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مخص
الم ٌ
ي
ً
آني " يسكر الحكاميـ أنمكذجا "
الح ىحاج في النص القير ٌ
هاني يكسؼ سبلمة أبك غميكف
جامعة مؤتة 2018 ,
هدفت هذ المدكنةي دراسةى ظاهرة ً
منطقية
الح ىجاج في النص القيرآني مف يمنطمقاته ال
ٌ
ي
داكلية ؛ إلظهار أهـ آليات النظرٌية ً
الح ىجاجية كتقنياتها التي تصؿ بالنص
ببلغية ,كالت ٌ
كال ٌ
ٌ
كمتمقيه لتحقيؽ يمتبلزمة اإلفهاـ
بي ألعمى درجات الت ي
اعؿ كالتك ي
اصؿ بيف يمتكممه ي
التخاطي ٌ
المتمقي كتسميمه لما ييطرح عميه  ,كلتحقيؽ
الٌتي تصؿ به لبلقناع ليككف كسيمة الذعاف ي
مت الدراسة لمدخؿ كثبلثة فصكؿ كخاتمة.
قس ي
هذ الغاية ٌ
ً
يخي لنظرٌية
كعرفنا في مدخؿ الدراسة الح ىجاج ليغة كاصطبلحان  ,كتتبعنا المسار التٌار ٌ
الحجاج عند العرب كالغربيف  ,كقاربنا بيف ً
ً
هـ ًسمات النص
الح ىجاج كاالقناع ٌ ,
ى
كبينا أ ٌ
الحجاجي  ,ككضحنا آليات التكاصؿ ك ً
ً
الح ىجاج في الخطاب القيرآني .
ي
ى ٌ
اضع منطمقات ً
كتممسنا في ال صؿ األكؿ مك ً
الح ىجاج كتقنياته الٌتي نظٌر لها بيرلماف
ي
كتيتيكا عمى عينه الدراسة ػ سكر الحكاميـ ػ كما حممته مف قكة إقناعية ألكثر العقكؿ
العقائدية  ,كدرسنا بناء المناظرة ً
اجية
إلحادان كعنادان  ,كأثرها في تغيير م اهيمهـ
الح ىج ٌ
ٌ
ي
في سكر الحكاميـ كما كاختزلته مف طاقة إقناعٌية تكاص ٌمية لتحقيؽ أهدافها ً
اجية .
الح ىج ٌ
ي
ً
ً
الببلغية فااللت ات
اجي لبعض ال نكف
ى
ٌ
صي
ت ال ى ٍ
كخص ٍ
ص ىؿ الثان ىي لدراسة األثر الح ىج ٌ
حسية لتأكيد  ,كدكر االستعارة ً
اجية
الح ىج ٌ
أثر في تحقؽ حدكث الحدث كاستحضار صكرة ٌ
مقصدية ثنائية العبلقة
لممقابمة مف
ٌ
في إثبات المعنى ,ككأنها أداة إدراؾ استشرافية ,كما ي
ً
اجي.
الض ٌ
دية كأثرها في دحض معنى كاثبات النقيض ,كدرسنا الصكرة ال ٌنية بمسبار ح ىج ٌ
كثالث فيصكؿ الدراسة بيف القيمة ً
طالي
اجية لكحدات
ٌ
الح ىج ٌ
تداكلية  ,كاالنشغاؿ االب ٌ
الحجاجي  ,مبرزيف القكة ً
الحجاج كعكاممه  ,كقكانيف سممه ً
أك التأييدم لركابط ً
اجية
الح ىج ٌ
ى
ٌ
ى ٌ ي
لظاهرتي اإلضمار كاالقتضاء  ,كطاقة التكرار ً
اجية  .كأنهيت الدراسة بخاتمة
الح ىج ٌ
تكصمت إليه الدراسة مف نتائج .
ذكرت فيها ما
ٍ
ص

Abstract
THE ARGUMENTATION IN THE QURANIC VERSE
" SUAR AL- HAWAMIM AS A MODEL"
Hani Yousef Salameh Abu Ghalyoun
University of Mu'tah, 2018
The study sought to address the phenomenon of argumentation in the
Qur'anic text. The study included an introduction, a preface, three chapters
and a conclusion. The introduction presented the importance of the study,
its significance, its methodology, the difficulties it faced, the most
important studies and the references.
As for the Introduction chapter, the researcher defined the
argumentation, followed the historical path of the theory of argumentation
in Westerners and Arabs literature, approached the argumentation and
persuasion, pointed to the most important features of the argumentation
style and explained the devices of communication via argumentation in the
Quranic discourse.
The first chapter dealt with the principles and techniques of
argumentation as described by Perleman. The chapter also discussed the
construction of the argumentation debate, and combined between the
theoretical and practical aspects of the verses of the Surat al-Hawamim.
The second chapter was devoted to dealing with argumentation in terms
of rhetoric, metaphor, representation and interview. It also discussed the
artistic and figurative styles of argumentation. As well as, it pointed to the
role of Muslim scholars in the Arab heritage in this field.
In the third chapter, the researcher studied the semantic features of
argumentation through analyzing the factors, links and kinds of
argumentation. As well as, the acts of speech, the phenomenon of
insinuation linking between the theoretical and practical aspects of the subsections.
The study ended with a conclusion that introduced the results of the
study. In addition, a list of sources and references that the researcher
referred to.

ح

قدمة
الم ّ
ُ
أهمية ً
اإلقناعية التي يي ىؤ ٍد ًيها داخؿ النص ,
الح ىجاج ًم ٍف ًخبلؿ الكظي ة
تىبرز
ٌ
ٌ
المتمقي  ,فقد أدرؾ يعمماء اإلسبلـ في تراثنا العربي هذ
كالتأثير الذم ييكقعه في ي
األهمية  ,إذ كظ كا ً
الح ىجاج في يم ٍختىمؼ مياديف المعرفة التي يش ًغمكا بها  ,فدرسكا
ً
المتمقي  ,كتكسعكا في دراسة
يم ٍ
صطىمح الح ىجاج  ,كاإلقناع  ,كاإلفهاـ  ,كتأثير في ي
اإلقناعية في
عمميا لمبدأ اإلقناع  ,كما استثمر بعضهـ الطاقات
الجدؿ ليككف أساسا
ٌ
ٌ
المتمقي في دائرة النص ,
النحك كالببلغة كدكرها في إقامة عبلقة تىك ي
المتكمـ ك ي
اص ٌمية بيف ي

المعاصرة أك الجديدة  ,فاتسعت دائرة
كفي الدراسات الحديثة ظهر ما يي ٍع ىرؼ بالببلغة ي
الحجاج لينطمؽ ً
ً
الح ىجاج مف دائرة الجدؿ إلى مجاالت السياسة  ,كالقانكف  ,كال مس ة
ى
اعؿ بيف عناصر
كاآلدب  ,كالببلغة  ,بؿ أصبح أداة مف أدكات تحميؿ الخطاب كالت ي
النص بما يتمتع به مف آليات لئلقناع  ,سكاء أكانت داللية أـ ببلغية .

ص ً
اإلسبلمي ,
المنكريف لمديف
كص ن
كالنص القيرآني أكم يؿ الن ي
بناء  ,نزؿ إلقناع ي
ٌ
حجاجي امتد مف نزكؿ الكحي
إقناعي
كتعزيز اقتناع مف اتبعه  ,فكاف أطكؿ خطاب
ٌ
ٌ
يؿ
كيستمر حتى يرث ا﵀ األرض كمف عميها  ,فجاءت
آني لًتيًز ى
ٌ
حجاجية الخطاب القر ٌ
الستار عف فساد يمعتقدات سابقة لً ين يزكلًه  ,كعقميات يمتعصبة ل ً ٍكرها كاعتقادها  ,فكاف

لممتمقي
النص القيرآني خطابان
ٌ
حجاجيان تكفرت فيه يك ٌؿ مقكمات االستمالة كالتأثير ال يمكجه ي
سماكية  ,كمف هنا نبع اهتمامي
كحسب يم ٍقتىضى حاله ؛ إلقناعه بما يحمؿ مف رسالة
ٌ
الحجاج في هذا الخطاب ؛ لمكشؼ عف مقكمات ً
ببحث ً
الح ىجاج في اآليات القيرآنية
ى
ي
داكلية  ,لما تكفر لمخطاب مف
المنطقية ك
لمكصكؿ إلى اإلقناع مف الناحية
الببلغية كالت ٌ
ٌ
ٌ
المنطمؽ جاء هذا البحث
قكة
ٌ
إقناعية كطاقة إذعاف كتسميـ لما يي ٍع ىرض عميه  ,كمف هذا ي
المكسكـ بػ :

آني ػػ سور الحو ِ
ِ
اميـ أُْن ُموَذ ًجا "
اج في الن ٍّ
" الح َج ُ
ََ
ص القُر ٍّ ُ

اجية في النص القيرآني  ,خاصة في سكر الحك ً
لكشؼ مكاطف النظرٌية ً
اميـ .
الح ىج ٌ
ى
ي
ى
1

كسػػكر الح ػكاميـ أك سػػكر " آؿ حػػـ " سػػبع كهػػي  :غػػافر  ,كفصػػمت  ,كالشػػكرل ,
كالزخػ ػػرؼ  ,كالػ ػػدخاف  ,كالجاثيػ ػػة  ,كاألحقػ ػػاؼ  ,كسػ ػػميت بػ ػػالحكاميـ لػ ػػكركد " حػ ػػـ " فػ ػػي
بدايتها  ,كهي سكر مكية نزلت بترتيبها السابؽ  ,كعف فضػمها قيػؿ أنهػا " لبػاب القػرآف "
ك " ديبػػاج القػ ػرآف "  ,كأخب ػػر أن ػػس رض ػػي ا﵀ عنػػه بػ ػأف " الحػ ػكاميـ ركض ػػة م ػػف ري ػػاض
الجنػػة "  ,كتمتػػاز هػػذ السػػكر بمػػا بينهػػا مػػف كحػػدة مكضػػكعية فػػي القضػػايا التػػي تتناكلهػػا
م ػػف قض ػػية تنزي ػػؿ القػ ػرآف الكػ ػريـ  ,كالح ػػديث ع ػػف نع ػػـ ا﵀ عم ػػى اإلنس ػػاف  ,كتص ػػكيرها
لمشاهد مف يكـ القيامة  ,كقصص األنبياء كاألمـ السابقة  ,كدعكة سيدنا محمد .
كنبع اهتمامي بمكضكع الحجاج في سكر الحكاميـ لؤلسباب التالية :

أكالن  :ين ٍدرة الدراسات ً
اجية التي تناكلت النص القيرآني بالدراسة  ,خاصة يسكر
الح ىج ٌ
ى
اجية مع تكفر آليات ا ً
الحكاميـ  ,التي لـ تنؿ حضها مف الدراسة ً
المنطقي
لح ىجاج
الح ىج ٌ
ى ى
ٌ
اللي في آياتها .
ك
الببلغي كالد ٌ
ٌ
ثاني نا  :إبراز أهـ اآلليات ً
الحكاميـ
اجية ال مس ٌية ك
الببلغية كالد ٌ
ٌ
الح ىج ٌ
اللية في يسكر ى
ٌ
المتمقي كاستمالته .
كطريقة تكظي ها  ,كدكرها التأثير ٌ
م في ي
ً
بي القديـ .
يخي لنظرٌية الح ىجاج خاصة في التراث العر ٌ
ثالثان  :التتبع التار ٌ
رابعان  :تأكيد فرضية ً
الح ىجاج في لغة النص القيرآني  ,كالكقكؼ عمى مدل تأثيرها في
العقكؿ األكثر إلحاحان كعنادان ؛ لً ىح ٍممًها عمى اإلذعاف لمحكمة اإللهية .

كلتحقيؽ أهداؼ هذا البحث اعتمدت المنهج ( الكص ٌي التحميم ٌي )
لتكضيح أساليب الظاهرة ً
اجية  ,كاعتماد نماذج مف ( سكر الحكاميـ )
الح ىج ٌ
قدمه الدارسكف كالمختصكف في هذا المجاؿ ,
كمناقشتها انطبلقا ًمما ٌ
كتحميمها ي
كسيتـ في بعض القضايا مقارنة بعض األفكار ً
اجية الحديثة بما أنتجه
الح ىج ٌ

عمماؤنا القدامى بهدؼ االست ادة مف آ ارئهـ في إثراء هذ المسائؿ.

قسمت الدراسة إلى مدخؿ كثبلثة فصكؿ كخاتمة  ,أما
كإلنجاز هذا العمؿ فقد ٌ
الحجاج تناكلت فيه تعريؼ مصطمح ً
المدخؿ فيمثٌؿ المسار التاريخي لنظرية ً
الح ىجاج
ى
ي
ي
ٌ
لغة كاصطبلحا  ,كتتبعت فيه تاريخ ً
الح ىجاج زمنيا  ,مبر از جهكد عمماء الغرب القدماء

المحدثيف
كأهـ جهكد عمماء العرب في التراث ال كر ٌ
بي  ,كأهـ إنجازات الغرب ي
م العر ٌ
2

في الدراسات ً
المحدثيف  ,كقاربت
الح ىج ٌ
اجية  ,كدكر ركاد هذ النظرية مف عمماء العرب ي
ت أهـ ًسمات النص ً
ً
ككضحت آليات
الح ىجاج ٌي ,
ٌ
بيف ىم ٍهيكمي الح ىجاج كاالقناع  ,ككش ي ٌ
التكاصؿ ك ً
الح ىجاج في الخطاب القيرآني .
ي

كجاء الفصؿ األوؿ مكسكما بػ " آليات ً
الح ىجاج " كمف خبلله تتبعت أبرز
ىٍ ي ن
منطمقات ً
الح ىجاج التي كضعها العالماف بيرلماف كتتيكا نحك  :الكقائع  ,كالحقائؽ ,
ي
كاالفتراضات  ,كالقيـ  ,كالهرميات  ,كالمك ً
اضع بأنكاعها مف  :الكـ  ,كالكيؼ  ,كالتعادؿ
بالم هكـ  ,كمطبقان عميه
كالترتيب  ,كالكجكد  ,كالجكهر  ,كالصكرة الببلغية  ,يم ىعرفان ى
بأمثمة مف سكر الحكاميـ  ,كأفردت بابا لدراسة تقنيات ً
الح ىجاج كما صن ها بيرلماف ,
ي
بنكعيها  :طرائؽ الكصؿ كما يقع تحتها مف الحجج شبه المنطقية  ,كالحجج المؤسسة

عمى يبىنى الكاقع  ,كالحجج المؤسسة يلبىنى الكاقع  ,كما يت رع عنها مف جزئيات ,
كطرائؽ ال صؿ  ,كختمت ال صؿ بتناكؿ بناء المناظرة ً
اجية في " سكر الحكاميـ "
الح ىج ٌ
ي
مف خبلؿ نمكذج " يمناظرة يمؤمف آؿ فرعكف كفرعكف " كطبقت عميها يك ٌؿ مباحث
المناظرة ً
كتطبيقية مف خبلؿ آيات " سكر الحكاميـ " .
اجية  ,في دراسة نظرٌية
ٌ
الح ىج ٌ
ي

كفي الفصؿ الثاني المكسكـ بػ " ً
الببلغي " درست يسكر الحكاميـ دراسة
الح ىجاج
ٌ
حجاجية  ,بدراسة مباحث االلت ات  ,كاالستعارة ً
المقابمة ,
ببلغية
الح ىج ٌ
ٌ
ٌ
اجية  ,كالتٌمثيؿ  ,ك ي
أبعادها ً
كالصكرة ال ٌنية ك ً
إحصائية لظاهرة استعماؿ هذ
قمت بدراسة
ٌ
الح ىج ٌ
اجية  ,كما ي
اإلسبلمي
الببلغية في سكر الحكاميـ  ,كتتبعت يجهكد عمماء العرب في تراثنا
المباحث
ٌ
ٌ
الحجاجي لبلستعارة  ,الغاية ً
في هذا المجاؿ خاصة في االستعماؿ ً
اجية مف
الح ىج ٌ
ٌ
ى ٌ
حجاجية .
االلت ات  ,في محاكلة لقراءة الببلغة العربية قراءة
ٌ

ً
داكلي " كفيه طبقت
كختمت في ي
صكؿ الدراسة بالفصؿ الثالث ي
المعنكف بػ " الح ىجاج الت ٌ
اجية  ,كالعكامؿ ً
الركابط ً
اجية التي كضع أسسها أكستف كسيركؿ عمى نماذج
الح ىج ٌ
الح ىج ٌ
اطف السبللـ ً
مف آيات سكر الحكاميـ  ,كتتبعت مك ً
اجية التي كضعها ديكرك في
الح ىج ٌ
الكبلمية  ,كاإلضمار كاالقتضاء الٌتي جاءت
سكر الحكاميـ  ,كدرست ظاهرة األفعاؿ
ٌ
المعاصرة عمى النص القيرآني ؛ إلبراز آليات اإلقناع في سكر
بها الدراسات الت ٌ
داكلية ي
المعاصريف مف غرب كعرب  ,كجهكد عمماء
الحكاميـ  ,كربطت بيف جهكد العمماء ي
داكلي .
اإلسبلـ في التراث الحضار ٌ
بي في المجاؿ الت ٌ
م العر ٌ
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أهـ النتائج الٌتي تكصمت لها دراستي ,
كأنهيت الدراسة بخاتمة أكجزت فيها ٌ
كختمت الرسالة بقائمة المصادر كالمراجع التي أفادت منها الدراسة .
كإلنجاز هذ الدراسة خاصة في جانبها النظرم اعتمدت مجمكعة مف المصادر
كالمراجع التي شكمت ىدعامة أساسية لمدراسة كمف أهمها  :كتاب " ً
الح ىجاج في القرآف "
ى
لعبد ا﵀ صكلة كالذم حاكؿ فيه كشؼ مكاطف الكممة ً
اجية في النص القيرآني ,
الح ىج ٌ
كدكر الصكرة ً
اجية في اإلقناع  ,ككتاب " في نظرية الحجاج " لعبد ا﵀ صكلة
الح ىج ٌ
الذم أطٌر فيه لنظرية الحجاج  ,ككاف مصد ار مهما في الجانب النظرم لهذ الدراسة ,
ٌ ً
الببلغي ) لمثنى كاظـ صادؽ  ,الٌذم تناكؿ فيه
داكلي ك
ككتاب (
ٌ
أسمكبية الح ىجاج الت ٌ
الحجاج الببلغي كالتداكلي في السكر المكية  ,ككتاب ( ً
ً
الح ىجاج في الببلغة المعاصرة )
ى
ٌ
ٌ
اجية  ,ككتاب ( ً
لمحمد سالـ األميف  ,الذم تتبع فيه مراحؿ تطكر الببلغة ً
الح ىجاج
الح ىج ٌ
تطبيقية
الدريدم  ,كالٌذم قدمت فيه نماذج
بي بنيته كأساليبه ) لسامية ٌ
ٌ
في الشعر العر ٌ
م  ,كاعتمدت في ت سير اآليات عمى
بي حتى القرف الثاني الهجر ٌ
لمحجاج في الشعر العر ٌ

ت سير ( التحرير كالتنكير ) البف عاشكر ,كغيرها مف المصادر كالمراجع .

كسبقتنا دراسات رائدة في مجاؿ الحجاج في القرآف منها  :دراسة الباحثة إيماف
درنكني المكسكمة بػ " الحجاج في النص القرآني ػ سكرة األنبياء أنمكذجان " المقدمة

لجامعة الحاج لخضير  ,الجزائر  2013 ,لدرجة الماجستير  ,كدراسة الباحثة حياة

دحماف بعنكاف " تجميات الحجاج في القرآف الكريـ ػ ػ سكرة يكسؼ أنمكذجان " المقدمة

لجامعة الحاج لخضير  ,الجزائر  2013 ,لدرجة الماجستير ,كدراسة الباحث امحمد
عرابي بعنكاف " البنية الحجاجية في قصة سيدنا مكسى " جامعة كهراف الجزائر ,

2009

لدرجة الماجستير  ,كدراسة الباحثة سعدية لكحؿ بعنكاف " الحجاج في

خطابات النبي إبراهيـ عميه السبلـ " جامعة مكلدم معمرم ػ ػ الجزائر  ,رسالة ماجستير
 ,كدراسة الباحث عبد القادر عبد ا﵀ الحمداني بعنكاف  " :سور الحواميـ دراسة
بالغية تحميمية "  ,جامعة المكصؿ ػ ػ العراؽ  , ) 2003(,رسالة دكتك ار .

صكصية النص
ككاجهتني بعض الصعكبات خبلؿ إنجاز هذ الدراسة  ,أهمها يخ
ٌ
ً
الح ٍيطىة كالمراجعة ل يكؿ كممة أخطها قبؿ
القيرآني كصعكبة تأكيمه  ,مما تطمب مني ى
اعتمادها  ,إضافة لندرة المراجع المتخصصة في مكضكع ً
الح ىجاج لحداثته ً ,مما تطمب
ي
4

بي
مني جهدا كبي ار ي
لمح ي
صكؿ عمى المكجكد منها  ,خاصة أنها لمؤل يف مف ى
المغرب العر ٌ
اخؿ م اهيـ هذ النظرية  ,كتبايف يمصطمحاتها
 ,كمف الصعكبات التي كاجهتني تى ىد ي

نسية لعدـ االت اؽ عمى تسميه مكحدة لها .
المترجمة عف ال ر ٌ
خاصة ي
عمي في تذليؿ هذ الصعاب  ,كأعجز عف يش ٍك ًر
كأخي ار أحمد ا﵀ عمى فضمه ٌ
العممية
يمشرفي  :األستاذ الدكتكر زهير المنصكر عمى إرشاداته السديدة  ,كنصائحه
ٌ
كقعت في يعسر  ,كمتابعته الحثيثة ل يكؿ مراحؿ كتابة هذ الدراسة ,
كتكجيهاته كمما
ي
المناقشة كهـ  :الدكتكر
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة ي

ييكسؼ القماز  ,كالدكتكر إبراهيـ الياسيف  ,كالدكتكر أحمد الزعبي عمى جهكدهـ ال اضمة
في يمناقشة هذ الرسالة  ,كما قامكا به مف جهكد لتقكيـ اعكجاجها  ,مقدريف لهـ هذا
الجهد  ,جعمه ا﵀ في ميزاف حسناتهـ  ,كما أقدـ الشكر مكصكالن ألساتذتي في قسـ

خاصة
المٌغة العر ٌبية في جامعة مؤتة  ,كل يكؿ مف شجعني عمى إنجازم هذ الدراسة ,
ٌ
همتي  ,متمنيا أف
صديقي الدكتكر سمماف أبك غنيـ الذم كاف يشد أزرم كمما فترت ٌ
أككف قد حققت ما هدفت له مف هذ الرسالة  ,فما كاف صكابا فيها فتكفيؽ مف ا﵀  ,كما

كاف مف زلؿ فمف ن سي .

هاني أبك غميكف
جامعة مؤتة
2018 / 4 / 30
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المدخؿ :

ِ
الح َجاج لُ َغة :
المعجمية
لـ يكف م هكـ الحجاج كليد العصر  ,فهك مصطمح قديـ تعددت معانيه
ٌ
االصطبلحية  ,فبل تكاد تى ٍخميك معا ًجـ الم ىغ ًة العربي ًة القى ًد ً ً
الج ٍذ ًر ( حجج )
ك
ٌ
يمة م ىف ى
ىى
ىى
ى
ً
ًً
ً
ت لىهي ىم ىع و
فرؽ
كرىد ٍ
كتى ى
اف يم ٍختم ة ع ٍند المغكييف في ىم ىعاجمهـ  ,فقد ٌ
الم ٍختىم ىة  ,ك ى
ص ًاري ه ي
الع ٍسكرم ( ت  395هػ ) بيف م هكمي االحتجاج كاالستدالؿ  ,كبيف الحجة
يأبك هبلؿ ى
ً
الحجة عند " االستقامة في النظر ,كالمضي فيه
كالبرهاف في كتابه الفُُروؽ المغوية  ,ف ي
عمى يسىنف يمستقيـ مف رد ال رع إلى األصؿ  ,كهي مأخكذة مف ال ىم ىحجة كهي الطريؽ
البرهاف فيها  ,كانما
المستقيـ  ,كهذا هك فعؿ المستدؿ  ,كتأثير الحجة في الن س كتأثير ي
ي
صد  ,كال رؽ
الحجة يم ٍشتىقة مف معنى االستقامة في ى
البرهاف ألف ي
الحجة مف ي
تن صؿ ي
الق ٍ
أف االستدالؿ طمب الشيء مف ًجهىة غير ".
بيف االحتجاج كاالستدالؿ ٌ
ً
اصـ ؛
أما ابف ىم ٍنظيكر ( ت  711ق ) ف يي ىع ٌرؼ الح ىجاج بأنهي  " :كالتحاج  :الت ىخ ي
كجمع الحج ًة  :حج هج ً
الحجة  ,كحجه يحجه
كح ه
جاج  ,كحاجة يمحاجة كحجاجا  :نازعه ي
يى
ي
لحجة  ,كقاؿ
فحج آدـ مكسى أم غمبه با ي
حجا  :غمبه عمى حجته  ,كفي الحديث  :ى
[]1

البرهاف
لج فغمب ىمف ٌ
لج ىف ىح ٌج ؛ معنا ٌ
م  :كمف أمثاؿ العرب ٌ :
الح ٌجة  :ي
الجه  ,ك ي
األزهر ٌ
الح ٌجة الكجه الذم يككف به الظ ر
م :ي
؛ كقيؿ ي
الح ٌجة ما دفع به الخصـ  ,كقاؿ األزهر ٌ
عند الخصكمة  ,كهك رجؿ ًمحجاج  :أم ىج ًدؿ  ,كاحتج بالشيء اتخذ يحجة ؛ قاؿ
م ٌ :إنما سميت يحجة ؛ ألنها تحج أم تيقصد ألف القصد لها كاليها  ,كفي حديث
األزهر ٌ

الحجة عميه ,
الدجاؿ  " :إف يخرج كأنا فيكـ فأنا حجيجه " أم محاجه كمغالبه بإظهار ي
[]2
فالحجةي ًع ٍن ىد ًهي
بالحجة "  ,ي
أح ٌج خصمي أم أغمبه ي
كمنه حديث معاكية  :فجعمت ي
ً
أسب ً
اصًـ  ,ال ًذم
هاف ال ًذم يي ىرٌد بً ًه ى
ي
الب ٍر ي
ص يـ  ,كهي م ٍف ٍ
الخ ٍ
اب الظ ى ًر ,كهي يم ٍرتىبًطىةه بالت ىخ ي
ألدك و
طرفيف أك أكثر  ,ك يكؿ ى و
لين ىماز بً ًحجته عمى اآلخر,
ال ىي يككف إال ىب ٍي ىف ى
اج ى
ات ٍ
ط ىرؼ ىي ٍحتى ي
ً
ً
ً
ً
الب ٍرىهاف.
الج ىدؿ كتى ٍقديـ ي
اصًـ ك ى
كما يجع ىؿ الت ىح ي
كمرتىبًطا بً ىم ىحاكر الت ىخ ي
اج يم ىرادفا لم ىج ىدؿ  ,ي
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العسكرم  ,أبك هبلؿ ( ,د.ت)  :الفروؽ المغوية  ,ت  :محمد إبراهيـ سميـ  ,دار العمـ كالثقافة ص70
 2ػ ابف منظكر ,محمد بف مكرـ ,لساف العرب  ,ـ  , 2دار صادر بيركت ,مادة حجج  ,ص 226
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الحجة  :ىما يدؿ
كعرؼ الشر ي
يؼ الجرجاني ( ت  816هػ ) في كتاب التعريفات " ي
ً
ً
الم ٍشهيكرات
الحجة كالدليؿ كاحد  ,ك ى
به عمى صحة الدعكل كًقيؿ ي
الج ىدؿ هك ال ىقياس مف ى
الخصـ كا ٍفحاـ مف هك ً
قاصر عف إدراؾ يمقدمات
المسممات  ,ك ى
ى ىٍ
الغ ىرض منه إلزاـ ى ٍ
ك ي
كمة في
إفساد قكله بحجته أك شبهه كهك ي
الب ٍرهاف  ,ك ى
ي
الخ ي
الم ٍرًء ىخصمه عف ى
ص ى
الجدؿ ىد ٍفع ى
ً
ً
الم ىذاهب كتى ٍقريرها "[ , ]1فربط صراحة بيف
ى
الحقيقة  ,كالجداؿ عبارة عف م ىراء يتعمؽ بإظهار ى
الحجة كاالستدالؿ بالقياس ً ,
الخصكمة,
فالح ىجاج عند صكرة يمرادفة لمجدؿ كأداة لكسب ي
ي
الدعكل بالدليؿ كالبرهاف.
كاثبات ٌ
ً
اصـ  ,الجدؿ ,
الم ىعا ًجـ عند المغكييف بػ  :الت ىخ ي
كتتمخص ىم ىعاني الح ىجاج في ى
ً
بالبراهيف لغمبة
المتنازع ى
التىن يازع كتىقديـ ى
الم ىخاصمة يقصدها ي
المىنازعة ك ي
الب ىراهيف خبلؿ ي

مما ذهب إليه قيدامى
المقابؿ كالتأثير فيه كاقناعه  ,عمى أنه ىي ًج ي
ب الحذر ٌ
الطرؼ ي
المغكييف العرب في معاجمهـ مف اعتبار" ً
الح ىجاج يمرادفا لمجدؿ  ,كمراكحتهـ بينهما في
أف
االستعماؿ  ,كاستخداـ أحدهما معطكفا عمى اآلخر باعتبارهما يمترادفيف مف شأنه ٍ
يضيؽ مجاؿ الحجاج كيغرقه في الجدؿ ً ,
فالح ىجاج أكسع مف الجدؿ  ,ف يكؿ و
اج
جدؿ ًح ىج ه
ي ى
[]2
بي القديـ كهك " لكف
كليس يكؿ ًح ىج و
اج جدالن "  ,فاالحتجاج مف يمصطمحات ٌ
النقد العر ٌ
األندلسي  ,كابف الجكزٌية ,كسما
حياف
مف ألكاف الكبلـ سما بهذا االسـ جماعة منهـ أبك ٌ
ٌ
[]3
الكبلمي ".
بالحجة  ,كالببلغيكف يسمكنه المذهب
ركشي إلجاـ ى
الخصـ ي
ٌ
الز ٌ
م ْفيوـ ِ
الح َجاج في القُرآف
َ ُ
كردت كممة حجػج بتصػاريؼ مختم ػة فػي القيػرآف الكػريـ فػي ًعشػريف مك ً
ضػعان بمعػاف
ي
ىٍ
اصػـ
يمختم ة حسب استخدامها  ,فقػد كردت بمعنػى ىجػ ى
ادؿ ٌ
أم ىحػ ىاكر كىنػاقىش  ,كبمعنػى ىخ ى
البرهاف  ,كما ذكر ا﵀ تعالى
ادا  ,كاستي
كع ى
ٍ
العذر كالتعميؿ كالدليؿ ك ي
أم ىن ىازعه ى
خدمت بمعنػى ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الجرجاني  ,عمي بف محمد السيد  ( ,د.ت )  :معجـ التعريفات  ,ت  :محمد صديؽ المنشاكم
 ,دار ال ضيمة ػ القاهرة  ,د .ت  ,ص  67ػ ػ ػ 73

 2ػ صكلة  ,عبد ا﵀  : )2007 ( ,الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسموبية  ,دار
ال ارابي ػ بيركت  ,ط , 2ص 17 , 15

 3ػ مطمكب  ,أحمد  : )2001( ,معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ  ,مكتبة لبناف ناشركف ,
ط  ,1ص46
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اصـ بمعنى االحتجاج  ,كما ييكضحه الجدكؿ اآلتي لهذ ال ىكمً ىمة :
الجدؿ كالت ىخ ي
اَِخ

اىَعًْ

سقَهب

اَِخ 65
اجىََُ فٍِ إِ ْث َشا ِهُ ٌَ ﴾
ة ىِ ٌَ ت َُح ُّ
﴿ ََب أَ ْه َو ْاى ِنزَب ِ
ااجىََُ اَِخ 66
اج ْجتُ ٌَْ فُِ ََب ىَ ُنٌ ثِ ِه ِع ْي ٌٌ فَيِ ٌَ ت َُح ُّ
﴿ هَب أَّزُ ٌْ َٰهَ ُؤ ََل ِء َح َ

ْظ ىَ ُنٌ ثِ ِه ِع ْي ٌٌ ۚ َو ه
َّللاُ ََ ْعيَ ٌُ َوأَّزُ ٌْ ََل رَ ْعيَ َُىَُ ﴾
َجبدىىُ و فُِ ََب ىَُ َ
اجىََّْا فٍِ ه
َّللاِ َوهُ َى َسثَُّْب َو َسثُّ ُن ٌْ ﴾
َزخبصَىُ ﴿ قُوْ أَت َُح ُّ
فُه
بط َعيَ ُْ ُن ٌْ ُح َّجحَ إِ هَل اىه ِزََِ ظَيَ َُىا ٍِ ْْهُ ٌْ ﴾
﴿ىِئَ هَّل ََ ُنىَُ ىِيْه ِ
ك ٍَِِ ْاى ِع ْي ٌِ ﴾
اج ََ
َ
ل فُِ ِه ٍِِ ثَ ْع ِذ ٍَب َجب َء َ
﴿ فَ ََ ِْ َح َّ
اجى ُم ٌَْ ِعْ َذ َسثِّ ُن ٌْ ﴾
ٌجاده ﴿ أو ٌُ َح ُّ
اجىًِّّ فٍِ ه
َّللاِ َوقَ ْذ هَذَا َُِ﴾
اج َهُ قَىْ ٍُهُ قَب َه أَت َُح ُّ
﴿ َو َح َّ
اج إِ ْث َشا ِهُ ٌَ فٍِ َسثِّ ِه ﴾
﴿ أَىَ ٌْ رَ َش إىً اىه ِزٌ َح ََّ
ك فَقُوْ أَ ْعيَ َْ ُ
ذ َوجْ ِه ٍَ ِ هّلِلِ ﴾
اجى ََ
﴿ فَئ ِ ُْ َح ُّ
﴿قَبىُىا أَرُ َذ ِّذثُىَّهٌُ ثِ ََب فَزَ َخ ه
اجى َُمٌ ثِه ِه ِعْه َذ
َّللاُ َعيَ ُْ ُن ٌْ ىٍُِ َح ُّ
َسثِّ ُن ٌْ﴾
اااجىََُ فِهههٍ ه
ُت ىَههههُ
َخبصٌ ﴿ اىهههه ِزََِ ٌُ َحا ُّ
َّللاِ ٍِهههِ ثَ ْعههه ِذ ٍَهههب ا ْعهههزُ ِج َ
ضخ ٌ ﴾
ُح َّجتُهُ ٌَْ دَا ِد َ
﴿ َل ُح َّج َحَ ثَ ََُْْْب َوثَ َُْْ ُنٌ ﴾
بس ﴾
﴿ َوإِ ْر ٌَت ََح ُّ
اجىََُ فٍِ اىْه ِ
بط َعيًَ ه
َّللاِ ُح َّجحَ ثَ ْع َذ اىشُّ ُع ِو ﴾
َ
﴿ ىِئَ هَّل ََ ُنىَُ ىِيْه ِ
اىعزسَوَ ﴿ هٍههب َمههبَُ ُح َّج اتَهُ ٌَْ إِ هَل أَُ قَههبىُىا ا ْتزُههىا ثِئثَبتَِْههب إُِ ُمْ هزُ ٌْ
اىتعيٍو
صب ِدقَُِِ ﴾
َ
ح َّج َحُ ْاىجَبىِ َغخُ ۖ فَيَىْ َشب َء ىَهَذَا ُم ٌْ أَجْ ََ ِعَُِ ﴾
اىذىٍوَوَ ﴿ قُوْ فَيِيه ِه ا ْى َُ
ل ُح َّجتَُْا آرَ َُْْبهَب إِ ْث َشا ِهُ ٌَ ﴾
اىثشهاُ ﴿ َورِ ْي َ

اىغىسح
آه عَشاُ
آه عَشاُ

اَِخ  139اىجقشح
اَِخ  150اىجقشح
آه عَشاُ
اَِخ 61
آه عَشاُ
اَِخ 73
األّعبً
اَِخ 80
اَِخ  258اىجقشح
آه عَشاُ
اَِخ 20
اىجقشح
اَِخ 76
اَِخ 16

اىشىسي

اَِخ 15
اَِخ 47
اَِخ 165
اَِخ 25

اىشىسي
غبفش
اىْغبء
اىجبثُخ

اَِخ 149
اَِخ 83

األّعبً
األّعبً

[]1
الم ٍسػتىخدمة فػػي السػياؽ القيرآنػػي كاسػػتقراء
ىك ًمػ ٍف ًخػ ىبلؿ تىتٌبػػع ىكمً ىمػة ( حجػػج )
كم ٍشػتىقاتها ي
ي
ً
صكؿ إلى النتائج اآلتية  :إف هػذ الم ػردة اسػتخدمت
الك ي
ىم ىعانيها كاستخداماتها يي ٍمكف لنا ي

بمعنػػى الجػػدؿ  ,كالتخاصػػـ  ,كالعػػذر كالتعميػػؿ  ,كالػػدليؿ كالبرهػػاف  ,كهػػي لػػـ تخػػرج فػػي
المعجمي .
استعمالها عف المعنى
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عبد الباقي  ,محمد فؤاد  1364( ,ق) المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  ,دار الكتب
المصرية  ,القاهرة  ,مادة ( حجج )  ,ص  192ػ ػ ػ 194
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ِ
بوي
الح َجاج في َ
الحديث الن ّ
كردت ىكممة (حجج ) كاشتقاقاتها في طائ ة مف أحاديث الر يسكؿ الكريـ كمنهػا قػكؿ
ىر يس ػكؿ ا﵀  ) :احتج ػت الن ػ يار كالجن ػة ) كمػػا قػػاؿ ( :تَحاج ػت الن ػ يار كالجن ػةي ) ك( احتج ػت
[]1
ً
احتجت كاختصػمت
الجنة) [ , ]2فجاءت
ٌ
الب ىخارم (اختصمت ى
الجنةي كالن يار)  ,ككرد ع ٍند ي
ى
الم ىحاجػػة[ ]3فػػي أقكالػػه َ ( :حػاج يمكسػػى آدـ )  ( ,لػ ٍػـ
يمتقػػابمتيف فػػي المعنػػى  ,كمػػف أمثمػػة ي
كمكسػػى
ُيحاجػػو القيػرآف تمػػؾ الميمػػة )  ( ,كممػػة أحػػا ّج لػػؾ بهػػا عنػػد ا﵀ )  ( ,تحػ ّ
ػاج آدـ ي
يجػو دكنكػـ )  ( ,كالقيػرآف ُحجػة لػؾ
ّ
آدـ يمكسػى )  ( ,فػإف ىيخػرج كأنػا فػيكـ فأنػا َح ِج ُ
فحج ي
آني .
الم
أك عميؾ )  ,كلـ تخرج في استخدامها عف المعنى ي
عجمي أك االستخداـ القير ٌ
ٌ
ِ
الح َجاج في ٍّ
العربي
الشعر
ّ

قكؿ ىكرقة بف ىن ٍكفؿ :
كما كرد االحتجاج في الشعر القديـ  ,كمف الشعر ي
كد ًفػيػنػ ػػا
ػس ي
بًأىف يم ىحم ندا ىس ىػي ي

[]4

كي ٍخ ً
صـ مف ىيككف له َح ِجيجا
ى

كمف األمثمة األخرل[ ]5ما أنشد الخميؿ لبعض الشعراء :
ـ تيزهى بمثم ػػه في ال ػنػدل

كالخطاب البميغ عند حجاج القك
كما افتخر أسامة بف منقذ بقكة احتجاجه فقاؿ :
عيي لديه  ,كلـ أزؿ
كأعجبني ٌ

إذا لـ تكف خصمي  ,لي الحجج المٌػد

كقاؿ ال رزدؽ يم تخ ار بالحجاج العقمي :

بالخصكـ عنيؼ
بحجة خصـ ي

فقعقعت لحي خالد كاهتضمته

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ مسمـ  ,مسمـ بف الحجاج ( : )2006صحيح مسمـ  ,دار طيبة ػ الرياض ,ط ,1ـ , 2ص1304

 2ػ البخارم ,محمد بف إسماعيؿ  :)2002(,صحيح البخاري  ,دار ابف كثير  ,ط  , 1ص 1840
 3ػ كنستؾ  ,أ  .م  : )1936( ,المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبوي  ,مكتبة بريؿ  ,ليدف ,
ج  , 1ص422 , 421
 4ػ ابف كثير  ,إسماعيؿ بف عمر : )1990(,البداية والنياية  ,مكتبة المعارؼػ بيركت ,ج  , 3ص 10

 5ػ دخيؿ ا﵀  ,ناصر  ,االحتجاج العقمي والمعنى البالغي  ,أطركحة دكتك ار  ,جامعة أـ القرل  ,السعكدية
 1425 ,ػ ػ ػ ػ  , 1426ص 19 , 18
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ِ
الح َجاج اصطالحا
ً
و
الم ٍهيكـ
أما في االصطبلح
ي
فيختمؼ ىم ٍهيكـ الح ىجاج مف حقؿ إلى آخر  ,فهيناؾ ى
ال مس ي ً
المنبثؽ
لمح ىج ً
نطقي  ,فى ٍ
ضبلن عف الم هكـ ى
الببلغي كالتداكلي ي
اج  ,كالم هكـ ى
الم ٌ
ؤية لًساني وة  ,كهذا التنكع ً
مف ر و
عامؿ مف العكامؿ التي جعمت م هكـ ال ًح ىجاج مف
ي
اإلحاطة بها.
ص يعب ى
المثيرة لبللتباس التي ىي ٍ
الم اهيـ ي
الحجاج بكص ه " درس تقنيػات ً
ً
الخطىػاب التػي تيػؤدم بالػذهف
يي ىعر ي
ؼ بيرلماف كتيتكا ى
و
أف تىزيػػد فػػي درجػػة التسػػميـ  ,يمحاكلػػة
إلػػى التسػػميـ بمػػا ييعػػرض عميهػػا مػػف أيطركحػػات  ,ك ٍ
ً
ً
اجي فػػي تشػػكمه بػػاألدكار
إً ى
ذعػاف العقػػؿ لمػػا ييطػػرح عميػػه مػػف أفكػػار  ,مػػا ار الخطػػاب الح ىجػ ٌ
[]1

التاليػ ػػة  :مرحمػ ػػة مصػ ػػادر األدلػ ػػة  ,كمرحمػ ػػة ترتيػ ػػب أج ػ ػزاء القػ ػػكؿ  ,كمرحمػ ػػة الص ػ ػياغة

األسػػمكبية  ,كمرحمػػة اإللقػػاء  , ]2[ ".فبيرلمػػاف كتيتكػػا يهػػدفاف مػػف تعري همػػا تكضػػيح أهميػة
ً
ً
صػكؿ
" د ارسػػة التقنيػات الخطابيػة التػػي تيتػيح إًثػػارة أك زيػػادة إًذعػػاف العقػػكؿ لؤلطػػاريح ي
لمح ي
عمى التصديؽ " [ , ]3فهي تقنيات تهدؼ لئلقناع باسػتخداـ الببلغػة البرهانيػة ً ,
كلمح ىجػاج
ي
ى
العقيػكؿ تيػذعف لمػػا يطػػرح عميهػػا أك تزيػػد فػػي درجػػة ذلػػؾ
عنػػدهما غايػػة كهػػي " ٍ
أف تجعػػؿ ي
اإلذعاف  ,فأنجح ً
الح ىجػاج مػا كفٌػؽ فػي جعػؿ ًحػدة ً
اإلذعػاف تقػكل درجتهػا لػدل السػامعيف
ي

بشكؿ يبعثهـ عمػى العمػؿ المطمػكب ( إنجػاز أك اإلمسػاؾ عنػه )  ,أك هػك مػا يكفٌػؽ عمػى
[]4
المناسبة "
األق ٌؿ في جعؿ السامعيف يم ٌ
هيئيف لذلؾ العمؿ في المحظة ي

الخطكات التي يي ىحاكؿ بها ال رد أك الجماعػة
كي ىع ٌرؼ أكليركف الحجاج بأنه  " :تًمؾ ي
ي
المخاطى ػب إل ػى تبني مكقؼ يمعػ ػف  ,كذلؾ باالعتمػاد عمػى تػمثٌػبلت
ٍ
المستمع أك ي
أف تقػكد ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ المغامسػي  ,آمػاؿ يكسػؼ  : )2015 ( ,الحجػاج فػي الحػديث النبػوي ػ د ارسػة تداكليػة  ,دار
المتكسط لمنشر ػ تكنس  ,ط , 1ص 21

 2ػ بػػكقرة  ,نعمػػاف  : )2009( ,المصػػطمحات األساسػػية فػػي لسػػانيات الػػنص كتحميػػؿ الخطػػاب ػ
دراسة معجمية ,عالـ الكتب الحديث ػ إربد  ,ط  , ,1ص 107 , 106

 3ػ بركتكف  ,فيميب  : )2013( ,الحجاج في التواصؿ  ,ترجمة محمد مشباؿ كعبد الكاحد التهامي
العمي  ,المركز القكمي لمترجمة ػ القاهرة  ,ط , 1ص 23 , 22
 4ػ صكلة  ,عبد ا﵀  : )2011( ,في نظرية ِ
الح َجاج ػ دراسات كتطبيقات  ,مسكيمياني لمنشر,
تكنس  ,ط  , , 1ص 13
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البرهنة عمى صبلحيات رأم أك
ًح ىج ٌ
ممكسة تهدؼ إلى ى
اجية ذهنية يمجردة أك حسية ىم ي
ً
اصؿ كالتخاطيب ,فهك
داكؿ كالتك ي
ىم ي
شركعيته  ,فالح ٌجاج يسعى إلى" اإلقناع كالتأثير كالت ي
يناميكية فعالة "[ , ]1كيعرؼ ديكرك كأنسككمبر ً
فعالية تداكلية جدلية ًد ً
الح ىجاج كفؽ
م هكـ تقني في كتابهما (الحجاج في المغة) " أف يكؿ و
قكؿ يحتكم عمى فعؿ إًقناعي فًإ ٍف
تتكمـ يعني أنؾ تي ىحا ًجج ( يكؿ ً
قكؿ = ًح ىجاج )  ,كال كجكد لكبلـ يدكف يشحنة ًح ىجاجية ,
داللية تربط بيف األقكاؿ في الخطاب ؛ لتنتج عف عمؿ
فالحجاج عندهما هك عبلقة
ٌ
الحجاج " إً ٍذ حد ً
المحاجة "[ , ]2كيعرؼ طه عبد الرحمف ً
الح ىجاج أىنه يكؿ منطكؽ به
ى
ى
ي
[]3
عرفه
يم ٌ
كجه إلى الغير إلفهامه دعكل مخصكصة يحؽ له االعتراض عميها"  ,في حيف ٌ
أبك بكر العزاكم بأف ً
الح ىجاج " هك تقديـ الحجج كاألدلة ال يم ىؤدية إلى نتيجة معينة ,
[]4
كهك يتمثؿ في إنجاز تسمسبلت استنتاجية داخؿ ً
الخطاب" .
ً
المتىمقػي ًمػ ٍف ًخػ ىبلؿ إًيصػاؿ ى ٍأرم
فالح ىجاج ػ في رأينا ػ استراتيجية تى ٍع ىمػد لمتػأثير فػي ي
كمحاكلػػة إقناعػػه أك زيػػادة تسػػميمه كاذعانػػه بػػذلؾ الػػرأم مػػف خػػبلؿ تقني ػات
( مػػا ) لػػه  ,ي

خصكص ػػة ذات مرجعيػ ػة ببلغيػ ػة  ,أك لغكيػ ػة  ,أك فمسػ ػ ية  ,أك جماليػ ػة ,
كميكانزم ػػات ىم ي

ػالمتمقٌي إلػػى دائ ػرة
بتكظيػػؼ ك ػ ٌؿ العبلقػػات التػػي يتكػػكف منهػػا الػػن ٌ
لمك ي
ص ػكؿ بػ ي
ص الخطػػابي ي
المتمقػػي  ,كبعػػد
اإلفهػػاـ عػػف طريػػؽ الت ي
اعػػؿ كالتك ي
المػػتكمـ ك ي
اصػػؿ فػػي بنيػػه الخطػػاب بػػيف ي
ػتـ االنتقػػاؿ إلػػى دائػرة االقتنػػاع مػػف خػػبلؿ التػػأثير كصػكال إلػػى دائػرة
إحكػػاـ دائػرة اإلفهػػاـ يػ ٌ
التسػػميـ كاإلذعػػاف حػػكؿ قضػػية خبلفي ػة تكػػكف مكضػػكع المحاجػػة كالتػػي قامػػت مػػف أجمػػه

باستخداـ يك ٌؿ ال نكف األدبية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ حمداكم  ,جميؿ  : )2015 (,التداوليات و تحميؿ الخطاب  ,ط , 1ص 38

 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  : )2015 (,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,دار كممة لمنشر ػ
تكنس  ,ط , 1ص 22

 3ػ عبد الرحمف  ,طه  : )1998( ,المساف والميزاف أو التكوثر العقمي  ,المركز الثقافي العربي ,
الدار البيضاء  ,المغرب  ,ط , 1ص 226

 4ػ العزاكم  ,أبك بكر: )2006( ,المغة والحجاج  ,العمدة في الطبع  ,ط  , 1ص 16
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ِ
الح َجاج عند العرب :
ًً
كمحكػػـ
قيػ ًػرىف تيػار ببلغػػة الخطابػػة غالبػان ى
بالجػػاحظ ( ت  ) 255الػذم يعػ ٌػد يمؤسسػػه ي
ً
فعػ ػه إل ػػى رب ػػط الببلغ ػػة بأه ػػداؼ
صائص ػػه  ,كلع ػػؿ اهتم ػػاـ ى
الج ػػاحظ بببلغ ػػة اإلقن ػػاع ىد ى
ىخ ى
الخصػ ػكمة [ , ]1كيعط ػػي الج ػ ً
ػاحظي أهمي ػػة لثنائيػ ػة ال ً ٍهػ ػـ
ى
إقناعيػػة يم ىحػ ػ ٌددا لمك ػػبلـ أدكا ار ف ػػي ي ي

صػكؿ لئلقنػاع مػف خػبلؿ تعري ػه الجػامع لمبيػاف  ,فيع ٌػرؼ البيػاف
الك ي
كاإلفهاـ كدكرهما فػي ي
بقكل ػػه  " :البي ػػاف اس ػػـ ج ػػامع ل يكػ ػؿ ش ػ و
ػيء كش ػػؼ ل ػػؾ ًقن ػػاع المعن ػػى كهت ػػؾ الحج ػػاب يدكف
ً
ً
ص ػكله كائنػػا مػػا كػػاف ذلػػؾ
الض ػمير حت ػى يي ٍض ػي الس ػامعي إلػػى حقيقتػػه كيهجػػـ عمػػى ىم ٍح ي
البيػػاف  ,كمػػف أم جػػنس كػػاف الػػدليؿ  ,ألف ىمػدار األمػػر كالغايػػة التػػي يجػػرم إليهػػا القائػػؿ
كالس ػامع إنمػػا هػػك ال ً ٍه ػـ كاإلفهػػاـ فبػػأم بمغػػت اإلفهػػاـ كأكضػػحت عػػف المعنػػى فػػذلؾ هػػك
البيػػاف فػػي ذلػػؾ المكضػػع " [ , ]2كمػػف خػػبلؿ تعري ػػه لمبيػػاف " يظهػػر أف ببلغػػة الجػ ً
ػاحظ
ى

بقضية اإلفهاـ  ,إفهاـ السامع كاقناعه ".
عنى
تداكليا
تكتسي يب ٍعدا
ي
ٌ
ٌ
بحيث تي ى
كاهتـ الجاحظي باالحتجاج كجعمه مف كجك الببلغة  ,إذ يقكؿ " الببلغة اسـ جامع
[]3

لمعاف تجرم في كجك كثيرة فمنها ما يككف في السككف كمنها ما يككف في االستماع

[]4
البخبلء مف
كي ىعد كتاب ي
كمنها ما يككف في اإلشارة كمنها ما يككف في االحتجاج "  .ي
المؤل ات التي قامت عمى ً
الح ىجاج ؛ إذ ىع ىمد فيه الجاحظ إلى تقديـ الحجج كالبراهيف
البخؿ جاعبلن منها كسيمة لمسخرية مف الش يعكبية
حكؿ قضية الكتاب األكلى  ,كهي ظاهرة ي
فقد كقؼ الجاحظ عند الصكرة ً
لمبخؿ ليصؿ إلى اإلقناع بت شيها في تمؾ
الح ىج ٌ
اجية ي
الحىيػكاف  " :كعبتني بكتػاب احتجػاج ػات
ال ئة مف أهػؿ مرك  ,كيقػكؿ في يمقدمة كتػاب ى

لمسمحػ ػاء "
ي
البخػبلء  ,كمناقضته ػـ ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

[]5

 ,كه ػذا الجانػب الحجاجػ ٌي البارز هػن ػا الكامػف فػ ػي

 1ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ :) 2013(,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,دار األماف ػ الرباط  ,ط , 1ص 61
2ػ الج ً
احظ  ,أبك عثماف عمرك بف بحر  : ) 1998(,البياف والتبيػيف  ,تحقيػؽ عبػد السػبلـ هػاركف
ى
 ,مكتبة الخانجي لمطباعة ػ القاهرة  ,ط 1418 , 7ق  ,ج  , 1ص 76
 3ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 63
 4ػ الج ً
احظ  ,أبك عثماف عمرك بف بحر ,البياف و التبييف  ,ج  , 1ص 116 , 115
ى
 5ػ الج ً
احظ  ,أبك عثماف عمرك بف بحر : ) 1965(,كتاب الحيواف  ,تحقيؽ عبد السبلـ هػاركف ,
ى
شركة مكتبة كمطبعة مصط ى البابي الحمبي ػ مصر  ,ط  1384 ,2ق  ,ج  , 1ص 4
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أماكف أخرل هك الػذم كػاف كراء تسػمية لكتابػه الػبخبلء بكتػاب احتجاجػات الػبخبلء

[]1

,

صػكؿ إلػى السػخرية كاإلقنػاع
لقد ساعدت الكظي ة
ٌ
لمك ي
الحجاجية التي انتشرت في الكتاب ي
البسػػطاء قميمػػي المعرفػػة الػذيف يمزمػػكف الػػراكم
ليسػكا مػػف ي
بهػػا  ,ذلػػؾ أف " بخػػبلء الجػػاحظ ي
تدف  ,بؿ يهـ مف مسػتكل ع و
بمستكل ًذهني حجاجي يم و
الحجاجيػة  ,فتنكعػت
ػاؿ مػف القػدرة
ٌ
ي
ي
ٌ
ػي"[ , ]2كنجػػد يسػػتخدـ
ػاجي إلػػى الػكهـ العممػ ٌ
مصػادر احتجاجػػه  ,فيضػػيؼ الػذهكؿ الحجػ ٌ

الحجج كالبراهيف في الدفاع عف طرحه  ,فكاف الحجاج في كتاب الػبخبلء حجاجػان عقميػان

فمس يا قائما عمى اإلقناع العقمي بما يطرح مف حجج بؿ إف الجاحظ " قد يتػدخؿ يمباشػرة
المناسػػبة لمبنػػاء حسػػب منطقػػه  ,ف ػػي هػػذا المسػػار
ليمػػد المسػػخكر منػػه بػػالحجج كالبػ ارهيف ي

مػػف اخػػتبلط الحجػػج المناسػػبة كغيػػر المناسػػبة نجػػد مػػثبلن يقػػرف الممػػؾ كالض ػب فػػي ن ػػس
[]3
ػدم أف الجػ ػػاحظ يهػ ػػتـ باالسػ ػػتدالؿ فػ ػػي
المسػ ػػار الحججػ ػػي "  ,كتػ ػػرل الػ ػػدكتكرة الدريػ ػ ٌ
الخطابػػة أكثػػر مػػف الش ػعر  ,كأف مجػػاؿ الحجػػاج فػػي الخطابػػة أكثػػر مػػف الشػػعر " ف ػربط

ظاهرة الحجاج في هاشميات ال يكميت بنزعتها الخطابية "[. ]4

البرهاف " عف أهمية
كيتى ىحد ي
ث ابف ىك ٍهب الكاتب (ت  337ق) في كتابه " ي
ى
ً
المتمقي لما يي ٍمقىى عميه  ,كلـ يي ٍغ ًؿ ابف ىك ٍهب أهمية
الح ىجاج  ,كأثر في اإلقناع كا ى
ذعاف ي
ال ًقياس كدكر في اإلقناع " كليس يجب القياس ٌإال عف و
قكؿ يتقدـ فيككف القياس نتيجته

اع
الحي حساسا يمتحركا ,
فاإلنساف ىحي " [ ]5كيرل فيه ًع ىماد ٍاإل ٍقىن ً
 ,كقكلنا  :إذا كاف ى
ي
فهك " دلي هؿ عمى استيعاب ابف كهب لآللية الرئيسية في ببلغة اإلقناع ( القياس)
الحجاجية منػذ أرسطػك بالقيػاس
الخطابي  ,كهك ما يي ٍع ىرؼ في الدراسات
كاالهتماـ بنكعه
ٌ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العمػرم  ,محمػد  : )2012( ,البالغػة الجديػدة بػيف التخييػؿ والتػداوؿ  ,إفريقيػا الشػرؽ ػ الػدار
البيضاء  ,ط , 2ص 126

 2ػ العمرم  ,البالغة الجديدة بيف التخييؿ والتداوؿ  ,ص 124 , 120
 3ػ العمرم  ,البالغة الجديدة بيف التخييؿ والتداوؿ ,ص 131 , 124

 4ػ الدريػػدم  ,سػػامية  : )2011( ,الحجػػاج فػػي الشػػعر العربػػي بنيتػػو وأسػػاليبو  ,عػػالـ الكتػػب
الحديث  ,إربد  ,األردف  ,ط 1432 ,1هػ  ,ص 51

 5ػ ابف كهب  ,إسحاؽ بف إبراهيـ الكاتب  ( ,د.ت)  :البرىاف في وجوه البياف  ,ت  :حن ي محمد
شرؼ  ,مكتبة الشباب ػ ػ القاهرة  ,د .ط  ,ص68
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المقدمات إلى
الم ٍ
ض ىمر ,ككقؼ بشكؿ يمباشر عمى ما ىيقيكـ به اإلقناع كهك االنتقاؿ مف ي
ي
[]1
ً
الحجاجية " .
الحركة
ٌ
النتائج  ,أم ىما يي ىسميه ديكرك بػ ى
بلؿ ا ٍلعس ىك ًرم ( ت ً ) 395
بالح ىجاج فجعؿ مف ىي يركـ ًف ٍهـ إعجاز
كاهتـ أ يىبك ًه ى ى
ىٍ
[]2
القرآف يت ً
ادلىتً ًه  ,كشدة ىش ًكيمته في ًح ىجاجه "
ؼ " بً يح ٍس ًف يمىناظى ىرتً ًه  ,كتى ىماـ آلته ًفي يم ىج ى
ص ى
ى
الح ىجج كالتي تي ىعد عند مف أيسس الببلغة " كهك في حالة
كب ٍيف إًقامة ي
الببلغة ى
كربط بيف ى
أف ييحتج
الحجج ٍ ...
أعمى يرتى ًب الببلغة ٍ
ال ىي ٍنجعي فيها قك هؿ  ,كال ىي ٍن ىعي فيها إًقامة ي
[]3
كعرؼ الببلغة بأنها  " :الببلغة
حمكد ٌ , " ...
الم ي
لمم ٍذ يمكـ حتى ييخرجه مف ىمعرض ى
ى
كؿ ما تبمغ به المعنى قمب السامع فتمكنه في ن سه كتمكنه في ن سؾ مع صكرة مقبكلة

كمعرض حسف "[ , ]4فقد تبنى " ل ظة ( تمكنه)  ,كالتمكيف ال يككف إال بحجة ظاهرة "[.]5
حجاجيػا مػف خػػبلؿ
ػاني ( ت 471ق) االسػتعارة تى ٍكظي ػا
ٌ
ككظػؼ عبػد القػاهر الجرج ٌ
دكرها في اإلفهػاـ كاإلقنػاع " أمػا االسػتعارة فهػي ضػرب مػف التشػبيه كنمػط مػف التمثيػؿ ,
العقي ػكؿ ىكتي ٍسػػتى ٍتىى فيػػه األفهػػاـ كاألذهػػاف ال
كالقيػػاس يجػػرم فػػي مػػا تعيػػه القمػػكب كتيدركػػه ي
األسماع كاألذاف "[ , ]6فاالستعارة عند عبد القاهر مف كسػائؿ اإلفهػاـ  ,كيػرل " أف مزيػة
االسػتعارة عمػػى مػػا يقابمهػػا تكمػػف فػػي اإلثبػػات ال المثبػػت  ,كأف فكػرة االسػػتعارة تقػػكـ عمػػى
[]7
خاصية االدعاء لمكشؼ عػف مكػامػف
الجرجاني عػف طريػؽ
د
ػ
كعم
,
االدعاء ال النقؿ "
ٌ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 70

 2ػ العسػكرم  ,أبػك هػبلؿ الحسػيف بػف عبػدا﵀  : )1952( ,كتػاب الصػناعتيف  ,ت  :عمػي محمػد
البجاكم كمحمد أبك ال ضؿ إبراهيـ  ,دار إحياء الكتب العممية  ,ط 1371 , 1هػ  ,ص 1

 3ػ العسكرم  ,كتاب الصناعتيف  ,ص 53 , 14
 4ػ العسكرم  ,كتاب الصناعتيف  ,ص 10

 5ػ حماـ  ,بمقاسـ  ,مقاؿ  :البالغة العربية وآلية الحجػة  ,مجمػة األثػر  ,مجمػة االداب كالمغػات ,
جامعة كرقػمة  ,الجزائر ,ػ العدد الرابع  -مام  , 2005 :ص 240

 6ػ الجرجاني  ,عبد القاهر  : )1991( ,أسرار البالغػة  ,ت  :محمػكد محمػد شػاكر  ,دار المػدني
ػ ػ جدة  ,ط 1412 , 1هػ  ,ص  20ػ ػ ػ 22
 7ػ القرشي  ,عالي سرحاف  ,مقاؿ بعنكاف  :قمػؽ البحػث عػف عبلقػات االسػتعارة عنػد عبػد القػاهر ,
مجمة جذور  ,جدة  ,ج  , 14مج  , 7رجب 1424ق  ,سبتمبر  , 2003ص 168
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م فػػي الجمػػؿ كالتراكيػػب
الطاقػػة
ٌ
الحجاجيػػة لبلسػػتعارة مػػف خػػبلؿ أثػػر االسػػتعماؿ االسػػتعار ٌ
التػػي تحممهػػا  ,كهػػذا مػػا ييعمػػؿ سػػبب رفػػض عبػػد القػػاهر ل ك ػرة النقػػؿ التػػي تمغػػي فعاليػػة

االستعارة كالتػي جعػمهػػا " كال ٌشيء الذم يجػب لػػه الثبػكت كالحػصػػكؿ  ,ككػاألمػر الػػذم
ً
ػب ل ػػه دلي ػػؿ يقط ػػع بكج ػػكد "[ , ]1كه ػػذا يعن ػػي أف االس ػػتعارة " ليس ػػت عمميػ ػة لغكي ػػة
ينص ػ ى
خالص ػػة كاٌنم ػػا عمميػ ػة عقميػ ػة تىس ػػتى ٍد ًعي إيػ ػراد الحج ػػج عمػ ػى ً
صػ ػدؽ ه ػػذ ال ػػدعكل  ,كأف
ٍ
االسػػتعارة تيػؤدم دك ار فع ػاال فػػي ً
حجاجي ػة
الح ىج ػاج كاإلقنػػاع فهػػك أكؿ مػػف اسػػتخدـ أدكات
ٌ
الحجاجيػة االسػتداللية لمتمثيػػؿ كاالسػتعارة مػػف المسػائؿ التػػي
لكصػؼ االسػػتعارة  ,كالقيمػة
ٌ
[]2
اعتنت بها نظريات ً
الح ىجاج الحديثة ".

حجاجية مف
كأشار الجرجاني في نظرية النظـ التي تحمؿ في طياتها إشارات
ٌ
ً
إقناعيان بإعادة ترتيب بناء ا ٍل يج ٍممى ًة الن ٍح ًكي ًة "
العبلقة الداللية التي ت رز فعبلن
ٌ
خبلؿ ت ٍمؾ ى
كأعمـ أف ليس النظـ إال تضع كبلمؾ الكضع الٌذم يقتضيه عمـ النحك  ,كتعمؿ عمى
قكانينه كأيصكله ,كتعرؼ مناهجه التي نهجت فبل تزيغ عنها  ,كتى ٍح ظ الر يسكـ التي
ت لىؾ  ,فبل تىخؿ بشيء منها " [ ]3كهذا يتكافؽ مع يرؤية ديكرك الذم يرل أف يكؿ
يرًس ىم ٍ
و
الحجاجي في الخطاب
إقناعي  ,كتنبه الجرجاني ألهمية العامؿ
قكؿ يحتكم عمى فعؿ
ٌ
ٌ

جاجية مثؿ الرابط ( ًإن ىما ) " كأعمـ أف مكضكع ( إًن ىما )
مف خبلؿ تكظيؼ الركابط الح ٌ
[]4
عمى أف تى ًجئ لخبر ال يجهمه الم ىخاطب كال يدفع ً
صحته  ,أك لما ينزؿ هذ المنزلة "
ٍ
ي

الحجاجي بككنه " يمكجبا إلثبات ما بعد
الجرجاني ألهمية العامؿ
 ,فهذا إًدراؾ مف
ٌ
ٌ
بحصر كتقديمه كن يه الضمني لما سكا بتحكيؿ الخطاب إلى بنية م يدة باإلثبات
حجاجيا كهيمنته عميه" .
طة به مف خبلؿ ت عيؿ النص
يم ٍرتىًب ى
ٌ

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ( ,د.ت)  :دالئؿ اإلعجاز  ,ت  :محمكد محمد شاكر  ,مكتبة
الخانجي بالقاهرة  ,مطبعة المدني  ,ص  9ػ ػ ػ 10

 2ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي ػ دراسة تداكلية  ,ص 66
 3ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 81

 4ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز ,ص 330

 5ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي و البالغي  ,ص 114
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المنهاج في ترتيػب ً
كألؼ أبك الكليد الباجي( ت  474ق) كتاب " ً
الح ىجػاج " يمتحػدثا
ٌ
يستمد ًحجته مف القرآف  ,جاعبل االحتجػاج بمعنػى الجػدؿ ك كسػيمة
عف فف الجدؿ الذم
ٌ

أف " هذا العمـ مف أن ع العمكـ قد ار كأعظمهػا شػأنا ألنػه
المناظرة ك ٍ
لبلستدالؿ عف طريؽ ي
ػؽ مػػف المحػػاؿ  ,كل ػكال تصػػحيح الكضػػع فػػي
السػػبيؿ إلػػى معرفػػة االسػػتدالؿ كتمييػػز الحػ ٌ
[]1
الجدؿ لما قامت يح ٌجة كال اتضحت ىم ىحجة  ,كال يعًم ىـ الصحيح مف السقيـ " .
الحجاجي في اإلقناع
رطاجني ( ت  636ق) أهمية الخطاب
ىكلى ٍـ ىي ٍه ًم ٍؿ حازـ القي
ٌ
ٌ

المتمقي  ,بؿ كتحكيؿ الكذب إلى صدؽ إف أتقف الباث االحتجاج
كالتأثير في ي
كاالستدالؿ في مجاؿ الخطابة " لما كاف يكؿ كبلـ يحتمؿ الصدؽ كالكذب إما أف يرد
عمى جهة اإلخبار كاالقتصاص كاما أف يرد عمى جهة االحتجاج كاالستدالؿ ككاف

الخطابية في أقاكيمها عمى تقكية الظٌف ال عمى إيقاع اليقيف "[ ]2فهك
اعتماد الصناعة
ٌ
كاف كاف يقر بأهمية الحجاج إال أنه ربط ً
الح ىجاج بالخطابة ؛ ألنها تحتمؿ الصدؽ
المتمقي بما ييمقى عميه
كالكذب كيككف دكر الخطيب باستخداـ أدكات الحجاج إقناع ي
كتصديقه  ,أما الشعر فإنه يعتمد عمى االستدالؿ ألنه مبني عمى التخيؿ فهك إما
صادؽ أك كاذب دكف ظف  , ,كانه لمف اإلنصاؼ القكؿ أف حازما أكؿ ببلغي ينك
[]3
ت
بالقيمة
ٌ
كضـ ضياء الديف بف األثير(ت  )637االحتجاج تى ٍح ى
الحجاجية لمشعر  .ى
ً
ردها
العقبلء ٌ
جناحي المذهب الكبلمي " كهي اشتماؿ المعنى عمى يحجة بالغة يتجنب ي

األن يس "
لشدة تمكنها مف ٍ
[]5
األفعاؿ  ,كالغرض منها استدراج الخصـ إلى اإلذعاف كالتسميـ ".
[]4

 ,كبيف " مخادعات األقكاؿ التي تقكـ مقاـ مخادعات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ البػػاجي  ,أبػػك الكليػػد سػػميماف بػػف خمػػؼ  : )2001( ,المنيػػاج فػػي ترتيػػب الحجػػاج  ,تحقيػػؽ
عبدالمجيد التركي  ,دار صادر ػ ػ بيركت  ,ط  , 3ص 7

 2ػ القرطػػاجني  ,أبػػك الحسػػف حػػازـ  : )1986( ,منيػػاج البمغػػاس و س ػراج األدبػػاس  ,ت  :محمػػد
الحبيب أبك الخكجة  ,دار الغرب اإلسبلمي  ,بيركت  ,ط  , 3ص 61

 3ػ الكلي  ,محمد ,مقاؿ مدخؿ إلى الحجاج  ,مجمة عالـ الفكر  ,ع  , 2ـ  ,2011 , 40ص 19
 4ػ ابف األثير  ,ضياء الديف  : )1982( ,كفاية الطالب في نقد كالـ الشاعر والكاتب  ,ت :نكرم
حمكدم حاتـ الضامف  ,هبلؿ ناجي  ,منشكرات جامعة المكصؿ  ,ص 171

 5ػ بف األثير ,ضياء الديف ( :)1939المثؿ السائر ,ت  :محمد محي الديف  ,مطبعة الحمبي  ,ص68
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قدـ عمماء العرب المحدثكف دراسات مهمة في ً
الح ىجاج مف يمنطمقات متنكعة
كٌ
ي ٌ
ي
لغكية  ,كارتقت جهكدهـ بالدرس ً
الح ىجاجي اإلقناعي خاصة
بيف فمس ٌية
كببلغية أك ٌ
ٌ
الحجاجي في مجمكعة مهمة مف المؤل ات  ,فبرز مف العرب
المغاربة  ,كظهر نتاجهـ
ٌ
المحدثيف طه عبد الرحمف عالـ ال مس ة الذم يرل أف ً
الح ىجاج يركف خطابي يي ٍبىنى عمى
اصؿ بالمساف مف غير ًح ىجاج كال ًح ىجاج بغير تكاصؿ بالمساف
التكاصؿ " كأنه ال تك ي
الحجة مف الجهات التي يدخؿ منها عمى ل ظ التكاصؿ
كيدخؿ اإلجماؿ عمى ل ظ ي
الحجة التجريدية  ,كتككف فعبل
الحجة بناء استدالليا يستقؿ بن سه كتسمى ي
فتككف ي

المتكمـ
الحجة
ٌ
المتكمـ كتيسمى ي
التكجيهية ,كفعبل استدالليا يأتي به ي
استدالليا يأتي به ي
[]1
ً
اصؿ ".
المستمع كتيسمى ي
الحجة التقكيمية فك ٌؿ ح ىجاج تك ي
إلفادة ي
حد ً
الح ىجاج أنه
الحجاجية ص ة يكؿ خطاب
كجعؿ مف ال عالية
طبيعي كبيف أف " ٌ
ٌ
ٌ

اجتماعي"[ ]2كفصؿ
م مقامي ك
تداكلية
فعالية
ٌ
ٌ
لي ألف طابعة ال كر ٌ
جدلية  ,فهك ي
ٌ
تداك ٌ
الحجاجي فقسمها لثبلثة أقساـ ً :
الحكارية كمككناتها كعبلقتها بالدرس ً
مراتب ً
الحكار,
ي
ى ٌ
استداللي خاص بها  ,فالحكار يعتمد عمى
المحاكرة  ,كالتحاكر ,كربط كبل منها بمنهج
ك ي
ٌ
المحاكرة تنتمي لممجاؿ
البرهاف كالذم جعمه آلة تقكـ بحساب االستدالؿ ي
ي
البرهاني  ,ك ي
التداكلي هي سبيؿ احتجاجي ال برهاني فتعتمد عمى ً
الح ىجاج  ,بينما اعتمد التحاكر
ي ٌ
ٌ
ٌ
المتحاكر قكال مف أقاكيمه بدليؿ ثيـ يعكد إليه ليثبته
عمى التحاج الذم يقكـ عمى إثبات " ي
[]3
نكهه ألهمية السمـ الحجاجي باعتبار " مجمكعة غير فارغة مف
بدليؿ أقكل "  ,ك ٌ
األقكاؿ مزكدة بعبلقة ترتيبية كلمسمـ قكانيف منها قانكف الخ ض  ,كقانكف تبديؿ السمـ

[]4
الجرجاني التي تعتمد
القاهر
عبد
عند
ة
ر
االستعا
ة
حجاجي
كدرس
,
كقانكف القمب"
ٌ
ٌ
استداللية .
م عند يستند إلى بنية
ٌ
عمى االدعاء  ,كخمص إلى أف القكؿ االستعار ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف و الميزاف أو التكوثر العقمي  ,ص 255 , 254

 2ػ عبػػد الػػرحمف  ,طػػه  : )2000( ,فػػي أصػػوؿ الح ػوار وتجديػػد عمػػـ الكػػالـ  ,المركػػز الثقػػافي
العربي ػ الدار البيضاء  ,المغرب  ,ط  , 2ص 65

 3ػ عبد الرحمف  ,طه  ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 51

 4ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف و الميزاف أو التكوثر العقمي  ,ص 277
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كأليسػػتا يذ الببلغػػة يم ىحمػػد ا ٍل يع ىمػ ًػرم إسػػهامات فػػي ىمجػػاؿ الخطابػػة كأسػػاليب إقناعهػػا
" فحػػاكؿ أف ييعيػػد رسػػـ خارطػػة عامػة لمببلغػػة العربيػة القديمػػة  ,مػػف ركافػػدها كاتجاهاتهػػا

كامتػػداداتها كخصائصػػها الص ػكتية كالنحكي ػة كالمنطقي ػة  ,كيركػػز عمػػى المقػػاـ فػػي عممي ػة
ً
المحػػاكرة بػػيف األنػػداد "[ , ]1يم ٍنطمقػان مػػف أف الببلغػػة الجديػػدة " هػػي عمػػـ
الح ىجػاج كالسػػيما ي
ػالي اله ػػادؼ إل ػػى التػ ػأثير أك اإلقن ػػاع"[ , ]2ارص ػػدا " ت ػػاريخ الحػ ػكار ب ػػيف
الخط ػػاب االحتم ػ ٌ

الحجاجي ػة الت ػػي جعمػػت مػػف السػ ػخرية مبحثػػا فمسػ ػ ٌيا
كمب ػػر از األبعػػاد
ٌ
داكؿ  ,ي
التخييػػؿ كالت ػ ي
ػداعي "[ . ]3كيػػرل أف
ٌ
ػاعي ك ي
حجاجيػا  ,كتػػأرجح المجػػاز بػػيف ي
ػي اإلبػ ٌ
الب ٍعػد التخيمػ ٌ
الب ٍعػد اإلقنػ ٌ
ً
داكؿ فػػي ًس ػياؽ ببلغػػة اإلقنػػاع الجديػػدة  ,كقػػارب بػػيف الحجػػج
الح ىجػاج قػػد يحػػؿ محػػؿ التػ ي
آنيػة كاألحاديػث
غير الصناعية عند أرسػطك كبػيف تضػميف الخطابػة العربيػة " اآليػات القر ٌ

كالشػػعر  ,فهػػي يح ىج ػج جػػاهزة تكتسػػب قكتهػػا مػػف مصػػدرها كمػػف مصػػادقة الن ػاس عميهػػا
كتكاتيرها  , ]4[".مهتما بببلغة اإلقناع .
كنهض عبدا﵀ صكلة بمشركع ً
المشركع إلى
الح ىجاج في القرآف فسارع " في هذا
ي
ً
ً
اجي "[, ]5
آني بكص ه دستك انر في التككيف الح ىج ٌ
اجي في النظـ القر ٌ
إبراز الكجه الح ىج ٌ
الحجاجية  " ,فتكجد كممات لها
آني كخصائص كمماته كحركتها
ٌ
كاهتـ بدراسة ي
المعجـ القر ٌ
في ذاتها يمقتضى  ,حتى إذا ما أقحمت هذ الكممات في تراكيب كانت هي المسؤكلة
عجمي أساسا "[ , ]6كاهتـ بدكر الصكرة
الم
المقتضى فيها انطبلقا مف معناها ي
عف ظيهكر ي
ٌ
كك يجك الحجاج فيها  ,كما عمؿ عمى ترجمة
في القرآف الكريـ مف حيث خصائصها ي

الحجاجية مف حيث " أيطر
كتاب بيرلماف " يمصنؼ في الحجاج " بهدؼ تكضيح النظرية
ٌ
[]7
كتقنيات كمنطمقات ً
الح ىجاج لمكصكؿ لبلقتناع ".
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي و البالغي  ,ص 25
 2ػ العمرم  ,محمد ,البالعة الجديدة بيف التخييؿ و التداوؿ  ,ص 6
 3ػ المرجع السابؽ  ,ص  6ػ ػ 7

 4ػ العمرم  ,محمد  : )2002( ,في بالغة الخطاب اإلقناعي  ,إفريقيا الشرؽ  ,ط , 2ص90

 5ػ الدكاف  ,محمد بف سعد ( : )2014الدفاع عف األفكار ,مركز نماء لمبحكث ػ بيركت ,ط,1ص 91
 6ػ صكلة  ,عبد ا﵀ ,الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسموبية  ,ص 88
 7ػ ينظر  :صكلة  ,عبد ا﵀ ,في نظرية الحجاج دراسات و تطبيقات  ,ص 12
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كطرح أستاذ الببلغة محمد ًمشباؿ مشركعه حكؿ ببلغة ً
الح ىجاج في يمقاربة
يى
حجاجية لتحميؿ الخطابات فسعى لتقديـ " الببلغة باعتبارها ىمنهجا في تحميؿ
ببلغية
ٌ
ٌ
الخطابية التي عدها أرسطك الكسائؿ
الحجاجية انطبلقا مف استراتيجياتها
صكص
ٌ
ٌ
الن ي
األساس ً
لصناعة الحجاج ؛ كهي استراتيجيات المكجكس كاإليتكس كالباطكس"[ , ]1كما

األسمكبية كاالستخدامات المغكية التي تي ٍعىنى
تهتـ بالكجك
ٌ
قارب بيف الببلغة األدبية التي ٌ
الحجاجية .
بكصؼ الكظي ة الجمالية لمنص األدبي كبيف الببلغة
ٌ

احثىػةي سػػامية الدريػػدم لقضػػية اسػػتخداـ آليػات ً
ت ا ٍلب ً
الح ىجػاج فػػي الشػعر القػػديـ
صػػد ٍ ى
ٌ
ىكتى ى
كمشػػاركة الشػعر لمنثػػر فػػي تقني ػات كآليػات ً
الح ىجػاج  ,حت ػى " أضػػحت قػػدرة الشػعر عمػػى
ي

حجاجيػة بينػة كاضػحة ال ليػبس فيهػا  ...كأف اضػطبلع الشػعر بكظي ػة
النهيكض بكظي ة
ٌ
ً
الح ىجػ ػاج كاإلقن ػػاع إنمػ ػا يتن ػػزؿ ف ػػي حقيق ػػة األم ػػر ض ػػمف م ػػا يس ػػمى بس ػػمطة ال ػػنص "[, ]2
الحجاج عمػى شػكاهد مػف الشػعر العربػي مبػرزة بنيتػه ً
ً
اجيػة  ,كدعػت
الح ىج ٌ
كطبقت تقنيات ى
ٌ
حجاجي .
إلى مشركع تعديؿ طبقات الشعراء عمى أساس
ٌ

الحجاجيػة فهػي " تحمػؿ بصػ ة ذاتيػة
كاهتـ المسػاني أبػك بكػر الع ٌػزاكم بكظي ػة المغػة
ٌ
حجاجيػة كهػي يمؤشػر لهػا فػي بنيػة األقػكاؿ ن سػها كفػي المعنػى كفػي يكػؿ
كجكهرية كظي ة
ٌ
الظػكاهر الصػكتية كالصػرفية كالمعجميػة كالتركيبيػة كالدالليػة "[ً , ]3
فالح ىجػاج عنػػد يسػػعى
ي
ً
اصػ ػمية
الكتش ػػاؼ ىم ٍنطػ ػؽ المغ ػػة الت ػػي ىسػ ػماها بالقكاع ػػد الداخميػ ػة لمغ ػػة  ,كال ي ػػرل ف ػػي التك ي
الحجاجيػة
اإلخبارٌية الكظي ػة الكحيػدة لمغػة فتعمػؽ فػي د ارسػة العكامػؿ كال ٌػركابط كالػدالليات
ٌ

ً
حجاجي ػة المغػػة اهػػتـ " بتطبيػػؽ نظري ػة الػػركابط
اجي  ,كاسػػتكماال لمشػ يػركعه
ٌ
كالس ػمـ الح ىج ػ ٌ
الحجاجي ػػة الت ػػي كض ػػعها أس ػػتاذ ديك ػػرك عم ػػى المغ ػػة العربيػ ػة فك ػػاف أكؿ إنج ػػاز ف ػػي ه ػػذا
داكليػة ,
السياؽ حيف أبرز الكظي ة الحجاجية لمػركابط كربطهػا بالخصػائص التركيبيػة كالت ي
الحجاجي"[.]4
كما اهتـ بظاهرة االستعارة كاش ا يبعدها
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ مشباؿ  ,محمد  : ) 2016( ,في بالغة الحجاج  ,دار كنكز المعرفة ػ ػ عماف  ,ط ,1ص 11
 2ػ الدريدم  ,سامية ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو و أساليبو  ,ص 77
 3ػ الغزاكم  ,أبك بكر ,المغة و الحجاج  ,ص 8

 4ػ مسكيف  ,حسف  : )2017( ,الحجاج المغوي ػػ قراسات في أعماؿ الدكتور أبو بكر العزاوي ,
عالـ الكتب الحديث ػ اربد ػ األردف  ,ط  , 1ص 128
19

ِ
الح َجاج عند الغربييف :
اليكناني ػة من ػػذ يمنتصػػؼ الق ػػرف الخػػامس قب ػػؿ المػػيبلد بالخطاب ػػة ,
الب ى
بلغػ ػة ي
اهتم ػت ى
خاصة مبحث ً
اإلقنػاع  ,كلتكػكف الخطابػة اليكنانيػة
الح ىجػاج لمػا لػه مػف دكر فػي التػأثير ك ى
ً
ً
ً
الجدلي .
المعتمد عمى المنهج
البدايات األكلى لظيهكر فف الح ىجاج ي
ٌ

اطي نشطت
المجتمع ي
فظهرت الس سطائية عندما تحكؿ ي
كناني إلى مجتمع ديمقر ٌ
الي ٌ
فيه الخطابات القضائية لتشهد مكلد النظريات ً
اجية األكلى عمى يدم ككركاس
الح ىج ٌ
كتمميذ تيزياس قريبا مف  450ؽ  .ـ  ,ك" أصبح هذا ال ف مكضكعا لمحاكالت التكييؼ

كاالستمبلؾ  ...كتشكمت ثقافة اإلقناع الٌتي تغذت مف مهارة كحنكة الكثيريف منهـ الٌذيف
سطائييف حركة فمس ية كظاهرة
قامكا بعممهـ في المحاكـ "[ , ]1كيمكف اعتبار" الس
ٌ
اجتماعية تميز ركادها بالك اءة المغكية الببلغية كبالخبرة الجدلية كتجمى ذلؾ مف خبلؿ

أسمكبي ,كلعب كجكدهـ دك ار كبي ار في تطكر
تسميتهـ الٌتي تعني الحكيـ الخبير ب يكؿ فف
ٌ
تكليدم لؤلفكار ,
غكم
ٌ
اصمية مف خبلؿ نقاشات فمس ية ذات منزع لي ٌ
الببلغة القكلية التك ي
األمر الذم أس ر عف اهتماـ بالغ بالطرائؽ ً
اإلقناعية  ,كاهتمكا ببنية يك ٌؿ مف
اجية ك
ٌ
الح ىج ٌ
[]2
الممكنة التي بها يتحقؽ اإلقناع كتغيير مكاقؼ األخريف"
الكممة كالجممة كبحثكا السبؿ ي
ككصمت عنايتهـ باالحتجاج أف جعمكا الخطابة في مقدمة الصنائع اإلنسانية فيقكؿ

صكف أثنا ك ىمكانثها إنما بناها أصحاب القكؿ ال أهؿ
جكرجياس يمجادال لسقراط " إف يح ي
[]3
صكـ
كيعاب عمى الس سطائي أنه درب تبلميذ عمى" الغمبة عمى ي
الصنعة "  ,ي
الخ ي
بحؽ أك بغير حؽ ,بؿ لقد دربكهـ كيؼ يزي كف الحؽ كيقبحكنه  ,ككيؼ يزينكف الباطؿ
[ً ]4
كلمقابمة بأخرل .
كيحسنكنه " بالح ىجاج  ,فبركتاغكرس كاف يحتج لمرأم مرة ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بركتكف  ,فيميب  ,جيؿ جكتييه  : )2011( ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ترجمة  :محمد صالح
الغامدم  ,مركز النشر العممي ػ جدة  ,ط  1432 , 1هػ  ,ص20

 2ػ الطمبة  ,محمد سالـ محمد األميف  : )2008( ,الحجاج فػي البالغػة المعاصػرة  ,دار الكتػاب
الجديد المتحدة لبناف ػ ػ ػ بيركت  ,ط  , 1ص 25 , 24

 3ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 29

 4ػ ضيؼ  ,شكقي  ( ,د  .ت )  :البالغة تطور وتاريخ  ,دار المعارؼ  ,ط  , 12ص 39
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كل ػػـ يتقبػ ػؿ يسػ ػقراط أراء الس س ػػطائييف عن ػػدما اهتمػ ػكا بالشػ ػؾ كالظػ ػف " ف ػػدافع ع ػػف
ال مسػ ة باعتبارهػػا المسػػمؾ العممػػي الصػحيح لمكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة معتمػدا فػػي ذلػػؾ عمػػى
البرهػػاف  ,ككػػاف ينظػػر إلػػى الحقيقػػة فػػي ذات اإلنسػػاف كلػػيس فػػي
ػدم ك ي
العقػػؿ كالجػػدؿ التكليػ ٌ
[]1
صكؿ لمحقيقة .
بطها
ر
ف
بالببلغة
ر
ا
كثي
اط
ر
ق
س
هتـ
ي
كلـ
,
العالـ الخارجي"
ى
بالك ي
ي
ي

اجـ أفبلطيػكف بقػػكة " النسػػبية لػػدل بعػػض الس سػػطائييف  ,الػذم كػػاف يرغػػب بجعػػؿ
ى
كهػ ى
الببلغػػة أداة فكري ػة لخدمػػة البحػػث عػػف الحقيقػػة  ,كلػػيس فقػػط آلي ػة لئلقنػػاع بػػاآلراء التػػي
تتشػػكؿ خارجهػػا "[ ]2كاصػ ا الخطابػػة بأنهػػا ً
صػىناعة إقنػػاع " أليسػػت الخطابػة عمػػى الجممػػة
ً
صػ ػ ػىناعة ًقىيػ ػ ػادة الن ػ ػػكس ب ػ ػػالقكؿ ال ف ػ ػػي المح ػ ػػاكـ كالمج ػ ػػالس العامػ ػ ػة فحس ػ ػػب ب ػ ػػؿ ف ػ ػػي
[]3
المثىؿ) الٌتي دعػت لتجػاكز الحػكاس ككسػيمة
االجتماعات الخاصة " مف خبلؿ نظرية ( ى

كح ىم ىؿ عمى الس سطائية  ,فكجد أفبلطكف فػي
معرفية كاالهتماـ بالعقؿ لمكصكؿ لممعرفة  ,ى
ً
ػطائي يزٌي ػؼ
مشػػركع الس سػػطائييف خط ػ ار عمػػى األرسػػتيقراطية كالطبقي ػة  ,فالح ىج ػاج الس سػ ٌ
استعماؿ المغة  ,كلـ يجد مقتبل لهـ أفضؿ مف فف القكؿ  ,كما أهتـ ً
"بالح ىجاج األخبلقػي
ى
بأنه ًمثىالي  ,كقد تىـ نقد كتجاكز قديما مف تمميذ أرسطك ,كحػديثا
كهك ًح ىجاج يمكننا نعته ٌ

المعاصرة كخاصة بيرلماف كأكليركف  ,كأبسػط نقػد كجػه إلػى
مف قبؿ يمعظـ ركاد الببلغة ي
المتبلحقة "[. ]4
الطرح األفبلطكني ٌأنه ال يخدـ التطكرات اإلنسانية ي
اليكنػػاف الػػذيف " ىنظ ػركا لمببلغػػة مػػف ًخ ػبلؿ يرؤيػػة
كيعػػد أرسػػطك مػػف أكائػػؿ فبلس ػ ة ي
ي
[]5
اجية  ,فقد خصها بكتابيف هاميف هما( الريطكريقاػ الببلغة) ك(الحجػج المشػتركة) "
ًح ىج ٌ
محاكال تى ٍق ًعيد ً
الح ىجاج يمبينا مكضكعات مجاله مػف خػبلؿ األفعػاؿ اإلنسػانية التػي تتصػؼ
ي
فف يمنتظـ فيقكؿ أرسطك  " :كلنت ػؽ يمنػذ البًدايػة ىحػ ٍكؿ هػذ
ي
بالغ يمكض كال تمتزـ بقاعدة أك ٌ
ً
ً
كضكعه األفعاؿ اإلنسانًية هك بالض يركرة بحث غامض
النقطة كهي أف أم نقاش يتخ يذ ىم ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بركتكف  ,فيميب ,جيؿ جكتييه  ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ص 25
 2ػ بركتكف  ,فيميب , ,تاريخ نظريات الحجاج ,ص 27

 3ػ الري ي  ,هشاـ  ,مقاؿ  :الحجاج عند أسطو  ,ضمف كتاب  :أىـ نظريػات الحجػاج فػي التقاليػد
الغربية مف أرسطو إلى اليوـ  ,إشراؼ  :حمادم صمكد  ,ص 78

 4ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 31

 5ػ حمداكم  ,جميؿ  ,نظريات الحجاج  ,ص 22
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[]1
فنػا قائمػا
كعديـ الضبط "  ,كميز أرسطك بيف الخطابة كالجدؿ عنػدما جعػؿ يكػؿ منهمػا ٌ
العميػكـ  ,كا ٍف ىرىبػط بينهيمػػا بخػػيط خ ػػي يي ًشػير إلػػى إلتقائهمػػا فػػي
بذاتػػه يتػػداخبلف فػػي ىشػتى ي
ً
ً
ً
ػدلي
الغاية كهي اإلقناع  ,ي
كي ٌرؽ بيف الح ىجاج الجػدلي كالح ىجػاج الخطػابي " فالح ىجػاج الج ٌ
[]2
األساسية كهي السؤاؿ  ,كهك قياس عمى نتيجػة تكػكف
غكية
ٌ
ًح ىجاج تبكيتي  ,له بنيته الم ٌ
ً
ً
ػاعي
نقػػيض القضػػية التػػي ييريػػد ي
ػابي فهػػك ح ىجػاج إقنػ ٌ
المجيػػب ح ظهػػا  ,أمػا الح ىجػاج الخطػ ٌ
[]3
يقصد به الخطيب إقناع الجمهكر بحكـ ما أك تك ًجيهه لس و
مكؾ ما ".
ي
ي

ً
العمماء قديما
كش ٌكمت العبلقة بيف الخطابة كالجدؿ عند أرسطك ينقطة خبلؼ عند ي
ث ان صالهما  ,أك ككف الخطابة جزءان مف الجدؿ " ف ي كتاب المكاضع
كحديثا مف ىح ٍي ي
أهتـ بدراسة الجدؿ كهك عند ً
الخبلفية كقصد إلى بياف
الح ىجاج في المسائؿ ال كرٌية
ٌ
[]4
فالريطكرية قكة تتكمؼ
عرؼ الخطابة " ٌ
قكاعد األنطكلكجي المنطقي لمقضايا"  ,بينما ٌ
اإلقناع الممكف في يكؿ كاحد مف األمكر الم ردة " [ , ]5كبىنى ً
الح ىجاج عمى مجمكعة
ى
أركاف منها " اعتماد المنهج الجدلي في بناء القكؿ الخطبي  ,فالجدؿ عند ً
صىناعة
ممي ً
ككية كبها نبمغ الحقيقة "[ ]6كمنها " معرفة أنكاع الن يكس كما يكافقها مف أنكاع القكؿ
ي
المقىاـ
بتناسب بيف القكؿ كالسامع كمراعاة المقامات فهك يدعك لضركرة االنسجاـ بيف ى
مهتما ػ ػ بنظاـ الحجج كاستدعائها  ,كبنيتها العقمية كهك ما ييسمى بالتقنيات
المقىاؿ  ...ػ ػ ٌ
ك ى
العقمية أك ما سماها بالحجج الصىناعية كالحجج غير الصىناعية"[. ]7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الكلي  ,محمد  ,مقاؿ  :مدخؿ إلى الحجاج  ,مجمة عالـ الفكر ,ع  ,2ـ  ,2011 , 40ص14
بالحج ًة  ,كيقاؿ  :بكته حتى أسكته  ,كفي األساس ألزمه بالسكت لعجزة
الب ٍكت  :ى
الغمىىبةي ي
 2ػ الت ٍبكيًت ك ى
عف الجكاب  ( ,تاج العركس لمزبيدم  ,ت  :الطحاكم  ,ج  , 4ص , 447مادة  :ب ؾ ت )
 3ػ المغامسى  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي ػ دراسة تداكلية  ,ص 51 , 50

 4ػ الري ي  ,هشاـ  ,مقاؿ  :الحجاج عند أسطو  ,ضمف كتاب  :أىـ نظريات الحجاج في التقاليد
الغربية مف أرسطو إلى اليوـ  ,إشراؼ  :حمادم صمكد  ,ص 97

 5ػ طاليس  ,أرسطك  : )1979 (,الخطابة  ,ت  :عبد الرحمف بدكم  ,دار القمـ بيركت  ,ص 9

 6ػ الري ي  ,هشاـ  ,مقاؿ  :الحجاج عند أسطو  ,ضمف كتاب  :أىـ نظريات الحجاج في التقاليد
الغربية مف أرسطو إلى اليوـ  ,إشراؼ  :حمادم صمكد  ,ص81

 7ػ الدكاف  ,محمد بف سعد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 53
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الحجاجية في القرف التاسع عشر ؛ التهامها بتشكيه الحقائؽ
ت النظى ًريةي
اج ىع ٍ
ٌ
تىىر ى
ً
ً
العقبلني خاصة مع ديكارت ,
كالمغالطة  ,كلي قد " الح ىجاج ىمكانه ىليحؿ فيه ي
البرهاف ى
ً
الجزء
كبالتالي حرماف الببلغة مف ذلؾ اإلبداع كليعكد التركيز في الببلغة عمى ي
ً
األسمكبية كهكذا تقدـ فف القكؿ
المحسنات كالص ىكىر
ٌ
التجميمي  ...كلـ يركز إال عمى ي
[]1
ً
اجي حركة إحياء
عمى فف اإلقناع "  ,كفي خمسينيات القرف العشريف شهد الدرس الح ىج ٌ
ً
م بيرلماف كتيكلمف مف خبلؿ
كبعث مف ىرحـ التراث القديـ  ,فقامت نهضة عمى ىي ىد ٍ
ً
الجديدة .
الببلغة ى
اليكنانية كظيهكر ى
إًعادة قراءة الببلغة ي
ػالم ٍن ًطؽ
يمس ػكؼ القػ ي
كبػػرز ال ي
ػي شػػايـ بيرلمػػاف فػػي ىم ىج ػاؿ االهتمػػاـ بػ ى
كني البمجيكػ ٌ
ػان ٌ
المحاج ػة
كال مس ػ ة التحميمي ػة كاهتمػػاـ بببلغػػة اإلقنػػاع يمحػػاكال " إعػػادة تأسػػيس ي
البرهػػاف أك ي
كـ ا ٍلك ً
ً
ًً ً
ً
اس ػ ًػع  ,كتق ي ػػة خاصػ ػة كمتميػ ػزة لد ارس ػػة
االس ػػتداللية باعتب ػػار تى ٍحدي ػ ىػدا ىم ٍنطقي ػػا ب ػػا ٍل ىم ٍهي ى
ت ىم ٍد ىر ىسػػة يبرككسػػؿ كتػػدكر
المنطػػؽ التش ػريعي كالقضػػائي ىعمىػػى ىك ٍجػ ًػه الت ٍح ًديػ ًػد ىكالتًػػي يسػ ًػمىي ٍ
اص ػمية كأنهػػا ليسػػت منبتػػة الص ػمة بالتقاليػػد الببلغي ػة الكبلسػػيكية ,
حػػكؿ كظي ػػة المغػػة التك ي
البرهػػاف"[ , ]2كرك ػز بيرلمػػاف اهتمامػػه
جػػاعبل األشػػكاؿ الببلغي ػة أدكات أسػ ٌ
ػمكبية لئلقنػػاع ك ي
ً
ث " قضػػايا  ,كأطي ػر  ,كركافػػد  ,كأنكاعػػه  ,كتجمياتػػه بحسػػب مقامػػات
بالح ىج ػاج مػػف ىح ٍي ػ ي
كسياقاته  ,كما أنػه يػكلي ًعنايػة خاصػة لببلغػة ً
التكظيؼ ً
الح ىجػاج فػي المجػاالت المرئيػة
ي
المتكمـ حاض ار فيها بن سه كما هك فػي
ك
ٌ
اإلعبلمية  ,كفي الخطابات ال نية التي ال يككف ي
الكتابة "[ , ]3فعمػؿ عمػى تخمػيص ً
الح ىجػاج مػف سػيطرة االسػتدالؿ عميػه كتكسػيع مجػاالت
اسػػتخدامه فػػي الحيػػاة اليكميػة  ,ليطػػرح م هػػكـ الببلغػػة الجديػػدة التػػي " تتكجػػه ل يكػؿ أن ػكاع
المتمقػػيف  ,بػػؿ كتتعم ػؽ حت ػى بالحالػػة الخاص ػة التػػي يتشػػاكر فيهػػا اإلنسػػاف مػػع ن سػػه كال
ي
يك ػػكف الحج ػػاج دقيق ػػا أب ػػدا إال إذا تكجػ ػه إل ػػى يمتمػ ػ و
ؽ ع ػػاـ "[ ]4م ػػف خ ػػبلؿ الخط ػػاب غي ػػر
البرهاني الم ً
كصؿ إلى اإلقناع .
ي ٌ ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بركتكف  ,فيميب ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ص  38ػ  39ػ 40

 2ػ فضؿ  ,صبلح  : )1992( ,بالغة الخطاب وعمـ النص  ,عالـ المعرفة  ,ص 66 , 65
 3ػ نقبل عف  :الطمبة  ,محمد سالـ األميف ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 104
 4ػ بركتكف  ,فيميب ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ص 43
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(مصػنؼ فػي الحجػاج ػ الخطابػة
ضػجت ال ًكػرة
ٌ
ى
كن ى
الحجاجيػة عنػد بيرلمػاف فػي كتابػه ي
الجديػػدة) الػذم ىن ىشػ ىػري عػػاـ 1958ـ  ,باالشػػتراؾ مػػع زميمتػػه تيتكػػا " كهػػك أكثػػر أعمالهمػػا
يشهرة كاكتماال كالماما بقضايا ً
الح ىجػاج  ...فحػاكال فيػه بعػث ببلغػة اإلقنػاع بعػد انحصػار
ات كالصكر ...بإخراج ً
ً ً
ً
الح ىجاج مف دائرة الخطابة ىكا ٍل ىج ىد ًؿ
الببلغة في ا ٍل ىم ىج ىازات ىكا ٍل يم ٍحسىن ى ى ى
ً []1
ً
كصػر ً ً ً
ػاعي الػذم هدفػػه
ى ىى ى
امة ٍاال ٍسػػت ٍد ىالىؿ " كحػػاكال الت ريػػؽ فػػي كتابهمػػا بػػيف " الح ىجػاج اإلقنػ ٌ
ػاعي الػذم هػػك هػػدؼ
إقنػػاع الجمهػػكر الخػػاص ي
بمخاطبػػة الخيػػاؿ كالعاط ػػة كالحجػػاج االقتنػ ٌ
[]2
المعجػػـ الحقيقػػي المجمػػؿ ل يكػؿ
الحجػػاج يقػػكـ عمػػى الحريػة كالعقمنػػة "  ,كليكػػكف كتابهمػػا ي
أشكاؿ الحجج كالمرجع في مكضكعاته .

كيب ػ يػرز دكر ع ػػالمي التػ ػداكليات كالمس ػػانيات أزفال ػػد ديك ػػرك كتممي ػػذ انس ػػككمبر ف ػػي
تطػػكر الػػدرس الحجػػاجي مػػف خػػبلؿ جهكدهمػػا فػػي نظري ػة ً
الح ىجػاج فػػي المغػػة كاهتمامهمػػا
ي
ٌ
ً
بػػاألدكات كالػػركابط كالكسػػائؿ المغكي ػة كأثرهػػا فػػي تحقيػػؽ الح ىج ػاج كاإلقنػػاع مػػف خػػبلؿ
المغة " فالنمكذج الحجاجي الذم قدما عبارة عف نظرية لسانية تدرس ً
الح ىجاج في المغػة
ٌ
ً
ػكم ككظي ػػة أساسػػية لمغػػة الطبيعػػة  ,ثيػـ إن ػه
باعتبارهػػا ظػػاهرة ٌ
لغكي ػة  ,كالح ىج ػاج فعػػؿ ليغػ ٌ
كرهػا الكحيػد فػي
يمؤشر له في بنية المغة  ,فهنالؾ أدكات كركابط كعبػارات لغكيػة يتمثػؿ ىد ي
[]3
ت ىنظى ًريةي ً
الح ىجاج فػي المغػة عنػد ديكػرك "مػف داخػؿ
القياـ بالعمميات
الحجاجية"  ,فىًا ٍنىبثىقى ٍ
ٌ
غكي ػة التػػي كضػػع أسسػػها أكسػػتف كسػػكرؿ  ,فقػػاـ ديكػػرك بتطػػكير أفكػػار
نظريػة األفعػػاؿ الم ٌ

كآراء أكس ػػتيف بالخصػ ػػكص كأقت ػ ػرح ف ػػي هػ ػػذا اإلطػ ػػار إضػ ػػافة فعم ػػيف لغػ ػػكييف همػ ػػا فعػ ػػؿ
ً
اال ٍقتًضاء كفعؿ ً
الح ىجاج "[ , ]4كانطمؽ ديككر كانسككمبر مػف فرضػي وة أساسػها أننػا نػتكمـ
ٍ ى
حجاجي ػة ً ,
فالح ىج ػاج
اص ػمية بػػؿ
ٌ
عام ػة بقصػػد الت ػأثير ككظي ػػة المغػػة األساسػػية ليسػػت تك ي
ً
ً
ً
ػي بككنػػه يتأس ػس عمػػى بنيػػة األق ػكاؿ
ع ٍنػ ي
ػده ىما " ىيتى ىميػ يػز ىعػػف ا ٍل يب ٍرىهػػاف أك االسػػتدالؿ المنطقػ ٌ
المغكي ػة كتسمسمه ػا كاشتغاله ػا داخػؿ الخطػاب  ,فالحجػج المغػكيػة ًسياقػي ػة تتح ػدد حجيتهػ ػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :قادا  ,عبد العالي  : ) 2016( ,بالغة اإلقناع  ,دار كنكز المعرفػة  ,االردف ػ ػ عمػاف ,
ط , 1ص 157

 2ػ نقبل عف  :الطمبة  ,محمد سالـ األميف ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 108
 3ػ نقبل عف  :الدكاف  ,محمد بف سعيد ,الدفاع عف األفكار  ,ص 63
 4ػ نقبل عف  :العزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص 16
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ً
ً
بي
بالسياؽ المغكم  ,كالح ىجاج المغكم ن ٍس ٌ
المنطقي كالرياضي الذم هك يمطمؽ كحتمي
الم ٍم يكظات كأشار إلى
اتساقا بيف ي
الجمؿ ك ى

ً
البرهاف
ياقي بخبلؼ ي
يجي كس ٌ
كمرف كتدر ٌ
الحجاجية باعتبارها
 ,كما اهتـ بالمسانيات
ٌ
مجمكعة مف أنكاع ً
الح ىجاج مثؿ ًح ىجاج

الكصؿ ,كال صؿ كالتناقض ,كالشرط كالتقييد  ,كالتضميف  ,كالتعارض ,كاالستنتاج ,

[]1
الحجاجية المغكية في حديثه عف " العكامؿ
كحدد ديككر الكسائؿ
كالسبب  ,كالهدؼ" ٌ .
ٌ
حجاجي ينطكم
الحجاجية  ,كاعتنى بالسمـ الحجاجي فأم ىح ٍقؿ
الحجاجية  ,كالركابط
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

عمى عبلقة ترتيبية لمحجج ".

[]2

الببلغية في
الحجاجية ك
البمجيكي ميشاؿ ماير في الدراسات
يمسكؼ
ٌ
ٌ
كساهـ ال ي
ٌ
مجمكعة مصن ات منها ( المنطؽ المغة ك ً
الح ىجاج  ,أسئمة الببلغة  ,في المساءلة ) يمنطمقا
ي
" مف جدلية المغة كالمعنى ً ,
فالح ىجاج في نظر مرتبط ارتباطا كثيقا بالكبلـ كخاصة منه
الحكار كما يحكيه كيثير مف تساؤالت جدلية تدفع إلى ً
ً
الح ىجاج دفعا "[ ]3يمقاربا بيف
ي

المتكمـ
دراسات ال مس ة كالببلغة مرٌك از فيها عمى المكغكس الذم يرل فيه جامع العقؿ ي
ً
ً
ضـ هذا التكاصؿ اإلنساني كهك يتككف
كمهمة الح ىجاج عند ماير " أف يشتغؿ في خ ى
بالسؤاؿ كاالستشكاؿ كيتغذل منهما  ,إف الناس حينما يتكمٌمكف يسألكف كيستشكمكف أم
[]4
ً
المتمقي
يحاججكف"  ,كيقر بأف " الح ىجاج يعمؿ عمى إيجاد كحدة لمجكاب كارضاء ي
و
شاؼ حيف تتعدد األسئمة "[ , ]5كارتبط يج ٍهد
بحاؿ مف األحكاؿ كاقناع السامع بجكاب
ً
المساءلة كدكر السؤاؿ ال مس ٌي في الحدث الكبلمي ؛ إذ يرل
في مجاؿ الح ىجاج بنظرية ي
عقبلني لحركة
ستخرج مف نظرية لممساءلة  ,أم مف تكجيه
أف "
ٌ
الحجاجية يجب أف تي ى
ٌ
[]6
السؤاؿ كالجكاب كالمسافة بينهما".
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :حمداكم  ,جميؿ  ,نظريات الحجاج  ,ص  33ػ 40

 2ػ نقبل عف  :المغامسي  ,آماؿ يكسؼ ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص  96ػ 99

 3ػ نقبل عف  :الطمبة  ,محمد سالـ األميف  ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 135
 4ػ نقبل عف  :عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 107
 5ػ نقبل عف  :حمداكم  ,جميؿ ,نظريات الحجاج  ,ص 45

 6ػ نقبل عف  :ناصر  ,عمارة  : )2009( ,الفمسفة والبالغة  ,منشكرات االختبلؼ  ,ط ,1ص 88
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الحجاجي مف مرجعية منطقية كاهتـ بالجانب
كتناكؿ دكقبلس كالتكف الدرس
ٌ
ً
فالحجة بالنسبة له قضية
داكلي في دراسته لمح ىجاج  ,فهك مرتبط عند " بالحكار ي
الت ٌ
لمحجة
عقبلني  ,فالمركب
يمكاءمة لتأسيس نتيجة تبعا إلجراء خاص بحكار
األساسي ي
ٌ
ٌ
ً
م  ,كيرل أف أم ًحكار يسير
ليس خاصيتها التبريرٌية لكف استخدامها في سياؽ حكار ٌ
كفؽ أربع مراحؿ متتالية  :مرحمة البداية  ,مرحمة المكاجهة  ,كمرحمة ً
الح ىجاج  ,ثيـ
ي
ي
[]1
ً
الم ىغالطة مف
مرحمة اإلنهاء"  ,كما أشار في كتابه " نقد الح ىجاج " لبناء حجاج ي
أخبلقي .
كعممي ك
طقي
ٌ
ٌ
تناقيض ىم ٍن ٌ

ً
بالنزعػ ػػة
اجي حينمػ ػػا اه ػ ػتـ ٌ
كسػ ػػاهـ جػ ػػاؾ مكشػ ػػمر ي
بجهي ػ ػكد ثمينػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدرس الح ىج ػ ػ ٌ
فجهيػ ػكد مدرس ػػة ًجني ػػؼ الت ػػي ينتم ػػي إليه ػػا مكش ػػمر
ٌ
الحجاجيػ ػة ف ػػي الحػ ػكا ارت الشػ ػ كية " ي
باتجاهه ػػا نح ػػك الخطاب ػػات الحيػ ػة ق ػػد أثبت ػػت ب ػػأف ً
الحػ ػكار الشػ ػ كم ل ػػيس أق ػػؿ انتظام ػػا ,
ً
ػي يمػزـ فيػه المتخػاطبكف بػأف يجػادلكا كأف
يعرفػه هػك نػكع مػف الت ي
فالحكار كما ٌ
اعػؿ الم ظ ٌ
[]2
يسجمكا نقاطا عمى بعضـ البعض ".
ٌ
كأش ػ ػػار باتري ػ ػػؾ ش ػ ػػاركدك ف ػ ػػي كتاب ػ ػػه" نح ػ ػػك المعن ػ ػػى كالمبن ػ ػػى " ألهمي ػ ػػة ً
الح ىجػ ػ ػاج
اإلشهارم كدكر في التكاصؿ كاإلقناع عندما قاؿ " إف المظهػر ً
الح ىجػاجي لمخطػاب كثيػ ار
ٌ
ي
ٌ ى
ض ػ ىمر فػػي اإلعبلنػػات اإلشػػهارٌية كالتػػي يبػػدكا طابعهػػا
مػػا يكجػػد ىم ٍخ يب ػكءا فيػػه عمػػى نحػػك يم ٍ
[]3
ً
الحجاجي ".
اجي يتـ فهمه في إطار كظي ة القالب
ٌ
الح ىج ٌ
ػاجي فػػاألكؿ ًعبػػارة عػػف يم ىؤس ىسػػة
ػاجي ك ي
الب ٍعػد الحجػ ٌ
ىكيي ىميػ يػز أمكسػػي بػػيف الهػػدؼ الحجػ ٌ
ػابي  ,أم ػا
ٌ
إقناعيػة هػػدفها التػأثير عمػػى الغيػػر كاقناعػػه كمػػا فػػي اإلشػػهار كالخطػػاب االنتخػ ٌ
[]4
الثاني فيتمثؿ في تكجيه طريقة النظر إلى الغير".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بركتكف  ,فيميب ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ص 91 , 90

 2ػ نقبل عف  :عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 109

 3ػ شػػاركدك  ,باتريػػؾ  : )2009( ,الحجػػاج بػػيف النظريػػة واألسػػموب  ,عػػف كتػػاب نحػػك المعنػػى
كالمبنى ,ترجمة  :أحمد الكدرني  ,دار الكتاب الجديد ػ بيركت  ,ط  , 1ص 11

 4ػ نقبل عف  :حمداكم  ,جميؿ  : )2014( ,مف الحجػاج إلػى البالغػة الجديػدة  ,دار افريقػا الشػرؽ
 ,ص 45
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مقاربة بيف الحجاج واإلقناع :
ً
الجديدة  ,كما يي ىؤمنه مف إمكانات
عند تىىن ياكؿ الدرس الح ىجاجي في الببلغة ى
ً
المتكمـ إلدراكهما
تىك ي
كما الح ىجاج كاإلقناع كغاية يسعى ي
اصمية في النص  ,يبرز لنا ىم ٍهي ى
ساؤؿ  :هؿ اإلقناع يم ىرًادؼ لمحجاج ؟ .
مف خبلؿ نصه
الحجاجي  ,فيبرز الت ي
ٌ
طبيعة العبلقة التي تىربًط ً
الح ىجاج باإلقناع  ,كممف قارب بينهمػا
اء ىح ٍك ىؿ ى
ًا ٍختىمى ى ٍ
ى
ت ٍاآل ىر ي
ٍ
ث " يي ىعػ ٌرؼ اإلقنػػاع بأنػه يمحاكلػػة كاعيػػة لمتػأثير فػػي السػمكؾ "
تكمػػاس شػػايدؿ ىح ٍيػ ي
قصكد يتطمػب تقنيػات كك ايػات عاليػة لًمتػأٍثً ً
ير ًفػي ا ٍل يمتىمىقػي"[ , ]2كيػرل أكسػتيف
أنه " فعؿ ىم ي
فريم ػػي أف " ً
الح ىجػ ػاج كاإلقن ػػاع جػ ػزأيف م ػػف عمميػ ػ وة كاح ػػدةو  ,كال اخ ػػتبلؼ بينهم ػػا إال ف ػػي
ى
التككيد  ,كيكلي ً
الح ىجاج الدعاكل المنطقية أهمية خاصة  ,كلكنه يجعؿ مػف اختصاصػه
ي
أيضا الدعاكم األخبلقية كالعاط ية  ,أما اإلقناع فإنه يػنعكس عمػى التككيػد الٌػذم ييبطػؿ
[]3
ً
ػب
ضد "  ,كأيد هذا االتجا بيرلماف كتتيكا عندما اعتب ار أف " اإلقناع كاالقتناع يهما ل ٌ
ً
المتكل ػد عػػف الػػتم ظ
العممي ػة
ٌ
الحجاجي ػة  ,كغايػػة الح ىج ػاج األساسػػية  ,فاإلقنػػاع هػػك األثػػر ي
[]1

 ,أم

المرسؿ إ ٍق ىداما أك إً ٍح ىجاما "[. ]4
المتمقي بتحقيؽ مقاصد ي
كالدافع إلى مبادرة ي
كفي يمقابػؿ ذلػؾ " يػرل هػكارد مػارتف ككينيػث أندرسػف أف يكػؿ اتصػاؿ هدفػه اإلقنػاع

رد فع ػػؿ عم ػػى أفكػ ػار الق ػػائـ باالتص ػػاؿ  ,كهم ػػا يي ٍعىني ػػاف
كذل ػػؾ أنػ ػه يبح ػػث ع ػػف تحص ػػيؿ ٌ
باإلقنػػاع معنػػا العػػاـ كلػػيس اإلقنػػاع الحجػػاجي الػذم يصػػدر عػػف كسػػائؿ منطقيػة كلغكي ػة
إقناعي  ,كليس يك ٌؿ نص إقناعي نصػا
نص
خاصة كنخمص إلى أف يكؿ نص
حجاجي ٌ
ٌ
ٌ
الج ٍك ىه ًرية "[. ]5
حجاجيا  ,فيرتبط اإلقناع بالحجاج ارتباط النص بكظي ته ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :العبد  ,محمد  : )2014( ,النص والخطاب واالتصاؿ ,األكاديمية الحديثة لمكتاب
الجامعي  ,القاهرة ػ ػ مصر  ,د  .ط  ,ص 149

 2ػ نقبل عف  :المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحيث الشريؼ  ,ص 30
 3ػ نقبل عف  :العبد  ,محمد  ,النص والخطاب واالتصاؿ  ,ص 149

 4ػ نقبل عف  :المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحيث الشريؼ  ,ص 30
 5ػ نقبل عف  :العبد  ,محمد  ,النص والخطاب واالتصاؿ  ,ص  149ػ ػ ػ ػ 150
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ِ
اجي :
سمات الن ّ
ص الح َج ّ

الحجاجي مجمكعة ًسمات خاصة به جمعها بنكا ركنك  ,كمف هذ
كضعت لمنص
ٌ
ً
المتمقي ؛ أم إقناعه ب كرة يمعينة
المعمف  :أم إحداث أثر( ما ) في ي
السمات  ,القَصد ُ
اإليحائية [ . ]1كمف ًسمات النص الحجاجية التنا ُغـ  :ذلؾ
كهك ما يي ىعبر عنه بالطريقة
ى
الحجاجي نص يمستد ٌؿ عميه ؛ لذلؾ ىيقيكـ عمى ىم ٍن ًطؽ ( ما ) في يكؿ مراحمة ,
أف النص
ٌ
كيكظؼ عمى نحك دقيؽ التسمسؿ الذم يحكـ ما ييحدثه الكبلـ مف تأثيرات سكاء تعمؽ
ي
المتمقي فقد
المتكمـ كمعرفته بن سية ي
األمر بالتقنية أك االن عاؿ ,كهك يكشؼ لنا عف ذكاء ي
كيس ًهب في أخرل [ .]2كمنها االستدالؿ :
ييعمف أم ار كلكنه يذكر آخر أك يختزؿ فكرة ي
الحجاجي نص قائـ عمى البرهنة  ,التي تى يشد أك ً
ً
اصر أجزائه ىعبلقة ىم ٍن ًطقية أكثر
ى
فالن ٌ
ي
ص ى ٌ
[]3
ً
الحجاجي.
النص غير
صكرية كما هي الحاؿ في ٌ
مف ىككنها عبلقة تى ٌ
ٌ

ً
تقكيمي  ,كالقيـ مف أهـ الم اهيـ التي
نص
ص الح ىج ي
اج ٌ
كمف سماته التقويـ  :فالن ٌ
ٌ
[]4
ً
ِ
ً
لع ًديد مف الباحثيف,
يي ٍبىنى عميها الن ٌ
اجي .كما تىٍب يرز الحوارية  :كس ىمةي أثارها ا ى
ص الح ىج ٌ
ً
المتمقي ً ,حكار يقكـ
حاكًريةى " فالنص
الحجاجي في جكهر حكار مع ي
كتيدعى أيضا الت ي
ٌ
كمتمقيه  ,بؿ قد يطمح أحيانا إلى إقناع ما يي ىسمى
عمى عبلقة ما بيف يمؤسس النص ي
ص و
المتمقي بكجهة نظر ( ما )
بالمتمقي الككني خاصة في ين ي
كص تتأس يس عمى إقناع ي
ي

كحممه عمى تغيير كضعه  ,كاستبداؿ مكق ه األصمي بمكقؼ آخر "[ , ]5كتبرز
الحجاجي ؛ ألف المتكمـ في النص ً
دية ككاحدة مف ًسمات النص ً
الم ْق ِ
الح ىجاجي
صّ
ى
ي
َ
صد ً
صحة م ٍق ً
يهدؼ إلى إثبات ً
الح ىجاجي  ,كفي الكقت ن سه يعمؿ عمى دحض يك ٌؿ
ى
ً
المتمقي .
المخال ة له  ,كما أف النص الح ىجاجي نص ت ي
المتكمـ ك ي
مي بيف ي
اآلراء ي
اع ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي و البالغي  ,ص 41
 2ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو  ,ص 26

 3ػ مكناسي  ,ص ية : )2017( ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري الشيخ محمد
البشير االبراىيمي مقاربة تكصي ية آلليات اإلقناع  ,دار غيداء لمنشرػ ػ عماف  ,ط , 1ص 32

 4ػ العبد  ,محمد  ,النص والخطاب واالتصاؿ  ,ص 149

 5ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو  ,ص 28
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آني :
التواصؿ والحجاج في الخطاب القر ّ

ً
الم ٍن ىزؿ عمى ىسي ًدىنا
الم ٍعجز بأسمكبه كأل اظه ي
القيرآف الكريـ هك خطاب ا﵀ تعالى ي
المرسؿ لهداية خمقه
يم ىحم ود ٌ ,
الع ي
تحدل ا﵀ به أهؿ ال صاحة كالببلغة عمى ىمر ي
صكر  ,ي
نكر  ,كالمكًقف كالمرتاب  ,العالًـ ك ً
بمختمؼ أحكالهـ مف مصدؽ كم ً
الجاهؿ  ,كاقناعهـ
ي
ي
ي
ي
بتكحيد ا﵀ يم ىكظ ا يكؿ أساليباإلقناع التي ىعرفناها  ,كتمؾ التي ما زلٌنا نجهمها,فقد أمضى
الرسكؿ ثبلثا كعشريف سنة متك ً
اصمة في الدعكة يم ٍعتىمدا في اإلقناع عمى الخطاب
ي
منه الرسكؿ الكريـ .
المتزامف ين يزكال مع الدعكة  ,كليشكؿ يم ًعينا إقناعيا ينهؿ ٌ
آني ي
القر ٌ

كالنص القرآني خطاب له مرًسؿ  ,كمرسؿ إليه  ,فالم ً
رسؿ هك ا﵀ عز كجؿ ,
ي ى
ي
ي
كالمرسؿ إليه هـ الخمؽ مف إنس كجف  ,كليككف أطكؿ خطاب إقناعي ألف الم ً
رسؿ في
ٌ
ي ى
ي
ٌ
اإلقناعية منه
المتمقي عمى اختبلؼ يمستكياتهـ  ,كلـ تتكقؼ الغاية
ٌ
خطاب دائـ مع ي
بكفاة سيد األناـ  ,بؿ استمرت ليكمنا  ,كستستمر لن خة الصعؽ  ,كحد (بن ينيست)
الخطاب بقكله " الخطاب في أعـ م اهيمه يكؿ و
قكؿ ي ترض يمتكمما كسامعا مع تكفٌر
[]1
ً
آني
المخا ى
ىم ٍقصد التأثير بكجه مف الكجك في هذا السامع " فتنكع ي
طب في الخطاب القر ٌ

المؤمنيف
بيف نكعيف  ,يمخا ى
طب داخمي بخطاب خاص مف نحك خطاب ا﵀ لؤلنبياء ك ي

المتمقكف عمى
كمخا ى
طب خارجي أك ككني كهـ ي
كالكافريف  ,كخطاب األنبياء ألقكامهـ  ,ي
ً
اصؿ مع
مر العصكر  ,فهذا الخطاب يجعؿ ا﵀ تعالى يمتكاصبل مع البشر  ,هذا التك ي
يمتم و
ؽ يمصدؽ كآخر يمك ٌذب يحتاج إلى تحاكر كتأثير ,كالتأثير يحتاج إلى إقناع  ,الذم
ً
ً
آني
يتـ إال مف خبلؿ الح ىجاج  ,فكاف لزاما تكافر الت ي
ال ٌ
اجي في الخطاب القر ٌ
اعؿ الح ىج ٌ
الحجة عمى مف أنكر  ,كميز فيميب بركتكف بيف
لمكصكؿ ألعمى درجات اإلقناع كاقامة ي
التكاصؿ اإلخبارم الذم يعني " نقؿ رسالة مف م ً
رسؿ إلى يمتم و
ؽ عبر قناة  ,كبيف
ٌ
ي
ي
بمشاطرة رأم خطيب ( ما ),
اصؿ
التك ي
المتمقي ي
الحجاجي الذم تتمثؿ غايته في إقناع ي
ٌ
المتمقي"[. ]2
كهك الذم يستند إلى التقنيات التي تيحكؿ رأيا إلى يحجة ناقمة إيا إلى ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عمراف  ,قدكر  : )2012( ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,عالـ الكتب
الحديث ػ ػ إربد  ,ط  , 1ص 28

 2ػ بركتكف  ,فيميب  ,الحجاج في التواصؿ  ,ص 138
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ً
اعؿ ذلؾ أف
اصؿ كالت ي
ىكىن ٍم ىحظي في الخطاب القيرآني يك يجكد يمقىاربة بيف ىم ٍهيكمي التك ي
الخطاب القرآني يش ٌكؿ بيئة ىخصبة لمتكاصؿ الذم يقيكد لمت اعؿ عف طريؽ ً
ً
الح ىجاج ,
ي
ى
ٍى
ٌ ي
ي
ً
ً
الحجة كالبياف,
ذلؾ الح ىجاج الذم ىي ٍقصد اإلقناع ؛ ألف فيه أقكل الحجج  ,فجعمه ا﵀ ي
ً
ً
لممتمقي ,
كيسعى الخطاب إلى تأطير عممية الت ي
اعؿ مف خبلؿ التأثر بالحجج التي تيقدـ ي
االستداللية كما ييرافقها مف عمميات
مما يدفعه التخاذ قرار حكلها خاصة في المجاالت
ٌ
االستداللية ترتقي إلى
اعمية إ ٍذ " إف الذكات في العبلقة
ٌ
ٌ
تبادلية تينشط العممية الت ي
ً
الم ً
عترض
المخاطىب إلى ىمقىاـ ي
المدعي  ,ك ي
المتكمـ إلى ىمقىاـ ي
مقامات أخرل  ,حيث يرتقي ي

صكصا ,
المجرد كتكجيه كبلمه لمغير إلفهامه
معنى ىم ٍخ ي
المتكمـ في ي
كال تتكقؼ كظي ة ي
ن
كما هي في العبلقات التخاطيبية  ,كان ىما تتحكؿ كظي ته إلى كظي ة تأثيرٌية "[ , ]1ذلؾ
أنه متى تأثر المتمقي ً
بالح ىجاج ىسمبا أك إيجابا فإنه يدخؿ في مرحمة تبادؿ لؤلدكار في
ي
يمحاكلة لًىن ٍق ً
اصؿ إلى
بالمستكل
الخطابي مف التك ي
ض الحجج بحجج أخرل  ,كيرقى ي
ٌ
ً
صبًح هك ىن ٍسه يمتكممان  ,كفقا
الت ي
المستمع الذم يي ٍ
المتكمـ ك ي
اعؿ " كهك ما يجعمنا نقكؿ إف ي
ً
الخطابي كهك ما ييكافؽ ىم ٍهيكـ
اعؿ
لمبدأ العكسية ( لبن يست ) يعضكاف فاعبلف في الت ي
ٌ
اصؿ كتىخاطيب فحسب
الت ي
اعؿ ,كهك ما دفع بيرلماف لئلشارة إلى أف المغة ليست أداة تىك ي
الب ٍعد لمغة يستحضر حجاجا ل هـ كثير مف
اعؿ بيف المتعارفيف  ,كأف هذا ي
كان ىما أداة تى ي
[]2
اعؿ .
اصؿ انتقمنا إلى مرحمة الت ي
األنشطة المغكية "  ,كمتى حدث التأثر بالتك ي
اصػؿ ذلػؾ التىعػاليؽ
فىالنص ا ٍلقي ٍرآنًي ًخ ه
اصمي بػؿ إ ٌف " أجمػؿ مػا فػي هػذا التك ي
طاب تىك ي
السػ ً
امي بػػيف طػػرفيف يمتبػػاينيف تمامػػا ؛ بػػيف إلػػه قػػدير لػػيس كمثمػػه شػػيء كعبػػد ذليػػؿ ً ,ممػا
ً
يصػة نكعيػة يمتميػزة
اصػؿ لػػيس يجػزءا مػػف اإلعجػػاز فقػػط  ,كان ىمػا هػػك كػػذلؾ ىخص ى
ييؤ ٌكػد التك ي
[]3
ً
اص ػؿ يمككنػػا مػػف يمككنػػات نسػػيج اإلعجػػاز
لىصػػيقىة بػػالقرآف كماثمػػة فيػػه "  ,ليصػػبح التك ي
اصػؿ كسيم ػة لتغيي ػر يسميككي ػات بشػري ػة
القرآنػ ٌي  ,لػقػد جع ػؿ ا﵀ ع ٌػز كجػ ٌؿ م ػف عممية التك ي
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 1ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي و البالغي  ,ص 59
 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج  ,ص 60

 3ػ جكدم  ,ليمى  : )2012( ,استراتيجية التواصؿ في البالغ القرآني  ,دار غيدا لمنشر ػ عماف
 ,ط  , 1ص 31
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صكيب تمؾ السميككيات
خاطئة ىسارت ىخ ٍبط ىعشكاء في أيمكر العبادة  ,فكاف ال بد مف تى ٍ
اصمية تدكـ كال ىي ٍعتى ًريها تغيير أك تبديؿ  ,فمقد ظهرت
لهـ كلمف يأتي ىب ٍع ىد يهـ بطريقة تك ي

اصؿ  ,لمع نجمها ثيـ ما ان كت أف اخت ت أك اعتراها
نظريات ال ىح ٍ
ص ىر لها في التك ي
ص ىمدت آلالؼ
اصؿ القير ٌ
آنية ى
النقد أك الخطأ في جانب مف جكانبها إال أف نظرية التك ي
و
البد له
السنيف ؛ ألنها يمرتىبطة بالقرآف الذم ح ظه ا﵀ مف التغيير " ,ف يك ٌؿ يسميكؾ ل ظي ي
و
البد لها مف كظي ة  ,كال يمكف أف تككف هنالؾ رسالة ذات
مف ىمآؿ  ,ك يك ٌؿ رسالة ي
[]1
اصؿ بالمساف مف غير ًح ىجاج
كظي ة كاحدة  ,بؿ تيؤدم كظائؼ مختم ة هرميا " فبل تىك ي
[]2
ً
اصمي " صيغة لم عؿ
كال ح ىجاج بغير تىك ي
اصؿ بالمساف  ,كتشكؿ المغة في الخطاب التك ٌ
إنسانية ت رض عمى
كليست مجرد تكصيؿ لمعمكمات  ,كما أنها تقكـ عمى عبلقات
ٌ

اصؿ ".
مستعمميها أشكاال محددة لمتك ي
الخطاب القيرآني في سكر الحك ً
اه ًد عمى التكاصؿ الحجاجي في ً
كمف ال ٌشك ً
اميـ ,
ي
ي
ىى
ى
ٌ
قكله تعالى ﴿ :ويا قَوِـ ما لِي أ َْدعو ُكـ إلى النج ِ
اة َوتَ ْد ُعوَن ِني إلى الن ِ
ار * تَ ْد ُعوَن ِني
َ
ُ ْ
ََ ْ َ
ِ
يز ا ْل َغف ِ
س لِي ِب ِو ِع ْم ٌـ َوأََنا أ َْد ُعو ُك ْـ إلى ا ْل َع ِز ِ
ار ﴾[ , ]4لقد
ِألَ ْكفَُر ِبالم ِو َوأُ ْ
ش ِر َؾ ِبو َما لَ ْي َ
اصؿ عمى السيا ً
ؽ أم ظيركؼ إً ٍنتىاج هذا الخطاب في يمىناظى ىرًة ( يم ٍؤ ًم ىف
ركزت عممية التك ي
ً
ً
ً
رسؿ إليه
الم ى
المرسؿ ك ي
آ ىؿ ف ٍرىع ٍكف) يمكصبلن لهـ ما ييريد إببلغهـ به ليظهر االت اؽ بيف ي
حكؿ قضية العبادة في إطارها العاـ مع اختبلؼ ىجك ىه ًرم ًفي ا ٍلم ٍع يب ً
كضكع
كد  ,فمـ ىي يك ٍف ىم ي
ى
ٍ
ً
التكاصؿ في نقؿ أخبار مف طرؼ كاحد  ,بؿ اعتمد عمى الت ى ي ً
المتمقي
ي
المرسؿ ك ي
اعؿ بيف ي
ً
اصؿ بيف الطرفيف ؛ ألف " الحكار شكؿ
كتبادؿ األدكار مما أنتج حكا انر يم ىحركان لعممية التك ي
[]3

الم ىج ىابهات ".
مف الت ي
اعؿ بيف القيكل ,ككسيمة لمتك ي
اصؿ أك لتجنب الصراعات كتمطيؼ ي

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بكمزبر ,الطاهر بف حسيف  : )2007 ( ,التواصؿ المساني و ٍّ
الشعرية مقاربة تحميمية لنظرية
روماف جاكبسوف  ,منشكرات االختبلؼ ػ ػ الجزائر  ,ط  ,1ص 15ػ ػ ػ ػ18

 2ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف والميزاف أو التكوثر العقمي  ,ص 254

 3ػ ختاـ  ,جكاد ( )2016التداولية أصوليا واتجاىاتيا  ,دار كنكز المعرفة ػ ػ ػ عماف  ,ط, 1ص131
 4ػ سكرة غافر  ,اآليات  41 :ػ ػ ػ ػ 44

 5ػ عبد المطيؼ  ,عماد  : )2012( ,البالغة والتواصؿ عبر الثقافات  ,الهيئة العامة لقصكر
الثقافة ػ ػ القاهرة  ,مطبعة شركة األمؿ لمطباعة كالنشر  ,ط , 1ص 45
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الفصؿ األوؿ :
ات ِ
الح َجا ِج
ُم ْن َ
طمَقَ ُ

اج " ًست مقىدم و
حد ىد بيرلماف كتيتكا في ًكتىابهما " مصنؼ في ً
ات  ,أك
الح ىج ً
ى
ي ى
ي
ي ى
اء مس ًار ً
ً
م ٍنطىمى و
األس ً
الح ىجاج  ,ذلؾ أف يمقدمات حجاج
قات لتككف ىح ىجر
اس في بًىن ى ى
ى
ي
الحجاجية
كمعطياته غزيرة ك ىشاسعة تتطمب انتقاء كتنظيمان يكتسب بهيما فى ىعاليته
ٌ
المتكمـ ي
ي
كمىناسبتها لمجمهكر الذم تكجه إليه  ...كهي تيؤكؿ مف طرؼ ال يكؿ عمى ىن ٍس الش ً
اكمة ,
ى
ي
ً
ً
فالمتكمـ يم ٍم ىزـ
الم ٍع ى
طيات في الح ىجاج تبقى يم ٍمتىب ىسة حاممة لدالالت يم ىعينة  ,كلذلؾ ي
فإف ي
الحجاج نحك تأكيؿ معيف ي ٍنس ًجـ كم ٍق ً
ضبلن عف اختيار المقىدمات  ,بتكجيه ً
ص ًديته [, ]1
فى ٍ
ى
يى ى ى
ى
ي
ً
ً
المقىاـ
الم ٍنطىمقات تي ىؤسس نقىاط انطبلؽ الح ىجاج في " ككنها ين ٍقطىة االرتكاز في ى
فهذ ي
[]2
الحجاجي  ,كذلؾ بع ىد تى ٍح ًديد المكضكع الذم سيدكر حكله ً
الح ىجاج ".
ىٍ
ٌ
الحجاجي ينقطة انطبلؽ تي ً
ً
ً
كصؿ لتسميـ الجمهكر بها "لكف لمخطاب قبؿ أف
كلمخطاب ى ٌ
ب إليقاع التصديؽ ,
تقنيات ًح ىج ٌ
ىي ٍستىكم ًكيانا يمش ٌكبل مف ٌ
المخاطى ى
المتكمـي ي
اجية ييكاجه بها ي
اجية ىمدارها عمى يمقدمات تيؤخذ عمى أنها يمسممات يقبؿ بها الجمهكر
منطمقات ًح ىج ٌ
اجية  ,بحيث
صكغها  ,كترتيبها له في حد ذاته قيمة ًح ىج ٌ
المقدمات كطريقة ى
كاختيار هذ ي
تقنيات ً
يبدك ال صؿ بيف درس منطمقات ً
الح ىجاج فصبل يمتكم ا  ,كلكنه
الح ىجاج كدرس ٌ
ي
[]3
ً
ً
اجي" الكعي
جي "  ,كمف الضركرم عند اختيار يمنطمقات الخطاب الح ىج ٌ
فصؿ ىم ٍنهى ٌ
ً
ً
المناسب لها
ى
اجي ي
بالعبلقة الكثيقة بيف القضية التي هي ىمدار الح ىجاج  ,ك ي
المنطمؽ الح ىج ٌ
ً
المكاضع  ,أك مف
فمف القضايا ما يناسب االنطبلؽ في الح ىجاج حكلها مف القيـ ال مف ى
اعة القكؿ كتحقيؽ اإلقناع
الكقائع ال الهرميات هذا الكعي هك عبلقة مف عبلقات ىن ىج ى
[]4
رد إلى ضربيف اثنيف :
كتمهيدا النتصار ال كرة "  ,ك يك ٌؿ ما سنذكر مف يمقدمات ييمكف ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 89
 2ػ الدكاف  ,محمد بف سعد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 132
 3ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,نظرية في الحجاج  ,ص 23

 4ػ الدكاف  ,محمد بف سعد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 163
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ضرب ىمدار عمى الكاقػع  ,كهػك يمتعمػؽ بالكقػائع كالحقػائؽ كاالفت ارضػات  ,كضػرب مػدار
المتعمؽ بالقيـ كمراتبها كمكاضع األفضؿ منها  ,كهي :
الم ضؿ  ,كهك ي
المؤثر ك ي
عمى ي
 1ػ الوقائع :
كحددها بيرلماف كتيتكا بأنها " تيمثؿ ما هك يمشترؾ بيف عدة أشخاص أك بيف
جميع الناس  ...كالتسميـ بالكاقعة مف قبؿ ال رد ليس إال تىجاكبا منه لشيء ىي ٍ ًرض ن سه
[]1
ككنيا  ,كهي تيشكؿ انطبلقة ً
لمح ىجاج  ,كتككف
عمى الجميع "  ,فالكقائع تقتضي إجماعا ٌ
صميح
لممسممات التي ال تقبؿ الشؾ أك الدحض ألنها ثابتة  ,كبالتالي فالكقائع تى ٍ
أقرب ي
ً
طة البداية في العممية الحجاجية كهي " تنقسـ إلى كقائع يمشاهدة يمعاينة ,
لتأسيس ين ٍق ى
[]2
ص
ككقائع يم ٍتىرضة  ,كيككناف يمتطابقيف مع يبىنى الكقائع التي ييسمـ بها ى
الج ٍمهيكر"  ,كالن ٌ
[]3
ِ
اع ِة فَ َال تَ ْمتَُرف ِب َيا َوات ِب ُع ِ
وف ﴾
آني حافؿ بالكقائع فقاؿ تعالى َ ﴿ :وِان ُو لَع ْم ٌـ لٍّمس َ
القر ٌ
فجميع الديانات تيسمٌـ بما ال يقبؿ الشؾ بأف " ظهكر عيسى ًعمـ يي ٍعمىـ به مجيء الساعة
حجاجية لتأكيد أف ا﵀
؛ ألف ظهكر مف أشراطها "[ , ]4فأسست الكقائع نقطة انطبلؽ
ٌ
قادر عمى بعث المكتى مف قبكرهـ  ,فالساعة آتية كيكـ القيامة حقيقة ككنية كهي كقائع
ِ
ييا
الم ىشاهدة قكله  ﴿ :ال ِذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاأل َْر َ
ض َم ْي ًدا َو َج َع َؿ لَ ُك ْـ ف َ
يم ٍتىرضة  ,كمف كقائع ي
[]5
حسكسة له  ,فش ٌكمت
كم ي
ُ
المتمقي ى
س ُب ًال ﴾  ,فهي حقيقة ككنية ثابتة يمشاهدة  ,ييدركها ي
ؾ.
الخالًؽ مف خبلؿ يمسممات ال تى ٍحتى ًمؿ الش ٌ
يمنطمقا إلقناع الناس بعظمة ى
 2ػ الحقائؽ :
كم ىدارها
كتي ىعد الحقائؽ أنظمة أكثر تعقيدان مف الكقائع كتقكـ عمى الربط بيف الكقائع ى
الخ ًطيب إلى الربط بيف الكقائع
كي ٍع ىم يد ى
عمى نظريات عممية أك م اهيـ فمس ية أك دينية  ,ى

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الزماني  ,كماؿ ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,عالـ الكتب الحديث  ,ص 119
 2ػ صكلة  ,عبد ا﵀ ,الحجاج أطر كمنطمقاته  ,ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج  ,ص 308
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 61 :

 4ػ الطبرم  ,أبك جع ر محمد بف جرير : ) 1996(,جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف  ,دار
ال كر ػ بيركت  , ,ج , 13ص115

 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 10 :
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ضػكعات يمت ػػؽ عميهػا  ,ليحػػدث يمكافقػػة الجمهػكر عمػػى كاقعػػة
كالحقػائؽ مػػف حيػػث هػي ىم ٍك ي
ضاؼ التيقف مف الكاقعة ( أ ) إلى النظريػة ( س ) إلنشػاء
يمعينة غير ىم ٍعميكمة  ,كأف يي ى

أف التسميـ بػالكاقعة ( أ ) كبالنظريػة ( س ) يقي ػكد إل ػى
التيقف مف ( ب )  ,كمعنػى ذلؾ ٌ
[]1
ِ
اؼ َعمَ ْػي ُكـ
آم َف َيا قَ ْوِـ إٍِّني أَ َخ ُ
التسميـ بػ ( ب )  ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :وقَا َؿ الذي َ
[]2
اب * ِم ْث َؿ َدأ ِ
َح َز ِ
يف ِمف َب ْع ِد ِى ْـ ﴾
ْب قَ ْوِـ ُن ٍ
وح َو َع ٍاد َوثَ ُم َ
ود َوال ِذ َ
ٍّم ْث َؿ َي ْوِـ ْاأل ْ
ػ ػ فالكاقعة (أ) :قكـ ثمكد كقبمهـ قكـ عاد أعرضكا عف رسمهـ فأبادهـ ا﵀ (.كاقعة جزئية)
ػ ػ النظرية ( س )  :يك ٌؿ مف يي ٍع ًرض عف ا﵀ سيتعرض لعذاب اإلبادة .
ػ ػ القضية ( ب )  :سيعذب ا﵀ آؿ فرعكف ألنهـ أعرضكا عف ا﵀ .

ف يكؿ مػف أعػرض مػف األمػـ السػابقة عػف يرسػؿ ا﵀ كك ػر بهػـ  ,أرسػؿ ا﵀ العػذاب الشػديد
عمػػيهـ كأبػػادهـ  ,فالكاقعػػة ( أ ) كالنظريػة ( س ) تظػػافرت لتأييػػد تحقػؽ يحػدكث ال رضػػية
( ب ) ًممػا ييشػ ٌكؿ تىٍرًهيبػػا آلؿ فرعػػكف بضػػركرة عػػدـ اإلعػراض عػػف مكسػػى عميػػه السػػبلـ
كتصديقه  ,فالكقائع حاضرة عمى صدؽ النظرية  ,كالتي تيقكم القضية .
يف ﴾
اف لِمر ْح ََٰم ِف َولَ ٌد فَأََنا أَو ُؿ ا ْل َعا ِب ِد َ
كمف مقدمات الحقائؽ قكله تعالى ُ ﴿ :ق ْؿ إِف َك َ

[]3

كجد ﵀ كلد ( كاقعة جزئية )
ػ فالكاقعة ( أ )  :ال يي ى
ػ النظرية ( س )  :ا﵀ ك ً
احد أحد  ,ال كلد كال زكجة كال شريؾ له .

أحؽ بعبادة ا﵀ مف يك ار قيريش .
فسيدنا يم ىحمد ٌ
ػ القضية ( ب )  :لك كاف ﵀ كلد ٌ
ً
العػػزل
فقػػد ىزىعػ ىػـ ىب ٍع ي
ضػػهي ٍـ أف ا ٍل ىم ىبلىئ ىكػػة بنػػات ا﵀  ,كزعػػـ بعضػػهـ أف أصػػنامهـ مػػف مثػػؿ ي

لمشركي قيىريش إً ٍف ىحامان لك كػاف ﵀ كلػد  ,لكػاف الرسػكؿ الكػريـ عمػى
بنات ا﵀  ,فيقكؿ ا﵀ ي
ػؽ مػػف يك ػػار ق ػريش بهػػذا
كلسػػبقهـ إلػػى اإليمػػاف بػػه  ,فهػػك يمػػؤمف بػػا﵀  ,كأحػ ٌ
عمػػـ بػػذلؾ  ,ى

ال عػػؿ لػػك كجػػد  ,فحصػػؿ التػ ىػيقف فػػي الكاقعػػة ( أ ) كالنظري ػة ( س ) إلنشػػاء التػ ىػيقف مػػف
المتمقي عمى التصديؽ بها .
يحدكث ال رضية ( ب ) ما يحمؿ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,مقاؿ  :الحجاج أطره ومنطمقاتو وتقنياتػو مػف خػالؿ مصػنؼ فػي الحجػاج ػ ػ

الخطابة الجديدة لبيرلماف  ,ضمف كتاب  :أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  ,ص 309
 2ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  30 :ػ ػ 31
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 81 :
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 3ػ االفتراضات :

يي ىؤك ػ يػد بيرلم ػػاف أف االفتً ارض ػػات " ىشػ ػ ىأنها ىشػ ػأف الكق ػػائع كالحق ػػائؽ تحظ ػػى بالمكافق ػػة
العامة  ,كلكف اإلذعاف لها كالتسػميـ بهػا ال يككنػاف قػكييف حتػى تػأتي فػي مسػار ً
الح ىجػاج
ى
[]1
ػي لػـ يثبػت ىبعػد ,
م
عم
أم
ر
ػي
م
عج
الم
ػا
ه
معنا
في
رضية
ال
ك
,
عناصر أخرل تقكيها "
ي
ٌ
ٌ
فهك افتػراض عمػى سػبيؿ الجػدؿ " كالتسػميـ القػكم بهػا فػي إطػار ً
الخطػاب ال يكػكف كػذلؾ

تدعمها  ,كهي ليست ثابتة بؿ يمتغيرة ".
ما لـ تش ع بأدلة ك ٍأن ىساؽ يبرهانية
ي
كتىمثمت ال رضيات في قكله تعالى  ﴿ :ما يج ِاد ُؿ ِفي آي ِ
يف َكفَ ُروا
ات الم ِو إِال ال ِذ َ
َ
َ َُ
ى
[]3
اب ِمف َب ْع ِد ِى ْـ ﴾ ,
فَ َال َي ْغ ُرْر َؾ تَ َقم ُب ُي ْـ ِفي ا ْل ِب َال ِد * َكذ َب ْت قَ ْبمَ ُي ْـ قَ ْو ُـ نُ ٍ
وح َو ْاأل ْ
َح َز ُ
تغير بحسب اعتقاداتهـ فهذا
كم ٌ
فالمجادلة في آيات ا﵀ مف قبؿ ال يك ار أمر عادم  ,ي
ي
[]2

غير  ,كلتككف قكية جاء في مسار الحجج عناصر
التقمب الذم هـ فيه أمر عادم يمتى ٌ
اب
قكتها يمتمثمة بضرب أمثمة كاقعية عمى صدقها فقد ﴿ َكذ َب ْت قَ ْبمَ ُي ْـ قَ ْو ُـ نُ ٍ
وح َو ْاأل ْ
َح َز ُ
ٌ
ِمف َب ْع ِد ِى ْـ ﴾ " فد ٌؿ عمى أف الجداؿ في تنزيمه ك ر كالحاد كتكعدهـ بأنه آخذهـ "[, ]4
صاحبة لمسار فرضية لتقكيتها فيصعب إنكارها ,يقكؿ
كما يقدـ سبحانه لمناس عناصر يم ى
وف
تعالى َ ﴿ :وتََر َٰى ُكؿ أُم ٍة َج ِاث َي ًة ُكؿ أُم ٍة تُ ْد َع َٰى إِلَ َٰى ِكتَا ِب َيا ا ْل َي ْوَـ تُ ْج َز ْو َف َما ُكنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
ؽ إِنا ُكنا َنستَ ِ
* ََٰى َذا ِكتَاب َنا ي ِ
وف﴾ [ , ]5فاالفتراض
ؽ َع َم ْي ُكـ ِبا ْل َح ٍّ
نط ُ
نس ُخ َما ُكنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
ُ َ
ْ
الذم قدمه ا﵀ في خطابه لؤلمـ أف يكؿ أيمة ستدعى في خضكع تاـ لمنظر في تقيدها
كثير أنكر هذ الحقيقة فقدـ ا﵀ عناصر يمرافقة لم رضية
بكتابها الذم نزؿ عميها  ,كلكف ان
فسينطؽ هذ الكتب مف خبلؿ االستعارة فتشهد الكتب عميهـ  ,كما أ ٌكد حقيقة تدكيف

أعمالهـ بمؤكدات يصعب الشؾ بكجكدها  ,كما أف المجاز العقمي بإسناد النطؽ إلى
قكل مف تحقٌؽ
الكتاب مع أف المبلئكة هي مف ينطؽ بما في الكتاب شكؿ عنص ار ٌ
ال رضية  ,كزيادة اإلذعاف لها كالتسميـ بها .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :صكلة  ,عبد ا﵀ ,في نظرية الحجاج  ,ص 25

 2ػ نقبل عف  :الطمبة  :محمد سالـ األميف  ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 112
 3ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  4 :ػ ػ ػ 5

 4ػ الباقبلني ,محمد بف الطيب :)1971( ,إعجاز القرآف  ,ت  :السيد أحمد صقر  ,دار المعارؼ  ,ص10
 5ػ سكرة الجاثية  ,اآليتاف  28 :ػ ػ ػ 29
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 4ػ القيـ :

الحجاجي كي ٍبىنى عميها مدار ً
القيـ مف المنطمقات الم ًهمة في الدرس ً
الح ىجاج ب يكؿ
ي
ى
ى
ي
ي
العممي كالعمـ الشكمية  ,فإنها تيمثؿ
الب ٍعد
أشكاله " كهي لئف خمت منها االستدالالت ذات ي
ٌ

بالنسبة إلى ىمجاالت القانكف كالسياسة كال مس ة غذاء أساسيا  ,كييعكؿ عميها جعؿ
[]1
ً
المجردة مثؿ  :العدؿ  ,كالصدؽ
السامع يي ٍذعف لما ييطرح عميه مف آراء"  ,كمنها القيـ ي

كالشجاعة ,كالقيـ المحسكسة مثؿ  :الكطف ,كالمسجد " فاالستدالالت القائمة عمى قيـ ىمممكسة
ً
المجردة التي ىي ٍسهيؿ استخدامها
المحافظة  ,بينما ترتبط القيـ ي
المجتمعات ي
تبدك مف سمات ي
ً
المجادالت
في النقد لتبرير التغيير كالركح الثكرية فقضية صراع القيـ هي عنصر يمهـ في ي
الحجاجية " [ , ]2فالقيـ سميكؾ إنساني يحمؿ المتمقي إليه ألف " ين يكذ ً
ً
اإلقناعي
الح ىجاج
ى
ي
ي
ٌ
ٌ
ً
اجي ككعيه بها "[ ]3فعندما
إن ىما يتحقؽ بقكة عبلقته بهذ القيـ التي انطمؽ منها الح ىج ٌ
المحاجج مف قيـ سامية يصؿ إلى أعمى درجات اإلقناع كالقبكؿ .
ينطمؽ ي
كتظهر قيمة الرحمة في قكؿ ا﵀ تعالى كاص ان ن سه ُ ﴿ :ن ُزًال ٍّم ْف َغفُ ٍ
ور ر ِح ٍيـ
طب كاقناعه بأف رحمة ا﵀ قريبة منه  ,أك
لممخا ى
لتككف قيمة الرحمة حاممة بشائر المغ رة ي
[]5
اف الم َو وْيمَ َؾ ِ
ستَ ِغيثَ ِ
آم ْف ﴾
قيمة حرص الكالديف عمى األبناء كما في قكله َ ﴿ :و ُى َما َي ْ
َ
[]6
سر ِائي َؿ ِم َف ا ْل َع َذ ِ
ِ ِ
اب ا ْل ُم ِي ِ
يف ﴾
كتبرز قيمة إحساف ا﵀ لمناس في قكله َ ﴿ :ولَقَ ْد َنج ْي َنا َبني إ ْ َ
ي
يد ظُ ْم ًما لٍّ ْم ِع َب ِاد ﴾ [ , ]7كقيمة المطؼ في
كعف قيمة العدؿ يقكؿ تعالى َ ﴿ :و َما الم ُو ُي ِر ُ
﴾

[]4

[]8
قكله تعالى  ﴿ :الم ُو لَ ِط ٌ ِ ِ ِ
الحجة عمى
يؼ ِبع َباده ﴾  ,فكاف لهذ القيـ دكر في تقكية ي
عز كج ٌؿ .
الناس ب ضؿ ا﵀ عميهـ لًتيشكؿ قكة تأثيرٌية لتحقؽ اإلذعاف ﵀ ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 26

 2ػ بركتكف  ,فيميب  ,الحجاج في التواصؿ  ,ص 94

 3ػ الدكاف  ,محمد بف سعد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 150
 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 32 :
 5ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 17 :
 6ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 30 :
 7ػ سكرة غافر  ,اآلية 31 :

 8ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 19 :
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 5ػ اليرميات
رميات بالقيـ ؛ ألف القيـ درجػات يمت اكتػة ليسػت يمطمقػة  ,فهرميػة
ىيرتبط يمنطمؽ الهى ٌ
" القػػيـ فػػي البنيػػة ً
الح ىجاجي ػة أهػ ٌػـ مػػف القػػيـ ن سػػها فػػالقيـ كاف كانػػت تيس ػمٌـ بهػػا جمػػاهير
ي

سػامعيف ع ٌػدة فػإف درجػة تسػميمها بهػا تكػػكف مختم ػة مػف جمهػكر آلخػر كهػك مػا يعنػػي أف
القػػيـ درجػػات كليسػػت كمٌهػػا فػػي مرتبػػة كاحػػدة "[ , ]1كعنػػدها نكػػكف بػػيف قيمتػػيف " ك ً
الح ىجػاج
سػػيككف حػػكؿ أيهمػػا أكلػػى س ػكاء لم ػػرد أك المجتمػػع  ...كجػػكهر األمػػر فػػي م تػػتح المقػػاـ
ً
يكمػف فػػي تسمسػػمها بعػػد
اجي لػػيس هػػك فػػي تعيػػيف قيمػػة مػػا  ,كاالت ػػاؽ عميهػػا  ,كان ىمػا ي
الح ىجػ ٌ
[]2
المقارنػة بػيف القػيـ الدنيكيػة ال انيػة كبػيف قػيـ
مسألة قبكلها "  .كيكثر في سػكر الحػكاميـ ي

الخمػػكد كالنعػػيـ فػػي اآلخ ػرة  ,كحػػكؿ أيهمػػا أن ػػع لم ػػرد كلممجتمػػع  ,يقػػكؿ تعػػالى  ﴿ :فَ َمػػا
ي
شي ٍس فَمتَاعُ ا ْلحي ِ
ِ
ند الم ِو َخ ْيٌر َوأ َْبقَ َٰى ﴾ [ , ]3كقكلػه َ ﴿ :وِاف ُكؿ
اة الد ْن َيا َو َما ِع َ
ََ
اوتيتُـ ٍّمف َ ْ َ
ٌ ً
ََٰذلِ َؾ لَمػا متَػاعُ ا ْلحي ِ
ػدرجت
ػيف ﴾ [, ]4
ػاة الػد ْن َيا َو ْاْل ِخ َػرةُ ِع َ
نػد َرٍّبػ َؾ لِ ْم ُمت ِق َ
ََ
فهرميػة الح ىجػاج ت ٌ
َ

المخاطىػب بتػرؾ السػعي لمحصػكؿ عمػى ممػذات
مف األقؿ ن عػان إلػى األكثػر ن عػان ؛ إلقنػاع ي
الخمػكد فػي اآلخػرة  ,كمػا أف السػعي
الدنيا األقؿ ن عان له  ,كاالهتمػاـ بمػا ييكصػمه لممػذات ي
المجتم ػػع  ,كبالمقاب ػػؿ ف ػػإف الس ػػعي لمم ػػذات
لمم ػػذات ال ػػدنيا تع ػػكد ب ػػالن ع عم ػػى ال ػػرد دكف ي
كيغير مف قيـ المجتمعات .
اآلخرة ىي يعكد بالن ع عمى ال رد كالمجتمع عمى السكاء ٌ

 6ػ المواضع :

الجدلي ؛ ألف منابعها فمس ية  ,فهي ليست حججان بذاتها  ,بؿ
تختص باالستدالؿ
ٌ
هي مخازف لمحجج أك هي " األق اص الٌتي يمكف ل يكؿ الن ً
اس أف يذهبكا إليها مف أجؿ
مادة ًخطاب ( ما ) كحججا حكؿ يك ٌؿ نكوع مف المكضكعات  ,فما هي إال تمؾ
أف يأخذكا ٌ
الغرؼ في ًذهف المتكمـ الت ػي تيح ػظ فػيػهػا الحجج كيستدعيه ػا لػحػظػة انطبلؽ ً
الح ىجػ ػاج".
ي
ي

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,مقاؿ  :الحجاج أطر كمنطمقاته كتقنياته مف خبلؿ " مصنؼ في الحجاج "

لبيرلماف  ,ضمف كتاب  :أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ,ص 310
 2ػ الدكاف  ,محمد بف سعد ,الدفاع عف األفكار  ,ص  150ػ ػ ػ 151
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 36 :
 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 35 :

 5ػ الدكاف  ,محمد بف سعد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص  154ػ ػ ػ 155
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كتيع ػ ػد المكاضػػع ركاف ػد لمقػػيـ كهرميتهػػا عنػػد عمميػػة اإلقنػػاع  ,فهػػي بمثابػػة مقػػدمات
ػتمد خطابػػه أم شػػرعية عنػػد الجمهػػكر,
المعػػاني التػػي يػػركف إليهػػا الخطيػػب كبػػدكنها ال يسػ ٌ

ػدالي كألجمهػػا صػػاغ أرسػػطك كتػػاب الطكبيقػػا [ , ]1فقسػػمها
كهػػي يمتمخضػػة لبلسػػتدالؿ الجػ ٌ
أرسطك إلى نكعيف " :مكاضع مشتركة كهي التي يمكف تطبيقها عمى أم عمـ كي ما كػاف
[]2
المػتكمـ
خاصة كهي التي تككف خاصة بنكع
نكعه  ,كمكاضع
ٌ
خطابي محدد "  ,كيعمد ي
ٌ
المتمقي .
نصه
لممكاضع في ٌ
الحجاجي لكسب التصديؽ مف ي
ٌ

كتتشعب المكاضع إلى أقساـ  ,منها مكاضػع الك ٌػـ التػي نػتمكف بكاسػطتها أف نثبػت
ٌ
أف أم ار أفضؿ مف آخر انطبلقا مف معايير كمية كقكلنا  :ال يكػ ٌؿ أفضػؿ مػف الجػزء  ,كمػا

[]3
آني مكاضػع
يترتب عمى هذ القاعدة مف نتائج في حياتنا اليكمية  ,ككظؼ النص القر ٌ
المتمقػي  ,فيقػكؿ ا﵀
ٌ
الكـ بما يخدـ غرض اآليات الكريمة  ,كيقكم مف يحجتها في إقنػاع ي
[]4
فالحج ػة مبنيػػة عمػػى
شػػد ِم ػ ْن ُيـ َب ْ
طَ
أىمكنػػا أ َ
تعػػالى  ﴿ :فَ ْ
شػػا َو َم َ
ضػػى َمثَ ػ ُؿ األولػػيف ﴾  ,ي
مقدمػػة مكضػػع الكػػـ مػػف خػػبلؿ ﴿ أ َ ِ
ػالكـ
كمػي مػػف حيػػث ﴿ َب ْ
طَ
شػػد مػ ْن ُيـ ﴾ بمعيػػار ٌ
شػػا ﴾ فػ ٌ
ٌ
المخاطىب حكؿ قدرة ا﵀ ؛ ليقتنع أنه مهمػا كػاف قػكم الػبطش فإنػه
زاد مف قكة التأثير في ي

ص القرآنػػي عمػػى الكػ ٌػـ فػػي إظهػػار قػػدرة ا﵀
ل ػف يي ٍع ًج ػ ىز ا﵀ تعػػالى شػػأنه  ,كمػػا اعتمػػد الػػن ٌ
تعالى في الخمؽ كأف قدرته ال حدكد لها فيقػكؿ ا﵀ تعػالى َ ﴿ :و َمػا ُن ِػري ِيـ ِم ْػف َس َاي ٍػة ّإال
ُخ ِتيا ﴾ [.]5
ِىي أ ْك َب ُر ِم ْف أ ْ

الكـ " مف
في المقابؿ فإف مكاضع الكيؼ التي تعتمد عمى الكي ية  ,كهي ٌ
ضد ٌ
ضد جمع كتستمد قيمتها مف كحدانيتها تمؾ  ,كهي
حيث إٌنها نسيج كحدها  ,فهي كاحد ٌ
مف أهـ مدارات ً
الح ىجاج "[ ]6؛ أم نهتـ بنكعية ال بالعدد فالعبرة بالكيؼ ال بالكـ  ,كم ػف
ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الناجح  ,عز الديف  : )2011( ,العوامؿ الحجاجية في المغة العربية  ,ط , 1ص 82
 2ػ الزماني  ,كماؿ  ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 122

 3ػ الطمبة  ,محمد سالـ األميف  ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 113
 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 8 :

 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 48 :
 6ػ ػ صػػكلة  ,عبػػد ا﵀ ,مقػػاؿ  :الحجػػاج أطػػر كمنطمقاتػػه كتقنياتػػه مػػف خػػبلؿ مصػػنؼ فػػي الحجػػاج ػ ػ

الخطابة الجديدة لبرلماف كتتيكا  ,ضمف كتاب  :أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  ,ص 312
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جميؿ استخداـ مكاضع الكيؼ في النص القيرآني قكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد آتَ ْي َنا َب ِني
اىـ ٍّم َف الط ٍّيب ِ
ِ
إِ ِ
يف ﴾ [,]1
ات َوفَض ْم َن ُ
اب َوا ْل ُح ْك َـ َوالن ُبوةَ َوَرَزْق َن ُ
اى ْـ َعمَى ا ْل َعالَ ِم َ
َ
س َرائي َؿ ا ْلكتَ َ
ْ
ف ي تمؾ ال ترة التي سيطر فيها فرعكف كانت هذ اآلية يحجة قكية إلظهار فضؿ بني
إسرائيؿ عمى مف يك ًج ىد مف الناس مف خبلؿ االهتماـ بالكيؼ التي هدفت إلقناع
طب ب ضمهـ عمى العالميف لنكعيتهـ عمى مف كجد في زمانهـ  ,لتنقمنا اآلية التي
المخا ى
ي

بعدها كتقدـ يحجة جديدة كقكية في أف االختيار يم ٍعتىمد عمى الكيؼ في قكله تعالى :
يع ٍة ٍّم َف ْاأل َْم ِر فَات ِب ْع َيا ﴾ [ ]2فاستخداـ حرؼ العطؼ ﴿ ثُـ ﴾ الذم
﴿ ثُـ َج َع ْم َنا َؾ َعمَ َٰى َ
ش ِر َ
ً
الحجة الكي ية  ,فعندما فسدت الكي ية األكلى ظهرت كي ية
يي يد التراخي الزمني غير مف ي
سيدنا يم ىحمد هي أفضؿ
ثانية انمازت عنها  ,كأخذت حكمها لتككف إقناعان قكيان بأف أمة ٌ
األمـ اعتمادا عمى مكضع الكيؼ بأداة الكي ية التي تصؿ لنتيجة ن ي األفضمية الكي ية
الحجاجي في النص القرآني
سيدنا يم ىحمد  .كاعتمد اإلقناع
عف بني إسرائيؿ كتكق ها زمف ٌ
ٌ
ت
يف َكفَ ُروا ُي َن َ
اد ْو َف لَ َم ْق ُ
عمى إبراز قكة تأثير مكاضع الكيؼ في قكله تعالى  ﴿ :إِف ال ِذ َ
ِ
ِ
ِ
س ُك ْـ إِ ْذ تُ ْد َع ْو َف إِلَى ِْ
يم ِ
وف ﴾ [ , ]3فقد جعؿ النص
اف فَتَ ْكفُُر َ
المو أَ ْك َب ُر مف م ْقت ُك ْـ أَنفُ َ
اإل َ
القرآني مف الكيؼ ًمسبا ار بانتقاء ( المقت ) كهك أشد أنكاع البغض  ,ليكشؼ قدر
ممف يك ر به عندما يدعى لئليماف  ,كأف هذا العمؿ أكبر مف كر
غضب ا﵀ تعالى ٌ
اإلنساف لن سه عند يحمكؿ العقاب عميه.

الحجاجي ,
كأشار بيرلماف لمجمكعة مف المكاضع األخرل الٌتي تساعد في البناء
ٌ
كمكاضع التٌرتيب كفيها ييعد القديـ مف القكانيف كاألنظمة أفضؿ كأقكل مف المعاصر ,
ف ي النص القرآني مف أنكر رسالة الرسؿ كاالحتجاج بهذ المك ً
اضع يمقدميف دليمهـ
ىى
ً
اجي بأنهـ كجدكا ىمف قىٍبمىهـ عمى هذ العبادة  ,فيقكؿ ا﵀ تعالى  ﴿ :قَا َؿ أ ََولَ ْو ِج ْئتُ ُكـ
الح ىج ٌ
َى َد َٰى ِمما وجدتـ عمَ ْي ِو آباس ُكـ قَالُوا إِنا ِبما أُر ِس ْمتُـ ِب ِو َك ِ
وف﴾ [ , ]4فهـ يرفضكف
ِبأ ْ
اف ُر َ
ََ ْ َ
َ ْ
َ َ ْ
المعاصر.
دعكة سيدنا يمحمد ي
بحجة أنهـ كجدكا آبائهـ عمى هذا الديف القديـ فابتعدكا عف ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 16 :
 2ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 18 :
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 10 :

 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 24 :
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المساكاة " فيتعمؽ األمر بقاعدة العدؿ ذات
أما مكضع التعادؿ ي
فيركز عمى قيمة ي
ٌ
الطبيعة الصكرية الخالصة التي تقضي أف ينعامؿ الكائنات التي تنتمي إلى النكع ن سه
معاممة كاحدة "[ , ]1فيقكؿ تعالى  ﴿ :وأ ِ
َع ِد َؿ َب ْي َن ُك ُـ ﴾ [ , ]2فالرسكؿ محمد عميه
ُم ْر ُ
ت ِأل ْ
َ
الحؽ  ,كلف
السبلـ ييخاطب اليهكد كالنصارل بأنه سيعاممهـ بالعدؿ في دعكتهـ إلى
ٌ
يظممهـ بسبب عداكتهـ له .

اقعي الراهف عمى
كيتبعه مكضع الكجكد الذم تى ٍختىص بمف ي ٌ
ضؿ ي
المكجكد الك ٌ
المحتمؿ أك المستحيؿ  ,فقاؿ تعالى عمى لساف يك ار قريش  ﴿ :إِ ْف ِى َي إِال
الممكف ك ي
[]3
الدنيا يمنكريف كجكد حياة اآلخرة .
َم ْوتَتَُنا ْاالولَ َٰى َو َما َن ْح ُف ِب ُم ْن َ
يف ﴾ يمعتزيف بالحياة ٌ
ش ِر َ
كمكاضع الجكهر بإعطاء قيمة عميا لؤلشخاص كما في قكله تعالى ﴿ :ولَما ج ِ
يسى
ي
اس ع َ
َ َ
َ
ِبا ْلب ٍّي َن ِ
ات قَا َؿ قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْـ ِبا ْل ِح ْك َم ِة ﴾[.]4
َ

ً
كن ى ًاذها  ,كتأتي
أما ىمكاضع الصكرة
ٌ
المحاجج قكتها ى
الببلغية فهي تي ٍكسب يمقدمات ي
تكضيح هدؼ ً
في صكرة الحضكر التي تىرمي إلى ً
الخطاب  ,كجعمه حاض ار في ًذهف
ي ي
ي
المخاطىب ككعيه  ,كما تبرز بعض المظاهر الخاصة بكاقعة ( ما ) كيككف هدفها تعزيز
ي
[]5
مشاركة المتمقيف في ال عؿ ً
الح ىجاجي كالتعريض أك التمميح  ,فقد أكسبت الصكرة
ي
ي
حجاجية بتكظيؼ التشبيه  ,كاالستعارة  ,كالمجاز العقمي في قكله
الببلغية المحاجج قكة
ٌ
ط َبعُ الم ُو َعمَ َٰى ُك ٍّؿ َق ْم ِب ُمتَ َك ٍّب ٍر َجب ٍ
ار ﴾ [ , ]6فهدؼ الخطاب تشبيه طبع
تعالى َ ﴿ :ك ََٰذلِ َؾ َي ْ
المجادليف ,كتكمف قكته الحجاجية في تهديد يك ٌؿ مف يماثمهـ
قمكب المتكبريف بطبع قمكب ي
في أفعالهـ  ,كما أف في استعارة ﴿ َي ْ
ط َبعُ
أثر ثابت كبارز  ,كأظهر المجاز العقمي في
﴾

إبراز لقكة الطبع في القمكب بما تتركه مف
﴿ ُمتَ َك ٍّب ٍر

َجب ٍ
ار ﴾

العبلقة السببية ؛ فالقمب

مركز الكبر كالتجبر فكصؼ بها لممبالغة  ,فىتىىكضح الهدؼ مف هذا الخطاب بالصكرة .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :بركتكف  ,فيميب ,الحجاج في التواصؿ 97 ,
 2ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 15 :
 3ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 34 :

 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 63 :

 5ػ الزماني  ,كماؿ ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 124
 6ػ سكرة غافر  ,اآلية 35 :
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تقنيات الحجاج
لمحجاج  ,فمػا ً
ٌ ً
الح ىجػاج إال " يجممػة
صكؿ لمغاية
االستداللية ى
تهدؼ التقنيات إلى ا يلك ي
فنيػ ػة  ,إض ػػافة إل ػػى ككن ػػه يجمم ػػة
الحجػ ػة كبناءه ػػا بكي ي ػػة ٌ
التقني ػػات الت ػػي تي ارع ػػي تكظي ػػؼ ي

التقنيػػات التػػي تي ارعػػي د ارسػػة االختيػػارات البلمنطقي ػة كالبراغماتي ػة عمػػى يمسػػتكل الس ػياؽ
المغ ػػكم "[ ]1؛ ألف " تم ػػؾ التقني ػػات الت ػػي تيمثمه ػػا جمم ػػة اختي ػػارات تي ارع ػػي م ً
قاصػ ػد الك ػػبلـ
ي
ٌ
ى

كمقتضيات المقاـ".
بالمتمقي ي
المتكمـ ي
كتستجيب لعبلقة ي
فقػػاـ عػػدد مػػف البػػاحثيف بتتبػ ًع تقنيػات ً
الح ىجػاج بالػػدرس لتحديػػد أنماطهػػا  ,كأشػػكالها,
ى
ً
الحجػج
كمجاالتها  ,فالتٌقنيات الح ىجاجية عنػد تػكلمف كجانيػؾ تقػع فػي " تسػعة أنمػاط مػف ي
كه ػػي  :حج ػػاج بالتماثيػ ػؿ  ,أك ب ػػالتعميـ  ,أك بالعبلم ػػة  ,أك بالسػ ػبب  ,أك بالسػ ػمطة  ,أك
[]2

بالمتعارض ػػات  ,أك بالدرج ػػة "
بالم ػػأزؽ  ,أك بالتص ػػنيؼ  ,أك ي

[]3

 ,كم ػػا ح ػػاكؿ الباحث ػػاف

داكلية كالمعياريػة مػف خػبلؿ " التػأليؼ بػيف
إيميراف كجركتندكرست ي
المقاربة بيف األبعاد الت ي
النقػػدم ليتطػػكر ً
ً
الح ىجػاج
الكصػػؼ التقنػػي لمح ىجػاج كتقييمػػه  ,كقػػدما كصػ ا لسػػير النقػػاش ٌ ٌ
تبعػػا ألربػػع م ارحػػؿ متتاليػػة هػػي  :المجابهػػة  ,كالبًدايػػة  ,ك ً
الح ىجػاج  ,كالخاتمػػة ...فكضػػعا
ي
ي

قكاعػػد لمنقػػاش النقػػدم ,فصػػاغا عشػػر قكاعػػد"[ , ]4كأطمػػؽ عميهػػا الباحثػػاف بيرلمػاف كتيتكػػا
مس ػمى ( تقنيػػات ً
ػالية أك الكصػػؿ
الح ىج ػاج ) كدار فمكهػػا حػػكؿ ط ػريقيف  :ط ارئػػؽ االتصػ ٌ
يى
المؤسسػػة
نحػػك :الحجػػج شػػبه
ٌ
المؤسسػػة عمػػى بنيػػة الكاقػػع  ,كالحجػػج ي
المنطقي ػة  ,كالحجػػج ي

لبنية الكاقػع  ,كالط ارئػؽ االن صػالية  ,كتيطػرح عمػى شػكؿ حجػج يمجػردة بهػدؼ االسػتدالؿ
مػػف خػػبلؿ تًقني ػات ً
لمح ىج ػاج تسػػير فػػي نػػكعيف مػػف الشػػعاب ً ,ش ػعاب الكصػػؿ ,ك ًش ػعاب
اعتمادها في هذ الدراسة كسنقكـ بتتبع تى ٍ ً
صيبلتها .
ال صؿ ,كهذ التقنيات سيتـ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ حبلسة  ,هناء  : )2016( ,بالغة الحجة في خطاب الخمفاس الراشديف ػ دراسة كص ية لنماذج
خطابية  ,مركز الكتاب االكاديمي ػ عماف  ,ط  , 1ص 29

 2ػ الدريدم  ,سامية ,الحجاج في الشعر العربي القديـ  ,ص 88

 3ػ نقػػبل عػػف  :الغامػػدم  ,عػػادؿ بػػف عمػػي  : )2016( ,الحجػػاج فػػي قصػػص األمثػػاؿ القديمػػة ػ
مقاربة سردية تداكلية  ,دار كنكز المعرفة ػ عماف  ,ط  1437 , 1ق  ,ص 144

 4ػ نقبل عف  :بركتكف  ,فيميب ,جيؿ جكتييه  ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ص  93ػ ػ ػ 96
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 1ػ طرائؽ الوصؿ :
ً
المتباعػدة سػكاء كػاف الػربط
كتقكـ تقنيات الكصػؿ بػالربط كالتقريػب بػيف " العناصػر ي
المككنػات مػف أجػؿ يمناسػبة المحظػة "[, ]1
ىم ٍك يجكدا سػم ا فػي الكاقػع  ,أك تىػـ ىخ ٍمقيػه مػف يكػؿ ي
كتتجػػاذب بػػيف منبعػػيف  ,منبػػع عقمػػي يي ػ ىؤدم لحجػػج شػ ٌػبة منطقي ػة  ,كمنبػػع كاقعػػي تيش ػ ٌكؿ
الم ىؤ ٌسسة عمى بنية الكاقع .
الحجج ي

المنطقية :
 1ػ  : 1الحجج شبو
ّ
ً
ً
المنطقية
الشكمية  ,ك
اإلقناعية مف يمشابهتها لمطرائؽ
قكتها
ٌ
ٌ
ٌ
هذ الح ىجج تى ٍستىمد " ٌ
الجزئي ,
البنى
ٌ
كالر ٌ
المنطقية مثؿ التناقيض كالتماثيؿ التاـ ك ي
البرهنة  ,كتعتمد ي
ياضية  ,ك ى

الجزء بال يكؿ كعبلقة األصغر
كقانكف التعدية  ,كالعبلقات الر ٌ
ي
ياضية مثؿ عبلقة ي
استداللي برهاني  ,فهي يمتكافقة مع مبدأ القياس
باألكبر"[ ]2كتككف ذات مرجع عقمي
ٌ
ً
الصرؼ ,كلكنها
المضمر عند أرسطك ٌ
الم ٍنطؽ الرياضي ٌ
لكنها " ال ترتقي إلى يمستكل ن
ي
تيمارس سمطتها عمى متقبؿ ً
المنطقي
بكضكحها
الح ىجاج  ,سمطة تحممه عمى التسميـ
ي
ي
ي
ٌ
ياضية "[ , ]3كهي :
كنجاعتها الر ٌ
 1ػ  1ػ  : 1الحجج ِش ْبو ا ْل َم ْن ِط ِقي ِة ال ِتي تَ ْعتَ ِمد ا ْل ُب َنى ا ْل َم ْن ِط ِقية :
منطقي ػة خالصػػة كلكنهػػا يحج ػج تعتمػػد عمػػى مبػػدأ منطقػػي  ,نحػػك
هػػي يحجػػج ليسػػت
ٌ

أف يشػػتمؿ الخطػػاب عمػػى قضػػيتيف تكػػكف
ص ػد بالتنػػاقيض ٍ
التنػػاقيض كعػػدـ االت ػػاؽ  ,كيي ٍق ى
المػتكمٌـ يحججػػه غيػػر يمتناسػػؽ
إحػػداهما نقيضػان لؤلخػػرل  ,كيكػػكف النظػػاـ الػذم ىبىنػى عميػػه ي

المػتكمـ بػإبراز
كبالتالي غير صالح  ,فتى ٍسهيؿ إدانتػه كرد كبيػاف خطئػه ؛ ألجػؿ ذلػؾ يقػكـ ي
صم ػه فػي شكؿ عبلقػة غي ػر منطقيػٌة هػ ػي التناقػيض ؛
مػا ي ار غير يمتكافؽ فػي خطاب ىخ ٍ
[]4
ً
وس َٰى
س ْم َنا ُم َ
التػي مف شأنها تقكيػض الخطاب كهدـ يحججه  ,يقكؿ تعالى َ ﴿ :ولَقَ ْد أ َْر َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بركتكف  ,فيميب ,جيؿ جكتييه  ,تاريخ نظريات الحجاج  ,ص 47
 2ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 42

 3ػ العطار  ,مصػط ى  : )2017( ,لغة التخاطب الحجػاجي ػ ػ د ارسػة فػي آليػات التنػاظر عنػد ابػف
حزـ  ,دار كنكز المعرفة لمنشر  ,عماف  ,ط  , 1ص 164

 4ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 146
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وف فَقَالُوا ِ
اف م ِب ٍ ِ ِ
ِب ِ
س ْمطَ ٍ
اس ُىـ
اف َوقَ ُار َ
ام َ
ساحٌر َكذ ٌ
َ
اب * َفمَما َج َ
َ
آيات َنا َو ُ
يف * إلَ َٰى ف ْر َع ْو َف َو َى َ
[]1
ِبا ْلح ٍّ ِ ِ ِ
باني أشتمؿ عمى قضيتيف يمتناقضتيف  ,األكلى
َ
ؽ م ْف عند َنا ﴾  ,فالخطاب الر ٌ
آي ِات َنا
الصادرة عف ا﵀ كهي  :تسمٌح ٌ
البرهاف كالحؽ القاطع ِ ﴿ ,ب َ
بالحجة ك ي
سيدنا يمكسى ي
اف م ِب ٍ
س ْمطَ ٍ
ساحر
ا
يف ﴾  ,كالثانية الصادرة عف ًفرعكف كمف معه كهي  :جعؿ يمكسى
َو ُ
ممكها كاذبا ﴿ فَقَالُوا ِ
اب ﴾ فالنظاـ الذم ىبنى عميه ًف ٍرىعكف يحجته غير يمتناسؽ
يى ى
ساحٌر َكذ ٌ
َ
بكصؼ يمكسى بساحر كذاب مع أنهـ ىخبًركا أعماؿ السحرة التي ال تنطبؽ عميه ,
سيدنا مكسى  ,فجاءت القضية
فكانت يحجتهـ باطمة كفاسدة ال تصمح إلطبلقها عمى ٌ
ؽ
اس ُىـ ِبا ْل َح ٍّ
األكلى ن يا كنقيضا لها فهدمت حجتها  ,فظهر ذلؾ في قكله َ ﴿ :فمَما َج َ
ِم ْف ِع ِ
ند َنا ﴾ ًمما سيككف له تأثير إقناعي في يمتمقي القضيتيف باإلذعاف تصديقا لمقضية
القضية الثانية  ,التي ىيراها ىم ٍد ىعاة لمهيزء .
األكلى  ,التي جاءت مف عند ا﵀ كرفض
ٌ
ي

جميان في الدكاعي الن سية لئلنساف في قكله تعالى َ ﴿ :وِا َذا أَ ْن َع ْم َنا
كظىهر التناقيض ٌ
ض َوَنأَى ِب َج ِان ِب ِو َوِا َذا َمس ُو الشر فَ ُذو ُد َعاس َع ِر ٍ
َعمَى ِ
نس ِ
يض﴾ [ ]2كاص ان تىناقيض
َع َر َ
اف أ ْ
اإل َ
بمكق يف يمختم يف  ,فالقضية األكلى تتمثؿ في ( إنعاـ ا﵀ عمى اإلنساف
حاؿ اإلنساف ى
بًنً ىعـ ال تيحصى)  ,كالثانية ( إعراض الكافريف عف يشكر ا﵀ كاالبتعاد عنه) ؛ فاألكلى
فالحجة ًشبه المنطقية التي تى ٍحتىاج لبلستدالؿ العقمي كالقياس
ن ي لمثانية كابتعاد عنها  ,ي
المتمقي
صكؿ لمحالة التككينية لمن س
اإلنسانية كتي ٌ
ٌ
الم ٍ
لمك ي
كضح ىمنحى اإلقناع عند ي
ي
ض ىمر ي
المسمميف في
كاذعانه ل كرة إنكار الكافريف لنعـ ا﵀ ي
كج يحكدها كاالبتعاد عف منهج ي
ً
ًً
المضمر تتش ٌكؿ يمتناقضة جديدة رئيسة  ,فتككف
تعاممهـ مع ن ىعـ ا﵀  ,كمف خبلؿ القياس ي
ي
الس ٌراء كالض ٌراء ,كالثانية إنكار الكافر
المؤ ًمف الذم يشكر ا﵀ في ٌ
القضية األكلى حاؿ ي
ًً ً
المنقطع في حالة السكء,
لن ىعـ ا﵀ كابتعاد عف يشكر في حالة الرخاء  ,كالدعاء غير ي

المقارنػ ػة
فتككف القضيػٌة األكلػى نػ ػي لمثانية  ,كمػف خبلؿ التحميػؿ العقم ػ ٌي نستدؿ عػمػ ػى ي
ً
المضمرة في اآلية التي نصمها مف
المؤمف ي
بيػف حػاؿ الكافر الظاهرة في اآلية كحاؿ ي
خبلؿ إعماؿ العقؿ ًلتى ً
صؿ بهػذا الخطاب لئلقناع كاإلذعػاف لم كرة التػي تحممهػا  ,فأظهػر
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 1ػ سكرة غافر  ,اآليات  23 (:ػ ػ ػ ) 25
 2ػ سكرة فصمت  ,اآلية 51 :
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ص ًمه مف خبلؿ إبراز تناقيض أفعاؿ الخصـ ن سه كفي أكثر هذ
ا﵀ ٌ
عز كجؿ " كهف ىخ ٍ
ً
المتكمـ صاحب يسمطة يع ٍمىيا عمى خصمه كليس نً ٌدا يمساكيا له فيستطيع
المكاضع يككف ي
بذلؾ ت نيد يحججه كاالستهزاء بها مف خبلؿ ردها إلى التناقيض  ,كقد يأتي ذلؾ في
ًحكار يمباشرة بيف الشخصيتيف"[ , ]1في حيف أف عدـ االت اؽ أك التعارض يككف " بيف
مم كظيف يتمثؿ في كضع المم كظيف عمى ًم ىحؾ الكاقع كالظٌركؼ أك المقاـ الختيار
إحدل األطركحتيف كاقصاء األيخرل فهي خاطئة "[ , ]2كما في قكله تعالى َ ﴿ :وِا ْذ
وف ِفي الن ِ
وف
استَ ْك َب ُروا إِنا ُكنا لَ ُك ْـ تََب ًعا فَ َي ْؿ أَنتُـ م ْغنُ َ
اس لِم ِذ َ
َيتَ َحاج َ
يف ْ
ار فَ َيقُو ُؿ الض َعفَ ُ
[]3
يف استَ ْكبروا إِنا ُك ٌّؿ ِفييا إِف الم َو قَ ْد ح َكـ ب ْي َف ا ْل ِعب ِ
ِ
ِ
يبا ٍّم َف الن ِ
اد ﴾
َ
َ َ َ
َعنا َنص ً
َ
ار* قَا َؿ الذ َ ْ َ ُ
األكلى طرح الضع اء ( بادعاء أنهـ تبع لممستكبريف )
فقد قدمت اآليات أطركحتيف  ,ي
أطركحة زعمائهـ ( بعجزهـ عف حمايتهـ ) بما دار بينهما مف حكار مباشر ,فمقاـ
ك ي
[]4
األيطركحة الثانية أبانت أف األكلى خاطئة فأقصتها  ,كما أف " ًسبلح ً
الح ىجاج هك الهيزء "
ي
فمقاـ التعارض يهزء  ,فسخر المستكبركف مف طرح الضع اء ألنهـ جميعا في النار .
عارض ىج ٌميا في تناقض عقائد قريش العمنية كما تحممه المم كظات مف
كيظهر الت ي
اقتضاء ضمني حكؿ قضية خالؽ هذا الككف  ,كما يعانكف مف صراع داخمي برزت
ؽ السماو ِ
ِ
ض لَ َيقُولُف
ات َو ْاأل َْر َ
سأَ ْلتَ ُيـ م ْف َخمَ َ
ََ
آثار الن سية في قكله تعالى َ ﴿ :ولَئف َ
َخمَقَيف ا ْلع ِز ُ ِ
الخارجي هك أف أصنامهـ ىخمىقت الككف  ,بينما
يـ ﴾[ , ]5فطرحهـ
ُ
َ
يز ا ْل َعم ُ
ٌ
ييش ٌكؿ طرحهـ الداخمي أف ا﵀ هك خالؽ الككف  ,فتمسككا باألطركحة الظاهرة  ,كاقصاء
قع آخر يقكؿ تعالى عمى لًساف يمؤ ًمػػف
كهزء  .كفي ىم ٍك و
الضمنية ؛ ما جعمهـ ىمثار يسخرية ي
آؿ فرعكف  ﴿ :يا قَوِـ ما لِػػي أ َْدعو ُكـ إِلَى النج ِ
اة َوتَ ْد ُعوَن ِني إِلَى الن ِ
ط يركحة
ار﴾ [ , ]6فاألي ٍ
َ
ُ ْ
َ ْ َ
األكلى كهي دعكته لهـ إلى النجاة  ,أقصت دعكتهـ له لم يك ر ألنها خاطئة .
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 6ػ سكرة غافر  ,اآلية 41 :
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كيي ىعد التماثيؿ القائـ عمى التعريؼ مف الحجج شبه المنطقية ؛ ألف مدار أف " يككف
المعرؼ يمتماثميف ل ظا  ,األمر الذم يجعمنا نعتبر الثاني ىم ٍح يمكال عمى
المعرؼ ك ي
فيه ي

المجاز"[ , ]1كتي ٍح ىمؿ العبارة عمى المجاز حتى ال تككف مف ىح ٍشك الكبلـ أك تحصيؿ
اجية " إال في مقاـ بعينه فهذا المقاـ هك الذم ييعطي لهذ
حاصؿ  ,كال تى ٍح ًمؿ داللة ًح ىج ٌ
[]2
ِ
العبارات داللتها ً
ؽ ُكؿ أ َْم ٍر َح ِك ٍيـ *
ييا ُي ْف َر ُ
الح ىج ٌ
اجية "  ,كتمثٌؿ في قكله تعالى  ﴿ :ف َ
أَم ار ٍّم ْف ِع ِ
ند َنا ﴾ [ , ]3فكقع التماثيؿ في ( أمر )  ,فاألمر الحكيـ يشمؿ يك ٌؿ ما يكتب
ًْ
كي صؿ مف أرزاؽ كآجاؿ كجميع شؤكف العباد بما فيه مف حكمة ا﵀ في تدبير ,
الحجاجية مف هذا التماثؿ تعظيـ
كحممت كممة ( أمر ) الثانية عمى المجاز ,كالغاية
ٌ
لشأف ا﵀ كتشريؼ لمقرآف بتأكيد أنه مف عند ا﵀  ,كما قصد اإليجاز في اإلخبار عف
شأف هذا ( األمر ) منتقبلن مف اإلجماؿ إلى الت صيؿ  ,فكاف التماثؿ في مكضكعيف أك

اللية
مكق يف لهما خكاص يمشتركة  ,ك" نجد الم ظ الثاني دائما هك الذم يحمؿ القيمة ٌ
الد ٌ
شأف ما يحدث في ظاهرة التٌكرار "[ , ]4كمف أمثمة التماثيؿ استخداـ ( سيئة ) الثانية
ٍ
ً
ص ً
س ٍّي َئ ٌة ٍّمثْمُ َيا ﴾ [ ]5؛ إلقناع
س ٍّي َئة َ
اس َ
اص في قكله َ ﴿ :و َج َز ُ
مجا از لمداللة عمى الق ى
ً
ص ً
اص يدكف زيادة .
المخا ى
طب بالعدؿ في الق ى
ي
المنطقية  ,كهذ
البىنى شبه
ٌ
كتشكؿ العبلقة التبادلية إحدل الحجج القائمة عمى ي
الحجج تتمثؿ في يمعالجة كضعيتيف إحداهما بسبيؿ مف األيخرل يمعالجة كاحدة كتماثيمهما
ي
ً
االقناعية  ,فهي قائمة عمى
يستمد قيكته
ض يركرم لتطبيؽ قاعدة العدؿ  ,كالتي منها
ٌ
ى

[]6
بادلية عبلقة
حجج عكسية كدعكة لتطبيؽ قاعدة العدؿ عمى كضعيتيف متناظرتيف  ,كالت ٌ
لمحكـ ذاته إلػػى
الحجة تظؿ شبه
ٌ
ٌ
منطقية فحسب ألنها إسناد ي
منطقية خالصة " غير أف ي

الدقيقة النتهينا إلى
ندعي أنهما يمتماثبلف كالحاؿ أننا لك أخضعناهما إلى الدراسة ٌ
أمريف ٌ
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[]1
وف
يف ُي ْم ِح ُد َ
بادلية في قكله تعالى  ﴿ :إِف ال ِذ َ
فركؽ عديدة بينهما "  .كتظهر العبلقة الت ٌ
[]2
ار َخ ْير أَـ مف يأ ِْتي ِ
ِ
ِفي ِ
آم ًنا َي ْوـ ا ْل ِق َيام ِة ﴾
َ
َ
آيات َنا َال َي ْخفَ ْو َف َعمَ ْي َنا أَفَ َمف ُي ْمقَ َٰى في الن ِ ٌ
َ
َ
األكلى  ﴿ :أَفَ َمف ُي ْمقَ َٰى ِفي الن ِ
ار َخ ْيٌر ﴾ كهي الترهيب ,
مف خبلؿ يمعالجة كضعيتيف  ,ي
ِ
ِ ِ
ام ِة ﴾ كهي الترغيب  ,كالكضعية الثانية سبيؿ مف
كالثانية ﴿ مف َيأْتي آم ًنا َي ْوَـ ا ْلق َي َ
يف ي ْم ِح ُد َ ِ
ِ
آي ِات َنا َال
وف في َ
األكلى كتيعالج معها بتبادلية حكؿ محكر القضية في ﴿ إِف الذ َ ُ
َي ْخفَ ْو َف َع َم ْي َنا ﴾  ,فاإلنساف الذم يمحد كيميؿ عف االستقامة في شأف آيات ا﵀ سيككف

فإف لـ يمحد تىٍنهىار
مصير نار جهنـ  ,فبنيت القضية األكلى عمى الكعيد كالتهديد ٍ ,
الحجة الترهيبية كتتبدؿ الكضعية األكلى مع الكضعية الثانية فيككف مصير نعيـ الجنة
ي

كفي جميع األحكؿ تتـ التٌبادلية تحت قانكف العدؿ.
المنطقية  ,قكله تعالى ﴿ :م ْف
كمف أمثمة العبلقات التبادلية في بناء الحجج شبه
ٌ
ظالٍـ لٍّ ْمع ِب ِ
ع ِم َؿ ِ ِ ِ ِ
فالكضعية األكلى :
يد﴾ [, ]3
اس فَ َعمَ ْي َيا َو َما َرب َؾ ِب َ
ٌ
َ
َ
َس َ
صال ًحا َفم َن ْفسو َو َم ْف أ َ
َ
﴿ م ْف ع ِم َؿ ِ ِ ِ ِ
اس فَ َعمَ ْي َيا ﴾  ,فمف أراد النجاة
َ
َس َ
صال ًحا َفم َن ْفسو ﴾  ,كالثانية َ ﴿ :و َم ْف أ َ
َ

الخسراف بدؿ
كال كز لن سه قدـ الكضعية األكلى كعمؿ صالحا  ,كمف أراد الهبلؾ ك ي
الكضعية األكلى بالكضعية الثىانية  ,كيتـ اختيار اإلنساف إلحدل الكضعيتيف التي
تستمزـ نكعان مف التشارط بينهما كفٌؽ قانكف العدؿ ﴿ وما رب َؾ ِبظَالٍـ لٍّ ْمع ِب ِ
يقدـ
يد ﴾ الذم ي
َ
ََ َ
ي
اعية لممخاطىب لي ً
حسف االختيار .
ي
قيٌكة إقن ٌ ي

كتعتبر حجج التعدية خاصية شبه منطقية شكمية ألنها تقكـ عمى استنتاج

المركر مف خبلله لتأكيد صدؽ العبلقة بيف
عبلقات عف طريؽ عنصر ثالث يتـ ي
عدكم صديقي كما ييستنتج منها أف
الع ٍن ي
ي
صريف األكؿ كالثاني  ,كما في قكلنا  ( :عدك ٌ
صديؽ عدكم عدكم )  ,بمعنى أنه إذا كاف ( أ = ب ) ك ( ب = ج ) فاف ( أ = ج )

 ,كمبدأ التعدية يعتمد عمى القياس في تطبيقه  ,كال يطبؽ كثي ار عمى كقائع إنسانية [,]4
كتشمؿ العبلقات االستنتاجية كالعبلقات الضمنية كعبلقات الت كؽ .
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االستنتاجية التي نتكصؿ لها انطبلقا مف يحجج التعدية قكله تعالى
كمف العبلقات
ٌ
ستَ ْق ِب َؿ اوِد َي ِت ِي ْـ قَالُوا ََٰى َذا َع ِ
سيدنا هكد َ ﴿ :فمَما َراوهُ َع ِ
ض
ار ٌ
ار ً
في قصة قكـ ٌ
ضا م ْ
مم ِطرَنا ب ْؿ ُىو ما استَعج ْمتُـ ِب ِو ِر ِ
اب ﴾ [ ]1فبعد أف يحبً ىس عنهـ المطر
ييا َع َذ ٌ
ٌ
ْ ُ َ َ َ ْ َْ
يح ف َ
مطر و
عذاب ,
سيدنا هكدا بأنه
ه
خير ككذبكا ٌ
شاهدكا سحابا يأتي نحكهـ فاعتقدكا أنه ي
ً
الممطر = أ )
لتيٍبىنى عبلقة التعدية مف خبلؿ تكظيؼ يعنصر العذاب لتككف ( السحاب ي

الممطر = الريح ) في
 ( ,الريح = ب )  ( ,العذاب = ج ) كتيمثؿ بػ ( السحاب ي
تصيرها أداة عذاب  ,لنصؿ إلى
ىح ٍممًها لممطر كالخير لمناس  ( ,الريح = العذاب) في ٌ
فالعنصر الثالث كهك العذاب أ ٌكد استنتاج
الممطر = العذاب )  ,ي
أف ( السحاب ي
الممطر ,كالريح في جعمهما أدكات
نصريف األكؿ كالثاني  ,ي
الع ي
كظي ة ي
كهما السحاب ي
ً
المخاطىب بأف ا﵀ قادر عمى تكظيؼ يكؿ عناصر الطبيعة
عقاب  ,لتزٌيد مف إقناع ي
إلرادته فيجعؿ مف عناصر الخير عناصر عذاب ,ك( المطر) يكظؼ في النص القرآني

المخاطىب كزياد إذعانه  ,كمف أمثمة يحجج
لمعذاب ,فتزيد هذ ي
الحجة مف قكة التأثير في ي
الم اضمة نحك:
المقارنة ك ي
التعدية ما يككف عمى أساس الت كؽ كهي عبلقة تستخدـ عادة ي
ِ
يروا ِفي
أفضؿ مف  ,كأكثر مف  ,في إقامة يحجة اإلقناع كما في قكله تعالى  ﴿ :اوَل ْـ َيس ُ
اف ع ِ
ْاأل َْر ِ
ار
شد ِم ْن ُي ْـ قُوةً َوآثَ ًا
يف َكانُوا ِمف قَ ْبمِ ِي ْـ َكانُوا ُى ْـ أَ َ
ض فَ َينظُ ُروا َك ْي َ
اق َب ُة ال ِذ َ
ؼ َك َ َ
ِفي ْاأل َْر ِ
اف لَ ُيـ ٍّم َف الم ِو ِمف َوا ٍ
ؽ﴾ [ , ]2كتمثؿ كما يمي :
ض فَأَ َخ َذ ُى ُـ الم ُو ِب ُذ ُنوِب ِي ْـ َو َما َك َ
يك ار قيريش (أ) }
أشد قُوة مف
 1ػ { يك ار األيمـ السابقة (ب)
ّ
 2ػ { أباد ا﵀ يك ار األمـ السابقة بالرغـ مف قكتهـ (ج) }
ً
يد ا﵀ يك ىار قر و
يش كما أباد ىمف هـ أقكل منهـ }
يجةي :ىس ييبً ي
 3ػ { النت ى

فالعبلقػػة التػػي ربطػػت بػػيف هػػذ األطػراؼ هػػي عبلقػػة الت ػػكؽ فػػي يحكػػـ ال يك ػػر  ,كال ييمكػػف
اعتب ػػار ( أ = ب ) أم ( يك ػ ػار قيػ ػريش ال تيس ػػاكم يك ػ ػار األم ػػـ السػ ػابقة ) كس ػػبب امتن ػػاع

المساكاة كجكد فعؿ الت ضيؿ ( أش ٌػد ) ف ػ ( ب ) زادت عػف ( أ ) فػي الك ػر  ,فهػي يحجػة
تعدية يبنًيت عمى أساس الت كؽ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 24 :
 2ػ سكرة غافر  ,اآلية 21 :
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منطقيػة تبػيف
كمف أنكاع يحجج التعدية ما يي ٍبىنى عمػى عبلقػة التضػمف " كهػي عبلقػة
ٌ
أف قضية ( ما ) تتضمف قضية أيخرل يقػدـ عمػى شػكؿ قياسػي ييػؤدم إلػى ظيهػكر عبلقػة
[]1
ِ
ػػاب
التعديػػة " مػػف خػػبلؿ االعتمػػاد عمػػى الض ػمير القياسػػي  ,يقػػكؿ ا﵀ تعػػالى  ﴿ :كتَػ ٌ
وف ﴾ [ , ]2كتيحمٌؿ كما يمي :
فُ ٍّ
آياتُ ُو قُ ْرآ ًنا َع َرِبيًّا لٍّقَ ْوٍـ َي ْعمَ ُم َ
صمَ ْت َ
بي }
ػ { يمقدمة يكبرل  :القرآف كتاب عر ٌ
صغرل  :القرآف آياته يم صمة }
ػ { يمقدمة ي

ػ { النتيجة  :جاءت آيات القرآف يم صمة ألنه نزؿ بًمً ىساف عربي }
كعمؽ ابف عاشكر عميها بقكله " كمف ىكماؿ تى ٍ ً
صيمه أنه كاف بمغة كثيرة المعاني  ,كاسعة
ى
األفناف  ,فصيحة األل اظ  ,فكانت سالمة مف التًىباس الداللة  ,كانغبلؽ األل اظ  ,مع كفرة

المعاني غير المتنافية في قمة التراكيب  ,فكاف كص ه بأنه عربي مف مكمبلت ً
اإلخبار
ي
ٌ
عنه بالت صيؿ " [ , ]3فالعبلقة في هذ اآلية عبلقة التضمف  ,فػ ( ت صيؿ ) يمتضمف في
ً
بي ) ,لنصؿ لمنتيجة القياسية القائمة عمى التضمف كهي  ( :بأف القرآف جاء
( بم ىساف عر ٌ
ً
بي ) .
يم صبل ألنه بم ىساف عر ٌ
ياضية :
الح َجج شبو
المنطقية التي تعتمد العالقات ٍّ
الر ّ
ّ
1ػ1ػُ :2
اإلقناعيػ ػة ً
ً
اجيػ ػة م ػػف عبلق ػػات كقكاع ػػد رياض ػػية
الحج ػػج طاقاته ػػا
الح ىج ٌ
ٌ
تى ٍس ػػتىمد ه ػػذ ي
المػتكمـ مػػف خػبلؿ ىعبلقػات يمعينػة حسػب حاجاتػه كأهدافػػه
صػكرية شػبه
ٌ
ي
منطقيػة يي ٍنظ يمهػا ي
إقناعية يمؤثرة  ,كمف أشكالها  :إدماج الجػزء
قناعية يمست يدا ًمما تتمتع به مف طاقات
ٌ
ىاإل ٌ
في ال يكؿ كمحكر ً
الح ىجاج في هذا النكع أ ٌف ما ينطبؽ عمى ال يكؿ ينطبػؽ عمػى الجػزء فهػك
ي
يم ٍن ىد ًمج في دائرتػه ال ييغادرهػا  ,كينظػر إليهػا عػادة مػف زاكيػة كميػة فال يكػ ٌؿ يحتػكم الجػزء ,
الحجػاج فػي عبلقػة بمك ً
ً
اضػع
كتبعا لػذلؾ فهػك أه ٌػـ منػه كهػك مػا يجعػؿ هػذا الضػرب مػف ى
االقناعية مف الكصؿ الذم يحدثه
كيستمد هذا القانكف " طاقته
الكـ أك معاني الكـ [, ]4
ٌ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 159
 2ػ سكرة فصمت  ,اآلية 3 :

 3ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 24ص 231
 4ػ نقبل عف :صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص  47ػ ػ ػ 48
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المقايسػػة
بمبػػدأ ت ضػػيؿ ال يكػ ٌؿ عمػػى الجػػزء كهػػك ت ضػػيؿ تقضػػي بػػه طبيعػػة األشػػياء كمبػػدأ ي
[]1
اإل نسػ َ ِ ِ
ػو
ػو أُمػ ُ
سػػا ًنا َح َممَتْػ ُ
ػاف ِب َوال َد ْيػػو إِ ْح َ
الشػػكمية "  ,كيظهػػر فػػي قكلػػه تعػػالى ﴿ َو َوصػ ْػي َنا ِ َ
ػي ًار ﴾ [ , ]2فانػدمج الجػزء  :كهػك الحمػؿ ,
وف َ
صالُ ُو ثَال ثُ َ
ُك ْرًىا َو َو َ
شْ
ض َعتْ ُو ُك ْرًىا َو َح ْممُ ُو َوِف َ
ضػػمف الك ػ ٌؿ  :فت ػرة الرضػػاعة حتٌػى لػػك يكلً ػد عمػػى سػػتٌة أشػػهر  ,مػػف خػػبلؿ عبلقػػة كميػػة
أهـ منه .
فالجزء كاقع في دائرة الكؿ ؛ ألف الك ٌؿ ٌ
ػ الكؿ  :فترة الرضاعة ثبلثكف شه ار

( بنية كبرل )

ػ الجزء  :1فترة الحمؿ  ,الجزء  : 2فطمه

( بنية صغرل )

ػ النتيجة  :فترة الحمؿ مع الرضاعة حتٌى فطمه ثبلثكف شه ار

اإل ثِْـ وا ْلفَو ِ
يف ي ْجتَِنب َ ِ
ِ
ش
اح َ
كيظهر أثر إدماج الجزء بال يكؿ في قكله  ﴿ :الذ َ َ ُ
وف َك َبائ َر ِْ َ َ
ػ ال يك ٌؿ  :كبائر اإلثـ

[]3

﴾

ػ الجزء  :ال كاحش

ػ النتيجة  :اجتناب كبائر اإلثـ كبيرها كصغيرها
فػػالجزء ( ال ػكاحش ) كمػػف مثمػػه الزنػػا  ,كاقػػع ضػػمف ال يكػ ٌؿ ( كبػػائر اإلثػػـ )  ,فػػالقرطب ٌي
[]4
ياضية في دمػج الجػزء
يرل أف " ال كاحش داخمة في الكبائر "  ,كاستخداـ العبلقة الر ٌ
المخاطىب بأف ما ينطبػؽ عمػى ال يكػؿ ينطبػؽ عمػى الجػزء لتزيػد مػف قكتهػا
في ال يكؿ إلقناع ي
طب باالبتعاد عنها .
المخا ى
االقناعية في ن س ي

الرياضية فهك "تقسيـ ال يك ٌؿ إلى
أما الشكؿ الثاني مف الحجج الٌتي تعتمد العبلقات ٌ
حجة التٌ ريع  ,كهك أ ٍف ييعدد األجزاء تعديدا شامبل يدكف أ ٍف
أجزاء مككنة له أك ما يسمى ٌ
ً
الحضكر  ,بمعنى
يي ٍسقط منها شيئا بهدؼ البرهنة عمى كجكد المجمكع كمف ثمة تقكية ي
إشعار الغػير بكجكد ال ٌشيء مكضكع التقسيػـ م ػف خبلؿ التصريح بكج ػكد أجزائ ػه " [, ]5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العطار  ,مصط ى ,لغة التخاطب الحجاجي  ,ص 168
 2ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 15 :
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 37 :

 4ػ القرطبي  ,الجامع ألحكاـ القرآف ,ت :عبدا﵀ التركي ,مؤسسة الرسالة ,2006 ,ج ,18ص485
 5ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 48
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فالمتكمـ مف خبلؿ تعديد لتمؾ األجزاء يقكم مف يحجته  ,ف ػػي قكله تعالى  ﴿ :أ َْـ
ي
[]1
عز كجؿ
وف ﴾  ,فا﵀ ٌ
س َمعُ ِسرُى ْـ َوَن ْج َو ُ
سمُ َنا لَ َد ْي ِي ْـ َي ْكتُُب َ
س ُب َ
وف أَنا َال َن ْ
اىـ َبمَ َٰى َو ُر ُ
َي ْح َ
أراد أ ٍف ييدلؿ عمى قدرته في إدراؾ يك ٌؿ ما يخطط له ال يك ار  ,فذكر أكال أنه يسمع يكؿ

الحجة ذكر ال يكؿ كهك ( اطبلعه عمى يكؿ ما يدكر عندهـ )
أحاديث ال يك ار كلتقكية هذ ي
مف خبلؿ السمع  ,فدعكل السمع تحتاج إلى إثبات كجكد أك تقكية يحضكر ,فقاـ بت ريع
أف يي ٍس ًقط
السمع إلى أجزائه  ,كذلؾ بالتعداد الشامؿ لجميع مراحؿ حكار ال يك ار  ,يدكف ٍ
منها أم جزء ؛ ألف في إسقاط أم جزء انهيار لمعممية ً
الح ىجاجية  ,كفي عممية تقسيـ
ال يك ٌؿ كهك السمع المتناهي إلى أجزائه كهي  :أنه يسمع سرهـ كهك حديثهـ مع أن سهـ ,

كيسمع نجكاهـ كهك ما تكمـ به بعضهـ مع بعض دكف أف يطمعكا عميه أحدا غيرهـ ,
كفي هذا إثبات لعظمة الخالؽ.

ككظؼ مبدأ الت ريع في يمعالجة مسألة كجكد اإلنساف كبعثه  ,فيقكؿ تعالى  ﴿ :قُ ِؿ
ي
[]2
ِ ِ
الم ُو ي ْح ِيي ُكـ ثُـ ي ِميتُ ُكـ ثُـ ي ْجمع ُكـ إِلَ َٰى يوِـ ا ْل ِقي ِ
لمرٌد مف خبللها
ُ
َْ
امة َال َرْي َب فيو ﴾ ٌ ,
ْ ُ ْ َ َُ ْ
َ َ
عمى مف أنكر البعث  ,فأراد ا﵀ عز كجؿ استي اء جميع أقساـ كجكد اإلنساف  ,كلـ
يبطؿ ا﵀ حجج مف أنكر البعث بعد المكت باالستدالؿ " ألف أدلة هذا تكررت فيما نزؿ

كلكنه إبطاؿ بطريؽ اإلجماؿ كالمعارضة "[ , ]3فهك
مف القرآف فاستغني عف ت صيمها ٌ
إقناعية بالبعث  ,فال يك ٌؿ
إبطاؿ مف خبلؿ تقسيـ ال يك ٌؿ إلى األجزاء المككنة له لتككف أداة
ٌ

هك كجكد اإلنساف فتناكلها ا﵀ بالت صيؿ مف ﴿ ُي ْح ِيي ُك ْـ
كهك الذم يميته في ﴿ ُي ِميتُ ُك ْـ ﴾ فالحياة كالمكت بيد ا﵀ إلبطاؿ قكلهـ بأف الدهر يميتهـ
أف يي ٍس ًقط منها أم
كذكر ﴿ َي ْج َم ُع ُك ْـ ﴾ إبطاؿ لمف ينكر البعث  ,فذكر األجزاء يدكف ٍ
جزء لتقكية يحضكر المجمكع كاثبات لكجكد مف خبلؿ تقسيمه ألجزائه المككنة له ,
﴾

فا﵀ تعالى هك خالؽ اإلنساف

كيستدعي ا﵀ بالتقسيـ قضية كهب األبناء لمناس باستي اء جميع أقسامه  ,فيقكؿ تعالى
ور * أو ُي َزٍّو ُج ُي ْـ
ب ِل َمػف َي َ
ػب ِل َمف َي َ
ؽ َما َي َ
َ ﴿ :ي ْخمُػ ُ
اس إِ َناثًا َوَي َي ُ
اس َي َي ُ
ش ُ
ش ُ
ش ُ
اس الذ ُك َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 80 :
 2ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 26 :

 3ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 365
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[]1
شاس ع ِقيما إِن ُو عمِ ِ
ب
ير ﴾  ,فػذكػر ا﵀ أجزاء ما ىيهىػ ي
يـ قَد ٌ
ُذ ْك َار ًنا َوِا َناثًا َوَي ْج َع ُؿ َمف َي َ ُ َ ً
َ ٌ
لمناس مف إناث أك يذككر أك ذككر كاناث أك مف يجعمه ا﵀ عقيما ,فذكر ا﵀ جميع األجزاء

كاعتماد آليه الت ريع لـ تكف غاية في ذاتها  ,بؿ ىم ٍسمىكا يبرهانيا مف خبلؿ العبلقات
اف
ياضية لت صيؿ طرؽ تكاصؿ ا﵀ ٌ
عز كج ٌؿ مع الرسؿ في قكله تعالى َ ﴿ :و َما َك َ
الر ٌ
اب أَو ير ِس َؿ رسوًال فَي ِ
ِ ِ
ِ
وح َي ِبِإ ْذ ِن ِو َما
لِ َب َ
ُ
َ ُ
ش ٍر أَف ُي َكمٍّ َم ُو الم ُو إِال َو ْح ًيا أ َْو مف َوَراس ح َج ٍ ْ ُ ْ
[]2
سيدنا يمحمد
َي َ
اس ﴾  ,فحدد طرؽ التكاصؿ مع األنبياء كمنها الكحي كما كاف مع ٌ
ش ُ

عميه السبلـ  ,أك يكممه مف كراء حجاب كما كاف مع مكسى عميه السبلـ  ,أك يرسؿ
رسكال كما كاف مف المبلئكة الٌتي تكمـ األنبياء عميهـ السبلـ .

[]3

 1ػ  : 2الحجج المؤسسة عمى بنية الواقع :

اإلقناعية مف خبلؿ اتصاله بعناصر كاقعية
الحجج يكتسب قيكته
ٌ
كهذا النكع مف ي
ألنه يحاكؿ " الربط بيف أحكاـ مسمـ بها كأحكاـ يسعى ً
الخطاب إلى تأسيسها كتثبيتها
ي
ي
ً
أف يسمـ باألخرل كهذ
كجعمها مقبكلة يمسمما بها ,
ي
بحيث ال ييمكف الت ٍسميـ بإحداها يدكف ٍ
الحجج ما هي إال طريقة لعرض اآلراء المتعمقة بهذا الكاقع "[ , ]4كيعتمد " هذا ً
الصنؼ مف
ي
الحجج عمى الكاقع باعتبار أساس البناء كقاعدة التقكيـ ".
ي
 1ػ  2ػ ُ 1حجج االتصاؿ التتابعي :

[]5

كتقكـ هذ الحجج عمى العبلقة الٌتي تتككف بيف ظاهرة ما كبيف يم ىسبباتها أك
تابع  ,كتي ىعد
الحجة السببية كهي مف يحجج ال ىكصؿ التي تقكـ عمى الت ي
نتائجها  ,كمنها ي
مف أبرز العبلقات ً
المتمقي مف ًخبلؿ تبرير األفعاؿ
الح ىج ٌ
اجية كأقدرها عمى التأثير في ي
كتى ٍد ًعيـ المكاقؼ كمف ضركبها حجج تىسعى إلى الرٍب ًط بيف ح ىدثيف متتابعيف بًك ً
ط ًة
اس ى
ى
ي
ٍ
ي
ى
ىى
و ًو
المتكمـ ربط السبب بالنتيجة برباط سببي  ,كما في
ىع ىبلىقىة ىسىببية ف ي هذ العبلقة ييحاكؿ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الشكرل  ,اآليتاف 50 , 49 :
 2ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 51:

 3ػ المجاشػػعي  ,عمػي بػػف فضػػاؿ  : )2007( ,النكػػت فػػي القػرآف الكػػريـ  ,د ارسػػة كتحقيػػؽ عبػػدا﵀
عبد القادر الطكيؿ  ,دار الكتب العممية ػ ػ بيركت  ,ط , 1ص437

 4ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,مقاؿ  :الحجاج أطر كمنطمقاته  ,ضمف كتاب :أىـ نظريات الحجاج ,ص331
 5ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 190
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وف ﴾ [ , ]1فاألحداث تترابط برباط
اب إِ َذا ُى ْـ َين ُكثُ َ
ا ْل َع َذ َ
اب ﴾ لقد دعا
﴾ ترتبط بالسبب ﴿ َك َ
ش ْف َنا َع ْن ُي ُـ ا ْل َع َذ َ

ش ْف َنا َع ْن ُي ُـ
قكله تعالى َ ﴿ :فمَما َك َ
وف
سببي  ,فالنتيجة ﴿ ُى ْـ َين ُكثُ َ
مكسى عميه السبلـ ربه أف يكشؼ عف قكمه العذاب  ,فنحف أماـ قضيتيف  :االكلى
رفع العذاب  ,كالثانية نقض الكعكد  ,كما بينها مف عبلقة تتابع .
استَ َحبوا ا ْل َع َم َٰى َعمَى
ود فَ َي َد ْي َن ُ
كتظهر هذ العبلقة في قكله َ ﴿ :وأَما ثَ ُم ُ
اى ْـ فَ ْ
ا ْلي َد َٰى فَأَ َخ َذتْيـ ص ِ
اعقَ ُة ا ْل َع َذ ِ
اب ا ْل ُي ِ
وف ﴾ [ , ]2فربطت الحجج بيف
وف ِب َما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
ُ
ُْ َ
حدث النتيجة ﴿ فَأَ َخ َذتْيـ ص ِ
اعقَ ُة ا ْل َع َذ ِ
اب ا ْل ُي ِ
وف ﴾ كبيف حدث السبب
وف ِب َما َكانُوا َي ْك ِس ُب َ
ُْ َ
استَ َحبوا ا ْل َع َم َٰى َع َمى ا ْل ُي َد َٰى ﴾ بكاسطة عبلقة سببية
الذم ٌبرر حدث النتيجة في ﴿ فَ ْ
طب حكؿ هكؿ العقاب  ,فأعطت
المخا ى
باستخداـ أداة ربط سببية كهي ال اء ؛ لمتأثير في ي
العبلقة السببية قيكة إقناعيه مف استخبلص النتيجة.

الح ٌجة السببية  ,يح ىجج تسعى لمكشؼ عف سبب معيف كيحاكؿ
ضركب ي
كثاني ي
الح ىجج " الكشؼ عف سبب كقكع حدث معيف أك استنتاج سبب ظاهرة
المتكمـ في هذ ي
ي

معينة "[ , ]3فيكشؼ ا﵀ لنا سبب حرماف ال يك ار مف نعيـ اآلخرة  ,فيقكؿ تعالى َ ﴿ :وَي ْوَـ
ِ
ِ ِ
يف َكفَ ُروا َعمَى الن ِ
استَ ْمتَ ْعتُـ ِب َيا فَا ْل َي ْوَـ
ُي ْع َر ُ
ض ال ِذ َ
ار أَ ْذ َى ْبتُ ْـ طَ ٍّي َبات ُك ْـ في َح َيات ُك ُـ الد ْن َيا َو ْ
اب ا ْل ُي ِ
وف ﴾[ , ]4فا﵀ ال يربط بيف حدثيف بعبلقة السببية بؿ يستخدـ يحجة
تُ ْج َز ْو َف َع َذ َ
الدنيا ,
السببية الستظهار سبب هذا الحرماف ؛ ألنهـ استكفكا ما لهـ مف الطٌيبات في ٌ

كتمتعكا بها فمـ يبؽ لهـ طيبات في اآلخرة ؛ ألنهـ لـ يعممكا ما يكجب حصكلهـ عميها ,
ادلُوا ِبا ْلب ِ
ٍ
اط ِؿ
سولِ ِي ْـ لِ َيأْ ُخ ُذوهُ َو َج َ
َ
كمف باب هذ العبلقة قكله تعالى َ ﴿ :و َىم ْت ُكؿ أُمة ِب َر ُ
[]5
ٍ
لِي ْد ِح ُ ِ
سولِ ِي ْـ ﴾ بينت لنا سبب هذا
ضوا ِبو ا ْل َحؽ﴾ ي
ُ
فحجة السببية ﴿ َو َىم ْت ُكؿ أُمة ِب َر ُ
ادلُوا ِبا ْلب ِ
اط ِؿ ﴾ بينت
الهـ ﴿ لِ َيأْ ُخ ُذوهُ ﴾ ليعذبك كيحبسك  ,كما أف يحجة السببية ﴿ َو َج َ
َ
لنا سبب ًجدالهـ لرسمهـ كهك ﴿ لِي ْد ِح ُ ِ
المتمقي ب ساد أفعالهـ .
ُ
ضوا ِبو ا ْل َحؽ ﴾ إلقناع ي
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 1ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 50 :
 2ػ سكرة فصمت  ,اآلية 17 :

 3ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 172
 4ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 20 :
 5ػ سكرة غافر  ,اآلية 5 :
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الحجة السببية سبب ظاهرة إرساؿ الكحي مف
كما يكشؼ لنا الحجاج عف طريؽ ي
ِ
اس
وح ِم ْف أَ ْم ِرِه َعمَ َٰى َمف َي َ
ا﵀ عمى مف يشاء مف أنبيائه في قكله تعالى ُ ﴿ :ي ْمقي الر َ
ش ُ
[]1
ِم ْف ِعب ِاد ِه لِي ِ
نذ َر َي ْوَـ الت َال ِ
فالحجة التي ساقها ا﵀ تعالى مف إرساؿ الرسؿ
ؽ﴾  ,ي
ُ
َ
مد ً
لمناس أنه يهدؼ إلنذارهـ مف يكـ ً
الخطاب
الحساب  ,فكشؼ أسرار هذ الظاهرة ٌ

إقناعيه تبيف حكمة إرسالهـ .
بطاقة
ٌ
الضرب الثٌالث مف ضركب الحجج السببية هي يح ىجج تى ٍس ىعى إلى استنتاج األثر
ك ٌ
الحجة السببية في شكؿ
الذم سيظهر مف حدث معيف  ,كفي هذا ٌ
النكع " تظهر ي
نكع مف الت ىكه ًف أك االستنتاج
استنتاج األثر الذم سيظهر مف حدث يمعيف  ,فهك ٌ
ت ِب َرٍّبي َوَرٍّب ُك ْـ أَف تَْر ُج ُم ِ
وف ﴾
 ,فيقكؿ تعالى َ ﴿ :وِا ٍّني ُع ْذ ُ

بالمستقبؿ "
المرتبط ي
ي
سيدنا مكسى بعد أف جاء إلى قكـ فرعكف بالرسالة مف ا﵀ بأنه سيتعرض
فاستنتج ٌ
[]2

[]3

,

لمرجـ ألف عاداتهـ كانت تقتضي الرجـ بالحجارة لمف يخالؼ دينهـ  ,فاالستنتاج الذم
ت عميه هذ اآلية أف قكـ فرعكف لف يؤمنكا بما جاء به سيدنا مكسى  ,كمف هذا
يبنًىي ٍ
الحدث كصؿ سيدنا مكسى الستنتاج أنه سيرجـ لهذا استعاذ مف الرجـ  ,كهذا ما حدث
معه بأف ير ًج ىـ بالمساف بالشتـ كاتهـ بأنه ساحر  ,كحاكؿ فرعكف قتمه .
الحجػة " التػي
الحجة البراغماتية كهي ي
كمف أنماط يحجج االتصاؿ التتابعي تظهر ي
يككف ًع ىمادها نتائج الحدث كآثار  ,ال لككنه سببا لها كان ىما ألنهػا تحمػؿ صػ ة القبػكؿ أك
الرفض  ,تمؾ التي يتـ تحكيمها إلى الحدث أك الشيء ذاته ,ليكتسب يحكمػا قيميػا إيجابيػا
كاف أـ سمبيا  ,فهي عممية تثميف األحداث بناء عمى نتائجهػا  ,كيمكػف أف تكػكف النتػائج
مضمكنة أك يم ترضػة "
اغماتية يمبلحظة أك يمتكقعة ,
لمحجة البر ٌ
ي
ي
مجرد التٌثميف  ,بؿ تكجيه العمؿ أيضا "  ,كلقد عرفهػا ليكناؿ
المقصكد مف هذ الحجة ٌ
[]4

 ,كبالتػالي " ال يكػكف
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 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 15 :

 2ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 175
 3ػ سكرة فصمت  ,اآلية 44 :

 4ػ قكتاؿ  ,فضيمة  : )2017( ,حجاجية الشروح البالغية وأبعادىا التداولية  ,دار كنكز المعرفػة
لمنشر ػ ػ عماف  ,ط  1438 , 1ق  ,ص 221
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ً
ػاتي مػف تقػكيـ قػرار أك حػدث أك رأم
بمنجي بقكله " ببساطة شػديدة يي ىمكػف الح ىجػاج البرغم ٌ
باعتبار نتائجه اإليجابٌية أك السمبية "[ ]1فتقكيـ السمنككيات أساسها ؛ ألنها " تعتمػد التقيػيـ

ث عمػػى ظػػاهرة أك تػػدعك لحػػدث مػػف خػػبلؿ إنشػػاء عبلقػػة
بػػذكر العكاقػػب كالمػآالت  ,لتى يحػ ٌ
بينػػه كبػػيف عكاقبػػه كنتائجػػه كتكجههػػا حسػػب نتػػائج إيجابيػػة  ,كاف كػػاف يريػػد التن يػػر منهػػا
[]2
ً
اغماتية ما جػاء عمػى ًلسػاف
الحجة البر ٌ
قى ىرنها بً ىعكاقبها ال ىكخيمة كاخ اقاتها "  ,كمف أمثمة ي
ػػؿ
ًفرعػػكف مػػف رغبػ وػة فػػي قى ٍت ػ ًؿ سػ ٌػيدنا يمكسػػى  ,قػػاؿ تعػػالى َ ﴿ :وقَػػا َؿ ِف ْر َعػ ْػو ُف َذ ُروِنػػي أَ ْقتُ ْ
ظ ِي َػر ِفػي ْاألَ ْر ِ
ػاد ﴾ [, ]3
ػاؼ أَف ُي َب ٍّػد َؿ ِديػ َن ُك ْـ أو أَف ُي ْ
وس َٰ
ػو إٍِّنػي أَ َخ ُ
س َ
ػى َوْل َي ْػدعُ َرب ُ
ض ا ْلفَ َ
ُم َ
ً
صػؿ عميهػػا مػػف
فالحػػدث الػذم ىي ٍع ىمػد إليػػه فرعػػكف هػػك ( قتػػؿ مكسػػى ) ,كالنتيجػػة التػػي ىي ٍح ي
في ػثمف فرعػػكف هػػذا الحػػدث بمػػا
هػػذا العمػػؿ ( حت ػى ال يبػػدؿ ديػػنهـ  ,كي سػػد فػػي األرض ) ي
إيجابية بالنسبة له كلقكمػه  ,كلتقػكيـ قػرار فرعػكف مػف قكمػه اعتمػادا عمػى
يجني مف نتائج
ٌ
النتائج التي يحصمكف عميها مف هذا الحدث.
كتب ػػرز يحج ػػة التب ػػذير الٌت ػػي تق ػػكـ " عم ػػى االتص ػػاؿ كالتٌت ػػابع دكف االعتم ػػاد عم ػػى
[]4
بالسػ ػبب ب ػػؿ تيرك ػػز عم ػػى الغاي ػػة أك الغائي ػػة " يق ػػكؿ أكلي ي ػػي
السػ ػببية "  ,فه ػػي ال ته ػػتـ ٌ
ٌ

ػانية  ,منهػػا
ػي فػػي األحػػداث اإلنسػ ٌ
ركبػػكؿ تضػػطمع الغائيػػة الٌتػػي يسػػتبعدها العمػػـ بػػدكر أساسػ ٌ
تؤسػس يكمٌهػا عمػى ال كػرة القائمػة بػأف قيمػة ال ٌشػيء تتٌصػؿ
نستطيع أ ٍف
ٌ
نشتؽ يح ىججػا كثيػرة ٌ
بالغاية التي يككف لها كسيمة  :حججػا لػـ تى يعػد تعبيػ ار عػف قكلنػا  :بسػبب كػذا  ,كانمػا مػف

[]5
الحجػػة " أداتهػػا األساسػ ٌػية ( بمػػا أف ) أك مػػا يقػػكـ مقامػػه "[ ]6؛ ألف
أجػػؿ كػػذا "  ,كهػػذ ي
الس ػػمبي ال ػػذم يعن ػػي
ه ػػدفها الكص ػػكؿ لمغاي ػػة " ,كيج ػػب أف ال يي ه ػػـ م ػػف التٌب ػػذير معن ػػا ٌ

الح ىجج الزائدة  ,كاٌنما يجب فهـ التٌبذير بالمعنى الٌذم تتحدد بمقتضا
اإلسراؼ في سرد ي
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 1ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو  ,ص 216

 2ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 177
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 25 :

 4ػ قادا  ,عبد العالي  ,بالغة اإلقناع  ,ص 171

 5ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو و أساليبو  ,ص 221
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 ,ط , 1ص 107
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[]1
النجاعة ً
سي عند
القكة
اإلقناعية "  ,ككش ت يح ٌجة التٌبذير التٌككيف ٌ
ٌ
الح ىج ٌ
اجية  ,ك ٌ
الن ٌ
ال يك ار في قكله تعالى  ﴿ :وقَالُوا يا أَي َو الس ِ
ند َؾ إِن َنا
اح ُر ْادعُ لَ َنا َرب َؾ ِب َما َع ِي َد ِع َ
َ
َ

[ ]2
سيدنا مكسى لدفع هذا العذاب
لَ ُم ْيتَ ُد َ
وف ﴾  ,فعندما نزؿ العذاب بهـ لجأ ال يك ار إلى ٌ
سيدنا مكسى مصد ار لهذا المجكء ,بؿ رٌكزكا
بالسبب الذم جعؿ مف ٌ
عنهـ يدكف االهتماـ ٌ

عمى الغاية مف هذا السميكؾ  ,فخاطبك بم ظ فيه تكقير له ليخدـ غايتهـ حينما نعتك

بأهمية هذا العمـ الذم يأتيه مف ا﵀ في
بالساحر قاصديف به ( العالـ ) إدراكا منهـ ٌ
صنع األحداث  ,فكاف هذا السميكؾ يح ٌجة عميهـ  ,فتقدير اآلية ( يا أيها العالـ أدع لنا
ي
ربؾ بما أنه قد ىع ًهد لؾ بشيء مف عممه ) أك بسبب ما لديؾ مف العمـ  ,فبرركا هذا
النهج الذم سمكك كصكال لغايتهـ .

لما بدأ عمبل ( ما )  ,ك ٌأنه سيخسر تضحيات
المتكمـ ٌ
كتتمثٌؿ يح ٌجة التٌبذير في أف ي
[]3
المكاصمة في االتجا ذاته
ٌ
الم ٌ
همة ,فعندها ينبغي عميه ي
تجسمها في سبيمة لك تخمى عف ي

ببية"[ ]4بؿ يعتمد فيها عمى ضركرة
الس ٌ
فهذ الحجة " كاف لـ تكف يلي ٍعتمد فيها أساسان عمى ٌ
كمحاربته
تمسؾ ٌ
مكاصمة انجاز العمؿ دكف الت كير في الرجكع  ,نحك ٌ
سيدنا إبراهيـ بدينه ي
ِ ِ
اى ِ ِ
ِ ِ
وف ﴾ [ , ]5فهي
اس ٍّمما تَ ْع ُب ُد َ
يـ ألَِبيو َوقَ ْو ِمو إِنني َب َر ٌ
قكمه في قكله تعالى َ ﴿ :وِا ْذ قَا َؿ إ ْب َر ُ
سيدنا إبراهيـ ما بدأ به  ,كاتماـ ما شرع ىب ٍع يد في القياـ
يح ٌجة تقكـ عمى ضركرة استكماؿ ٌ
فسيدنا إبراهيـ يبرر سبب البراءة ًم ٌما ىي ٍع يبد قكمه  ,فهك يؤكد أف براءته قد غدت
به ٌ ,
بأم حاؿ أف يي ٍع ًرض عنها ,
كع ًر ى
فضيمة عمى قكمه  ,ي
ؼ بها كسار عميها  ,فبل يمكنه ٌ
يعكد لعبادة األصناـ.
كأف ي
الح ٌجة تقكـ عمى فكرة التحذير ألنها
كمف االتصاؿ التٌتابعي يحجة االتٌجا  ,كهذ ي
[]6
نازلية  ,أك ىم ىغبة انتشار ظاهرة "
" تهدؼ إلى التحذير مف ىم ىغٌبة اتباع سياسة المراحؿ الت ي
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 3ػ الدريدم  ,سامية ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو  ,ص 224
 4ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 50
 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 27 :

 6ػ قادا  ,عبد العالي  ,بالغة اإلقناع  ,ص 171
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كيطمؽ عميها ظاهرة العدكل ؛ ألنها
إف بدأت ال تنتهي مف الت ي
فهذ المراحؿ ٍ
نازالت  ,ي
ً
بالع ٍد ىكل  ,كيكثر
تحذر " مف انتشار ظاهرة ( ما ) ي
المجاكر لها ى
بحجة أنها قد تيصيب ي
ً
األخبلقية  ,ألف التنازؿ فيها خطير  ,بإدخاؿ
خاصة في القضايا
اجي
ٌ
ٌ
هذا النكع الح ىج ٌ
[]1
الحجج
سيصيب المنظكمة
ٌ
فيبلحظ في هذ ي
القيمية يكمٌها بال ساد "  ,ي
ما ليس منها فيها ي
تنازال في أكؿ
المتكمـ يطمب شيئان فإف أعطي طمب شيئا آخر  ,كهكذا فإف قدمت ي
أف ي

نازالت  ,كتكظي ها في يسكر الحكاميـ نادرة ألف جميعها تدكر حكؿ
مرة ينطمؽ شبلؿ التٌ ي
الدفاع عنها  ,كالثٌاني ًعناد المشركيف ,
تمسؾ مف آمف با﵀ بعقيدته ك ٌ
محكريف األكؿ ٌ
كظهرت سياسة المراحؿ التٌناز ٌلية في يمتكالية تعاقيبية في استسبلـ بني إسرائيؿ ألحكاـ
ؽ ِم ْف ِع ِ
ند َنا قَالُوا ا ْقتُمُوا
اس ُىـ ِبا ْل َح ٍّ
فرعكف كالقبكؿ بالتٌ ي
نازالت يقكؿ تعالى َ ﴿ :فمَما َج َ
يف آمنُوا مع ُو واستَ ْحيوا ِنساس ُىـ وما َك ْي ُد ا ْل َك ِ
ِ
اؿ
ض َال ٍؿ * َوقَ َ
اف ِر َ
يف إِال ِفي َ
اس الذ َ َ َ َ َ ْ ُ
أ َْب َن َ
َ َ ْ ََ
[]2
ِ
نازالت تًمك األخرل ,
وس َٰى َوْل َي ْدعُ َرب ُو ﴾  ,فقدـ يبنك إسرائيؿ التٌ ي
ف ْر َع ْو ُف َذ ُروِني أَ ْقتُ ْؿ ُم َ
في البداية استسممكا لقتؿ أبنائهـ  ,فطمب فرعكف أكثر مف ذلؾ بجعؿ نسائهـ سبايا له
 ,ثيـ طمب أكثر بأف طمب قتؿ سيدنا مكسى  ,فقد طمب ( أ ) كعندما حصؿ عميه
طمب ( ب ) كعندما ناله طمب ( ج ) " كلذلؾ يككف القرار الحكيـ في منعه مف
المخاطىب "[ , ]3كمف أمثمة ذلؾ قكله :
الحصكؿ عمى ( أ ) كيككف ذلؾ كم هكما لدل ي
ِ
ِ
ُمٍـ
﴿ َوقَي ْ
ض َنا َل ُي ْـ قَُرَن َ
اس فَ َزي ُنوا لَ ُيـ ما َب ْي َف أ َْيدي ِي ْـ َو َما َخ ْمفَ ُي ْـ َو َحؽ َعمَ ْي ِي ُـ ا ْلقَ ْو ُؿ في أ َ
[]4
نازؿ
قَ ْد َخمَ ْت ِمف قَ ْبمِ ِيـ ﴾  ,ف ي البداية قبمكا بالقيرناء كاتبعكهـ  ,فارت ع يمستكل التٌ ي
الدنيا  ,كأخي ار تنازلكا عف اآلخرة كما فعمت أمـ سابقة .
فطمبكا أمكر ٌ

اجدي :
 1ػ  2ػ ُ : 2حجج اال تٍّصاؿ التّو ُ
ً
ً
الزمنػي
ػابعي  ,حسػب المعيػار ٌ
استي ٍخدـ يمصطمح تك ي
اج ٌ
دم لعمه يمقابمته بمصػطمح التٌت ٌ
[]5
ظهراتػه
اجدية تجمػع بيف الجكهػر كتى ىم ٍ
فالعناصػر التػي يتػـ الجمع بينه ػا ضمػف رابطػة تك ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الطمبة  ,محمد سالـ األميف  ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 130
 2ػ سكرة غافر  ,اآليتاف 26 , 25 :

 3ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 183
 4ػ سكرة فصمت  ,اآليتاف 25 :

 5ػ قكتاؿ  ,فضيمة  ,حجاجية الشروح البالغية  ,ص 265
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دم تظهر يح ٌجة ال ٌشخص كأعماله  :ذلؾ أف
أهـ يحجج االتصاؿ التٌك ي
اج ٌ
كمف ٌ
ً
اجي " ذك ص ات معينة  ,يمنشئا ألعماؿ كأحكاـ معينة  ,ككذلؾ
اإلنساف في ٌ
الدرس الح ىج ٌ

ضكء تمؾ الص ات كاألحكاـ  ,فال ٌشخص هك
هك مكضكع تقكيـ مف قبؿ اآلخريف في ي
يم ٍج ىمؿ المعمكـ مف أعماله  ,فهك العبلقة بيف ما ينبغي أف نعتبر جكهر ال ٌشخص  ,كبيف
أعماله التي هي تجميات ذلؾ الجكهر"[ , ]1فهي تعطي كزنا لمعبلقة بيف ال ٌشخص كأعماله
الجيدة لم اعؿ تككف معينة
كتحث عمى ضركرة معرفة ال ٌشخص معرفة جيدة " فالمعرفة ٌ
لممحاجج عمى التكهيف بما سيقكـ به مف أفعاؿ مف جهة  ,كعمى تككيف فكرة شاممة عف
ي
مقاصد ال يمحركة له عادة نحك أفعاله كمكاق ه مف جهة ثانية "[ , ]2فاألحداث تكشؼ لنا
أسرار اإلنساف أك تؤدم لمعرفته مف خبلؿ أعماله .

الحجاج ينطمؽ " مف مبدأ أف األعماؿ ً
كهذا ً
تكشؼ جكهر ال ٌشخص  ,كبالمقابؿ
ى
قد يككف ال ٌشخص كما نعرفه عنه ي سر لنا أعماله "[ , ]3كمف مبدأ أف األعماؿ تكشؼ
شخص ) ً
فالح ىجاج في
بالرسـ البياني ( عمؿ
لنا جكهر ال ٌشخص التي يي ىعٌبر عنها ٌ
هذ الحالة تتبع مسار عمؿ أدل لمعرفة هذا ال ٌشخص  ,ف يمؤمف آؿ فرعكف غير

القكة
معركؼ كلكف أعماله كش ت لنا عف جكهر  ,كتكظيؼ أعماؿ هذا ٌ
الرجؿ زادت مف ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
وف
يما َن ُو أَتَ ْقتُمُ َ
اإل ٌ
قناعية  ,يقكؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :وقَا َؿ َر ُج ٌؿ م ْؤم ٌف ٍّم ْف آؿ ف ْر َع ْو َف َي ْكتُ ُـ إ َ
رج ًال أَف يقُو َؿ رٍّبي الم ُو وقَ ْد جاس ُكـ ِبا ْلب ٍّي َن ِ
ات ِمف رٍّب ُك ْـ َوِاف َي ُؾ َك ِاذ ًبا فَ َعمَ ْي ِو َك ِذ ُب ُو َوِاف
َ
َ
َُ
َ َ َ
َ َ
ِ
ص ْب ُكـ بع ُ ِ ِ
ي ُؾ ص ِادقًا ي ِ
اب * َيا قَ ْوِـ
س ِر ٌ
ؼ َكذ ٌ
ُ
ض الذي َيع ُد ُك ْـ إِف الم َو َال َي ْيدي َم ْف ُى َو ُم ْ
َْ
َ َ
ض فَمف ينصرَنا ِمف بأ ِ ِ
اى ِر َ ِ
ظ ِ
اس َنا ﴾ [, ]4
لَ ُك ُـ ا ْل ُم ْم ُؾ ا ْل َي ْوَـ َ
َ
ْس المو إِف َج َ
يف في ْاأل َْر ِ َ َ ُ ُ
سيدنا
فأعماؿ هذا الرجؿ كش ت لنا عف جكهر بأنه كاف ناصحا لقكمه يمدافعا عف ٌ
مكسى مؤمنا بما يحمؿ سيدنا مكسى مف رسالة  ,كيمكف تقكيـ شخصه مف خبلؿ
أعماله  ,كالحكـ عميه مف خبلؿ ربط أفعاله بشخصيته .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 51

 2ػ الطمبة  ,محمد سالـ األميف  ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 131
 3ػ قادا  ,عبد العالي  ,بالغة اإلقناع  ,ص 172
 4ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  28 :ػ ػ 29
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عمؿ ) فيتحكؿ

أما مبدأ ال ٌشخص الذم يكشؼ أعماله كيمثؿ ( شخص
ٌ
القصدية أك
سياقي لتأكيؿ العمؿ كتكجيهه  ,كيقربنا مف م هكـ
ال ٌشخص فيه إلى " معيف
ٌ
ٌ
النية كهك معطى مهـ في ً
الح ىجاج كتكجيهه ؛ ألنه يربط العمؿ بصاحبه كيعيننا عمى
ٌ
فهـ عممه كامكاف تقكيمه "[ , ]1كيظهر مثاؿ ذلؾ في شخصية ( فرعكف )  ,فمع
اختبلؼ العمماء لميكـ في اسـ فرعكف مصر إال ٌأننا نعرؼ عف شخصيته مف خبلؿ
النصكص القرآنيػٌة الشري ػة  ,أك التٌك ارتية ادعاء أٌنه مػف سبللة اآللهة كأٌنه حػارب بنػي
ٌ
ً
صب العداء
ص ىر كأنه ىن ى
إسرائيؿ كاستعبدهـ  ,ككاف حريصا عمى عدـ يخركجهـ مف م ى
لمكسى قبؿ أف ييكلد هذ المعرفة تقكدنا ل هـ تصرفاته في قكله تعالى َ ﴿ :وقَا َؿ ِف ْر َع ْو ُف
َٰ ِ
ِ
ِ
ِ
وس َٰى
ام ُ
َس َب َ
َس َب َ
اب * أ ْ
ص ْر ًحا ل َعمٍّي أ َْبمُغُ ْاأل ْ
اب الس َماوات فَأَطم َع إِلَ َٰى إَِلو ُم َ
اف ْاب ِف لي َ
َيا َى َ
[]2
يدعي أٌنه إلهه كال يريد
َوِا ٍّني َألَظُن ُو َك ِاذ ًبا ﴾  ,فهذا العمؿ الجنكني ليس يمستغربا ممف ٌ
سي لشخصية فرعكف القائمة عمى
أف يينازعه أحد في تمؾ األلكهية  ,كظهر البناء الن ٌ
ِ
س َار ِئي َؿ ِم َف
التٌجبر كاالستعبلء كالتٌكبر عمى ربه في قكله تعالى َ ﴿ :ولَقَ ْد َنج ْي َنا َبني إِ ْ
يف * ِمف ِفرعو َف إِن ُو َك َ ِ
ا ْل َع َذ ِ
اب ا ْل ُم ِي ِ
يف ﴾[ , ]3فكش ت اآلية عف
س ِرِف َ
اف َعال ًيا ٍّم َف ا ْل ُم ْ
ْ َْ
تجبر فرعكف عندما كظؼ ﴿ ِمف ِف ْر َع ْو َف ﴾ بدال مطابقا لػ ﴿ ِم َف ا ْل َع َذ ِ
اب ا ْل ُم ِي ِ
يف ﴾
مدل ٌ
الغمك في العذاب ,
ًمما شكؿ انسجاما تاما بيف فرعكف ك يكؿ مظاهر الشدة كالتجبر ك ي
لتككف شخصية فرعكف أقرب لمرمز الداؿ عمى شدة العنؼ  ,بؿ حمؿ اسـ فرعكف
بالنسبة لبني إسرائيؿ اقتضاء معجميا جعؿ تكظي ها في أم نص يحمؿ داللة الشقاء
كالعذاب كالتشرد  ,فعكست أعماله ماهية ذاته .
اجدم التي تقكـ عمى استحضار
أما يح ٌجة السمطة فهي مف حجج التكاصؿ التك ٌ
الخطابي خاصة النصكص
مطكية " باعتماد التهديد كالترهيب كأسمكب لئلقناع
القكة الس ٌ
ٌ
ٌ
[]4
كن يكذ كسطكته  ,كتستعمؿ
ٌ
الد ٌ
المتكمـ ي
ينية كالسياسية " ؛ ألنها " يح ىجج عدة تغذكها هيبة ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 183
 2ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  36 :ػ ػ ػ 37

 3ػ سكرة الدخاف  ,اآليتاف  30 :ػ ػ ػ 31

 4ػ عمراف  ,قدكر ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص 45
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أعمػػاؿ شػػخص حجػػة عمػػى ً
صػحة أيطركحػػة مػػا  ,كقػػد تكػػكف السػمطة باإلجمػػاع كقػػد يعمػػد
فيه ػ ػػا إل ػ ػػى ذك ػ ػػر أش ػ ػػخاص بأس ػ ػػمائهـ عم ػ ػػى أف تك ػ ػػكف يسػ ػ ػمطتهـ يم ٍعتىرف ػ ػػا به ػ ػػا م ػ ػػف قب ػ ػػؿ
ً
[ً ]1
المػ ػكجز كال ٌعػ ػاؿ  ,كه ػػي حج ػػج ال
الجمه ػػكر"  ,فح ىجػ ػاج السػ ػمطة " ىن ىمػ ػط م ػػف الح ىجػ ػاج ي

المخاطىػ ػب  ,كًانم ػػا تيح ػػاكؿ حمم ػػه عم ػػى اإلذع ػػاف بإخض ػػاعه
تيح ػػاكؿ إنش ػػاء يم ىحػ ػ ياكرة م ػػع ي
لس ػمطة يقػ ٌػر بهػػا ىس ػمى ا كيعتػػرؼ يبن يكًذهػػا "[ , ]2فقػػد اعتمػػد فرعػػكف عمػػى يحج ػة الس ػمطة فػػي
ي

المخػػاطبيف عمػػى اإلذعػاف لػػه المتبلكػػه يسػمطة القػ ٌػكة فػػي قكلػػه تعػػالى :
حمػػؿ ي
ػو فَأَطَػػاعوه إِنيػػـ َكػػانُوا قَومػػا فَ ِ
يف ﴾ [ . ]3كتتجمػػى يحجػػة السػػمطة اإللهيػػة إلظهػػار
قَ ْو َمػ ُ
اسػ ِػق َ
ُ ُ ُْ
ًْ
﴿

اسػػتَ َخؼ
فَ ْ

ديػػة فػػي قكلػه َ ﴿ :و َمػػف ال
الم ىحم ٌ
قكتػه السػػمطكية خصكصػػا عمػى ىمػف يتهػ ٌػرب مػف الػػدعكة ي
ػػػيس ِبمع ِجػ ٍ ِ
ِ
ِ
األر ِ
ض ﴾ [ , ]4ف ػػي خط ػػاب مرك ػػب ظه ػػرت ق ػػكة
ػػػى ا﵀ َفمَػ ْ َ ُ ْ
ػػػز فػػػي ْ
ُيجػػػب َداعػ َ
ً
لممنكريف  ,كتككػد أف هػذ ال ئػة ال تي ٍع ًجػز
اإللزامية بإبراز القكة السمطكية ﵀ تعالى بعقابه ي
عز كج ٌؿ  ,فالعبلقة بيف ا﵀ تعالى كعباد ليست " عبلقة تماثيؿ كتساك بػيف الطٌػرفيف
ا﵀ ٌ

أف ينصػػت كيصػ ٌػدؽ فػػي
 ,بػػؿ أضػػحت عبلقػػة تر ٌ
اتبيػػة  ,فػػا﵀ تعػػالى يػػتكمٌـ كعمػػى الثٌػػاني ٍ
[]5
تبعية ".
عبلقة ٌ

القكة كامتبلؾ السمطة  ,فقد تعتمد عمى يسمطة اإلجماع
كال تعتمد ٌ
حجة السمطة عمى ٌ
حجته أقكل إقناعا ألصحابها كما في قكله تعالى َ ﴿ :وقَالُوا َما ِى َي إِال َح َياتَُنا
لتككف ٌ

وت َوَن ْح َيا
الد ْن َيا َن ُم ُ
كرد دعكته  ,كما
ك ار قريش مف هذا اإلجماع يسمطة تسعى لمتأثير في الرسكؿ الكريـ ٌ
[]7
آف وا ْل َغوا ِف ِ
ِ
وف ﴾
في قكله تعالى َ ﴿ :وقَ َ
يو لَ َعم ُك ْـ تَ ْغمِ ُب َ
اؿ ال ِذ َ
س َم ُعوا ل ََٰي َذا ا ْلقُ ْر ِ َ ْ
يف َكفَ ُروا َال تَ ْ
اجمعكا عمى عدـ االستماع لمقيػرآف كالتشكيػش عمى الرسكؿ الكريـ عند تبلكته ,جاعميف
فق ػد
ي
﴾

[]6

فقد اعتمد ال يك ار عمى إجماعهـ برفض فكرة البعث  .كما جعؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 53 , 52

 2ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ  ,ص 187
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 54 :

 4ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 32 :

 5ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 235
 6ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 24 :
 7ػ سكرة فصمت  ,اآلية 26 :
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مػ ػػف إجمػ ػػاعهـ مصػ ػػدر قػ ػ ٌػكة لهػ ػػـ لمض ػ ػغط عمػ ػػى الرسػ ػػكؿ الك ػ ػريـ  ,كمػ ػػا يظهػ ػػر اعتمػ ػػاد
المشركيف في يكؿ العصكر عمى يسػمطة اإلجمػاع فػي رفػض دعػك األنبيػاء يقػكؿ تعػالى :
ي
استَ ْك َب ُروا ِفي ْاأل َْر ِ
شد ِمنا قُوةً ﴾ [ , ]1فقػكـ عػاد
ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ٍّ
ؽ َوقَالُوا َم ْف أَ َ
﴿ فَأَما َع ٌ
اد فَ ْ
ػدية إذ كػانكا ذكم أجسػػاـ طػكاؿ  ,منطمقػػيف مػف إجمػػاعهـ عمػػى
اعتمػدكا عمػػى قػكتهـ الجسػ ٌ

كحجة لرفض دعكة سيدنا هكد .
امتبلكهـ القكة جاعميف منها أداة تأثير ي
المخاطىب  ,فا﵀ يسبحانه
كما قامت يح ٌجة يسمطة العمـ بدكر
إقناعي لمتأثير في ي
ٌ
آني لئلقناع كالتأثير ألنها صادرة
كتعالى يمتمؾ يسمطة العمـ كالتي كظٌ ت في النص القر ٌ
يف يج ِادلُ َ ِ
ِ
آي ِات َنا َما لَ ُيـ ٍّمف
وف في َ
مف لى يد ٍف عالـ كما في قكله تعالى َ ﴿ :وَي ْعمَ َـ الذ َ ُ َ
[]2
م ِح َٰ ٍ
حجاجية
م مف أفعاؿ اإلثبات يم ٍشىبع بقكة
ٌ
يص ﴾  ,باستعماؿ مم كظ كص ٌي تقرير ٌ
و
شيء ,
ض ًمر أف عمـ ا﵀ شامؿ ل يكؿ
مف خبلؿ الطاقة
االقتضائية لهذا المم كظ كالتي تي ٍ
ٌ
م بأنه يمتمؾ العمـ الٌذم ال يحدكد له كما أف
كما أف ا﵀ أخبر عف ن سه بالمم كظ الخبر ٌ
آي ِات َنا ﴾ أشارت لمقرآف كأكدت عمـ ا﵀ بما دار حكله مف
الم
عجمي لكممة ﴿ َ
االقتضاء ي
ٌ

جدؿ في خ ايا ين كس ال يك ار  ,يمىممحا لقضية البعث كأف ال مهرب لهـ مف العقاب .
كما اعتمدت يح ٌجة السمطة في النص القرآني عمى ذكر أشخاص يمعينيف بأسمائهـ لهـ
وسى
المستمعيف ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :ولَقَ ْد آتَ ْي َنا ُم َ
يسمطة يمعترؼ بها عند جمهكر ي
[]3
المكطئة لجكاب
ا ْل ُي َد َٰى ﴾  ,فى ًذ ٍكر اسـ ٌ
سيدنا مكسى ىم ٍس يبكقا بػ ( قد ) المقركنة بالبلـ ي
القسـ كهذا البناء يكظؼ في النص القيرآني لمداللة عمى ًرٍف ىعة درجة األنبياء  ,ما دؿ
ض ىمرة مف خبلؿ هذا المم كظ
عمى يسمطة هذا االسـ الذم يذ ًك ىر ؛ ليحمؿ طاقة إقناعية يم ٍ
لسيدنا يم ىحمد عميه السبلـ بأف ا﵀ سينصر عمى قكمه كما نصر مكسى عمى فرعكف .
ٌ

م  ,الٌذم يجعؿ مف
اجدم هي يحجة االتصاؿ الرمز ٌ
كآخر حجج التكاصؿ التك ٌ
الحجج
لب لم كرة
ٌ
الرمز ٌ
الحجاجية  ,الٌتي يت ؽ عميها أفراد مجتمع الرمز  ,كتنطمؽ هذ ي
ٌ

الرمكز م ػف
مف مبدأ " االنتقاؿ مف الرمز إلى ما يرمز إليه  ,كتعتمػد عمػى مػا تيثيػر هػذ ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة فصمت  ,اآلية 15 :

 2ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 35 :
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 53 :
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الم ٍريمكز إليه "
عكاطؼ كأحاسيس تح يكمها العبلقة بيف الرمز ك ى
الم ٍريمكز له عبلقة تبرير  ,كتككف
إلى اإلسبلـ  ,كيجب أف تككف العبلقة بيف ٌ
الرمز ك ى
[]1

كاالنتقاؿ مف القرآف

معرفية
مقبكلة  ,أك يمؤهمة ؛ أل ٍف تككف كذلؾ مف خبلؿ ما تقكـ عميه مف أي ٌسس
ٌ
ي
[]2
م يجعؿ مف هذ الشجرة رم از
كسياقات"  ,فاستخداـ شجرة الزقكـ فيه اتصاؿ رمز ٌ
ش َج َر َت الزق ِ
اـ ْاأل َِث ِيـ ﴾ [ ]3كيككف االنتقاؿ مف
وـ * َ
لجهٌنـ كما في قكله تعالى ﴿ إِف َ
ط َع ُ
جهنـ ) لزيادة اإلقناع ببشاعتها  ,فتـ تكظي ها
الم ٍريمكز له ( ٌ
الرمز ( شجرة الزقكـ ) إلى ى
المتكمٌـ
المتمقي عمى اإلذعاف " فالرمز يتخذ يب ٍع ندا ٌ
ذاتيا يصنعهي ي
بطريقة تمكف مف حمؿ ي
[]4
المتكمـ ضمف
ي
كيمنحه مكانة خطيرة في خطابه "  ,فيتكسع م هيكـ الرمز بحسب غاية ي
مجتمعه لمتأثير فيهـ.

ؤسسة لِ ُبنى الواقع :
الم ٍّ
 1ػ  : 3الحجج ُ
تتأسػػس عميػػه أك تبنػػى
المرتبطػػة بعناصػػر الكاقػػع  ,دكف أف ٌ
هػػي مػػف يحجػػج االتصػػاؿ ي
تكممػػه  ,كتظهػػر مػػا خ ػػي منػػه  ,كتشػػمؿ تأسػػيس
عميػه  ,بػػؿ هػػي الٌتػػي ٌ
تؤسػػس الكاقػػع أك ٌ
الكاق ػ ػػع بكاس ػ ػػطة الح ػ ػػاالت الخاص ػ ػػة م ػ ػػف المث ػ ػػؿ أك االستش ػ ػػهاد أك النم ػ ػػذج كعكس ػ ػػه ,

كاالستدالؿ بكاسطة التمثيؿ .
 1ػ  3ػ  :1تأسيس الواقع بواسطة الحاالت الخاصة :

ػتـ
ينطمػؽ مػػف مثػاؿ م ػػرد يعتمػد لتعمػػيـ حكػػـ مػا
ٌ
فيتأسػػس الكاقػع عمػػى ظػاهرة م ػػردة يػ ٌ
خاص ػػة [ , ]5كم ػػف أنػ ػكاع الح ػػاالت
عام ػػة ال مج ػ ٌػرد حال ػػة
ٌ
تكس ػػيعها بحي ػػث تص ػػبح حال ػػة ٌ
فالحجاج الذم يقكـ عمى المثؿ " يقتضي كجكد بعػض ً
الخاصة  ( :المثؿ ) ً ,
الخبلفػات
ى
الخاصػة التػي ًجػيء بالمثػؿ لػدعمها كتكريسػها  ,كييمكػف لممثػؿ أف تيٍبىنػى
في شأف القاعػدة
ٌ
[]6
النكع " قد يتأسس ً
الح ىجاج عمى
عامة كتش ٌكؿ قانكنا "  ,كفي هذا ٌ
ٌ
عميه قاعدة تككف ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ قادا  ,عبد العالي  ,بالغة اإلقناع  ,ص 172

 2ػ قكتاؿ  ,فضيمة  ,حجاجية الشروح البالغية  ,ص 292
 3ػ سكرة الدخاف  ,اآليتاف  43 :ػ ػ 44

 4ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 237
 . 5المرجع السابؽ  ,ص 243

 6ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 54
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ليؤسس بذلؾ كاقعا
مثاؿ
عامة ٌ
ٌ
المتكمـ تكسيعه كتعميمه حتى يغدك قاعدة ٌ
خاص ييحاكؿ ي
احتج ا﵀ تعالى بقكله َ ﴿ :حت َٰى
جديدا يحتكـ إليه كيكجه به أطركحته كيدعمها "[ , ]1فقد
ٌ
يف ﴾ [ , ]2عمى القاعدة
اس َنا قَا َؿ َيا لَ ْي َت َب ْي ِني َوَب ْي َن َؾ ُب ْع َد ا ْل َم ْ
س ا ْلقَ ِر ُ
ش ِرقَ ْي ِف فَ ِب ْئ َ
إِ َذا َج َ
الخاصة التي تربط الكافر بقرينه الشيطاف  ,فتستمر العبلقة في الدنيا بإغكاء الشيطاف لمكافر
كتقاربهما في األهداؼ كالغايات  ,كتحدث خبلفات في بناء هذ العبلقة  ,فيكـ الحساب
يتب أر يك ٌؿ طرؼ مف اآلخر كتتباعد العبلقة بينهما  ,كلدعـ هذ القطيعة بينهما مثؿ ا﵀
بالبعد بيف المشرؽ كالمغرب كاستحالة إلتقاء يك ٌؿ منهما ,
سبحانه عمى ٌ
شدة البعد بينهما ي
لممتمقي بشاعة قياـ عبلقة بيف
كما قيـ العبلقة بينهما بالذـ  ,كشكؿ المثؿ قانكنا يكشؼ ي

الكافر كشيطانه " كالمقصكد مف حكاية هذا ت ظيع عكاقب هذ المقارنة التي كانت

شغؼ المتقارىن ٍيف  ,ككذلؾ شأف يك ٌؿ مقارنة عمى عمؿ ٌسيىء العاقبة  ,كالمقصكد تحذير
ى
[]3
الناس ".
كذـ الشياطيف ليعافهـ ٌ
ٌ
الناس مف قريف السكء ٌ

البينة أك التبييف  ,ككظي ة االستشهاد
كمف الحاالت الخاصة االستشهاد كتدعى ٌ
ً
كيؤتى به لمتٌكضيح كجعؿ القاعدة
الح ىجاجٌية " تقكية درجة التٌصديؽ بقاعدة ما  ,ي

[]4
الح ٌجة بدعمه القاعدة
حسٌية
كمممكسة "  ,فاالستشهاد يقكم درجة يحضكر ي
المجردة ٌ
ي
ي
وف ِمف ُد ِ
وف الم ِو أ َُروِني َما َذا
كضحها  ,كمف ذلؾ قكله تعالى  ﴿ :قُ ْؿ أ َأ
َر َْيتُـ ما تَ ْد ُع َ
كتي ٌ
ض أَـ لَيـ ِشر ٌؾ ِفي السماو ِ
ِ
ات ﴾[ , ]5فالقاعدة التي أراد ا﵀ تقكيتها
ََ
َخمَقُوا م َف ْاأل َْر ِ ْ ُ ْ ْ

باالستشهاد أنه هك اإللهة المت رد بها  ,كهدـ اعتقاد ال يك ار بأف األصناـ لها ص ة

اإللهية مف خبلؿ استخداـ أسمكب المناظرة بيف الرسكؿ الكريـ كال يك ار  ,فجاء
إلجاء لهـ باالعتراؼ بالعجز عف ن ي القاعدة  ,فا﵀ يستشهد بخمقه لمككف
االستشهاد
ن
مطالبا الم ً
ناظر له بتقديـ استشهاد عمى دعكا ﴿ أ َُروِني َما َذا َخ َمقُوا ِم َف ْاأل َْر ِ
فدعـ
ض﴾ ٌ
ي
ا﵀ بهذا االستشهاد قضية بطبلف اإللهية عف أصناـ قريش كاثباتها ﵀ كحد .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 194
 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 38 :

 3ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص  213ػ ػ 214
 4ػ قادا  ,عبد العالي  ,بالغة اإلقناع  ,ص 173
 5ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 4 :
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الخاصة ألنه " كائف يصميح يسمككيا
النمكذج كعكس النمكذج مف الحاالت
كي ىعد ٌ
ي
ٌ
ليس لتأسيس قاعدة كتكريسها فحسب  ,كانما يصميح لمحض كالتٌحريض عمى عمؿ ما ,

النمكذج فيها يككف
أما يح ٌجة عكس ٌ
مف باب االقتداء كاألسكة كاف بدرجة غير يمطمقة ٌ ,
أسي بؿ عمى العكس مف ذلؾ ٌ ,إنها تدعك لمقطيعة كاالن صاؿ
ٌ
الحث ال عمى االقتداء كالتٌ ٌ
[]1
سيدنا عيسى أنمكذجا
عف الكائف الذم يمثؿ عكس ٌ
النمكذج "  ,فقد جعؿ ا﵀ مف ٌ
ً
المخاطبيف مف بني إسرائيؿ لبلقتداء به ﴿ إِ ْف ُى َو
المؤمف العابد في يسميككه داعيا ي
لمعبد ي
[]2
إِال ع ْب ٌد أَ ْنعم َنا عمَ ْي ِو وجع ْم َناه مثًَال لٍّب ِني إِ ِ
عامة كهي أٌنه عبد
َ
َ
ْ
س َرائي َؿ ﴾ كتأكيد قاعدة ٌ
َْ َ َ ََ ُ َ
أف فضمه عمى الناس بما يحمؿ
مف عباد ا﵀ مف خبلؿ قصر عيسى عمى العبكدية  ,ك ٌ

النمكذج كرفض عكسه .
نمكذجهـ بجعمه ابف ا﵀  ,بإثبات ٌ
مف رسالة كابطاؿ ي

 1ػ  3ػ  :2االستدالؿ بواسطة التّمثيؿ
تقدـ لنا تصك ار
اجية ٌ
يهتـ التٌمثيؿ بإبراز تشابه العبلقات  ,ما يجعؿ منه أداة ًح ىج ٌ
اجية حيف ننظر إليه عمى أنه تماثيؿ قائـ بيف
لؤلشياء  ,فالتٌمثيؿ أداة برهنة ذك قيمة ًح ىج ٌ
العامة هي  :إف العنصر [ أ ] يمثؿ إلى العنصر [ ب ]
المبنى  ,كصيغة هذا التٌماثؿ
ٌ

ما يمثمه العنصر [ ج ] بالنسبة إلى العنصر[ د ] ,كمعنى ذلؾ أف التٌمثيؿ مكاجهة بيف
يبنى يمتشابهة  ,فالعبلقة بيف العناصر ليست [عبلقة تشابه] بؿ [ تشابه عبلقة ] ذلؾ
أف عبلقة [ أ ] بػ [ ب ] تشبه عبلقة [ ج ] بػ [ د ]

[]3

العنصرف ( أ  ,ب)
ا
كيسمى

المكضكع  ,كما يسمى العنص ارف ( ج  ,د ) الرافعة أك الحامؿ  ,كلتنظيـ العبلقة بيف
المكضكع كالحامؿ " يشترط في يح ٌجة التٌمثيؿ أف يككف المكضكع كالحامؿ مف ميدانيف
أم العبلقة بيف عنصرم المكضكع مف ناحية كبيف
مختم يف  ,فإف كانت العبلقتاف ؛ ٌ
عنصرم الحامؿ مف ناحية أخرل  ,تنتمياف إلى مجاؿ كاحد كتشممهما بنية كاحدة لـ

تسـ الظاهرة تمثيبلن  ,كانما هي استدالؿ بكاسطة التمثيؿ "

[]4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بكقمرة  ,عمر  ,نظرية الحجاج في المغة  ,ص 99
 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 59 :

 3ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 57 , 56

 4ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 201
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ؽ الم ُو السماو ِ
ؽ َولِتُ ْج َز َٰى ُكؿ
ض ِبا ْل َح ٍّ
ات َو ْاأل َْر َ
كمثاؿ ذلؾ قكله تعالى َ ﴿ :و َخمَ َ
ََ
َن ْف ٍ
وف ﴾[ , ]1حيث نجد أف  :أ = خمؽ السماكات كاألرض ,
س َب ْت َو ُى ْـ َال ُي ْ
ظمَ ُم َ
س ِب َما َك َ
ب = بالحؽ [ المكضع ] ج = أعماؿ اإلنساف  ,د = بالحؽ ػ ػ مضمر ػ ػ [ الحامؿ ] ,

ذلؾ أف عبلقة ( ج بػ د ) أم عبلقة جزاء اإلنساف عمى أعماله بالحؽ  ,تشبه عبلقة
أم عبلقة خمؽ السماكات كاألرض بالحؽ  ,كعبلقة المكضع أشهر مف
( أ بػ ب ) ٌ
العبلئقية  ,فعبلقة المماثمة قائمة عمى
عبلقة الحامؿ  ,فعممت عمى تكضيح بنيتها
ٌ
أساس النكع ؛ ألف خمؽ السماكات كاألرض قائـ عمى اإلتقاف كالنظاـ الذم ال يحتمؿ
الخطأ  ,ألنه مف الخالؽ فبل يشكبه الخمؿ  ,كذلؾ عبلقة جزاء اإلنساف يكـ القيامة
قائمة عمى العدؿ كاإلتقاف كالنظاـ في الحساب فبل ظمـ  ,كعبلقة المماثمة قائمة عمى
تشابه عبلقة المكضع بالحامؿ في ( العدؿ ) ال عمى عبلقة تشابه .

 2ػ الطّرائؽ االنفصالية :

ً
اجي كظي ة ال صؿ بيف الم اهيـ ,كيحدث
تيؤدم الطٌرائؽ االن
صالية في ٌ
ٌ
الدرس الح ىج ٌ
ً
اجية  ,مف
اجي في " العناصر الٌتي تيؤلؼ كحدة يتـ تجزيئها لغايات ًح ىج ٌ
االن صاؿ الح ىج ٌ
ً
ً
اجي  ,ككذلؾ
الربط كالكصؿ كالعطؼ ٌ
الن ٌ
ذلؾ تكظيؼ عناصر ٌ
حكم في الخطاب الح ىج ٌ
استخداـ جمؿ اعتراضية تحمؿ أفكا ار معينة يمؤ ٌكدة أك ناقصة لما قبمها أك بعدها ,

كغالبا ما يستخدـ ذلؾ في الحدكد كالتٌعري ات  ,أل ٌف الهدؼ مف ال صؿ بيف عناصر
القكلية الكاحدة إسقاط أحد العنصريف الم صكليف  ,ثيٌـ التٌأكيد عمى
البٌنية
ٌ
الحد الكاحد أك ي

اليقينية مثؿ يزعـ ,
الباقي منها "[ , ]2كيككف ال صؿ باستخداـ بعض األفعاؿ غير
ٌ
ؾ  ,أك كضع بعض العبارات بيف أقكاس  ,أك بعض
يظف  ,كيخاؿ  ,كيش ٌ
ك ٌ
يتكهـ  ,ك ٌ
صح أٌنه فكز  ,كغيرها .
المعترضة مثؿ  :إف هذا ال كز  ,إف ٌ
الجمؿ ي
ً
اجي مف فصمها داخؿ الم هكـ
كيمكف القكؿ أف هذ التٌعابير"
ٌ
ي
تستمد مظهرها الح ىج ٌ
ً
ليسف له عمى نحك يصبح الم هكـ الكاحد
الكاحد بيف ما هك ظاهرم ىيس يمهي كما هك حقيقة ٌ
ً
اجي بكاسطة الطٌرائؽ
حد( ٌ ) 1
حديف ٌ
يم ٍنقى ًسما إلى ٌ
كحد(  ) 11كيتمثٌؿ دكر ال صؿ الح ىج ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 22 :

 2ػ الطمبة  :محمد سالـ األميف  ,الحجاج في البالغة المعاصرة  ,ص 133 , 132
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السامع أك القارئ عمى تمثٌؿ مظهريف اثنيف لم ٌشيء الكاحد أك
غكية ك ٌ
المٌ ٌ
الكتابية في حمؿ ٌ
المعطى الكاحد مظهر زائؼ ظاهرم خداع براؽ مف حيث أٌنه ٌأكؿ ما تصادفه الحكاس
ي
طب
المخا ى
كي ار ال كر كمظهر هك الحقيقة عينها  ,عمى أف طريقة ال صؿ هذ ال تعيف ي

عمى تمثٌؿ حقيقة األشياء فحسب  ,بؿ هي تدعك بإلحاح إلى معانقتها فهي الحقيقة "
كمثاؿ ذلؾ قكله تعالى  ﴿ :قَالُوا أَولَـ تَ ُؾ تَأ ِْتي ُكـ رسمُ ُكـ ِبا ْلب ٍّي َن ِ
اد ُعوا
ات قَالُوا َب َم َٰى قَالُوا فَ ْ
َ
ْ ُُ
َ ْ
[]2
وما ُدعاس ا ْل َك ِ
كلكنه قي ٌسـ
ض َال ٍؿ ﴾  ,فالم هكـ الكاحد لآلية هك ٌ
الدعاء ٌ
اف ِر َ
يف إِال ِفي َ
ََ َ ُ
[]1

م ,
حديف ٌ ,
إلى ٌ
الحد (  ( ) 1دعاء الكافريف ) كهك مظهر زائؼ براؽ خادع ظاهر ٌ
قكل االقتناع
كالحػ ٌد (  ( ) 11عدـ االستجابة لهـ ) كهك الحقيقة  ,فطريقػة ال صػؿ ٌ
الحد  ) 1كاسقاطه  ,كتأكيد تحقٌؽ ( الحد  ) 11كتـ إحداث
السامع ببطبلف ( ٌ
لػدل ٌ
الحجاجي ( ما ...إال ) بقصر دعاء الكافريف كجعمه مف أشكاؿ
القطيعة بتكظيؼ العامؿ
ٌ

الحجاجي ( الن ي  ...إال ) قاـ
الضبلؿ التي ال يستجاب لها كال تقبؿ منهـ  ,فالعامؿ
ٌ
م لم هكـ الدعاء بإسقاط االستجابة عف دعاء الكافريف  ,كتأكيدها
بدكر ال صؿ المغك ٌ
ضمنيا لممؤمنيف.

َضؿ ِممف َي ْد ُعو ِمف ُد ِ
وف الم ِو
كتظهر تقنيات ال صؿ في قكله تعالى َ ﴿ :و َم ْف أ َ
ِ
مف ال يستَ ِجيب لَ ُو إِلَ َٰى يوِـ ا ْل ِقيام ِة و ُىـ عف ُدع ِائ ِيـ َغ ِ
اس
افمُ َ
َ َ َ ْ َ
َْ ُ
َْ
وف * َوِا َذا ُحش َر الن ُ
َ ْ
َ
اد ِت ِيـ َك ِ
ِ
فالحد (  ) 1ىز ٍعـ المشركيف أف
يف ﴾[, ]3
ٌ
اف ِر َ
َكا ُنوا لَ ُي ْـ أ ْ
َع َد ً
اس َو َكا ُنوا ِبع َب َ ْ
السخرية منهـ بأف
األصناـ تستجيب لدعائهـ كتحميهـ  ,أسقطه ٌ
الحد (  ) 11بالتٌهكـ ك ٌ
ا﵀ تعالى سينطؽ هذ األصناـ يكـ القيامة كتتب أر منهـ  ,كقاـ بناء ال صؿ عمى الطاقة
ِ
اس ﴾ التي أفادت ن ي االستجابة لهـ  ,فجكاب
المغكية لجممة الشرط ﴿ َوِا َذا ُحش َر الن ُ
اد ِت ِيـ َك ِ
ِ
يف﴾ أسقط ال رضية األكلى بأف تن عهـ
اف ِر َ
الشرط ﴿ َكا ُنوا لَ ُي ْـ أ ْ
َع َد ً
اس َو َكا ُنوا ِبع َب َ ْ

اليقيني ( زعـ )
شرطي  ,كما أكد ال عؿ المضمر غير
عقمي
يكـ الحشر باستدالؿ
ٌ
ٌ
ٌ
قضية ال صؿ  ,ألف ادعاء ال يك ار مبني عمى الزعـ دكف تيقف  ,فخدـ ال صؿ غاية

عز كج ٌؿ.
حجاجية كهي التكحيد ﵀ ٌ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص  63ػ ػ ػ 64
 2ػ سكرة غافر  ,اآلية 50 :
 3ػ سكرة األحقاؼ  ,اآليتاف  5 :ػ ػ ػ ػ 6
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اجتَرحوا الس ٍّي َئ ِ
ات أَف ن ْج َعمَ ُي ْـ
كظهر ال صؿ في قكله تعالى  ﴿ :أ َْـ َح ِس َب ال ِذ َ
يف ْ َ ُ
ِ ِ
ِ
وف ﴾[ ]1فالم هكـ
اس م ْح َي ُ
اس َما َي ْح ُك ُم َ
َكال ِذ َ
س َ
اى ْـ َو َم َماتُ ُي ْـ َ
س َو ً
آمنُوا َو َعممُوا الصال َحات َ
يف َ

فالحد (  ( )1اعتقادهـ بأٌنهـ سيككنكف في
الكاحد لآلية جزاء الكافريف يكـ القيامة ,
ٌ
الحد ( ( )11ساء
م ينافي الحقيقة ك ٌ
المؤمنيف) كهك اعتقاد زائؼ خادع ظاهر ٌ
الجنة مثؿ ي

(الحد )1
قكة االقتناع ببطبلف
ٌ
مصيرهـ كهك نار ٌ
جهنـ) كهي الحقيقة  ,فطريقة ال صؿ ٌ
(الحد . )11
اليقينية (حسب) كتأكيد تحقٌؽ
كاسقاطه مف خبلؿ األفعاؿ
ٌ
ٌ

ً
اجي لبنية االستدراؾ بػ ( لكف ) كهي البنية
كيمكف اخضاع أمثمة ال صؿ الح ىج ٌ
اجيا في ما يسمى بالمربعات ً
اجية  ,حيث نصطمح عمى
الح ىج ٌ
غكية التي تصاغ ًح ىج ٌ
الم ٌ
ي
ي
القضية الكاردة بعدها بػ ( ؾ )  ,كالقاعدة ً
اجية
الح ىج ٌ
القضية الكاردة قبؿ لكف بػ ( ؽ ) ك ٌ
ٌ

أم (  -ف )
تقكؿ في هذ الحالة  :مف ( ؽ ) أستنتج ( ف ) كمف ( ؾ) أستنتج عكسها ٌ
]2[ 1
ؽ السماو ِ
ات
كمف ( ؽ لكف ؾ ) استنتج (  -ف)
 ,كما في قكله تعالى  ﴿ :لَ َخ ْم ُ
ََ
اس َوَٰلَ ِكف أَ ْكثََر الن ِ
ؽ الن ِ
َو ْاأل َْر ِ
ض أَ ْك َب ُر ِم ْف َخ ْم ِ
وف ﴾[ , ]3نجد ( ؽ ) تشير
اس َال َي ْعمَ ُم َ
إلى أف خمؽ السماكات كاألرض أعظـ مف خمؽ اإلنساف  ,كنستنتج منه ( ف ) كهي
أف ا﵀ قادر عمى يكؿ شي وء  ,بينما تشير( ؾ ) إلى أف اإلنساف ال ينظر في هذ األدلة

كتككف (  -ف ) الٌذيف يجادلكف في البعث ال يقركف بهذ الحقائؽ  ,كنستنتج أف

1
الناس ألف خمؽ الككف أعظـ مف إعادة بعث
(  -ف ) هي  :أف ( ا﵀ قادر عمى بعث ٌ
جاجي التٌالي :
اإلنساف )  ,كتمثؿ بالمربع الح
ٌ

ؽ السماو ِ
ؽ الن ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض أَ ْك َب ُر ِم ْف َخ ْم ِ
اس ﴾
ؽ َ ﴿ :خ ْم ُ
ََ

عبلقة

لكف

ؾ  ﴿ :أَ ْكثََر الن ِ
وف ﴾
اس َال َي ْعمَ ُم َ

تعارض

( -ف) ال يك ار ال يقركف بقدرة ا﵀

( ف ) ا﵀ قادر عمى يكؿ شيء

1
الناس ألف خمؽ الككف أعظـ مف إعادة بعثهـ
إذف (  -ف) ا﵀ قادر عمى بعث ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 21:

 2ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 106 , 105
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 57 :
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الم َناظرة ِ
اجية
الح َج ّ
ُ

فف قديـ الظهكر ,استخدمها أفبلطكف في حكاراته ال مس ٌية مف خبلؿ
المىناظرة ٌ
ي
هامة  ,كمع يبزكغ فجر اإلسبلـ
نقاشات كاف بطمها يسقراط يمعالجا قضايا فمس ٌية ٌ

النقد
ازدهرت المناظرة في التراث
اإلسبلمي معالجة قضايا يكبرل في العقيدة كالمنطؽ ك ٌ
ٌ
مف مجاالت التٌ اعؿ مرتبطة بشكؿ ما ً
بالح ىجاج ؛ ألف مف أهدافها تقديـ الحجج
ي
الدفاع عف فكرة آمف بها يمعتقدها .
كالبراهيف ك ٌ

 :أىف تي ً
ناظ ىر أىخاؾ في أىمر إًذا ىنظى ٍرتيما
األىمر  ,ناظىرت فبلنان أىم ً
ت نظي انر
ص ٍر ي
ٍ

المناظى ىرةي
ي
كي ٌ
عرفها ابف منظيكر ليغة بقكله " ك ي
اكض في
فيه معان كيؼ تأٍتيانه  ,كالتناظي ير  :التر ي
له في المخاطبة  ,كالن ًظير ً :
الم ٍث يؿ "[ , ]1ف ي قكؿ ابف منظكر ( تناظر أخاؾ ) إشارة
ي
ي
منه إلى آداب المناظرة كاحتراـ الم ً
ناظر  ,كما يبرز دكر التٌ اعؿ الحكارم فيها مف
ي
ي

كيشير التراكض إلى فكرة الميف في طرح األفكار كالتدرج في
خبلؿ الن ٌ
دية بيف أطرافها  ,ي
نتائجها  ,كيقارب ابف خمدكف بيف المناظرة ك ً
لما كاف باب
الح ىجاج عند القدماء " ٌ
ي
فإنه ٌ
ي
المناظرة في الرد كالقبكؿ يمت ًسعا ك يك ٌؿ كاحد مف المتناظريف في االستدالؿ كالجكاب يرسؿ
ًعىن انه في االحتجاج  ,كمنه ما يككف صكابا كمنه ما يككف خطأ "[ , ]2جاعبل االحتجاج
المناظرة كأساسها  ,رابطا بيف الجدؿ كالمناظرة لتككف المناظرة مف مرادفات
مادة ي
ً
تداك ٌلية
الح ىجاج كالجدؿ ,كالمناظرة بم هكمها الحديث " فعؿ لغكم تك ي
مي ذك صبغة ي
اص ٌ
عدة عناصر هي االدعاء كيعني كجكد دعكل  ,كالتٌدليؿ كهك عرض دليؿ
يقكـ عمى ٌ
الدعكل  ,كالمنع كهك االعتراض عميها "[ , ]3ذلؾ بأنه " لبلقتراب مف م هكـ
عمى ٌ
[]4
الم ٍن ىحى
المناظرة يمكف البدء بالكقكؼ عمى م هكـ الجدؿ "  ,عمى أف المناظرة ذات ى
ً
صكؿ إلى الغاية االقناعية .
اصؿ كالت ي
لمك ي
اجي تهتـ بالتك ي
اعؿ كاالستدالؿ ي
الح ىج ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ابف منظكر  ,محمد بف مكرـ  ,لساف العرب  ,مادة نظر  ,ـ  , 5ص  217ػ ػ ػ 219

 2ػ ابف خمدكف  ,عبد الرحمف بف محمد  ,مقدمة ابف خمدوف  ,دارالجيؿ ػ ػ بيركت  ,د  .ط  ,د .ت
 ,ص506

 3ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 29
 4ػ بكقمرة  ,عمر  ,نظرية الحجاج في المغة  ,ص61
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فإف " بعػض الد ارسػات
المناظرة ٍ
كاذا كاف بعض ينظار المسمميف ربط بيف الجدؿ ك ي
مي ػزت بػػيف الميػػدانيف معتب ػرة أف ال ػػارؽ بينهمػػا فػػارؽ أخبلقػػي يتصػػؿ بالهػػدؼ ,
الحديثػػة ٌ
فهدؼ المناظرة الكشؼ عف الحقيقة أك الصكاب  ,كهدؼ الجدؿ التغمب عمى الخصـ"

[]1

المتعارضػػة فػػي مكضػػكع مػػا ييثيػػر الجػػدؿ ,
كالمنػػاظرة فػػي حقيقتهػػا " تبػػادؿ الكػػبلـ كاآلراء ي
األدبي ػة "[ , ]2كأطمػػؽ العػػرب عمػػى المنػػاظرة مجمكعػػة
المكض ػكعات السياسػ ٌػية أك
كػػبعض
ٌ
ي
المجادلػػة ,
المحػػاكرة  ,ك ي
المنػػاظرة  ,ك ي
مػػف التٌسػػميات التػػي تشػػير لعبلقتهػػا بالجػػدؿ كمنهػػا " ي
المراجعػػة ,
المجالسػػة ,ك ي
المباحثػػة  ,ك ي
الم ػذاكرة  ,ك ي
المنازعػػة  ,ك ي
المناقشػػة  ,ك ي
المحاججػػة  ,ك ي
ك ي
المداخمة  ,كغيرها".
المداكلة  ,ك ي
المناقضة  ,ك ي
المساجمة ,ك ي
المطارحة  ,ك ي
ك ي
اجيا كهي " ال كرة التي تتمثٌػؿ لػدل طػرؼ
كلممناظرة أركاف تجعؿ منها نشاطان ًح ىج ٌ
مف أطراؼ ً
الح ىجػاج  ,كتي ىمثًػؿ إشػكاال بالنسػبة لشػخص مػف حيػث مش يػركعيته  ,ػ كثانيهػا ػ ػ
ال اعؿ ( يمحاجج ) يمتزـ بهػذ ال كػرة  ,ييػراهف عمػى ىن ىجاعتهػا كن اذهػا  ,ػ ػ كثالثهػا ػ ػ فاعػؿ
ً
المحػ ػػاجج
آخػ ػػر ( محجػ ػػكج )  :يم ٍهػ ػػتىـ بػ ػػال كرة ن سػ ػػها كيكػ ػػكف هػ ػػدؼ الح ىج ػ ػاج  ,كيسػ ػػعى ي
الستدراجه نحك يمقاسمة الحقيقة ن سها "[ , ]4كتمثؿ بالرسـ التالي :
[]3

َََََََََََََتثًَْاىفنشجََََََََََََََََسفطَاىفنشج

اىفنشح

اىفبعو 1
اىَذبجج
اىعاسض

اىفبعو 2
اىَذجىج
اىَعتشض

بالمحاكرة القريبة مف حيث " النظر مػف جػانبف فػي مسػألة مػف المسػائؿ
كهي ما تي ىسمى ي
قصػػد إظهػػار الص ػكاب  ,فالمنػ ً
ػاظر هػػك مػػف كػػاف عارضػػا أك يم ً
عترضػػا ككػػاف لعرضػػه أك
ٌ
ي
[]5
اعتراضه أثر هادؼ كمشركع في اعتقادات مف يحاكر سعيا كراء اإلقناع برأيه ".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عادؿ  ,عبد الميؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 130

 2ػ كهبػة  ,مجػدم ,كامػؿ المهنػدس  : ) 1984(,معجػـ المصػطمحات العربيػة فػي المغػة واألدب ,
مكتبة لبناف ػ بيركت  ,ط , 2ص 390

 3ػ عبد الرحمف  ,طه  ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 69
 4ػ الدكاف  ,محمد بف سعيد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 100

 5ػ عبد الرحمف  ,طه  ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 46
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ً
ً
المنػػاظرة " ًخطػػاب
اجي ذات أبعػػاد اسػ ٌ
فالمنػػاظرة ت ي
ػتداللية إال أ ٌف خطػػاب ي
ي
اع ػؿ ح ىج ػ ٌ
إقامػػة الػ ٌػدليؿ عمػػى الػ ٌػدعكل بنػػاء عمػػى فعػػؿ التكجيػػه ال ػذم يخػػتيص بػ ػػه المسػ ً
ػتدؿ  ,حػػيف
ي
المس ػػمـ به ػػا ؛ ع ػػبلكة عم ػػى اعتق ػػاد ال ػ ٌػرأم الػ ػذم
الضػ ػركرية ك
ٌ
يعتق ػػد بالقض ػػايا ٌ
البديهيػ ػة ك ي
ً
كمحػ ً
ػحة هػػذا االعتقػػاد كمػػا يمػػزـ عنػػه مػػف
ػاكر  ,كيعتقػػد كػػذلؾ صػ ٌ
يعرضػػه عمػػى يمنػػاظر ي
فيػكلي
صحة الدليؿ الذم ٌ
يقيمه عمى رأيه إضافة إلى انشغاله بإيصػاؿ يح ٌجتػه إلػى غيػر  ,ي
ػتدؿ لػه بحػؽ االعتػراض
المس ى
عنايته إلى قصكد كأفعاله المصػاحبة كيقابػؿ هػذا مػف قبػؿ ي
عميه "[ , ]1كال بػد لممنػاظرة مػف أصػكؿ تػنظٌـ منهجهػا  ,ح ٌػددها طػه عبػد ال ٌػرحمف بشػركط

عامة كهي " :ال بد لها مف جانبيف  ,كدعكل  ,كمآؿ يككف بعجػز أحػد الجػانبيف  ,كل يكػؿ
ٌ
[]2
البن ػػى
م ػػف الج ػػانبيف آداب ككظ ػػائؼ "  ,ذل ػػؾ أف " فض ػػاء الحج ػػاج ف ػػي المن ػػاظرة ه ػػك ي

المتداكلػ ػػة بػ ػػيف المتن ػػاظريف كالمت ػ ػػاعميف بالمغػ ػػة خ ػػارج إطػ ػػار المنطػ ػػؽ الص ػ ػكرم
ٌ
القكليػ ػة ي
ً
بالح ىجػاج كالمتدافعػػة بالػ ٌػدليؿ
المت اعمػػة
ػي إلػػى منطػػؽ آخػػر يعيػػد االعتبػػار لمػ ٌذات ي
الرياضػ ٌ
كبكاسػػطة المٌغػػة "[ , ]3كيتميػػز أسػػمكب المنػػاظرة " بمزجػػه بػػيف األدلػػة الٌتػػي تك ػػؿ اإلقنػػاع ,

كاإلثارة الٌتي تيحقؽ االستمالة  ,كما يحاكؿ إثارة العكاطؼ فيتٌجه إلى الكجداف".
ً
مهـ فػي المنػاظرة فهػك يمنطمقيهػا " يي ٍنػتًج حػكا ار بػيف طػرفيف لهمػا
كلمسؤاؿ دكر حكارم ٌ
[]5
أهميتػػه إذ " بتكجيهػػه
كجهت ػا نظػػر مختم تػػيف فػػي ٌ
النظػػر إلػػى مكضػػكع مػػا  , " ,كتبػػرز ٌ
ً
الم ىعبػر عػف فػراغ عرفػاني فػي ذهػف
تىٍن ىت ىح ا ٍل يمىنػاظى ىرةي  ,كقػد يعػدؿ السػؤاؿ عػف أصػؿ معنػا ي
[]6
السائؿ إلى معنى آخر قريف له يمتعمؽ به كهك قرع ال كرة بال كرة ".
ٌ
[]4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ اتزكنرمت  ,أحمد ,مقاؿ  :الحجاج في المناظرة  ,مقاربة حجاجية لمنػاظرة سػعيد السػي ارفي لمتػى
بف يكنس  ,ضمف كتاب  :الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ج , 2ص 301

 2ػ عبد الرحمف  ,طه ,في أصوؿ الحوار و تجديد عمـ الكالـ  ,ص 74

 3اتزكنرمت  ,أحمد ,مقاؿ  :الحجػاج فػي المنػاظرة  ,مقاربػة حجاجيػة لمنػاظرة سػعيد السػيرافي لمتػى
بف يكنس  ,ضمف كتاب  :الحجاج مفيومو ومجاال تو  ,ج , 2ص302

 4ػ اجعػػيط  ,نػػكر الػػديف ,مقػػاؿ  :منػػاظرة عمػػي لمخ ػكارج مقاربػػة تداكليػػة  ,ضػػمف كتػػػاب التحميػػػؿ
الخطابي لمحجاج  ,دار كنكز المعرفة  ,ط , 2016 , 1ص 397

 5ػ كماؿ  ,الزماني ,مقاؿ  :الحجاج في المناظرات  ,ضمف التحميؿ الخطابي لمحجاج  ,ص366
 6ػ البهمكؿ  ,عبد ا﵀  : ) 2016 (,الحجاج الجدلي  ,دار كنكز المعرفة  ,ط , 1ص 306
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المدعي ,
كلممناظرة طرفاف هما العرض كاالعتراض فأحد المتناظريف يأخذ دكر ي
ي
الم ً
عترض أك السائؿ أك المانع في تىعاقيب لعمميتي المنع كدفع
المعمٌؿ  ,كاآلخر دكر ي
أك ي

الدعكل يضع المانع في ثبلثة أكضاع كهي :
المنع  ,كما أف االعتراض عمى مضمكف ٌ
المرتكزة عمى دليؿ أك يعترض عمى
المناقضة حيث يعترض المانع عمى ٌ
الدعكل غير ي
" ي
ً
المجرد مف الشاهد حيث
إحدل يمقدمات ٌ
الم ٍنع ي
المناظرة صيغتيف  ,ي
الم ٍنع في ي
الدليؿ كيتخذ ى
يعترض المانع عمى الدعكل دكف تبرير العتراضه  ,كالمنع المقركف بالسىن ًد بما يذكر
المعمٌؿ دعكا
لتقكية منعه  ,كالن ٍقض حيث يمجأ المانع إلى إبطاؿ الدليؿ الذم أقاـ عميه ي
المعارضة  :فيقكـ المانع بمقابمة الدليؿ بدليؿ آخر يم ىمانع لؤلكؿ
كيكشؼ كجك فساد  ,ك ي
في ثبكت يمقتضا "[ ,]1كالناس " يتأث يركف بمشاعرهـ أكثر ًمما يتأث يركف بعقكلهـ  ,فهـ في
الحجة "[ , ]2عمى أف لممناظرة أركاف
حاجة إلى كسائؿ األسمكب أكثر مف حاجتهـ إلى ي
أربعة كهي  " :المكضكع  :كهك ينقطة البحث تجرم حكله المناظرة  ,كفريقاف يتحاكراف
[]3
المستمعكف ".
حكؿ مكضكع المناظرة  ,كالحكـ مف أهؿ الخبرة  ,ك ي

قكماته ػػا  ,م ػػف خ ػػبلؿ جدل ػػه مػ ػع
كلمقػ ػرآف الكػ ػريـ أث ػػر ف ػػي بن ػػاء المن ػػاظرة كص ػػقؿ يم ٌ
االقناعيػة  ,كتنكيػع أسػاليب ً
الخطػاب
الح ىجػج كالبػراهيف
ٌ
المشركيف ساعيا إلقنػاعهـ بتقػديـ ي
ي
المباشػر الٌػذم ينطمػؽ مػف
كاقامة المناظرات  " ,كلجأ اإلسػبلـ لمجػدؿ القػائـ عمػى الحػكار ي

ط ػػرح ال كػ ػرة ف ػػي مي ػػداف الصػ ػراع م ػػف أج ػػؿ إش ػػغاؿ السػ ػاحات بعبلم ػػات االس ػػت هاـ الت ػػي

السػؤاؿ  ,قػد ال
المتصػارعيف جهػد البحػث عػف ٌ
يطرحها اإلسػبلـ مػع أجكبتهػا ليػكفر عمػى ي
يجدكنػػه جػػاهزا"[ , ]4يمكػػف القػػكؿ إف" اهتمػػاـ القػرآف بػػالحكار كالجػػدؿ كت ضػػيمه لمعديػػد مػػف
ً
كمحػ ػػددا لقكاعػ ػػدها "[, ]5
عناصػ ػػرها ك يش ػ ػركطها  ,جعمػ ػػه مصػ ػػد ار رئيسػ ػػا يم ٍنش ػ ػئا لممنػ ػػاظرة ي
المناظرة في ظبلؿ النص القرآني الحجاجي .
كازدهرت ي
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 169
 2ػ العمرم  ,محمد ,في بالغة الخطاب االقناعي  ,ص 97

 3ػ السكيكت  ,عبد ا﵀ ,البنية الحجاجية في المناظرات األدبية  ,مجمة العمكـ اإلنسانية ك اإلدارية
 ,ع  , 7يكنيك  , 2015شعباف 1436 ,ق  ,ص 44

 4ػ فضؿ ا﵀  ,محمد حسيف ,الحوار في القرآف  ,دار المبلؾ ػ بيركت  ,ط  , 1996 , 5ص 51
 5ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 155
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المناظرات الٌتي ىح ًمت بها سػكر الحػكاميـ منػاظرة فرعػوف مػع ُمػؤ ِمف آؿ
كمف أهـ ي
اجية ً
كحكارية  ,هادفة لئلقناع بما تحمؿ مف فكرة :
فرعوف  ,لما فيها مف طاقات ًح ىج ٌ
 1ػ المناظرة  :نصيا و تأطيرىا
نص المناظرة :

ً
ظ ًهػ ىػر ًفػػي
ػاؼ أىف يي ىبػػد ىؿ ًديػ ىػن يك ٍـ أك أىف يي ٍ
كسػ ع
ىخػ ي
ػى ىكٍل ىيػ ٍػدعي ىربػػهي إًنػػي أ ى
﴿ ىكقىػػا ىؿ ف ٍرىعػ ٍػك يف ىذ يركنًػػي أى ٍقتيػ ٍػؿ يم ى
ت بًربي كرب يكـ مف يكػؿ متى ىكب وػر ال يي ٍػؤ ًم يف بًىيػكًـ اٍل ًح ىس ً
اد ( )26كقىا ىؿ م ى ً
ٍاأل ٍىر ً
ػاب
ض اٍل ى ىس ى
كس عى إني يع ٍذ ي ى ى ى
ٍ
ي
ي
ى
ً ً
ً
ً
اء يكـ
يم ىانػهي أىتى ٍقتيمي ى
ػي المػهي ىكقى ٍػد ىجػ ى
( )27ىكقىا ىؿ ىر يج هؿ م ٍؤم هف م ٍف آؿ ف ٍرىع ٍك ىف ىي ٍكػتييـ إ ى
ػكف ىر يج نػبل أىف ىيقيػك ىؿ ىرب ى
ً ً
ً
ؾ ً
ً ً
ات ًمف رب يكـ كًاف ي ي ً
بًاٍلبي ىن ً
ض الذم ىيع يد يك ٍـ إًف المهى
صادقنا ييص ٍب يكـ ىب ٍع ي
ٍ ى ى
ى
ؾ ىكاذ نبا فى ىعمى ٍيه ىكذ يبهي ىكًاف ىي ي ى
ؾ اٍليػكـ ى ً
ً
يف ًفػي ٍاأل ٍىر ً
نص يػرىنا
ىال ىي ٍه ًدم ىم ٍف يه ىك يم ٍس ًر ه
ؼ ىكذ ه
ظػاه ًر ى
ض فى ىمػف ىي ي
اب ( )28ىيا قى ٍكـ لى يك يػـ اٍل يمٍمػ ي ى ٍ ى
ًمف بأ ً ً
ىه ًدي يك ٍـ إًال ىسبًي ىؿ الر ىش ًاد ( )29ىكقىا ىؿ
اء ىنا قىا ىؿ ًف ٍرىع ٍك يف ىما أ ًيري يك ٍـ إًال ىما أ ىىر عل ىك ىما أ ٍ
ى
ٍس المه إًف ىج ى
ٍب قىػػكًـ ينػػك وح كعػ و
ً
ً
ً
ػاؼ ىعمىػ ٍػي يكـ مثٍ ػ ىؿ ىيػػكًـ ٍاأل ٍ ً
ػكد
ػاد ىكثى يمػ ى
ىخػ ي
آمػ ىػف ىيػػا قىػ ٍػكًـ إًنػػي أ ى
ىى
ىحػ ىػزاب ( )30مثٍ ػ ىؿ ىدأ ٍ
ٍ
الػػذم ى
ػاؼ عمى ٍػي يكـ يػكـ الت ىن ً
ً
ػاد ( )32ىي ٍػكىـ
يد ظيٍم نما لٍم ًع ىب ًاد ( )31ىكىيا قى ٍػكًـ إًنػي أ ى
يف ًمف ىب ٍع ًد ًه ٍـ ىك ىما المهي يي ًر ي
ىكالذ ى
ىخ ي ى ٍ ى ٍ ى
و
ً
تيكلكف م ٍػدبً ًريف مػا لى يكػـ مػف الم ًػه ًمػف ع ً
اص وػـ كمػف يي ٍ ً ً
ػاء يك ٍـ
ٍ ى
ى
ضػمؿ المػهي فى ىمػا لىػهي م ٍػف ىهػاد ( )33ىكلىقى ٍػد ىج ى
ىى
ى ى ي ى ى
ً
ً
يكس ي ً
ث المهي ًمػف
ؾ يقٍمتي ٍـ لىف ىي ٍب ىع ى
اء يكـ بً ًه ىحت عى إً ىذا ىهمى ى
ؼ مف قىٍب يؿ بًاٍل ىبي ىنات فى ىما ًزٍلتي ٍـ في ىشؾ مما ىج ى
ي ي
ػادليكف ًفػػي آيػ ً
ً
ً
ؾي ً
عً
ًً
ػات المػ ًػه بً ىغ ٍيػ ًػر
ضػػؿ المػػهي ىم ٍػف يهػ ىػك يم ٍسػ ًػر ه
ؼ م ٍرتىػ ه
ى
ىب ٍعػد ىر يسػكنال ىكػ ىذل ى ي
يف يي ىج ى
ػاب ( )34الػػذ ى
ع
ند الم ًه ك ًع ى ً
ط ىبع المهي ىعمى عى يكؿ ىقٍم ً
ػب يمتى ىكب وػر ىجب و
يسٍمطى و
ػار
آمينكا ىك ىذلً ى
اه ٍـ ىك يب ىر ىم ٍقتنا ًع ى
اف أىتى ي
ند الذ ى
ؾ ىي ٍ ي
يف ى
ى
( )35كقىػػا ىؿ ًفرعػػكف يػػا هامػػاف ٍابػ ًػف لًػػي صػػرحا لعمػػي أٍىبميػػغي ٍاألىسػػباب ( )36أىسػػباب السػػماك ً
ات فىػأىطمً ىع
ٍى ى
ٍى ى
ٍ ىٍ ي ى ى ى ي
ىٍ ن ى
ى
ى
ع
ع
ً
ؾ يزي ىػف لً ًرىعػك ىف سػكء ىعممً ًػه كصػد ىع ًػف السػبً ً
يؿ ىك ىمػا ىك ٍي يػد
كس عى ىكًانػي ىألىظينػهي ىك ًاذ نبػا ىك ىكػ ىذلً ى
ٍ ٍ ي ي ى ى ي
إًلى عى إًلىه يم ى
ىه ًػد يكـ سػبًي ىؿ الر ىش ً
ً
ً ً
ً
و
آم ىػف ىيػا قى ٍػكًـ اتبً يع ً
ػاد ( )38ىيػا قى ٍػكًـ إًن ىمػا
ػكف أ ٍ ٍ ى
ف ٍرىع ٍك ىف إال في تىىبػاب ( )37ىكقىػا ىؿ الػذم ى
عىه ًذ ً اٍل ىح ىياةي الد ٍن ىيا ىمتىاعه ىكًاف ٍاآل ًخ ىرةى ًه ىي ىد يار اٍلقى ىرًار ( )39ىم ٍف ىع ًم ىؿ ىسي ىئةن فى ىبل يي ٍج ىز عل إًال ًمثٍمىهىا ىك ىم ٍف
ع
ً
ػكف ًفيهػػا بً ىغ ٍيػ ًػر ًح ىسػ و
ػاب
صػػالً نحا مػػف ىذ ىكػ وػر أك أينثىػ ع
ػى ىك يهػ ىػك يمػ ٍػؤ ًم هف فىاكلىئًػ ى
ؾ ىيػ ٍػد يخمي ى
ىعمػ ىؿ ى
كف اٍل ىجنػةى يي ٍرىزقيػ ى ى
( )40كيا قىكًـ ما لًي أ ٍىدعػك يكـ إًلىػى النج ً
كننًي إًلىػى الن ً
ؾ
كننًي ًألى ٍك ي ىػر بًالم ًػه ىكأي ٍش ًػر ى
ػار ( )41تى ٍػد يع ى
ػاة ىكتى ٍػد يع ى
ى
ي ٍ
ىى ٍ ى
ً
ػار ( )42ىال جػرـ أىنمػا تى ٍػدع ى ً
بً ًه ىما لى ٍي ىس لًي بً ًه ًعٍم هـ ىكأىىنا أ ٍىد يعػك يك ٍـ إًلىػى اٍل ىع ًزي ًػز اٍل ىغ ً
كنني إًلى ٍيػه لى ٍػي ىس لىػهي
ي
ى ىى ى
ً
ىد ٍع ػػكةه ًف ػػي ال ػػد ٍن ىيا كىال ًف ػػي ٍاآل ًخ ػ ً
اب الن ػ ً
ػار ()43
ػح ي
ىص ػ ى
ػرة ىكأىف ىم ىرد ىن ػػا إًلى ػػى الم ػػه ىكأىف اٍل يم ٍس ػ ًػرًف ى
يف يه ػ ٍػـ أ ٍ
ى
ى
ى
صير بًاٍل ًعب ًاد ( )44فىكقىا المه سي ىئ ً
ً
ً
ات ىما
ى
كف ىما أىقيك يؿ لى يك ٍـ ىكأيفىك ي
فى ىستى ٍذ يك ير ى
ى ي ي ى
ض أ ٍىم ًرم إًلىى المه إًف المهى ىب ه
ً
م ىكػػركا كحػ ى ً ً
ً
ػكـ
ػار يي ٍع ىر ي
ى ي ىى
ضػ ى
ػاؽ بًػػآؿ ف ٍرىعػ ٍػك ىف يس ػ ي
ػكء اٍل ىع ػ ىذاب ( )45الن ػ ي
ػكف ىعمى ٍيهىػػا يغػ يػدكا ىك ىعش ػػيا ىكىيػ ٍػكىـ تىقيػ ي
ىشد اٍل ىع ىذ ً
(سكرة غافر ,مف اآلية  26إلى اآلية )46
اب (﴾ )46
اعةي أ ٍىد ًخميكا آ ىؿ ًف ٍرىع ٍك ىف أ ى
الس ى
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ص
تأطير الن ّ
كس ٌميت بغافر ؛ ألف ا﵀ ذكػر فػي
هذ اآليات مف كسكرة غافر  ,كهي سكرة م ٌكٌية  ,ي
أكلهػػا أنػه ﴿ َغػ ِ
ػاف ِر الػػذ ِ
كسػ ٌميت أيضػػا ب ػ (حػػـ المػػؤمف) " ككجػػه التٌسػػمية ٌأنهػػا ذكػػرت
نب ﴾ ي

فيهػػا قصػة يمػؤ ًمف آؿ فرعػػكف  ,كلػػـ تػػذكر فػػي سػػكرة أخػػرل بكجػػه صػريح  ,كتيسػػمى أيضػػا
(سكرة الطٌكؿ) لكركد في أكلها ﴿ ِذي الط ْو َِٰؿ ﴾"[. ]1
المناظرة :
مكاف انعقاد ُ

كرجح ابف عاشكر
الم سريف أف هذ المناظرة دارت في مجمس فرعكف ٌ ,
ثبتعند أكثر ي
أف هذ المناظرة لـ تكف يمحاكرة مع فرعكف كلـ تكف في مجمسه االستشارم لكجكد

الرجؿ يقتضي أنه قاؿ قكله هذا
حرؼ العطؼ في ﴿ وقاؿ رجؿ مؤمف﴾ عطؼ قكؿ هذا ٌ
المحاكرة مع فرعكف في
في غير مجمس يشكرل فرعكف  ,ألنه لك كاف قكله جاريان مجرل ي

مجمس استشارته  ,أك كاف أجاب به عف قكؿ فرعكف َ ﴿ :ذ ُروني أقتُؿ موسىَٰ ﴾ لكانت
[]2
م فرجح أ ىف كبلمه دار
المحاكرات  ,أما الطٌبر ٌ
حكاية قكله بدكف عطؼ عمى طريقة ي
الرجؿ كاف مف آؿ
الصكاب عندم القكؿ الٌذم قاله ٌ
في مجمس فرعكف " ك ٌ
السدم مف أف ٌ
[]3
م كأطمأف له  ,فهي
فرعكف  ,قد أصغى لكبلمه  ,كاستمع منه "  ,كأرجح قكؿ الطٌبر ٌ

مناظرة يمكتممة الش يركط  ,كما أف حرؼ العطؼ الكاك ي يد المشاركة كالجمع في الحكـ
فالمناظرة
ٌ ,
المحاكرة  ,ي
أم مشاركة في القكؿ كحكـ المناظرة  ,كال ت يد التٌراخي كانعداـ ي
المؤمف كفرعكف مباشرة  ,بؿ تناظ ار مف خبلؿ الجمهكر .
لـ تكف بيف ي
أطراؼ المناظرة وموضوعيا

دارت هذ المناظرة بيف فرعكف باعتبار (عارضا) ,كبيف رجؿ يمؤمف مف آؿ فرعكف
باعتبار ( يم ً
فأما فرعكف فقد اختم ت المصادر في اسمه كذهبت فيه مذاهب ,
عترضا)ٌ ,
المؤمف فقيؿ إنه ابف عـ فرعكف ,كقيؿ مف المقربيف لمجمس فرعكف ,كمكضكع
أما ٌ
كٌ
الرجؿ ي
(الدعكل) مدار الخبلؼ هك ( تكذيب مكسى كمحاكلة قتمه ).
المناظرة الٌذم يمثؿ ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر ,تفسير التحرير والتنوير ,ج  , 24ص 75

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر ,تفسير التحرير والتنوير ,ج  , 24ص 128

 3ػ الطبرم  ,محمد بف جرير ,جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف  ,ج  , 12ص 74
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 2ػ البراىيف
فأما التٌصديقات فمنها
حدد أرسطك نكعيف مف البراهيف سماها التٌصديقات فيقكؿ ٌ " :
صناعية تمؾ البلتي ليست
صناعية  ,كقد أعني باالتي بغير
كمنها بغير
بصناعية ٌ ,
ٌ
ٌ
ٌ
منا  ,كلكف بأمكر يمتقدمة  ,كمثؿ الشهكد  ,كالعذاب  ,كالكتب كالصككؾ
تككف بحيمة ٌ
كما أشبه ذلؾ  ,كأما البلتي بالصناعة فما أمكف إعداد كتثبيته  ,عمى ما يبغي بالحيمة

بأن سنا" .

[]1

كتقس ػ ػػـ البػ ػ ػراهيف ف ػ ػػي المن ػ ػػاظرة الحجاجي ػ ػػة لن ػ ػػكعيف  :البػ ػ ػراهيف الج ػ ػػاهزة ( غي ػ ػػر
الحجج مف خبلؿ تكظيػؼ
الص ٌ
يبرز هذا النكع مف ي
ناعية )  ,كانطبلقا مف تعريؼ أرسطك ي
ً
كيػ ٍد ىرج فػي
الشاهد
األدبي  ,حيث يي ى
ؤخذ مف سياقه األصمي ( قرآف  ,حديث  ,شعر ) ...ي
ٌ

المنػػاظرة لتحقيػػؽ اإلقنػػاع  ,ألنهػػا تمتمػػؾ مػػف السػمطة مػػا يجعمهػػا قػػادرة عمػػى إقنػػاع
سػػياؽ ي
الخصـ كافحامه

[]2

المعت ًػرض  ,كمػا
 ,كخمت هػذ المنػاظرة منهػا سػكاء عنػد العػارض أك ي

آني.
أف هذا ٌ
ٌ
النكع مف البراهيف ال يتناسب مع خصكصية الن ٌ
ص القر ٌ
ناعية )  ,فجعمهػا أرسػطك فػي ثبلثػة أقسػاـ حيػث
أما البراهيف غير الجاهزة ( الص ٌ

فإنهػػا أن ػكاع ثػػبلث  ,فمنهػػا مػػا يكػػكف
فأم ػا التصػػديقات التػػي نحتػػاؿ لهػػا بػػالكبلـ ٌ
قػػاؿ ٌ " :
الم ػتكمـ كاسػػتدراجه نحػػك األم ػر ,كمنهػػا
الم ػتكمـ كسػػمته  ,كمنهػػا مػػا يكػػكف بتهيئػػة ي
بكي ٌي ػة ي

[]3
الحجػج الباثيػة أك اإليتػكس " أف
بػالكبلـ ن سػه قبػؿ التٌثبيػت"  ,لػذا ينبغػي عمػى صػاحب ي
يكػػكف مكضػع قبػػكؿ عػػاط ي لػػدل المتمقػي لحظػػة بػػث ً
الخطػػاب  ,إذ هنالػػؾ ثبلثػػة أسػ ٌػباب
ى ى
ي

مػػف غيػػر الب ػراهيف تػػدفعنا إلػػى الثقػػة هػػذ هػػي الس ػداد كال ضػػيمة كالبػ ٌػر"[ , ]4كتكظٌ ػؼ فػػي
المنػػاظرة إذ " يب ػػرز ه ػػذا النػ ػكع م ػػف األدل ػػة مػػف خ ػػبلؿ قيػ ػدرة المن ػػاظر عم ػػى بن ػػاء يحجج ػػه

غكية "[ , ]5كاتخذت هذ األدلة في هػذ المنػاظرة شػكؿ القيػاس
كبراهينه بتكظيؼ ٌ
المادة الم ٌ
يخي .
الم ٍ
ي
ض ىمر ,كالشاهد التار ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ طاليس  ,أرسطك  ,الخطابة  ,ص 9

 2ػ كماؿ  ,الزماني ,الحجاج في المناظرات  ,ص 370
 3ػ طاليس  ,أرسطك  ,الخطابة  ,ص 10

 4ػ الكلي  ,محمد ,مدخؿ إلى الحجاج  ,مجمة عالـ ال كر ,ع , 2ـ , 40أكتكبر  , 2011ص 28
 5ػ كماؿ  ,الزماني ,الحجاج في المناظرات  ,ص 372
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ً
ض ىمر عند
الم ٍ
كمف األدلة القائمة عمى البراهيف غير الجاهزة يظهر القياس ي
ً
يستمد
ض ىمر ألف اإلضمار "
ٌ
الم ٍ
العارض  ,فقد بنى العارض يحججه عمى القياس ي
الدليؿ بحذفها مف التٌركيب بعد التأكد
مشركعيته مف م هكمه  ,فهك إخ اء بعض أجزاء ٌ
ٌ
[]1
رجاني بػ " إسقاط الشيء ال معنى ,
الج
عنه
عبر
ما
كهك
,
مف ثييبكت ما يي ًحيؿ إليها "
ي
ٌ
أك ترؾ الشيء مع بقاء أثر "[ , ]2فما اإلضمار إال " حذؼ ال عف جهؿ  ,بؿ حذؼ
ييطالىب فاعمه بإثباته "[ , ]3كلكي يثبت العارض ادعاء ( بتكذيب مكسى ) كانكار كجكد
السماكات  ,عمد فرعكف لتكظيؼ قياس مضمر في محاكلة لتأكيد ادعائه
ا﵀ تعالى في ٌ
بعدـ كجكد إله في السماء  ,كاثباتها لن سه .
* القياس األوؿ :

ِ
وس َٰى َوْل َي ْدعُ َرب ُو ﴾ ( ) 26
قاؿ تعالى عمى لساف فرعكف َ ﴿ :وقَا َؿ ف ْر َع ْو ُف َذ ُروِني أَ ْقتُ ْؿ ُم َ
ػ المقدمة الكبرل  :إذا كاف مكسى نبي ا﵀ سيحميه مف القتؿ .

السماء .
ػ المقدمة الصغرل  :ال يكجد ٌ
رب في ٌ
النتيجة  :مكسى كاذب ال يكجد له نصير يحميه مف القتؿ .
ػ ٌ

* القياس الثاني :

ِ
ِ
صػ ْػر ًحا ل َعمٍّػػي أ َْبمُػغُ
امػ ُ
ػاف ْابػ ِػف لػػي َ
قػػاؿ تعػػالى عمػػى لسػػاف فرعػػكف َ ﴿ :وقَػػا َؿ ف ْر َعػ ْػو ُف َيػػا َى َ
ات فَأَطمِع إِلَ َٰى إِ َٰلَ ِو موس َٰى وِا ٍّني َألَظُن ُو َك ِ
ْاألَسباب * أَسباب السماو ِ
اذ ًبا ﴾ (  36ػ ػ )37
َْ َ
َْ َ
َ
ُ َ َ
َ
ػ المقدمة الكبرل  :ادعاء مكسى بكجكد إله في السماء .
ػ المقدمة الصغرل  :ال يكجد إله في السماء.
ػ النتيجة  :مكسى كاذب ال يكجد إله في السماء .
كمف النتيجة التػي تىكصػؿ لهػا العػارض مػف المقػدمات بنػى حجتػه لتكػذيب مكسػى ,

صػكؿ  ,فيختػؿ تػكازف
بالمقدمػة الصػغرل يمسػتحيؿ ي
الح ي
لكنها يح ٌجة باطمة ؛ ألف التصديؽ ي
النتيج ػة  ,ذلؾ لمػا يعػ ًرؼ عػ ػف فرعػكف مػف ادعػاء انه إلػه كهػ ػك
القيػاس المضم ػر كتبطؿ ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ حبلسة  ,هناء  ,بالغة الحجة في خطاب الخمفاس الراشديف  ,ص 131
 2ػ الجرجاني  ,عمي بف محمد السيد  ,معجـ التعريفات  ,ص 27

 3ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف والميزاف  ,التكوثر العقمي  ,ص 146
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األعمَى
القائؿ ﴿ أََنا َرب ُك ُـ ْ
[]2
سية خمؼ
الص يعكد إلله مكسى" لتظهر لنا الدكافع الن ٌ
باإلعبلف لهـ أنه باستطاعته ي
المتكبرة في لحظة
عكني " فد ٌؿ عمى فكرة مف فكرات الن س الطاغية ي
هذا االدعاء ال ر ٌ
﴾

[]1

في محاكالت " استعراضية لمتأثير عمى مشاعر قكمه

المستحيؿ في متناكؿ يديه "[ , ]3فتبطؿ قياساته كاف
ان عاؿ يمتجبر يي ىخيؿ له الكهـ أف ي
ً
الم ً
عترض التصدم لها بإعبلنه أ ٌف فرعكف ما
اتكأت عمى قكة سمطكية  ,مما سهؿ عمى ي

هك أال يمسرؼ ك ٌذاب.
ككظؼ المعترض ( مؤمف آؿ فرعكف ) القياس المضمر في مجمكعة مف األمثمة
لمتأثير عمى قكمه منها قكله تعالى عمى لساف يمؤ ًمف آؿ فرعكف َ ﴿ :يا قَ ْوِـ لَ ُك ُـ ا ْل ُم ْم ُؾ
ض فَمف ينصرَنا ِمف بأ ِ ِ
اى ِر َ ِ
ظ ِ
اس َنا ﴾ ( ) 29
ا ْل َي ْوَـ َ
َ
ْس المو إِف َج َ
يف في ْاأل َْر ِ َ َ ُ ُ
ػ المقدمة الكبرل  :تم ٌكف قكـ فرعكف مف يممؾ مصر عمى بني إسرائيؿ
الممؾ بقتؿ مكسى .
ػ المقدمة الصغرل  :زكاؿ هذا ي

ػ النتيجة  :سيناؿ قكـ فرعكف غضب ا﵀ كعقابه إف قتمكا مكسى .

الم ً
اقناعيا بأف لقكـ فرعكف السمطة كالسيطرة عمى بني إسرائيؿ
عترض دليبل
ٌ
فقدـ ي
لممٌؾ  ,بؿ لتكحيد ا﵀ تعالى
فما حاجتهـ لقتؿ مكسى عميه السبلـ كهك ال يهدؼ ي

مستخدما معهـ التٌرهيب بأف قتمه سيغضب ا﵀ كسيعاقبهـ كما عاقب يك ٌؿ مف حاكؿ قتؿ
الم ً
قكمه عندما حذرهـ مف زكاؿ
األنبياء ب نائهـ  ,فنجح ي
عترض في قياسه المضمر مع ٌ

دخؿ عندما استشعر
يممكهـ كسخط ا﵀ عميهـ  ,فسارع العارض لقطع الحكار كالت ٌ
عبلمات التأثير عميهـ " فقاطعه كبلمه كبيف سبب عزمه عمى قتؿ مكسى  ,كأف في
ككأنه أراد أال يترؾ لنصيحته مدخبل إلى ن كسهـ
ذلؾ ن عا لهـ  ,كال يستصكب غير ٌ
[ً ]4
البعد
لممعترض عمى العارض مف خبلؿ ي
خي ه أف يتأثٌركا به "  ,مما شكؿ نجاحا ي
المضمر .
الحجاجي لمقياس ي
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة النازعات  ,اآلية 24 :

 2ػ فضؿ ا﵀  ,محمد حسيف ,الحوار في القرآف  ,ص 378

 3ػ درانة  ,صباح عبيد ,األساليب اإلنشائية وأسرارىا البالغية  ,ص 283

 4ػ ابف عاشكر ,محمد الطاهر  ,تفسير التنوير والتحرير ,ج  , 24ص 133
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يخي ) ؛ ألف االستدالؿ
كما تيٍبنى البراهيف غير الجاهزة عمى ( الشاهد التٌار ٌ
اقعية حاصمة  ,تكظؼ لمقارنة حالة في الحاضر بتمؾ
بكاسطته يعتمد عمى حقائؽ ك ٌ
اجية " يمستندا إلى شكاهد
صكؿ بالشاهد إلى نتيجة
قياسية ًح ىج ٌ
ٌ
لمك ن
الحالة في السابؽ ي
[]1
ً
قكة االستدالؿ به"
المحاجة القيمة التحقٌقية ي
مممكسة مما يمنح ي
المتصمة بالكاقع كمف ثيٌـ ٌ
ليكشؼ عما يتمتع به الشاهد التاريخي مف قكة برهانية يصعب دحضها .
كعجز ً
يخيػة تػدعـ صػدؽ ادعػاء بتكػذيب
العارض ( فرعكف ) عػف تقػديـ شػكاهد تار ٌ
يخيػة تؤ ٌكػد صػدؽ الرسػؿ كصػدؽ
سيدنا مكسػى كانكػار كجػكد ا﵀ ؛ ألف يكػ ٌؿ ال ٌشػكاهد التار ٌ
ٌ

الضػعؼ فػي انعػداـ حججػه دليػؿ
رساالتهـ  ,كأماـ عجز حاكؿ فرعكف قتمه  ,ليككف هػذا ٌ
كذب االدعاء الٌذم انطمؽ منه .
كأم ػػا ي ً
يخي لي ػػدعـ
المعت ػػرض ( م ػػؤمف آؿ فرع ػػكف ) فق ػػد عم ػػد لتكظي ػػؼ ال ٌشػ ػاهد التٌػ ػار ٌ
لسيدنا مكسى  ,فقدـ شاهديف هما :
حجته بعدـ التٌعرض ٌ
* الشاىد األوؿ :

ِ
َح َػز ِ
اب * ِم ْثػ َؿ
ػف َيػا قَ ْػوِـ إٍِّنػي أَ َخ ُ
آم َ
ػاؼ َعمَ ْػي ُكـ ٍّم ْثػ َؿ َي ْػوِـ ْاأل ْ
قكله تعالى َ ﴿ :وقَػا َؿ الػذي َ
َدأ ِ
يف ِمف َب ْع ِد ِى ْـ ﴾ (  30ػ ػ ) 31
ْب قَ ْوِـ ُن ٍ
وح َو َع ٍاد َوثَ ُم َ
ود َوال ِذ َ
المعت ًػرض عمػى مصػير قكمػه كالجػزاء
يظهر ٌ
يخي خػكؼ ي
جميا مف خبلؿ ال ٌشػاهد التٌػار ٌ
همكا بقتػؿ س ٌػيدنا مكسػى  ,ذلػؾ أف مصػيرهـ سػيككف كمصػير الٌػذيف
الٌذم سيحؿ بهـ إف ٌ
تحزبكا عمى رسؿ ا﵀ نكح  ,كهكد  ,كصالح عمػيهـ السػبلـ  ,فػأهمكهـ ا﵀  ,كقػد قػدـ لهػـ
ٌ
ً
فأم ػا قػػكـ نػػكح فكػػاف طكفػػانهـ مشػػهك انر  ,كأمػػا عػػاد كثمػػكد فمقػػرب
شػػاهدا م ٌم ػا خبػػرك ٌ " ,
ببلده ػػـ م ػػف ال ػػببلد المصػ ػرٌية كك ػػاف عظيمػ ػان ال يخ ػػى عم ػػى مج ػػاكريهـ " [ , ]2كلي ػػذكرهـ
اجيػة تكظػػؼ الشػػاهد
يخيػة يكبػػرل تيػ ٍد ًخؿ الهمػػع فػػي قمػػكبهـ  ,كتكػػكف طاقػػة ًح ىج ٌ
بأحػػداث تار ٌ
يخي إلدخالهـ في دائرة اإلفهػاـ لمػا حصػؿ لؤلمػـ السػابقة  ,لتػنقمهـ لػدائرة االقتنػاع ؛
التار ٌ
إلقناعهـ بالعدكؿ عف تبني فكرة ً
السبلـ .
العارض مف قتؿ ٌ
سيدنا مكسى عميه ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الدهرم  ,أمينة  :) 2011( ,الحجاج وبناس الخطاب في ضكء الببلغة الجديدة  ,شركة النشر
كالتكزيع المدارس ػ ػ ػ الدار البيضاء  ,ط  ,1ص  153ػ ػ 154

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 24ص 135
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شاىد الثّاني :
* ال ّ
ؼ ِمف قَ ْب ُؿ ِبا ْلب ٍّي َن ِ
ش َّ
ػاس ُكـ
ػات فَ َمػا ِزْلػتُ ْـ ِفػي َ
وس ُ
َ
ػؾ ٍّممػا َج َ
اس ُك ْـ ُي ُ
قكله تعػالى َ ﴿ :ولَقَ ْد َج َ
ِِ
ِ
ِ
سوًال ﴾ ( ) 34
ِبو َحت َٰى إِ َذا َىمَ َؾ قُ ْمتُ ْـ لَف َي ْب َع َث الم ُو مف َب ْعده َر ُ
الم ً
تكسـ فيهـ قمة ىج ٍد ىكل النصح لهـ كأنهـ
عترض إلى هذا الشاهد عندما " ٌ
لجأ ي

كف عمى تكذيب مكسى فارتقى في مكعظتهـ إلى المٌكـ عمى ما مضى ,
صم يم ى
يم ى
لما جاءهـ بالبينات "[ , ]1كيمكف تمثيؿ
كلتذكيرهـ ٌ
بأنهـ مف ذرٌية قكـ ك ٌذبكا ييكسؼ ٌ
ً
الم ً
فالم ً
عترض حاكؿ مف خبلؿ تقديمه الشكاهد
عترض عمى ٌ
اجي  ,ي
شكاهد ي
السمـ الح ىج ٌ
لمنتيجة ( ف )  ,كالشاهد الثاني أقكل يح ٌجة عمى السمـ
يخي ( ش + 1ش  ) 2الكصكؿ ٌ
التار ٌ
كاقرب إلى النتيجة المرجكة :
( ف ) منع قتؿ سيدنا موسى

ش2

ػػػػػػػ جزاء األمـ السابقة التي حاكلت قتؿ رسمها

ش1

سيدنا يكسؼ
ػػػػػػػ مكقؼ أجدادهـ مف ٌ

ِ
المناظرة :
اجي في ُ
 3ػ االشتغاؿ الح َج ّ
 3ػ  1البناس الحواري :

المناظرة في أساسػها فعاليػة ًحكارٌيػة تجػرم بػيف طػرفيف أك أكثػر  ,كتػدكر حػكؿ قض ٌػية
خبلفي ػة  ,يطػػرح يكػ ػ ٌؿ طػػرؼ ب ػػالحكار مػػا يحم ػػؿ مػػف يحج ػػج تػػدعـ مكق ػػه مػػف ال ػ ٌػدعكل ,
ٌ
ػي  ,كه ػػك المج ػػاؿ
مراعي ػػا آداب الحػ ػكار  ,ذل ػػؾ أف " الحػ ػكار أه ػ ٌػـ أش ػػكاؿ التٌ ي
اعػ ػؿ المٌ ظ ػ ٌ
[]2
الطٌبيعي الٌذم يقع فيه ً
الح ىجاج بامتياز".
ٌ

مباشر أك غير
كمف أبرز أشكاؿ البناء الحكارم االعتماد عمى الحكار سكاء أكاف
ان

مر العصكر بالحكار المباشر ,
مباشر  ,كاشتهرت المناظرات في اآلداب العر ٌبية عمى ٌ
بالمكاجهة  ,حتى الخيالية منها رسمت حكا انر مباش انر بيف أطرافها  ,كنادرة هي
بؿ ربطت ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 24ص 138
 2ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 183
77

تحكلػة ع ػف
المناظرات التي تعتمػد الحكار غيػر المػباشر  ,حتى هػذ عممٌها النقػاد بأٌنهػا يم ٌ
حكار مباشر " فيمكننا أ ٍف ن ترض أف هذا الحكار كاف في األساس مباش ار  ,كألسباب

الراكم بتحكيمه إلى حكار غير مباشر ,هذ األسباب تتعمٌؽ في رأينا مف جهة
معينه قاـ ٌ
لمنص "[ , ]1كبالر ٍغـ مف ذلؾ فقد جاء الحكار غير مباشر في المناظرة
بالبناء الحكائي ٌ

مكضكع دراستنا فقد أجمع جؿ عمماء الت سير عمى أف الحكار في المناظرة لـ يكف
الم ً
ؤيد هذا
عترض لـ يتقاببل  ,كفي البناء ال ني لممناظرة ما يي ٌ
مباش ار  ,كأف العارض ك ي
يثبت الطٌابع المباشر لحكار المناظرة هك اعتمادها المكثٌؼ عمى السؤاؿ
االعتقاد ما " ٌ

المت اعمة "[ , ]2كهذا ما خمت
حالية ٌ
كالجكاب كهما يمؤشراف عمى ٌ
النقاش كحضكر ال ٌذكات ي
منه هذ المناظرة فمـ يرد السؤاؿ في طياتها ٌإال في مكضعيف ًمما يرجح فرضية الحكار

القصصي قكل مف حكاريتها .
غير المباشر ,كيبلحظ أف متانة بنائها
ٌ
ً
المباشر ( بيف الرجؿ المؤمف ك فرعػكف ) كػاف يمناسػبان
كيرل الباحث أف الحكار غير ي
المعتػ ًػرض ( يم ػؤ ًمف آؿ فرعػػكف ) تكجيػػه
لبنػػاء هػػذ المنػػاظرة ؛ ٌ
ألن ػه لػػـ يكػػف مػػف أهػػداؼ ي

خطابػػه ل رعػػكف لرسػػكخ االعتقػػاد عنػػد بػأف ال فائػػدة تيٍر ىجػى مػػف محػػاكالت إقناعػػه  ,فرٌكػز
إقناعي ػة ,
المعتػ ًػرض حػكار المباشػػر عمػػى الجمهػػكر محػػاكال إقنػػاعهـ بحجػػج تحمػػؿ طاقػػة
ٌ
ى

كم ػػا أف الع ػ ً
المعت ػ ًػرض فس ػػار نح ػػك
ػارض ( فرع ػػكف ) ك ػػاف ييػ ػ ٍد ًرؾ قي ي
صػ ػكر حجج ػػه أم ػػاـ ي
الجمهػػكر مسػػتغبلٌن حجػػج السػمطة كمػػا فيهػػا مػػف قػػكة يسػمطكية  ,فقامػػت الػذكات فػػي هػػذ
المنػػاظرة بتكظيػػؼ الحػكار إلقنػػاع الجمهػػكر كالتقػػارب معػػه  ,فػػي حػػيف كػػاف الحػكار بينهػػا
ي
أداة لتعميػػؽ الخػػبلؼ حػػكؿ قضػ ٌػية قتػػؿ سػ ٌػيدنا مكسػػى كتعميػػؽ تباعػػد مسػػاراتها  ,ف رعػػكف
يسعى بالحكار إلقناعهـ بضػركرة قتػؿ مكسػى  ,كمػؤمف آؿ فرعػكف يسػعى كػذلؾ بػالحكار

بالع ػ يدكؿ عػػف هػػذ ال ك ػرة كتغريبهػػا عػػف أهػػدافهـ  ,كمػػا بػػرز مػػف خػػبلؿ الح ػكار
إلقنػػاعهـ ي
( األن ػػا ) عن ػػد فرع ػػكف كف ػػي ض ػػمائر الت ػػي اس ػػتخدمها ف ػػي حػ ػكار بينم ػػا كث ػػرت ض ػػمائر

المعتػ ًػرض فػػي خطابػػه لقكمػػه السػػتمالتهـ لمػػا يطػػرح عمػػيهـ مػػف حجػػج ,
المخاطى ػب عنػػد ي
ي

كيجعؿ مف الحكار كسيمة لئلفهاـ كمف ثيـ اإلقناع كالتأثير.
ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الصديؽ  ,حسيف  ,المناظرة في األدب العربي اإلسالمي  ,ص 246 , 245
 2ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة 183 ,
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ػتـ ع ػػف طري ػػؽ انتظػ ػػاـ
يعتم ػػد البن ػػاء الحػ ػكارم لممن ػػاظرة عم ػػى أدكار الك ػػبلـ  ,كي ػ ٌ
ً
المتػػدخميف عمػػى
المنػػاظرة " يػػتـ عبػػر تنػػاكب ي
المتػػدخميف ف ػإدارة الح ػكار فػػي ي
التٌنػػاكب بػػيف ي

ػادة ( قػاؿ ) بكصػ ها ىخطػا
المسػتمر لم ٌ
أدكار الكبلـ ي
كيؤ ٌشر عمى هذا التٌناكب االسػتعماؿ ي
ي صػػؿ فػػي يكػؿ مػ يػرة يمداخمػػة يكػ ٌؿ طػػرؼ فػػي الحػكار عػػف مداخمػػة الطٌػرؼ األخػػر"[ , ]1كتػ ٌػـ
رصد األدكار الست التالية في هذ المناظرة كهي :

ِ
اؼ أَف ُي َب ٍّد َؿ ِدي َن ُك ْـ ﴾ ( ) 26
وس َٰى َوْل َي ْدعُ َرب ُو إٍِّني أَ َخ ُ
د 1ػ ﴿ َوقَا َؿ ف ْر َع ْو ُف َذ ُروِني أَ ْقتُ ْؿ ُم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ج ًال ﴾ ( ) 28
يما َن ُو أَتَ ْقتُمُ َ
وف َر ُ
د 2ػ ﴿ َوقَا َؿ َر ُج ٌؿ م ْؤم ٌف ٍّم ْف آؿ ف ْر َع ْو َف َي ْكتُ ُـ إ َ
شِ
د 3ػ ﴿ قَا َؿ ِفرعو ُف ما أ ُِري ُكـ إِال ما أَر َٰى وما أ ْ ِ
اد ﴾ ( ) 29
س ِبي َؿ الر َ
َىدي ُك ْـ إِال َ
ْ
َ َ ََ
ْ َْ َ
ِ
َح َز ِ
اب ﴾ ( ) 30
آم َف َيا قَ ْوِـ إٍِّني أَ َخ ُ
اؼ َعمَ ْي ُكـ ٍّم ْث َؿ َي ْوِـ ْاأل ْ
د 4ػ ﴿ َوقَا َؿ الذي َ
ِ
ِ
ص ْر ًحا
ام ُ
اف ْاب ِف لي َ
د 5ػ ﴿ َوقَا َؿ ف ْر َع ْو ُف َيا َى َ
ِ
آم َف َيا قَ ْوِـ ات ِب ُع ِ
وف أَ ْى ِد ُك ْـ
د 6ػ ﴿ َوقَا َؿ الذي َ

اب ﴾ ( ) 36
َس َب َ
ل َعمٍّي أ َْبمُغُ ْاأل ْ
شِ
اد ﴾ ( ) 38
س ِبي َؿ الر َ
َ

ً
ػاكب األدكار,
اجي الٌػذم قدمػػه الح ػكار لممنػػاظرة مػػف خػػبلؿ تنػ ي
ليظهػػر الػ ٌػدكر الح ىج ػ ٌ
المعتػ ًػرض
كم ٌبر ارتػػه  ,ليػ ٌ
ػرد عميػػه ي
ف رعػػكف ييقػ ٌػرر قتػػؿ سػػيدنا مكسػػى فحمػػؿ ح ػكار دكافعػػه ي

ػاكب
ببي ػػاف خط ػػأ قػ ػرار كعكاقب ػػه بم ػػا يم ػػزـ م ػػف الحج ػػج كالشػ ػكاهد ع ػػف طري ػػؽ انتظ ػػاـ التٌن ػ ي

ػي بينهم ػػا  ,فك ػػبل المتح ػػاكريف أعط ػػى لآلخ ػػر فرص ػػة لتق ػػديـ
الحػ ػكارم ف ػػي التٌ ي
اعػ ػؿ المٌ ظ ػ ٌ
ثنائية اإلرساؿ كاالستقباؿ الٌتي تنظمهػا أدكار الكػبلـ يتمظهػر الطٌػابع
حججه " مف خبلؿ ٌ
ػكالي لمقضػػايا المطركحػػة كيسػػعى يكػ ٌؿ مشػػارؾ إلػػى بنػػاء كتعزيػػز مكق ػػه حجاجيػػا  ,إذ
اإلش ٌ
ف ػػي غمػ ػرة األخ ػػذ كال ػػرٌد تتشػ ػ ٌكؿ اآلراء ,فكان ػػت أدكار الك ػػبلـ تجس ػػيد لمصػ ػ ة ً
اجيػ ػة
الح ىج ٌ
ٌ
[]2
لممناظرة ".
كظهر خرؽ لمتكزيع المنتظـ ألدكار الكبلـ في المناظرة مف خبلؿ " الصمت "
كبلمييف ك" يعكس في المناظرة
المتناظريف بيف دكريف
ٌ
كيحدث الصمت بتكقؼ أحد ي
م"[ ]3؛ ليمنح ن سه فيرصة إلعادة ترتيب
سمسؿ الحكار ٌ
عجز أحد المتحاكريف عف تأميف التٌ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 188
 2ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 189
 3ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص190
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المدة الحكارية ( د 2ػ د, ) 3
حججه
االقناعية  ,ف رعكف في مناظرتنا صمت بيف ٌ
ٌ
ً
لمم ً
امتدت لخمس
عترض دفعة حكارٌية ٌ
ليمتقط أن اسه  ,ي
كيعيد ترتيب حججه مما أعطى ي
الم ً
عترض كأعطا فرصة
ص ٍم ي
آيات يمشكمة يرٍبع المناظرة  ,فى ى
قكل مكقؼ ي
ت العارض ٌ
لبلستطراد في تقديـ حججه في الرد عمى خطأ قتؿ سيدنا مكسى  ,كزيادة في الت اعؿ

لعجز عف
مرة أخرل بيف ٌ
المدة الحكارٌية ( د 4ػ دٌ ) 5
مع الجمهكر  ,كما صمت فرعكف ٌ
مرة ثالثة
الرد عمى يمؤ ًمف آؿ فرعكف فكاف ى
ص ٍمتيه تعبي انر عف عجز  ,كليصمت فرعكف ٌ

بعد الحكارٌية ( د ) 5ليد ٌؿ صمته عمى رغبة في التنصؿ مف نتائجها كالتهرب مف إلزاـ
المناظرة ليعكس لنا عف عجز
الح ٌجة الٌتي قادت إليه
ي
ٌ
خاصة أف ى
ص ٍمتىهي جاء في آخر ي
الم ً
عترض.
النهائي أماـ ي

كيتـ خرؽ التكزيع المنتظـ ألدكار الكبلـ مف خبلؿ " قطع الكبلـ " ألف الم ً
ناظر
ٌ
ي
يهدؼ مف المجكء إلى قطع كبلـ خصمه إلرباكه لمحيميكلة دكف يمكاصمته إيراد حججه

الدكر الثٌالث ( د ) 3مف قطع
المناظرة  ,كمف ذلؾ ما نجد مف قياـ فرعكف في ٌ
ككسب ي
الم ً
عترض  ,إذ نمحظ أف جميع األدكار بدأت بحرؼ العطؼ (الكاك) باستثناء ( د)3
كبلـ ي
لما شعر بقبكؿ حجج ( مؤمف آؿ فرعكف ) في
ٌ
لمداللة عمى قطع فرعكف لمحكار ,ذلؾ ٌ
ً
الم ً
المناظرة .
عترض حتى ال يكسب ي
ين يكس قكمه فأراد أف يي ٍربؾ ي
كيقع الخرؽ " بانشباؾ الكبلـ " أل ٌف االنشباؾ قد يرتبط " بتدخؿ طرؼ ثالث في
[]1
سيدنا مكسى
المناظرة بحيث يخترؽ بكبلمه مجرل مداخمتي المتناظريف"  ,فقد ٌ
تدخؿ ٌ
ي

ت ِب َرٍّبي َوَرٍّب ُكـ ٍّمف ُك ٍّؿ
وس َٰى إٍِّني ُع ْذ ُ
المناظرة بعد ( د ) 1كقبؿ ( دَ ﴿ : ) 2وقَا َؿ ُم َ
في ي
تدخبل مباش ار في المناظرة
ُمتَ َك ٍّب ٍر﴾ لـ يكف مكسى حاض ار في مجمس فرعكف فمـ يكف
ي

لممعترض لبلنطبلؽ في مناظرته  ,كما
دخؿ منذ البداية شكؿ دعما
لكف هذا الت ٌ
ٌ
حجاجيا ي
يشكؿ االستبداد بالكبلـ أحد أشكاؿ الخرؽ  ,كهك أف ينتزع أحد األطراؼ أطكؿ يم ٌدة
حكارٌية ًمما يش ٌكؿ " ترجيحا لك ٌته  ,كتقكية لمكق ه  ,األمر الٌذم يجعؿ مف االحت اظ
إقناعية "
بالكبلـ كحيازة مبادرته آليه
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

[]2

الم ً
عترض ( يمػؤ ًم ػف آؿ فػرع ػكف )
 ,فقد أمتمؾ ي

 1ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 193
 2ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 193
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بالمنػاظرة
المنػاظرة  ,كجػاءت أقكالػه أطػكؿ كأكثػر ت صػيبل  ,فػتح ٌكـ ي
المساحة األكسػع فػي ي

كما يظهر ذلؾ في ( د , 2د , 4د ) 6فتح ٌػدث فػي ( ثمػاني عشػرة ) آيػة  ,بينمػا تح ٌػدث
ً
المقنعة.
خصمه في ( أربع ) آيات ,مما أعطا فرصة لمرد عميه بالحجج ي

لممناظرة مف نهاية
كتختتـ أدكار الكبلـ بضركرة " إغبلؽ الحكار" في المناظرة  ,ف ي
بلب ٌد ي
المد ًعي ) كيمزـ
تؤكؿ إلى ( إلزاـ المانع ) أك ( إفحاـ ي
ذلؾ أف يكؿ يمناظرة يجب أف ٌ
ً
الدليؿ
المد ًعي إذا عجز عف إقامة ٌ
المدعي ,كي حـ ي
المانع إذا عجز عف التعرض لدعكل ي

[]1
تـ إغبلؽ حكارها بإفحاـ
عترض عميها كفي هذ المناظرة ٌ
الم ى
عمى دعكل مف دعاكيه ي
المد ًعي ( فرعكف ) ؛ ألنه عجز عف إقامة الدليؿ عمى إنكار كجكد ا﵀ تعالى كتكذيب
ي

كمحاكلة قتمه  ,لتتدخؿ
مكسى عميه السبلـ  ,فغرر فرعكف بقكمه بالمكر لسيدنا مكسى ي
العناية اإللهية كتحميه .
 3ػ  2االستفياـ واشتغالو الحجاجي في المناظرة :
حجاجية  ,ألنه " يمحرؾ لمسػجاؿ كاالسػتدالؿ
ييكظٌؼ االست هاـ في المناظرة لغايات
ٌ
 ,أم منتجا لمعديد مف األقكاؿ الٌتي تقدـ ن سها ( حسما ) لمسؤاؿ أك عمى األقؿ الجػكاب
المناسػػب عنػػه  ,لػػذلؾ يقػػكؿ ميشػػاؿ مػػايير ( إذا لػػـ يكػػف هنالػػؾ يسػ ٌؤاؿ  ,لػػف يكػػكف هنالػػؾ
ي
[]2
ًس ىجاؿ  ,ألنه لػف يكػكف هنالػؾ إال جػكاب كاحػد) " كفػي مناظرتنػا مكضػكع الد ارسػة ,بػدأ

الم ً
م  ,كظ ػه إلنكػار ادعػاء العػارض لتى ٍشػ ًهير
عترض كبلمه بطػرح يسػ ٌؤاؿ افتتػاحي إنكػار ٌ
ي
كليكض ػح حجػػـ فداحتػػه كلتػػكبيخهـ عميػػه ليرتػػدعكا كيرجع ػكا
بهػػذا العمػػؿ كهػػك قتػػؿ مكسػػى
ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ػو
يما َنػ ُ
المعتػ ًػرض َ ﴿ :وقَػػا َؿ َر ُجػ ٌؿ مػ ْػؤم ٌف ٍّمػ ْػف آؿ ف ْر َعػ ْػو َف َي ْكػػتُ ُـ إ َ
عػف فعمهػػـ  ,حيػث سػػأؿ ي
ػػو وقَػ ْػػد جػػػاس ُكـ ِبا ْلب ٍّي َنػ ِ
ػػات ِمػػػف رٍّب ُكػ ْػػـ ﴾ لقػػد اسػػتخدـ
أَتَ ْقتُمُػ َ
َ
َ َ
ػػي المػ ُ َ
ػػوف َر ُجػ ًػػال أَف َيقُػػػو َؿ َرٍّبػ َ
المعتػ ػػرض أداة االسػ ػػت هاـ الهم ػ ػزة كهػ ػػي " مػ ػػف أحػ ػػرؼ االسػ ػػت هاـ الٌتػ ػػي تخػ ػػتص بطمػ ػػب

ص ػكر كمػػا تخػػتص بطمػػب حصػػكؿ التصػػديؽ  ,كتكمػػف القػ ٌػكة االنجازيػػة لهػػذا
ص ػكؿ الت ٌ
يح ي
طب ببياف فساد رأيه "[ , ]3فاستخدـ معه
المخا ى
ٌ
النكع مف األسئمة في قدرته عمى تكريط ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عد الرحمف  ,طه  ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 78

 2ػ نقبل عف  :عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 207

 3ػ اجعيط  ,نكر الديف ,مناظرة عمي لمخكارج  ,ضمف كتاب التحميؿ الحجاجي ,ص 402
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المخاطىػ ػػب فقػ ػػد أراد االنتصػ ػػار لمكسػ ػػى بطريقػ ػػة يخ ػ ػػى عمػ ػػيهـ أنػ ػػه
أسػ ػػمكب " اسػ ػػتدراج ي

[]1
لممعتػ ًػرض
متعصػػب لهػػـ فجػػاءهـ بطػػرؽ النصػػح كالمبلط ػػة "  ,ليكػػكف يم ٍنطمقػػا حجاجيػػا ي

المن ػػاظرة
ليق ػػدـ م ػػف خبلل ػػه طائ ػػة م ػػف األدل ػػة اإليجابيػ ػة  ,كليك ػػكف ه ػػذا السػ ػؤاؿ قاع ػػدة ي

منية  ,الٌتػػي تعمػػك تكظيػػؼ أل اظػػه
الض ػ ٌ
ػاجي اإلقنػػاعي بتكظي ػػه " المعػػاني ٌ
كأساسػػها الحجػ ٌ
[]2
حجاجيػ ػا "
المػ ػتكمـ ال يمج ػػأ إل ػػى تكظي ه ػػا إال لكثكق ػػه ف ػػي ٌأنه ػػا األبم ػػغ
ٌ
ٌ
الحقيقيػ ػة  ,ألف ي
منية المسػػتقرة
الضػ ٌ
فأعطػت طاقػػة إقناعيػة لميغػػة مػف خػػبلؿ سػبر غكرهػػا لمكصػكؿ لئلجابػػة ٌ
في أعماقهـ بصدؽ مكسى  ,فكظؼ ( أف ) في ﴿ أَف َيقُو َؿ َرٍّب َي الم ُو ﴾ " لتدؿ عمػى أف

القتؿ إنمػا كػاف مػف أجػؿ اإليمػاف  ,كلػك حػذفت لػدلٌت عمػى قتػؿ رجػؿ مػؤمف ال مػف أجػؿ

منية الخ يػة  ,كعنػدما شػعر
إيمانه "[ , ]3فكشؼ السػؤاؿ السػتار عػف هػذ
الضػ ٌ
المكنكنػات ٌ
ي
منية الخ ٌيػة لقكمػه سػارع لقطػع الحػكار
الضػ ٌ
فرعكف أف السؤاؿ حقٌؽ هدفه كاسػتماؿ القػكل ٌ
عندما قاؿ ﴿ قَا َؿ ِفرعو ُف ما أ ُِري ُكـ إِال ما أَر َٰى وما أ ْ ِ
ش ِاد﴾ .
س ِبي َؿ الر َ
َىدي ُك ْـ إِال َ
ْ
َ َ ََ
ْ َْ َ
( ف ) مكسى صادؽ ال تقتمك

ؽ 5ػػػػػػ جاء بالبينات

ؽ 4ػػػػػػ إف كاف صادقا ككذبنا سيهمكنا ا﵀

ؽ 3ػػػػػػ أنتـ أصحاب الممؾ كلف ينازعكـ ممككـ

ؽ 2ػػػػػػ إف كاف صادقا كصدقنا أصابنا الخير

ؽ 1ػػػػػػ إف كاف كاذبا لف يؤثر عمينا كذبه

الحجاجي في المناظرة
 3ػ  : 3ال ّنفي واشتغالو
ّ
و
طرؼ مف أطراؼ المناظرة إلبطاؿ آراء خصمه كردها  ,كمف األساليب
يهدؼ يكؿ
الرأم
الن ي الٌذم " يشتغؿ بكص ه آليه ٌ
الٌتي تساعد عمى ذلؾ ٌ
لمنقض ت تت أسس ٌ
[]4
الن ي في المناظرة
المضاد ,أك تنزع عنه
المتىبنى"  ,كيقكـ ٌ
ٌ
المصداقية كتثبيت بدله ٌ
الرأم ي

بكظي ة " قمب اعتقاد الخصـ  ,كتقطع مع ادعاءاته ل ػدفع بخصمػه لتشكػيػؾ في أفك ػار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ يكسؼ  ,عبد الكريـ محمكد ,أسموب االستفياـ في القرآف الكريـ  ,ص 127

 2ػ كماؿ  ,الزماني ,الحجاج في المناظرة  ,ضمف كتاب  :التحميؿ الحجاجي ,ص 380
 3ػ المجاشعي  ,عمي بف فضاؿ  ,النكت في القرآف الكريـ  ,ص432
 4ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة 223 ,
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الحجاجي باالضطراب"[ , ]1كما
ككشؼ مغالطاته ًمما ييكقعه في االرتباؾ كيصيب بناء
ٌ
الن ي " بالتٌعكيض الٌذم يتمثٌؿ في إبطاؿ معميكمة الخصـ كامداد بمعمكمات أخرل
يقكـ ٌ
الحجاجية التي يقكـ بها الن ي داخؿ
يعتبرها المناظر صحيحة "[ , ]2كمف الكظائؼ
ٌ
النص كظي ة " الجحد "  ,كيقصد بالجحد " األنكار كاإلبطاؿ كاالعتراض  ,كهك كظي ة
الحجاجية في محاصرة الخصـ  ,أل ٌف إنكار دعكا
الن ي  ,تتجمٌى نجاعتها
أصيمة في ٌ
ٌ
يعيد إلى نقطة البداية بعبء التٌدليؿ كاإلثبات "[ , ]3كمف أمثمته  ﴿ :تَ ْد ُعوَن ِني ِألَ ْكفَُر
ِ
الن ي بقصد الجحد
ِبالم ِو َوأُ ْ
س لِي ِب ِو ِع ْم ٌـ ﴾  ,فكظؼ يمؤ ًمف آؿ فرعكف ٌ
ش ِر َؾ ِبو َما لَ ْي َ
بصحة أك بكجكد إله غير ا﵀  ,فيبطؿ دعكاهـ بكجكد آلهة غير ا﵀ ,
لينكر عممه
ٌ

الدعكة  ,فهذا الجحد حاصر خصمه كأربكه فيما طرح مف حجج ,
معترضا عمى هذ ٌ
كألزمه العكدة لنقطة البداية ليجهدكا أن سهـ بتقديـ أدلة كاثباتات تدعـ مكق هـ .
الن ي مف خبلؿ عدـ التٌسميـ بادعاء الخصـ  ,بؿ إخضاعها
فعالية التٌقكيـ في ٌ
كتتـ ٌ
ٌ
ككية يمعينه لها  ,فيصدؽ أك يكذب كيشتغؿ في
لم حص ك ٌ
النقد  ,مع إسناد قيمه يسمي ٌ
كرد فع ػؿ عمػى قػكؿ خصػم ػه
المناظرة بكص ػه فعبل ارتجاعي ػا  ,إذ يػصػدر م ػف صاحبػه ٌ

الم ً
كمكجها [ ]4كمف أمثمته في هذ
عترض مف قكؿ العارض مكق ا يممتزما
ٌ
عندما يتٌخذ ي
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ص ِادقًا
اس ُكـ ِبا ْل َب ٍّي َنات مف رٍّب ُك ْـ َوِاف َي ُؾ َكاذ ًبا فَ َع َم ْيو َكذ ُب ُو َوِاف َي ُؾ َ
المناظرة َ ﴿ :وقَ ْد َج َ
ِ
ِ
ص ْب ُكـ بع ُ ِ
يِ
فمؤ ًمف آؿ
س ِر ٌ
ؼ َكذ ٌ
ُ
ض الذي َيع ُد ُك ْـ إِف الم َو َال َي ْيدي َم ْف ُى َو ُم ْ
َْ
اب﴾  ,ي
سيدنا مكسى كاذب  ,كاخضع ادعاء لم حص
فرعكف لـ ييسمٌـ بادعاء فرعكف بأف ٌ
الدالة
سيدنا مكسى قدـ البينات ٌ
ٌ
عكني ؛ ألف ٌ
الناقض يمقىدما أدلته عمى كذب االدعاء ال ر ٌ
الصدؽ  ,فكاف
عمى صدقه  ,كاص ا فرعكف بقيمة الكذب  ,مزكيا ٌ
سيدنا مكسى بقيمة ٌ
تجاعيا كرد فعؿ عمى ادعاء فرعكف  ,فيبدم مكق ه مف قكؿ فرعكف كيكجه
ٌ
الن ي فعبل ار ٌ
المتمقي التخاذ المكقؼ عينه  ,فيقدـ مؤمف آؿ فرعكف مكق ه مف هذ األحداث .
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ كماؿ  ,الزماني ,الحجاج في المناظرة  ,ضمف كتاب التحميؿ الحجاجي ,ص 383
 2ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة 225 ,

 3ػ قادا  ,عبد العالي : ) 2015(,الحجاج في الخطاب السياسي  ,كنكز المعرفة  ,ط , 1ص279
 4ػ عد الرحمف  ,طه  ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 43
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الن ي بدكر تشكيكي " مف خػبلؿ كشػؼ مغالطػة الخصػـ  ,كمػف ث ٌػـ التٌشػكيش
كيقكـ ٌ
ً
ػطر الخصػـ إلػى يمضػاع ة جهػد فػػي
عمػى دعػكا ٌ
ػاجي  ,م ٌمػا يض ٌ
بغيػة إربػاؾ بنائػه الحج ٌ

إقام ػػة دعػ ػكا "[ , ]1فيطالب ػػه خص ػػمه بع ػػد أف يكقع ػػه ف ػػي االض ػػطراب كيدفع ػػه لم ٌشػ ػؾ ف ػػي
حججه " بالتدليؿ أك إبطاؿ دليمه "[ ]2كمنه قكله تعالى  ﴿ :قَا َؿ ِف ْر َع ْو ُف َما أُ ِري ُك ْػـ إِال َمػا
شػ ِ
أَر َٰى ومػػا أ ْ ِ
ػاد ﴾ لقػػد كظػؼ فرعػػكف الن ػػي فػػي يمحاكلػػة منػػه لكشػػؼ
س ػ ِبي َؿ الر َ
َىػػدي ُك ْـ إِال َ
َ ََ
المعت ًػرض لقػكـ فرعػكف مػف حجػج بهػدؼ إرباكػه كفػتح
يمغالطة خصمه  ,كانكار ما قدمػه ي
الم ػؤ ًمف طائ ػػة مػػف الحجػػج ال يمقنعػػة لمجمهػػكر
ػاجي  ,فمػػا أف قػ ٌػدـ ي
ثغ ػرات فػػي بنائػػه الحجػ ٌ
الع يدكؿ عف قتؿ مكسى مف حيث إنه جاءهـ بالبينات  ,كاف لهـ يممؾ مصػر كال
بضركرة ي
يه ػػدؼ مكس ػػى لمن ػػازعتهـ ممكه ػػـ  ,حتػ ػى ت ػػدخؿ فرع ػػكف قاطع ػػا الحػ ػكار لمتش ػػكيش عم ػػى

خصػمه يمػدعيا لمجمهػػكر بأنػه يريػػد لهػػـ مػػا يريػػد لن سػػه كمػػا أٌنػه يػػنقمهـ إلػػى طريػػؽ الرشػػاد
يمشككا في حجج خصمه كبنائه اإلقناعي الذم يستند إليه.
ألنػ ػه " يتمثٌػ ػؿ ف ػػي إبط ػػاؿ معمكم ػػات
الن ػػي ؛ ٌ
مهمػ ػة ف ػػي ٌ
كيب ػػرز التع ػػكيض ككظي ػػة ٌ
الخصػػـ  ,كامػػداد بمعمكمػػات أخػػرل يعتبرهػػا الخصػػـ صػػحيحة "[ , ]3كبهػػذا البػػديؿ الٌ ػذم

الن ػػي عمميػػة االسػػتبداؿ كمػػف ثيػ ٌـ فهػػك يحػػكؿ االتجػػا
يقدمػػه الخصػػـ بػػالتٌعكيض" ييحقٌ ػؽ ٌ
الن ػافي مػػع دفػػع الغيػػر لمشػػاركته اعتقػػاد "[ , ]4كمػػا فػػي قكلػػه
ػاجي لصػػالح أطركحػػة ٌ
الحجػ ٌ
ِ
س لِي ِب ِو ِع ْم ٌـ َوأََنا أ َْد ُعو ُك ْـ إِلَػى ا ْل َع ِز ِ
يػز
تعالى  ﴿ :تَ ْد ُعوَن ِني ِألَ ْكفَُر ِبالم ِو َوأُ ْ
ش ِر َؾ ِبو َما لَ ْي َ
ِ
ِ
ا ْل َغف ِ
ػو َد ْع َػوةٌ ِفػي الػد ْن َيا َوَال ِفػي ْاْل ِخ َػرِة ﴾  ,فالرجػؿ
ار َ
س لَ ُ
*ال َج َرَـ أَن َما تَ ْد ُعوَنني إِلَ ْيو لَ ْػي َ

ػرد عمػػيهـ
ص ػكمه مػػف دعػػكتهـ لػػه باإلش ػراؾ بػػا﵀  ,فػ ٌ
المػؤ ًمف عمػػؿ عمػػى إبطػػاؿ دعػػكل يخ ي
ي
فالن ي ﴿ َال َج َرَـ ﴾ تعكيض عف ﴿ تَ ْػد ُعوَن ِني ِألَ ْكفُ َػر ِبالم ِػو
بأٌنه يدعكهـ لمعزيز الغ ار ٌ ,
ِ
ِ
ً
ِ
ػو َد ْع َػوةٌ ِفػي
َوأُ ْ
س لَ ُ
محكال مسػار الح ىجػاج فػي قكلػه ﴿ أَن َمػا تَ ْػد ُعوَنني إِلَ ْيػو لَ ْػي َ
ش ِر َؾ ِبو ﴾ ٌ
الد ْن َيا َوَال ِفي ْاْل ِخ َرِة ﴾ لصالحه .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 281

 2ػ عبد الرحمف  ,طه  ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 43
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الحجاجي في المناظرة :
 3ػ  4ال ّنداس واشتغالو
ّ
المتمقػي لبلهتمػاـ بمػا يػأتي بعػد مػف إشػكاؿ  ,كهػذا اإلشػكاؿ
كيقكـ النداء بتح يز ي
يكسب النداء قكة إنجازٌية تي ٍح ًدث التكاصؿ كمف ثيػـ يقػع ً
الح ىجػاج بعػد أف يقػكـ النػداء بمػد
ي
ي
ٌ
اع ػؿ فيػػه  ,كمػػف أدكات الن ػداء ( يػػا ) كالٌتػػي
الػػنص بقػػكة ًح ىج ٌ
اجي ػة ترفػػع مػػف مسػػتكل التٌ ي
" يينػػادل بهػػا البعيػػد كهػػي فػػي سػػياؽ الخطػػاب لمتٌنبيػػه كالتأكيػػد كالت ػدرج مػػف اإلبهػػاـ إلػػى
التكضيح  ]1[" ...ك يمؤ ًمف آؿ فرعكف ال يخاطب قكمه إال بنداء كاحد ( يا قػكـ )  ,نحػك :
ِ
آم َف َيا قَ ْوِـ ات ِب ُع ِ
ػوف ﴾ َ ﴿ ,وَيػا قَ ْػوِـ إٍِّنػي
﴿ َيا قَ ْوِـ لَ ُك ُـ ا ْل ُم ْم ُؾ ا ْل َي ْوَـ ﴾ َ ﴿ ,وقَا َؿ الذي َ
اؼ ﴾ يمستخدما أداة النداء ( يػا ) لمبعيػد يلينػادم بهػا قريػب منػه لمتأكيػد عمػى اعتنائػه
أَ َخ ُ

النصػػح لهػـ بأسػػمكب فيػػه
بمػا يػدعى ألجمػه المنػػادل كهػك تصػػديؽ س ٌػيدنا مكسػػى  ,كتقػديـ ٌ
حجاجيا معهػـ  ,كجػاء
النداء عمى قكمه ليككف ت اعبل حكاريا
تقريب كتمطؼ  ,مرٌك از في ٌ
ٌ

الكجدانيػػة
المنػػادل ( قػػكـ ) محػػذكؼ اليػػاء حػػامبل طاقػػة إقناعيػػة مكجهػػة نحػػك المكنكنػػات
ٌ
لممتمقي .
ٌ
اإلنسانية بما فيه مف قكة إنجازية بالتمطؼ في الدعكة  ,كالتكدد ي

 3ػ  5األمر واشتغالو الحجاجي في المناظرة :
فكظؼ فرعكف األمر في هذ المناظرة لخدمة االدعاء الذم حممه كدافػع عنػه  ,كمػا
ِ
ص ْػر ًحا ﴾ قػد ار
ام ُ
اف ْاب ِف لػي َ
أظهرت القيٌكة اإلنجازٌية في األمر في قكله تعالى َ ﴿ :يا َى َ
مػف التٌحػػدم كالػزاـ الجمهػػكر باالقتنػاع بقدرتػػه عمػػى تحػػدم مكسػى  ,كمػػا أفضػػى إليػػه مػػف

المتمقػي كزادت
القكية بقدرته عمػى التحػدم مقدمػة لممكقػؼ دفقػة
ٌ
الثقة ٌ
حجاجيػة أثػرت فػي ي
المعتػرض فعػؿ األمػر ﴿ ات ِب ُع ِ
ػوف ﴾ فػي إدراؾ
مف إذعانػه كثقتػه فػي فرعػكف  ,كاسػتثمر ي
ِ
ػف َيػػا قَػ ْػوِـ ات ِب ُعػ ِ
َىػ ِػد ُك ْـ
كو
ػوف أ ْ
آمػ َ
ػاجي فػػي قكلػػه تعػػالىَ ﴿ :وقَػػا َؿ الػػذي َ
اع منػػه لممقػػاـ الحجػ ٌ
س ِبي َؿ الر َ ِ
المتمقي بضركرة االنصياع له لما يحمؿ مػف نصػح لهػـ كتح يػزهـ
َ
شاد ﴾ إللزاـ ي

عمػى اتباعػػه مػػف خػبلؿ القػػكة االنجازيػػة ل عػؿ األمػػر كهػػي ( الخيػر ) لهػػـ  ,كلتشػػكؿ يب ٍعػدان

اقناعيا لقكمه .
حجاجيا
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عكاشة  ,محمكد : ) 2014(,تحميؿ الخطاب  ,دار النشر لمجامعات ػ ػ مصر ,ط ,1ص 320
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الفصؿ الثاني :
توطئة :

ِ
الغي
الح َجاج َ
الب ّ

ً
ً
صكؿ لئلقناع  ,يمت ًخ نذا الببلغة أداة
الك ي
ىي ٍرتىك يز هذا النكع مف الح ىجاج عمى الببلغة في ي
ً
مف أدكاته ً
البيانًية
الح ىج ٌ
اجية؛ " العتمادها االستمالة كالتأثير عف طريؽ الح ىجاج بالصكرة ى
[]1
ً
ً
فالغرض
كمشاعر معا" ٌ ,
كاألساليب ى
البيانية ؛ ٌ
المتمقي عف طريؽ إشباع فكر ى
أم إقناع ي

مف ىمدار الببلغة عند ابف األثير " استدراج الخصـ إلى اإلذعاف كالتسميـ ؛ ألنه ال
انت اع بإيراد األفكار المميحة الرائقة كال المعاني المٌطي ة الدقيقة دكف أف تككف مستجمبة
المغالطات القياسية,
المخا ى
طب بها  ,ككما يتصرؼ صاحب الجدؿ في ي
يلبميكغ غرض ي
الخطابية "[ , ]2فالببلغة " تدعـ طاقة القكؿ
المغالطات
فكذلؾ
ٌ
الببلغي يتصرؼ في ي
ٌ
[]3
ً
اإلقناعية فىتي ىع ٌد عندها مف كسائؿ التأثير كاالستمالة".
اجي ,كتثبت قدرته
ٌ
الح ىج ٌ
صؼ الببلغة بأنها أقػدـ نظريػات الػنص  ,كتقػكـ بكظي ػة جماليػة إمتاعيػة إضػافة
كتيٍك ى

الببلغيػة لتحقيػؽ غايػة جماليػة بأسػمكب
ت األسػاليب
إلى كظي تها
ضٍ
ٌ
ٌ
اإلقناعية  ,فمتى ىنهى ى
تقميديػة تخيي ٌميػة  ,كاف هػػدفت إلػػى اإلقنػػاع كانػػت ببلغػػة
ينحػػك نحػػك اإلمتػػاع كانػػت ببلغػػة
ٌ
ً
ً
اجي لًتىىبٌنػ ػي نظريػ ػة
داكليػ ػة ح ىجاجيػ ػة  ,كه ػػذا م ػػا دف ػػع ٌ
تى ي
محمػ ػد مش ػػباؿ ف ػػي مش ػػركعه الح ىجػ ػ ٌ
ً
الببلغة ً
اصػمية
الح ىجاجية كنظرية الببلغة
ٌ
األدبية  ,فالببلغة الح ىجاجية تهتـ بالكظي ة التك ي

داكليػة  ,بينمػػا تهػػتـ الببلغػػة األدبيػة بالكظي ػػة
اإلقناعيػػة التػػي تنطػػكم عميهػػا الخطابػػات الت ي
الجمالية التي تقكـ عميها الخطابػات التخييميػة [ , ]4فمتػى قامػت األسػاليب الببلغيػة بػدكر
اجية .
اإلقناع كزيادة درجة اإلذعاف كانت أداة ًح ىج ٌ
األدبي لمببلغة  ,الٌذم يهتـ باألسمكب كالتزييف كاإلمتاع
كلممقاربة بيف الم هكـ
ي
ٌ

سقي " الٌذم
الحجاجي المهتـ بالجانب
كالم هكـ
العمر ٌ
اإلقناعي اقترح محمد ي
م " الم هكـ الن ٌ
ٌ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 47
 2ػ ابف األثير  ,ضياء الديف  ,المثؿ السائر  ,ج , 2ص 68
 3ػ الدريدم  ,سامية ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 120
 4ػ مشباؿ  ,محمد ,في بالغة الخطاب  ,ص 15

86

يجعؿ لمببلغة جناحيف إحداهما التخييؿ كاآلخر ً
الح ىجاج كبهما تىرتقي الببلغة مف خبلؿ
ً
كسع ,بعد أف تقمص
المنطقة التي يتقاطعاف فيها يمكسعا هذ المنطقة أقصى ما يمكنه الت ٌ

األسمكبي حتى صار المكضكع الكحيد لها
الب ٍعد
لي لمببلغة  ,كتكسع ي
ي
سقي الت ي
ٌ
داك ٌ
الب ٍعد الن ٌ
البعد الم قكد في تجاذب بيف المجاؿ
صىبة عمى استرجاع ي
فكانت نهضة الببلغة حديثا يمىن ٍ
ساني حيث يي ىه ٍي ًمف التداكؿ  ,كقد
األدبي حيث يي ىه ٍي ًمف التخييؿ ,كالمجاؿ ال مس ٌي
المنطقي كالم ٌ
ٌ
ٌ
بعث العمرم الحياة في مقكلة ً
الح ىجاج هك عمكد الببلغة ,الٌذم تعرض له ابف رشد في
ي ٌ
محاكلة منه لتكضيح أهمية الحجاج لمببلغة [.]1

البرهانية " كدكرها في رصد
عما ييمكف أف ييسمى " بالببلغة ي
كتحدث صبلح فضؿ ٌ
الظكاهر " فطبقا لممنظكر العممي الٌذم تتبنا ببلغة ً
أدبية
الخطاب الحديثٌة سكاء كانت ٌ

العقمية كال ًكرٌية الٌتي
صكؿ لؤلبنية
ٌ
أك يبرهانية فإف ىر ٍ
الك ي
ص ىدها الظكاهر كت سيرها ي
كمحاكلة ي
الم ينكطة بها يتجاكز مجرد الحكـ بالقيمة ألنه يعمد إلى تحميؿ
تعتمدها كالكظائؼ ال ٌنية ى
اعمه مع السياقات الثقافية التي يندرج
الكاقع كالكشؼ عف مراتبه كمككناته كدرجة ت ي
بالغي؟ ليصؿ
فيها"[ , ]2كيطرح أكلي يي ركبكؿ تساءله " ىؿ يمكف أف يوجد حجاج غير
ّ

خارجيا
إلى العبلقة الحميمة بيف الببلغة كاإلقناع  ,كيرل أف الببلغة لـ تعد لباسا
ٌ
ً
بنيته الخاصة "[ , ]3فالببلغة العربية قامت عمى معايير
لمح ىجاج بؿ إنها لتنتمي إلى ٌ
كبي ل نكف
قناعية
ٌ
حجاجية كا ٌ
ٌ
كجمالية  ,كاف كاف هنالؾ مف فرؽ بيف التكظيؼ األسمي ٌ
الحجاجي  ,بداعي أف فينكف الببلغة متى هدفت لمتنميؽ كالتزيف
الببلغة كالتكظيؼ
ٌ
جمالية  ,إال أننا نرل أنه يمكف تكظيؼ ال نكف الببلغية ذات الصبغة
كانت ذات نزعة
ٌ

إقناعية تيخاطب العكاطؼ
الحجاجي باستغبلؿ ما فيها مف طاقة
الجمالية لخدمة الدرس
ٌ
ٌ
ٌ
كاألحاسيس " فالببلغة الجديدة ال تتأتى لمف يمتمؾ فقط سحر الببلغة  ,بؿ لمف يمتمؾ
[]4
إلى جانب ذلؾ  ,فف الجداؿ كقكة اإلقناع كالتأثير كسمطة ً
الح ىجاج " .
ٌ
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العمرم  ,محمد  ,البالغة الجديدة بيف التخييؿ والتداوؿ  ,ص 12
 2ػ فضؿ  ,صبلح  ,بالغة الخطاب وعمـ النص  ,ص 111

 3ػ نقبل عف  :العمرم  ,محمد ,البالغة الجديدة بيف التخييؿ والتداوؿ  ,ص 216
 4ػ عمكم  ,حافظ إسماعيمي  ,الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ج  , 1ص 11
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 1ػ اال لتفات

احث الببلغية التي استي ٍخ ًدمت في الدرس ً
االلت ات مف المب ً
الح ىجاجي لً ىما لها مف
ى
ىى
و
ص ىرفىهي  ,كالت ت الت اتان كالتم ت
المتمقي  ,كهك لغة " لى ى ى
ت ىك ٍجهيهي عف القكـ  :ى
أثر في ي
ً
الكبلـ مف أي ٍسمكب إلى آخر تطريةن كاستد ار ار
اصطبلحا يعني " ىن ٍقؿ
أكثر منه "[, ]1
ن
يدا ًلىن ىشاطه  ,كصيانة لخاطر مف المبلؿ كالضجر بدكاـ األسمكب الكاحد
لمسامع كتى ٍج ًد ن
عمى سمعه "

[]2

ثنى (ت)210
الم ٌ
 ,كأقدـ ذكر له ما كرد في مجاز أبي عبيدة يم ٌ
عمر بف ي

ت مخاطبته
كحكلٌ ٍ
إذ قاؿ فيه "كمف مجاز ما جاءت يمخاطبته يمخاطبة الشاهد ,ثيـ تيًرىك ٍ
ت ي
[]3
عممي لمصطمح
المعتز (ت  )296أكؿ تعريؼ
إلى مخاطبة الغائب "  ,كقدـ ابف ي
ٌ

لمخاطبة
المخاطىبة إلى اإلخبار ,كعف اإلخبار إلى ا ي
المتكمـ عف ي
االلت ات فعرفه " انصراؼ ي
كما يشبه ذلؾ كمف االلت ات االنصراؼ عف معنى يككف فيه إلى معنى آخر"[. ]4

م (ت )395في
كأقرب التٌعري ات لمدرس
الحجاجي ما قدمه أبك هبلؿ العسكر ٌ
ٌ
المتكمـ مف المعنى فإذا ظننت أنه يريد
تعري ه " االلت ات عمى ضربيف ؛ فكاحد أف ىي ٍ ىر ى
غ ي
أف يجاكز يمت ت إليه فيذكر بغير ما تقدـ ذكر به  ,كالضرب اآلخر أف يككف ال ٌشاعر
ؾ أك ظف أف رادان يرد قكله أك سائبلن يسأله عف سببه
آخذان في المعنى ككأنه يعترضه ش ٌ

فيعكد راجع نا إلى ما قدمه ,فإما أف يؤكد أك يذكر سببه أك ييزيؿ الشؾ منه"[ , ]5ف ي
الحجاجي في ينقطة االفتراضات المبنية عمى
الضرب الثاني يتقاطع االلت ات مع الدرس
ٌ
المم كظات اإلخبارٌية يعتريه شعكر
فالمتكمـ كهك ٌ
يقدـ مجمكعة مف ي
السؤاؿ الضمني  ,ي
مما
المتمقي لها  ,فيطرح يسؤاال ضمنيا يي ٍح ًد ي
ث إشكاال ن ٌ
المتكمـ ٌ
سيا عند ي
بتراجع إذعاف ي

ييكجب عميه البحث عف جكاب لذلؾ السؤاؿ فيمجأ لبللت ات .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ابف منظكر  ,محمد بف مكرـ  ,لساف العرب  ,مادة ( ل ت )

 2ػ الزركشي  ,بدر الديف ,البرىاف في عموـ القرآف  ,ج  , 3ص 314

 3ػ أبػك عبيػدة  ,معمػر بػف المثنػى  : )1988( ,مجػاز القػرآف  ,عمػؽ عميػه  :محمػد فػؤاد سػركيف ,
الناشر مكتبة الخانجي ػ القاهرة  ,د  .ط  ,ج  , 1ص 11

 4ػ ابف المعتز  ,عبد ا﵀  : )1982( ,كتاب البديع  ,ت  :إغناطيكس كراتشقكفسكي  ,دار
الميسرة ػ لبناف  ,ط , 3ص 58

 5ػ العسكرم  ,أبك هبلؿ الحسف بف عبد ا﵀  ,كتاب الصناعتيف ػ الكتابة و الشعر  ,ص 392
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اهتـ بيرلماف كتيتكا بااللت ات كربطا " بالحجاج كال سيما كجك ارتباطه بمستكل
ك ٌ
المتمقي مف خبلؿ
الضمائر أك الزماف؛ لتعزيز المكضكع الكاقع تحت االلت ات في ذهف ي
[]1
ً
المتمقي معه "
التنكع في الضمائر  ,كأزمنة األفعاؿ في الخطاب مف أجؿ أف يت اعؿ ي
المتمقي عف طريؽ
فمف خبلؿ هذا الت ي
اعؿ نحقٌؽ التك ي
اصؿ  ,كالذم يقكدنا إلى التأثير في ي
بلعب بالضمائر أك األفعاؿ كالتي مف شأنها أف تحقٌؽ االنتبا أكال  ,كمف ثيـ التأثير
الت ي
المتمقي كل ت انتباهه إلى مكاطف مخصكصة في
فيه فهك" طريقة لمضغط عمى ذهف ي
[]2
المتمقي عف الممؿ ليبقي
الرسالة " لما لبللت ات مف طاقة تأثيرية في الذهف كابعاد ي

منتبها ؛ ألف االلت ات الحجاجي " يقكـ عمى يمقتضيات التخطي كاالنحراؼ عف األنماط

إيحائية يي ٍبىنى عمى االنزياح عف النسؽ
المعتادة كهك خاصية تعبيرٌية ذات طاقات
ٌ
المٌغكم المألكؼ فهك ظاهرة
أسمكبية تعتمد عمى انتهاؾ النسؽ المٌغكم كتجاكز معتمدان
ٌ

عمى االنزياح "[ ]3الذم يحقؽ غاية جمالية كاقناعية .

القرطاجني بقكله " كالصكرة االلت اتية  :هي أف يجمع بيف حاشيتي
كهك ما عبر عنه
ٌ
كبلميف يمتباعدم المآخذ كاألغراض  ,كأف ينعطؼ عف إحداهما إلى األخرل تككف تكطئة
[]4
لممتكمـ
لمصيركرة مف أحدهما إلى األخر عمى جهة مف التحكؿ "  .هذا التحكؿ يمنح ي

اعؿ مع الخطاب  ,ما دفع
لممتمقي بطرؽ متنكعة تزيد مف دكر الت ي
فرصة لنقؿ أفكار ي
أكلي يي ركبكؿ ليعبر عف مدل الخسارة التي تمحؽ بالخطاب ما لـ يقـ عمى شيء مف
االلت ات" فهي خسارة في األثر إف لـ تكف في المعنى  ,فمك أف الخطيب حذؼ االلت ات

حجاجية في النص القرآني منها تقكية
االقناعي أقؿ "[ . ]5كلبللت ات كظائؼ
لكاف األثر
ٌ
ٌ
الخصكـ [.]6
الحضكر  ,كاعتبار الشيء مدار االلت ات كأنه قد تحقٌؽ  ,كالتشنيع عمى ي
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي و البالغي  ,ص 189

 2ػ يعمرانف  ,نعيمة  ,الحجاج في كتاب المثؿ السائر البف األثير  ,رسالة ماجستير  ,جامعة
مكلكد يعمرم ػ تيزم كزك  ,الجزائر  , 2012 ,ص 70

 3ػ محمد  ,عبد ا﵀ خضر ,جماليات النص القرآني  ,دار القمـ لمنشر  ,بيركت  ,ص 21
 4ػ القرطاجني  ,أبك الحسف حازـ بف محمد  ,مناىج البمغاس وسراج األدباس 315 ,

 5ػ نقبل عف  :العمرم  ,محمد  ,البالغة الجديدة بيف التخييؿ و التداوؿ  ,ص 215 , 214
 6ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو االسموبية  ,ص 457
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كيتنكع االلت ات في يسكر الحكاميـ بيف الت ات في الضمائر كالعدد كاألزمنة ,
الحجاجية  ,أما االلت ات في
الببلغية
شكمت ما نسبته (  ) %54مف مجمكع ال نكف
ٌ
ٌ

الضمائر فقد بمغ سبعة كأربعيف الت اتان  ,فشكؿ ما نسبته (  ) % 55مف مجمكعها,

الحجاجية التي يحممها يعدكؿ الضمائر
النسبة يعكد لمطاقة
كنرل أف سبب ارت اع هذ ٌ
ٌ
في السكر الم ٌكٌية ؛ ألنه يهدؼ لمتٌعظيـ مف شأف الخالؽ  ,كالتخصيص  ,كتكبيخ
المتكمـ لمغيبية [ ]1فقد كرد
الكافريف  ,كأكثر الت اتات الضمائر استخدمان هك االلت ات مف ي

العدكؿ التي
في أربعة عشر مكضعا مشكبل ما نسبته (  ) % 30؛ ألنه أكثر أنكاع ي
اىـ ب ٍّي َن ٍ
ات
يظهر فيها تعظيـ شأف ا﵀ كما له مف مهابة  ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :وآتَ ْي َن ُ َ
اختَمَفُوا إِال ِمف بع ِد ما جاس ُىـ ا ْل ِع ْمـ ب ْغيا ب ْي َنيـ إِف رب َؾ ي ْق ِ
ضي َب ْي َن ُي ْـ
ٍّم َف ْاأل َْم ِر فَ َما ْ
َ َ
ُ َ ً َ ُْ
َْ َ َ َ ُ
[]2
يوـ ا ْل ِقيام ِة ِفيما َكانُوا ِف ِ
المتكمـ { نا } في
يو َي ْختَمِفُ َ
وف ﴾  ,فكقع االلت ات مف ضمير ي
َ
َْ َ َ َ
ِ
المتكمـ
﴿ َوآتَ ْي َن ُ
اىـ ﴾  ,إلى ضمير الغيبية { هك } في ﴿ َي ْقضي ﴾ فاستخدـ ضمير ي

يليؤكد تحقٌؽ ال عؿ كهك أف ا﵀ أعطاهـ دالئؿ كاضحة  ,كشرائع بينة تتعمؽ بأمر دينهـ
 ,فاختم كا في هذ األمكر عف عمـ راسخ ال عف جهؿ  ,كما أفاد االلت ات تخصيص
هذ ال ئة مف قكـ مكسى بهذا العمؿ  ,كد ٌؿ م هكـ الكبلـ عمى أف ًمما اختم كا فيه أمر
سيدنا يمحمد مع عممهـ الجازـ مف خبلؿ البراهيف كالحجج الكاضحة في عقيدتهـ التي
ٌ
ت يحدكث ال عؿ لمتعظيـ مف شأف
تشير لصدقه  ,ثيـ ىع ىدؿ لضمير الغائب بعد أف ثىيب ى
المتمقي.
ذاته سبحانه كأنه سيقضي بينهـ كيككف الحكـ  ,فكقعت المهابة ﵀ في ن س ي

المتمقي في قكلهَ ﴿ :فمَ ْـ َي ُؾ
كما زاد االلت ات مف مهابة ا﵀ عز كجؿ في ن س ي
ِ
سن َت الم ِو ال ِتي قَ ْد َخمَ ْت ِفي ِع َب ِاد ِه ﴾[ , ]3فنقؿ االلت ات
ْس َنا ُ
يما ُن ُي ْـ لَما َأر َْوا َبأ َ
َينفَ ُع ُي ْـ إ َ
ْس َنا ﴾ إلى الغيبية في ﴿ ِع َب ِاد ِه ﴾ الخطاب إلى مستكل الترهيب
المتكمـ في ﴿ َبأ َ
مف ي

كالكعيد لم يك ار ببياف قكة ا﵀ في العقاب  ,ككش ت اختصاصه بمعرفة نكايا الخمؽ كمقاصد
ختص كحد بقبكؿ التكبة مف عباد .
الم ٌ
تكبتهـ إف حدثت عند معاينة العذاب  ,فهك ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ كمف أمثمته  :غافر  5ػ  , 85 / 78 / 6فصمت  , 53 / 45 / 40 :الزخرؼ , 45 :
الدخاف  3 :ػ  , 6الجاثية  18 / 17 / 6 :ػ  29 / 19ػ  / 30األحقاؼ  27 / 26 :ػ 28
 2ـ سورة الجاثية  ,اآلية 17 :
 3ـ سورة غافر  ,اآلية 85 :
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[]1
عشر مكضعا مشكبل
المتكمـ في ى
كيبرز ي
أحد ى
الع يدكؿ مف ضمائر الغيبية إلى ي
ما نسبته (  )%24مف الت ات الضمائر كما في قكله تعالى  ﴿ :وجع َؿ ِفييا رو ِ
اس َي ِمف
َ ََ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
استََو َٰى إَِلى
اس لٍّمس ِائمِ َ
يف * ثُـ ْ
ييا َوقَد َر ف َ
فَ ْوِق َيا َوَب َار َؾ ف َ
س َو ً
ييا أَ ْق َواتَ َيا في أ َْرَب َعة أَياـ َ
السم ِ
اف فَقَا َؿ لَ َيا َولِ ْْل َْر ِ
يف *
ض ا ْئ ِت َيا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًىا قَالَتَا أَتَ ْي َنا طَ ِائ ِع َ
اس َو ِى َي ُد َخ ٌ
َ
ٍ
ِ
ٍ ِ
اس الد ْن َيا
ض ُ
فَقَ َ
َم َرَىا َوَزينا الس َم َ
س َم َاوات في َي ْو َم ْي ِف َوأ َْو َح َٰى في ُك ٍّؿ َ
س ْب َع َ
اىف َ
س َماس أ ْ
ظا ﴾[ , ]2فضمير الغيبية { هك } في ( جعؿ  ,بارؾ  ,قدر  ,استكل ,
يح َو ِح ْف ً
صا ِب َ
ِب َم َ
ً
المتكمـ { نحف } في ( ز ٌينا )
قضى  ,أكحى ) حقٌؽ يع يدكال ىن ىسقيا بالت اته إلى ضمير ي
اصمية حضكر ( الخالؽ )
لكجكد يمقتضى
حجاجي منع استمرار الغيبية  ,كمنح النص تىك ي
ٌ

حجاجيا يتبلءـ مع مظاهر عظمة خمؽ السمكات  ,رابطا بيف عظمته
ليؤدم دك ار
ٌ
كأشياء مممكسة في السماء تظهر لمعياف كتككف يحجة عميهـ  ,لتتناسب الضمائر مع
تكالي األحداث ؛ فالبشر كانت غائبة كلـ تشهد لحظة خمؽ األرض كالجباؿ  ,فكنا

المتكمـ
ىع ىد نما ال كجكد لنا ليناسب ضمير الغائب مع غياب كجكدنا  ,كظهر ضمير ي
لممتمقي فإذا كاف هنالؾ مف ال يستطيع استيعاب ما
عند ظهكر مظهر
ككني ماثؿ ي
ٌ
حصؿ مف خمؽ سابؽ لكجكد  ,ال يستطيع أف ينكر ما ي ار  ,فهذ الن يجكـ المعمقة في
السماء تحتاج لخالؽ ,ذلؾ أف الحدث يمتىحقؽ ال مجاؿ إلنكار .

المتكمـ فيه إدخاؿ لبلختصاص  ,كتجديد لنشاط السامعيف لطكؿ
كاستخدـ ضمير ي
استعماؿ طريؽ الغائب مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع مف بيف عمكـ ذلؾ أف
يحدد بزمف
ؽ كحدد بضمير الغيبية حدد بزمف  ,أما ما يربً ى
ط بضمير المتكمـ لـ ٌ
يكؿ ما يخمً ى
المتمقي عند
ألنه لـ يقصد األخبار عف يمد خمقها بؿ قصد إبراز عظمتها  ,كما أف ي

انتقاله مف ضمير لضمير يمتناسب مع خمؽ الككف يت اعؿ مع هذ األحداث  ,كمتى
بالمتمقي إلى مرحمة ضركرة اإلذعاف لما يطرح
حقؽ النص
الحجاجي غاية الت ي
اعؿ كصؿ ي
ٌ
عميه ؛ ألف ا﵀ هدؼ منه تأكيد تحقٌؽ الخمؽ كاإلخبار عف ن سه .

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 1ػ انظر :فصمت  , 28 , 15 :الشكرل  , 38 , 35 , 13 :الزخرؼ , 36 , 32 , 11 :
األحقاؼ  2 :ػ ػ ػ 25 , 3

 2ػ سكرة فصمت  ,اآليات  9 :ػ ػ ػ 12
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المتكمـ في قكله  ﴿ :تَ ِ
نزي ُؿ
كتظهر الغاية
ٌ
الحجاجية في االلت ات مف الغيبية إلى ي
[]1
يز ا ْلح ِك ِيـ * ما َخمَ ْق َنا السماو ِ
ِ
ا ْل ِكتَ ِ ِ
ؽ﴾
ض َو َما َب ْي َن ُي َما إِال ِبا ْل َح ٍّ
ات َو ْاأل َْر َ
اب م َف المو ا ْل َع ِز ِ َ
ََ
َ

الع يدكؿ النسقي في اآلية مف
مف خبلؿ االختصاص كالداللة عمى عظمة ا﵀  ,فساعد ي
المتمقي بعظمة ا﵀ تعالى في خمقه كبديع
المتكمـ في ﴿ َخمَ ْق َنا ﴾ تعريؼ ي
خبلؿ ضمير ي
صنعه  ,ليستد ٌؿ عمى كماؿ خمقه الذم يكصمه الستدالؿ قدرة ا﵀ عمى البعث.

الحجاجية مف تكظيؼ االلت ات مف
كمف خبلؿ هذ الشكاهد كغيرها نصؿ لمغاية
ٌ
المتكمـ التي تتمثٌؿ في الداللة عمى القدرة الباهرة ﵀ تعالى  ,كالتعظيـ مف
الغيبية إلى ي

شأنه باإلخبار عف ن سه  ,كاالختصاص ﵀ تعالى في أمر يككف له كحد  ,كتركيز
االهتماـ بقضايا محددة .

كشكؿ االلت ات مف الخطاب إلى الغيبية [ ]2ما نسبته (  ) % 21بكركد في
عشرة مكاضع  ,كما في قكله تعالى ََٰ ﴿ :ذلِ ُكـ ِبأَن ُكـ ات َخ ْذتُـ آي ِ
ات الم ِو ُى ُزًوا َو َغرتْ ُك ُـ
ْ َ
ُ
ا ْلحياةُ الد ْنيا فَا ْليوـ َال ي ْخرج َ ِ
وف ﴾ [ , ]3إذ ىع ىدؿ ا﵀ عف ضمير
ستَ ْعتَ ُب َ
َْ َ ُ َ ُ
َ
ََ
وف م ْن َيا َوَال ُى ْـ ُي ْ
الخطاب ( بأنكـ  ,اتخذتـ  ,غرتكـ ) إلى الغيبية ( يخرجكف ) لغرض تحقيرهـ كالتشنيع

بهـ  ,كاخراجهـ مف سياؽ الخطاب ك" كاف يمقتضى الظاهر أف يقاؿ  :ال تيخرجكف ,
بأسمكب الخطاب مثؿ سابقه كلكف عدؿ عف طريقة الخطاب إلى الغيبة عمى كجه
كيحسنه هنا أنه تخييؿ لئلعراض عنهـ بعد تكبيخهـ كتأييسهـ كصرؼ بقية
االلت ات .
ٌ
ينبأ ببقية أمرهـ تحقي انر لهـ "[ ]4فالعدكؿ لضمير الغيبية
اإلخبار عنهـ إلى يمخا ى
طب آخر ٌ

ينقؿ الخطاب مف العاـ إلى الخاص  ,خاصة في مكاقؼ التكبيخ كالذـ .

كما يحقٌؽ هذا النمط مف االلت ات غاية حجاجية مف خبلؿ االختصاص ب ئة
المخاطىب فػي ( أزكاجكـ ) إلى الغيبية في ( عميهـ )
معينة  ,فتحقٌؽ ي
الع يدكؿ النسقي مف ي

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة األحقاؼ  ,اآليتاف  2 :ػ ػ 3

 2ػ كمف أمثمته  :غافر  , 63 :فصمت  , 53 :الشكرل  47 :ػ ػ  , 48الزخرؼ  68 , 17 :ػ ػ 69
 70 ,ػ ػ  78 , 71ػ ػ  , 79الدخاف  , 15 :الجاثية 35 , 33 :

 3ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 35 :

 4ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 376
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صح ٍ
ِ
اؼ ٍّمف
وف* ُيطَ ُ
اج ُك ْـ تُ ْح َب ُر َ
اؼ َعمَ ْي ِيـ ِب َ
في قكله تعالى ْ ﴿ :اد ُخمُوا ا ْل َجن َة أَنتُ ْـ َوأ َْزَو ُ
[]1
ٍ
ٍ
المتمقي في
َذ َىب َوأَ ْك َواب ﴾  ,ككاف ىحقها أف تككف ( ييطاؼ عميكـ ) ىلي ٍن يقؿ االلت ات ي
الم ٍخىبر لما فيه مف عمك لدرجتهـ بقصد
السياؽ
المخا ى
طب إلى مرتبة ي
الحجاجي مف مرتبة ي
ٌ

المتمق ػي مػػع النص  ,كاستحضر االلت ات
المخا ى
طب  ,ما يحقٌػؽ تى ى ي
اع ػؿ ي
تعظيـ شأف ي
ظًـ الجائزة التي
المتمقي القناعهـ بً ًع ى
الحجاجي صكرة المكقؼ المستقبمي كتقريبه لذهف ي
تنتظر يكـ القيامة .
اجية مدارها التكبيخ كاإلهانة  ,كما في قكله
كما ييؤدم االلت ات كظي ة ًح ىج ٌ
تعالىََٰ ﴿ :ذلِ ُكـ ِبأَن ُكـ آي ِ
ات الم ِو ُى ُزًوا َو َغرتْ ُك ُـ ا ْل َح َياةُ الد ْن َيا فَا ْل َي ْوَـ َال ِم ْن َيا ﴾ [ , ]2فقد عدؿ
ُ َ
وف ﴾ ككاف حقها ( تخرجكف) ,
عف الخطاب في ﴿ ات َخ ْذتُ ْـ ﴾ إلى ياء الغيبية في ﴿ ُي ْخ َر ُج َ
كتبرز قيمتها الحجاجية في " اإلعراض عنهـ بعد تكبيخهـ كتأييسهـ كصرؼ بقية
اإلخبار عنهـ إلى مخاطب آخر تحق انر لهـ "

[]3

لممبالغة في تكبيخ ال يك ار .

حجاجية تتمثؿ في
كيتـ العدكؿ النسقي مف الغيبية إلى الخطاب[ ]4؛ ألهداؼ
ٌ
المبلط ة في تقديمها  ,كالتكبيخ في
حضكر ذات الشخص  ,كتقديـ النصيحة مع ي

مكاقؼ محددة كانكارها  ,ككردت في سبعة مكاضع كشكمت ما نسبته (  ) % 15مف
وف * إِنا َك ِ
اشفُو
مجمكع االلت اتات  ,كما في قكله  ﴿ :ثُـ تََول ْوا َع ْن ُو َوقَالُوا ُم َعم ٌـ م ْج ُن ٌ
ا ْل َع َذ ِ
وف ﴾[ , ]5فقد عدؿ عف الغيبية ( هـ ) في ﴿ تََول ْوا ﴾ إلى
اب َقمِ ً
يال إِن ُك ْـ َع ِائ ُد َ
وف ﴾  ,لممبالغة في تكبيخ الكافريف عمى مكاق هـ كعدـ التزامهـ
الخطاب في ﴿ إِن ُك ْـ َع ِائ ُد َ

فكبخ ا﵀ تعالى شأنه ال يك ار الدعائهـ أنهـ سيؤمنكف با﵀ إف رفع ا﵀ عنهـ
بكعكدهـ ٌ ,
العذاب كالقحط  ,كفي العدكؿ لمخطاب إنزاؿ المتكمـ منزلة الحاضر  ,فيككف تكبيخ
المتمقي  ,كأبمغ في إيقاع اإلهانة عميه مع ما تضمر مف
الحاضر أشد تأثي ار في ن س ي
مناصحة له .
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 1ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليتاف 71 , 70 :
 2ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 35 :
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كااللت ات في القيرآف عمى يمستكل الضمائر كثير الكركد  ,كحصر حسف طبؿ
ثبلثمائة كاثنيف كأربعيف مثاال عمى االلت ات في القرآف الكريـ  ,كاذا اعتمدنا دراسة
حسف طبؿ تككف نسبة االلت ات في سكر الحكاميـ (  )% 14بالنسبة لمجمكع االلت ات
في القرآف الكريـ  ,كهي نسبة مرت عة مقارنة بحجـ الحكاميـ التي تقارب أربعمائة آية
كتشكؿ ما نسبته ( ) %4مف حجـ القرآف ,كيعكد في تقديرنا سبب هذا االرت اع لطبيعة
القضايا التي تتناكلها سكر الحكاميـ مف حديثها عف تنزيؿ القرآف كبالتالي الحديث عف

شأف ذات يم ٍن ًزله  ,كخطابها لمرسكؿ الكريـ كلؤلنبياء كلؤلمـ السابقة  ,كجدؿ ال يك ار عمى
مما استكجب
مدار العصكر لمرسؿ كما ترتب عميه مف تكبيخ لهـ كانكار لتصرفاتهـ ٌ ,

تنكعا في الضمائر .

كحصر الهيشرم استخداـ االلت ات في القرآف في مائة كسبع كخمسيف مرة ,
كخمص إلى أف سبب استخداـ االلت ات في القرآف " لمبلءمة هذا األسمكب مكضكع
الك ر كال يك ار  ,كغاية االلت ات االنتقاؿ مف تعبير رتيب درج عميه نظـ الكبلـ كأنس
المتمقي إلى تعبير جديد عمى غير ما يتكقعه "[ , ]1فارتباطه بمكضكع الك ر
إليه ي

الحجاجية لبللت ات مف خبلؿ االستحضار ,أك التحقٌؽ  ,أك
كال يك ار ييشير بكضكح لمقكة
ٌ
ً
المتمقي ,
التشنيع كبهذ الصكرة " أمكف لنا أف نعتبر طريقة في الضغط عمى ذهف ي
كل ت انتباهه إلى مكاطف مخصكصة في الرسالة "[. ]2

كشكؿ الت ات العدد ما نسبته (  ) % 18مف االلت اتات ككرد في ستة عشر
مكضعا  ,كنمحظ أف االلت ات مف اإلفراد إلى الجمع[ ]3قد كقع في ثبلثة عشر مكضعا
فش ٌكؿ ما

ص ُارُى ْـ
َوأ َْب َ

ش ِي َد
نسبته  % 81مف مجمكعها  ,كمنها قكله تعالىَ ﴿ :
[]4
ص ُارُكػػ ْـ
ود ُىـ﴾  ,كقكله ﴿ :أَف َي ْ
َو ُجمُ ُ
س ْم ُع ُكػػ ْـ َوَال أ َْب َ
شػيػَ َد َعمَ ْي ُك ْـ َ
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س ْم ُع ُي ْـ
َعمَ ْي ِي ْـ َ
[]5
ود ُك ْـ ﴾
َوَال ُجمُ ُ

 1ػ الهيشرم  ,الشاذلي ,مقاؿ  :االلت ات في القرآف  ,حوليات الجامعة التونسية  ,ع 1991 , 32

 2ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 459

 3ػ كمف أمثمته  :غافر , 40 , 5 :فصمت  , 22 , 20 :الشكرل  , 48 , 41 :الزخرؼ, 24 :
 36ػ ػ  68 , 37ػ ػ ػ  , 69الدخاف  49 :ػ ػ  , 50األحقاؼ  15 :ػ ػ  17 , 16ػ ػ ػ 26 , 18

 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 20 :
 5ػ سكرة فصمت  ,اآلية 22 :
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ص ًا
ار َوأَف ِْئ َدةً
س ْم ًعا َوأ َْب َ
ككذلؾ في قكله تعالى َ ﴿ :و َج َع ْم َنا لَ ُي ْـ َ
كجمع األبصار كالجمكد كاألفئدة  ,فتشكؿ نسؽ االلت ات في االنتقاؿ مف الم رد إلى
[]1

﴾

 ,فقد أفرد السمع

الجمع  ,كتحمؿ هذ الظاهرة في النص القرآني دالالت تشير إلى " تكحد كسيمة اإلدراؾ
في حاسة السمع كتعددها في حاسة البصر ػ كالممس ػ فقد أثبت عمماء التشريح أف
دماغي كاحد يسمى العصب الثامف "[, ]2
يمد عصب
مركز
معي في المخ ٌ
ٌ
ٌ
الحس الس ٌ
فظهر بااللت ات قدرة الخالؽ كابداع خمقه كما فيه مف تحد لمبشر .
ص القرآني االلت ات في العدكؿ عف الجمع إلى اإلفراد في مكضعيف
ككظؼ الن ٌ
مشكبل ما نسبته  % 12مف مجمكع الت اتات العدد  ,ف ي قكله تعالى  ﴿ :ثُـ ُي ْخ ِر ُج ُك ْـ
حجاجية بإفراد ط بل " ألنه مكضع تصغير لشأف اإلنساف
ِط ْف ًال ﴾ [ ]3تحققت غاية
ٌ

كتحقير ألمر "[ , ]4كفي قكله تعالى َ ﴿ :و َج َعمُوا َل ُو ِم ْف ِع َب ِاد ِه ُج ْزًسا إِف ِْ
ور
نس َ
اإل َ
اف لَ َكفُ ٌ
[]5
الع يدكؿ عف الجمع في ﴿ َو َج َعمُوا ﴾ إلى اإلفراد
م ِب ٌ
يف ﴾  ,ف يه قكة تكبيخية مف خبلؿ ي
في ﴿ ِْ
اف ﴾ فشكؿ تذييبل دؿ عمى استنكار زعـ المشركيف معرفة الخالؽ كمع هذا
نس َ
اإل َ
جعمكا له شركاء .
كتـ العدكؿ عف التثنية إلى الجمع في مكضع كاحد في قكله تعالى  ﴿ :فَ َقا َؿ لَ َيا
َولِ ْْل َْر ِ
يف ﴾ [ , ]6فقد أسند فعؿ اإلتياف إلى
ض ا ْئ ِت َيا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًىا قَالَتَا أَتَ ْي َنا طَ ِائ ِع َ
يف ﴾  ,كتكمف طاقته
ضمير المثنى ﴿ قَالَتَا أَتَ ْي َنا ﴾ ,كفعؿ الطاعة إلى الجمع ﴿ َ
ط ِائ ِع َ
الحجاجية في تأكيد الطاعة ل يكؿ ما خمؽ ا﵀ بما فيها مف دالالت مجازية " كجاء
ٌ
اإلخبار عف طاعتهما متضمنا هذا العدكؿ التعريض بهؤالء الذيف ضمت عقكلهـ "[.]7
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 1ػ سرة األحقاؼ  ,اآلية 26 :
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الصيغ ضمف دائرة الزمف  ,فقد رصدنا ثبلثا كعشريف حالػة
كما يقع االلت ات في ٌ
الحجاجيػة فػي سػكر الحػكاميـ ,
الت ات شكمت ما نسبته (  ) % 27مػف ظػاهرة االلت ػات
ٌ
التػػي تكزعػػت عمػػى األفعػػاؿ المختم ػػة  ,كمػػف خػػبلؿ إحصػػاء النمػػاذج كجػػدنا أف االلت ػػات

الصػيغ  ,فقػػد
مػف ال عػػؿ الماضػي إلػػى المضػارع شػػكؿ مػا نسػػبته (  ) % 74مػف الت ػػات ٌ
تتبعنػػا سػػبع عش ػرة حالػػة  ,كيعػػكد سػػبب ارت ػػاع هػػذ النسػػبة ػ ػ فػػي رأينػػا ػ ػ ػ لمػػا تمتعػػت بػػه
الحجاجي ػػة م ػػف خػ ػػبلؿ
حجاجي ػػة تمثمػ ػػت ف ػػي إثب ػػات القضػ ػػية
الت ات ػػات الص ػػيغ مػ ػػف ق ػػكة
ٌ
ٌ
المتمقػي كأنػه
الماضػي  ,كعنػد تػيقف حػدكثها يػتـ العػدكؿ لممضػارع لتقريػب الصػكرة لػذهف ي

ييشػػاهدها أمامػػه  ,فمػػف خػػبلؿ آليػػات هػػذا االلت ػػات يػػتـ استحضػػار صػػكرة تسػػيطر عمػػى
المتمقػػي بسػػحبه إلػػى دائ ػرة اإلفهػػاـ لمكصػػكؿ بػػه إلػػى دائ ػرة اإلقنػػاع  ,كمػػف ثػػـ االذع ػػاف
ي
كالتسميـ لم كرة  ,الذم هك غاية يك ٌؿ حجاج .

[]1
اد ْوا َيا َمالِ ُؾ
كتـ االنتقاؿ مف الماضي إلى المضارع  ,في قكله تعالىَ ﴿ :وَن َ
وف﴾ [ ]2فقد انتقؿ ً
اؿ إِن ُكـ م ِ
لِ َي ْق ِ
اد ْوا ﴾
ض َعمَ ْي َنا َرب َؾ قَ َ
الخطاب مف الماضي في ﴿ َوَن َ
اكثُ َ
مع أف هذا الحدث سيقع في المستقبؿ فاستي ٍخ ًد ىـ الماضي لتأكيد يح يدكثًه  ,ثيـ ىع ىدؿ عنه
لممضارع في ﴿ لِ َي ْق ِ
صة تخيؿ حاؿ ال يك ار في النار كهـ
لممتمقي في ٍر ى
ض ﴾ ليحقؽ ي

يتصارخكف كيتمنكف المكت لمخبلص مف العذاب,كجعؿ االنتقاؿ مف الصكرة كأنها تيعرض
ى
اعؿ مع الصكرة كالتأثر بها  ,ككضح ابف األثير
عمينا اآلف مما يحقٌؽ أعمى درجات الت ي
هذ العبلقة " اعمـ أف ال عؿ المستقبؿ إذا أتى به في حالة اإلخبار عف كجكد ال عؿ

كاف ذلؾ أبمغ في اإلخبار بال عؿ الماضي  ,كذلؾ ألف ال عؿ المستقبؿ ييكضح الحاؿ
التي يقع فيها  ,كيستحضر تمؾ الصكرة  ,حتى كأف السامع يشاهدها  ,كليس كذلؾ
ال عؿ الماضي "[ , ]3كمف حاالت هذا التكظيؼ قكله تعالى  ﴿ :وال ِذي َنز َؿ ِم َف السم ِ
اس
َ
َ
َٰ
وف ﴾ [ , ]4فاستخداـ ال عؿ ﴿ َنز َؿ ﴾ كال عؿ
اس ِبقَ َد ٍر فَأَن َ
ش ْرَنا ِب ِو َب ْم َدةً م ْيتًا َك َذلِ َؾ تُ ْخ َر ُج َ
َم ً
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 3ػ ابف األثير  ,ضياء الديف  ,المثؿ السائر  ,ج , 2ص14
 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 11 :
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ش ْرَنا ﴾ بصيغة الماضي أكد قي ٍد ىرة ا﵀ عمى إحياء األرض بعد مكتها كتى ىحقٌؽ حدكثه
﴿ فَأَن َ
وف ﴾  ,فتحرؾ االلت ات مف الماضي لممضارع يليحقٌؽ
كلي ٍع ًدؿ به لممضارع ﴿ تُ ْخ َر ُج َ
ى
صكرة البعث
التأثير كاإلقناع بالبعث  ,كما أف االلت ات لممضارع كاف له دكر في تقريب ي
ً
المتمقي  ,ليستثمر الصكرة التي رسمها الماضي كأكد يح يدكثها مف إحياء األرض
في ذهف ي
لتنطبؽ عمى اإلنساف بعد مكته  ,كليستحضر صكرة البعث ككأنه يراها فيستكعبها .

كما كقع االلت ات مف الماضي إلى المضارع في قكله تعالى ُ ﴿ :ى َو ال ِذي َخمَقَ ُكـ ٍّمف
تُر ٍ
طفَ ٍة ثُـ ِم ْف َعمَقَ ٍة ثُـ ُي ْخ ِر ُج ُك ْـ ِط ْف ًال ﴾ [ ]1فقد انتقؿ مف الماضي في قكله
اب ثُـ ِمف ن ْ
َ
﴿ َخمَقَ ُكـ

﴾

الذم أفاد تحقؽ خمؽ اإلنساف بالكي ية التي ذكرت كال كي ية غيرها لمخمؽ ,

المتمقي مف خبلؿ
إلى المضارع في قكله ﴿ ُي ْخ ِر ُج ُك ْـ ﴾ لتقريب صكرة الخمؽ في ذهف ي
صكرة ً
شاخ صة أمامه بعد اإلخبار عف كي ية الخمؽ ليستحضر صكرة هذا الخمؽ في

مراحمه العمرية  ,فربط سبحانه ما لـ ييدركه اإلنساف مف خمقه بال عؿ الماضي  ,كما
يدركه بال عؿ الحاضر.
كيرل ابف األثير أنه ال يمكف اعتبار يك ٌؿ الت ات مف الماضي إلى المضارع يقكـ
الببلغي "  ,فثمة ضرب
المتمقي كهك ما سما " بااللت ات
باستحضار الصكرة في ذهف ي
ٌ
ببلغي "  ,كأراد به " أف ذلؾ ال عؿ مستمر
آخر مف االلت ات أسما االلت ات " غير
ٌ
الكجكد لـ يمض  ,فهك مستمر يستأنؼ في يكؿ حيف"[ ]2كاف كنا نقدر البف األثير هذا
بد مف اإلشارة إلى أنها تبقى اجتهادات ال
الج ٍهد في تقنيف دالالت االلت ات إال أنه ال ٌ
ي

تيعمـ عمى اإلطبلؽ ؛ ألف ال يصؿ في ذلؾ هك السياؽ فتختمؼ الداللة باختبلؼ مقاـ
السياؽ  ,ذلؾ أف االلت ات مف الماضي إلى المضارع ما هك إال يم ىحركات زمنية داخؿ
الخطاب تحرص عمى تحقيؽ االستم اررية بعد تحقيؽ الماضي حتمية الحصكؿ كما في
قكله تعالى  ﴿ :و َك ََٰذلِ َؾ أَوح ْي َنا إِلَ ْي َؾ قُرآ ًنا عرِبيًّا لٍّتُ ِ
نذ َر أُـ ا ْلقَُر َٰى َو َم ْف َح ْولَ َيا ﴾ [ , ]3فػقػد
َْ
َ
ْ ََ
الت ػت م ػف الماضػي في ﴿ أَوح ْي َنا ﴾ لممضػارع ف ػي ﴿ لٍّتُ ِ
نذ َر ﴾ كهذا االستعماؿ يؤكد
َْ
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لسيدن ػا يمحمد أكػد
أف ال عؿ يمحقؽ الحدكث ال ىمجاؿ لمشؾ فيه  ,فا﵀ قػد أكحى القرآف ٌ
أكد ال عؿ الماضي  ,كبعد أف ركف لتحقؽ ذلؾ داخؿ ن كسهـ رغـ يك ٌؿ محاكالت قريش
البائسة لمتشكيؾ فيه خارجيا مع قناعتهـ بأنه مف عند ا﵀ داخميا ,الت ت ا﵀ سبحانه

بالخطاب إلى المضارع ليس لمجرد الزينة كالتحسيف فقط بؿ لما لهذا االلت ات مف أثر
في إيضاح الغاية مف إرساؿ هذا القرآف ككأف االلت ات جاء جكابا عف سؤاؿ ( لماذا
أنزؿ ا﵀ القرآف عر ٌبيا ؟ ) فأجاب االلت ات عف هذا السؤاؿ كعمؿ الغاية مف ككف القرآف
المن ىذريف مف أهؿ م ٌكة ,كما أكد المضارع استم اررية اإلنذار
عر ٌبيا ؛ لكي يميؽ بحاؿ ي

بالقرآف حتى قياـ الساعة .

[]1
آني في ثبلثة مكاقع
كما يبني االلت ات مف المضارع إلى الماضي في السياؽ القر ٌ
الحجاجية تقبيح أعماؿ ال يك ار
كش ٌكمت ما نسبته (  ) %13مف مجمكع االلت ات ,كغايته
ٌ
ف ي قكله تعالى ََٰ ﴿ :ذلِ َؾ ِبأَنيـ َكا َنت تأ ِْتي ِيـ رسمُيـ ِبا ْلب ٍّي َن ِ
ات فَ َكفَ ُروا ﴾ [ , ]2كأفاد
َ
ْ ُُ ُ
ُْ
المضارع في ﴿ تأ ِْتي ِي ْـ ﴾ استمرار كتجدد إتياف الرسؿ  ,لكف سياؽ الكبلـ أكجب االلت ات
لمماضي في ﴿ فَ َكفَ ُروا ﴾ ليشير إلى أف الك ر يمتأصؿ في فكر تمؾ األقكاـ  ,كثابت في
عنادهـ ليتمـ المعنى المقصكد  ,ككأف الك ر ماض أزلي ال يتغير كال يتبدؿ عند ال يك ار

في يكؿ األكقات كاألقكاـ  ,كأماـ هذا اإللحاد تكالى إرساؿ الرسؿ  ,كهدؼ االلت ات مف
المضارع إلى الماضي لمتقبيح كالتشنيع عمى ال يك ار لعدـ اإليماف بالرسؿ  ,فأثر
المتمقي مف خبلؿ إدخاؿ التعجب في ن سه مف هذ األعماؿ  ,يليشارؾ في
االلت ات في ي
إنكارها كتقبيحها .

ككقع االلت ات مف الماضي إلى األمر في مكضعيف مشكبل ما نسبته ( ) %9
يع ٍة ٍّم َف ْاأل َْم ِر فَات ِب ْع َيا ﴾ [ , ]3فقد عدؿ ا﵀ في
فيقكؿ تعالى  ﴿ :ثُـ َج َع ْم َنا َؾ َعمَ َٰى َ
ش ِر َ
يا ﴾
خطابه ٌ
لسيدنا محمد مف ال عؿ الماضي ﴿ َج َع ْم َنا َؾ ﴾ إلى فعؿ األمر في ﴿ فَات ِب ْع َ
تبادلية بيف الماضػي كاألمػر فاالتباع كاقع ف ػي ج ػكاب
حجاجية قائمػة عمػى عبلقة
لغاية
ٌ
ٌ
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لممتمقػي أنػه ثبػت الرسػكؿ الكػريـ
الشرط لمجعؿ  ,فكاف معطكفا عميها  ,فا﵀ سبحانه أكػد ي
الديف اإلسبلمي  ,فالماضي أكد هذا الحدث  ,كجاء األمر في ﴿ فَات ِب ْع َيا ﴾ قاصدا
عمى ٌ

به ( يدـ عمى اتباعها ) مف خبلؿ طمب الػدكاـ  ,فحقػؽ االلت ػات تأكيػد حػدكث العبلقػة ,
الحجاجيػػة فػػي العػػدكؿ مػػف الماضػػي إلػػى
كتككيػػدها فػػي ن ػػس الرسػػكؿ الك ػريـ  .فالطاقػػة
ٌ

ص َرْف َنا إِلَ ْيػ َؾ
األمر تتمحكر حكؿ تأكيد الماضي باألمر  ,كيظهر في قكله تعالى َ ﴿ :وِا ْذ َ
ضػروه قَػالُوا أ ِ
َنصػتُوا ﴾ [ , ]1فالعػدكؿ مػف ال عػؿ
ػف ا ْل ِج ٍّ
وف ا ْلقُ ْػر َ
سػتَ ِم ُع َ
َنفَ ًار ٍّم َ
آف َفمَمػا َح َ ُ ُ
ػف َي ْ
ضػػػروه ﴾ إلػػى فعػػؿ األمػػر ﴿ أ ِ
َنصػػػتُوا ﴾ أكػػد حػػدكث الحضػػكر مػػف خػػبلؿ
الماضػػي ﴿ َح َ ُ ُ
جػكاب ال ٌشػػرط اإلنصػػات كيؤكػػد أف الجػ ٌػف جمسػكا فػػي مجمػػس لمرسػػكؿ الكػريـ كبعػػد تحقػػؽ

جدية األمر .
تـ االنتقاؿ لئلنصات بما تحممه مف ٌ
فعؿ الحضكر ٌ
المضػارع إلػى األمػر كقػد رصػدنا
كما يقع االلت ات ضمف دائرة الزمف ي
بالع يدكؿ مف ي
يف
مكضػػعا كاح ػػدا له ػػذ النػػكع كش ػػكؿ م ػػا نس ػػبته (  , ) %4كمػػا ف ػػي قكل ػػه تع ػػالى ﴿ :الػ ِػػذ َ
وف ِبحم ِد رٍّب ِيـ وي ْؤ ِم ُن َ ِ
آم ُنوا
وف ا ْل َع ْر َ
وف ِلم ِذ َ
ستَ ْغ ِف ُر َ
َي ْح ِممُ َ
س ٍّب ُح َ َ ْ َ ْ َ ُ
وف ِبو َوَي ْ
ش َو َم ْف َح ْولَ ُو ُي َ
يف َ
اب
َرب َنػػا َو ِسعػػػػْ َت ُكػػؿ َ
ػي ٍس ر ْح َمػ ًة َو ِع ْم ًمػػا فَػػا ْغ ِف ْر لِمػ ِػذ َ
سػ ِبيمَ َؾ َوِق ِيػ ْػـ َع ػ َذ َ
يف تَػ ُ
ػابوا َوات َب ُع ػوا َ
شػ ْ
[]2
ِِ
وف ﴾ إلى األمر في ﴿ فَا ْغ ِف ْر﴾  ,ذلػؾ
ستَ ْغ ِف ُر َ
ا ْل َجحيـ ﴾  ,فانتقؿ مف المضارع في ﴿ َوَي ْ
أف المضػػارع يشػػير لكجػػكد طائ ػػة ش ػري ة مػػف المبلئكػػة تحمػػؿ عػػرش الػػرحمف  ,كتسػػتغ ر
لممؤمنيف  ,فكظي تها حمؿ العػرش كالتسػبيح ﵀ كاإليمػاف بػه كاالسػتغ ار لمػف آمػف بس ٌػيدنا

أف االسػتغ ار خػاص
يظف مػف ىك ىػر ٌ
يمحمد في ذلؾ الزماف كما تميه مف أزمنة  ,كلكي ال ٌ
ػاني بااللت ػػات إلػػى (األمػػر)
بتمػػؾ ال ئػػة لمػػا له ػا مػػف ىس ػ ٍبؽ اإليمػػاف  ,تحػػكؿ الخطػػاب الربػ ٌ

المتمق ػي أف المغ ػرة داخمػػة ل يك ػؿ يمشػػرؾ تػػاب عػػف
ػاجي  ,ليؤكػػد فػػي ن ػػس ي
لخطػػاب حجػ ٌ
المتمقػي  ,ف ػػي
شػػركه كآمػػف بػػا﵀ تعػػالى  ,ممػا أحػػدث ت ػ ي
المػتكمـ ك ي
ػاعبلن بهػػذا االنتقػػاؿ بػػيف ي
االلت ات تعظيـ مف شأف المبلئكة ككذلؾ فيه تعظيـ لممؤمنيف في يكؿ زماف .

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 29 :
 2ػ سكرة غافر  ,اآلية 7 :
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 2ػ االستعارة ِ
اجية
الح َج ّ

صكص منذ عهد أرسطك مف
بدأ االهتماـ باالستعارة كعبلقتها التكاصمية بالن ي
خبلؿ تناكله شكؿ الكممة مف ناحية البناء في المٌغة الشعرٌية  ,مهتما باالنتقاؿ مف
المعنى الحقيقي إلى معنى آخر في االستعماؿ المغكم لمكممة  ,ليسيطر م هكـ ( النقؿ)

م يي ىعرؼ
م فنجد أبا هبلؿ العسكر ٌ
عمى الببلغييف العرب حتى القرف الرابع الهجر ٌ
االستعارة بأنها " ىن ٍقؿ العبارة عف مكضع استعمالها في أصؿ المغة إلى غير لغرض ,
كذلؾ الغرض إم ا أف يككف شرح المعنى أك اإلبانة عنه أك تأكيد كالمبالغة فيه "[, ]1

م.
لتسيطر هذ ال كرة حتى القرف الرابع الهجر ٌ
الحجاجية عندما أهتـ
الجرجاني في مجاؿ االستعارة
كبرزت يجهكد عبد القاهر
ٌ
ٌ
االدعاء) كدكر في اإلثبات  ,كرفض م هكـ ( النقؿ ) لً ييؤسس االستعارة
بم هكـ ( ٌ
ادعاء
أف االستعارة إنما هي ٌ
ٌ
الحجاجية في الببلغة العر ٌبية " فقد تبيف مف غير كجه ٌ

ادعاء معنى االسـ
معنى االسـ لم ٌشيء  ,ال نقؿ االسـ عف ال ٌشيء  ,كاذا ثبت أنها ٌ
لم ٌشيء عممت أف الذم قالك مف ( أنها تعميؽ لمعبارة عمى غير ما كضعت له في المغة
ادعاء
عما كضعت له ) كبلـ قد تسامحكا فيه ألنه إذا كانت ( االستعارة ) ٌ
 ,كنقؿ لها ٌ
معنى االسـ لـ يكف االسـ م ىزاال عما ك ً
ضع له بؿ يمقىٌار عميه "[ , ]2فاالستعارة عند
ي
ي
" طريقة مف طرائؽ إثبات المعنى كتأكيد  ...كأف المعنى الذم ين ىحصميه مف االستعارة
اعؿ كبل الطرفيف
ليس هك المعنى األصمي المزعكـ كانما هك معنى جديد نبع مف ت ي
[]3
االدعاء
أصؿ لبلستعارة
الحجاجية باعتماد مكضكع ٌ
ٌ
المٌذيف ييككنا االستعارة "  ,فقد ٌ

االدعاء
فهك " أكؿ مف استخدـ آليات
حجاجية لكصؼ االستعارة  ,فقد أدخؿ م هكـ ٌ
ٌ
م مف
بمقتضياته الت ٌ
داكلية الثبلثة  :التقرير كالتحقيؽ كالتدليؿ  ,ناقبل القكؿ االستعار ٌ

مرتبة الداللة المجردة إلى مرتبة التداكؿ التي تتكخى يمقتضيات مقاـ الكبلـ ".

[]4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العسكرم  ,أبك هبلؿ الحسف بف عبدا﵀  ,الصناعتيف  ,ص 268
 2ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 437

 3ػ عص كر  ,جابر : ) 1992 (,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب  ,المركػز
الثقافي العربي ػ بيركت  ,ط  , 3ص 226

 4ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف والميزاف أو التكوثر العقمي  ,ص  306ػ ػ ػ ػ 313
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اصػ ٌمية فػػي الػػنص ؛ ألنهػػا
كاالسػػتعماؿ االسػػتعار ٌ
ػاجي كسػػيمة تك ي
م فػػي الػػدرس الحجػ ٌ
ػاجي بمػػا تقػكـ بػػه مػػف
تي ٍحػ ًد ي
ث تى ػ ي
ػاعبل مػع اآلخػػر  ,كتتحػكؿ ألداة مػػف أدكات اإلقنػػاع الحج ٌ
المتى ىخي ػؿ إلػػى أفكػػار جديػػدة اعتمػػادا عمػػى يمقكمػػات حسػػية "
تػػأثير عنػػد تحكيػػؿ المعنػػى ي

الح ٍرًف ػي فػػي الحجػػاج
م يي ىعػػد آليػػه
ٌ
حجاجي ػة بامتيػػاز  ,كيتميػػز عػػف القػػكؿ ى
فػػالقكؿ االسػػتعار ٌ
ً
المػ ػتكمـ
بككن ػػه ي ػػؤدم ع ػػدة كظ ػػائؼ ف ػػي عممي ػػة التى ىخاطيػ ػب ى
كع ىمميت ػػي ال ه ػػـ كالتأكي ػػؿ ب ػػيف ي

م "[ , ]1كتكضح إيمينا سػيمينك
كالمستمع  ,محكال البناء
الحجاجي بكاممة إلى بناء استعار ٌ
ٌ
ص ػ ىدها باالسػػتعارة بأنهػػا " الظ ػاهرة التػػي نػػتكمـ ,
فػػي كتابهػػا (االسػػتعارة فػػي الخطػػاب ) قى ٍ
كربمػػا ن كػػر مػػف خبللهػػا بشػػيء مػػا  ,بم ػػردات شػػيء آخػػر  ,كربمػػا يعكػػس هػػذا كيعػػزز

الحجاجي ػة
ص ػعكبات يمتشػػابكة "[ , ]2عمػػى أف االسػػتعارة
ٌ
طريقػػة معينػػة فػػي الت كيػػر حػػكؿ ي
م أك
تي ىع ػرؼ بككنهػػا " تمػػؾ االسػػتعارة التػػي تهػػدؼ إلػػى إحػػداث تغييػػر فػػي المكقػػؼ ال كػػر ٌ
الحجاجيػة  ,بػؿ
لممتمقي  ,كهي مف الكسائؿ التي يستغمها لمكصكؿ إلػى أهدافػه
ٌ
العاط ٌي ي
إنها مف الكسائؿ التي يعتمدها بشكؿ كبير جدا  ,ما دمنا ين ىسمـ ب رضية الطابع المجػازم

بيعية ".
لمغة الطٌ ٌ

[]3

كحظيػػت االسػػتعارة باهتمػػاـ كبيػػر مػػف المشػػتغميف فػػي الببلغػػة كال مسػ ة كالمسػػانيات

مما شكؿ بيئة خصػبة لتعػدد النظريػات التػي تيىكظػؼ دكرهػا فػي الػنص فتنكعػت يمنطمقػات
جيػة تػأتي بكصػ ها كسػػيمة
هػذ الد ارسػات  ,ألف " االسػتعارة فػي المقامػات الحكاريػة الحجا ٌ

صكصػػيات فيمػػا يتعمػػؽ بعمميػػات ال هػػـ كاإلفهػػاـ كاإلقنػػاع
حجاجيػة تػػكفر مجمكعػػة مػػف ي
ٌ
الخ ي
[]4
م قػكؿ
كالتأثير"  ,كيرل طه عبدالرحمف مف خبلؿ مقاربته الت ٌ
داكليػة أف " القػكؿ االسػتعار ٌ
ً
ػاعمي
ػاجي كحجاجيتػػه مػػف الصػنؼ الت ػ ٌ
حػكارم كحكاريتػػه صػ ة ذاتيػػة فيػػه  ,كأنػه قػػكؿ حجػ ٌ
[]5
نخصه باسـ التحاج كهك مرتبة ثالثة مف االستدالؿ بعد البرهاف ك ً
الح ىجاج".
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عشير ,عبد السبلـ : )2006(,عندما نتواصؿ نغير  ,إفريقيا الشرؽ ػ المغرب ,ص121, 120
 2ػ الدكاف  ,محمد بف سعد ,الدفاع عف األفكار  ,ص 202

 3ػ الشػػهرم  ,عبػػد الهػػادم  ,مقػػاؿ  :آليػػات الحجػػاج كأدكاتػػه  ,ضػػمف كتػػاب الحجػػاج مفيومػػو و
مجاالتو  ,ج ,1ص 236 , 134

 4ػ الدكاف  ,محمد بف سعد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 203
 5ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف والميزاف  ,ص 310
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كيكلي ريتشاردز أهمية بالغة لمدكر الت اعمي لمطاقة االستعارٌية داخؿ السياؽ ذلؾ
ي
أف االستعارة عند " جمعا ل كرتيف مختم تيف تعمبلف معا كتي ٍسىن ىداف إلى كممة كاحدة أك

اعؿ هاتيف ال كرتيف "
عبارة كاحدة يككف حاصؿ معناها ناتجا عف ت ي
كيمثؿ
اعؿ بيف طرفيها ليشكبلف الصكرة االستعارية دكف نقؿ أك استبداؿ ي
قائمة عمى الت ي
و
طرؼ فكرة مختم ة كمف خبلؿ ت اعؿ ال كرتيف تتككف الصكرة ف ي قكؿ المتنبي
يك ٌؿ
[]1

 ,فاالستعارة

( رجبل قامت تعانقه االي ٍس يد ) نض ي عمى الرجؿ ص ات األسكد  ,كما نض ي عمى
األسد ص ات الرجكلة كمف ت اعؿ ال كرتيف في السياؽ نصؿ ل هـ العبلقة بيف الطرفيف

الم ٍستى ىعار
دكف هيمنة طرؼ عمى آخر ,فالصكرة االستعارية ال تيٍبىنى عمى نقؿ ص ات ي
المتمقي مف
الم ٍستٌ ٌعار له  ,بؿ تعتمد عمى التصكر الذهني الذم يتككف عند ي
منه إلى ي

اعمية لبلستعارة " مف أف
خبلؿ ت اعؿ طرفي االستعارة  ,كهذا ما أكدته المدرسة الت ٌ
ضاؼ إليها عبلقات التناظر
المؤسسة لبلستعارة بؿ ىي ٍن ى
المشابهة ليست الكحيدة ي
عبلقة ي
كالتعالؽ ,كأنها تيكسـ بالت اعمٌية لمت اعؿ الح ً
اصؿ بيف مم كظاتها  ,كأف نجاح االستعارة
ى
ي
ٍ ىي
[]2
ً
اللي لمكممة المجاز".
يبقى ببقاء ي
المتمقي يم ٍدركان لبلتساع الد ٌ

كما تى ٍمىن يح االستعارةي النص مساحة مف التأثير مف خبلؿ عبلقات يينشئها الذهف " كاذا
المتضمنة
فحصنا أثر االستعارة جيدا كجدنا أف هذا األثر ال ينشأ مف العبلقات
ٌ
المنطقية ي

إال في حاالت قميمة جدا  ,إف االستعارة هي كسيمة شبه خ ية ىي ٍد يخ يؿ بكاسطتها في نسيج
الم ٍب ًدع ,قادر عمى
التجربة عدد كبير مف العناصر المتنكعة  ,تنشأ مف إدراؾ داخمي عند ي

إقامة عبلئؽ كدالالت جديدة بيف المكجكدات الخارجية تعتمد عمى االتحاد كاالمتزاج ال
الم ٍب ًدع المت ردة
المعبرة عف يرؤية ي
عمى المقارنة كالتمييز  ,كتسعى لخمؽ الصكرة ال ٌنية ي
بربط الكجكد باإلحساس "[ , ]3لهذا اعتبر " البحث في الخطاب االستعارم هك جزء مف
البحث في الخطاب الببلغي نظ ار لممكانة التي تحتمها بيف باقي الصكر الببلغية "[.]4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الزماني  ,كماؿ  ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 48

 2ػ صبحي  ,أميمة  : ) 2015(,حجاجية الخطاب  ,دار كنكز المعرفة ػ ػ عماف  ,ط ,1ص 176

 3ػ صػػالح  ,بشػػرل مكسػػى  : )1994( ,الصػػورة الشػػعرية فػػي النقػػد العربػػي الحػػديث  ,المركػػز
الثقافي العربي ػ بيركت  ,ط , 1ص 93

 4ػ خال ي  ,حسيف  :)2011( ,البالغة وتحميؿ الخطاب  ,دار ال ارابي ػ ػ بيركت  ,ط , 1ص29
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كاجتهد بعض دارسي االستعارة في التمييز بيف نكعيف مف االستعارة  ,كاطمقكا عمى
الحجاجية
البديعية "  ,فاالستعارة
الحجاجية " كعمى األخرل " االستعارة
األكلى " االستعارة
ٌ
ٌ
ٌ
ً
المتمقي لمكصكؿ
حجاجية
هي التي تيؤدم كظي ة
ٌ
ٌ
إقناعية مف خبلؿ الضغط عمى ذ ٍهف ي
اصؿ
الحجاجية  ,كترتبط بالسياقات الت
لؤلهداؼ
ٌ
ٌ
اص ٌمية لتككف أداة تىك ي
خاطبية كالتك ي
المتمقي لتككف أداة حكار كاقناع  ,ذلؾ
المتكمـ ك ي
كتىخاطيب  ,كبعمميات ال هـ كالتأكيؿ بيف ي
مما
أف " القكة
الحجاجية في الم ردات تبدك في االستعماالت االستعارٌية الحجا ٌ
ٌ
جية أقكل ٌ
[]1
ضمار لمتماثؿ
نحسه عند استخدامها لن س الم ردة بالمعنى الحقيقي "  ,فاالستعارة " إ ه
يي ٍم ًك ينها أف تككف يحجة عندما تخدـ اإلقناع  ,فهي نقطة ارتباط في المغة بكص ها استعارة
البديعية فهي إحدل
في حد ذاتها  ,كفي ال كر بكص ه ظاهرة التماثؿ "[ , ]2أما االستعارة
ٌ
كز ٍخرفىتًه " تككف مقصكدة لذاتها كال ترتبط بالمتكمميف كبًمقى ً
ً
اصدهـ
كسائؿ تى ٍجميؿ الخطاب ى ى
ى ى
ي
الحجاجية  ,كانما نجد عند بعض األدباء الذيف يهدفكف مف كرائه إلى إظهار
كأهدافهـ
ٌ
األسمكبي كليس سياؽ
ظي كالت نف
ٌ
تمكنهـ مف المغة  ,فالسياؽ هنا سياؽ الزخرؼ الم ٌ
[]3
ب الدريدم بيف االستعارتيف بالقكؿ " إف االستعارة كاف لـ
اصؿ كالتخاطيب "  ,كتيقى ًار ي
التك ي

حجاجية يأتي بها الشاعر احتجاجا ل كرة فإنها تظ ٌؿ مع ككنها زينة لمكبلـ كتكشية
تكف
ٌ
إقناعيا
مالية لبلستعارة الشعرٌية مطمحا
ٌ
لمقكؿ فاعمة في المتمقٌي  ,ف ي يمقابؿ الغاية الج ٌ
المتمقي
لبلستعارة
ٌ
الحجاجية  ,فمبلستعارة الشعرٌية قدرة عمى ال عؿ بجمالها كالتأثير في ي
حجاجية عارية بطبيعتها مف يكؿ
بسحرها  ,كما أف هذا الت ريؽ ال يعني أف يكؿ استعارة
ٌ

جمالية "[ ]4فالجماؿ يم ٍقتى ًرف باإلقناع  ,كحاكؿ البعض تممس استراتيجية العبلقة بيف
قيمة
ٌ
سيميائي يبيف ما لبلستعارة " مف قدرة عمى تغيير
االستعارة كعمـ العبلمات مف يمنطمؽ
ٌ
المعنى داخؿ الخطابات  ,كبناء لغة تحمؿ شي رات متنكعة ".

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الشهرم  ,عبد الهادم بف ظافر ,آليات الحجاج وأدواتو  ,ص 134
 2ػ بركتكف  ,فيميب  ,الحجاج في التواصؿ  ,ص 122
 3ػ الغزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص 109

 4ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو  ,ص 122 , 121

 5ػ يكسؼ  ,عبد ال تاح أحمد  : )2010 ( ,لسانيات الخطاب وانساؽ الثقافة  ,منشكرات االختبلؼ
ػ الجزائر  ,ط , 1ص 179
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الحجاجية في سكر الحكاميـ في أكثر مف خمسيف مكضعا ,
ككظٌ ت االستعارة
ٌ
كن ٍر ًجع أسباب ارت اع هذ الظاهرة
مشكمة ما نسبته (  ) %31مف الحجاج
الببلغي  ,ي
ٌ

العقدية
إلى ما تتمتع به االستعارة مف قدرة عمى إحداث تغيير في المكاقؼ ال كرٌية ك ٌ
المكصمة
لمكصكؿ إلى األهداؼ
ٌ
كالن ٌ
الحجاجية مف خبلؿ دكائر اإلفهاـ ي
سية ي
لممتمقي ي

لئلقناع  ,كمف ثيـ إلى التأثير كالتغيير ؛ ألنها " أصدؽ أداة تجعؿ القارئ يحس

بالمعنى أكمؿ إحساس كأكفا  ,كتصكر المنظر لمعيف  ,كتنقؿ الصكت لؤلذف كتجعؿ
الحجاجية " ليست حركة في األل اظ  ,كاٌنما
المعنكم مممكسا محسان "[ , ]1فاالستعارة
ٌ
ٌ
الدالالت  ,كهي ليست بديعان  ,بؿ هي طريقة مف طرؽ اإلثبات
هي حركة في المعاني ٌ
الحجاجية إثبات المعنى كتكطيد في الن س.
الٌذم يقكـ عمى اإلدعاء "[ , ]2فكظي تها
ٌ
الحجاجية
كتعتمد االستعارة عمى مبدأم "االدعاء"ك" االعتراض " في كشؼ طاقاتها
ٌ

الجرجاني عندما ذهب إلى أف االستعارة ما هي إال
كالٌتي كضع أساسها عبد القاهر
ٌ
ادعيتها
طريقة مف طرؽ اإلثبات باالدعاء  ,فاالستعارة " يراد إثبات ص وة لمشيء  ...ك ٌ
[]3
م
الص ة في البناء االستعار ٌ
كرىم ٍيته بها "  ,فاالدعاء فعؿ حجاج ٌي يقكم مف ثبات ٌ
عميه ى
المدعي إثبات
الحجاجي  ,فخاصية االدعاء
بهدؼ تأكيد المعنى
ٌ
الحجاجية " يتغيا فيه ي
ٌ

قكله بالمجانسة بيف المستعار منه كالمستعار له لتحقيؽ مبدأ التأييد "[ , ]4كيتجمى عمؿ

المدعي معتقدا صدؽ دعكا كأف تككف له بينات عميها
االدعاء
الحجاجي عندما " يككف ي
ٌ
الحؽ في أف
يعتقد صحتها كصدؽ القضايا الٌتي تتركب منها هذ البينات  ,كما له
ٌ
يصدؽ دعكا كيقتنع بما يقيمه مف أدلة عميها "[. ]5
ييطالب محاكر بأف ٌ
المتمقي في قكله تعالى :
كهدفت االستعارة تأكيد المعنى
الحجاجي كاثباته عند ي
ٌ
[]6
ِ
اف ﴾
اب ِبا ْل َح ٍّ
اف ﴾  ,فاالستعارة المكنية في ل ظ ﴿ ا ْل ِم َ
ؽ َوا ْل ِم َ
﴿ الم ُو ال ِذي أ َ
يز َ
يز َ
َنز َؿ ا ْلكتَ َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ بدكم  ,أحمد أحمد  ,مف بالغة القرآف  ,ص 167

 2ػ المكدف  ,حسف :)2014(,بالغة الخطاب اإلقناعي  ,دار كنكز المعرفة ػ ػ عماف ,ط, 1ص250
 3ػ الجرجاني  ,عبد القاهر  ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 438

 4ػ مكناسي  ,ص ية ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائرم  ,ص 111
 5ػ عبد الرحمف  ,طه  ,المساف والميزاف أو التكوثر العقمي  ,ص 311
 6ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 17 :
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ػي يؤكد ثبات
قامت بإثبات ص ة العدؿ كاالنصاؼ لمقرآف  ,فبػرز االدعاء ك عػؿ حجاجػ ٌ
المشتركة بيف طرفي االستعارة لتأكيد معنى العدؿ  ,فقامت االستعارة بدكر
الص ة ي

ال يح ٌجة لئلقناع بصدؽ القرآف  ,كص ات يم ً
المتمقي لمكصكؿ به
نزله لمتأثير في ذهف ي
ستمدة مف ص ات يم ٍن ًزلىه تعالى شأنه ؛ إلثبات حقيقة
لئلذعاف بأف ص ات هذا القرآف يم ٌ
أنه مف عند ا﵀  ,لتظهر القكة الحجاجية في هذ االستعارة مف خبلؿ إبرازها لشيء خ ي

لمرسؿ
معنكم كهك العدؿ كنقمه لشيء ٌ
ٌ
حسي كهك الميزاف كمف خبلؿ إثبات ص ة العدؿ ي
القرآف باالستعارة  ,يككف إثبات ص ة العدؿ لمقرآف التي استمدها مف يمرسمه  ,فالعدؿ
ال يصدر عنه إال عدؿ " فتمطؼ ا﵀ باالستعارة فيما أراد إثباته  ,حتى جعمها كالشيء
الذم يجب له الثبكت كالحصكؿ  ,ككاألمر الذم نصب له دليؿ بقطع كجكد "[. ]1

ت ص ة العدؿ لمقرآف تدرجت االستعارة إلثبات ص ة الح ظ لمقرآف
كبعد أف أيثٍبًتى ٍ
بإيضاح األمكر المعنكية بأشياء محسكسة  ,يقكؿ تعالى ﴿ َوِان ُو ِفي أ ٍُّـ ا ْل ِكتَ ِ
اب لَ َد ْي َنا
[]2
ِ
ِ
م ﴿ أ ٍُّـ ا ْل ِكتَ ِ
اب ﴾ عف أصؿ الكتاب  ,فاستعير
يـ ﴾  ,فقد يعبر بالم ظ االستعار ٌ
لَ َعم ٌّي َحك ٌ
الحجاجية لبلستعارة المكنية مف خبلؿ تىكظي ها ( أي ٌـ )
ل ظ ﴿ أ ٍُّـ ﴾ لؤلصؿ لتتش ٌكؿ الطاقة
ٌ
ضمف سياؽ " يمثؿ ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا فينتقؿ السامع مف حد السماع
ظ فيها القرآف الكريـ باأليـ  ,فتـ االحتجاج
إلى حد العياف "[ . ]3فقد شبه األلكاح التي يح ً ى
طب " باستعارته
لممخا ى
فتحكلت االستعارة دليبل يثبت الح ظ  ,فبانت ي
لقضية ح ظ القرآف ٌ ,
فائدة كمعنى كغرض  ,لكال مكاف تمؾ االستعارة لـ يحصؿ "[ , ]4في قكله َ ﴿ :وا ْل ِكتَ ِ
اب

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ا ْل ُم ِب ِ
يـ ﴾.
يف * إِنا َج َع ْم َناهُ قُ ْرآ ًنا َع َرِبيًّا ل َعم ُك ْـ تَ ْع ِقمُ َ
وف * َوِان ُو في أ ٍُّـ ا ْلكتَاب لَ َد ْي َنا لَ َعم ٌّي َحك ٌ
( ف  :ح ظ القرآف )

ح 3ػػػػ ﴿ ِفي أ ٍُّـ ا ْل ِكتَ ِ
اب ﴾
ح 2ػػػػ ﴿ قُ ْرآ ًنا َع َرِبيًّا ﴾
ح 1ػػػػ ﴿ َوا ْل ِكتَ ِ
اب ا ْل ُم ِب ِ
يف ﴾

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 72
 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 4 :

 3ػ الزركشي  ,بدر الديف  ,البرىاف في عموـ القرآف  ,ج , 3ص 433
 4ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,أسرار البالغة  ,ص 33
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لمستكل آخر مف اإلقناع
كمع استمرار إنكار ال يك ار كعنادهـ انتقمت االستعارة ي
عف طريؽ إجراء مقارنة القيرآف بالكتاب ال ًذم أنزؿ عمى سي ًدىنا مكسى كعرفكا ً
ص ٍدقىهي ؛
ى
ي
ً
احد  ,كما أف دكر الر يسؿ كاحد  ,ككذلؾ حاؿ الكافريف
ص ىد ىر ًك ىبل
الكتابيف ك ه
إلثبات أف ىم ٍ
َٰ ِ
ِِ ِ
اب م َ ِ
ِ
اب
اما َوَر ْح َم ًة َو َى َذا كتَ ٌ
وس َٰى إ َم ً
مع يكؿ الر يسؿ كاحد  ,فيقكؿ تعالى َ ﴿ :ومف قَ ْبمو كتَ ُ ُ
[]1
ِ
صؿ هذا اإلطبلؽ استعارة
صد ٌ
اما َوَر ْح َم ًة ﴾ كأى ٍ
ٍّؽ لٍّ َ
م َ
سا ًنا َع َرِبيًّا ﴾  ,فاستخدمت ﴿ إ َم ً
استي ًع ىير اإلماـ لكتاب مكسى ؛ ألنه يي ٍرًشد إلى ما يجب
مكنية صارت بمنزلة الحقيقة  ,ىك ٍ
[]2
ً
الكتاب بها استعارةه لككنه سببان في ن ع المتبعيف لً ىما تضمنه مف الخير
ؼ
ص ي
كك ٍ
عممه  ,ى
م في القكؿ
 ,كازدادت قكة اإلثبات لهذ المطابقة عف طريؽ التكظيؼ االستعار ٌ
فالمدعي أثبت القيمة العقدية لمكتب السماكية  ,جاعبلن مف االستعماؿ
الحجاجي  ,ي
ٌ
ماكية في ن ع متبعيها .
م آلية مف آليات اإلقناع لمكصكؿ إلى دكر الكتب الس ٌ
االستعار ٌ

اإللهية ) " لدفع اإلنساف إلى
الحجاجية إلظهار بعض ( النعـ
ككظ ت االستعارة
ٌ
ٌ
اإللهية أسمكب آخر
المنعـ  ,فالحديث عف النعـ
ٌ
الت كير في ىم ٍ
صدرها كعظمة الخالؽ ي

[]3
المتمقي لمكصكؿ إلقناعه بعظمة
مف أساليب الدعكة "  ,كالدعكة تيٍبىنى عمى التأثير في ي
يد السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ؽ ِل َمف
سطُ ٍّ
الرْز َ
الخالؽ ككحدانيته  ,يقكؿ تعالى  ﴿ :لَ ُو َمقَالِ ُ
ض َي ْب ُ
ََ
[]4
ِ
استعير بم ظ مقاليد عمى سبيؿ االستعارة المكنية عف خي ارت
َي َ
اس َوَي ْقد ُر ﴾  ,ك ي
ش ُ

ت الخيرات بال يك ينكز  ,كأيثبت لها ما هك مف يمرادفات المشبه
السماكات كاألرض  ,ف يشبهى ٍ
الم ً
تصرؼ بما ين ع الناس مف الخيرات [ ]5؛
به كهك الم اتيح  ,كالمعنى  :أنه كحد ي

م حقٌؽ استدالؿ بكاسطة االستعارة إلثبات عظمة الخالؽ  ,محاكال
فالمم كظ التصكير ٌ
المخاطىب ال كرية كالعاط ية ؛ إلفهامه كالتأثير فيه كاقناعه .
إحداث تغيير في مكاقؼ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 12 :

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 26ص  24ػ ػ 25

 3ػ الحمػػداني  ,عبػػد القػػادر ,سػػور الحػواميـ ػ دراسػػة بالغيػػة تحميميػػة  ,رسػػالة دكتػػك ار  ,جامعػػة
المكصؿ  ,العراؽ  , 2003 ,ص 72

 4ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 12 :

 5ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 49
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باني يمتمثؿ في كي ية االستعاذة مف
كانتقمت بنا االستعارة إلى إثبات مبدأ ر ٌ
نز َغن َؾ ِم َف الش ْيطَ ِ
اف
م في قكله تعالى َ ﴿ :وِاما َي َ
الشيطاف  ,مف خبلؿ المم كظ التٌصكير ٌ
[]1
ِ
ِ
َن ْزغٌ فَ ْ ِ ِ ِ ِ
مس شديد
يـ ﴾  ,كالنزغ " النخس  ,كحقيقته ٌ :
استَع ْذ بالمو إن ُو ُى َو السميعُ ا ْل َعم ُ

ً ً
الشيطانية بخكاطر
إصبع  ,كهك هنا مستعار التصاؿ القكة
طرؼ يعكد أك
ٌ
ى
لمجمد ب ى
[]2
المتمقي تحثٌه
اإلنساف تأمر بال ٌشر كتصرفه عف الخير "  ,فاالستعارة يمكجه نحك ذهف ي
عمى الت كير كاعماؿ العقؿ مف خبلؿ ت اعمه مع هذ االستعارة التي تي ً
كصميه لحقيقة
عداكة الشيطاف األزلية لئلنساف كسعيه الدؤكب لبليقاع به كابعاد عف الخالؽ  ,كتكمف

االستداللية في هذ االستعارة ب هـ أهداؼ الشيطاف اإلغكائية  ,ذلؾ أف الرسكؿ
القكة
ٌ
الكريـ كهك المحمي مف ا﵀ تعالى لـ يسمـ مف مخططات الشيطاف  ,فكيؼ باإلنساف ؟
كمف نً ىعـ ا﵀ عمى اإلنساف أنه لقنه طريقة حماية ن سه مف نزغ الشيطاف باالستعاذة منه
الحجاجية في األقكاؿ االستعارٌية الٌتي
فمنظكمة االستعارة في هذ اآلية تكصمنا لمغاية
ٌ

المتمقي في
تهدؼ إلثبات مبدأ االستعاذة مف الشيطاف  ,فيمزـ االستعماؿ االستعار ٌ
م ي
المنطقي لحقيقة االستعاذة  ,كاإلذعاف لها .
حجاجية االستمزاـ
األقكاؿ ال
ٌ
ٌ
م في إثبات ادعاء اختبلؼ اليهكد كالنصارل الذيف
كساهـ البناء االستعار ٌ
يف أ ِ
ُورثُوا
عاصركا النبي عميه الصبلة كالسبلـ في أنبيائهـ  ,يقكؿ تعالى َ ﴿ :وِاف ال ِذ َ
ِ
ش َّؾ ٍّم ْن ُو م ِر ٍ
يب ﴾ [ , ]3فاستيعير لى ٍظي ﴿ أ ِ
ُورثُوا ﴾ لئلشارة لمخم ية
اب ِمف َب ْع ِد ِى ْـ لَ ِفي َ
ا ْلكتَ َ
ُ

في عمـ الكتاب  ,فأثبتت االستعارة أف هذ ال ئة مف اليهكد كالنصارل تصارع ان عاالت
ش َّ
ؾ﴾
سية عني ة دفعتهـ إلى الشؾ في القرآف  ,كتعاقبت االستعارات في استعارة ﴿ ِفي َ
ن ٌ

" ظرفية مجازية كهي استعارة تبعية  ,يشبه تمكف الشؾ مف ن كسهـ بإحاطة الظرؼ

الحجاجية بإثبات اختبلؼ عمماء اليهكد
بالمظركؼ "[ , ]4فحقٌقت االستعارة الغاية
ٌ
النبكة  ,فكانت االستعارة دليبلن قكيان يصعب إبطاله .
كالنصارل في أمر ي

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة فصمت  ,اآلية 36 :

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 24ص 297
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 14 :

 4ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص  58ػ ػ 59
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كفي القرآف الكريـ حججان استعارية تيناغي الركح مف خبلؿ خطاب الرسكؿ الكريـ
ِ
ع لَ ُكـ ٍّم َف الد ِ
وحا َوال ِذي أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َؾ َو َما
في قكله تعالى َ ﴿ :
ش َر َ
ٍّيف َما َوص َٰى ِبو نُ ً
ٍّيف وَال تَتَفَرقُوا ِف ِ
اىيـ وموس َٰى و ِعيس َٰى أ ْ ِ
ِ
ِ
يو ﴾ [ , ]1فاستيعيرت
يموا الد َ َ
َوص ْي َنا ِبو إِ ْب َر َ َ ُ َ َ َ
َف أَق ُ

لمتبييف  ,فأكحت االستعارة بما في هذا الشرع مف امتداد يشمؿ
الم ظة ﴿ َ
ش َر َ
ع ﴾ هنا ٌ
يكؿ البشرية  ,ذلؾ أف الشرع ليغة " يم ٍكًرد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربكف منها

كيستقيكف  ,كالعرب ال تسميها شريعة حتى يككف الماء عدا ال انقطاع له "[ , ]2فكانت
ماكية مف
االستعارة دليبلن قكيان عمى إثبات أف الديف
اإلسبلمي هك امتداد لمديانات الس ٌ
ٌ
أقدـ رسالة أرسمت لسيدنا نكح عميه السبلـ  ,كما جاءت االستعارة في ﴿ أ ْ ِ
يموا
ٌ
َف أَق ُ
ٍّيف وَال تَتَفَرقُوا ِف ِ
يو ﴾ فاالستعارة في ( أقيمكا كال تت رقكا ) لمحرص عمى العمؿ به ,
الد َ َ
فغاية االستعارات ىحث الناس عمى التمسؾ بً يك ٍب ىرل النعـ اإللهية عميهـ المتمثمة في
اإلسبلـ فهي نعمة ركحية .
اإليمانية مف خبلؿ تى ٍع ًميمها عمى
الحجاجية بعض القكاعد
ككضحت االستعارة
ٌ
ٌ
ٌ
صكؿ لم هـ كاثبات
اإلسبلمي ما ييؤدم إلى عممية
المجتمع
ٌ
لمك ي
إقناعية في التخاطيب ي
ٌ
لمتمقي ؛ ألنها " ليست زخرفة ل ظية  ,كاٌنما هي منتج لمداللة كمؤسس
األفكار عند ا ي
[]3
اىا إِال ُذو َحظَّ
ص َب ُروا َو َما ُيمَق َ
لممعنى "  ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :و َما ُيمَق َ
اىا إِال ال ِذ َ
يف َ
[]4
اىا ﴾ مستعار لمسعي لتحصيمها  ,كما تكمف أهمية االستعارة
َع ِظ ٍيـ ﴾  ,فم ظ ﴿ ُيمَق َ
ممتمقي حتى يككف اإلحساس
المضمكف الداللي الذم تسعى إليصاله ل ي
الحجاجية في ى
ً
االقناعية في االستعارة  ,كما في قكله َ ﴿ :ولِ ُك َّؿ
كمؤث ار  ,فتتكلد القكة
ٌ
بال كرة يم ٍقنعا ي
وف ﴾ [ , ]5فأيكضحت االستعارة
َع َمالَ ُي ْـ َو ُى ْـ َال ُي ْ
َد َر َج ٌ
ظمَ ُم َ
ات ٍّمما َع ِممُوا َولِ ُي َوفٍّ َي ُي ْـ أ ْ
الب ٌار بكالديه كالكافر الجامع بيف الك ر كالعقكؽ
﴿ َد َر َج ٌ
المؤ ًمف ى
ات ﴾  ,أف ل يكؿ مف ي
الحجاجية مف الثنائية الضدية في السياؽ أداة إقناع .
فككنت االستعارة
ٌ
درجات ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 13 :

 2ػ ابف منظكر  ,محمد بف مكرـ  ,لساف العرب مادة ( شرع )

 3ػ الهزاني  ,حصة  ,الكظي ة الحجاجية لبلستعارة  ,المجمة األردنية في المغة العربية ,ـ ,13ع3
 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 35 :

 5ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 19 :
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كحضرت االستعارة في خطاب ا﵀ عز كجؿ لمرسكؿ الكريـ في سكر الحكاميـ
ألهداؼ يمتنكعة منها ثبات مكانة القيرآف الكريـ كما في قكله تعالى َ ﴿ :و َك ََٰذلِ َؾ أ َْو َح ْي َنا
[]1
وحا ﴾ لمقرآف الكريـ  ,فقد جعمت الهداية مف
وحا ٍّم ْف أ َْم ِرَنا ﴾  ,فاستيعيرت ﴿ ُر ً
إِلَ ْي َؾ ُر ً
المشركيف بضركرة
الضبللة بحمكؿ الركح في الجسد لمداللة عمى مكانة القرآف كاقناع ي
وحا ﴾ في دالالتها المعنكية قى ٍد ار مف التعظيـ لمقرآف كقكة
اإليماف  ,كما تحمؿ ﴿ ُر ً

حجاجية بأنه مف عند ا﵀ إللزاـ الناس بالتصديؽ به  ,كما أف في تنكيرها شيء مف
ٌ
ور ﴾ لمقرآف لما
َم ِرَنا ﴾  ,كما استيعيرت ﴿ ُن ًا
المتكمـ في ﴿ أ ْ
التعظيـ  ,زاد مع ضمير ي
ً
المتمقي
فيه مف الهيدل  ,فالقرآف كالركح لمجسد  ,ككالنكر لمككف  ,مما يزيد اإلقناع عند ي
الحجاجية في خطاب ا﵀ لمرسكؿ عف قيمة
عف طريؽ االستعارة  ,كأبانت االستعارة
ٌ
ً
المؤمنيف في قكله
الديف
اإلسبلمي لمناس كأهميته  ,كلـ تي ٍهمؿ االستعارة اإلشادة بمكاقؼ ي
ٌ
اموا تَتََنز ُؿ َعمَ ْي ِي ُـ ا ْل َم َال ِئ َك ُة ﴾[ , ]2باستعارة
 ﴿ :إِف ال ِذ َ
يف قَالُوا َرب َنا الم ُو ثُـ ْ
استَقَ ُ
معجميا عدـ االعكجاج ك ً
الميؿ  ,كاستعيرت إلثبات معنى مف
االستقامة كالتي تعني
ٌ
يجمع حسف العمؿ كالسيرة عمى الحؽ كالصدؽ  ,كفيها دعكة لممؤمنيف بالثبات عمى
التكحيد كااللتزاـ بما كم كا به .
كما أكدت االستعارة مف خبلؿ استعمالها الحجاجي إثبات ادعاء بطبلف حجج
ِ
ِ ِ
يف يحاج َ ِ
ِ
يب لَ ُو ُحجتُ ُي ْـ
استُ ِج َ
ال يك ار  ,فقاؿ تعالى َ ﴿ :والذ َ ُ َ
وف في المو مف َب ْعد َما ْ
ند رٍّب ِيـ ﴾ [ , ]3فاستيعيرت ﴿ َد ِ
اح َ ِ
َد ِ
ض ٌة ﴾ كالتي تعني  " :الزلؽ  ,كمكاف دحض
اح َ
ض ٌة ع َ َ ْ
إذا كاف مزلة ال تثبت عميها األقداـ "[ , ]4كاستعير الدحض لمبطبلف بجامع عدـ الثبكت

القدـ في المكاف الد ٍح ً
ض  ,كلـ يبيف كجه دحضها اكت اء بما يبيف في
كما ال تثبت ى
تعدد اآللهة [ , ]5فأراد ا﵀ مف خبلؿ
تضاعيؼ ما ىنزؿ مف القرآف مف األدلة عمى فساد ٌ
الحجاجي لبلستعارة االعتراض عمى يكؿ حجج ال يك ار كاثبات بطبلنها.
االستعماؿ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 52 :
 2سكرة فصمت  ,اآلية 30 :

 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 16 :

 4ػ ابف منظكر  ,محمد بف مكرـ  ,لساف العرب  ,مادة ( دحض )

 5ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 66
109

م مف خبلؿ الجمع بيف المتناقضات ً ,مما
البعد
كيظهر ي
الحجاجي لمقكؿ االستعار ٌ
ٌ
م في القكؿ
يساعد عمى إثبات المعنى
المتمقي  ,فاالستعماؿ االستعار ٌ
الحجاجي عند ي
ٌ
فالمدعي يعمد إلى
الحجاجي يزيد مف قكة اإلثبات عف طريؽ المقارنة بيف المتضاديف  ,ي
ٌ
الحجاجية
إثبات ادعائه بهذ المقابمة بهدؼ اإلقرار بها كقبكؿ حكمها  ,فمثمت االستعارة
ٌ

الضدية بينهما
المقابمة
ٌ
دكر أداة اإليضاح لتبيف طريؽ الخير كطريؽ الشر مف خبلؿ ي
يد َح ْر َث
اف ُي ِر ُ
اف ُي ِر ُ
يد َح ْر َث ْاْل ِخ َرِة َن ِزْد لَ ُو ِفي َح ْرِث ِو َو َمف َك َ
في قكله تعالى َ ﴿ :مف َك َ
الد ْنيا نُ ْؤِت ِو ِم ْنيا وما لَ ُو ِفي ْاْل ِخرِة ِمف ن ِ
ص ٍ
يب ﴾ [ , ]1فاستيعير ﴿ َح ْر َث ﴾ لمزيادة ,
َ
َ
َ ََ
المؤ ًمف ) كضد ( الكافر)  ,لما فيها مف ىحث لئلقباؿ عمى
فقابمت االستعارة بيف ( ي

كس ٍخ ًرية مف إقباؿ الكافر عمى الدنيا  ,فقد "
لممؤ ًمف  ,ي
اآلخرة باألعماؿ الصالحة ي
صكبة في التعبير كحيكية تمثمت بإخراج المعنى الذم يرمي إليه القرآف
تكافرت عمى يخ ي

بالتصكير الحس ٌي بتجسيد األعماؿ في صكرة ( الحرث ) القريبة إلى الحس كالكجداف
المؤثرة "[. ]2
المكحية ي
في معانيها ي
ككظ ت األل اظ في القرآف بما تحمؿ مف طاقة مجازية مف خبلؿ االستعارة التي
ً
المدعي  ,فتحكؿ الجماد منزكع المشاعر إلى
اهتمت بتشخيص الجماد ض ٍم ىف تصكرات ي
ً
البكاء عمى ال يك ار في قكله تعالى:
كائف يم ٍن ىعؿ األحاسيس ,فالسماء كاألرض تمتنع عف ي
ض ﴾ [ , ]3فأكحت االستعارة المكنية بً ىم ٍق ًت الكافريف كعدـ
اس َو ْاأل َْر ُ
﴿ فَ َما َب َك ْت َعمَ ْي ِي ُـ الس َم ُ
ت أف لمجمادات عاط ة كأنها مكجكدة في يكؿ المخمكقات عمى قى ٍد ًر
الحزف عميهـ  " ,كأىثٍىبتى ٍ
[]4
لممؤ ًمف مف خبلؿ الضد إذ يتيقف
الحاجة "  ,لكف االستعارة تحمؿ معنى خ يان يم رح ي

آلية
المؤ ًمف بالقياس أف السماء كاألرض تحزف عمى مكته كتبكي عميه " ,فاالستعارة ٌ
ي
م ما عف طريؽ
كتتأسس عمى فهـ لمجاؿ
تصكرٌية تحكـ اشتغاؿ نظاـ ت كيرنا ,
تصكر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المجرد عف طريؽ المحسكس"[.]5
ئي يسعى إلى فهـ
ٌ
آخر  ,كهك إسقاط بطبيعته جز ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 20 :

 2ػ الحمداني  ,عبد القادر  ,سور الحواميـ ػ دراسة بالغية تحميمية  ,ص 286
 3ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 29 :

 4ػ الشعراكم ,محمد متكلي :)1991(,تفسير الشعراوي ,منشكرات أخباراليكـ,القاهرة  ,ص14004
 5ػ البكعمراني  ,محمد  ,ال ضاء كتمثؿ يبنى المغة كالخطاب  ,مجمة سياقات  ,ـ, 3ع2018 , 1
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م مف خبلؿ تكظيؼ مبدأ االعتراض ,
كبرزت الص ة
ٌ
الحجاجية لمقكؿ االستعار ٌ
كالٌذم يعمؿ عمى ت نيد دعكة سابقة مف خبلؿ تقديـ الحجج كالبراهيف النابعة مف
إقناعية كطاقة تأثيرٌية فشركط االعتراض " أف
م  ,كما فيه مف قكة
ٌ
االستعماؿ االستعار ٌ
المعترض المدعي بإثبات دعكا  ,كأف ال يي ىسمـ له
يرد عمى دعكة سابقة  ,كأف يطالب
ي
إال عند تماـ اقتناعه بصحة هذا اإلثبات "[ , ]1كبرز ً
الح ىجاج مف خبلؿ " مبدأ االعتراض
في طريقة تكسؿ االستعارة لمتم ٌكف مف دحض الحجج القائمة بإقامة حجج أقكل منها ,

حد ذاتها لتبياف األمكر عمى حقيقتها دكف زيؼ يذكر "[ , ]2كمف
كقد جيء باالستعارة في ٌ
كرد فعؿ عمى قكؿ
هنا فاالعتراض االستعارم " فعؿ
استجابي  ,إذ يصدر مف صاحبه ٌ
ٌ

خصمه".

[]3

م لبلعتراض عمى يكؿ مف يتعرض ل صاحة القرآف ,
كجاء االستعماؿ االستعار ٌ
[]4
عز كج ٌؿ
َع َج ِميًّا لقَالُوا لَ ْوَال فُ ٍّ
آياتُ ُو ﴾  ,فا﵀ ٌ
فقاؿ تعالى َ ﴿ :ولَ ْو َج َع ْم َناهُ قُ ْرآ ًنا أ ْ
صمَ ْت َ
يعترض عمى مف يعاند في أمر فصاحة القرآف  ,كيطالب أف يككف القرآف بمغة غريبة ,
أعجمي ) ,
الحجة عمى هذا العناد فجاء االستعماؿ االستعارة في ل ظ (
كبقصد إقامة ي
ٌ
لمتدليؿ عمى أف هذ الرغبة ما هي إال شكؿ مف أشكاؿ العناد  ,ف ندت االستعارة
حيث إف األعجمي هك ما
كصؼ القرآف باألعجمي تشبيها له بكبلـ مف ال ي صح مف ي
رد  ,إما بأىف ذلؾ
ال ي هـ معنا  " ,فأخبر أنه لك نزؿ
أعجميا لكانكا يحتجكف في ٌ
ٌ
خارج عف يعرؼ خطابهـ  ,كبأنه ال ىي ًبيف لهـ كجه اإلعجاز فيه  ,كأنه إذا تحداهـ إلى
الحجةي عميهـ "[ , ]5فدحض االستعماؿ
ما هك مف لسانهـ كشأنهـ فعجزكا عنه كجبت ي
أعجمي نا الستمركا في
الكاهية فمك جعؿ ا﵀ القرآف
ٌ
االستعار ٌ
م باالعتراض يكؿ حججهـ ى
آياتُ ُو ﴾  .كلينتقؿ لتكبيخ المشركيف عمى ًعنادهـ بحجة
ضبللهـ  ,كقالكا َ ﴿ :ل ْوَال فُ ٍّ
صمَ ْت َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عبد الرحمف  ,طه ,المساف والميزاف او التكوثر العقمي  ,ص 311

 2ػ مكناسي  ,ص ية ,مقومات الحجاج في الخطاب االصالحي  ,ص 123
 3ػ عبد الرحمف  ,طه ,في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ  ,ص 43
 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 44 :

 5ػ الباقبلني  ,أبك بكر محمد بف الطيب  ,إعجاز القرآف  ,ص 13
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وف ِفي آ َذ ِان ِي ْـ َو ْقٌر َو ُى َو َعمَ ْي ِي ْـ
يف َال ُي ْؤ ِم ُن َ
أخرل أقكل تتمثؿ في قكله تعالى َ ﴿ :وال ِذ َ
عمى ﴾ فاستعيرت ل ظ ﴿ عمى ﴾ ً
ضد االهتداء ليعترض عمى إصرارهـ العناد ,
ًَ
ًَ
فكظؼ االستعارة لمتكبيخ  ,فمـ يستطيعكا يرٍؤىية األدلة التي قدمت لهـ فجاءت االستعارة

صد لذاتها كانما لمعاف كدالالت نستش ها مف
يم ىحممىةن بداللة إيحائية فاألل اظ فيها ال تي ٍق ى
ً
فيستمركا في إنكارهـ ىر ٍغـ هذا
كراء كجكدها في السياؽ يمرتبطة بما تقضي أحكاـ النظـ
التكبيخ  ,ليرت ع نسؽ التكبيخ كالتقريع باستخداـ االستعارة التمثيمية في قكله  ﴿ :أُوَٰلَ ِئ َؾ
اف ب ِع ٍ
ِ
يد ﴾  ,فقد يشبهى حالهـ في عدـ قبكؿ المكاعظ كاعراضهـ عف
ُي َن َ
اد ْو َف مف م َك ٍ َ
القرآف بحاؿ مف يينادل مف مكاف بعيد  ,فبل يسمع كال ي هـ ما ينادل به فحممت الصكرة
االستعارٌية مف الدالالت باعتمادها عمى اإليحاء [ , ]1فتجمى االعتراض مف خبلؿ

م في مكقؼ ا﵀ مف هذا العناد  .كما يعترض ا﵀ تعالى عمى
االستعماؿ االستعار ٌ
ٍّ
ص ْف ًحا أَف ُكنتُ ْـ
إنكار ال يك ار له كاعراضهـ عنه فيقكؿ تعالى  ﴿ :أَفَ َن ْ
ض ِر ُ
ب َعن ُك ُـ الذ ْك َر َ
[]2
ض ِرب ﴾ لًمطرًد كالصر ً
ؼ ىكتىٍر ًؾ أ ٍىم ًر ًه ىد ىايتً ًه ٍـ ,
س ِرِف َ
يف ﴾ فاستعيرت ل ظة ﴿ أَفَ َن ْ ُ
قَ ْو ًما م ْ
ٍ ى ٍ
كزاد في كصؼ حالهـ استخداـ االست هاـ ً
اإل ٍن ىك ًارم مع االستعارة  ,لًمض ٍغ ًط عميهـ

كلمتدليؿ عمى أنهـ قكـ اسرفكا كبالغكا في إعراضهـ عف القرآف .

ظـ
م في السياؽ
الحجاجي كسيمة لمكشؼ عف ًع ى
كشكؿ االستعماؿ االستعار ٌ
ٌ
سمُ ُيـ
استْ ُي ْـ ُر ُ
عقاب األمـ التي ك رت برساالت أنبيائها فيقكؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :فمَما َج َ
ِ
ِبا ْلب ٍّي َن ِ
فصكر
وف ﴾ [, ]3
ند ُىـ ٍّم َف ا ْل ِع ْمِـ َو َح َ
ات فَ ِر ُحوا ِب َما ِع َ
ستَ ْي ِزُئ َ
َ
اؽ ِب ِيـ ما َكا ُنوا ِبو َي ْ
ٌ
ً
اؽ ِب ِيـ ﴾ لتصكير اإلحاطة
الح ىجاج باالستعارة هكؿ هذا العقاب  ,فقد استيعيرت ﴿ َو َح َ
لممتمقي بما فيها مف شدة لـ تترؾ
مف يكؿ جانب تصكي ار ٌ
حسيا لتككف اإلحاطة معمكمة ي
لممتمقي
لهـ احتماؿ اإلفبلت منها دكف تحديد لنكع العقاب لتترؾ باب التأكيؿ م تكحا ي

حجاجية .
اللي لبلستعارة طاقة
ٌ
ليت اعؿ مع الخطاب  ,فيشكؿ المضمكف الد ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الحمػػداني  ,عبػػد القػػادر ,سػػور الحػواميـ ػ دراسػػة بالغيػػة تحميميػػة  ,رسػػالة دكتػػك ار  ,جامعػػة
المكصؿ  ,العراؽ  , 2003 ,ص  51ػ ػ ػ 53

 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 5 :
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 83 :
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م,
ػاجي االسػتعار ٌ
كمع استمرار عناد ال يك ػار يرت ػع نسػؽ العػذاب فػي السػياؽ الحج ٌ
[]1
ِ
ِ
ِ
ِ
َخػ َػز َٰ
ى﴾
اب ْاْل ِخػ َػرِة أ ْ
اب ا ْلخػ ْػزِي فػػي ا ْل َح َيػػاة الػػد ْن َيا َولَ َع ػ َذ ُ
فيقػػكؿ تعػػالى  ﴿ :لٍّنُػػذيقَ ُي ْـ َع ػ َذ َ
المكني ػة فػػي ﴿ لٍّ ُنػ ِػذيقَ ُي ْـ ﴾ لتشػػبه العػػذاب بالطعػػاـ عمػػى كجػػه الس ػخرية
فجػػاءت االسػػتعارة
ٌ
كالتهكـ  ,كما أف عممية التذكؽ تىتًـ عمػى ىع ىجػ وؿ دكف تىػأى وف  ,كمػا فػي تنػاكؿ الطعػاـ  ,فمػا
المهمؾ إال كجبة سريعة لمتػذكؽ كال يقػارف بعػذاب اآلخػرة حتػى ىن ىخػاؿ أف هػذا
هذا العذاب ي
المعن ػػى ال تؤدي ػػه غي ػػر االس ػػتعارة " عب ػػر استحض ػػار حاس ػػة الػ ػ ٌذكؽ ب ػػدال م ػػف اس ػػتعماؿ
[]2
ػاعي اسػػتخداـ ضػػمير
ػ
ن
ق
اإل
ػد
ػ
ع
الب
ؽ
ػ
م
ع
ػا
ػ
م
ك
,
المتمق ػي"
ى
ي
ى
اإلصػػابة لشػ ٌػدة أثػػر الػػذكؽ فػػي ي
ٌ
س ْم َنا ﴾ كتعمؽ األمر في ﴿ لٍّ ُن ِذيقَ ُي ْـ ﴾ با﵀ لمتعظيـ مف شأف ال اعؿ .
المتكمـ في ﴿ فَأ َْر َ

باني لمف ك ر لمتأثير في
كتستمر االستعارة
ٌ
الحجاجية في إظهار نماذج العقاب الر ٌ
ك ار قريش لبلعتبار كإلقناعهـ بضركرة تصديؽ سيدنا يمحمد  ,فيضرب لهـ مثاؿ عذاب
استَ َحبوا ا ْل َع َم َٰى َعمَى ا ْل ُي َد َٰى فَأَ َخ َذتْ ُي ْـ
ود فَ َي َد ْي َن ُ
قكـ ثمكد  ,يقكؿ تعالى َ ﴿ :وأَما ثَ ُم ُ
اى ْـ فَ ْ
[]3
ص ِ
اعقَ ُة ا ْل َع َذ ِ
اب ا ْل ُي ِ
لممؤمف  ,فقارنت
َ
وف﴾ فاستيعير ل ظ ﴿ا ْل َع َم َٰى ﴾ لم يكافر ك ﴿ا ْل ُي َد َٰى﴾ ي
لممخاطىب عف حاؿ كبل منهما  ,كاتبعت باستعارة ﴿ وفَأَ َخ َذتْ ُي ْـ
االستعارة بينهما لتكشؼ ي
ص ِ
اعقَ ُة ا ْل َع َذ ِ
قناعية  ,كما
اب ﴾ لتيؤلؼ فكرة مركبة مف االستعارتيف تزيد مف الطاقة اإل ٌ
َ

هيبية  .كقامت االستعارة
أف (الصاعقة) متناسبة مع ( العمى ) لما فيها مف طاقة تر ٌ
الحجاجية بدكر أداة الكشؼ عف سبب العذاب كاالنتقاـ مف ال يك ار ,كما في قكله تعالى
ٌ
يف ﴾ [ , ]4ككسيمة لبلعتبار مف حاؿ يكؿ
آسفُوَنا انتَقَ ْم َنا ِم ْن ُي ْـ فَأَ ْغ َرْق َن ُ
َج َم ِع َ
اى ْـ أ ْ
َ ﴿ :فمَما َ
آسفُوَنا ﴾ لمعنى عصكنا دكف
كافر عنيد  ,كمكعظة ل يك ار قريش  ,فاستيعير ل ظ ﴿ َ
المتمقي
إشارة لممعاصي التي قامكا بها لتختزؿ االستعارة يكؿ أصناؼ المعاصي لتدفع ي
كتستمد هذ االستعارة
لمت اعؿ مع االستعارة لمحاكلة االستدالؿ عمى المعاصي ,
ٌ
حجاجيتها مف إبهاـ جنس المعاصي كالتركيز عمى نتائجها .

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة فصمت  ,اآلية 16 :

 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 183
 3ػ سكرة فصمت  ,اآلية 17 :
 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 55 :
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كأظهرت االستعارة في ًخطابها لمنبي الصراع الذم دار حكؿ اإلسبلـ كما تعرض
هكمية في قكله تعالى ﴿ :فَ ْارتَ ِق ْب
له الرسكؿ مف أذل كمعاندة  ,فى يكظ ى ٍ
ت االستعارة الت ٌ
[]1
وف ﴾ " إلطبلؽ االرتقاب عمى حاؿ المعانديف
وف ﴾  ,فاستيعير ل ظ ﴿ ُم ْرتَ ِق ُب َ
إِن ُي ْـ ُم ْرتَ ِق ُب َ
الم ىشا ىكمىة بيف ﴿ ْارتَ ِق ْب ﴾ ك
ألف المعنى أنهـ القيكف ذلؾ ال محالة كقد حسنها اعتبار ي
وف ﴾ "[ , ]2لتيؤكد االستعارة عمى تحقؽ العذاب  ,فىتى ٍح ًمؿ طاقة تهديد ككعيد لهـ .
﴿ ُم ْرتَ ِق ُب َ
اصمية
كما رسمت االستعارة لمنبي طريؽ تعاممه مع يك ار قريش في الخطابات التك ي
الممحديف كترؾ شأنهـ ﵀ كالذم أكدت عميه االستعارة في
بتحديد نقطة ( ص ر) لخطاب ي
[]3
فبنيت االستعارة عمى ما خبرته قيريش مف التجارة
قكله َ ﴿ :و َخ ِس َر ُى َنالِ َؾ ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
وف ﴾ ي
و
شيء فكانت
باستعارة الخسارة لمف طمب الربح بغير اإلسبلـ  ,فذهب ماله كخسر يكؿ
االستعارة أبمغ في التأثير فيهـ .

كتناكلت االستعارة مكاقؼ الكافريف مف القرآف في يمحاكلة إلحداث تغيير في
المتمقي فيقكؿ تعالى :
مكاق هـ ال كرية كالعاط ية  ,مانحة النص مساحة مف التأثير في ي
اب َغمِ ٍ
﴿ َولَ ُن ِذيقَن ُيـ ٍّم ْف َع َذ ٍ
يظ ﴾ [ , ]4كاالستعارة بنيت عمى اإلذاقة لتعبير عف شدة
المعاممة كتت اعؿ
العقاب ,كما استعيرت (غميظ) لمقكم في نكعه  ,لئلشعار بالقىساكة في ي
االستعارتاف معا لنصؿ ل هـ حاؿ العذاب الذم يقع عميهـ  .كاثبتت االستعارة المجادلة
اف ِم ْف ِع ْن ِد الم ِو ثُـ َكفَ ْرتُ ْـ ِب ِو َم ْف
التي دارت حكؿ القرآف في قكله  ﴿ :قُ ْؿ أ َأ
َر َْيتُ ْـ إِ ْف َك َ
يد ﴾ [ , ]5فاستيعير ﴿ ب ِع ٍ
ؽ ب ِع ٍ
ِ ِ
أ َ ِ
يد ﴾ هنا لمشديد في جنسه  ,كمناسبة
َ
َضؿ مم ْف ُى َو في شقَا ٍ َ
هذ االستعارة لمضبلؿ ألف الضبلؿ أصمه عدـ االهتداء إلى الطريؽ  ,كأف البعد مناسب

لمدنك.
لمشقاؽ ألف
ٌ
المنشؽ قد فارؽ المنشؽ عنه فكاف فراقه بعيدان ال رجاء معه ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 59 :

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 322
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 78 :

 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 50 :
 5ػ سكرة فصمت  ,اآلية 52 :

 6ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 17
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[]6

كيمثؿ الجدكؿ التالي[ ]1أبرز االستعارات ذات البعد الحجاجي في سكر الحكاميـ :
الرقـ
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﴿
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﴿
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﴿
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﴿
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﴿
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﴿
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﴿

االستعارة
فى ىبل ىي ٍغ يرٍر ىؾ تَ َقم ُب ُي ْـ ًفي اٍلبً ىبلًد ﴾
فى ٍ ً ً ً
س ِبيمَ َؾ ﴾
اغ ٍر لمذ ى
يف تى يابكا ىكات ىب يعكا َ
ات يذك اٍلعر ً ً
رًفيع الدرج ِ
وح ًم ٍف أ ٍىم ًرً ﴾
ش ييٍمقي الر َ
ي ََ
ىٍ
اج ًر َك ِ
ً
كب لى ىدل اٍل ىح ىن ً
يف ﴾
اظ ِم َ
إًذ اٍل يقمي ي
َع ُي ِف ىك ىما تي ٍخ ًي الص يدكير ﴾
ىي ٍعمى يـ َخ ِائ َن َة ْاأل ْ
كما أ ٍ ً
يؿ الر ىش ًاد ﴾
س ِب َ
ىهدي يك ٍـ إًال َ
ىى
ىك عىذلً ىؾ َي ْط َبعُ المهي ىعمى عى يكؿ ىقٍم ًب يمتى ىكب ور ىجب وار ﴾
كلىقى ٍد آتىٍي ىنا مكسى اٍله ىد عل وأَورثْ َنا بنًي إًسرائً ى ً
اب﴾
يؿ اٍلكتى ى
ي َ َْ ى
ي ى
ٍى
ى
ِ
ير ﴾
ىك ىما ىي ٍستىًكم ْاأل ْ
َع َم َٰى ىكا ْل َبص ُ
ً
ً
ِ
كف ﴾
َو َخس َر يه ىنال ىؾ اٍل يم ٍبطمي ى
ً
كف ﴾
َو َح َ
اؽ بً ًهـ ما ىك يانكا بًه ىي ٍستى ٍه ًزيئ ى
ًً
يف ﴾
قَالَتَا أىتىٍي ىنا طىائع ى
ظا ﴾
يح ىك ًح ٍ ن
صا ِب َ
اء الد ٍن ىيا ِب َم َ
ىكىزينا الس ىم ى
و ً و ِ
ً
اب اٍل ًخ ٍزًم ﴾
في أىياـ نح ىسات لٍّ ُنذيقَ ُي ْـ ىع ىذ ى
استى ىحبكا ا ْل َع َم َٰى ىعمىى ا ْل ُي َد َٰى ﴾
ىكأىما ثى يم ي
كد فىهى ىد ٍي ىن ي
اه ٍـ فى ٍ
لًي يك ى ً
يف ﴾
َس َفمِ َ
ى
كنا م ىف ْاأل ْ
ً
ِ
يدا ﴾
يف ىك ىيركا ىع ىذ نابا ىشًد ن
َفمَ ُنذيقَف الذ ى
ً
اموا ﴾
الذ ى
يف قىاليكا ىرب ىنا المهي ثيـ ْ
استَقَ ُ
طً
استى ًع ٍذ بًالم ًه ﴾
نز َغن َؾ ًم ىف الش ٍي ى
ىكًاما َي َ
اف ىن ٍزغه فى ٍ

تىرل ٍاألىرض َخ ِ
اىا لى يم ٍحيًي ﴾
َح َي َ
اش َع ًة  ...إف الًذم أ ْ
ٍ ى
ى
ىك يه ىك ىعمى ٍي ًه ٍـ َع ًمى ﴾
اب ىغمً و
كلىئً ٍف أَ َذ ْق َناهُ ر ٍحمةن منا َ ..ولَ ُن ِذيقَن ُيـ م ٍف ىع ىذ و
يظ ﴾
ى ى
ى
ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض﴾
لىهي َمقَالِ ُ
يد الس ىم ىاك ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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غافر

53

غافر
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غافر

78

غافر
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فصمت
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فصمت
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فصمت

16

فصمت
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فصمت
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فصمت

27

فصمت
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فصمت

36

فصمت

39

فصمت

44

فصمت
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 1ػ اعتمادا عمى  :الحمداني  ,عبد القادر عبد ا﵀  ,سور الحواميـ دراسة بالغية تحميمية ,
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االستعارة

الرقـ

ً
ع لى يكـ م ىف الد ً
كحا ﴾
َ
ش َر َ
يف ىما ىكص عى بًه ين ن
ت ًمف رب ىؾ ﴾
ىكلى ٍكىال َكمِ َم ٌة ىس ىبقى ٍ
المه الًذم أ ى ً
اف ﴾
اب بًاٍل ىحؽ َوا ْل ِم َ
يز َ
ىنز ىؿ اٍلكتى ى
ي
ات َيتَفَط ْر َف ًمف فى ٍكًق ًهف ﴾
تى ىك ي
اد الس ىم ىاك ي
ث ٍاآل ًخ ى ًرة ىن ًزٍد لىهي ًفي ىح ٍرثً ًه ﴾
يد َح ْر َ
اف يي ًر ي
ىمف ىك ى
عً
س ِب ٍ
يؿ ﴾
فىأيكلىئ ىؾ ىما ىعمى ٍي ًهـ مف َ
اس ِر َ ً
وف عمى ٍيها ً ....إف ا ْل َخ ِ
يف﴾
اه ٍـ ُي ْع َر ُ
ىكتىىر ي
يف الذ ى
ض َ ى ى
ً
ً
ً
ً ً
يـ ﴾
ىكًانهي في أ ٍُّـ اٍلكتىاب لى ىد ٍي ىنا لى ىعمي ىحك ه
ص ٍ نحا﴾
أَفَ َن ْ
ض ِر ُ
ب ىعن يك يـ الذ ٍك ىر ى

24

﴿

25

﴿

26

﴿

27

﴿

28

﴿

29

﴿

30

﴿

31

﴿

32

﴿
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﴿
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﴿

35

﴿

36

﴿

37

﴿

38

﴿

39

﴿

40

﴿

41

﴿

42

﴿

43

﴿

44

﴿

45

﴿

46

﴿

47

﴿

48

﴿

49

ضموا ىع ٍنهي ٍـ ﴾
﴿ ىب ٍؿ َ
كف ﴾
﴿ قى ى
اؿ فَ ُذوقُوا اٍل ىع ىذ ى
اب بً ىما يكنتي ٍـ تى ٍك يير ى

50

ً
ً
ً
ش ْرَنا بً ًه ىبٍم ىدةن م ٍيتنا﴾
اء بًقى ىد ور فَأَن َ
ىكالذم ىنز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن
ىنت تي ٍس ًمعي الصـ أ ٍىك تى ٍهًدم ا ْل ُع ْم َي ﴾
فىأ ى
ُخ ِت َيا ﴾
ىك ىما ين ًري ًهـ م ٍف ىآي وة إًال ًه ىي أى ٍك ىب ير ًم ٍف أ ْ
ً
ع ِ
يـ ﴾
إًف المهى يه ىك ىربي ىكىرب يك ٍـ فى ٍ
اعيب يدكي ىه ىذا ص َارطٌ م ٍستىق ه
ىكتًٍم ىؾ اٍل ىجنةي التًي أ ِ
وىا ﴾
ُورثْتُ ُم َ
كف ﴾
أ ٍىـ أ َْب َرُموا أ ٍىم نار فىًإنا يم ٍب ًريم ى
ض﴾
اء ىك ٍاأل ٍىر ي
فى ىما َب َك ْت ىعمى ٍي ًه يـ الس ىم ي
ؽ أر ً
ٍس ًه ًم ٍف ىع ىذ ً
اب اٍل ىح ًم ًيـ ﴾
ثيـ ُ
صبوا فى ٍك ى ى
يـ ﴾
ُذ ْ
ؽ إًن ىؾ أ ى
ىنت اٍل ىع ًز ييز اٍل ىك ًر ي
ت ًإال اٍل ىم ٍكتىةى ٍاأليكلى عى ﴾
ىال َي ُذوقُ َ
وف ًفيهىا اٍل ىم ٍك ى
ً
كف ﴾
فى ٍارتىًق ٍ
ب إًنهي ٍـ يم ٍرتىقيب ى
شرهُ بً ىع ىذ و
اب أىلً ويـ ﴾
فَ َب ٍّ ْ
مف َو َرِائ ِي ْـ ىجهىن يـ ﴾
يع ٍة م ىف ٍاأل ٍىم ًر فىاتبً ٍعهىا ﴾
ثيـ ىج ىعٍم ىن ى
اؾ ىعمى عى َ
ش ِر َ
ً ًً ً
اب م ى ِ
اما َو َر ْح َم ًة ﴾
كس عى إ َم ً
ىكمف قىٍبمه كتى ي ي
ات مما ىع ًمميكا ﴾
ىكلً يكؿ َد َر َج ٌ
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قابؿ :
 3ػ الت ُ
و
معاف متكافقة
المقى ىابمىة عند جمهكر الببلغييف بأف " ييؤتى بمعنييف متكافقيف أك
تي ىحد ي
ثـ بما قابمها أك يقابها عمى الترتيب كالمراد بالتكافؽ خبلؼ التقابؿ  ,كقد تتركب المقابمة
مف طباؽ كممحؽ به مثاؿ "[ , ]1كما اعتبركا يكؿ مقابمة طباؽ كليس يكؿ طباؽ مقابمة ,
كفي الببلغة الجديدة هنالؾ مف يدعك إلى تقارب بيف الم هكميف ألنهما مف حيث
قابؿ يجمع
المكضكع شيء كاحد  ,كالتقابؿ بهذا المعنى يؤدم دك ار
ٌ
حجاجيا ؛ ألف الت ي
بالمكازنة بينها إلظهار
بيف األضداد في سياؽ
خطابي  ,كمقصدية الضدية  ,فيقكـ ي
ٌ
المتمقي مف خبلؿ إثبات أحد األطراؼ  ,كيأتي التقابؿ " يمعز از
الصائب منها لمتأثير في ي
محجاج في بياف كجه الصمة العميقة بيف المتقابميف ً
ً
ض ٌديا  ,إذ تكجد عبلقة ظاهرة أك
ل ى
[]2
باطنة بيف المتقابميف ".
ضاد  ,في حيف يهتـ أهؿ ً
الح ىجاج في
كيهتـ أهؿ الببلغة في المقابمة
بخاصية الت ٌ
ٌ
خاصية المخال ة بيف األل اظ فبل يمكف أف يجتمع النقيضاف في معنى كاحد ,
المقابمة بػ
ٌ

فالتقابؿ في المنطؽ الصكرم ما هك إال " استدالؿ مباشر يتخذ مف قكاعد محددة معيا ار
له في استنتاج صدؽ أك كذب قضية ( الحكـ ) مف قضية أخرل معمكمة "

[]3

 ,فالتقابؿ

قائـ عمى االختبلؼ في األيطركحات التي " تنزع إلثبات صحتها عف طريؽ الصراع مع
أطركحات مختم ة عنها ٌ ,إنه نكع مف التكاصؿ كالحكار الم ٍ ً
ضي إلى االتصاؿ في
ي
[]4
قابؿ يككف
فالمتمقي في الت ي
شبكة مف األنساؽ ال كرٌية الحاممة لخطابات متنكعة "  ,ي
ً
قابؿ الذم ي تح
أكثر تى ٍمحيصا لم كرة المراد إقناعه بها  ,كبذلؾ يي ٍحتىج عميه بتكظيؼ الت ي
لممتمقي في فهـ جديد لمرؤيا  ,كبإخ اء
فالمتقاببلت تخمؽ يبؤرة ي
منافذ لثنائيات ضدية  ,ي
قابؿ يكسع الحيز بذكر يمقابمة الضدم يب ٍغىية إعطاء
أبعاد
ٌ
لممحتج عف طريؽ الت ي
حجاجية ي
[]5
قابؿ .
زخـ إقناعي يستكفي ال كرة بإسناد تعارضي لها أسهمت في تجديد الرؤيا لمت ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ القزكيني  ,محمد بف عبد الرحمف  ,اإليضاح في عموـ البالغة  ,ص 217
 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 196

 3ػ حبلسة  ,هناء  ,بالغة الحجاج في خطاب الخمفاس الراشديف  ,ص 61

 4ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 104
 5ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 196
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[]1
الحجاجية في الحكاميـ أربع عشرة مرة لتشكؿ ما نسبته ( ) %9
ككظ ت المقابمة
ٌ
النسبة في رأينا إلى استثناء الطباؽ مف الدراسة فقد
مف الحجاج
الببلغي  ,كيعكد تدني ٌ
ٌ

رصدنا تسعة كعشريف طباقان لـ تدخؿ ضمف نطاؽ الدراسة  ,كتبقى لممقابمة أهمية في

كحيكيا في التعبير كالتأثير  ,دك ار يكقظ الن س
الدرس
الحجاجي ألنها " تؤدم دك انر هامان
ٌ
ٌ
ٌ
كتحرؾ اإلرادة فيندفع الشخص لتغيير ما هك عميه مف
الغافمة  ,فتن عؿ بما ترل كتسمع ٌ

الكحدانية الحقٌة كنكرها ال ياض"[.]2
زيغ الشرؾ كضبلؿ الهكل إلى
ٌ
الخطاب قكة تهديد ككعيد في قكله تعالى  ﴿ :ويمح الم ُو ا ْلب ِ
كمىنح التقاب يؿ ً
اط َؿ
َ
ََْ ُ
ى
ى
وي ِحؽ ا ْلحؽ ِب َكمِم ِات ِو ﴾[ , ]3ف ي ﴿ ويمح الم ُو ا ْلب ِ
اط َؿ ﴾ كعيد لمكافريف بأف دينهـ زائؿ ,
َ
ََْ ُ
َ
َُ
َ
فجاء فعؿ ﴿ َوَي ْم ُح ﴾ مرفكعا " كحقه ظهكر الكاك في آخر  ,كلكنها حذفت تخ ي ا في
[]4
المتمقي بسهكلة كخ ة
النطؽ فحذفت مف الرسـ "  ,فحذفها يحمؿ داللة ن ٌ
سية عند ي
حذؼ ا﵀ لمباطؿ  ,كسرعة في االنتقاؿ منه إلى ما بعد تثبيتا له  ,كمف خبلؿ الضدية

قابؿ إلثبات صدؽ ديف
قابؿ بيف ديف الباطؿ كديف الحؽ  ,فنزع الت ي
التي يبنيت ب ضؿ الت ي
المتمقي يم ىمحصا في
ا﵀ عف طريؽ إظهار الصراع مع ديف ال يك ار  ,كليقؼ ي
األطركحتيف كيككف قناعةن بأف ديف الباطؿ زائؿ  ,كديف ا﵀ تعالى با و
ؽ ً ,مما حتـ عمى
ط ىرح عميه  ,ف يبنًي التقابؿ عمى " التناقض المطمؽ الذم
المتمقي التأثر كاالقتناع بما يي ٍ
ي
يكمف في يكؿ أطركحة  ,فهك عبلقة قائمة بيف اإلثبات كالن ي  ,أك بيف حديف يككف
أحدهما ن يا لآلخر  ,إنه شكؿ مف أشكاؿ صراع الكجكد بيف كجهيف متغايريف لقضية

[]5
الحؽ ) ,
كاحدة "  ,كاستحاؿ مف خبلؿ هذ الضدية أف يجتمع النقيضاف ( الباطؿ  ,ك ٌ
كبالتالي ن ي الباطؿ كاقرار الحؽ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ كمنه  :غافر  , 66 , 64 , 61 , 58 , 55 , 19:فصمت  , 39 , 17 :الشكرل , 7 :
 , 24 , 20الزخرؼ  16 ,ػ ػ ػ  , 19الدخاف  43 :ػ ػ ػ  , 57األحقاؼ  15 :ػ ػ 19

 2ػ إبراهيـ  ,كماؿ عبد العزيز : )2010( ,أسموب المقابمة في القرآف الكريـ ػ دراسة فنية ببلغية
مقارنة  ,دار الثقافة لمنشر ػ القاهرة  ,ط  , 1ص 152
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 24 :

 4ػ ابف عاشكر  ,محمد بف الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 87
 5ػ الغامدم  ,عادؿ بف عمي  ,الحجاج في قصص األمثاؿ القديمة  ,ص 105
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المقابمة مف باب التناقض بيف األضداد مف خبلؿ مقابمة الشيء بمثمه
كتأتي ي
فتككف المقابمة في المعنى دكف الم ظ  ,يقكؿ تعالى  ﴿ :الم ُو ال ِذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ الم ْي َؿ
يو والنيار م ْب ِ
ِ ِ
ِ
ص ًار ﴾[ , ]1فمف نً ىعـ ا﵀ سبحانه عمى اإلنساف أنه جعؿ له الميؿ
لتَ ْ
س ُك ُنوا ف َ َ َ ُ
لمسككف كالراحة  ,كالنهار لمسعي كالعمؿ  ,فالتقابؿ النقيضي في ﴿ الم ْي َؿ ِلتَس ُك ُنوا ِف ِ
يو ﴾
ْ
ٌ
كبيف ﴿ والنيار م ْب ِ
ص ًار ﴾  ,ىنظـ حياة اإلنساف في الميؿ كالنهار فبل يخرج عف محيطها
َ ََ ُ
المتمقي لمخركج بنتيجة يدرؾ مف خبللها دقة التدبير اإللهية  ,فتككف قكة مؤثرة
ليكصؿ ي

فيه تكجب عميه الت كير في يم ىدٌبر هذ الشؤكف له  " ,فإنه لـ يدع التقابؿ في قكله
يو والنيار م ْب ِ
ِ ِ
ِ
ص ًار ﴾  ,ألف القياس يقتضي أف يككف ( كالنهار لتبصركا فيه ) ,
﴿ لتَ ْ
س ُك ُنوا ف َ َ َ ُ
كانما هك مراعى مف جهة الم ظ  ,ألف معنى ﴿ م ْب ِ
ص ًار ﴾ تبصركف فيه طرؽ التقمب في
ُ
ن
[]2
الحاجات فالمقابمة ذكر الشيء مع ما يكازيه في بعض ص اته ,كيخال ه في بعضها "
كترسـ عمى مربع التقابؿ بالشكؿ التالي :
الميؿ

تكافؽ

نقيض

تناقض

النهار

تكافؽ

تسكنكا
نقيض
مبص ار

حجاجية " تستجيش في اإلنساف قمبه كفكر تخرجه مف يرككد ال كر
المقابمة أداة
ٌ
ك ي
كاعادة اإللؼ فينت ض ليبحث كي كر كيهتدم بأمر ا﵀ خالؽ المكت كالحياة "[ ]3كما في
وف ﴾[, ]4
قكله تعالى ُ ﴿ :ى َو ال ِذي ُي ْحيى َوُي ِم ُ
ضى أ َْم ًار فَِإن َما َيقُو ُؿ َل ُو ُكف فَ َي ُك ُ
يت فَِإ َذا قَ َ
ىكيبنًي الطباؽ عمى عبلقة تىىناظر لم عؿ المضارع ؛ لتعطي يب ٍع ندا استم ارريا لعمميتي الحياة
المتمقي بقضية البعث كاثباتها .
كالمكت  ,كذلؾ إلقناع ي
ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 61 :

 2ػ الزركشي  ,بدر الديف  ,البرىاف في عموـ القرآف  ,ج , 3ص  358ػ ػ ػ 462
 3ػ إبراهيـ  ,كماؿ عبد العزيز  ,أسموب المقابمة في القرآف الكريـ  ,ص 159
 4ػ سكرة غافر  ,اآلية 68 :
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كاستعممت المقابمة ً
بلفية لت ضيؿ أحد المتقابميف عمى اآلخر في قكله تعالى
الخ ٌ
ي
[]1
﴿ وتُْن ِذر يوـ ا ْلجم ِع الَ رْيب ِف ِ
يؽ ِفي الس ِع ِ
ير ﴾  ,فكانت
يؽ ِفي ا ْل َجن ِة َوفَ ِر ٌ
يو فَ ِر ٌ
َ َ
َ َ َْ َ َ ْ
المقابمة جكابا عف سؤاؿ ً
ض ٍم ني يسأؿ عف نتيجة هذا الجمع  ,ككاف الجكاب بت صيؿ
ي
يؽ ِفي الس ِع ِ
ير ﴾  ,فأثرت المقابمة عمى ذهنية
يؽ ِفي ا ْل َجن ِة ﴾ ك ﴿ فَ ِر ٌ
اإلجابة بأف ﴿ فَ ِر ٌ
أم ال ريقيف
المتمقي  ,كأرعبته مف ذلؾ اليكـ  ,لمضغط عميه التخاذ قرار باختيار مع ٌ
ي

المتمقي
يككف ؟  ,فقدمت المقابمة لمخطاب قكة
ٌ
حجاجية عمى شكؿ ثنائية متضادة تدفع ي
الم اضمة بيف الطرحيف في عبلقة ضدية ,
لبلقتناع بضركرة يح ٍسف االختيار مف خبلؿ ي
المؤمنيف في
أظهر فيها الض ٌد محاسف الض ٌد األكؿ  ,فهي عبلقة مقابمة خبلفية بيف ( ي
الجنة ) ك ( ال يك ار في النار )  ,كما أف في ذكر ﴿ الس ِع ِ
كرة
الم ٍس يع ى
ير ﴾ كهي النار ى
المتمقي  ,كما قدمت المقابمة ترغيب
هيبية مؤثرة عمى ن ٌ
الشديدة بدؿ النار طاقة تر ٌ
سية ي
ً
لممؤمف كترهيب لمكافر .
لممؤمف بالجنة  ,فهي مقابمة ترغيب ي
ي
تناظر
المؤمنوف
خالؼ
الكفار

الجنة
خالؼ
تناظر

خالؼ
السعير

المقابمة عف طريقة تعامؿ ا﵀ سبحانه مع الناس بحسب أعمالهـ في
ككش ت ي
ِ ِ
س ِؿ ِمف قَ ْبمِ َؾ إِف َرب َؾ لَ ُذو َم ْغ ِف َرٍة َو ُذو
قكله تعالى  ﴿ :ما ُي َقا ُؿ لَ َؾ إِال َما قَ ْد قي َؿ لمر ُ
ِعقَ ٍ
اب أَلِ ٍيـ ﴾[ , ]2فنزلت اآلية لتسمية الرسكؿ كتصبير  ,كيذيمت بمقابمة الخبلفيف ,
ِ ٍ
ٍِ
المضمر في ( المؤمنيف ) ك ( ال يك ار ) فحققت
الظاهر ﴿ َم ْغف َرة ﴾ ك ﴿ عقَاب ﴾  ,ك ي
الحجاجي بتأثير في الرسكؿ عميه الصبلة كالسبلـ  ,بأف كظي ته
قابمية هدفها
العبلقة الت ٌ
ٌ
التبشير كاإلنذار  ,بتأكيد أف المغ رة كالعقاب بيد ا﵀ كحد  ,كأف ا﵀ ذك مغ رة عظيمة

المكذبيف .
ممؤمنيف مف عباد  ,كذك عقاب أليـ لم يك ار ي
لي

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 7 :

 2ػ سكرة فصمت  ,اآلية 43 :
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قابؿ لؤلفكار الباطمة التي يتبناها الكافركف كيجعمها مقاما لمسخرية
كيتصدل الت ي
كالهي ٍزًء مف أصحابها  ,فتبطؿ حجة الكافريف  ,فتصبح أداة " تدفع بالمنطؽ كالعقؿ تي ٍه ىمة

قبيحة  ,كادعاء باطبل يتهـ به المشرككف رب العزة  ,فالمقابمة بيف البنيف يصط يهـ ا﵀

ط ًؿ ت كيرهـ كفساد رأيهـ "
بهـ  ,كاإلناث يتخذهـ له بناتا  ,هي جكهر السخرية مف ىخ ى
 ,فيقكؿ ا﵀ تعالى  ﴿ :أَِـ ات َخ َذ ِمما ي ْخمُ ُ ٍ
يف * َوِا َذا ُب ٍّ
َح ُد ُىـ
َصفَا ُكـ ِبا ْل َب ِن َ
ش َر أ َ
َ
ؽ َب َنات َوأ ْ
ِ
يـ * أ ََو َمف ُي َنشأُ ِفي ا ْل ِح ْم َي ِة َو ُى َو
ض َر َب لِمر ْح ََٰم ِف َمثًَال َ
ِب َما َ
ظؿ َو ْج ُي ُو ُم ْ
س َودًّا َو ُى َو َكظ ٌ
ِ
ِ
ص ِاـ َغ ْي ُر ُم ِب ٍ
ش ِي ُدوا َخ ْمقَ ُي ْـ
اد الر ْح ََٰم ِف إِ َناثًا أَ َ
يف ُى ْـ ِع َب ُ
يف * َو َج َعمُوا ا ْل َم َال ِئ َك َة ال ِذ َ
في ا ْلخ َ
[]1

[]2
فالمقابمة بيف ( المبلئكة البنات ) ك (األبناء الذككر)
ب َ
ش َي َ
سأَلُ َ
ستُ ْكتَ ُ
ادتُ ُي ْـ َوُي ْ
َ
وف ﴾  ,ي
ً
فسخرت المقابمة مف قسمة المشركيف في جعؿ البنات ﵀ تعالى كاختيار األبناء لهـ ,

آني الصادؽ الذم يرل فيهـ جميعا خمؽ ا﵀  ,كطرح المشركيف الذم يقسـ
كالطرح القر ٌ
عز كج ٌؿ كاألبناء لهـ  ,كالمبلئكة في
األبناء حسب أهكائهـ  ,فجعمكا البنات ﵀ ٌ
هاني عمى صدؽ
اعتقادهـ بنات فكقعت في قسمة ا﵀  ,فقدمت المقابمة االستدالؿ البر ٌ
آني كضعؼ طرح المشركيف  ,بأنهـ لـ يشهدكا خمقهـ كال يعرفكف جنسهـ كأف
الطرح القر ٌ
هذا مف عمـ ا﵀ كحد .

انيا في التعامؿ مع الشدائد في بدايات
المقابمة لمرسكؿ الكريـ ىم ٍنهىجا رب ٌ
كرسمت ي
اإلسبلمية بالتقرب ﵀ ليستمد الرسكؿ العكف في دعكته لمكافريف فقاؿ تعالى :
الدعكة
ٌ
ؽو ِ ِ
ِ
س ٍّب ْح ِب َح ْم ِد َرٍّب َؾ ِبا ْل َع ِش ٍّي َو ِْ
اإل ْب َك ِ
ار ﴾[, ]3
اص ِب ْر إِف َو ْع َد المو َح ٌّ َ ْ
﴿ فَ ْ
استَ ْغف ْر ل َذن ِب َؾ َو َ
المقابمة النظيرٌية  ,فالتسبيح كالصبلة مف
فالمقابمة كقعت بيف التسبيح كالصبلة مف باب ي
مانية مف خبلؿ ﴿ ِبا ْل َع ِش ٍّي
العبادات التي تيقىرب العبد بربه  ,كحصمت اإلحاطة الز ٌ
سية لممتمقي فيبقى مت ً
َو ِْ
اإل ْب َك ِ
صبل
ار﴾  ,فالطباؽ بيف
ي
العشي كاإلبكار يؤثر في الحالة الن ٌ ي
ٌ

المتمقي القكة المعنكية كرباط ديني بينه كبيف
با﵀ مف خبلؿ التسبيح كالصبلة فيستمد ي
المخاطىب مف الشعكر بعمؽ العبلقة .
ربه  ,كما زاد ضمير ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ إبراهيـ  ,كماؿ عبد العزيز ,أسموب المقابمة في القرآف الكريـ  ,ص 198
 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليات  16 :ػ ػ ػ 19
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 55 :
121

 4ػ التمثيؿ
اختمؼ عمماء البياف العرب حكؿ التشبيه كالتمثيؿ  ,فمنهـ مف جعمهما شيئان

كجدت عمماء البياف قد فرقكا بيف التشبيه كالتمثيؿ  ,كجعمكا لهذا
كاحدان كابف األثير " ٌ
صؿ الكضع "[, ]1
بابا م ردا  ,كلهذا بابا م ردا  ,كهما شيء كاحد ال فرؽ بينهما في أى ٍ

رجاني جعؿ التشبيه أعـ مف التمثيؿ " فاعمـ أف التشبيه عاـ
الج
غير أف عبد القاهر ي
ٌ
كالتمثيؿ أى ىخص منه  ,ف يكؿ تمثيؿ تشبيه  ,كليس يكؿ تشبيه تمثيبل "[ , ]2كتناكؿ فضؿ
[]3
حسف عباس هذ القضية بالبحث المست يض .
ككقؼ عمماء البياف العربي عمى القكة التأثيرٌية لمتمثيؿ في ً
الح ىجاج  ,فحدد
ي
ٌ
ً
العقبلء
الجرجاني الطاقة
ٌ
صكص بقكله  " :كأعمـ أف مما ات ؽ ي
االقناعية لمتمثيؿ في الن ي
ٌ

ت هي باختصار في معرضه ,
عميه  ,أف التمثيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني  ,أك ىب ىرىز ٍ
صكرها األصمية إلى صكرته  ,كساها أبهةن  ,ككسبها ىمنقبة  ,كرفع مف
ي
كنقمت عف ي
أقدارها  ,كشب مف نارها  ,كضاعؼ قيكاها في تحريؾ الن كس لها  ...فإف كاف مدحا
يس يمه ألذع  ,كاف كاف حجاجا ,
كاف أبهى كأفخـ  , ...كاف كاف ذما مسهي أكجع  ,ك ًم ى

كسمطانه أقهر  ,كبيانه ٍأبهر  ,كاف كاف اعتذا ار  ,كاف إلى القبكؿ
كاف يبرهانه أنكر  ,ي
[]4
م بيف كظي ة االستشهاد كالحجاج كبيف التمثيؿ بأف
أقرب "  ,كقارب أبك هبلؿ العسكر ٌ
الحجة عمى
األكؿ  ,ك ي
" تأتي بمعنى ثيـ تؤكد بمعنى آخر يجرم مجرل االستشهاد عمى ٌ
[]5
م يصؿ لمرتبة
صحته  ...كتدخؿ أكثر هذ األمثمة في التشبيه "  ,فالتمثيؿ عند العسكر ٌ

الباقبلني ضرب مف االستعارة مبني
الشاهد الذم يهدؼ لمتكضيح بتقريب المعنى  ,كعند
ٌ
[]6
عمى اإليجاز كالجمع  ,يقصد إلى معنى فيضع أل اظا تدؿ عميه .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ابف األثير  ,ضياء الديف  ,المثؿ السائر  ,ج , 2ص 115
 2ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,أسرار البالغة  ,ص 95

 3ػ انظر  :عباس  ,فضؿ حسف ,البالغة فنونيا وأفنانيا ػ عمـ البياف كالبديع  ,ص 57
 4ػ الجرجاني  ,عبد القاهر  ,أسرار البالغة  ,ص 105

 5ػ العسكرم  ,أبك هبلؿ الحسف بف عبد ا﵀  ,الصناعتيف  ,ص  416ػ ػ ػ 419
 6ػ الباقبلني  ,أبك بكر محمد بف الطيب  ,إعجاز القرآف  ,ص 119
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حجاجيػة تعمػػك قيمتهػػا عمػػى م هػػكـ
كيي ىعػد التمثيػػؿ فػػي الد ارسػػات المعاصػرة " طريقػػة
ٌ
المش ػػابهة دائم ػػا  ,كانم ػػا يػ ػرتبط
المس ػػتهمؾ  ,حي ػ ي
ػث ال يػ ػرتبط التمثي ػػؿ بعبلق ػػة ي
المش ػػابهة ي
ي

بتشػػابه العبلقػػة بػػيف أشػػياء مػػا كػػاف لهػػا أف تكػػكف يمترابطػػة أبػػدا  ,كمػػف ثىمػة أعتبػػر عػػامبل
م "[ , ]1فػػاعتبر
أساسػػيا فػػي عممي ػة اإلبػػداع دكف أف تكػػكف لػػه عبلقػػة بػػالمنطؽ الص ػكر ٌ
الحجاجيػة الهامػة كيقػػع بعػػد االسػػتعارة فػػي األهميػة " إذ إف التمثيػػؿ
التمثيػػؿ مػػف الكسػػائؿ
ٌ

المتمقي تتعمػؽ بالتػأثير الصػكرم عػف طريػؽ المم ػكظ ,
يعمؿ عمى إسناد بنية ذهنية لدل ي
كأف هػػذا المم ػػكظ يحػػث عمػػى االعتقػػاد بػػال كرة المطركحػػة فػػي سػػياؽ التمثيػػؿ "[ ]2في ػرتبط
المتمقػي إلػػى حػػد اإلقنػػاع
ػاجي بقدرتػػه عمػػى التػأثير فػػي ي
ػي الحجػ ٌ
التمثيػػؿ فػػي الػػدرس الببلغػ ٌ
لمػػا لػػه مػػف " قػػدرة عمػػى إثػػارة الخيػػاؿ كاحػػداث تػػأثير الم اجػػأة  ,فهػػك الكسػػيمة التػػي تحمػػؿ
عمى االقتناع "[ , ]3مف خبلؿ كظي ة التمثيؿ .
صػاحبا  ,كيجػيء بػه بعػد تمػاـ
كقد تككف كظي ة التمثيؿ " قياسا يمكضػحا ي
كبرهانػا يم ى
بالبرهػػاف ال ػذم تثبػػت بػػه الػػدعكل  ,كمػػا أن ػه يبعػػث
فيشػػبه ي
المعػػاني إليضػػاحها كتقريرهػػا ي

بالبرهػػاف "[ , ]4كاذا كػػاف التمثيػػؿ فػػي ظػػاهرة
المعنػػى إلػػى الػػن س بكضػػكح كجػػبلء يمؤيػػدا ي
الحجاجي أداة برهنة قائمة عمػى
الببلغي
بالبرهاف  ,إال أنه ال يعتبر في الدرس
مرتبطا ي
ٌ
ٌ

البرهنػة الجماليػة  ,فهػك يحمػؿ طاقػة
االستدالؿ فقط  ,بػؿ أداة برهنػة قائمػة عمػى التأمػؿ ك ى
ػمي فػػي الس ػياؽ ًمم ػا يمنحػػه قيمػػة القيػػاس التػػي تيكصػػؿ
يبرهاني ػة يسػ ٌ
ػتمدها مػػف دكر التكاصػ ٌ
المتمقي إلى االقتناع مف خػبلؿ االسػتنتاج ً ,ممػا دفػع بيرلمػاف إلػى االعتقػاد " أف التمثيػؿ
ي
فػػي ً
حجاجي ػة ,
الح ىج ػاج ينبغػػي أف تكػػكف لػػه مكانتػػه باعتبػػار أداة برهنػػة  ,فهػػك ذك قيمػػة
ٌ
البىنػى "[ , ]5التػي
كتظهر قيمته
ٌ
الحجاجيػة هػذ حػيف ننظػر إليػه عمػى أنػه تماثػؿ قػائـ بػيف ي
الحجاجي إلى االستدالؿ .
تكصؿ الخطاب
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عشير  ,عبد السبلـ ,عندما نتواصؿ نغير  ,ص 97

 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 165
 3ػ بركتكف  ,فيميب  ,الحجاج في التواصؿ  ,ص 126

 4ػ المراغي  ,أحمد مصط ى  ,عموـ البالغة  ,دار الكتب العممية  ,د.ت  ,ص 207ػ ػ ػ 208
 5ػ نقبل عف  :صكلة  ,عبد ا﵀  ,في نظرية الحجاج  ,ص 56
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كيعتقػػد بيرلمػػاف أف ً
الم ٍر يجػػكةى منػػه مػػا لػػـ
الح ىج ػاج ال يصػػؿ إلػػى أهدافػػه
ٌ
الحجاجي ػة ى
يتكئ عمى التشبيه ؛ ألنه عبلقػة تكاصػؿ يكميػة فعنػد قكلنػا ( شػعرها أسػكد كالمٌيػؿ ) فأننػا
نعمد إلى تشبيه كاقع بطريقػة تجػنح إلػى البرهنػة  ,هػذ البرهنػة جعمػت التمثيػؿ قريػب مػف
دائرة القياس في قائمة الحجج شبه المنطقية ًمما دفػع بيرلمػاف لمقػكؿ " إف أحػدا ال يمكنػه
إنكار دكر التمثيؿ في تكجيه الذكاء  ,كأنه نقطة انطبلؽ الستدالالت الحقػة  ,كأف عمػى
حجاجية أف تعطيه المكانػة التػي يسػتحقها باعتبػار يعنصػ ار مهمػا مػف عناصػر
أم دراسة
ٌ
ٌ
[]1
فيقدمػه
المػتكمـ فػي االحتجػاج ؛ ٌ
البرهنة كالتدليؿ"  ,هذ المكانة تجعؿ التمثيػؿ " يتكخػا ي

المميزة لمقكؿ التشػبيهي أك
الم ٌ
تكخاة  ,كهذ الخاصية ي
عمى أنه دليؿ أقكل لصالح النتيجة ي
م تجعمه فكؽ اإلبطاؿ ؛ كلذلؾ أكد الدارسكف أنػه يعسػر عمػى المػرء أف يتصػكر
االستعار ٌ
المعاكسػػة  ,أم ػا األق ػكاؿ
إمكػػاف كركد دليػػؿ يمضػ ٌ
ػاد بعػػد تشػػبيه أك اسػػتعارة يخػػدـ النتيجػػة ي
[]2
الحجاجي ".
العادية فيمكف بيسر إحبللها في سياقات اإلبطاؿ أك التعارض
ٌ
ٌ

الحجاجي بعقد صمة بيف صكرتيف يتمكف مف
كتقكـ آلية عمؿ التمثيؿ في النص
ٌ
خبللها اجتماعهما ببياف يحجته  ,ألف قيمة التمثيؿ تعتمد عمى هذا االجتماع " كمدل

تأثير في الن س التي تميؿ غالبا إلى اإلقناع بالصكرة التمثيمية الكاقعية ؛ كبالنتيجة
ير يسكخها في الن س كتذعف لها الن س  ,فالمشاهدة ذات أثر فعاؿ في الن كس حتى مع
العمـ بصدؽ الخبر ,كالتمثيؿ هك تجسيد كتجسيـ ألحد الشيئيف المذيف يقارف بينهما بات اؽ
جزئي ات مشتركة لهما  ,كهذا ما يجعمه مقصكدا لطمب ال هـ كاإلدراؾ ككذلؾ لتكثيؼ ما
المتمقي يي ٍد ًرؾ في أعماقه العبلقة بيف الطرفيف المسكقيف
يي ىراد إفهامه كاالحتجاج به ؛ ألف ي
تمثيبل بشكؿ أسهؿ إذ يمكف القكؿ إف الكظي ة الن سية لممثؿ م ٍمتى ً
صقة فيه التصاقا في
ي
الببلغية كافة "[ , ]3كيمكف اعتبار التمثيؿ عممية فكرية تيساعد عمى ً
القىياس ؛
معالجته
ٌ
[]4
ألف " التمثيؿ إنما يصار إليه لكشؼ المعاني كا ٌدعاء المتكهـ مف المشاهد".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :الزماني  ,كماؿ  ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 127
 2ػ الدريدم  ,سامية ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 264

 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص  168ػ ػ ػ 169
 4ػ الزركشي  ,بدر الديف  ,البرىاف في عموـ القرآف  ,ج , 1ص 488
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الحجة
كاستخدـ النص القيرآني التمثيؿ كأداة لمتأثير كاإلقناع مف خبلؿ إقامة ي
لممتمقي
كي
البرهاف  ,التي تكصؿ لئلحاطة ب يكؿ كسائؿ اإلفهاـ مف خبلؿ أمثمة محسكسة ي

لتزيد مف درجة اإلذعاف  ,فا﵀ سبحانه " يضرب المثؿ زيادة في التكضيح كالتقرير ,

المتخيؿ يمحققا  ,كالمعقكؿ محسكسا
فهك أكقع في القمب  ,كأقمع لمخصـ األلد كألنه يي ًريؾ ي
كالمثؿ القرآني ال ي ٍق ً
ص يد إلى التشبيه باعتبار تشبيها بؿ اعتبار حاجة فنية تيٍبىنى عميها
ٌ ى
آني "[ . ]1ككظؼ
ضركرة الصياغة كالتركيب  ,فهك يي ىعد عنص ار ضركرٌيا ألداء المعنى القر ٌ
التمثيؿ في يسكر الحكاميـ في عشرة مكاضع لتشكؿ ما نسبته (  )% 6مف الحجاج
النسبة أف التمثيؿ يحتاج إلى مستكيات فكرٌية
رجح أف سبب تدني هذ ٌ
كن ٌ
الببلغي  ,ي
ٌ

البرهاف كالمنطؽ كالقياس ,فهك مم كظ استداللي ,مع تسميمنا بأف
متقدمة ؛ ألنه يعتمد عمى ي
رب العالميف  ,إال أف
ني خطاب مف مستكل كاحد ال ت اكت فيه؛ ألنه مف ٌ
الخطاب القرآ ٌ
آني,
القيدرات العقمية لمتمقي الخطاب تت اكت في المستكيات ,مع ثبات مستكل الخطاب القر ٌ
فهتـ الخطاب القرآني بقدرات المخاطبيف العقمية .

المتمقي كاقناعه مف خبلؿ أداة التمثيؿ  ,بانت اء الباطؿ عف القرآف
كلمتأثير في ي
ً
المتمقي ال يمكف إبطالها ,يقكؿ تعالى
في ظاهرة أك تأكيمه لترسيخ قاعدة ثابتة في ذ ٍه ًف ي
نزي ٌؿ ٍّم ْف ح ِك ٍيـ ح ِم ٍ
يو ا ْلب ِ
﴿ ال يأ ِْت ِ
اط ُؿ ِمف َب ْي ِف َي َد ْي ِو َوَال ِم ْف َخ ْم ِف ِو تَ ِ
يد ﴾[ ]2فقد رسـ
َ
َ
َ
َ
صكرة حسية لشيء مادم يحص ىف مف جميع الجهات بحيث يصعب عمى أم
التمثيؿ ي
و
شيء مهما كاف االقتراب منه أك اختراؽ هذ التحصينات  ,فالمتأمؿ في هذا التمثيؿ
يصؿ لصكرة شيء ثميف جدا كاقع خمؼ تحصينات شديدة يم ٍح ىك ىمة اإلغبلؽ  ,فكقع
ً
المتمقي عمى معاينتها في حياته اليكمية مف خبلؿ
التمثيؿ في صكرة حية مما اعتاد ي
حرصه عمى األشياء الثمينة لديه  ,ليقنعه بأف هذا القرآف ثميف جدان كأف ا﵀ حريص
عمى ح ظه  ,كاستخداـ كممة (الباطؿ) دكف ( الكذب) فتح باب التأكيؿ فقيؿ أف الباطؿ
مقصكد به الشيطاف  ,ك﴿ ِمف َب ْي ِف َي َد ْي ِو ﴾ تعني الزيادة  ,ك ﴿ َوَال ِم ْف َخ ْم ِف ِو ﴾ تعني
المتمقي بأف القرآف مح كظ مف الزيادة كالنقصاف  ,فكقع
النقصاف  ,فغاية التمثيؿ إقناع ي
م التمثيؿ الذم يصعب إبطاله .
االستدالؿ بكاسطة المم كظ التصكير ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الحجاجي بغرض إثبات دعكل تجذر العناد كاالنكار
ككرد التمثيؿ في االستعماؿ
ٌ
المدعي
في فكر ال يك ار كسعيهـ نحك الجدؿ  ,فمف خبلؿ المقاربة بيف الصكرتيف يتمكف ي

س ُؿ
مف تقديـ حججه في العممية
ٌ
استْ ُي ُـ الر ُ
االحتجاجية  ,كما في قكله تعالى  ﴿ :إِ ْذ َج َ
َنز َؿ َم َال ِئ َك ًة فَِإنا
اس َرب َنا َأل َ
ِمف َب ْي ِف أ َْي ِدي ِي ْـ َو ِم ْف َخ ْم ِف ِي ْـ أَال تَ ْع ُب ُدوا إِال الم َو قَالُوا لَ ْو َ
ش َ
ِبما أُر ِس ْمتُـ ِب ِو َك ِ
الحجاجي باستعماؿ التمثيؿ في قكله
وف﴾[ , ]1كبهدؼ تأكيد المعنى
اف ُر َ
َ ْ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحجاجي لهذا
فالبعد
المتمقي  ,ي
 ﴿ :مف َب ْي ِف أ َْيدي ِي ْـ َوم ْف َخ ْمف ِي ْـ ﴾ لمتأثير في ي
ٌ
االستعماؿ " تمثيؿ لحرص رسكؿ يك ٌؿ منهـ عمى هداهـ بحيث ال يترؾ كسيمة ىيتكسؿ
فمثؿ ذلؾ بالمجيء إلى كؿ منهـ تارة مف أمامه
بها إلى إببلغهـ الديف إال تكسؿ بها  .ي
كتارة مف خم ه ال يترؾ له جهة  ,كما ي عؿ الحريص عمى تحصيؿ و
أمر أىف يتطمبه

[]2
كضح هذا المعنى ,
مظاف كجكد أك
كيعيد تطمبه كيستكعب
مظاف سماعه "  ,كقد ٌ
ٌ
ٌ
المتمقي اعتمادان عمى آليه التمثيؿ ؛ حيث شكؿ حرص ا﵀ عمى إرساؿ
ٌ
كثبت في ذهف ي
رسؿ ل يكؿ أمة هي الدعكل أك المشبه كحققت اإلببلغ  ,في حيف اعتبر التمثيؿ هك

المشبه به  ,كهك الدليؿ كالبرهاف عمى صحة هذ الدعكل  ,كالكجه الجامع بينهما

كقرينة داله عمى الصمة بيف الطرفيف هي الحرص  ,فكانت المزٌية مف خبلؿ هذا
التمثيؿ " تقع في طريؽ إثبات المعنى دكف المعنى ن سه "[ ]3فأيثٍبًت معنى حرص ا﵀
عمى تبميغ يك ٌؿ األمـ برسكؿ مف عند مف خبلؿ التٌمثيؿ .

كعالج التمثيؿ حالة اإللحاد التي عاشها يك ار قريش كاصرارهـ عمى عناد الرسكؿ
المتمقي مف خبلؿ إثبات المعنى في ذهنه عف طريؽ
الكريـ  ,فجاء لمتمثيؿ لمتأثير في ي
حمد  ,فقاؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :وا ْذ ُك ْر أَ َخا َع ٍاد إِ ْذ أَن َذ َر
تكبيخه عمى تكذيب رسالة ٌ
سيدنا يم ٌ
َحقَ ِ
اؼ
اؼ َوقَ ْد َخمَ ِت الن ُذ ُر ِمف َب ْي ِف َي َد ْي ِو َو ِم ْف َخ ْم ِف ِو أَال تَ ْع ُب ُدوا إِال الم َو إٍِّني أَ َخ ُ
قَ ْو َم ُو ِب ْاأل ْ
اب َي ْوٍـ َع ِظ ٍيـ ﴾[ , ]4فقد ذكر ا﵀ تعالػػى قصة سيدنا هكد مػع قكمه  ,ك ًسيقت
َعمَ ْي ُك ْـ َع َذ َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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هذ القصة مساؽ المكعظة لممشركيف الذيف كذبكا بالقرآف كما أخبر ا﵀ عنهـ  ,كسيقت
الحجة عمى رسالة يمحمد صمى ا﵀ عميه كسمـ كعمى عناد قكمه بذكر
أيضان مساؽ ي
مثاؿ لحالهـ مع رسكلهـ بحاؿ عاد مع رسكلهـ  .كلها أيضان مكقع التسمية لمرسكؿ
صم ى ا﵀ عميه كسمـ عمى ما تمقا به قكمه مف العناد كالبهتاف لتككف مكعظة كتسمية

معا يأخذ يك ٌؿ منها ما يميؽ به  ,فأراد ا﵀ تعالى مف تمثيؿ قصة بقصة إثبات ادعاء

عناد ال يك ار في يكؿ األزماف لمرسؿ رغـ ما قدمت لهـ مف حجج كبراهيف كاضحة عمى
يخي عمى هذ المكاقؼ  ,فالغاية
صدقهـ  ,كليككف التمثيؿ أقرب لبلستشهاد التار ٌ
الحجاجية التي هدؼ التمثيؿ مف تحقيقها هي المكعظة لقريش بأنهـ أمثاؿ عاد في
اإلعراض عف دعكة رسكؿ مف أمتهـ .

[]1

عز كج ٌؿ  ,فقاؿ تعالى َ ﴿ :م ْف
صكرة لمبعث كعكدة اإلنساف ﵀ ٌ
كما رسـ التمثيؿ ي
ع ِم َؿ ِ ِ ِ ِ
وف ﴾[ , ]2فبعد أف أكد ا﵀
اس فَ َعمَ ْي َيا ثُـ إِلَ َٰى َرٍّب ُك ْـ تُْر َج ُع َ
َ
َس َ
صال ًحا َفم َن ْفسو َو َم ْف أ َ
َ
عمى أنه سيجزم يكؿ إنساف بما كسب مف خير أك شر بما يناسب هذا الكسب  ,حاممة

وف
لممؤمنيف  ,كيذيمت اآلية بقكله ﴿ ثُـ إِلَ َٰى َرٍّب ُك ْـ تُْر َج ُع َ
طاقة تر ٌ
هيبية لمكافريف كترغيب ي
لتؤكد عمى أف اإلنساف يرجع إلى ربه بعد أعماله في هذ الدنيا " كأطمؽ عمى المصير
﴾

سيد أك
إلى حكـ ا﵀ أنه رجكع إلى ا﵀ عمى طريقة التمثيؿ بحاؿ مف كاف بعيدا عف ٌ
سيد أك أمير  ,فإنه يبلقي جزاء ما عممه"[ , ]3فالتمثيؿ
أمير  ,فعمؿ ما شاء ثـ رجع إلى ٌ
أقاـ دعكل إثبات البعث  .كلتكتمؿ لكحة إنكار ال يك ار لمقرآف كاالبتعاد عنه  ,كجاء

الحجاجية لتصكير حالهـ كقد اعرضكا عف كتاب ا﵀ ,
التمثيؿ مستمداي مف البصر قكته
ٌ
[]4
ش ﴾ أظهر
ش َعف ِذ ْك ِر الر ْح ََٰم ِف ﴾ فالتمثيؿ في ﴿ َو َمف َي ْع ُ
فيقكؿ تعالىَ ﴿ :و َمف َي ْع ُ

حاؿ ال يك ار في عدـ فهـ القرآف  ,فال عؿ المضارع ( يعش ) جاء بمعنى مف ينظر
ش ﴾ مف ينظر نظ انر غير متمكف
لمشيء نظ ار غير ثابت كاألعشى  ,فمعنى ﴿ َو َمف َي ْع ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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في القرآف  ,أم مف ال حظٌ له إال سماع كممات القرآف دكف تدبر كقصد لبلنت اع

بمعانيه  ,فشبه سماع القرآف مع عدـ االنت اع به بنظر الناظر دكف تأمؿ[ , ]1فالتمثيؿ
حجاجية
المجردة إلى المحسكسة المألكؼ لهـ ليمد النص بطاقة
ٌ
نقؿ المعنى مف الحالة ي
إقناعية بتكظي ه مشية ىخ ٍبطى ىع ٍش ىكاء لمف ابتعد عف آيات ا﵀ .
ٌ

كتناكؿ التمثيؿ حاؿ ال يك ار يكـ القيامة في تصكير مشهد غائب ال نعمـ طبيعته
بمشهد آخر نعيشه يكؿ و
يكـ  ,فقارب التمثيؿ بيف صكر الغائب الذم اختص ا﵀ بعممه,

بمشهد حياتي اعتادت قريش عميه كهي التي ىعرفت التجارة كما فيها مف الربح كالخسارة
َٰ
ً
ظن ُك ُـ
المتمقي  ,يقكؿ تعالى َ ﴿ :وَذلِ ُك ْـ َ
مما كاف له أثر في تقريب الصكرة في ذهف ي
[]2
ال ِذي ظَ َننتُـ ِبرٍّب ُكـ أَرَدا ُكـ فَأَصب ْحتُـ ٍّم َف ا ْل َخ ِ
َص َب ْحتُـ ٍّم َف
اس ِر َ
َْ
يف ﴾  ,فقكله  ﴿ :فَأ ْ
َ ْ ْ ْ
ا ْل َخ ِ
يف ﴾ تمثيؿ لحالهـ إذ يحسبكف أنهـ كصمكا إلى معرفة ما يحؽ أف يعرفك مف
اس ِر َ
شؤكف ا﵀ ككثقكا مف تحصيؿ سعادتهـ  ,كهـ ما عرفكا ا﵀ حؽ معرفته فعاممكا ا﵀ بما

ال يرضا فاستحقكا العذاب مف حيث ظنكا النجاة  ,فشبه حالهـ بحاؿ التاجر الذم
فنعي عميهـ سكء استداللهـ كفساد قياسهـ في األمكر
استعد لمربح فكقع في الخسارة ي
ً
الغائب عمى الشاهد[ , ]3كاذا كاف مكضكع اآلية في األمكر الغيبية
كقياسهـ
اإللهية
ى
ي

الخاصة بيكـ القيامة كمشاهدها  ,فإف التمثيؿ جعؿ مف الغائب شاهدا محسكسا لمتأثير
المتمقي كترهيبه مف عصياف ا﵀  ,فأكقع الرهبة كخيبة األمؿ في الن س .
في ي
الختامي لحياة اإلنساف  ,فقاؿ تعالى َ ﴿ :كأَن ُي ْـ َي ْوَـ
كلـ يي ٍه ًمؿ التمثيؿ المشهد
ٌ
[]4
اع ًة ٍّمف ن َي ٍ
اع ًة ٍّمف ن َي ٍ
ار﴾
وع ُد َ
س َ
س َ
َي َر ْو َف َما ُي َ
ار ﴾  ,فػ ﴿ لَ ْـ َي ْم َبثُوا إِال َ
وف لَ ْـ َي ْم َبثُوا إِال َ
استدالؿ بكاسطة التمثيؿ بإثبات حقيقة بتشابه عبلقة أفاد قصر فترة مككث اإلنساف في

الدنيا ؛ إلقناعهـ بأف هذا الزمف الذم يركنه طكيبل ما هك إال بقدر ساعة يمقابؿ مككثهـ
هيبية حققت إثبات ادعاء أف اآلخرة دار الخمكد.
في عذاب الجحيـ  ,فحمؿ التمثيؿ قكة تر ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اد َىا ِ
اجية
ورةُ الفَ ٍّني ُة َوأ َْب َع ُ
الح َج ّ
 5ػ الص َ

ً
اجي لمبحث عف مكامف اإلقناع في النصكص  ,كتظهر الصكرة
يسعى الدرس الح ىج ٌ
المتمقي كسحبه إلى دائرة اإلقناع عف طريؽ قناة
ال نية ككاحدة مف أدكات التأثير في ي

اإلفهاـ  ,كالصكرة ال نية مبحث حديث التسمية  ,قديـ الظهكر  ,ظهرت له إرهاصات
اد عمى أف الجاحظ أكؿ مف أشار لمصكرة
في التراث القديـ عربه كغربه,كيكاد يي ٍج ًمعي النق ي
[]1
ؼ عنه
" إنما الشعر صناعة  ,كضرب مف النسج  ,كجنس مف التصكير"  ,كقد يع ًر ى
االفهامية التي تقكد لئلقناع مف خبلؿ التصكير يمىنبها إلى الطاقة
اهتمامه بالببلغة
ٌ
لممتمقي مف
ٌ
المتكمـ في صياغة صكر ي
االقناعية في الصياغة  ,التي ترتكز عمى مهارة ي

تمؾ المعاني المطركحة كتحكيمها مف و
معاف إلى صكر حسية  ,لمكصكؿ إلى اإلفهاـ مف
الحجاجي .
الب ٍعد
خبلؿ ي
ٌ
كتت ً
الجرجاني فالصكرة " إنما هك
الحجاجية لصكرة عند عبد القاهر
ضح األبعاد
ٌ
ٌ
البينكنة بيف أحاد
تمثيؿ كقياس لما نعممه بعقكلنا عمى الذم ن ار بأبصارنا  ,فما رأينا ي
األجناس تككف مف جهة الصكرة  ,فكاف إنساف مف إنساف ...بخصكصية تككف في
صكرة هذا ال تككف في صكرة ذلؾ"[ , ]2كاهتـ " بكظي تها الجمالية كالن سية كالذهنية "

[]3

يككف اقترانا لمصكرة الحسية مف خبلؿ يم ٍد ىرؾ عقمي في دائرة ذات يع ٍم و
ؽ
فالجرجاني ٌ
ٌ
ٌ
ن سي  ,ليقكـ الكاقع الحسي عند بدكر المنبع لمادة الصكرة ؛ ألف " العرب القدماء ييشددكف
ٌ
المتمقي بها ألنهـ يهتمكف ببعدها
بالمتمقي كعبلقة ي
في دراستهـ لمصكرة عمى عبلقتها ي
[]4
المتمقي
الحجاجي مف حيث تأثيرها في الكجداف كاقناع لم كر" ؛ ألف الصكرة " تدفع ي
ٌ
المتمقي دك انر في بناء داللة النص "[.]5
دفعان نحك اإلسهاـ في إنتاج الداللة  ,فيمعب ي
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 1ػ الجاحظ  ,أبك عثماف عمرك بف بحر  ,كتاب الحيواف  ,ج  , 3ص 132
 2ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 508

 3ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 266
 4ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 481

 5ػ الهزاني  ,حصة بنت سعكد  ,مقاؿ  :الكظي ة الحجاجية لبلستعارة ,المجمة األردنية في المغة
العربية وآدابيا  ,عمادة البحث العممي  ,جامعة مؤتة  ,ـ , 13ع 2017 , 3
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المعاصرة نجد جابر عص كر يربط الصكرة ال نية بمدل تأثيرها في
كفي الدراسات ي

المتمقي ألنه مف " المهـ أف ينبلحظ أف فهـ الصكرة باعتبارها كسيمة لئلقناع  ,كاف يجد
ي
الببلغية لمقرآف  ,ذلؾ أف دراسة أساليب القرآف في التأثير
ما يدعمه في الدراسات
ٌ

آنية عمى أنها طريقة في اإلقناع
كاالستمالة كانت تيؤدم بدكرها إلى فهـ الصكرة القر ٌ
تتكسؿ بنكع مف اإلبانة كالتكضيح كتعتمد عمى لكف مف ً
الح ىجاج كالجدؿ  ,كتحرص عمى
[]1
العمرم
المتمقي "  ,كبيف محمد ي
إثارة االن عاالت في الن س عمى النحك الذم يؤثر في ي

الحجاجية فقد أشار إلى " أف الصكر تمعب دكريف؛
أهمية الصكرة ال نية في العممية
ٌ
ٌ
خارجي كداخمي يتمثؿ دكرها الخارجي في تسهيؿ عممية ً
الح ىجاج  ,فهي تشد االنتبا
ٌ
ٌ
ٌ
الم ىعالقة  ,أما دكرها
مف خبلؿ ىخ ٍرؽ المعتاد  ,فتبلئـ بيف األفكار كالمستمع ؛ أم تسهؿ ي
الداخمي فيتجمى في دخكلها هي ن سها في صمب ً
الح ىجاج إذا لـ يكف مف الممكف القكؿ
الحجاجية " نشاط
الحجة هي ن سها مجرد صكرة يكبل أك بعضا "[ , ]2فالصكرة
ٌ
بأف ي
م عمى حضكر يمتزامف ألطراؼ التخاطيب كالمقاـ في
تداكلي ٌ
تمح في تركيبها المجاز ٌ
ٌ
[]3
حركة ت اعمية " .

الحجاجية لمصكرة ال نية تتككف في أم خطاب مف
يرل مارؾ بكنكـ أف ال عالية
ٌ
طب انطبلقا مف مككناتها
أربعة عناصر
المخا ى
ٌ
أساسية كهي " قدرتها عمى تكجيه ي

تخص طريقة عرض
البنيكية التي
المكضكعية التي تخص مادة الصكرة كمضمكنها  ,ك ٌ
ٌ
المضمكف  ,كمف قكة ظهكرها بالنظر إلى باقي أل اظ الخطاب  ,كمف قدرتها عمى
تجميع كتكثيؼ عدد مف الحجج المختم ة في آف كاحد لحجاج سهؿ سريع  ,كمف ميمها
إلى الغمكض"[ , ]4كتتظافر في الصكرة قكتاف  :قكة الخطيب الصانع لمصكرة  ,كقكة
الم كؾ لتمؾ الصكرة  ,فت ار ينظر إلى العبلقة بيف مككناتها كيستعيف بالجمي
المخا ى
طب ي
ي
[]5
اصؿ.
المتمقي طرفا فاعبل في عممية التك ي
فيها لكشؼ الخ ي كالذم مف شأنه أف يجعؿ ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عص كر  ,جابر  ,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب  ,ص 332
 2ػ العمرم  ,محمد  ,البالغة الجديدة بيف التخييؿ و التداوؿ  ,ص 24
 3ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 268

 4ػ نقبل عف  :الزماني  ,كماؿ  ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 172
 5ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 310
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كاهتـ بيرلماف كزميمته تتيكا بالصكرة الببلغية كأبعادها الحجاجية " كال يستثني
المؤل اف الصكرة الببلغية مف فاعمية ً
الح ىجاج  ,فهي ليست مجرد زخارؼ أك تنميقات
تزٌيف الخطاب ,فمف شأنها أف تؤثر في المكاقؼ كتغيرها ,لذلؾ انتهى بيرلماف في

إمبراطكرية الببلغة إلى اإلقرار إذا لـ تدمج هذ الكجك في ببلغة إقناع  ,فإنها ال
[]1
ثنائية ً
الح ىجاج
تصبح كجكها ببلغية بؿ حذلقات "  ,كأعادت آمكسي الت كير في ٌ
ظية يتعمؽ األمر بدراسة قيمتها
كالتصكير كاعتبرت الصكرة المجازية أشكاال ل ٌ
الحجاجية في السياؽ  ,كمعرفة إثارة االن عاالت مف أجؿ اإلقناع  ,فالصكرة تؤثر في
ٌ
الذهف كتصمح لبلستدالؿ كباختصار فالصكرة تسمح بارتباط العقؿ كاالن عاؿ تبعا
لمقدار معيف يصعب قياسه.

[]2

ً
المتمثؿ في
كالح ىجاج في القرآف القائـ عمى الصكرة " مدار عمى مادة هذ الصكرة ي
مضمكنها الذم يعتمد فيه لغاية اإلقناع كعالـ خطاب يمتمقيه األكؿ مف مجمؿ ك اءات

قافية كالعقدية مف ناحية كعمى شكؿ الصكرة الذم تتشكؿ
المتمقي
سية كالث ٌ
المعرفية كالن ٌ
ٌ
ي
حجاجيا مف ناحية أخرل  ,كالذم مف شأنه أف يؤدم إلى
ًكٍفقىه مادة الصكرة تشكبل
ٌ
اإلقناع "[ , ]3فالصكرة تقكـ بكظائؼ عديدة  ,إف كاف مف أشهرها التزييف كالغاية الجمالية

الجمالي لمصكر عمى النظر
الببلغي
إقناعية " فيقكـ التحميؿ
حجاجية
إال أف لها كظي ة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
في العكامؿ التي تشكؿ جمالياتها بكص ها أحد المككنات التي تي ٍس ًهـ في أسمبة الخطاب
االقناعية
الحجاجي لمصكر بشكؿ عاـ عمى تحميؿ كظي تها
بينما يقكـ التحميؿ الببلغي
ٌ
ٌ
المتمقي بتدعيـ أك تغيير معتقداته كقناعاته كتأثيرها في قدرته عمى اتخاذ
كتأثيرها في ي
الق اررات المبلئمة لدعكل الخطاب  ,فتي ىحمؿ الصكر في هذا المنظكر بكص ها جزءا
الحجاجية " تمعب دك ار بار از في تكضيح المعنى
اصمي"[ ,]4فالصكرة
ٌ
منصه ار في سياؽ تك ي
المتمقي بما يثير مف أشكاؿ المٌذة كالخمخمة الذهنية".
كتثبيته في ذهف ي

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :عادؿ  ,عبد المطيؼ ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 92

 2ػ نقبل عف  :المكدف  ,حسف ,حجاجية المجاز كاالستعارة ضمف الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ص 730
 3ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 496

 4ػ مشباؿ  ,محمد  ,في بالغة الحجاج  ,ص  302ػ ػ ػ ػ 303

 5ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ : ) 2016(,آليات الحجاج القرآني  ,عالـ الكتب الحديث ,ط ,1ص 260
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ؼ الصورِة ِ
اجية
 5ػ َ : 1وظَ ِائ ُ
الح َج ّ
َ
ً
المتمقي ب كرة مف األفكار أك معنى مف المعاني كالتأثير فيه
غايةي الح ىجاج إقناع ي
ت دائرة
عف طريؽ اإلفهاـ  ,كال ش ٌ
ؾ أف االقتناع ال يقع ما لـ ىنقي ٍـ باإلفهاـ  ,فمتى أ ٍ
يغمًقى ٍ
الحجاجية أساليب متنكعة تتناسب
اإلفهاـ اقترب المتمقي مف دائرة االقتناع  ,كلمصكرة
ٌ

مع التركيبة العقمية اإلنسانية يصؿ مف خبللها لئلفهاـ .

الحجاجية الشرح كالتكضيح أك تقريب المعنى البعيد
كمف أهـ كظائؼ الصكرة
ٌ
المتمقي بإدخاله في دائرة اإلفهاـ  ,فما الشرح
كالعمؿ عمى إيضاحه سعيان إلقناع ي

كالتكضيح إال " خطكة أكلية في عممية اإلقناع  ,ذلؾ أنه يريد إمتاع اآلخريف بمعنى
مف المعاني بشرحه له بادئ ذم بدء كيكضحه تكضيحا يغرم بقبكله كالتصديؽ به ,
كهك ما قصد القدماء بػ ( اإلبانة ) كسمكا العمـ الذم يحكم التشبيه كاالستعارة كالكناية
الببلغية لمصكرة إنما هي طرائؽ خاصة في
كالمجاز بعمـ البياف ألف يكؿ هذ األنكاع
ٌ
التعبير تكسب المعاني فضؿ إيضاح أك بياف  ,كأساليب احتجاج فرعية "[ً , ]1مما جعؿ
الحجاجية " تخرج األغمض إلى األكضح كتقرب البعيد ,إذ إف تكضيح
الصكرة بإبعادها
ٌ
المعنى كتبيينه نابع أساسا ًمما تمتمكه الصكرة مف طاقة تعمؿ عمى تنشيط الذهف
[]2
المتمقي أفاقا جديدة
كاثارته حتى يستقبؿ ال كرة كالمعنى المقصكد "  ,فتنكشؼ أماـ ي
مف اإلفهاـ تستقر في ذهنه فتنتقؿ لمرحمة اإلقناع كالتأثر ألف الصكرة " أكثر نجاعة

ممتمقي بمختمؼ
في تقريب أفكار كايضاحها كهي األقدر عمى تجسيـ المعنى كتجميته ل ي
مستكياتهـ فتدركها العامة كما تدركها الخاصة "[. ]3
المتمقي كاقناعه بما يحمؿ مف
آني مف أكثر ي
كالن ٌ
الن ي
صكص سعيا إلفهاـ ي
ص القر ٌ
أفكار خاصة اآليات الجدلية مف نحك رسـ صكرة حسية ألخرل معنكية كما في رسـ
صكرة شجرة الزقكـ برؤكس الشياطيف فإحالة مجهكؿ إلى مجهكؿ شكؿ ن ك ار في ن س
المتمقي مف خبلؿ الصكرة كما تحمؿ المم كظات التصكيرية مف طاقة ترهيبية .
ي

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عص كر  ,جابر  ,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب333 ,
 2ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 290

 3ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 312
132

ككضحت الصكرة حالة ً
العناد كال يك ر التي ينتهجها ال يك ار في مسار ابتعادهـ عند
وف *
ير َوَن ِذ ًا
بانية  ,فيقكؿ تعالى َ ﴿ :ب ِش ًا
َع َر َ
س َم ُع َ
ير فَأ ْ
الدعكة الر ٌ
ض أَ ْكثَُرُى ْـ فَ ُي ْـ َال َي ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
اع َم ْؿ
اب فَ ْ
وب َنا في أَكنة ٍّمما تَ ْد ُعوَنا إِلَ ْيو َوِفي آ َذان َنا َو ْقٌر َو ِمف َب ْين َنا َوَب ْين َؾ ح َج ٌ
َوقَالُوا قُمُ ُ
إِن َنا ع ِ
وف ﴾[ , ]1كمف ًخبلؿ ثنائية الطٌباؽ كالعبلقة الضدية ىبي ىف ا﵀ي سبحانه كظي ةى
اممُ َ
َ

ً
كلكف هذ ال ئة مف الناس لـ ترغب
لممؤمنيف  ,كاإلنذار لمكافريف ٌ ,
الرسؿ فهي التبشير ي
بالتبشير كلـ ترهب باإلنذار كأمعنت في اإللحاد كالك ر كأعرضت عف الدعكة  ,فكظؼ

ص القرآني الصكرة ال نية لتشرح لمرسكؿ كتكضح له أسباب هذا اإلعراض مف خبلؿ
الن ٌ
يتـ نقمه إلى دائرة
آليه إفهاـ الرسكؿ الكريـ مسببات هذا اإلعراض  ,كبعد تحقٌؽ اإلفهاـ ٌ
الحجاجية مشهد إعراض
اإلقناع ؛ ألف االقتناع متبلزمة لئلفهاـ  ,فعرضت الصكرة
ٌ
ال يك ار عف الدعكة مف خبلؿ مجمكعة صكر جزئية تت اعؿ في بنية تركيبية لتككف

حجاجيا يرسـ صكرة العناد عف طريؽ الشرح كالتكضيح
جدليا
مشهدا متكامبل يكميا
ٌ
ٌ
لمرسكؿ الكريـ  ,فجاءت أدلة إعراض ال يك ار في ثبلث لكحات  :األكلى مركزة عمى
الكجداني في لكحة  :قمكبهـ عميها أغطية مانعة تمنع نكر اإليماف مف الن اذ
الجانب
ٌ
إليها  ,مف خبلؿ االستعارة المكنية ككجه الشبه استحالة كصكؿ الدعكة إلى عقكلهـ كما

كقر أم ثقبل
يمنع الغطاء تناكؿ ما تحته  ,لينتقؿ إلى المكحة الثانية كهي أف في آذانهـ ا
فبل يستطيعكف سماع ت صيؿ القرآف حتى لك كاف عر ٌبيا فإنهـ ال يستطيعكف فهمه ,
مادة منعت كصكؿ السمع لهـ مف خبلؿ المجاز ,كثالث المكحات أف
فكأف في آذانهـ ٌ

ستار فبل يقع االتصاؿ بينهـ  ,لتككف في مجمكعها لكحة
بينهـ كبيف دعكة الرسكؿ
ان

المتمقي
ٌ
تركيبية كظ ت مف خبلؿ التمثيؿ إلفهاـ الرسكؿ حقيقة عناد ال يك ار  ,كمتى فهـ ي
حقيقتهـ اذعف باالقتناع بعجز عف هدايتهـ  ,ليككف اإلقناع حاصبلن في اإلفهاـ.
اإلفياـ

اإلقناع

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة فصمت  ,اآليتاف  4 :ػ ػ ػ 5
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ًً
المتكمـ
كمف كظائؼ الصكرة
ٌ
الحجاجية كظي ة تأكيد المعنى ىكتىثٍبيته  ,فعندما يقدـ ي
حجاجية تكضح معنى معينان فهي في حقيقتها تأكيد لذلؾ المعنى  ,فيعرضه مرة
صكرة
ٌ

صراحة كيؤكد بالصكرة ال نية لتثبيته ألنه " يمكف التعبير عف المعنى الكاحد بطرائؽ
متنكعة لبعضها مف التأثير ما ليس لمبعض األخر"

[]1

 ,كلتككف " الكظي ة التأكيدية

متأصمة في أداء الصكرة الببلغية بمختمؼ مككناتها  ,فهي تؤكد معانيها كدعاكاها
المتمقيف فيذعنكا لها فتدفعهـ إلى فعؿ أك ترؾ ".
ىكتيثىبتها في أذهاف ي
الحجاجية لتأكيد عظيـ قدرة ا﵀ تعالى  ,فيقكؿ
كقد جاءت الصكرة ال نية بأبعادها
ٌ
ص ٍ
ِ
س َب ْت أ َْي ِدي ُك ْـ َوَي ْعفُو َعف َك ِث ٍ
ير * َو َما أَنتُـ
َص َاب ُكـ ٍّمف م َ
يبة فَ ِب َما َك َ
تعالى َ ﴿:و َما أ َ
وف الم ِو ِمف ولِ َّي وَال َن ِ
يف ِفي ْاأل َْر ِ
آي ِات ِو ا ْل َج َو ِ
صٍ
ض َو َما لَ ُكـ ٍّمف ُد ِ
ار
ِب ُم ْع ِج ِز َ
ير* َو ِم ْف َ
َ َ
ظمَ ْم َف رو ِ
اك َد َعمَ َٰى ظَ ْي ِرِه إِف ِفي ََٰذلِ َؾ
يح فَ َي ْ
س ِك ِف ٍّ
َع َالِـ * إِف َي َ
ِفي ا ْل َب ْح ِر َك ْاأل ْ
الر َ
شأْ ُي ْ
ََ
[]2

َك ِث ٍ
ير﴾

ٍ
ش ُك ٍ
صب ٍ
ؼ َعف
ار َ
س ُبوا َوَي ْع ُ
ور * أ َْو ُيوِب ْق ُيف ِب َما َك َ
َْل َيات لٍّ ُك ٍّؿ َ
المشركيف مف مصائب ما هك إال نتاج أعمالهـ  ,كليؤكد ا﵀
الصريح أف ما أصاب ي
[]3

 ,فالمعنى

فني إلقناعهـ بالمعنى
سبحانه هذا المعنى كيثبته في ن كسهـ أعاد في تصكير ٌ
الحجاجية  ,فالصكرة ترسـ عظمة ا﵀ تعالى عف طريؽ آية
الصريح مف خبلؿ الصكرة
ٌ

مف آياته  ,كهي صكرة الس ينة الضخمة في البحر كالجباؿ كالتي تتحرؾ بأمر ا﵀ ,
فإف أراد ا﵀ تحريكها أرسؿ الريح  ,كا ٍف
فالريح التي تيحركها تسير بأمر ا﵀ ٌ
عز كج ٌؿ ٍ ,
ٌ
ً
ً
أف يي ٍهمً ىكها
شاء أف يي ٍسكىنها أى ٍس ىكف الريح فتبقى راسية في الماء ببل ح ىراؾ  ,كا ٍف أراد ا﵀ ٍ

فإنه قادر عمى ذلؾ  ,فاعتمدت الصكرة ال نية عمى عبلقة يمشابه بيف ىمحسكس
بمحسكس فالس ف كالجباؿ  ,كلتككف الصكرة ال يكمية صكرة حسية  ,ك ًمما زاد مف فعالية
المتمقي ما حممت مادة التصكير القائمة عمى مظاهر
الصكرة كمف قكة تأثيرها في ي
الحجاجي في
ت جاءت يمكحية لتثبيت المعنى
الطبيعة  ,كما أف األل اظ التي اي ٍختً ىير ٍ
ٌ
الن س بإيصاؿ ال كرة بالتصكير .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عص كر  ,جابر  ,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ,ص 333
 2ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 322
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآليات  30 :ػ ػ ػ ػ 34
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المتمقي  ,ككثي ار ما
كتبرز الكظي ة
ٌ
الكجدانية لمصكرة عف طريؽ إثارة ان عاالت ي
آني يتجه نحك الن س اإلنسانية يليخاطب إنسانية اإلنساف بما يحمؿ
كاف الخطاب القر ٌ

آني ال يتجه إلى العقؿ كحد ,
مف مشاعر كأحاسيس كعكاطؼ  ,ذلؾ أف " الخطاب القر ٌ
كال يمقي المعاني في الن س مجردة مف ظبللها ككقعها  ,كانما اتجه إلى التأثير
اإلنساني بتصكير كما غ از مناطؽ
الحجة المقنعة ليغزك مناطؽ الشعكر
الكجداني بعد ي
ٌ
[]1
لممتمقي تجعمه يتماهى مع الدعكل
الت كير
العقمي بحججه "  ,فالتهيئة الن ٌ
سية ي
ٌ
فيستسمـ كيذعف لها  ,كتتحقؽ هذ اإلثارة بخطاب عاط ٌي يستند إلى الكجداف كيخاطب
[]2
القمب كاألهكاء أكثر مف مخاطبة العقؿ.

المتمقي كعكاطؼ في قكله تعالى :
كنجحت الصكرة
ٌ
الحجاجية في إثارة ان عاالت ي
اب وِفييا ما تَ ْ ِ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
َع ُي ُف
﴿ ُيطَ ُ
س َوتَمَذ ْاأل ْ
شتَ ِييو ْاألَنفُ ُ
اؼ َع َم ْي ِيـ ِبص َحاؼ ٍّمف َذ َىب َوأَ ْك َو َ َ َ
[]3
ِ
المتمقي الشعكر بالعظمة لما يبلقيه
ييا َخالِ ُد َ
َوأَنتُ ْـ ف َ
وف ﴾  ,فبلمست الصكرة في ن س ي
يكـ القيامة مف اهتماـ  ,فكصؼ ا﵀ سبحانه لئلنساف صكرة يم ىرًغبة لمجنة ف يها الخدـ
الذيف يطكفكف عمى نزالء الجنة باآلنية كاألككاب ؛ لتككف دافعا له عمى العمؿ
الحجاجي
البعد
المتكاصؿ لمكصكؿ لهذ الدرجة  ,فنجحت تكظيؼ الصكرة في تحقيؽ ي
ي
ٌ
لممتمقي .
سي العاط ٌي ي
الترغيب ٌي بالضغط عمى الجانب الن ٌ

المتمقي شعكر الخكؼ كالرهبة بما فيه مف ترهيب مف
كقد تثير الصكرة ال نية في ي
حسية مكطنها جسـ اإلنساف كقد
سية لديه بتجسيـ صكرة ٌ
مكاقؼ ًمما شكؿ ضغكطان ن ٌ
يككف عاش مكاقؼ منها في حياته مف الخكؼ  ,كما في قكله تعالى  ﴿ :وأ ِ
َنذ ْرُى ْـ َي ْوَـ
َ
[]4
ْاْل ِزفَ ِة إِ ِذ ا ْلقُمُوب لَ َدى ا ْلح َنا ِج ِر َك ِ
يع ُيطَاعُ ﴾ ,
ش ِف ٍ
يف ِم ْف َح ِم ٍيـ َوَال َ
يف َما لِمظ ِال ِم َ
اظ ِم َ
َ
ُ
المتمقي مف
كفي استخداـ األزفة  ,كالحناجر قكة تأثيرٌية مرعبة بما أثارته في ن س ي
مظاهر الرعب بتجسيـ حركة القمب .
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 299

 2ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 322
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 71 :
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الحجاجية ؛
كيي ىعد " التقكيـ " أك التحسيف كالتقبيح مف الكظائؼ المهمة لمصكرة
ٌ
ألف بها يتـ إصدار أحكاـ ذات أبعاد قيمة عمى األفكار المطركحة أك المكاقؼ المنظكرة
المتمقي  ,بؿ
 ,لذلؾ تتجمى في هذ الكظي ة
ٌ
المتكمـ ك ي
الحجاجية الغاية الت اعمية بيف ي
المتمقي كيغير مف مكاق ه أك سمككياته " عندما تصبح الصكرة ال نية
المتكمـ في ي
يؤثر ي

المتمقي في أمر مف األمكر أك تن ير
كسيمة لمتحسيف كالتقبيح ٌ
فإنها تؤدم إلى ترغيب ي
منه  ,كلقد الت ت الجاحظ إلى هذا عندما تحدث عف إشباع الشاعر لمص ة في حالتي
المديح كالهجاء ".

[]1

كمف مكاقؼ التقكيـ المعتمد عمى التقبيح  ,استبشاع ا﵀ تعالى لعقكؽ الكالديف ,
يقكله تعالى َ ﴿ :وال ِذي َقا َؿ لِ َوالِ َد ْي ِو أ َّ
وف ِمف
َف أ ْ
ُؼ ل ُك َما أَتَ ِع َد ِان ِني أ ْ
ُخ َر َج َوقَ ْد َخمَ ِت ا ْلقُُر ُ
ؽ فَيقُو ُؿ ما ََٰى َذا إِال أ ِ
ِ
ِ
ِ
ستَ ِغيثَ ِ
ير
اف الم َو َوْيمَ َؾ آم ْف إِف َو ْع َد المو َح ٌّ َ
قَ ْبمي َو ُى َما َي ْ
َ
َساط ُ
َ
َٰ
ِ
اإل ِ
ُمٍـ قَ ْد َخمَ ْت ِمف قَ ْب ِم ِيـ ٍّم َف ا ْل ِج ٍّف َو ِْ
نس
يف * أُولَ ِئ َؾ ال ِذ َ
ْاألَولِ َ
يف َحؽ َعمَ ْي ِي ُـ ا ْلقَ ْو ُؿ في أ َ
إِنيـ َكا ُنوا َخ ِ
يف ﴾[ , ]2فأنكرت الصكرة مكاقؼ بعض أبناء المسمميف كهي تقكيـ ل ئة
اس ِر َ
ُْ
مف األبناء المشركيف " أسمـ آباؤهـ كدعكهـ إلى اإلسبلـ فمـ يستجيبكا لهـ كأغمظكا لهـ

ضدية بيف طرحيف
فضمكا إلى الك ر بشنيع عقكؽ الكالديف " [ , ]3فقامت عبلقة
القكؿ
ٌ
ٌ
متنافريف  ,مكقؼ االبف العاؽ منكر البعث  ,كمكقؼ الكالديف المش قيف عمى االبف ,
كيطمباف الغكث مف ا﵀ لهدايته  ,فىبنًي التقكيـ عمى الكناية في ﴿ إِنيـ َكا ُنوا َخ ِ
يف ﴾
اس ِر َ
ي
ُْ
في بيئة أتقنت فنكف التجارة كعرفت معايير الخسارة  .كمف مكاقؼ التحسيف قكله تعالى
ِ
ِ
ِ
َ ﴿ :ن ْح ُف أَولِي ُ ِ
س ُك ْـ َولَ ُك ْـ
ييا َما تَ ْ
ْ َ
اؤ ُك ْـ في ا ْل َح َياة الد ْن َيا َوِفي ْاْلخ َرِة َولَ ُك ْـ ف َ
شتَ ِيي أَنفُ ُ
ِ
وف ﴾[ , ]4كلزيادة المسرة في ن س المؤمنيف حسنت المبلئكة مف صكرة
ييا َما تَد ُع َ
ف َ
المؤمنيف مف خبلؿ الكناية لئلشارة إلى تأميف اإلنساف لن سه مف
العبلقة بينها كبيف ي
جانب ا﵀ لتحقيؽ الطمأنينة الن سية  ,كرسـ صكرة لنعمة الطمأنينة عمى اإلنساف .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عص كر  ,جابر  ,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ,ص 353
 2ػ سكرة األحقاؼ  ,اآليتاف  17 :ػ ػ ػ ػ 18

 3ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  :ج  , 26ص 37
 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 31 :
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االستداللية " التي
الحجاجية لمصكرة ال نية مف خبلؿ " الكظي ة
كتتحقؽ األبعاد
ٌ
ٌ
المتمقي لبلقتناع بما يطرح
تعتمد عمى القدرة العقمية لمعرفة دكافع إثبات حقيقة ما كدفع ي
عميه " فتقكـ العممية االستداللية عمى االنتقاؿ مف المعنى إلى المعنى أك مف الداللة
الكضعية إلى داللة عقمية  ,األكلى داللة مطابقة كالثانية داللة مستمزمة "

[]1

,

فاالستدالؿ ما هك إال " استنتاج قضية مجهكلة مف قضية أك عدة قضايا معمكمة
تستخمص منها مباشرة دكف المجكء لمتجربة  ,فهك عممية ت كيرية تتضمف كضع الحقائؽ
كالمعمكمات بطريقة منظمة "[ , ]2كيعتمد االستدالؿ عمى امتبلؾ مهارة االستدالؿ عند
المتمقي .
المتكمـ ك ي
ي
ض َخ ِ
اش َع ًة فَِإ َذا
آي ِات ِو أَن َؾ تََرى ْاأل َْر َ
كيظهر االستدالؿ في قكله تعالى َ ﴿ :و ِم ْف َ
اىا لَ ُم ْح ِيي ا ْل َم ْوتَ َٰى ﴾[ , ]3فالقضية
أَ
اس ْ
َح َي َ
اىتَز ْت َوَرَب ْت إِف ال ِذي أ ْ
َنزْل َنا َعمَ ْي َيا ا ْل َم َ
المعمكمة إحياء ا﵀ األرض بالماء بعد مكتها بما فيها مف دالالت عمى قدرة ا﵀ ككجكد
 ,ف ي ﴿ َخ ِ
اش َع ًة ﴾ استعارة دلت عمى خشكع األرض كتذلمها ﵀ عندما تككف مقحمة ال
نبات فيها  ,كربطت االستعارة بالتشخيص لؤلرض فكأنها عابد خاشع ﵀  ,كما أف
اىتَز ْت َوَرَب ْت﴾ فيه
المتكمـ أفاد تعظيـ ا﵀  ,كفي ﴿ ْ
االلت ات في االنتقاؿ مف الغيبية إلى ي
تمثيؿ أك استعارة تمثيمية بجعؿ األرض كقد نزؿ عميها المطر بإنساف نزلت عميه نعمة
فختاؿ بما لديه مف نعمة َ ﴿ ,خ ِ
اىتَز ْت ﴾ استعارة مكنية مف خبلؿ بث
اش َع ًة ﴾ ك ﴿ ْ
الحياة كالحركة فيهما عمى شكؿ صكرة حسية مادتها الطبيعة المألكفة لئلنساف الدالة
عمى قدرة ا﵀ في اإلحياء  ,كلينتقؿ لمقضية المجهكلة كهي إحياء المكتى كبعثهـ مف
اىا لَ ُم ْح ِيي ا ْل َم ْوتَ َٰى ﴾ فإحياء
َح َي َ
جديد عف طريؽ االستدالؿ الذم أثبت البعث ﴿ ال ِذي أ ْ
األرض دليؿ محسكس عمى إحياء المكتى  ,كمف أحيا األرض بإخراج النبات قادر
كتكضحت كظي ة
عمى إحياء المكتى فربطت صكرة إحياء المكتى بإحياء األرض ,
ٌ
االستدالؿ باالعتماد عمى دائرة اإلفهاـ كاالنتقاؿ منها لدائرة اإلقناع كالتٌأثير.
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 1ػ قادا  ,عبد العالي ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 332
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الحجاجية ؛ ألف
كتبرز كظي ة " االستعصاء عمى الدحض " كاإلبطاؿ لمصكرة
ٌ
الحجاجي ,
الحجة التي تقكـ عمى الصكرة يصعب دحضها فهي " تقع في أعمى السمـ
ي
ٌ
المعاكسة كال يقبؿ أف
الحجة األقكل  ,فبل يكجد دليؿ يم ٌ
كتقدـ ي
ضاد بعدها يخدـ النتيجة ي

الحجاجي"
تى ًرىد في سياؽ اإلبطاؿ أك التعارض
ٌ
االستعارة أك التشبيه  ,فقد أخبرنا ا﵀ عف إغراقه فرعكف كجنكد عندما حاكؿ المحاؽ
[]1

خاصة إذا قامت الصكرة عمى

الببلغية كالتي يستعصي عمى أم إنساف دحضها كتقديـ
بمكسى عف طريؽ الصكرة
ٌ
[]2
ت الصكرة
عكسها  ,يقكؿ تعالى َ ﴿ :واتْ ُرِؾ ا ْل َب ْح َر َرْى ًوا إِن ُي ْـ ُج ٌ
وف ﴾  ,فقد يبنًىي ٍ
ند م ْغ َرقُ َ
عمى التشبيه البميغ في ﴿ ا ْل َب ْح َر َرْى ًوا ﴾ كالرٍه يك  :ال جكة الكاسعة ً ,مما يؤكد بما ال يدع
مجاال لمشؾ أف فرعكف دخؿ ال جكة كمات غرقا  ,كال يستطيع أحد أف يدحضها ؛ ألنها
ش َة ا ْل ُك ْب َر َٰى إِنا
ش ا ْل َب ْ
طَ
الحجة األقكل عمى غرقه  ,كفي قكله َ ﴿ :ي ْوَـ َن ْب ِط ُ
تقدـ ي
وف ﴾[ ]3صكرة لعذاب قريش في معركة بدر بعد أف تكعدهـ ا﵀ باإلمهاؿ كال
ُمنتَ ِق ُم َ
يستطيع أحد دحضها .
ً
المتمقي كالتأثير فيه عف طريؽ المبالغة في
كتي ىساه يـ الص ى
كرةي ال ىنيةي في عممية إقناع ي
المعنى ؛ ألنها تي ىعد مف كسائؿ شرح المعنى  ,فهي أسمكب متميز مف أساليب الصكرة
التأثيرٌية [ , ]4كتظهر المبالغة في قكله ْ ﴿ :اد ُخمُوا أ َْبواب جينـ َخالِ ِد َ ِ
س
يف ف َ
ييا فَ ِب ْئ َ
َ َ ََ َ
يف ﴾[ , ]5ال ييقصد به إال المبالغة في تمثيؿ المعنى كتضخيـ كقعه في
َمثْ َوى ا ْل ُمتَ َك ٍّب ِر َ

ن كس السامعيف  ,ف ي دخكؿ األبكاب كناية عف الكقكع في جهنـ  ,كالمثكل إشارة لئلقامة

الدائمة فكانت النتيجة أنها مثكل لمكافريف بسبب تكبرهـ عمى الرسؿ  .كفي قكله تعالى
ِ
ِِ
ش َاوةً ﴾[ ]6مبالغة في تصكير حاؿ
ص ِرِه ِغ َ
س ْمعو َوَق ْم ِبو َو َج َع َؿ َعمَ َٰى َب َ
َ ﴿ :و َختَ َـ َع َم َٰى َ
لممتمقي بأف هذ ال ئة تعيش حالة ينككص يصعب معها هدايتهـ .
المستهز ى
ئيف كتأكيد ي
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ قادا  ,عبد العالي  ,الحجاج في الخطاب السياسي  ,ص 339
 2ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 24 :
 3ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 16 :

 4ػ عص كر  ,جابر ,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ,ص 343
 5ػ سكرة غافر  ,اآلية 76 :
 6ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 23 :
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 5ػ  : 2أنماط الصورة ِ
اجية :
الح َج ّ
تهدؼ الصكرة ال نية لتقديـ المعاني كاألفكار المبهمة في صكرة حسية يي ٍد ًركها
حسي يخرجها مف
ظهى ير بمظهر
العقؿ بما يممؾ مف حكاس  ,ذلؾ أف الصكرة تىتى ىم ٍ
ٌ

الجرجاني  ,فالصكرة ال نية " تشكيؿ لغكم
الغائب لمشاهد كمف الخ ي لمجمي كما قاؿ
ٌ
ككنها خياؿ ال ناف مف يمعطيات متعددة يقؼ العالـ المحسكس في مقدمتها  ,فأغمب
يي ٌ
الصكر مستمدة مف الحكاس "[ , ]1كقد تشترؾ أكثر مف حاسة في رسـ كتككيف الصكرة

ال نية  ,لكف تحديد نمطها يعتمد عمى الحاسة التي تطغى دكف غيرها في تشكيؿ نمط
الحسية
المتكمـ في التجربة
الصكرة  ,فالصكرة
ٌ
ٌ
الحسية تي ٍد ىرؾ بالحكاس كتقكـ براعة ي
إقناعية في بنائها لمصكرة الحسية ً ,مما يساعد في
حجاجية
فتشكؿ تمؾ الحاسة طاقة
ٌ
ٌ
المتكمـ " فأكضح الصكرة ال نية كأكثر األشياء المرئية ثباتا
تكصيؿ المعنى الذم يقصد ي

بالذهف دائما أشياء كتمؾ التي نستطيع أف نبصرها كنممسها كنسمعها كنتذكقها
كنشمها"[ , ]2ألف " مادة الصكرة ما تعطيه لها الحكاس  ,كما يتناثر مف فتات الحياة
األلي ة ".

[]3

كيعد نمط " الصكرة البصرية " مف أكثر أنماط الصكرة الحجاجية استخداما  ,كهي
ي
يد إنتاج المعنى إنتاجا مدركا بكاسطة البصر
الصكرة المثيرة لممخيمة البصرية  ,التي تي ًع ي

المدركات البصرية مف حركة  ,كلكف  ,أك بذكر أل اظ تدؿ عمى الرؤية
 ,كتتميز بذكر ي
البصرية مثؿ رأل  ,نظر  ,أبصر  ,بؿ تشمؿ يك ٌؿ الصكر التي تستقبمها حاسة البصر ,
[]4
م
فهي صكرة لها قدرة فائقة عمى إيقاظ الشعكر كتنشيط الذهف فتعطي لمحدس ى
ص ًر ٌ
الب ى
الحسي  ,كالتي أشار إليها ابف األثر بػ " تشبيه معنى بصكرة
أهمية في تككيف اإلدراؾ
ٌ
المشاهدة "[ ]5مف خبلؿ الطبيعة كغيرها .
لتمثيمه المعاني المكهكمة بالصكرة ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ البطؿ  ,عمي  : )1981( ,الصورة الفنية في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجري
 ,دراسة في أصكلها كتطكرها  ,دار األندلس لمطباعة كالنشر  ,ط , 2ص 30

 2ػ اليافي ,نعيـ : ) 1982(,مقدمة لدراسة الصورة الفنية  ,منشكرات ك ازرة الثقافة ػ دمشؽ ,ص74
 3ػ ناصؼ  ,مصط ى  : )1981( ,الصورة األدبية  ,دار األندلس لمنشر  ,ط  , 2ص 64
 4ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ ,الحجاج في الحديث النبوي 274 ,
 5ػ ابف األثير  ,ضياء الديف  ,المثؿ السائر  ,ج , 1ص 397
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المتكمـ قكله
لممتمقي ليت اعؿ مع ي
كمف الصكر التي ح زت المخيمة البصرية ي
يف ِمما َكسبوا و ُىو و ِ
آمنُوا َو َع ِممُوا
يف ُم ْ
اقعٌ ِب ِي ْـ َوال ِذ َ
ش ِف ِق َ
تعالى  ﴿ :تََرى الظالِ ِم َ
َُ َ َ َ
يف َ
[]1
ِ
الصالِحا ِت ِفي رو َ ِ
المقابمة كما فيها مف
َ
َْ
ضات ا ْل َجنات ﴾  ,ليستد ٌؿ مف خبلؿ عبلقة ي
المؤمنيف يكـ القيامة  ,فقد صكر ا﵀ حاؿ ال يك ار
ٌ
مقصدية الضدية عمى حاؿ الكافريف ك ي
كهـ خائ كف خكفا شديدا يكـ القيامة بسبب ما تى ًع يج به صحائ هـ مف سيئات  ,كحالة
كحتٍمية العقاب مهما ىب ىد ىر منهـ مف
الذعر التي تنتابهـ في تمؾ المحظات الرهيبة  ,ى
استرحاـ كتذلؿ  ,هذ الصكرة ال يمكف لمعقؿ أف يدركها حؽ اإلدراؾ ٌإال مف خبلؿ

لممتمقي أنجع مف الصكرة البصرٌية
المخيمة البصرٌية  ,فبل تكجد حاسة يمكف أف تعرضها ي
هيبية  ,كفي المقابؿ تعتمد الصكرة المضادة لهذ الحالة أيضا
بما تحمؿ مف طاقات تر ٌ

عمى المخيمة البصرٌية في تصكير حاؿ المؤمنيف كهـ يتمتعكف في ركضات الجناف ,
فالصكرة البصرٌية اعتمدت عمى طاقة المقابمة الضدية في رسـ إحداثيات المكقؼ

بالنسبة لمكافريف كالمؤمنيف  ,فكاف بعدها التصكيرم نكاميس بصرٌية أظهرت عظمة ا﵀
الحجاجي .
مف خبلؿ بعدها
ٌ
ت الصكرة البصرٌية إلى تهكيؿ حاؿ يك ار قريش عندما حؿ بهـ القى ٍحط
ىك ىع ىم ىد ٍ
ِ
ِ
اف م ِب ٍ
اس ِب ُد َخ ٍ
يف ﴾[ , ]2فاعتمدت القكة
كالجدب  ,يقكؿ تعالى ﴿ فَ ْارتَق ْب َي ْوَـ تَأْتي الس َم ُ

الحجاجية في هذ اآلية عمى الصكرة البصرية  ,فا﵀ عز كجؿ يأمر الرسكؿ كمشركي
ٌ
قريش بأف يرتقبكا " يكـ تأتى السماء بجدب كمجاعة ,فإف الجائع يرل بينه كبيف السماء

كهيئة الدخاف  ,كهي ظممة تعرض لمبصر لضع ه "[ ]3بسبب تناثر غبار الصحراء جراء
الج اؼ  ,فتحقؽ الترهيب في اآلية مف خبلؿ الصكرة البصرية لمف يصاب بضعؼ في
جسد  ,فتضعؼ قكة نظر فيرل أمامه دخانان  ,فهذا المشهد الذم يعاينه الكافر ببصر

بعد أف حذر منه الرسكؿ الكريـ  ,ككقع له يدفعه لمتسميـ بصدؽ سيدنا يمحمد  ,كيترتب
الم ىحم ًدية .
عميه ضركرة اإلذعاف لمدعكة ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 22 :
 2ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 10 :

 3ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 286
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أما " الصكرة السمعية " فتقكـ " عمى تكظيؼ ما يتعمؽ بحاسة السمع  ,ىكىر ٍسـ

الصكرة عف طريؽ أصكات األل اظ ككقعها في األداء كاستيعابها مف خبلؿ هذ الحاسة

المتمقي  ,كنقؿ اإلحساس بالصكرة لدل
م ردة أك بمشاركة الحكاس األخرل  ,إلببلغ ي
المتكمـ إليه "[ , ]1فهي تثير المخيمة السمعية لًتي ًعيد اإلنتاج السمعي لممعنى  ,كقد قدمت
ي
الصكر السمعية عمى الصكرة البصرية في النص القرآني في مكاقع عديدة [.]2
ككظؼ الصكرة السمعية في إظهار جانب مف شدة العقاب الكاقع عمى الكافريف
المتمقي كالتأثير فيه بصكرة مرعبة لمعذاب الذم لـ يشاهد  ,لكف الصكرة
لترهيب ي
س ْم َنا َعمَ ْي ِي ْـ
المتمقي ليدرؾ شدتها كمف ذلؾ قكله تعالى  ﴿ :فَأ َْر َ
السمعية قربتها في مخيمة ي
[]3
ِريحا صرص ار ِفي أَي ٍاـ ن ِح ٍ
ر ﴾
ص ًا
ص ْر َ
سات ﴾  ,فالصكرة السمعية المبنية عمى ﴿ َ
َ
ً َْ ًَ
لممتمقي ل هـ كاقعها  ,فالصرصر هك ريح شديدة الصكت
نشطت المخيمة السمعية ي

لممتمقي تبدأ بالعمؿ في تخيؿ صكرة الكافريف
مزعج كمخي ة  ,فالقكة اإلدراكية السمعية ي
حجاجيا بإيضاح المعنى مف
كقد هبت عميهـ ريح قكية شديدة الصكت مرعبة أدت دك ار
ٌ
المبالغة في الشدة لرسـ صكرة في المخيمة مف خبلؿ قناة السمع لقكـ عاد
خبلؿ كظي ة ي
كالريح المخي ة تمؼ ديارهـ بصكتها المرعب ,كجاء تكرار صكت الصاد كهي مف
حركؼ الص ير متناسبان مع الريح  ,كت سر صرص ار عمى أنها الريح شديدة الصكت

الحجاجية .
كالبركدة فتدمج الصكرة السمعية كالممسية في تككيف الصكرة
ٌ
كشكمت مادة الصكرة السمعية مف خبلؿ حاسة السمع أداة إقناع يصعب عمى
[]4
ِ
المتمقي دحضها  ,يقكؿ تعالى  ﴿ :قَالُوا يا قَوم َنا إِنا س ِمع َنا ِكتَابا أ ِ ِ
وس َٰى ﴾
ً
َ ْ
ُنز َؿ مف َب ْعد ُم َ
َ َْ
ي
الجف لقكمهـ صدؽ القرآف الكريـ مف خبلؿ السمع الذم يصعب إنكار  ,فبرزت
 ,فأكد ٌ
صكرة مجمكعة مف الجف استمعت لمقرآف فأدركت صدقه  ,كقريش شاهدت المعجزات

فك رت به .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ إبراهيـ  ,صاحب خميؿ  : )2000( ,الصورة السمعية في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ  ,مف
منشكرات اتحاد الكتٌاب العرب ػ ػ ػ دمشؽ  ,ص  19ػ ػ ػ ػ 20
فصمت , 22 :الشكرل , 11 :الزخرؼ , 40 :اإلحقاؽ26 :
 2ػ كمف أمثمته  ,غافرٌ , 56 ,20 :
 3ػ سكرة فصمت  ,اآلية 16 :

 4ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 30 :
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كتعتمد " الصكرة الذكقية " عمى حاسة الذكؽ إلنتاج الصكرة " كتستخدـ هذ الحاسة
المستعارة مف حاسة الذكؽ قدرة عمى تقريب
في رسـ معالـ الصكرة  ,كتكتسب األل اظ ي
الم اهيـ كالمعاني المجردة  ,بحيث تسحبها مف دائرتها كتنقمها إلى دائرة الذكؽ "

[]1

المتمقي
فنشطت الصكرة المخيمة الذكقية لئلنساف بما امتمكت مف قكة دافعة لمتأثير في ي
في قكله تعالى َ ﴿ :وِانا إِ َذا أَ َذ ْق َنا ِْ
اف ِمنا َر ْح َم ًة فَ ِر َح ِب َيا ﴾[ , ]2فتشكمت الطاقة
نس َ
اإل َ
المتمقي بأف ما حصؿ عميه مف نعـ الدنيا
اإلقناعية
ٌ
الحجاجية في ﴿ أَ َذ ْق َنا ﴾  ,يليقنع ي
كاف عظمت ككثرت  ,فبل تعادؿ حجـ اإلذاقة لما في الجنة مف نعيـ  ,فهذ النعـ
الدنيكية ما هي إال كقطرة في بحر نعـ الجنة  ,فجاء التعبير عنها باإلذاقة مناسبا
سي لئلنساف ب رحه إذا
لمكق ها
الحجاجي  ,كما كش ت الصكرة الذكقية عف الجانب الن ٌ
ٌ
المنعـ ,فقرب ا﵀ تعالى بالصكرة الذكقية الم اهيـ المجردة كجعمها
امتمؾ نعمة كابتعد عف ي

حسية التذكؽ مف خبلؿ االستعارة
محسكسة  ,فالص ة أضافت شيئا آخر إلى ٌ
حممت المم كظات التصكيرٌية مف طاقة اقناعية .

 ,كما

[]3

كجاء الصكرة الذكقية لمسخرية مف ال يك ار كتن يرهـ مف طعاـ أهؿ النار لمتأثير
ش َج َر َت الزق ِ
اـ ْاأل َِث ِيـ * َكا ْل ُم ْي ِؿ َي ْغمِي ِفي ا ْل ُبطُ ِ
وف *..
وـ * َ
فيهـ فيقكؿ تعالى  ﴿ :إِف َ
ط َع ُ
[]4
ش َج َر َت الزق ِ
وـ ﴾
َنت ا ْل َع ِز ُ
يـ ﴾ كبرزت طاقة الصكرة الذكقية في ﴿ َ
ُذ ْ
ؽ إِن َؾ أ َ
يز ا ْل َك ِر ُ

النحاس المذاب
كالزقكـ مف الزقـ بمعنى اإللتقاـ كاالبتبلع لمشيء  ,ك﴿ َكا ْل ُم ْي ِؿ ﴾ كهك ٌ
شديد الغمياف  ,شجرة الزقكـ كاف كانت مجردة مجهكلة إال أف كص ها يثير في ن س
ؽ إِن َؾ
المتمقي التن ير منها  ,فتـ نقؿ الصكرة المجردة إلى محسكسة  ,كما أف في ﴿ ُذ ْ
ي
يـ ﴾ سخرية كتقييـ استقباح الفتخار عمى الرسكؿ بأنه عزيز  ,كما
َنت ا ْل َع ِز ُ
أ َ
يز ا ْل َك ِر ُ
وف ﴾
اب ِب َما ُكنتُ ْـ تَ ْكفُ ُر َ
جعمت العذاب كالطعاـ في قكله تعالى  ﴿:قَا َؿ فَ ُذوقُوا ا ْل َع َذ َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

[]5

 1ػ دريباتي  ,آصؼ ,أنماط الصورة الحسية  ,مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية ,
سمسمة اآلداب كالعمكـ اإلنسانية  ,ـ  , 35ع  , 2013 , 5ص 18

 2ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 48 :

 3ػ ياسكؼ  ,أحمد ,جماليات المفردة القرآنية  ,دار المكتبي ػ دمشؽ  , 1999 ,ط , 2ص118
 4ػ سكرة الدخاف  ,اآليات  43 :ػ ػ ػ ػ 49
 5ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 34 :
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كتبرز " الصكرة الممسية " كنمط مف أنماط الصكرة الحجاجية بما تثير المخيمة
المتمقي ,كتتميز بكجكد المكازـ الم ظية الدالة عمى الممس مثؿ أفعاؿ الممس
الممسية لدل ي
[]1
أك كسائطه ( الجمد  ,البناف ) أك ص اته مثؿ ( الميف  ,أك الصبلبة  ,أك البركدة )..
ما تتمتع به مف طاقة اقناعية .

فكظ ت الصكرة الممسية في قكله تعالى  ﴿ :فَاستَم ِس ْؾ ِبال ِذي أ ِ
ُوح َي إِلَ ْي َؾ ﴾[, ]2
ْ ْ
اني  ,فحركت الصكرة الممسية االن عاالت العاط ية
لمترغيب في الثبات عمى المنهج الرب ٌ

اإلسبلمي فاالستمساؾ " شدة المسؾ  ,فالسيف
المتمقي لمتأثير فيه باتباع المنهج
عند ي
ٌ
ألف األمر ب عؿ لمف هك
كالتاء فيه لمتأكيد  .كاألمر به مستعمؿ في طمب الدكاـ ٌ ,
يمتمبس به ال يككف لطمب ال عؿ بؿ لمعنى آخر كهك هنا طمب الثبات عمى التمسؾ بما
أكحي إليه  ,لي يد أف الرسكؿ عميه السبلـ راسخ في االهتداء إلى مراد ا﵀ تعالى  ,كما

يتمكف السائر مف طريؽ مستقيـ ال يشكبه في سير تردد في يسمككه كال خشية الضبلؿ
في يبنياته "[ , ]3كما أثار شعكر اإلمساؾ بقكة الثبات عمى المنهج مف خبلؿ الصكرة
الممسية لتزيد مف اإلقناع به.
كمف خبلؿ دراسة أنماط الصكرة الحسية في سكر الحكاميـ نجد أف الصكرة
البصرية بأنكاعها مف بصرية كحركية كلكنية كانت األكثر شيكعا كعددا ؛ كذلؾ ألف
هذ الصكر خاطبت في جانب كبير مف آياتها فئة ال يك ار ًمما استمزـ استحضار

محسكسات مألكفة كمشاهدة أمامهـ لمتأثير فيهـ كاقناعهـ ؛ ألف الصكر البصرية األقدر
الحجاجية  ,أما الصكر األخرل
عمى تصكير المشاهد  ,كتقرب المعنى كتؤدم الكظي ة
ٌ
فكانت قميمة الحضكر  ,كاف برزت الصكرة الذكقية مرتبطة بعذاب الكافريف كانذارهـ
بأنهـ سيذكقكف العذاب  ,كنجحت في تحقيؽ الترهيب مف العذاب  ,كيبلحظ ندرة كجكد
الحجاجي
الحسية في تحقيؽ دكرها
الصكرة
ٌ
الصكرة الشمية في سكر الحكاميـ  ,فنجحت ي
ٌ
بما امتمكت مف طاقة اقناعية كأبعاد جمالية كأهداؼ استداللية .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 285
 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 43 :

 3ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص  219ػ ػ ػ ػ 220
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 5ػ  : 3مادة الصورة ِ
كوَناتيا
وم ٍّ
الح َج ّ
اجية ُ
المتمقي ,
عرفنا أهمية أنماط الصكرة ككظائ ها
ٌ
الحجاجية االقناعٌية التي تؤثر في ي
كتزيد مف إذعانه كتسميمه لما تحمؿ مف فكرة  ,كلكف ما يمقكمات الصكرة التي تجعمها

حجاجية كطاقة تأثيرية ؟ فيككف اختيار مادة الصكرة يمتناسبا مع ال كرة التي
تمتمؾ قكة
ٌ
المتمقي  ,فمادة الصكرة يتـ اختيارها بعناية مف المحسكسات ؛ ألنها
ىستيقىريبها لذهف ي
م  ,كمف هنا كاف " استخداـ
لممتمقي كتقكـ بدكر
إقناعي تأثير ٌ
الكعاء الذم سيحمؿ ال كرة ي
ٌ
الصكرة في القرآف الكريـ في أحياف كثيرة حسما ً
لمعناد الذم كاف منهـ إزاء األطركحات
التي جاء القرآف الكريـ يعرضها عميهـ كيدعكهـ إليها  ,فمادة الصكرة في الغالب تقنع
المتمقٌيف كممارستهـ المعيشة "
أك تككف منطكية عمى طاقة إ ٌ
قناعية منتزع مف تجارب ي
؛ ألف هذ الصكرة ذات األبعاد الحجاجية تككف نابعة مف " عكالـ المتمقيف كتجاربهـ
[]1

كممارساتهـ المعيشية كمشاهداتهـ العينية ".

[]2

كاعتمدت الصكرة في مادة بنائها عمى الحياة الطبيعية مف النباتات كالحيكانات

ً
حسي يي ٍد ىرؾ بمخيبلت
قناعية لتقريب المعنى المجرد إلى معنى
جاعمة منها كسيمة إ ٌ
ٌ
ِ
اـ لِتَْرَك ُبوا ِم ْن َيا َو ِم ْن َيا
ي
المتمقي كتزيد التأثير فيه  ,فقاؿ تعالى  ﴿ :الم ُو الذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاألَ ْن َع َ
وف ﴾[ , ]3فكظؼ ا﵀ سبحانه األنعاـ كالمراد بها اإلبؿ  ,لمداللة عمى ان راد تعالى
تَأْ ُكمُ َ
بالتصرؼ كاالمتناف بما سخر لهـ مف اإلبؿ لمنافعهـ الجمة  ,كقكل مف المعنى
الحجاجي استخداـ ﴿ َج َع َؿ ﴾  ,فالجعؿ  :الكضع كالتمكيف كالتهيئة  ,فيحمؿ في يكؿ مقاـ
ٌ
عمى ما يناسبه كفائدة االمتناف تقريب ن كسهـ مف التكحيد ألف شأف أهؿ المركءة
[]4
المتمقي لما " لئلبؿ مف منزلة
االستحياء مف المنعـ  ,كالستخداـ اإلبؿ قكة تأثيرية عمى ي
خاصة لدل العرب يمتىمقي القرآف األكليف  ,هي التي جعمت القرآف يعتمد ( الجمؿ ) مادة

لكثير مف صكر ال نية مف شأنه أف يجعؿ المعنى أقرب مأخذا إلى عقكؿ المتمقيف".

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 500

 2ػ الزماني  ,كماؿ  ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 175
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 79 :

 4ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التنوير والتحرير  ,ج  , 24ص 214
 5ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 511 , 510
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اج ُكم َيا َو َج َع َؿ لَ ُكـ ٍّم َف ا ْلفُ ْم ِؾ َو ْاألَ ْن َع ِاـ َما
كيقكؿ تعالى َ ﴿ :وال ِذي َخمَ َ
ؽ ْاأل َْزَو َ
وف ﴾[ , ]1فقرف ا﵀ سبحانه األنعاـ ػ خاصة اإلبؿ ػ بكسائؿ الكسب بالتجارة  ,تمؾ
تَْرَك ُب َ
ً
الحرفة التي اشتهرت بها قريش كعرفت كسائؿ النقؿ ٌبرها كبحرها كدكرها في تحريؾ
ً
المتمقي ,
عجمة التجارة  ,فىذ ٍكر كسائؿ النقؿ المحسكسة أعطى قكة تأثيرية لمصكرة في ي
اطر السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
ََ
كما استخدمت األنعاـ لمداللة عمى عظمة ا﵀ في قكله  ﴿ :فَ ُ
ِ
اجا ﴾[ , ]2فقدـ ا﵀ استدالال عمى عظمة
اجا َو ِم َف ْاألَ ْن َع ِاـ أ َْزَو ً
َج َع َؿ لَ ُكـ ٍّم ْف أَنفُس ُك ْـ أ َْزَو ً
طر األرض خمقه لئلنساف كاألنعاـ  ,كاكتسبت األنعاـ قكة تأثيرٌية
خمقه  ,فمف أحكاؿ فى ٍ
مف خبلؿ ًذ ٍكر أصؿ تككينها ًمما قدـ دليبل مممكسا عمى عظمة خمؽ ا﵀ .
ؽ
آي ِات ِو َخ ْم ُ
كجعؿ ا﵀ تعالى مف الحيكاف عبلمة عمى قدرته يقكله تعالى َ ﴿ :و ِم ْف َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
لممتمقي
ض َو َما َبث ِفي ِي َما ِمف َداب ٍة ﴾[ , ]3فاكتسبت الصكرة قكة
ٌ
ََ
إقناعية ي
مف خبلؿ ًذ ٍكر محسكسات تزيد مف التأثير عمى ذهف اإلنساف إلقناعه بعظمة خمؽ ا﵀

كقد تكررت هذ الصكرة بمادتها في مكاطف مختم ة منها قكله تعالى ﴿ :إف ِفي السماو ِ
ات
ََ
ٍ
ِ
ِ
ض َْلي ٍ
وف﴾[, ]4
آي ٌ
ات لٍّقَ ْوٍـ ُيوِقنُ َ
ات لٍّ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
يف * َوِفي َخ ْمق ُك ْـ َو َما َي ُبث مف َدابة َ
َو ْاأل َْر ِ َ
فصكرة الحيكاف ما هي إال جزء مف االستدالالت التي يقدمها ا﵀ عمى كماؿ قدرته ,فهذ
صنعها ,
المتمقي محسكسة أمامه ال يبد لها مف صانع يتقف ي
المخمكقات التي ييشاهدها ي
المتمقي لبلقتناع بكحدانية ا﵀ كت رد بالخمؽ كابداع صنعه.
فيقكد هذا اإلتقاف ي

حجاجية متنكعة في قكله تعالى :
ككظ ت مادة النباتات في تككيف الصكرة لغايات
ٌ
ات ٍّم ْف أَ ْكم ِ
﴿ إِلَ ْي ِو يرد ِع ْمـ الساع ِة وما تَ ْخرج ِمف ثَمر ٍ
ام َيا ﴾[ , ]5لمرد عمى مف ادعى
ُُ
ََ
َُ
َ
َ ََ
ُ
و
شيء حتى ما تيخرجه أكماـ النخيؿ مف الثى ىمر  ,كقدـ مثاال
عمـ الساعة  ,فا﵀ يعمـ يكؿ
ً
حجاجي
المتمقي  ,فالنخيؿ مادة محسكسة تعرفها قريش ف ي استعمالها يب ٍعد
مما عرفه ي
ٌ

إقناعية .
كقكة
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 12 :
 2ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 11 :
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 29 :

 4ػ سكرة الجاثية  ,اآليتاف  3 :ػ ػ ػ 4
 5ػ سكرة فصمت  ,اآلية 47 :
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كجاءت مادة النباتات في تككيف صكرة برهانية لنتيجة مف يعصي ا﵀ في قد النعيـ
[]1
ٍ
ِ
وف * و ُزروٍع ومقَ ٍاـ َك ِر ٍ
يـ ﴾
الذم يعيش فيه  ,يقكؿ تعالىَ ﴿ :ك ْـ تََرُكوا مف َجنات َو ُع ُي ٍ َ ُ َ َ
فجعؿ ا﵀ مف فقد النعيـ الذم كقع آلؿ فرعكف بعد أف عصكا ا﵀ لمتأثير في قريش بأف
حالهـ إف استمركا في عصياف ا﵀ سيككف كحاؿ آؿ فرعكف في فقد النعيـ الذم يعيشكف
فيه  ,كما جاءت مادة النبات لترسـ صكرة الجزاء لمف اتبع الرسكؿ الكريـ كآمف با﵀
وف * لَ ُكـ ِفييا فَ ِ
فقاؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :وِت ْم َؾ ا ْل َجن ُة ال ِتي أ ِ
اك َي ٌة
ُورثْتُ ُم َ
وىا ِب َما ُكنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
ْ َ
ِ
وف ﴾[ , ]2فكانت مادة لمترغيب في الجنة لما فيها مف الثمار  ,كذكرت
يرةٌ ٍّم ْن َيا تَأْ ُكمُ َ
َكث َ
لهـ هذ ال اكهة لما ىخبً ىر أهؿ قريش صكرة البساتيف كما فيها مف نعيـ فقد ىع ىرفيكها في
الطائؼ بؿ كانكا يسعكف الستمبلكها  ,كلترغيبهـ في الجنة يذ ًك ىر لهـ جزء مف نعيمها
لمتأثير فيهـ كاستمالتهـ .

الحجاجي فهي مف العكالـ التي تحقؽ
كشكمت الطبيعة بدكرها مادة لمتصكير
ٌ
قناعية
لممتمقي  ,كمف عناصر الطبيعة التي شكمت الصكرة كاستثارت فيها قكة إ ٌ
اإلفهاـ ي
المتمقي " فجماؿ الطبيعة آية يستدؿ بها القرآف عمى كجكد ا﵀ تعالى  ,كقدرته
مؤثرة في ي

ديني "[ , ]3كأداة ترغيب لممؤمف كترهيب
كتدبير لمعالـ  ,فالطبيعة في القرآف ذات هدؼ ٌ
الكافر نحك ( الريح ) التي استخدمت في سياؽ الترهيب كأداة مف أدكات العذاب في
قكله تعالى  ﴿ :فَأَرس ْم َنا عمَ ْي ِيـ ِريحا صرص ار ِفي أَي ٍاـ ن ِح ٍ ِ
اب ا ْل ِخ ْزِي ِفي
سات لٍّ ُنذيقَ ُي ْـ َع َذ َ
َ
ْ َ َ ْ ً َْ ًَ
[]5
اة الد ْنيا ﴾[ , ]4كقكله تعالى  ﴿ :ب ْؿ ُىو ما استَعج ْمتُـ ِب ِو ِريح ِفييا ع َذ ِ
ا ْلحي ِ
يـ ﴾
ٌ َ َ ٌ
َ َ َ ْ َْ
َ
ََ
اب أَل ٌ
ً
المتمقي كشاهد مظاهر مف قكتها  ,فنقمت
فالريح كظ ت أداة لمعقاب كهي مما عرفها ي
الريح الصكرة مف المجرد إلى المحسكس  ,كما استخدمت الرياح أداة مف أدكات الخير
كالترغيب كما في قكله تعالى  ﴿ :وتَص ِر ِ
وف ﴾[.]6
الرَي ِ
يؼ ٍّ
آي ٌ
ات لٍّقَ ْوٍـ َي ْع ِقمُ َ
اح َ
َ ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الدخاف  ,اآليتاف  25 :ػ ػ ػ 26

 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليتاف  72 :ػ ػ 73

 3ػ ياسكؼ  ,أحمد  ,جماليات المفردة القرآنية  ,ص 121
 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 16 :

 5ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 24 :
 6ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 5 :
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ككظ ت ل ظة الس ف بمرادفات مختم ة مف مثؿ الجكارم كال مؾ كما في قكله
آي ِات ِو ا ْل َج َو ِ
َع َالِـ ﴾[ , ]1كقكله تعالى  ﴿ :الم ُو ال ِذي
ار ِفي ا ْل َب ْح ِر َك ْاأل ْ
تعالى َ ﴿ :و ِم ْف َ
ِ ِ
ِ
َم ِرِه ﴾[ , ]2فاستخدمت هذ األل اظ في خطاب
سخ َر لَ ُك ُـ ا ْل َب ْح َر لتَ ْج ِر َ
َ
ي ا ْل ُف ْم ُؾ فيو ِبأ ْ
متمؽو عاش كسط الصحراء كلـ يستخدـ غير س ائف البر مف اإلبؿ  ,لكف هذ األقكاـ

عرفت التجارة في البر كالبحر  ,فمثمت أل اظ التجارة مف الس ف مادة شكمت الصكرة ,
فقد عرفت الس ف في البيئات المحيطة بها كهي تى ٍم يخر البحار محممة كما في هذا مف
فضؿ ﵀ عمى اإلنساف .
هانية  ,فاتخذ القيرآف " مف
كشكؿ الماء مادة زراعية لبناء الصكرة
الحجاجية البر ٌ
ٌ
مظاهر الطبيعة كسيمة إلقناعهـ بالبعث  ...ككرر ذلؾ المعنى حتى تقبمه الن س كيثبت
[]3
ض َخ ِ
َنزْل َنا َعمَ ْي َيا
اش َع ًة فَِإ َذا أ َ
آي ِات ِو أَن َؾ تََرى ْاأل َْر َ
فيها "  ,فيقكؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :و ِم ْف َ
اىا َل ُم ْح ِيي ا ْل َم ْوتَ َٰى ﴾[ , ]4كيقكؿ َ ﴿ :وال ِذي َنز َؿ ِم َف
اس ْ
َح َي َ
اىتَز ْت َوَرَب ْت إِف ال ِذي أ ْ
ا ْل َم َ
ِ
ش ْرَنا ِب ِو َب ْم َدةً م ْيتًا َك ََٰذلِ َؾ تُ ْخ َر ُجو َف ﴾[ , ]5فقد عرفت العرب في
اس ِبقَ َد ٍر فَأَن َ
الس َماس َم ً
جزيرتها العربية الزراعة المعتمدة عمى األمطار ,كشاهدت األرض كهي تمكت بانقطاع
الغيث  ,ثيـ تعكد لها الحياة بعد جدب بالغيث فتنمك مف جديد  ,فجاءت الصكرة التي

خاطبت المتمقيف بخم يات زراعٌية لمتأثير عمى العقؿ ليدرؾ حركة حياة األرض بعد
مكتها  ,كيحاكي بها بعث اإلنساف باالستدالؿ البرهاني .
[]6
ش ُر َر ْح َمتَ ُو ﴾
كفي قكله تعالى َ ﴿ :و ُى َو ال ِذي ُي َنٍّز ُؿ ا ْل َغ ْي َث ِمف َب ْع ِد َما قَ َنطُوا َوَين ُ
آني لحممها صكرة لمرحمة كالخير ,
تبرز دقٌة انتقاء ل ظه ﴿ ا ْل َغ ْي َث ﴾ في التكظيؼ القر ٌ
عز كج ٌؿ بعباد  ,بينما تكظؼ ل ظه ( المطر ) في األسمكب
لمتدليؿ عمى رحمة ا﵀ ٌ
آني لبلنتقاـ كالعقاب .
القر ٌ
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 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 32 :
 2ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 12 :

 3ػ بدكم  ,أحمد أحمد  ,مف بالغة القرآف  ,ص 269
 4ػ سكرة فصمت  ,اآلية 39 :
 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 11 :
 6ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 28 :
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إقناعية  ,بؿ
كاهتمت الصكرة بأدكات الحياة اليكمية لمناس في تكظي ها لغايات
ٌ
لممتمقي  ,فى يكظ ىت أدكات الحياة اليكمية
جعمت منها كسائؿ إقناع مهمة ألنها محسكسة ي
المحسكسة لنقؿ صكرة عف الدنيا التي يسعى لها ال يك ار  ,فقاؿ تعالى  ﴿ :ل َج َع ْم َنا لِ َمف
ِ
سقُفًا ٍّمف ِفض ٍة َو َم َع ِ
وف * َوِل ُب ُيوِت ِي ْـ أ َْب َو ًابا
ار َج َعمَ ْي َيا َي ْ
ظ َي ُر َ
َي ْكفُُر ِبالر ْح ََٰم ِف ل ُب ُيوِت ِي ْـ ُ
الحجاجية لمصكرة أراد ا﵀ سبحانه سحب
وف ﴾[ , ]1فمف خبلؿ القكة
س ُرًار َعمَ ْي َيا َيت ِك ُئ َ
ٌ
َو ُ
الكافريف إلى دائرة اإلفهاـ كمف ثيـ تحقٌؽ االقتناع  ,فا﵀ تعالى يخبرنا أنه قادر عمى
إعطاء الكافريف يكؿ نعـ الدنيا فتككف لهـ بيكتا سقكفها مف فضة كلها مصاعد كفيها يك ٌؿ

مظاهر النعيـ  ,مقارنا بيف أهداؼ الكافر الذم يسعى لكسب الدنيا كالمؤمف الذم
اد
يسعى لنعيـ اآلخرة  .كما قربت الصكرة لئلنساف ًف ٍه ىـ كجكد النجكـ في السماء بمك ٌ
محسكسة يعتمدها في حياته اليكمية فجعمت النجكـ كأنها مصابيح تتدلى مف السماء
ظا ﴾[ , ]2إلقناعه بكجكد خالؽ
يح َو ِح ْف ً
صا ِب َ
اس الد ْن َيا ِب َم َ
في قكله تعالى َ ﴿ :وَزينا الس َم َ
صنع هذا الككف كال يمكف أف تكجد مف العدـ .
كفي بيئة ىعرفت تجارة الرقيؽ في أسكاقها  ,كشاهدت الذلة كالضعؼ ىكفى ٍقد اإلرادة
المتمقٌي مف يكـ
في عيكف عبيدها  ,استثمرت الصكرة هذ الطاقات التن يرٌية لترهيب ي
الحساب  ,بتكظيؼ أدكات اعتادكا عمى استخدامها مع عبيدهـ  ,فيقكؿ ا﵀ تعالى :
ِ
﴿ ِإذ ْاألَ ْغ َال ُؿ ِفي أ ْ ِ
وف ﴾[ ]3فهذا المشهد مألكؼ لممتمقيف في
س َح ُب َ
َع َناق ِي ْـ َوالس َالس ُؿ ُي ْ
المتمقي ليبتعد
سي كالعاط ٌي في ي
ذاؾ الزماف لغاية الترهيب مف يكـ الحساب لمتأثير الن ٌ
عز كج ٌؿ ليككف مف أصحاب الجنة
عف الكقكع في تمؾ ال ئة  ,كاقناعه بالعكدة ﵀ ٌ
باستخداـ آلية اإلفهاـ كاالنتقاؿ بعد تحققيها إلى دائرة اإلقناع كالتأثير  ,كما كظ ت

م اهيـ تجارية اعتادتها قريش في تجارتها لمتدليؿ عمى مقادير تمؾ الخسارة التي
ٍِ
س ُر
وـ الس َ
اع ُة َي ْو َمئذ َي ْخ َ
تخسرها جراء االبتعاد عف الديف  ,فيقكؿ تعالى َ ﴿ :وَي ْوَـ تَقُ ُ
حجاجي .
وف ﴾[ , ]4كلتحمؿ كممة ( خسارة ) مقتضى
ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليتاف  32 :ػ ػ 33
 2ػ سكرة فصمت  ,اآلية 12 :
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 71 :

 4ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 27 :
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الحجاجية في عكالمها الحياة اإلنسانية كما تحمؿ مف طاقات
كلـ تي ٍه ًم ٍؿ الصكرة
ٌ
إقناعية ماثمة في جسمه
حجاجية  ,كاستثمار صكرة اإلنساف في اإلبانة لما فيها مف قكة
ٌ
ٌ
ار َوأَف ِْئ َدةً ﴾[ ]1ليؤكد
ص ًا
س ْم ًعا َوأ َْب َ
المتمقي أثرها  ,نحك قكله تعالى َ ﴿ :و َج َع ْم َنا لَ ُي ْـ َ
يشاهد ي
المتأصؿ
ا﵀ تعالى أنه لـ ينتقص مف أجسامهـ شيئا يعيؽ إدراكهـ لمدعكة غير عنادهـ ي
المرسؿ في األفئدة كقصد بها العقكؿ  ,ألف القمكب مصدر
في منهجهـ  ,ككظؼ المجاز ي
المتمقي كأكثر
الكجداني المكصؿ لئلدراؾ
اإلدراؾ
العقمي فكانت مادة الصكرة مؤثرة في ي
ٌ
ٌ
ِ
بضدية
ير ﴾[ ]2فبرزت
ٌ
ستَ ِوي ْاأل ْ
إقناعا  ,كنحك ذلؾ قكله تعالى َ ﴿ :و َما َي ْ
َع َم َٰى َوا ْل َبص ُ
حسية مألكفة
الطباؽ مراتب الناس مف خبلؿ
مقصدية اإليماف كتصديؽ الرسؿ بصكرة ٌ
ٌ

اإلنسانية فقاؿ تعالى في
سية لطبيعة
ٌ
 ,كما كظ ت هذ المادة إلظهار الخ ايا الن ٌ
[]3
ِ
المتمقي
تكضيح الغدر بالعهكد َ ﴿ :ي ْعمَ ُـ َخ ِائ َن َة ْاأل ْ
َع ُي ِف َو َما تُ ْخفي الص ُد ُ
ور ﴾ إلقناع ي
دية .
بأنه يعمـ ما تي ٍخ ًي صدكرهـ مف خبلؿ عبلقة الض ٌ
اهتمت الصكرة في مادتها بالحياة الثقافية لم يك ار  ,باستثمار ما فيها مف طاقة
حجاجية لتكظي ها في الرد عمى معتقداتهـ الكاهية فقاؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :و َما ُي ْيمِ ُك َنا إِال
ٌ
الد ْى ُر ﴾[ , ]4فاعتمد بناء الصكرة عمى فكرة الدهرٌية التي سيطرت عمى ال يك ار مف خبلؿ

تشخيص الدهر كقصر الهبلؾ عميه  ,كقامت الصكرة عمى خم يات ثقافية عف أحكاؿ
اؽ ِب ِ
آؿ
المتمقي لبلتعاظ ًمما كقع لهـ  ,فقاؿ تعالى َ ﴿ :و َح َ
األمـ السابقة لمتأثير في ي
ِ
وس ا ْل َع َذ ِ
وف َعمَ ْي َيا ُغ ُد ًّوا َو َع ِشيًّا ﴾[ , ]5كذكرتهـ بعناد فرعكف
ض َ
اب * الن ُار ُي ْع َر ُ
س ُ
ف ْر َع ْو َف ُ
هيبية لممتمقيف
لسيدنا مكسى كمصيرهـ الذم حؿ بهـ  ,فحممت قد ار كبي ار مف الطاقة التر ٌ
لمخطاب .
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 1ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 26 :
 2ػ سكرة غافر  ,اآلية 58 :
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 19 :

 4ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 24 :
 5ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  45 :ػ ػ 46
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الفصؿ الثالث :

ِ
داولي :
الح َجاج الت ّ
َ

ً
غكم " فالتداكلية
اهتمت التداكلية بتحميؿ الخطاب مف خبلؿ اهتمامها باالستخداـ الم ٌ
المرجعي لعممية
لساني خاص  ,يي ٍعىنى بدراسة المغة في عبلقاتها بالسياؽ
مستكل
ٌ
ٌ

اصمية  ,فالتداكلية تهتـ ب يكؿ
التخاطيب  ,كباألفراد الذيف تجرم بينهـ تمؾ العممية التك ي
اعؿ  ,كدراسة المعطيات المغكية كالخطابية كالمتعمقة بالتم ظ "[ , ]1فهي نهج
أشكاؿ الت ي
تكاصمي م ٍشبع بطاقات لغكية تسعى لئلقناع كالتأثير في المتمقي " فىيعد ً
الح ىجاج بابا
ي ٌ ي ى
يى
ي
رئيسا في المباحث التداكلية  ,إذ انبثقت نظرية ً
الح ىجاج في المغة مف داخؿ نظرية

األفعاؿ المغكية التي كضع أساسها أكستف كسيرؿ ,فالتداكلية تيىركز عمى مكضكع
ً
المتمقي
الح ىجاج لما له مف أهمية ؛ ذلؾ هدؼ الخطاب بالدرجة األكلى هك التأثير في ي
[] 2
كالتحميؿ التداكلي ً
لمح ىجاج هك الك يؿ بالكشؼ عف آليات التأثير".
ٌ
الحجاجي تحت
كتناكؿ العالماف ديكرك كأنسكمبر األهمية المغكية في الدرس
ٌ
مظمة الحجاج التداكلي  ,فقد ٌبينا " أف ً
الح ىجاج بالمغة يجعؿ األقكاؿ تتابع كتترابط عمى
ٌ
المتكمـ إنما يجعؿ
نحك دقيؽ فتككف بعضها حججا تدعـ ٌ
كتثبت بعضها اآلخر ؛ أم أف ي
ً
المتمقي بها كبمعنى آخر
قكال ما يحجة لقكؿ آخر هك بمغة الح ىجاج ( نتيجة ) يركـ إقناع ي
المتمقي استنتاجها ال مف مضمكف هذ
ٌ
المتكمـ قد يي ٌ
صرح بالنتيجة كقد يخ يها كعمى ي
إف ي
[]3
م فيما
األقكاؿ اإلخبارٌية بؿ اعتمادا عمى بينتها الم ٌ
حمك النقار ٌ
غكية فحسب "  ,كيرل ٌ
سما لي ٌ ً
الحجاجي غير يم ٍن ى وؾ عف استعماؿ المغة  ,فما يقكـ
اعؿ
غكية الح ىجاج "بأف الت ي
ٌ
لغكية  ,إف المحتاجيف مثبل حيف ينطقاف بعبارة مف العبارات
به المتحاجكف هك في أفعاؿ ٌ
م ردة أـ مكصكلة بغيرها بأداة مف أدكات الكصؿ كالربط  ,يصبحاف فاعميف لغكييف

ينجزاف فعؿ االدعاء  ...كلمحجاج إذف تعمؽ كثيؽ بنظرية أفعاؿ المغة "[.]4
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 1ػ بيرـ  ,عبد ا﵀  ,التداولية والشعر  ,ص  25ػ ػ ػ 26
 2ػ المرجع السابؽ  ,ص 36

 3ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 23
 4ػ الدكاف  ,محمد  ,الدفاع عف األفكار  ,ص 171
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 1ػ الروابط ِ
اجية :
الح َج ّ
البىنى األساسية التي يقكـ عميها تماسؾ الخطاب
تقع الركابط الحجاجية ضمف ي
الحجاجية
حد الركابط
بما تقدمه مف قكة رابطة مف خبلؿ كظائ ها الحجاجية  ,كيمكف ٌ
ٌ

غكية تداكلية تربط بيف قكليف ( أك أكثر ) داخميف في استراتيجية
بأنها " مككنات لي ٌ
الحجاجية  ,بيف يحجة كنتيجة أك
حجاجية كاحدة  ,بحيث تسمح بالربط بيف المتغيرات
ٌ
ٌ
الحجاجية " تستتبع بعبلقات
بيف مجمكعة مف الحجج "[ , ]1كمف هنا نجد الركابط
ٌ
حجاجية قائمة عمى الحجج كالنتائج  ,كقد تككف هذ الركابط صريحة أك مضمرة حسب
ٌ
داكلي "[ , ]2كالركابط في المغة العربية كثيرة  ,مف أهمها " بؿ  ,لكف  ,إذف ,
السياؽ الت ٌ
السيما  ,حتى  ,ألف  ,بما أف  ,إذ  ,إذا  ,الكاك  ,ال اء  ,البلـ  ,كي  , ]3[" ...كهذ
الركابط تعطي دك ار يم ىحددا ل يكؿ قكؿ ضمف الصيغة الجديدة لمنظرية الحجاجية المعتمدة
عمى الحجة كعبلقتها بالسبب كالنتيجة .
كال تقػع الػركابط الحجاجيػة فػي نمػط كاحػد بػؿ " تتعػدد أنمػاط هػذ الػركابط فػي بنيػػة
الحجاجي  ,فمنها ما تدرج لمحجج مثؿ  :حتى  ,بػؿ  ,ألف  ,مػع ذلػؾ  ,كمنهػا
الخطاب
ٌ
م ػػا يخص ػػص لمنت ػػائج مث ػػؿ  :إذف  ,له ػػذا  ,بالتػ ػالي  ,كمنه ػػا م ػػا يكض ػػع لغ ػػرض الحج ػػج
تعزز بػه خاصػية التعػارض مثػؿ :
القكية دكف غيرها مثؿ :حتى  ,بؿ  ,لكف  ,كمنها ما ٌ
بؿ  ,لكف  ,مع ذلؾ  ,كمنها ما يعتمد إلبراز ظاهرة التساكؽ مثػؿ  :حتػى  ,السػيما"[, ]4
كلهػػذ الػػركابط الحجاجيػة كظي تػػاف رئيسػػيتاف أكلهػػا أنهػػا " تػربط بػػيف كحػػدتيف دالليتػػيف أك
حجاجي ػا لمكحػػدات الداللي ػة التػػي ت ػربط بينهػػا "[ , ]5كتت ػػرع
أكثػػر  ,ـ كثانيهػػا ـ تخػػدـ دك ار
ٌ
عػػف " كظي ػػة الػػربط التػػي تؤديهػػا الػػركابط كظػػائؼ أخػػرل مثػػؿ تكجيػػه التعميمػػات المتعمقػػة
بطريقة التأليؼ بيف الكحدات  ,ككذا إتاحة ال رصة الستخبلص بعض النتائج ".
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 1ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 100
 2ػ حمداكم  ,جميؿ  ,نظريات الحجاج 36 ,

 3ػ العزاكم  ,أبك بكر  ,المغة والحجاج  ,ص 55

 4ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 50
 5ػ عمراف  ,قدكر  ,البعد التداولي والحجاج في الخطاب القرآني  ,ص 37
 6ػ ختاـ  ,جكاد  ,التداولية أصوليا واتجاىاتيا  ,ص 151
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ػص الح ػكاميـ مػػف النصػػكص الحجاجيػػة الغنيػػة بػػأدكات الػػربط بػػاختبلؼ
كيعتبػػر نػ ٌ
أنكاعها  ,كسنركز في هذ الدراسة عمى دراسة الركابط  :إذا  ,ثيـ  ,لكف  ,بػؿ  ,حتٌػى ,
فقػػد كردت هػػذ الػػركابط فػػي سػػكر الح ػكاميـ فػػي ثبلثػػة كخمسػػيف مكضػػعا لتكػػكف إحػػدل
الحجاجيػػة األساسػػية فػػي بنائهػػا لهيكػػؿ الخطػػاب فػػي الح ػكاميـ  ,فش ػ ٌكؿ التٌ ػرابط
المٌبنػػات
ٌ
المتمقػي لبلقتنػاع
الجممي كالنسقي بيف كحداتها الد ٌ
اللية كسيمة لتحقيػؽ اإلفهػاـ الػذم ينقػؿ ي

كبالتالي التأثير فيه الستمالته كاذعانه .
 1ػ  1الرابط ( إذا ) :

ػاجي ( إذا ) ف ػػي س ػػكر الحػ ػكاميـ ف ػػي خمس ػػة عش ػػر مكض ػػعا
كيب ػػرز ال ػػرابط الحج ػ ٌ
ػاجي
مشػػكبل مػػا نسػػبته (  ) % 28مػػف مجمػػكع الػػركابط  ,كتكزعػػت فػػي االسػػتعماؿ الحجػ ٌ

[]1
ػالي
ػاجي التأييػ ٌ
ػاجي االبطػ ٌ
ػدم بنسػػبة  , % 93كاالسػػتعماؿ الحجػ ٌ
بػػيف االسػػتعماؿ الحجػ ٌ
ػدم ىشػكؿ الػرابط ( إذا ) مػف خػبلؿ الجممػة الشػرطية
بنسبة  , % 7كفي االسػتعماؿ التأيي ٌ

الحجاجيػة  ,فمػا هػك كاقػع
الليػة التػي تنتمػي إلػى ن ػس ال ئػة
ٌ
أداة " تربط بػيف الكحػدات الد ٌ
بعػػدها ينتمػػي إلػػى السػػياؽ الػػذم تشػػغمه الكحػػدات التػػي قبمهػػا  ,كمػػا أنهػػا تػػد ٌؿ عمػػى إنشػػاء
االرتبػػاط بالشػػرط  ,بحيػػث ال يي ٍهىػػـ االرتبػػاط مػػف غيرهػػا "[ , ]2كيػػرل ابػػف يعػػيش أنػػه " كاذا
كجد منها ما يتكقٌؼ معنا عمى ما بعد  ,ح ٌؿ مع ما بعد مف تمامه مح ٌؿ االسـ الكاحػد

كفيهػػا معنػػى الشػػرط فبنيػػت كبنػػاء أدكات الشػػرط  ,كلمػػا تضػػمنته مػػف معنػػى الج ػزاء "[, ]3

أييدية الرتباطػه " بالحالػة التػي يكػكف عميهػا المحػاجج  ,كهػي
كلهذا أيعتبر مف الركابط التٌ ٌ
[]4
أف الػرابط إذا
تأييد لهذ القضية  ,كمحاكلة دعمها بمختمؼ الحجج كالبػراهيف"  ,كمػا ٌ
المصػاحبة إلنتػاج المم ػكظ ".
السػيركرة
ٌ
" ال قيمة له فػي حػ ٌد ذاتػه إال ضػمف ٌ
الحجاجيػة ي
 ,فهك رابط ثنائي االستعماؿ  ,يحمؿ بعدا تأييدم أك ابطالي .

[]5

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 1ػ التأييػدم فػي  :غػافر  , 78 , 34 , 12 :فصػمت  , 50 , 38 , 20 :الشػكرل , 39 ,29 :

الزخرؼ  , 17 , 13 :الجاثية  , 32 , 25 , 9:األحقاؼ  , 15 :كاالبطالي في  :الشكرل48 :
 2ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي  ,ص 59
 3ػ ابف يعيش  ,شرح المفصؿ لمزمخشري  ,ج , 3ص 120

 4ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي  ,ص51
 5ػ ختاـ  ,جكاد  ,التداولية أصوليا واتجاىاتيا  ,ص 168
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الحجاجي ببياف سببها في قكله تعالى :
الحجة كقكل تأييدها
كأقاـ الرابط ( إذا ) ي
ٌ
س ِب ٍ
يؿ * ََٰذلِ ُكـ ِبأَن ُو إِ َذا ُد ِع َي الم ُو َو ْح َدهُ َكفَ ْرتُ ْـ
اعتََرْف َنا ِب ُذنُوِب َنا فَ َي ْؿ إِلَ َٰى ُخ ُر ٍ
﴿ فَ ْ
وج ٍّمف َ
ش َر ْؾ ِب ِو تُ ْؤ ِم ُنوا ﴾ [ , ]1فكظؼ الرابط لبياف العبلقة السببية بذكر سبب كقكع
َوِاف ُي ْ
المشركيف في العذاب ,كاستخدـ ﴿ ََٰذلِ ُكـ ﴾ إشارة لما هـ فيه مف العذاب  ,كما بيف حرؼ
ي
السببية الباء في ﴿ ِبأَن ُو ﴾ سبب العذاب بك رهـ إذا يدعي ا﵀ كحد  ,فالحدث الكاقع قبؿ
الحجاجي يي ًشير لكقكع العذاب عمى المشركيف بدليؿ اعترافهـ بذنكبهـ ,
الرابط في البناء
ٌ
كبيف ما بعد الرابط سبب كقكع هذا العذاب في صيغة مشركطة  ,فتكذيبهـ لمداعي سبب
المتمقي إلى دائرة اإلفهاـ كالتي
كقكع العذاب  ,فقاـ الرابط بتأييد ي
الحجج كتقكيتها لسحب ي
بالحجج  .كتظهر قيمة هذا
منها ينتقؿ إلى دائرة االقتناع فيتـ التأثر كاإلذعاف كالتسميـ ي
اس الم ِو
البعد
أييدم في قكله تعالى َ ﴿ :وَي ْوَـ ُي ْح َ
ش ُر أ ْ
الرابط في تحقيؽ ي
الحجاجي الت ٌ
َع َد ُ
ٌ
إِلَى الن ِ
ود ُىـ
ار فَ ُي ْـ ُي َ
وىا َ
اس َ
ص ُارُى ْـ َو ُجمُ ُ
وز ُع َ
س ْم ُع ُي ْـ َوأ َْب َ
ش ِي َد َعمَ ْي ِي ْـ َ
وف * َحت َٰى إِ َذا َما َج ُ
وف﴾[ ]2فالعبلقات التي تجمع بيف الكحدات الداللية التي تربط بينها األداة
ِب َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ

( إذا ) هي مف قبيؿ االقتضاء فما بعد األداة اقتضاء لكجكد ما قبمها  ,فا﵀ سيجمع
مشركي قريش ك يك ٌؿ ال يك ار كيسكقهـ إلى النار بعنؼ  ,كعندما يصمكف أبكاب النار بدليؿ
( حتٌى) كالتي ت يد انتهاء الغاية  ,يقتضي األمر أف يسألهـ خزنة النار عف سبب حشرهـ
فينكركف ال يك ر  ,فىيي ٍش ًه يد ا﵀ سمعهـ كأبصارهـ كجمكدهـ عميهـ.
االبطالي لمرابط كما
كيبطؿ الرابط ( إذا ) يح ٌجة قائمة بحجج معارضة باالستعماؿ
ٌ
ظا إِ ْف َعمَ ْي َؾ إِال ا ْل َب َالغُ َوِانا إِ َذا أَ َذ ْق َنا
اؾ َعمَ ْي ِي ْـ َح ِفي ً
س ْم َن َ
َع َر ُ
في قكله  ﴿ :فَِإ ْف أ ْ
ضوا فَ َما أ َْر َ
[]3
ِ
اإل نس َ ِ
س ٍّي َئ ٌة ِب َما قَد َم ْت أ َْي ِدي ِي ْـ فَِإف ِْ
ور﴾
نس َ
اإل َ
اف منا َر ْح َم ًة فَ ِر َح ِب َيا َوِاف تُص ْب ُي ْـ َ
ِْ َ
اف َكفُ ٌ

فيككف ما قبؿ األداة معارضا ما بعدها ,فأراد ا﵀ إبطاؿ يحجة تقصير الرسكؿ في الدعكة
الحجج المبنية عمى الدكافع
كدحضها فهك ليس متك بلن بهـ إنما عميه الببلغ  ,بتعارض ي
الن سية لئلنساف بأنه إذا أصابته نعمة بطر ,كاذا أصابته محنة يئس كجحد .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  11:ػ ػ ػ 12

 2ػ سكرة فصمت  ,اآليتاف  19 :ػ ػ ػ ػ 20
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 47 :
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 1ػ  2الرابط ( ثُـ ) :

الحجاجي ( ثيٌـ ) في سكر الحكاميـ في أربعة عشر مكضعا
ككظؼ الرابط
ٌ
مشكبل ما نسبته (  ) % 26مف مجمكع استعماؿ الركابط  ,كي يد الرابط ( ثيـ ) الترتيب
[]1

كالتراخي بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميه  ,فالرابط ثيـ " أداة تؤدم إلى الكشؼ عف

مقصدية اليمتم ظ بالخطاب  ,كتكضيح نكايا مف خبلؿ سياؽ المقاـ  ,كساهـ الرابط
ٌ
الحجاجية  ,كقد عد منظرك ً
الح ىجاج رابطا مهما
( ثيـ ) في اتساؽ النص كابراز داللته
ٌ
حجاجيا " بيف
تداكلي "[ , ]2كهك مف حركؼ العطؼ التي تربط
حجاجي
؛ ألنه ذك بعد
ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية كاحدة "
كحدتيف دالليتيف أك أكثر في إطار إستراتيجية
ٌ
الحجة كتأييدها .
االستراتيجية في إقامة ي

[]3

كتتمثؿ هذا

كقػد يتكسػػط الػػرابط ( ثيػـ ) كحػػدتيف داللتػػيف تقعػػاف فػػي ن ػػس االسػػتراتيجية كمػػا فػػي
ِ
ِ
قكله  ﴿ :يسمع آي ِ
س َػم ْع َيا﴾ [ ,]4فيمت ػت
ػات الم ِػو تُ ْتمَ َٰ
َْ ُ َ
سػتَ ْك ِب ًار َكػأَف ل ْػـ َي ْ
ػى َعمَ ْيػو ثُػـ ُيصػر ُم ْ
المتمقػ ػي لممعطي ػػات المطركح ػػة ف ػػي السػ ػياؽ ف ػػي ص ػػكرة تص ػػاعدية أساس ػػها الترتي ػػب م ػػع
ي
التراخي الزمني ًمما شػكؿ تػأثي ار فػي اليمتمقػي  ,فهػذا الكػافر قػد سػمع آيػات ا﵀ المعجػزات

تيٍتمىى فمـ يستطع الرد عميها  ,كأخذ زمنا طكيبل في الت كير قبؿ الرد  ,فأفاد الرابط ت ارخػي
المخاطىػب عػف القيػاـ بػأم عمػؿ أمػاـ هػذ اآليػات  ,فمػـ يجػد غيػر
زمني أباف عػف عجػز ي
اإلصػرار عمػى التكبػر ح ٌػبل لمػا هػك فيػه  ,مقكيػا مػف االتسػاؽ كاالنسػجاـ فػي الخطػاب مػف

الحجػة  .كيسػاعد الػرابط ( ثي ٌػـ ) عمػى إقامػة يحجػة قكيػة بتأييػد
خبلؿ تقديمه فرضية تأييػد ي
ؼ َعمَ ْي ِي ْـ َوَال ُى ْػـ
اموا فَ َال َخ ْو ٌ
ما قبمها كما في قكله  ﴿ :إِف ال ِذ َ
يف قَالُوا َرب َنا الم ُو ثُـ ْ
استَقَ ُ
[]5
فالحج ػػة الت ػػي ج ػػاءت قب ػػؿ ال ػػرابط ه ػػي إقػ ػرار الم ػػؤمنيف بالكحداني ػػة ﵀ ,
َي ْح َزُنػ َ
ػػوف﴾  ,ي
كأيدها الرابط بتأكيد استم اررية االستقامة مدة حياتهـ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1

ػ كم ػػف أمثمت ػػه  :غ ػػافر  , 73 , 72 , 67 :فص ػػمت  , 52 , 30 , 11 :الزخ ػػرؼ , 63 :

الدخاف  , 48 :الجاثية  , 26 , 18 , 15 , 8 :األحقاؼ . 13 :
 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج  ,ص 91
 3ػ العزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص 29
 4ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 8 :
 5ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 13 :
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 1ػ  3الرابط ( لكف ) :
الحجاجي  ,لما له
أعطى ديكرك كأنسككمبر أهمية كبيرة لمرابط ( لكف ) كدكر
ٌ
مف عبلقة استدراكية لما قبمه ليقكم ما بعد " فندرؾ أف ( لكف ) متى تكسطت دليميف
حجاجيا جعمت الدليؿ الكارد بعدها أقكل مف الدليؿ الذم سبقها "[, ]1
باعتبارها رابطا
ٌ
الحجاجي ييمىخص في أف التم ظ بقكؿ مف نمط ( أ لكف ب ) يستمزـ
كاستعمالها
ٌ
الحجة
أمريف اثنيف  :األكؿ  :أف المتكمـ يقدـ ( أ ) ك ( ب ) باعتبارهما حجتيف  ,ي

مكجهة نحك النتيجة المضادة
الحجة الثانية ٌ
األكلى ٌ
مكجهة نحك نتيجة معينة ( ف )  ,ك ي
الحجة األقكل كهي التي
الحجة الثانية بعدها ي
المتكمـ يقدـ ي
لها ( ال_ ف )  ,كالثاني  :أف ي
خصكصية ال اربط ( لكف ) " عمى بقية الركابط ؛ ذلؾ أنها
تكجه القكؿ أك الخطاب [ ]2فتبرز
ٌ
تربط بيف حجتيف متعاندتيف أك متنافرتيف ,كتغمب الحجة الثانيةي األكلى ببمكغها مر ً
اميها
ي
ىى
الضمنية لمنتيجة "[ , ]3فتككف لكف " بمثابة يحجة لئلفصاح عف اعتقاد أك التماس أك
كعد  ...ال مجرد رابط لغكم لئلخبار عف محتكل قضكم ".

[]4

اإلبطالي ,
الحجاجي
كيشغؿ الرابط ( لكف ) مساحة كبيرة في االستعماؿ
ٌ
ٌ
الحجاجي لها
كتشير " إلى التعارض القائـ بيف القضايا الٌتي تربط بينها  ,كالكصؼ
ٌ
الح ٌجة الثٌانية تستدعي
الح ٌجة األكلى تستدعي نتيجة ٌ
معينة ٌ ,
فإف ي
يتمثٌؿ في  :إذا كانت ي
[]6
اإلبطالية فقد كظ ت في اثني عشر مكضعا
الحجاجية
المضادة "[ , ]5كلقيمتها
النتيجة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

مشكمة ما نسبته (  ) % 23مف مجمكع الركابط  ,كساعد الرابط ( لكف ) عمى ثبكت
اى ْـ َوَٰلَ ِكف َكانُوا
الحجة كتقكيتها في البنية الخطابٌية  ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :و َما ظَمَ ْم َن ُ
ي
[]7
الحجة
ُى ُـ الظ ِال ِم َ
الحجة  ,ك ي
يف ﴾  ,كمف خبلؿ هذا المم كظ تظهر ثبلثة معطيات  :ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 347
 2ػ العزاكم  ,أبك بكر  ,المغة والحجاج  ,ص 58

 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 84
 4ػ ختاـ  ,جكاد  ,التداولية أصوليا واتجاىاتيا  ,ص 135

 5ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 60
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المضػادة  ,كالنتيجػػة  ,فقػػد جػاء الػػرابط ( لكػػف ) بعػد ( مػػا ) النافيػػة لتأكيػد معنػػى الن ػػي ,
ي
الن ػػي باإليجػػاب  ,فتنسػػب حكمػػا لمػػا
فجعػػؿ مػػا بعػػد ( لكػػف ) مكجبػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتدراؾ ٌ
بعدها يخالؼ حكـ ما قبمها  ,فأثبت ن ي ما قبمها بإثبات ظممهـ ألن سهـ كن يػه عػف ا﵀,

المض ػػمرة ( االعت ػػداء عم ػػيهـ ) كه ػػك إص ػػابتهـ بض ػ ٌػر مقص ػػكد م ػػف ا﵀
ي
فالحجػ ػة األكل ػػى ي
اممتً ًػه إيػاهـ
بحسب ادعائهـ  ,فجاءت ي
الحجة المضادة لتن ي هذا االدعاء عف ا﵀ في يم ىع ى
 ,فتكسػط الػرابط الحجتػيف ليؤكػد أنهػـ هػـ مػف اعتػدل عمػى مػا أمػر ا﵀ كرفػض تكحيػػد ,
فظهرت النتيجة المضمرة بكاسطة الرابط ( لكف) كهي ( رفض تكحيد الكافريف ﵀ ) .
ََََََََََََََََََََََََََََ(ُ)ََ"َ َو ٍَاَظَيَ ََْْا ُه ٌَََََََََْ َو َٰىَ ِنََََََََََِ َماُّىاَ ُه ٌَُاىظَّاىِ ٍَََِِ "َ (ال_َُ) ََََ(َاىْتٍجحَ)

ََََََََََََََََََحَ:1االعتذاءَعيٍهٌََ(َاىحجحَ)ََََََََََََََََََح:َ2اعتذائهٌَعيىَأٍشَهللاَ(َاىحجحَاىَضادجَ)َََ َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َال_َُ)ََسفطَتىحٍذَاىنافشٌَِهلل َ

كقػػد يػػأتي الػػرابط ( لكػػف ) فػػي الػػنص القيرآنػػي مشػػددا كمسػػبكقا بػػالكاك كالعػػرب " إذا
أدخم ػكا ال ػكاك آثػػركا تشػػديدها  ,كانمػػا فعم ػكا ذلػػؾ ألنهػػا رجػػكع عم ػا أصػػاب أكؿ الكػػبلـ ,
فشبهت بػ ( بؿ ) إذ كانت رجكعا مثمها  ( ,فالكاك ) تعطؼ ك ( لكف ) تقكـ بإنجػاز الػربط
ً
اجي  ,بمعنى أنه يحصؿ هناؾ نكع مػف التكزيػع التكػاممي"[ ]1كمػا فػي قكلػه
داكلي الح ىج ٌ
الت ٌ
تعػػالى  ﴿ :مػػا خمَ ْق َناىمػػا إِال ِبػػا ْلح ٍّ َٰ
ػوف﴾ [ , ]2فػػا﵀ عػػز كجػ ٌؿ يؤكػد
ؽ َولَ ِكػػف أَ ْكثَػ َػرُى ْـ َال َي ْعمَ ُمػ َ
َ
َ َ َُ
أنه لـ يخمؽ السماكات كاألرض لعبا ,كسبؽ الرابط بما النافية كاال لحصر الخمؽ كاثبػات
ػؽ  ,كلكػػف جهػػؿ المشػػركيف يجعمهػػـ ال يػػدرككف هػػذ الحقيقػػة  ,فقامػػت ( لكػ ٌػف )
أن ػه الحػ ٌ
ػالي  ,فانتقػػؿ الخطػػاب مػػف مسػػتكل
اكي االنتقػ ٌ
المشػ ٌػددة كالمسػػبكقة بػػالكاك بالػػدكر االسػػتدر ٌ
إق ػرار الهػػدؼ مػػف خمػػؽ الكػػكف إلػػى سػػبب عػػدـ إدراؾ المشػػركيف لهػػذا الهػػدؼ  ,كمػػا أف

الحجة كيحقؽ التنبيه كالتأثير .
االستدراؾ بالمعطكؼ يؤدم إلى تقكية ي

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العزاكم  ,أبك بكر  ,المغة والحجاج  ,ص  66ػ ػ ػ ػ 67
 2ػ سكرة الدخاف  ,اآليتاف  38 :ػ ػ ػ 39
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 1ػ  4الرابط ( بؿ ) :

يعتبر الرابط ( بؿ ) عمى المستكل النحكم حرؼ عطؼ نسقي  ,يأتي ل ً
ئلضراب

إبطالي  ,إال أنه عمى المستكل
عما تقدمه كاالهتماـ بما بعد  ,فهك حرؼ انتقاؿ
ٌ
حجاجية مركبة مف عبلقتيف حجاجيتيف فرعيتيف  :عبلقة بيف
داكلي " يقيـ عبلقة
ٌ
الت ٌ
المضادة ؛ أم بيف
الحجة كالنتيجة  ,كعبلقة
ٌ
ي
حجاجية ثانية تسير في اتجا النتيجة ي
الحجة القكية التي تأتي بعد ( بؿ ) كالنتيجة المضادة لمنتيجة السابقة  ,فالرابط
ي
الحجاجي ( بؿ ) يربط بيف الحجج كالنتائج  ,كالنتيجة المضادة ستصبح نتيجة القكؿ
ٌ

الحجة التي ترد قبمها "[ , ]1فالرابط ( بؿ ) يتمتع
الحجة بعد ( بؿ ) أقكل مف ي
بً يرمته ؛ ألف ي
الحجاجية
انتقالية مف خبلؿ االنتقاؿ مف يحجة إلى أخرل كالذم " يصكر لنا الداللة
بقكة
ٌ
ٌ
المتمقي ,كال سيما أف األل اظ ستككف في حيز اإلضراب
؛ ألف ذلؾ يترؾ أث ار ن ٌ
سيا لدل ي
الحجة بعد ( بؿ ) أقكل "[, ]2
المراد مف النص فتككف ي
( االمتناع ) فيتكافر بذلؾ المعنى ي
كقد كظؼ في سكر الحكاميـ في سبعة مكاضع

[]3

مشكبل ما نسبته (  ) %13مف

مجمكع استعماؿ الركابط الحجاجية.
الحجاجي لمرابط ( بؿ )
اإلبطالي مف خبلؿ االستعماؿ
كتظهر داللة اإلضراب
ٌ
ٌ
الح ٌجة السابقة كدحضها بإقامة يح ٌجة الحقة أقكل
ألف داللتها
ٌ
الحجاجية " ت يد إبطاؿ ي
الحجاجي القائـ
منها مناقضة لها في النتيجة المتكصؿ إليها  ,كذلؾ بغية تأكيد المعنى
ٌ

كابطاؿ المعنى األكؿ الذم يعاكسه في النتيجة "[ , ]4بشرط أف يقع بعد ( بؿ ) جممة ,
كما في قكله تعالى  ﴿ :وجعمَيا َكمِم ًة ب ِ
ت
وف * َب ْؿ َمت ْع ُ
اق َي ًة ِفي َع ِق ِب ِو لَ َعم ُي ْـ َي ْر ِج ُع َ
َ ََ َ َ َ
َٰ ِ
يف ﴾ [ , ]5فكانت ( بؿ ) إضراب عف
سو ٌؿ م ِب ٌ
َى ُؤَالس َو َ
اس ُى ُـ ا ْل َحؽ َوَر ُ
اس ُى ْـ َحت َٰى َج َ
آب َ
وف ﴾  ,كهك " إضراب إبطاؿ  ,أم لـ يحصؿ ما رجا إبراهيـ مف
قكله  ﴿ :لَ َعم ُي ْـ َي ْر ِج ُع َ
رجكع بعض عقبه إلى الكممة التي أكصاهـ برعيها  .فإف أقدـ أمة مف عقبه لـ يرجعكا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص  62ػ ػ ػ 63
 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج  ,ص 75

 3ػ كمف أمثمته  :غافر  , 74 :الزخرؼ  , 58 , 29 , 22 :الدخاف  , 90 :األحقاؼ 28 , 24 :
 4ػ مكناسي  ,ص ية ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 81
 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليتاف  28 :ػ ػ ػ 29
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كبعد ( بؿ ) كبلـ محذكؼ
إلى كممته  ,كهؤالء هـ العرب الذيف أشرككا كعبدكا األصناـ  ,ى
كتقدير المحذكؼ  :بؿ لـ يرجع هؤالء كآباؤهـ
د ٌؿ عميه اإلبطاؿ كما بعد اإلبطاؿ ,
ي
عبادة األصناـ "[ , ]1فالكحدات الداللية لئلضراب
األكلكف إلى التكحيد كلـ يتب أركا مف ى
شخصت حقيقة ك ار قريش في ابتعادهـ عف الكحدانية ﵀  ,كعدـ استماعهـ لكصية
ٌ

سيدنا إبراهيـ  ,بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد تعمقكا بعبادة األصناـ .
ٌ
ككظؼ الرابط ( بؿ ) لئلضراب االبطالي في قكله تعالى  ﴿ :ر ٍّب السماو ِ
ات
ََ
َ
ٌ
َٰ
َو ْاأل َْر ِ
آب ِائ ُك ُـ
يف * َال إِلَ َو إِال ُى َو ُي ْح ِيي َوُي ِم ُ
ض َو َما َب ْي َن ُي َما إِف ُكنتُـ موِق ِن َ
يت َرب ُك ْـ َوَرب َ
[]2
رب
يف * َب ْؿ ُى ْـ ِفي َ
ش َّؾ َي ْم َع ُب َ
ْاألَولِ َ
كمقريف بأنه ٌ
وف ﴾  ,رد به أف يككنكا مكقنيف ٌ
فالحجة األكلى التي ادعاها ال يك ار أنهـ مكقنيف بمف خمؽ الككف ,
السماكات كاألرض  ,ي
الحجة الثانية إشراكهـ با﵀ كعدـ طاعته  ,كالنتيجة
كالنتيجة ( العمـ بكجكد ا﵀ )  ,ك ي
عز كج ٌؿ ) كالنتيجة المضادة أف إقرارهـ غير صادر عف عمـ
( إنكار
كحدانية ا﵀ ٌ
ٌ
ش َّؾ ﴾ أبطمت
كيقيف ثابت  ,أم هـ شا ٌككف في
فالحجة بعد ( بؿ) ﴿ ِفي َ
ٌ
كحدانية ا﵀  ,ي
يف ﴾ .
ما قبمها ﴿ موِق ِن َ
الحجاجي بعرض قضايا متعارضة جمع
كما كظؼ الرابط ( بؿ) إلبراز التعارض
ٌ
بينها الرابط بحيث يككف ما بعد الرابط معارض لما قبمها  ,فيقكؿ ا﵀ تعالى َ ﴿ :وقَالُوا
ضربوه لَ َؾ إِال ج َدًال ب ْؿ ُىـ قَوـ َخ ِ
ِ
وف﴾[ ]3فالقضية األكلى التي
ص ُم َ
أَآل َيتَُنا َخ ْيٌر أ َْـ ُى َو َما َ َ ُ ُ
َ َ ْ ٌْ
الحجاجية في خطاب الرسكؿ مع مشركي قريش تمثٌمت في استحساف
عرضتها البنية
ٌ

سيدنا عيسى
أهؿ قريش لمجادلة ابف الزبعرل لمرسكؿ الكريـ  ,كاالدعاء بحرصه عمى ٌ
كتنصيب ن سه مدافعا عنه  ,كالقضية الثانية تمثمت في حب أهؿ قريش لمجداؿ

انتقالي تصؼ
كحرصهـ عمى اإلساءة لمرسكؿ كلئلسبلـ بأم كسيمة  ,فهي إضراب
ٌ
حبهـ لمخصاـ  ,كعرضهـ مف الحجج ما ال يعتقدكنه تمكيهان لمعامة  ,فأبطؿ بالتعارض
سية كال كرٌية
القضية األكلى كفندتها ,كأثبتت القضية الثانية التي أظهرت الدكافع الن ٌ
لممشركيف مف هذ المجادلة.
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 1ػ ابف عاشكر ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج , 25ص 196
 2ػ سكرة الدخاف  ,اآليات  7 :ػ ػ ػ 9
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 58 :
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 1ػ  5الرابط ( حتى ) :
متعددة مف العطؼ أك انتهاء
تستخدـ ( حتى ) في المستكل النحكم بكظائؼ
ٌ
الحجاجي تتعدد أنماط هذا الرابط
داكلي
ٌ
الغاية  ,أك االستثناء كالتعميؿ  ,كفي المستكل الت ٌ

الحجاجي مف تدرج لمحجج أك عرض لمحجج األقكل أك إبراز لظاهرة التساكؽ
في البناء
ٌ
ترد فيه  ,كتأسيسا عمى قكؿ النحاة بأف ما
اللي الذم ٌ
بي الد ٌ
اعتمادا عمى السياؽ الت ىخاطي ٌ
بعدها غاية لما قبمها فإف " الحجج المربكطة بكاسطة هذا الرابط ينبغي أف تنتمي إلى
الحجة التي ترد بعد (حتى) هي األقكل  ,كلذلؾ فإف القكؿ
فئة
ٌ
حجاجية كاحدة  ,ثيـ أف ي
الحجاجي "[ ]1فالرابط ( حتٌى )
المشتمؿ عمى األداة ( حتى ) ال يقبؿ اإلبطاؿ كالتعارض
ٌ

حجاجية كاضحة "[. ]2
" مثقؿ بحمكلة
ٌ
لمحجة
كيتمثؿ دكرها
الحجاجي في الربط بيف الحجج التي تسبقها كاعطاء قكة ي
ٌ
التأييدم ؛ ألنه "
الحجاجي
الحجة التي تميها تقع في فئة االستعماؿ
الٌتي تميها  ,ك ي
ٌ
ٌ

يكظؼ لتأييد كتأكيد الحجج الكاردة قبمه  ,كعميه ف يك ٌؿ يحجة ترد بعد حتى تككف األقكل
مف سابقتها سكاء باإليجاب أك السمب  ,أما العبلقات الٌتي تجمع بيف الكحدات الداللية

التي تربط بينها ( حتى ) هي مف قبيؿ الت سير كالتبرير كالسببية ؛ فما قبؿ األداة سببا في

كجكد ما بعدها أك ما بعدها كيبرر ما قبمها".

[]3

ككظؼ الرابط (حتى) في ستة مكاضع

[]4

مشكبل ما نسبته (  ) %11مف

حجاجية مختم ة  ,كحقٌؽ
المجمكع العاـ لمركابط  ,كجميعها جاءت لمغاية  ,كبمدلكالت
ٌ
اس ُك ْـ
الرابط ( حتى ) الغاية ٌ
السببية بتكضيح دكافع المنكريف في قكله تعالى َ ﴿ :ولَقَ ْد َج َ
ؼ ِمف قَ ْب ُؿ ِبا ْلب ٍّي َن ِ
اس ُكـ ِب ِو َحت َٰى إِ َذا َىمَ َؾ ُق ْمتُ ْـ لَف َي ْب َع َث
ات فَ َما ِزْلتُ ْـ ِفي َ
وس ُ
َ
ش َّؾ ٍّمما َج َ
ُي ُ
ِِ
ِ
سوًال ﴾ [ , ]5فقد ربط ( حتى ) بطريقة تراتبية بيف عبلقتيف مف خبلؿ
الم ُو مف َب ْعده َر ُ

ً
المتمقػي بصػدؽ سيدنا مكسػى  ,فقػد بعػث ا﵀ عػز كجػؿ
حديػث يمؤمف آؿ فرعػكف إلقناع ي
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السبلـ بالبينات كظمٌكا في شؾ مف هذ الدعكة  ,كعندما
آلبائهـ سيدنا يكسؼ عميه ٌ
السبلـ ايقنكا أنه كاف صادقا  ,فعرفكا صدقه بعد مكته ,
مات ٌ
سيدنا يكسؼ عميه ٌ
فأنكركا أف يأتي بعد مف يككف بمكانته كصدقه  ,فترسخ في ذهنهـ اعتقاد أنه لف يككف

هنالؾ رسكؿ بعد الستحالة كجكد مف يتصؼ بص اته  ,كترتب عمى هذا االعتقاد
السبلـ  ,فالرابط ( حتى ) ربط بالتساكؽ بيف
كتكذيبهـ برسالة سيدنا مكسى عمسه ٌ
حجتيف تسي ارف في اتجا كاحد كتصبلف لنتيجة كاحدة كهي تكذيب الرسؿ " فالعبلقات
التي تجمع بيف الكحدات الداللية التي تربط بينها األداة ( حتى ) هي مف قبيؿ السببية
[]1
ؾ الذم سيطر عميهـ مف صدؽ سيدنا
فما قبؿ األداة سبب في كجكد ما بعدها " فالش ٌ

السبلـ كاف سببا في دفعهـ لبلعتقاد الراسخ بأف ا﵀ لف يرسؿ رسكال بعد ,
يكسؼ عميه ٌ
فشككا في صدؽ مكسى عميه السبلـ .

حجاجية في تحقيؽ هدؼ الترهيب مف خبلؿ التبرير
كما امتمؾ الرابط (حتى) قكة
ٌ
ِ
وف ﴾ [ , ]2فقد
وع ُد َ
في قكله تعالى ﴿ :فَ َذ ْرُى ْـ َي ُخ ُ
وضوا َوَي ْم َع ُبوا َحت َٰى ُي َالقُوا َي ْو َم ُي ُـ الذي ُي َ
جاء الرابط (حتى) في هذا النص لمربط بيف حجج سبقته مف إنكار يك ار قريش لمدعكة
كعدـ االهتماـ بها كمعاندتها بتكظيؼ السخرية منهـ بتركهـ في ك رهـ فرحيف  ,إال أف

سية
الحجة التي جاءت بعد الرابط كانت هي األقكل بيف الحجج كاألكثر
ان
تأثير في ن ٌ
ي
المتمقي بما تحمؿ مف تهديد لهـ ككعيد بأف ما هـ فيه ما هك إال طريؽ إلى النار ,
ي

فالحجة التي جاءت بعدها بررت ما قبمها ؛ ألف ما سيقع عميهـ مف عذاب يكـ القيامة
ي
كقيؿ يكـ بدر كاف مبر ار لترؾ ا﵀ لهـ يخكضكف كيجادلكف في أمر الديف مف باب
اإلمهاؿ لهـ  ,العبلقة التي جمعت هذ الحجج هي ( تبرير عقاب الكافريف ) مف
خبلؿ خاصية " النتيجة " فما بعدها نتيجة لما قبمها  .كما يقكـ الرابط ( حتى ) بعبلقة
آي ِات َنا ِفي ْاْلفَا ِ
ؽ َوِفي أَنفُ ِس ِي ْـ
سنُ ِري ِي ْـ َ
ت سيرٌية في بنيه الخطاب فيقكؿ تعالى َ ﴿ :
[]3
فسر ما قبمها  ,ف سرت لنا لماذا يرينا ا﵀
َحت َٰى َيتََبي َف لَ ُي ْـ أَن ُو ا ْل َحؽ ﴾  ,فما بعدها ٌ
يبيف لنا أنه الحؽ مف عند ا﵀ .
هذ اآليات الخارقة بهدؼ أف ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 56
 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 83 :
 3ػ سكرة فصمت  ,اآلية 53 :
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الحجاجية :
 3ػ العوامؿ
ّ
الحجاجي ػة التػػي كص ػ ت
يسػػعى يك ػؿ خطػػاب لتحقيػػؽ اإلقنػػاع مػػف خػػبلؿ العكامػػؿ
ٌ
الم ىحركات التػي تقػكـ
بأنها " العماد في عممية التك ي
اصؿ ؛ ألنها يم ىحرؾ رئيسي مف ضمف ي
الحجاجي ػة بأنهػػا
الحجاجي ػة عػػف الػػركابط
عميهػػا عممي ػة التخاطي ػب "[ , ]1كتختمػػؼ العكامػػؿ
ٌ
ٌ
حجاجية ( أم بيف يحجة كنتيجة أك بيف مجمكعػة حجػج ) كلكنهػا
" ال تربط بيف متغيرات
ٌ

جي ػة التػػي تكػػكف لقػػكؿ مػػا  ,كتضػػـ مقكلػػة العكامػػؿ
تقػػكـ بحصػػر كتقييػػد اإلمكانػػات الحجا ٌ
[]2
أدكات مف قبيؿ  :يربمػا  ,تقريبػا ,كػاد ,قمػيبل ,كثيػ ار  ,مػا  ...إال  ,ىك يجػؿ أدكات القصػر"

الحجاجيػػة لمخطػػاب ألنهػػا " مكرفيمػػات إذا يك ًجػ ىػدت فػػي
ػاجي يزيػػد مػػف القػػكة
ٌ
فالعامػػؿ الحجػ ٌ
الحجاجيػػة لهػػذا المم ػػكظ "[ , ]3فهػػي تتعػػالؽ مػػع مككنػػات
مم ػػكظ تحػػكؿ كتكجػػه اإلمكانػػات
ٌ
صػكؿ لئلقنػاع فهػي " عناصػر ليغكيػة
لمك ي
النص لتكجيه الخطػاب نحػك التػأثير فػي ي
المتمقػي ي
معجميػة  ,تػربط بػيف مككنػات القػكؿ الكاحػد كالحصػر كالن ػي كالشػرط
نحكية أك
ٌ
إسنادية ٌ

الحجاجية لمحتكل المم كظات كتحكيمها".
ككظي تها هي حصر اإلمكانات
ٌ
غكيػػة مػػف شػػأنها تحديػػد المسػػار
فهػػذ اإلمكانػػات
الحجاجيػػة " التػػي تكفرهػػا العكامػػؿ الم ٌ
ٌ
[]4

إمػ ػػا نحػ ػػك التسػ ػػاكؽ أك التعػ ػػارض " [ , ]5كتي ىعػ ػ ٌػد هػ ػػذ العكامػ ػػؿ مػ ػػف
التػ ػػكجيهي لمحجػ ػػج ٌ ,
الحجاجي ػػة كأدكات ػػه تشػ ػكؿ أثػ ػ ار ب ػػار از ف ػػي ً
الح ىج ػػاج
الحجاجي ػػة ألف " العكام ػػؿ
المؤشػ ػرات
ٌ
ٌ
ي
المتمق ػػي
ػكم "[ , ]6فالعكام ػػؿ
ٌ
المغ ػ ٌ
الحجاجي ػػة ت ػػدعـ قض ػػية مطركح ػػة تتمت ػػع القض ػػية عن ػػد ي

ػاجي  ,ببنػػاء يحجػػة
بككنهػػا حػػدثا  ,كيسػػمح هػػذا الحػػدث لممرسػػؿ باسػػتعماؿ العامػػؿ الحجػ ٌ
ً
المتمقػػي ً ,مم ػا يعطػػي لمقػػكؿ قيمػػة
المرسػػؿ ك ي
تي ٍسػ ىػند إلػػى عبلقػػة ترتكػػز إلػػى مشػػتركات بػػيف ي

المراد االحتجاج لها ".
ٌ
حجاجية بسبب دعـ العامؿ له  ,فيككف يمنشطا لمقضية ي

[]7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الناجح  ,عزالديف  ,العوامؿ الحجاجية في المغة العربية  ,ص 17
 2ػ العزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص 27
 3ػ عمراف  ,قدكر ,البعد الحجاجي  ,ص 36

 4ػ عادؿ  ,عبد المطيؼ  ,بالغة اإلقناع في المناظرة  ,ص 100

 5ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي  ,ص 87

 6ػ أزاييط  ,بنعيسى ,البعد التداكلي في الحجاج المساني  ,ضمف كتاب الحجاج  ,ص 254
 7ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج  ,ص 103
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حجاجيػػة تأخػػذ
الحجاجيػػة فػػي سػػكر الحػكاميـ لمػػا تحممػػه مػػف طاقػػة
ككظ ػػت العكامػػؿ
ٌ
ٌ
المتمق ػػي ل ػػدخكؿ دائػ ػرة اإلفه ػػاـ  ,ثيػػـ تنقم ػػه بع ػػد تحققه ػػا إل ػػى دائػ ػرة االقتن ػػاع ؛ ليت ػػأثر
بي ػػد ي

المكجه له  ,فتزيد مػف إذعانػه ,كسػنتناكؿ أربعػة عكامػؿ حجاجيػة كهػي  :الن ػي
بالخطاب
ٌ
 ...إال  ,كاٌنمػا  ,ككػاد  ,كقمػيبل  ,كتىػـ تكظيػؼ هػػذ العكامػؿ فػي اثنػيف كخمسػيف مكضػػعا

حجاجيا .
ٌ
 2ػػػ  1العامؿ ( النفي  ...إال ) :

اهتـ عمماء الببلغة في باب المعاني بالن ي كدكر في إثبات المم كظات اإلخبارٌية

ليككف صيغة لبلنطبلؽ لئلثبات  ,ككظؼ في اثنيف كأربعيف مكضعا[ ]1ليشكؿ ما نسبته
(  ) % 81مف مجمكع العكامؿ المستخدمة  ,كيعكد سبب ارت اع تكظي ه لما يحققه
الحجج  ,متخذا مف منحى التعارض
العامؿ مف تكجيه القكؿ المن ي في تحديد مسار ي
حجاجي " يي ىحقؽ به الباث كظي ة
كسيمة لقصر الحجج عمى يحجة بذاتها  ,فالن ي عامؿ
ٌ
المتقبؿ كتسميمه عبر تكجيهه بالمم كظ إلى النتيجة
الحجاجية المتمثمة في إذعاف
المغة
ٌ
ٌ

تشد المم كظ
فيصدؽ عميها قكؿ أنسككمبر يكجد في المغة صرافـ  ,عكامؿ
حجاجية ٌ ,
ٌ
تكجه أقساـ النتائج المرتبطة بالجممة في المم كظ في بدايته"[ ,]2كيبنى هذ العامؿ
ٌ
تبدؿ ٌ ,
حجاجيا مهما بما يقصر مف شيء
بصيغة ( الن ي كاالستثناء بإال ) ؛ لذلؾ " يي ىعد عامبل
ٌ
المتمقي
عمى شيء آخر في بنية النص  ,كتككف ال كرة المشتركة بيف يكؿ مف المرسؿ ك ي
هي المسار المؤدم إلى نتيجة ما ؛ ذلؾ ألف هذا العامؿ صكرة مف صكر تقييد ال كرة

المتمقي يمت ت إليها فمعمه يذعف
المطركحة  ,كالضغط عمى محتكاها الخبر ٌ
م؛ لكي يجعؿ ي
فكثي ار ما يستعمؿ ( الن ي كاالستثناء ) في تكجيه القكؿ نحك ما يعتقد به الم ً
تحدث "[, ]3
ي
طب كي يشؾ فيه  ..بالن ي كاإلثبات. ]4[".
المخا ى
فيككف تكظيؼ هذ الصيغة " ألمر ينكر ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ كهػػي  :غػػافر  , 78,65, 62 , 56, 50 , 40 , 37 , 29 , 25 , 13 , 4, 3 :فصػػمت 14
 , 46 , 43 , 35,الشػػكرل  , 51, 48 , 23 , 14 :الزخػػرؼ 85 , 59, 58 , 48 , 23 , 20 :
الدخاف  , 56 ,42, 41 , 35 , 8 :الجاثية  , 32,25 , 24 ,17 :األحقاؼ 25,17, 9,2:

العربية  ,ص 47
الحجاجية في المّغة
عز الديف ,العوامؿ
الناجح ٌ ,
2ػ ٌ
ّ
ّ
 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص  108ػ ػ ػ 109
 4ػ الجرجاني  ,عبد القاهر  ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 332
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الحجاجي ييقىيد المحتكل في نقطة ثابتة خاصة في القضايا الخبلفية كما
كالعامؿ
ٌ
في قكله  ﴿ :ما يج ِاد ُؿ ِفي آي ِ
الحجاجي
يف َكفَ ُروا ﴾ [ ]1فقد قيد العامؿ
ات الم ِو إِال ال ِذ َ
َ
َ َُ
ٌ
ال عؿ المضارع ﴿ ُي َج ِاد ُؿ ﴾ كقصر عمى فئة محددة  ,فجعؿ المجادلة في أمر القرآف
يف َكفَ ُروا ﴾ ليزيؿ الستار عف اعتقادهـ كمكق هـ مف القرآف  ,كأفادت أداة
خاص بػ ﴿ ال ِذ َ
الحجاجي
الن ي ﴿ َما ﴾ إثبات الجدؿ بالكافريف ,كثبتته عميهـ في ن س الكقت ن ى العامؿ
ٌ

المؤمنيف  ,خاصة أف اآلية يسبً ىقت بآية تككد
بالتعريض المجادلة في أمر آيات ا﵀ عند ي
الحجاجي في
نزكؿ الكتاب مف عند ا﵀  ,كهك أمر ال ريب فيه ل يكؿ يمؤمف فمد العامؿ
ٌ

الحجاجية مف الكقكؼ عمى المم كظ اإلخبارم  ,كهك مجادلة الكافريف في القرآف
الغاية
ٌ
إلى مقصكد آخر بالحصر  ,كهك أف المؤمنيف ال ىي يشككف في صدؽ القرآف .

م بحصر كتقييد اإلمكانات
كي ٍستىخدـ العامؿ
ي
الحجاجي لتأكيد تحقؽ المقصكد اإلخبار ٌ
ٌ
ِ
ِ
وف ﴾ [, ]2
ستَ ْي ِزُئ َ
ٌ
الحجاجية كما في قكله تعالى َ ﴿ :و َما َيأْتي ِيـ ٍّمف ن ِب َّي إِال َكا ُنوا ِبو َي ْ
الحجاجي ( ما  ...إال )  ,فمك
فمـ ينتج أم اختبلؼ في القيمة اإلخبارٌية بدخكؿ العامؿ
ٌ

قمنا ( كانكا يستهزئكف ب يكؿ نبي يأتيهـ ) ال تختمؼ قيمته اإلخبارٌية عف قكله َ ﴿ :و َما
ِ
ِ
الحجاجي
وف ﴾  ,لكف الذم تأثر بدخكؿ العامؿ
ستَ ْي ِزُئ َ
َيأْتي ِيـ ٍّمف ن ِب َّي إِال َكا ُنوا ِبو َي ْ
ٌ

الحجاجية الضكء عمى
الحجاجية التي ينتجها النص  ,فى ىسمطت اإلمكانات
هك القيمة
ٌ
ٌ
كحددت كجهه كاحدة لمنتيجة لتسمية سيدنا
عممية االستهزاء كقمٌصت اإلمكانات التأكيميةٌ ,

يم ىحمد بأف استهزاء قكمؾ بدعكتؾ أمر متكقع بالنسبة لما حصؿ لسابقيؾ مف الرسؿ ,
المتمقي ( سيدنا يم ىحمد )
لممنكريف  ,كلتبرز القيمة
ٌ
االستداللية عند ي
حتى أضحى منهجان ي
الحجة كالنتيجة المتكقعة (تصديؽ األنبياء)
فتككف تعزية له  ,فى ىقيد العامؿ
الحجاجي بيف ي
ٌ
الحجة
المضادة ( االستهزاء بالرسؿ ) فبرز التعارض بيف ي
لكف الٌذم كقع هك النتيجة ي

كالنتيجة المرصكدة  ,فالمسار االستمزامي يستدعي إذا ما جاءهـ نبي أف يقابؿ بالتصديؽ
المتمقي ينتظر حدكث
بيعي لمبناء
ٌ
الحجاجي يجعؿ ي
ٌ
لكنه قكبؿ باالستهزاء  ,فالمسار الط ٌ
المضادة .
النتيجة الطبيعية  ,كلكف الٌذم كقع هك النتيجة ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 4 :

 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 7 :
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ػاجي
ػاجي ( ٌ
الن ػػي  ...إال ) ض ػػمف منح ػػى التس ػػاكؽ الحج ػ ٌ
كيكظ ػػؼ العام ػػؿ الحج ػ ٌ
عندما " يتعمؽ األمر في هذا المنحى بمجمكعة حجػج تنتمػي إلػى فئػة كاحػدة  ,أم تخػدـ
ػي بػيف القػكؿ
نتيجة كاحدة معتمدة عمى االستعماؿ التأيي ٌ
دم  ,فيكػكف هنالػؾ تناسػب دالل ٌ
[]1
س ِؿ َو َما أ َْد ِري
صكدة "  ,كما في قكله تعػالى  ﴿ :قُ ْؿ َما ُك ُ
نت ِب ْد ًعا ٍّم َف الر ُ
الم ٍر ي
كالنتيجة ى
ِ ِ
ما ُي ْف َعػ ُؿ ِبػي َوَال ِب ُكػـ إِ ْف أَت ِبػعُ إِال مػا ُي َ ِ
ػيف ﴾ [ , ]2فجػاءت
ير م ِب ٌ
ػوح َٰى إلَػي َو َمػا أََنػا إال َنػذ ٌ
ْ
َ
َ

الحجػػج فػػي هػػذ اآليػػة يمتسػػاكقة نحػػك نتيجػػة كاحػػدة  ,فػػالحجج الٌتػػي قيػ ٌػدمت أف الرسػػكؿ
يمحمػػدان عميػػه السػػبلـ مكمػػؿ لرسػػاالت الرسػػؿ السػػابقيف فمػػـ يكػػف أكؿ رسػػكؿ  ,كأف ًع ٍمػػـ
الغيب مختص با﵀ كحد  ,كأف كظي ة الرسكؿ تبميغهـ بما يكحى له مف ا﵀ كمػا هػك إال
الحؽ مف الباطؿ كيخكفهـ مف سػكء المصػير  ,لتػؤدم إلػى نتيجػة
نذير مبيف يكضح لهـ
ٌ
صػػكدة  ,كم ادهػػا أف الرسػػكؿ الك ػريـ مػػا هػػك إال رسػػكؿ كالرسػػؿ
الم ٍر ي
كاحػػدة كهػػي النتيجػػة ى
السابقيف  ,فحصرت كظي ة الرسكؿ في التبميغ  ,كاإلنذار ,كالتبييف .

المتمقي  ,ليدرؾ
الحجاجي بما يحمؿ مف طاقة
كيؤثر العامؿ
ٌ
إقناعية في ن س ي
ٌ
إقناعيا كما في
استداللي ً ,مما ييشكؿ ضغطا ذهنيا
عظمة الخالؽ مف خبلؿ سياؽ
ٌ
ٌ
ات ٍّم ْف أَ ْكم ِ
قكله تعالى  ﴿ :إِلَ ْي ِو يرد ِع ْمـ الساع ِة وما تَ ْخرج ِمف ثَمر ٍ
ام َيا َو َما تَ ْح ِم ُؿ ِم ْف
َ ََ ُُ
ََ
َُ
َ
ُ
ِ ِ ِ []3
الحجاجي عمؿ عمى إثبات أف عمـ الساعة ك يك ٌؿ
فالعامؿ
,
ضعُ إِال ِبع ْممو﴾
أُنثَ َٰى َوَال تَ َ
ٌ
الحية كمكلدها ال ىيتًـ
ما في الككف مف خركج النبات كنمك األجنة في بطكف الكائنات ٌ
إال بعمـ ا﵀ كحد  ,كتكرر حرؼ الن ي مرتيف صراحة كثالثة مضمرة بػ( ال ) لتٌأكيد هذا

الحجاجي عمـ الغيب كخصه با﵀ سبحانه  ,كبيف جانب
ص ىر العامؿ
المعنى كترسيخه ,فىقى ى
ٌ
الحجاجي مف
المتمقي مف خبلؿ بنيه االستدالؿ  ,فسار العامؿ
مف قدرة ا﵀ لتأثير في ي
ٌ

الحجاجية الٌتي يهدؼ لها  ,كأفاد تحديد بؿ
خبلؿ منحى التساكؽ بالحجج إلى الكجهة
ٌ
المتساكقة الٌتي تصؿ إلى
كتقييد البعد
الحجاجي لمخطاب  ,فقدمت مجمكعة مف الحجج ي
ٌ
النتيجة المطمكبة  ,كهي أف عمـ الغيب خاص با﵀ كحد .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 88
 2ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 9 :
 3ػ سكرة فصمت  ,اآلية 47 :
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 2ػػػ  2العامؿ ( إنما ) :
ػاجي ( إنمػػا ) فػػي تركيػػز عمػػى المقصػػكر
تكمػػف القػػكة
ٌ
الحجاجيػػة فػػي العامػػؿ الحجػ ٌ
كن ٍ ىيػػهي عػػف
الػػذم يقػػع بع ػد دائمػػا  ,كهػػي " تيًيػػد فػػي الكػػبلـ بعػػدها إيجػػاب ل عػػؿ لشػػيء  ,ى
و []1
و
المخاطىػب  ,كال
غير دفعةن كاحدةن في حاؿ كاحدة " ؛ ذلؾ ألنها " تجػئ لخبػر ال يجهمػه ي
ي ػػدفع ً
ػحته  ,أك لم ػػا ييىن ػػزؿ ه ػػذ المنزل ػػة "[ , ]2ككأنه ػػا تق ػػكـ ب ػػدكر انتق ػػالي ف ػػي ترتي ػػب
صػ ٌ
ً
ػاجي هػذا
الحجج بنقؿ األهميػة ممػا قبمهػا كتركيػز فيمػا بعػدها " كبهػذا يكػكف العامػؿ الحج ٌ
مكجبا إلثبات ما بعد بحصر كتقديمػه كن يػه الضػمني لمػا سػكا  ,بتحكيػؿ الخطػاب إلػى

حجاجي ػػا  ,كهيمنت ػػه عم ػػى
مقي ػػدة باإلثب ػػات مرتبط ػػة ب ػػه  ,م ػػف خ ػػبلؿ ت عي ػػؿ ال ػػنص
ٌ
بني ػػة ٌ
بالمقابػؿ  , ]3[".فػتكمف
ػاجي أبطػؿ غيػر ي
مساحة كاسعة منه ؛ إذ إف ما أثبته العامؿ الحج ٌ
قكته الحجاجية مف خبلؿ خاصية القصر .

الحجاجي ( إنما ) في سكر الحكاميـ في سبعة مكاضع
ككظؼ العامؿ
ٌ
الحجاجي فتشير إلى عكس ما
ما نسبته (  ) %13مف العكامؿ  ,إذ تستعمؿ لمتعارض
ٌ
[]4

كشكؿ

الحجاجية
الض ٌد [ , 5كتتضح القكة
ٌ
هك كارد قبمها عمى كجه االختبلؼ كالتناقض أك ٌ
ِ ِ َٰ ِ
س ِب ٍ
يؿ
ص َر َب ْع َد ظُ ْممو فَأُولَئ َؾ َما َع َم ْي ِيـ ٍّمف َ
لمعامؿ ( إنما ) في قكله تعالى َ ﴿ :ولَ َم ِف انتَ َ
وف ِفي ْاأل َْر ِ
ؽ ﴾ [ , ]6فقاـ
ض ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ٍّ
يف َي ْ
اس َوَي ْب ُغ َ
ظمِ ُم َ
* إِن َما الس ِبي ُؿ َعمَى ال ِذ َ
وف الن َ
]

الحجاجي بدكر مؤثر في إثبات أيطركحة أف السبيؿ كهك( الجزاء ) أك الحرج
العامؿ
ٌ
عز كج ٌؿ أف ين ي السبيؿ عف الذيف انتصركا مف بعد
كاقع عمى الظالميف  ,فأراد ا﵀ ٌ
ظممهـ  ,كاثبات السبيؿ عمى الظالميف  ,فكظؼ القصر كأسمكب مف أساليب تحقيؽ
الحجاجي ( إنما) السبيؿ عما قبمه  ,كأثبت السبيؿ لمظالميف
هذا المطمب  ,فن ى العامؿ
ٌ
الحجػة دفعة كاحدة
الحجػة األكلى  ,كاثبات ي
في عبلقة انتقالية تراتيبية باالنتقاؿ مػف ن ي ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 335
 2ػ الجرجاني  ,عبد القاهر ,دالئؿ اإلعجاز  ,ص 330

 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 114
 4ػ كأمثمته  :غافر  , 68 , 43 , 39 :فصمت  , 6 :الشكرل  , 41 :الدخاف  , 59 :األحقاؼ 23 :
 5ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 56
 6ػ سكرة الشكرل  ,اآليتاف  41 :ػ ػ ػ 42
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الحجاجية بتقيد
فتحقؽ هذا المعنى بكاسطة العامؿ  ,كما حقؽ العامؿ (إنما) الغاية
ٌ
النص باالهتماـ بمعنى كاحد فيه كجعمه محكر النص كما في قكله تعالى  ﴿ :قَالُوا
ند
يف * قَا َؿ إِن َما ا ْل ِع ْم ُـ ِع َ
أَ ِج ْئتََنا لِتَأ ِْف َك َنا َع ْف آلِ َي ِت َنا فَأ ِْت َنا ِب َما تَ ِع ُد َنا إِف ُك َ
نت ِم َف الص ِاد ِق َ
ت ِب ِو ﴾ [ ]1فقكـ سيدنا هكد تحدك كطمبكا منه عمما مف شأف الغيب
الم ِو َوأ َُبمٍّ ُغ ُكـ ما أ ُْر ِس ْم ُ
ت ِب ِو ﴾ ,
فكاف جكابه لهـ بتكظيؼ القصر ﴿ قَا َؿ إِن َما ا ْل ِع ْم ُـ ِع َ
ند الم ِو َوأ َُبمٍّ ُغ ُكـ ما أ ُْر ِس ْم ُ
فقصر العمـ بكقت العذاب عمى ا﵀ تعالى فهك " مح كظ عند ا﵀ ال يطمع عميه أحد
المتكمـ "
كالحصر هنا حقيقي كالمقصكد منه شمكله ن ي العمـ بكقت العذاب عف ي
الحجاجي حصر عمـ الغيب با﵀ " فكانت إنما لمحصر كمعناها ( ال أعممه
فالعامؿ
ٌ
[]3
طب الم ً
نكر إلى قضية ال يجكز له جهمها  ,كلـ يهدؼ
المخا ى
ي
كانما يعممه ا﵀ ) " فنبه ي
الحجاجي لتحقيؽ الجممة اإلخبارٌية فقط  ,بؿ سعى إلى تحقيؽ هدؼ التعريض
العامؿ
ٌ
[]2

,

الحجاجي.
الحجاجي في بناء النص
ص يعب تحقيقها بدكف دكر العامؿ
بقكـ عاد التي ىي ٍ
ٌ
ٌ
 2ػػػ  3العامؿ ( كاد ) :

يي ىعبر فعؿ المقاربة ( كاد ) عف قرب حدكث ال عؿ  ,فهك يقارب الحدكث سكاء
حدث أـ لـ يحدث  ,فهك كفؽ " م هكـ ً
الح ىجاج يتيح الربط بيف مقاطع النص كأجزائه
الحجة تسير
كبيف األقكاؿ كالجمؿ داخؿ المقطع الكاحد  ,فحسب التحميؿ
الحجاجي فإف ي
ٌ

الحجاجي ( كاد ) ال يسعى في الخطاب
الحجة "[ , ]4فالعامؿ
في االتجا الذم تؤدم إليه ي
ٌ
صي الذم يحمؿ فكرة ما
المقاربة فحسب  ,كانما يعمؿ عمى تكحيد المضمكف الن ٌ
إلى " ي

المتمقي كحممه عمى االعتقاد بمحتكاها  ,لذا جاء النزكع إلى العامؿ
يراد بها إقناع ي
الحجاجي ( كاد ) في هذا ً
الخطاب ؛ لتكثيؼ ال كرة كحصر إمكاناتها لم ت انتبا
ٌ
[]5
المتمقي مف خبلؿ إبراز المضمكف بمستكل قريب جدا إليه ".
ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة األحقاؼ  ,اآليتاف  22 :ػ ػ 23

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 26ص 47

 . 3السامرائي  ,فاضؿ صالح : )2000(,معاني النحو ,ج ,1دار ال كر  ,عماف ,ط ,1ص 329

 4ػ العزاكم ,أبك بكر : )2010(,الخطاب والحجاج  ,مؤسسة الرحاب الحديثة ػ ػ بيركت  ,ط ,1ص56
 5ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 105
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ات
المتمقي كحصر إمكاناتها قاؿ تعالى  ﴿ :تَ َك ُ
اد الس َم َاو ُ
كلتكثيؼ ال كرة في ذهف ي
الحجاجي ( كاد ) عمؿ عمى يمقاربة فكرة عظمة
َيتَفَط ْر َف ِمف فَ ْوِق ِيف ﴾ [ , ]1فالعامؿ
ٌ
ا﵀ كأف يكؿ ما في الككف يخشع له  ,فإذا كانت السماكات كهي جمادات تسجد ﵀ فمف

باب أكلى أف يسجد له اإلنساف  ,فدعـ العامؿ نتيجة يمضمرة تمثٌمت في إظهار عظمة
الخالؽ  ,كهي نتيجة اختم ت عف الداللة التي كشؼ عنها المم كظ  ,كلك يج ٌرد الخطاب
الحجاجي بربط
م ,كما قاـ العامؿ
مف هذا العامؿ ألصبحت الجممة ذات محتكل خبر ٌ
ٌ
أجزاء النص كتكضيح االنسجاـ بيف مم كظاته  ,فقاؿ تعالى  ﴿ :أ َْـ أََنا َخ ْيٌر ٍّم ْف ََٰى َذا
[]2
سية التي دفعت فرعكف
يف َوَال َي َك ُ
اد ُي ِب ُ
ال ِذي ُى َو َم ِي ٌ
يف ﴾  ,فأظهر العامؿ الدكافع الن ٌ

لكصؼ مكسى بهذ الص ة فجاءت ﴿ أ َْـ ﴾ منقطعة بمعنى ( بؿ ) لئلضراب االنتقالي ,
الحجاجي تحقيؽ الغاية المضمرة كهي التحقير لسيدنا مكسى
فهدؼ مف استخداـ العامؿ
ٌ
المتمقي بأنه خير منه بما يمتمكه مف الطبلقة .
لئلشارة لما كاف فيه مف يح ٍب ىسة  ,إلقناع ي

 2ػػػ  4العامؿ ( قميال ) :

حجاجية كاحدة " تخدـ نتيجة كاحدة  ,كتي ٍعتىمد في االستعماؿ
كهك عامؿ له كجهة
ٌ
ألف القكؿ المشتمؿ عمى هذ العامؿ
أييدم  ,كتتيح اإلمكانات
ٌ
الحجاجية في التساكؽ ؛ ٌ
الت ٌ
الحجاجية سمكؾ القكؿ المثبت "[ ]3كما في قكله  ﴿ :إِنا َك ِ
اشفُو ا ْل َع َذ ِ
اب
يسمؾ مف الناحية
ٌ ي
وف﴾ [ , ]4لقد طمب يك ار مكة مف ا﵀ عز كجؿ أف يكشؼ عنهـ ( الجكع
َقمِ ً
يال إِن ُك ْـ َع ِائ ُد َ
كالببلء ) كأنهـ سيؤمنكف با﵀ إذا كشؼ عنهـ هذا الببلء فيؤكد ا﵀ تعالى أنه سيكشؼ
عنهـ هذا العذاب في المستقبؿ القريب  ,كيرتقب رد فعمهـ كصدؽ كعدهـ باإليماف با﵀
الحجاجي ( قميبل ) ليؤكد أف هذا الكشؼ سيككف
إف كشؼ عنهـ الببلء  ,فجاء العامؿ
ٍ
ٌ
الحجاجي النتيجة التي يعممها ا﵀
ل ترة زمنة قميمة ألنهـ لف يؤمنكا  ,فأثبت العامؿ
ٌ

بعممه الكاسع  ,فخدـ العامؿ النتيجة الكاضحة كهي كذب يك ار قريش في كعدهـ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 5 :

 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 52 :

 3ػ مكناسي  ,ص ية  ,مقومات الحجاج في الخطاب اإلصالحي الجزائري  ,ص 88
 4ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 15 :
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الحجاجية :
 3ػ الساللـ
ّ
الحجػة الضػعي ة
تقكـ فكرة السبللـ
ٌ
الحجاجية عمى مبدأ تدرج الحجج  ,انطبلقػا مػف ي
الحج ػػة األق ػػكل  ,كصػ ػكال إل ػػى النتيج ػػة الت ػػي يطم ػػح
ص ػ يػعكدا إل ػػى ي
القابعػػة أسػ ػ ؿ الس ػػمـ  ,ي

ػاجي " هػك عبلقػة ترتيبيػة لمحجػج  ,فعنػدما تقػكـ
النص إلقناع ي
المتمقي بها  ,فالسػمـ الحج ٌ
حجاجية ما عبلقة ترتيبية معينه فػإف هػذ الحجػج تنتمػي إذ
بيف الحجج المنتمية إلى فئة
ٌ

[]1
ص ػػكؿ
لمك ي
ػاجي "  ,فتتع ػػدد الحج ػػج الت ػػي يعرض ػػها ي
الم ػػتكمـ ي
ذاؾ إل ػػى ن ػػس الس ػػمـ الحج ػ ٌ
اإلقناعيػػة ًممػػا يجعػػؿ
ػالمتمقي إلػػى نتيجػػة كاحػػدة  ,لكػػف هػػذ الحجػػج مت اكتػػة فػػي القػػكة
ٌ
بػ ي

ػاجي
صاعدم في الخطاب
المتكمـ يرتقي بنسقها الت
ٌ
ي
الحجاجي  ,ألف " م هػكـ السػمـ الحج ٌ
ٌ
ً
المحاجػػة
فػػي الخطػػاب مػػف حيػػث تركيػػز عمػػى مبػػدأ التػػدرج فػػي تكجيػػه الحجػػج يبػػيف أف ي

المغكيػػة ال تػرتبط بػػالمحتكل كاحالػػة هػػذا المحتػػكل عمػػى مرجػػع محػ ٌػدد بػػؿ هػػي رهينػػة القػػكة
[]2
كالضعؼ الذم ين ي عنها الخضكع لمنطؽ الصدؽ كالكذب ".
مكجهة  ,كما يتسـ بالسمتيف البارزتيف
كيمتاز السمـ
الحجاجي بأنه فئة حجاجية ٌ
ٌ
األكلى " يكؿ و
قكؿ يرد في درجة ما مف السمـ  ,يككف القكؿ الذم يعمك دليؿ أقكل منه

بالنسبة لمنتيجة ( ف )  ,ػ ػ كالثانية ػ ػ إذا كاف القكؿ ( ب ) يؤدم إلى النتيجة ( ف ) ,

فهذا يستمزـ أف ( ج ) أك ( د ) الذم يعمك درجة يؤدم إليها "[ , ]3كما أطمؽ ديكرك
محددة
المتكمـ في كضعية خطاب ٌ
اختصار (  ) C.Aعمى القسـ الحجاجي كهي " أف ي
حجاجي كاحد ي ضي إلى النتيجة (ف) "[ , ]4كيرسـ :
يمكف أف يضع مم كظيف في قسـ
ٌ
ََََُ } اىْهزُجخ

اىغُّيٌ
اىذجبجٍ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

د
ج
ة
أ

قغٌ دجبجٍ ( ) C.A
أ  /ة  /ج  /د دجج ٍزذسجخ
فٍ اىقىح رخذً اىْهزُجخ ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عمراف  ,قدكر ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص 33

 2ػ بكقكرة  ,نعماف ,القيمة الحجاجية في النص ,كتاب الحجاج مفيومو ومجاالتو ,ج , 2ص 224
 3ػ العزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص 21

 4ػ الناجح  ,عز الديف  ,العوامؿ الحجاجية في المغة العربية  ,ص 130
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الحجاجي :
 3ػ  1قوانيف السمـ
ّ
الحجج مف األضعؼ إلى
كاذا كانت فكرة السمـ
الحجاجي قائمة عمى مبدأ تدرج ي
ٌ
األقكل  ,إال أف هذا التدرج ال يككف اعتباطيا  ,بؿ يخضع لقكانيف تنظمه  ,كلهذا كضع
الحجاجي  ,كاعتبرها بمثابة قكاعد تدعـ هذا السمـ كأكلها :
ديكرك ثبلثة قكانيف لمسمـ
ٌ
" قانكف الن ي "  :كقصد به ديكرك أنه " إذا كاف قكؿ ما ( ؽ ) مستعمبل مف قبؿ يمتكمـ

المضادة "
ليخدـ نتيجة ( ف )  ,فإف ن يه ( ~ ؽ ) سيككف يحجة لصالح النتيجة ي
ض َال ٍؿ ب ِع ٍ
يف يمار َ ِ
ِ ِ
يد ﴾ [ ]2تمثؿ بػ :
اع ِة لَ ِفي َ
َ
وف في الس َ
ي
فالحجة في قكله ﴿ :أََال إف الذ َ ُ َ ُ
[]1

( الذيف يي ىم ياركف في الساعة )  ,كنتيجته ( في ضبلؿ ) كالتي تشير إلى شؾ المشركيف
في تحقؽ قياـ الساعة  ,كما تبعه مف نتيجة كهك استحالة إقناعهـ بأمر الساعة  ,أما
ن يها ( الذيف ال يماركف في الساعة )  ,كنتيجته (عمى هدل كبصيرة ) فهي تشير إلى
عكس النتيجة  ,فالمؤمنكف يقركف بقياـ الساعة كنتيجته أنهـ عمى هدل مف ربهـ .
كثاني هذ القكانيف هك " قانكف الخ ض أك االنخ اض"  ,كيقتضي هذا القانكف أنه
" إذا صدؽ القكؿ في مراتب معينة مف السمـ  ,فإف نقيضه يصدؽ في المراتب التي تقع
يتغير مف زيادة أك نقصاف مف لحظة
الحجج يمكف أف يعدؿ أك ٌ
تحتها  ,كأف التراتب بيف ي
إلى أخرل  ,بحسب تداخؿ عكامؿ معينة كبحسب المدلكؿ كقكته  ,إذ يمكف أف يتغير
المكقؼ مف يحجة معينة تي ىع ٌد صادقة بعد أف كانت كاذبة  ,كالعكس الصحيح "[ , ]3فن ي
لمنتيجة يككف أقؿ منه قكة  ,كما في قكله :
القكؿ
الحجاجي الكاقع عمى السمـ المكصؿ ٌ
ٌ
[]4
﴿ ر ٍّب السماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
فالحجة المقدمة أثبتت بما
يف ﴾
ض َو َما َب ْي َن ُي َما إِف ُكنتُـ موِق ِن َ
ي
ََ
َ
ال يجعؿ مكانا لم ٌشؾ بأف ا﵀ خالؽ الككف  ,كهك مكجب لبليقاف مف يكؿ الناس كتيشير
إلى أف هذ األصناـ لـ تى ٍخمًؽ شيئا  ,كنتيجة القكؿ األكؿ تحقٌؽ إلهية ا﵀ كبطبلف إلهية
ضادة لها كهي إلهية األصناـ أقؿ منها صدقا  ,بؿ انعداـ صدقها.
الم ٌ
األصناـ ,كالنتيجة ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 119
 2ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 7 :

 3ػ نقبل عف  :الزماني  ,كماؿ  ,حجاجية الصورة في الخطابة السياسية  ,ص 142
 4ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 18 :
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الحجاجي هك " قانكف القمب " ,كهذا القانكف يػرتبط أيضػا بػالن ي
كثالث قكانيف السمـ
ٌ
الحجاجي فػإف
كمضمكنه أنه " إذا كاف أحد المم كظات ( أ ) أقكل مف ( ب ) في السمـ
ٌ
نقػػيض ( أ ) أقػػكل فػػي التٌراتبيػػة أيضػػا مػػف نقػػيض ( ب )  ,كهػػذا مػػا ي سػػر لنػػا اإلطنػػاب
الحجػػة المقدمػة
المػػتكمـ جممػػة ( مػػا )  ,كػػكف ي
المخاطىػػب عنػػدما يطػػرح ي
الػػذم قػػد يستشػػعر ي
فػػي المم ػػكظ الثػػاني متضػػمنة أصػػبل فػػي المم ػػكظ األكؿ  ,أم أنهػػا تخػػرؽ تراتبيػػة الحجػػج

[]1
ػاجي لؤلقػكاؿ المن يػة هػك عكػس سػمـ
في السمـ
الحجاجي "  ,كنبلحظ أف " السػمـ الحج ٌ
ٌ
[]2
جي ,
ػا
ج
الح
ػاء
ن
الب
في
شذكذ
كنتيجتها
المضادة
ة
ج
الح
م
يعتر
كقد
,
األقكاؿ اإلثباتية "
ي
ٌ
َٰ ِ
سػ ْم َنا ِمػف قَ ْب ِمػ َؾ ِفػي قَ ْرَي ٍػة ٍّمػف ن ِػذ ٍ
ير
كتمثؿ قانكف القمب في قكله تعالى َ ﴿ :و َك َذل َؾ َمػا أ َْر َ
ػى آثَػ ِ
وف َ ....وِا ْذ قَػػا َؿ
ػى أُمػ ٍػة َوِانػػا َعمَػ َٰ
اس َنػػا َعمَػ َٰ
إِال قَػػا َؿ ُمتْ َرفُ َ
ػارِىـ م ْقتَػ ُػد َ
وىػػا إِنػػا َو َجػ ْػد َنا َ
آب َ
ِ ِ
اى ِ ِ
ِ ِ
اس ٍّممػا تَ ْع ُب ُػدوف﴾ [ , ]3فمػف خػبلؿ قػانكف القمػب نبطػؿ يحجػج
يـ ألَِبيو َوقَ ْو ِمو إِنني َب َر ٌ
إ ْب َر ُ

ال يك ػػار فػػي ادعػػاء أنهػػـ مقتػػدكف بآبػػائهـ  ,فمػػك كػػانكا صػػادقيف لقتػػدكا بسػػيدنا إبػراهيـ الػػذم
ي تخركف بنسبه  ,كيكضح بالسمـ التالي :
( ال_ ف ) ليس الكافركف صادقيف

( ف ) الكافركف صادقكف
ح 2ػ ػ ػ ﴿ َوِانا َعمَ َٰى آثَ ِ
وف ﴾
ارِىـ م ْقتَ ُد َ

ح 1ػ ػ ػ لـ تكف آبائهـ عمى ممٌة أك ديف

عمَ َٰى أُم ٍة ﴾
اس َنا َ
ح 1ػ ػ ػ ﴿ َو َج ْد َنا َ
آب َ

ح 2ػ ػ ػ لـ يقتدكا بآبائهـ

ادعػػى الكػػافركف أنهػػـ كجػػدكا آبػػاءهـ عمػػى ممٌػػة كديػػف سػػابؽ  ,كأنهػػـ لهػػذا الػ ٌػديف
لقػػد ٌ
لمحجػج تبػيف لنػا بطػبلف كبلمهػـ كعػدـ صػدقه  ,فهػـ
مقتدكف  ,كعػف طريػؽ قػانكف القمػب ي

لػػـ يقتػػدكا بآبػػائهـ كلػػـ يتبعػػكهـ  ,فمػػك اقتػػدكا بآبػػائهـ لكػػانكا عمػػى ديػػف سػػيدنا إب ػراهيـ عميػػه
السػػبلـ كهػػـ الم تخػػركف بػػأنهـ مػػف نسػػمه  ,حتػػى آبػػائهـ لػػـ يككنػكا عمػػى ممػػه أك ديػػف قػػكيـ
سيدنا إبراهيـ أعمف البراءة منهـ كمف عبادتهـ .
بدليؿ أف ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ختاـ  ,جكاد  ,التداولية أصوليا واتجاىاتيا  ,ص 149
 2ػ العزاكم  ,أبك بكر ,المغة والحجاج  ,ص 22
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليات  23 :ػ ػ ػ ػ 26
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 3ػ  2مستويات السمـ الحجاجي :
ػاجي يعتمػػد فػػي بنػػاء سػػبللمه المكصػػمة إلػػى القمػػة عمػى ظػػاهرة السػػممية
فالسػػمـ الحجػ ٌ
القائمة عمى جميع مستكيات المغة مف اإلنجاز كالمغة كالخطاب كالببلغة كالركابط :

سممية المعجـ :
3ػ2ػُ 1

تبػػدك ظػػاهرة السػػممية " فػػي المعجػػـ أكثػػر كضػػكحا ؛ ألف أسػػاس هػػذ السػػممية هػػي قيػػاـ
قابػػؿ فػػي االسترسػػاؿ فػػي معػػاني الم ػػردات  ,كلع ػ ٌؿ
المعجػػـ عمػػى ضػػرب خػػاص مػػف الت ي
الص ات هي أكثر أقساـ الكبلـ تعبيػ ار عػف السػممية فػي المغػة  ,كالم يػد مػف يكػؿ هػذا هػك

أف المعجـ بأقسامه كمقكالته تحكمه سممية تؤكدها الكظي ة المرجعية لمغػة".
ٌ
ش ِػد ِ
ذلؾ مف خػبلؿ قكلػه تعػالى َ ﴿ :غ ِ
يد ا ْل ِعقَ ِ
ػاف ِر الػذ ِ
ػاب ِذي الط ْػو ِؿ َال
نب َوقَا ِب ِػؿ الت ْػو ِب َ
ِ
ِ ِ
ِ َٰ ِ
المعجمية في هذ اآلية إلػى الكصػكؿ
ير﴾ [ , ]2فقد عمدت السممية
ٌ
إلَ َو إال ُى َو إلَ ْيو ا ْل َمص ُ
[]1

 ,كيتضػح

منزؿ القرآف )  ,فقد تدرج السػمـ فػي ذكػر صػ ات ا﵀ الػذم أنػزؿ القػرآف
لنتيجة ( ص ات ٌ
الكريـ  ,فهك ﴿ َغ ِ
اف ِر الذ ِ
نب ﴾  ,أم ساتر لذنكب عباد ًممف تدارؾ أمر كطمػب المغ ػرة

مػػف ا﵀  ,كهػػك ﴿ َوقَا ِب ِػػؿ التػ ْػو ِب ﴾  ,أم يقبػػؿ رجػػكع عبػػاد لػػه مهمػػا كانػػت حالػػة الك ػػر
السابقة لهـ فيمحكا يكؿ ذلؾ  ,كهاتيف الص تيف مف مستمزمات الترغيب لػذا فصػؿ بينهمػا
شػ ِػد ِ
يد ا ْل ِعقَػ ِ
ػاب ﴾ فػػي
حػػرؼ العطػػؼ الػكاك إلفػػادة الجمػػع كالمشػػاركة فػػي الحكػػـ  ,كهػػك ﴿ َ
ػي لمػػف أشػػرؾ بػػه كأعػػرض عػػف دينػػه  ,كهػػك ﴿ ِذي الطػ ْػو ِؿ ﴾  ,أم لػػه مػػف
خطػػاب ترهيبػ ٌ
َٰ
األلكهيػػة ,
بالكحدانيػػة ك
ػػو إِال ُى َػػو ﴾ المت ػػرد
السػػعة كالغنػػى كالزيػػادة كال ضػػؿ  ,ك ﴿ َال إِلَ َ
ٌ
ٌ
ِ
ِ ِ
ير﴾  ,أم المرجع كالمآب يكـ القيامة  ,كيمثؿ السمـ بالشكؿ التالي :
ك﴿ إلَ ْيو ا ْل َمص ُ
منزؿ القرآف )
( ف  :صفات ّ
صٍ ُشَ
ح 6ــــ َإِىَ ٍْ ِهَا ْى ََ ِ
ح 5ــــ َالَإِ َٰىَهََإِ َّالَه ََُى
ح 4ــــ ِريَاىطَّ ْى َِه
ش ِذٌ ِذَا ْى ِعقَا َِ
ب
حَََ 3ــــ َ
َ
ح 2ــــ َوقاتِ ِوَاىتَّ ْى َِ
ب
حََََََ1ــــ َغافِ ِش َّ
َاىزّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ػ الناجح  ,عز الديف  ,العوامؿ الحجاجية في المغة العربية  ,ص  123ػ ػ ػ ػ 124
 2ػ سكرة غافر  ,اآلية 3 :
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عز كج ٌؿ مظاهر قدرته في خمؽ اإلنساف في قكله تعالى ُ ﴿ :ى َو ال ِػذي
كيظهر ا﵀ ٌ
َخمَقَ ُكػػـ ٍّمػػف تُػػر ٍ
شػػد ُك ْـ ثُػػـ
اب ثُػػـ ِمػػف ن ْ
طفَػ ٍػة ثُػػـ ِمػ ْػف َعمَقَػ ٍػة ثُػػـ ُي ْخػ ِػر ُج ُك ْـ ِط ْفػ ًػال ثُػػـ لِتَْبمُ ُغػوا أَ ُ
َ
شػ ُػيو ًخا﴾ [ , ]1بالتػػدرج فػػي م ارحػػؿ خمػػؽ اإلنسػػاف فبػػدأ ﴿ ٍّمػػف تُػػر ٍ
اب ﴾ إشػػارة إلػػى
لِتَ ُكوُن ػوا ُ
َ
طفَػ ٍ
ػػة ﴾  ,كه ػػك المن ػػى ال ػػذم يخ ػػرج م ػػف الرج ػػؿ
خم ػػؽ آدـ كنح ػػف ف ػػرع من ػػه  ,ثيػػـ ﴿ ِمػػػف ن ْ
ٍ
ِ
ج ُك ْـ ِط ْف ًػال ﴾
كيصب في رحـ المرأة  ,ثيـ ﴿ م ْف َعمَقَة ﴾  ,كهي الدـ المتجمد ,ثيػـ ﴿ ُي ْخ ِػر ُ

شػػػد ُك ْـ ﴾ إشػػارة لم ارحػػؿ النمػػك التػػي يمػػر بهػػا اإلنسػػاف ,
مرحمػػة ال ػكالدة  ,ثيػػـ ﴿ لِتَْبمُ ُغػػػوا أَ ُ
شػ ُػيو ًخا ﴾  ,لتصػػؿ إلػػى النتيجػػة كهػػي ( قػػدرة ا﵀
كيختػػتـ هػػذ الم ارحػػؿ بقكلػػه ﴿ لِتَ ُكوُن ػوا ُ
حجاجية السمـ استخداـ الرابط الحجاجي ( ثيـ ) الذم أفػاد
عمى خمؽ اإلنساف ) كزاد مف
ٌ
الحجاجية  ,كتمثؿ بالسمـ التالي :
التراخي الزمني كالتراتبية كاالنتقالية
ٌ
( ف  :قدرة ا﵀ عمى خمؽ اإلنساف )
شٍ ُ ً
ىخا
ح 6ــــ َىِتَ ُنىُّىاَ ُ
ش َّذ ُم ٌَْ
ح 5ــــ ىِتَ ْثيُ ُغىاَأَ ُ
َط ْف ً َ
ل
ح 4ــــ ٌُ ْخ ِش ُج ُن ٌْ ِ
حَََ 3ــــ َ ٍِِْ َ َعيَقَحَ
ح 2ــــ ٍَُِِّّ ْطفَحَ
حََََََ1ــــ ٍَِِّت َُشابَ

كفػػي السػػممية المعجميػػة " ق ػد تطػػاؿ ترتيػػب األرقػػاـ فػػي ترتيبهػػا مػػف األصػػغر إلػػى
[]2
ض ِفػي َي ْػو َم ْي ِف
ػؽ ْاأل َْر َ
وف ِبال ِػذي َخمَ َ
األكبر " كما في قكلػه تعػالى  ﴿ :قُ ْػؿ أ َِئػن ُك ْـ لَتَ ْكفُ ُػر َ
َٰ
ِ
اسػ ِ
ِ
ِ
ييػػا
ػو أَنػ َػد ً
ػوف لَ ُ
ادا َذلِػ َؾ َرب ا ْل َعػػالَ ِم َ
َوتَ ْج َعمُ َ
ػي مػف فَ ْوِق َيػػا َوَبػ َار َؾ ف َ
يف * َو َج َعػ َؿ ف َ
ييػا َرَو َ
ػاىف سػ ْػبع سػػماو ٍ
ػاـ سػػواس لٍّمسػ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ات ِفػػي
ػائمِ َ
يف  ...فَقَ َ
َوقَػػد َر ف َ
ضػ ُ َ َ َ َ َ
ييػػا أَ ْق َواتَ َيػػا فػػي أ َْرَب َعػػة أَيػ َ َ ً

ػػو َم ْي ِف ﴾
َيػ ْ

[]3

المضػػمر
 ,فقػػد أكصػػؿ ترتيػػب األرقػػاـ مػػف األصػػغر إلػػى المجمػػكع العػػاـ ي

لتصػػؿ لنتيجػػة ( خمػػؽ السػػماكات كاألرض فػػي سػػتٌة ٌأيػاـ )  ,فخمػػؽ األرض فػػي يػػكميف ,
كقدر فيها أقكاتها في يكميف  ,فمجمكع خمؽ األرض كما فيها مف ركاسػي كتقػدير أقكاتهػا

المضمػػر ستٌػة أيػاـ
كاف في أربعة أياـ  ,كخمؽ السماكات السبع في يكميف  ,فالمجمػػكع ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 67 :

 2ػ الناجح  ,عز الديف  ,العوامؿ الحجاجية في المغة العربية  ,ص 123
 3ػ سكرة فصمت  ,اآليات 12 , 10 , 9 :
172

فيكػػكف مجمػػكع خمػػؽ السػػماكات كاألرض سػػتة أي ػاـ كمػػا أشػػار ا﵀ فػػي مكاقػػع مختم ػػة مػػف
رد عمػػى مػػف أدعػػى أف فػػي هػػذ
ػاجي  ,كمػػا فيػػه ٌ
الق ػرآف  ,كهػػذا يظهػػر عمػػى السػػمـ الحجػ ٌ
اآليػػات تعػػارض مػػع آيػػات سػػابقة كأف مجمػػكع خمػػؽ السػػمكات كاألرض ثمانيػػة أيػػاـ  ,فقػػد
تػػدرج السػػمـ مػػف األرقػػاـ األصػػغر إلػػى األكبػػر  ,كلتظهػػر السػػممية المعجميػػة فػػي المراكحػػة
بػػيف األل ػػاظ ذات الداللػػة السػػممية  ,فخمػػؽ األرض  :فهػػك م ٍبتىًد يئػػه ىعمىػػى غيػ ًػر ًمثػ و
ؽ
ػاؿ يس ػبً ى
ي
ػكؽ بعػ و
ػض  ,فبعػػد أف
ضػػه فػ ى
ضػ ىػعهي ىج ىع ػ ىؿ ىب ٍع ى
إًليػػه  ,كارتقػػى السػػمـ  ,فجعػػؿ فيهػػا  ,أم  :ىك ى
ابتدع ا﵀ األرض مف غير مثػاؿ سػابؽ صػير الجبػاؿ فكقهػا  ,أمػا( قضػى) فكانػت أعمػى
أتـ الشيء  ,كيمثؿ عمى السمـ بالشكؿ التالي :
السمـ ألنها تعني أحكـ الخمؽ ك ٌ
( ف  :خمؽ السماوات واألرض في ستة أياـ )
ح3

ػػػػػػ قضى السمكات في يكميف

ح1

ػػػػػػ خمؽ األرض في يكميف

ح2

ػػػػػػ جعؿ في األرض ركاسي كبارؾ فيها كقدر األقكات في يكميف

سممية ٍّ
البالغي :
النظاـ
3ػ2ػُ 2
ّ
الببلغي لممم كظ مف قيمة مضافة
ككف
بسممية النظاـ
كيقصد ي
الببلغي " ما يكفر ي
الم ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجي كبالتالي يككف ذا طاقة
تمكنات جهاز ليحت ٌؿ درجة يمهمة مف السمـ
عبر ٌ
ٌ
المتقبؿ إلى اإلذعاف كالتسميـ "[ , ]1ف ي حديث ا﵀ عز كجؿ عف نً ىع ًمه
حجاجية تدفع
ٌ
ٌ
اس
ض قَ َرًا
تتكثؼ األنكاع
الببلغية في قكله تعالى  ﴿ :الم ُو ال ِذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاأل َْر َ
ٌ
ار َوالس َم َ
َحس َف صورُكـ ورَزقَ ُكـ ٍّم َف الط ٍّيب ِ
ات ََٰذلِ ُك ُـ الم ُو َرب ُك ْـ فَتََب َار َؾ الم ُو َرب
َ
اس َو َ
ِب َن ً
صوَرُك ْـ فَأ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
[]2
المتمقي لبلذعاف كالتسميـ بها  ,فكسبت المم كظات اإلخبارٌية
ا ْل َعالَ ِم َ
يف ﴾ لمتأثير في ي
حجاجي
الببلغي  ,فقاـ ( التقديـ كالتأخير ) بدكر
حجاجية مف خبلؿ يسممية النظاـ
قكة
ٌ
ٌ
ٌ
ض ﴾ عمى السماء
فقدمت ﴿ لَ ُك ُـ ﴾ إلفادة االختصاص بالنً ىعـ  ,كتقدمت ﴿ ْاأل َْر َ
المقابمة ) في قكله :
لبلستدالؿ عمى أهميتها لئلنساف كككنها محسكسة له  ,كتمثمت ( ي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػاس ﴾ اإلقنػػاع مػػف خػػبلؿ عبلقػػة الضػػدية  ,ك( التشػػبيه
ض قَػ َػر ًا
﴿ ْاأل َْر َ
اس ِب َنػ ً
ار ﴾ ك ﴿ السػ َػم َ
ػف
سَ
صػوَرُك ْـ فَأ ْ
َح َ
ػاس﴾  ,كيثيػر ( الجنػاس غيػر التػاـ ) فػي ﴿ َو َ
اس ِب َن ً
البميغ ) في ﴿ َوالس َػم َ
المتمقي
ُ
ص َوَرُك ْـ ﴾ راحة ن سية عند ي

( ف  :نعـ ا﵀ عمى اإلنساف )
ح4
ح3
ح2
ح1

اس ﴾
ض قَ َر ًا
ػػػػػػ ( المقابمة ) ﴿ ْاأل َْر َ
اس ِب َن ً
ار َوالس َم َ
اس ﴾
اس ِب َن ً
ػػػػػػػ ( التشبيه البميغ ) ﴿ َوالس َم َ
ض﴾
ػػػػػػ ( التقديـ ) ﴿ َج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاأل َْر َ
ص َوَرُك ْـ ﴾
صوَرُك ْـ فَأ ْ
س َف ُ
َح َ
ػػػػػػ ( الجناس ) ﴿ َو َ

الحجاجية في قضية قياـ الساعة
كيظهر أثر السممية الببلغية في كشؼ األبعاد
ٌ
في المم كظات الخبرية كما يترتب عميه مف أنكاع لمجمؿ الخبرٌية بحسب يمقتضى حاؿ

المخاطىب  ,مف
ي

المخاطىب خالي الذهف فيقكؿ
ٌ
المؤكدات ككاف ي
ابتدائية إذا خمت مف ي
ٍِ
كطمبية إذا قامت عمى
وف ﴾ [, ]1
س ُر ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
ٌ
وـ الس َ
اع ُة َي ْو َمئذ َي ْخ َ
تَقُ ُ
طب مترددا فيقكؿ تعالىَ ﴿ :وِا َذا ِقي َؿ إِف َو ْع َد الم ِو َح ٌّ
اع ُة
المخا ى
ؽ َوالس َ
ي

تعالى َ ﴿ :وَي ْوَـ
مؤكد كاحد ككاف
[]2
ِ
المخاطىب منك ار
َال َرْي َب ف َ
ييا ﴾  ,كانكارٌية كهي ما قامت عمى مؤكديف أك أكثر ككاف ي
ِ
ِ
ييا ﴾ [. ]3
يقكؿ تعالى  ﴿ :إِف الس َ
اع َة َْلت َي ٌة ال َرْي َب ف َ
ساعحَ) َ
َََََََََََََََ(َََُ:حتٍَحَقٍاًَاى َّ
َ

َ

ِ
ِ
ح 3ــــ ( اإلّنبس ّ
ييا
ٌ ) ﴿ إِف الس َ
اع َة َْلت َي ٌة ال َرْي َب ف َ
ِ
حََََََ2ــــ ( اىطيج ٍّ ) ﴿ إِف َو ْع َد الم ِو َح ٌّ
ييا ﴾
ؽ َوالس َ
اع ُة َال َرْي َب ف َ
ٍِ
وف
س ُر ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
وـ السا َع ُة َي ْو َمئذ َي ْخ َ
حَََََ1ــــ ( اَلثزذات ٍّ ) ﴿ َوَي ْوَـ تَقُ ُ
﴾

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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﴾

سممية االستدالؿ :
3ػ2ػُ 3
ػاجي بأنػػه عبلقػػة تراتيبيػػة لمحجػػج التػػي تنتمػػي ل ئػػة كاحػػدة  ,تقػػكـ
يي ىحػ ٌػد السػػمـ الحجػ ٌ

ط ػػب  ,فق ػػد كظ ػػه ا﵀ ع ػػز كج ػػؿ
المخا ى
الم ٌ
لممتمق ػػي لم ػػا يري ػػد أف يص ػػؿ إلي ػػه ي
كجه ػػة ي
ب ػػدكر ي
المنزلة التي يمقاها ؛ لتحريؾ العكاطؼ الكامنػة عنػد ليسػعى
لممؤمف نعيـ الجنة ك ي
ليصؼ ي
ػاـ أ ِ
ػيف ِفػي مقَ ٍ
َم ٍ
ػيف * ِفػي
لمحصكؿ عمى هذ المنزلػة كمػا فػي قكلػه تعػالى  ﴿ :إِف ا ْل ُمت ِق َ
َ
َٰ
ػوف * ي ْمبسػ َ ِ
ٍ
ػند ٍ
ػاىـ ِب ُحػ ٍ
سػػتَ ْب َر ٍ
ػور
يف * َك ػ َذلِ َؾ َوَزو ْج َنػ ُ
سػ ُ
ؽ متَقَػػا ِبمِ َ
س َوِا ْ
ػوف مػػف ُ
َجنػػات َو ُع ُيػ ٍ َ َ ُ
ػيف * َال يػ ُذوقُ َ ِ
اكي ٍػة ِ
ِ
ػيف * ي ْػدع َ ِ
ِ
ػى
ييػػا ا ْل َم ْػو َت إِال ا ْل َم ْوتَػ َة ْاألُولَػ َٰ
آم ِن َ
َ
ع ٍ َ ُ
وف ف َ
ييػا ِب ُكػ ٍّػؿ فَ َ
وف ف َ
اب ا ْل َج ِح ِيـ ﴾ [ ,]1فبدأ يسمـ الترغيب بالجنة بذكر أنهػا مكػاف اإلقامػة األبديػة ,
َو َوقَ ُ
اى ْـ َع َذ َ
ػاـ أ ِ
ػيف ِفػي مقَ ٍ
َم ٍ
ػيف ﴾ ,ثيػـ
المتمقي إلى السعي لبلستقرار فيها في قكلػه ﴿ إِف ا ْل ُمت ِق َ
َ
لتح ز ي
ٍ
ً
ٍ
ػاني ,
انتقػػؿ السػػمـ لػػذكر النعػػيـ الػػذم نجػػد فيهػػا ﴿ َجنػػات َو ُع ُيػػوف ﴾ كهػػك أيضػػا نعػػيـ مكػ ٌ
لما لممكاف مف أثر في راحة الن س كجعمهػا تستشػعر عظمػة النعػيـ الػذم يحػيط بهػا  ,ثيػـ

ػالمتمقي ليصػػؼ لػػه نعػػيـ أجسػػادهـ بػػذكر لباسػػهـ كهػػك لبػػاس التػرؼ كالنعػػيـ
ارتقػػى السػػمـ بػ ي
كفي ػػه كناي ػػة ع ػػف ت ػػكفر أس ػػباب نع ػػيـ ف ػػي قكل ػػه ﴿ ي ْمبسػ َ ِ
ػػند ٍ
سػػػتَ ْب َر ٍ
ؽ ﴾,
سػ ُ
س َوِا ْ
ػػوف مػػػف ُ
ََُ
يف ﴾ مػػف خػػبلؿ مجالسػػهـ عمػػى كجػػه اإليجػػاز ,
ككصػػؼ لهػػـ نعػػيـ ن كسػػهـ فػػي ﴿ متَقَػػا ِبمِ َ
َٰ
ػاىـ ِب ُحػ ٍ
ػور
ػاني المنجػ ٌػر لمػن س فػػي ﴿ َكػ َذلِ َؾ َوَزو ْج َنػ ُ
ليرتقػي السػػمـ إلػػى كصػؼ النعػػيـ الن سػ ٌ
ِعػ ٍ
الرحػ ػػة
ػػػيف ﴾ فه ػػـ مأنكس ػػكف بص ػػحبة حبائػ ػػب م ػػف النس ػػاء  ,كتت ػػكفر لهػ ػػـ يكػ ػ ٌؿ س ػػبؿ ا
[]2
اكي ٍة ِ
ِ
كاإلحاطة باألمف فهػـ ﴿ ي ْدع َ ِ
يف ﴾ كتختػتـ بشػارة بخمػكد النعمػة
آم ِن َ
َ ُ
ييا ِب ُك ٍّؿ فَ َ
وف ف َ
في ﴿ َال ي ُذوقُ َ ِ
ييا ا ْل َم ْو َت إِال ا ْل َم ْوتَ َة ْاألُولَ َٰى ﴾  ,كتمثؿ عمى السمـ بالشكؿ التالي :
َ
وف ف َ
ََََََََََََََََََََََ(َََُ:وصفَحاهَاىَؤٍَِفًَاىجَّْحََ) َ
َ

ح 7ــــ َََ ََل ََ ُزوقُىَُ فُِهَب ْاى ََىْ دَ إِ هَل ْاى ََىْ رَخَ ْاألُوىَ ًَٰ
ح 6ــــ َََ ْذ ُعىَُ فُِهَب ثِ ُنوِّ فَب ِمهَ ٍخ آ ٍَُِِِْ
َٰ
ُِ
ُىس ِع ٍ
ح 5ــــ َم َزىِلَ َوصَ هوجْ َْبهٌُ ثِذ ٍ
حَََ 4ــــ ٍُّزَقَبثِيَُِِ
ق
ط َوإِ ْعزَج َْش ٍ
ح 3ــــ ََ ْيجَغُىَُ ٍِِ عُْ ُذ ٍ
ُىُ
حَ َََ2ــــ َجْهب ٍ
د َو ُعُ ٍ
َ
ُِ
حَ ََََ1ــــ إِ هُ ْاى َُزهقَُِِ فٍِ ٍَقَ ٍبً أ ٍِ ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ػ سكرة الدخاف  ,اآليات  50 :ػ ػ ػ ػ ػ 56
َََ

ََ

 2ػ انظر  ,ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص  316ػ ػ ػ 319
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 4ػ أفعاؿ الكالـ :
اهتم ػػت نظري ػػة أفع ػػاؿ الكػ ػػبلـ الت ػػي كض ػػع أسس ػػها العػ ػػالـ أكس ػػتيف بتحميمه ػػا لػ ػػدكر
ػمية فقػد الحػظ
المتمقػي ًممػا يشػكؿ قػكة تكاص ٌ
المػتكمـ ك ي
المم كظات في تكضيح العبلقػة بػيف ي
أكسػتيف " أف فػػي المغػػة العديػػد مػػف المم كظػػات التػي تشػػبه عمػػى حػػد مػػا الخبػػر  ,كلكػػف ال
يقصػػد بهػػا اإلخبػػار عػػف الكقػػائع ؛ فهػػي ال تصػػؼ كال تحمػػؿ أخبػػا ار كال تقػ ٌػرر  ,كمػػا ال
تخضع لمعيار الصدؽ كالكذب  ,إنها مف باب  :الػتم ظ بالجممػة يعنػي إنجػاز فعػؿ "[, ]1
و
م
فالت ٌ
ػي إنجػػاز ٌ
داكليػػة قامػػت عمػػى أسػػاس " أف يكػػؿ مم ػػكظ يػػنهض عمػػى نظػػاـ شػػكمي داللػ ٌ
قكليػة لتحقيػؽ أغػراض
نحكيػا يتكسػؿ أفعػػاال ٌ
م  ,كفضػبل عػف ذلػػؾ ييعػد نشػاطا ماديػػا ٌ
تػأثير ٌ
انجازيػػة كالطمػػب  ,كاألمػػر  ,كالكعيػػد "[ , ]2كال عػػؿ الكبلمػػي " يعنػػي التصػػرؼ اإلرادم
المػػتكمـ بمجػػرد تم ظػػه
الػػذم ينجػػز اإلنسػػاف بػػالكبلـ  ,فهػػك مػػف ثيػػـ اإلنجػػاز الػػذم يؤديػػه ي

ػاتية أك
كسػمككات مؤسس ٌ
بمم كظات معينة لها أغراض انجازٌيػة ترمػي إلػى صػناعة أفعػاؿ ي
[]3
المخاطىب  ,كحممه عمى فعؿ أك ترؾ شيء ما ".
ٌ
اجتماعية بالكممات كالتأثير في ي

المتمقي  ,سكاء أكاف أث ار
كلؤلفعاؿ الكبلمية دكر
حجاجي بإحداثها " أث ار في يسميكؾ ي
ٌ
المتمقي عمى اإلقتناع  ,كاتخاذ مكقؼ ما إزاء ما
ن ٌ
سيا أـ سمككيا (جسديا) كغايته حمؿ ي
المتضمف لؤلفعاؿ
طرح مف محتكل قضكم ,
ٌ
فالقصدية لها دكر ٌ
مهـ في الخطاب ي
طب مف
الكبلمي كظائؼ
الكبلمية ك( مف المعمكـ أف لم عؿ
المخا ى
ٌ
ٌ
تداكلية مرتبطة بقصد ي
ٌ

الحجاجية التي تزيد مف فاعميتٌه االنجازٌية التي أرادها له أكستف كسيرؿ ,
أهمها كظي ته
ٌ
كالسيما تمؾ المرتبطة بكظي تيف  :التأثير كاإلقناع) "[ , ]4كينظر فاف دايؾ " إلى النص
بكص ه فعبل لمكبلـ أك بكص ه سمسمة مف أفعاؿ الكبلـ  ,كما يرل أنه يمكف تحميؿ النص
عمى أنه متكالية مف أفعاؿ الكبلـ مثمما يحمؿ عمى أنه متكالية مف الجمؿ".

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 154
 2ػ المغامسي  ,أماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 120

 . 3صػػحراكم  ,مسػػعكد ,األفعػػاؿ الكبلميػػة عنػػد األصػػكلييف د ارسػػة فػػي ضػػكء المسػػانيات التداكليػػة ,
مجمة المغة العربية ػ ػ ػ الجزائر  ,العدد  , 10أكتكبر  , 2004ص 186

 4ػ نقبل عف  :صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 133

 5ػ نقبل عف  :عمراف  ,قدكر  ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص 62
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 4ػ  1مستويات أفعاؿ الكالـ :

ػكم  ,أكلهػػا :
قسػػـ أكسػػتيف أفعػػاؿ الكػػبلـ إلػػى ثبلثػػة مسػػتكيات داخػػؿ أم إنتػػاج لغػ ٌ
القكلي  :كهك ال عؿ الذم يعني النشاط المغكم الصػرؼ  ,كيقصػد بػذلؾ األصػكات
ال عؿ
ٌ

المتكمـ كالتي تمثؿ قكال ذا معنى ,فهك ال عػؿ الػذم نحققػه حػيف نقػكؿ شػيئا,
التي يخرجها ي
ػالمتكمـ حػيف يػتم ظ بقػكؿ مػا فهػك ينجػز معنػى قصػديا
كثانيها  :فعػؿ الكػبلـ االنجػاز ٌ
م:ف ي
أك تػػأثي ار مقصػػكدا  ,كأطمػػؽ عميػػه قػػكة ال عػػؿ  ,كيتحػػدد بككنػػه فعػػبل أ ٍين ًجػػز ضػػمف قػػكؿ مػػا
كليس ب عؿ ناتج عف القػكؿ  ,فػنحف نحققػه عنػدما نقػكؿ شػيئا مػا  ,كثالثهػا  :فعػؿ الكػبلـ

م نكػكف أمػاـ إنتػاج
م كيتحقؽ بإنتاجنا ل عؿ القكؿ كمػف خػبلؿ فعػؿ الكػبلـ اإلنجػاز ٌ
التأثير ٌ
المػػتكمـ فػػي بنيػػة نحكيػػة منتظمػػة محممػػة
فعػػؿ الكػػبلـ التػػأثير ٌ
م  ,فالكممػػات التػػي ينتجهػػا ي
ً
المتمقػػي[, ]1
بمقاصػػد معينػػة فػػي سػػياؽ محػػدد تعمػػؿ عمػػى تبميػػغ رسػػالة كتي ٍحػػدث أث ػ ار عنػػد ي
ً
المتمقي .
كنحققه بقكلنا شيئا ما مما يثير مشاعر ي
كقػػاـ أكس ػػتيف بتص ػػنيؼ أفع ػػاؿ الك ػػبلـ االنجازٌي ػػة حسػ ػب قكته ػػا االنجازي ػػة  ,فكض ػػع
تص ػػني ا ألكثره ػػا ت ػػداكال  ,فض ػػمت قائمت ػػه ً ,
ص ػ ٍػنؼ الحكمي ػػات  :كه ػػك ص ػػنؼ األفع ػػاؿ

ػائية نحػ ػػك  :ب ػ ػ أر  ,أداف  ,قػ ػػرر  ,كصػ ػػنؼ التن يػ ػػذيات  :كهػ ػػي أفعػ ػػاؿ لهػ ػػا عبلقػ ػػة
القضػ ػ ٌ
بممارسػػة األحكػػاـ كالق ػكانيف  ,نحػػك :أمػػر  ,أكصػػى  ,ع ػػا  ,كصػػنؼ الكعػػديات  :كهػػي
المتكمـ بتبني مكقؼ ما  ,مثؿ  :كعػد  ,نػذر ,ضػمف  ,ارهػف  ,أقسػـ ,
األفعاؿ التي تيمزـ ي
كصنؼ السمككيات  :كهي التػي تعبػر عػف رد ال عػؿ تجػا األخػريف كيكافػؽ أفعػاال مثػؿ :
شكر  ,شجب  ,اعتػذر  ,نقػد  ,كصػنؼ التبيينػات  :كهػي أفعػاؿ اإليضػاح أك العػرض ,
كتستعمؿ لتكضيح كجهة نظر أك عػرض قضػية  ,نحػك  :أثبػت  ,ن ػى  ,سػمٌـ [ .]2كتنبػع

م عمػػى مسػػتكل المم ػػكظ  ,كبالنتيجػػة
المػػتكمـ " بتحقيػػؽ فعػػؿ إنجػػاز ٌ
أهميتهػػا عنػػدما يقػػكـ ي
[]3
ػائية ذات بعػػد
يكػػكف هػػذا اإلنجػػاز ذا مقصػػدية
حجاجيػػة "  ,كلهػػذا اعتبػػرت الجمػػؿ اإلنشػ ٌ
ٌ
إنجازم ألنها تؤدم مضاميف جديدة في السياؽ الحجاجي .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ عمراف  ,قدكر  ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص  54ػ ػ ػ ػ ػ ػ 57
 2ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 158

 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 135
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طكر سيرؿ بعد أكستيف نظرية األفعاؿ الكبلمية  ,بحصر أفعاؿ الكبلـ
لقد ٌ
م هك
الغرضية االنجازٌية في خمسة أنماط  ,كهي :نمط اإلخباريات  :كغرضها االنجاز ٌ

المتكمـ كاقعة معينة مف خبلؿ قضية  ,كهي أفعاؿ الصدؽ كالكذب  ,فهي تيٍمزـ
كصؼ ي
المتكمـ بصدؽ ما يعبر عنه كاثباته مف خبلؿ التقرير كالكصؼ  ,كنمط التكجيهات :
ي
المتكمـ تكجيه إلى فعؿ شيء معيف ,نحك أفعاؿ الطمب
كغرضها االنجازم محاكلة ي

المتكمـ ب عؿ
كالسؤاؿ كالنهي كاألمر  ,كنمط االلتزاميات  :كغرضها االنجازم هك التزاـ ي
م التعبير
شيء في المستقبؿ  ,مثؿ أفعاؿ الكعيد  ,كنمط التعبيريات  :كغرضها االنجاز ٌ
سي تعبي ار يتكافر فيه اإلخبلص  ,مثؿ الشكر كاالعتذار كالتهنئة
عف المكقؼ الن ٌ
الخارجي ,
كالترحيب  ,كنمط اإلعبلنيات  :كهي ما يطابؽ محتكاها القضكم العالـ
ٌ
لغكم  ,كأفعاؿ الحرب
كتقتضي عرفا غير
ٌ
الكبلمي التي يتكخاها يمتكمـ ما بمنطكقة ,
م لم عؿ
ٌ
الكبلمية كهي  " :الغرض االنجاز ٌ
ٌ
الكبلمي كالرغبة كالقصد كاالعتقاد ,
المتكمـ بال عؿ
سي الذم يعبر عنه ي
ٌ
كالمكقؼ الن ٌ
[]1

 ,كي رؽ سيرؿ بيف ثبلثة أنماط لؤلفعاؿ

فبناء عمى المنطكؽ يتغير العالـ بحيث ييطابؽ
كاتجا المطابقة بيف الكممات كالكقائع ,
ن
الكبلمي "[ , ]2فشكمت دراساتهـ أساسا انطمؽ منه المسانيكف
القضكم لم عؿ
المحتكل
ٌ
ٌ
في دراسة المم كظات .
بي ضمف نظرية
الكبلمية في تراثنا
ت ظاهرة األفعاؿ
كقد يب ًحثى ٍ
ٌ
الببلغي العر ٌ
ٌ
الخبر كاإلنشاء  ,كاشتغؿ ببحثها عدد كبير مف العمماء ً ,مما شكؿ تقاربا في العبلقة
بيف ثنائية الخبر كاإلنشاء في الببلغة العر ٌبية كنظرٌية أفعاؿ الكبلـ كما جاء بها
[]3
بي القديـ يتضمف ثنائية الخبر
أكستيف  ,كيرل أحمد المتككؿ " أف ال كر الم ٌ
غكم العر ٌ
األكستينية الكصؼ  ,كاإلنجاز".
كاإلنشاء التي تشبه إلى حد بعيد الثنائية
ٌ

[]4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ نقبل عف  :المغامسي  ,أماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 123

 2ػ نقبل عف  :النج  ,جكتس هند  ,مدخؿ إلى نظرية الفعؿ الكالمي  ,تر  :سعيد حسف بحيرم ,
مكتبة زهراء الشرؽ ػ ػ ػ مصر  ,ط , 2012 , 1ص 87

 3ػ صحراكم  ,مسعكد ,األفعاؿ الكبلمية عند األصكلييف دراسة في ضكء المسانيات التداكلية ,
مجمة المغة العربية ػ ػ ػ الجزائر  ,العدد  , 10أكتكبر  , 2004ص 182

 4ػ المغامسي  ,آماؿ يكسؼ  ,الحجاج في الحديث النبوي  ,ص 139
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االنجازية الصريحة :
 4ػ  2األفعاؿ
ّ
كهي األفعاؿ االنجازٌية الصريحة أك المباشرة  ,التي يككف فعمها الظاهر االست هاـ ,
حجاجية
اإلنشائية مقصدية
الكبلمية
أك األمر  ,أك النهي  ,أك النداء  ,كتقدـ هذ األفعاؿ
ٌ
ٌ
ٌ
داكلي .
ياقي كالت ٌ
لمغة مف خبلؿ بعدها الس ٌ

 4ػ  2ػػ  1االستفياـ :

المراد تحميمه انطبلقا مف
يعتبر االست هاـ
الحجاجي " نمطا يستمزـ تأكيؿ القكؿ ي
ٌ
[]1
صنؼ االست هاـ ضمف التكجيهات التي يككف غرضها االنجازم
قيمته
ٌ
الحجاجية"  ,ي
كي ى
محاكلة المتكمـ تكجيه إلى فعؿ شيء معيف "كيسعى الم ً
إقناعي ,
رسؿ إلى إنجاز فعؿ
ي
ي
ٌ
بتكسمه أسمكب االست هاـ  ,فالجمهكر يعتقد شيئا  ,كالم ً
رسؿ يصكغ ما يريد إقناعهـ به
ي

المرتجاة "[.]2
عف طريؽ االست هاـ  ,كالذم يحقؽ النتيجة ي
المقصدية
صديقية في إدراؾ
لممتمقي ضمف بنيته الت
ٌ
ٌ
فقد حمؿ السؤاؿ قكة تكجيهيه ي
اف ع ِ
ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
يف
ض فَ َينظُ ُروا َك ْي َ
اق َب ُة ال ِذ َ
ٌ
ؼ َك َ َ
الحجاجية في قكله تعالى  ﴿ :أَ َفمَ ْـ َيس ُ
[]3
ِ
ِ
طب كحممه عمى أخذ العبرة مف القرائف
المخا ى
مف قَ ْبم ِي ْـ ﴾ فطي ًرىح االست هاـ إلثارة ي
م مف قكة إلزامية كهي اإلنكار
الس ٌ
المكصمة الستنتاج بما يحمؿ فعؿ الكبلـ االنجاز ٌ
ياقية ي
حجاجية باالست هاـ كاألمر في
ؼ ﴾ فقامت عبلقة
في ﴿ أَ َفمَ ْـ ﴾ ك التهديد في ﴿ َك ْي َ
ٌ

فعمي ( السير كالنظر) بالدعكة " لمضرب في األرض كالنظر كاالعتبار بأحكاؿ الماضيف
فيضيؼ أسمكب االست هاـ التكبيخ لعدـ السير كالنظر
كالت كير في أسباب ىهبلكهـ  ,ي
[]4
الحجة كتبكيت قريش  ,كما
العقكؿ كالقمكب "  ,يمقدما قرائف إخبارٌية إليضاح ي
كتعطيؿ ي

عجبية في قكله :
أييسية كالت ٌ
أظهر ا﵀ تعالى مف خبلؿ فعؿ االست هاـ القكة اإلنجازٌية الت ٌ
ِ
﴿ فَ ِبأ ٍّ ِ ٍ
وف ﴾[ ]5يمتعجبان مف حاؿ ال يك ار الذيف لـ يتأثركا مف
آي ِات ِو ُي ْؤ ِم ُن َ
َي َحديث َب ْع َد المو َو َ
هذا القرآف كمعجزات ا﵀ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ العزاكم  ,أبك بكر ,الخطاب والحجاج  ,ص 57

 2ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 140
 3ػ سكرة غافر ,اآلية 82 :

 4ػ درانة  ,صباح عبيد ,األساليب اإلنشائية وأسرارىا البالغية  ,ص 27
 5ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 6 :
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اد َٰى ِف ْر َع ْػو ُف ِفػي قَ ْو ِم ِػو
كجاء االست هاـ عمى لساف فرعكف في قكله تعالى َ ﴿ :وَن َ
[]1
قَػا َؿ يػا قَػوِـ أَلَػ ْػيس لِػػي م ْمػ ُؾ ِمصػػر و ََٰىػ ِػذ ِه ْاألَ ْنيػار تَ ْجػ ِػري ِمػػف تَ ْح ِتػي أَفَػ َػال تُْب ِ
وف ﴾
صػ ُػر َ
َ ْ
َْ َ
َ
َ ُ
ُ
هاـ ع ػػف التركيب ػػة الن س ػ ٌػية ل رع ػػكف م ػػف خ ػػبلؿ حم ػػؿ قكم ػػه لئلذع ػػاف ل ػػه
ليكش ػػؼ االس ػػت ي

م
الس ٌ
م  ,فاالسػت هاـ فعػؿ كػبلـ إنجػاز ٌ
ػمطكية عػف طريػؽ االسػت هاـ التقريػر ٌ
باعتماد يحجتػه ي
مػف أفعػػاؿ التكجيػػه  ,كتشػكمت قكتػػه اإللزاميػػة فػي التعجػػب  ,كمحػػؿ التعجػب عنػػد فرعػػكف
فػػي أنػػه تعجػػب مػػف حػػاؿ قكمػػه بعػػد أف لمػػس مػػنهـ تراجع ػان فػػي اعتقػػادهـ بأنػػه إلػػه لمػػا
شػػاهدكا سػػيدنا مكسػػى يصػػرؼ عػػنهـ العػػذاب  ,فخػػاطبهـ فرعػػكف طالب ػان مػػنهـ اإلق ػرار لػػه

ككرر فرعكف االست هاـ فػي
بالعظمة  ,مظه انر جانبان منها بقدرة التصرؼ في يممؾ مصر ٌ ,
قكله ﴿ أَفَ َال تُْب ِ
وف ﴾ ليعطي قكة إنجازٌية مف خبلؿ االست هاـ كهي ( التهكـ ).
ص ُر َ

ؽ
كتظهر القدرة
الحجاجية لبلست هاـ في قكله تعالى  ﴿ :أَولَ ْـ َي َر ْوا أَف الم َو ال ِذي َخ َم َ
ٌ
السماو ِ
ض َولَ ْـ َي ْع َي ِب َخ ْم ِق ِيف ِبقَ ِاد ٍر َعمَ َٰى أَف ُي ْح ِي َي ا ْل َم ْوتَ َٰى َبمَ َٰى إِن ُو َع َم َٰى ُك ٍّؿ
ات َو ْاأل َْر َ
َ
[]2
َ ٍ ِ
ير ﴾  ,مف خبلؿ طرحه إلشكاؿ خطير كهك ( البعث)  ,فا﵀ الذم خمؽ
ش ْيس قَد ٌ

م
السمكات كاألرض دكف تعب قادر عمى إحياء المكتى كبعثهـ  ,ف عؿ الكبلـ اإلنجاز ٌ
يحمؿ طاقة تكجيهه لبلحتجاج لمبعث كاقناع المنكريف بقدرة ا﵀ عمى بعث الخمؽ ,كقكته
اإللزامية اإلنكار  ,كالتكبيخ  ,كأفاد الجكاب في ﴿ َبمَ َٰى ﴾ تحكيؿ الن ي إلى طاقة إثباتية؛
ألنها جاءت " في مجاؿ االعتراؼ بأمر خطير ذم شأف عظيـ كالقدرة عمى البعث

كبدء الخمؽ "[ , ]3ككثي انر ما استيخدـ االست هاـ في هذ الصكر بهدؼ التهديد كالكعيد كما
[]4
يف ﴾
يف ِمف قَ ْب ِم ِي ْـ أ ْ
َىمَ ْك َن ُ
في قكله  ﴿ :أ ُ
اى ْـ إِن ُي ْـ َكا ُنوا ُم ْج ِرِم َ
َى ْـ َخ ْيٌر أ َْـ قَ ْو ُـ تُب ٍع َوال ِذ َ
م لبلست هاـ أفاد( الكعيد)  ,قكته اإللزامية تتمثؿ في التهديد في
فال عؿ
الكبلمي اإلنجاز ٌ
ٌ

اى ْـ ﴾ بأف يحؿ بهـ ما حؿ بقكـ تيبع  ,كتهكمان ساخ انر مف مشركي قريش  ,كحمؿ
﴿أ ْ
َىمَ ْك َن ُ
أسمكب الت ضيؿ في ﴿ َخ ْيٌر ﴾ قكة تأثيرٌية ممعنه في التحدم لهـ .

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 51:

 2ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 33 :

 3ػ يكسؼ  ,عبد الكريـ محمكد  ,أسموب االستفياـ في القرآف الكريـ  ,ص 9
 4ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 37 :
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 4ػ  2ػػ  2األمر :
حجاجيان يمهمان لما يتمتع به مف قكة إنجازٌية تهدؼ لمتأثير في
يحتؿ األمر مكقعان
ٌ
كي يد األمر " مجمكعة مف
طب كاقناعه مف خبلؿ المعاني
المخا ى
ٌ
الببلغية التي يؤديها  ,ي
ي
األسمكب في الن ً
المتمقية كهي معاف يشعكرية أك
المتداخمة ييثًي يرها
ي
س ي
المتقاربة ي
المعاني ي
ن سية أك عقمية "[ ]1اعتمادا عمى قالب السياؽ الذم يكظؼ فيه  ,ك" لذلؾ بحث أكستف
في األفعاؿ كعبلقاتها  ,فسمى فعؿ األمر بال عؿ القكلي  ,ألنه يهدؼ باألساس إلى
صياغة مكقع جديد كتككف هذ األقكاؿ عادة بيف حضكر طرفي الخطاب في الزماف
كبلمي مباشر ترتبط داللته بالقكؿ كيشكؿ
كالمكاف "[ , ]2ذلؾ أف فعؿ األمر " فعؿ
ٌ
ً
صعد مف
بذلؾ قكة إنجازٌية ترتبط بذلؾ القكؿ  ,المتكلد عف العدكؿ لغرض
تداكلي مما يي ى
ٌ
ك اءة اإلنجاز بتحقيقه األغراض المطمكبة ضمف معنا المحمكؿ  ,ألف األمر يمثؿ
المن ذ أك مف يي ٍنتى ىخب لتحقيقه في الكاقع".
كاقعا ذهنيا متحققا يكمف في اختيار ي
م  ,األمر فػي قكلػه تعػالى :
كحقؽ النص غايته
ٌ
الحجاجية مف خبلؿ ال عؿ االنجاز ٌ
ضػروه قَػالُوا أ ِ
َنصػتُوا َفمَمػا
ص َرْف َنا إِلَ ْيػ َؾ َنفَ ًا
ػف ا ْل ِج ٍّ
وف ا ْلقُ ْػر َ
سػتَ ِم ُع َ
ػر ٍّم َ
آف َفمَمػا َح َ ُ ُ
ػف َي ْ
﴿ َوِا ْذ َ
[]4
ضي ولوا إِلَ َٰى قَػو ِم ِيـ م ِ
ِ
ػالجف كهػـ
نػذ ِر َ
يف ﴾  ,كانجػاز يتمثػؿ فػي تػكبيخ المشػركيف  ,ف ٌ
ْ
قُ َ َ ْ
[]3

مػػف عػػالـ آخػػر عنػػدما اسػػتمعكا لمق ػرآف انصػػتكا لػػه بتػػدبر كأدرك ػكا أنػػه مػػف عنػػد ا﵀ فػػدخؿ

اإليمػػاف إل ػػى قم ػػكبهـ  ,بينم ػػا المش ػػرككف كه ػػـ مػػف اإلن ػػس ن ػػزؿ القػ ػرآف بمغ ػػتهـ ل ػػـ ي ػػدرككا
المتمقػػي
المػػتكمـ تكجيػػه ي
قكتػػه التكجيهيػػة فػػي محاكلػػة ي
صػػدقه كعانػػدكا كك ػػركا بػػه  ,كتكمػػف ٌ
ؽ إِنػ َؾ
مية في قكلػه ُ ﴿ :ذ ْ
نحك التصديؽ بالقرآف  ,كما حمؿ فعؿ األمر قكة إنجازٌية تهك ٌ
[]5
ػػت ا ْل َع ِزيػػػ ُز ا ْل َكػ ِ
م  ,أمػػر  ,قكتػػه اإللزاميػػة تتمثٌ ػؿ فػػي
أَنػ َ
يـ ﴾  ,فػػذؽ فعػػؿ كػػبلـ إنجػػاز ٌ
ػػر ُ

تحقير أبي جهؿ كتكبيخه الذم كاف يدعي أنه عزيز كريـ  ,فتظهر إهانة خزنة النػار لػه
الحجاجية .
فأدل الخطاب الغاية
َنت ا ْل َع ِز ُ
يـ ﴾ ٌ
بسخريتها منه بقكلها له ﴿ إِن َؾ أ َ
ٌ
يز ا ْل َك ِر ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ درانة  ,صباح عبيد  ,األساليب اإلنشائية وأسرارىا البالغية  ,ص 17

 2ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بيئتو وأساليبو  ,ص 147
 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 145
 4ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 29 :
 5ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 49 :
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ككظٌ ػؼ فرعػػكف القػػكة اإلنجازٌيػػة لؤلمػػر لتحقيػػؽ رغباتػػه فػػي قكلػػه تعػػالى َ ﴿ :وقَػػػا َؿ
[]1
ِ
م  ,األمػر فػي
وس َٰى َوْل َي ْػدعُ َرب ُ
ػو ﴾  ,فحمػؿ فعػؿ الكػبلـ اإلنجػاز ٌ
ف ْر َع ْو ُف َذ ُروِني أَ ْقتُ ْؿ ُم َ

﴿ َذ ُروِني ﴾ قكة إنجازيػة تمثمػت فػي ( الرغبػة ) فمػـ يكػف فرعػكف منتظػ انر مػنهـ المكافقػة ,
أك الممانعة  ,بؿ أراد باألمر التعبير عف رغبته في قتؿ مكسى غير و
مباؿ بالنتػائج أك آراء
ي
م األمػػر تكمػػف
اآلخ ػريف  ,سػػاعيا لتحقيػػؽ هدفػػه  ,فػػالقكة
ٌ
الحجاجيػػة ل عػػؿ الكػػبلـ االنجػػاز ٌ
صرؼ  ,كقكته اإللزامية تتمثٌػؿ فػي
في أفعاؿ التن يذ  ,فهي أفعاؿ تتٌخذ ق ار انر في كي ية الت ٌ
وس َٰى ﴾  ,كمػا أفػادت صػيغة األمػر
التهديد  ,كمحؿ التهديد مف ذلؾ دؿ عميػه ﴿ أَ ْقتُ ْؿ ُم َ

في ﴿ َوْل َي ْدعُ َرب ُو ﴾ قكة إنجازٌيه كهي عدـ االكتراث كمشبعة بالتهديد .

 4ػ  2ػػ  3النيي :
معينة ,
النهي أسمكب إنشائي ينتمي إلى صنؼ األقكاؿ التي تحكم إنجاز ألفعاؿ ٌ
ً
ً
ثمة تبدك صمتها
كلكنه إنجاز
ضمني ؛ ألف صيغة النهي تى ٍحمؿ معنى الدعكة  ,كمف ٌ
ٌ

تحدد األطركحات ,
معيف ٌ
المتمقي إلى يسمكؾ ٌ
بالحجاج كثيقة ألنها تهدؼ إلى تكجيه ي
تركيبية تتكافر في المغات الطبيعية لمتعبير
صرفية
رجح أحمد المتككؿ أنه " كسيمة
ٌ
ٌ
ىكيي ٌ
[]2

لغكيا كانما هك
عف فعؿ لغكم هك فعؿ ( الجحد )  ,كهك ال يشكؿ في حد ذاته فعبل ٌ
[]3
لمداللة عمى ال عؿ المغكم الجحد "
مجرد كسيمة مف الكسائؿ المتكافرة في المغة ٌ

المتمقي مف خبلؿ " طاقة ترؾ ال عؿ المنهي عنه كانجاز فعؿ آخر
المتكمـ مع ي
كيتكاصؿ ي
[]4
نقيضه إذ ثمة إنكار راسخة تستدعي الكؼ عنها عف طريؽ ً
الح ىجاج بصيغة النهي "
ٌ
ف ي قكله تعالى  ﴿ :و ِم ْف ِ ِ
س ُج ُدوا لِمش ْم ِ
س َوَال
َ
س َوا ْل َق َم ُر َال تَ ْ
آياتو الم ْي ُؿ َوالن َي ُار َوالش ْم ُ
َ
[]5
ِ
م  ,تكمف
اس ُج ُدوا لِم ِو ال ِذي َخمَقَ ُيف إِف ُكنتُ ْـ إِياهُ تَ ْع ُب ُد َ
وف ﴾  ,فعؿ كبلـ إنجاز ٌ
ل ْمقَ َم ِر َو ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 26 :

 2ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي بنيتو وأساليبو 149 ,

 3ػ المتككؿ  ,أحمد  : ) 1993( ,الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركب في المغة
العربية  ,منشكرات دار عكاظ ػ الرباط  , ,ص 103 , 102

 4ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 148
 5ػ سكرة فصمت  ,اآلية 37 :

182

المثبػت بعػد النهػي
قكته اإلنجازية في نهي الناس عف السجكد لمشمس كالقمر  ,فالحػدث ي
مكضع غ مػه مػف النػاس  ,كيطمػب مػنهـ إنجػاز فعػؿ آخػر ضػمني كهػك تكحيػد ا﵀ تعػالى
كعبادتػػه فهػػك أحػػؽ بالعبػػادة مػػف مخمكقاتػػه  ,كتتمثٌ ػؿ قكتػػه اإللزاميػػة فػػي تقػػديـ التكميػػؼ
ِِ ِ
بالسجكد ﵀ ٌ
اس ُج ُدوا لمو الػذي َخمَقَ ُيػف إِف ُكنػتُ ْـ إِيػاهُ
عز كج ٌؿ مف خبلؿ فعؿ األمػر ﴿ َو ْ
وف ﴾ فاثبت القكة اإللزامية في النهي ضركرة السجكد ﵀ .
تَ ْع ُب ُد َ
سيدنا مكسى بني إسرائيؿ عمى اتباع الرسالة التي حممها لهـ  ,كالتمسػؾ
كقد حث ٌ
بها مف خبلؿ القكة االنجازٌية التػي حممهػا النهػي فػي قكلػه تعػالى َ ﴿ :وأَف ال تَ ْعمُػوا َعمَػى
[]1
ِ
ِ
اف م ِب ٍ
س ْمطَ ٍ
م المتمثٌػؿ فػي النهػي كهػك
يف ﴾  ,فقػاـ فعػؿ الكػبلـ االنجػاز ٌ
المو إٍِّني آتي ُكـ ِب ُ
المػػتكمـ بأفعػػاؿ مسػػتقبمية  ,كتتمثػػؿ قكتػػه اإللزاميػػة فػػي
مػػف األفعػػاؿ االلتزاميػػة  ,التػػي تمػػزـ ي
التحػ ػػذير مػ ػػف االسػ ػػتكبار فػ ػػي إجابتػ ػػه  ,كعػ ػػدـ العمػ ػػك عمػ ػػى أكامػ ػػر ا﵀ مػ ػػف خػ ػػبلؿ قػ ػػكة
المم كظػات بػدعكة بنػػي إسػرائيؿ إلػى اتبػػاع مػا شػػرع ا﵀ ألف فيػه النجػاة لهػػـ ً ,ممػا شػػكؿ

قػػكة حجاجيػػة تح ػثٌهـ عمػػى التكاضػػع كاالبتعػػاد عػػف االفت ػراء فػػي تصػػرفاتهـ ؛ ألنػػه جػػاءهـ

كحجػػة كاضػػحة  ,كمػػا تشػػكمت القػػكة اإلنجازٌيػػة فػػي بنػػاء عبلقػػة تماثػػؿ بػػيف حػػاؿ
ببرهػػاف ي
سيدنا مكسػى لقكمػه كمػا تعػرض لػه مػف محاربػة فرعػكف  ,كحػاؿ س ٌػيدنا يمحمػد مػع
دعكة ٌ
قكمه كما تعرض له مف رفض لمدعكة قادها أبك جهؿ .

كمػػا رسػػمت القػػكة االنجازٌيػػة الكامنػػة فػػي النهػػي الطريػػؽ القػػكيـ لمرسػػكؿ الك ػريـ فػػي
سػتَ ْع ِجؿ ل ُي ْػـ ﴾[ , ]2فقػد
ص َػب َر أُولُػو ا ْل َع ْػزِـ ِم َ
س ِػؿ َوَال تَ ْ
قكله تعػالى  ﴿ :فَ ْ
ػف الر ُ
اصػ ِب ْر َك َمػا َ
أمر ا﵀ سبحانه الرسكؿ الكريـ بالصػبر عمػى أذل ال يك ػار ,ضػاربان لػه المثػؿ بػأكلي العػزـ
م مف أفعاؿ التن يذ  ,قكته اإللزامية تكمف فػي كي يػة
مف الرسؿ  ,فالنهي فعؿ كبلـ إنجاز ٌ
التصرؼ كتحذير الرسكؿ مف االستعجاؿ بطمب العذاب لهػـ مػف ا﵀ ؛ ألف العػذاب كاقػع

بهـ ال محاؿ كلكف عمى الرسكؿ عدـ استعجاؿ ليككف مف أكلي العزـ مف خػبلؿ الصػبر,
كيحمػؿ فعػؿ الكػػبلـ النهػي طاقتػػه اإلنجازٌيػة بككنػه يقػ ٌػدـ النصػيحة لسػػيدنا يمحمػد بتكضػػيح
طريقة التعامؿ مع الك ار ,كالصبر كاالبتعاد عف استعجاؿ العذاب لهـ .

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 19 :

 2ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 35 :
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 4ػ  2ػػ ٍّ 4
النداس :
الحجاجي في خطاب ما ,ذلؾ أف كجكد النداء في نص
لمنداء أثر في االشتغاؿ
ٌ
ما يكحي بكجكد تىخاطيب في النص  ,كهك " بنية تنتج اإلقباؿ حسا أك معنى كله تأثير

المتمقي ؛ ألنه ال يي ٍؤتىى به لمجرد االنتبا كاإلصغاء فحسب كانما يي ٍؤتىى به لتن يذ
كبير في ي
الكبلمية "[ , ]1كالنداء " لكف مف
م ما عف طريقه  ,لذا دخؿ في باب األفعاؿ
ٌ
فعؿ إنجاز ٌ
ً
الخطاب  ,كال يككف ٌإال في أمر هاـ  ,كيصحب النداء أساليب أخرل لها تأثير قكم
المخاطىب".
كاألمر كالنهي كاالست هاـ  ,كيقدـ لضماف اهتماـ ي

[]2

الحجاجي لمنداء في النص يقكؿ تعالى
كاعتمد يمؤ ًمف آؿ فرعكف عمى قكة االشتغاؿ
ٌ
َ ﴿ :يا قَ ْوِـ إِن َما ََٰى ِذ ِه ا ْل َح َياةُ الد ْن َيا َمتَاعٌ َوِاف ْاْل ِخ َرةَ ِىي َد ُار ا ْلقَ َر ِ
ار﴾[ ]3فتكمف قكة فعؿ
َ
م كهك ترؾ لى ٍه ىك
المتكمـ  ,لتن يذ ال عؿ اإلنجاز ٌ
الكبلـ اإلنجاز ٌ
م النداء في شد انتبا قكـ ي
الحجاجي ﴿ إِن َما ﴾ لتظهر كظي ته بقصر
الدنيا كالعمؿ لآلخرة  ,كأيتٍبًع النداء بالعامؿ
ٌ
المكصكؼ عمى الص ة  ,فبل ص ة لمدنيا إال أنها متاع و
فاف  ,كزاد مف قكة القصر
المؤكد ﴿ إِف ﴾ .
استخداـ اسـ اإلشارة هذ  ,كقصر اآلخرة في الخمكد كاالستقرار باستخداـ ي

م في قكله تعالى َ ﴿ :يا قَ ْو َم َنا
كحقؽ النداء هدفه
الحجاجي ك عؿ كبلـ إنجاز ٌ
ٌ
اعي الم ِو و ِ
ِ
آمنُوا ِب ِو َي ْغ ِف ْر لَ ُكـ ٍّمف ُذنُوِب ُكـ َوُي ِج ْرُكـ ٍّم ْف َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيـ ﴾[ , ]4كتكرر
أَ ِج ُ
َ
ْ
يبوا َد َ

الحجاجي
البعد
الجف لقكمهـ بهذ
نداء ٌ
الصيغة مرتيف في هذ اآلية كاآلية السابقة  ,ك ي
ٌ
ٌ
الحث كالتأكيد عمى ضركرة
مف هذا التٌكرار إحداث تأثير في قكمهـ مف حيث التنبيه  ,ك ٌ

اإلسبلمي عمى طريقة التٌكرار  .كأظهر النداء حالة الحزف التي كصؿ لها
اتباع الديف
ٌ
وف ﴾[ ]5مف
النبي عميه السبلـ في قكله تعالى َ ﴿ :وِقيمِ ِو َيا َر ٍّب إِف ََٰى ُؤَال ِس قَ ْوٌـ ال ُي ْؤ ِم ُن َ
خبلؿ حرؼ المد في النداء  ,كقكة اإللزامية تمثمت في اليأس مف هدايتهـ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص151 , 150
 2ػ درانة  ,صباح عبيد ,األساليب اإلنشائية وأسرارىا البالغية  ,ص 276
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 39 :

 4ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 31 :
 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 88 :
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ِ
اس:
5ػ
ْ
اإلض َم ُار َواال ْق ِت َ
ض ُ

ظهر أثر م هكـ اإلضمار كاالقتضاء في مجاالت عديدة كالتداكليات كالمنطؽ

كالسميائيات كالببلغة  ,كفي مجاؿ التداكليات أيعتبر " إجراء تعتمد المغة في نشاطها
داكلي ػ لما له مف ػ ػ أدكار
م  ,كم هكما تقصد العبارة في حجاجها
التحاكر ٌ
المنطقي كالت ٌ
ٌ
اصمي
هامة في تأسيس الخطاب  ..كم هكمه يستدعي ضركرة بناء نظرية لممكقؼ التك ٌ

[]1
المتكمـ يعتمد عميها في
داكلي"  ,كاذا كاف ي
نظ ار إلى ارتباط االقتضاءات بالجانب الت ٌ
الدفاع عف أطركحته ٌإال " أنها ليست مكضكع القكؿ الحقيقي  ,ألف األصؿ في الدليؿ

المتكمـ إليها ثقة منه بقدر السامع
هك التصريح بأجزائهٌ ,إال أنه العتبارات
ٌ
تداكلية يمجأ ي
[]2
عمى ال هـ اعتمادا عمى القرائف القكلية كالحالية كامتبلكه الك اية المكسكعية البلزمة".

 5ػػػ  1اإلضمار :

المض ػػمر مص ػػطمح ( الم ه ػػكـ )  ,كيعتب ػػر ال يمس ػػكؼ
يطم ػػؽ ال ػػبعض عم ػػى الق ػػكؿ ي

ض ىمرة  ,كفكرتػه مبنيػة عمػى أسػاس
الم ى
ككف م هكما حكؿ ظاهرة األقكاؿ ي
غرايس" أكؿ مف ٌ
ػابي فضػػبل عػػف
المشػػاركيف  ,كالتبػ ي
تعاكنػػا مػػف قبػػؿ ي
أف ال عػػؿ الخطػػابي ي تػػرض ي
ػادؿ الخطػ ٌ

المتحػدث فيػه يمػتمس مػف المسػتمع
ككنه يخضع لقك ى
اعد كقكانيف خاصػة بالخطػاب  ,فػإف ي
معرفػػة المبػػادئ األساسػ ٌػية لممحادثػػة "[ً , ]3ممػػا ييسػػاعد عمػػى اسػػتنتاج أقػ و
ضػ ىػمرة فػػي
ػكؿ يم ى
ي

الػػنص  ,كلهػػذا تي ىعػػرؼ أكركي ػػكني اإلضػػمار بقكلهػػا إنػػه  " :جمي ػػع المعمكمػػات التػػي م ػػف
شػ ػػأنها أف يحممهػ ػػا مم ػ ػػكظ مػ ػػا عمػ ػػى أف يكػ ػػكف تحقيػ ػػؽ تمػ ػػؾ المعمكمػ ػػات رهػ ػػيف بعػ ػػض
[]4
كي ىعرفه ديكرك " بأنه ما يي ٍستىٍنىبط مف المنطكؽ ".
ي
صكصيات التي لممقاـ "  ,ي
الخ ي

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ كػػركـ  ,أحمػػد ,أدكار االقتضػػاء كأغ ارضػػه الحجاجيػػة فػػي بنػػاء الخطػػاب  ,مقػػاؿ ضػػمف كتػػاب :
الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ج , 1ص 139

 2ػ لحكيدؽ  ,عبد العزيز ,األسس النظرية لبناء شػبكات قرائيػة لمنصػكص الحجاجيػة  ,مقػاؿ ضػمف
كتاب  :الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ج , 3ص 862

 3ػ نقبل عف  :عمراف  ,قدكر ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص  69ػ ػ 70

 4ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 265

 5ػ نقبل عف  :العشراكم  ,عبد الجميؿ ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 168
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كاإلضمار حدث قكؿ أك ببلغة الرتباط داللة الكػبلـ بالمقػاـ  ,فمػدار الم هػكـ عمػى
المخاطى ػػب
المتمق ػػي ف ػػي فه ػػـ ذل ػػؾ المعن ػػى  ,كالرتباط ػػه بمجه ػػكد ي
الطريق ػػة الت ػػي يتكخاه ػػا ي
طػػب  ,كاعتب ػػار بمنزل ػػة المغػػز ال ػػذم يعرض ػػه
لممخا ى
التػػأكيمي ,ىكتيػ ًػر ى
ؾ أمػػر تأكي ػػؿ الم ه ػػكـ ي
[]2
المػتكمـ عمػى السػامع طالبػا إليػػه حمػه [ , ]1ف ػي قكلػه تعػالى  ﴿ :لَػ ْػيس َك ِمثْمِ ِ
ػي ٌس ﴾
ػ
ش
ػو
َ
َ
ي
ْ
اختزلت الكناية طاقة مضمرة مف خبلؿ الكاؼ " كغايته لن ي التشبيه إذ لك كػاف لػه مثػؿ
كرد
لكاف لمثمه شيء يماثمػه  ,كدؿ عمػى أنػه لػيس لػه مثػؿ  ,كن يػه تعػالى ألنػه مثػؿ مثمػه ٌ
[]3
بمنع أنه تعالى مثؿ مثمه ألف صدؽ ذلؾ مكقكؼ عمى ثبكت مثمه تعالى".
داللي يهدـ
حجاجي بإنتاج م هكـ
المضمر ( الم هكـ ) بدكر
كينهض القكؿ ي
ٌ
ٌ
عقدية عند ال يك ار  ,كاثبات يبطبلنها  ,كجعؿ
نظرية قائمة عمى أفكار كآراء كمككنات
ٌ
مستكل ً
الح ىجاج فيها ضعي ان كغير يمقنع  ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :وِا َذا ِقي َؿ إِف َو ْع َد الم ِو
ِ
َح ٌّ
اع ُة إِف نظُف إِال ظَ ًّنا َو َما َن ْح ُف
ييا قُ ْمتُـ ما َن ْد ِري َما الس َ
ؽ َوالس َ
اع ُة َال َرْي َب ف َ
[]4
ِ
المضمر
ستَ ْي ِق ِن َ
يف ﴾  ,فالقكؿ المنطكؽ ﴿ َوالس َ
ِب ُم ْ
اع ُة َال َرْي َب ف َ
ييا ﴾  ,كالقكؿ ي
( إنكار قياـ البعث )  ,نجد أف القكؿ المنطكؽ يثبت كجكد البعث  ,كالقكؿ المضمر:
عدـ كجكد البعث  ,فا﵀ سبحانه أكد كجكد البعث  ,كأنه أمر كاقع ال مجاؿ لمشؾ فيه ,
رد عمى مف قاؿ بعدـ كجكد  ,فهدـ هذا النص نظرية الدهر ٌييف  ,الذيف انكركا
كهذا ٌ
كجكد البعث كالحساب كأف ال حياة آخرة  ,فهيًدمت هذ النظرية بإثبات عكسها  ,كلقد

المستهدفة مف هذا الخطاب  ,أهـ منكرك البعث مف
اختمؼ عمماء الت سير في ال ئة ي
الدهر ٌييف الجاحديف قياـ الساعة أـ هـ فئة أخرل مف الشاكيف المتحيريف في أمر قيامها ؟
 ,كمف خبلؿ مسبار ً
رجح أف الخطاب كاف مكجهان لمدهرييف منكرم الساعة
الح ىجاج ين ٌ
ظ ًّنا ﴾ ما هك ٌإال ضرب مف االستهزاء كالسخرية مف إشكالية
كأف قكلهـ ﴿ إِف نظُف إِال َ
المتكمـ .
قياـ الساعة ؛ إلبطاؿ يحجة ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀ ,الحجاج في القرآف  ,ص  265ػ ػ 267
 2ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 11 :

 3ػ القزكيني  ,محمد بف عبدالرحمف  ,اإليضاح في عموـ البالغة  ,ص 209
 4ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 32 :
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كاذا كاف اإلضمار يقكـ بدكر هدـ نظرية مكجكدة كاثبات بطبلنها  ,فإنه كذلؾ يقكـ
بدكر بناء نظرية أك التذكير بها مف خبلؿ استثمار القصر الذم يي ٍبىنى عميه النص
ش ٍر أَف ُي َكمٍّ َم ُو الم ُو إِال َو ْح ًيا ﴾[ , ]1كمف
اف ِل َب َ
الحجاجي كما في قكله تعالى َ ﴿ :و َما َك َ
ٌ
المشركيف قد
المتكمـ ما قاؿ ؟ )  ,نجد ٌ
أف ي
خبلؿ الرائز المغكم بطرح سؤاؿ ( لـ قاؿ ي
طمبكا أف يخاطبهـ ا﵀ مباشرة  ,أك تنزؿ عميهـ المبلئكة  ,أك ينزؿ القرآف كتابا مف عند

اصؿ بيف ا﵀ كعباد  ,ليتـ بناء نظرية
ا﵀  ,فكاف ٌ
رد ا﵀ تعالى بحصر طرؽ التك ي
اصؿ بيف ا﵀ كرسمه  ,فا﵀ تكاصؿ مع سيدنا محمد بالكحي  ,فيككف اإلضمار في
التك ي

المكحى  ,فأثبت اإلضمار أف القرآف مف عند ا﵀ .
أف القرآف هك كبلـ ا﵀ ي

المضمرة في السؤاؿ مف خبلؿ اضمار
كاستثمر اإلضمار الطاقة
ٌ
الحجاجية ي
المتمقي
لمجكاب الذم يشكؿ عمكد العممية
ٌ
الحجاجية لنظرية السؤاؿ كالجكاب  ,كيصؿ ي

لمغاية االقناعية بت اعمه مع هذا اإلضمار  ,فأظهر السؤاؿ القكة اإلنجازٌية المتمثٌمة في
آف َعمَ َٰى َر ُج ٍؿ ٍّم َف ا ْل َق ْرَيتَ ْي ِف َع ِظ ٍيـ
اإلنكار في قكله تعالى َ ﴿ :وقَالُوا لَ ْوَال ُنٍّز َؿ ََٰى َذا ا ْلقُ ْر ُ
وف َر ْح َم َت َرٍّب َؾ ﴾[ ]2فأنكر ا﵀ عميهـ تنصيب أن سهـ منصب يمتخيًر
* أُ
َى ْـ َي ْق ِس ُم َ
النبكة مف يصمح
السؤاؿ أنه " ليس هـ المتخيريف ٌ
المضمر في هذا ٌ
الرسؿ  ,فالمعنى ي
لها  ,المتكليف لقسمة رحمة ا﵀ التي ال يتكالها إال هك بباهر قدرته كبالغ حكمته "[, ]3

كفيه تأييد مف ا﵀ تعالى لسيدنا محمد  ,كرسـ ا﵀ لسيدنا محمد نهج الهداية مف خبلؿ
القكة المضمرة في السؤاؿ إلقناعه بأف هداية البشر مف اختصاص ا﵀ كحد كما في
ض َال ٍؿ م ِب ٍ
يف﴾[, ]4
قكله تعالى  ﴿ :أَفَأ َ
س ِمعُ الصـ أ َْو تَ ْي ِدي ا ْل ُع ْم َي َو َمف َك َ
اف ِفي َ
َنت تُ ْ
كالمعنى المضمر " أفأنت تقدر عمى إكراهـ عمى اإليماف  ,أك أفانت تقدر عمى هدايتهـ
في سبيؿ القسر كاإللجاء  ,أم إنما يقدر عمى ذلؾ ا﵀ ال أنت ".

[]5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 51 :

 2ػ سكرة الزخرؼ  ,اآليتاف  30 :ــ 31

 3ػ القزكيني  ,محمد بف عبد الرحمف  ,اإليضاح في عموـ البالغة  ,ص  93ـ 94
 4ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 40 :

 5ػ القزكيني  ,محمد بف عبد الرحمف  ,اإليضاح في عموـ البالغة ,ص 94
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كأظهر اإلضمار خ ايا الخطاب كما يحمؿ مف يمككنات فكرٌية كأسرار تدبيرية في
وف ﴾[ , ]1فاإلسراء ال يككف إال ليبل سكاء
َس ِر ِب ِع َب ِادي لَ ْي ًال إِن ُكـ مت َب ُع َ
تعالى  ﴿ :فَأ ْ
َس ِر ِب ِع َب ِادي
وس َٰى أ ْ
َف أ ْ
المٌي يؿ أـ لـ يذكر  ,كما في قكله تعالى َ ﴿ :وأ َْو َح ْي َنا إِلَ َٰى ُم َ
حجاجية مف خبلؿ المم كظ ﴿ لَ ْي ًال ﴾ فمـ
وف ﴾[ , ]2فقدـ اإلضمار كظي ة
مت َب ُع َ
ٌ

قكله
يذ ًك ىر
إِن ُكـ
يأتي لمطمؽ التأكيد كانما يدؿ عمى ليمة بعينها  ,فأراد فيه تعييف الميمة التي أمر اإلسراء
[]3
السبلـ ,
فيها  ,فاستينبط مف المنطكؽ ( ليبل ) تحديد مكعد خركج سيدنا مكسى عميه ٌ
كلذلؾ ذكرت في هذ اآلية النتيجة التي كقعت ل رعكف كجنكد ليناسب ذكر النتيجة مع

تحديد المكعد .
كيؤدم تكظيؼ المجاز في النص لظهكر القكؿ المضمر (الم هكـ) ككنه " داللة
الحرفي كنشأته عنه
الحرفي ناشئة عف المم كظ كلزكمه عف المعنى
الزمة عف المعنى
ٌ
ٌ
كيستمد القكؿ
يجعبلنه بمنزلة المقتضى الذم هك معنى قابع في صمب المم كظ ,
ٌ
المتمقي في إنتاج الداللة مف الكبلـ  ,مكجها
المضمر طاقته
ٌ
الحجاجية مف ككنه ٌ
يكرط ي
[]4
ِ
آي ِات ِو
إيا بكاسطة المقاـ الذم ييمقى فيه المم كظ "  ,فيقكؿ تعالى ُ ﴿ :ى َو الذي ُي ِري ُك ْـ َ
[]5
ِ
الم ٍر ىسؿ الرزؽ كأراد المطر  ,فالقكؿ
َوُي َنٍّز ُؿ لَ ُكـ ٍّم َف الس َماس ِرْزقًا ﴾  ,فأطمؽ المجاز ي
المضمر هك أف الماء سبب في جميع الرزؽ  ,فا﵀ سبحانه صرح بالمسبب كأضمر
السبب بإقامة عبلقة سببية بيف المصرح كالمضمر  ,فالمطر سبب الرزؽ ً ,مما يدفع

المتمقي ألعماؿ الذهف بإنتاج داللة مكجة له مف خبلؿ رصد ما يمكف أف يندرج تحت
ي
مظمة الرزؽ  ,فتتككف له قائمة طكيمة مف أنكاع الرزؽ مف نحك الثمار كالزرع كنمك
الحيكانات  ...حتى الرساالت السماكية تأتي مف السماء  ,فيككف القكؿ المضمر جكابا
ً
المتكمـ ما قاؿ ؟ )  ,كيظهر في تكظيؼ ( الرزؽ ) بدالن مف ( الغيث )
عف ( ل ىـ قاؿ ي
جية مف خبلؿ تقدير المضمر .
دليؿ عمى قدرة ا﵀ ً ,مما يعطي لمنص قكة حجا ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 23 :

 2ػ سكرة الشعراء  ,اآلية 52 :

 3ػ السامرائي  ,فاضؿ صالح  ,أسئمة بيانية في القرآف الكريـ  ,ص 125

 4ػ عمراف  ,قدكر  ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص 249
 5ػ سكرة غافر  ,اآلية 13 :
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 5ػػػ  2االقتضاس :

الخطابي  ,فنجػد الشػريؼ
داكلية لبلقتضاء في النص
أدرؾ قدماء العرب القيمة الت ٌ
ٌ
ضػى الػنص كهػك عبػارة عػف جعػؿ غيػر المنطػكؽ
الجرجاني يح ٌػد االقتضػاء بقكلػه  " :يم ٍقتى ى
ٌ

منطكقػػا لتص ػػحيح المنط ػػكؽ "[ , ]1كيك ػػاد يت ػػؽ معظ ػػـ م ػػف ع ػػرؼ االقتض ػػاء م ػػف الع ػػرب
ً
ػع لػػه  ,كمتقػػدـ عميػػه ,
القيػػدماء بككنػػه " داللػػة الم ػػظ عمػػى مضػػمر الزـ لممعنػػى الػػذم يكضػ ى
لمم ػػتكمـ  ,كج ػػب تق ػػدير ض ػػركرة لتكق ػػؼ ص ػػدؽ الك ػػبلـ أك ص ػػحته العقميػ ػة أك
كمقص ػػكد ي

الشػرعية عميػػه "[ , ]2كفػي التػػداكليات المعاصػرة يشػكؿ االقتضػػاء حمقػػة مهمػة فػػي العمميػػة
المػتكمـ أك
المخا ى
ٌ
طب ضمف عالـ اعتقادات ي
الحجاجية لككنه م هكما لغكيا " ييسر إدخاؿ ي
حجاجيا مف طرؽ فػي مكاصػمته "[ , ]3كيعتبػر
اإليهاـ بذلؾ يب ٍغىية فرض قكله كما يستمزمه
ٌ

لغكيػػا لػػه خصػػائص  ,فهػػك فعػػؿ كبلمػػي خػػاص مثػػؿ االسػػت هاـ
ديكػػرك المقتضػػى فعػػبل ٌ
كيؤسػس
كاألمر ؛ ألنها تقكـ بتعديؿ العبلقات بيف الذكات المتخاطبة  ,فيخمػؽ اإلل ازمػات
ٌ
الكاجبػػات كيعػػيف األدكار  ,كتكمػػف خصكصػػية االقتضػػاء فػػي الطريقػػة التػػي ي ػػرض بهػػا

طػػب إطػػا ار السػتمرار الخطػػاب  ,فيجبػػر عمػػى ال عػػؿ ككأنػػه محتػػكل االقتضػػاء
المخا ى
عمػػى ي

حقيقة مؤكدة.

[]4

كتعرؼ أكركيكني االقتضاء بأنه " المعمكمات كاف لػـ ي صػح عنهػا  ,فإنهػا كبطريقػة
آليه كارد كمدرجة في القكؿ الػذم يتضػمنها أصػبل  ,بغػض النظػر عػف خصكصػيته فػي
إطػػار الحػػديث الػػذم يتجمػػى فيػػه  ,أمػػا كظي ػػة االقتضػػاءات فيحػ ٌػددها ديكػػرك بأنهػػا تمثػػؿ
ػأف األق ػكاؿ تنتمػػي إلػػى
الشػػرط األساسػػي لمتماسػػؾ العضػػكم لمخطػػاب  ,كأنهػػا تضػػمف بػ ٌ

نصػا كاحػدا  ,كحتػى كاف اعتبرناهػا حشػكا فػإف دكرهػا ال يي ٍسػتىهىاف بػه
الحكار  ,كأنهػا تمثػؿ ٌ
[]5
اصمية  ,كفي ح اظ الخطاب عمى تماسكه ".
في إنجاح العممية التك ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ػ الجرجاني  ,عمي بف محمد السيد  ,معجـ التعريفات  ,ص 191

 . 2ب ػريـ  ,محمػػد  ,االقتضػػاء فػػي سػػكرة البق ػرة ككظائ ػػه الحجاجيػػة  ,مقػػاؿ ضػػمف كتػػاب  :التحميػػؿ
الحجاجي لمخطاب  ,ص 92

 . 3المبخكت ,شكرم  ,نظرية الحجاج في المغة  ,مقاؿ ضمف كتاب  :أىـ نظريات الحجاج  ,ص 474
 4ػ نقبل عف  :العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 166

 5ػ عمراف  ,قدكر  ,البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  ,ص  68ػ ػ ػ 69
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ػارطية بػػيف كحػػدتيف لسػػانيتيف  ,فيكػػكف المقتضػػى
كاالقتضػػاء عبلقػػة شػػرطية أك تشػ ي
شرطا لتحقؽ المقتضي كالعكس صحيح ؛ ألنه ضركرم في حالة إثبات القكؿ كضػركرم
أيضػػا فػػي حالػػة الن ػػي هػػذا المقتضػػى مػػزدكج الشػػرطية  ,كاالقتضػػاء عبلقػػة بػػيف قضػػية
ص ػريحة كأخػػرل مضػػمرة  ,ذلػػؾ أف القضػػية ( أ ) تقضػػي القضػػية المضػػمرة (ب)  ,إذا
كانػػت القضػػية ( أ ) كن يهػػا يتضػػمناف القضػػية ( ب )  ,كمػػا أف االقتضػػاء حاصػػؿ فػػي
البنيات المعجمية  ,فبعض الكممات تحكم مقتضيات في حد ذاتها بػالرجكع إلػى معانيهػا
المعجمية  ,كحاصؿ كذلؾ في البنيات التركيبية  ,إذ ينظمها اقتضائيا لينجـ عف تركيبهػا
مقتضػػيا دالليػػة  ,كمػػا يكػػكف االقتضػػاء عبلقػػة القػػكؿ بسػػياقة الػػذم قيػػؿ فيػػه  ,أنػػه مطػػابؽ
بيف المم كظ كسػياؽ تم ظػه  ,ف يكػؿ كػبلـ ينبغػي أف يكػكف مناسػبا لمسػياؽ الػذم قيػؿ فيػه ,
الم ػػتكمـ يق ػػدـ مقتض ػػياته عم ػػى
كيق ػػكـ االقتض ػػاء بمهم ػػة ح ػػظ إط ػػار التخاطي ػػب  ,فم ػػاداـ ي
المخاطٌ ػػب ال يعارض ػػها  ,فإنه ػػا تش ػػكؿ أرض ػػية متكافق ػػا
أس ػػاس أنه ػػا مس ػػممات  ,كم ػػاداـ ي
بشأنها  ,كهنا تظهر ال عالية الحجاجية لممقتضى .

[]1

أف يكؿ عمؿ ال قكلي ي ترض
ٌ
كحدد ديكرك عمؿ االقتضاء فتقكـ فرضيته عمى ٌ
لمككف المٌغكم باعتبار
فإف تحميؿ االقتضاء ٌ
تحقيؽ عمؿ اقتضاء  ,لذلؾ ٌ
يتحدد منذ ا ٌ

كؼ زيد عف الكذب  ,تحمٌؿ إلى مقكلها  :زيد ال
عنص ار دالليا مف القكؿ  ,فالقكؿ ٌ :
يكذب اآلف  ,كمقتضاها  :كاف زيد يكذب  ,كما اتخذ ديكرك بنيتي الن ي كاالست هاـ

غي ار
أف كبلٌ مف الن ي كاالست هاـ كاف ٌ
التصديقي معيا ار لضبط المقتضى  ,كمف ٌ
البيف ٌ
قكؿ الجممة فإنهما يحافظاف عمى محتكاها القضكم مكضكع عمؿ االقتضاء  ,فتحمٌؿ

كؼ زيد عف الكذب ؟  ,كالمقكؿ  :هؿ زيد ال يكذب اآلف ؟ ,
بنيه االست هاـ بػ  :هؿ ٌ
يكؼ زيد عف الكذب  ,المقكؿ
كالمقتضى  :كاف زيد يكذب  ,كتحمؿ بنيه الن ي بػ  :لـ ٌ

 :زيد ال يكذب اآلف  ,كالمقتضى  :كاف زيد يكذب .

[]2

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 . 1ب ػريـ  ,محمػػد  ,االقتضػػاء فػػي سػػكرة البق ػرة ككظائ ػػه الحجاجيػػة  ,مقػػاؿ ضػػمف كتػػاب  :التحميػػؿ
الحجاجي لمخطاب  ,ص 96

 .2المبخػػكت  ,شػػكرم  ,نظريػػة الحجػػاج فػػي المغػػة  ,مقػػاؿ ضػػمف كتػػاب  :أىػػـ نظريػػات الحجػػاج فػػي
التقاليد الغربية مف أرسطو إلى اليوـ  ,ص 472
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 5ػػػ  2ػػػ  1االقتضاس المعجمي :
المعجمي  ,فيش ٌكؿ محتكا مم كظا
المعجمي لمكممة عمى معناها
المقتضى
يعتمد ي
ٌ
ٌ
حجاجيا  ,كهك ما
دالليا
ٌ
ضمنيا يتكارل خمؼ يمحتكل المم كظ المنطكؽ  ,فيشكؿ يبعدا ٌ
الب ٌد مف
يسميه ديكرك عند تحديد دكر الكممة في المم كظ بكقع الكممة
المعنكم  ,ك ي
ٌ
معجمي  ,فاسماء األعبلـ
اإلشارة إلى أنه ليست معاني الكممات كمها ذات مقتضى
ٌ
[]1
مثبل ليس لها مقتضى معجمي داخؿ الخطاب أك المقاـ الذم ترد فيه .

معجميان في القرآف الكريـ كممة
المعجمية التي تحمؿ مقتضى
كمف الكممات
ٌ
ٌ
و
بمعاف متشابكة في النص القرآني كيهمنا منها
( اإليماف ) كمشتقاتها كالتي كظ ت
معنى الطمأنينة كمعنى التصديؽ  ,فكظؼ مف مشتقاتها كممة ( آمف ) فيقكؿ تعالى :
[]2
ِ
ِ
آم َف َيا
آم َف َيا قَ ْوِـ إٍِّني أَ َخ ُ
اؼ َعمَ ْي ُكـ ﴾  ,كقاؿ أيضاَ ﴿ :وقَا َؿ الذي َ
﴿ َوقَا َؿ الذي َ
[]3
ِ ِِ
ِ
ش ِي َد َ ِ
قَ ْوِـ ات ِب ُع ِ
آم َف
س َر ِائ َ
وف ﴾  ,كما قاؿ َ ﴿ :و َ
شاى ٌد ٍّمف َبني إِ ْ
يؿ َعمَ َٰى مثْمو فَ َ
[]4
آم َف ﴾ مف يشعر باألماف كالطمأنينة ,كالتصديؽ
َو ْ
استَ ْك َب ْرتُ ْـ ﴾  ,فمعنى كممة ﴿ َ
كاذعاف الن س  ,كهي ضد الخكؼ  ,فهذا الرجؿ مف آؿ فرعكف أعمؿ عقمه في رسالة

المعجمي لمكممة مف خبلؿ
سيدنا مكسى  ,فدخؿ في دائرة التصديؽ  ,فحصؿ المقتضى
ٌ
تصديؽ بها  ,لينقمه هذا التصديؽ إلى دائرة أخرل فيدخؿ في مقتضى الخكؼ التي
المؤمف عندما يستشعر
تحيط به  ,كعف طريؽ هذا المقتضى ٌ
يتبدد الخكؼ في ن س ي
بقكة حماية ربانية تحيط به فتككف دائرة الخكؼ قناة ناقمة إلى دائرة الطمأنينة  ,فتتحقؽ
قكة المقتضى  ,كمف خبلؿ هذ األمثمة يمكف القكؿ ( آمف ) إذا كظ ت لت يد معنى
األماف كالطمأنينة كالتصديؽ فإنها " ت يد النجاة مف الخكؼ كالخركج منه إلى فسحة
األمؿ كالطمأنينة "[ ]5كعميه كمما كردت في القرآف حقٌقت داللة ذلؾ القكؿ كمقتضا .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 90
 2ػ سكرة غافر  ,اآلية 30 :
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 38 :
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المعجمي
آني  ,كالمعنى
كيظهر ي
ٌ
البعد االقتضائي لكممة ( الك ر) في التكظيؼ القر ٌ
البعد عف الشكر  ,كمف استعماالتها
لها يشير إلى نقيض اإليماف  ,كجحكد النعمة  ,ك ي
َٰ
[]1
يف
قكله تعالى َ ﴿ :و َك َذلِ َؾ َحق ْت َكمِ َم ُ
يف َكفَ ُروا ﴾ كقكله َ ﴿ :وقَا َؿ ال ِذ َ
ت َرٍّب َؾ َعمَى ال ِذ َ
[]2
يف َكفَروا ِبآي ِ
ِ
س َم ُعوا لِ ََٰي َذا ا ْلقُ ْر ِ
ات َرٍّب ِي ْـ ﴾[ , ]3ككذلؾ
َ
َكفَ ُروا َال تَ ْ
آف ﴾  ,كقكله َ ﴿:والذ َ ُ
آم ُنوا﴾[ , ]4ككمها تشير لجحكد األنعاـ كال جكر ,
يف َكفَ ُروا لِم ِذ َ
قكله َ ﴿ :وقَا َؿ ال ِذ َ
يف َ
الم ىحمدية عمى
كيحمؿ " المم كظ الكص ي ﴿ ال ِذ َ
يف َكفَ ُروا ﴾ اقتضاء لحقيقة الرسالة ي
المخاطبيف  ,كيقدـ هذا المقتضى
أنها نعمة مف ا﵀ سابغة قد تـ جحكدها مف طرؼ ي
ضمف المم كظ عمى أنه مف الحقائؽ الثابتة التي ال تقبؿ النقاش كذلؾ في عبلقة
[]5
يف َكفَ ُروا ﴾ الذم ي يد جحكد النعمة ".
اتصاؿ تاـ مع منطكؽ الكصؼ ﴿ ال ِذ َ

الحجاجي في الداللة االقتضائية لكممة ( الص ىراط ) في النص
البعد
كما يظهر ي
ٌ
المعجمي لها  :الطريؽ  ,كاستعممت في القرآف كمنها قكله تعالى :
القرآني  ,فالمعنى
ٌ
ِ ٍ []6
ِ ٍ
ِ
طب راسخ في االهتداء كمف يسير عمى
فالمخا ى
﴿ َوِان َؾ لَتَ ْيدي إَِل َٰى ص َراط م ْ
ستَقيـ﴾  ,ي
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيـ ﴾  ,اقتضاء المنهج الذم
طريؽ مستقيـ  ,فيشير المم كظ الكص ي ﴿ ص َراط م ْ

المؤمف لمكصكؿ إلى النجاة  ,فيككف المعنى االقتضائي لمصراط المستقيـ
يسير عميه ي
اإلسبلمي الصحيح  ,أك اإلسبلـ عينه  ,فإذا
في التكظيؼ القرآني مشي انر إلى المنهج
ٌ
كً
المخاطىب بأنه عمى الصراط في معناها الطريؽ ضمف ما ي يد منطكؽ
ص ى
ؼ ي
ي
الكصؼ بأنه عمى المنهج اإلسبلمي الصحيح  ,الذم ال يضؿ مف يسير عميه  ,فتتضح
بالنسبة لمنطكقه المبني عمى عبلقة التكافؽ بيف
الكظي ة التي يقكـ بها اقتضاء الصراط ٌ
المعجمي .
المعجمي كالمقتضى
الحامؿ
ٌ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 6 :

 2ػ سكرة فصمت  ,اآلية 26 :

 3ػ سكرة الجاثية  ,اآلية 11 :
 4ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 11 :

 5ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 247
 6ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 52 :
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 5ػػػ  2ػػػ  2االقتضاس التركيبي :
الحجاجي ػػة لممقتض ػػى التركيب ػػي ف ػػي الخط ػػاب  ,الت ػػي تق ػػكم الطاق ػػة
تظه ػػر القيم ػػة
ٌ
غكيػػة
االقناعيػة ؛ ألف المقصػػكد بالتركيػػب هػي تمػػؾ " العبلقػػات التػي تنسػػجها الكحػػدات الم ٌ
ٌ

فيمػػا بينهػػا مػػف خػػبلؿ احتبللهػػا مكقعػػا خاصػػا  ,إذ إف المبػػدأ الػػذم يحكػػـ ت ػكارد الكحػػدات
ركيبيػة المختم ػة  ,فتنػتظـ هػذ الكحػدات عمػى نسػؽ خػاص كفػؽ
المغكية داخؿ البنيػات الت ٌ
ػي المخصػكص هػك الػذم تنػتج عنػه اقتضػاءات
عبلقات
ٌ
اقتضائية  ,كهذا التنظػيـ التركيب ٌ

الحجاجيػػة "[ , ]1كتبػػرز فػػي هػػذا المسػػتكل ظػػاهرة
اتيجية
ٌ
دالليػػة تػػدخؿ فػػي صػػميـ االسػػتر ٌ
ٌ
الحجاجي لمنص .
التككيد كأثرها في تحقيؽ البعد
ٌ

كمف أشكاؿ االقتضاء التركيبي المعتمد عمى التككيد ,يبرز اقتضاء التحقيؽ

إف كاف بمنزلة تكرار
,ألف البلـ " إذا جاءت مع ٌ
إف كالبلـ ) ٌ
كاليقيف مف خبلؿ التأكيد بػ ( ٌ
إف ) أفادت التكرير مرتيف ؛ فإف دخمت البلـ صارت
الجممة ثبلث مرات  ,ألف ( ٌ

[]2
إف مع البلـ في المم كظ يجعؿ الخبر إنكاريا ,
فإف " اجتماع ٌ
ثبلثا "  ,كفي االقتضاء ٌ
ىي ٍن يجـ عنه مقتضى ىب ٍحت "[ , ]2كما أف إخضاعه لمن ي كاالست هاـ ال يؤثر في الجممة ,
ِ
ِ
ييا ﴾[ , ]3فدخؿ التككيد عمى
كمف ذلؾ قكله تعالى  ﴿ :إِف الس َ
اع َة َْلت َي ٌة ال َرْي َب ف َ
قضية محؿ نزاع كخصكمة كهي قضية البعث  ,لي يد التككيد معنى ( تحقؽ ) حدكث

حجاجية
البعث  ,فالمعنى المكجه حقؽ إثبات أف الساعة آتية  ,ككفر " التككيد طاقة
ٌ

عمى المحتكل القضكم لآلية مف جهة االقتضاء ؛ إذ باإلضافة إلى تككيد منطكؽ اآلية

تككيدا مضاع ا  ,جعؿ مف مقتضى المم كظ الذم اكتسب ص ة الصمكد أماـ الن ي
ردها ألنها باتت حقيقة يم ىسمما بها لحظة التم ظ "
كاالست هاـ يحجة فات أكاف ٌ
هذا المقتضى أف ( قياـ الساعػػة أمػػر يمحقٌؽ ) ال مجػاؿ لمشؾ  ,كتحػمػؿ فػػي حجاجيتها
[]4

كتقدير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 1ب ػريـ  ,محمػػد  ,االقتضػػاء فػػي سػػكرة البق ػرة ككظائ ػػه الحجاجيػػة  ,مقػػاؿ ضػػمف كتػػاب  :التحميػػؿ
الحجاجي لمخطاب  ,ص 117

 . 2الزركشي  ,بدر الديف محمد بف عبد ا﵀  ,البرىاف في عموـ القرآف  ,ج  , 2ص 408
 3ػ سكرة غافر  ,اآلية 59 :

 4ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 252
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قكة إنجاز مف باب التهديد بما سيحؿ بهـ في ذلؾ اليكـ مف عقاب إذا لـ يؤمنكا بالرسػالة
الم ىحمديػ ػة  ,كه ػػذا المقتض ػػى ثاب ػػت ال يخض ػػع لقن ػػكني الن ػػي كاالس ػػت هاـ  ,ف ػػبل نس ػػتطيع
ي
القػػكؿ ( ليسػػت السػػاعة آتيػػه ) كمػػا ال تخضػػع لبلسػػت هاـ نحػػك ( هػػؿ السػػاعة آتيػػه ؟ )

كتمثؿ هذ العبلقة بالشكؿ التالي :
اع َة َْل ِت َي ٌة
إِف الس َ
منطكقها
( مجيس الساعة يقيف قاطع )

إخضاعها لمن ي
( ليس مجيس الساعة يقينا قاطعا)

إخضاعها لبلست هاـ
( ىؿ مجيس الساعة يقيف قاطع ؟ )

المقتضى الثابت ( مجيء الساعة يقيف )
حجاجيػػة كهػػي تأكيػػد
كيكظػػؼ االقتضػػاء التركيبػػي لمتككيػػد عػػف طريػػؽ النعػػت لغايػػة
ٌ
منعكته  ,فمف خبلؿ العبلقة التي تنشأ بيف النعت كالمنعكت يقع البياف كاإليضاح فيؤكػد
لممخاطى ػػب  " ,كق ػػد تج ػػيء الصػ ػ ة لمتأكي ػػد  ,كمعن ػػى التأكي ػػد هن ػػا أف
الم ػػتكمـ ب ػػه فكرت ػػه ي
ي
]
1
[
مػػدلكؿ الصػ ة اسػػت يد ًممػػا فػػي المكصػػكؼ  ,فصػػار ذكػػر فػػي الصػ ة كػػالتكرار " ً ,ممػػا
المتمقػػي لئلقػرار بػػالمعنى لعػػدـ قدرتػػه عمػػى دحضػػه أك رفضػػه بػػأم كسػػيمة  ,فتكػػكف
يػػدفع ي
ار
الحجاجية لبلقتضاء التركيبي بالنعت " تقري ار لممعنػى ككقايػة لػه اقتضػاء  ,إقػر ا
الكظي ة
ٌ
المشػ ػػككيف
مػ ػػف أجػ ػػؿ التككيػ ػػد  ,ككقايػ ػػة لممعنػ ػػى االقتضػ ػػائي مػ ػػف ن ػ ػػي الن ػ ػػاة كاسػ ػػت هاـ ي

الحجاجيػػة مػػف
الخصػػكـ "[ , ]2فكظػػؼ ا﵀ عػػز كجػػؿ نعكتػػا تبػػرز القيمػػة
المتػػردديف مػػف ي
ٌ
ك ي
اب م ِق ٍ
يف ِفػي َعػ َذ ٍ
ػيـ ﴾[ , ]3فقػد
خبلؿ النعت االقتضائي فيقػكؿ تعػالى  ﴿ :أََال إِف الظػالِ ِم َ
نعػػت ا﵀ عػػذاب الظػػالميف بػػالمقيـ  ,الػػذم ال يرتحػػؿ كال ي ػػارقهـ  ,فجػػاء كصػػؼ العػػذاب
بالمقيـ عمى كجػه االستعارة  ,بتشبيه العذاب بدار اإلقامة ًممػا زاد مػػف قكته ػػا الحجاجيػٌة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 1ابف يعيش  ,أبػك البقػاء يعػيش بػف عمػي  : ) 2001( ,شػرح المفصػؿ لمزمخشػري  ,ت  :إميػؿ
بديع يعقكب  ,دار الكتب العممية ػ ػ ػ بيركت  ,ط  1422 , 1ق  ,ج  , 2ص 234

 2ػ العشراكم  ,عبد الجميؿ  ,آليات الحجاج القرآني  ,ص 252
 3ػ سكرة الشكرل  ,اآلية 45 :
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حجاجيػػة أق ػػكل
أكيديػػة لمصػ ػ ة إلػػى كظي ػػة
ٌ
فقػػاـ المقتضػػى التركيب ػػي بتجػػاكز الكظي ػػة الت ٌ
ػي تق ػػرر عن ػػد الظ ػػالميف ب ض ػػؿ
بترهي ػػب ي
المخاطى ػػب م ػػف الع ػػذاب  ,فخم ػػؽ مقتض ػػى ترهيب ػ ٌ
االقتضائية لمنعػت بتكضػيح ش ٌػدة العػذاب كأعطػا صػ ة الػدكاـ كاإلقامػة مػع كجػكد
الطاقة
ٌ
ػائية لممم ػػكظ بحيػػث ال يمكػػف ن يػػه أك التشػػكيؾ
إف ) ًممػػا زاد مػػف القػػكة االقتضػ ٌ
المؤكػػد ( ٌ
ي

فيه باالست هاـ  ,كيمثؿ بالشكؿ التالي :

يف ِفي َع َذ ٍ
اب م ِق ٍيـ
إِف الظالِ ِم َ
منطكقها
( لمظالميف عذاب مقيـ )

إخضاعها لمن ي
( ليس لمظالميف عذاب مقيـ)

إخضاعها لبلست هاـ
( ىؿ لمظالميف عذاب مقيـ ؟ )

المقتضى المحقؽ  /المقرر ( لمظالميف عذاب )
المطمؽ
كما يظهر االقتضاء التركيبي المعتمد عمى التككيد مف خبلؿ الم عكؿ ي

الحجاجي
المطمؽ مقتضى ال يكت ي بدكر المصدر
فيحصؿ ب ضؿ التككيد بالم عكؿ ي
ٌ
المقتضى  ,كلكال
إذا اعتقدنا أنه جيء به لمجرد التككيد فقط  ,بؿ يتجاكز إلى إنتاج ي

هذا المصدر الذم جيء به لتككيد عاممه لما حصؿ مقتضى ك يج ً
كدم[ , ]1ككظؼ
ي
الم عكؿ المطمؽ مف خبلؿ فعمه المحذكؼ في قكله َ ﴿ :و َوص ْي َنا ِْ
اف ِب َوالِ َد ْي ِو
نس َ
اإل َ
سا ًنا﴾[ , ]2كتقدير اآلية ( كصينا اإلنساف أف ييحسف لكالديه إحسانا ) فدخكؿ الم عكؿ
إِ ْح َ

المطمؽ عمى هذ المم كظات يجعؿ مف أفعالها مقتضيات ال يمكف ن يها أك االعتراض

عميها  ,فالم عكؿ المطمؽ يقي هذ األفعاؿ مف الن ي  ,نحك :لف نحسف لكالدينا  ,أك
يعترض عميها باالست هاـ نحك :هؿ نحسف لكالديف؟ فتأكد المقتضى ( اإلحساف لمكالديف)
بحيث يصبح ن يه ضرب نا مف الخياؿ كفات أكاف ن يه  .كما ٌبيف نكع الضرب في قكله :
ٍّ
ص ْف ًحا ﴾[ , ]3كهك إعراض الكجه كفيه تأثير أكثر مف الكبلـ .
﴿ أَفَ َن ْ
ض ِر ُ
ب َع ْن ُك ُـ الذ ْك َر َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ صكلة  ,عبد ا﵀  ,الحجاج في القرآف  ,ص 311
 2ػ سكرة األحقاؼ  ,اآلية 15 :
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 5 :
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 6ػ التٍّكرار :
إقناعية كطاقة تأثيرٌية
لما يتمتع به مف قكة
ٌ
المتمقي  ,كتساعد عمى نحك
أث ار جميبل في ي

الحجاجية
يشكؿ التكرار أحد الركافد
ٌ
ث
المتمقي " كيكفر طاقة مضافة تي ٍح ًد ي
في ي
فىعاؿ إلقناعه أك حممه عمى اإلذعاف ؛ ذلؾ أف التكرار يساعد أكال عمى التبميغ كاإلفهاـ

المتكمـ ثانيا عمى ترسيخ الرأم أك ال كرة في األذهاف  ,فإذا ردد المحتج ل كرة ما
كيعيف ي
ردد رابطا
المتمقي  ,كاف ٌ
يحجة ما أدركت مراميها  ,كبانت مقاصدها  ,كرسخت في ذهف ي
[]1
لممتمقي
ٌ
حجاجيا أقاـ تناغما ٌبينا بيف أجزاء الخطاب "  ,فتكرار أفكار معينة يظهرها ي
حجاجي عمى ذهنه " فالتكرير تثبيت تبرير دعكا ,
كيجعمها مدار ت كير  ,كتشكؿ ضغط
ٌ
حيثما يككف استبقاء المكرر في الزماف كالمكاف كسيمة لدحض ضد "[.]2

كيخدـ التكرار النص " ألنه يذكر به عند المعاكدة  ,فالنص المكرر الثاني يحيؿ
إلى ما قبمه بص ة جديدة ؛ألف النص المكرر هك الذم يعكؿ عميه ,كيرتبط النص المكرر
بالمتمقي ,مف حيث أف الم ً
داللي غايته التأثير كاإلفهاـ ,كتكضيح
رسؿ يردد له لغرض
ي
ي
ٌ
[]3
السابؽ له كتثبيته "  ,فهك ليس " ذلؾ التكرار المكلد لمرتابة أك المكلد لمخؿ في البناء ,
لغكية جديدة  ,باعتبار أحد ميكانزمات عممية
إنه التكرار الذم يسمح لنا بتكليد بنيات ٌ
ص كتكالد كانسجامه  ,فالعبلقات
إنتاج الكبلـ  ,كهك أيضا التكرار الذم يضمف تنامي الن ٌ

الحجاجية تقكـ بينها عبلقات تسمسؿ كترابط مف خبلؿ مبدأ ارتباط البلحؽ بالسابؽ ,كفقا
ٌ
الحجاجية "[ , ]4كلمتكرار دكر في " السبؾ المعجمي  ,كذلؾ أف
المتكمـ كأهدافه
ٌ
لمقاصد ي
يحيؿ الم ظ المكرر إلى ل ظ آخر سابؽ مرادؼ  ,أك مرادؼ قريب  ,يرتبط به باالحالة

[]5
صد عنه
المشتركة "  ,كالتكرار في القيرآف " آية في ي
الح ٍس ًف  ,ال تىممٌه الن س كال تى ي
[]6
األيذف ؛ ألنه اعتمد عمى أسباب جعمت يكؿ مكرر جديد في مكطنه ".

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الدريدم  ,سامية  ,الحجاج في الشعر العربي  ,ص 168
 2ػ العبد  ,محمد  ,النص والخطاب واالتصاؿ  ,ص 237
 3ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج  ,ص 154

 4ػ العزاكم  ,أبك بكر ,الخطاب والحجاج  ,ص  49ػ ػ ػ 51

 5ػ العبد  ,محمد  ,مقاؿ  :النص الحجاجي  ,كتاب الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ج , 2ص35

 6ػ فريد  ,فتحي عبد القادر :)1980(,فنوف البالغة بيف القرآف وكالـ العرب  ,دار المكاء  ,ط,1ص 36
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اهتـ عدد مف المستشرقيف بدراسة البعد الحجاجي االقناعي لبنية التكرار في
ك ٌ
الخطاب الحجاجي العربي  ,فترل بارب ار جكنستكف ككتش " أف خطاب الحجاج العربي
يعتمد في اإلقناع عمى العرض المغكم لمدعاكل الحجاجية بتكريرها كصياغتها صياغة
مكازية  ,كالباسها إيقاعات نغمية بنائية متكررة  ,كترل أف هذا الطراز مف الحجاج هك
نتيجة المركزية الثقافية لمغة العربية في المجتمع العربي االسبلمي  ,كتسمي بارب ار هذ
االستراتيجة الببلغية  :استراتيجية اإلقناع بالتكرير  ,كبالصياغة المكازنة  ,كبإلباس الدعكل
كاعادة إلباسها إيقاعات نغمية متغيرة مف الكممات تسميها باسـ استراتيجية العرض"[. ]1
المتمقي فقد اهتـ به ببلغيك العرب
كألهمية التكرار في تقريب المعنى في ن س ي
آني ألف " دراستهـ لمنص القرآني كالبحث في إعجاز قد دفعتهـ
في تناكلهـ لمنص القر ٌ
إلى البحث في مثؿ هذ الظكاهر  ,خصكصا أنه قد كردت في القرآف بعض نماذج مف
[]2
ش ْي ًئا
التكرار"  ,كمف نماذج تكرار ل ظة قكله تعالىَ ﴿ :ي ْوَـ َال ُي ْغ ِني َم ْولًى َعف م ْولًى َ
وف ﴾[ ]3فقد اهتـ التكرار بترديد ﴿ َم ْولًى ﴾ كهك الحميؼ ؛ إلكساب النص
نص ُر َ
َوَال ُى ْـ ُي َ
المتمقي
قكة
ٌ
إقناعية تيٍب ًرز أهمية ( ن ي عدـ اإلغناء) لتأكيد هذا المعنى كترسيخه في ذهف ي

المتمقي لمخطاب يدرؾ بقكته االستداللية " أنه ال يغني يمكاؿ عف
فتكرار ﴿ َم ْولًى ﴾ جعؿ ي
يمكاليه بشيء مف اإلغناء حسب مستطاعه كال ينصرهـ ناصر شديد االستطاعة هك

أقكل منهـ يدفع عنهـ غمب القكم عميهـ  ,فا﵀ هك الغالب ال يدفعه غالب "[ , ]4فحقٌؽ
استداللية بادراؾ قدرة ا﵀  ,كأنه هك سبحانه الممجأ .
التٌكرار لمنص قكة
ٌ
ِ
آم َف
كارتبط النداء في ﴿ َيا قَ ْوِـ ﴾ بتكرار صكتي في قكله تعالى َ ﴿ :وقَا َؿ الذي َ
وف أ ْ ِ
َيا قَ ْوِـ ات ِب ُع ِ
ش ِاد * َيا قَ ْوِـ إِن َما ََٰى ِذ ِه ا ْل َح َياةُ الد ْن َيا َمتَاعٌ ﴾ [ , ]5فقد
س ِبي َؿ الر َ
َىد ُك ْـ َ

حجاجية " فالمنادل المكرر
داء قكة
ٌ
حمؿ التكريار الن ى
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

﴿

َيا قَ ْوِـ

﴾

 ,جاء يم ٍرتى ىك انز أساسيا

 1ػ نقبل عف  :العبد  ,محمد  ,مقاؿ  :النص الحجاجي  ,كتاب الحجاج مفيومو  ,ج ,2ص37
 2ػ المنصكر  ,زهير : ) 2013(,دراسات أسموبية في الشعر العربي الحديث  ,مف إصدارات
نادم اإلحساء األدبي  1434 ,ق  ,ص 13

 3ػ سكرة الدخاف  ,اآلية 41 :

 4ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 25ص 312
 5ػ سكرة غافر  ,اآليتاف  38 :ػ ػ ػ 39
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فالمنادل أحكـ ما بعد ,
المتمقي صكتيا  ,كيحتج عميه بزكاؿ هذ الحياة ال انية  ,ي
لم ت ي
كاحتيج له ضمف بنية تك اررٌية  ,متنت النص"[ ]1كساعد تكرار النداء عمى تكثيؼ نظر

المتمقي لما بعد مف القضايا المطركحة يب ٍغىية اإلقناع بها  ,فقامت بنية النداء الثاني
ي
بإحالة الخطاب لما بعد مف تكضيح طرؽ الرشاد  ,فشكؿ تكرار النداء ضغطان ذهنيان
آني في هذا
المتمقي ليقكد لبلقتناع مف خبلؿ استمالة المنادل  ,كاعتمد الن ٌ
عمى ي
ص القر ٌ
المثاؿ عمى تكرار الشكؿ كهك " تكرير المكرر بذاته بهدؼ تثبيته كتبرير دعكا "[. ]2

هيبي في القمكب  ,كأثر
كيؤدم التكرار الم ظي كظي ة االستدالؿ لما له مف كقع تر ٌ
اعقَ ًة ٍّم ْث َؿ ص ِ
ضوا فَ ُق ْؿ أَن َذرتُ ُكـ ص ِ
اعقَ ِة
َع َر ُ
تهديدم في األذهاف  ,فيقكؿ تعالى  ﴿ :فَِإ ْف أ ْ
ٌ
َ
ْ ْ َ
ود ﴾[ , ]3فكانت { الصاعقة } في قكله ﴿ :فَ ُق ْؿ أَن َذرتُ ُكـ ص ِ
اعقَ ًة ﴾ أداة كعيد
َع ٍاد َوثَ ُم َ
ْ ْ َ
لقريش إلعراضهـ عف الدعكة التي لـ تعاقب تاريخيا بالصاعقة فاستخدمت الصاعقة

في سياؽ التهديد كالكعيد حتى أف بعض أهؿ قريش كضعكا أيديهـ عمى فـ الرسكؿ
الكريـ كاستحم ك أف ال ينطؽ ما بعدها  ,فمجرد ذكر الصاعقة أرهبتهـ  ,كزاد مف قكتها
الحجاجية تكرارها مع شكاهد مف األقكاـ التي سبقتهـ كعكقبت بها فقاؿ تعالى ٍّ ﴿ :مثْ َؿ
ٌ
ص ِ
أما قكـ عاد فاهمكهـ ا﵀ بالريح
اعقَ ِة َع ٍاد َوثَ ُم َ
َ
ود ﴾ فقكـ ث يمكد أهمكـ ا﵀ بالصاعقة ٌ

فعكؿ ا﵀ سبحانه بتكرارها إيقاع التأثير
كاستخدمت هنا الصاعقة مف باب المجازٌ ,
فتصرؼ في االحتجاج عمى
المتمقي  ,كادراؾ حقيقة مصيرهـ "
ٌ
كاإلفهاـ في ن س ي
الكحدانية كالقدرة  ,فتكعدهـ بما أصاب ىمف قىٍبمىهـ مف المكذبيف بآيات ا﵀ "[. ]4
ٌ
قريش

الصاعقة
عاد

ثمكد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ػ صادؽ  ,مثنى كاظـ  ,أسموبية الحجاج التداولي والبالغي  ,ص 157

 2ػ العبد  ,محمد  ,مقاؿ  :النص الحجاجي  ,كتاب الحجاج مفيومو ومجاالتو  ,ج ,2ص37
 1ػ سكرة فصمت  ,اآلية 13 :

 2ػ الباقبلني  ,أبك بكر محمد بف الطيب  ,إعجاز القرآف  ,ص 12
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الحجاجي مشكبلن تناغمان بيف أجزاء الخطاب  ,فى يك ٌرر
كما يقع التٌكرار في العامؿ
ٌ
اىا إِال
ص َب ُروا َو َما ُيمَق َ
العامؿ ( ما  ...إال ) في قكله تعالى َ ﴿ :و َما ُيمَق َ
اىا إِال ال ِذ َ
يف َ
ُذو َحظَّ َع ِظ ٍيـ ﴾[ ]1فساعد التكرار عمى تثبيت حجة تمسؾ المؤمف بمكارـ األخبلؽ

كالترغيب فيها  ,مع ت خيـ لممقصكر  ,كما أف في تكرار ال عؿ يمقٌاها " إظهار لمزيد
[]2
تحت العاطؼ ".
االهتماـ بهذا الخبر بحيث ال يستًتر مف صريحه شيء ى
عقدية تيؤكد التكحيد ا﵀ في قكله
حجاجية
ككرر ا﵀ تعالى كممة ( إله ) لغاية
ٌ
ٌ
ٌ
[]3
َٰ
َٰ
تعالى  ﴿ :و ُىو ال ِذي ِفي السم ِ
اس إِلَ ٌو َوِفي ْاأل َْر ِ
ض إِلَ ٌو ﴾  ,كعدؿ عف قكله ( كهك
َ َ
َ
المشترؾ فيهما  ,كقد
الذم في السماء كاألرض إله ) الحتمؿ المعنى أنه هك االله ي
يككف فيهما آلهه غير مشتركة ً ,مما يعني أف في السماء إلهان خاصان بها ككذلؾ في
المشترؾ فيهما هك ا﵀  ,كال يمكف قبكؿ هذا
األرض إله خاص بها كلكف اإلله ي
الكحدانية  ,فا﵀ هك األحد كالصمد  ,في حيف لك ٌأكلنا
االحتماؿ ؛ ألنه يتعارض مع مبدأ
ٌ
ينص عمى أنه إله في
القكؿ ( كهك الذم في السماء كفي األرض إله ) فإف ذلؾ ال ٌ
السماء  ,بؿ يؤكد عمى أنه إله في األرض فقط ؛ ألف معنى التأكيؿ أنه في السماء مف

غير إشعار إلى إنه إله مع تأكيد أنه إله في األرض  ,فالمعنى أنه مكجكد في السماء
كلكنه في األرض إله  ,لكف التكرار جاء ضركرة لمنع أم احتماؿ آخر  ,أك تأكيؿ مف
اس إِ ََٰلو وِفي ْاألَر ِ َٰ
خبلؿ التكرار في ﴿ و ُىو ال ِذي ِفي السم ِ
نص صريح عمى
ض إَِل ٌو ﴾ ٌ
ٌ َ
َ َ
ْ
َ
أنه إله في السماء ال إله غير  ,كفي األرض هك إله ال إله غير [ , ]4فقرب هذا
المتمقي  ,كهدـ أم احتماؿ آخر كحممه عمى اإلذعاف
التكرار المعنى المراد إلى ن س ي
حجاجية إقناعية أزالت أم ليٍب و
س قد يقع فيه
الكحدانية ﵀  ,فالتكرار حقؽ غاية
لمبدأ
ٌ
ٌ
المتمقي  ,كلـ ً
يأت مف باب الترتيب أك الرتابة  ,كجذير بالذكر أنه هنالؾ مف يرل أفاد
ي
أف عبكدية أهؿ السماء تختمؼ عف كي ية عبادة أهؿ األرض .
ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة فصمت  ,اآلية 35 :

 2ػ ابف عاشكر  ,محمد الطاهر  ,تفسير التحرير والتنوير  ,ج  , 24ص 295
 3ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 84 :

 4ػ السامرائي  ,فاضؿ صالح  ,أسئمة بيانية في القرآف الكريـ  ,ص  176ػ ػ 177
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المتمقي  ,كمحركان لمعمميات
كقدـ التكرار
الحرفي يب ٍعدان حجاجيان مؤث انر في ان عاالت ي
ٌ
ار ﴾[ , ]1فالتكرار
ض قَ َر ًا
الذهنية  ,مكث ا لطاقة إقناعية كما في قكله َ ﴿ :ج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاأل َْر َ
ار ﴾ بتكرار الراء " له ص ة التكرار ؛ ألنه عند النطؽ به ساكنا لتحديد
الحرفي في ﴿ قَ َر ًا
ٌ
مخرجه ال يقطع صكته المساف بالتقائه تماما مع مقابمه مف ال ؾ  ,بؿ يظؿ مرتعشان به

[]2
م  ,كيجعؿ
يكرر "  ,هذا التكرار الصكتي يطيؿ مف أمد التكرار ال كر ٌ
زمنا ما كأنه ٌ
المتمقي  ,فاألرض قارة أم ساكنة مهيأة لخدمة اإلنساف
ال كرة
ٌ
الحجاجية تدكر في ذهف ي
فيقكـ ب يكؿ ما يريد عمى أرضها  ,فرسخ التكرار الصكتي نً ىعـ ا﵀ لتككف مكانا لمسعي
كاستدالال عمى عظمته  ,كما كقع التك ارر الصكتي في الرباعي المضعؼ في قكله :

ص ًار ﴾
س ْم َنا َعمَ ْي ِي ْـ ِر ً
ص ْر َ
يحا َ
﴿ فَأ َْر َ

[]3

حامبل طاقة تأثيرية تتناسب مع مكسيقا الطبيعة

المتمقي ما أف يقع كقعها في أذنه بحيث
كأصكات الرياح كما فيها مف قكة ترهيبية تخيؼ ي
يتسؽ المعنى اتساقا يشغؿ الن س كما جانبا كبي ار مف حسف العبارة راجع إلى التكرار ,

الحسي.
الحرفي في تشخيص المعاني كتقريبها مف إدراكنا
كيشارؾ التكرير
ٌ
ٌ
كمف نماذجه تكرار قصص األنبياء كذكر أسماء الرسؿ كاألمـ السابقة  ,ف ي ذلؾ
لممتمقي  ,كتأثير فيه لبلعتبار ًمما كاف مف أمرهـ  ,نحك قكله تعالى :
غاية إقناعية ي
ض ِرب ْاب ُف مريـ مثًَال إِ َذا قَوم َؾ ِم ْن ُو ي ِ
وف ﴾[ , ]5كعبر الجاحظ عف هذا
صد َ
َ
﴿ َولَما ُ َ
ُْ
َْ ََ َ
ً
صة مكسى كهكد  ,كهاركف كشعيب  ,كابراهيـ
التكرار بقكله "كقد رأينا ا﵀ ٌ
ردد ذكر ق ٌ
و
كعاد كثمكد  ,ككذلؾ ذكر الجنة كالنار ؛ ألنه خاطب جميع األمـ  ,كأكثرهـ معاند
[]4

مشغكؿ ال كر ساهي القمب "[ , ]6فأراد ا﵀ مف تكرار هذ القصص أف " يثبتها في يكؿ

و
قمب  ,كيزيد الحاضريف ف ػي اإلفهػاـ كالتحذيػر"[ , ]7كيػرل ابػف رشيػؽ أنػه ال يػجػب تك ػرار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ سكرة غافر  ,اآلية 64 :

 2ػ السيد  ,عز الديف  ,التكرير بيف المثير والتأثير  ,عالـ الكتب  ,ط  , 1986 , 2ص 11
 3ػ سكرة فصمت  ,اآلية 16 :

 4ػ السيد  ,عز الديف عمي  ,التكرير بيف المثير والتأثير  ,ص 77 , 46
 5ػ سكرة الزخرؼ  ,اآلية 57 :

 6ػ الجاحظ  ,أبك عثماف عمرك بف بحر  ,البياف والتبييف  ,ج  , 1ص 105

 7ػ ابف قتيبة  ,عبدا﵀ بف مسمـ ( ) 1973تأويؿ مشكؿ القرآف  ,ت  :السيد أحمد صقر ,ط , 2ص334
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" اسػػما إال عمػػى جهػػة التشػػكيؽ االسػػتعذاب  ,أك عمػػى سػػبيؿ التنكيػػه بػػه  ,كاإلشػػارة إليػػه
ب ػػذكر  ,أك عم ػػى س ػػبيؿ التقري ػػر كالت ػػكبيخ "[ , ]1كتكػ ػرار القص ػػص ي ػػدخؿ ض ػػمف تك ػ ػرار
المعنى ؛ إلخراج المعنى الكاحد في قكالب مختم ػة حتػى يتجمػى إعجػاز  ,لتقريػر المعنػى
كاقناع العقبلء بأنه ليس كبلـ بشر.

[]2

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ ابف رشيؽ  ,أبك عمي الحسف القيركاني  : ) 2013(,العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ,
ت  :محمد بف عمي الجيبلني  ,المكتبة التكفيقية ػ ػ مصر  ,ط , 1ج  , 2ص  24ػ ػ 25

 2ػ داكد  ,محمد : ) 2007(,كماؿ المغة القرآنية بيف حقائؽ اإلعجاز كأكهاـ الخصكـ نظرات
فيما أثير مف شبهات كأكهاـ  ,دار المنار ػ ػ ػ القاهرة  ,ص183
201

الخاتمة :

بػػدأت الد ارسػػات ً
قدي ػة الحديثٌػػة التػػي تهػػتـ
المعاص ػرة تنػػافس الد ارسػػات الن ٌ
الح ىج ٌ
اجيػػة ي
ػمية
المتمقػي لتكػكف اسػتراتيجية تكاص ٌ
بالمتمقي كتسعى لمتأثير فيه  ,بؿ جعمت غايتها ذلػؾ ي
ي
الحجاجيػة فػي سػكر الحػكاميـ
مهمه تى ٍع ىم يد لمتأثير في اآلخريف  ,كمػف خػبلؿ د ارسػة البنيػة
ٌ
حجاجية تكصمنا لمجمكعة مف النتاجات التالية :
دراسة
ٌ

ً
بي اإلسبلمي  ,كارتبط بم هكـ الجدؿ كالبرهاف
ظهرت إرهاصات الح ىجاج في التراث العر ٌ
 ,كاستند إلى م هكـ اإلفهاـ كاالقتناع .
الحجاجي ػػة عن ػػد الج ػػاحظ م ػػف خ ػػبلؿ مس ػػبار اإلفه ػػاـ كعن ػػد عب ػػد الق ػػاهر
ب ػػرزت النزع ػػة
ٌ
الحجاجية مف خبلؿ ميكرزما االدعاء كاالعتراض .
اهتـ باالستعارة
ٌ
الجرجاني ٌ
ػاجي عنػػد العػػرب المحػػدثيف كفػػي مختمػػؼ ميػػاديف
ظهػػكر د ارسػػات ارئػػدة فػػي الػ ٌػدرس الحجػ ٌ
ً
ػداكلي  ,كبػرزت قامػات عر ٌبيػة ق ٌػدمت إسػهامات مميػزة
الح ىجاج مف ال مس ٌي ك
الببلغي كالت ٌ
ٌ
في هذا الحقؿ .
ػاجي  ,كتنػكع بػيف الت ػات
يعد االلت ات مف أكثر ال نكف الب ٌ
بلغيػة تكظي ػا فػي الحقػؿ الحج ٌ
فػػي الض ػػمائر كفػػي األفع ػػاؿ كالع ػػدد لغايػػة إثب ػػات حج ػػج تػػدعـ األطركح ػػات كاستحض ػػار
حسية لزيادة درجة االقتناع كاإلذعاف .
مشاهد معنكية بأخرل ٌ
الحجاجيػػة فػػي الػػنص القرآنػػي مػػف مجػػاالت فمس ػ ٌية اهتمػػت بمنطمقػػات
تنكعػػت األسػػاليب
ٌ
كتقنيػػات ً
ببلغيػػة تناكلػػت مكضػػكعات االلت ػػات االسػػتعارة كالتمثيػػؿ
الح ىجػػاج  ,كمجػػاالت
ٌ
حجاجيػػة
تداكليػػة مػػف ركابػػط كعكامػػؿ كسػػبللـ
المقابمػػة كالصػػكرة ال ٌنيػػة  ,كبػػيف مجػػاالت
ٌ
ٌ

كأفعاؿ كبلـ كاضػمار كاقتضػاء كتكػرار  ,فسػاعد هػذا التنػكع عمػى إكسػاب الػنص القرآنػي
درجة عالية مف التأثير كاإلقناع في متمقي الخطاب .
اصػ ػػؿ
تعػ ػػددت كسػ ػػائؿ اإلقنػ ػػاع كالتػ ػػأثير فػ ػػي سػ ػػكر الح ػ ػكاميـ لتحقػ ػػؽ أعمػ ػػى درجػ ػػات التك ي

المتمقي لمكصكؿ إلى أقصى حدكد اإلذعاف كالتسميـ.
كالت ي
المتكمـ ك ي
اعؿ بيف ي
اجية إضافة لمػا تحمػؿ مػف
الببلغية في سكر الحكاميـ طاقات
حممت ال نكف
اقناعية حج ٌ
ٌ
ٌ
المتمقي .
الجمالي
مظاهر التزييف كالتنميؽ
األسمكبي فكانت أداة إقناع في ي
ٌ
ٌ
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الحجاجيػػة فػػي سػػكر الح ػكاميـ ًممػػا سػػاعد عمػػى تناسػػؽ كانسػػجاـ الخطػػاب
تنػػكع الػػركابط
ٌ
ػدم
ػاعي فػػي هػػذ السػػكر  ,كمػػا تنكعػػت اسػػتخدامها بػػيف االسػػتعماؿ التأييػ ٌ
ػاجي االقنػ ٌ
الحجػ ٌ

االبطالي نحك  :لكف  ,بؿ  ,إذا .
نحك  :ثيٌـ  ,حتٌى  ,إذا  ,كاالستعماؿ
ٌ
الحجاجيػة مػف
الحجاجية في سكر الحكاميـ لما تحممه مف تقييػد االمكانػات
تعدد العكامؿ
ٌ
ٌ
الحجاجيػ ػػة بػ ػػيف
خػ ػػبلؿ تكجيػ ػػه القػ ػػكؿ إلػ ػػى مػ ػػا يعتقػ ػػد المػ ػػتكمـ  ,فتعػ ػػددت اسػ ػػتعماالتها
ٌ
التعارض كما في لكف كانمػا  ,أك التقييػد كمػا فػي ( الن ػي  ...إال ) أك التسػاكؽ كمػا فػي

( الن ي  ...إال ) ك قميبل .
المتمق ػػي نح ػػك
ػممية
ٌ
قام ػػت الس ػ ٌ
الحجاجي ػػة ف ػػي س ػػكر الحػ ػكاميـ عم ػػى حج ػػج ت ػػدعـ تكجي ػػه ي
الحقػػائؽ عب ػػر االسػػتدالؿ لمكص ػػكؿ لتكحيػػد ا﵀ م ػػف خػػبلؿ مس ػػتكيات مختم ػػة م ػػف الس ػػمـ
الببلغي كسممية االستدالؿ .
الحجاجي فبرز فيها سممية المعجـ كسممية النظاـ
ٌ
ٌ
ػتداللية مػف خػبلؿ تػكافر يكػ ٌؿ
إقناعية
حجاجية ذات أبعاد
شكمت المناظرة أداة
منطقية كاس ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األدبي ػػة معتم ػػدة عم ػػى طاق ػػة الحػ ػكار
الحجاجي ػػة ف ػػي بنيته ػػا
األدبي ػػة ك
عناص ػػر المن ػػاظرة
ٌ
ٌ
ٌ

المضادة .
المتمقي كاقناعه كدحض حججه
ٌ
ٌ
االقناعية لمتأثير في ي
ػاجي مسػػتثم ار مػػا
نهضػػت القػػكة االنجازٌيػػة فػػي االسػػت هاـ كالنهػػي كاألمػػر كالنػػداء بػػدكر حجػ ٌ

الحجاجية بنجاح .
ببلغية ساعدت عمى تكجيه القكؿ لؤلهداؼ
لغكية كطاقة
ٌ
ٌ
فيه مف قكة ٌ
م فػي
كظ ت االستعارة في سكر الحكاميـ لغايات
ٌ
حجاجيػة  ,كظهػر االسػتعماؿ االسػتعار ٌ
حجاجيا لبلستعارة .
مجاؿ االدعاء كاالعتراض كالذم شكؿ نمطا
ٌ
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