوؿ من قوة حجاجية سبثل 

مكونا أساسيا ال ينفصل عن معناه، هبعل اؼبتكلم ُب اللحظة اليت يتكلم فيها يوجو قولو كجهة 
حجاجية ما، كىذا التوجو مصوغاتو موجودة ُب البنية اللغوية لؤلقواؿ كليس رىينة احملتول 

اػبربم للقوؿ كال رىينة أم بنية من خارج نظاـ اللغة، أما القوؿ اغبجاجي فمجالو اػبطاب 

                                                 
 .7أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، ص : ينظر-  1
. 351، ص _ .... ضمن مصنف أىم نظريات اغبجاج ُب_ شكرم اؼببخوت، نظرية اغبجاج ُب اللغة : ينظر-  2
 .22أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، ص: ينظر -  3
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، كُب جّل 1نفسو الذم تسَته قوانُت داخلية، تفرض استئناؼ القوؿ فيو على ىذا الوجو أك ذاؾ
. األقواؿ ىناؾ بعض السمات اليت ربدد قيمتها التداكلية باالستقبلؿ عن ؿبتواىا اػبربم

       فإذف يحُملح اؼبؤلفاف على قضية القواعد الداخلية للخطاب كاليت تتحكم ُب ترابطو 
كتسلسلو، كىذا يعٍت أف اغبجاج اؼبعٍت ىنا ليس عنصرا يضاؼ إٔب اللغة، بل يسرم فيها   

. 2سريانا طبيعيا
         فاغبجاج حسب ىذه النظرية ىو آليات لغوية ؿبضة، قبدىا ُب كل قوؿ كخطاب، 

سواء كاف ىذا اػبطاب أدبيا أك فلسفيا أك دينيا أك سياسيا أك غَت ذلك، كمن ٍب فإف أشكاؿ 
. 3اغبجاج ُب اػبطاب متعددة دبعٌت أننا قبده ُب كل ظواىر اللغة إف بشكل أك بآخر

بأف اغبجاج يكوف بتقدمي اؼبتكلم _  صاحبا ىذه النظرية _         كيعرؼ ديكرك كأنسكومرب 
 (أك ؾبموعة أقواؿ أخرل )  2، يفضي إٔب التسليم بقوؿ آخر ؽ(أك ؾبموعة أقواؿ  ) 1قوال ؽ

 أك ؾبموعة األقواؿ، كيكوف 2 أك ؾبموعة األقواؿ حجة منها يكوف االنطبلؽ إٔب ؽ1كيبثل ؽ
 إما قوال صروبا أك ضمنيا، دبعٌت أف القوؿ األكؿ يبثل اؼبعطى على حد تعبَت توؼبُت كالقوؿ 2ؽ

. 4الثاين يبثل النتيجة
كىي عبارة عن " باؼببادئ اغبجاجية "       ىذا كيرتبط األمر ُب ىذه النظرية دبا يسمى 

ضامن يضمن الربط بُت اغبجة كالنتيجة، كىي ؾبموعة من اؼبسلمات كاألفكار كاؼبعتقدات 
. 5اؼبشًتكة بُت أفراد ؾبموعة لغوية كبشرية معينة كالكل سلم بصدقها كصحتها

                                                 

 
. 352ينظر شكرم اؼببخوت، نظرية اغبجاج ُب اللغة، ص -  1
، 30عناصر استقصاء نظرم، عآب الفكر، الكويت، مج : حبيب أعراب، اغبجاج كاالستدالؿ اغبجاجي: ينظر-  2
. 105، ص  "2001سبتمرب - يوليو"،1ع
، دراسات سيميائية أدبية _كبو ربليل حجاجي لنص شعرم معاصر_ أبو بكر العزاكم، اغبجاج كالشعر : ينظر-  3

. 101 ، 100، ص1992، 7لسانية، صدر عن دراسات ساؿ، ع
عز الدين الناجع، العوامل اغبجاجية : كانظر كذلك. 36، ص 1عبد اهلل صولة اغبجاج ُب القرآف الكرمي، ج: ينظر-  4

 .10ُب اللغة العربية، ص 
 .39أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، ص: ينظر-  5
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فإنو من اؼبمكن أف ينطلق "        كما أف ىذه اؼببادئ ترتبط بأيديولوجيات صباعية 
استدالالف من نفس اؼبقدمات، كأف يعتمدا نفس الركابط كالعوامل، كمع ذلك يصبلف إٔب 

، كلن يفسر ىذا إال باعتماد مبادئ حجاجية تنتمي إٔب 1"نتائج ـبتلفة بل متضادة 
أهنا مشًتكة بُت أفراد : أيديولوجيات متعارضة، كؽبذه اؼببادئ اغبجاجية خصائص عديدة منها

. ؾبموعة بشرية معينة، ككذا العمومية كالتدرجية كالنسبية
 كىذه النظرية تنضوم ربت ما يسمى ُب اللسانيات اغبديثة بالتداكلية اؼبدؾبة، كاليت 

تتموضع ُب اإلطار القائل بوجود تعارض بُت علم الداللة كالتداكلية، فالعبلقة بُت العبلمات 
تفضي بنا إٔب علم الًتاكيب، كالعبلقة بُت العبلمة كمعناىا تفضي بنا إٔب علم الّداللة، أّما 

، كىذا يستلـز ربليل ملفوظ معُّت 2العبلقة بُت العبلمة كمستعمليها فتفضي بنا إٔب التداكلية
: يتوّقف على

. لبنية النحويةؿربديد احملتول اإلخبارم اّلذم ىبضع بدكره :  أّكال
". الداللة"إّف شركط البناء الّنحوم السليم زبضع ىي األخرل للمحتول اإلخبارم :  ثانيا
ال يبكن للمحتول اإلخبارم أف يتجاكز الّنشاط الكبلمي للملفوظات، كمعٌت ىذا كّلو، :  ثالثا

أّف التحليل التداكٕب يستلـز ربليبل كبويا، ك آخر تركيبيا، مع اغبرص على ىذا الًتتيب      
. 3كليس عكسو

ىو عبلقة "  كإذا ربّدثنا عن موقع اغبجاج ضمن ىذه النظرية، فإنّنا نقوؿ إّف اغبجاج 
داللية تربط بُت األقواؿ ُب اػبطاب كتنتج عن عمل احملاجة، كلكن ىذا العمل ؿبكـو بقيود 

، لذلك فإّف اغبجاج 2 شركط ؿبّددة حىّت تؤدم إٔب ؽ1لغوية، فبل بّد أف تتوّفر ُب اغبّجة ؽ
، 4"مسّجل ُب بنية الّلغة ذاهتا كليس مرتبطا باحملتول اػبربم لؤلقواؿ، كال دبعطيات ببلغية مقامية

فاػبطاب كسيلة للحجاج، كىو ُب الوقت نفسو منتهى ىذه الوسيلة، كىذا ما جعل ديكرك يبّيز 
                                                 

 .39اؼبرجع السابق، ص -  1
 .179عمر بلخَت، اػبطاب الصحاُب اعبزائرم اؼبكتوب، ص: ينظر-  2

3 - O. Ducrot, J.C. Anscombre, L’argumentation dans la langue, Pierre 

Mardaga,  Bruxelles, 1980, p 17 .                                                                  
.    361 ، 360شكرم اؼببخوت، نظرية اغبجاج ُب الّلغة، ص  - 4
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الفعل اغبجاجي اؼبتمّثل ُب ضبل الطّرؼ اآلخر، دبقتضى إصدار قوؿ : بُت نوعُت من األفعاؿ
، كفعل االستدالؿ اّلذم يعرؼ بأنّو فعل يتوّقف ربقيقو على إنتاج 2، على فهم ؽ1ؽ

: ، مثاؿ ذلك، اغبوار التإب1ملفوظ
. اّتصل يب علي كدعاين لزيارتو: أ

إذف أنت ىو زيد ؟ : ب
. (أ)فعبل استدالليا ارتبط دبا قالو  (ب)يعترب ما قالو 

:   أّما ُب اغبوار التإب
. إنّو صغَت: ج
. رغم ذلك فهو قوم: د

، كعليو ىبلص ديكرك (د)ما يشَت إٔب النتيجة اّليت توّصل إليها  (ج)  ال يوجد ُب قوؿ 
إٔب نتيجة مفادىا أّف اغبجاج كاالستدالؿ شيئاف ـبتلفاف سباما، فاغبجاج يقع على مستول 

، أْم الطريقة اّليت ربّدد       2اػبطاب، أّما االستدالؿ فهو يرتبط باؼبعتقدات اؼبتعلقة بالواقع
. هبا الوقائع

 أما ُب مستول اؼبكوف الببلغي فيقع ربط داللة القوؿ بسياقو حيث تدخل اعتبارات 
التخاطب بُت القائل كـباطبو كمكاف القوؿ كزمانو كعموما صبيع اؼبعطيات اؼبقامية الببلغية من 

ؾبتمع كنفسيات بغية الوصوؿ إٔب إسناد قيم داللية ثابتة للمتغَتات اليت ضبطتها القواعد ُب 
، فموضوع اؼببلحظة ُب التداكلية ىو الطريقة اليت تؤكؿ هبا األقواؿ ُب السياقات 3اللغة

 سامع أف يسند معٌت ما إٔب قوؿ معُت –اؼبخصوصة اليت تستعمل فيها، إذ يبكن ألم قائل 
. ىو اإلثبات أك االعًتاض" أنا صائم " كأف يفًتض أف معٌت 
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 فبا تقّدـ يّتضح لنا بأّف ببلغة القرف العشرين أك ما يسمى بالببلغة اعبديدة، قد رّكزت 
بَتؼباف كتيتيكا ككذا  )على اػبطاب بوصفو مسرحا للحجاج، كعلى الرغم من اىتماـ الفريقُت 

باؽبيكلة اغبجاجية إاّل أف اختبلفا ُب سياؽ البحث قد ظهر بينهما، كذلك  (ديكرك كشريكو 
أف بَتؼباف أّبّ على تقنيات اػبطاب، فحجاج بَتؼباف يعد من اغبجاج العادم، الذم يتحدد 

بقدرة اؼبلفوظ على توجيو األذىاف إٔب اإلذعاف، كىذا يعٍت أف الكبلـ عندنبا ليس كلو 
كأف الكبلـ كظيفتو اعبوىرية " حجاجا، بينما عند ديكرك كأنسكومرب كل كبلـ حجاجي بطبعو 

. 1"أف يوجو ال أف يدؿ
من شأنو أف هبعل أفق "   كقد حصر بَتؼباف كتيتيكا اغبجاج ُب الوصل كالفصل، كىذا 

الدرس اغبجاجي ُب أم نص من النصوص أك قوؿ من األقواؿ أفقا ضيقا جدا، ذلك أنو من 
. 2"اغبجاج ُب الكبلـ ما يرد على غَت ىذين اؼبظهرين 

 كُب اؼبقابل قبد مفهـو ديكور كزميلو مفهوما كاسعا جدا، ألف كل قوؿ حبسب ىذه 
 الرئيسية – أم كبلـ – ىو حجاج، ألف كظيفة الكبلـ – مهما كانت الغاية منو –النظرية 

ىي اغبجاج، كمن ٍب فإف أم كلمة يفوه هبا اػبطيب، أك يكتبها الكاتب ىي ذات طاقة 
ما كل "حجاجية؛ ؽبذا كقف الدكتور عبد اهلل صولة موقفا كسطا بُت ىذين الطرفُت، باعتبار  

. 3"حجاج بفصل أك كصل، كما أنو ما كل قوؿ حبجاج
  كما أف كلتا الببلغتُت ببلغة بَتؼباف كتيتيكا ككذا ببلغة ديكور كأنسكومرب زبضعاف 

لقانوف كاحد ىو قانوف األنفع كاألجدل، كأف ببلغة بَتؼباف كتيتيكا تركز على التكنيك الذم 
يستخدمو اؼبتكلم لتحقيق اإلقناع، أما اغبجج اليت ليست عائدة إٔب التقنيات الببلغية فبل 

.   4يعنيهما أمرنبا
                                                 

عبد اهلل صولة، الببلغة العربية ُب ضوء الببلغة اعبديدة أك اغبجاج، إدارة اؼبناىج، فبلكة البحرين، مؤسبر مناىج اللغة -  1
. 7، ص 2004العربية، أبريل 

، 2001عبد اهلل صولة اغبجاج ُب القرآف الكرمي من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية،منشورات كلية اآلداب، منوبة، -  2
. 43، ص 1ج
. اؼبرجع نفسو، ص ف-  3
 .7عبد اهلل صولة، الببلغة العربية ُب ضوء الببلغة اعبديدة أك اغبجاج، ص  :ينظر- 4



 
: الفصـل الثاني

استراتيجية بناء نص المقاالت حجاجيا 
 

مكونات النص الحجاجي في عيون  -1
البصائر 

 الُسّلميات الحجاجية في المقاالت -2

 الروابط والعوامل الحجاجية في المقاالت -3
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بناء النص الحجاجي في المقاالت : المبحث األول
: مكونات النص الحجاجية في عيون البصائر/- 1

 نورد يف األكؿ النصوص أك اؼبقاالت  اؼبختارة من عيوف البصائر كاليت اختَتت كنماذج 
للدراسة كسنعمل يف األكؿ على ربديد البناء الشكلي لتلك النصوص، كلنعترب ذلك ىو بناء 

نصوص اؼبقاالت عند البشَت اإلبراىيمي عموما، خاصة كأننا يف ىذه اغبالة مع ؾبموعة 
. نصوص لكاتب كاحد

 ( 31 ػ 21)ـ، الصفحات 1947، سنة 1اغبقائق العريانة، العدد : ( 1النص  ) 
. مَتاث الشعب اعبزائرم اإلسالـ كالعربية: (ظاىرة )الدعول 

حفاظ الشعب اعبزائرم على ىذا اؼبَتاث على الرغم من مغالبة حوادث الدىر لو   : التربير
. (االستعمار )

. كل شعوب الدنيا تقـو على مثل ىذه اؼبقومات اؼبوركثة: احتياط
كلو أف االستعمار كاف فقيها يف سنن اهلل يف األمم كالطبائع ألنصف :" يف قولو: التدعيم

." األمم من نفسو فاسًتاح كأراح، كلىعىًلمى أف عُت اؼبظلـو كعُت االستعمار، كلتيهما يقظة 
. (كذا التدعيم بإثارة التساؤالت خاصة للطرؼ اآلخر  ).  23ص 

:  كعليو فالشكل العاـ ؽبذا النص من حيث البناء كاآلٌب
مقدمات كدعول                                                                      تدعيم 

                                    احتياط       تربير         تكرار 
 
ـ،       1947، 3موقفها مع السياسة كالساسة،ع : صبعية العلماء: ( 2النص  ) 

(. 43 ػ 38)ص 
. للسياسة معٌت ؿبدد كمستقر كمدرؾ إال يف ىذا البلد: (ظاىرة )الدعول

، هبعلها األكؿ أداة :" يف قولو: التربير ىذه ىي السياسة يف اعبزائر بُت اغباكم كاحملكـو
. 40ص ". كهبعلها الثاين كسيلة جاه.... مساكمة
. أف صبعية العلماء ليست من أكلئك كال من ىؤالء: احتياط
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أف يف ىذا البلد إذا كاف كل شيء مبدؤه السياسة فنهايتو التجارة كاألعماؿ : التدعيم
". أىل مكة أدرل بشعاهبا" خبواتيمها، ك

:  فالشكل اغبجاجي للنص على ىذا النحو
مقدمات                                                                        تدعيم 

                          دعول       احتياط         تربير 
 
(. 495 ػ 491)ـ، ص 1947، 5تصوير الفجيعة، ع: ( 3النص  ) 

. فلسطُت قضية كجود ال حدكد: (متضمنة  )الدعول 
. ليست فلسطُت لعرب فلسطُت كحدىم، كإمبا ىي للعرب كلهم: التربير

أف فلسطُت حررىا العرب كاؼبسلموف مرتُت عرب التاريخ، كانتظم ملكهم إياىا ثالثة : التدعيم
. عشر مرة
إف فلسطُت أرض عربية ألهنا قطعة من جزيرة العرب، كاستقر فيها العرب أكثر فبا : احتياط

. استقر اليهود، كسبكن فيها اإلسالـ أكثر فبا سبكنت اليهودية
:  فالشكل اغبجاجي للنص ىو

مقدمات                                                                       تدعيم 
                          دعول       احتياط         تربير 

 
ـ، 1947، 11.10.6.5الشباب اعبزائرم كما سبثلو رل اػبواطر، ع : ( 4النص  ) 

 (. 594 ػ 586 )ص 
. الشباب ىم ذخر األمة كمستقبلها: (مضمنة  )الدعول 

. 594ص " أسبثلو مقدما لدينو قبل كطنو، كلوطنو قبل شخصو : " يف قولو: التربير
:  كالشكل اغبجاجي للنص ىو

 مقدمات                                          دعول 
                         تربير 
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،                   1947، 7الطالؽ، ع: من مشاكلنا االجتماعية: ( 5النص  ) 
 (. 331- 328 )ص 

. أبغض اغبالؿ إذل اهلل الطالؽ: (مذكورة )الدعول 
. (على الرغم من مشركعيتو لو )تقييد اإلسالـ لو كإعطاؤه ضوابط : التربير

.  يصحب الطالؽ اغبقد كالبغض كالتأدل كالتظلم: احتياط
. إعطاء مباذج من الواقع تبُت األضرار الناذبة عن الطالؽ إٍف أيسرا أك أطفاال: التدعيم

:  فالشكل العاـ لبناء ىذا النص حجاجيا كاآلٌب
مقدمات                                                               تدعيم 

                     احتياط             تربير                        
، السنة األكذل من السلسلة الثانية 13األدياف الثالثة يف اعبزائر، ع: ( 6النص  ) 

 (. 66 – 61 )، ص 1947
. ثبات اإلسالـ يف كجوه أعدائو داخل اعبزائر: (مذكورة )الدعول 
. مقارنة كموازنة بُت األدياف الثالثة يف اعبزائر حوؿ طبيعة الصراع القائم بينها: التدعيم
. اإلسالـ يف قوتو أىٍحسىنى للديانتُت اليهودية كاؼبسيحية، يف حُت أساءا أيٌبا إساءة لو: التربير

:  فالشكل اغبجاجي العاـ ؽبذا النص ىو
مقدمات                                                               تدعيم 

                      دعول             تربير                        
 
، 1948، 33كتاب مفتوح إذل األعضاء اؼبسلمُت باجمللس اعبزائرم، ع: (7النص  ) 

(. 200 – 196)ص 
. النيابة ككالة عن صبهور ال ؾبرد عضوية: (مذكورة )الدعول 

كإمبا أنتم ... ككل عاقل يعرؼ الوسيلة اليت تذرعتم هبا إذل ىذا اؼبنصب، :" يف قولو: التربير
. 196ص . (أعضاء تألف منها ؾبلس غَت متجانس األجزاء
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إف أقواما قبلكم كصلوا إذل ما كصلتم إليو، كارتقوا على أكتاؼ األمة : " يف قولو: التدعيم
إذل كراسي النيابة كلكنهم خانوا العهد كأضاعوا اغبقوؽ، فسجل عليهم التاريخ خزم األبد 

. 200ص " ككلمة اؼبقت، فحذار حذار أف تكونوا مثلهم
:   فالشكل اغبجاجي ىو

مقدمات                                                               تدعيم 
                       دعول                تربير                        

 (. 372 – 367 )، ص 1948، 35 مام، ع8ذكرل : ( 8النص  )  
. ما أيخذ بالقوة ال يسًتد إالٌ بالقوة: (مضمنة )الدعول

على الرغم من كعد فرنسا للجزائريُت اؼبدافعُت عليها باالستقالؿ إالٌ أهنا قابلت : التربير
. ذلك بالقمع كىذه سياسة االستعمار دائما

".   تستحسن العقوؿ قتل القاتل كتؤيدىا الشرائع فتحكم بقتل القاتل:" يف قولو: احتياط
. 369ص 

. تقدًن مباذج عن جرائم االستعمار عرب التاريخ كال رٌد لو إال بالقوة: التدعيم
:  فالشكل اغبجاجي ؽبذا النص

مقدمات                                                                        دعول 
                      تربير              احتياط          تدعيم            

، ص 1948، 41عقلية حرٌة ليس ؽبا ضرٌة، ع: اللغة العربية يف اعبزائر: ( 9النص  ) 
(221 – 223 .) 

. اللغة العربية يف اعبزائر ليست غريبة كال دخيلة: (مذكورة )الدعول
فلما أقاـ اإلسالـ هبذا الشماؿ اإلفريقي إقامة األبد كضرب جبرانو فيو :" يف قولو: التربير

 .221ص ".أقامت معو العربية ال ترًن كال تربح ما داـ اإلسالـ مقيما ال يتزحزح 
:  فالشكل اغبجاجي للنص

مقدمات كدعول                                          تربير 
                                مكرر 
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 (. 635 – 632 )، ص 1948، 44الرجاؿ أعماؿ، ع: ( 10النص  )
. الرجاؿ أعماؿ: (مذكورة )الدعول 

" كإذا كاف الرجاؿ أعماال فإف رجولة أخينا عبد اغبميد تقـو هبذه األعماؿ: " يف قولو: التربير
. 632ص 

.  ذكر ما قٌدمو الشيخ يف سبيل العلم كاألمة: التدعيم
:  فالشكل العاـ لبناء النص حجاجيا ىو كاآلٌب

مقدمات                                                               تدعيم 
                        دعول             تربير                        

 (. 353 – 346 )، ص 1948، 54ثالث كلمات صروبة، ع : ( 11النص  ) 
. صبعية العلماء أصل اغبركة العلمية: (مضمنة )الدعول

إف صبعية العلماء ىي اؽبيئة الوحيدة اليت ربضن التعليم العريب يف داخل : " يف قولو : التربير
. 352ص " القطر

:  فالشكل اغبجاجي العاـ للنص ىو
مقدمات                                        تربير 

                      دعول 
 (. 385 – 379 )، ص 1949، 64عادت لعًتىا ؼبيس، ع: ( 12النص  ) 

. اغبكومة قاتلة آماؿ الشعب: (مضمنة )الدعول 
أما حكومة اعبزائر تتعٌمد تلك اؼبعنويات بالقتل الوًحٌي، عمدا مع اإلصرار، كجهرا : التربير

. رليس فيو أسرا
إفساد العملية االنتخابية بعد أف فقو الشعب معناىا، ككذا إعاقة اؼبدارس العربية : التدعيم

. بعد أف آتت أكلها
:  فالشكل اغبجاجي العاـ للنص ىو

مقدمات كدعول                                          تدعيم 
                                تربير 
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 (. 257 – 254 )، ص 1949، 70التعليم العريب كاغبكومة، ع: ( 13النص  )
. حرية التعليم العريب: (مذكورة )الدعول 

. البد من فٌك تبعية التعليم العريب للحكومة: التربير
. تقدًن قرارات اغبكومة اؼبكرسة لتبعية التعليم للحكومة: التدعيم

:  الشكل اغبجاجي للنص ىو
      مقدمات                                                      تدعيم 

                               دعول               تربير 
 
،       1949، السلسلة الثانية 75فصل الدين عن اغبكومة، ع : ( 14النص  ) 

 (. 91 – 88)ص 
. العنواف نفسو: (مضمنة )الدعول 

"      فال نريد أف تبقى للحكومة يد كال إصبع يف تعليمنا العريب الديٍت : " يف قولو : التربير
. 91ص 

:  فالشكل اغبجاجي العاـ ؽبذا النص ىو
مقدمات                                        دعول 

                         تربير 
،       1949، 81كتاب مفتوح إذل رئيس اعبمهورية الفرنسية، ع:( 15النص  ) 

 (. 81 – 77 )ص 
. أف اغبكومة يف اعبزائر ال زبدـ مصاحل الشعب: (مضمنة )الدعول 

إف حكومة توسع السجوف، كتضيق اؼبدارس، حكومة سيئة الظن بنفسها : " يف قولو: التربير
. 80ص " قبل أف تكوف سيئة الظن بالشعب

:  فالشكل اغبجاجي للنص ىو
مقدمات                                        تربير 

                       دعول 
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،                    1949، 90معهد عبد اغبميد بن باديس، ع: ( 16النص  ) 
 (. 282 – 276 )ص 

. اؼبعهد الباديسي أساس النهضة العلمية: (مضمنة )الدعول 
إٌنك تنهض بالعلم، كأٌم هنضة ال يكوف أساسها العلم ىي بناء بال أساس           : التربير

. كال دعامة
إف النهضات األصلية ال تعرؼ القناعة كال تدين هبا، كال ترضى بالتقٌلل :" يف قولو: التدعيم

 279ص " كالتبٌلغ، كإمٌبا ىي القوة كالفوراف
. عصرؾ عصر هنوض كمن دل هبار فيو الناىضُت كاف يف اؽبالكُت: احتياط

:  فالشكل العاـ للنص ىو
مقدمات                                                                        دعول 

                        دعول            احتياط          تربير            
  
،                 1950، 111نصف السلب، ع.... الشك يف اإلهباب: ( 17النص  )

(. 389 – 386 )ص 
. ليست اعبزائر فرنسية: (مذكورة )الدعول 

. العركبة كاإلسالـ: الصبغة اليت أصبغ هبا التاريخ اعبزائر كموركثها الثابت اؼبثبت ؽبا: التربير
كىو الشك يف منطوقها شكا خالط نفوس ىؤالء اػبطباء يف كوف اعبزائر :" يف قولو: التدعيم

. 386ص " فرنسية، أك ليست فرنسية
:  الشكل العاـ للنص

 
مقدمات                                                                   دعول 

                         تربير                            تدعيم            
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(. 393 – 390 )،  ص 1950، 114، ع"فرانس ػػ إسالـ " عبنة : ( 18النص  )
. اؼبستشرقوف عمالء كأجراء االستعمار: (مضمنة )الدعول

ابتكار ... فاالستشراؽ يف ىؤالء عند اغبكومات االستعمارية معناه:" يف قولو: التربير
. 392ص " الوسائل الستعمار العقوؿ أٌكال كاألكطاف ثانيا 

.  للعلم باالمتهاف فهم مبشركف باالستعماراتسخَتىم العلم للسياسة كرضو: التدعيم
ف االستعمار عبنة : احتياط ٌّ . لتمرير أفكاره يف مشاؿ إفريقيا" فرانس ػ إسالـ " كىوَّ

:  فالشكل اغبجاجي العاـ ىو
مقدمات كدعول                                                                   تدعيم          

                              تربير                       احتياط           
 
، ع: ( 19النص  )   (. 141 – 136 )، ص 1950، 122الدين اؼبظلـو

. الدين اؼبظلـو ىو اإلسالـ يف اعبزائر: (مذكورة )الدعول
مظلـو من أىلو إذا دل يدافعوا عنو، كدل يأخذكا لو حبقو من ظاؼبو، كمظلـو :" يف قولو: التربير

. 137ص " من ىذه اغبكومة ذات األلواف اليت ربكم اعبزائر دبا سبليو القوة 
:  فالشكل اغبجاجي العاـ للنص ىو

مقدمات                                        تربير 
                        دعول 

 (. 559 – 556 )، ص 1951، 147ؿبنة مصر ؿبنتنا، ع: ( 20النص  ) 
. العنواف نفسو : (مضمنة )الدعول 

. تشابو اغبالة بُت الشعبُت األخوين كمن شبة توحد اؽبم: التربير
:  فالشكل اغبجاجي العاـ للنص ىو

 
مقدمات                                        دعول 

                         تربير 
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،                    1951، 152اختالؼ ذىنُت يف التعليم العريب، ع: ( 21النص  )
(. 313 – 310 )ص 

. لغة األمة ىي ترصباف أفكارىا: (مذكورة )الدعول 
أف العربية مستودع آداب الشرؽ كملتقى تياراتو الفكرية كمرآة عصور العرب كمدكنة : التربير

. أحكامهم
أف لغتها جزء من كياهنا السياسي  _ كسبوت على اعتقادىا _ إف ىذه األمة تعتقد : احتياط

. 313كالديٍت كشرط يف بقائها  ص 
:  فالشكل اغبجاجي العاـ للنص ىو

مقدمات كدعول                                          تربير 
                                     احتياط 

 – 185 )، ص 1951، 175القضية ذات الذنب الطويل، ع: ( 22النص  ) 
190 .)

. حق فصل اإلسالـ عن حكومة اعبزائر: (مذكورة )الدعول 
ألف حق ... فإف إصرارنا على اغبق نتيجة إلصرار اغبكومة على الباطل :" يف قولو: التربير

. 186ص "  األمة فيها أكضح من الشمس 
تقدًن حقائق تبُت مدل سباطل االستعمار يف حل ىذه القضية على عكس بعض : التدعيم

. القضايا األخرل كإٍف بدت األخرل أكرب شأنا
ىي أف يف اعبزائر ثالثة أدياف يستمتع اثناف منهما باغبرية الكاملة كاالحًتاـ : " احتياط

"        هبذه اؼبعاملة الشاذة اليت ىي استبعاد كاضطهاد _ كحده _ الشامل، كىبص اإلسالـ 
. 137ص 

:  فالشكل اغبجاجي العاـ للنص ىو
 مقدمات                                                                       تدعيم 

                        دعول              تربير            احتياط            
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 قبل أف نشرع يف ربليل كدراسة النماذج البنائية للنصوص اغبجاجية اؼبختارة للدراسة من 
عيوف البصائر، أرل أف أيصبل كل تلك األشكاؿ يف جدكؿ كاحد نبُت فيو طبيعة الدعول من 
حيث ىي مذكورة أـ مضمنة كما إذل ذلك، ككذا بقية اؼبكونات األخرل من تربير كاحتياط 

 ( + )كتدعيم، ككذا مؤشر اغباؿ، من حيث كوهنا موجودة أـ ال، كنستعُت يف ذلك بالرمز 
: لغَت اؼبوجود، كقبمل ذلك يف اعبدكؿ اآلٌب ( – )للموجود كالرمز 

 
 اؼبكوف 

النص 
 

الدعول 
 

التربير 
 

االحتياط 
 

التدعيم 
 

مؤشر حػاؿ 
ظاىرة  01

مكررة 
لػ ...لوال+ + + 

ما دامت + + + ظاىرة  02
 –كإمبا .. ال–لوال أف + + + مضمنة  03

 لو –إال .. كما
. حىت..  دل–ال...أف

.  حىت–ألف ...ال- - + مضمنة  04
ظاىرة  05

مكررة 
ليت - لكنٍ - لو+ + + 

. شعرم
- لكن- على حُت+ - + مذكورة  06

. لوال أف
. ليت شعرم+ - + مذكورة  07
. إال...ال+ + + مضمنة  08
مذكورة  09

مكررة 
 .إف....كال- - + 
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مذكورة  10
مكررة         

 (العنواف  )

 
 +

 
 -

 
 +

 
. إف....ال

. لكن- إال...ال- - + مضمنة  11
-ليت شعرم- لكن+ - + مضمنة  12

. كلوال أف
. إال...ال+ - + مذكورة  13
مضمنة  14

العنواف )
 (نفسو

 
 +

 
 -

 
 -

 
. إال....ال

   ػػػػػػ - - + مضمنة  15
- لكنٍ - ال..كلوال+ + + مضمنة  16

. كإمبا...ال- إذا
. حىت- لػ ...لوأف+ - + مذكورة  17
. إال...ما- إال..ال+ + + مضمنة  18
مذكورة  19

مكررة 
. لكػػنٍ - - + 

مضمنة   20
 (العنواف)

ليت - إال...فال- - + 
. شعرم

.  لوال–إال ...دلٍ - + + مذكورة  21
مذكورة  22

مكررة 
. إمبا.....ما+ + + 
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 نالحظ من خالؿ اعبدكؿ السابق أف الدعول دل تكن دائما مذكورة يف مقاالت البشَت 
اإلبراىيمي؛ إذ ذكرت اثنتا عشر مرة فقط؛ أم حوارل النصف من ؾبموع النصوص اؼبختارة، 

ككررت يف ستة مقاالت، كيف باقي النصوص كانت الدعول مضمنة، منها ثالث حاالت 
كانت ىي العنواف نفسو، كىذا كارد يف الشكل العاـ للنص اغبجاجي العريب كما سنبُت 

. الحقا
 يف حُت نلحظ أف التربير دائما موجود يف كافة اؼبقاالت، كقد ذكر االحتياط تسعة 

مرات كدل يوجد يف ثالثة عشر نصا، كمثلو التدعيم ذكر يف أربعة عشر نصا كخلت منو باقي 
. النصوص كىذا لو قراءتو اػباصة كما سيأٌب

 كما تنوعت مؤشرات اغباؿ تنوعا كبَتا كتشاهبت إذل حد كبَت يف كافة النصوص، كىو 
حاضر يف صبيع نصوص الدراسة، باستثناء نص كاحد فقد خلى منو، كذلك مع النص 

. اػبامس عشر
: بناء المكونات الحجاجية في المقاالت/- 2

 من خالؿ تأمل النصوص السابقة اؼبختارة كأشكاؽبا البنائية اغبجاجية، كبعد صبعها يف 
جدكؿ كإعطاء مالحظات أكلية متعلقة أكثر ما تتعلق حبضور العناصر اؼبكونة للنص 

اغبجاجي من عدمها، يبكن لنا بناء على ذلك أف نستنتج من جانب بناء تلك اؼبكونات    
: ما يأٌب

: البناء الشكلي للنصوص: أوال
الشكل األشيع للنص اغبجاجي العريب اؼبكتوب ىو النص الذم يبدأ /- " 1     

، كىو ذا نسبة معتربة يف النص اغبجاجي عند البشَت 1"باؼبقدمات فالدعول فالتربير
اإلبراىيمي؛ إذ نلحظ ذلك يف ستة نصوص من بُت اثنُت كعشرين نصا ـبتارا؛ أم ما 

الرابع، التاسع، اغبادم عشر، ، اػبامس : يقارب ربع النصوص اؼبختارة، كىي النصوص
عشر، التاسع عشر، كالعشركف، كقد يقتصر النص على ىذه العناصر دكف غَتىا من 

. مكونات النص اغبجاجي
                                                 

 
 .205ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص -  1
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 (مقدمات كدعول كتربير ) كما أنو يف أكثر اغباالت قد يتجاكز تلك العناصر الثالثة 
. نصا من ؾبموع النصوص (14)إذل التدعيم، كقد حصل ىذا مع أربعة عشر 

 أضف إذل ذلك أنو يف حاالت غَت قليلة يتجاكزه إذل االحتياط كالتدعيم معا، كنالحظ 
ىذا يف تسعة نصوص، كإيرادىا أقل من التدعيم، كىذا ألف حاجتها يف اغبجاج أقل من 
التدعيم يف كثَت من اغباالت، كأكثر النصوص اليت غاب فيها التدعيم يبدك ككأف طبيعة 
اؼبوضوع تقتضي ذلك، فكأف بو ال حاجة للتدعيم من باب اؼبشهور أك اؼبعركؼ، مثالو 

، (بأف العربية ىي لغة اعبزائر  )، كالتاسع (بأف الشباب ىم مستقبل األمة  )الرابع : النص
، (بأف الواقع يقر بأف صبعية العلماء ىي أصل النهضة العلمية يف اعبزائر  )كاغبادم عشر 

. (من أف ؿبنة مصر ىي ؿبنة العادل العريب كلو كمن بينو اعبزائر  )ككذا النص العشركف 
    

ىو نفسو الشكل اغبجاجي " عيوف البصائر " الشكل اغبجاجي اؼبتواتر يف /- 2 
: األشيع يف النص العريب، كىو الشكل التارل

مقدمات                                                                   تدعيم 
                       دعول                             تربير            

  
؛   1"كىو شكل يتسم باؼبنطقية اليت تعد أٌس اغبركة اغبجاجية اؼبتنامية، مًتابطة العناصر " 

إٍذ ترتبط الدعول باؼبقدمات منطقيا، كلكي هبعل الكاتب خطابو مقنعا يعتمد التربير 
؛ إذ التربير حاضر يف كل النصوص اؼبختارة "عيوف البصائر " كالتعليل كىذا ىو اغباصل يف 

. كالتعليل يف أكثر من ثلثها
: المقدمات والدعوى: ثانيا

اؼبألوؼ أف يبدأ النص اغبجاجي باؼبقدمات، كلكن يندر جدا أف تشغل /- " 1 
، كىذا ما نلحظو يف طبسة نصوص موٌزعة بالتساكم يف 2"الدعول اؼبوقع اؼبألوؼ للمقدمات

، مع اختالفها يف ( 1951 – 1947 )السنوات اليت كتبت فيها ىذه اؼبقاالت 
                                                 

 .اؼبرجع السابق، ص ف-  1
 .206اؼبرجع نفسو، ص-  2



  ااستااتيج  باا نن اللمـااال  يااتا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

 

87 

اؼبوضوعات اؼبطركقة يف كل مقاؿ من سياسية كاجتماعية كتعليمية كدينية، كىي بالًتتيب    
 (. 21النص ) ، ( 18النص ) ، ( 12النص ) ، ( 9النص ) ، (1النص  )

 ىذا ألنو يف بعض األحياف ربتاج الدعول إذل فبهدات من خالؽبا يبسط احملاجج 
موضوعو، حىت يكوف طرح الدعول منطقيا، كأرل أف حيازة الدعول على اؼبكاف اؼبخصص 

للمقدمة يف بعض اغباالت منطقي، إما إلبراز الدعول بشكل الفت للمخاطىب، أك ألف 
القضية مشهورة كمعركفة لدل اعبميع فال ربتاج منو إذل سبهيد كتقدًن، ككذلك نالحظ يف 

بعض اغباالت ارباد اؼبقدمة مع الدعول يف اؼبكاف اؼبخصص للدعول، كيف ىذه اغبالة 
 .غرض إبراز الدعول فقط

يف بعض األحياف تػيٌتخذ الدعول يف النصوص اؼبعاصرة عنوانا للنص، كىذا ما /- 2 
، ففي النص العاشر "عيوف البصائر " نلمسو يف ثالثة نصوص من النصوص اؼبختارة من 

(: 14)الرجاؿ أعماؿ، كانت الدعول ظاىرة كلكنها مكررة، كيف النص الرابع عشر : (10)
ؿبنة مصر ؿبنتنا كانت يف كلتيهما : (20)فصل الدين عن اغبكومة، كالنص العشركف 

_  البشَت اإلبراىيمي _ مضمنة كىي العنواف نفسو، كىذا يعكس على األقل كعي الكاتب 
. بالقضايا اليت يدافع عنها

قد تيضىمَّن الدعول كىذا ما نلحظو يف كثَت من النصوص اؼبختارة للبشَت /- 3 
، فقد قاربت النصف؛ إذ بلغت عشرة نصوص من ؾبموع "عيوف البصائر " اإلبراىيمي من 

(: 4النص) فلسطُت قضية كجود ال قضية حدكد، : (3النص)اثنتُت كعشرين نصا، كىي 
(: 11النص) ما أخذ بالقوة ال يسًتد إال بالقوة، : (8النص )الشباب مستقبل األمة، 

اغبكومة قاتلة آماؿ الشعب،             : (12النص )صبعية العلماء أصل اغبركة العلمية، 
أف اغبكومة يف اعبزائر : (15النص) فصل الدين عن اغبكومة،: العنواف نفسو (14النص )

اؼبعهد الباديسي أساس النهضة العلمية،             : (16النص )ال زبدـ مصاحل الشعب، 
:               العنواف نفسو ( 20النص) اؼبستشرقوف عمالء االستعمار، : (18النص )

. ؿبنة مصر ؿبنتنا
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يف أكثر "  كىذه البنية ـبالفة ؼبألوؼ بناء النص اغبجاجي العريب كىو أف الدعول 
، فنسبة التضمُت فيو ؿبدكدة ال أف تقارب 1"اغباالت تذكر يف ىيئة منطوؽ كاحد أك أكثر

، كلعٌل ذلك يرجع لكوف القضايا اليت يعاعبها البشَت "عيوف البصائر " النصف كما يف 
اإلبراىيمي قد أصبحت مألوفة من حيث كوهنا مشكلة مطركحة على الساحة آنذاؾ، كىذا 

ما يشَت إليو يف كثَت من مقاالتو، كمع ذلك يسعى إذل تقدًن تربير كتدعيم ؼبا يتكلم فيو، 
كألنو يدافع عن قضايا غيٌيبت باإلنكار ال بعدـ معرفتها، فحجاجو إلزالة اللبس        

. كالغبار عنها
عادة ما يبٌت النص اغبجاجي على دعوة كاحدة رئيسة،سواء أكانت مذكورة أـ /- 4 

، كىذا ما 2مضمنة، كقد يعرٌب الكاتب عن ىذه الدعول أحيانا يف أكثر من موقع يف النص
كذلك يف حوارل           " عيوف البصائر " قبده يف عدة نصوص من بُت ما اخًتناه من 

. ستة نصوص
أبغض اغبالؿ إذل اهلل الطالؽ، كأعاد ذكرىا : الدعول الرئيسة مذكورة ( 5النص ) ففي 

الطالؽ حل عقد، كبت حباؿ، " مرة أخرل يف النص كلكن بتغيَت طفيف يف الصياغة 
: حيث الدعول الرئيسة مذكورة ( 9النص) ، كيف ( 328 ص 5اؼبقاؿ  )" كسبزيق مشل 

اللغة العربية يف اعبزائر ليست دخيلة كال غريبة، أعاد ذكرىا يف النص بصياغة العنواف نفسها 
، ككما ( 222  ص 9اؼبقاؿ  )" كأصبحت العربية عقلية حرة، ليس ؽبا هبذا الوطن ضرة " 

، ( 223 ص 9اؼبقاؿ  )" كأما اغبقيقة فهي أف الوطن عريب " أعادىا كلكن بصياغة أخرل 
الرجاؿ أعماؿ، كقد أعاد : فالدعول الرئيسية مذكورة كىي (10النص )كالشيء نفسو مع 

 ص 10اؼبقاؿ )" إذا كاف الرجاؿ أعماال " ذكرىا بالصياغة نفسها كبصياغة العنواف نفسو 
،              (1النص: ) ، كقد تكرر الشيء نفسو مع عدة نصوص أخرل منها( 632

، ففي ىذه النصوص أعاد اإلبراىيمي ذكر الدعول بصياغة ( 22النص) ، ك(19النص )ك
. أخرل، كإف كانت بتغيَت بسيط فقط عن الصياغة األكذل للدعول الرئيسية

 
                                                 

 .206اؼبرجع السابق، ص-  1
 .اؼبرجع نفسو، ص ف: ينظر-  2
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: التدعيــم: ثالثا
 التدعيم مكٌوف أساسي من مكونات اغبجاج، ككسيلة من الوسائل اؼبنطقية الداللية 

اؼبعتمدة فيو، كونو موصال كؾبسدا للنتيجة سواء أكانت ظاىرة أـ مضمنة، كدراستو داخل 
 1.النص اغبجاجي من حيث موضعو يف بنية اغبجاج أك من حيث نوعو

 كمن ٍبى فوسيلة إثبات الكاتب صحة رأيو أك معتقده بإزاء رأم اآلخر أك معتقده، ىو 
ذلك التدعيم، كالذم ىو يف أكثر اغباالت أدلة منطقية كشواىد كأمثاؿ تدعم صحة 
الدعول، فهو كل ما يقدمو اجملادؿ ليزيد من ميل كتصديق اؼبخاطىب ؼبقدماتو كدعواه 

. التدعيم بالدليل، كالتدعيم بالقيمة، كالتدعيم باؼبصداقية: كتربيره، كللتدعيم كجوه ثالثة
: التدعيم بالدليل/- 1 

  إف موقف اغبجاج األبسط كاألكثر شيوعا ىو تقدًن إفادة ربظى دبواالت اؼبخاطىب، 
كالكاتب يطور حجاجو بإضافة مادة مدعمة لدعواه، على كبو هبعل القارئ مواليا لتلك 

 كال يبكن للمحاجج أف يتجاىل الدليل يف عقل اؼبتلقي، 2الدعول، كىو ما يسمى بالدليل،
فقد يعارض ىذا الدليل حجاجو، كما هبب أف يتقابل الدليل الداحض اػبفي للمتلقي مع 

. الدليل اإلهبايب للمعارض، فاؼبتلقي إف أفاد الدليل ال بد أف يؤخذ يف عُت االعتبار
 كيف النص اغبجاجي العريب نرل أٌف للمادة اؼبدعمة أك الدليل أمباطا شىت؛ إذ يتعلق 

األمر دبا يىعمد احملاجج استعمالو يف تدعيمو من أدلة تارىبية، أك شواىد خاصة عادة ما 
. تستقى من احمليط الثقايف للمحاجج

: أدلة تاريخية- 1 -1 
 عمد البشَت اإلبراىيمي إذل ىذا النوع من األدلة يف حوارل ثالثة نصوص من نصوص 
اؼبدٌكنة، تراكحت بُت حقائق تارىبية أك ذكر لشخصيات أك اإلشارة إذل بعض اغبوادث 

. التارىبية لألمم أك اػباصة ببعض الشخصيات التارىبية

                                                 
نبوية علي ؿبمد علي، اػبطاب اغبجاجي عند طو حسُت دراسة لغوية تطبيقية على مقاالت حديث :  ينظر-  1

، 2007ؿبمد العبد، قسم اللغة العربية بكلية األلسن، جامعة عُت مشس، . ، إشراؼ د (رسالة ماجستَت )األربعاء،
 .( صفحة 255 ) 96ص

 .208ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص -  2
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"        كيف أمة الرببر كأمة فارس شاىد ال يكذب يف ذلك :" قولو ( 6النص  ) ففي 
، فيو إشارة إذل األمم اليت ارتبطت باؼباديات كابتعدت عن الفطرة ( 61 ص 6اؼبقاؿ  )

السليمة، كىي يف ذلك مشاهبة لالستعمار، الشيء الذم جعل اعتناقها لإلسالـ ىشا 
. ضعيفا، ألنو دين الفطرة كىي على غَت ذلك، كألنو ال يقف عند حد اؼباديات فقط

دل يشهد التاريخ أنو أكره يهوديا أك مسيحيا على اإلسالـ، على كبو ما :"  كيف قولو
، ففي ىذا الدليل شاىد على ما ( 62 ص 6اؼبقاؿ  )...." (فرديناند )ك  (إيزابيال)فعلت 

فعلتو اليهودية كاؼبسيحية باإلسالـ يـو كاف اغبكم بأيديهم، مقابل تسامح اإلسالـ مع 
األدياف األخرل حىت يف الفًتات اليت كاف يف أكٌج قوتو ككانت الكلمة غبكمو، إالٌ أنو كاف 

متساؿبا عادال، كىو يريد أف يبٌُت من خالؿ ىذا الشاىد أف االستعمار الفرنسي مرتبط 
بالدين اؼبسيحي يف حركتو كأف ىذا األخَت رغم ذلك دل يعط االستعمار السماحة ألف 

تارىبو ىو يف ذاتو على ىذه الشاكلة، كأف االستعمار من خاللو يسعى إذل إكراه اعبزائريُت 
. على ترؾ اإلسالـ كاعتناؽ اؼبسيحية كلو بالقوة

   6اؼبقاؿ  )" كالتهريب إذل فلسطُت ... كما ضبل النائب اليهودم مايَت:"  كيف قولو
، كذلك يف كوف اليهودية تقايض باؼبصاحل الشخصية كالذاتية على حساب (65ص 

الشعوب اإلسالمية، كضرب مثاال بالشعب الفلسطيٍت كما القاه من ضرر أكثره بسبب 
مصاحل شخصية لبعض اغبكاـ اليهود، كىذه ظبة يتصف هبا االستعمار اليـو يف مقايضة 

. مصاحل الناس مقابل مصاحل شخصية
 فقد عمد البشَت اإلبراىيمي إذل صبلة من األدلة التارىبية اليت ال ىبتلف فيها، لكوهنا 

حقائق تارىبية مثبتة، بغرض تدعيم دعواه كإقناع اؼبتلقي، فهذه الشواىد تقرب من الربىاف 
. اليقيٍت على صحة دعواه، خاصة إذا نظرنا إذل موضوعها داخل سلم اغبجاج

أين النعماف بن اؼبنذر كيوماه من االستعمار :" قولو (8النص ) كما قبد ذلك أيضا يف 
، أتى هبذا ( 370 ص 8اؼبقاؿ  )...."يـو بؤس كيـو نعمى: كأيامو؟ كاف للمنذر يوماف

الشاىد ليدٌلل بو على بشاعة االستعمار كجرائمو، كأنو إف كاف للنعماف يوماف أحدنبا فقط 
يـو بؤس، فإف االستعمار أيامو كلها أياـ كبسات كأياـ بؤس كشقاء كمعانات؛ إذ تلك ىي 

. طبيعة االستعمار
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يف " اعبالء " إشارة إذل عدة حقائق تارىبية، من بينها قضية  ( 22النص  ) كذلك يف 
..."     كلعل قضية اعبالء بُت مصر كإقبلًتا تفصل يف يـو أك يومُت:" مصر، كذلك يف قولو

مع اؼبستعمر " فصل الدين عن الدكلة " ، دٌلل بو على صعوبة (186 ص 22اؼبقاؿ  )
ىذه على عظمها كصعوبتها صارت أسهل كأيسر من قضية "  اعبالء " الفرنسي، فقضية 

. فصل الدين عن الدكلة مع اغبكومة اعبزائرية إباف االستعمار طبعا
: شواهد خاصة- 1-2 

   كتستخدـ عادة عندما يتضمن اغبجاج أمثلة كشركحا، فإنو يأٌب بشواىد خاصة لإلفادة 
من بُت النصوص اؼبختارة على _ منها يف تبيُت دعواه، من ذلك عند البشَت اإلبراىيمي 

اليت تطرؽ ؽبا يف أكثر من مقاؿ، لعل أبرزىا يف             " العاصمي " أحدكثة _ األقل 
كىي يف شكل خطاب موجو ؼبوظفي كعمالء اغبكومة كاليت توجههم كما  (12النص )

ارـً هبذا، فإمبا خلقت : كقالت لو_ كالعاصمي مثال _ كيدعي باظبها :" ... تشاء يف قولو
ؽبذا، كرزقت من أجل ىذا، كرفعت ذكرؾ ؼبثل ىذا، كانتخبتك لتنفيذ ىذا، كأكطأت الناس 

ارـً دينك باسم دينك، كاخدع أمتك باسم أمتك، كاكذب على ... عقبك لتقـو هبذا
ككفاؾ فخرا ...كال تنس أف من نعمي عليك أنٍت أكتب كأنسب إليك (....)تارىبك باظبو 

ككفاين قباحا أف كاف للوظيفة ال هلل سجودؾ، ككفاين بك ثقة بك : أف كجودم من كجودؾ
، فقد ( 380 – 379 ص 12اؼبقاؿ  ) "(مصلحتك من مصلحيت  )أف صرحت بأف 

أراد أف يستدؿ هبذا على أف موظفي اغبكومة ىؤالء كاآللة فاقدكف إلرادهتم سباما، كإف 
زعموا أف ؽبم سلطة على الشعب، كما ىم إال مأموركف فيطبقوا باغبرؼ الواحد، فساؽ كل 

 ( 14النص  )، كاؼبثاؿ نفسو قبده يف "العاصمي " من كاف من ىذا الصنف ربت أحدكثة 
لو دل يكن العاصمي مفتيا، أك لو عزؿ عن اإلفتاء، أكاف : كاسأؿ العرٌافُت:" كذاؾ يف قولو 

إف العاصمي ال ينطق عن ىواه كإمبا : ال، كيقوؿ أيضا: يرل ىذا الرأم؟ يقوؿ كل عرٌاؼ
 (. 101 ص 14اؼبقاؿ  )" ينطق عن كحي ساداتو كمواليو
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، كىو "اؼبثاؿ االفًتاضي أك النظرم "   كىناؾ نوع خاص من الشواىد اػباصة يسمى 
 كيستخدـ عادة عندما تكوف األمثلة 1الذم يستخدـ عندما ال تصلح األمثلة اغبقيقية،

الواقعية غَت متاحة، كاؼبثل االفًتاضي يوضح اغبالة لدرجة قد يدرؾ فيها  على أنٌو        
. مثاؿ حقيقي

 يف مقاالتو ىذا اؼبثاؿ االفًتاضي كما يف كالمو عن م كقد كظف البشَت اإلبراىيم
السياسة كتدين معناىا لدرجة أنو دل تعد سول رمز للخوؼ كالقهر، كانتزع معناىا اغبقيقي، 

 (:        2النص  )، قبد ذلك مع قولو يف " البعبع " كاستعمل يف ذلك مثاال افًتاضيا كىو 
إذا كاف للسياسة معناىا اؼبعقوؿ، كلكن السخافة كلها يف ىذا التبذؿ الذم أصبحت " ...

، ىذا ىبوؼ بو الصغار كال حقيقة لو، كتلك ىبوؼ هبا "البعبع " معو كلمة السياسة كلفظ 
 (. 60 ص 2اؼبقاؿ  )"الكبار كال معٌت ؽبا 

 كما أف كاتب اغبجاج يعي جيدا أثر الشواىد كاألقيسة كضرب األمثاؿ يف دعم 
كمن بُت " عيوف البصائر " دعواه، كيعرب عن ذلك يف حاالت غَت قليلة من كتاباتو، ففي 

كما أضبق من :" قولو ( 6النص  )النصوص اؼبختارة نلحظ ذلك يف عدة نصوص، كما يف 
لتبيُت الفارؽ بُت األدياف  ( 22النص ) ، ككذا القياس يف ( 64 ص 6اؼبقاؿ  )..." يقيس

كمن ناقضنا يف ىذا جئناه بالدليل الذم " الثالثة يف اؼبعاملة، ككذلك يف النص نفسو عبارة 
 (. 187 ص 22اؼبقاؿ  )...." ال ينقض

 كما ساؽ عدة تدعيمات يف سياؽ أسئلة استنكارية، غرضها إقناع اؼبتلقي من خالؿ 
كلكن ما :" قولو  ( 2النص ) على بعض اغبقائق من خالؿ تلك األسئلة، كما يف قاستوقاؼ

يف تدخلك يف ديننا، كابتالعك ألكقافنا، كاحتكارؾ للتصرؼ يف _ أيها االستعمار _ قولك 
كظائف ديننا، كربكمك يف شعائرنا، كتسلطك على قضائنا، كامتهانك للغتنا؟ ما قولك يف 
كل ذلك، أىو من الدين أـ من السياسة؟ ككيف تبيح لنفسك التدخل فيما ال يعنيك من 

، ( 63 ص 2اؼبقاؿ )" شؤكف ديننا، ٍب ربـر علينا الدخوؿ فيما يعنينا من شؤكف دنيانا؟ 
فهو ال ينتظر إجابات مباشرة عن ىذه األسئلة العديدة، كإمبا غرضو من ذلك لفت نظر 
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القارئ لعدة قضايا، كاستفهامو عنها حىت يعمل فكره فيها، كيستعظم األمر بدال من ؾبرد 
ذكرىا كقراءهتا فقط، حبيث يصبح القارئ أك السامع يفكر يف اغبل كىو بذلك جزء من 

. القضية بدؿ أف يكوف ؾبرد قارئ
كمن يكوف البادئ يا :" كذلك يف قولو  ( 8النص  ) كما نلمس الشيء نفسو يف 

، كىو وبمل القضية ( 335 ص 8اؼبقاؿ  )" ترل؟ آلضَّعيف األعزؿ، أـ القوم اؼبسلح؟ 
. السابقة نفسها، من حيث طبيعة طرح ىذه التساؤالت

كمن كرائها ستمائة تلميذ يطلبوف السكٌت  كمن :" ... قولو  (11النص ) كأيضا يف 
،  ( 313 ص 11اؼبقاؿ  )" أمامها أصحاب أمالؾ يطلبوف اؼباليُت، كلكن أين اؼباليُت؟ 

فهو يف سياؽ كالمو ىباطب األمة كوبملها مسؤكلية اغباجة للماؿ للتعليم، ككأين بو ىباطب 
. ضمائرىا كيوقظها هبذا التساؤؿ فعسى كلعٌل ذبد من يستجيب لتلك اغباجيات

 كىذا كلو ما يسمى بالتوجيو االستفهامي، كىو ذك قيمة خطابية حجاجية؛ إذ يفًتض 
السؤاؿ شيئا تعلق بو ذلك السؤاؿ كيوحي حبصوؿ إصباع على كجود ذلك الشيء، كما أف 
اللجوء إذل االستفهاـ يهدؼ أحيانا إذل ضبل من كجو إليو االستفهاـ على إبداء موافقتو إف 

. أجاب على ما يقتضيو السؤاؿ
 أضف إذل ىذا كذلك إفادتو من اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية كأشعار العرب 

كأمثاؽبا كًحكمها؛ إذ ساؽ الكثَت منها كتدعيم لقضيتو كدعواه اليت يدافع عنها أك يرجح 
. الرأم فيها عن قضية أخرل

 كىو بتلك الصيغ يتجاكز ؾبرد التأثَت يف اعبمهور إذل االرباد معو فكرة ككجدانا، كمن 
، فالقوالب اؼبكركرة تساعد على حدكث 1(القوالب اعباىزة الشائعة  )ذلك القوالب اؼبكركرة 

الوفاؽ بُت اػبطيب كاعبمهور، أك بُت احملاجج كمن ىباطب، كشأهنا شأف اغبكمة كشأف 
. األمثاؿ اليت ىي حكم قصَتة

 كىتًٍلكى مىسىاًكنػيهيٍم دلٍى :  فمن القرآف الكرًن إيراده لعدة آيات من بينها قولو تعاذل
، (349ص 17اؼبقاؿ ) القصص 58 اآلية تيٍسكىٍن ًمٍن بػىٍعًدًىمي ًإاٌل قىًليالن كىكينَّا كبىٍني الوىارًًثُتى 
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 ( 11النص  )كقد سجلت األحاديث النبوية الشريفة حضورا يف بعض النصوص، كما يف   
( 2النص )، كمثلو يف ( 351 ص 11اؼبقاؿ  )" ال طاعة ؼبخلوؽ يف معصية اهلل : " قولو 
، كمن ضرب األمثلة للتدعيم ما كاف يف          ( 40 ص 2اؼبقاؿ  )" األعماؿ خبواتيمها :" قولو 

 (          12النص ) ، كيف ( 40 ص 2اؼبقاؿ " ) أىل مكة أدرل بشعاهبا  " ( 2النص  )
، كجدير باإلشارة أف بعض القدماء التفتوا إذل ( 380 12اؼبقاؿ  )" عادت لعًتىا ؼبيس " 

، كما قٌدـ 1"اؼبثل مقركف باغبجة :" عالقة اؼبثل باغبجاج، كمنهم ابن كىب يف مثل قولو 
: كالبيت ىو ( 16النص  )بيتا شعريا كتدعيم ؼبا يقولو كيثبتو، كذلك يف 

إذا حاؿ حوؿ دل يكن يف بيوتنا           من اؼباؿ إال ذكره كفضائلو 
 ككذلك إيراده نسخة من مشركع قانوف ىبص اؼبدارس االبتدائية كالدينية اغبرية يف 

كذلك لالستدالؿ على ما يقوؿ  ( 236 ص 13يف النص  )اعبزائر، لرئيس ؾبلس الوزراء 
. كتدعيم دعواه

 :التدعيم بالقيمة/- 2 
 كقد 2،"مفهـو ييستخرج فبا يقولو الناس، كفبا يفعلونو، كفبا تبنيو اجملادالت "  القيمة 

تذكر القيمة صراحة أك ضمنا، كما ال تظهر القيمة مفردة يف اجملادالت، كإمبا تعمل يف نظم 
 فهي تظهر عادة يف شكل نظم؛ أم سلسلة من الدعاكل اؼبًتابطة، فالشيء 3متكاملة،

. الرئيس يف اجملادالت ىو توافق القيم اليت ترتبط مع بعضها البعض
 كىناؾ عدة مالمح للتدعيم بالقيمة فيما يتعلق باػبطاب اغبجاجي العريب بصفة عامة، 

. كسنعمل على استخالص التدعيمات اليت كظفها البشَت اإلبراىيمي يف مقاالتو
، كما قد تضمن القيمة أك يصرح هبا، كمن 4القيمة معيار للقوؿ باعبودة أك الرداءة-  أ

تضمُت القيمة ما يكوف عند تدعيم التعليل، كىذا كارد يف أكثر من موقع يف مقاالت البشَت 
إف مىٍن دل يكن منكم عاؼبا لن ىبطئو أف يكوف عاقال، :" ( 7النص  )اإلبراىيمي، كقولو يف 
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كمهما بلغتم اؼبكانة عند أنفسكم، أك بلغ بكم اغبظ عند غَتكم، فلن تستغنوا عن كعظ 
ـٌ قوما كىم لو كارىوف، كعلى االئتماف بو .... كاعظ كلعلكم تعلموف ما كرد يف من أ

، يعتمد الكاتب ىنا على قيمة صدؽ ككفاء ( 187 – 186 ص  7اؼبقاؿ  )" مكرىوف 
اؼبواطن لوطنو كمواطنيو، شرفا كرجولة يف االستحقاؽ للمنصب، كصدقا يف العمل / النائب 

كالفعل، كعادة ما ييعٌوؿ الكاتب أك احملاجج يف مثل ىذه التدعيمات يف تعيُت القيمة 
. اؼبضمنة على قدرة اؼبخاطىب، كذلك من خالؿ سياؽ اػبطاب اغبجاجي

يا حضرة االستعمار إف صبعية العلماء :" ( 2النص  ) كمن التصريح بالقيمة قولو يف 
تعمل لإلسالـ بإصالح عقائده، كتفهيم حقائقو، كإحياء آدابو كتارىبو، كتطالبك بتسليم 

 – يف فهمك كنظرؾ –فإذا كانت ىذه األعماؿ تعد ....مساجده كأكقافها إذل أىلها
سياسة، فنحن سياسيوف يف العالنية ال يف السر، كبالصراحة ال باعبمجمة، إننا نعد ىذا كلو 

دينا على اغبقيقة ال التوسع كالتخيل، كنعده من كاجبات اإلسالـ اليت ال لبرج من عهدهتا 
، فالقيمة اؼبصرح هبا ىنا ىي (62 ص 2اؼبقاؿ )"إاٌل بأدائها على كجهها الصحيح الكامل 

اىتماـ صبعية العلماء اؼبسلمُت بأمر اؼبسلمُت كأمور دينهم، كإف كاف ىذا من السياسة فإف 
صبعية العلماء سبارس السياسة، كىي القيمة اؼبصرح هبا يف تدعيم دعواه بأف السياسة كاجب 

. كطٍت كديٍت
ربدد النظرية اغبجاجية اؼبعاصرة مبطُت اثنُت للقيمة، القيمة الوسيلة : للقيمة نوعاف-  ب

كالقيمة الغاية، فاألكذل تضع إفادة عٌما ىو ذك قيمة، كاألخرل توجو الناس إذل الوضع الذم 
 1.يتغٌياه اؼبتكلم

 كالقيمة الغاية أكثر تأثَتا يف ربقيق اؼبواالة اليت ذبعل من اؼبتلقي يغَت سلوكو، كما أهنا 
تؤدم دكرا كبَتا يف التنبؤ باغبدث، كخطاب اغبجاج العريب يبيل إذل القيمة الغاية ميال أقول، 

. كىذا كاضح من خالؿ عينات الدراسة
أسبثلو ؿبمدم الشمائل، :" من قولو  (4النص  ) فنلمس القيمة الوسيلة كما جاء يف 

غَت صٌخاب كال غٌياب، كال مغتاب كال سباب، عٌفا عن ؿباـر اػبلق كؿباـر اػبالق، مقصور 
                                                 

1 -.Rieke, Sillars. Op.cit.p.161.                                                                      
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اللساف إال عن دعوة إذل اغبق، أك صرخة يف كجو الباطل، متجاكزا عما يكره من إخوانو، ال 
، فالقيمة الوسيلة ىنا ىي (511 ص 4اؼبقاؿ )" تنطوم أحناؤه عن بغض كال ضغينة 

اإلفادة عن قيمة الشباب اعبزائرم اػبلوؽ، الذم يتحلى بأخالؽ الدين، كمقتديا بنبيو ؿبمد 
. _ صلى اهلل عليو كسلم _

كاألمة تريد تعليما عربيا يساير العصر :" ( 21النص  ) أما القيمة الغاية يف مثل قولو يف 
           21اؼبقاؿ  )" كقوتو كنظامو، ال تعليما وبمل جراثيم الفناء، كربملو نذر اؼبوت 

، فالقيمة الغاية ىنا تتمثل يف توجيو الكاتب إذل ما تريده األمة من التعليم (283ص 
. العريب، كىو مسايرة العصر كنظامو، كىو غاية تبتغيها األمة

يعتمد خطاب اغبجاج العريب يف تدعيم التربير اعتمادا جوىريا على القيم اليت -  ج 
،      1يكوف سبسك الناس هبا قويا، كاليت تتسم بالشمولية بسبب مواالة كثَت من الناس ؽبا

. أك ما إذل ذلك" قيمة اغبب " مثال أك " قيمة التغيَت " كػ 
 كما أف القوة كالشمولية من العوامل اؼبساعدة على تعيُت القيم السائدة يف أم حضارة 

نرل عامال آخر مهٌما، ىو منزلة األشخاص " أك ؾبتمع، كيف اػبطاب اغبجاجي العريب 
. 2"الذين يدعموف ىذه القيمة أك تلك 

 فهناؾ إقناع مع شيء من االرتياح كاؼبواالة، كذلك لقيمة الشخص القائل، كالبشَت 
اإلبراىيمي ذا مكانة رائدة فشخصو يلقى االحًتاـ من الكثَتين، كبالتارل ما يذىب إليو 

شخص البشَت اإلبراىيمي ال يتعارض كمطالب الناس، دكمبا تعارض يف اؼبصاحل            
 ( :        11النص  )أك استغالؿ ذلك لغرض مصاحل شخصية، نلمس ذلك يف قولو يف 

إف صبعية العلماء ىي اؽبيئة الوحيدة اليت ربضن حركة التعليم _ ككلنا آباء _ أيها اآلباء " 
كإف من أداء األمانة أف نتقدـ هبذه اغبقائق إذل األمة، كما .....العريب يف داخل القطر

 (. 317 ص 11اؼبقاؿ  )" تقدمت بالنصائح السالفة إذل التالمذة 
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: التدعيم بالمصداقية/- 3 
:  اؼبصداقية عامل مهم يف اغبجاج كىناؾ نوعاف للمصداقية

:  المصداقية المباشرة: النوع األول  
 كىي أف يلجأ اؼبتحدث أك الكاتب إذل أقواؿ كإفادات عن نفسو، قصد زيادة قابليتو 

للتصديق، كقلما يلجأ إليها اؼبتحدث أك الكاتب كإمبا يصرؼ جل نبو يف اؼبقاـ األكؿ إذل 
، كمثاؿ ذلك ما ذىب إليو البشَت اإلبراىيمي يف مقاالتو، ما 1التماس العلل اؼبقنعة للمتلقُت

ال هبد الباحث عناء يف العثور على ما قلناه من سبٌكن النزعة :" قولو  ( 22النص  )كرد يف 
 (. 178 ص 22اؼبقاؿ  )...." الصليبية يف ىؤالء القـو

: (غير المباشرة  )المصداقية الثانوية :   النوع الثاني
 كىي اليت تكوف بربط مصداقية شخص آخر باغبجاج، أم أف يعتمد الكاتب أك 

، 2اؼبتحدث عن مصداقية شخص آخر ككزف شخصيتو يف تدعيم خطابو اغبجاجي
 أك – صلى اهلل عليو كسلم – جلها من أحاديث الرسوؿ – الثانوية –كمصداقية اآلخر 

 ( 2النص  )أقواؿ حكماء، كقد كرد ذلك كثَتا يف نصوص الدراسة من ذلك ما كرد يف 
كؼبا بليت السرائر تبُت أف سياسيينا كلهم يتسابقوف إذل غاية كاحدة، ىي :" ... قولو 

كراسي النيابات كما يتبعها من األلقاب كاؼبرتبات، كإذا كل شيء مبدؤه السياسة فنهايتو 
 (. 61 ، 60 ص 2اؼبقاؿ  )"التجارة، كاألعماؿ خبواتيمها 

 كما أنو فبا يؤثر يف مصداقية اػبطاب ما يعرفو اؼبتلقي عن مصدر ذلك اػبطاب كعن 
شخص قائلو، إذ يبيل الناس أكثر إذل من يركنو أكفأ كأىٍأمىنى، كالبشَت اإلبراىيمي الكل يدرؾ 
إدراكا تاما أنو ذا ثقافة إسالمية ؿبضة كما أنو معركؼ دبواقفو الوطنية، ىذا فبا يعزز كيدعم 

خطابو إذ أف األمر يلقى قبوال  كارتياحا كبَتا من طرؼ اؼبتلقُت، كال أدؿ على ذلك من 
التفاؼ الناس حولو كحوؿ صبعية العلماء اؼبسلمُت، كما حققتو من نتائج، خاصة يف بدء 
اؼبسَتة؛ إذ كاف اؼبعٌوؿ عليو يف طرؽ الفكرة كنشرىا ىو شخصية مؤسسيها كعلى رأسهم 

. البشَت اإلبراىيمي
                                                 

1- Rieke, Sillars. Op.cit.p.154.                                                                       
. 213ؿبمد العبد، النص كاػبطاب كاالتصاؿ، ص : ينظر-  2
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"       ريك "  يف ضوء خالصة حبث اؼبصداقية يف النظرية اغبجاجية اؼبعاصرة اليت قدمها 
: يف أربعة عشر مسألة، يبكن أف نستنبط من مدكنة الدراسة ما يلي" كسيالرز " ك
ظبعة صاحب اؼبقاالت البشَت اإلبراىيمي مناسبة سباما ػبطابو اغبجاجي، سواء /- 1  

زيادة عن _ فيما تعلق بالشق الديٍت من القضية، أك الوطٍت كؿباربة االستعمار كأعوانو، كأنو 
من عائلة عريقة كؽبا مكانتها يف اجملتمع اعبزائرم، كىذا لو كقعو اإلهبايب على _ االختصاص 
. قابلية اؼبتلقي

صاحب اؼبقاالت رجل، كيذىب البعض إذل أف قابلية تصديق الرجل أكثر من /- 2 
قابلية تصديق النساء، طبعا يستثٌت من ذلك أف تكوف اؼبرأة ذات جاذبية جسديا كعقليا، 

كقابلية الرجاؿ أكثر خاصة يف مثل ىذه الكتابات اإلصالحية اليت تعتمد على قوة الشخص 
. كالشخصية، ألهنا دفاع عن مبادئ كثبات عليها يف كجو ؿباربيها أك الغافلُت عنها

بكفاءة حجاجية عالية يف _ البشَت اإلبراىيمي _ يتمتع صاحب تلك اؼبقاالت /- 3 
 .صناعة اغبجج كطرح دعواه، كبأمانة كبَتة يف عرض موضوع اغبجاج

لإلفادة اليت يقدمها البشَت اإلبراىيمي عن نفسو أثر كبَت يف زيادة قابلية طرحو - 4/ 
. _اؼبصداقية اؼبباشرة _ كتصديقو  

يبكن لقارئ مقاالت البشَت اإلبراىيمي اإلصالحية أف وبكم على سالمة نية /- 5 
صاحبها، كالداعم يف ذلك نسيج اؼبقاالت اللغوم كسياقاهتا التارىبية كاغبضارية، إذ تلمس 

. أف الغاية عنده ىي تعيُت اغبقيقة أكثر من إحراز نصر على خصم أك معارضتو
 نرل ذلك مثال يف اؼبقارنة بُت 1،"مصادر التدليل األقول تزيد من اؼبصداقية /- " 6 

. النص القرآين كاؼبثل، أك بُت حديث نبوم كقوؿ أحد اغبكماء
 كىذه السمة حاضرة بشكل 2،"جودة تنظيم اػبطاب تزيد من اؼبصداقية /- " 7 

ملفت يف مقاالت البشَت اإلبراىيمي من تنظيم للخطاب اغبجاجي، كالبناء الشكلي للنص 
اغبجاجي كسباشيو مع البناء العاـ كاألشيع للنص اغبجاجي العريب، األمر الذم يكفل   

. إثبات ذلك
                                                 

 .216اؼبرجع السابق، ص -   1
 .اؼبرجع السابق، ص ف-  2
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_ أم اإلبراىيمي _ يبدك أف العناية اللفظية يف صياغة كصناعة اؽبيكل دل تؤد بو /- 8 
إذل إغفاؿ فلسفة اؼبعٌت يف عملية اؼببٌت، من ٍبٌ جاءت العبارات متدفقة، يف ىيئة صرخات 

_ فيما يرل البعض _ عالية متعاقبة خالية من التكلف أك التأنق يف نظاـ السبك، كىذا 
. يزيد من مصداقية الكاتب

كما بنيت لغة النص على شاكلة غَت متعنتة، األمر الذم يظهر عدـ تعنت /- 9 
الكاتب لرأيو كإجبار غَته على قبولو، كإمبا أقاـ رأيو على أساس من اغبجة كالدليل، كىذا ما 

. يزيد من مصداقية كحركية خطابو اغبجاجي
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الُسلمّيات الحجاجية في المقاالت : المبحث الثاني
 لقد حضيت مسألة اؼبراتب أك اؼبدارج باىتماـ كبَت، باعتبارىا ظاىرة لغوية طبيعية 

كازبذت صيغة خاصة مع انبعاث الدراسات اللسانية كمباحث فلسفة اللغة، كيتمثل ذلك 
خاصة يف انتماء بعض اػبطابات إذل سلمية معينة مستقرة يف كفاءة اؼبرسل التداكلية، كيرجع 

ذلك لكوهنا تشتمل على بعض العالقات اليت ربكم منطقية تراتبها ككذا السياقات اليت 
. يبكن أف ترد فيها

 كسنعمل يف ىذا اإلطار على تبُت مفهـو كأسس نظرية السالدل اغبجاجية، ٍب نعرج 
على دراستها يف ظل مقاالت الدراسة، ككذا التطرؽ يف آخر اؼبطاؼ القوانُت الثالثة ؽبذه 

. على مدكنة الدراسة_ طبعا _ النظرية الثالثة كتطبيقها 
: المفهوم واألسس العامة لنظرية الساللم الحجاجية/- 1 

 تقـو نظرية اؼبراتب اؼبوجهة توجها قصديا على أف الوحدات اليت ىي األصل يف 
كإمبا ىي كحدات حوارية حجاجية " اػبطاب الطبيعي ليست ىي اؼبفردات كما اشتهر،

 1".تتمثل يف اؼبركبات اليت ىي األقواؿ 
معُت، لو مدلوؿ  _ أك ملزـك _ يف كونو يسد مسد دليل " القوؿ "  كتظهر حجاجية 

يفهم من السياؽ، مدلوؿ يقصد اؼبتكلم مطالبة اؼبخاطىب التصديق بو _ أك الـز _ 
 2.بو معا" التزامو " ك " إلزامو " كاالنتهاض للعمل على ًكفًقًو، أم يقصد 

: كما يلي" السلم اغبجاجي "  كباإلمكاف أف نعرِّؼ 
  السلم اغبجاجي ىو عبارة عن ؾبموعة غَت فارغة من األقواؿ، مزكدة بعالقة ترتيبية كميوىفِّية 

: بالشرطُت التاليُت
كل قوؿ يقع يف مرتبة ما من السلم يلـز عنو ما يقع ربتو، حبيث تلـز عن القوؿ اؼبوجود - أ 

. يف الطرؼ األعلى صبيع األقواؿ اليت دكنو

                                                 
 .275طو عبد الرضبن، اللساف كاؼبيزاف، ص -  1
. 276، 275اؼبرجع نفسو، ص : ينظر-  2
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كل قوؿ كاف يف السلم دليل على مدلوؿ معُت، كاف ما يعلوه مرتبة دليال         - ب 
 1.أقول عليو

:  كيبكن أف نبُت ذلك من خالؿ اؼبثاؿ اآلٌب
. أكـر علي أخاه- 
 .أكـر علي صديقو- 

 .أكـر علي عدكه- 

. علي من أنبل الناس خلقا: اؼبدلوؿ ىو 
: كنبُت ذلك بالرسم اآلٌب

                                                 [علي من أنبل الناس خلقا]                                                   نا 
                              

 أكـر علي عدكه-                                                  د  

أكـر علي صديقو -                                                  ج  
أكـر علي أخاه -                                                  ب  

 
ترمز إذل اؼبدلوؿ منها  (نا)ترمز إذل األدلة ك  (ج)ك (د)ك  (ب)                    حيث 

، كما أف (ب  )، الذم يلـز عنو بدكره القوؿ (ج  )يلـز عنو القوؿ  (د ) فحينئذ القوؿ 
، كالذم ىو بدكره أقول إثباتا ؽبذا          (ج  )من  (نا  )أقول إثباتا للمدلوؿ  (د  )

. (ب  )اؼبدلوؿ من 
 ككبن ىنا لن نتوذل تقوًن اآلراء اؼبختلفة حوؿ كظائف اؼبراتب يف اػبطاب، كال ربديد 
كجوه أخذ بعضها من بعض كنقد بعضها من بعض، كال كجوه التماثل فيها كالتباين، 

 2:كحسبنا أف نشَت إذل أف تصور اؼبراتب يتخذ عند الباحثُت أشكاال ثالثة كىي
فقد تكوف األلفاظ دالة على معاف يبكن ترتيبها بُت : اؼبراتب اؼبتضادة-   أ 

الرمضاء، اغبر، الدؼء، الفتور،  ):صبلة األلفاظ اؼبرتبة اآلتية: طرفُت متباينُت، مثاؿ ذلك
                                                 

 .277اؼبرجع السابق، ص : ينظر-  1
  (.276 - 274 )طو عبد الرضبن، اللساف كاؼبيزاف، ص : راجع تفصيل ذلك-  2
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دبنزلة أعلى كأسفل، كبقية  ( كالقرس –الرمضاء ) ، فطريف ىذا الًتتيب لفظيت (الربد، القرس
. األلفاظ مرتبة بينهما

كيكوف ىذا يف األلفاظ الدالة على معافو : اؼبراتب اؼبوجهة توجيها كميا-   ب 
أظباء : تقبل التدرج يف اذباه كاحد، إما على مقتضى التزايد أك على مقتضى التناقض، كمثالو

، ىذا الًتتيب على أساس الزيادة يف (درىم، مثقاؿ، أكقية، رطل  ): معايَت الوزف اآلتية
 .الوزف، كإف عكس فهو على أساس النقصاف يف الوزف

قد ال تقتصر اؼبراتب على األلفاظ : اؼبراتب اؼبوجهة توجيها قصديا-   ج 
كحدىا بل قد تتعداه إذل اعبمل، فيكوف قصد اؼبتكلم عامال يف ربديد اذباه اؼبراتب اليت 

غلب على اؼبتكلم " ك " شعر اؼبتكلم باؼبلل : " تنزؽبا تلك اعبملة، كمثالو القولُت اآلتيُت
، "النـو  ، التفاكت يف اؼبرتبة، فمىت شعر باؼبلل األكذل أف يكوف ذلك مىت غلب عليو النـو

. توقف اؼبتكلم عن الكالـ: كلكن القصد ىو
 كىذا الصنف األخَت ىو الذم سنشتغل عليو يف ىذا اؼبقاـ الرتباطو باعبانب اللغوم 

.   أكثر من غَته، كارتباطو دبقصدية اؼبتكلم إذ ينضوم ربتو القصد التأثَتم اغبجاجي
 إف ىرمية القيم يف البنية اغبجاجية أىم من القيم نفسها، فالقيم كإف كانت تسلم هبا 

سامعُت عدة فإف درجة تسليمهم هبا تكوف ـبتلفة من صبهور إذل آخر، كىو ما يعٍت أف 
القيم درجات كليست كلها مرتبة كاحدة، إف ما يبيز كل صبهور ليس القيم اليت يسلم هبا 

 كما تكمن أنبية نظرية السالدل اغبجاجية أساسا يف إخراج قيمة 1بقدر ما يبيزه ترتيبو إيٌاىا،
القوؿ اغبجاجي من حيز احملتول اػبربم للقوؿ، كىذا يعٍت أف القيمة ال يبكن اغبكم عليها 

بالصدؽ أك الكذب ألهنا ال زبضع لشرط الصدؽ اؼبنطقي، فهي ليست قيمة مضافة إذل 
 2.البنية اللغوية بل مسجلة فيها، يتكٌهن هبا التنظيم الداخلي للغة

 
 

                                                 
.  310، ص ......أطره كمنطلقاتو، ضمن مصنف أىم نظريات اغبجاج: عبد اهلل صولة، اغبجاج: ينظر-  1
. 370شكرم اؼببخوت، مرجع سابق، ص : ينظر-  2



  ااستااتيج  باا نن اللمـااال  يااتا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

 

103 

": عيون البصائر " الساللم الحجاجية في /- 2 
 تتجلى العالقة اجملازية بُت الدعول كاغبجة لتصبح عالقة شبو منطقية إذل حد ما، كىي 

بطبيعة اغباؿ تتجسد من خالؿ األدكات اللغوية، ليتجسد صلب الفعل اغبجاجي يف تدافع 
تلك اغبجج كاألىم منها تراتبها حسب قوهتا طبعا، فما يثبت يف الغالب غَت اغبجج اليت 

كىنا البشَت _ تفرض نفسها على أهنا األقول يف السياؽ، كعليو فاحملاجج اؼبخاًطب 
يرتب اغبجج اؼبرسلة اليت تتمتع بالقوة الالزمة حىت تدعم دعواه، كىذا الًتتيب _ اإلبراىيمي 

. يف السلم اغبجاجي اللغوم ىو مقصدنا بالدراسة يف ىذا اؼبقاـ
 فما تذىب إليو ىذه الدراسة ىو األساس الذم تقـو عليو نظرية السالدل اغبجاجية، 

كىو ما تقتضيو ىذه النظرية من تدرج بُت األقواؿ كاغبجج يف عالقتها بالنتائج كاستلزاـ 
. بعضها للبعض

 فيختار اؼبرسل حججو اليت تنتسب إذل سلم كاحد، دبا يضمن لو التدليل على قصده 
كعدـ تناقضها؛ بل كليؤكد كل منها ما قيل قبلها، أك ليؤكد ما ىو مضمر من درجات 
السلم ؼبدلوؿ كاحد، كلذلك فإف اؼبرسل يبدأ بأدناىا مرتبة، فَتتب اؼبرسل حججو يف   

 1.سلَّمية كاحدة
اغبجة ؽ  )من إقرار التالـز بُت القوؿ " عيوف البصائر"  كقد انطلق تراتب اغبجج يف 

ىو أف اغبجة ال تكوف حجة بالنسبة إذل اؼبتكلم إال " ، كمعٌت ىذا التالـز ىنا (كالنتيجة ف 
 2".بإضافتها إذل النتيجة مع اإلشارة إذل أف النتيجة قد يصرح هبا كقد تبقى ضمنية 

إف كنا نريد _ كأقل ما هبب لنهضتنا التعليمية " قولو  ( 16النص  ) نلمس ذلك يف 
بقسنطينة كاعبزائر : أف تكوف ؽبذه اؼبرحلة التجهيزية منها ثالثة معاىد_ النهوض جادين 

كتلمساف، ذبهزىا بالرجاؿ، كتزكدىا باؼباؿ، حىت يأكم كل كاحد منها ألف تلميذ، كلو 
تكافأت جهود صبعية العلماء يف ىذا السبيل، كجهود األمة، كتوافٍت على ىدؼ كاحد منو، 

مرت على اؼبعهد سنتاف مبا فيهما كترعرع ... لربز ىذا العمل اعبليل يف سنة كاحدة من الزمن
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أضعاؼ ما كاف مقدرا لوليد سنتُت مثلو، يف أمة كأمتنا، كظرؼ كهذا الظرؼ، فما ىي 
 (. 255 ص 16اؼبقاؿ  )" األسباب يف ىذا النمو السريع؟ 

 يتمثل طرح  القضية كحجة يف ىذا اؼبثاؿ على شكل استفهاـ، كأف نتيجتو مضمرة، 
ليبقى على اؼبتلقي اكتشافها أكال ٍب يضيف ؽبا اغبجة، كاليت ال سبلك مصداقية أف تكوف 

: حجة إال بعد أف تعرؼ النتيجة كتضاؼ إليها، كذلك بالشكل اآلٌب
ما ىو السبب يف زيادة عدد طالب اؼبعهد الباديسي هبذا الشكل؟ -         أ
أال ترل أف صبعية العلماء اؼبسلمُت قد قبحت إذل حد كبَت يف بث الوعي كيف -      ب

  مشركعها االصالحي؟

. ىو دكر صبعية العلماء اؼبسلمُت الرائد يف اإلصالح التعليمي: النتيجة
ىو احملدد لوجهة احملاجج، كحجة لفائدة نتيجة  (ب  ) ألنو عادة ما يكوف االستفهاـ 

. ضمنية، كىذا يتعلق جبانب من اؼبقصدية
كىذا عدد يناىز مائتُت كستُت معلما كزعتهم  " ( 11النص  ) كمثلو عند قولو يف 

اعبمعية على اؼبدارس كعلى اؼبعهد ككلهم جنود منقطعوف للعلم، يأسبركف بأكامر اعبمعية، 
كتسعة أعشارىم فارقوا أىليهم كتغرٌبوا، ليقوموا بالواجب كيؤٌدكا األمانة كينفعوا األمة يف 

كقد .... أجدل اعبهات عليها كىي أبناؤىا الصغار، كيتحملوا التعب كضيق العيش
فهل تقٌدر األمة أف اؼبعلم . أصبحت اؼبرتبات اؼبقررة يف اؼباضي ال تكفي لنصف الضركريات

 (. 314 ص 11اؼبقاؿ  )! " ملك ال يأكل كال يشرب؟
 البد من تبيُت اغبجة يف ىذا القوؿ النتيجة اؼبعرب عنها، من خالؿ عالقة التالـز بينهما 

خاصة كأف النتيجة يف ىذا اؼبثاؿ ظاىرة كدل تكن مضمرة كما يف اؼبثاؿ السابق، كنسوقو على 
: الشكل اآلٌب

ىل تقٌدر األمة أف اؼبعلم ملك ال يأكل كال يشرب ؟ -                  أ
 أال ترل أف األمة تتنصل من كاجبها ذباه اؼبعلمُت ؟-                ب

أدل تر كيف بذلت صبعية العلماء اعبهد كل اعبهد لتوفَت الظرؼ اؼبالئم -                ج
  للمعلم ؟ 
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 كاف ىذا يف سياؽ كالمو لألمة عن كاجبها يف اؼبسانبة اؼبالية، فيما يتعلق دبستحقات 
التعليم كاؼبعلمُت، كليس اؼبقصود ىنا القوؿ الظاىر، كإمبا قصده أف على األمة أف تدرؾ بأف 
للمعلم حٌقا يف أخذ أجرة من اعبمعية مقابل تعليمو، حىت كإف كاف ىبدـ كطنو كيف مثل ىذا 

. الظرؼ االستعمارم
تقدير صبعية العلماء دكر اؼبعلم كحقو يف أخذ مقابل للجهد اؼببذكؿ يف :  كعليو فالنتيجة

. التعليم
كالنتيجة اؼبصرح هبا،  (ج  ) فالنتيجة ىنا مصرح هبا، كما أف ىناؾ تالـز تاـ بُت اغبجة 

تعترباف حجج يف دعم سياؽ النتيجة، إاٌل أنو عادة ما  (ب  )ك (أ  )كما أف القضيتُت 
. تكوف اغبجة األخَتة كىي االستفهاـ ىو احملدد لوجهة احملاجج كمقصديتو

 غَت أنو يف العالقة الرابطة بُت القوؿ كالنتيجة ظبات أساسية فبيزة؛ إذ أف اؼبلفوظات اليت 
يبكن أف سبثل حججا تدعم نتيجة كاحدة تتفاكت من حيث قوهتا، لو نفًتض الصفات 

: بارد، صقيع، قارس مكونة عبمل ىي: اآلتية للماء
اؼباء بارد 

 اؼباء صقيع

 اؼباء قارس

السباحة يف مسبح مغطى بدال من الذىاب       :  زبدـ نتيجة ىي – فرضا –      كأهنا 
. إذل البحر
ىنا أقول يف السلم اغبجاجي بالنسبة لتلك النتيجة أكثر من اغبجة       ( 3ؽ ) فاغبجة 

، كاألىم من ذلك كلو أف ىذه اغبجج تًتتب كلكن ال يبكن أف ( 2ؽ) ك ( 1ؽ )
كمأتى ىذا الًتتيب ىو أف الظواىر اغبجاجية تتطلب دكما كجود طرؼ آخر " تتساكل، 

. ، فاؼباء دبا أنو صقيع يستلـز كونو بارد منطقيا1"تقيم معو عالقة استلزاـ 
 كال يقف األمر عند حد اؼبفاضلة اللغوية أك االستلزامات شبو اؼبنطقية، إذ يبكن إدراج 
كثَت من أدكات اغبجاج كآلياتو ضمنو، ليصبح إطارا عاما لتفاضل اغبجج، بل كتغليب 
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بعضها على البعض اآلخر، انطالقا من اؼبخزكف اللغوم كنظامو كاؼبفارقات الكامنة يف ذىن 
. 1كل ـباًطب، كذلك حسب تفعيلو لكفاءتو التداكلية

 كذلك عند الًتكيز على مبدإ التدرج يف توجيو اغبجج، يتبٌُت أف اغبجاج اللغوم ال 
يرتبط باحملتول كإحالتو على مرجع ؿبدد؛ بل ىو خاضع للقوة كالضعف الذم ينفي عنو 

اػبضوع ؼبنطق الصدؽ كالكذب، كما ذبدر اإلشارة إذل أف عملية تدرج اغبجج تتسم 
. باػبصوصية كالذاتية، أم لكل فرد بناؤه السلمي اػباص

 كمن ٍبٌ كاف ال بد أف نعرؼ أف ترتيب اغبجج ال يأٌب على شاكلة كاحدة يبكن 
اعتمادىا دكف غَتىا، كإمبا ىناؾ عدة مفاىيم أساسية متعلقة بنظرية السالدل اغبجاجية 

بصفة عامة ال بد من مراعاهتا كأخذىا يف عُت االعتبار، منها ما استعملو البشَت اإلبراىيمي 
يف مقاالتو كقد اختلف األمر من مقاؿ آلخر، كذلك حسب طبيعة اؼبوضوع، نورد منها 

: ثالثة نقاط أساسية فيما يأٌب
أنو قد يقدـ اؼبتكلم حجتُت أك أكثر يف تدعيم نتيجة كاحدة دكف اعتبار /- 1  

إف : كقاؿ التاريخ:" يف قولو ( 3النص  )، كنلمس ذلك يف نصوص الدراسة عند 2للًتتيب
العرب دل ينزعوا فلسطُت من اليهود، كدل يهدموا ؽبم فيها دكلة قائمة، كال ثلُّوا ؽبم عرشا 

إٌف فلسطُت أرض عربية .... مرفوعا، كإمبا انتزعوىا من الركماف، فهم أحق هبا من كل إنساف
ألهنا قطعة من جزيرة العرب، كموطن عريق لسالئل من العرب، استقر فيها العرب أكثر فبا 

استقر فيها اليهود، كسبكَّن فيها اإلسالـ أكثر فبا سبكنت اليهودية، كغلب عليها القرآف أكثر 
 (. 437 ص3اؼبقاؿ  )...." فبا غلبت التوراة، كسادت فيها العربية أكثر فبا سادت العربية

:  لدينا يف اؼبثاؿ السابق طبسة حجج أك قضايا زبدـ نتيجة كاحدة كاآلٌب
. فلسطُت قطعة من جزيرة العرب: ؽ 
. موطن عريق لسالئل من العرب: ؽى 
. استقر فيها العرب أكثر فبا استقر فيها اليهود: ؽن 
. سبكن كغلبة اإلسالـ كالقرآف أكثر من اليهودية كالتوراة: ؽن 
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. سادت فيها العربية أكثر فبا سادت فيها العربية: ؽن 
. فلسطُت أرض عربية: ىي (ف  )النتيجة 

:  كقبمل كل تلك اغبجج كالنتيجة كمبثل ؽبا بالشكل اآلٌب
 

فلسطُت أرض عربية :                               ف 
 

سادت فيها العربية أكثر من اليهودية -                           ؽن  
سبكن كغلبة اإلسالـ كالقرآف أكثر من اليهودية كالتوراة -                           ؽن  
استقر فيها العرب أكثر فبا استقر فيها اليهود -                           ؽن  
موطن عريق لسالئل من العرب -                           ؽى  
فلسطُت قطعة من جزيرة العرب -                           ؽ  

  
 

، دكف (ف  )، كلها حجج زبدـ النتيجة (ؽن  )، (ؽن  )، (ؽن  )، (ؽى  )، (ؽ  )       فػ 
. (ف  )اعتبار لًتتيبها، كتعترب كلها أقواؿ منتمية لقسم حجاجي كاحد وبدد القوؿ 

 فكل اغبجج تدعم النتيجة يف أف فلسطُت أرض عربية، ككل كاحدة تضيف تدعيم 
لوحدىا  (ؽ  )أفضل من  (ف  )بالنسبة للنتيجة  (ؽى  )مع  (ؽ  )أكرب لألخريات أم أف 

لوحدىا، كأفضل من أم قضية أخرل من الثالث الباقية لوحدىا، ككلما زيدت  (ؽى  )أك 
كاف األمر أفضل، فأفضلها إيراد القضايا اػبمسة معا كما فعل  (ف  )قضية يف دعم النتيجة 

البشَت اإلبراىيمي، ألهنا تفيد يف تدعيم دعواه أكثر، ٍب أف ترتيب ىذه القضايا ال يهم؛ إذ 
. يبكن لكل منها أخذ مكاف األخرل مع بقاء نفس القيمة التدعيمية اؼبقدمة ذباه النتيجة

أف يقدـ اؼبتكلم حجتُت أك أكثر لتدعيم نتيجة ما مع اعتبار الًتتيب، حسب /- 2 
:  القيمة طبعا، كمثالو  عموما ما يكوف على الشكل اآلٌب

. زيد ذكي فقد قبح يف الباكالوريا بامتياز بل ربصل على جائزة رئيس اعبمهورية
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، كأف (ف  )بالنسبة للنتيجة  (ؽ  )أقول من القوؿ الثاين  (ؽى  ) فالقوؿ األكؿ 
كالعكس غَت صحيح،  (ؽى  )من  (ف  )يستلـز استخالص  (ؽ  )من   (ف  )استخالص 

كعالقة الًتتيب ىذه تيكٌوف سلما حجاجيا، على اعتبار اغبجتُت ليستا من نفس القوة 
. بالتارل ال يأخذاف نفس الًتتيب

: بالرسم اآلٌب- يف العادة -  كيبثل لو 
 
 

زيد ذكي :                                                   ف 
                              

 ربصل زيد على جائزة رئيس اعبمهورية-                                              ؽى   

قبح زيد يف الباكالوريا بامتياز -                                              ؽ   
             

                                   
. (ف  )بالنسبة ػبدمة النتيجة  (ؽ  )أقول من  (ؽى  )         فػ 

:           قولو ( 19النص  ) كأمثلتو يف نصوص الدراسة كثَتة، نورد منها ما جاء يف 
مظلـو من أىلو، إذ دل يدافعوا عنو، كدل : كالدين اؼبظلـو يف زماننا ىو اإلسالـ يف اعبزائر" 

يأخذكا لو حبقو من ظاؼبو، كمظلـو من ىذه اغبكومة ذات األلواف اليت ربكم اعبزائر دبا سبليو 
".  …القوة، ال دبا يوحيو اغبق كالعدؿ، كظلم ذكم القرىب أشد مضاضة، كأشنع غضاضة

 (. 138 ص 19اؼبقاؿ  )
:  لدينا يف ىذا اؼبثاؿ قولُت اثنُت يف خدمة نتيجة كاحده كاآلٌب

اإلسالـ مظلـو من طرؼ حكومة االستعمار  : ؽ 
اإلسالـ مظلـو من أىلو بعدـ الدفاع عنو : ؽى 

اإلسالـ دين مظلـو : (ف  )النتيجة 
كىو أف اإلسالـ مظلـو من طرؼ أبنائو كأىلو أقول يف  (ؽى ) نرل أف القوؿ األكؿ 

، من القوؿ  (ف  )خدمة النتيجة  بأف الدين اإلسالمي قد  (ؽ  )بأف اإلسالـ دين مظلـو
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ظلمو أعداؤه، كالقوؿ بظلم اإلسالـ من طرؼ أىلو يستلـز منطقيا كتلقائيا بأنو ظلم من 
عدكه، بل األكذل أف يكوف مظلوما من عدكه، كالعكس غَت صحيح، فكوف اإلسالـ مظلوما 
من عدكه ال يستلـز أف يكوف مظلوما من أىلو بل أف ينصر بأىلو، كعليو فإيراد ىذه األقواؿ 

. يقتضي الًتتيب كال يبكن ألم منها أف يأخذ مكاف األخرل
:    كمبثلو يف الرسم اآلٌب

 
اإلسالـ ىو الدين اؼبظلـو :                                                  ف 

                              
 اإلسالـ مظلـو من أىلو بعدـ الدفاع عنو -                                              ؽى 

اإلسالـ مظلـو من أعدائو -                                              ؽ 
             

. (ف  )بالنسبة ػبدمة النتيجة  (ؽ  )أقول من  (ؽى  )    فػ 
أف ترتيب اغبجج يف سلم حجاجي كاحد بالنسبة إذل بعض األبنية من قبيل     /- 3 
، كمثالو من نصوص 1ال يقتضي انتماء اغبجج إذل قسم حجاجي كاحد (ؽ لكن ؽى  )

ككالنبا موظف مأجور، : " قولو يف اؼبفتيُت العاصميُت ( 14النص  )الدراسة ما كرد يف 
أقل ما يقاؿ فيو إنو متهم؛ كلو كاف اؼبفتياف اللذاف سلما اؼبساجد كاألكقاؼ إذل اغبكومة 

مسلمُت ىبافاف اهلل كيرجواف لقاءه ؼبا أقدما على ذلك، كآلثرا اؼبوت شنقا على ارتكاب ما 
 أف يسٌلما الوظيفة ال – إف أكرىا على ذلك –ارتكباه كأقل ما كاف ينتظره اإلسالـ منهما 

(. 102 ص 14اؼبقاؿ )" اؼبساجد، كلكنهما كانا أحرص على الوظيفة منهما على دينهما
، كالثانية (ف ) وبتوم القوؿ السابق على قضيتُت ذباه نتيجة كاحة، األكذل تدعم النتيجة 

. ( ف –ال  )، أم (ف  )زبدـ االذباه اؼبقابل للنتيجة 
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: فهو على الشاكلة اآلتية
     أرل أهنما موظفُت يف اغبكومة كسيعمالف على ربرير اؼبساجد من سلطة اغبكومة، 

. كلكنهما آثرا الوظيفة على خدمة دينهما
. أهنما مقرباف من السلطة كؽبما تأثَت يف مسؤكليها: ؽ 
. أهنما أحرص على الوظيفة منها على دينهما: ؽى 

ينتمي  (ؽى  )، كلكن (ف  )ينتمي إذل قسم حجاجي ربدديه النتيجة  (ؽ  ) نالحظ أف 
، أم أف للحجتُت كجهتُت متقابلتُت،           ( ف –ال  )إذل قسم حجاجي ربدده النتيجة 

، أما      (سيحرراف اؼبساجد من كصاية اغبكومة  )تدعم النتيجة " مقرباف من السلطة " فػ 
. (لن وبررا اؼبساجد  )فتدعم النتيجة " أهنما آثرا الوظيفة " 
": عيون البصائر " قوانين الترتيب الحجاجي في /- 3 
أنو إذا كاف القوؿ دليال على مدلوؿ "  كمقتضى ىذا القانوف :قانون تبديل السلم/- 1 - 3

، كلكن قوة النفي تًتتب ترتيبا 1"معُت، فإف نقيض ىذا القوؿ دليل على نقيض مدلولو 
. عكسيا؛ إذ إف نفي ما يقع يف أدىن السلم، ىو نفي أقول ؼبدلوؿ اػبطاب

مستخدما من طرؼ متكلم ما، ليخدـ أك يدعم نتيجة  (أ  ) أم إذا كاف ىناؾ قوؿ 
سيكوف حجة لصاحل النتيجة اؼبضادة، كبعبارة أخرل إذا كاف    (أ ~  )معينة، فإف نفي القوؿ 

ينتمي إذل الفئة  (أ ~  )، فإف (ف  )ينتمي إذل الفئة اغبجاجية احملددة بواسطة  (أ  )
. يعٍت نفي (~    )، كالرمز 2( ف –ال  )اغبجاجية احملددة بواسطة 

   
: كيبكن أف مبثل لو باؼبثالُت التاليُت
. زيد ؾبتهد لقد قبح يف االمتحاف

 .زيد ليس ؾبتهدا، إنو دل ينجح يف االمتحاف

. فقبوؿ اغبجاج يف اؼبثاؿ األكؿ ينجم عنو كاجب قبوؿ اغبجاج يف اؼبثاؿ الثاين
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كمهما يكن قباح :" من نصوص الدراسة كذلك يف قولو ( 1النص  ) كنلمس ذلك يف 
لبثٍت ... االستعمار يف ىذا الباب فما ىو بالنجاح الذم يشرؼ فرنسا، أك يبجد تارىبها

عوامل االستعمار هتدـ من ىيكل اإلسالـ كال تبٍت، كترمي اؼبقومات اإلسالمية كاػبصائص 
كلو أف .... العربية يف كل يـو بفاقرة من اؼبسخ، إذل أف تكونت صبعية العلماء اؼبسلمُت

االستعمار كاف فقيها يف سنن اهلل يف األمم كالطبائع ألنصف األمم من نفسو فاسًتاح 
 (. 47 ص 1اؼبقاؿ  )"  كأراح، كلعلم أف عُت اؼبظلـو كعُت االستعمار، كلتانبا يقظة 

:  نستخلص منو ما يأٌب
. قباح االستعمار يف إضعاؼ الكثَت من مقومات األمة

 .فشل االستعمار يف اعبزائر، فقد عجز عن طمس اؽبوية كمقومات الوطنية من  لغة كدين

اؼبعطاة  (ف  )من أف االستعمار قد قبح، بناء على النتيجة  (أ  ) فقبوؿ القوؿ األكؿ يف 
كىي سبكنو من إضعاؼ بعض مقومات األمة كلو بنسبة معينة، يقتضي منا القبوؿ بالقوؿ 

 ( ف–ال  )من أف االستعمار دل ينجح يف اعبزائر، ألنو يف خدمة نتيجة ىي (ب  )الثاين يف 
عدـ سبكن االستعمار من طمس اؽبوية  -: (ف - ال  )أم - بالنسبة للنتيجة األكذل كىي 

. الوطنية كمقوماهتا من دين كلغة
 كما ىو األمر يف اؼبثاؿ السابق فإف الدليل األقول يتحوؿ يف حالة النفي إذل دليل 

أضعف كالعكس صحيح؛ إذ يتجلى االعًتاض برفض اؼبعًتض ادعاءات اؼبدعي بتبديل 
. قانوف السلم اغبجاجي

أنو إذا كاف أحد القولُت "  يرتبط ىذا القانوف بالنفي، كمقتضاه :قانون القلب/- 2 - 3 
أقول من اآلخر يف التدليل على مدلوؿ معُت، فإف نقيض الثاين أقول من نقيض األكؿ يف 

أف نفي أم درجة أك دليل يف السٌلم، ال يستلـز نفي " ؛ دبعٌت 1"التدليل على نقيض اؼبدلوؿ
، كىذا مفاده أف السلم اغبجاجي لألقواؿ اؼبنفية ىو عكس 2"ما يقع يف اؼبرتبة اليت تدنوه 

. سلم األقواؿ اإلثباتية
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:  يبكن أف مبثل لو باؼبثاؿ التارل
 (. 1أ )، بل حصل على الدكتوراه (أ  )حصل زيد على اؼباجستَت

 (.أ ~ )، بل دل وبصل على اؼباجستَت( 1أ~  )دل وبصل زيد على الدكتوراه

فحصوؿ زيد على الدكتوراه أقول دليل على مكانتو العلمية من حصولو على اؼباجستَت، 
كعدـ حصولو على اؼباجستَت ىو حجة أقول على عدـ الكفاءة من عدـ حصولو        

. على الدكتوراه
اظبحوا لنا حُت ظبيناكم :" قولو  ( 7النص  ) كيف نصوص الدراسة نلمس مثل ذلك يف 

أعضاء كدل نسمكم نوابا، فإننا فبن ال يكذب على اغبقيقة، ككل عاقل يعرؼ الوسيلة اليت 
تذٌرعتم هبا إذل ىذا اؼبنصب، يستحي أف يسميكم نوابا دبعٌت النيابة الذم يعرفو الناس، كإمبا 

النيابة ككالة عن صبهور، كالشرط .... أنتم أعضاء تألف منها ىيكل غَت متجانس األجزاء
يف اؼبوكل أف يكوف حرا ـبتارا مطلق التصرؼ، كال أجرح عواطفكم بذكر شركط 

إف لكل عيب سًتا يغطيو، كقد سًتًب بكلمة مستقل فما زاد العيب إال افتضاحا، ....الوكيل
 (. 185 ص 7اؼبقاؿ  )" ألف ىذه الكلمة كضعت يف غَت ؿبلها

:    كنستخلص منو ما يأٌب
(. 1أ )، بل يبثلوف بعضا من الشعب (أ  )يبثل النواب أنفسهم 

 (.أ ~ ) ، بل ال يبثلوا أنفسهم حىت ( 1أ~  )ال يبثل النواب الشعب 

فتمثيل النواب للشعب أك لبعضو أقول دليل على أنو يعد نائبا أكثر من سبثيلو لنفسو، 
كعدـ سبثيلو لنفسو أقول دليل كأكرب حجة على أنو ال يستحق أف يكوف نائبا من حجة 

. عدـ سبثيلو للشعب
:  كيبكن أف مبثل لو بالشكلُت التاليُت

  ( ف –ال  )      ف                                                    
    

أ ~                                               - 1أ      -  
 1أ~ - أ                                                      -  
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بالنسبة إذل       (1أ~ ) أقول من ( أ ~ ) ، ك (ف ) بالنسبة إذل ( أ ) أقول من  ( 1أ ) فػ 
. ( ف –ال  )
إذا صدؽ القوؿ يف مراتب معينة من السلم، فإف "  كمقتضاه :قانون الخفض /- 3 - 3 

 1".نقيضو يصدؽ يف اؼبراتب اليت تقع ربتها 
:  كيبكن أف مبثل لو باؼبثالُت التاليُت

. اعبو ليس باردا
 .دل وبضر كثَت من األصدقاء إذل اغبفل

  يف اؼبثاؿ األكؿ نعمل على استبعاد التأكيالت اليت ترل أف الربد قارس أك شديد، أما يف 
اؼبثاؿ الثاين استبعاد فكرة أف األصدقاء كلهم حضر إذل اغبفل، أم يؤكال على        

: الشكل التارل
. إذا دل يكن اعبو باردا، فهو دافئ أك حار

 .دل وبضر إالٌ القليل منهم إذل اغبفل

أليس من اؼببكيات أال :" قولو  ( 11النص  ) كيف نصوص الدراسة نلمس ذلك يف 
ينجح يف شهادة التحصيل من جامع الزيتونة إال ستة أك سبعة من ألف تلميذ كبضع مئات 

 إف صبعية العلماء ىي اؽبيئة الوحيدة – ككلنا آباء –أيها اآلباء ... من أبنائنا؟ كما السبب؟
كصبعية العلماء تعتقد أنو ال يتم إصالح ... اليت ربضن حركة التعليم العريب يف داخل القطر،

التعليم يف الداخل إال إذا ًٌب يف اػبارج لشدة االتصاؿ بينهما، كألف التعليم يف اػبارج ىو 
إف صبعية العلماء مصممة أف ربوط التعليم يف ... الذم يغٌذم التعليم الداخلي باؼبعلمُت،

 (. 318، 317ص 11اؼبقاؿ  ).." اػبارج برقابة سبٌدىا على التالمذة، كنصائح تشتد فيها
:  نستخلص منو اآلٌب

. اعبمعية دل تقصر يف حق الطالب يف الزيتونة باإلعانة أك النصح- 1
. دل ينجح سول ستة أك سبعة من تالمذة اعبزائر يف الزيتونة من األلف- 2
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ففي اؼبثاؿ األكؿ نعمل على استبعاد التأكيالت اليت تصب يف فكرة عدـ قياـ اعبمعية 
بدكرىا ذباه الطلبة يف اػبارج، خاصة يف الزيتونة، أما يف اؼبثاؿ الثاين فهو استبعاد فكرة قباح 

: كل طلبة اعبزائر يف الزيتونة أك أكثرىم، كعليو يبكن تأكيلهما على الصياغة اآلتية
 .إذا كانت اعبمعية دل تقصر، فإهنا قد كفرت للطالب يف اػبارج كافة مستحقاهتم

 .دل ينجح كل تالمذة اعبزائر يف الزيتونة أك أكثرىم، كإمٌبا قلة ىم الذين قبحوا

 كتتجلى صعوبة صياغة ىذه الوقائع يف أف اػبفض الذم ينتج عن النفي ال يتموقع يف 
السلم اغبجاجي، كال يتموقع أيضا يف سلمية تدرهبية موضوعية يبكن تعريفها بواسطة معايَت 

، ال تندرج (اعبمعية كفرت للطالب باػبارج  )، ىذا ألف األقواؿ اإلثباتية من قبيل 1فيزيائية
يف نفس الفئة اغبجاجية كال يف نفس السلم اغبجاجي مع األقواؿ اؼبنفية من قبيل           

. (اعبمعية دل توفر  )
إذا صدؽ القوؿ يف مراتب :  كمع ذلك تبقى الصياغة التقريبية ؽبذا القانوف فاعلة كىي

 .معينة من السلم، فإف نقيضو يصدؽ يف اؼبراتب اليت تقع ربتها
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الروابط والعوامل الحجاجية في المقاالت : المبحث الثالث
       كاف من نتائج التواصل اغباصل بُت اللغة العربية مع العديد من اللغات، أف أخذت 

من تلك اللغات الشيء الكثَت، ككاف للركابط نصيبها الوافر من ىذا التأثَت، فقد اقتبس كثَت 
من أدباء اللغة العربية احملدثُت أمباطا متنوعة من أدكات الربط اليت أخذت موقعها يف اللغة 

العربية كركابط جديدة؛ بل كأصبحت جزء ال يتجزأ من النظاـ اللغوم الذم ربوزه          
. ىذه اللغة

       ليس معٌت ىذا أف تلك الركابط اعبديدة دخلت إذل اللغة العربية بألفاظها األعجمية، 
بل منها ما كاف ترصبة حرفية، كمنها ما ًب تركيبو من لفظُت أك أكثر ليؤدم كظيفة يف الربط 

دل يكن يؤديها أمٌّ منها مفردا، كمنها ما خرج عن أصل كضعو يف االستعماؿ إذل كضع آخر 
جديد، كشاع استعمالو رابطا دبعٌت جديد، كىكذا استعملت سلسلة الركابط كأصبح ؽبا 

 1.ذلك األداء الفٌعاؿ جراء مركنة اللغة كما تتصف بو من حيوية كاستجابة
: مفهوم الروابط والعوامل الحجاجية/- 1 

 إذل – قديبها كحديثها –       عن الركابط يف اللغة ذىبت معظم اؼبعاجم العربية 
الشٌد، الثبات، :، كاليت دارت معانيها حوؿ عدة معاف أساسية ىي"ربط " معاف ؽبذا اعبذر 

:     كبالكاد تدكر كلها حوؿ معنيُت أساسيُت.... التوثيق، العالقة، الشجاعة، اعبماعة
. الشٌد كالثبات

،    "معاجم اؼبصطلحات النحوية "  أما يف االصطالح لعٌل أدٌقها كأقرهبا ما جاء يف 
يف حُت أف القدامى دل يعطوا تعريفا ؿبددا للركابط، ردبا لكونو معركفا عندىم فال داعي 

العالقة " بأنٌو " معجم اؼبصطلحات النحوية كالصرفية " لذلك، كمن التعريفات ما جاء يف 

                                                 
، إشراؼ (أطركحة دكتوراه  )_ دراسة تطبيقية _ غازم فتحي ؿبمد سليم، الركابط يف الكتابة العربية اغبديثة : ينظر-  1
.               343، ص 2000ؿبمد العبد، معهد البحوث كالدراسات العربية، قسم اللغة العربية كآداهبا، القاىرة، . د
. ( صفحة 510) 
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، كىناؾ من 1"اليت تصل شيئُت ببعضهما البعض، كتعُت كوف الالحق منهما متعلقا بسابقو 
 2.قاؿ بأنٌو ىو الذم يربط بُت اسم أك صبلة كاسم متقدـ ليكتمل معٌت اعبملة

الرابط عند النحاة ىو ما يربط أحد اؼبتصاحبُت باآلخر، "       كىناؾ من ذىب إذل أف 
 3".من أحسن فلنفسو : زيد قاـ غالمو، كمثل الفاء يف: اؽباء يف: مثل

      كعموما فأدكات الربط من العوامل اليت ربقق النظم، كبتحقيق العالقات اؼبرجعية يف 
: داخل النصوص، مثل قولنا

 أمتلك كتابا –      أ 
كىو يعاجل قضية سياسية -      ب

كما قد تأخذ ىذه .يف السطر الثاين يشَت إذل ذلك الكتاب كال كتاب غَته" ىو " فالضمَت 
 4.العالقات اؼبرجعية أشكاال عدة

 كعليو فاؼبقصود بالربط ىو اصطناع عالقة كبوية سياقية بُت معنيُت باستعماؿ كاسطة 
تتمثل يف أداة رابطة تدؿ على تلك العالقات، أك ضمَت بارز عائد، كتلجأ العربية إٌما ألمن 

اللبس يف فهم االنفصاؿ بُت اؼبعنيُت، كإٌما ألمن اللبس يف فهم االرتباط بُت اؼبعنيُت، فالربط 
 5.ىو اغبلقة الوسطى بُت االرتباط كاالنفصاؿ

  كإذا كانت الوجهة اغبجاجية موجهة بالبنية اللغوية، فإهنا تربز يف مكونات لغوية متنوعة، 
خليط من الركابط كالعوامل " كمستويات ـبتلفة من ىذه البنية، كىذه اؼبكونات عبارة عن 

تتطلب النظر يف الوجوه كالفركؽ بينها للوقف على أيٌها أقول حجاجيا، أك ما يتولد عن 
 6".تعاملها من فركؽ 

                                                 
 .90، ص 1985، 1ؿبمد ظبَت قبيب، معجم اؼبصطلحات النحوية كالصرفية، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط-  1
، 1993، 1ؿبمد التوقبي، كراجي األظبر، اؼبعجم اؼبفصل يف علـو اللغة، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط: ينظر-  2
 .318، ص 1ج
 .121، ص 2، ج1991، 1حسن سعيد الكرمي، اؽبادم إذل لغة العرب، دار لبناف للطباعة كالنشر، بَتكت، ط-  3
 .88، ص 1994، 1يوسف نور عوض، نظرية النقد األديب اغبديث، دار األمُت، القاىرة، ط: ينظر-  4
مصطفى ضبيدة، نظاـ االرتباط كالربط يف تركيب اعبملة العربية، الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر لوقبماف، القاىرة، : ينظر-  5
 .01، ص 1997، 1ط
. 377شكرم اؼببخوت، مرجع سابق، ص -  6
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 كىناؾ مكونات تغٌَت قوة اعبملة دكف ؿبتواىا اػبربم كالنفي كاالستثناء كالشرط كاعبزاء، 
كىناؾ مكونات ذات خصائص معجمية ؿبددة تؤثر يف التعليق النحوم، كتتوزع يف مواضع 

متنوعة من اعبمل، كمن ىذه الوحدات اؼبعجمية حركؼ االستئناؼ بكل معانيها            
، كىي كلها عناصر كبوية (...بعض، كل، صبيع )، كاألسوار (....الواك، الفاء، لكن، إذف )

،كىناؾ ما اتصل بوظائف كبوية ـبصوصة التعليل، أك ما خيصَّ 1"ركابط حجاجية " تسمى 
قط كأبدا، كمع ذلك تصبح حصيلة ربليل اؼبكونات اللغوية تلك : لوظيفة من الوظائف مثل

ىي داللة القوؿ اللغوية، كىي يف صبلتها خليط من الركابط كالوسائل كالعوامل اغبجاجية 
تتفاعل داخل نسيج اػبطاب على صور شىت لتخلق الداللة اغبجاجية، فبا يتطلب أحيانا 

النظر يف الوجوه كالفركؽ اللغوية للوقوؼ على مدل قٌوهتا اغبجاجية أك ما يتوٌلد عن تعاملها 
. من فركؽ حجاجية

قسم يقدـ اغبجة كقسم يظهر النتيجة، : قسماف- يف الغالب -  إف الركابط اغبجاجية 
لكن، كاك اغباؿ، إالٌ أٍف، حىٌت، إالٌ، إٍف، فإٍف، أٌما، كمن : كمن األدكات اليت تقدـ اغبجة

إذ، الـ التعليل، ألٌف، مع ذلك، إذا، كما أف ىناؾ أدكات : األدكات اليت تظهر النتيجة
:    ال، ليس، دل، كما يفيد التوكيد كاإلثبات، مثل: لغوية أخرل منها ما يفيد النفي، مثل

. 2...لوال، لو: إمٌبا، كما قبد أدكات مثل: إفَّ، كما يفيد االختصاص كالقصر، مثل
 تلعب الركابط كالعوامل اغبجاجية دكرا مهما كفاعال يف النصوص اغبجاجية حبكم 

مكوناهتا اللغوية اؼبختلفة داخل نسيج اعبملة، حبيث تضيق أك توسع مع احتماالهتا 
: اغبجاجية،  كما يبيز ديكرك بُت نوعُت من اؼبكونات اللغوية اليت ربقق الوظيفة اغبجاجية 

: الروابط الحجاجية - أ 
     تربط بُت قولُت أك حجتُت على األصح أك على األكثر، كتسند لكل قوؿ دكرا ؿبددا 

داخل اإلسًتاتيجية اغبجاجية العامة، فالركابط اغبجاجية تربط بُت القيمة اغبجاجية لقوؿ ما 
كالنتيجة اليت يبكن أف يؤدم إليها، أم بًتىًتمَّتو اؼبمكنة كاحملتملة، كال ترتبط بتاتا باؼبعلـو الذم 

                                                 

 
. 95، 94ىدل كصفي، يف فن اغبجاج كاعبدؿ، ص : ينظر-  1
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، فهو يربط بُت كحدتُت دالليتُت أك أكثر، كىذا تصور سابق قدًن يتسم بالضيق 1يتضمنها
كقد ًب تطويره، ألف عملية الربط معقدة كالربط بُت قولُت حالة خاصة، فباإلضافة ؽبا قد 

. تربط بُت عناصر غَت متجانسة كأف يربط مثال بُت قوؿ كسلوؾ غَت كالمي كغَتىا
... بل، لكن، حىت، ال سيما، إذف، ألف، دبا أف، إذ:  مبثل للركابط باألدكات التالية

، كما يتصل بوظائف كبوية ـبصوصة كحركؼ التعليل أك (....بعض، كل، صبيع، )كاألسوار 
. ما سبخَّض لوظيفة من الوظائف

 كما أف الركابط تلعب دكرا مهما يف االنسجاـ التلفظي كالتداكرل، كما تضطلع بدكر 
استمرارية النص كاغبفاظ على انسجامو كإسهامو يف االتساع كالتدرج، كاالتساؽ الشامل 

للخطاب، ىذا كمن ناحية أخرل فإهنا تسمح بتدرٌج كتسلسل القضايا، فهي إذف تكتسي 
. بعدا نصٌيا

 2: كما مبٌيز بُت أمباط عديدة من الركابط
، كالركابط اؼبدرجة للنتائج (....حىت، بل، لكن، مع ذلك، ألف، )الركابط اؼبدرجة للحجج 

. (....إذف، ؽبذا، كبالتارل )
، كالركابط اليت تدرج (.....حىت، بل، لكن، السيما، )الركابط اليت تدرج حججا قوية 

 .حججا ضعيفة

حىت،  )، كركابط التساكؽ اغبجاجي (....بل، لكن، مع، )ركابط التعارض اغبجاجي 
. (....السيما،

: العوامل الحجاجية - ب 
 يربز يف مكونات متنوعة كمستويات ـبتلفة من البنية اللغوية، فبعضها يتعلق دبجموع 

اعبملة فيقيدىا بعد أف ًٌب اإلسناد فيها، كمن ىذا النوع قبد النفي كاغبصر كاالستثناء اؼبفرغ 
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إخل، كبعض اؼبكونات اؼبعجمية اليت ربيل يف الغالب إحالة غَت مباشرة ....كالشرط كاعبزاء
 1.إخل"....على األقل " ، ك"تقريبا " الظرفية، ك" منذ: " مثل

، (أم بُت حجة كنتيجة أك بُت ؾبموعة حجج  )  كىي ال تربط بُت متغَتات حجاجية 
كلكنها تقـو حبصر كتقييد اإلمكانات اغبجاجية اليت تكوف لقوؿ ما، كلنوضح مفهـو العامل 

 2:اغبجاجي بشكل أكثر، ندرس اؼبثالُت اآلتيُت
. الساعة تشَت إذل الثامنة

 .ال تشَت الساعة إال إذل الثامنة

، كىي عامل حجاجي، دل ينتج "إال ... ال " فعندما أدخلنا على اؼبثاؿ األكؿ أداة القصر 
 بُت اؼبثالُت خبصوص القيمة اإلخبارية أك احملتول اإلعالمي، كلكن ؼعن ذلك أم اختال

الذم تأثر هبذا التعديل ىو القيمة اغبجاجية للقوؿ، أم اإلمكانات اغبجاجية اليت يتيحها،  
الدعوة إذل اإلسراع، التأخر : ألف القوؿ األكؿ يبكن أف ىبدـ عدة نتائج من قبيل

أسرع ككذا ال " باختصار فهو فبكن أف ىبدـ النتيجة كالنتيجة اؼبضادة ....كاالستبطاء،
فإف إمكاناتو اغبجاجية تقلصت، _ القصر _ ، لكن عندما أدخلنا العامل اغبجاجي "تسرع

:  كأصبح االستنتاج العادم كاؼبمكن ىو
". ال تشَت الساعة إال إذل الثامنة، ال داعي لإلسراع " 

 كما أف ىناؾ أقواال ؽبا قيمة حجاجية ىي يف الواقع عكس قيمتها اإلخبارية؛ أم أٌف 
بينها عالقة تناقض أك تعارض، كيتعلق األمر باألقواؿ اؼبشتملة على بعض العوامل اغبجاجية 

. أكشك، قرب، إذل غَت ذلك: أك بعض األفعاؿ مثل...كاد، تقريبا: من قبيل
،     ... "أكشك على" أك " تقريبا "  فالقوؿ اؼبشتمل على عامل حجاجي من قبيل 

يسلك من الناحية اغبجاجية سلوؾ القوؿ اؼبثبت، كتكوف لو نفس الوجهة ..." كاد" أك 
"           إال ...ما" اغبجاجية اليت لو، أٌما األقواؿ اليت تتضمن عامال حجاجيا من مبط 

                                                 
إبراىيم عبد اؼبنعم إبراىيم، بالغة اغبجاج يف الشعر العريب،   : ينظر: ككذلك. 377شكرم اؼببخوت، ص : ينظر-  1

 .129ص 
 .35، 34أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، ص :  ينظر2
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، أم اليت تندرج ضمن أدكات القصر مثال، فإهنا تكوف فباثلة لألقواؿ اؼبنفية "إال...ال" أك 
 1.من حيث السلوؾ اغبجاجي كالوجهة اغبجاجية

 كتبقى العوامل ىي اليت تضمن البعد التلٌفظي لبعض الركابط عن طريق ضماهنا ربقيق 
التجانس التداكرل للجملة أك للقوؿ، كتتمثل فيما يكوف داخل القوؿ الواحد من عناصر 

تدخل على اإلسناد، كال نكاد قبد ىذا التمييز يف أغلب الدراسات اليت تناكلت ىذه 
ع اؼبفهوماف غالبا ربت اسم الركابط بسبب صعوبة التمييز بُت النوعُت يف  الظاىرة، فقد صبي

. ، كىذا ما سنعمل بو يف الدراسة على اعتبار الكل ركابط دكف التفريق بينهما2التحليل
 ىذا ألف العامل اغبجاجي ال يقـو دبهمة توجيو اؼبلفوظ كبو نتيجة بعينها فقط، بل    

، كيزيد طاقة اؼبلفوظ اغبجاجية، كما أنٌو ينقل 3"يقوم درجة ىذا التوجيو يف اػبطاب " 
. اؼبلفوظ من الداللة اإلخبارية كاإلبالغية إذل الداللة اغبجاجية

 
": عيون البصائر " دراسة تحليلية ألهم الروابط في /- 2 

 عند دراسة مقاالت البشَت اإلبراىيمي قبد أف ىناؾ كفرة من الركابط كالعوامل 
اغبجاجية اليت يدخلها يف نسيج كالمو كيوظٌفها حجاجيا على النحو الذم يتوٌخاه، 

لذلك ىو، مع أنو، على أنٍت، بعض، كل، : كتطالعنا يف مقاالتو ركابط كالمية من قبيل
النفي، كاغبصر، كالشرط، : كالكثَت من األساليب مثل....صبيع، إذا، ال شك يف ذلك،

إخل، على أف الركابط كالعوامل اغبجاجية ىي اؼبؤشر األساسي كالبارز، كىي ....كاعبزاء
. الدليل القاطع على أف اغبجاج مؤشر لو يف بنية اللغة نفسها

 كسنعمل يف ىذه الدراسة على مناقشة ثالثة ركابط حجاجية من بُت الركابط اليت 
". حىت " ، ٍب "بل " ، ك"لكن : " كظٌفها البشَت اإلبراىيمي كىي

 

                                                 
  (.54 - 52 )اؼبرجع السابق، ص :  ينظر1
 .187عمر بلخَت، اػبطاب الصحايف اعبزائرم اؼبكتوب، ص :  ينظر2
عبد اهلل . ، إشراؼ د(حبث لنيل شهادة الدراسات اؼبعمقة  )عز الدين الناجح، العوامل اغبجاجية يف اللغة العربية -  3

 .(ـبطوط  ) 13 ، ص 2003/2004صولة،جامعة منوبة، كلية اآلداب دبنوبة، السنة اعبامعية 
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:                                                                         كسبب اختيار ىذه الركابط دكف غَتىا يعود إذل
ما ىذه الركابط إالٌ مباذج من ؾبموع الركابط األخرل كالكثَتة يف اللغة، كاليت :      أٌكال

. كٌظف البشَت اإلبراىيمي الكثَت منها يف مقاالتو
كيف       _ خاصة اغبجاجي _ كثرة استعماؿ ىذه الركابط يف اػبطاب :      ثانيا

. اغبوارات اليومية
عالقة ىذه الركابط العالقة الواضحة كالقوية مع اؼبعٌت الضمٍت كاؼبضمر، دبعٌت :     ثالثا

. قابليتها للتأكيل
      كىي فقط دراسة لبعض استعماالت ىذه الركابط استعماال حجاجيا دكف الدراسة 

. اؼبعجمية كالًتكيبية كالتداكلية
، كزبفيفها مؤد إذل إنباؿ "إفَّ " كىي اؼبخٌففة من الثٌقيلة العاملة عمل : لكْن - 2-1 

عملها اللفظي، كيبقى معناىا ؿبصورا يف االستدراؾ، كنٌص بعض النحاة على أف ما قبلها 
،كباستقراء النصوص اغبديثة قبد 1"كيقع قبلها النفي الزما " هبب أف يكوف منفٌيا، إذ يقوؿ 

استخدامها قد كرد بعد اإلثبات إلفادة التخصيص فضال عن االستدراؾ كالذم ىو   
 2.كظيفتها األصلية

، 3"تعقيب الكالـ بنفي ما يتوٌىم منو ثبوتو، أك إثبات ما يتوٌىم منو نفيو "   كاالستدراؾ 
النفي كاإلثبات أك العكس، كيتفرع : كالتعقيب يكوف بإحدل األدكات اليت تربط بُت األمرين

من ىذا التعريف ما يدٌؿ على نتيجة غَت متوقعة، فكأٌف يف ىذه النتيجة إثبات النفي       
. أك نفيا إلثبات

                                                 
. 345كصف اؼبباين، ص  - 1
 .98غازم فتحي ؿبمد سليم، الركابط يف الكتابة العربية اغبديثة، ص : ينظر-  2
، (د ت  )، (د ط  )حاشية الصباف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، -   3
 .270، ص 1ج
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كضعها على ـبالفة ما بعدىا ؼبا قبلها، كال يستقيم تقديره إال شيئا المتناع " لكن "  ك 
ما جاءين زيد لكن : " تقدير النفي يف اؼبفرد، كإذا ثبتا كجب أف يكوف ما قبلو نفيا، كقولك

 1.دل هبىيٍز ؼبا ذكرنا" جاءين زيد لكن عمرك : " ، كلو قلت"عمرك 
مثال كقدرهتا على توجيو القوؿ الذم توجد فيو توجيها " لكن "  فالفرضية حوؿ داللة 

يف " لكن " سلبيا حجاجيا، إذا ثبت أهنا تفسر االستعماالت اؼبتنوعة لألقواؿ اليت تتضمن 
كثرة _ أٍم لكن _ اؼبقامات اؼبختلفة، فذلك يعٍت أهنا فرضية قويٌة ناجحة،كما أٌف ؽبا 

الوركد يف اػبطاب، كؽبا دكر يف تفعيل العملية اغبجاجية فيو، كلقد مٌيز اللسانيوف بُت نوعُت 
. دحضية كحجاجية: منها

هبعل من اغبركة التلفظية حوارا يرتبط فيو "  ىي رابط حجاجي :الدحضية" لكن - " أ 
 2".فتكوف كظيفتو دحض ملفوظ ـباطب آخر .... النفي مع التصحيح

كقبلت اؼبفاكضة :" قولو ( 13النص  )كمن أمثلتو يف نصوص الدراسة ما جاء يف  
، ؼبدة أسبوع، حديثا  بنفسي مع مندكب عٌينو، كلبثنا نتحدث ثالث ساعات من كل يـو

فارغا مكررا معادا، ككاف ؿبدثي يقتنع باغبجة، كيسلم بالربىاف، كيتحرؾ ضمَته لالعًتاؼ 
فهو يف ىذا القوؿ يظهر ككأنو قد توصل غبل . ( 236 ص 13اؼبقاؿ  )..." باغبق أحيانا

هنائي للمسألة مع ؿباكره، كأنٌو قد أخذ برأيو كاعتمده كأنٌو سينفذ ما اتفق عليو يف تلك 
اعبلسات، ككأٌف بو ينفي كوف ؿباكره أك ؿبدثو ال يبارل دبا يتم التحاكر فيو، ٍب ىو بعد ذلك 

كلكنو دل يكن يبلك التفويض الالـز إلهناء :" يذكر قوال آخر مغايرا سباما ؼبا قالو يف األكؿ
، فهذا القوؿ اؼبقٌدـ يدحض اؼبلفوظ األٌكؿ الذم ( 236 ص 13اؼبقاؿ  )...." اؼبشاكل

: قاؿ بو، كيبكن أف نوٌضح ذلك بالشكل اآلٌب
 
 
 

                                                 
 .166، ص (د ت  )، (د ط  )السيد اعبميلي، معجم حركؼ اؼبعاين، مكتبة اآلداب، القاىرة، : ينظر-  1

2-Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, 

Bordas, Paris, 1990, p57.                                                                              
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  إٍذ يظهر ىنا ذبسيد لفعل إثبات كتوكيد بواسطة األداة لكن اليت ربقق اإلخبار، كما 

تظهر صدؽ اػبرب بنفي اػباطئ كاستبدالو بالصحيح، كمن شبٌة ربصل فائدة اؼبخاطب؛ إذ 
 1.صار لديو حكم صحيح يبكن األخذ بو

كىي رابط يظهر القوة اغبجاجية ألطركحة على أخرل، إذ : اغبجاجية" لكن - "  ب 
يتموقع بُت اغبجة كضد اغبجة، كيقدـ أصحاب النظرية اغبجاجية الوصف اغبجاجي      

"      أ  لكن  ب : " إٌف التلفظ بأقواؿ من مبط : حاؿ استعماؽبا كما يلي" لكن " لػ 
: يستلـز اثنتُت

باعتبارنبا حجتُت، اغبجة األكذل موٌجهة كبو " ب " ك " أ " أف اؼبتكلم يقٌدـ - 1 
".  ف –ال " ، كاغبجة الثانية موٌجهة كبو النتيجة اؼبضادة ؽبا أم "ف " نتيجة معينة 

أف اؼبتكلم يقدـ اغبجة الثانية باعتبارىا اغبجة األقول، كباعتبارىا توجو القوؿ     - 2 
. أك اػبطاب برمتو

 كيبكن توضيح ذلك بواسطة اؼبربع الذم افًتضو ديكرك لتوضيح طريقة اشتغاؿ         
: كما يأٌب" أ  لكن  ب " تتوسط قولُت " لكن " ، إذ يرل أف "لكن اغبجاجية " 
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وكان محدثي يقتنع بالحجة، ويسلم "

.... بالبرهان

 (نفي عجز محاوره عن حل المشكلة)

لم يكن يملك التفويض "

.... الالزم لحل المشاكل

 (يثبت عجز صاحبه)

 لكن 

 التصحيح  النفي  

 (ب  )لكن                                      (أ  )

                                     <                     

 ((س)ال لـ )             النتيجة ↔                   (س)        النتيجة 

 (ضمنية)                                         (ضمنية)          
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 .     "حجة أقل قوة"يعٍت  > :حبيث
".  يكوف حجة لصاحل"  يعٍت ←

 1".متناقض مع" يعٍت ↔ 
تستحسن :" فيما يأٌب  ( 8النص  ) دبا جاء يف  كمبثل ؽبا من قوؿ البشَت اإلبراىيمي

العقوؿ قتل القاتل، كتؤيدىا الشرائع فتحكم بقتل القاتل، كلكن االستعمار العاٌب يتحدل 
 8اؼبقاؿ  )...."العقوؿ ألنو عٌدكىا، كالشرائع ألهنا عدكه، فال يقـو إال على قتل غَت القاتل

 (. 334ص 
ىبدماف نتيجتُت متناقضتُت،  (قولُت حجاجيُت  ) يعطينا اؼبثاؿ السابق حجتُت 

: ، فكانت كاآلٌب"لكن "  على ذلك بأداة الربط – البشَت اإلبراىيمي –كاستعاف اؼبخاطب 
العقوؿ كالشرائع تستحسن قتل القاتل                   ىذه زبدـ  : اغبجة أ 

. من اغبكمة أف يقتل القاتل: النتيجة ف 
االستعمار ال يستحسن قتل القاتل كإمبا قتل غَت القاتل                ىذه : اغبجة ب 

زبدـ   
. االستعمار غَت عاقل كال حكيم : ( ف –ال  ) النتيجة  

 :كنوضح ذلك يف الشكل اآلٌب  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 154يمينة تابتي، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، ص : ينظر: ينظر-  

االستعمار ال يستحسن قتل القاتل     )لكن (   العقوؿ كالشرائع تستحسن قتل القاتل)
 (                                                    كإمبا قتل غَت القاتل

                                     <                       

االستعمار غَت :)( ن –ال  ) النتيجة ↔( من اغبكمة أف يقتل القاتل):        النتيجة ن
                                                                    حكيم        عاقل كال) 

 (ضمنية)                                       (ضمنية)          
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لعكس االستدراؾ كتوجيو اغبجاج ؼبا سيتلوىا، " لكن "  فاؼبرسل يستعمل األداة 
اعتمادا على ما قبلها، كعادة ما تكوف اغبجة الثانية أقول من اغبجة األكذل، ككل خطاب 

يكوف ىو اغبجة األقول صوب الدعول اليت يٌدعيها اؼبرسل، كبالتارل فإهنا " لكن " تاؿ لػ 
: ، كما يف ىذا الشكل( ف –ال  )ستوجو القوؿ دبجملو كبو النتيجة 

. ( ف –ال             ) ( ف –              ال 2ح) لكن     (           ف 1ح )    
غبمل  (ؽ  ) كإذا كٌنا قد كقفنا على ربديد ديكرك للحجاج على أنو تقدًن القوؿ 

فإف ىذه األخَتة كذلك ربمل " لكن " ، كما رأينا مع األداة ( 1ؽ )اؼبستمع على فهم 
أدكارا حجاجية أساسية باعتبارىا تسمح للمحاجج بتقدًن معلومات على أساس           

 1.أهنا حجج
 كيبكن كذلك أف نعطي مثاال آخر توضيحيا كبللو كنبُت من خاللو دكر ىذه األداة يف 

كقطع قادتو كأئمتو العهود على :" قولو (1النص  )توجيو اػبطاب اغبجاجي، كما جاء يف 
أنفسهم كعلى دكلتهم ليكونينَّ اغبامُت للموجود اؼبشهود من عقائد كمعابد كعوائد، كلكنهم 

 (. 47 ص 1اؼبقاؿ  )....." عملوا يف الباطن على ؿبوىا بالتدرج
:    كلنا أف نوضحو من خالؿ الشكل اآلٌب

   تعهد االستعمار حبماية اؼبقدسات     لكن               يف الباطن يعمل على زبريبها 
 1         ؽ                             لكن                                  ؽ

         
 
 

ف  -        ف                                                                  ال
   لن يضر باؼبقدسات                                              ىدـ كل اؼبقدسات 

     

                                                 
، ؾبلة اللغة كاألدب، جامعة -   سورة النمل مبوذجا –ينظر، اغبواسي مسعود، البنية اغبجاجية يف القرآف الكرًن -  1

 . 335، ص 1997ىػ، ديسمرب 1418، شعباف 12اعبزائر، ع 
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تلعب دكرا ال يستهاف بو يف عملية _ الشموؿ كاإلخبار كاإلفادة _   فقوانُت اػبطاب 
، كقد 1تأكيل اؼبلفوظات أثناء عمل الركابط، كذلك بتدخلها يف ربديد احملتويات اغبجاجية

يف " لكن " آداـ كقبلو ديكرك، على األنبية القصول اليت يضطلع هبا الرابط .ـ.أكد ج
. التوجيو اغبجاجي

 كقد كانت مقاالت البشَت اإلبراىيمي اؼبخصوصة بالدراسة حافلة بتوظيف ىذا الرابط 
كاالستفادة من دكره يف العملية اغبجاجية كما بينا يف بعض _ أم لكن _ اغبجاجي 

اثناف  (22 )األمثلة، كإف كانت اؼبقاالت ربوم أكثر من ذلك فقد أحصينا ما يفوؽ 
اثنا عشرة نصا فقط، الشيء الذم يدٌلل على  ( 12 )كعشركف استعمال ؽبذا الرابط يف 

. األنبية  اغبجاجية اليت أكالىا البشَت اإلبراىيمي ػبطابو يف اؼبقاالت
: بل - 2-2 

 كىي من أدكات العطف اليت يشيع استعماؽبا يف الكتابة العربية، كلكنها ال تصل إذل 
كظائف تنفرد " بل " اغبد الذم كصلتو أختاىا الفاء ك الواك يف سعة االستعماؿ، كتؤدم 

ببعضها، كعلى رأسها اإلضراب عٌما قبلها كإثبات اغبكم ؼبا بعدىا، كنص على ىذه 
الوظيفة أكثر النحويُت، كتأٌب كذلك لتأدية كظيفيت االستئناؼ كاالستدراؾ، ٍب تؤدم كظيفة 

، كىي تأٌب بعد النفي كبعد اإلهباب على السواء، 2التدرج إذا تكرر كركدىا يف الًتكيب
. كتؤدم كظيفتها على أم منهما دكف خلل يف الًتكيب اللغوم

يف أف اؼبرسل يرتب هبا اغبجج يف السلم، دبا يبكن تسميتو " بل "  كتكمن حجاجية 
. باغبجج اؼبتعاكسة، كذلك بأف بعضها منفي كبعضها مثبت

، (ليس، فحسب،بل  ): يف الًتكيب تلك اػبطابات اليت تتضمن" بل "  كفبا يتسق مع 
كذلك دبعٌت تثبت كل من اعبزأين،بعد ترتيبها صعودا، فيصبح الوضع ثبوت األكؿ بوصفو 

حجة دنيا، كزيادة اآلخر فوقو بوصفو اغبجة األقول، إذ إف اغبجج اليت تقع بُت            
تعد يف درجة أدىن حىت لو كانت ذات قيمة عليا يف نظر اؼبرسل إليو،  (فحسب ...ليس )

                                                 
 .187عمر بلخَت، اػبطاب الصحايف اعبزائرم اؼبكتوب، ص : ينظر-  1
،   1، مج1998، 4 ع، ؾبلة علـو اللغة،(مقاؿ  )يف العربية " ك " " بل " عباس السوسوة، أداة العطف : ينظر-  2

   .248ص 
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إذ يضعها اؼبرسل هبذا يف أدىن السلم، ليوحي إذل اؼبرسل إليو مقدما بأف ما بعدىا       
 1.أقول منها

فقد : ، كلو حالتاف"لكن "  كىذا الرابط عادة يستعمل لإلبطاؿ كاغبجاج، مثلو مثل 
، فإف كقع بعده مفرد، فإف كاف ما تقدمو أمر أك "صبلة " أك " مفردا " يكوف ما بعده 

إهباب فإنو هبعل ما قبلو كاؼبسكوت عنو، كال وبكم عليو بشيء، كيثبت اغبكم ؼبا بعده    
. (قاـ زيد بل عمرك  )، (اضرب زيدا بل عمرك  )

ما قاـ  ) كإف تقدمو نفي أك هني فإنو يكوف لتقرير حكم األكؿ كجعل ضده ؼبا بعده 
(. ال تضرب زيدا بل عمرك ) ،  (زيد بل عمرك 

:  صبلة فيكوف معٌت اإلضراب " بل "  أما إذا كقع بعد 
. (أىـٍ يػىقيوليوفى ًبًو ًجنَّةه، بىٍل جىاءىىيٍم بًاغبىقِّ  ):إٌما اإلبطاؿ كبو 

قىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى، كىذىكىرى اىٍسمى رىبًَّو  ):  كإٌما االنتقاؿ من غرض إذل غرض كبو–  ب 
نٍػيىا   2.(فىصىلَّى، بىٍل تيوثًريكفى اغبىيىاةى الدُّ

 كيهمنا يف حبثنا ىذا االستعماؿ الثاين، أم عندما يكوف اإلضراب على جهة الًتؾ، 
اغبجاجية " بل " لالنتقاؿ من غرض إذل غرض آخر، من غَت إبطاؿ، كاألمر متعلق بػ 

 ". Mais"  اغبجاجية، أم اؼبرادفة لألداة الفرنسية " لكن " اؼبرادفة لػ 
 كقد كٌظف البشَت اإلبراىيمي ىذا الرابط اغبجاجي يف مقاالتو يف أكثر من موضع كما 

فقد أخرجت الزيتونة طرازا من الرجاؿ لو دل تفتنهم الوظائف :" قولو (10النص  )يف 
احملدكدة ألتوا يف اإلصالح الديٍت كالدنيوم بالعجب، كما زالت ىذه الوظائف اؼبقٌيدة 

 (. 550  ص 10اؼبقاؿ  )..." للنبوغ، بل مدفنا للعبقرية، تنزؿ اؼبواىب منها بدار مضيعة
عالقة بُت :  إف الرابط يقيم عالقة حجاجية مركبة من عالقتُت حجاجيتُت فرعيتُت

سيكوف ؽبم دكر كبَت يف اإلصالح  )، كالنتيجة (الزيتونة أخرجت طرازا من الرجاؿ  )اغبجة 
، كعالقة حجاجية ثانية تسَت يف اذباه النتيجة اؼبضادة، أم بُت اغبجة القوية اليت (كالتغيَت

، كالنتيجة اؼبضادة للنتيجة السابقة  (فتنوا بالوظيفة اؼبذىبة للعبقرية  )كىي " بل " تأٌب بعد 
                                                 

. 516عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص : ينظر-  1
 .65 ، 64أبو بكر العزاكم، اللغة كاغبجاج، ص  : ينظر-  2
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، كالنتيجتاف مضمرتاف، كيبكن توضيح ىذه الًتسيمة اغبجاجية (لن يسهموا يف اإلصالح  )
: على الشكل التارل

. (ف - ال   ) ف            –       ال 2       ف            بل           ح1   ح
تشَت إذل النتيجة اليت زبدمها ( ف ) يشَتاف إذل اغبجج ك  ( 2ح) ك ( 1ح ) حيث 

، كالرمز          (ف ) تشَت إذل النتيجة اؼبضادة للنتيجة السابقة  ( ف –ال  )ىذه اغبجج، ك
. يشَت إذل العالقة اغبجاجية"        " 

"  ف –ال " يربط بُت اغبجج كالنتائج، كالنتيجة اؼبضادة " بل "  فالرابط اغبجاجي 
 1.أقول من اغبجة اليت ترد قبلها" بل " ستصبح نتيجة القوؿ برمتو، ألف اعبملة اليت بعد 

طبيعتهم أهنم أصحاب مصاحل ككظائف، فبالتارل أراد _ يف اؼبثاؿ السابق _ فهؤالء الرجاؿ 
البشَت اإلبراىيمي أف يبٌُت أنو على الرغم من تكوينهم كزبرجهم من الزيتونة، أم أهنم 

يبلكوف األىلية كالقدرة على التغيَت، كلكن غلبت عليهم طباعهم فانساقوا ؽبا كبذلك لن 
. يسهموا يف اإلصالح بشيء

 كالشيء نفسو ينطبق على كافة األمثلة الواردة يف اؼبقاالت، كقد بلغ توظيف اإلبراىيمي 
ؽبذا الرابط إذل حد كبَت، ردبا لطبيعة اؼبقاالت اغبجاجية يف حد ذاهتا، فقد كرد استعماؿ 

مقاال، إذ قبد أف  ( 13) مرة يف ثالثة عشر  ( 17 )ىذا الرابط ما يقرب سبعة عشر 
يف أكثرىا ىبدـ حجتُت متضادتُت، كلكن اغبجة الواقعة بعد الرابط ىي " بل " الرابط 

. ىي النتيجة اؼبعتمدة"     ف –ال " اغبجة األقول، كالنتيجة اؼبضادة 
" لكن " مرادفا لػ" بل "  إذل جانب االستعماؿ اغبجاجي الذم يكوف فيو الرابط 

".              حىت " اغبجاجية، ىناؾ استعماؿ حجاجي آخر يكوف فيو مرادفا لػ 
 كقبد ذلك يف اؼبقاالت يف أكثر من نص، فقد نوٌع البشَت اإلبراىيمي يف توظيف ىذا 

الرابط، نأخذ من كل تلك التوظيفات مثاال نقـو بدراستو كمناقشتو، كىو ما كرد يف          
بل ما قيمة الكهولة؟ كإف ... ما قيمة الشباب؟ كإف رٌقت أنداؤه: " قولو ( 10النص  )

ما قيمة ذلك كلو؟ إذا ... بل ما قيمة اؼبشيب؟ كإف جٌللو الوقار دبيالءتو... استمسك بنياهنا

                                                 
 .67اؼبرجع السابق، ص : ينظر-  1
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"         دل تنفق دقائقو يف ربصيل علم، كنصر حقيقة، كنشر لغة، كنفع أمة، كخدمة كطن 
 (. 512 ، 511 ص 4اؼبقاؿ  )

:    يبكن استخراج صيغة حجاجية متكونة من حجج كنتيجة على الشكل اآلٌب
ما قيمة الشباب؟ ما قيمة الكهولة؟ بل ما قيمة اؼبشيب؟ إف دل يكن يف خدمة العلم       

. أك األمة أك الوطن
يف اؼبثاؿ السابق يربط بُت ثالثة حجج متساكقة، أم أهنا زبدـ نتيجة " بل "  فالرابط 

"  بل " كاحدة، إالٌ أٌف اغبجة الواردة بعده أقول من اغبجج اليت تتقدمو، كمن ىنا ترادفت 
، يف حُت أهنا يف االستعماؿ "التساكؽ اغبجاجي " ىنا تعرب عن " بل " ، فػ "حىت " ك 

". التعارض اغبجاجي " اغبجاجي السابق تعرب عن 
قيمة : "    قبد أف اغبجج الثالثة اليت يربط بينها الرابط يف اؼبثاؿ السابق ىي عن

قيمة :" ككلها زبدـ نتيجة مضمرة كىي " قيمة اؼبشيب " ، "قيمة الكهولة " ، "الشباب
ما قيمة اؼبشيب " ، كاغبجة الواردة بعد الرابط "عمر اإلنساف فيما يقدـ لوطنو كأمتو كللعلم 

. ىي القيمة األقول" 
: كيبكن أف نوضحها بالشكل اآلٌب

                      ف            ف                                 ف 
                   

 3            بل             ح2         ح1                    ح
                                                                                  

ف              :                                      النتيجة الكلية نفسها
 

، كالشيء نفسو مع بقية (ف ) أقول بالرغم من أهنا زبدـ نفس النتيجة  ( 3ح )فاغبجة 
. األمثلة األخرل الواردة يف اؼبقاالت، كاليت كانت على شاكلة التساكؽ  ال التعارض
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لإلبطاؿ فليس بشرط أف تكوف دائما حجاجية، حىت كإف بدا " بل "  كما قد تستعمل 
سًبيًل اهلًل  )أف ىناؾ تعارض، فهو ليس حبجاج كما يف قولو تعاذل  كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن يػيٍقتىٍل يف ى

. 1(أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه 
يبكن أف نستنتج بعض اؼبالحظات " بل " ك " لكن "       من خالؿ دراسة الرابطُت 

: كمقارنة بُت الرابطُت
" بل " ؽبا استعماؿ حجاجي كاحد، كتكوف بُت حجتُت متعارضتُت، أما   " لكن " أف - أ

األكؿ أف تربط بُت حجتُت متعارضتُت، كىي يف ذلك تكوف : فلها استعماالف حجاجياف
، كاستعماؿ حجاجي آخر تربط فيو بُت حجتُت متساكقتُت، أم تؤدياف " لكن " مرادفة لػ 

 2".حىت" إذل نتيجة كاحدة كىي يف ىذه اغبالة تكوف مرادفة لػ 
تسمح بأف تدخل " لكن " أحكاـ ـبتلفة ذباه الواك فػ " لكن " ك" بل " كما أف لػ - ب

تقـو " لكن " يبكن أف تكوف متلوة بالواك، كما أف الواك تعطف  ك " بل " عليها الواك، ك
، كما 3ؾبردة فإهنا تقـو بالوظيفتُت معا" لكن " بإقباز الربط التداكرل اغبجاجي، كإف كانت 

الرابطة بُت اغبجج اؼبتساكقة           " بل" ك" لكن " اؼبرادفة لػ " بل " أهنا سبيز بُت 
 ".حىت" كاؼبرادفة لػ 

اغبجاجية يف سياؽ كاحد، فيمكن " بل " اغبجاجية ك" لكن " كما أنو قد تلتقي -  ج
حجاجية تفيد التعارض اغبجاجي أم دبعٌت    " بل " إبطالية ك " لكن "        أف تكوف 

، فال يبكن أف يلتقي الرابطاف يف سياؽ كاحد كيؤدياف نفس الوظيفة، أم   "لكن       " 
.       يكوف االثنُت يفيداف التعارض اغبجاجي، عدا ذلك فبكن اغبدكث
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: حتى  - 3- 2 
 تؤدم حىت كظائف كثَتة منها العطف، حيث تعطف مفردا على مفرد كصبلة على 

صبلة، فيتبع اؼبعطوؼي اؼبعطوؼى عليو لفظا أم يف الرفع كالنصب كاعبر، كمعٌت أم يف النفي 
 1.كاإلهباب

دكر يف ترتيب منزلة العناصر، كؼبا ؼبعانيها كاستعماالهتا من سلمٌية، ففي " حىت "  ك لػ 
أف : أكال: على اؼبرسل أف يراعي شركط اؼبعطوؼ كىي شرطاف" حىت العاطفة " استعماالت 

أف يكوف غاية ؼبا قبلها يف الزيادة، كالزيادة تشمل : يكوف بعض ما قبلها أك كبعضو، كالثاين
كتفيد حىت العاطفة التخصيصى كالتوكيد، . القوة كالتعظيم، كالنقص يشمل الضعف كالتحقَت

 2.إذا زبصص اؼبعطوؼ ألنو جزء من اؼبعطوؼ عليو، أك تؤكد اؼبعٌت اؼبراد بذكره
دراسة حجاجية، لنربز بعض االستعماالت " حىت "  كما سنحاكؿ ىنا دراسة األداة 

يف  (جاء زيد  )اغبجاجية ؽبذا الرابط، فليس دكرىا منحصرا يف أف تضيف إذل اؼبعلومة 
إف دكر ىذا الرابط " ، بل (ؾبيء زيد غَت متوقع  )معلومة أخرل  (حىت زيد جاء  )القوؿ 

يتمثل يف  إدراج حجة جديدة، أقول من اغبجة اؼبذكورة قبلو، كاغبجتاف زبدماف نتيجة 
  3".كاحدة لكن بدرجات متفاكتة من حيث القوة اغبجاجية 

 كىذا الرابط يربط بُت حجتُت أك أكثر ؽبما نفس الوجهة اغبجاجية كىبدماف نتيجة 
كاحدة، دبعٌت أهنا متساكقة، كقد تكوف النتيجة تلك مذكورة أك متضمنة، كما أف اغبجة 

. الواردة بعد الرابط أقول من اغبجة اليت قبلو
 كلنا أف مبثل ؽبا فبا كرد من توظيف ؽبذا الرابط يف نصوص الدراسة، فقد استغل البشَت 

اإلبراىيمي ىذا الرابط يف سياقات حجاجية كثَتة يف مقاالتو، فقد كظفو أكثر من عشرين   
:    قولو ( 2النص ) مقاال فقط، من ذلك ما جاء يف  ( 12) مرة يف اثنتا عشر  ( 20) 
ذبمع يدىا على دين اؼبسلمُت ... حكومة الئكية يف الظاىر، مسيحية يف الواقع،" 

كالشيء نفسو مع . ( 60 ص 2اؼبقاؿ  )..." كدنياىم، كتتدخل حىت يف كيفية دفن موتاىم
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 مام، كصور القتلى كالدماء اليت خالطت كل 8يف سياؽ كالمو ككصفو جملزرة  ( 8النص  )
، من قتلى ضمخت دماؤىا أدًن كأين قتلى ضمخٍت دماؤىا الغريُت:" شيء، قولو اآلٌب

 (. 334 ص 8اؼبقاؿ  )" األرض، كخالطت البحار حىت ماء البحر أشكل 
:      فالصيغة اغبججية يف اؼبثاؿ األكؿ تكوف كاآلٌب

. تتدخل اغبكومة يف أمور الدين، كأمور الدنيا، حىت يف دفن اؼبوتى
: أٌما يف  اؼبثاؿ الثاين كاآلٌب

. فاقت الدماء ما ضٌمخ بو الغريُت كاألرض، حىت ماء البحر أشكل
. التدخل يف أمور الدين: 1ح: يف اؼبثاؿ األكؿ اغبجج ىي

. التدخل يف أمور الدنيا: 2                              ح
. التدخل يف دفن اؼبوتى: 3                              ح

.  تدخل اغبكومة يف كل أمور الناس صغَتىا ككبَتىا، خاصها كعامها: النتيجة ف
. ضمخت دماء اؼبوتى الغريُت: 1ح: كيف اؼبثاؿ الثاين نسوؽ اغبجج كىي

. ضمخت الدماء األرض: 2                                       ح
. ماء البحر أشكل بالدماء: 3                                       ح

. حجم القتل فاؽ كل تصور بل ال يوصف: النتيجة ف 
اغبجاجية، ففي اؼبثالُت يربط بُت ثالثة حجج ؽبا " حىت "    يتعلق األمر يف اؼبثالُت بػ 

نفس التوجو اغبجاجي، أم أهنا زبدـ نفس النتيجة، إاٌل أف النتيجة مذكورة أك ظاىرة يف 
اؼبثاؿ األكؿ كىي مضمنة يف الثاين، كما أف اغبجة اليت كردت بعد الرابط يف اؼبثالُت كىي   

. ىي اغبجة األقول من بقية اغبجج اليت قبل الرابط " 3ح" 
اغبجاجية عاطفة، كقد تكوف جارة إذا كاف ما بعدىا داخال " حىت "  كغالبا ما تكوف 

 إما يكوف داخال فيما قبلها أك ال – حسب صبهور النحاة –فيما قبلها، ألف اجملركر حبىت 
 1.يكوف، كال تكوف حىت اغبجاجية جارة إاٌل عندما يكوف ما بعدىا داخال فيما قبلها
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   كقد كافق ما ذىب إليو النحاة  كجهة القوؿ يف النظرية اغبجاجية اغبديثة كما قدمها 
ىي األقول، فنجده موافقا سباما ؼبا " حىت " ديكرك كأسكومرب يف أف اغبجة اليت تأٌب بعد 

عن " حىت " كأحيانا زبرج ...". أف يكوف ما بعدىا غاية ؼبا قبلها" يقصده النحاة بقوؽبم 
ال بد أف " حىت " الغاية اؼبكانية كالزمانية، كمن ىنا كاف البد أف نعرض أنو يف اغبديث عن 

. إذ أهنا تفيد الغاية الزمانية كاؼبكانية كالغاية اغبجاجية نراعي ذلك؛
فقد تستعمل للداللة على " حىت "       كما أف ىناؾ استعماالت حجاجية أخرل لػ 

التعليل أك الغاية، كىي يف ذلك ذات استعماؿ حجاجي كما قد تفيد الشرط أك التفسَت    
كنشَت إذل أف ركابطها تًتابط كتتعارض كتتقابل فيما بينها، كعادة ما يرتبط " أك التربير،

بالطريقة اليت قدمت هبا اغبجة، كمفهـو العالقة اغبجاجية مفهـو عاـ كمرف، كقد يرد على 
 1".شكل عالقة شرطية أك سببية أك تفسَتية أك تربيرية أك استنتاجيو 

يف ربديد عالقات اغبٌيز بُت النفي كاألسوار فدخوؿ حىت      " حىت "  كما قد تدخل 
هبعل اعبمل أك العبارات ال تقبل إالٌ تأكيال كاحدا، كىو التأكيل الذم يبنح للسور الكلي " 

يزيل االلتباس، " حىت " ، فوجود األداة 2"اغبٌيز األكسع، كهبعلو غَت خاضع لتأثَت النفي 
كهبعل اعبمل ال تقبل إال تأكيال دالليا كاحدا، كيصَت التأكيل الذم دبوجبو يكوف السور 
مندرجا يف حيز النفي غَت كارد كال فبكن أصال، كمن ٍب وبصل انسجاـ القوؿ           

. دالليا كحجاجيا
ٍب يلتقي ىؤالء :" قولو ( 2النص  ) كلتوضيح ذلك نقف عند توظيف ىذا الرابط يف 

صبيعا مع االستعمار يف نقطة اتصاؿ، تلجئهم إليها الضركرة إعباء، حىت يصَت اؼبختار فيها 
 (. 61 ص 2اؼبقاؿ  )..." كاؼبكره، كىي حرب اعبمعية

يلتقي صبيعهم : لكاف هبذا الشكل" حىت "       ففي ىذا اؼبثاؿ لو دل يكن فيو الرابط 
كىذا يبقي على أكثر من تأكيل، فردبا ىناؾ من . مضطركف مع االستعمار يف حرب اعبمعية
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أسقط كل " حىت " ىو ـبَت كدل يشارؾ االستعمار ؿباربتو للجمعية، كلكن بإدخاؿ الرابط 
. التأكيالت األخرل كأبقى على تأكيل كاحد، فالكل شارؾ حىت اؼبخٌَت منهم

 كداخل القوؿ الواحد إالٌ مع –يف السياؽ - ال يستعمل " حىت "  كالرابط اغبجاجي 
، أما (... جٌل، أغلب، كثَت، )، أك األسوار شبو الكلية (...كل، صبيع، )األسوار الكلية 

فال يتالءـ معها بتاتا، كيكوف القوؿ معها  (... بعض، قليل،  )األسوار البعضية أك اعبزئية 
يلتقي قليل منهم مضطركف ): ، ففي اؼبثاؿ السابق لو قاؿ مثال1الحنا كغَت سليم كال مقبوؿ

مع االستعمار يف حرب اعبمعية حىت اؼبخَتكف، فإف ىذا األمر ال يستقيم،كىو قوؿ الحن 
كال بد أف يعٌوض بسور كٌلي، كمن خالؿ تتبعنا لنصوص الدراسة كلها دل نعثر على مثل 

ىذه الصياغات الاٌلحنة يف توظيف ىذا الرابط، كىذا إف دٌؿ فإمبا يدؿ على التمكن اللغوم 
. عند البشَت اإلبراىيمي خاصة ما تعلق باػبطاب اغبجاجي

يف  اؼبقاالت، كربليلهما من عدة " حىت " ك " بل "  بعد التطرؽ للرابطُت اغبجاجيُت 
: جوانب يبكن أف نستنتج بعض اؼبالحظات اؼبتعلقة هبما كمقارنة بُت الرابطُت، من ذلك

يبكن ؽبما أف يتعاكضا كيتبادال، إذ قد يرداف يف نفس اؼبوقع من القوؿ دكف أف تيلحن - أ
تتدخل اغبكومة يف أمور الدين، كأمور : اعبملة أك تصبح غَت مقبولة، كما يف مثاؿ سابق

يف ىذا اؼبثاؿ مع " حىت " أف تأخذ مكاف " بل " يبكن لػ . الدنيا، حىت يف دفن اؼبوتى
تتدخل اغبكومة يف أمور : اغبفاظ على سالمة اعبملة، كأداء نفس الدكر الوظيفي، كاآلٌب

. الدين، كأمور الدنيا، بل تتدخل يف دفن اؼبوتى
فال، كإدراجو بعد   " حىت " يبكن ؾبيء الواك بعدىا أما " بل " من الفركؽ بينهما أف - ب
انبا  " فممتنع ، كىذا " حىت " اختيار أما بعد " بل "  االختالؼ البنيوم أك الًتكييب ليس ؾبي

أك ىامشيا؛ بل إنو جٌد مهم، كلو صلة بفرؽ آخر يتعلق بالطبيعة اغبجاجية لكل رابط أم 
، كىي ظبة تركيبية تفرض قيودا حوؿ طبيعة    2"بالطريقة اليت يتم هبا تقدًن اغبجج كاألدلة

 .أك مبط اغبجة اؼبختارة
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تتمثل يف أف ىذه اغبجة تعد أقول " حىت " اػباصية األساسية للحجة اليت ترد بعد - ج
حجة يبكن أف نقدمها لصاحل النتيجة اؼبقصودة، كينبغي أف تتموقع يف أعلى الٌسلم 

اغبجاجي، كتسند إليها أعلى اؼبراتب اغبجاجية، كأف تكوف آخر حجة يبكن تقديبها لصاحل 
. النتيجة اؼبقصودة

 
تتدخل اغبكومة يف أمور الدين، كأمور الدنيا، حىت يف دفن  ) فلو مثٌلنا اؼبثاؿ السابق 

: يف رسم للسلم اغبجاجي لو، حىت نبُت مراتب اغبجج فيو كاآلٌب (اؼبوتى 
 

. تدخل اغبكومة يف كافة أمور الناس:                                                    ف 
.  تدخل اغبكومة يف دفن اؼبوتى-                                                  
.  تدخل اغبكومة يف أمور الدين-                                                  
.  تدخل اغبومة يف أمور الدنيا-                                                  

  
فالوضع ـبتلف، فهي ال تقدـ اغبجة القوية باعتبارىا أقول كأفضل " بل "  أما مع 

حجة زبدـ النتيجة اؼبقصودة، أك باعتبارىا حجة كاقعة يف أعلى مراتب السلم، إذ يبكن أف 
فلو أخذنا مثاال سابقا كطبقنا عليو . تتلوىا حجة أقول منها كأفضل يف صاحل خدمة النتيجة
ما قيمة الشباب؟ ما قيمة : بوضعو يف سلم حجاجي كمالحظة ذلك، كما يف اآلٌب

. الكهولة؟ بل ما قيمة اؼبشيب؟ إف دل يكن يف خدمة العلم أك األمة أك الوطن
:  مبثلو يف السلم اغبجاجي بالشكل اآلٌب

 
خدمة العلم كالوطن كاألمة :                                   ف 

 ما قيمة اؼبشيب -                                  
 ما قيمة الكهولة -                                  
 ما قيمة الشباب -                                  
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كيبكن أف نعطي حجة أخرل من اغبجة اليت ىي يف أعلى مرتبة من اغبجج بالسلم 

: كيصبح شكل السلم كاآلٌب.ما قيمة اإلنساف أصال: اغبجاجي لصاحل النتيجة نفسها، كىي
خدمة العلم كالوطن كاألمة :                                      ف 

  ما قيمة اإلنساف أصال -                                    
  ما قيمة اؼبشيب -                                    
ما قيمة الكهولة -                                     
 ما قيمة الشباب -                                    

 
أف تقدـ فقط اغبجة األقول كتبقي عن األخرل مضمرة، كىذا يف " حىت "   يبكن لػ –د 

أغلب اغباالت، كيبقى اؼبتلقي قادرا على اكتشافها كتلقيها، أما بل فال يبكن ؽبا ذلك، كإمبا 
. ينبغي ؽبا أف تكوف ظاىرة اغبجتُت أك اغبجج

، كىذا غَت - غَت إبطالية –تتضمن شيئا من التصحيح، ال تصحيحا تاما " بل " إٌف -  ىػ 
حىت " فحججها متساكقة سباما، كمع ذلك قبد يف تأكيل القوؿ مع الرابط " حىت " كارد مع 

قد وبدث عدـ موافقة اؼبتكلم " بل" توافقا تاما بُت اؼبتكلم كاؼبتلقي، يف حُت أنو مع " 
. لتأكيل اؼبتلقي يف بعض التفسَتات

، " بل " ، " لكن "  كيف األخَت كبعد أف أبرزنا بعض االستعماالت ؽبذه الركابط 
،  كىناؾ حتما استعماالت حجاجية أخرل، كليس اؽبدؼ من ىذه الدراسة إجراء "حىت"

دراسة شاملة كاستقصائية ؽبذه الركابط كال دراسة جوانبها الًتكيبية كالتداكلية، فذلك يتطلب 
حبثا مستقال بل حبوثا عدة، كإمٌبا الغرض كاف إبراز مظهر من مظاىر اغبجاج اللغوم، كىو 

ما تعلق ببعض الركابط اغبجاجية، كاليت أخذنا منها مباذج فقط، كإال فإهنا تتطلب حبثا 
. مستقال خاصا بالركابط كالعوامل اغبجاجية
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: بعض الروابط العوامل الحجاجية األخرى في المقاالت/- 3
 بعد أف درسنا بعض الركابط اغبجاجية يف اؼبقاالت، كىي أىم الركابط يف اؼبقاالت كيف 
غَتىا من اػبطابات اليومية، كاليت كثَتا ما توظف تلك الركابط الثالثة السابقة أكثر من 

غَتىا، نقف كذلك يف ىذا اعبزء على بعض الركابط األخرل اليت غالبا ما توٌظف يف 
اػبطابات اغبجاجية، لكن بشكل أقل من السابقة، كعليو سيكوف األمر مقتصرا على 

. مبوذجُت اثنُت فبا توٌفرت عليو اؼبقاالت بدءا بأسلوب القصر فواك اغباؿ
:  أسلوب القصر – 1 – 3 

يقـو أسلوب القصر أساسا على ربديد موقف السامع فبٌا يتلقاه، كتغيَت ما يعتقده 
 يشًتؾ مع ؾباؿ اللسانيات التداكلية اليت – هبذا اؼبفهـو –إذا كاف ـبالفا للحكم، كىو 

 1.تتناكؿ ما يرتبط بالسامع يف دراستها للغة
:   كيبيز القزكيٍت بُت حالتُت للمخاطب يف أساليب القصر

يعتقد الشركة، أم اتصاؼ ذلك األمر بتلك الصفة كغَتىا صبيعا، :   اؼبخاطب األكؿ
ما زيد إاٌل  كاتب، ؼبن يعتقد أنٌو يتصف بصفات أخرل     : فيكوف القصر حقيقيا، كبو

. غَت الكتابة
يعتقد العكس، أم اتصاؼ ذلك األمر بغَت تلك الصفة، فيكوف القصر :    اؼبخاطب الثاين

ما شاعر إال زيد، ؼبن يعتقد أف : فيها قصر قلب، ألنو يتم فيها قلب حكم السامع، كبو
 2.غَته شاعر أيضا

ا "  كاعلم أف موضوع  على أف ذبيء ػبرب ال هبهلو اؼبخاطب كال يدفع صٌحتو     "  إمبَّ
ا ىو أخوؾ  )أك ؼبن ينزؿ ىذه اؼبنزلة  حق األخوة كليس إنكارىا، أٌما اػبرب بالنفي  (إمبَّ

فيكوف ألمر ينكره اؼبخاطىب كيشك فيو،  ما ال مصيب، " ما ىذا إاٌل كذا " كاإلثبات كبو 
 3.ما ىو إال زيد، ؼبن ينكر ذلك

                                                 
 .187يف اللسانيات التداكلية، ص : ينظر-  1
 .214 ، 213القزكيٍت، اإليضاح يف علـو البالغة، ص : ينظر-  2
  (.332 – 330 )اعبرجاين، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر-  3
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تًتتب فيها اغبجج حسب درجتها " إاٌل ... ما "     فالًتكيب الذم يتضٌمن األداتُت 
عامل يوجو القوؿ كجهة كاحدة كبو " إاٌل ... ما " اغبجاجية إذ تًتتب يف سلم كاحد، فػ 

.  االلبفاض، كىذا ما يستثمره اؼبرسل عادة إلقناع اؼبرسل إليو بفعل شيء ما
، كالسبب يف إفادة      "إمٌبا "  كمن أدكات السلم اغبجاجي كذلك القصر باستعماؿ 

إمبا تأٌب إثباتا : ما كإاٌل، كترل أئمة النحو يقولوف : معٌت القصر، ىو تضمينو معٌت " إمٌبا " 
 1.ؼبا يذكر بعدىا كنفيا ؼبا سواه

 من خالؿ نصوص الدراسة يبكن توضيح الفكرة السابقة، فقد استعمل البشَت 
اإلبراىيمي القصر أكثر من ثالثُت مرة، توظيفا بأشكالو اؼبختلفة يف كافة نصوص اؼبدكنة، 

ككل عاقل يعرؼ الوسيلة اليت تذٌرعتم هبا إذل ىذا :" قولو  ( 7النص  )من ذلك ما جاء يف 
اؼبنصب، يستحي أف يسميكم نوابا دبعٌت النيابة الذم يعرفو الناس، كإمٌبا أنتم أعضاء تأٌلف 

كإمٌبا أنتم موظفوف، لكم من النيابة لفظها كحركفها، .... منها ىيكل غَت متجانس األجزاء
 (. 185 ص 7اؼبقاؿ  )..." كلكم من الوظيفة معناىا كحقيقتها

كزاد الطُت بلة كٍضعه منحرؼ ؼبكاف الزكجة من :" قولو  ( 5النص  ) ككذلك ما كرد يف 
زكجها، حىت أصبح متخلخال متزلزال ال استقرار فيو، كما جاء ىذا التخلخل إاٌل من سوء 

  5اؼبقاؿ  )..." كما جاء سوء الفهم إاٌل من سوء التفهيم من الفقيو.... فهم من الرجل،
 (.  219ص 

: من النص األكؿ قبد مثالُت اثنُت 
. إمٌبا أنتم أعضاء تألف منها ىيكل غَت متجانس األجزاء

 .إمٌبا أنتم موظفوف، لكم من النيابة لفظها كحركفها، كلكم من الوظيفة معناىا كحقيقتها

: كذلك يف النص الثاين ىناؾ مثالُت اثنُت 
. ما جاء ىذا التخلخل إاٌل من سوء فهم من الرجل
 .ما جاء سوء الفهم إاٌل من سوء التفهيم من الفقيو

                                                 
 .520عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص : ينظر-  1
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 تنٌبو دكف نفي من اؼبخاًطب، أك لدفع لبس كىو أف يعتقد 2 ك 1  نرل أٌف يف اؼبثاؿ 
اؼبستمع بأف ىؤالء األعضاء ىم نٌواب يبثلوف الشعب، فهم ليسوا كذلك بل ىم ؾبرد 

. أعضاء ال يبثلوف ردٌبا أنفسهم حىت
إنكار : سياؽ رباكر كجداؿ بُت اؼبتخاطبُت، يظهر لنا أكال4  ك 3  أٌما يف اؼبثاؿ 

ؿباكلة اؼبخاًطب : اؼبخاطىب كوف اػبلل يقع يف فهم الرجل كيف سوء تفهيمو الفقيو، كثانيا
. إقناعو باستعماؿ أسلوب القصر بأٌف اػبلل يقع يف فهم الرجل كيف سوء تفهيمو الفقيو

كاضح من خالؿ إنكار السامع 4  ك 3   كاألمثلة األربعة ذات قيمة حجاجية، يف اؼبثاؿ 
 ذات قيمة حجاجية أقل من حيث كوف 2 ك 1كؿباكلة إقناع اؼبتكلم لو، بينما يف اؼبثاؿ 

اؼبتكلم فيها يسعى إذل تنبيو اؼبخاطب دبعارفو السابقة، كتأكيدىا يف نفسو فبا يندرج ضمن 
مبدإ اإلقناع عموما، كعلى ىذا تظهر النتيجة اغبجاجية من كل األمثلة نتيجة متضمنة كغَت 

 1.صروبة، يدٌؿ عليها كما أسلفنا االستعماؿ الذم ىبتلف حسب السياؽ
ال يضيق من احتماالت احملاجة اؼبسجلة يف صبلة من " إاٌل ... ما "  كالعامل اغبجاجي 

اعبمل، كلكنو يضيقها دبسارات تربط بُت اغبجة ك كالنتيجة، فلو أخذنا قوؿ البشَت 
كما جاء ىذا البالء إاٌل من الوضعية الشاذة اليت بٍت " كىو  ( 2النص  )اإلبراىيمي من 

 (. 60 ص 2اؼبقاؿ  )" عليها نظاـ اغبكم االستعمارم على اؼبسلمُت يف اعبزائر
   فالرابط ىنا سائغ، كتفسَت ذلك يعود إذل دخوؿ اغبصر على اعبملة اليت استعملت 

حجة، فحٌد من احتماالهتا اغبجاجية ككجها كجهة إهبابية، أم كجهة تدعم النتيجة         
". حكومة عنصرية ظاؼبة " 

" إاٌل ... ما "        كما هبب االنتباه إليو ىنا ىو أف ىذه الوجهة اإلهبابية موجودة يف بنية 
بقطع النظر عن االستعماؿ اؼبقامي كىي ال تلمس باحملتول القضوم للجملتُت، فهما 
صبلتاف ـبتلفتاف حجاجيا، كإف اتٌفقتا يف احملتول اػبربم، كاؼبهم من ذلك كلو أف تلك 

                                                 

 
، ؾبلة اػبطاب، منشورات ـبرب (دراسة  )ؿبمود طلحة، القيمة اغبجاجية ألسلوب القصر يف اللغة العربية : ينظر-  1

. 116 ، 115، ص 2008، مام 3ربليل اػبطاب، جامعة تيزم كزك، ع
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اؼبعطيات اللغوية سبثل تعليمات توجو استخالص النتيجة، أم أهنا تفرض ربطا معٌينا بُت 
 1.األقواؿ دكف غَته

 كيف أسلوب القصر ال بد من مراعاة أف يكوف الواقع اؼبعرب عنو مالئما للواقع النفسي 
للمخاطىب ال الواقع اػبارجي، بأف يؤدم اؼبعٌت الذم يرغب اؼبتكلم يف التعبَت عنو، كأسلوب 
القصر يف ذلك شأنو شأف األسلوب البالغي عموما؛ إذ يهدؼ إذل إحداث التأثَت النفسي، 

كما وبسن اختيار األداة اليت تظهره ؿبدثا تأثَته يف السامع من خالؿ زبٌَت اؼبوقف 
 2.اؼبناسب

:  واو الحال – 2 – 3 
 الواك حرؼ كثَت الدكراف يف العربية، كما أنٌو يرد ؼبعاف كثَتة، كىو من أكثر حركؼ 

، 3العطف استخداما يف الكالـ العريب، كقد أكصل بعضهم عدد أنواعها إذل عشرين نوعا
كلكن الشائع منها يف االستعماؿ كالسيما يف الكتابة العربية اغبديثة ال يتجاكز عدد    

. أصابع اليد
كىو رابط حجاجي يتمثل دكره األساسي يف كونو  " كاك اغباؿ "  كالذم يعنينا ىنا ىو 

تكوف اغبجة أقول ؽبا طابع الربىاف، ألف " كاك اغباؿ " ، كمع استعماؿ 4"مقٌدـ حجج " 
البنية اغبجاجية ىناؾ ال تبدأ باؼبعطاة كإمٌبا بالنتيجة، فيكوف اػبطاب اغبجاجي هبذا 

: الشكل
. (اغبجج  )  النتيجة                       كاك اغباؿ                         اؼبعطيات 

                                                 
 .378 ، 376شكرم البخوت، مرجع سابق، ص : ينظر-  1
، (د ط  )أضبد دركيش، دراسة األسلوب بُت اؼبعاصرة كالًتاث، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، : ينظر-  2

 .132، ص 1998
، 1998، 4، ؾبلة علـو اللغة، ع(دراسة  )ؿبمد عبد الرضبن ؿبمد الروباين، كاك الربط كظائفها كداللتها : ينظر-  3

. 151، ص 1مج
. 333اغبواسي مسعود، البنية اغبجاجية يف القرآف الكرًن، ص -  4
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كما يفعل كٌعاظ االستعمار، كمشعوذكا :" قولو  ( 1النص  ) كمن أمثلتو ما كرد يف 
السياسة، لتخدير األمم اؼبستضعفة، فيقٌبحوف ؽبا العنصرية، كىم من ضباهتا، كيزىدكهنا يف 

  (. 46 ص 1اؼبقاؿ   )" اعبنسية، كىم من دعاهتا 
ىنا ىي الداللة على إنشاء عالقة سياقية _  كاكا اغباؿ _  فالوظيفة اليت أٌدهتا الواك 

 كقد كبوية مصطنعة بُت اعبملتُت بطريق الربط، ىي عالقة اؼبالبسة أم إفادة معٌت اغباؿ،
استعاف بو البشَت اإلبراىيمي لتقوية حجتو، عندما جعل النتيجة سابقة للمعطاة، حبيث 

 1:يصبح ؽبا إذ ذاؾ طابعا برىانيا، كيبكن التمثيل ؽبا كاآلٌب
 
 

   
                                                

 
  

كعليو يعطي  ،2"نعٌلل إثباتا سبق نصٌيا كلكنو يلي حجاجيا " كبواسطة ىذا الًتتيب 
. اإلبراىيمي قٌوة حجاجية ؼبا آتى بعد كاك اغباؿ، ذلك أهنا ذات داللة تصلح لالستدالؿ

 نستنتج فبا سبق أٌف لألدكات اللسانية دكرا ىاما يف إحداث اؼبعٌت، ذلك أهٌنا ربمل 
شحنة حجاجية تعمل على التأثَت يف اآلخر، كىذا ما ؼبسناه من خالؿ االتساؽ بُت 

الوحدات اػبطابية كاالنسجاـ اغباصل بُت عناصرىا حبيث أٌف لكل مقدمة نتيجة ؿبددة 
بواسطة رابط يبٌُت إٌما تقدًن حجة أك إظهار نتيجة، كما أٌف ىذه الركابط ـبتارة بعناية تعمل 

  3.على جذب اؼبتلقي كربويل كجهة نظره
 كالنزعة اغبجاجية بادية يف البناء اللغوم للمقاالت، بتضمينها تلك اللواـز كالعوامل 

.  اغبجاجية، كتوجيهها من البداية توجيها حجاجيا خاصا
                                                 

 .159يبينة تابيت، اغبجاج يف رسائل ابن عباد الرندم، ص  : ينظر-  1
  .334 ، ص اغبواسي مسعود، البنية اغبجاجية يف القرآف الكرًن-  2
 .159يبينة تابيت، اغبجاج يف رسائل ابن عباد الرندم، ص  : ينظر-  3

  (الحجج)المعطيات  النتيجة 

...  تحذير األمة
 منها

 وهم من دعاتها وهم من حماتها 

 واو الحال  



 
: الفصـل الثالث

وسائل اإلقناع في المقاالت 
 

وسائل اإلقناع المنطقية الداللية  -1
 وسائل اإلقناع اللغوية -2

بنية التكرير  -أ
 بنية التوازي -ب

 بنية االزدواج-  ج 
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 وسائل اإلقناع المنطقية الداللية في المقاالت: المبحث األوؿ  
:  ديكن التمييز بُت ثبلثة أنواع من وسائل اإلقناع ُب النص اغبجاجي العريب وىي

التفاعل بُت تلك الوسائل " الوسائل اؼبنطقية الداللية، والوسائل اللغوية، والوسائل اؼبوقفية، و
. 1"صبيعا وأمناطها اؼبختلفة ُب أداء الوظيفة اإلقناعية ىو األمر الطبيعي 

 إالّ أننا ىنا سندرس كل نوع على حده، وذلك قصد بياف صوره وىيئاتو البنائية والدور 
الوسائل اؼبنطقية  )اػباص الذي يشغلو ُب تلك الوظيفة العامة، مكتفُت بالنوعُت األوليُت فقط 

دوف الوسائل اؼبوقفية، وذلك الرتباط األخَت باػبطاب اؼبنطوؽ ُب  (الداللية والوسائل اللغوية 
اؼبقاـ األوؿ، كما أننا سنقدـ ُب بداية ىذا اؼببحث بسطة عامة حوؿ مفهـو اإلقناع، وسنفرد 

. مبحثا خاصا لدراسة الوسائل اللغوية
:  مفهـو اإلقناع/- 1

، وذلك عن _اػبطاب اغبجاجي _  يعترب اإلقناع الوظيفة األوىل للمقاؿ اغبجاجي 
طريق التعامل مع العقل، وىذا يعترب ميزة للخطاب اغبجاجي خبلؼ باقي اػبطابات اإلقناعية 

. األخرى، واليت هتدؼ إىل التعامل مع مشاعرنا أكثر من التعامل مع عقولنا
أف اغبجاج واإلقناع جزءاف من عملة واحدة، إالّ أّف اإلقناع " أوستُت فريلي "  يرى 

يعتمد التوكيد كوسيلة إلبطاؿ الرأي الضّدي، ُب حُت اغبجاج يَػْعَمد إىل الدعاوى اؼبنطقية 
. أكثر، آخذا ُب عُت االعتبار الدعاوى األخبلقية والعاطفية منها

أف كل اتصاؿ ىدفو اإلقناع، " كينيث أندرسُت " و " ىوارد مارتُت "    كما يرى 
ومقصدمها من ىذا ىو اإلقناع العاـ، وليس اإلقناع اغبجاجي الذي يصدر عن وسائل منطقية  

 
                                                 

 
. 217ؿبمد العبد،النص واػبطاب واالتصاؿ، ص -  1
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 1.ؾبرد ؿباولة واعية للتأثَت على السلوؾ" توماس شايدؿ " ولغوية خاصة، ُب حُت يعتربه 
يعترب كلَّ نص حجاجي نصِّا إقناعيا، وليس كلُّ نص إقناعي " ؿبمد العبد "  على أّف 

النص  )نصا حجاجيا، فاإلقناع يرتبط باغبجاج ارتباط النص بوظيفتو اعبوىرية اؼببلزمة 
 2.ُب ؿبيط أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات (اغبجاجي

يبٌت على "  إّف اإلقناع ضرب من اػبطاب اغبجاجي يبعثو اختبلؼ  ُب اؼبوقف، وىو 
قضية أو فرضية خبلفية، يعرض فيها اؼبتكلم دعواه مدعومة بالتربيرات عرب سلسلة من األقواؿ 
اؼبًتابطة ترابطا منطقيا، قاصدا إىل إقناع اآلخر بصدؽ دعواه والتأثَت ُب موقفو أو سلوكو ذباه 

: ، ولنا أْف كبّدد أطر اإلقناع على النحو اآلٌب3"تلك القضية
إّف اإلقناع يقـو على الًتجيح واالحتمالية خببلؼ اعبدؿ القائم على اليقُت  -

واإللزاـ، فاألدلّة اليت يقّدمها اإلقناع ليس من شأهنا أف تكوف حاظبة فاصلة ُب ما تثبت 
أو تنفي، حبيث تقّرر ما تقّرره أو تنفي ما تنفيو على سبيل اغبقيقة اؼبؤكدة الراسخة اليت 

ال تقبل شكا أو ال تقبل احتماؿ خطأ ما تثبتو أو صحة ما تنفيو، بل ؽبا حقائق 
 4.متعددة، وعلى األدلة أف ترجح إحداىا على األخرى

مبلحظة اؼبتلقي عند اإلقناع واعتماد اؼبقاـ وعدـ إغفالو، فاإلقناع خطاب مقامي  -
يكوف ؿبوره اؼبتلقي، ويتأثر اإلقناع بنوع اؼبتلقي فهو يبٌت على خصوصية اؼبتلقي 

 .دبختلف جوانبو النفسية واالجتماعية والثقافية

                                                 
  .155نبوية علي ؿبمد علي، مرجع سابق، ص: ينظر-  1
 .193، 192ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص: ينظر-  2
 .205اؼبرجع نفسو، ص -  3
 .106صبيل عبد اجمليد، الببلغة واالتصاؿ، ص: ينظر-  4
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اإلقناع حبكم انطبلقو من مسلمات ومشهورات ـبخَْتلف ُب شأهنا ينأى باؼبتلقي من  -
وضعو ُب موضع القسر واإللزاـ عند التسليم بالنتائج، بل يعّده لئلقناع بعد مناقشة 

 .ىاتو اؼبقدمات االحتمالية

ؿبّصلة قوؿ حجاجي ترفع بسلطتو اؼبسافة بُت اإلنساف واإلنساف، "  وعليو فاإلقناع 
، فأسلوب اإلقناع يعمل على عكس معاين موضوعية من اػبربة 1"ويوجو لتحقيق أغراض ـبتلفة

االجتماعية، وذلك من خبلؿ مؤشر اغبياة الفعلية والنشاط الفعلي لئلنساف، حبيث تصبح 
اؼبعلومات اليت تقدمها الرسالة الدعائية أحد عناصر بنية الفرد النفسية الداخلية، وأحد عناصر 

منظومة تصاميمو وقيمو ومصاغبو واىتماماتو، وؼبفهـو اإلقناع ُب السيكولوجية االجتماعية بضع 
 2:معاف من أمهها بالنسبة للدعاية اغبجاجية ما يلي

يعد اإلقناع النتيجة النهائية والعنصر اػباص اؼبتميز لنظاـ تصورات اؼبرء وآرائو اليت ال  -
. تنفصل عن كبل خربتو اغبياتية وعن حوافز النشاط لديو

 .للتأثَت الدعائي واؼبنظم ُب الفرد أو اعبماعة (أسلوبا )يعد اإلقناع طريقة -

 وصاحب الدعاية اغبجاجية حينما حياوؿ أف يقنع اعبمهور اؼبتلقي بصحة استنتاجاتو، 
  3:فإنّو يلجأ إىل ثبلث فئات أساسية من اغبجج ىي

اليت ال مراء فيها، واليت إّما أف تدفع اعبمهور إىل تقييم االستنتاج  " اعبّدية"  الوقائع :الفئة األولى
. اؼبعروض واعتباره صحيحا، وإّما أف تتيح لو استخبلص االستنتاج بنفسو بصورة مستقلة

لبلرتياح السيكولوجي الذي يوّفره قبوؿ " اإلجيابية" اغبجج اليت تتضمن اؼبخاطبة : الفئة الثانية
. الرسالة اؼبعروضة

                                                 
 .79ىشاـ الريفي، مرجع سابق، ص-  1
 .230مشس الدين بن أضبد زاوية، مرجع سابق، ص: ينظر-  2
 .233اؼبرجع نفسو، ص :  ينظر-  3
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، واليت توجو االنتباه إىل العواقب غَت "السلبية" اغبجج اليت تتضمن اؼبخاطبة : الفئة الثالثة
. اؼبتطابقة اليت قد تنشأ بسبب عدـ قبوؿ الرسالة

: الداللية- الوسائل المنطقية /- 2
لقد تناولنا ُب ما سبق بناء النص اغبجاجي، وبّينا أف لو عبلقات خاصة يقيمها النص  

أف يرتبط ؿبتوى _ من اؼبنظور الداليل _ ويشًتط " اغبجاجي وىي عبلقات الدعوة أو النتيجة 
الداليل فهو يقـو بتحديد - ، ومن منظور القياس اؼبنطقي 1"النتيجة دبحتوى اؼبقدمات

الداللية بُت األقواؿ وما تعرب عنو من قضايا، وديكن أف منيز ُب النص - العبلقات اؼبنطقية 
: اغبجاجي العريب بُت الوسائل اؼبنطقية الداللية اآلتية

: القياس المنطقي- 1 - 2

يخعَت الباحثوف اىتماما كبَتا للقياس اؼبنطقي أكثر من غَته، ذلك ألنو بنية أساسية ُب  
التعلق بُت اؼبقدمات للوصوؿ إىل نتائج والًتكيز على اؼبخاطب أو " اػبطاب اغبجاجي، و

، فالقياس 2"اؼبستمع مها األمراف األىم ُب مبحث القياس اؼبنطقي ُب النظرية اغبجاجية اؼبعاصرة
. اؼبنطقي وسيلة منطقية من وسائل التعليق بُت األقواؿ

ففي القياس اؼبنطقي يصبح أحد القولُت مرتبطا باآلخر عن طريق تعليقهما بقوؿ 
. ثالث، ديثل طبقة من موضوعات أو مفاىيم أعلى من القولُت اآلخرين

 كما نفهم القياس اؼبنطقي فهما أفضل ُب ضوء تأمل كيفية فهم عامل اؼبنطق لو، 
: فالقياس اؼبنطقي التقليدي يكوف على الشاكلة اآلتية

. كل الناس فانوف -
 . سقراط إنساف -

                                                 
. 217ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص -  1
. 218اؼبرجع نفسو، ص -  2



  واال ااإلقاا  ف اللمـااال   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث
 

 

147 

 .سقراط فاف -

:  وتتكوف البنية ذات القياس اؼبنطقي من ثبلث أقاويل
.  مقدمة منطقية كربى           يكوف مصرحا هبا:األوؿ
.  مقدمة منطقية  صغرى            يكوف مصرحا هبا:الثاني
.  نتيجة          تستنتج استنتاجا:الثالث

 ولكن ُب حقيقة األمر ال يعٍت ؾبرد وجود ثبلثة أقاويل أف ىناؾ قياسا منطقيا؛ بل جيب 
على األقل أف يشتمل اؼبقاـ على ثبلث كلمات وتكوف متعالقة؛ ىذا معناه جيب أف ال يتغَت 

معٌت الكلمة خبلؿ اغبجاج؛ بل وينبغي أف تكوف اؼبقدمة الصغرى منضوية ربت سياؽ الطبقة 
الكربى أو اؼبفهـو الذي تقدمو، وىذا ما يكشف عنو القياس التقليدي كما بينا، كما أف 

.  الكاتب ُب القياس اؼبنطقي يبدأ من مقدمات منطقية سليمة يستمد منها استنتاجاتو
 وال يتم اغبكم على القياس اؼبنطقي من خبلؿ معرفة ىل االستنتاج صحيح أـ خطأ، 

، وعليو تبقى وظيفة 1ولكن من خبلؿ معرفة ىل العبلقة بُت األقواؿ صحيحة أـ غَت صحيحة
، (اؼبتلقي )القياس اؼبنطقي ُب اػبطاب اغبجاجي ىي االنتقاؿ فبا ىو مسلم بو عند اؼبخاطب 

 .وىي اؼبقدمة الكربى إىل ما ىو مشكل، وىي النتيجة
 وسنعمل على إيراد العديد من النماذج الكثَتة اليت حفلت هبا مقاالت البشَت 

.  ، ولكن نأخذ بعضها مع مراعاة التنوع بناء على ما قلناياإلبراىيم
ُب ىذا الوطن اعبزائري شعب عريب مسلم، ذو مَتاث :" قولو  ( 1النص  )ففي 

وذو لساف وسع وحي اهلل،وخّلد حكمة الفطرة، ...روحاين عريق، وىو اإلسبلـ وآدابو وأخبلقو،
حافظ ىذا الشعب على ىذا الًتاث قرونا تزيد .... وجرى بالشعر والفن، وحوى سر البياف،

                                                 
1
- Brandt, William,J: The Rhetoric of Argumentation, 1 st, Printing, USA, 

1970, p.27.                                                                                               
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على العشرة، وغالبتو حوادث الدىر عليو ومل تغلبو، وما كاف ىذا الشعب بدعا ُب اغبفاظ على 
. 46 / 1..." ىذه اؼبقومات الطبيعية؛ بل كل شعوب الدنيا قائمة على أمثاؿ ىذه اؼبقومات

: وديكن اختزاؿ القضايا ُب القطعة السابقة إىل الشكل اآلٌب
.  كل شعوب الدنيا تقـو على مقومات تراثها          مصرح هبا: مقدمة كبرى

.  مَتاث الشعب اعبزائري اإلسبلـ والعربية          مصرح هبا: مقدمة صغرى

.  الشعب اعبزائري مسلم عريب           مستنتجة: النتيجة
 

قيػاس منطقػي                 
 وُب ىذا اؼبثاؿ مل تقتصر قضاياه على فقرة واحدة، وإمّنا امتدت على مساحة معتربة ُب 

النص وىذا أمر وارد، وديكن اعتبارىا ذات قياس منطقي واحد ما داـ حيكمها رابط عبلئقي 
. واحد بُت مكوناهتا

: حيث يقوؿ ( 2النص  ) وقبد الشيء نفسو ُب 
للسياسة ُب صبيع ببلد اهلل وعند صبيع خلقو معٌت ؿبدود قار ُب حيزه من اإلدراؾ، " 

إالّ ُب ىذا البلد وعند حكومتو االستعمارية وساستو اؼبقّلدين، فإّف معناىا غَت ؿبدود وال 
. 59 / 2" مستقر، يتسع إىل أقصى حدود االتساع 

: وديكن تصوير القياس اؼبنطقي ُب اؼبقولة السابقة على النحو التايل
. السياسة ؽبا معٌت ؿبدود ومعروؼ وقاّر           مصرح هبا:  مقدمة كبرى

.  السياسة ُب ىذا البلد معناىا غَت ؿبدود وال معروؼ     مصرح هبا: مقدمة صغرى

.  ال سياسة ُب ىذا البلد          مستنتجة: النتيجة

                قيػاس منطقػي 
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 نبلحظ أف مقوالت ىذا القياس قد اشتملت على ثبلث كلمات متعالقة، وىي 
قد بدأ دبقدمات منطقية سليمة، الشيء _ أي البشَت اإلبراىيمي _ السياسة ومعناىا، كما أنو 

. الذي يقود إىل استنتاجات صحيحة بناء عليها
 ونضيف مثاال آخر للتوضيح، ولتبيُت أف العملية منطقية ما توافرت مقوالهتا واشتملت 

عل رابط كأف تكوف كلمات متعالق بينها، فإف األمر يسَت إىل قياس منطقي مباشرة، كما ُب 
 (: 7النص  )قولو ُب 

اظبحوا لنا حُت ظبيناكم أعضاء ومل نسمكم نوابا فإننا فبن ال يكذب : أيها السادة" 
على اغبقيقة، وكل عاقل يعرؼ الوسيلة اليت تذّرعتم هبا إىل ىذا اؼبنصب، يستحي أف يسميكم 

النيابة وكالة عن صبهور، والشرط ..... نوابا دبعٌت النيابة الذي يعرفو الناس، وإمنا أنتم أعضاء 
. 185 / 7" ُب اؼبوكل أف يكوف حرّا ـبتارا مطلق التصرؼ 

: ديكن عرض القياس اؼبنطقي ُب القطعة السابقة على النحو اآلٌب
.  النيابة وكالة عن صبهور أو شعب            مصرح هبا: مقدمة كبرى

.  أعضاء اجمللس اعبزائري ليسوا وكبلء عن الشعب            مصرح هبا:       مقدمة صغرى

.  األعضاء باجمللس ليسوا نوابا أصبل           مستنتجة: النتيجة
  

                 قيػاس منطقػي 
  ونرى أحيانا أف اؼبقوالت اؼبنطقية تنتشر ُب النص وتتباعد ُب فقراهتا، آخذة مساحة 

: قولو ( 9النص  )معتربة من النص، كما ُب 
اللغة العربية ُب القطر اعبزائري ليست غريبة وال دخيلة، بل ىي ُب دارىا، وبُت ضباهتا " 

فبتدة مع اؼباضي ألهنا دخلت ىذا الوطن مع ... وأنصارىا، وىي فبتدة اعبذور مع اؼباضي 
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من قاؿ إف الرببر دخلوا ُب اإلسبلـ طوعا فقد لزمو القوؿ بأهنم قبلوا العربية عفوا، ... اإلسبلـ
.  206 / 9" ألهنما شيئاف متبلزماف حقيقة وواقعا 

: وديكن تصوير القياس اؼبنطقي ُب ىذه القطعة على الشكل التايل
.  اإلسبلـ أصيل ودائم ُب ىذا الوطن            مصرح هبا:مقدمة كبرى

.  تبلـز اإلسبلـ والعربية            مصرح هبا:مقدمة صغرى

.  اللغة العربية أصيلة ُب ىذا الوطن دائمة            مستنتجة:النتيجة
 

                    قيػاس منطقػي    
 ومن جهة أخرى قد تكوف مقوالت اػبطاب اغبجاجي للقياس اؼبنطقي ُب فقرة واحدة، 

أو ذات عبارات متقاربة جيملها اؼبرسل بصورة مركزة، ردبا تكوف مقصودة أحيانا حىت يخظهر 
اؼبفارقة، أو أف يخربز دعواه بفعل القياس اؼبنطقي الذي يقود اؼبستمع إىل اإلقتناع أو التسليم، 

: قولو ( 21النص  )من ذلك ما جاء ُب 
لغة األمة ىي ترصباف أفكارىا، وخزانة أسرارىا، واألمة اعبزائرية ترى ُب اللغة العربية  " 

وىي لغة العرب؛ ذلك ألف لغة ... أهّنا حافظة دينها_ زيادة على ذلك القدر اؼبشًتؾ _ 
 . 281 / 21" العرب قطعة من وجود العرب، وميزة من فبيزات العرب 

: وديكن اختزاؿ القضايا اؼبنطقية ُب القطعة السابقة إىل الشكل اآلٌب
.  اللغة ترصباف ألفكار األمة            مصرح هبا: مقدمة كبرى

.  لغة اعبزائر العربية             مصرح هبا: مقدمة صغرى

.  العربية ترصباف ألفكار اعبزائر           مستنتجة: النتيجة

قيػاس منطقػي                 
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 وبعد ربليل عّينات الدراسة، ديكن االستدالؿ ستدؿ على أف القياس اؼبنطقي من البخٌت 
.  الداللية اؼبهمة ُب النص اغبجاجي العريب، ولعلو أمهها على اإلطبلؽ–اؼبنطقية 

 تبقى اإلشارة إىل أنّو من البديهي أف كاتب اغبجاج ُب عرضو ألقوالو ال يعتمد دائما 
الصياغة والًتتيب اؼبباشر كالنموذج القياسي التقليدي، بل كثَتا ما خيالف ُب الًتتيب ويزيد ُب 
العبارة بأحد األقواؿ، وردبا توزعت أقواؿ القياس على أكثر من فقرة ُب النص، فليس شرطا أف 
تكوف ؾبملة، فقد تتوزّع ُب مساحات عدة من النص، ولكن القارئ اغبصيف الذي ينبغي لو 
أف يبذؿ مع النص اغبجاجي جهدا خاصا، لن يعسر عليو معرفة الصبلت بُت تلك األقواؿ 

 1.وإف تناءت
: (اإلضماري  )القياس المضمر - 2 - 2

 خيتلف القياس اؼبضمر عن القياس اؼبنطقي، ومعياره أنّو قياس ؿبذوؼ اؼبقدمة؛ وعادة 
، وتبٌت 2ما تكوف اؼبقدمة الكربى، وىو عادة ما يقبل ىذه اؼبقدمة على أهّنا قضية مسلم هبا

. اؼبقدمة احملذوفة على القولُت اآلخرين
 وىو ُب ذلك على غَت القياس اؼبنطقي ُب اغبجاج؛ إذ تقتصر وظيفتو على االنتقاؿ فبا 

يسلم بو اؼبتلقي وىو اؼبقدمة الكربى، إىل ما ىو مشكل وىو النتيجة، فإذا مل يقبل اؼبتلقي 
. اؼبقدمة الكربى يصبح اغبجاج باطبل

 واإلضمار من العادة أف ال يقع على بعض اؼبقدمات فحسب، وإمنا قد يشمل كذلك 
النتيجة الضمنية اليت يًتؾ أمر استنباطها للمتلقي نفسو أبلغ أثرا من النتيجة " النتيجة، فػ 

اؼبصرح هبا، من حيث إّف اؼبسامهة اؼبطلوبة إليو ُب استخراجها تؤدي إىل جعلو ال يعترب النتيجة 

                                                 

 
 .221ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص -  1

2
- Brandt, William,op. cit. p32, 33.  
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، ويصبح بذلك األداء اغبجاجي 1"مفروضة عليو من اػبارج، وإمنا يعتربىا نتيجتو ىو شخصيا
ىنا أقوى ألف اإلقناع أبلغ، فكأف اؼبخاِطب قد قبح إىل حد كبَت ُب توجيو اؼبتلقي إىل اغبد 

الذي اكتشف معو واستنبط النتيجة لوحده، فهذا يعطي مصداقية أكرب لدعاوى احملاجج       
. وصحة قضيتو (اؼبخاِطب  )

 كما قد ديتد الكبلـ شيئا ما وال يكوف تقدير الطبقة الكربى ُب اؼبقدمة الكربى إال 
استنباطا، ألف احملاجج أو اؼبخاطب ُب كثَت من اغباالت ُب القياس اؼبضمر ال يصرّح وإمّنا 

. يعّرض، ويبقى على اؼبتلقي االستنتاج
 وكأّف بتلك اؼبقدمة ُب القياس اؼبنطقي البد أف يقبل هبا اؼبخاَطب وإالّ كاف اغبجاج 

عبثا، أّما ُب القياس اؼبضمر فإف اؼبخاَطب يسلم جدال بتلك اؼبقدمة، والقياس اؼبنطقي واؼبضمر 
. مها الشكبلف اؼبنطقياف األعم ُب اػبطاب اغبجاجي العريب وذلك من خبلؿ عينات الدراسة 

 فاألصل ُب القياس اإلضماري ىو حذؼ اؼبقدمة الكربى، فمن خبلؿ مدونة الدراسة 
: ديكن الكشف عن اآلٌب

: يقوؿ ( 5النص  ) ففي 
الطبلؽ، الطبلؽ حّل عقد، وبّت حباؿ، وسبزيق مشل، : من مشاكلنا االجتماعية" 

وزياؿ خليط، وانفضاض سامر، فيو كّل ما ُب ىذه اؼبركبات اإلضافية اليت استعملها شعراء 
العرب، وجرت ُب آداهبم العاطفية ؾبرى األمثاؿ، من التياع وحرارة، وحسرة ومرارة، ويزيد عليها 

 . 297 / 5"  صبيعا دبعٌت آخر، وىو ما يصحبو من اغبقد والبغض والتأمّل والتظّلم 
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، مج 1992، منشورات كلية اآلداب دبنوبة، ( 1991 / 4 / 27 – 24 )العربية بكلية اآلداب دبنوبة، جامعة تونس 
   .302، ص 8
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: تبدو لنا األقواؿ التالية ظاىرة مصّرحا هبا
. ينتج عن الطبلؽ التشتت بُت األسر والتباغض واغبقد-  (1)
 .الطبلؽ من مشاكلنا االجتماعية-  (2)

: فالقوؿ األوؿ ديكن أف يدخل ربت طبقة أكرب وىي
. " كل ما ينتج عنو تشتت وتباغض وتظّلم يعّد من اؼبشاكل االجتماعية "

: وعليو يصبح القياس اإلضماري على الشكل اآلٌب
.  كل ما ينتج عنو تشتت وتباغض يعد من اؼبشاكل االجتماعية         مضمنة:مقدمة كبرى

.  ينتج عن الطبلؽ التشتت بُت األسر والتباغض واغبقد         معرب عنها:مقدمة صغرى

.  الطبلؽ من مشاكلنا االجتماعية          معرب عنها:النتيجة
                                 

.                   قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى 

 ومنو فإف اؼبقدمة الكربى ىي اليت كانت ؿبذوفة، وأننا كبن من سعى إىل استنتاجها، 
: ُب قولو ( 3النص  )واألمر نفسو ُب اؼبثاؿ اؼبتعلق بػ 

إّف فلسطُت أرض عربية ألهّنا قطعة من جزيرة العرب، وموطن عريق لسبلئل من " 
العرب، استقر فيها العرب أكثر فبا استقر اليهود، وسبّكن فيها اإلسبلـ أكثر فبا سبكنت 

اليهودية، وغلب عليها القرآف أكثر فبا غلبت التوراة، وسادت فيها العربية أكثر فبا سادت 
 . 437 / 5..." العربية

: من خبلؿ ىذه القطعة ديكن استخراج اؼبقولتُت اؼبصرح هبما ومها 
. فلسطُت تارخيها وكفاحها عريب وموروثها إسبلمي -  (1)
. فلسطُت أرض عربية مسلمة -  (2)
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: فالقوؿ األوؿ يدخل ربت طبقة أكرب وىي 
. " أف الدوؿ ربّدد وتعرؼ من خبلؿ تارخيها وكفاحها وموروثها "

: وعليو ديكن اختيار القياس اؼبضمر للقطعة السابقة على النحو اآلٌب
.  ربدد الدوؿ وتعرؼ من خبلؿ تارخيها وكفاحها وموروثها            مضمنة:مقدمة كبرى

.  فلسطُت تارخيها وكفاحها عريب وموروثها إسبلمي           معرب عنها:مقدمة صغرى

.  فلسطُت أرض عربية مسلمة          معرب عنها:النتيجة
                                     

. قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى              

 كذلك ُب ظل الكبلـ عن حذؼ اؼبقدمة ُب القياس اإلضماري، نرى صورة أخرى 
: من قولو ( 14النص  )كذلك متكررة ُب 

_ معاً _ كأيّن هبذه اغبكومة البلئكية اؼبسيحية ... فصل الدين عن اغبكومة،" 
ترمي ببصرىا إىل ما وراء حدود اعبزائر من األقطار _ مًعا _ الدديقراطية الديكتاتورية 

فبل نريد أف تبقى للحكومة يد وال إصبع ُب تعليمنا العريب .... اإلسبلمية اغبرّة ُب دياناهتا
الديٍت، وال ُب شعائرنا الدينية وال ُب مساجدنا، وال نريد إالّ أف تكوف األمة حرّة ُب دينها، 

 . 102 – 100 / 14" مطلقة التصرؼ ُب مساجدىا وأوقافها وشعائرىا ودينها 
 ُب ىذا النص نلحظ أف اؼبقوالت قد أخذت مساحات شىّت من فضاء النص وامتدت 

ألكثر من فقرات بل صفحات، وىذا فبكن اغبصوؿ ُب النص اغبجاجي، وعلى اؼبتلقي إدراؾ 
: ذلك واستنتاج اغبجج واؼبقوالت، وقد بدت لنا مقولتُت مصرح هبما ُب النص ومها

. األمة مسلمة واغبكومة الئكية -  (1)
 .فصل الدين عن اغبكومة -  (2)
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: نرى أف القوؿ األوؿ ينضوي ربت طبقة أكرب وىي 
دين تلك الببلد،  فخصبل وأوكل _ خاصة االستعمارية _  إذا خالف دين اغبكومة "

. "الّدين ألىل البلد 
 وعليو فإف القوؿ األوؿ يصبح كمقدمة صغرى تنضوي ربت القوؿ اؼبستنتج، وىو عبارة 

وديكن تصوير القياس اإلضماري ُب القطعة . عن مقدمة كربى والقوؿ الثاين ىو النتيجة
: السابقة على النحو اآلٌب

 ُب كل ببلد العامل ومستعمراهتا يفصل دين البلد عن اغبكومة إذا اختلفا :مقدمة كبرى
. ُب الديانة              مضمنة

.  األمة مسلمة واغبكومة الئكية           معرب عنها:مقدمة صغرى

.  جيب فصل الدين عن اغبكومة           معرب عنها:النتيجة
                                        

. قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى                

 والعكس من ذلك قد تقتصر اؼبقوالت على فقرة واحدة أو حّيز ضّيق جدا من النص، 
وقد يتعمد احملاجج ذلك قصد إبراز دعواه أكثر، وحذفو للمقدمة الكربى يكوف بدعوى 

: قولو ( 19النص  )استحضار اؼبتلقي ذىنيا، نلمس ذلك ُب 
مظلـو من أىلو؛ إذ مل يدافعوا عنو، : والّدين اؼبظلـو ُب زماننا ىو اإلسبلـ ُب اعبزائر" 

ومل يأخذوا لو حبقو من ظاؼبو، ومظلـو من ىذه اغبكومات ذات األلواف اليت ربكم اعبزائر دبا 
.  138 / 19" سبليو القوة 

: من خبلؿ القطعة ديكن استخبلص قولُت اثنُت مصرح هبما
. الّدين اإلسبلمي ُب اعبزائر ال يدافع عنو أىلو ومل يأخذوا لو حبقو -  (1)
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 .الّدين اإلسبلمي ُب اعبزائر مظلـو -  (2)

: يدخل القوؿ األوؿ ضمن قوؿ أعم وطبقة أعلى وىي
. "  أّف الدين الذي ال يدافع عنو أىلو وحيتقره اآلخروف مظلـو "

: وعليو ديكن عرض القياس اإلضماري ُب القطعة السابقة على النحو اآلٌب
.  الّدين الذي ال يدافع عنو أىلو وحيتقره اآلخروف مظلـو            مضمنة:مقدمة كبرى

.  الّدين اإلسبلمي ُب اعبزائر ال يدافع عنو أىلو            معرب عنها:مقدمة صغرى

.  الّدين اإلسبلمي ُب اعبزائر مظلـو            معرب عنها:النتيجة
                                       

. قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى              

ويبقى على اؼبتلقي استنتاجها، وُب ىذه " النتيجة "  كما قد ربذؼ ُب القياس اؼبضمر 
اغبالة يكوف أثرىا ُب اؼبتلقي أفضل من اؼبصرح هبا؛ ألف اؼبتلقي يستشعر بأهنا من قناعتو 

اػباصة ومل تفرض عليو فرضا، ويصبح بذلك الفعل اغبجاجي أقوى ألف وسيلة اإلقناع ىنا 
. أصدؽ وأقنع

: قولو ( 12النص  ) من خبلؿ عينات الدراسة ديكن التمثيل لذلك دبا ورد ُب 
تتجّلى ُب عدة ؾبايل _ عند األمم اليت تنتحلها وتزعمها لنفسها _ فإّف الدديقراطية " 

أّما ُب اعبزائر فاالنتخابات منذ سّنت لعبة العب وسخرية ساخر، ورىينة ...أرفعها االنتخابات
اغبيف    )وسّنت لبلنتخابات اعبزائرية دستورا عنوانو ...استبداد ولدت شوىاء ناقصة

. 344 ، 343 / 12" (والسيف
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 نبلحظ ُب ىذا النص كذلك أف اؼبقوالت اغبجاجية امتدت على أكثر من فقرة، 
وتباعدت حججو، وبّينا بأف ىذا وارد ُب القياس اؼبضمر، ومن خبلؿ القطعة السابقة ديكن 

: رصد القولُت التاليُت
. الدديقراطية عند األمم مطلق اختيار الشعب وأرفعها االنتخابات -  (1)
 .االنتخابات ُب اعبزائر عنواهنا اغبيف والسيف -  (2)

فالقوؿ الثاين ينضوي ربت القوؿ األوؿ وىو ذو طبقة أكرب، لذا يكوف مقدمة صغرى والقوؿ 
األوؿ مقدمة كربى،كما مل تذكر النتيجة ولكن ديكن أف نستنتجها من خبلؿ اؼبقدمتُت 

: السابقتُت
الدديقراطية عند األمم مطلق اختيار الشعب وأرفعها االنتخابات          معرب : مقدمة كبرى

 .عنها
 . االنتخابات ُب اعبزائر عنواهنا اغبيف والسيف          معرب عنها:مقدمة صغرى

.  ال دديقراطية ُب اعبزائر           مضمنة:  النتيجة
 

. قياس إضماري محذوؼ النتيجة           

:    قولو  ( 18النص  )من صور حذؼ النتيجة كذلك ُب القياس اؼبضمر ما ورد ُب 
وأنا أظبي ثّلة من ىؤالء اؼبستشرقُت اغبكوميُت، تسمية صادقة أصدر فيها عن روية تثّبت، " 

فما ىم إال أذناب غبكوماهتم، وما ىم إال موظفوف أو مستشاروف حكوميوف، وما ىم إالّ 
تراصبة للحكومات االستعمارية وأدالّء، من الطبيعي أف تكوف أذىاف ىؤالء اؼبستشرقُت 

كّوف ىذا اؼبستشرؽ عبنة ُب فرنسا اليت ...اؼبأجورين منصرفة إىل االخًتاع كأذىاف الكيماويُت
 . 352 ، 351 / 18..."  ىي أحد طرُب االسم
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: كذلك نلحظ امتدادا للمقوالت ُب النص وىذا وارد، وديكن استخبلص مقولتُت
. اؼبستشرقوف اؼبأجوروف عمبلء لبلستعمار -  (1)
 .فكرة مستشرؽ مأجور ( إسبلـ –فرانس  )عبنة  -  (2)

وديكن استنتاج النتيجة على اعتبار القوؿ األوؿ مقدمة كربى والقوؿ الثاين مقدمة صغرى، 
: فيكوف القياس اإلضماري على الشكل اآلٌب

.  اؼبستشرقوف اؼبأجوروف عمبلء لبلستعمار          معرب عنها:مقدمة كبرى

. فكرة مستشرؽ مأجور          معرب عنها ( إسبلـ –فرانس  ) عبنة :مقدمة صغرى
. عميلة لبلستعمار           مضمنة  ( إسبلـ –فرانس  ) عبنة :النتيجة

 
قياس إضماري محذوؼ النتيجة                     

 كما قد حيصل وأف ربذؼ اؼبقدمة الكربى والنتيجة ُب القياس اإلضماري، ويبقى القوؿ 
اؼبعطى ىو اؼبقدمة الصغرى فقط، والذي من خبللو نستنتج اؼبقدمة الكربى ألنو ينضوي 

. ربتها، ومن خبلؽبما تكوف النتيجة
: من نصوص اؼبدونة، وذلك ُب قولو ( 15النص  )  نلحظ ذلك األمر ُب 

إّف حكومات اعبزائر تعاقبت ُب ألواف من اؼبذاىب، ولكن الشعب اعبزائري مل ينل " 
 . 93 / 15"  على يدىا خَتا، ومل يصل إىل قليل وال كثَت من حقو اؼبهضـو 

ديكن استخراج مقولة من ىذه القطعة القصَتة، واليت ُب العادة ُب مثل ىذه اغباالت من 
: حذؼ للمقدمة الكربى والنتيجة تكوف قصَتة، نرصد القوؿ

. أف اغبكومة ُب اعبزائر ال زبدـ الشعب -
: وىي تنضوي ربت مقولة أو طبقة أكرب وىي
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. " أف اغبكومات ُب العامل زبدـ الشعب "
فباعتبار القوؿ الثاين مقدمة كربى واألوؿ مقدمة صغرى ديكن استخبلص نتيجة ؽبذا القياس 

. " اغبكومة ُب اعبزائر ليست حكومة أصبل ": اؼبضمر وىي 
: وعليو يكوف شكل القياس اؼبضمر هبذه الطريقة

.  أف اغبكومات ُب العامل زبدـ الشعب          مضمنة:مقدمة كبرى

.  أف اغبكومة ُب اعبزائر ال زبدـ الشعب           معرب عنها:مقدمة صغرى

 .اغبكومة ُب اعبزائر ليست حكومة أصبل           مضمنة: النتيجة

 
                      قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى والنتيجة 

 
 :القياس المتػدرج- 3 - 2

 يعد القياس اؼبتدرج امتدادا معقدا للتعليل القائم على القياس اؼبنطقي، وذلك بأف 
تتصل بعض ؾبموعات القياسات اؼبنطقية ببعض، حىت تؤدي إىل نتيجة ىي اؼبقدمة الكربى 

 1.لنتيجة أخرى الحقة
:  ديكن أف نضرب مثاال توضيحيا على القياس اؼبتدرج فيما يلي

 .كل اؼبسايرين للموضة متحرروف من القيود-  (1)

 .كل اؼبتحررين من القيود مزعزعوف-  (2)

 .كل اؼبزعزعُت مرضى عقليا-  (3)

                                                 
1
 - Brandt, William,op. cit. p31.                                                                 
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 .كل اؼبرضى عقليا ُب حاجة إىل التعاطف-  (4)

. كل اؼبسايرين للموضة ُب حاجة إىل التعاطف-  (5)

 ديكن أف نستنتج فبا سبق عدة أقيسة منطقية وإضمارية يضمها ىذا القياس اؼبتدرج ُب 
: اؼبثاؿ، وذلك على النحو اآلٌب

يبلحظ أف القولُت األولُت ومها عبارة عن مقدمتُت تقوداف إىل نتيجة صاغبة وىي   -  (1)
 .(كل اؼبزعزعُت مرضى عقليا  )

: وعليو يكوف القياس هبذا الشكل
. كل اؼبسايرين للموضة متحرروف من القيود          معرب عنها:  مقدمة كبرى

.  كل اؼبتحررين من القيود مزعزعوف            معرب عنها:مقدمة صغرى

.  كل اؼبسايرين للموضة مزعزعوف            ضمنية:النتيجة
  

    قيػاس منطػػقي                     
نبلحظ كذلك أف النتيجة األخَتة ىذه ىي ُب حد ذاهتا مقدمة كربى لقياس آخر، -  (2)

: وعليو تكوف هبذا الشكل
.  كل اؼبسايرين للموضة مزعزعوف            ضمنية:مقدمة كبرى

.  كل اؼبزعزعُت مرضى عقليا           معرب عنها:مقدمة صغرى

.  كل اؼبسايرين للموضة مرضى عقليا          ضمنية:النتيجة
 

قيػاس إضمػاري                          
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النتيجة السابقة ىي بدورىا مقدمة كربى والقوؿ الرابع مقدمتها الصغرى، والقوؿ -  (3)
اػبامس ىو نتيجة القياس اؼبنطقي الضمٍت، واالستنتاج اؼبتدرج الكلي، ويكوف 

: بالشكل اآلٌب
.  كل اؼبسايرين للموضة مرضى عقليا           األصل فيها مضمنة:مقدمة كبرى

.  كل اؼبرضى عقليا ُب حاجة إىل تعاطف         معرب عنها:مقدمة صغرى

 كل اؼبسايرين للموضة ُب حاجة إىل تعاطف           معرب عنها :النتيجة
 

 قيػاس مضمػر                                   

النتيجة العامة للقياس اؼبتدرج ىي القوؿ اػبامس واألخَت؛ إذ يعترب االستنتاج اؼبتدرج  -  (4)
. كل اؼبسايرين للموضة ُب حاجة إىل تعاطف: الكلي، وىو

   وغٍت عن البياف أف كاتب اغبجاج ال ينشغل بأف تأٌب أقوالو مقيدة بقالب القياس 
اؼبنطقي اؼبتدرج التقليدي، فأحيانا يتحرر اؼبخاِطب ُب نسق النظم بعض الشيء من غَت أف 

. يفسد احملتوى اعبوىري الذي تؤسس عليو البنية األساسية ؽبذا النوع من القياس اؼبنطقي
 كما قد ديتد القياس اؼبتدرج إىل عدة أقواؿ وىذا الغالب األعم، ولكن ُب بعض 

األحياف يبٌت على عدد من األقواؿ ؿبدود، وذلك دبا يكفي للوصوؿ إىل النتيجة اليت       
. يريدىا اؼبتكلم

 وُب القياس اؼبتدرج يبٌت القوؿ البلحق على جزء من القوؿ السابق حىت ينتهي القياس 
اؼبتدرج إىل نتيجة، أّما ُب القياس اؼبنطقي التقليدي تنتمي اؼبقدمة الصغرى إىل الطبقة األعلى 

 1.ُب اؼبقدمة الكربى، وىذا سبييز واضح بُت النوعُت

                                                 
1
. 229 ، 228ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  
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، والذي من ( 13النص  ) ومن خبلؿ نصوص الدراسة ديكن أف نسلِّط الضوء على 
: خبللو ديكن أف نستخرج األقواؿ اآلتية

 .كل ما بٍت على الفاسد فهو فاسد - (1)

 .قرارات اغبكومة ُب التعليم مبنية على خلفيات فاسدة-  (2)

 .قرارات اغبكومة مكرسة لتبعية التعليم للحكومة-  (3)

 .تبعية التعليم للحكومة تقيده-  (4)

 .ال حرية للتعليم ُب اعبزائر-  (5)

: ديكن عرض القياس اؼبنطقي اؼبتدرج على النحو اآلٌب
:         نبلحظ بأف القوؿ األوؿ والثاين عبارة عن مقدمتُت زبدماف نتيجة من قبيل -  (1)

وىي نتيجة مستنتجة استنتاجا، وبالتايل فالقوالف مع " قرارات اغبكومة فاسدة " 
: ىذه النتيجة ديثبلف قياسا منطقيا، ويكوف شكلو على ىذا النحو

.  كل ما بٍت على الفاسد فهو فاسد          مصرح هبا:   مقدمة كبرى
.  قرارات اغبكومة ُب التعليم مبنية على قرارات فاسدة          مصرح هبا:   مقدمة صغرى

.  قرارات اغبكومة فاسدة           مستنتجة:   النتيجة
 

                   قيػاس منطقػي 
كذلك ننطلق من النتيجة اؼبتوصل إليها ُب القياس السابق، إذ تصبح مقدمة -  (2)

كربى لقياس ثاف، ودبا أهّنا مقدمة كربى وىي ُب األصل مضمرة فإّف ىذا القياس 
 :إضماري، خاصة وأف اؼبقدمة الصغرى مصرح هبا، ويكوف بالشكل اآلٌب
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.  قرارات اغبكومة فاسدة           مضمنة:   مقدمة كبرى
.  قرارات اغبكومة مكرسة لتبعية التعليم للحكومة           مصرح هبا:   مقدمة صغرى

.  تبعية التعليم للحكومة أمر فاسد          مضمنة:   النتيجة
 
. قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى والنتيجة      

كذلك تصبح تلك النتيجة عبارة عن مقدمة كربى لقياس إضماري آخر، -  (3)
مذكور اؼبقدمة الصغرى وىو القوؿ الرابع، ومذكور النتيجة وىي القوؿ اػبامس واألخَت 

: ويكوف على الشكل اآلٌب
.  تبعية التعليم للحكومة أمر فاسد         مضمنة ُب األصل:    مقدمة كبرى

.  تبعية التعليم للحكومة تقيده           مصرح هبا:مقدمة صغرى
.  ال حرية للتعليم ُب اعبزائر             مصرح هبا:النتيجة

                           
.      قياس إضماري محذوؼ المقدمة الكبرى

  
ال حرية للتعليم ُب :  االستنتاج الكلي للقياس اؼبتدرج ىو القوؿ اػبامس واألخَت وىو

اعبزائر، وتعترب ىي النتيجة العامة للقياس اؼبتدرج، على الرغم من أهّنا ىي نتيجة القياس 
. اإلضماري األخَت

 وبوجو عاـ فالنتيجة غَت مطلوب منها أف تقرر أكثر فبا ىو مذكور ُب اؼبقدمتُت، وعادة 
 1.ما تتبع األضعف منها ألف ذلك يضمن ؽبا سبلمة االستدالؿ

 
 
 

                                                 
1
. 150، ص 1994، (دط  )ؿبمد مهراف رشواف، مبادئ التفكَت اؼبنطقي، دار اؼبعارؼ، القاىرة، : ينظر-  
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: وسائل اإلقناع اللغوية في المقاالت: المبحث الثاني
 الوسائل اؼبنطقية واللغوية ُب كل نص حجاجي ىي سداه وغبمتو، فكما كانت اللغة 

األداة اللفظية لنقل اؼبعٌت أو النتيجة ُب كل سياؽ منطقي، فإهّنا ُب اغبجاج وسيلة لفرض 
 1.سلطة على اآلخرين من قبيل استدراجهم إىل الدعوى اؼبعرّب عنها وإقناعهم دبصداقيتها
 ومن ٍَبَّ شخرع البحث عن بدائل غَت لغوية ُب كثَت من اؼبواقف اؼبألوفة غَت اغبجاجية، 

إالّ أننا ُب ىذا اؼبقاـ سنقتصر على الوسائل اليت ؽبا صلة وثيقة باإلقناع واالستمالة، لنقف عند 
أمناطها اؼبختلفة ؿباولُت ربليلها، دوف اػبوض ُب كثَت من ؾباالت البحث اللغوي االتصايل 

الذي يزودنا بكثَت من اؼبعطيات اؼبفيدة عن النص اغبجاجي العريب، واليت أخذنا منها ما دييز 
. النص اغبجاجي العريب عن غَته من النصوص

بنية التكرير، وبنية التوازي، :  وسنقتصر ُب ىذه الدراسة على ثبلث بنيات لغوية وىي
 .وبنية االزدواج أو التوازف

 :بنية التكرير -1
 يعد التكرار وسيلة من وسائل تدعيم اؼبعٌت، والتكرار من العبلقات الداللية اليت تظهر 

من خبلؿ قضايا كربى، على أف تكرار قضية كربى يؤكد على أف الكاتب يلح على فكرة 
  2.معينة، وحياوؿ أف يوصلها إىل اؼبتلقي عرب طرؽ معينة تتطابق فينتج عنو تكرار

                                                 

 
1
. 230ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  


اقتصرنا ُب أنواع البنيات اللغوية عند األنواع الثبلثة اؼبذكورة، بناء على ما حدده الدكتور ؿبمد العبد، على اعتبار أف -  

ؿبمد : البنيات الثبلثة ىي األبرز ُب النص اغبجاجي العريب، وىي فبايزة لو، لذا آثرناىا دوف غَتىا، راجع تفصيل ذلك
. 231، 230العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص 

2
، دار صادر، بَتوت، ط: أبو علي اغبسن بن رشيق القَتواين، العمدة، شرح وضبط: ينظر-   ، 1عفيف نايف حاطـو

. 78 ، 77، ص 2، ج2003
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 وتكرار  تلك القضية يؤكد على تقدير الكاتب للمرسل إليو بشكل مبالغ فيو، يهدؼ 
. بو إىل االستمالة، فوحدة اؼبوضوع مع تطابق احملموؿ ىو البناء األساسي ؼبفهـو التكرار

 1. والتكرار لغة ىو مصدر كّرر، وكّرر الشيء تكريرا وتكرارا أعاده مرة بعد أخرى
: ىو داللة اللفظ على اؼبعٌت مرددا، كقولك ؼبن تستدعيو" التكرار : وُب اصطبلح الببلغيُت

 2".أسرع أسرع، فإّف اؼبعٌت مردد، واللفظ واحد 
:  وىو عند ابن األثَت كذلك ينقسم إىل قسمُت

. تكرار ُب اللفظ واؼبعٌت -  (1)
 .تكرار ُب اؼبعٌت دوف اللفظ -  (2)

:  وقد يسمى التكرار الًتداد كما عند اعباحظ، وقد قيده بأمرين اثنُت
على قدر اؼبستمعُت وما ديكن أف خيلصوا إليو، وإال فإنو ال حد لو، وحسب من :  األوؿ

. حيضره منهم من عواـ وخواص
مراعاة اؼبتكلم للمقاـ ويكفي ُب اإلفهاـ شطر الكبلـ دوف التكرار إف كاف ذلك :  الثاين

 3.كافيا وإالّ فعليو التكرار بالقدر الذي حيوؿ دوف أف يكوف خطبل وزيادة
 وقد ذكر اعباحظ نوعُت من التكرار؛ تكرار اللفظ، وتكرار اؼبعٌت، دوف أف يفصل ُب 

ما ظبعنا أحدا من اػبطباء كاف يرى إعادة بعض األلفاظ وترداد  :" ذلك، وُب ذلك يقوؿ
 4".اؼبعاين ِعًيا 

 واغبقيقة أف التكرار ظاىرة لغوية قّلما ذبد نصا خيلو منها، وقّلما ذبد كاتبا ال يستعُت 
هبا، وقد رصدىا الببلغيوف وعلماء اللغة فوجدوىا أنواعا شىت، كتكرار اغبرؼ، وتكرار الكلمة، 

                                                 
1
.  788، ص 2الوسيط، ج: ينظر-  

- 
2
. 110، ص 2 ابن األثَت، اؼبثل السائر، ج 

3
. 91، ص 1، ج1988، (دط  )عبد السبلـ ىاروف، دار اعبيل، بَتوت، لبناف، : اعباحظ، اغبيواف، تح: ينظر-  

4
. 105، ص 1اعباحظ، البياف والتبيُت، ج-  
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وتكرار اعبملة، وتكرار اؼبعٌت، وكلها تؤدي دورىا الفٍت والبياين حبسب السياقات واؼبقامات اليت 
التكرار يراد منو تأكيد اغبّجة على      " تقاؿ فيها، وقد نّبو أبو ىبلؿ العسكري إىل أّف 

. 1"اؼبأمور بو
 فهناؾ دائما قضية أساسية يتم توسيعها من خبلؿ إدخاؿ معلومات جديدة           

، وىذا يوضح ما للتكرار من تأثَتات بنائية وداللية، فالكلمات واعبمل (...صفات، أفعاؿ، )
كما أّف التكرار عامة يسمح " اؼبكررة غالبا ما تسهم ُب سبييز القضية األساسية وتشَت إليها، 

. 2"للمتكلم أف يقوؿ شيئا مرة أخرى بالتتابع، مع إضافة بعد جديد لو 
 ويؤكد منظرو اغبجاج على أمهية التكرار بوصفو وسيلة لعرض اػبطاب عرضا حجاجيا 

إلبراز شدة حضور الفكرة اؼبقصود إيصاؽبا والتأثَت هبا، وكذلك التشديد على بعض مقاطع 
اػبطاب، والتكرار باإلضافة لوظيفتو الًتكيبية، مثل دوره ُب السبك اؼبعجمي، فإف لو وظيفة 
اتصالية إقناعية، حىت يكوف تكرير اللفظ ُب إطاره اغبجاجي اإلقناعي البد وأف يراعى       

. فيو القصد
 فالتكرار عبارة عن إحالة قبلية، حيث ربيل اللفظة نفسها إىل مثيلتها السابقة أو حييل 

، فبا يعطي اؼبخاِطب إمكانية إنتاج صور لغوية مغايرة، قد تسهم ُب فهم 3اؼبرادؼ إىل مرادفو
. مقصود اؼبتكلم أو زيادة ترسيخ لدعواه ورأيو

 قد حيدث وأف زبلو مقالة ما من التكرار، فردبا يعود ذلك إىل البناء اؼبنطقي احملكم 
واؼبكثف لتلك اؼبقالة، والذي جعلها مًتابطة األفكار، وىو مل يعط ألية فكرة من األمهية أكثر 

                                                 
. 156أبو ىبلؿ العسكري، الصناعتُت، ص - 1

2
 - Micheal Hoey, Patterns of lexis in text, Oxford University press, 1991,  

p 52. 
3
، 1خليل بن ياسر البطاشي، الًتابط النصي ُب ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار جرير، عماف، األردف، ط: ينظر-  

. 201، ص2009
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فبا أعطاه ؼبثيبلهتا، خاصة ُب حالة تعدد األغراض؛ إذ قد يؤدي التأكيد على إحدى األفكار 
إىل اعتقاد القارئ بتملق الكاتب لذلك الطرؼ، ومع ذلك البد وأف يلجأ الكاتب إىل غَت 

كأف يلجأ إىل الًتادؼ ويكوف " التكرار لكشف وإبراز موقفو من خبلؿ سياؽ اػبطاب، 
. 1"بديبل أكثر مقبولية لدى قارئو 

:  وديكن أف قبمل العديد من اؼبعطيات اؼبهمة عن التكرار نوردىا فيما يلي
للتكرار وظائف خطابية عدة، عرّب عنها باإلفهاـ واإلفصاح والكشف، وتوكيد الكبلـ  -1

 2.والتشديد من أمره وتقرير اؼبعٌت وإثباتو
ليس التكرير ؿبض وقوع اللفظ ُب الكبلـ أكثر من مرّة، أو صياغة اؼبعٌت الواحد أكثر  -2

من مرة، إذ خيرج عن حكم التكرير مثبل إطالة الفصل من الكبلـ وافتقار أولو إىل 
 أف يعاد لفظ األوؿ مرة – إذ ذاؾ –متمم ال يفهم إالّ بو، فيقتضي سبك الكبلـ 

 3.ثانية ليكوف مقارنا لتماـ الفصل

قد ترتبط بعض حاالت التكرار بالتغيَت ُب سلوؾ اؼبخاطب، كاغبث على اؼببادرة  -3
أسرع، أسرع، أسرع، فإّنك ما : المتثاؿ أمر ما على الفور ُب تلك اللحظة، كقولك

 4.تريده هبذا اللفظ اؼبكرر ىو أف يبادر باإلسراع ُب تلك اغباؿ اغباضرة
 : قّدـ ابن األثَت ؿباولة لتصنيف التكرير، واعتربه نوعُت  4-

. أسرع، أسرع: التكرير ُب اللفظ واؼبعٌت، كقولك ؼبن تستدعيو - أ

                                                 
1
، 1، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط_ نظرية منهجية ُب بناء النص النثري _ حساـ أضبد فرج، نظرية علم النص -   

. 109، ص 2007
 .21، 20، ص 2ابن األثَت، اؼبثل السائر، ج: ينظر- 2

3
. 232 ، 231ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  

4
. 3، ص 3ابن األثَت، اؼبثل السائر، ج: ينظر-  
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التكرير ُب اؼبعٌت دوف اللفظ، كقولك أطعٍت وال تَػْعصٍت، فإّف األمر بالطاعة هني عن  - ب
 .اؼبعصية

خاص وعاـ، ولكنو :  وقد ذىب ابن األثَت إىل أف التكرير ُب اؼبعٌت يدؿ على معنيُت
 1.تقسيم جزئي جانيب للغاية

 كما قد عوِب التكرير ُب اللسانيات النصية من منظور دوره ُب السبك اؼبعجمي، وإف 
كانت التكريرات الًتكيبية زبرج عن إطار دراستنا وغرضنا ىنا، فما نقصده من خبلؿ ربليلنا 

. لبنية التكرير ىو الوظيفة االتصالية اإلقناعية
 كما سنختار ما ذىب إليو ؿبمد العبد من اختيار تصنيف التكرير إىل تكرير الشكل، 

وتكرير اؼبضموف، من بُت العديد من التصنيفات، والقوؿ بتكرير اؼبضموف بدال من اؼبعٌت عنده 
ما يسمى بتكرير اؼبعٌت ال يكوف اؼبعٌت فيو مكررا، بل يتغَت "  ىو أف – أي ؿبمد العبد –

بتخصيص أو تعميم أو اشًتاؾ ُب جزء من اؼبعٌت، وإذف ما جيمع اؼبعٌت واؼبعٌت ىنا نقل 
، وىذا ما نراه وسنعمل بو ُب ىذه الدراسة، من بُت ما أتيح لنا ُب 2"مضموف عاـ واحد 

، من تبيُت لتكرير الشكل، ٍب تكرير -أي مدونة الدراسة - مقاالت البشَت اإلبراىيمي 
. اؼبضموف

 -تكرير الشكل: 
 ينبغي أف نشَت أوال إىل أنّو ليس كل تكرير شكلي بالضرورة يؤدي إىل إقناع، بل  

، وُب بعض 3"تكرير الشكل ال صلة لو باإلقناع إالّ إذا لوحظ فيو قصد إىل ذلك" األساس أف 
األحياف ال يكوف للكاتب أو اؼبخاطب من بديل عن التكرار، فبل ديكن أف نضيفو ُب تكرير 

                                                 
1
. 27اؼبرجع السابق، ص : ينظر-  

2
. 235ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص -  

3
. 235، ص نفسواؼبرجع -  
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الشكل اإلقناعي، كما قد يقتضي طوؿ الفصل من الكبلـ فيضطر اؼبخاطب أو الكاتب إىل 
تكرار الفتقار أوؿ الكبلـ إىل سباـ ال يفهم إالّ بو، إىل غَت ذلك من اغباالت                 

. اليت يقتضيها السبك
  :تكرير المكرر بذاتو-  1

. سواء أكاف لفظا مفردا أو غَت ذلك، ُب منطوؽ واحد أو غَت ذلك 
  :تكرير اللفظ المفرد - أ

 حيث يتكرر اللفظ كما ىو دوف تغيَت، فقد يكوف لدفع دعوى خصومو، أو قد يكوف 
: ُب سياؽ تربير دعواه، وبدوره ديكن أف يصنف إىل

  : تكرير اللفظ المفرد الذي يمكن االستعاضة عنو بالضمير– 1 –أ 
 وال تنطق السياسة وما ينبغي ؽبا، ألهّنا ال ربسن السياسةإهّنا تدخلت ُب :"   مثل قولو

:            بضمَت فيقوؿ " السياسة " ، كاف بإمكانو االستعاضة عن لفظة 61 / 2..." هبا
. ولكنو كرر اللفظ ذاتو، ألنو ُب ىذا اؼبقاـ ىو ؿبور الكبلـ (ألهنا ال ربسنها  )

 ولتأدية اهلل ولنصرة دين هللأّما العلة فهي أّف اجتماعنا كاف :"  كذلك األمر مع قولو 
فعلى الرغم من إمكانية االستعاضة عن لفظ اعببللة . 553 / 10.."  ُب عبادهاهللحق 

بضمَت إالّ أنّو ذكره، وذلك لعظم األخوة ُب اهلل بينو وبُت عبد اغبميد بن باديس وصباعتو، فلم 
اطر اؼبخاَطب  يكن رابطا يربطهم إالّ ما ذكره من خدمة هلل وُب اهلل، فقصد إبرازىا حىت ال زبخ

فكرة التبلقي على اؼبصاّب الدنيوية، فكاف حجاجو بإبراز األصل والسكوت عن اغبجة        
. لعدـ ورودىا ُب ذىنو ومن شبة ذىن اؼبخاَطب ( ف –ال  )

 ..."     أمتك باسم أمتك، واخدع دينك باسم دينكاـر :"  والشيء نفسو ُب قولو
بضمَت ومع " أمتك " و " دينك " فلقد كاف بإمكانو االستغناء عن لفظيت . 341 / 12

عظيم وكرب ما رمى _ وىو العاصمي _ ذلك ذكرمها، ىذا من أجل إظهارمها، ليبُّت حملاججو 
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ومن خدع، فأف ترمي الدين باسم السياسة أو التجارة أو غَتمها أمر معيب وينم عن مكر 
الفاعل وخداعو، فما بالك أف ربتاؿ على الدين باسم الدين، وزبدع األمة باسم األمة، فتجمع 

بُت كبَتة اػبداع واؼبكر وكبَتة االستغبلؿ، وُب ىذا تدعيم لدعواه ودحض دعاوى       
. اػبصم وحججو

  على الرغم من إمكانية االستغناء عن التكرارات السابقة بضمَت إالّ أنّو كّرر اللفظ قصد 
مع كل مرة، فتكريره ىنا إذف وسيلة _ بإبراز دعوى احملاجج عن طريق الذكر _ هتييج خصمو 

إلقناع اػبصم عن طريق دحض زعمو وكشف حقيقتو،كما تكشف سياسة السياؽ اللغوي مع 
. تلك البنية عن كفاءة اتصالية حجاجية عالية

:  تكرير اللفظ المفرد الذي ال يمكن االستعاضة عنو بالضمير– 2 –أ 

إّف ىذه السفاسف :" من ذلك قولو ُب األكاذيب اليت يقوؿ هبا خصـو صبعية العلماء  
، ومل تنشأ عن إدياف            صحيحة، فلم تأت بنتائج صحيحةمل تنب على مقاصد 

. 60 / 2... " راسخ
ٍب تقوؿ لكل فريق على :"  كذلك قولو ُب اؼبقاؿ نفسو؛ إذ يبُّت رّد صبعية العلماء 

 الجمعيةإنّو ال يصدقك جلية : انفراد ما يلجم فاه، وإف مل يردعو عن ىواه، تقوؿ لبلستعمار
. 62 / 2..." ،الجمعيةإالّ 

 العربيوتعمل لتقوية رابطة العروبة بُت :"  والشيء نفسو ُب قولو مبّينا دور اعبمعية 
. 62 / 2" ، ألف ذلك طريق إىل خدمة اللغة واألدب العربيو

 وُب قولو اآلٌب قبد حالتُت لتكرار اللفظ، لكنهما بصورتُت ـبتلفتُت، إحدامها تكرار 
 إليك إليك ترامتو:" مباشر؛ أي أف اللفظتُت متتاليتاف، والثانية فيها تباعد، وذلك عند قولو
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 األيْػنخق الذلل بالفاربُت، ربمل اؽبدى والسبلـ، وشرائع            ترامتمهم الفاربُت، و
. 435 / 3" اإلسبلـ 

ولكننا نعلم أف زماننا أملك بأحوالنا، :"  وُب النص السابع قولو ـباطبا أعضاء اجمللس 
، فبل نستنكر من فرض الدستور أف يفرض لغراب باالغرابوأف أحوالنا أشبو ببعضها من 

. 187 / 7" رجالو، وال على من ضّيق نصوصو أف يضّيق ؾبالو 
 كذلك األمر ُب تبيُت قوؿ عبد اغبميد بن باديس على اقًتاح اإلبراىيمي لو ُب نشر 

وىذه  )أنت أعرؼ بالشرؽ، وألُت عريكة مٍت : ويقوؿ يل:" دعوتو وعلمو ُب الشرؽ، قولو
 إىل أف فّرؽ اؼبوت              نسّوؼ ونسّوؼوكنا نّتفق على األصل و. (عبارتو حبروفها 

. 554 / 10" بيننا 
... العلم ...العلم:"  والشيء نفسو ُب قولو ـباطبا الشباب وحّثهم على طلب العلم

. 316 / 11..." أيّها الشباب ال يلهيكم عنو ظبسار أحزاب، ينفخ ُب ميزاب 
 كذلك قولو ُب نفس اؼبقاؿ؛ إذ نعثر على تكرار للفظُت اثنُت بنفس الصورة، تكرارا 

إّف ىؤالء اللصوص يغدوف على أبنائكم ويروحوف، ويقعدوف ؽبم بكل صراط، :" مباشرا 
مرحلة ، ومن منزلة إىل منزلةويتنقلوف هبم ُب اإلفساد وتضييع األوقات وتعطيل اؼبواىب من 

. 317 / 11..." مرحلةإىل 
: تكرير اللفظ المفرد الذي يعد نواه الكبرى - 3 –أ 

 إذ قد يصل اؼبخاطب بتكراره للفظ اؼبفرد إىل حد يصَت فيو ىو أساس ونواة الدعوى 
ويقوؿ آخروف قطعت الطريق بينهم " الرئيسة؛ إذ يكرره تدعيما وتشييدا لدعواه، كما ُب قولو 

 وال تنطق السياسة وما ينبغي ؽبا، ألهنا ال ربسن السياسةإهّنا تدخلت ُب : وبُت األمة
. 61 / 2..."  أعجمٌي، ولساهنا عريب مبُت السياسةبلساهنا، لساف 
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يريد الكاتب _ وُب صبل كثَتة من النص _   فمع تكرار لفظ السياسة ُب ىذه اعبملة 
  .تشييد و تربير دعواه، فَتتبط مصطلح الدعوى باللفظ اؼبكرر

:       ، وذلك ُب قولو"الدين " والشيء نفسو مع النص الرابع عشر من تكرير للفظ  
وىّن يتصرفن ُب ... ، الدينفًتى أف حكومات تلك األقطار ىي القائمة على شؤوف " 

، وذبري ىي تصرفاهتا الدين حبكم الدينفهي سبارس شؤوف  ... الدين، فأنا أتصرؼ ُب الدين
، وىم       الدين، وترجع ُب ما يخشكل عليها إىل رجاؿ الدينفيها وتسَّتىا ؽبا على أحكاـ 

. 101 / 14..." ليسوا كعلماء دين اغبكومة اعبزائرية_ بالطبع _ 
وإّف الشعب اعبزائري حُت يظهر هبذا اإلحساس :" ُب قولو" مصر "  كذلك لفظة 

الشريف الطاىر كبو أخيو الشعب اؼبصري، إمنا يقّدـ جهد اؼبقّل، من قلوب ملؤىا اغبب 
، وإنو يعتقد أّف كّل مصري خيرج  مصر، واإلعجاب دبا صنعتمصر، واالعتزاز بأخّوة لمصر

، فهو عاّؽ مصر فهو مدخوؿ العقيدة، مغمور النسب، وأف كّل عريب ال يؤيّد مصرعن إصباع 
 دبا ديلك فهو مارؽ من األخوة مصرللعروبة، ناكث لعهدىا، وأف كّل مسلم ال يعُت 

. 493 / 20"  اإلسبلمية الشاملة 
نلحظ أف الكاتب يريد تشييد و تربير دعواه، " مصر "  فمما سبق من تكرار للفظ 

. ىنا" مصر " وذلك الرتباط مصطلح الدعوى باللفظ اؼبكرر وىو 
 : تكرير عبارة أو جملة –ب 

 ويقع ذلك ُب اؼبقدمات لتقرير اؼبعطيات، كما يقع ُب التربيرات والدعاوى صبيعا، يلفت 
االنتباه ىنا تكرير اعبملة ُب الدعوى، سواء أكانت اؼبقدمة دعوى اغبجاج أـ وقعت الدعوى 

. واؼبقدمة ُب مكانيهما اؼبعتاد
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:  تكرير الجملة كاملة أو عبارة منها– 1- ب 
 حيث يكوف اؼبكرر صبلة دوف أدّيا تغيَت، وذلك لتأكيد مضموهنا؛ إذ قبد ُب النص 

على رأس أكثر من ستة صبل متوالية، ٍب تكرر األمر ُب  " أتمثلو" الرابع تكرارا مطوال لعبارة 
. ثبلث مرات... " أخا لو أخوة... كل " بقية النص ككل، كذلك ُب النص نفسو صياغة 

 واألمر نفسو تكرار جزء من اعبملة أو عبارة منها ُب النص الواحد والعشرين أكثر من 
، كاف ذلك ُب سياؽ كبلمو عن العربية، ليبُت "ُب وقت ما " ثبلث مرات متوالية، وىي عبارة 

أهنا كانت ناقلة وحاوية العلـو ُب زمن ما، ولوال االستعمار الذي قصد تغييبها بالتضييق 
. واحملاربة واؼبنع من تعليمها أو التعليم هبا لكانت ال تزاؿ قادرة على ذلك

 يساير العصر واألمة تريد تعليما عربيا:"  وُب النص ذاتو تكرير عبارة، وذلك عند قولو
واألمة تريد تعليما عربيا وقوتو ونظامو، ال تعليما حيمل جراثيم الفناء، وربملو نذر اؼبوت، 

. 284 ، 283 / 21... " عليو طابعها
 كما قد يقع التكرير مع تغيَت ُب الًتكيب، وعادة ما يكوف ىذا التغيَت بتوسع اؼبدى 

؛ إذ يربىن الكاتب على دعواه حىت (اؼبتكرر  )والشكل الثاين  (اؼبكرر  )بُت الشكل األوؿ 
. خيلص إىل قولو، مكررا العبارة مع تغيَت ُب الًتكيب

فبل نريد أف تبقى :"  قد نلمس لو مثاال ُب النصوص اؼبختارة، من مثل ذلك قولو
، وال في شعائرنا الدينية وال في مساجدناللحكومة يد وال إصبع ُب تعليمنا العريب الديٍت، 

إال أف تكوف األمة حرة في دينها، مطلقة التصرؼ في مساجدىا وأوقافها وشعائر وال نريد 
. ، تكرار للجملة مع اتساع ُب مدى تعبَت الثانية102 / 14" دينها 
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:  تكرير صدر الجملة– 2 –ب 
  .ويقع ىذا النوع من التكرار ُب أوؿ اعبملة، وقد يلحق باعبزء اؼبكرر بعض التغيَت أحيانا 

 روحاين عريق ذو ميراثُب ىذا الوطن اعبزائري شعب عريب مسلم، :"  من ذلك قولو 
 مادي شاده أسبلفو غبفظ ذلك الًتاث، وىو وذو ميراثوىو اإلسبلـ وآدابو وأخبلقو، 

. 46 / 1..." اؼبساجد هبياكلها وأوقافها
 وما دافعوإمّنا يستحق الًتاث من دافع عنو وحامى دونو، :"  وكذلك اغباؿ ُب قولو

 الروماف إال عمر والعرب وأبطاؿ وما دافعبابل إالّ اكبسارخ اؼبوجة البابلية بعد أف بلغت مداىا، 
 الصليب وحاميو إال صبلح الدين وفوارس                        وما دافعالَتموؾ وأجنادين، 

. 436 / 3" (َحّطُت  )
 الكهولة؟ ما قيمةبل ..... الشباب؟ وإف رقت أنداؤهما قيمة:"  واألمر نفسو ُب قولو
 ذلك ما قيمة...  اؼبشيب؟ وإف جللو الوقار دببلءمتوما قيمةبل .... وإف استمسك بنياهنا

. 512 / 4..." كلو؟ إذا مل تنفق دقائقو ُب ربصيل علم
 األحواؿ االجتماعية ألقوى وأبقى من تدبَت اعبماعات، وإف تدبير:"  كذلك ُب قولو

. 549 / 10... "  اعبماعات ألثر من روح االجتماع،وإف تدبير
وىذه ....  اعبليلة القائمة بالقطر اعبزائري،ىذه الحركة العلمية:"  ومن ذلك أيضا قولو

 ال تبلغ         وىذه الحركة العلمية..... مل يضع أصوؽبا العلمية،الحركة العلمية
. 312 / 11...." مداىا

اإلساءة  العمل ُب صميمو، واإلساءة إلى: وإالّ باء جبرديتُت:"  وُب النص نفسو قولو
. 313 / 11" الشريك العامل بالفّت ُب عضده إلى 
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     أنتم:" ، كما ُب قولو"ضمَتا "  كما قد يكوف اؼبكرر من اعبملة أو صدر اعبملة 
 غلة سنة خضراء بُت سنُت يابسات، أنتمنتاج ىذه اغبركة العلمية اؼبباركة، و_ يا أبناءنا _ 
. 314 / 11.... "  الركاز الذي أظهرتو ىذه الرجة العنيفةأنتمو

ويسوء ويسوؤنا :" ما ورد ُب قولو_ مع تغيَت طفيف _  ومن تكرار صدر اعبملة 
 يسوء الحقيقة أف تزوروا الجزائر فتزوروا كل شيء إالّ اعبزائر، الحقيقة أف تزوروا الجزائر

 ىذه الزيارة    يسوء الحقيقة والواقع أف تزوروا الجزائر... زيارة تعد من أعمالكم
. 91 / 15..." التقليدية

              وإف قليال للنهضة:"  من تكريرات صدر اعبملة ُب اؼبقاالت كذلك، قولو
وإف قليال للنهضة ، ...أربعوف ألف تلميذ يتعلموف اؼببادئ األولية_ ولو كانت ُب مبدئها _ 

. 255 / 16... " عشرات من اؼببليُت تنفق على العلم
 اإلسناد، في العربية تركيب:"  ومن أمثلتو ُب نصوص الدراسة أيضا، ما كاف ُب قولو 

 اإلضاُب، وفي العربية التركيب، ...واإلسبلـ ال يرضى أف يسند إىل فرنسا االستعمارية
. 350 / 18... "  الوصفي، واإلسبلـوفي العربية التركيب، ....واإلسبلـ

 رضوا وىم الذين:"  كذلك من تكرار الضمائر ما ورد ُب النص السابق نفسو عند قولو
_ من منازؿ االعتبار  _ وىم،... مل يعتصموا باالستقبلؿ العلميوىم الذينللعلم باالمتهاف، 

. 352 / 18... " ُب اؼبنزلة
 اإلسبلـ دفع:"  ومن تكرير صدر اعبملة، تكرار ما ُب أوؽبا، من ذلك ما ورد ُب قولو

 ودفع، ... أويل اؽبمم إىل اؼبلكودفع، ... األبطاؿ إىل الفتحدفع، ...أبناءه بتلك الروحانية
. 137 / 19..."  األغنياء إىل بناء اؼبآثرودفع، ...العلماء إىل الًتبية
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 : تكرير عجز الجملة– 3 –ب 
 حيث يتكرر آخر اعبملة مع بعض التغيَت البلحق هبا ُب بعض األحياف، ويهدؼ ىذا 

التكرير إىل تثبيت الدعوى أو تقرير اؼبعطيات، إنّو يهدؼ إىل جعل ؿبتوى اغبجاج مفهوما 
. أكثر، إنّو يزيد الفهم جبذب انتباه اؼبستقبل وامتبلكو

وتعامل هبا العربية ُب موطنها، وكانت تقـو بتنظيمات وبيانات، :"  قبد ذلك ُب قولو
وقد لقيت تلك اؼبطالب ما لقيو قبلها ...... ،بالسكوت واإلىماؿولكنها كانت دائما تقابل 

. 48 / 1 " سكوت وإىماؿمن 
، ولكنها من أولئك وال من ىؤالءأما صبعية العلماء فليست :"  واألمر نفسو ُب قولو

. 61 / 2 " من أولئك وىؤالءبطبيعة اغباؿ ودبكانتها من األمة متهمة 
لتعلم أنو ما داـ اإلسبلـ عقيدة وشعائر، وقرآنا وحديثا :"  نلمس الشيء نفسو ُب قولو

، وما دامت اللغة العربية لسانا وبيانا وترصبانا كلهم أمة واحدةوقبلة واحدة، فاؼبسلموف 
.  63 / 2 " كلهم أمة واحدةفالعرب 

بقتل ، وتؤيدىا الشرائع فتحكم قتل القاتلتستحسن العقوؿ :" كذلك األمر ُب قولو  
. 334 / 8 " القاتل

، وسنبقى إخواف صفاء، وما زلنا إخواف صفاءكنا _ واهلل _ فلقد :"  كذلك قولو
. 553 / 10" ، حىت قبتمع عند اهلل راضُت مرضيُت إف شاء اهلل إخواف صفاء

ال يا قـو ال، ..وىل اعبزائر فرنسية؟:"  ومن أمثلتو أيضا ُب اؼبقاالت، ما جاء ُب قولو 
. 348 / 17... " عربية مسلمة، وستبقى عربية مسلمةإف اهلل خلقها 
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وال تصّدىا عن أداء واجبات األخّوة ىذه اغبدود الومهية اليت :"  واألمر نفسو ُب قولو
، وال ىذه السدود الواىية اليت أقامها بُت أبناء الوطن الواحدخّطها االستعمار بُت أجزاء 

 .492 / 20 " الوطن الواحد

 -2  -التكرير في ىيئة عنصرين اثنين من مادة واحدة: 
قد يتسع تكرار ىذا النوع حىت يصَت آلية لغوية مهمة من آليات دفع دعوى اػبصم،  

. وإقناعو باإلقبلع عنها
:  ونراه ُب غَت نص من نصوص الدراسة، وقد أتى على الشاكلة اآلتية

فلم ينظر إىل ذلك كلو على أف حق طبيعي معقوؿ، ضاع بُت :"  ففي النص األوؿ قولو
إنصاؼ  ُب وقت، فمن اؼبعقوؿ أف يرجع إىل نصابو بُت وغفلة الغافل، حيلة المحتاؿ

. 47 / 1 " فاستراح وأراحألنصف األمم من نفسو ...،وحـز الحاـز، المنصف
السيادة وتتدخل حىت ُب كيفية دفن موتاىم، وما دامت ىذه :"  كذلك ُب قولو

. 60 / 2... " ، وما دامت العنصرية موجودة،سائدة
 فيها يقولن قائلفبحت األصوات، َوَأْكدت الوسائل، فبل :"  وقولو ُب النص نفسو 

 تلجئهم...  أىوائهم فيهاتختلف باختالؼأقواال ... وفينا غَت ىذا فأىل مكة أدرى بشعاهبا
. 61 / 2... " إلجاءإليها الضرورة 

برقية وأننا ال نستنزؿ عن ذلك الفهم :"  وبصياغات ـبتلفة ُب النص ذاتو قبد قولو
. 62 / 2... " بتهديد مهّدد، وال راؽّ 

وما ظلمت يا فلسطُت :"  كما وردت بصور كثَت ومتعددة ُب النص، من ذلك قولو
. 436 / 3" الجرائر عليك جّرواولكن بنيك 

.  81 / 6 " حديث حديثاولتيسر ؽبم سبل االختبلط، حىت جير :"  أيضا ُب قولو
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فلن تستغنوا ... جرت أمور حسد الحاسد  وسخط الساخطوبُت :"  كذلك ُب قولو
. 186 / 7... " نصيحة ناصح، وعظ واعظعن و

ألهنا دخلت :" وأيضا قولو. 334 / 8..." قتل القاتلتستحسن العقوؿ :"  وُب قولو
.  206 / 9 " تقيم بإقامتهم وترحل برحيلهمىذا الوطن مع اإلسبلـ على ألسنة الفاربُت 

.  550 / 10 " يرتاب مرتابوأرهتم مصداؽ ذلك حىت ال :"  واألمر نفسو ُب قولو
وأف من آثار يقظة الفكر ... أنفع إىل نافع، ومن أعلى إىل عاؿتنتقل هبا من :" وأيضا قولو

. 313 / 11 " لتدجيل الدّجالينالتنبو 
. 341/ 12"  ولك مٍت اعبنة الواقية البقية الباقيةأجهز على :"  كذلك ُب قولو

وسخرية                 ، لعبة العبأما ُب اعبزائر فاالنتخابات منذ سنت :" وأيضا
.  343 / 12..." ساخر
 .  93 / 15 " مختل   باختاللو، ناقص بنقصووإف اجمللس الذي انبثق منو :" وقولو

 . 255 / 16 "  الفاخر بويفخروشادت لو من اؼبدارس ما :" وكذلك 
. 256 / 16 " بالعجب العجابفقد أتى ُب ىذه السنة :"  وأيضا قولو 

، ونقل أفق إىل أفقوكل واحدة من ىذه اؼبؤثرات كافية لتحويل النظرة من :"  ومنو كذلك قولو
. 178 / 22 " نزعة إىل نزعة، وتبديل العقلية من سبيل إىل سبيلاالذباه من 

،         (وردت تقريبا مرتُت )اسم فاعل + فعل :  ىذه اؽبيئة من التكرير اؼببنية على 
 (مضاؼ ومضاؼ إليو )اسم فاعل + ،أو مصدر(وردت مرة واحدة  )مفعوؿ مطلق+ أو فعل 

ىذه األخَتة وردت كثَتا وأكثر من اغبالتُت السابقتُت، وغَتىا كثَت ، ىذه تعكس ُب سياقها 
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، وذلك باستخداـ _ُب منازعة ؿبتدمة _ اغبجاجي حالة من حاالت التأثَت ُب سلوؾ اػبصم 
 1.عبلقات لغوية تعتمد ُب تأثَتىا السمعي على  مبدأ التجانس

 - تكرير المضموف: 
 يبٌت تكرير اؼبضموف أو احملتوى على مكونات لغوية مًتادفة أو مشًتكة ُب جزء من 

اؼبعٌت، دوف تكرار للفظ، وىو عدة أنواع حسب ما تتيحو لنا النصوص اؼبختارة من تصنيفات، 
: وفيما يلي تفصيل ذلك

 تكرير مفردتين متواليتين أو أكثر في جملة واحدة أو منطوؽ واحد لمعنى واحد،             /-1

: أو لمعاف عدة

فقط النص الواحد _  وىذا النوع مل يكد خيلو منو نص من نصوص الدراسة 
من % 75؛ بل من خبلؿ اإلحصاء يتبُت بأنو النوع األشيع األعم؛ إذ ديثل حوايل _والعشروف

. ؾبموع أنواع تكرير اؼبضموف؛ أي ما يعادؿ ثبلثة أرباع كم األنواع األخرى ؾبتمعة
:  وديكن التمييز بُت أنواع عدة ؽبذا الصنف من التكرار

 يستخدـ الكاتب مفردتُت أو أكثر على أهنا مًتادفة وأف إحدامها ديكن أف حيل    – أ – 1
. ؿبل األخرى

وىذا الشكل من التكرار ىو أكثر أشكاؿ ىذا النوع وقوعا ُب النصوص اغبجاجية  
من صبلة األشكاؿ األخرى ُب النصوص العربية عموما، % 75العربية، إنّو ديثل ما يقرب من 

%. 60وىو ُب ؾبموع نصوص اؼبدونة ديثل حوايل 
 وىو ما يسمى بالًتادؼ الكامل حيث يتطابق اللفظاف سباـ اؼبطابقة، وال يشعر أبناء 

 2.اللغة بأي فرؽ بينهما، ولذا ذبد أهنم يبادلوف بينها حبرية ُب كل السياقات
                                                 

1
. 241ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  

2
 .220، ص 1998، 5أضبد عمر ـبتار، علم الداللة، عامل الكتب، القاىرة، ط: ينظر-  
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 إذ يرى الكاتب ُب اعبمع بُت مفردتُت أو أكثر ؼبعٌت واحد آلية لشغل فضاء ذلك 
عن أداء تلك _ُب ذلك السياؽ اغبجاجي طبعا _ اؼبعٌت كامبل، حيث تقصر اؼبفردة الواحدة 

 1.أف يكوف ترادفا كامبل_ مهما بدا قريبا _ الوظيفة، يعٍت ىذا أف الًتادؼ ال يبلغ 
: ومن أمثلتو ُب نصوص الدراسة ما يأٌب

 العهود على أئمة وقادتوفتعهد ُب الظاىر باحًتامها، واحملافظة عليها، وقطع :"  قولو
. 47 / 1..." أنفسهم

وبعد أف كاف من نتائجو ىذا اعبو اؼبتغَت الذي يتمٌت لو كل عاقل :"  كذلك ُب قولو
. 47 / 1... " اإلشراؽ والصفاء

           محدودللسياسة ُب صبيع ببلد اهلل وعند صبيع خلقو معٌت :"  وُب قولو
. 59 / 2.... " قارّ 

، ذليلة مهينةتبقى _ لفظة السياسة _ فإف ىذه اللفظة :"  وكذلك قولو ُب النص نفسو
اإلكبار ، قبدىا ُب باب اإلجراـ واالهتاـ، أكثر فبا قبدىا ُب باب جاللها وسموىاؾبردة من 
 بالقانوف،إّف من أعلى معاين السياسة عند احملكومُت ىو تدبَت اؼبماليك  ... واالحتراـ

 ضعفت أو أما عند احملكومُت فأعلى معانيها إحياء اؼبقومات اليت ماتت أو  ... النظاـو
الشاتم         وىذا اعبدؿ ... شدة وقوةٍب اإلصرار على اؼبطالبة ُب  ... تراخت
. 60 / 2..." السباب

. 61 / 2"  للمصلحُت تخويف وترىيبسبلح :"  وأيضا قولو ُب النص ذاتو

                                                 

 
1
. 243ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  
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فهو ُب حقيقتو استعمار من طراز جديد ُب أسلوبو :" كما نلحظ ذلك ُب قولو
 والتباكي والتصاغر           الحيلة والمكرتعتمد عليو وعلى ...  وغاياتو ودواعيو وحججو

. 437 / 3" ُب حينو 
 ... بأس وصولووأذىبت منو ما يذىب القفص من األسد من :"  وُب قولو كذلك 
. 509 / 4... " الخير والنفع ليعمل العلم والمعرفةأسبثلو مقببل على 

. 511 / 4.. " األخّس األوكسيأىب أف يكوف حظّو منها :"  ومنو قولو
باللجاج واإلقذاع ، ال بالحجاج واإلقناعأسبثلو مصاوال ػبصومو :"  وُب النص ذاتو قولو

 " ...4 / 517 .
، التياع وحرارةوجرت ُب آداهبم العاطفية ؾبرى األمثاؿ، من :"  كما قبد ذلك ُب قولو

الحقد والبغض والتألم ، ويزيد عليها صبيعا دبعٌت آخر، وىو ما يلحقو من وحسرة ومرارة
. 297 / 5... " والتظلم

. 299 / 5"  ال استقرار لو متخلخال متزلزالحىت أصبح :"  وُب قولو
، وخلطها بعضهم بالتحريف والتبديلوصمها بعضهم :"  كما قبد ذلك ُب قولو

. 78 / 6 "  باألجنبي والدخيل
ىذه ىي معاملة اإلسبلـ للدينُت حيثما صبعتهم األرض، يـو :"  وُب النص ذاتو قولو

نلمح             ولكننا نكتب عبريدة فحسبنا أف ... السيادة والسلطافكانت لو 
. 80 / 6... " ونشير
وإمنا تقدر اؼبصلحة باغباضر وإف  ... اإلغراء واإلغواءوذبهزىا بكل وسائل :"  وقولو
. 81 / 6 " مدخوال أو زائفاكاف 

. 188 / 7 " المحو واالندثاروإف كانت اللغة سائرة إىل :"  والشيء نفسو ُب قولو
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. 206 / 9 " دخيلة وال غريبةاللغة العربية ُب اعبزائر ليست :"  وُب قولو
        يتداعىوأف بناءه ُب الوطنية اإلسبلمية ىو البناء الذي ال :"  وكذلك قبد قولو

. 552 / 10 " ينهاروال 
حىت تنشق عن هنضة  ... خّناس وكل دّساسومل حيم ضباىا من كل :"  وكذا ُب قولو

. 312 / 11 " رسوخا وتمكناشاملة تفرّع النهضات 
أف تراخي اعبمعيات احمللية :"  وقد يكوف التكرار ُب أكثر من كلمة كما ُب قولو

. 314 / 11"  ُب العمل وتهاونها وتخاذلها وتقصيرىا
:       وفيو قولو. 316 / 11 " نياتكم ومقاصدكموذبنيب :"  وقولو ُب النص نفسو

. 317 / 11" تزيغ  وال تفسدوعلى عقائدىم حىت ال " 
فإذا اقتضتها الظروؼ ...  للمستضعفُت ظلم وعنتوما يقتضيو من :"  وقولو أيضا

. 341 / 12 " التعمية واإليهاـشيئا من 
.  342 / 12 " بسيئاتها وموبقاتها وفواحشهاويقيمها :"  وُب النص ذاتو قولو

.  343 / 12"  أحيانا الفحشاء والمنكروالفقر ينهى عن :" وفيو كذلك قولو
وأخرجت ما كاف ـببوء ُب جعبتها  ... بالتضييق والتعسيرعادت عليها ىذه األياـ :" وقولو
.  344 / 12 " القوانين والقراراتمن 

:      وفبا نلحظو كذلك قولو.345 / 12 " يغيض ويحنقولكن الذي :" وفيو أيضا
. 236 / 13 " مكررا معاداحديثا فارغا " 

وتسفيو  ... جّرب ومَمارَمسَم من طوؿ ما :"  ومن تلك التكرارت أيضا ما ورد ُب قولو
. 92 / 15 " للوعود والعهود
.  252 / 16 " نقضوا وتّبروا وما بنوا وشادواونذكر ما :"  كذلك ُب قولو
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. 253 / 16 " الغلّو واإلسراؼؼبا ُب طبيعة يومك ىذا من :" وُب النص ذاتو قولو
ولعددناىا :" وُب ذات النص قولو. 347 / 17 " تردد وتعادصبلة :"  ومن قولو قبد

. 349 / 17 " مرذولة ممجوجة مملولةغثة 
. 140 / 19 " البساطة والسهولةبل نراىا ُب غاية :"  ومنو أيضا قولو

المماطلة وعادت نوبة  ... الشرؼ والكرامةفكانت اليت فيها :"  أيضا ُب قولو
 وال         قارةفتلك ألواف غَت :" كذلك قولو.491 / 20" والوعود الكاذبة والتسويف 

. 177 / 22 " ثابتة
 وإف كاف النوع السابق يسمى بالًتادؼ الكامل، فإف األنواع اآلتية ديكن أف تسمى 

بالتقارب الداليل، حيث تتقارب اؼبعاين، لكن خيتلف كل لفظ عن اآلخر دبلمح ىاـ واحد 
 1.على األقل

أف تضمن الكلمة الثانية الكلمة األوىل، وىو أف تكوف عبلقة الثانية باألوىل   – ب – 1
 .عبلقة العاـ باػباص والعكس

 
 :عالقة العاـ بالخاص  – 1 – ب – 1
وىو تضمن ؿبدود حبدود االنتقاؿ من درجة إىل أخرى أقوى، وىذا الشكل كثَت الورود  

. من باقي األنواع األخرى ُب نصوص الدراسة% 15وقد قارب . ُب النص اغبجاجي العريب
بالقوة _ على طوؿ الزمن _ وًب ؽبم :"  ومن أمثلتو ُب النصوص اؼبختارة ما ورد ُب قولو

.  47 / 1 " التضليل والتغفيلوبطرائق من 

                                                 
1
 .221أضبد عمر ـبتار، علم الداللة، ص : ينظر-  
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... أف يكفيك صاحبك وأنت غافل ال تعي بشيء: التغفيل"  ففي لساف العرب 
. 1"أصبتو غافبل : ، وأغفلت الرجل...وأغفلو تركو وسهى عنو

... ضد اؽبدى والرشاد: تْصيَت اإلنساف إىل الضبلؿ، والضبلؿ والضبللة:  والتضليل
. 2وأضللت الشيء إذا غّيبتو

فاألوىل أف يكوف           " ضّللو " ، فبما أنو  "التغفيل "   أعم من " فالتضليل " 
". أغفلو " قد 

 فيو               تطغواوإف العصمة لرجالكم، ما مل :"  ومن ذلك أيضا قولو
. 299 / 5... " تظلمواو

الـز ىذا : والظلم اؼبيل عن القصد، والعرب تقوؿ. وضع الشيء ُب غَت موضعو:  والظلم
 3.ىذا الصواب وال تظلم عنو أي ال ذبر عنو

وكل شيء ... وطََغى َيْطَغى طَْغًيا وَيْطغخوا طخْغيانا جاوز القدر وارتفع وغبل ُب الكفر، 
الذي ال يبايل ما أََتى يأكخل الناس ويقهرىم، ال يثنيو ربرٌُّج  : والطاغية.جاوز القدر فقد طغى

.  فأف يطغى أعّم من الظلم4.وال فرؽ
  :عالقة الخاص بالعاـ  – 2 – ب – 1

 .والتضمن ىنا ؿبدود حبدود االنتقاؿ من اػباص إىل العاـ
 التسخط هبا والتبـريقوؿ عنها االستعمار ُب معرض :"       فبا ورد ُب نصوص الدراسة قولو

. ؛ إذ يبتدئ األمر بالترـب من الشيء ليصل إىل حّد التسّخط منو فيما بعد61 / 2" عليها 

                                                 
. 3277، ص(غفل  )ين غ، باب اؿ37، ج 5ابن منظور، لساف العرب، مج -  1
. 2601، ص(ضلل  )، باب الضاد 28، ج4اؼبصدر نفسو، مج-  2
. 2757، 2756، ص(ظلم  )، باب الظاء 31، ج4اؼبصدر نفسو،مج: ينظر-  3
 (. 2679 – 2677 )، (طغى  )، باب الطاء 29، ج4اؼبصدر نفسو، مج: ينظر-  4
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، بالتحريك"  فقد ورد ُب لساف العرب  َمْصدر بَػَرـَ باألْمِر، بالكسر، برما إذا : والرـب
. 1"كأنّو يقتطع من جلسائو شيئا...ثقيل: ورجل مخرْبِـٌ ... َسِئَمو، فهو بَِرـٌ وَضِجر 

 2.الكراىية للشيء وعدـ الرضا عنو:  ُب حُت السَّْخطخ السخْخطخ 
. 298 / 5 ..." جملة وكل كلمةيعلم أي حكم مبثوثة ربت كل :"  ومنو قولو

. فالكلمة أخص من اعبملة واألخَتة أعم
الكذب والرياء              ألف دينها يأىب عليها :"  كذلك قولو ُب النص ذاتو

، فهناؾ ترتيب ُب اؼبفردات الثبلثة من الكذب إىل الرياء ٍب النفاؽ الذي 62 / 2 " والنفاؽ
حيويهما بل ىو أعم من األوليتُت، كما أف النفاؽ أعم من الكذب، وذلك ألف الكذب آية 

. من آيات اؼبنافق األربع
: ارتباط الالحق بالسابق ارتباط التدرج من ىيئة إلى ىيئة أخرى  –3 – ب – 1

 اغبق، تنكرفما باؿ ىذه الطائفة من الصهيونية اليـو :" من ذلك ما ورد ُب قولو 
. 436 / 3... "  النعمة وتكفر الفضل، وتجحد اغبقيقة،وتتجاىل

بالخير فاإلسبلـ إباف قوتو وعنفواف فورتو، تعرؼ إىل الدينُت :"  ومنو كذلك قولو
. 79 / 6" والحق والعدؿ واإلحساف 

 ُب والقراءة والمذاكرة للعلم، الطلب والتحصيلُب غَت :" ...  ومن ذلك أيضا قولو
. 101 / 14 " تعقلو وتفهمو وتعرفو وتعلموكما :" ومنو قولو. 315 / 11... " العلم

 
 
 

                                                 
. 269، 268، ص(بـر  )، باب الباء 3، ج1اؼبصدر السابق، مج-  1
. 1964، ص(سخط  )، باب السُت 21، ج3اؼبصدر نفسو، مج -  2
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: ارتباط الثاني باألوؿ ارتباط السبب بالمسبب  – 4 – ب – 1 

وقد عثرنا على مثالُت من نصوص الدراسة، وردبا ىناؾ أكثر، منو ما جاء ُب النص  
 دعاية، زيادة عن كوهنا مل تصحبها الملل أو يدفع الفراغفهي تتطلب ما يسد :"  قولوالسادس

. 78 / 6 " إقناعوال 
" الفراغ " فهنا العبلقة واضحة بتدرجها بالشكل الذي أتت بو ُب النص من أف   

". اإلقناع " سبب أو سبيل " الّدعاية " ، وكذلك ُب أف "اؼبلل " يسبب 
كذلك يتفاوتوف ُب العوراء، ينطق هبا :"  كذلك ما ورد ُب النص السابع عشر من قولو

، وينطق هبا اآلخر ملفوفة ُب معارض         تجرح وتؤلمأحدىم كاظبها عوراء شوىاء، 
كسبب           " اعبرح " ، فاالرتباط بُت السبب واؼبسبب ىنا ىو العبلقة بُت 349 / 17" النصح 

. كمخسبب" األمل" و
:  تكرير المضموف المبني على مفردتين في جملتين/-2

 وفيو يستخدـ الكاتب مفردتُت يتطابق معنامها حبيث ديكن أف ربل إحدامها ؿبل 
، كأف تكوف األوىل ُب (على أالّ تكونا مًتادفتُت  )األخرى، وىو ما يسمى بالًتادؼ الكامل 

. صدر اعبملة والثانية ُب عجزىا
. 61 / 2... "  تضليل لؤلمة وذريعة جاه، وسيلةوجيعلها الثاين :"  من ذلك قولو

 الذي أصبحت معو كلمة التبذؿ كلها ُب ىذا السخافةولكن :"  ومنو أيضا ُب قولو
ُب حُت ...  الشاًب السباب الجدؿ الفارغة ُب القشور، وىذا المناقشاتوىذه ... السياسة 

.  60 / 2"  قضيتها فائدة األمة اعبزائرية، وال ُب مصلحةأف ذلك كلو ليس ُب 
 على سوائو، واألعبلـ منصوبة فمشىبل وجد اؼبنهج واضحا :"  قبده كذلك ُب قولو

.  511 / 4... "  على ىداىا فسار
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        المريضة بالتقليد، والمبتالةومل هتّش ؽبا النفوس :"  ومن ذلك أيضا قولو
. 549 / 10... " باؼبنافسة 

 منهم وأشد من لصوص األمواؿ، أفتكإالّ أّف لصوص العقوؿ :"  كذلك األمر ُب قولو
. 316 / 11" عبثا وإفسادا 

. 92 / 15 ... " عدؿ، وال يصعد هبا إنصاؼال يهبط هبا :"  ومنو ما جاء ُب قولو
 ومن خبلؿ دراسة النصوص اؼبختارة ودراسة التكرير فيها يتبُت أف ىذا النوع أقل 

من ؾبموع األنواع األخرى، وىذا يزيد قليبل عن % 7األنواع وقوعا، فهو ديثل ما يقرب نسبة 
من ؾبموع  % 5 - 4معدلو العاـ ُب اػبطاب اغبجاجي العريب عموما، والذي ىو بنسبة 

. تكرير اؼبضموف ويكوف عادة ُب سياؽ تدعيم الدعوى
:  تكرير مفردتين في ثنائية/-3

من ؾبموع األنواع األخرى، أي ما يقل كثَتا عن سدس  % 9 ديثل ىذا النوع حوايل 
تلك األنواع، بينما وقوع ذلك النوع كثَتا نسبيا ُب النصوص اغبجاجية القددية؛ إذ يصل إىل 

، ُب حُت النصوص اغبجاجية اغبديثة يقل فيها وقوع تكرير اؼبضموف على %40أكثر من 
. مستوى ثنائية لفظية من صبلة واحد مقارنة بالقددية

على أف معٌت :"  ومن أمثلتو اليت وردت ُب نصوص الدراسة ما جاء ُب النص الثاين قولو
 وال ويتبذؿ أبدا وال يعلو، يتسّفل دائماالسياسة عندنا ُب تردده بُت طرُب السعة والضيق، 

: ، وعلى ىذا ديكن تصوير التكرار ىكذا59 / 2... " يسمو 
. (أبدا / دائما  )، (يتبذؿ / يتسفل  )

. 436/ 3... " تأريث للنارومّد للحمأة وما استمرار اؽبجرة إالّ :"  ومنو أيضا قولو
. (النار / اغبمأة  )، (تأريث / مّد  ): وديكن تصوير التكرار ىكذا
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األعنة  دوهنا، جاؿبا عن القيود العائقةطاغيا عن :"  ومن أمثلتو كذلك ما جاء ُب قولو
، وقد جاء التكرار ىنا ُب اؼبقدمات لتقرير اؼبعطيات، 509 / 4... " ُب ميداهنا الكابحة 

: وديكن تصويره ىكذا
. (الكاحبة / العائقة  )، (األعنة / القيود  ) 

فسيح       ، وملعب واسع للبختوبينهما ؾباؿ :"  كذلك األمر ما ورد ُب قولو
: ، وديكن تصوير التكرار ىنا ىكذا334 / 8 " للحظ

. (اغبظ / البخت  )، (فسيح / واسع  ) 
وزعزع ، حّرؾ الخامدوحسبو أنو :"  وفيو أيضا ما كاف ُب سياؽ تربير دعواه، قولو

: ، وتصويره يكوف ىكذا550 / 10 ... " الجامد
. (اعبامد / اػبامد  )، (زعزع / حّرؾ  ) 

، وقد جاء 551 / 10" بذؿ المحسنين ، وعطاء الكرماءوإمّنا تقـو على :"  وفيو قولو
: التكرار ىنا ُب إطار تدعيم دعواه، وديكن تصويره ىنا كما يلي

. (احملسنُت / الكرماء  )، (بذؿ / عطاء  )  
جسد بال              أو صورة بال حقيقةأو عبعلو :"  وفبا ورد أيضا ما كاف ُب قولو

: ، وذلك ُب سياؽ دحض دعوى ؿباججو، وديكن تصوير التكرار ىنا ىكذا92 / 15 " روح
. (روح / حقيقة  )، (جسد / صورة  ) 

، 93 / 15... " سطحيات تتغير و ... مظاىر تتبدؿوإمنا ىي :"  وُب نفس النص قولو
: وديكن تصوير التكرار ىنا ىكذا

. (تتغَت / تتبدؿ  )،(سطحيات / مظاىر  ) 
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. 254  /16 " واسع األرجاء، مترامي الجنباتُب قطر :"  والشيء نفسو ُب قولو
. (اعبنبات / األرجاء  )، (مًتامي / واسع  ): وديكن تصويره ىكذا

نرى أف ىذا النوع من التكرير دييل إىل جعل _ كما ُب عينات الدراسة _  وُب الغالب 
. الطرؼ الثاين ُب الثنائية اللفظية أعم وأقوى من الطرؼ األوؿ فيها

 كما ذبدر اإلشارة إىل أف تكرير اؼبضموف من ىذا النوع يبدو آلية أساسية من آليات 
، وىو اغباصل مع نصوص الدراسة 1على وجو خاص (اؼبتلقي  )تشييد اؼبعٌت وإقناع اؼبستقبل 

كما تناولناه، وىو بذلك يؤكد فكرة اؼبكاثرة أو اؼبغالبة اليت اقتضاىا احتجاج اإلبراىيمي، ؼبنزلة 
.   والقضية صبعاء قضية اعبزائر بكليتها ؿبور االحتجاج– أي اإلصبلح –اؼبوضوع عنده 

 : تكرير المضموف على مستوى الجمل والعبارات/-4

 ويسمى أيضا بالتعبَت اؼبماثل أو اعبمل اؼبًتادفة، وذلك حُت سبلك صبلتاف نفس اؼبعٌت 
 2.ُب اعبملة الواحدة

 وديثل ىذا النوع ما يقرب من ربع حاالت تكرير اؼبضموف ُب النص اغبجاجي العريب، 
كمعدؿ النسبة بُت القدمي واغبديث من صبلة األنواع األخرى ُب % 24.3إذ ديثل نسبة 

ُب نصوص مدونتنا، فمقارنة بُت ىذه النسبة ونسبة % 7.61اغبجاج العريب، وىو بنسبة 
تكرير اؼبضموف على مستوى اعبمل ُب النصوص اغبجاجية العربية القددية، واليت قد تصل إىل 

تبُت أف البشَت اإلبراىيمي ال دييل إىل األسلوب اغبجاجي العريب القدمي ُب % 40نسبة 
. توظيف ىذه اػباصية أو الوسيلة اإلقناعية

                                                 
1
. 246ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  

  -
2
. 222عمر ـبتار، علم الداللة، ص : ينظر 
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تلجئهم إليها :"  ومن األشكاؿ اليت وردت ُب النصوص اؼبختارة، ما جاء ُب قولو
 ، فاؼبكره واؼبضطر شيء واحد، 61 / 2" الضرورة إعباء، حىت يصَت اؼبختار كاؼبكره 

. فاعبملتاف ربمبلف اؼبضموف نفسو
وتعمل لتوحيد كلمة اؼبسلمُت ُب الدين والدنيا، وتعمل :"  ومنو أيضا ُب ىذا النص قولو

ُب تدخلك :" ، وفيو أيضا قولو62 / 2" لتمكُت أّخوة اإلسبلـ العامة بُت اؼبسلمُت كلهم 
واحتكارؾ للتصرؼ ُب وظائف ديننا " مع اعبملة اؼبوالية ؽبا وىي " ُب ديننا، وابتبلعك ألوقافنا 

. 63 / 2" وربكمك ُب شعائرنا 
فإف ىوى اؼبسلم لك أف فيك أوىل القبلتُت، :"  كذلك ُب كبلمو عن فلسطُت ورد قولو

، فاؼبسجد األقصى ىو       435 / 3" وأف فيك اؼبسجد األقصى الذي بارؾ اهلل حولو 
. أوىل القبلتُت

وقد كرر اؼبضموف نفسو ُب " أسبثلو حلف عمل ال حليف بطالة :"  واألمر نفسو ُب قولو
ومثلو ُب النص ذاتو . 503 / 4" وحلس معمل ال حلس مقهى : " اعبملة اليت تلتها وىي

، وقد أعاد "أَِمَن بعقلو وفكره أف يضّلل ُب اغبياة كما أَِمن هبما أف يضّلل ُب الدين :" قولو
:             تكرير اؼبضموف نفسو ُب اعبملة اليت تليها مباشرة وبتغيَت بسيط ُب الصياغة وىي 

. 511 /4" وُب اغبياة كما ُب الدين تضليل " 
فقد كرر اؼبضموف " فجاء اؼبقاؿ وعليو نفض من روح صاحبو :"  ومنو ما جاء ُب قولو

. 252 / 16" وجاء كصاحبو يلهث تعبا " باعبملة اليت بعده وىي 
 ومن خبلؿ النظر ُب حاالت ىذا النوع من التكرار، ديكن أف نستنتج بأف اعبملة الثانية 

ما تكوف أعم وأقوى ُب داللتها من اعبملة األوىل، واليت تشًتؾ معها ُب _ ُب الغالب _ 
ُب ىذا اؼبستوى من _ الداللة العامة أو اؼبعٌت العاـ، وىذا االطراد ُب العبلقة بُت اعبملتُت 

يؤدي إىل دفع اؼبعٌت إىل مستوى أقوى، وىذا ما يزيد ُب فاعلية ىذه الوسيلة اللغوية _ التكرار 



  واال ااإلقاا  ف اللمـااال   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث
 

 

191 

اإلقناعية ُب إقناع اؼبخاطب واستمالتو إىل وجهة نظر اؼبتكلم أو دعواه أو مصداقيتو أو دحض 
- .  أي اػبصم –دعوى اػبصم أو ردبا حىت إقناعو بالعدوؿ عن دعواه 

 :   بنية التوازي– 2  

فالتوازي عنده ىو ربط بُت عناصر ، والًتكيب ذىب ىاليداي إىل التفريق بُت التوازي 
  _السابق والبلحق_  وكبل العنصرين ، عنصر سابق وآخر الحق متصل بو،متساوية اغباؿ

 .وظيفة تامة  أي أداء ؛كيانا وظيفيا كامبلديثل نو أ دبعٌت ،نو حرأيتميز باالستقبللية أو 

الشكل السابق ، بوُب اؼبقابل من ذلك قبد أف الًتكيب عنده متميز عن التوازي  
فالًتكيب ربط بُت عناصر غَت متساوية ُب العمل أو اغبالة، فهناؾ العنصر اؼبتحكم وىو 

يتمتع بو العنصر اؼببلـز أو اؼبتحكم فيو،  العنصر اغبر اؼبهيمن واؼبتميز باالستقبلؿ، وىذا ما ال
ا كل منطوؽ أو كل خطاب خليط من عوطب. فهو عنصر غَت حّر بل  مرتبط بالعنصر األوؿ

 . 1السبلسل اؼبتوازنة واؼبًتاكبة

مدخل )ُب كتابو M. AK. HOLLIDAY وىذا التقسيم الذي قدمو ىاليداي  
يعد أفضل منهج لدراسة التوازي وىو األدؽ واألوَب حىت اآلف،  (إىل النحو الوظيفي 

 ، وسنعمل على إثبات ذلك ُب ىذه 2واعتمدناه ألنو يصلح تطبيقو على اللغة العربية 
الدراسة، ونعرض منهجو ىنا بإجياز واختصار، تيسَتا ؼبتابعة معاعبة التوازي ُب نصوص 

. الدراسة
السابق والبلحق ُب بنية :  وتتمثل العبلقات الداللية اؼبنطقية اليت تقع بُت العنصرين

العبلقة األوىل وىي التمديد : ُب عبلقتُت رئيسيتُت مها_ كما حددىا ىاليداي _ التوازي 
expamsion ، العبلقة الثانية وىي التصميمprojection .  

                                                 

1- Halliday, M.A.k :Am Introduction To Functional grammar, New York, 
 2

nd 
Edition, 1994. P221.                                                                                 
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: التمديد ويعٍت سبديد اعبملة الثانية للجملة األوىل بإحدى الطرؽ الثبلث اآلتية:العالقة األولى
 والذي فيو ربكم اعبملة الثانية اعبملة األوىل كاملة أو ربكم جزء منها اإلحكاـ: الطريقة األولى

بعبارة أخرى أو بأف ربددىا بشكل أكثر تفصيبل،     _ تصيغها _ فقط، وذلك بأف تقررىا 
 1. أو بأف تعقب عليها؛ أي دبعٌت تعلق عليها، أو تقـو بتوضيحها فتعطي ؽبا أمثلة

: وكمثاؿ توضيحي نضرب اؼبثاؿ اآلٌب 
.                          فبلف مل ينتظر ،            جرى بعيدا

                         1 =                              2 
 اعبملة الثانية ال تدخل عنصرا جديدا إىل الصورة، بل تشخص عنصرا مذكورا بالفعل 
 2.تشخيصا أكثر، بأف تقرره أو توضحو أو تنقحو، أو بإضافة خاصة أو تعليق وصفيُت

 :ولئلحكاـ ثبلث صور
  :الصورة األولى ىي العرض

 وفيو تربط اعبملة الثانية موضوع اعبملة األوىل بتعبَت ـبتلف، فتقدـ من وجهة نظر  
 .أخرى أو من أجل تقوية الرسالة ال أكثر
وذلك عندما نستخدـ _ُب حالة العرض _  وردبا تكوف العبلقة بُت اعبملتُت صرحية 

 ....أو، بتعبَت آخر، وديكن أف يقاؿ : الروابط الصرحية مثل 
: ومن أمثلتو ُب اؼبقاالت ما جاء ُب قولو

.  47 / 1" .....لبثت عوامل االستعمار هتدـ من ىيكل اإلسبلـ، وال تبٍت " 
                1=                                              2 
 .47 / 1" وللعلم أف عُت اؼبظلـو كعُت االستعمار، كلتامها يقظة :".. ومثلو ُب قولو

                                            1=                                       2 
  

                                                 

1- Haliday. ,op cit. P 220.                                                                                
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فجاء دبادة صرحية ُب فصل اإلسبلـ عن اغبكومة اعبزائرية، وكاف النص على :" و قولو
                                         1=                                                           2 

 . 187 / 7" ذلك صرحيا ال يقبل التأويل 
:  بالتمثيل (الشرح )الصورة الثانية ىي اإليضاح 

 وُب ىذا النوع تطور اعبملة الثانية أطروحة اعبملة األوىل أو الفرضية اؼبوجودة فيها، 
وذلك بأف زبصصها أو ربددىا على كبو أشد ، وعادة ما يكوف ذلك بالتمثيل          

 1.الفعلي اغبقيقي
على سبيل اؼبثاؿ ، على سبيل :  وقد تستخدـ ُب ىذه الصورة الروابط الصرحية مثل 

.... االستشهاد، كبو، مثل، خاصة 
البصائر ميزاف حق ولساف صدؽ، فهي تزف الرجاؿ :"  ومن أمثلتو ُب اؼبقاالت قولو

   .314 / 11... " بأعماؽبم 
                                                       1=                                    2 

: (مع ترتيب عكسي للجملتُت  )ومثلو قولو 
. 341 / 12" فبن يلبس لباس ىذه األمة اؼبسكينة ويدعي باظبها، كالعاصمي مثبل " ...

                       1=                                                     2  
  :الصورة الثالثة ىي التوضيح

 ُب ىذه الصورة توضح اعبملة الثانية الفرضية اؼبوجودة ُب اعبملة األوىل، بإحدى 
 . أساليب التوضيح أو بتعقيب توضيحي
 ، وليست 2اغبق، ُب اغبقيقة، فعبل، على األقل :  ويشيع ُب ىذه الصورة تعبَتات مثل 

ىذه الروابط مؤشرات بنائية على عبلقة التوازي، إمنا ىي مؤشرات سبكية أكثر منها بنائية ، 
 3.(من غَت رابط )ويغلب جدا أف تتجاور اعبملتاف 

                                                 

1- Hallyday, op cit. p 226.                                                                               

         
 .258اؼبرجع السابق، ص : ينظر- 2
. 259 العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص ؿبمد:  ينظر- 3
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وليس ىذا الرأي ابن يومو وال ابن التقرير، وإمّنا ىو ابن                :" ومثالو ُب اؼبقاالت
. 101 / 14"سنُت 

                                              1=                                           2 
واألمة اعبزائرية ناَىضت عدة استعمارات روحية ومادية، فلم تقهر ومل :"وقولو 

 .282/ 21"زبذؿ
                                    1=                                                          2 

وما ىاصبت دينا بالباطل، وإمّنا نعيت على رجاؿ              :"  وقولو كذلك
 .179 / 22" ... األدياف

                                              1=                          2 
، وذلك بأف سبد اعبملة الثانية اعبملة األوىل بإطالتها، (يضاؼ إىل )اإلطالة : الطريقة الثانية

. (الواو، أو )وتضيف إليها بعض العناصر اعبديدة، أو تستثٍت منها شيئا، أو بأف تعرض بديبل
. فبلف جرى بعيدا        واختبأ فبلف وراءه:          مثل 

                             1+                      2 
اإلضافة والتوزيع  : ولئلطالة صورتاف 
: إلضافة االصورة األولى ىي

 وذلك بأف يضم نسق إىل آخر، أو أف ذباور صبلة صبلة  أخرى، دوف أف يستلـز ذلك  
.  أي عبلقة سببية أو زمنية بينهما

أيضا، كذلك، باإلضافة، إىل، :  وغالبا ما تصحب اإلضافات اؼبتوازية دبواد سبكية مثل 
 1.فضبل عن ذلك، من ناحية أخرى

، كذلك جازؼ  ودبا يبدع من أسباهبا، أبوابا وطرائق:" ... ومن أمثلتو ُب اؼبقاالت قولو
                                                              1+                        2    

. 59 / 2" ..... بكلمة السياسة يرمي هبا 
 .185 / 7" النيابة وكالة عن صبهور، والشرط ُب اؼبوكل أف يكوف حرا  :"  وقولو

                         1+                          2 

                                                 
 .259 اؼبرجع السابق ص :ينظر-  1
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. س و ص :  وُب اؼبثالُت السابقُت نوع اإلضافة ىو إضافة إجيابية، وصورهتا عادة ىي
  :الصورة الثانية ىي التنويع 

.  وفيو تقدـ اعبملة على أهنا بديل الكلي أو اعبزئي عبملة أخرى 
بدال من ذلك ، على العكس من :  من الروابط السبكية اليت تصاحب ىذه الصورة قبد

. ، من ناحية أخرى ، على الرغم من، غَت أف ، بيد أف 
 1: وغالبا ما يأٌب التنويع ُب ثبلث صور كما بينها ىاليداي وىي

اؼبعٌت الصورة 
.  [يد مسد]استبداؿ " على رغم - "

. طرح أو إسقاط" غَت أف- " 
.   بديل" أو-  " 

 .(ب)ولكن  (أ)ليس - 
. (ب)ولكن ليس كل  (أ)- 
. (ب )أو  (أ)- 

 
. للجملة الثانية أو الثانوية (ب )ُب اعبدوؿ السابق للجملة األوىل والرمز (أ)يشَت الرمز

يـو ليس غريب عن رزنامة :"  ومن أمثلة التنويع ُب نصوص الدراسة ما جاء ُب قولو
، ....االستعمار 

                                                                                   1 
 .333 / 8" ختاما لكتاب اغبرب _ عن قصد _  الغريب فيو أف جيعل ولكن
+     2         

". ص " ولكن " س " ليس :      وىذا نوعو استبداؿ وصورتو
 القدمي متفرؽ واعبديد           غير أفوزيادة آلخر، وإذا ىو ىو، :" ....  وقولو

    2                                   +1             .235 / 13" ؾبموع 
". ص " ولكن ليس كل " س : "   نوعو طرح وصورتو

 برناؾبا من سبللة      أوتعرض عليكم حلوال ال ربقق رغائَب األمة، :"  وقولو
          2+                                    1              .188 / 7" الدستور

                                                 

. 260اؼبرجع السابق، ص : ينظر- 1
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". ص " أو " س "    نوعو بديل وصورتو 
 وذلك بأف سبد اعبملة الثانية اعبملة األوىل ،(تكاثر بواسطة )التعظيم  :الطريقة الثالثة

بتنميقها بواسطة تكييفها مع ظرؼ زماين أو مكاين أو علة أو شرطها أو حالة، وذلك 
. باإلشارة إىل إحدى ىذه الطرؽ 

ىكذا، كذلك ، ؽبذا السبب، مع :  والروابط السبكية اؼبصاحبة ؽبذا النوع ىي عادة 
 1....ذلك، مع أف ، على أف ، ولكن، إذف، من ٍب، حينئذ، إذ ذاؾ، 

. كاف فبلف مذعورا،           وؽبذا جرى بعيدا:        مثاؿ
                     1                          ×2 

:  ومن خبلؿ نصوص الدراسة نلحظ بعض األنواع اؼبنطوية ربت ىذا النوع منها
 / 15" إنكم أقمتم ُب اعبزائر ُب عهدىا األخَت عامُت، وأحطتم رؤية وعلما دبا  جيري :" قولو
. التعظيم الزماين   2                                   ×1.         94

 .253 / 16....."  فأقرضوا أبناءكمأساس لرّب األبناء لآلباء  إف بّر اآلباء لؤلبناء:"  ومنو
. سبب  ػػ أثر: ىيئتو     2                  ×1                     

ذكرت فرنسا ُب              _  إذف_أىذه شكشوكة أدياف؟ فلماذا :"  ومنو
 2                                         ×1.            352 / 18..." االسم
..."  منها ما يفرع الكواكبمع أفّ ىذا الوصف على القضايا األرضية، :" ...  وقولو
22 / 176.                      1×                                          2   

 
وتعٍت أف اعبملة الثانية تخصمَّم من خبلؿ اعبملة   projection التصميم: العالقة الثانية

 : األوىل، وللجملة اؼبصممة حالتاف
؛ أي تنصيص مزدوج، وذلك بأف (" يقوؿ  " ) أف تكوف ملفوظا :(الحالة األولى) 

.  أو بناء لفظي (منطوؽ تعبَتي )تصمم الثانية على أهنا ملفوظ 
 ".سأجري بعيدا:  " قاؿ فبلف :                 مثل

                     1      "            2 
                                                 

. 256، ص اؼبرجع السابق: ينظر-  1
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(: أي تنصيص مفرد)_  خاطرة _  (  يفكر ) أف تكوف فكرة  :(الحالة الثانية)أما   
:  وذلك بأف تصمَّم الثانية على أهنا فكرة أو بناء معنوي

      .1   سأجري بعيدا:     فكر فبلف ُب نفسو:                مثل
                                1                      2 

الداللية اليت ربكم عبلقة التوازي وطرؽ ىذه العبلقات ىي ذاهتا -  العبلقات اؼبنطقية 
اليت ربكم عبلقة الًتاكيب، ولكن طبيعة عبلقة جخزأي اؼبنطوؽ أو اؼبركب اعبملي أو العباري 

 واعبدوؿ التايل يبُت ىذا التمايز ُب عبلقة 2. أحدمها باآلخر سبيز بُت التوازي والًتاكيب
:  التصميم 

 
الًتاكيب التوازي الطريقة  

 
التلفظ 

بأنو كاف جيري بعيدا " س " قاؿ" سأجػػري بعيػػدا":" س"قػػاؿ 
ب "     أ                   2                   " 1  

 
 الفكرة 

أف جيري بعيدا " س " فكر   سأجري بعيدا :ُب  نفسو " س" فكر
    1                      2              أ     ب 

 
:  ففي اعبدوؿ السابق ومن خبلؿ األمثلة يتبُت أف

يشَت إىل  " 2 " إىل اعبملة السابقة، وأف الرقم_ ُب عبلقة التوازي _ يشَت  " 1 "الرقم  -1
 .اعبملة البلحقة، وكل منهما دياثل اآلخر

 (ب)إىل اعبملة العاكسة، وأف اغبرؼ_ ُب عبلقة الًتاكيب _ يشَت  (أ) أف اغبرؼ  -2
 .يشَت إىل اعبملة احملكومة؛ أي أف اعبملة اغباكمة تقـو على تكييف اعبملة األخرى احملكومة

 وعن أمثلتو ُب نصوص الدراسة، أّف النوع األوؿ يكوف بعدد حاالت مقوؿ القوؿ، 
. سواء أكانت للكاتب ذاتو أـ لغَته، وىي قليلة إذا ما قورنت حباالت التمديد

                                                 
 . 256ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-  1
 .258 ، 257اؼبرجع نفسو، ص : ينظر-  2
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. 179 / 22...." قد زعمت أننا ال نعود،: وقاؿ خياطبو: " ومن التصميم بالقوؿ قولو
                                            1"                     2 

 .101 / 14.... " إف مساعي العقيب ضائعة : وقاؿ يل:"  ومنو
                           1"            2 

إف اؼبفتيُت اللذين سلما اؼبساجد سلما ما ال         : فقلت لو ما معناه:"  وقولو
 2                          "1      .101 / 14" ديلكاف 

. 437 / 3" إّف العرب مل ينزعوا فلسطُت من اليهود : وقاؿ التاريخ:"  ومنو كذلك
                             1"             2 

:  ومن التصميم بالفكرة ما جاء ُب قولو
" أّف لغتها جزء من كياهنا السياسي والديٍت _ وسبوت ُب اعتقادىا _ إف ىذه األمة تعتقد  " 
21 / 284.       1                                          2 

وإف كاف ال _  مل نعثر على التصميم بالفكرة ُب مقاالت الدراسة إاّل اؼبثاؿ السابق 
، وإال فاؼبقاالت خالية سباما من التصميم بالفكرة، وىذه صفة النص اغبجاجي _ديثلها بدقة 

 .العريب بصفة عامة؛ إذ تندر فيو ندرة بالغة جدا
 :(التوازف  ) بنية االزدواج – 3

 األبنية اؼبتوازنة أبنية تركيبية تتوافق أجزاؤىا ُب عدد وحداهتا وأوزاف ىذه الوحدات والبنية 
 1.النحوية، أو ىيئة ترتيب ىذه الوحدات، وىي كذلك متوافقة ُب فواصلها

من أقساـ الشعر، وىو ما أتى على قافيتُت قافيتُت إىل " اؼبزدوج "  ومن اؼبعروؼ أف 
آخر القصيدة، واؼبزدوج ُب النثر كبسبو أصيبل ُب اللغة العربية ذات األصوؿ الشفاىية، وليس 

من باب ؿباكاة النثر للشعر ُب بنية إيقاعية جوىرية ذات تأثَت ظبعي وعاطفي ُب اؼبستمع 
. فقط، وقد عوِب عند البيانيُت العرب القدامى على أنو من مظاىر اعبودة ُب صناعة الكبلـ

، ورأى أف العرب تزيد "حفظ التوازف " عند الثعاليب ُب فصل " التوازف "  فقد ورد لفظ 
األحزاب، / (َوَتظخنُّوَف بِاهلِل الظُّنخونَا  ):وربذؼ حفظا للتوازف وإيثارا لو، ومّثل للزيادة بقولو تعاىل

                                                 
1
، ندوة فتحي رضواف، اجمللس "فتحي رضواف " إدياف السعيد جبلؿ، تطور لغة اػبطاب السياسي ُب مقاالت : ينظر-  

. 62،ص 1999األعلى للثقافة، القاىرة، مايو 
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، وىو 1وغَتىا 4  الفجر، اآلية/(واللَّْيِل ِإَذا َيْسِر  ):، وللحذؼ بقولو تعاىل10جزء من اآلية 
. ُب ىذا غَت ما نقصده ُب ىذا اؼبقاـ

؛ إذ ىو عنده         "اإلتباع "  وقد ورد التوازف عنده بالصورة اليت نريد ربت مسمى 
من سنن العرب وذلك بأف تَػْتَبع الكلمةخ الكلمَة على وزهنا ورويها، إشباعا " _أي اإلتباع _ 

جائع نائع، وساغب الغب، وعطشاف نطشاف، وَصّب َضّب، : وتوكيدا واتساعا، كقوؽبم
. ، وإف كانت األمثلة اليت أوردىا عبارة عن كلمات مفردة ال عبارات أو صبل2"وخراب يباب 

:  عند أيب ىبلؿ العسكري أيضا، من ذلك قولو" اإلتباع " دبعٌت " التوازف "  كما ورد 
غَت الكلمة عن وجهها للموازنة بُت األلفاظ وإتباع الكلمة _ صلى اهلل عليو وسلم _ وكاف " 

وال حيسن منثور الكبلـ وال حيلو :" ، كما عرّفو باالزدواج؛ إذ يقوؿ3"قصدا للتوازف ... أخواهتا 
. 4"حىت يكوف مزدوجا، وال تكاد ذبد لبليغ كبلما خيلو من االزدواج 

 وقد رادؼ أبو ىبلؿ العسكري بُت التوازف واالزدواج والسجع؛ إذ يذىب إىل أّف 
. حضور االزدواج قصدا للتوازف وصحة للتسجيع

جيخَْعَل كبلـٌ حبذاِء " وذلك عنده بأْف " احملاذاة "  ىذا وقد عرّفو ابن فارس ربت مسمى 
، وقد مثل لو باأللفاظ اؼبفردة واعبمل 5"كبلـ، فيخؤتى بو على وزنو لفظا، وإف كانا ـبتلفُت 

. وذلك بآيات من القرآف الكرمي
، وتناولو من باب توازف اعبملتُت ُب عدد "السجع "  وذكره ابن األثَت على أنو 

. الوحدات وكذا توافق الفاصلة
 

                                                 
1
، (د ط  )ياسُت األيويب، اؼبكتبة العصرية، بَتوت، : أبو منصور الثعاليب، فقو اللغة وأسرار العربية، شرح:ينظر -  

. 369، ص 2003
2
. 420اؼبصدر نفسو، ص  -  

3
. 261العسكري، الصناعتُت، ص  -  

4
. 260اؼبصدر نفسو، ص  -  

5
عمر فاروؽ الطباع، مكتبة اؼبعارؼ، : ابن فارس، الصاحيب ُب فقو اللغة ومسائل وسنن العرب ُب كبلمها، تح -  

. 231، ص 1993، 1بَتوت، ط
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:  وقسم السجع على ذلك إىل ثبلثة أقساـ ىي
قسم أوؿ يكوف فيو الفصبلف متساويُت، ال يزيد أحدمها على اآلخر؛ أي تطابق تاـ  -

. بُت الفصلُت وىو األفضل عنده
يكوف فيو الفصل الثاين أطوؿ من األوؿ، طوال معتدال وإال عد ذلك عيبا  وقسم ثاف -

 .وقبحا واستنكر ذلك على صاحبو

 1.وقسم ثالث يكوف فيو الفصل األخَت أقصر من األوؿ وىو عنده عيب فاحش -
، وما اختاروا لو من مناذج من "االزدواج " يستخلص من صبلة ما ذكره القدماء عن  

: القرآف الكرمي وكبلـ العرب ما يأٌب
إف االزدواج تكوينات كبلمية متوازنة األجزاء ُب عدد وحداهتا اللغوية، وىيئات -  (1)

 .ترتيبها، وكذا فواصلها

أف االزدواج يقع أيضا ُب اعتبارين اثنُت أحيانا، رغم االختبلؼ بُت األجزاء ُب -  (2)
 .أحد االعتبارات الثبلثة السابقة

إذا مل يقع التوازف بُت األجزاء ُب الطوؿ، فاألفضل أف يكوف اعبزء األخَت -  (3)
 .أطوؿ، وإف كاف قد ورد عكس ذلك ُب كبلـ العرب

 .توازف األجزاء توازنا كليا أصبل وجوه التوازف-  (4)

فضبل عما للتوازف من أثر ظبعي إجيايب ُب رونق الكبلـ، فإف لو عبلقة بتمكُت -  (5)
 2.معناه

                                                 
1
 (. 257 - 255 )ابن األثَت، اؼبثل السائر، ص : ينظر -  

2
 .269، 268ؿبمد العبد، النص واػبطاب واالتصاؿ، ص : ينظر-   
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 وتتحقق بنية التوازف إذا توافرت فيها العناصر األربعة، توازف عدد الوحدات وأوزاهنا 
وىيئة ترتيبها وفواصلها، كما يتحقق باختفاء بعض تلك العناصر أو وجودىا               

. ناقصة غَت تامة
 ومهما يكن فاستقراء نصوص الدراسة ُب ظل االعتبارات اؼبختلفة اليت توفر توازنا 

: للعبارات اؼبزدوجة، ديكننا تبيُت أصناؼ وأمناط أبنية التوازف ُب مدونة الدراسة كما يأٌب
وذلك باالتفاؽ التاـ ُب زنة الوحدات وعددىا : التوازف التاـ ُب العناصر األربعة/- 1 

. وىيئة ترتيبها وُب الفاصلة
على أف :"  نلمس ذلك ُب إطار تربير دعواه بأف ال سياسة ُب ىذا البلد، وذلك ُب قولو

يتسفل دائما وال يعلو، ويتبذؿ أبدا _ ُب تردده بُت السعة والضيق _ معٌت السياسة عندنا 
 .59 / 2 " وال يسمو

التياع وحرارة، وجرت ُب آداهبم العاطفية ؾبرى األمثاؿ، من :"  والشيء نفسو ُب قولو
. 297 / 5" وحسرة ومرارة 

من أخذ فقو الطبلؽ من ىذا اؼبنبع العذب، يعلم أيُّ ِحكم مبثوثة :"  ومنو ُب قولو
. 298 / 5 " كل كلمة وكل جملةربت 

يطوي المناىل بال سائق وال وإف الدين الذي :"  كذلك ُب إطار تدعيم دعواه، قولو
. 81 / 6 " حاد، ويقتحم المجاىل بال دليل وال ىاد

الحمى الذي ال يطرؽ، والسياج الذي ال :"  وُب نفس اإلطار التربيري التدعيمي قولو
. 82 / 6 " يخرؽ

 " من منزلة إلى منزلة، ومن مرحلة إلى مرحلةوتعطيل اؼبواىب :"  وما جاء ُب قولو
11 / 317 .
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. 12/341 " اـر دينك باسم دينك، واخدع أمتك باسم أمتك:"  ومن أمثلتو قولو
.  91 / 15 " رقيق زراعي، وخدـ صناعي:" وقولو

. 138 / 19" أشد مضاضة، واشنع غضاضة وظلم ذوي القرىب :"  ومنو أيضا 
 التوازف بُت األجزاء باالتفاؽ ُب زنة وحدهتا اتفاقا ناقصا، فضبل عن االتفاؽ ُب الًتتيب /-2  

. والفاصلة
 من ذلك قولو ُب تدعيم دعواه، من أف لعبد اغبميد بن باديس دورا ُب التغَت 

وكذلك قولو ـباطبا . 550 / 10 " وحسبو أف حّرؾ الخامد، وزعزع الجامد:" واإلصبلح
شاعروف _ بعد طبود الفورة والصحوة من نشوة الفوز _ فهل أنتم :" أعضاء اجمللس اعبزائري 

. 186 / 7" ؟ بواجبكم، ومقدروف لمسؤوليتكم 
صلة متينة، فلتحرص ىذه اعبمعيات على أف تكوف :"  ومنو كذلك ما جاء ُب قولو

. 315، 314 / 11 " الدعاة الفاشلوف، والسماسرة المضّلوفىؤالء .... وواسطة أمينة 
. 341 / 12..." أجهز على البقية الباقية، ولك مني الجنة الواقية:"  وكذلك قولو

، ُب حيلة المحتاؿ وغفلة الغافلضاع بُت :" ...  كذلك من أمثلتو ما ورد ُب قولو
.   47 / 1... " وقت 
. 61 / 2 " التبـر بها والتسخط عليهايقوؿ عنها االستعمار ُب معرض :"  ومنو 
وصمها :" وكذا قولو. 514 / 4 " منحدر النصبابها وقرارة النسكابهاكأمنا ىو :" وقولو

. 78 / 6 " بعضهم بالتحريف والتبديل، وخلطها بعضهم باألجنبي والدخيل
من ذلك قولو ُب .  التوازف بُت األجزاء باالتفاؽ ُب الًتتيب والفاصلة دوف زنة الوحدات/-3 

وإف اجمللس :" تدعيم دعواه من أف الدستور مستمد نقصو وضعفو من ضعف اجمللس ذاتو
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ألف :" ومنو كذلك . 93 / 15 ... " ناقص بنقصو، مختل باختاللوالذي انبثق منو 
. 491 / 20 " يجب اإلنصات لو، ويحـر الكالـ معوالسبلح خطيب صبعة 

 التوازف باالتفاؽ ُب زنة الوحدات اتفاقا ناقصا مع االتفاؽ ُب الفاصلة دوف /-4 
طاغيا عن القيود :" من ذلك قولو مشيدا بالشباب اعبزائري ُب سعيو لتحقيق مراده. الًتتيب

:     ومنو ُب نفس اإلطار . 509/ 4" العائقة دونها، جامحا عن األعنة الكابحة في ميدانو 
. 517 / 4 " بالحجاج واإلقناع، ال باللجاج واإلقذاعأسبثلو مصاوال ػبصومو " 

فإف اإلسالـ حي خالد في داره، وإف العربية حية خالدة :"  كذلك األمر مع قولو
. 345 / 12" في جواره 

ومنو قولو ُب سياؽ تربير .  التوازف باالتفاؽ ُب الفاصلة دوف سائر اؼببلمح األخرى/-5 
.  435 / 3 " ترامت ىمم الفاتحين، وترامت األينق الذلل بالفاتحينإليك :" ... دعواه

من ذلك .  التوازف باالتفاؽ ُب زنة الوحدات اتفاقا تاما وُب الًتتيب دوف الفاصلة/-6 
.  186 / 7"  جرت أمور سخط الساخط وحسد الحاسدوبُت :" قولو

من عاؿ إلى أعلى، ومن نافع إلى                   تنتقل هبا ُب كل عاـ : " ومنو كذلك
. 254 / 16 " ما بنوا وشادوا، وما نقضوا وتبرواونذكر :" وقولو. 313 / 11 " أنفع

من .  التوازف باالتفاؽ الناقص ُب زنة الوحدات، واالتفاؽ ُب الًتتيب دوف الفاصلة/-7 
. 62 / 2 " برقية راؽ، وال بتهديد مهددوأننا ال نستنزؿ على ذلك الفهم :" ذلك قولو

وأيضا ُب . 186 / 7 " وعظ واعظ، ونصح ناصحفبل تستغنوا عن :" وكذلك ُب قولو
. 334 / 8 " مجاؿ واسع للبخت، وملعب فسيح للحظوبينهما :" قولو

أما ُب اعبزائر فاالنتخابات منذ سّنت، :"  ومن أمثلتو ُب نصوص الدراسة كذلك قولو
ال يهبط بها انصاؼ وال يصعد :" ومنو أيضا. 343 / 12 " لعبة العب وسخرية ساخر
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ما تقدمت إال في وإمنا ىي باقية حيث تركتموىا، :" وكذلك قولو. 92 / 15 " بها عدؿ
حالة بحالة، ولبوسا لتستبديل :" ومنو. 94 / 15" التأخر، وما ترقت إال في االنحطاط 

. 254 / 16" بلبوس 
ومن أمثلتو ُب اؼبقاالت ما كاف ُب .  التوازف باالتفاؽ ُب ترتيب الوحدات فقط/-8 

ال يستهويو بريق الذىب، وال يرىبو بريق وعرضت القضية على ؾبلس عدؿ وحق :" قولو
وحدة الكلمة ما كانت تصبو إليو من :" ... وكذلك األمر ُب قولو. 436 / 3 " السيوؼ

.  343 / 12" واجتماع الشمل 
:    وكذلك قولو. 92 / 15 " جسدا بال روح أو صورة بال حقيقةأو عبعلو :"  ومنو

مظاىر تتبدؿ بال فائدة، وإمنا ىي  .... ومنهوؾ من الظلم، ومستشرؼ إلى العدالة" 
. 93 / 15" وسطحيات تتغير بال جدوى 

.  254 / 16 " قاـ بحظو من األمانة، وقاـ بعهده من القسطفأيّنا :"  ومنو كذلك
لتحويل النظرة من أفق إلى أفق، ونقل كل واحدة من ىذه اؼبؤثرات كافية :" كذلك ُب قولو

. 187 / 22" االتجاه من سبيل إلى سبيل، وتبديل العقلية من نزعة إلى نزعة 
 ىي األكثر وقوعا ُب اؼبقاالت، ُب حُت أف 7 – 2 – 1 فبا يبلحظ ىنا أف األنواع 

النص اغبجاجي العريب القدمي دييل إىل األنواع الثبلثة األوىل، أما النص اغبجاجي العريب 
اغبديث فيميل إىل األنواع الباقية، وىو على عكس ما جاء ُب اؼبقاالت، فبا يدلل على ميل 

اإلبراىيمي إىل األسلوب اغبجاجي العريب القدمي ُب االزدواج، ألف األنواع األوىل أكثر إحكاما 
. من حيث السبك

 وإذا نظرنا لبلزدواج من منظور الوحدة الًتكيبية اليت يقع فيها، كأف يكوف ازدواجا بُت 
عبارات من صبلة واحدة، أو ازدواجا بُت صبل تامة قائمة بذاهتا، لرأينا أف اإلبراىيمي أكثر ميبل 
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إىل استخداـ االزدواج بُت اعبمل؛ إذ مثلت حوايل ثبلثة أرباع استخداـ االزدواج ُب اؼبقاالت، 
وذلك من خبلؿ األمثلة السابقة، ومقارنة بالنص اغبجاجي العريب القدمي، فهذا األخَت يكاد 
يكوف قسمة بُت وقوعو ُب العبارات ووقوعو ُب اعبمل، ُب حُت النص اغبجاجي العريب دييل 

. وأكثر% 70إىل استخداـ اعبمل تامة أكثر، واليت سبثل حوايل 
 من الناحية الداللية تتقاطع حاالت التوازف مع حاالت ينتظمها تكرير اؼبضموف أو 

مظاىر تتبدؿ ببل فائدة، وسطحيات تتغَت ببل جدوى :" التقابل أو التخالف، ذبمع اعبملتاف 
ما تقدمت إال ُب التأخر، وما :" بُت التوازف والتكرير اؼبضموين، وذبمع اعبملتاف ُب قولو" 

منهوؾ من الظلم، :" بُت التوازف واؼبقابلة، وذبمع اعبملتاف " ترقت إال ُب االكبطاط 
. بُت التوازف واؼبخالفة ُب اؼبعٌت" ومستشرؼ إىل العدالة 

 وفبا ينبغي اإلشارة إليو ىنا أف حاالت تقاطع التوازف بالتكرير اؼبضموين ديثل ما يقرب 
من ثبلثة أرباع حاالت تقاطعو مع العبلقات الداللية األخرى بُت األجزاء اؼبتوازنة، وىذه 

.  مسألة مهمة للغاية لكل من التوازف والتكرير اؼبضموين
كبن أماـ مثل ىذا القدر من العبارات واعبمل اؼبتوازنة على مستوى الشكل، واؼبًتادفة 

أو شبو اؼبًتادفة على مستوى اؼبضموف، وىذه ىي اؼبنطقة اؼبركزية األىم اليت تتفاعل فيها البنية 
والداللة وتشتغبلف معا ُب النص اغبجاجي العريب وقد هتيأت لو مكوناتو اغبجاجية اؼبختلفة 

 1.قصدا إىل تثبيت التربير أو إقناع اػبصم واؼبخاطب بعامة بصدؽ دعوى اغبجاج
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 ما خاصة ببعضها، أيف أن حاولت النتائج من مجلة إىل الدراسة ىذه يب أفضت لقد
 ادلوضوع ىذا نتائج كل عن كشفت قد أين أّدعي فال استخلصتو، ما بني من مهما رأيتو

 احلجاج ومسار احلجاجي، واخلطاب للخطاب بدراسة استهالال وتشعبو، أمهيتو مع خاصة
   الدراسة مدونة على تطبيقو موضوعات تعدد مث حديثا، اللغوية احلجاج نظرية إىل وتطوره

 فيها احلجاجي النص لبناء دراسة من ؛ _اإلبراىيمي البشري حملمد اإلصالحية ادلقاالت_ 
. احلجاجية اإلقناع بوسائل انتهاء احلجاجية، والعوامل الروابط دراسة وكذا مكوناتو، إىل

 يف خاصة وأسلوبو، اإلبراىيمي البشري تكوين لطريقة يوبتطرق ادلدخل خالل منو 
 عالية درجة على اإلبراىيمي أن لإلصالح، اموجو منها كان وما " البصائر عيون " مقاالت

 فقد يكتسبها، اليت وادلعرفية اللغوية الكفاءة على بناءً  احلجاجي، واألداء اإلقناع طريقة يف
 اتسامو مع والدليل، باحلجة اإلقناع ومنهجية االستنباط وطريقة التحليل أسلوب اتبع

 الشخصية القناعة لعاِمَلي ومراعيا ادلنطق ميزان ذلك يف زلكما الطرح، يف العلمية بادلوضوعية
. واالنتماء

 منتهى نفسو الوقت يف وىو للحجاج وسيلة اخلطاب أن نلحظ األول الفصل ومن 
 وسلوكيات آراء على للتأثري موجو متداول ىو فيما احلجاجي اخلطاب وأنَّن  الوسيلة، تلك

 وما معني، معتقد أو سلوك ترك أو بتبين ِإنْ  اإلقناع؛ إىل يهدف خطاب وىو ادلخاَطب،
 يتصل ال واحلجاج والتأثري، االستمالة غايتو االتصال يف طريقة إالّ  احلجاجي اخلطاب
 كما وادلكتوب، الشفوي اخلطاب ضروب كافة يشمل وإّّنا سلصوص؛ اخلطاب من بضرب

     السياسة يف كما األدب يف فهي ضوابطو؛ ختتلف ال ولكن احلجاج رلاالت ختتلف قد
 .وغريىا الفلسفة أو

  السوفسطائيني عند اعتمد فقد بالفلسفة، ارتبط اليونان عند احلجاج أن صلد كما
 القياس ذلك أجل من مستعملني خاطئة، حججو كانت وإن حىت احملاجج تأثري قوة على

 عبارة فكان أفالطون عند أّما التملق، على قام فحجاجهم العاطفية، اإلثارة وكذا ادلغالطي
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 الظنّ  رلال من احلجاج نقل على عمل وقد العلم، عن خيتلف ال عنده ىو والذي جدل عن
 الربىان أن إىل وذىب أفالطون أستاذه أرسطو خالف كما احلقيقة، رلال إىل واالحتمال

. والشعر واخلطاب اجلدل قبل احلقيقة قول على األقوال أقدر

       السوفسطائيني عند فهي باخلطابة،  -اليونانيني أي- ىم عند احلجاج ارتبط كما 
 الكشف " أرسطو وعند ، "بالقول النفوس قيادة صناعة " أفالطون وعند ، "إقناع صناعة" 

  ".لإلقناع ادلمكنة الطرق عن

 صحة إثبات يف وادلناطقة ادلتكلمون بو اىتم قد العرب عند احلجاج أن حني يف 
 وجدل مناظرات عن عبارة عندىم احلجاج فكان غريىم، معتقدات وإبطال معتقداهتم
 دليل وىذا مجيعا، ذلم موحد مصطلح لو يكن ومل عدة، مسميات حتت ناقشوه إذ وبرىان؛

 للخطاب األوىل الغاية جعلوا أهنم كما باحلجاج، يتعلق فيما عندىم الرؤية وضوح عدم على
 عندىم واقتصر ثانويا، أمرا واعتربوه احلجاج غاية ىو الذي " اإلقناع " ال " اإلخبار " ىي
 . واالستدالل والربىان اجلدل مباحث على

 حيث فمن حجاجيا، ادلقاالت نص بناء تيجيةاباسًت وادلتعلق الثاين الفصل يف اأمّ  
 نفسو ىو ادلقاالت يف ادلتواتر احلجاجي الشكل أن نالحظ ادلقاالت لنصوص الشكلي البناء

 تربير، دعوى، مقدمات،: الًتتيب ىذا على القائم الشكل وىو العريب، احلجاجي النص يف
 ترابطا تعطي إذ احلجاجية؛ احلركة أُأسّ  من تعد اليت بادلنطقية يتسم الشكل وىذا تدعيم،
. للمقاالت العامة الداللية العالقات بني منطقيا

 بناء يف مألوف ىو ما سلالفة إىل ذىب قد اإلبراىيمي أن صلد بالدعوى يتعلق وفيما 
 يف تذكر احلاالت أكثر يف _ الدعوى أي _ األخري ىذا يف فهو العريب، احلجاجي النص
 كانت إذ اإلبراىيمي؛ مع رأيناه الذي بالشكل تّضمن أن ال أكثر، أو واحد منطوق ىيئة

 أهنا باب من القضايا بعض مع يتعامل ىو وإّّنا نقصا أو عيبا يعدّ  ال وىذا النصف، حوايل
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 خالل من ادلتلقي ويكتشفها معرفتها، مدلع ال نكرانا تُأغّيب وأهنا مشهورة، أو معروفة
. والتربير التدعيم

 مكونات من اأساسيّ  امكون باعتباره التدعيم على اإلبراىيمي اعتماد كذلك نالحظ 
 احلاالت أكثر يف عنده جاء وقد فيو، ادلعتمدة الداللية ادلنطقية الوسائل من ووسيلة احلجاج،

 يف التدعيم جتسد   وقد الدعوى، لصحة مدعمة وأمثال وشواىد منطقية أدلة عن عبارة
. بادلصداقية والتدعيم بالقيمة، التدعيم بالدليل، التدعيم: الثالثة بوجوىو ادلقاالت

 االنسجام يف مهما دورا ذلا اإلبراىيمي بتوظيف احلجاجية الروابط لعبت كما 
 يف وإسهامو انسجامو على واحلفاظ النص استمرارية بدور اضطلعت إذ والتداويل؛ التلفظي
 الشيء القضايا، وتسلسل بتدرج مسح شلا للخطاب، الشامل واالتساق والتدرج االتساع

 والنزعة العامة، احلجاجية سًتاتيجيةالا داخل زلددا حجاجيا دورا قول لكل يسند الذي
 احلجاجية، والعوامل اللوازم تلك بتضمينها للمقاالت، اللغوي البناء يف بادية احلجاجية
. خاصا حجاجيا توجيها البداية من وتوجيهها

 الداليل ادلنطقي القياس وّظف قد اإلبراىيمي أن نلحظ الثالث الفصل خالل ومن 
 استنتاج تاركا والصغرى الكربى بادلقدمة مصرحا اللغوية، اإلقناع وسائل من كوسيلة

 بالغ دور لو للمتلقي استنتاجها أمر وترك بالنتيجة التصريح وعدم للمتلقي، النتيجة واستنباط
حاِجج كان لو من أفضل دورا تؤدي فهي اإلقناع، يف األمهية

ُأ
 النتيجة، يعطي الذي ىو ادل

 ال احلجاج ونتائج اإللزام،و الفرضو اإلجبار من بشيء ادلتلقي معو يستشعر الذي الشيء
 األداء بذلك ويصبح ادلتلقي، أفعال وردود لقناعات ختضع وإّّنا عادة، ذلك  علىتعتمد

 أثناء تدعيماتو على يُأركِّز ما كثرأ احملاجج يركز وذلذا أبلغ، اإلقناع ألن أقوى، احلجاجي
. النتائج إىل ادلتلقي إليصال ووسيلتو غايتو ألهنا احلجاج،
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 حذف بني اإلبراىيمي فيو نوَّنع الذي ادلضمر القياس توظيف يف نفسو األمر وىو 
 القياس ىذا يف ينطلق ما فعادة معا، االثنتني أخرى وأحيانا النتيجة وأحيانا الكربى للمقدمة

. النتيجة وىو مشكل ىو ما إىل الكربى، ادلقدمة وىو ادلتلقي بو يسلم شلا

 النص ثراء ىي الدراسة، ىذه خالل من إليها التوصل ميكن نتيجة أىم تبقى ورمبا 
 ىذه دلثل خصبة أرضية عطاءإ على قدرتو مدى ثباتإو احلديث، احلجاجي العريب

 قراءة إىل أكثر السعي يستدعي شلا النصية، واللسانية والتداولية اللغوية احلجاجية الدراسات
 اللسانية النظريات ضوء يف إليو التوصل مت ما ظل يف وجديدة جادة قراء النصوص ىذه

. اأغواره كشفو احلديثة، واللغوية
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 جدول لتوضيح معلومات ادلقاالت ادلختارة للدراسة، وإعطائها أرقاما خاصة لتسهيل التعامل 
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 48 – 46 1947 1من احلقائق العريانة  01
أعماذلا ومواقفها : مجعية العلماء 02

موقفها من السياسة والساسة 
3 1947 59 – 63 

 438 - 435 1947 5تصوير الفجيعة : فلسطني 03
الشباب اجلزائري كما متثله يل  04

اخلواطر 
5 1947 509 – 517 

: من مشاكلنا االجتماعية 05
الطالق 

7 1947 297 – 300 

 82 – 78 1947 13األديان الثالثة يف اجلزائر  06
كتاب مفتوح إىل األعضاء  07

ادلسلمني باجمللس اجلزائري 
33 1948 185 – 188 

 335 – 333 1948 35 ماي 8ذكرى  08
اللغة العربية يف اجلزائر عقلية حرّة  09

ليس ذلا ضرّة 
41 1948 206 – 208 

 554 – 548 1948 44: ..... الرجال أعمال 10
 318 – 312 1948 54... ثالث كلمات صرحية 11
 346 – 341 1949 64عادت لعرتها دليس  12
 237 – 235 1949 70التعليم العريب واحلكومة  13
 102 – 100 1949 75... فصل الدين عن احلكومة 14



      مالححححححـ  
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15 
 
 

كتاب مفتوح إىل رئيس 
اجلمهورية الفرنسية 

81 1949 91 – 94 

 257 – 252 1949 90معهد عبد احلميد بن باديس  16
نصف ... الشك يف اإلجياب  17

السلب 
111 1950 347 – 349 

 353 – 350 1950 114"  إسالم –فرانس " جلنة  18
 141 – 137 1950 122الدين ادلظلوم  19
 493 – 490 1951 174حمنة مصر حمنتنا  20
اختالف ذهنني يف معىن التعليم  21

العريب 
152 1951 281 – 284 

 180 - 176 1951 175الطويل ...القضية ذات الذنب 22
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إىداء  -
 مقدمة -

 :مدخل -

الشيخ حممد البشري اإلبراىيمي  -1
 14.............................................................مولدة ونشأتو - أ

 16..........................................................رسالتو يف اجلزائر - ب

 18............................................................آثاره ومؤلفاتو - ت

 19.............................................................عيون البصائر -2
ماهية الحجاج وأهم نظرياته : الفصل األول
اخلطاب احلجاجي : ادلبحث األول

 25.............................................................ماىية احلجاج -1
 33.........................................................اخلطاب واحلجاج -2
39..........................................................  النص واحلجاج -3

   
اليوناين والعريب : احلجاج يف الرتاثني: ادلبحث الثاين

 43..................................................احلجاج يف الرتاث اليوناين-   1
 43...............................................احلجاج السوفسطائي -1-1
 45...................................................احلجاج عند أفالطون- 1-2
 46..............................................نظرية احلجاج عند أرسطو -1-3

 50.............................................احلجاج يف النص الرتاثي العريب -2
 50..................................................... اجلدل وادلناظرات– 2-1
 53........................................ البالغة العربية القدمية واحلجاج– 2 – 2
 56...................................... تصورات نظرية يف احلجاج واجلدل– 3 – 2

 56.................................. اجلاحظ والنظرة اخلاصة للحجاج– 1 – 3 – 2      
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 58........................(اجلدل واجملادلة  ) احلجاج عند ابن وىب – 2 – 3 – 2
أىم نظريات احلجاج احلديثة : ادلبحث الثالث 

 62.............................................(بريدلام وتيتيكا ): البالغة اجلديدة - 1
 67........................................................نظرية احلجاج يف اللغة- 2

استراتيجية بناء نص المقاالت حجاجيا : الفصل الثاني
بناء النص احلجاجي يف ادلقاالت : ادلبحث األول

 74.....................................مكونات النص احلجاجية يف عيون البصائر/- 1
 85...........................................بناء ادلكونات احلجاجية يف ادلقاالت/- 2

  85......................................................البناء الشكلي للنصوص: أوال
  86..........................................................ادلقدمات والدعوى: ثانيا
 88..................................................................التدعيــم: ثالثا

 89.......................................................التدعيم بالدليل/- 1 
 94.......................................................التدعيم بالقيمة/- 2 

 97....................................................التدعيم بادلصداقية/- 3 
الُسلمّيات احلجاجية يف ادلقاالت : ادلبحث الثاين

  100........................ادلفهوم واألسس العامة لنظرية السالمل احلجاجية/- 1 
 103"................................عيون البصائر " السالمل احلجاجية يف /- 2 

 110"........................عيون البصائر " قوانني الرتتيب احلجاجي يف /- 3 
 110............................................قانون تبديل السلم/- 1 - 3

 112..................................................قانون القلب/- 2 - 3 
 113................................................قانون اخلفض /- 3 - 3 

الروابط والعوامل احلجاجية يف ادلقاالت : ادلبحث الثالث
 115...................................مفهوم الروابط والعوامل احلجاجية/- 1 
 120"......................عيون البصائر " دراسة حتليلية ألىم الروابط يف /- 2 
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 121...........................................................لكْن - 2-1 
 126..............................................................بل- 2-2 
  130.......................................................... حىت– 3- 2 
 137.........................بعض الروابط العوامل احلجاجية األخرى يف ادلقاالت/- 3
 137............................................... أسلوب القصر – 1 – 3 
 140.................................................... واو احلال – 2 – 3 

وسائل اإلقناع في المقاالت : الفصل الثالث
وسائل اإلقناع ادلنطقية الداللية يف ادلقاالت :   ادلبحث األول

  143.............................................................مفهوم اإلقناع/- 1
 146................................................. الداللية–الوسائل ادلنطقية /- 2
 146........................................................القياس ادلنطقي- 1 - 2
 151..........................................(اإلضماري  )القياس ادلضمر - 2 - 2
 160......................................................القياس ادلتـدرج- 3 - 2

وسائل اإلقناع اللغوية يف ادلقاالت : ادلبحث الثاين
 165.................................................................بنية التكرير -1
 -170..............................................................تكرير الشكل 
 -1  -170.....................................................تكرير ادلكرر بذاتو  
  170.....................................................تكرير اللفظ ادلفرد - أ
  170................... تكرير اللفظ ادلفرد الذي ميكن االستعاضة عنو بالضمري– 1 –أ 
 171................. تكرير اللفظ ادلفرد الذي ال ميكن االستعاضة عنو بالضمري– 2 –أ 
 173...............................تكرير اللفظ ادلفرد الذي يعد نواه الكربى - 3 –أ 

 174...................................................... تكرير عبارة أو مجلة–ب 
 174................................... تكرير اجلملة كاملة أو عبارة منها– 1- ب 
  175.................................................. تكرير صدر اجلملة– 2 –ب 
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 177.................................................. تكرير عجز اجلملة– 3 –ب 
 -2  -178............................التكرير يف ىيئة عنصرين اثنني من مادة واحدة  

 - 180...........................................................تكرير ادلضمون 
 180.............................تكرير مفردتني متواليتني أو أكثر يف مجلة واحدة/- 1
 186................................تكرير ادلضمون ادلبين على مفردتني يف مجلتني/- 2
 187....................................................تكرير مفردتني يف ثنائية/- 3
 189...............................تكرير ادلضمون على مستوى اجلمل والعبارات/- 4
  191............................................................ بنية التوازي– 2   

  192......................................................التمديد: العالقة األوىل
  192.....................................................اإلحكام: الطريقة األوىل
  194.......................................................اإلطالة: الطريقة الثانية
 196......................................................التعظيم: الطريقة الثالثة
  197......................................................التصميم: العالقة الثانية

 199.................................................(التوازن  ) بنية االزدواج –3
 207......................................................................خاتمة

 212.........................................................المصادر والمراجع
 223.....................................................................مالحق

 226.........................................................فهرس الموضوعات
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