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مةمقد:  

      احلمد هللا، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيد رسول اهللا دنا حممρ  وعلى آله وصحبه
  : وبعد .أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

وقد ازدهرت . ، والثّقافيةلقد كثُر احلديثُ عن احلجاج، ومقاربته ملختلف اخلطابات العلمية، واإلنسانية   
الدراسات احلجاجيةُ يف اآلونة األخرية خاصةً باملغرب العريب، وأخذت تستشرف آفاقا جديدة بفضل نفرٍ من 

  .الدارسني الطّليعيني، حيثُ غدت املؤمترات تعقَد لبحث إشكاالت احلجاج، والبحوث تؤلَّف يف رصد قضاياه

. من أهم النظريات اليت تم التداولية ا، إىل جانب نظرية التلفّظ، وأفعال الكالمِويعد احلجاج       
واحلجاج يركّز أساسا على دراسة الطّريقة واألسلوب اللّذين يتبنامها املتكلّم للتغيري مما يعتقده املتلقّي، وإلقناعه 

أكثر احلجاجي باملوضوع املراد إيصالُه له؛ فاخلطاب  دينش ه خطاباقًا باجلمهورِ؛ ألناللّغوية التص اخلطابات
االستمالة والتأثري يف املتلقّي قصد االخنراط أو الفعل، وذَلكُم هو جوهر اخلَطابة؛ إذْ يسعى اخلطيب إىل التأثري يف 

وقفه، وإما لتغيري رأيه كي يبين املتلقّي، إما بدفعه لتبني رأيٍ ما، أو االستجابة لطلبٍ معين، وإما لتدعيمِ م
  .موقفًا جديدا

    ،البشري اإلبراهيمي دطَب حممة يف خجاجيالوظيفة احل جاوز فَحصال ي راسةهذه الد وذلك  وطموح
 ؛ببعضٍ بعضها احلجج جتانس مدى وتوضيح اإلقناع، إحراز علىقدرا  دىوم وتقوميها، احلجج دورِ تحديدب

مع التمهيد لبعض املعطيات النظرية اليت قاربت مبحثَ . والنتائج ماتاملقد بني القائمة العالقات يف البحث أي
  .احلجاج ونظرياته

، "حمد البشري اإلبراهيمياستراتيجيات احلجاجِ يف خطَبِ م:"من أجل ذلك، وسمنا هذه الدراسةَ بـ     
  .م1962نوفمرب  02 يفبـمسجد كتشاوة  بعد االستقالل لَه مجعة ل خطبةأوبالتركيز على 

ما تنطوي عليه النفس من غاية اإلعجابِ واإلجاللِ لرجلٍ عظيمٍ بعقله ولسانِه،  البحثإىل هذا انا دح وقد     
. ملكهم للحجةهو البشري اإلبراهيمي أهم خطباء اجلزائر، وأ .وجبات اإلكبارِم نم ذلك وغريِوبقلبِه ووجدانه، 

أضف إىل ذلك ما لتلْك اخلُطبة من أمهية خاصة؛ باعتبارها أولَ خطبة مجعة بعد استقالل اجلزائر، مثّ ألنّ 
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وقد . مسجد كتشاوة افتتح ا من جديد، ورجع كما كان مسجِدا، بعد أنْ حوله االستعمار إىل كتدرائية
  .طبةَ املشهودةَ حبضورِ وفود من مجيع الدول العربية واإلسالميةألقى اإلبراهيمي هذه اخل

       ،د البشري اإلبراهيمية مبحمة اخلاصات احلجاجيا؛ لنكشف اآلليجاجياخلطبة ح لقد أردنا بذلك استنطاق
غية احلجاجية اليت ونتبين قوة الكلمات والعبارات يف توجيه املخاطَب، ونبحث يف القواعد اللّغوية والبال

انتظمت خطبة االستقاللِ، وحكَمت بناَءها، مع التعريف بأهم النظريات احلجاجية الغربية احلديثة اليت اهتمت 
املنطق، والبالغة، واللّسانيات: مبجاالت ثالثة.  

    يف الت رس احلجاجيت االنتباه إىل جذور الدلفا، أن ننا أردنا، أيضةً يف البالغة واحلق أنخاص ،راث العريب
كما هدفْنا إىل الوقوف عند أهم رواد الدراسات احلجاجية العربية املعاصرة، وخباصة يف بالد املغرب . التقليدية

ا يلي.  العريبراسة تبتغي اإلجابة عموهذه الد:  

القول التأثريي يف خطبة البشري  ما مدى حضور وسائل اإلقناع لغويا ودالليا، وماهي متضمنات_  
اإلبراهيمي؟ وفيم تتمثّل اآلليات احلجاجية اليت اعتمدها لتحقيق اإلقناع، والظّفر بالنتيجة املرغوب فيها؟ وهل 

  تتوافق األشكال البالغية اليت وظّفها مع آليات البالغة اجلديدة؟

        راسة مأمولَها، وتلَ هذه الدصحا باملولكي تغايتها استعن دركواملنهج الوصفي ،ارخييا املنهج نهج التأم ،
عنا مسرية درسه عند القدماء واحملدثني، مع عرضٍ ألهمفكرة احلجاج، وتتب نا من خالله منوفقد رصد ،ارخييالت 

طبة، من خالل الروابط ، فمن أجل وصف الظّواهر احلجاجية الكامنة يف اخلوأما املنهج الوصفي. نظرياته
. لكشف عن كيفية إسهام املكونات اللّغوية دالليا يف عملية اإلقناعأو وسائل اإلقناع اللّغوية، وااحلجاجية، 

  .كما حبث املنهج يف خصائص بنية امللفوظ احلجاجي للخطبة

، وخامتةً تتضمن أهم النتائج اليت مدخال وفصلني يتفاوتان نسبيا يف الطّول هذا البحثُ يضم بني دفّتيه        
وقد حاولنا يف املدخل أن جنلو جوانب من سرية حممد البشري اإلبراهيمي، فيما يتعلّق . انتهت إليها الدراسة

واإلصالحي جل بنشأته، وحتصيله الثّقايفّ، ونشاطه العلميفاصيل، ألنّ احلديث عن هذا الردون إيغال يف الت ،
  .الفذّ يطول ما يطولُ، ولكنه يقصر عن اإلحاطة أو ما دوا

جاج، وعالقته مبجاله فهوم احلمل أربعة مباحث، تصدى املبحث األول على الفصل األولوقد اشتمل       
واإلقناع  ،واالستدالل ،ع مصطلحات أخرى كالربهانم املفهومي، وبين املبحث الثاين حدود تداخل احلجاج
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ملالمح احلجاج يف التراثني الغريب والعريب، أما بالنسبة إىل التراث الغريب،  يف املبحث الثالث كما عرضنا.واحلوار
سطائيني، مثّ فإننا حبثنا يف احلجاج يف الفكر اليوناينّ القدمي، من خالل التركيز على اجلدل واخلطابة عند السف

األرسطي رس احلجاجينا اقتصرنا على . عند أفالطون، كما وقفنا عند الدفإن ،راث العريبسبة إىل التا بالنوأم
ة للحجاج عند كل من اجلاحظ، وابن وهب، وحازم القرطاجينظريرات النصوالت.  

البالغي الغريب املعاصر وأهم نظرياته،  الكشف عن احلجاج يف الدرس يف املبحث الرابع ولقد حاولنا     
ة، فقدة اليت أنتجتها املدرسة البلجيكيظريات احلجاجيالن ة اخلطابة اجلديدة لبريملان، باعتبارها من أهممنا نظري

واليت قاربت احلجاج بالغيا، مث أثبتنا نظرية احلجاج عند توملني الذي حاول إعطاء احلجاج مسة عقالنية، 
قوفه عند نظرية احلجاج يف اللّغة، وانتهينا إىل أوزفالد ديكرو الذي قارب احلجاج لسانيا بو. را منطقياومظه

  .والعوامل والروابط ،عرضه لنظرية السلّم احلجاجيوب

 وختمنا هذا الفصل بالتطرق إىل احلجاج يف الدراسات العربية املعاصرة، من خالل أهم ما قدمه الباحثون    
فتناولنا احلجاج يف الدرس الفلسفي . العرب يف هذا امليدان، وقد ركّزنا على دارسني هلم اتجاه واضح املعامل

عند طه عبد الرمحن، كما عرضنا للحجاج يف الدرس البالغي عند حممد العمري، ووقفنا على احلجاج يف 
رس اللّساينّ عند أيب بكر العزاويالد.  

، فهو على اجلملة ولوج يف عوامل خطبة الشيخ البشري اإلبراهيمي، عرب دراسة تطبيقية يف اينلثّالفصل اأما     
  بديعومن ، الكنايةو التشبيهواالستعارة ك األساليب البيانيةمن  املتوفرة يف اخلطبة البالغية للحجاجاآلليات 

 .ةة داخل اخلطبمع تبيان مدى حتقق قيمتها احلجاجي ،فريعوت كراروت

  ةالعوامل احلجاجيو ،ة ومعايريهاالروابط احلجاجي: هاومن اللغوية آلليات احلجاج املبحث الثاينوقد خصصنا 
  .واملقام والتمثيل أفعال الكالمو ،أسلوب التوكيدو ،أدوات الشرطو ،القصرك

احلجاج، مبا تتيحه للباحث  على أنه البد من التنويه باجلهود املبذولة اليت مهدت السبيل لدرس مباحث      
" اللّغة واحلجاج"و" اخلطاب واحلجاج: "ومن أهم هذه املراجع اليت اعتمدت عليها دراستنا. من طرائق التحليل

 ،حملمد العمري" يف بالغة احلجاج اإلقناعي"لعبد اهللا صولة، و" احلجاج يف القرآن"أليب بكر العزاوي، و
: اشةصابر احلب وحبث ،عبد اهلادي بن ظافر الشهريل" مقاربة لغوية تداوليةة اخلطاب استراتيجي" :وكتاب

  . البحوث اجلامعية باإلضافة إىل بعض ،التداولية واحلجاج
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ولعلّ من أهم الصعاب اليت عرقلت مسعانا، ووقفت دون بلوغ الغاية القصوى حمدودية الدراسات      
رس احلجاجية، بسبب حداثة الدطبيقيال، واختالف  التوندرة االختصاص يف هذا ا ،يف العامل العريب

باإلضافة إىل تداخل احلجاج مع . املصطلحات اخلاصة بالدرس احلجاجي، وتعدد املفاهيم للمصطلح الواحد
ب إملاما السياسي، والديين، واالجتماعي، والفلسفي، والنفسي، واللّساينّ، مما يتطل: حقول معرفية أخرى منها

  . واسعا من الدارس

وإنه ال مندوحة من . ويف األخري نرجو أن تكون هذه احملاولة قد قاربت البغية، وأن تصادف قبوال كرميا    
، فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء، وال يسعنا إال أن نتقدم بأخلص الشكر حممد صغري: التنويه بفضل األستاذ املشرف

  .غ على هذا البحث من عنايته، فالشكر لكلّ من آزر وسدد وأعانواالمتنان لكلّ من أسب

  يف يتعمق مل امم أو مل يدرس، امم الكثري فيه لافماز ،حقّه املوضوع استكملنا ناأن -ذلك بعد- نزعم وال  
ولعلّ ما بذلناه من  .باعاًت يتكامل بناٍء يف لبنةً ا للجهود، وأن يكونامتداد يكون أن البحث هذا وحسب ،حتليله

  .جهد يغفر ما يف هذه الدراسة من نقصٍ

  .ينريدم ،ونفيد مبا نستفيد ،ه آخذين ولوجهه الكرميِنِوبأحس ،لنياما عنملا عما بِنأن جيعلَ اهللا تعاىل نسألُ   
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الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي:  

  :مولده ونشأته-1

قال حممد و. 1"إن اإلبراهيمي فلتة من فلتات الزمان، وإن العظمة أصل يف طبعه:" قال العريب التبسي  

ليس من اليسري السهل أن يكتب أحد عن الشيخ البشري اإلبراهيمي يف شخصيته املتعددة :" طاهر فضالء

  2"معارف ومعامل نب آفاق مسو، وخضماجلوانب، ويف كل هذه اجلوا

يوم اخلميس  عدي بن عمر بن عبد اهللا بن عمر اإلبراهيمي املولودبن حممد الساإلبراهيمي  البشريحممد هو      

الثالث عشر من يونيو عند طلوع الشمس يف الرابع عشر من شهر شوال سنة ست وثالمثائة وألف، ويوافق 

بن حيي بن مساهل، ويرفع نسب هذه القبيلة إىل إدريس بن  إبراهيمبأوالد  وهو من قبيلة تعرف، م1889سنة 

األول لألشراف األدارسة، وبيته أحد البيوتات اليت حفظت رسم العلم وتوارثته عبد اهللا اجلد.  

م وحفظ القرآن نشأت يف بيت والدي كما ينشأ أبناء بيوت العلم، فبدأت يف التعلّ:"ويقول عن نفسه  

ي من معلمي فلما بلغت سبع سنني استلمين عم... بع يف بيتناالثالثة من عمري على التقليد املتالكرمي يف 

  3 ..."حىت كدت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه... وتوىل تربييت وتعليمي بنفسه ،القرآن

العلم، فحفظ قدرا كثرية يف  أبواباعناية فائقة، وفتح له " اإلبراهيمي يكد املحمم"ه عم هوقد اعتىن ب  

كبريا من متون اللغة، وعددا من دواوين فحول الشعراء، ووقف على علوم البالغة والفقه واألصول، وملا مات 

 4.ما تلقاه لزمالئه يف الدراسة، وكان عمره حينئذ أربعة عشر عاما سيلتدر" اإلبراهيميالبشري "ر تصد عمه

ة يف اجليش الفرنسي، فغادر اجلزائر متخفيا ة اإلجباريم استدعى ألداء اخلدمة العسكري1911يف سنة   

  5م1908واستقر باملدينة املنورة منذ  ،لم االستعماريليلتحق بأبيه الذي هرب من الظّ

                                                           
من مقدمة الكتاب ألمحد طالب  ،1997. ، بريوت1دار الغرب اإلسالمي، ط أثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،:حممد البشري اإلبراهيمي -1

  .1/16اإلبراهيمي 
  .1985، 87حممد طاهر فضالء مقال جملة الثقافة اجلزائرية العدد-2
  90، ص1961أنا، جملة جممع اللغة العربية القاهرة : براهيميحممد البشري اإل -3
  .23، 22، ص )د ت(، )د ط(بشري كاشة الفرحي، حممد البشري اإلبراهيمي شيخ العلماء وفارس البيان، دار اآلفاق، اجلزائر، : ينظر -4

  .131، ص 2004، 2و، ط ، دار األمل، تيزي وز) 1962- 1830(سعيد بورناد، شخصيات بارزة يف كفاح اجلزائر  -  5
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  وهو يف طريقه إىل املدينة املنوحضر  هرة مكث بالقاهرة مدة ثالثة أشهر، إذ كانت فترة قصرية، ولكن

مسع الذي " حممد جنيب املطيعي"، و"سليم البشرى:"ن حضر هلمف، وكان ممفيها حلقات العلم باألزهر الشري

دروسه يف املوطأ، الذي تلقى عنه " سعيد املوجي"البالغة، و مسع عنه" يوسف الدجوي"له صحيح البخاري، و

 "أمحد شوقي"، كما التقى يف مصر بالشاعرين الكبريين "رشيد رضا"وزار دار الدعوة واإلرشاد اليت أسسها 

  ".حافظ إبراهيم"و

العلم يف حلقات احلرم النبوي، واتصل بعاملني " حممد البشري اإلبراهيمي"ويف املدينة املنورة استكمل   

الوزير التونسي، الذي أخذ عنه " عبد العزيز"ا األول فهو وإرشاده، أمكبريين كان هلما أعظم األثر يف توجيهه 

الذي  ،"حسني أمحد الفيض آبادي اهلندي"ملالكي، وأما الثاين فهو ، ولزم دروسه يف الفقه اموطأ اإلمام مالك

وقد أخذ  ،"حممد عبد اهللا زيدان الشنقيطي"ومن شيوخه يف املدينة املنورة أيضا  .أخذ عنه شرح صحيح مسلم

 .نطقوقد أخذ عنه علم امل" عبد الباقي األفغاين"عنه أنساب العرب وآدام اجلاهلية، والسرية النبوية، وكذلك 

1  

، الذي كان قد قدم ألداء فريضة احلج "عبد احلميد بن باديس"ويف أثناء إقامته باملدينة املنورة التقى بـ  

عان لوضع خطة تبعث احلياة وأخذا يتطلّ ة ووحدة اهلدف برباط وثيق،م، وقد ربطت بينهما املود1913سنة 

، ، وهو عامل جزائري سبقهما يف اهلجرة إىل املدينة"الطيب العقيب"م إليهما ض األمة اإلسالمية باجلزائر، وانيف

 وسبل النهوض ا، فوضعوا األسس األوىل ،ومناقشات جادة حول وضع اجلزائر ،أيام متصلةيف لتقى الثالثة او

  2.عية العلماء املسلمني اجلزائرينيمجإلنشاء 

 ،بأمر من احلكومة العثمانية مشقاملدينة املنورة إىل د" حممد البشري اإلبراهيمي"م غادر 1916ويف سنة   

 اإلبراهيمي عمل دمشق ، ويفيقضي بترحيل سكان املدينة إىل دمشق بسبب ثورة الشريف حسني بن علي

سا يف مدرسة السلطانيةمدر، مع العلميكما ألقى دروسا يف اجلامع األمويالذي  ،، وشارك يف تأسيس ا

د خترج على يديه بدمشق جيل من املثقفني الذين كان هلم أثر وق .كان من غاياته تعريب اإلدارات احلكومية

  3 .بالغ يف النهضة العربية احلديثة

                                                           
  92ص. س.أنا م: حممد البشري اإلبراهيمي:ينظر -  1
  10/1أثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، املقدمة : حممد البشري اإلبراهيمي -  2
  .ن.م :ينظر-  3
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  :رسالته يف اجلزائر-2

مرحلة التعلم واألخذ لينتقل م، وبعودته أى 1920عاد حممد البشري اإلبراهيمي إىل بلده اجلزائر سنة   

صالح، تلك الفكرة اليت كانت قد انتشرت يف املشرق إىل مرحلة العطاء، عاد وقد اختمرت يف ذهنه فكرة اإل

، وكانت موضوع اجتماعاته مع عبد احلميد بن باديس يف املدينة املنورة على امتداد ثالثة م19منذ اية القرن 

  .أشهر

وكان ابن باديس قد شرع يف تنفيذ الفكرة اليت عزم عليها مع حممد البشري اإلبراهيمي، الشيء الذي   

وقد سره  ها،يم يف مساجد قسنطينة اليت استقر في بعد العودة مباشرة إىل االنطالق يف الدعوة والتعلدفع األخري

  .ما رآه من بداية لنهضة إسالمية يف اجلزائر

شرع اإلبراهيمي يف حركة علمية وإصالحية واسعة، إذ أخذ يعقد الندوات  ومؤازرة هلذا السعي  

ماعات القليلة، مث الدروس املنظمة للتالميذ املالزمني، كما أخذ يلقي العلمية للطلبة، والدروس العلمية للج

فيها احملاضرات ودروس الوعظ واإلرشاد متنقال من بلدة ألخرى، مث أنشأ مدرسة صغرية مبدينة قسنطينة ميرن 

  .الشباب على اخلطابة والكتابة وقيادة اجلماهري بعد تزويدهم بالعلم الالّزم

ة اتصاالت وزيارات بينه وبني رفيقه يف اجلهاد واإلصالح عبد احلميد بن باديس، وكانت يف تلك الفتر  

واتفقا يف إثرها على تأسيس مجعية اإلخاء العلمي،  ،كان أمهها زيارة قام ا ابن باديس لإلبراهيمي يف سطيف

م كان امليالد 1931ماي  05يف وإخراج مجعية العلماء من حيز القول إىل حيز الفعل، ليواصال العمل على 

خب ابن باديس رئيسا واإلبراهيمي نائبا عنه، وكلف اإلبراهيمي بوضع الئحة ، فانتالفعلي جلمعية العلماء

  .فكتبها يف مائة وسبع وأربعني مادة، وتالها على احلاضرين فأعجبوا ا ،داخلية لشرح أعماهلا، وتبيني أهدافها

" البشري اإلبراهيمي"يف املقاطعات اجلزائرية الثالثة، وتوىل ة يوتقاسم أقطاب احلركة اإلصالحية املسؤول  

باإلشراف على " عبد احلميد بن باديس"العاصمة العلمية يف الغرب اجلزائري، بينما اختص ) تلمسان(مسؤولية 

  ).اجلزائر(باإلشراف على مقاطعة " ب العقيبالطي"مبا تضم من القرى واملدن، واختص  )قسنطينة(عة مقاط

ي لدى د إحساسا بالتحداس من حوهلا، ما ولّبلغت اجلمعية من النشاط والنجاح والتفاف النوقد   

ذلك و ،"آفلو"أصدر رئيس وزراء حكومة املستعمر قرارا يقضي بنفي اإلبراهيمي إىل فقد ، االستعمارسلطات 
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عليه _وت ابن باديس بر عن مإال القليل من فترة منفاه حىت خ ضمي وملم، 1940يف العاشر من مارس سنة 

  ._رمحة اهللا

وقد لبث الشيخ  ،"مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"واختار العلماء الشيخ اإلبراهيمي رئيسا لـ 

  .م1943يف منفاه ثالث سنوات، مث خلي عنه بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية سنة " البشري اإلبراهيمي"

ط اجلمعية يف بناء املساجد وتأسيس املدارس، وإصدار جريدة نشا يخوبعد خروجه من املنفى أعاد الش  

فت أثناء احلرب، وتوىل رئاسة حتريرها، وكانت مقاالته االفتتاحية فيها يف سلسلتها الثانية بعد أن توقّ" البصائر"

    .جا فريدانسي

م وذلك من أجل 1952سنة  وقد عاد البشري اإلبراهيمي إىل وطنه عند استقالل اجلزائر، بعد أن كان غادره

التعريف بالقضية اجلزائرية يف العامل العريب، وحتقيق مصاحل اجلمعية، وكذا من أجل البحث عن منح للطلبة 

ة خطب أول صالة مجعة من مسجد داهرة هي حمل استقراره، وبعد العواجلزائريني باخلارج، وكانت الق

بعد احتالله الستعمار الفرنسي إىل كنيسة ، وكان هذا املسجد قد حوله ا)اجلزائر(بالعاصمة ) كتشاوة(

  .للجزائر

مث لزم حممد البشري اإلبراهيمي بيته ومل يشارك يف احلياة العامة بعد أن كرب سنه وضعفت صحته،   

بعد حياة حافلة جبالئل  م،1965ماي  19يوم  - رمحه اهللا–وأثقلته السنون، وأوهنه املرض، حىت تويف 

، تعبريا عن تقديرها لرجل من رجاالت اإلصالح فيها، وأحد بقلوب حزينة، فخرجت األمة تودعه األعمال

  .بناة ضتها احلديثة

  :آثاره ومؤلفاته -3

  وذلك لألعمال الكبرية واملسؤوليات اليت كانت على سع وقت اإلبراهيمي للتأليف والكتابةمل يت ،

اعده ال الفراغ وال وجود املطابع ولكن مل يس، ةيددعكاهله، ومع ذلك فقد ساهم بالكتابة يف موضوعات 

  .على طبعها، وقد بقيت كلها مسودات يف مكتبته باجلزائر

بعد وفاة حممد البشري اإلبراهيمي إىل مجع آثاره رفقة " أمحد طالب اإلبراهيمي"كما قد سعى ابنه   

، فصدر اجلزء األول منها سنة )آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي(تالمذة والده، وطبعها يف أجزاء حتت عنوان 
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م، أما اجلزء اخلامس فقد 1985م، مث صدر اجلزء الرابع سنة 1981م، مث صدر اجلزء الثالث سنة 1978

  ).عيون البصائر(م، يف حني مثل اجلزء الثاين كتاب 1994صدر سنة 

ترتيبها وفق  وعلى ،كان يعمل باستمرار على تنقيح هذه اآلثار" أمحد طالب اإلبراهيمي"ولكن ابنه   

تسلسلها الزمين، من خالل البحث عن املخطوطات املفقودة حملمد البشري اإلبراهيمي، سواء عند زمالء والده 

وخباصة أولئك الذين شاركوا يف حرب التحرير  ،وأصدقائه يف داخل اجلزائر أو خارجها، أو عند تالمذته

  .اجلزائرية

 :ي مؤلفات وكتابات أخرى غري تلك اآلثار منهاوإىل جانب هذا فإن حملمد البشري اإلبراهيم  

امللحمة الرجزية يف التاريخ، وتبلغ ستا وثالثني ألف بني شعري، تتضمن تاريخ اإلسالم واجلزائر،  •

لكثري من الفرق اليت نشأت يف عصر حممد البشري اإلبراهيمي، ووصفا لالستعمار الفرنسي ووصفا 

  .ومكائده ودسائسه

 التسمية باملصدر •

والتزم فيها اللهجة السائدة إذ ذلك يف مواطن هالل : ا فصيح العربية يف اللهجة العامية يف اجلزائربقاي •

 .بن عامر

 .االطراد والشذوذ يف العربية •

 .ابن مالكيف الفرق بني لفظ املطرد والكثري عند : رسالة يف •

 .ما أخلت به كتب األمثال من األمثال السائرة •

 .بناء الكلمات العربية ثالثة أحرف ال اثنان ترجيح أن األصل يف: رسالة يف •

 .أسرار الضمائر العربية •

 ".فُعل"الصفات اليت جاءت على وزن  •

 .نظام العربية يف موازين كلماا •
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 .رواية كاهنة األوراس •

 .خمارج احلروف وصفاا بني العربية الفصيحة والعامية: رسالة يف •

 ).يف األخالق والفضائل(شعب اإلميان  •

 .روعية الزكاة يف اإلسالمحكمة مش •

 .فتاوى متناثرة •

ويف  اإلصالحيف حركة  وبعض قيمة تلك اخلطب أا أرادت تأكيد معىن أساسي كان أبرز املعاين اجلوهرية

دين اجلزائر ولغتها وشخصيتها، وتثبيت ذلك يف حركة الثورة، ذلك هو الرجوع إىل األصالة، بالدفاع عن 

كانت يف املعركة، أو اليت كانت يف النضال، أي اليت ختوض املعركة ضد اجلزائرية اليت  نفوس األجيال

  1.االستعمار واليت كانت تتأهب خلوضها

ويف الفترة اليت كتبت فيها خطب حممد البشري اإلبراهيمي ارتبط نسق التفكري عنده موم الواقع، إذ   

ىل معني داليل وحضاري يبلور به صارت كتاباته نسقا بأبعاد واقعية، تستحيل فيها جتربته الفكرية إ

ويكشف به عن مسوغات القهر واالحنطاط اليت حلقت باجلزائر وباملسلمني من حوهلا،  املشكالت،

  .كاحلرب الثانية مثال

  2:لذلك اتسمت اخلطب اليت كتبها حممد البشري اإلبراهيمي مبيزات خاصة، منها  

  .املنهجية الدقيقة والعرض املنطقي- 1

  .مجال الصياغة والتعبري عن الفكرةاجلمع بني  - 2

  .الرسالية - 3

  .السخرية احلادة واللهجة العنيفة عند املناقشة - 4

                                                           
براهيمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الدكتور أمحد طالب اإل: البشري اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتقدمي: ينظر -  1

  .37، ص 1997، 3، ج1لبنان، ط
  .37، ص 2009، 1عبد امللك بومنجل، النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، بيت احلكمة، اجلزائر، ط: ينظر -  2
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  .ظاهرة االقتباس والتضمني

 اكتناه وعليه فاخلطاب الفكري واملعريف يف تلك اخلطب يبدو متميزا مبحددات اجته فيها صاحبها إىل  

ت اليت كتبها حممد البشري اإلبراهيمي يف تلك املرحلة ا يف احلاضر، واملوضوعاهعناصر الصراع ومدى جتسد

  1.مؤشر لقدرته على تتبع األحداث والوقائع وقراءا قراءة عميقة_ فترة كتابة اخلطب_

والسبب  *حممد البشري اإلبراهيمي، نثرمن جمموع موضوعات  %44وميثل اال اإلصالحي حوايل   

، والرسالة اليت كان حيملها يت كان يعيشها اتمع اجلزائري يف عصرهيف العناية ذه املوضوعات هو األوضاع ال

  .هو إلنقاذ بالده

وكتابات حممد البشري اإلبراهيمي اإلصالحية متنوعة تشمل خمتلف جماالت احلياة، منها ما يتعلق مبجال   

ية وقضية بناء مستقبل ، كقضية التعليم والتربومنها ما يتعلق بقضايا أخرى أساسية يف عملية اإلصالح الدين،

ومن خصائص تلك الكتابات اإلصالحية، التفكري املوضوعي املنهجي الواضح، والتحليل "األمة وغريها، 

  2"املنطقي املقنع، والعنف يف مواجهة اخلصم، واحلكمة يف إبالغ الوعظ والنصيحة

ات منهجية ومعرفية وبنيات الفكر اإلصالحي عند حممد البشري اإلبراهيمي جيدة، ملا حتمله من مس  

لفكر إصالحي إسالمي، ميكنه أن خيوض يف _ مع جمموعة العلماء_السين الذي أسس به  االجتهادأجلها 

مشكالت الواقع بوعي موصول باإلسالم، كما حاول أن يالمس املشكالت اإلسالمية جبرأة كبرية، سواء 

 3.أكانت مشكالت فقهية أو فكرية أو فلسفية أو سلوكية

تمد حممد البشري اإلبراهيمي يف خطبة املنهج التجديد العقلي االستداليل،  وذلك يف مقارعة وقد اع  

ولعل أبرزها ما احلجة القائمة على التحليل، والعرض االستنباطي، وقد ابتعد عن املنهج اخلطايب اجلديل العقيم، 

  .ستخراج احلجة من مقدمات اخلصمهو استنادها إىل منطق ا... يستوقف الدارس يف طريقة احملاججة واحملاورة

                                                           
د (، )د ط(، دار اهلدى، اجلزائر، _واملتغريقراءة يف ظل البنية _عمر أمحد بوقرورة، بناء النسق الفكري عند حممد البشري اإلبراهيمي : ينظر -  1
  .71، ص )ت
  .10بناء األسلوب يف املقالة عند اإلبراهيمي، ص : اعتمدت هذه النسبة بناءا على دراسة قام ا عبد احلميد بوزوينة، راجع ذلك يف كتابه -  *
  .80، ص .س.م عبد امللك بومنجل، -  2
  .37، ص .س.م عمر أمحد بوقرورة،: ينظر -  3
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أما سر إبداع حممد البشري اإلبراهيمي فيمكن يف هذا التركيز الشديد على االختيار أوال مث االستيعاب والتأمل 

والتذوق ثانيا، وعلى هذه الطريقة الصعبة اليت أخذ ا نفسه منذ الصغر وهي بناء قاعدة صلبة من املعارف 

  1.يةاللغوية واألدبية والتارخي

وقد بلغ األمر ببعض الدارسني إىل تسمية خطب حممد البشري اإلبراهيمي واليت هي مدونة دراستنا بأا   

  :مدرسة، وقد اتسمت هذه املدرسة مبميزات ومعطيات عدة، ميكن حصرها فيما يلي

 بالغته وسجعه بني التراث العريب القدمي يف أا متثل طرازا ثقافيا فريدا يف أدبه وفنه، ميثل حلقة وصل- 1

التحليل،  بأسلوبامللتزمة بالتجديد يف املبىن واملعىن، من حيث التقيد ورجزه وشعره، وبني اخلطب املعاصرة 

  .وطريقة االستنباط ومنهجية اإلقناع باحلجة والدليل

بني إن حممد البشري اإلبراهيمي قد مثل الثقافة املوسوعية، اليت تأخذ من كل جانب بنصيب، فهي جتمع  - 2

  .األدب والفقه والفلسفة والتاريخ واإلعالم، يف قالب من النثر أو السجع أو الرجز أو الشعر

متثل خطب حممد البشري اإلبراهيمي أحد أهم مرجعيات تاريخ املقاومة الثقافية والسياسة يف اجلزائر  - 3

تذكري مبا كان حيدث على خصوصا، ويف الوطن العريب واألمة اإلسالمية بوجه عام، ففي كل خطبة من خطبة 

  .مجيع األصعدة السياسية والثقافية والدينية يف مجيع األوطان العربية أو اإلسالمية

الربط احملكم يف هذه اخلطب بني األصالة ومتطلباا اللغوية، والعقدية والوطنية، واحلضارية، واالعتماد  - 4

  .ميع ضروبه وأشكالهعلى هذه األصالة يف مقاومة الظلم والغزو، واالستعمار جب

املوضوعية العلمية يف عرض الوقائع، والوقوف على ما هو إجيايب منها، وما هو سليب مث عرضه بعذ ذلك  - 5

  .على ميزان املنطق والقناعة واالنتماء

الكشف عن معجم لغوي وسياسي خاص يف أسلوب حممد البشري اإلبراهيمي، مما يساعد قارئة على تفتق  - 6

  2.مدركات العقل، وتقعيد املفاهيم الذهن، وتوسيع

  

                                                           
  .446، املرجع نفسه، ص )دراسة(حممد ناصر، الشيخ حممد البشري االبراهيمي من خالل نثره الفين : ينظر -  1
 .441  -440، ص .س.م الرزاق قسوم ،عبد : ينظر -  2
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و مفهوم احلجاج لغةً: لاملبحث األوااصطالح:  

  :غوية للفظ احلجاجلّاللة الدال – 1

ف ابن منظور احلجاج فيقوليعر":الربهان، و ةواحلجةقيل احلج قال األزهـري و. فع به اخلصمما د :

هو رجل حمو ،فر عند اخلصومةي يكون به الظّة الوجه الذّاحلججاج أي جلد .والتمجـع  و ،خاصمحاجج الت

حاو ،حجج وحجاجة احلجهج ةحماج و ،ةوحجاجا نازعه احلجحجه حيجا غلبـه  ه حج يف تـه، و علـى حج

حجيج و حماجأنا فليل والربهان، يقال حاججته ة الدواحلج(...) غلبه باحلجة  أي "آدم موسى فحج":احلديث

  1".ةخصمي أي أغلبه باحلج فجعلت أحج: يةمنه حديث معاوو ،فعيل مبعىن فاعل

فالنا فحججتـه  يقال حاججت ":حو اآليتف احلجاج على النفيعر ،"ةغمقاييس اللّ"أما ابن فارس يف كتابه     

تنـاول   لككـذ و 2".احلجاجاملصدر و. فر يكون عند اخلصومة، واجلمع حججة، وذلك الظّأي غلبته باحلج

الزحجج: حيث يقول ،"أساس البالغة" كتابه كلمة حجاج يف خمشري :ـ  احتج ة شـهباء على خصمه حبج، 

وحبجج شهب وحاج كانت بينهما و ،وفالن خصمه حمجوج ،هخصمه فحجة وحماج3"ةمالج .ا يف املعجم أم

: )واحتـاج .. (.عارضه مستنكرا: هوحاج ،جادله :ة، وحجاجاحماج) هحاج.. (.هه فحجحاج" :الوسيط فنجد

  4"جتادلوا

    احلجاج يكـون   هي أنّالعرب يشتركون يف نقطة واحدة، و غوينياللّ عاريف أنّيظهر لنا من خالل هذه الت

فاحلجـاج   اإذً. غلب على خصمهم للتاملتكلّ وسيلة يستعملهاة املخاصمة بني شخصني، حيث اعتربوا احلج أثناء

  .ليلة أو الدقد يكون مبعىن احلجو. بباطل االعتراضوي هو اخلصومة الذّ ،من معىن اجلدلهذا قريب  يف كلّ

  :فظ احلجاجللّ االصطالحيةاللة دال – 2

املـتكلم  "بني  ختاطبيهعن عالقة احلجاج عبارة  للحجاج إىل أنّ االصطالحية فيعارالتتذهب معظم 

عليـه   االعتراضحق  مستمع للحلجج والرباهني إلقناع الغري، وم قوله بايدعم ما، متكلّحول قضية " املستمعو

  .إن مل يقتنع

                                                           
   .) ح ج ج(مادة م، 1990 -هـ 1410، 2جم، 1.ن العرب، دار صادر، بريوت، طلسا :ن منظوراب  -1
  30.ص م،1991 - هـ 1411، 2، مج1.مقاييس اللغة، دار اجليل، بريوت، ط :أبو احلسني أمحد بن فارس  -2

 .113. م، ص1992. 1أساس البالغة، دار صادر، بريوت، ط :حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري أبو القاسم 3 -

  .156.ص 1ج م،1972 -هـ 1393، 2.عجم الوسيط، مطابع املعارف، مصر، طامل: جممع اللغة العربية  - 4 
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 حيق ،ةصإىل الغري إلفهامه دعوى خمصو هموجمنطوق به  كلّ"ه ف طه عبد الرمحن احلجاج على أنلذلك يعرو

ول احلوار وجتديد علم يف أص"أكثر يف مفهوم احلجاج يف كتابه  طه عبد الرمحنع يتوسو 1".عليها االعتراضله 

طابعـه   ألنّ فهو تـداويلّ " ،تنيهان حيث أعطى للحجاج صفتني رئيسذلك من خالل مقارنته بالربو ،"الكالم

مقامي و الفكرياريـة مطالب إخبو ،من معارف مشتركة المقتضيات احل االعتبار، إذ يأخذ بعني اجتماعي، 

إنشاًءمجاعيا يف إنشاء معرفة عملية  يهدف إىل االشتراكو ،ظرفيةهات وتوج ـ  2".بقدر احلاجة اموجه فة فالص

على عكس الربهـان   ،مستوى من أيو ،فيه دون استثناء االشتراكالتداولية للحجاج متنح الفرصة للجميع يف 

  .متايز يف املستوياتقواعد وف بي يتصلذّا

      استدالليةصور  التزامهدفه إقناعي قائم بلوغه على  ألنّ جديلّ"فهي يف كونه  ،للحجاجانية الثّ صفةالا أم 

كما هو شأن فيه ال على صور القضايا وحدها  االنتقاالتقة، كأن تبىن أغىن من البنيات الربهانية الضيأوسع و

الكـثري مـن    االنتقـاالت أن يطوى يف هـذه  و ،اجتماعا مجمتمعة على مضامينها أيبل هذه الصور  ،الربهان

  3".الكثري من النتائجاملقدمات و

الربهـان منحصـر يف قواعـد     ذلك أنّ ؛احلجاج أوسع من الربهان فات جند أنّفمن خالل هذه الص

مات يتيح مقـد و ،سم ببنيات واسعةي يتعلى عكس احلجاج الذّ ،معروفة، فهو كآلة تعيد فقط هذه القواعد

  .كثريةكثرية للحصول على نتائج 

، هدف احلجاج هو هدف إقناعي إىل نفس فكرة طه عبد الرمحن يف أنّ اهلادي بن ظافر الشهريعبد يذهب و

ـ و ،غة فيهااليت يستعمل املرسل اللّة األبرز ياحلجاج هو اآلل:"لقاف احلجاج بربطه باإلقناع فحيث عر د تتجس

 االستمالةهو و ،نومن ورائه هدف معي هباء إالّ فليس هناك مرسل يرسل خطابه 4".اإلقناع استراتيجيةعربها 

اإلمياءاتغوية كاإلشارات ووحىت غري اللّ ،غويةأثري عن طريق احلجج اللّوالت.  

                                                           
  226.م، ص1998، 1.املغرب، طمليزان أو التكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، وا اللسان :طه عبد الرمحن -1
  65.م،ص2000 ،1.املغرب، طجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، يف أصول احلوار و :طه عبد الرمحن -2
   .ن.م -  3

م، 2004، 1.املتحدة، بريوت، ط ستراتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديدةا :ظافر الشهريعبد اهلادي بن  - 4 
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لغاية منه، فاعترب احلجـاج  امع يف تعريفه للحجاج بني شكله وفيج Ch. Perlman ملانريبأما شاييم       

"حجاج، فأجنع  أو العمل على زيادة اإلذعان هو الغاية من كلّ ،املرسلملا يطرحه ه إذعان العقول بالتصديق بأن

حجعلى األقل ة املبادرة سواء باإلقدام على العمل أو اإلحجام عنه، أو هي ة هي تلك اليت تنجح يف تقوية حد

يف تعريفه جمال احلجاج  ملانريبد حدو. 1"ما حتقق الرغبة عند املرسل إليه يف أن يقوم بالعمل يف اللحظة املالئمة

ظ باخلطاب، لينتج ا يتحقق بعد التلفّالعملية احلجاجية، كما اعتربه أثرا مستقبلي إذ جعل منه لب" ؛هو اإلقناعو

أو  ،نعنه القرار مبمارسة عمل معي2"موقف ما سواء باإلقدام أو اإلحجام خاذات  

الدور الكبري  حيث إنّ ،مرسل إليهسا على مرسل ويعتمد أسااحلجاج  هذه التعاريف أنّنلمح من خالل       

على املرسل أن و ،ة للحصول على حجج مقنعةود ذهنينظرا ملا يبذله من جه ؛يف هذه العملية يعود إىل املرسل

  .نظرا لتفاوا يف درجات اإلقناع ؛يكون بارعا يف اختياره هلذه احلجج

بـني   اخـتالف وجود : "أهم شيء تتأسس عليه داللة احلجج هو ا عبد احلليم بن عيسى فريى أنّأم

ليل على ذلـك،  الدة واين بوجهة نظره بتقدمي احلجلثّل إقناع احماولة األوو، ي هلاغوية واملتلقّسالة اللّلراملرسل ل

ايل إقناعهم مبقصـد  أثري فيهم، بالتالتوعقول اآلخرين  استمالة، غايته صالاالتنة يف طريقة معي انتهاجفاحلجاج 

  3"معني

  .احلجج اليت توصل إىل اإلقناعة وون القدرة على اإلقناع باألدلّال حجاج دو ،حجاج دون اختالففال 

  :عالقة احلجاج مبجاله املفهومي: املبحث الثاين

مسـألة تـداخل    له، هلذا تعد مترادفاتمبصطلحات طاملا اعتربت ارخيي احلجاج عرب مساره الت ارتبط

لذلك فمن املستحسن مقابلة مفهوم . ل ما يعترض الباحث يف هذا احلقل، خاصة يف بداية نشأتهاملصطلحات أو

ربهـان،  والكاجلدل : هي كثريةلوقوف على حدود التداخل بينهما واو. غريه من املفاهيم اليت تالبسهاحلجاج ب

                                                           

   .457 – 456. ، صس.م: عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 1 

   .457. ن، ص.م - 2 

، الكتاب العرب احتادجملة التراث العريب،  102العدد " سورة األنبياء منوذجا"يف إعجاز القرآن الكرمي  حلجاجياالبيان : عبد احلليم بن عيسى - 3 

  .4.، صم2006 - هـ1427دمشق،



"ََ! �َّ��ِ� وأَھَ�ُّ  َوَ�َ����ُ�ُ  َ�ْ��ُ�ُ��ُ  ا�ِ�َ��ُج،: ا�ّولُ  ا��َ��ُ   

 

18 

 

بدراسة بعـض  نكتفي وس ...ملناظرة، املخاصمة، املنازعةالتحاور، االربهاين، اخلطابة، احلوار أو  ستداللأو اال

  .منها

  :احلجاج واجلدل – 1

قد بقيت هذه النظرة حـىت عصـرنا   ه مرادف احلجاج، و اجلدل على أنلقد نظر العرب القدامى إىل

ـ احلديثة تزاوج بني املصطلحني، و احلديث، فبعض الدراسات كتـاب  و الشـأن يف  جتعلهما مترادفني كما ه

  1.وللهادي مح" اجلدل يف القرآن الكرميمواقف احلجاج و"

هي ة، وة التواصليها املكونة للعمليهذا الترادف بني املصطلحني راجع إىل اعتمادمها على العناصر نفس إنّ      

جمـال   قيضأن يني من شأنه بعض احملدثمن طرف القدامى و االعتبارهذا  نّ، غري أ)اخلطاباملتكلم واملستمع و(

  2.يغرقه يف اجلدل من حيث هو صناعة منطقيةاحلجاج، و

وسـع  احلجاج أ فيه الكثري من املغالطة، فعبد اهللا صولة مثال يؤكد أنّ اعتبار احلجاج مرادفا للجدل أمر إنّ     

جاج يف تعريفه للح" طه عبد الرمحن"كما حيتفظ   3".ليس كل حجاج جدلكل جدل حجاج، ونّ إ"جماال إذ 

اج مـن دائـرة   احلجذا خيرج و  4".ةة جدلية تداوليه فعالياحلجاج أن وحد: "باجلانب اجلديل فيه حني يقول

  .أمشل منهه أوسع وأن احلجاج يف بعض وجوهه جدل، إالّ ضيقت جماله، غري أنّاجلدل اليت حاصرته و

 اجلـدل  هذا التعريف يصفو، 5"ةحجاجيبراعة و ،ةعبارة عن قدرة كالمي: "هف اجلدل بأنهناك من يعرو     

بأنـ اجلدل يف أحد وجوهـه حجاجـا،   بذلك يكون ملتلقي، وة يستغلها املتكلم يف إقناع اه قدرة كالمي ه إذ إن

ذلك باعتبار ه أوسع منه جماال، وأن حينئذ يصبح اجلدل معادال للحجاج، إالّو ،غة يف املنازعة واملغالبةيستعمل اللّ

احلجـاج ال يلـزم    يف حـني أنّ ، 6"االستداللالتغلب عليه يف مقام و ،إلزام اخلصم"اجلدل هو لغرض من ا أنّ

                                                           
  .15.م، ص2007، 2.لبنان، ط رايب، بريوت، اأهم خصائصه األسلوبية، دار الف خالل احلجاج يف القرآن الكرمي، من :عبد اهللا صولة -  1
   .15.، صس.مجتديد علم الكالم، يف أصول احلوار و :طه عبد الرمحن -  2
   .14، ص .س.ماحلجاج يف القرآن الكرمي،  :عبد اهللا صولة -  3
   .15.، ص.ن.م -  4

  .07.ت، ص.ط، د.د اجلدل يف القرآن الكرمي، فعاليته يف بناء العقلية اإلسالمية، شركة الشهاب، اجلزائر، :حممد التومي -5

   .05ت، ص .ط، د.تاريخ اجلدل، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، د :حممد أبو زهرة -6
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فمـن   ،ما إذا مل يقتنعحبججه يذعن له، أ اقتنع، فإن االختيارالقبول، بل يترك له حرية صم على اإلذعان واخل

االعتراضوفض حقه الر.  

  :اخلطابةواجلدل  بنياحلجاج  – 2

اخلطابة اجلدل و اخلطابة، من حيث إنّج هو القاسم املشترك بني اجلدل واحلجا يرى عبد اهللا صولة أنّ

1.تان إلنتاج احلججقو وقع احلجاج بني اجلدل ومتو ،داخلوميضي يف تفسريه هلذا التاخلطابة، فيبيه يوجـد  ن أن

فمن قبيل ما عرض له أرسطو يف كتابه الطوبيقي  ،اجلديل احلجاجا أم  :خطايبجديل و: األقل  حجاجانعلى 

)Topiques) (لغايـة   ضـة ى مناقشة اآلراء مناقشة نظرية حممداره علو ،)ومعناه املواضع أي مواضع القول

ر التأثري العقليمتثّد، واله املناظرات الفقهيـة كما متثّ ،"علم الكالم"اإلسالمي مناظرات  له يف التراث العريب .

 ،جتتهد علوم القرآن يف اسـتخراجه ي هو الذّو ،هعمن بدائ معترب احلجاج اجلديل موجود يف القرآن الكرمي هذا

  2".ظري يف القرآنالن االحتجاجأو  ،"املذهب الكالمي يف القرآن"أو  ،"جدل القرآن"ه حتت عنوان درسو

- و ،"اخلطابة"ض له أرسطو يف كتابه فمن قبيل ما عر ،ا احلجاج اخلطايبأمذي ه إىل مجهـور  هو حجاج موج

ـ وإن ،ظري العقليأثري النلغاية الت احلجاج ههنا ليسأوضاع خاصة يف مقامات خاصة، و ـ ما يتع أثري داه إىل الت

ولو كان ذلك مبغالطته وخداعـه  ، استمالتهووإىل إرضاء اجلمهور  ،االنفعاالتإثارة املشاعر وإىل و ،العاطفي

  3.ليخية الواقع من قبيل التإيهامه بصحو

  :)أو احملاورة أو التحاور(وار واحلاحلجاج  – 3

جـاوب، تقـول   التوحاور التركة وال على املشاحاور الد هي من الفعلو ،ااوبة:من معاين احملاورة

  .الكالم يف املخاطبةو ،واحملاورة مراجعة املنطق 4.ما أحار بكلمةو ،أحرت له جوابا

                                                           
   .17.، ص.س.ماحلجاج يف القرآن الكرمي،  :عبد اهللا صولة -1

   .18-17. ، صن.م -2
   .18. ، ص.ن.م -3
   ).ح و ر(، مادة س.م: منظور ابن -4
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 فـريد  ،ل يطرح سؤاال أو يبدي رأيـا اين، فاألوالطرف الثّل واحملاورة معىن التفاعل بني الطرف األوحتمل      

نتظر مـن  حاور أو احلوار، فاحملاجج حني يطرح حجته يهنا يلتقي معىن احلجاج مبعىن التاين فيناقشه، وعليه الثّ

  .يناقشهرف اآلخر أن حياوره ويسأله وجييبه والطّ

ـ  ألن ؛عل معىن احلجاج يقترب من احلوارهذا التفاعل جي إنّ       رف اآلخـر،  ه يشتمل على حريـة رأي الطّ

ـ   االعتراضفض أو يف الر ة لديه احلقة احلوارياين يف العمليرف الثّي أو الطّفاملتلقّ ل، رف األوعلى خطـاب الطّ

احلجاج من أحد وجوهه، من خالل ما حيـدث  هو احلوار  بذلك يتضح أنّاحلجاج باحلوار، و التقاءهنا نقطة و

يف العمليعليه من أجـل كسـب    كل طرف حياول إقناع اآلخر بوجهة نظره دون أن يضغط إذ إنة، ة احلواري

اآلليات احلجاجية املتاحة، بينما يقترب احلجاج من احلوار حـني يسـتغله    يستغل يف ذلك كلّاإلذعان منه، و

  .احلجاج يتضمن احلوارو ،احلوار يدخل يف صميم احلجاج بذلك يظهر أنّو كإحدى الوسائل إلقناع املتلقي،

ذلـك مـن أجـل التفـاهم     احلايل، و ضروري خصوصا يف عصرنا الشعوبواحلوار بني العقول  على أنّ    

أن حيصل على القناعـة  فاإلسالم يريد لإلنسان " ؛ة املختلفةالتعايش والتقارب بني التيارات الفكريوالتواصل و

ة والذاتيذا القول يبني أن احلـوار وسـيلة   وه 1".العميق اهلادئالربهان، يف إطار احلوار ة واملرتكزة على احلج

  .لتقدمي احلجج من أجل اإلقناع

  :ربهانوالاحلجاج  – 4

 الربهـان ": ويعرف الربهان بقوله ،2"ة هي الدليل إذا كان برهانا أو إقناعا أو شغبااحلج: "يقول ابن حزم      

ه احلجاج جماال واسعا بضـم  ىل أعطفهو يف القول األو ،3"ت على حقيقة حكم شيءقضية أو قضايا دلّ كلّ

  .هو الدليلإليها ما هو أوسع منها جماال و الشغب، بل ضمالربهان واإلقناع و

     ا يف تعريفه للربهان، فنستخلص من قوله أنّأم يا اليت تفضـي  القضية أو القضاة للربهان هي البنية التكويني

  .حلقائق األشياء ثباتيةإوظيفة إىل نتيجة ما ذات 

                                                           
  .32.ت، ص.ط، د.معطياته، دار املنصوري للنشر، اجلزائر، دأساليبه وار يف القرآن، قواعده، احلو :حممد حسني فضل اهللا -1
  .39.ص.1ج م،1983ط، .، دورات دار اآلفاق، بريوت، لبنان، اإلحكام يف أصول األحكام، منش :حزم ابن -2
   .40 – 39.، ص.ن.م -3
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 حىت الربهان، لكـن و واالستداللليل الد :ة أمساء أخرى مثلى احلجيطلق عل":طه عبد الرمحن فيقول أماّ     

هذا اإلطالق من باب التجوو.1"عز أو التوساالسـتدالل الربهان هـو  : "يف موضع آخر فيقول ف الربهانيعر 

هـو شـبيه   ، واستعماالاالعبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامينها وي يعىن بترتيب صور الذّ

باحلجر2".دةة ا  

     راسات ووأغلب الدة، وزه عن الربهنالبحوث اليت هلا صلة مبوضوع احلجاج كانت متين التعارض القائم تبي

ـ  اللّاحلجاج هو احملتمل وغري املؤكد واملتوقع، وهو لصيق دوما باخلطاب ومجال فينهما، ب ا غات الطبيعيـة، أم

ي يشـملهما هـو   املصطلح اجلـامع الـذّ  الرمزية بشكل عام، و االصطناعيةغات اللّالربهنة فمجاهلا املنطق و

أو قيـاس   طاسـتنبا كذلك كل برهنة أو حجاجا، و استداللليس كل ، واستدالل، فكل حجاج االستدالل

  .العكس غري صحيحتعترب استدالال، و

      ا حديثا فيقابل مصطلح الربهان باللّأمة غة األجنبي)démonstration (ّإال مقابلته ه يوجد من يفضل أن

  ).Argumentation(مبصطلح 

   رير احلجـاج مـن   هذا بغية حتجاج والربهان، وفقد سعى أكثرهم إىل التفرقة بني احل ،ا بالنسبة للغربينيأم

  .ما الربهان ذين خيتصق اللّاال الضيالقيود الصارمة و

ه هناك فكرة ل بلينجر يرى أنالبارزة يف تاريخ احلجاج، فليون الربهان من العالماتاملقابلة بني احلجاج وو      

مـن الـنمط    –لصـارم  ا االستداللتسيطر على احلجاج يف مجيع مراحله التارخيية، إذ كثريا ما يتم معارضة 

  3 .اخلطابةي يقترب من اجلدل وباحلجاج الذّ -ورينمط الصال وأ الرياضي

     فريى أنّ ،ا بريملانأم الدإفحامـا،  قناعـا و إهو األكثر ل من قبل املنطق، وي حيلّليل الذّليل الربهاين هو الد

بشرط توفر حقيقة املقدأنّنة له، ومات املكو احلجاج ال ينقل من املقدـ  مات إىل الن ة موضـوعية  يتيجـة خاص

                                                           
   .225 .ص .س.ممليزان، وا اللسان :طه عبد الرمحن -1

   .226. ، ص.ن.م -2

   .57. ، صس.م.يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم: الرمحنطه عبد  -3
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كاحلقيقة، إنا ما يسعى إىل نقل املوافقة اليت تتمت عافقة مرتبطة دائما جبمهـور  هذه املومات إىل النتيجة، واملقد

  :واحلجاجا بني الربهان أساسيا ويزا جوهرييقد قدم ليونيل متو .هي ختتلف من مجهور إىل آخرخاص، و

 .فاحلجاج يقتضي تفاعل الذوات -

وبعيدة عن الزمـان واملكـان    ،غة والعواطفها بعيدة عن تأثريات اللّات، ألنيف حني الربهنة تنفي الذّ -

  .اخلطيباملستعمل فيها وعن دور املستمع و

  :اإلقناعاحلجاج و – 5

  :)قنع(ن معاين ميط قد جاء يف القاموس احمل

 .الرضا بالقسمالسؤال والتذلل و: القنوع بالضم: تذللوالمعىن السؤال  -

أرضاه، وقنعـه  : يقنع به أو حبكمه أو بشهادته، وأقنعه الرضا، رضا: رجل قانع وقنيع والقناعة: الرضا -

 1.أرضاه: تقنيعا

هو محل النفوس علـى فعـل   ":بقوله ،ج البلغاءامنه:  يف كتابهيناإلقناع حازم القرطاج قد حدد مفهومو      

املناقشات حلمل تقدمي احلجج و: "ها بعضهم فيعرفه على أنأم .2"اعتقادهوأو التخلي عن فعله  ،اعتقاده أو شيء

  .3"بشيء ما االعتقادأو  ،الفرد على فعل شيء

هـو  عان يف قبول ما يطرحه املـتكلم، و حماولة محل املخاطب على اإلذة طرح احلجج، وفاإلقناع هو هنا عملي

يؤثر اخلطـاب يف مواقـف    ة اليت االعملي: "القرطاجين، وهناك مفهوم يرى أن اإلقناع هويبا عند نفسه تقر

  4".سلوكه بدون إكراه أو قسراإلنسان و

                                                           
 ق(م، مادة ـ2005هـ 1426، 8.، طالرسالة القاموس احمليط، مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة :زأبادي جمد الدين حممد بن يعقوبالفريو -1

  )ع ن

 م،1981، 2.المي، بريوت، طة، دار الغرب اإلسجحممد احلبيب بن خو قيقج البلغاء وسراج األدباء، حتامنه :القرطاجين أبو احلسن حازم -2

  .20.ص

   .30، ص2006. 1.بريوت، ط.الصورة واإلقناع، دراسة حتليلية ألثر خطاب الصورة يف اإلقناع، دار اآلفاق العربية: حممد مشال حسن -3

   .21.، ص2000، 1.الدار البيضاء، ط املركز الثقايف العريب، أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي، :ابن عيسى باطاهر -4
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ـ إارتباط احلجاج باإلقناع أمر مفروغ منه، إذ  من خالل كل التعريفات السابقة نالحظ أنّ ن ه يعـد 

جعلـه  ناع املتلقي بفحوى ذلك اخلطاب، وب هو إقاحلجاج يف اخلطا استخدامالوجه اآلخر للحجاج، فهدف 

جتعـل   الرباهني اليتطرح احلجج ويذعن ملا يطلبه املتكلم، فمفهوم اإلقناع يقترب من مفهوم احلجاج الذي هو 

  .املتلقي يذعن بدون إكراه

هـو  اآلخر و ،اآلخر ذلك أن أحدمها هو غايةقناع يقتربان من بعضهما البعض، واإلوعليه فاحلجاج و

هناك حدا فاصال بينهما يتمثل  ، فإنّاملصطلحنيمن هذا التداخل بني على الرغم و. ل يف بلوغ غايتهوسيلة األو

ـ  اإلقناع احلجاج و أنّ) Austin Freely(يف درجة التوكيد، حيث يرى أوستني فريلي  ة جزء مـن عملي

ه جيعـل مـن   لكنة خاصة، وة أمهياملنطقيالدعاوي يويل احلجاج فيف التوكيد،  بينهما إالّ اختالفال واحدة و

  .بطل ضدهي يا اإلقناع فإنه ينعكس على التوكيد الذّة، أمالعاطفية واألخالقي ىالدعاو أيضا اختصاصه

ما هي مرهونة مبدى جناعة احلجاج، فنجاعة احلجاج تكمن يف ذاا، إن حددقضية اإلقناع ال تت كما أنّ

وصـول   ىجناعة اإلقناع تكمن يف مدة، وة احلجاجيل يف العملييطرحه الطرف األواين مبا يف إقناع الطرف الثّ

  .إذعانه ملا يطلبه املتكلم أو احملتجو ،اخلطاب إىل ذهن املتلقي

ون هو حمور الدراسة يف احلجـاج،  ذلك يكوب قاعدة احلجاج اليت يسعى إليها،ل اإلقناع ميثّ هكذا جند أنّو     

  1.ةمرادفه اآلخر عرب املواضع املنطقيم للحجاج والعااإلقناع الوجه  دلذلك عو

ـ    نّإاحلجاج حيمل معىن اإلقناع، أي حيمل معىن احلجاج، واإلقناع  بذلك نستنتج أنّو ة احلجـاج هـو مطي

  .اإلقناع هو هدف احلجاجاإلقناع، و

  :احلجاج يف الفكر القدمي :املبحث الثالث-

من الضروري النليات أو جذور احلجاج، وظر يف أوة احلديثةهذا قبل اخلوض يف النظريات احلجاجي، 

تلـك  ة أو القضائية وأنواع اخلطابة، منها السياسي ي عرف العديد منذلك بالرجوع إىل التراث اليوناين، الذّو

على دف، وذي مضمون وه خلطابة عند أرسطو كفن، مث ا"ةاجلدلياخلطابة "هي ن، وواليت عرف ا السفسطائي
                                                           

، 1 ، العددخمرب حتليل اخلطاب، جامعة مولود معمري تيزي وزو املفهوم من خالل امللفوظ اإلشهاري، جملة اخلطاب، :عز الدين الناجح -1

   .271.م، ص2007
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خاصـة   –ني اجلـدل  وبولوا أن يرمسوا احلدود الفاصلة بينهم اعددا من الفالسفة اليونان قد ح من أنّالرغم 

  1".ةاجواحملهم يف أعماهلم الفلسفية مل ميارسوا سوى اجلدل فإن –اجلدل السفسطائي 

  :احلجاج يف التراث اليوناين -1

 :فسطائينيوطابة عند السواخلاجلدل  1.1

الصـفة  القرن اخلامس عشر قبل املـيالد، و ميثلون تيارا فكريا ظهر يف العامل اإلغريقي يف  فسطائيونوالس

الرجل ذا الكفاءة املتميزة احلكيم و" االشتقاقي يف معناها هي تعينكانت يف األصل لقب تقدير، و" تاسسسوفي"

ذا ه ؛اخلداعلتمويه والقياس وااملغالطة ومبعىن يف الدراسات العربية " Sophists"بينما ترمجت  ".يف كل شيء

بيلهم يف ذلـك زيـف   وسجه، حراوإ فحام اخلصموإ ،منا مههم النجاحوإ ،العدلألم ال يبحثون عن احلقيقة و

  2.براعة القولالقول واحلجج الواهية و

اجلدل، احلجاج ولك براعتهم يف اعدهم يف ذوسال يف املمارسة احلجاجية، مع ذلك فقد كان هلم دور فعو    

أو براعتـه   ،بقوة حجته كما يستطيع أن ينصر الباطل ،هم يزعمون أن اخلطيب البليغ يستطيع أن ينصر احلقو

كم هو اإلنسان، كمـا  واحمل ،مردهم يف ذلك أن احلقيقة شيء نسيب، واملضمرباألقيسة والقضايا الظاهر منها و

  3.كذا اإلثارة العاطفيةواإلقناع احلجاج لإلفحام و منألوانا و) Pralogiesme(أغاليط القياس  استعملوا

صون يف احلجاج إىل أنـه ال  ط عليهم، ذهب املتخصرورة رفع الغنب املسلّوض تأكيدا ألمهية السوفسطائينيو   

  :يت منهاوالزاياها ومدراسة مبكتسبام  يف كلّ االعتدادمناص من 

ألا تنـبين   ،حجة حجة تنقضها كلّولبتضاد األصوات، مبعىن أن لكل خطاب خطابا مضادا،  القول  - أ 

 .صف واقعا مغايراوت ،على رؤية خمالفة لألشياء

                                                           
، 2000، السنة 99الفكر العريب، معهد اإلمناء العريب، بريوت، العدد  السوفسطائية من وجهة نظر منطقية، جملة :هادية فضل اهللا: ينظر -1
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   .119، الكويت، ص2001، 1احلجاجي، مقال ضمن جملة عامل الفكر، العدد ستداللواال احلجاج :حبيب أعراب -2
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ذلـك  اء نظام جلرح القياس وتعديلـة، و رورة بنوض ،رشح على األقيسة من أغاليطيالتنبيه إىل ما قد   - ب 

ذه الشعبة من الدرس سـتزدهر فيمـا يسـمى بالقيـاس     وهيف املشهورات، فارقة واملبزرعهم احلرية 

 1.املغاليطي

 .فاعلهم مع بعضوت ،أفقا لتعامل الناس االحتمالرمسهم مفهوم    - ج 

 2.املنظم بقواعد مضبوطة ستداللات اليت تقوم على االرصنوف احملاو لوك إتقام اادلة،  -د 

ده صاحبه على الظن ال عق، فهي قول ياستهواءع ذلك تبقى اخلطابة السوفسطائية عبارة عن حجاج وم     

 االستهواء، لذة قائلواللذة السامع " اللذة"قصد به إىل اإلقناع معتمدا يف ذلك على ما يوافق ويعلى العلم، 

  .ذة النفع بالنسبة إىل القائلولبالنسبة إىل املقول إليه، 

  :التفكري احلجاجي عند أفالطون 1.2

راد مثل أستاذه عاملا تسوده قيم مثالية، أو أستاذه سقراط يف حماربة السفسطائيني،على خطى سار أفالطون 

على من  "اجلمهورية"نبل، فأبقى يف مؤلفه والفيع من اإلنسانية ور تعامل أفراده فيما بينهم على مستوى عالوي

  3.طغاةالوشعراء والليها كالسفسطائيني وع رد منه من يراهم شرا عليهوط ،يراهم حيققون مشروعه

أن جيعلها جدلية فلسفية دف إىل بلـوغ احلقيقـة،    أرادآمن أفالطون بضرورة تأسيس خطابة بديلة  وقد  

يف  –الوسيلة اليت أراد ا أن ينقـل  " –أي اجلدل  –فهو  ؛يسريا اختالفافاجلدال عنده ال خيتلف عن العلم إال 

  4.إىل جمال احلقيقة حتمالواالاحلجاج عموما من جمال الظن  –تصوره 

  :هيبىن عليها صناعة اخلطابة ثالثة واليت تأفالطون أن األركان رأى  وقد

 .اعتماد املنهج اجلديل يف بناء القول اخلطايب  - أ 

                                                           
كلية اآلداب منوبة . الغربية يف التقاليد ضمن مصنف أهم نظريات احلجاج دمة يف اخللفية النظرية للمصطلحمق :محادي صمود: ينظر -1

  .45ص.تونس

  ن.م:ينظر -2

   .9، ص س.م :حبيب أعراب -3
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 .ا يرافقها من األقاويلوممعرفة أنواع النفوس   - ب 

 .مراعاة مبدأ التناسب يف مستوى األسلوب، أي ما يناسب املقامات من أساليب  - ج 

ما يف أجزاء اإلنسان لتقودهـا إىل السـعادة    أشرف س،ت اخلطابة متوجهة رأسا إىل النفكانكل ذلك ول

  1.ذا احرص على ضبط أركان هذه الصناعةوهلاحلقة، 

  :التفكري احلجاجي عند أرسطو 3 .1

مبادئ أم فيما عارض به سـابقيه   أرسطو فكره احلجاجي، سواء فيما عرضه منل معظم مؤلفات حتم

طابة أكثر املؤلفات محال آلراء أرسطو، واخل ،تبكيتات السفسطائيةوال ، املواضع :رمبا كانت كتبومعاصريه، و

  :ففيها جند

حيث طرح مشاريع تلتقي يف جوانب مـع   ؛"أفالطون"أخرى مع معلمه  أحيانا منياوض ناأحيا جدال صرحيا -

  .االختالفكرية ختتلف أشد وف نهجيةوم جوانب أخرى معرفية ويف تفكري أفالطون،

  .فاسدا" خطابام"نظما مع السفسطائيني، إذ اعترب األساس الذي بنيت عليه ومجدال صرحيا واضحا حمددا،  -

  2.، وضع تصورا جديدا للخطابة خيتلف عن ذلك الذي عرف قبلهدبائهاوأ جدال مع خطباء أثينا -

ن ومالف بينهما، واخلن أوجه الشبه إىل ما بينهما من صلة بأن بي شاروأ أرسطو اجلدل عن اخلطابةفصل  وقد 

  :بينها

- ن كان اجلدل أوسع أفقاوإ د،أن ليس هلما موضوع واحد حمد.  

  .االستقراءويستعمالن القياس  -

  :أما أوجه اخلالف

آخر، أما اخلطابة مدارها  رأيسؤال ال يوجد يف خصوصه  وهو ،فاجلدل مداره حول مطلوب جديل -

 .املسائل اليت تتميز بطابع املناقشة

                                                           
   .10، ص س.م: حبيب أعراب -1

   .154، صس.م :هشام الريفي -2
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ن كـان  وإ شاركة الطرفني ضرورية، أما اخلطابة ال تقوم على السؤالوميصطبغ اجلدل بطابع احلوار  -

  1.غايتها حماولة اإلقناعمنشؤها السؤال، ف

ميثل الشخصان يف اادلة نفسيهما فقط، بل قد ميثالن مذهبني أو فكرين أو ديانتني، أمـا عـدد    ال -

املقول إليهم يف اخلطابة ال يشكل فرقا مميزا، فقد يكون املوجه إليهم مجاعة، كما قد يكون شخصـا  

 .واحدا

- أما هدف اخلطابة عملي، يف أهم مظاهره حتدث تغـيريا يف   ،قضايا فكرية هدف اجلدل نظري، فحص

 .سلوكوال العتقادا

- واخلن أرسطو منافع كل من اجلدل كما قد بياجلدل و طابة، فعدالة للتواصل مـع اآلخـرين  سيلة فع، 

هناك خلل يف حجاجك لن يتمكن الطرف اآلخر بحث الفكريني، كما أنه إذ مل يكن واللنظر ل جماالو

فإا الضامنة للقيم اليت جيب مراعاا يف شؤون  ،عليك، أما منافع اخلطابة حسب أرسطو االنتصارمن 

 2.ريواخلنفع والي قيم العدل وهخالق واألسياسة وال االجتماع

ذلك أن أرسطو يف تصنيفه لألقاويل و ؛يف أن اجلدل سبيل إىل احلقيقة خالف أرسطو أستاذه أفالطون -

يب مث اجعل القول الربهاين يف املقام األول، فالقول اجلديل فالقول اخلط احلقيقةحبسب قدرا على قول 

 واالختالفتمل، أي يقبل اخلالف واحملطابة عند أرسطو يقعان يف جمال املمكن واخلفاجلدل  .الشعري

 مناوإ ذكر أن اجلدل ليس املطلب منه احلقيقة باألساس خالف أفالطون، وقدد اآلراء من حوله، تعدو

ـ ك العتقـاد ما هو خالف يف املشهورات، أي يف عوامل ا امتحاناملقصود منه هو  ا يقـال اليـوم،   م

  3.أكثر ما ميكن من احلقيقة قترابلال

ه على العقل، يف حني أن اخلطابة صـناعة مـدارها   عتمادال رى أن اجلدل أقرب إىل دائرة احلقوي    

ذا التعريف للخطابـة شـبيه جـدا    وه .4"كانالكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع يف أي موضوع "

                                                           
   .17، ص 1986، 2لثقافية العامة، بغداد، طعبد الرمحن بدوي، دار الشؤون ا :مجةاخلطابة، تر :أرسطو -1

   .ن.م -2

   .155، صس.م :هشام الريفي: ينظر -3
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"ََ! �َّ��ِ� وأَھَ�ُّ  َوَ�َ����ُ�ُ  َ�ْ��ُ�ُ��ُ  ا�ِ�َ��ُج،: ا�ّولُ  ا��َ��ُ   

 

28 

 

طاب، حياول أحد الطـرفني  واخلس على اللغة تتأس"بني أطرافها العالقة  نّأو بتعريف احلجاج، خاصة

أو  ،أو ميليه عنـه  ،اعتقاداأو يثبت لديه  ،ه به فعلهفيها أن يؤثر يف الطرف املقابل جنسا من التأثري يوج

 وهـو  ،أرسطو مركز الثقل يف صناعة اخلطابة من التأثري إىل اإلقناعل ذلك حووب .1"يصنعه له صنعا

احلجاج يف عملية التواصل الكالمي عمومـا،   استعمالكما نبه أرسطو إىل شيوع أحد سبل احلجاج، 

ألم إمنا حياولون نقد قول  ؛دل بنسب متفاوتةواجلميارسون اخلطابة  –حسب رأيه  –الناس على أن 

 .و ذلكوحن أو تأييد رأي أو الدفاع عنه

- اخلطاب احلجاجي ا إىل بناءأم، صية للخطـاب أو أجـزاء اخلطـاب    فقد جعل أرسطو املكونات الن

 .الرئيسية ثالثة

 .احلجج، مصادر األدلة :اإلجياد  - أ 

 .اخلطاب حسب نظام معني امتدادوضع هذه األدلة يف مواضعها على  :الترتيب  - ب 

 2.، وضع احلجج يف شكل قول على مستوى اجلملة)العبارة، الصياغة( :األسلوب   - ج 

النقاط املذكورة نلخصها فيمـا  أي ميكن أن نستخلص حسب مقوالت أرسطو عناصر اخلطابة متمثلة يف 

  :يلي

 .عنصر اإلقناع أو الرباهني -

 .األسلوب أو التنظيم -

 .ترتيب أجزاء القول -

القدر الـذي  وبطاب إال ببعض املظاهر املساعدة واخلأرسطو يف خطاباته كان ال يهتم من لغة النص  إال أن

  .حدده هو

                                                           
   .12ص  س.ممقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح، :محادي صمود -1
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ـ  1"الكشف عن الطرق املمكنة لإلقنـاع " :اخلطابة إمنا هي/ انطلق أرسطو من كون البالغة  وقد ذا وه

أما الاليت  :قال يف هذه املكونات الثالث وقداأليتوس، الباتوس، اللوجوس،  :يتوقف على ثالثة أركاناإلقناع 

من أي األشياء تكون التصـديقات،  إحداهن اإلخبار  :ينبغي أن يكون القول فيهن على جمرى الصناعة فثالث

  2.ثالثة أنه كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القولوالالثانية ذكر الاليت تستعمل يف األلفاظ، و

كفيلة بأن تكشف عن كـثري مـن    رسطووأ فالطونوأ يف تعريف اخلطابة بني السوفسطائينيو إن مقارنة 

نـد أفالطـون   وع "صناعة إقناع"املسائل احلجاجية اليت يعولون عليها يف خماطبام، فهي عند السوفسطائيني 

 ،"ضوع كانالكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع يف أي مو"ي عند أرسطو وه ،"صناعة قيادة النفوس بالقول"

  .فيما يدعو إليه كل طرف االختالفن هذه التعريفات تكشف لنا وإ

على ما بـني هـذين    ،رسطووأ ،ووردت يف تعريف السوفسطائيني ،فكلمة إقناع مل ترد يف تعريف أفالطون

من احلجاج كسـب   فأفالطون ال يهمه" ؛"النفوس قيادة"وردت بدال منها  وقداألخريين من تباين يف الغاية، 

  3".منا يهمه حتقيق الفضيلة للنفسوإ القضية أو إحراج اخلصم أو حتقيق جناح،

  :احلجاج يف التراث الثقايف العريب -2

ظروف نشأة البالغة عند العرب اختالفا جذريا عن اليونان، ففي حني نشأت عندهم نشـأة   اختلفت

أو يف جمـال   –كما عند أفالطون  –فلسفية منطقية، حتاول تصنيف األقاويل حبسب قدرا على قول احلقيقة 

ملن كانت  خرية إال تكون الكلمة األوال –كما عند أرسطو  –اختالف اآلراء، أين يواجه الرأي بالرأي املضاد 

شـعر فضـله يف   والوضح يف نفس السامع، جند البالغة العربية نشأت يف أحضان الشعر أ و قناعاإحجته أكثر 

التعبري اليت ميكن على أساسها أن حتدد خصـائص   ساليبوأ ا يتوفر عليه من طرق القول،ومصورته و شكله 

  .ص آخرون نص معني أو منيز بني نص

                                                           
   .29ص س،.م :أرسطو -  1
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جاج عند العرب يضرب جبذور قوية يف اخلطاب العريب، فضال عن الدور الذي لعبـه يف احليـاة   واحل

  .سياسية يف البيئة العربية اإلسالمية، عالوة على استخدام البنية احلجاجية يف اخلطاب العلمي البالغيوالالعقدية 

أبو عثمـان  "اولة كن الوقوف على حموميكما شغل احلجاج بعض القدماء جنسا خاصا من اخلطاب، 

  ."حازم القرطاجين"و"أيب احلسن إسحاق بن وهب"و يف دراسة احلجاج" عمرو بن حبر اجلاحظ

  :التفكري احلجاجي عند اجلاحظ -1 .2

مجاع البالغة  :سائل احلافلة به، فمن ذلك قولهواملمن كتبه إىل احلجاج التفت اجلاحظ يف عدة مواضع 

سياسة البالغة اشد  :كان سهل بن هارون يقول"وله يف موضع آخر وقعرفة مبواضع الفرصة واملالبصر باحلجة 

  1".من البالغة

يقطع من غـري شـك أن   "تبيني والالبيان "أوردها اجلاحظ يف يف مسرد تعريفات البالغة اليت تأمل وامل

البالغة هي احلجاج، و ذلك أن كل حد من هذه احلدود اليت عرض هلا اجلاحظ تتناول قضـية مـن قضـايا    

بصـر باحلجـة،   والصحيح األقسام وت وصل،والالفصل  :ية من آليات اشتغاله يف اخلطابلآواحلجاج الكربى، 

  .تماس حسن املوقع إىل غري ذلك من القضاياوال

ي يضـمن  لق اإلسالمي الذّأحاط اجلاحظ هذه الغاية باخلُ وقدعلوم أن غاية احلجاج هي استمالة القلوب، وم

صدق، حىت ال تستغل الوسائل احلجاجية يف حتقيق هذه الغاية بصورة خمادعة، فيتوهم والعدم احنرافها عن احلق 

 يطلـب  والبالصدق،   حيتج إالّوالم، مبا يعرفه اخلص ي كاذبة فال يلتمس إسكات اخلصم إالّوهصدق القضية 

  2. يستعمل املواربةوالباحلق،  الفلج إالّ

اوال وضع نظرية لبالغـة احلجـاج   وحمقافته وث يف هذا اجلو اجلديد يظهر اجلاحظ مدافعا عن احلوارو

اعتربه األساس لكـل عمليـة   غوي واجلاحظ بالفعل اللّكما اهتم  3.اإلقناع أساسها مراعاة أحوال املخاطبنيو
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ي، خاصة من خـالل كتابـه   كن استخالص بعض آراءه يف ضوء القول اخلطايب احلجاجوميبيانية حجاجية، 

  :فيما يلي" التبينيالبيان و"

 :ف البيان إىل ثالثة وظائف أساسيةأرجع اجلاحظ وظائ  -  أ

 .وجه اإلخبار قصد اإلفهام يها يتم إظهار األمر علىوف )حالة احلياد( :الوظيفة اإلخبارية املعرفية - 1

 .جلب القلوبو االستمالةيها يتم تقدمي األمر على وجه وف )االختالفحالة ( :الوظيفة التأثريية - 2

قد ، وضطرارواال االحتجاجعلى وجه  إظهار األمريها يتم وف )حالة اخلصام( :الوظيفة احلجاجية - 3

 .كان تركيزه على الوظيفة التأثريية

ـ وهقضية جوهرية يف اخلطاب احلجاجي  تناول اجلاحظ  -  ب ينبغـي  "ه  ي قضية املقام اخلطايب، إذ يرى أن

لكـل   ن بأنّأن يبي ل أرادفهو يف األو 1".ني أقدار احلاالتوبوازن بينها ويللمتكلم أن يعرف أقدار املعاين 

راعى فيها املعىن املتكلم به، فلكـل  يى التعليمي أو الوظائفي، جيب أن طبقة معينة يف اتمع حسب املستو

ا حديثه عن أقدار احلاالت فيتصرف إىل مناسـبات  ي البد أن يراعيه املتكلم، أمذّوالطبقة معجمها اخلاص 

 .كن ختتلف املناسبة فتختلف لذلك املعاينولالقول، فقد يكون املستمع واحدا، 

صدره للدفاع عـن  وت املذهيب إىل املعتزلة، ماؤهانتيهتم بالنزعة احلجاجية  ن العوامل اليت جعلت اجلاحظوم

صوراته النظرية اخلاصة باحلجاج هلا أمهيتـها يف  وت  شك أن اجتهادات اجلاحظوالالعديد من أطروحام، 

أا جمرد تصورات جزئية، ال ترتقـي إىل   ، إالّ"القرن الثالث اهلجري"ي قيلت فيه حدود السياق الزمين الذّ

  2.مستوى النظرية املتكاملة، أو إىل مستوى مشروع نظرية

مـن تـاريخ    يت ظهرت يف وقت مبكـر والنكتفي ذا القدر حول رؤية اجلاحظ البيانية احلجاجية و

كان مشتتا ضمن البيان ن وإ مت تناوهلا يف مصنفات بعد اجلاحظ، لكن تناوله له وقدالعربية، الدراسات البالغية 

 كذا فقد بدأت تتبلور يف الدراسات العربيـة وهارجية، واخلدداته الداخلية وحمإال أنه مشل معظم عناصر املقام 

  .خرى تداولية حجاجيةواأل وقت مبكر بالغتان، إحدامها شعرية ويف

                                                           
   .213متداداا، صوا البالغة العربية أصوهلا :حممد العمري -1

   .63ص، 2002ط،.دار اهلاين للطباعة والنشر القاهرة،د جلدل،وا يف فن احلجاج :هدى وصفي -2
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الـذي يعتـرب مـن     مبثابة وضع أساس البيان العريب" تبينيوالالبيان "لقد كان تأليف اجلاحظ لكتاب 

أمجع املتقدمون مـن   وقدبالغة، والرض ما يف جعبته من أساليب البيان وع ظهار مقدرته البالغيةوإ مؤسسيه،

ن أهم املؤلفات ومبالغة، والمن أفضل ما وضع يف األدب تبيني والدباء، على أن كتاب البيان واألأكابر العلماء 

  1.تراث العريبوالالذي أضاف للثقافة 

  :"عند ابن وهب"التفكري احلجاجي -2 .2

هذا " الربهان يف وجوه البيان"ا التفكري احلجاجي عند ابن وهب الكاتب، فنجد أنه قد قدم يف كتابه أم

قدم فيه ابن وهـب تعريفـا دقيقـا     وقدحممد العمري أكمل قراءة لتصورات اجلاحظ، . ده الكتاب الذي عد

بـني   زيومإذ جعل منه خطابا تعليليا إقناعيا، " ؛يف هذه القضية همن خالله ميكن تلخيص فكر .ادلةواللجدل 

 ،"أدب اجلـدل "بحث من مباحثه حول آخر مذموم، كما حتدث يف مأنواع اجلدل وقسمه إىل جدل حممود و

  :اشترط جمموعة من الشروط اليت جيب توفرها يف احملاججو

 2.إال لعلة  يردهوال ،ا يقبل إال باحلجةألّ -

 .نربوالأن حيلم اادل عما يسمع من األذى  -

 . جييب قبل فراغ السائل من سؤالهالأو -

 .ا تسوله له نفسهوم ،أال يعجب برأيه -

 .جتهوح قصده بقولهوينه يطلب اإلنصاف من خصمه، أو أن يكون منصفا غري مكابر، -

 3.ستهني بهويأال يستصغر خصمه  -

                                                           
هـ، 1418، 1صيدا، بريوت، طلتبيني للجاحظ، املكتبة العصرية، وا البالغة الشعرية يف كتاب البيان :حممد علي زكي صباغ: ينظر -1

  .115م، ص1998

، 1.، طامل الكتب احلديث، إربد، األردنع تطبيقية يف البالغة اجلديدة،احلجاج مفهومه وجماالته، دراسة نظرية و :حافظ إمساعيلي علوي -2

  .9، ص م2010/ هـ 1431

  .176.ت، ص.عابدين، مصر، د ، مطبعة الرسالةجفين حممد شرف: قيقالربهان يف وجوه البيان، حت :أبو احلسن إسحاق بن وهب -3
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قع يف العلة من بني سائر األشـياء،  ي واحلجاج حتت اسم اجلدل، فه أنه وضع" ابن وهب"نفهم من كالم 

أن تقسيمه للجدل كـان علـى   و .كون إقناعه الذي يوجب على السائل القبولويينبغي للمجيب أن يقنع و

ستعمل فيه ويفأما احملمود، فهو الذي يقصد به احلق، " ،ذمومواملميز فيه بني احملمود  ،أساس تصنيفات أخالقية

  1".السمعةلب به الرياء ووط غلبة،والراة ما املذموم فما أريد به املمااو الصدق،

إقامة احلجة، حيـث  و حتجاجدماء قد اهتموا بقيمة االذوي العقول من القالعلماء و أنّ أيضان كما بي

قصـر  و ن عن حقه،بياء على تعظيم من أفصح عن حجته، وذوو العقول من القدموقد أمجعت العلماء و" :قال

  2".عن القيام حبجته

  :التفكري احلجاجي عند حازم القرطاجين -3 .2

من خالل " "قناعواإلالتخيل "أهم ما ميكن أن يستخرج من نظريته العامة يف  أما حازم القرطاجين فإنّ

ملا كـان كـل   " :أنه أورد احلجاج على أنه من أوجه الكالم، إذ يقول" راج األدباءوس ،منهاج البلغاء"مؤلفه 

 حتجـاج ما أن يرد على جهة االوإ ،قتصاصواالكذب، إما أن يرد على جهة اإلخبار والكالم حيتمل الصدق 

ـ  قتصـاص واالنفهم من كالمه أنه مييز بني نوعني للكالم بني اإلخبـار  ف 3".ستداللواال  حتجـاج ني االوب

  ،ستداللواال

ا من اإلستراتيجيات املهمـة يف  ومهستدراجات، الواالتمويهات ا ومهكذلك متييزه بني طريقتني إلقناع اخلصم 

ستدراجات قـد  واالالتمويهات " :ستدراجاتالقرطاجين يف ربطه التمويهات باالعملية اإلقناع، يقول حازم 

أنـه   ع حيتاج فيها إىل تقوية الظنون منكة احلاصلة باعتياد املخاطبات اليتواحلتوجد يف كثري من الناس بالطبع 

  4"تدرب يف احتذائهاوالاع املخاطبات يف ذلك غريه ما هو عليه بكثرة مس على

                                                           
  .176ص.س.م:أبو احلسن إسحاق بن وهب -1

   .177، ص.ن.م -2

  .63ص.س.م: حازم القرطاجين -3

   .64، ص .ن.م -4
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راجات تكـون  ستدالواالتمويهات تكون فيما يرجع إىل األقوال، " :يقولستراتيجيتني يف متييزه بني هاتني االو

حراجه على خصمه، وإ قريظه،وت لطافه له بتزكيتهواستاملخاطب  ةبتهيؤ املتكلم يئة من يقبل قوله، أو باستمال

  1".الم خصمه غري مقبولوك حىت يصري بذلك كالمه مقبوال عند احلكم،

  :ما يلي" حازم القرطاجين"ن طرق حتقيق التمويهات عند وم

 .طي حمل الكذب من القياس عن السامع -

 .مبا يكون صادقا الشتباههاإياه ببناء القياس على مقدمات توهم أا صادقة  اغتراره -

 .بالصحيح الشتباههعلى وضع يوهم أنه صحيح  ترتيب القياس -

تعجبات، تشغل النفس عن مالحظـة الكـذب   التفقد موضع الكذب بضروب من إهلاء السامع عن  -

 2.لل الواقع يف القياسواخل

على أو بصفة أدق ساعدت احلجاج يف التراث الثقايف العريب  ناك عوامل متعددة ساعدت على تطوره -

 شأة التأليف فيها، لعل من أمهها البحوث اليت اتصلت بدراسة القرآن الكرمي لغةون تطور البالغة العربية

تحـه  وف ثرائهوإ قد لعبت املؤثرات األجنبية دورا ال يستهان به يف تطوير الدرس البالغيولعجازا، وإ

من خالل القراءات  كان حلضور املؤثر اليوناين دور بارز وقدقول املعرفية ااورة، واحلعلى ااالت 

و جتليات ذلك التأثري يف املصنفات العربية بـدءا مـن   شرح، والبالترمجة " أرسطو"اليت تناولت كتب 

 3"للسيوطي" عقود اجلمان"للقرطاجين، و" منهاج البلغاء"ىل أليب عبيدة ووصوال إ" جماز القرآن"

وار واحلاعد ذلك يف بروز بالغة جديدة عمادها البيان وس ،بدأ من خالله الوعي مبفهوم احلجاج وقد

  .جاجواحل

  :احلجاج يف الفكر احلديث :املبحث الرابع

  :احلجاج يف الدراسات الغربية احلديثة -1

                                                           
  .64ص.س.م: حازم القرطاجين :-1

   .65 – 64، ص .ن.م -2

   .209، ص س.م :حممد سامل حممد أمني -3
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ظرم إىل احلجاج اليت جتسدت عندهم بـني اجلـدل بنوعيـه    ون بعد أن تطرقنا إىل جهود القدامى،

القدمي قد أعطى نظرة عامة، إن مل نقل كان مبثابة الركيزة األساسـية الـيت   طابة، فهذا املوروث واخلناظرة وامل

  .قامت عليها نظرية احلجاج املعاصرة

املعاصرة عند الغرب قد نالت نصيبا عند ثلة من الباحثني اللذين أسـهموا بشـكل   جند أن الدراسات 

أو بـاألحرى احلجـاج    ذا استنادا للـدرس احلجـاجي  وه ،كبري يف تقمص نظرة جديدة للدرس احلجاجي

نقتصر كن سوف ول ،لقد تعددت األمساء يف هذا احلال .األساسية للحجاج االنطالقة، الذي يعد يعد األرسطي

  .وزفالد ديكروأو ريملانوبتوملني  :أهم الباحثني فقط من أمثالعلى 

  :Taulminاحلجاج عند توملني  1 .1

مـن خـالل كتابـه     Stephen Toulminجاء مفهوم احلجاج عند الفيلسـوف األمريكـي   

احلجـاج   بإعطاءدفه حماوال حتقيق ه) Les Usages de l’Argumentation" (احلجاج استعماالت"

إكسابه مظهرا منطقيا، حيث يتحدد احلجاج لديه يف كونه حجاجا منطقيا يستند علـى املنطـق   مسة عقالنية و

 ا عداه مـن اسـتعماالت  وملتنظيم احلجج يف الوظيفة التعليلية باعتبار التعليل هو الوظيفة األساسية للحجاج، 

  .1شوشومثانوي ظائف وو

رى أنه ميكن أن نقارن احلجاج باحملاكمـة،  ويمن نظرية القانون منوذجا هلذا املنطق، " توملن" اختذلقد 

ذا كان من بني هـذه  وإ .دعاءات املعروضة يف احملكمةثباتات خارج السياق القانوين باالواإلجج باحلجج، واحل

ساسية لنظرية القانون وصف اإلجراءات اليت تطلب ا عدالة أو تناقش أو تقرر، ووصف املقـوالت  املهام األ

 كل هذه األشياء، فإن البحث سينصب على وصف ما ميكن تسميته باحملاكمة العقالنيـة،  اليت خيضع هلا إجناز

 2.دفاع عنهال وقوالت اليت ميكن استغالهلا يف تعقيد كل صنف إثبايت أوامللى اإلجراءات وع

                                                           
للثقافة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،  للسانية، دار النشروا ملنطقيةوا من خالل الدراسات البالغية النظرية احلجاجية :حممد طروس -  1

  .61م، ص 2005، 1.املغرب، ط

   .60ص .ن.م -2
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الوظيفة النقدية ني نظرية القانون، أا تساهم يف مركزة وبميزة املوازاة بني املنطق  :يف هذا الشأن" توملن"يقول 

امتيازلى حججهم كمعايري وع ق على الناسللعقل، ألن قواعد املنطق تطبلى وع ،، يلجأ إليها الفرد حني حياج

يف هذا التصور جتد كثريا مـن  وتقدم لدعمها عناصر تربيرية تشبع املعايري املكتسبة،  وقدضوئه تقوم حججه، 

  1.الطبيعي امتدادهااملصطلحات القانونية 

من الرسوم احلجاجية املختلفة اليت صاغها يف كتابه " توملني"احلجاج عند  ميكن لنا أن نستخلص مفهوم

  2.يت ترمجها عبد اهللا صولة يف كتابه احلجاج يف القرآن الكرميوال ،"استعماالت احلجاج"

  :يه جند الرسم احلجاجي ذا ثالثة أركان أساسية هيوف :الرسم األول

  :النحو التايل ىصاغ نظريا علوي ،)ض(من ضاوال) ن(نتيجة وال) م(املعطى 

  )ن(إذن                                     )م(                            

  

  :نظرا إىل أن                                 

  )ض(                                               

  

  )هو ليس شيعيا(ن  :إذن                        ) حممد جزائري( :ثال عليهوامل          

  

  )شيعة أغلبية اجلزائريني املطلقة ليسوا(ض  :نظرا إىل أن                                 

 )ج(عليه بــ   صطلحوي ،عنصر املوجه :تدقيق للرسم السابق بأن أضيف إليه عنصران مها وهو :الرسم الثاين

  :، الذي ميثل شروط رفض القضية فيصبح كالتايل)س( االستثناءنصر وع

                                                           
  .60ص.س.م:حممد طروس -1

   .25 – 23، ص .س.ماحلجاج يف القرآن الكرمي،  :عبد اهللا صولة -2
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   )ن( ،)ج(إذن                                      )م(                            

  

  :اللهم إال إذا                 :نظرا إىل أن                                 

  )س)                        (ض(                                     

  

  )ليس شيعياأنه (، ن )من شبه املؤكد( ج :إذن                         )  حممد جزائري(م  :ثال ذلكوم       

                                                                            

  

  :اللهم إال إذا               :نظرا إىل أن                                 

  )تشيع أثناء دراسته جبامعات إيران(س                                                  

، فيكون الرسم )ض(عليه الضمان  ىنالذي يب) أ(عنصر األساس  بإدخاليه مزيد من التدقيق وف :الرسم الثالث

                                                        :كاآليت

  

  )ن( ،)ج(إذن                                     ) م(                             

  

  :اللهم إال إذا                :نظرا إىل أن                                 

  )س)                        (ض(                                     

  

  :حبكم أن                                    

  )أ(                                      
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  )شيعياليس أنه (، ن )من شبه املؤكد(ج  :إذن                          )حممد جزائري(م  :عليهثال وامل        

                                                                     

  

  :اللهم إال إذا               :نظرا إىل أن                                 

  )تشيع أثناء دراسته جبامعات إيران(س               )أغلبية اجلزائريني ليسوا شيعة(من 

  

  :حبكم أن                        

  )نسبة الشيعة ال تكاد تذكر يف اجلزائر(أ                

امن ضوال) ن(نتيجة وال) م(املعطى  :يبني عبد اهللا صولة أن أهم األركان يف هذه الرسوم احلجاجية هي

حني يكون الضـمان  ، يف )Explicité(ضمان، إن املعطى يكون مصرحا به والرق ما بني املعطى وف ،)ض(

حسـب   جي ختضع له مجل كثرية يف القرآن شكل حجا وهوكما يرى توملني نفسه، ) Implicité(ضمنيا 

  .1أي صولةر

يف منوذج توملن احلجاجي، أنه أقرب إىل صناعة الربهان يف املنطق أكثر منـه إىل   لالنتباهلكن الالفت 

 بينما الربهان يقصد به إثبات احلق إلقناع الغري، ،إقناع الغري اإلقناع، هذا إذا اعتربنا أن احلجاج يرمي دائما إىل

على عكس سائر الصناعات املنطقية اليت يـراد   ،لك هي الطريقة املتوخاة يف الربهانوت ،منا إلقناع املرء نفسهوإ

  .2ا عادة إقناع الغري، فهي من احلجاج بسبيل

علوم أن اجلمهور قوام احلجـاج  وماملعروضة،  ركن اجلمهور يف رسوم توملنيإن هذا يفسر لنا غياب 

                       "م"ن كان من املمكن أن نستشف وجود صوت املتلقي احملتمل يعترض ضمنيا على وإ ،)حسب رأي صولة(

                                                           
   .25، ص القرآن الكرمياحلجاج يف :عبد اهللا صولة -1

   .26ص . ن.م -2
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كن هذا املتلقي احملتمل قد يكـون  ولتثبت احلقيقة، لس،  ،، جض :من أجل ذلك جيئ باألركان فكأنه  "ن" 

  .اول إقناعهاوحياملتكلم ذاته خياطب نفسه 

ظاهر أن توملني قد جتاوز فيما بعد تعريف احلجاج على هذا النحو معتربا إياه ال جمرد تتابع للقضايا وال

  1.يس مناجاةولمن قبيل ما كنا نرى، بل تفاعال بني األطراف املسهمة يف احملادثة، فهو إذن حوار 

  :احلجاج عند بريملان 2 .1

اخلطابـة   –مصنف يف احلجـاج  "كتاب  وهومن بني أهم الكتب اليت اشتهر ا بريملان يف احلجاج، 

  Traité de l’argumentation – la nouvelle rhétorique" أو" اجلديدة

لفتـرات   ظل الذيدل واجلرة اخلطابة طاهلدف منه هو إخراج احلجاج من سيذا املؤلف املشترك مع تيتيكا وه

  2.طويلة مرادفا للمنطق نفسه

شـائعا عنـد    نلذلك حاول فيه الباحثان إعادة صياغة مفهوم احلجاج، على عكس املفهوم الذي كا

املنطق، ربط الباحثان احلجاج  صرامةوبدل واجلفبعد أن كان احلجاج عند هذا األخري مرتبطا باخلطابة أرسطو، 

حوار من أجل حصـول الوفـاق بـني     وهورية، وح فاحلجاج عندمها معقوليةعقل، لذلك والرية واحلباحلوار 

المعقول اللذين يطبعان اخلطابة وال االعتياديةن أجل حصول التسليم برأي آخر بعيدا عن وماألطراف املتحاورة 

عىن ذلك كله أن احلجاج عكس العنـف بكـل   وماللذين يطبعان اجلدل،  ضطرارواالعيدا عن اإللزام وبعادة 

  3.مظاهره

علـى   االسـتحواذ ، متكن من فالطونوأ مبناورة السفسطائيني يف عهد أرسطو امتازجاج الذي واحل

حجاج بريملان مينح احلرية للمستمع  أنالتايل الوصول إىل السلطة، يف حني وبالعقول من خالل التملق بالكالم، 

                                                           
   .27.ص .س.احلجاج يف القرآن الكرمي،م:عبد اهللا صولة -1

- 1 Chaïm Perlman et Lucie Colbachs – Tyteca, 1992, traité de l’argumentation – la nouvelle rhétorique, préface de 

Michael Meyer, 5eme édition, édition l’université de Bruxelles, p6.2  
 إشراف محادي. أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم :ضمن كتاب ،تقنياته احلجاج أطره ومنطلقاته و :عبد اهللا صولة -3

  .298ة، تونس، ص بكلية اآلداب، منوت صمود، منشورا
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ليختار بنفسه احلقيقة شريطة أن يسـتخدم   ستسالمواالالذي يضعه رهينة اخلضوع  ستداللفكه من قيد االوي

  . خيرج إىل الالمعقولوال االختيارعقله يف هذا 

موضوع احلجاج هو درس "مفهوم احلجاج يف كتاما هذا بقوهلما إن  "تيتيكا"ميله وز "انملريب"حيدد 

إىل التسليم مبا حيرض عليها من أطروحـات أو أن تزيـد يف    ذهاناألتقنيات اخلطاب اليت من شأا أن تؤدي ب

يبني الباحثان الغاية من احلجاج، حيث إن غاية كـل   موضع آخر من هذا الكتاب ويف 1"درجة ذلك التسليم

حجاج أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح عليها أو يزيد يف درجة ذلك اإلذعان، فأجنع احلجاج ما وفق يف جعل 

أو ما ) إجنازه أو اإلمساك عنه(وي درجتها لدى السامعني بشكل يبعثهم على العمل املطلوب حدة اإلذعان تق

  2".وفق على األقل يف جعل السامعني مهيئني لذلك العمل يف اللحظة املناسبة

ن خالل التعريفني يتبني لنا أن اهلدف من احلجاج ليس فقط اإلقناع الفكري، مبعىن تقبل العقل ملـا  وم

د أن بريملان يف كتابه وجن هلذا الفعل، االستعداديطرح عليه، بل يهدف أيضا إىل احلث على الفعل أو على األقل 

سـتعداد لتقبـل   اال ،ع الفكر اخلـالص اإلقنا :قد ذكر هذه الوظائف للحجاج اليت هي" إمرباطورية البالغة"

احلجاج يهدف إىل التأثري مث العمل، حيث إن هذا  ذا يدل على أنّوهأطروحة ما، الدفع أو احلث على العمل، 

ـ تأثري ناتج من إرادتـه   أيدراك ملا حييط باملتلقي من حجج، واإلالتأثري ناتج من خالل استخدام العقل  يس ول

  .املناورة كما عند السفسطائينيتأثريا ناجتا من اإلجبار أو 

يسعى كـل  ":فقال" تصالواال البالغة"علق على هذا التعريف الدكتور مجيل عبد ايد يف كتابه  وقد

، فلم واحد منهما إىل نشر ما لديه من فكرة أو معتقد، أو بضاعة يف سياق من احلرية، ال باستخدام حد السيف

ازدهـر إىل  شاع هذا اخلطاب وستمالة وواال اخلطاب، خطاب التأثريهذه التيارات إال استخدام حد  أماميعد 

  3"دعايةوالقرن العشرين قرن الترويج نطلق على الكما يقول بريملان بأن  ،حد يسمح

                                                           
   .299.ص .س.،متقنياتهاحلجاج أطره ومنطلقاته و :عبد اهللا صولة -1

   .ن.م 2-

   .115.م، ص2000ط، .تصال، دار غريب، مصر، دواال البالغة :مجيل عبد ايد -3
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التقنيات اخلطابيـة  دف نظرية احلجاج إىل دراسة ":فقد حددها بقوله ،أما غاية احلجاج عند بريملان

ـ فحص أيضا شروط انطالق احلجاج أو منوه وت ،يف األطروحة املقدمة دماجهاوإاهلادفة إىل إثارة األذهان  ا وم

  :م احلجاج حبسب نوع اجلمهور إىل نوعني مهاكما قس  1".ينتج عنها من آثار

  .حجاج يرمي إىل إقناع مجهور خاص وهو :احلجاج اإلقناعي

النوع الذي ركـز عليـه    وهوعام  وهوحجاج يرمي إىل أن يسلم به كل ذي عقل  وهو :قتناعياحلجاج اال

  2.قناعواإل ستداللدث بني االوحيجاج واحلعتربونه أساس اإلذعان ويلكونه عقليا، 

  :ميله تيتيكا يف دراستهما احلجاج فيما يليوز كن تلخيص أهم النتائج اليت توصل إليها بريملانومي

دل الذي كان سليل هـذه  واجلإن أهم ما قدمه املؤلفان هو حماولة ختليص احلجاج من دائرة اخلطابة   - 1

 .األخرية خباصة عند أرسطو

رباه من جماالت استخدام اللغـة مثـل   وقية اردة، ستداللبنية االواألختليص احلجاج من بوتقة املنطق  - 2

ليصه من النظرية الضيقة الـيت  وخت جماالت للحجاج ن مث فتحومقانون، والفلسفية والالعلوم اإلنسانية 

 .جعلته أداة تقنية صرفة

هـوره،  ومج كما رأينا عند أرسطو، فهو حوار بني اخلطيبغري مرتبط باجلدل،  ااعتبار احلجاج حوار - 3

 .عقولوال ميكن أن نعتربه مغالطة أو تالعبا باملشاعر وال

 .اجيةاحلجاج نظرية تدرس التقنيات اخلطابية كوظيفة حج - 4

 3.تجه إىل اإلقناعوت العملية احلجاجية عملية تنطلق من أطروحة - 5

ربئته من جهة من مة املناورة وت عتبار ال احلجاجاال إعادة  –من خالل كتاما  –لقد حاول املؤلفان 

الذي جيعـل   ستداللليصه من جهة ثانية من صرامة االوخت قله أيضا،وع تالعب بعواطف اجلمهوروالغالطة وامل

استالب، فاحلجاج عندمها حوار يسعى إىل إحـداث اتفـاق بـني    ضوع ووخ ملخاطب به يف وضع ضرورةا

                                                           
  .44.م، ص2005، 1.املغرب، ط ،للسانية، دار الثقافةوا ملنطقيةوا النظرية احلجاجية من خالل الدراسات البالغية :حممد طروس -1

   .301.ص س.م منطلقاته،عبد اهللا صولة، احلجاج أطره و: ينظر -2

   .44.، ص.س.مالنظرية احلجاجية،  :حممد طروس -3
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عتباطيـة  اال برأي اآلخر يكون بعيـدا عـن    من التسليإعقولية، أي واملاملتحاورة يف جو من احلرية  األطراف

عىن هـذا أن  ومضطرار اللذين يطبعان اجلدل، واال عيدا عن اإللزاموبالمعقول اللذين يطبعان اخلطابة عادة، وال

ن مث أصبحت لـه  ومقناع، واإلاحلجاج، بوصفه حوارا ينبذ العنف، أضحى له مكان خاص إىل جانب الربهنة 

  1.خصائص متيزه عنهما

  2:يتيكاوت خطط اآليت يوضح نظرية احلجاج عند بريملانوامل

  االختالف                   الباعث                              

  اإلمكانو االحتمال           طبيعة املوضوع                                

  احلجاج أثناءتعاون تفاهم وتقارب و        العالقة بني الطرفني                                 

  املتلقي                     احملور               نظرية احلجاج   

  املقاميةواملعقولية و الترجيح         ورهاود طبيعة احلجج                                    

  "اإلقناع"التأثري العملي و االستمالة                       الغاية                                 

  احلرية                الغاية األمسى                                    

  3:متيز احلجاج خبمسة مالمح رئيسية –من خالل هذا التصور  –حدد بريملان  وقد

 .أن يتوجه إىل مستمع - 1

 .أن يعرب عنه بلغة طبيعية - 2

 .ديهياته ال تعد كوا احتماليةوبمسلماته  - 3

 .إىل ضرورة منطقية مبعىن الكلمة يهناموت أال يفتقر تقدمه - 4

 ).غري حتمية احتمالية(نتائجه غري ملزمة و - 5

                                                           
  .344ص 3ج .س.م :علوي إمساعيليحافظ  -1

   111، ص .س.م :مجيل عبد احلميد -2

   .108، ص.س.محممد سامل األمني الطلبة،  -3
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إن هذه املالمح املتعلقة باحلجاج عند بريملان تربز بعض املميزات الـيت جيـب توفرهـا يف اخلطـاب        

 استراتيجيةبعد احلجاجي أثناء التخاطب، على اعتبار أن احلجاج والأا غري كافية إلبراز الطبيعة احلجاجي، إال 

حوال املصاحبة للخطاب غري جلـي يف هـذا   واألقام ن دور املإعدها من سياق اخلطاب، أي لغوية تكتسب ب

  .التصور

قام، باإلضافة بطبيعـة احلـال، إىل اخلطـاب    واملستمع واملاملتكلم  :صره فهيانوع أما مكونات احلجاج

املتكلم، هذه العناصر تندرج مـع بعضـها الـبعض     غراضوأفيها مقاصد ، بوصفه املادة اليت يترجم )النص(

سـاليب  األ ماوأتواصل يف العملية احلجاجية، والتفاعل مع بعض لتحقق النجاعة، وت كمكونات هلذا اخلطاب،

ذعـان،  واإلنطقية اليت يتوصل ا اخلطاب إىل اإلقناع واملبالغية والتقنيات فتتلخص يف كل الوسائل اللغوية وال

  1.فصلواليتيكا يف تقنييت الوصل وت صرها بريملانوحي

  :احلجاج عند ديكرو 3 .1

منـذ سـنة   ) O.Ducrot(إن هذه النظرية اليت وضع أسسها اللغوي الفرنسي أوزفالد ديكـرو  

اللغات الطبيعية اليت يتوفر عليها املـتكلم، و ذلـك    إمكاناتوبم نظرية لسانية تم بالوسائل اللغوية 1973

أننا " :فكرة مفادها إا تنطلق من بقصد توجيه خطابه وجهة ما، متكنه من حتقيق بعض األهداف احلجاجية، مث

  ".بقصد التأثرينتكلم عامة 

عبارة أخرى هنـاك  وبوظيفة حجاجية،  وهريةوج هذه النظرية تريد أن تبني أن اللغة حتمل بصفة ذاتية

  2.مؤشرات عديدة هلذه الوظيفة يف بنية األقوال نفسها

املعنون بـ ) Anscombre(لقد حتدث ديكرو عن احلجاج يف مؤلفه املشترك مع زميله أنسكومرب 

"l’argumentation de la langue" "عكس صحيح، إذ يقوالن يف هذا الصددوال" احلجاج يف اللغة: 

                                                           
  .324.، ص.س.متقنياته ، احلجاج أطره ومنطلقاته و :عبد اهللا صولة: ينظر -1

  .14.ص م،2006هـ، 1426، 1.حلجاج، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، طوا اللغة :أبو بكر العزاوي -  2
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أو ( 2يفضي إىل التسليم بقول آخـر ق  ) أو جمموعة من األقوال( 1إن احلجاج يكون بتقدمي املتكلم قوال ق"

 1)"جمموعة من األقوال

للغة من داخل نظرية األفعال اللغوية اليت وضـع أسسـها   يف احلقيقة لقد انبثقت نظرية احلجاج يف او

طار، إضافة فعلني قترح يف هذا اإلواوستني باخلصوص، أ راءوآقام ديكرو بتطوير أفكار  وقدورل، وسأوستني 

ـ ا أن نظرية الفعل اللغوي عند أوسـتني  ومبعل احلجاج، وف قتضاءاال لغويني مها فعل قـد واجهتـها    ورلوس

، فقد قام ديكرو بإعادة تعريف مفهـوم  )عدم كفاية التصنيفات املقترحة لألفعال اللغوية مثال(صعوبات عديدة 

للغة، ) Conventionnel(مع التشبث دائما بفكرة الطابع العريف  )L’illocutoire(جناز اإل والتكلني أ

. واجباتوالبأنه فعل لغوي موجه إىل إحداث حتويالت ذات طبيعة قانونية، أي جمموعة من احلقوق يعرفه  وهو

جتاه الوحيد الذي ميكن أن يسـري فيـه   اال منطا معينا من النتائج باعتباره على املخاطب ففعل احلجاج يفرض

خبصوص نبغي أن يسلكها اخلطاب قيمة احلجاجية لقول ما هي نوع من اإللزام يتعلق بالطريقة اليت يوالاحلوار، 

  مرارهواستتناميه 

  :وضح هذا باألمثلة التاليةون .شتغاهلا داخل اخلطابواتسلسلها  لىوع احلجاج مؤسس على بنية األقوال اللغوية

 .أنا متعب، إذن أنا حباجة إىل الراحة -

 .اجلو مجيل، لنذهب إىل النزهة -

 .الساعة تشري إىل الثامنة، لنسرع -

 2. .أن جتتهد لتنجح عليك -

جة يتم تقدميها لتـؤدي إىل نتيجـة   واحلتائج، ون إذا نظرنا يف هذه اجلمل، فسنجد أا تتكون من حجج

جة على وح قنع النفس أو الغري بضرورا، فالتعب دليلويمعينة، فالتعب مثال يف اجلملة األوىل يستدعي الراحة 

نفسه عن األمثلة األخرى فجمال اجلـو   الشيءقول ون ستريح،ويأن الشخص املعين باألمر حباجة إىل أن يرتاح 

ه بضرورة اخلروج إىل التنزه، أو بالذهاب إىل شاطئ البحر عتمده املتكلم إلقناع خماطبويدفع إىل التنزه وييدعو 

                                                           
   .33.، صس.ماحلجاج يف القرآن الكرمي  :عبد اهللا صولة -1
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جبمال الطبيعة، فاملتكلم يقدم هذا  ستمتاعواالأو إىل حديقة عمومية للتجول فيها من أجل الترويح عن النفس 

  .ليال لصاحل النتيجة املقصودةود العنصر باعتباره حجة

اصة يف كتابه وخ و،رنتيجة كانت يف التصور السابق الذي جنده عند ديكوالو نشري إىل أن مفاهيم احلجة 

هذه املفاهيم أعطيت  ، فإنّ، أما يف التصور الذي جنده يف أعماله األخريةأقوالعبارة عن " السلميات احلجاجية"

عنصر داليل يقدمه املتكلم لصاحل عنصر حسب هذا التصور اجلديد عبارة عن  فاحلجة .ردةوجمهلا داللة واسعة 

جة قد ترى يف هذا اإلطار على شكل قول أو فقرة أو نص أو قد تكون مشـهدا طبيعيـا أو   واحلداليل آخر، 

شيء نفسه بالنسـبة  والجة قد تكون ظاهرة أو مضمرة حبسب السياق، واحلسلوكا غري لفظي إىل غري ذلك، 

  :ن ذلك على الشكل التايلكن أن نبيوميرابط احلجاجي الذي يربط بينهما، والللنتيجة 

 .أنا متعب، إذن أنا حباجة إىل الراحة -

 .أنا متعب، أنا حباجة إىل الراحة -

 .أنا متعب -

 1.أنا حباجة إىل الراحة -

التصـريح   ومتّ نتيجة يف املثـال األول، والرابط والفإذا قارنا بني هذه األقوال، فسنجد أنه مت التصريح باحلجة 

 ،نتيجة مضـمرة والفلم يصرح فيه إال باحلجة  ،أما املثال الثالث ،ضمر الرابط يف املثال الثاينوانتيجة والباحلجة 

تسـم  وت احلجة، ضمرتوأالرابع، حيث ذكرت النتيجة  د عكس ذلك يف املثالوجن يتم استنتاجها من السياق،

  :احلجج اللغوية بعدة مسات، نذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصر

ـ  املتكلم باعتبارهفالعنصر الداليل الذي يقدمه  :أا سياقية -  ويؤدي إىل عنصر داليل آخر، فإن السياق ه

إن العبارة الواحدة قد تكون حجة أو نتيجـة  ذي مينحه طبيعته احلجاجية، مث ال وهوره حجة، ذي يصيال

 .أو تكون غري ذلك حبسب السياق
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قـدم  ويفلكل حجة قوة حجاجية معينة، فقد يقدم املتكلم حجة ما لصاحل نتيجـة معينـة،    :أا نسبية -

جـج  واحلجج الضعيفة واحلعبارة أخرى هناك احلجج القوية، وبخصمه حجة مضادة أقوى بكثري منها، 

 .فضعواألاألوهى 

ياقي خبالف الربهـان  وسدرجيي وت رنومفإن احلجاج اللغوي نسيب  ،العموم لىوع :أا قابلة لإلبطال -

املعىن العـادي   :و يفرق بني معنيني للفظ احلجاجديكر إنّ 1.تميوح رياضي الذي هو مطلقوالاملنطقي 

 2.باملعىن الثاين وهو ،جاج موضوع النظر يف التداولية املدجمةواحلصطالحي، اال عىن الفين أووامل

ستهدف التـأثري يف السـامع،   ويقدميها، وت عىن به طريقة عرض احلججوي :احلجاج باملعىن العادي -1

ذا معيار أول لتحقيق السمة احلجاجية، غري أنه ليس معيـارا  وهفيكون بذلك اخلطاب ناجعا فعاال، 

املستهدف، فنجاح اخلطاب يكمـن يف مـدى   ) أو املتقبل(طبيعة السامع  كافيا، إذ جيب أال مل

، فضال عن استثمار الناحية إقناعهدى قدرة التقنيات احلجاجية املستخدمة على وم ،مناسبته للسامع

 3.النفسية يف املتقبل من أجل حتقيق التأثري املطلوب فيه

جـة يف  رِدواليدل على صنف خمصوص من العالقات املودعة يف اخلطـاب   :احلجاج باملعىن الفين -2

اصية األساسية للعالقـات احلجاجيـة أن تكـون درجيـة     واخلاللسان، ضمن احملتويات الداللية 

)salaire (4.أو قابلة للقياس بالدرجات، أي أن تكون واصلة بني سالمل 

 جوهرهـا وسـيلة جماليـة يف   ) ديكرو(فهي عند  إن اللغة حتمل بعدا حجاجيا يف مجيع مستوياا،     

ليس  :احلجاجية الكامنة فيها، يقول يف هذا الصدد شكالاألسرح لظهور املقتضى، باعتباره شكال من أهم وم

إىل أن  –ضـرورة   –ما يـدعونا   وهوهو منغرس يف اللغة نفسها،  مناوإاملقتضى حدثا بالغيا مرتبطا بالقول، 

  .واجهة بني الذوات البشريةوممسرح حماورة  عن استعماالا املختلفةلنظر نعترب اللغة بصرف ا
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أمر بديهي،  وهومن التركيب، ) روديك(اة حجاج ناجعة، حيصل يف رأي علوم أن املقتضى باعتباره أدوم      

ما حصرا داللـة  إاج عندمها تكمن يف التوجيه، حىت أيضا من الكلمة، أما وظيفة احلج رأيهكنه حيصل يف ول

ستوى اخلطاب، خاصـة  وم ،مستوى السامع :صل هذا التوجيه يف مستوينيوحيامللفوظ يف التوجيه الناتج عنه، 

ية يف توجيه السامع أننا حني نتكلم إمنا نروم يف العـادة التـأثري يف هـذا    واآلمع ما بني املستويني من تداخل، 

  1...ري ذلكوغ عمال ما أو إزعاجه أو إحراجهالسامع أو مواساته أو إقناعه، أو جعله يأيت 

رأي أن داللة الكـالم  وال" التوجيه"داللة امللفوظ يف  حصر صاحبيهاأهم مأخذ قد يعيب هذه النظرية  إنّ     

عض منها، فقد يكون هلذا وبالتوجيه جزء من داللة ذلك الكالم  مناوإ ،ليست الدرجة فحسب) ىت الكلمةوح(

سـمي  ون فيض عنـهما، وت توجيه،والالكالم حبسب املواقف التأويلية اليت نقفها منها دالالت تتجاوز احلجاج 

الطاقـة  "أو  ،"املعـىن احلجـاجي  "أو املعـىن   ،"الداللة احلجاجية) "أو الكلمة(ذلك اجلزء من داللة الكالم 

  2.ن اختلفت رمبا معاين هذه التسمياتإو ،"الوظيفة احلجاجية"أو  ،"العمل احلجاجي"أو  ،"احلجاجية

ـ نسـكومرب  واخلص حممد طروس أهم األفكار الواردة يف التداوليات املدجمة عند ديكـرو   وقد ي وه

  :كاآليت

عدم احلكم عليه بالصدق أو بالكذب، ألنه ال تنطبق عليـه   ن مثّوم ،اخلربياملقول عن احملتوى  استقالل -

اليت حتكم عالقة احلجـج ببعضـها    ضعفوالاحلكم عليه يستند إىل القوة  أصبحنه ومشروط الصدق، 

 .البعض

" ةبالتداوليات املدجم"شتغل مباشرة على البنية التركيبية فيسمى ويسيندمج التداول يف الوصف الداليل،  -

صور لنا احلـدث  وت ة، تربط املعىن بالقول،ملالكفاءة نفسها اليت للذوات املتكا آلة هل وصف الداليلوال

ـ اللساين باعتباره امتدادا للذاتية، غري أن نظرية التداولية املدجمة ارتبطت بالسالمل احلجاجيـة   روابط وال

 3.عوامل احلجاجيةوال
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  :كالتايلهو عالقة ترتيبية للحجج ميكن أن نرمز هلا  :السلم احلجاجي

  ن                

  د                         

  ج                         

  ب                        

  "ن"ختدم النتيجة  دلةوأحجج  :"د"و " ج"و " ب"            النتيجة= ن 

احلجج تنتمي إذاك ما، عالقة ترتيبية معينة، فإن هذه  فعندما تقوم بني احلجج املنتمية إىل فئة حجاجية

  :بالسمتني اآلتيتنيتسم ويفئة حجاجية موجهة،  فالسلم احلجاجي ،إىل نفس السلم احلجاجي

 ".ن"ال أقوى منه بالنسبة لـ ليالسلم، يكون القول الذي يعلوه د كل قول يرد يف درجة ما من  -  أ

الذي يعلوه درجـة  " د"أو " ج"، فهذا يستلزم أن "ن"يؤدي إىل النتيجة " ب"إذا كان القول   -  ب

 :عكس غري صحيح، فإذا أخذنا األقوال اآلتيةواليؤدي إليها، 

 .حصل زيد على الشهادة الثانوية  - 1

 .حصل زيد على شهادة اإلجازة - 2

 .حصل زيد على شهادة الدكتوراه - 3

نتمـي كـذلك إىل نفـس السـلم     وت نفس الفئة احلجاجية، فهذه اجلمل تتضمن حججا تنتمي إىل

وا هكن القول األخري ول، "مكانته العلمية"أو " كفاءة زيد"احلجاجي، فكلها تؤدي إىل نتيجة مضمرة من قبيل 

صول زيد على الدكتوراه هو بالتايل أقوى دليل على مقدرة وح ،سريد يف أعلى درجات السلم احلجاجي لذي

  1:كن الترميز هلذا السلم كما يليوميلى مكانته العلمية، وع ،زيد

  الكفاءة العلمية= ن             
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  د            الدكتوراه            

  اإلجازة               ج         

  الشهادة الثانوية              ب         

  :هم هذه القوانني ثالثةأو:قوانني السلم احلجاجي

 :يقانون النف  -أ 

سـيكون  ) أ ~أي (مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة، فإن نفيه " أ"إذا كان قول ما     

ينتمي إىل الفئة احلجاجية احملـددة بواسـطة   " أ"عبارة أخرى، فإذا كان وبالنتيجة املضادة،  حجة لصاحل

  :ن أن منثل هلذا املثالني التالينيكومي" ن –ال "ينتمي إىل الفئة احلجاجية احملددة بواسطة " أ ~" ، فإن "ن"

 .متحانزيد جمتهد، لقد جنح يف اال -

 .متحانيف اال حزيد ليس جمتهدا، إنه مل ينج -

 .فإن قبلنا احلجاج الوارد يف املثال األول، وجب أن نقبل كذلك احلجاج الوارد يف املثال الثاين

 :قانون القلب  -ب 

فاد هذا القانون، أن السلم احلجاجي لألقوال املنفية ومعد تتميما للقانون، وييرتبط هذا القانون أيضا بالنفي، 

، فـإن  "ن"بالقياس إىل النتيجـة  ) أ(أقوى من ) أ'(عبارة أخرى إذا كان وبهو عكس سلم األقوال اإلثباتية، 

ا كانت إذ :كن التعبري عن هذه الفكرة بصيغة أخرى فنقولومي، )ن -ال(بالقياس إىل ) أ~(أقوى من ) أ~'(

إحدى احلجتني أقوى من األخرى يف التدليل على نتيجة معينة، فإن نقيض احلجة الثانية أقوى مـن نقـيض   

  1:كن أن نرمز هلذا بواسطة السلمني احلجاجيني التالينيومياحلجة األوىل يف التدليل على النتيجة املضادة، 

  ن ~ال               ن                          

  أ ~                    أ               '               

  أ' ~                    أ                            
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  :نوضح هذا باملثالني التالينيول

 .ىت الدكتوراهوح حصل زيد على املاجستري، -

 .مل حيصل زيد على الدكتوراه، بل مل حيصل على املاجستري -

دليل على مكانته العلمية من حصوله على املاجستري، يف حـني أن عـدم    أقوىالدكتوراه فحصول زيد على 

  .حصوله على املاجستري هو احلجة األقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة الدكتوراه

  :رابتهما على األقلوغ ذا يفسر لنا أيضا حلن اجلملتني التاليتني، أو شذوذمهاوه

 .على املاجستري حصل حصل زيد على الدكتوراه، بل*  -

 .مل حيصل زيد على املاجستري، بل مل حيصل على الدكتوراه*  -

 :قانون اخلفض  -ج 

غوي الوصفي يكـون مسـاويا   الفكرة اليت ترى أن النفي اللّ) loi d’aissement(يوضح قانون اخلفض 

  :، فعندما نستعمل مجال من قبيل)moins que(للعبارة 

 .اجلو ليس باردا -

 .األصدقاء إىل احلفلمل حيضر كثري من  -

سـيؤول  وشديد أو أن األصدقاء كلهم حضروا إىل احلفـل،  لربد قارس وفنحن مل نستبعد التأويالت اليت أن ا

  :القول األول على الشكل التايل

 .إذا مل يكن اجلو باردا، فهو دافئ أو حار -

 :كما يلييؤول القول الثاين وس -

 1.القليل منهم إىل احلفل مل حيضر إالّ -
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ي ينتج عن النفي ال يتموقع يف السلم احلجـاجي،  اخلفض الذّ تتجلى صعوبة صياغة هذه الوقائع، يف أنّو 

ـ يف نفـس الف ") اجلو ليس بارد"منط من (قوال املنفية واأل") اجلو بارد"من منط (فال تندرج األقوال اإلثباتية  ة ئ

  . يف نفس السلم احلجاجيوالاحلجاجية 

  :احلجاجيةعوامل والالروابط  -

غويـة  كانت التسلسالت اخلطابية حمددة بواسطة بنية األقـوال اللّ غة وظيفة حجاجية، وملا كانت اللّ

غات الطبيعية على مؤشرات لغوية خاصة باحلجاج، تشغيلها، فقد اشتملت اللّواد اليت مت واملواسطة العناصر وب

باإلحالـة   عوامل احلجاجية اليت ال ميكن تعريفها إالّوالتشتمل على عدد كبري من الروابط  :ة مثالغة العربيفاللّ

لكن، بل، إذن، حىت، ال سيما، إن، ألن، مبا أن، مع ذلـك،   :على قيمتها احلجاجية، نذكر من هذه األدوات

  .إخل.. .إال.. .رمبا، تقريبا، إمنا، ما

ـ إىل رفض منوذج شارل موريس نسكومرب واهي اليت دفعت ديكرو  هذه األدوات إنّ دفاع عـن  وال

رتبط القيمة احلجاجية لقول ما بالنتيجـة  وت )La pragmatique intégrée(فرضية التداوليات املندجمة 

  1. ترتبط بتاتا باملعلومات اليت يتضمنهاوالتملة، واحملاليت ميكن أن يؤدي إليها، أي بتتمته املمكنة 

بديال للوصف التقليدي، فإذا كان دوات باعتباره واأللقد اقترح ديكرو وصفا حجاجيا هلذه الروابط 

بأا تشـري  " Mais"صف ويفقط، " أ"يستلزم " ب"بأا تشري إىل أن " Puisque"هذا األخري يصف األداة 

يسـلم   :هو كالتـايل إىل التعارض القائم بني القضايا اليت تربط بينها، فإن الوصف احلجاجي هلذين الرابطني 

" Mais/ لكن "النسبة لـ وب" أ"، فإن عليه أن يقبل "أ"لـ " ب"ام اإلحالة على اسنلزوب، "ب"املخاطب ب 

، تقترح النتيجة "أ"ي صحيحة مثل وه، "ب"نتيجة ما، ال ينبغي القيام بذلك، ألن " أ"متيل إىل أن نستنتج من 

يف ) جـاء زيـد  (فليس دورها منحصرا يف أن تضيف إىل املعلومة " Méme" "حىت"أما بالنسبة لـ املضادة، 

الرابط يتمثـل يف إدراج حجـة    دور هذا ، بل إنّ)جميئ زيد غري متوقع(معلومة أخرى ) حىت زيد جاء(ول الق
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جتان ختدمان نتيجة واحدة لكم بدرجات متفاوتة من حيث القوة واحلجديدة، أقوى من احلجة املذكورة قبله، 

 1.احلجاجية

  :عايري تصنيفهاومأمناط الروابط احلجاجية *

  :احلجاجية وفق جمموعة من املعايري، يتمثل أمهها فيما يليتصنف الروابط 

  :معيار وظيفة الرابط*

  :روابط املدرجة للنتائج و ذلك كما يليوالحيدد هذا املعيار الروابط املدرجة للحجج 

حىت، بل، لكن، مع  :املورفيماتثلها ومت تتمثل وظيفة هذا الرابط يف إيراد احلجة،:ة للحجججالروابط املدر -

  2.إخل.. .ذلك، ألنّ

ضال عن مآثرهـا فحـىت   وف قضاء العطلة يف اجلزائر شيء مغر، اجلو فيها مجيل،"يف امللفوظ " حىت"الرابط  إنّ

  ".شواطئها مجيلة" جاء مقترنا باحلجة"شواطئها رائعة 

  :الروابط املدرجة للنتائج -

  إخل.. .التايلوبذا، إلذن، هل :ثلها املورفيماتومت النتيجة، تتمثل وظيفة هذا الرابط يف إيراد

سوف لن "مع ذلك سوف لن أركب احلافلة جاء مقترنا بالنتيجة " أنا متأخر"يف امللفوظ " مع ذلك"الرابط  إنّ

  ".أركب احلافلة

  :معيار العالقة بني احلجج -

  :من الروابط استنادا إىل العالقة بني احلجج ممثلة يف اآليت حيدد هذا املعيار منطني

  :روابط التعارض احلجاجي -

                                                           
1- O. Ducrot, les échelles argumentatives, Les éditions de minuit, 1980, p.16, 17. 1   

حافظ امساعيلي علوي، عامل الكتب  :تقدميجاج، مفهومه و جماالته، إعداد واحل :احلجاجيات اللسانية، مقال ضمن كتاب :رشيد الراضي -2
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  ...بل، لكن، مع ذلك :ثلها املورفيماتومت املتعاندة،/ ي جمموع الروابط اليت تربط بني احلجج املتعارضة وه

زيـد  "و " زيـد ذكـي  " قد ربط بني حجتني متنافرتني" زيد ذكي لكنه مهمل"يف امللفوظ " لكن"الرابط  إنّ

  ".مهمل

  :التساند احلجاجي/ روابط التساوق  -

  ...حىت، السيما :ثلها املورفيماتومت ي جمموع الروابط اليت تربط بني احلجج املتساندةوه

قد ربط بني حجج متنـافرة  " ىت ركوب اخليلوح رمايةوالزيد ال يتقن السباحة "يف امللفوظ " حىت"الرابط  إنّ

  1".يتقن ركوب اخليل"و " يتقن الرماية"و " يتقن السباحة" :هي على التوايل

  :معيار عدد املتغريات -

ذا مـوقعني  ا حمموال كون هذا األخري إمويي املتغريات احلجاجية اليت تربط بينها الرابط احلجاجي، وه

  .أو ذا ثالثة مواقع

يربط بينهما يؤديان وظيفة احلجة أو النتيجـة،   نأهم ما مييزه هو أن املتغريين اللذي ا الرابط ذو املوقعني فإنّفأم

ن أمثلة وم، )دور احلجة أو النتيجة( يتوقفان على إدخال مكون ثالث يف صورة مضمرة، ليلعب هذا الدور وال

 متهل، ألنّ"، "أسرع، ما دمت تريد الوصول باكرا" :، إذن يف األمثلة التاليةمادام، ألنّ :هذا النوع من الروابط

اجلو ممطر إذن سأبقى يف املنزل"، "ةيف السرعة خماطر مج "الرابط ذو ثالثة مواقع فيمثله املثال اآليت اوأم:  

  .ضال عن مآثرها فحىت شواطئها رائعةوف مغر، اجلو فيها مجيل، شيءقضاء العطلة يف اجلزائر 

  :Les Opérateurs Argumentativesالعوامل احلجاجية  -

 Nate sur l’argumentation"قاله املعنون بـ مهوم العامل احلجاجي ألول مرة يف أدرج ديكرو مف

et l’acte d’argumenter"  

ـ  1983سـنة   ، مث فصل فيه القول بعد ذلك يف مقاله املنشور1982املنشور سنة   :ذي محـل عنـوان  وال

"Opérateurs argumentatives et visée argumentative"  
                                                           

  .236.ص .س.م:رشيد الراضي -1
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 :يي ووظيفته يف اخلطاب احلجاجمفهوم العامل احلجاج -

معني يؤدي إىل حتويل الطاقـة  العامل احلجاجي هو مورفيم، إذا جرى تطبيقه يف حمتوى أو ملفوظ  إنّ

  .احلجاجية هلذا امللفوظ

نفسه، فهو على هذا األساس موصل غوي الليتني داخل الفعل اللّد قوم العامل احلجاجي بالربط بني وحدتنيوي

  1.فيبقى هذا الفعل ملتحما غويحيمل على املكونات داخل الفعل اللّوي، فالعامل ضق

عبارة  وهو، )يدخل على قضية واحدة(يكون داخل القول الواحد العامل احلجاجي حسب ديكرو  إنّ

إحالة غري مباشرة مثل منـذ   الغالبنفي أو مكونات معجمية حتيل يف والعن عناصر تدخل اإلسناد مثل احلصر 

  ...الظرفية، رمبا، تقريبا، على األقل، كاد، قليال، كثريا

كنـها  ول، )تيجة أو بني جمموعة حججون أي بني حجة(العوامل احلجاجية ال تربط بني متغريات حجاجية  إنّ

  .قييد اإلمكانات احلجاجية اليت تكون لوقول ماوت تقوم حبصر

  :اجي نورد املثال اآليتتوضيح مفهوم العامل احلجول

 .الساعة تشري إىل الثامنة -

 .إىل الثامنة ري الساعة إالّشال ت -

على املثال األول مل ينتج عن ذلك أي اخـتالف بـني املثـالني    " إالّ.. .ال"عند إدخال العامل احلجاجي 

ي تأثر ذا التعديل هو القيمة احلجاجية للقـول، أي  كن الذّولخبصوص القيمة اإلخبارية أو احملتوى اإلعالمي، 

  .اإلمكانات احلجاجية اليت يتيحها

  :ظهر ذلك جليا إذا أوردنا هذين القولني يف مناذج من األفعال احلجاجيةوي

  .الساعة تشري إىل الثامنة، أسرع :1م

  .أسرعإىل الثامنة،  ال تشري الساعة إالّ :2م

                                                           
   .28حلجاج، صوا اللغة :أبو بكر العزاوي: ينظر -1
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تطلب سياقا أكثر تعقيدا حىت ميكن تأويله، ويا القول الثاين فيبدو غريبا متاما، أمقبول ومالقول األول سليم  إنّ

  .عبارة أخرى فهو يتطلب مسارا تأويليا خمتلفاوب

الساعة تشري إىل الثامنة له إمكانات حجاجية كثرية، فقد خيدم هذا القول نتائج من الدعوة " :املثال إنّ

ال " :، كما خيدم النتيجة املضادة هلـا "أسرع"فهو خيدم النتيجة .. .ألخبارستبطاء مو اواال إىل اإلسراع، التأخر

  ".تسرع

مكن واملستنتاج العادي اال  صبحوأفإمكاناته احلجاجية تقلصت " إالّ.. .ال"لكن عند إدخال العامل احلجاجي 

  1.تريث/ ال داعي لإلسراع  :هو

  :ما يليقتضاها ومميكن إذن صياغة نظرية خاصة بالعامل احلجاجي 

من امللفوظات تشـترك يف  " ج"موعة وجمنفسه، " ن"من امللفوظات تشترك يف احملتوى " ج"إذا كانت جمموعة 

.. .تقريبا، متاما، قليال، كـثريا  :هو عامل حجاجي، مثل" ع"حيث  ،ع+ ن = ' ن :نفسه، حبيث" ن"احملتوى 

" ج"خمتلفة عن تلك اليت تتيحها " 'ج"تتيحها يكون عامال حجاجيا، إذا كانت إمكانات احلجاج اليت " ع" فإنّ

  2.أو بغض النظر عن قيمة اخلربية اردة" ع"من غري أن يكون ذلك بسبب املعلومات اليت يضيفها 

  :القيمة احلجاجية/حلجاجية يف حتديد املعىن احلجاجيدور العوامل ا*

سلسل اجلمل هو القيمة احلجاجية للملفوظ، ذلـك  وت وايل األقوالوت يف بناء اخلطابي يعتمد الذّ إنّ

ي ينبغي أن يسري فيه، فبعض امللفوظات هلا قيمة حجاجية هي يف الواقـع  دد املسار الذّوحت ها توجه اخلطابأن

تعلق األمر بامللفوظات املشتملة على بعض العوامـل  ويأن بينهما تناقضا أو تعارفا  أيعكس قيمتها اإلخبارية، 

  .إخل.. .أوشك، قرب :أو بعض األفعال إالّ.. .، الإالّ.. .د، تقريبا، ماكا :احلجاجية

ـ هته احلجاجيـة،  وج عليمات حتدد داللة امللفوظوت هذه العوامل هي مبثابة قرائن لغوية متثل توجيهات ذه وه

  3.استراتيجية ماي يقوم عليه الربط بني األقوال على حنو آخر ضمن الوجهة احلجاجية هي اليت متثل األساس الذّ
                                                           

   .29.حلجاج، صوا اللغة :أبو بكر العزاوي -1
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 يتحدد معىن امللفوظ وال. ووظيفتها احلجاجيةيضاف إىل بعض امللفوظات ليتحكم يف قوا  فالعامل احلجاجي 

وظيفة القولية، فالتداول أو املقام مؤثر له يف كـل  وال ميكن وصفه بتاتا يف استقالل عن املقام والحسب ديكرو 

  .أجزاء املعىن

  :العربية املعاصرةاحلجاج يف الدراسات  -2

الغربيني يف جمال احلجاج، يف منتصف القرن املاضي املفكرين العرب إىل بناء موقـف   اجتهاداتقادت 

ضارب يف أعماق تراثهم يف الوقت نفسه، كما منحتهم الفرصـة يف  والحول هذا الدرس اجلديد بالنسبة إليهم 

فبعضها قام على املزاوجة  :من األعمال العربية فأنبتت بذلك جمموعةإدراج مبحث احلجاج يف منطقة تفكريهم 

عضها اآلخر اهتم بتعريف أهم النظريات الغربية املعاصـرة مـن طريـق    وبغريب احلديث، والبني العريب القدمي 

عضها حاول الكشف عن جذور هذا الدرس يف الثقافة العربية اإلسـالمية  وبألهم مصادر هذا البحث، الترمجة 

عضها اآلخر قام على استثمار النظريات الغربية اخلالصة يف معاجلة بعض النصوص اخلطابية املاثلة يف القـرآن  وب

  .شعر العريبوالالكرمي 

دوديـة  وح بقى املتتبع للدراسات العربية يف جمال احلجاج يسجل قلة عناية الفكر العريب ذا املبحثوي

هذا القليل يبلغ من اجلودة مراتب معتربة، يكفي علـى ذلـك    ن كانواكم الدراسات املنجزة يف هذا احلق، 

لذين ينقصهم العمل املشترك يف بناء عمل حجاجي عـريب  والأعمال ثلة من الباحثني يف املغرب العريب الكبري، 

  .ميكنه أن يبلغ شأوا عظيما يف الفكر العاملي

هم يف املشرق العريب إىل اتصاهلم رجع اهتمام الباحثني يف املغرب العريب بالدرس احلجاجي دون غريوي

موضوع احلجاج يف الدراسات العربية املعاصـرة   إنّكن القول ومياملباشر بأهم أعالم هذا احلق يف الغرب، هذا 

ؤطرا جبملة من النظريات املعرفية اليت تضبط أوجه استعماالته يف ااالت املختلفة، ومقد غذا علما قائما بذاته، 

  .ةعربيوالة فلسفة الغربيوالنطق واملغة اعل مع األحباث املعاصرة اليت مت إجنازها يف علوم اللّ شك أنه قد تفوال

ة يف أعمال ثلة من الباحثني يف املغرب العريب الكبري، نذكر منهم علـى  تبلورت هذه اجلهود العربي وقد

  .العمريحممد .أبوبكر العزاوي، د. ، دطه عبد الرمحن.د :سبيل املثال ال احلصر

  



"ََ! �َّ��ِ� وأَھَ�ُّ  َوَ�َ����ُ�ُ  َ�ْ��ُ�ُ��ُ  ا�ِ�َ��ُج،: ا�ّولُ  ا��َ��ُ   

 

57 

 

  :)طه عبد الرمحن(احلجاج يف الدرس الفلسفي  -1 .2

 يذكر هذا واليقا بالفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن، وث يرتبط الدرس الفلسفي العريب املعاصر ارتباطا

ـ نطق، واملنطق، إذ عرف عن األستاذ اشتغاله بالتداوليات واملذكرت الفلسفة و األخري إالّ ا علمـان يعـد   ومه

  .1ما على رؤوس األصابع يف العامل العريباملشتغلون 

غة نطق اللّومغة العادية لسفة اللّوف جاجواحلسم الالمع يف جمال التداوليات اال هو " طه عبد الرمحن"األستاذ  إنّ

  .نطق الطبيعي، ليس يف املغرب العريب وحده، بل يف العامل اإلسالمي بشكل عاموامل

مهما يف مصنفنيوقديته، لآود مفهومه لطبيعة احلجاج لقد حد:  

، حني حاول من خالهلما إجيـاد  "ن أو التكوثر العقلييزاواملاللسان "و " ديد علم الكالموجت يف أصول احلوار"

غة، لذلك متيـزت نظريتـه   المة اللّوسرابط منطقي لغوي، طوعه يف سبك نظرية حجاجية تأخذ بقوة املنطق 

  .للحجاج بطابع فلسفي

  :ديد علم الكالموجت احلوار أصوليف  -أ

 نهجـه ومموضوع حبثه " ديد علم الكالموجت يف أصول احلوار"حيدد األستاذ طه عبد الرمحن يف كتابه 

حـدد هدفـه يف أن يكـون     وقددودا دواعي استعماهلا، وح ضع تعاريف موجزة مبا توسل به من معارفوي

إىل أن أكثر استفادته يف حبثه  أشاريف ميدان حتليل اخلطاب، كما  باللسان العريبالكتاب متهيدا ملمارسة علمية 

قواعـد  "اب وب" مقاصد املتكلمني"اب وب" أغراض الكالم"باب " :كانت من قسم التداوليات يف أبوابه الثالثة

  2."التخاطب

طابعه الفكـري مقـامي    ه فعالية تداولية جدلية، فهو تداويل ألنّحد احلجاج أنو" :أما احلجاج فيعرفه بقوله

  3".صور استداللية التزامهدفه إقناعي قائم بلوغه على  أيضا جديل ألنّ وهوجتماعي وا

                                                           
 http://www.chihab.netmodules.php .الشهاب لإلعالمملهام العالقة، موقع وا طه عبد الرمحن :حممد اهلداج: ينظر -1
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باختالف مراتب السلوك التخاطيب لإلنسان، حيث جعـل  " احلجاج" ستداليلتلف هذا املنهج االوخي

تناسب تصنيفا ثالثيا للنظريـات  ي مراتب وه، "التحاور"و" احملاورة"و" احلوار" :األستاذ طه مراتب ثالث هي

النظريـة  "و" عتراضيةاال النظرية"و" يةضالنظرية العر" :يت مساها على التوايلوالاملتداولة يف جمال التحليل اخلطايب 

  ".التعارضية

الربهاين،  ستداللالعارض ينتهج يف عرضه مناهج اال نظرية العرضية للحوارية، فإنّوالا مرتبة احلوار فأم

يفاء واستايز للمستويات ومت ن بسط للقواعدومرتيب وت دقيقوت صورية من جتريدتميز هذا األخري خبصائص وي

  1.استقصاء للعناصروللشروط 

" احلجـاج " ستداليلاحملاور يستند إىل املنهج اال عتراضية للحوارية، فإنّاال نظرية والمرتبة احملاورة  اموأ

فهم من قوله أمـور  وينتائج، والمنوذج ينتمي إىل اال التداويل، كأن يطوي احملاور الكثري من املقدمات  وهو

ن يسوق الـدليل  أوأن يذكر دليال صحيحا على قوله من غري أن يقصد التدليل به، وك غري تلك اليت نطق ا،

ي ال احتجـاج رى أن هذا املنهج هو سبيل ويعلى قضية بديهية أو مشهورة هي يف غىن عن دليل للتسليم ا، 

  2.رجح فيه العمل على النظرويبرهاين يقيد فيه املقام التراكيب 

تمثـل  وت "التحاجج"املتحاور يعتمد منهجا استدالليا هو  نظرية التعارضية احلوارية، فإنّوالمرتبة التحاور  اوأم

ن يثبت قوله بـدليل مث ينتقـل   أوليثبته بدليل أقوى، طرقه يف أن يثبت املتحاور قوال من أقاويله بدليل مث يعود 

  3.ثبت نقيضه بعني الدليلوين يثبت قوال بدليل أوإلثبات نقيضه بدليل آخر 

ال " التقييـد "و " التلفيـق "ال " التحقيـق "و " احلشر"ال " احلفر"ن مهه كان أكتابه ذكر الباحث يف خامتة وي

ه أنشأ منوذجا نظريا للحوارية يبدو صاحلا لتصنيف اخلطاب ووصفه أنه اختار لتحقيـق ركـن   نأو" التسيب"

ا يتصل به مـن  ومه استخرج معامله الرئيسية، نأوعلم املناظرة  وهوأصال من أصول التراث اإلسالمي، احملاورة 

  .عالقات منطقيةبنايات استداللية و
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 :يزان أو التكوثر العقليواملاللسان  -ب

ه يعرض لكثري من األعمال اليت هلا كتابا من الكتب اهلامة يف جمال التداوليات ألن" يزانواملاللسان " يعد

كنـها مل  ولداوله، رابطا ذلك بأعمال تراثية هامة كانت ذات أسبقية يف الوجود، وت أثر كبري يف حتليل اخلطاب

  .على ضوء نظريات حديثة تستثمر إالّ

 ه احتاج إىل كد ذهـن ن املؤكد أنوملسان، واليد والاستطاع مؤلفه أن يبلور نظرية عربية الوجه  وقد

  1.تشبع بقدر كاف من العلم، مث النظر مبنظار دقيقوالصر فكر وع

عتناء بعلوم اآللة أو علوم الوسـائل،  اال ا هدف التأليف فهو جتديد الصلة بالتقليد العريب األصيل يف أم

فقد مجعنا يف هذا الكتـاب  " :على التأليف املنطقي املدرسي، يقول االجتهاديآثر املؤلف التأليف املنطقي  وقد

 وال نـاقلني  والإذ سعينا إىل أن جنئ فيها بشكل أو بآخر مبا ال ميكن معـه مقلـدين   ، ...أحباثا منطقية لسانية

ـ  لدعاوى نشاءوإيان لفروق وبوليد ملصطلحات وت شارحني، بني اختراع ملفاهيم، ضـع  ووغ ملبـادئ، و وص

س على ذلـك  وقلشبه،  يرادوإصحيح آلراء وت خالص لنتائجواستدليل على مسائل وت رتيب لقواننيوت لقواعد

  2".نظائره

الغيـة  وبياضـية  ور سانيةولمنطقية  :سائل خمتلفةوو عمل تتداخل فيه معارف" يزانواملاللسان "إن 

ـ " الـدليل "ورد نتائج علمية، أمهها أن ويؤلفة يقف وقفة خاصة على هذا التداخل وملسفية، وف صوليةوأ  وه

  .صل اجلامع بني هذه العلوماأل

عبارة عن فعل تكلمي لغوي مركب أو مؤلف من أفعال تكلمة " احلجاج"رى صاحب الكتاب أن وي

ن كل حجة خطابية ترد يف سياق حواري معني ينبغي على وا ،3وجه إىل إثبات أو إبطال دعوى معينةومفرعية 

  4.تمكن من تقوميهاوالاملتلقي استحضارها للتعرف على بنيتها 
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لتفصيل ذلك ينضوي على مدخل أو أربعة " جاجواحلاخلطاب "يف كتابه بابا مساه " طه عبد الرمحن"قد عقد ول

  .فصول تطبيقية

  :يوهصوله على التدليل على دعاوى التكوثر الثالث وف جعل مدار هذا البابو

ازية، مث بني كيف أن هذه الدعاوى ترتبط واجاجية، واحلصفته اخلطابية،  :أن األصل يف تكوثر اخلطاب هو

ـ  نأوببعضها البعض مؤكدا أن الكالم أصل كل تواصل،  ه كل وسيلة تواصل أخرى هي موضوعة على قانون

  1.فهومه على مقتضاهوم

التواصل "ووجد أن " نواع احلججأومناذج التواصل "ا يف الفصل الثاين من هذا الباب، فتحدث عن أم

لحجة معاين ولتصال، واال يصالواإلينطوي كل لفظ منهما على معان ثالثة، فللتواصل معاين الوصل " جةواحل

ة، مـن ناحيـة اخلصـائص    تقوميية، مث بسط احلديث يف كل منوذج من مناذج احلجوالتوجيهية والالتجريدية 

  .صولواأل

ذلك أن كل صنف من احلجـج السـابق   " ياس التمثيلوقمراتب احلجاج "الفصل الثالث فعنونه  اوأم

عرض فيه أبرز الباحثني  وقدذه املراتب ترتبط مع بعضها البعض بقوانني خمصوصة، وهذكرها له مراتب معينة 

اللذين عاجلوا هذا الدرس، مث بني األسس العامة لنظرية مراتب احلجاج، مركزا على املراتب املوجهة توجيهـا  

تم أساسا قصديا، ألن وانينه، مث قابل بني وقبينا لشروطه، ومباملركبات أو األقوال، معرفا بالسلم احلجاجي ها

ي أنه وهي لدى األصوليني يف استخراج األحكام الشرعية، مؤكدا نتيجة هامه قياس التمثيلوالالسلم احلجاجي 

جيب البحث عند األصوليني مبا يفيد يف حتليل اخلطاب، بل ميكن أن تنشأ نظرية صـاحلة ملقاربـة اخلطـاب    

  .الطبيعي

ستعاري اال أكد الباحث أن األسلوب " جاجواحلستعارة بني احلساب اال " :يف الفصل الرابع املوسومو

ظفر باملعامل األوىل عند عبد القاهر  وقدتكاثر، والمن أقدر األساليب التعبريية على إمداد اخلطاب بقوة التفرع 

  .يف مفهوم التعارض كذلوك بادئه،ومدعاء الين يف مفهوم ااجلورا
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فقد بني مناذج من التـراث  "يف النص اخللدوين ستداللطبيعة اال"ا الفصل الثالث من الباب الثالث أم ،

  .تداويل يف النص اخللدوينوالاحلجاجي الطبيعي  ستداللظاهر االوماللغوي املنطقي، 

  :)حممد العمري(احلجاج يف الدرس البالغي  -2 .2

 جاجيـة واحلهتمام مبقوالت البالغة املعاصرة عامة اال يعد حممد العمري أبرز بالغي عريب يظهر عنده 

خاصة، سواء من خالل دراسته املبكرة حول بعض مظاهر اإلقناع يف اخلطابة العربية القدمية، أو مـن خـالل   

 :ترمجاته املتعددة لبعض رواد هذا التيار، أو اهتماماته الطموحة إلعادة رسم خارطة عامة للبالغة العربية القدمية

  .1نطقيةواملوية نحوال، خصائصها الصوتية امتداداا، اجتاهااروافدها، 

 نقديـة، والترمجات مشروعا علميا جريئا، تفتح أفقا جديـدا للدراسـات البالغيـة    والمتثل هذه الدراسات و

شرب من مقـوالت  وت ناهج الغربيةواملكم يف النظريات وحت ا يتميز به صاحبه من تشبع بالتراثكشف عموت

نتباه املبكـر  واال غريب،والبالغي املعاصرين، كما يوضح املشروع مدى حتاور التراثني العريب والالدرس اللساين 

  .طابيةواخلإىل دور احلجاج يف قراءة النصوص البالغية 

  :كن تصنيف هذه الدراسات إىل صنفني يشكالن بعدين أساسيني يف املشروع العلمي حملمد العمريومي

1990أصدره سـنة  سها الباحث للخطاب الشعري، منها كتابه الذي يتكون الصنف األول من دراسات كر 

 :حتت عنوان 2001ي أصدره سنة تابه الذّوك "حتليل اخلطاب الشعري، البنية الصوتية يف الشعر" :حتت عنوان

  ".مارسة الشعريةواملاملوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية "

ديثا، منها كتابـه  وح طاب اإلقناعي قدمياواخلاحث باخلطابة تألف الصنف الثاين من دراسات اعتىن فيها البوي

 ،"يف بالغة اخلطاب اإلقناعي" :حتت عنوان) 2002(درت طبعته الثانية سنة وص )1986(ي أصدره سنة الذّ

البالغة اجلديـدة بـني   " :تابوك "زالق العنفومدائرة احلوار " :حتت عنوان) 200(ي صدر سنة تابه الذّوك

  ).2005" (تداولوالالتخيل 

ه يدرس الشـعري  نأوطايب واخلالباحث يفصل فصال مطلقا بني الشعري  نطباع بأنّاال قد يعطي هذا التصنيف 

، ففي دراسته األمر ليس ذه البساطة واقع أنّوالتداولية خارجية، درس اخلطابة دراسة ويدراسة بنيوية داخلية، 
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كشف النقاب عـن النظـرة   ويي يلعبه املكون الشعري، الدور الذّعتبار اال للخطابة العربية كان يأخذ بعني 

  1.التداولية إىل الشعر يف التراث البالغي

  :ي قدمه الباحث للحجاج يف أهم مصنفاتهو فيما يلي عرضنا للمفهوم الذّ

  :املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية -أ

الغة اإلقنـاع،  وب قد الشعر، البيانون البديع(يقف حممد العمري يف هذا الكتاب عند مخسة مستويات 

هذه  رى أنّوي، )البالغة العامة أو الصناعتان، نظرية املعىن أو بالغة اإلعجاز، نظرية األدب أو الوظيفة التوازنية

ي استوعب اجلهود البالغية القدمية، سواء منها تلك اليت رغبـت عـن   املستويات شكلت اإلطار الشامل الذّ

  2.هتمت اواورها يف اخلطاب أو تلك اليت ركزت عليها ود باملوازنات الصوتيةاإلشادة 

الغـة  وبالغته تنـدرج يف البيـان   وبقد الشعر ون البديع مسني من الكتاب أنّواخلوضح يف الصفحة الثالثة وي

اصة فيمـا  وخ ستفادة منها حجاجيا،واال اجلوانب الصوتية يف البالغة البديعة ميكن توظيفها اإلقناع، ذلك أنّ

  .ا يصاحبها من إلقاءوميتعلق بثقافة الصورة 

  :يف بالغة اخلطاب اإلقناعي -ب

ي كان حاضرا، يهدف الباحث يف هذا الكتاب التنبيه إىل البعد اإلقناعي للبالغة العربية، هذا البعد الذّ

  .ي للبالغة العربيةكوص، مث نسي مع هيمنه صياغة السكاعند اجلاحظ على وجه اخلص

ممـا   –رتباطه مباشرة بأرسطو واساطته وبلعمقه  –ولربخيت أوالتصور البالغي لبريملان قد طبق فيه الباحث ول

اخلطابة العربية يف القرن األول اهلجري، جمتهـدا يف كشـف آلياـا    يسمح باستيعاب بيسر كما يقول على 

  .اإلقناعية اليت متيزها عن الشعر

  :متدادااواالبالغة العربية أصوهلا  -ج
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تساع الزمن، اختذ صاحبه مـن التحليـل البنيـوي    وايتميز هذا البحث مبدونة تتسم بضخامة احلجم 

بتعاد عن مكرور الكالم من واال مد إىل كشف أنساقها الداخلية،وع منهاجا لتحليل بيانات املؤلفات البالغية،

  .حكام اجلاهزةواألتراجم والاألخبار 

نطالق من اال و تبني الدراسة أن الباحث قد استفاد من نظرية التلقي حيث تبدو هذه األخرية بارزة من خالل 

ري ذلك مـن قضـايا   وغ ،"قراءة الالحق للسابق"و " نجزاتواملاملشاريع "و " التوقعات"و " األسئلة التارخيية"

  .قراءةوالالتلقي 

ذكر حممد العمري أن الكتاب، كما الحظ ذلك الكثري من قرائه، كتاب نسقي، يرصـد خطـوط   وي

ن احلاجة كانت ماسة هلذه اخلريطة اليت ميكن ملؤها بيسـر  واعرض يف خريطة زمنية متتد عرب قرون، والالطول 

  1.باحثون آخرون، شباب يف الغالب من خالل أعمال أخرى 

 عالقتـها بالنصـوص   ويف البالغة العربية يف اهتمامها باحلجاج من جهـة  و تبني فصول الكتاب تتبع مسرية

  .األرسطية من جهة ثانية

  :زالق العنفومدائرة احلوار  -د

يذكر حممد العمري أن الصياغة العامة للمقترح النظري للكتاب، تظهر من خالل خطاطـة جامعـة   

عـن   2002قبل صدوره يف  –ذكر أيضا أنه عندما قدم هذا املشروع وي، زالق العنفومدائرة احلوار  :مساها

 – 2000للموسـم   "رابطة أدباء املغـرب "فتتاحية ألعمال اال يف احملاضرة  –إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 

نه أو" هذا العمل ينزل البالغة من الكراس إىل الناس" :، علق مسرية اجللسة األستاذ سعيد يقطني، بقوله2001

الوصول إىل لغـة جتعـل    وهوها دلت على حتقيق ما كان يتوخاه يف بعض مؤلفاته، ألنقد سعد ذه املالحظة 

جية، فاخلطاطة الـيت اقترحهـا يف دائـرة    مجهور دون املساس بصرامتها املنهأوسع  اآلليات اخلطابية تصل إىل
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ستفيد وت دبيتها عند العلماء املسلمني،أوستحضر مفهوم املناظرة وت حتاور أجناس اخلطابة عند أرسطو،، 1احلوار

كنها تتالىف التغريب املصطلحي ولدرسته، وماستفادة نقدية من منطق اإلقناع املدعو بالغة جديدة عند بريملان 

  .بل جتعل التطبيق منطلقاقرن النظري بالتطبيق الواسع، وت تعبريي،وال

  :تداولوالالبالغة اجلديدة بني التخيل  -ه

لحق يضم مقاال مترمجا للبالغي الفرنسي أوليفيي روبـول  ومالثة فصول وث يتألف الكتاب من تقدمي

ه قد دخل بواسطة هـذا الكتـاب يف   رى الباحث أنوي" هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي؟" :حتت عنوان

يطمح أن يكون الكتاب لبنة من لبنات بالغة حديثة فعالة ال  وهومرحلة بناء النموذج احلديث للبالغة العربية، 

حتمـايل  اال البالغة هي علم اخلطاب" :عرف الباحث البالغة يف كتابه بقولهويتغيب عنها اخلصوصية العربية، 

يـه  ها علم عتيق يهتم باخلطاب يف كليتـه، يف بعد إن" صديقاوت اهلادف إىل التأثري أو اإلقناع أو مها معا، إيهامه

  .جاجي املنطقيواحلالتخييلي األديب، 

ذكر الباحث أن األحباث املنشورة يف هذا الكتاب قد نضجت يف سياق قراءة للتراث البالغي العريب وي

ديثة، و ذلك وح ن الدراسة البالغية قد اجتهت إىل نصوص نثرية ملتبسة، قدميةواجتهادات الغربية احلديثة، االو

كما سعت الدراسـة إىل تـرميم   . يف بنيتها" جاجيةواحلالتخييلية "املكونات البالغية يف حماولة لكشف تداخل 

  2.النصي نتاجاإل بعض اجلوانب اليت تأخر فيها التنظري البالغي العريب عن 

  :)أبو بكر العزاوي( :احلجاج يف الدرس اللساين -3. 2 

ي غوي املغريب أبو بكر العزاوي الـذّ باللّاللساين يف العامل العريب ارتباطا وثيقا  يرتبط الدرس احلجاجي

قناع، واإلوهرية وظيفة حجاجية بقصد التأثري وج ة ذاتيةغة حتمل بصفاللّ واراته املختلفة أنّوح يؤكد يف مؤلفاته

  3".غري تواصل حجاج من والال تواصل من غري حجاج ":وهونطلق يف أحباثه من مبدأ عام ي ووه

العزاوي مشروعا علميا لفتح أفقا جديدا للدراسات احلجاجيـة  . رمجات دوت حباثأومتثل دراسات و

 جاجيةواحلقراءة نسقية للمدارس اللسانية " جاجواحلغة اللّ"و " جاجواحلاخلطاب "عترب بعضها كـ ويغوية، لّوال
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ساهم املصنفان يف توجيه عدد  وقدغة، لّوالوار واحلتخارج بني احلجاج والالتداخل راسة مقارنة تعقد حدود ود

يلي عرض حملتوى يماوف الطبيعي، واالستداللهتمام بدراسة احلجاج االطلبة إىل والدارسني والكبري من الباحثني 

  :املصنفني

  :جاجواحلغة اللّ -أ

على صغر حجمه فإنه ميثل طفرة نوعية يف البحـث   وهومؤلف من احلجم املتوسط، " جاجواحلاللغة "

جاء يف أربعة فصول  وقدعن دار العمدة للطبع، املغرب،  2006تميز، صدر يف طبعته األوىل عام والبداع واإل

دراسة وصفية للحجـاج يف   :ووهذيلة خبامتة، يربز الباحث يف مقدمة كتابه اهلدف من حبثه وممسبوقة مبقدمة 

سعى من خالل هذه الدراسة إىل تأكيد فرضية الطبيعة احلجاجية للغة الطبيعية، كما يروم مـن  يوغة العربية، اللّ

غة، مث قدم تعريفا ضمنيا ملعىن احلجاج، إذ يعتربه اجناز املتكلم خلطاب يعتمد آليـات  منطق اللّ اكتشافا خالهل

  1.قناعواإلستنتاج دف التأثري واال ترتيبوالتسلسل والالتقدمي 

غـة  احلجـاج يف اللّ (ن دواعي اختيار املوضوع وع غةيف املقدمة أسباب تبنيه للنظرية احلجاجية يف اللّكما أبرز 

  ).العربية

غة رف فيه بنظرية احلجاج يف اللّوع "دالليات احلجاجيةوالغوي احلجاج اللّ" :ا الفصل األول فيسميهأم

السـلم   –العوامـل احلجاجيـة    –الـروابط   –النتيجة  –احلجة  :صطلحاا من قبيلومعض مفاهيمها وب

  .إخل.. .احلجاجي

بعض الروابط احلجاجية يف اللّ"الثاين املوسوم ا الفصل أمفقد درس فيه الباحـث الـروابط   " ةغة العربي

ستعمال احلجاجي اال قتصر البحث يف هذه الروابط على واحىت،  –لكن  –بل  :ة مثلغة العربياحلجاجية يف اللّ

  .هلا

ظهـر  واملسـتعارة  اال درس فيه ظـاهرة   وقد، "جاجواحلستعارة اال " :ا الفصل الثالث فهو بعنوانأم

افع عن تصور ود قوة احلجاجية،والبطال واإلاحلجاجي لبعض أنواعها، مركزا فيه على مفاهيم السلم احلجاجي 

 يسمح بورود رابـط حجـاجي دال   والعالية من األقوال العدية  ستعاري له قوة حجاجيةاال مفاده أن القول 

  .بطالاإل وعلى التعارض أ
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فقد عقد فيـه األسـتاذ   "جاجواحلغة بني اإلجناز قوة الكلمات أو اللّ"ا يف الفصل الرابع املوسوم أم ،

غـة،  بيان سلطة اللّصد من هذا الفصل وقجاجية، واحلوانبه اإلجنازية وج مقارنة بني اجلوانب اإلخبارية للكالم

  .غةظرية احلجاج يف اللّون غويةوة الكالم اللّوقوضوع قدمي عاجله الباحث من منظور نظرية األفعال وموه

ن أوغـة البشـرية،   احلجاجي منوذج حتليلي ملنطق اللّ االستدالليف خامتة الكتاب وضح الباحث أن و

ـ  عوامل احلجاجية يف اللّوالالروابط  عالقوت نسجام احلجاجياال مقاربته للموضوع مقاربة ملفهوم  ة، غـة العربي

اية كتابه بأن ه سيطرق موضوعات أخرى هلا صلة باملوضوع مل يسمح له الوقت بدراستهاووعد األستاذ يف.  

 :ربية تنتمي إىل حقول معرفية شـىت وغ راجع عربيةومنتهي الكتاب بفهرس متنوع مجع بني مصادر وي

  .لسانياتوالدب واألنحو والتفسري والبالغة والاملنطق 

طوير لنظرية األفعـال  وت غوية، اليت هي امتدادباحث يف كتابه اإلحاطة بنظرية احلجاج اللّلقد حاول ال

يت سامهت يف الكشـف  وال، )ديكرو(أوال، مث تطورت يف أعمال ) ريالوسأوسنت (غوية املتبلورة يف أعمال اللّ

  .ي الوظيفة احلجاجية املنطقية اإلقناعية للغةوهغة، إن مل تكن أهم وظيفة عن وظيفة أساسية من وظائف اللّ

  :جاجواحلاخلطاب  -ب

كتاب يف طبعتـه األوىل  وال، "جاجواحلغة اللّ"طوير للكتاب السابق وت امتداد" جاجواحلاخلطاب "يعد 

ـ للنشر، املغرب، يهدف إىل دراسة احلجاج يف مستوى اخلطـاب،   ، صادر عن دار األمحدية2007 ؤكد يوس

وار، حيـث  واحلجماله احلقيقي هو اخلطاب  مناوإلة، مقول أو اجلال والباحث يف مؤلفه أن جمال احلجاج ليس ه

 وفق منهجيـة النظريـة   –ؤكد هذه الفكرة من خالل حتليله ويتجلى طرائق اشتغاله، وت وجوه استعمالهتظهر 

موعة من اخلطابات، اخلطاب القرآين على رأسها، حيث درس البنيـة احلجاجيـة    –  1احلجاجية املعاصرة

يان أمهية التحليـل احلجـاجي   وبية املتجلية فيه، ستداللللخطاب القرآين ساعيا إىل إبراز اجلوانب احلجاجية اال

بعـض املظـاهر احلجاجيـة     الستجالءها حماولة منه رى أنوي، مناطهاوأطابات مبختلف أنواعها واخلللنصوص 

 وهـو ة، غة العربياخلطاب القرآين خطاب إهلي كتب بلغة طبيعية هي اللّ نّأو، "سورة األعلى"للسورة القرآنية 

2.غري الربهاين ستداللواالنطق الطبيعي وامله خطاب يقوم على احلجاج موجه إىل كافة البشر، إن  
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أنـواع  (مثلـت   وقدطاب اإلشهاري، واخلطاب املثلي واخلاخلطاب الشعري  :ن اخلطابات أيضاوم

  .العناوين األساسية للفصول األربعة للكتاب) اخلطاب

فهو دراسة منوذجيـة  "اخلطاب القرآين، سورة األعلى منوذجا" :ا الفصل األول فهو املوسوم بـفأم ،

  .احلجاجية للخطاب القرآينللبنية 

فهو حتليل حجاجي لنص شعري معاصر يتمثل يف قصيدة "اخلطاب الشعري"عنون ا الفصل الثاين املأم ،

  .1987الصادر بلندن سنة " 2الفتات "ي مأخوذة من ديوانه وهللشاعر العراقي أمحد مطر، " العلة"

كشف عـن  واللقد سعى أبو بكر العزاوي يف هذا الفصل إىل إبراز أمهية التحليل احلجاجي للنصوص 

 يقصد إىل والوضح أن الشاعر ال يهدف إىل إخبار املتلقي،  وقدجاجية للنص الشعري، واحلاإلقناعية الوظيفة 

  1.وظيفة حجاجية باألساس مانوإإخبارية خبار إليه، إذ ليست وظيفة النص إعالمية واألتقدمي املعلومات 

فهو دراسة موعة هامة مـن األمثـال   "من املنطق إىل احلجاج  :اخلطاب املثلي" :الفصل الثالث اموأ

يف وك كيف يشتغل املثل؟ :حاول صاحب الكتاب أن جييب من خالله عن األسئلة التالية وقدالعامية املغربية، 

  ا وضعه؟ومطاب؟ واخليتم توظيفه يف احلوار 

ي يضمن الربط بني احلجـة   احلجاجي الذّستداليليب بأن األمثال املوظفة يف اخلطابات تقوم بدور املبدأ االوجي

  .دليل أو النتيجةوال

ن توظيف بعضها يف اخلطاب هـو مبثابـة   أوعامية، يف جمملها مبادئ حجاجية، والرى أن األمثال الفصيحة وي

بسهولة  بطاهلاوأال ميكن دحضها  2كماءواحلالعلماء  قوالوأثله مثل الشواهد ومها حجة قوية حجة السلطة، إن

  .ن مث فاملثل حجة جاهزة صناعيةوم

عدد يف الوظائف يـبني بكـل   وت ؤكد أبو بكر العزاوي أن ما اكتشفه يف دراسة األمثال من تنوع يف البدنوي

ؤكد من جهة ثانية الطبيعة احلجاجية للخطـاب الطبيعـي   ويوة جناعة التحليل احلجاجي من جهة، وقوضوح 

  .1غات البشرية برمتهالّوال
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فقد بني الباحث مـن  " جاج األيقوينواحلالصورة اإلشهارية  :اخلطاب اإلشهاري"الفصل الرابع املوسوم  اوأم

صور اإلشهارية اليت ال تتضمن أي مكون لغوي هي حجاجية، إذ تشتمل على والخالله أن اخلطابات البصرية 

ال تواصـل مـن غـري    " :حبوثه السابقةي أورده يف ن مث فقد أكد املبدأ العام الذّومما مساه باحلجاج األيقوين 

  .غويري اللّوغ غويفيكون احلجاج مرتبطا بكافة أشكال التواصل اللّ"  حجاج من غري تواصلوالحجاج 

يف تفاعل فيما بينـها  وت يقونية تتكاملواألغوية ؤكد من خالل حتليله لصورة إشهارية أن املكونات اللّوي      

تفاعل اجلوانب اإلخبارية اإلعالمية كما والهم التكامل وي. حيدةوو واحدةؤدي إىل نتيجة ويمستويات خمتلفة، 

  .2ستدالليةاال يهم اجلوانب اإلقناعية 

يت وال ،"جاكندوف"بنظرية الداللة التصورية لـ هاري شه استعان يف حتليل اخلطاب اإلذكر الباحث أنوي      

  .التصوريةمقتضاها أن البنيات الداللية هي جزء من البنيات 
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  :اآلليات البالغية للحجاج يف خطبة البشري :املبحث األول

و االستمالة العتمادهاذلك آلية من آليات احلجاج، والبالغة  تعدـ الت ورة أثري عن طريق احلجاج بالص
  .مشاعره معا حىت يتقبل قضية مااملتلقي عن طريق استمالة تفكريه وإقناع  أياألساليب اجلمالية، والبيانية 

، فهـي  همبجال من ااالت دون غـري  يعتمد اخلطاب يف احلجاج على تقنيات خمصوصة ال ختتصو"
 طريقة بنائها مبا يتناسب مـع السـياق الـذي حيـف    إذ خيتار حججه و ؛مال املرسل هلامطاوعة حسب استع

قناعية، فتكون إمكانياا اإلة خبصائصها وبالغيلاألساليب ااملرسل إىل توظيف هذه اآلليات و يعمدو 1."خبطابه
 .السـياق الـذي تـرد فيـه    الذي يتناسب ومبثابة قوالب تنظم احلجج، فتعينه على تقدمي حججه يف اهليكل 

ناعيـة  قتـؤدي وظيفـة إ   الية، بـل ؤدي وظيفة ال مجلت قد يتم عزهلا عن سياقها البالغي"ساليب البالغية األو
استداللية، من هنا يتبيإلجناز و ،حول ألداء أغراض تواصليةن أن معظم األساليب البالغية تتوفر على خاصية الت

  2".يةحجاجمقاصد 

: إذ يقـول –حسب رأي اجلرجاين  -طريق ااز ن لتبليغ مقاصده، طريق احلقيقة وفاملتكلم له طريقا
زيد عن لك إذا قصدت أن خترب ، وذفظ وحدهضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللّ :الكالم على ضربني"

فـظ  آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللـة اللّ  برضو.. .خرج زيد :ى احلقيقة، فقلتمثال باخلروج عل
داللة ثانية تصل ـا  غة، مث جند لذلك معىن فظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللّاللّ كيدلّ لكنوحده، و

  3".مثيلالتو واالستعارة مدار هذا األمر الكنايةلغرض، وإىل ا

ذلـك  اإلقناع، وأثري واخلطاب دالالت غري حرفية، تضمن له التتضمني "املخاطب يسعى إىل  كما أنّ
از يعوض احلقيقة يف دليل عليه، واالإقامة د طريقة من طرائق إثبات املعىن وعن طريق استعمال ااز الذي يع

  4".ر يف املعىن احلقيقيعويض هذه، تغيتقدميه تقدميا حسنا دون أن ينتج عن عملية التو ،تصوير املعىن
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ا إقناعيـا، وذلـك   ن كيف متنح البالغة اخلطاب احلجاجي بعـد سوف حناول يف هذا الفصل أن نبيو
من اآلليات البالغيـة احلجاجيـة    ةجمموع فيها تعملاس اليت البشري اإلبراهيميخطبة وجودة يف بتحليل مناذج م

، وجانب من ألـوان البـديع   الكنايةو شبيهور البيانية كالتبعض الصو ...وكيدكرار، املقام، التفريع، التتكال:
  .. .جعالساجلناس وك

  :البيانية األساليبحجاجية  -1

ملا ميتاز به مـن قـدرة    ؛أثري فيهالتاملتلقي و ستمالةال ؛ سندا قويا، يقف عليه املتكلميعد اجلانب البياين
وظيفـات  الغية، لذا جنـد أن الت باإلتمال من الناحيتني البالغية وعلى إخراج النص مبا ميكن أن جيعله نصا مك
فأعالها مرتبـة مـا مجـع     ،حسن البيان يف الكالم على مراتب"البيانية، ال تفارق النصوص اإلبداعية، لكون 

فـوس تقبـل   تتقبله النمع، ويسهل على اللسان وظم حىت حيسن يف السالعبارة من تعديل النأسباب احلسن يف 
أصحاب توظيف البيان مـن خـالل    هيدركو 1"فيما هو حقه من املرتبةحىت يأيت على مقدار احلاجة الربد، و

التالفاعلةصينة وأكيد على أسسه الر.  

يف ذلك من خالل قدرة املتعاطي للبيـان  و ؛البيان واحلجاجن هناك عالقة لصيقة بني ميكننا القول بأو
 وحتقيق اهلدف أو ،جاحثنني حلصد مثار الناملوقف، فالعالقة متبادلة بني االتوظيف تلك املعطيات اللغوية خلدمة 

قيق البيانية لتحمن هنا فعلى اخلطيب مراعاة األسس و .إقناعهمأثري يف املخاطبني وائمة على التالغاية املنشودة الق
إثبات احلجةأثري وغايته املنشودة يف الت.  

نـبني  ا، وخوض يف حتليلهسنيف خطبته جمموعة من األساليب البيانية  "البشري اإلبراهيمي "قد استعملل
اإلقناع يف املخاطبنيأثري وكيف وظف قدراته األسلوبية وحججه إلحداث الت.  

  :االستعارة -1-1

نظرا ملا حتققه من نتائج إجيابية يف تقريب املعىن إىل  ؛أهم آلياته البالغيةو ،مركز احلجاج االستعارةتعد 
 أصل يف املوضع اللغـوي فظ للّيف اجلملة أن يكون  االستعارةعلم أن ا" :تعريفها ذهن القارئ، قال اجلرجاين يف

واهد على أنه اختص به يف حني وضع، مثّمعروف تدل الش غـري ذلـك   يف  أو غري الشـاعر  اعريستعمله الش
                                                           

  .28.ص.س.يف علم البيان،مأسرار البالغة : اجلرجاين -1
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فظ مما وضع لـه  عند اجلرجاين هي نقل اللّ فاالستعارة، 1"يكون هناك كالعاريةالزم، و ينقله نقال غرياألصل، و
يء املستعار لقضاء حاجة، مثّيف أصل اللغة من معىن إىل آخر نقال غري الزم، فهي كالش إىل صاحبه، كذلك  يرد

ـ   االستعارة على أن.تؤدي املعىن اجلديد، دون أن تتخلى عن املعىن األصل االستعارة يت من وسائل احلجـاج الّ
لإلقناع وغط ميارس املتكلم من خالهلا نوعا من الضأثريالت.  

وجعل املوت طريقا إىل احلياة، وما أعذبه إذا كان للحياة  ،ةولّد احلرية من العبودياهللا :"يقول اإلبراهيمي     
  ".ادقون على املوت، فباءوا بالصفقة الراحبةوبايعه عباده املؤمنون الص طريقا
ليثبت لنا قدرة اهللا على أن خيرج من  ؛يف استعارة مكنية ،فقد أجرى احلرية والعبودية جمرى الكائن احلي      

 واجلزائر اليت رسفت يف أغالل العبودية أكثر من قرن،  تتنفس اليوم هواء املتضادات أضدادها، كيف ال
 ،مركبة حجاجية ، إا حتيا بفضل من ماتوا من أجلها، فنحن نرى كيف أن هذه االستعارة ذات وظيفة؟احلرية

فاالستعارة . ارتبط فيها العقل باإلحساس، والفكري بالنفسي، فحققت وظيفتها احلجاجية يف إقناع املتلقي
ليست حركة ألفاظ، وإمنا هي حركة يف املعاين والدالالت، وهي ليست بديعا فحسب، بل طريقة من طرق 

  2 .اإلثبات الذي يقوم عليه االدعاء
ويستزلكم  ،فاحذروا أن يركبكم الغروروحزمت من إعجاب العامل بكم ما مل حيزه شعب ثائر، :"...ويف قوله

  "الثورة هذه حماسن تدبريكم بسوء الشيطان، فتشوهوا

أسند الركوب للغرور وهو شيء معنوي، على سبيل االستعارة املكنية، يريد من خالهلا بعدا حجاجيا      
، فهو يريد أن يثبت يف ذهن املستمعني أن الغرور يضلّل، ويستدرج )جمانبة الغرور(توجيهيا يقود إىل الفعل

ة، فالغرور سبيل العجز عن اجلد، واالفتخار مبا مضى من أجماد صاحبه، ألن للمغرور غفلةً وطمأنينة خادع
  . الثورة، وبذلك تتشوه صورة الثورة وتطمس حماسنها

  ومسار هذه االستعارة يكون ذا الشكل
  نتيجة             ←                                         )حجة(مقدمة

  حازت ثورتكم إعجاب العامل                                      تشويه صورة الثورة   

                                                           
  .ن.م -1 
  46.ص1991ماي 2السنة 4أمحد أبو زيد االستعارة عند املتكلمني جملة املناظرة العدد: ينظر-2 
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  فال تغتروا مبكاسبها
فهذا القول االستعاري مكون بنيوي على جعل املعىن أكثر حيوية، فاالستعارة احلجاجية دف إىل إحداث 

إىل جمموعة متنوعة، وعالقات حجاجية تغيري للموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي، حني تنضاف اجلمالية 
  .تربط بني أجزاء الكالم

استعار لألمة ، فقد "إنّ الثّورة قد تركت يف جسم أمتكم ندوبا ال تندمل إالّ بعد عشرات السنني:"أما يف قوله 
وهي أقوى حجاجيا من القول العادي،  ،جسما وندوبا فحذف املشبه به،  وذلك من باب االستعارة املكنية

اجلرح  كةَرِت يجة هي أنّتريد أن يبني أن مآسي الثورة وويالا قد فتقت فتوقا واسعة يف جسد األمة، والني
حيث ميتزج  ،فهذه االستعارة لون مجايل وحجة يف الوقت ذاته. ا ومغالبةًها جلدملن سينوء حبتطلب ممتعظيمة 

بعد :،ولالستعارة كما رأينا ثالثة أبعاد 1"ج بال جمازال حجا :"املستعار واملستعار له، وقد قال طه عبد الرمحن
  مجايل، وبعد توجيهي وبعد تأثريي يقود إىل الفعل

  1-2- شبيهالت:  

ـ  ، جند التاالستعارةإىل جانب  أثري أدىن مـن  شبيه الذي يسهم أيضا يف اإلقناع، لكن كفاءتـه يف الت
مـن  من ناحية درجة الوضوح والغموض من جهة، و االستعارةغالبا، فهو يأيت يف املرتبة الثانية بعد  االستعارة

، باشتراك هـذا  "املشبه بهاملشبه و"وه املقارنة بني طرفني وجه من وجناحية اإلقناع من جهة أخرى، فهو يعترب 
 .هذا حجاج علـى صـحة املقدمـة   اين حجة على طرفه األول ورفه الثّكون طوي 2.يف صفة من صفات ذاك

  3".ملحوظةشبيه ملفوظة أوإحلاق أمر بأمر آخر يف صفة أو أكثر بأداة من أدوات الت" :بأنهشبيه يعرف التو

عبري عـن نفسـه   نع به املتلقي، كتا ليزيد املعىن وضوحا فيقإمنّو ،ال ترجع فقط للعالقة بني طرفيهشبيه قيمة التو
رس هذا ما جاء الدوما هو ملموس، وات بني ما هو حمسوس تقريبه للمسافوتصوير ملا يدور يف خاطره وعقله و

احلجاجي املعاصر، إذ جعل من قيمة التأثري يف املتلقيشبيه بتوظيفه يف النصوص احلجاجية لت.  

                                                           
  332م س ص. اللسان وامليزان: طه عبد الرمحن-1 
   .146.ص. 1992ط، .عامل املعرفة، الكويت، د. بالغة اخلطاب و علم النص :صالح فضل -2

3
  .144.ص. س.، ممدخل إىل فن البالغة العربية: يوسف أبو العدوس - 
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يـوم  "يف خطبته "البشري اإلبراهيمي "شبيه من آليات احلجاج البالغي، الذي اعتمده ميكن أن نعترب الت
  :ليله من خالل األمثلة التاليةوحت رصده يتموس نوع،وت د تعددوق "صالة اجلمعة األوىل

على هذه الساحة مطرقني، ونشهد هذا املشهد احملزن منطوين على مضض يصهر  فلقد كنا منر:" يقول الشيخ
اجلوانح ويسيل العربات، كأنّ األرض تلعننا مبا فرطنا يف جنب ديننا، ومبا أضعنا مبا كسبت أيدينا من مرياث 

  1"أسالفنا
حني يثبت  ،يورة إىل املتلقّب الصكما أنه ميلك قوة حجاجية، إذ يقر ،التشبيه املرسل وظيفة زخرفيةهلذا       

لنا صورة صادقة للمواطن اجلزائري املسلم الذي شهد حتوا، ل املساجد إىل كنائس، ومل يستطع لذلك دفع
بالنقيصة فأحس، ه وخضوعه، والتشبوصار يشعر كأن األرض تلعن فيه تسليمه املتلقي املستقلّيه بذلك يوج 

اليوم إىل أن حيافظ على مساجده اليت رهذا :"ت إليه، لذلك جنده يؤكد على ذلك يف تشبيهات بليغة متالحقةد
، وهو هاهنا يبني حال ..."املسجد هو حصة اإلسالم من مغامن جهادكم، بل هو وديعة التاريخ يف ذممكم

  .بيه البليغ أشد وأكثر تأثريا يف نفس املتلقياملشبه، ودرجة القوة احلجاجية للتش
  :وميكن متثيل حجاجية التشبيه األول كما يلي

  فقدنا مساجدنا، تلعننا األرض ، نسري مطرقني        ن             
  فرطنا يف جنب ديننا         ح           

  أضعنا مرياث أسالفنا          ح           
  

إن الشيطان قد يئس أن : (الذي قال فيه نبينا صلى اهللا عليه وسلم كالشيطانإن االستعمار  ":يقول اإلبراهيمي
، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه مل خيرج من )يعبد يف أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك

مصاحل أرضكم، ومل خيرج من ألسنتكم، ومل خيرج من قلوب بعضكم، فال 
  .2بقدرها يقدر للضرورة أبيح وما إليه، ررمتاضط فيما إال تعاملوه

تعقد مقارنة بني االستعمار وتفيد الكاف فيه القرب بني طريف التشبيه دون مبالغة،  مرسال اتشبيهجند 
قة مبا تركه فيها، من مصاحل وأتباع متحمسني ته متعلّوالشيطان، فاملستعمر الذي غادر اجلزائر صاغرا مل تزل مهّ

 ،هذا التشبيه بعدا توجيهيا إقناعيا، من خالل مترير رأي الباث الذي حيمل بعد إجنازيا وتأثريياله، وحنن جند يف 
  .حىت ال حيملنا على الفنت كالشيطان يقضي بأال حنقق لالستعمار ما يبتغيه
                                                           

1
  .307.ص.5ج .س.آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي -  
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  االستعمار كالشيطان             ح              
  اإلسالمالشيطان يئس أن يعبد يف أرض              ح              
  االستعمار خرج من أرضكم ولكنه ال يزال يف ألسنتكم وله مصاحل وأتباع            ح             
  ال تعاملوه إال يف الضرورة              ن             

املتألق يف مفرقها، والصحيفة  جهوا التاوهذا اليوم هو الغرة الالئحة يف وجه ثورتكم املباركة، وهذا :"ويف قوله
حشد الشيخ االبراهيمي عددا من التشبيهات البليغة ليعرب عن منزلة ذلك  1 ."من كتاا راملذهبة احلواشي والطر

ليثبت أن  البياض الَّذي يكُونُ في وجهِه،_كما نعرف_ غُرةُ الفرسِاليوم، فجعله غرة الئحة يف وجه الثورة  و
ار مشرق، كما جعل ذلكم اليوم تاجا يف  ت عنة اليت عاناها الشعب اجلزائري انبلجسنوات الثورة املدهلم

بة يفمفرق الثورة، وصيحفة مذه كتاب الثورة، كيف ال وكتاب الثورة ياالستقالل  أثيل محلَ طوى ومعه جمد
  .جدان املتلقي وتدفعه إىل االقتناع حبجيتهاللجزائر، والواضح أن هذه التشبيهات تسهم يف حتريك و

  :الكناية -1-3

ليل الذي يلجـأ  ة اليت هلا دورا يف احلجاج فهي مبثابة الدشبيه، جند الكنايالتو االستعارةكل من ب نإىل جا    
أما الكناية " :إقناع قارئه، إذ تعد من وسائل احلجاج، يقول اجلرجاين يف هذا البابوإليه املتكلم إلثبات معانيه 

أن  –إذا رجع إىل نفسـه   –فإن السبب يف أن كان لإلثبات ا مزية،  ال تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم 
زها مبا هو شاهد يف وجودها أكد وإجيادليلها و بإثباتفة إثبات الصعوى من أن جتئ إليها هكـذا  أبلغ يف الد

  2".ساذجا غفال

املراد بالكناية هاهنا و"له،  االحتجاجالقول، واإلبداع يف إثبات املعىن وفنن يف هي أيضا من وسائل الت
غة ولكن جيئ إىل معىن هـو تاليـه   فظ املوضوع له يف اللّأن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللّ

  3".عله دليال عليهوجي به إليه، نموردفه يف الوجود فيؤ

                                                           
1
  .306.ص.5جس .آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي - 
  .56.ص .س.دالئل اإلعجاز،م: اجلرجاين -2
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، وإنكم اشتريتم حريتكم بالثمن التهمت األخضر واليابسإنكم خارجون من ثورة : يا إخواين:"يقول الشيخ
كناية عن سنوات الثورة العجاف اليت أتت على كل شيء فأهلكت البالد حيث ، فاألخضر واليابس 1."الغايل

تعابريها جاهزة وهي كناية تعمق الفكرة فمن كثرة استعماهلا بني املبدعني أصبحت ، عم اجلدب والضنك
  .يتداولوا كرافد اقناعي مهم

" والفساد بالفتنة ينعق ناعق كلو،واخلالف الفرقة إىل يدعو داع كل من إليه ونربأ باهللا ونعوذ":ويف قول الشيخ
طَان َألنه الْحاملُ ونعيق الشيطَان، يعنِي الصياح والنوح، وأَضافَه إِلَى الشي .الناعق هو يف األصل صوت الغرابف

هلَيوالناعق هنا  كناية عن صوت الشؤم  وعن صياح كل مفسدع ، .  

  :حجاجية البديع-2

ّدورها يقف عنـد  نّ وأ شكال تنتمي إىل املستوى البديعي،ا أيستعمل املرسل أشكاال لغوية تصنف بأ
ال على سبيل زخرفة اخلطـاب، ولكـن   جيا هلا دورا حجا نّهذا الرأي ليس صحيحا، إذ إكلية، والوظيفة الش

ـ  اس غري ذلك، والبلوغ باألثر مبلغه األبعد، حىت لو ختيل الندف اإلقناع و ـذه الص ور البالغة العربية مليئة
ـ ة، واحلجاج من وظائفها الرئيس نّمليئة بالشواهد اليت تثبت أواإلمكانيات، و نعة ليس وجودها على سبيل الص

و إذا أدركنا أن اآلليات القياسية اليت تتحكم يف "مينع املرسل من أن يبدع كيفما شاء، إن كان ال أصلها، ويف 
ن هذه اآلليـات احلجاجيـة هـدفها    وأ حلاق،واإلثبات واإلفريق بيعي، تقوم يف  عمليات التبناء اخلطاب الطّ
ـ حسني والبديع واصطناعا للتغريها، ليست باق والطّأساليب البيان مثل املقابلة واجلناس و اإلفهام، تبينا أنّ ا إمنّ

  2".تبليغوالساليب لإلبالغ هي أصال، أ

نا إن حمس"": باشةصابر احل"احملسنات البديعية هي األخرى ميكن أن تؤدي الوظيفة احلجاجية، يقول  إنّ
اجلديـدة   قته باحلالةو يؤدي دوره يف تغيري زاوية النظر، يبدو معتادا يف عالوه هلو حجاجي إذا كان استعماله،

                                                           
1
  .306.ص.5ج .س.آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي - 

2
  .522.ص .س.،ماستراتيجية اخلطاب مقاربة لغوية تداولية :عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 
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ن احملسن سيتم إدراكه باعتباره تج عن اخلطاب استمالة املخاطب، فإفإذا مل ينعلى العكس من ذلك، املقترحة و
  1".يعود ذلك إىل تقصريه عن أداء دور اإلقناعخرفة، أي باعتباره حمسن أسلوب، وز

حجاجية متعلقة  حمسناتو ،ينية زخرفية متعلقة باألسلوبناك نوعان من احملسنات، حمسنات تزإذن ه
ملعىن املقنع أنفذ إىل األذهـان  فظ اجلميل البديع ا، فاللّةاستمالفظي واملعنوي وسيلة تأثري وفالبديع اللّ .باإلقناع

  .أكثر وقعا يف القلوبواألمساع و

كمـا  يعمد إىل إرسال هذا املعىن ف ،ذا يكون مؤثرا يف املتلقيفظي حيمل معىن مزينا به، وسن اللّاحملو
  2".يراه يف ذهن املتلقي بشيء من اال

أثري يف قد استعمل هذه احملسنات كآلية بالغية حجاجية، أي من أجل حماولة الت البشري اإلبراهيميجند و
اجلناس، هذه احملسنات اليت هلـا  جع واملقابلة وباق والسسوف نقتصر على الطّوإقناعه، و استمالتهاملخاطب، و

  .احلجاجية دور مهم يف العملية

  :الطباق -2-1

حقيقي : معنيني متقابلني يف امللفوظات، وهو على نوعنيبني متضامنني، أي باق بأنه اجلمع يعرف الطّ"
باق على إجياد عالقة ظاهرة أو خفية بني معنيني متضادين يف امللفوظ الواحد، مع وجـود  يقوم الطّو .جمازيو

3".رض ماغاجلمع بينهما إلفادة  يناسب بينهما يستدعنوع من الت  

باق بوظيفة حجاجية هي و اجتاه واضح يف احلجاج حيث يقوم الطّوه وجيليه، يفيد هذا احملسن املعىنو
  .باق بني معنيني متقابلنيحني جيمع الطّ ،توضيح املعىن، حيث يدعم املعىن بقوة الوضوح

سيف فرقانا بـني احلـق   السبحانه وتعاىل جعل  ": قولهوسنجتزئ بتحليل بعض أمثلة الطباق يف اخلطبة، ففي 
جعل املـوت  عف، وولد احلرية من العبودية، وأنتج من املتضادات أضدادها، فأخرج القوة من الضوالباطل، و

  4".طريقا إىل احلياة، و ما أعذب املوت إذا كان للحياة طريقا

                                                           
   .51.ص.س.التداولية واحلجاج مدخل و نصوص،م: صابر احلباشة -1

2
  .296.ص. 2013ط، .األردن، دعامل الكتب احلديث،.باديس األديب دراسة يف نتاج ابن. لتداوليةوا خطاب احلجاج :حشاينعباس  - 
   .305.ص. 5ج .س.آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي -3
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علـى  ) وت، احليـاة امل) (ة، العبوديةاحلري(و ) عفالقوة، الض(و ) احلق، الباطل(باق بني استعمل الطّ
مـن أجـل    إىل الطباقجلأ املتكلم  األضداد، فقدزاوجة بني هذه الثنائيات جاءت يف شكل مشكل ثنائيات، و
  ."رب كل ثنائية مبثابة حجةتميكن أن تعتدعيم الطرح، و

  1"جعل نصر الفئة القليلة على الفئة الكثريةو" :قولهيف و

فقـد  العدة، ئة ربانية ليس هلا صلة بالكثرة وصر مشيالن مبينا أنّ) القليلة، الكثرية(بني باق استعمل الطّ
  .اصربو اصر إميانعيفة، ما دام شرط النتنصر الفئة القليلة الضيهزم اجلمع القوي الغفري، و

باق، يظهر بقـوة تأثرييـة   أثري، فاملعىن احلجاجي املوضح بالطّقوة يف التوهذا ما يزيد املعىن وضوحا و
  .مقنعة 

 ضاد، حيث ال تعرف األشـياء إالّ تقوم على الت أفعااليستخدم  الشيخاملتمعن يف نص اخلطبة جيد أن و 
والالقوة ( ،)باطلوالاحلق (، )فسدواملاملصلح (ضاد القائم بني بأضدادها، فقيمة احلياة تتجلى يف هذا التعفض(، 

قـوى  الت( ،)مثواإلاخلـري  ( ،)قـدميا و حـديثا  ( ،)كثريةوالالقليلة ( ،)خرينواآللني األو( ،)عبوديةوالاحلرية (
 هذه املعاين املتضادة خدم حجـة  فاجلمع بني وبضدها تتميز األشياء،يقويه،املعىن وضاد يوضح ، فالت)عدوانوال

  .وهي إثبات القدرة اإلهلية وإرادة االنسان يف التغيري لتنقلب احلال به من ضعف إىل قوة ومن موات إىل حياة

يت تساهم يف توضيح أثري، فهو من احملسنات البديعية الّالتله أمهية يف عملية اإلقناع و–إذن  –باق فالطّ
  .تتميزها زيده قوة و جالء، فاألشياء بضدوت املعىن

2-2- جعالس:  

هو من أهم الظّالبالغية واحملسنات البديعية اللفظية، و جع من الكمالياتالسثـر،  واهر األسلوبية يف الن
املـزدوج  جع والس: "ن كان دوما، كما يقول اجلاحظوا قصيدوالجز هو يعطي الكالم مكانة أقرب إىل الرو

2"جزدون القصيد والر  

 :شروط أربعة املسجوع الكالم يف األثري ابن اشترط وقد
                                                           

   .306. ص.5ج س.آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي -1
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 ينبغي" األثري ابن يقول حيث الكالم، ملقام املالئم الوجه على التراكيب واختيار األلفاظ مفردات اختيار 1-
 صاحبها أن ؛"باردة غثة" بقويل وأعين باردة وال غثة ال رنانة طنانة حارة حلوة املسجوعة األلفاظ تكون أن

 إىل وال احلسن، من هلا يشترط وما املسجوعة األلفاظ مفردات إىل نظر غري من نفسه السجع إىل نظره يصرف
 .احلسن من هلا يشترط وما تراكيبها

 على مموه كظاهر ذلك عند جييء فإنه للفظ تابعا فيه املعىن يكون أن ال للمعىن تابعا فيه اللفظ يكون وأن 2-
  .املعىن اللفظ فيخدم مشوه باطن
 1مالكال درجات أعلى من وعد احلسن غاية يف جييء نهإف متكلف، غري الطبع على حمموال كان وإذا 3-
 ال حىت أختها، عليه الذي دلت املعىن غري معىن على دالة املسجوعتني الفقرتني من واحدة كل تكون أن 4-

  2منه فائدة  ال الذي والتطويل اململ باإلطناب الكالم يصاب

ربا ثالثة مرتبة وسجع العبارات املختارة لدراسة أض طابة باعتبار جانب إيقاع الشكلميكن تقسيم اخلو
  :كاآليت

 .ناعة مسجوعةطب كثيفة الصخ -1

2- ناعةخطب متوسطة الص:االزدواججع وبني الس. 

 .جعقليلة الس: خطب مرسلة -3

ميكن رصد ب قافية أسجاعه من فقرة لفقرة، وجع، حيث ينوع اخلطيمن الس" البشري"خطاب  مل خيل
   :ه يف قوله مثالهذه األسجاع يف خطبت

  3"طهارة ضمائرهمصدق يقينهم، وإخالص نيام، وصفاء سرائرهم، ويعلم "  
 القول فن يف والتنوع .وتية اإليقاعيةمجل قصرية متعادلة يف الغالب، فيها عناية باملوازنات الصاعتمد فواصل و

 يف لطيفا عذبا املعىن كان وكلما ، احلقيقة منا يقر حنو على املعاين إدراك على النفس يبعث البديعية بالصور
.النفس يف مؤثرا حسنا كان السمع

 4  

                                                           
، 1ط،ج.د دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ابن األثري، ضياء الدين -1

  314_313ص
  193ص 1ج.ن.م  -2
   .305.ص.5ج :البشري اإلبراهيمي :ينظر -3
، 2014_2013:الشعر اجلزائري احلديث، أطروحة دكتوراه جبامعة وهران، السنة اجلامعيةحجاجية احلكمة يف : بوخشة خدجية :ينظر -4
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  1"هزم األحزاب وحدهو ،ونصر عبده ،صدق وعده: "نيةويف قوله يف الفقرة الثاّ
 أساسا البديع على تفتيق تقوم اخلطبة بالغةف .تواتر الوحدة تلوى األخرىو اخلفة واجلرسأضفت نوعا من 

 بالغة إليهما تضاف، القولية اآلليات من العديد حساب على دورها واألسجاع والتنميق الصنعة وإعطاء
  .املعاين أساسها مقصدية

  2"يف سبيلها أوذينايت فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا، ومن نباا غذينا ووال: "قوله كذلكو
ركـات  واحلقاع صويت يف الكالم، فتوافق احلـروف  جنده يتكرر مما حيدث إي" نا"ويت إن املقطع الص

توازنه يكاد يكون حجـة علـى   ى السامع، ذلك أن توقيع الكالم وتأثريا علكنات أعطى اخلطبة توازنا وسوال
  .صدقه

هم أبناؤكم احلنان، فإنوا على أحزانكم بيد العطف وامسحو ه عالة عليكم،و ينسى املشوه أن: "و قوله
  ".عشريتكموإخوانكم و

جرسا موسيقيا و" كم"ويت يعطينا املقطع الصامع وجيعل للتعبري قـوة وتـأثريا  إيقاعا جيذب انتباه الس ،
  .يساعد على ترسيخ الفكرةو

ال ملتزم بـه يف  غري متكلف وعفو اخلاطر، جع يف خطبته، تلقائياللس البشري اإلبراهيمياستعمال كان 
كانت األلفاظ املسـجوعة ذات  ، فكلما "البشري"األسلوب عند  ديباجةو عالمة من عالمات وه كل الكالم،

   .سماعهاتأنس لاألذن فس اإلنسانية تشتاق إىل مساعها والن رنني، فإنّرقة و
  :املقابلة -2-3

قليال، من قبل ال يقتصر املتكلم يف توظيف املفردات يف حجاجه، بل يتجاوزه إىل توظيف ما هو أوسع 
هـي مـن   أضدادها أو غريها على الترتيب، وتيان املتكلم بلفظني متوافقني فأكثر، مث بإ"ابلة هي املقاملقابلة، إذ 

3"ي قائمة على املعاينوه طابق،البديع املعنوي أعم من الت  
  .إقحاما مل تقحمإذ بدا استعماهلا طبيعيا و ،تكلفةد مال ترِجاجية هي اليت  يقتضيها املعىن، واملقابلة احلو
ممـا  لك يسهم حتما يف توضيح املعىن، املقابلة تعتمد على إيراد معاين مث اإلتيان مبا يقابلها، فذمبا أن و

  :منه البشري اإلبراهيميقد وردت بعض األمثلة يف خطبة الشيخ و .اإلقناعويساعد على متييز األشياء 
  4"آخرينرضاه على أو جتلى برمحته و.. .خطسوالضب جتلى على بعض عباده بالغ: "قوله 
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أن سخط اهللا على عباده الذين عاثوا يف األرض فسادا يقابله رمحة ورضـوان علـى    فقد بني اخلطيب
حتولت مساجد التوحيـد إىل   :"ويف قوله .الصاحلني من عباده، ليثبت يف ذهن املتلقي وجه التمايز بني الفريقني

تضخيم قابل على حيث يعمل الت ،إقناعه حبججهوامع الس الستمالةاملقابلة  اإلبراهيمييستعمل " كنائس للتثليث
وب تفريطهم ـــه بسبفكرة أنوشـتان مـا بـني    ، وحيد إىل كنائس للتثليثتقصريهم حتولت مساجد الت

  .التوحيد والتثليث، تلكم هي النتيجة اليت خيلص إليها املستمع
األولني وال  ظلمما و"يف عبارة  التقابلعلى  باالعتمادحظة األوىل أراد اخلطيب استمالة املتلقي منذ اللّ

يعرض عنـها قـوم   ون، ويتبعها قوم فيفلح"قابل يف عبارة امع استعمل التالس يفأثري أكثر للتو ،"اآلخرين حاىب
مبينا أن سنة اهللا أحق أن تتبع، فإما ثواب ملن سلك الصراط املسقيم، وإما عقاب وخسـران ملـن   " فيخسرون

قة القول احلجاجية، وتزيد يت تدعم طااملقابلة وجه من وجوه البالغة الربهانية البديعية الّتعد واحلق أن   .أعرض
  .أثريالتو لالستمالةائل البالغية للحجاج من هنا تعد من أهم الوسيف قدرته اإلقناعية، و

  :اجلناس -2-4

سبب هـذه  يف املعىن، و اختالفهماطق وهو تشابه اللفظني يف الن" و هو من احملسنات البديعية اللفظية،
جناس تام وهو ما اتفق " :ظه يكون تركيبها من جنس واحد، واجلنس نوعانحروف ألفاسمية راجع إىل أنّ الت

هو ما اختلف فيه اللفظان يف و: نوع احلروف وشكلها وعددها وترتيبها، وغري تام: فيه اللفظان يف أمور أربعة
  1".واحد من األمور املتقدمة

فاجلناس جيعل املتلقي . حلية لفظية تكسب الكالم جرسا إيقاعيا هطالوة يف كوناجلناس احلجاج  ويزيد
للمعـاين، فيتحقـق   يقاعا، مما جيعل املتلقي يرتاح إن كل لفظة حتمل معىن تكسبه لذة وأمام لفظة مكررة، لك

  .عن ذلك اتجالن هذا لألثر املوسيقييدعمه من جهة الوقع يف النفس، وبذلك هدف احلجاج فيثريه و
اإليقاع الذي يقيمه، فيكون مبثابـة  مال اجلناس يف اجلرس املوسيقي وفعالية احلجاج باستعمنه تكمن و

نسـتنزل مـن   : "يف قولـه  البشري اإلبراهيميشيخ قد ورد اجلناس يف خطبة الملؤثر املستميل لنفسية املتلقي، وا
2..".لشهدائنا األبراريبة صلواته الزاكية الطّيبة، ورمحات اهللا الص  

  .يف املعىن ختالفهماوا شاكل اللفظتانوت جتانس إحدامها األخرى" يبةالطّ"و" يبةالص"فاجلناس بني لفظة 
فجاء الكالم على هذا اإليقـاع  . نوع احلروف الختالف و هذا املثال جناس ناقص أو جناس غري تام

تخريـب  والممن ابتلوا يف هذه الثورة املباركة بالتعذيب يف أبدام : "سيقي ما يؤثر يف نفسية املتلقي، وقولهاملو
  1".حيف ألمواهلمتواللديارهم 
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اخـتالف يف نـوع احلـرف، وهـو جنـاس غـري       هنا و" التخريب"و" التعذيب: "قوله اجلناس يف
  .لحجاج من خالل اإليقاع املوسيقيقوة ل ى هذا اجلناستام، وأعط

الم الـيت نسـميها   غيث املدرار، هذه القطعة الغالية من أرض السوالمار، ثّوالي بالعمار يحنو: "وقوله
  2".يف سبيلها أوذينايت فيها نبتنا، وعلى حبها ثبتنا، ومن نباا غذينا واجلزائر، الّ

غـذينا "وبـني  " ثبتنـا "و" نبتنا"وبني " الثمار"و" العمار"اقص بني بنيت هذه الفقرة على اجلناس الن "
ممـا حقـق   . حيث جاءت متتالية مما أعطت رنينا موسيقيا جذابا له أثر مجايل علـى أذن املسـتمع  " أوذينا"و

  .اإلقناعو االستمالة
ن هذه املوسيقى ن استعماله، حيث تكوالنامجة عفاجلناس من األساليب احلجاجية نتيجة للموسيقى  إذًا

للمعـىن   ارتياححجاجي واضح ملا حيدثه من تأثري و جناس دورجرسها على نفسية املتلقي، فللمؤثرة بإيقاعها و
  .املصاحب له

3- كرارحجاجية الت:  

مها املتكلم لفائدة أطروحة مـا،  يت يقدكرار أو املعاودة من أبرز األساليب احلجاجية الّيعترب أسلوب الت
اهللهلـة  كرار املولد للخلل والتامللل، أو تابة وكرار املولد للرليس هو ذلك الت"كرار العزاوي أن الت"كما يرى و

ـ ه التالكالم بصفة عامة، ألن ص أوذي يدخل ضمن عملية بناء النكرار املبدع الّه التلكنلبناء، ويف ا ذي كرار الّ
ـ هو أيضا التو الكالم، إنتاجد ميكانيزمات عملية يات لغوية جديدة باعتباره أحيسمح لنا بتوليد بن ذي كرار الّ
3".تناميهص وتوالده ويضمن انسجام الن  

كرار ميكن أن يكون بأنواع خمتلفة، وظفت مـن طـرف   أيضا أن أسلوب الت" الدريديسامية "ترى و
  :م خطابه، من بني هذه األنواع جنداملخاطبني، حسب حاجة كل واحد منهما ليجعل احلضور يقتنع بانسجا

 .فظتكرار اللّ •

 .تكرار اجلملة •

 .تكرار املعىن •

بدور حجاجي مىت اعتمـد يف سـياقات    االضطالعفظي القادر على كرار اللّالت"أول هذه األنواع و
، فهو شكل مـن  البشري اإلبراهيميكرار دورا مهما يف خطبة الت وقد أدى 4".حمددة توفرت فيه شروط معينة
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أي يف تعينه على ترسيخ الفكرة أو الربليغ واإلفهام، ويت جلأ إليها اخلطيب لتساعده على التاألشكال احلجاجية الّ
كـرار يشـمل األنـواع    جند الت" يف مسجد كتشاوة "يوم صالة اجلمعة األوىل"إذا نظرنا يف خطبة و .األذهان

 إليهـا  االنتباه ويلفت ، والتأثري إيصاهلا املقصود الفكرة حضور إبراز يف التكرار دور ويكمن .املذكورة سابقا
 بـذلك  املتعلقـة  الدقائق إىل اإلثارة كثرة يف احلجاجية التكرار قوة تتمثل كما املطروح؛ املوضوع أمهية وإىل

  .ستمعني خلطبة اإلبراهيميتثبت يف ذهن املأن نريد اليت احلضور حلدة تكثيفا املوضوع

  :فظتكرار اللّ -3-1

كرار اللّأما فيما خيص التحظـة  اخلطيب مراعاة  اللّ، فاملوقف ميلي على "احلمد هللا"نا جند لفظة فظي فإن
ـ  حني متلى املوقف جيدا، وجد أنّ البشري اإلبراهيمييت يتوجه فيها إىل مجهوره، و الّ الة االفتتاح باحلمد والص

ـ فظي وحسب، وأكيد اللّ، ال يفعل ذلك على سبيل الت"احلمد هللا"هو حني يتعمد ترديد على رسول اهللا، و ا إمنّ
  .اين محد متام كلماتهالثّاحلمد احلمد األول محد اخلطبة و

ار لفظي يف كلمـة  تكر 1"خالص نيامإ"ويعلم صدق يقينهم يعلم املصلح من املفسد، و: "قوله أيضا
  .ترسيخ الفكرةلتأكيد و" يعلم"

ب املوت إذا كان للحيـاة  ما أعذوجعل املوت طريقا إىل احلياة، و.. .جعل السيوف فرقانا: "و قوله
  2"على املوت.. .بايعه عبادهطريقا، و

كرار يف التحيث تكمن حجاجية " املوت"و لفظة " احلياة"و لفظة " جعل"جند تكرار لفظي يف لفظة و
فوظ األول وحـده  فوس عوض امللّاين الذي يهز النفوظ الثّفظ، فهو بقدر ما يؤكد املعىن من خالل امللّإعادة اللّ

  .الذي يظهر كتعبري عادي

نعـوذ  .. .طفمن رمحات اهللا، من اهللا اللّ.. .صلى اهللا.. .عالء كلمة اهللاإل.. .يف سبيل اهللا" :أما قوله
يت هلا تـأثري كـبري يف   الّيف أكثر من موضع يف اخلطبة  يت جاءتالّ" اهللا"إذا نظرنا يف لفظة  ".واهللاوأما .. .باهللا

تعد نقطة مركزية يف اخلطبة، " اهللا"من خالل تكرار لفظة  "اإلبراهيمي"غاية ف .تنشئ نوعا من احلضورالسامع و
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 .جاءت هنا لتفيد ملكية اهللا لعباده، فكل ما جيري على األرض خبريه و شره، ال يكون مبشيئة اهللا جال و عـال 
  .قدير منهوت

كرار اجلمل انسجامها حجاجيا، فتكرار يساهم يف تنامي اخلطبة وأن الت إىللقد أشرنا  :تكرار اجلملة -3-2
قد استعمل تكرار اجلمل، و لنرصد ذلك من  البشري اإلبراهيميو .بناء اخلطبةقد ساهم بشكل كبري وفعال يف 

فاإلميان الذي تترجم عنه كلمـة  .. .اهللا عادت ملستقرها منه كلمة ال إله إالّ أنّو" :الية يف قولهخالل األمثلة الت
  1"اهللا ال إله إالّ

جلملـة  الوظيفة حجاجية من خالل افهو بقدر ما يؤكد املعىن تعد له هذه  "اهللا إالّ ال إله"تكرار مجلة   
  .أثريستمع بغية حتقيق التيصاهلا اخلطيب للميت يريد إة حضور الفكرة الّز شدتربوفعاال يت تلعب دورا نية، الّالثاّ

  2".م مجيعا على قدرقيتوحيد فالتعاد إليه التوحيد، ووحيد عاد إىل التهذا بيت الت: "وقوله
كرار يف مجلة تكمن حجاجية الت"معتمدا على تقليب العبارة  تكرارها يف اجلملة املوالية ومت "وحيدعاد إىل الت

 األمهية بالغ هلا بالغية وسيلة التكرارف  .امعاحلضور لدى الس نشاءوإ بغية تأكيد الفكرةلتوليد معاين جديدة، 
 املتكلم إليها يقصد التكرار وسيلةو .ذلك إىل الضرورة كلما دعته طيباخل يكررها اليت احلجج تقوية أجل من

 كلتامها، واملكتوبة املنطوقة :الشفرتان تعرفه والتكرار ،"تقرر تكرر إذا" الشيء يقولون، املنطوق، قوة لتقوية
 يتكرر بتغيري قد بتركيبه، املنطوق تكرار على عالوة أقوى، التلقائية املنطوقة الشفرة بنية يف تأثريه كان وإن

  .املطلوبة القوة ومينحها الذهن يف يقررها املطروحة للفكرة إحلاحي طابع فللتكرار التركيب ، هذا يف طفيف
  
  

  :تكرار املعىن -3-3

أي أو الفكرة يف األذهان، يعني املتكلم ثانيا على ترسيخ الراإلفهام، وبليغ وكرار أوال على التالتيساعد 
فإذا رد3.رسخت يف ذهن املتلقية ما أدركت مراميها وبانت مقاصدها ود احملتج لفكرة حج  

  :اليةة، نذكر منها يف األمثلة التيف خطبته تكرار املعىن يف مواضع خمتلف البشري اإلبراهيمياستعمل 
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  1".استقام دين احلقحىت وقاتل إلعالء كلمة اهللا ، شرع اجلهاد يف سبيل اهللاورسوله  اهللاحممد عبد : "قال

نلفي هاهنا تكرار املعىن نفسه؛ فإن اجلهاد يف سبيل اهللا هو نفسه القتال إلعـالء كلمـة اهللا، لكـن    
الفكـرة   حضـور وأكيـد املعـىن   اإلبراهيمي يقف موقف اإلمام اخلطيب مقلبا الفكرة على مجيع أوجهها لت

  .ترسيخها يف األذهانو

  2"ممن ابتلوا يف هذه الثورة بالتعذيب وآثار الفناء لبقايا املوتأستمد من اهللا اللطف :" ويف قوله

يكرر اخلطيب املعىن نفسه فبقايا املوت حتمل معىن آثار الفناء، وهو يريد أن يؤكد علـى مـا خلفـه    
  .االستدمار من جدب ودمار وموت

ذلـك   نّلغاية حجاجية، إذ إ الّكرار اليأيت إذن يف الكالم إالت كيف أنّنالحظ من خالل هذه األمثلة 
ذي يؤدي إىل قبول تلـك  ذي حيدثه املرسل يف خطابه يؤكد حضور الفكرة يف ذهن املتلقي، األمر الّديد الّالتر

به، ليثري بذلك انتبـاه  كرار يف خطا، إذ طغى الت"البشري اإلبراهيمي "هو ما يظهر عندو . ا واالقتناعالفكرة 
 .يف األذهان خ الفكرةيرساملخاطب و

ـ  فريع أو ما يسمى كذلك تقسيم الكل إىل أجزاء،الت :التفريع -4 ذكـر املرسـل حجتـه كليـا     " :ووه
معنـاه أن املرسـل    3".يف أول األمر، مث يعود إىل تعداد أجزائها، فكل جزء منها مبثابة دليـل علـى دعـواه   

 احلجـج، و كـل حجـة مـن    بعرض جمموعة مـن  يقوم بطرح قضيته أو عرض أطروحته، مث يتوسع فيها 
  .هذه احلجج ختدم هذه القضية أو األطروحة

فكـرة أو أطروحـة، مث جيزئهـا إىل أجـزاء، حـىت يقنـع       يف خطبته  اإلبراهيميكثريا ما يعرض 
كـم  إن: يـا معشـر املـؤمنني   : "قوله :وف نعرض بعض األمثلةكل جزء مبثابة حجة، وس املرسل إليه، ألنّ

ـ    قوفه وأبوابه وحيطانه، وتسترجعوا من هذا املسجد س مل بيان سـاعة  ال فـرحتم باسـترجاعه فرحـة الص
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ـ  ن يدل عليهـا املسـجد يف اإلسـالم و   يت كاكم استرجعتم معانيه الّلكنمث تنقضي، و يت كـان  وظائفـه الّ
الوة ولوات ويؤديها من إقامة شعائر الصاجلمع والتعلـى اخـتالف أنواعهـا، مـن      افعـة دروس العلم الن

فهـذه القضـية الـيت طرحهـا       1".اجلامعـة املسجد كان يؤدي وظيفة املعهد واملدرسة و فإنّدنيوية دينية و
املتكلم جزءها إىل عدة أجزاء، فكل جزء من هذه األجزاء يدعم هـذه القضـية، مبعـىن آخـر ميكـن أن      

ـ  كل جـزء هـو مبثابـة    ، وكل جزء هو مبثابة النتيجة، ونعترب القضية املطروحة مبثابة النتيجة دم حجـة خت
دعمهـا حبجـج، ميكـن    اسـترجاع املسـجد و   :تيجة من قبيلفهذه احلجج مبجملها ختدم ن .هذه النتيجة

  النتيجة أو القضية:                        أن منثلها على النحور التايل

و حيطانه بوابهوأ كم مل تسترجعوا يف هذا املسجد سقوفهإن  

  

                            3ح                                      2ح                                    1ح    

                4ح     

  

  

  

ـ  االسـتعمار " ألطروحتـه  " البشـري "لـك مـن عـرض    وذ سنورد مثاال آخرو يف " يطانكالش
 :سـلم ي قال فيه نبينـا صـلى اهللا عليـه و   ذيطان الّكالش االستعمار إنّ: يا معشر اجلزائريني: "ته قالخطب

، فهـو قـد   "دون ذلـك ه رضـي أن يطـاع فيمـا    يطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذه، و لكنالش إنّ"

                                                           
1
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ــرحتم  و ال فـــ
باسـترجاعه فرحــة  

الصبيــــــ
ــــــــ
ــــــــا

كم استرجعتم معانيه لكن
يت كان يـدل عليهـا   الّ

 .اإلسالماملسجد يف 

ـ و يت كـان  وظائفه الّ
يؤديها من إقامة شعائر 

ـــــــلالص
ـــوات  ـــــ

  ع ــــاجلمو
 .الوةالتو

ن املسجد كـا  فإنّ
يؤدي وظيفة املعهد 

 .اجلامعةواملدرسة و
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مل خيرج مـن ألسـنتكم، ومل خيـرج مـن قلـوب      ه مل خيرج من مصاحل أرضكم وخرج من أرضكم ولكن
  1".ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاإليه، و ضطررمتافيما  بعضكم، فال تعاملوه إالّ

ـ  االسـتعمار : "يت تقـر أن ّ هذه األطروحة الّ"البشري  "فقد عرض توسـع اخلطيـب   ، و"يطانكالش
ـ  احلديث الن: ا بعرضه جمموعة من احلجج من قبيلبتدعيمه ـ  إنّ" :ريفبـوي الش قـد يـئس أن    يطانالش

 ،، و كذلك فهو قـد خـرج مـن أرضـكم    "فيما دون ذلكه رضي أن يطاع لكنيعبد يف أرضكم هذه، و
 :حو التايلكن أن منثل هلا على النومي ...ه مل خيرج من مصاحل أرضكملكنو

  النتيجة أو األطروحة

  يطانكالش االستعمار نّإ

  

                   5ح                    4ح                  3ح                    2ح                  1ح    
                   6ح

  

  

  

  :التفريع يف قوله مثال آخر عن

 من الغايل،اشتريتم حريتكم بالثّ نكموإ يابس،وال رضكم خارجون من ثورة التهمت األخإن :يا إخواين"
حايا ما مل يقدمه شعب من شعوب األرض قدميا و ال حديثا، و حزمت من إعجـاب  دمتم يف سبيلها من الضوق

                                                           
1
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يطان الشــ إنّ
قد يـئس أن  
ــد يف  يعبـ

 .هذه أرضكم

ه رضي لكنو
أن يطاع فيما 

 .دون ذلك

مل خيــرج و
من قلـوب  

 .بعضكم

أبــيح ومــا 
للضــرورة 
ــدر  يقــ

 .بقدرها

فهو قد خرج 
 .من أرضكم

فال تعاملوه 
ــ ــا إلّ ا فيم

اضــطررمت 
 .إليه
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ستزلكم الشيطان، فتشوهوا بسوء تـدبريكم  وي الغرورالعامل بكم ما مل حيزه شعب ثائر، فاحذروا أن يركبكم 
  1".حماسن هذه الثورة أو تقضوا على هذه السمعة العاطرة

يف نوع التضحيات اليت و بعد ذلك فصل احلديث  ،و انتهاء الثورةوه ،اخلطيب املعىن جممالذكر حيث   
ـ وت ،"يابسوال اخلضراخلروج من ثورة التهمت "ي وه النتيجة إعطاءوبذهلا الشعب اجلزائري،  ج دعيمها حبج

  :ميكن متثيلها على الشكل التايل

  األطروحة

  يابسوال رضإنكم خارجون من ثورة التهمت األخ

  

                4ح                       3ح                          2ح                   1ح       
                        5ح

  

  

  

يقوم بطرح القضية  البشري اإلبراهيميفريع عند الت)مث يـدعمها حبجـج لتـدل مبجموعهـا علـى      ) تيجةالن
ـ   ه بكثـرة احلجـج يكـون    معىن القضية، فلو حذف حجة من هذه احلجج رمبا تضعف قوة اخلطبـة، ألن

اإلقناع أوىفدعيم أجلى والت.  

  

                                                           
1
   .308. ص.5ج س.م،آثار اإلمام البشري اإلبراهيمى: حممد البشري اإلبراهيمي - 

إنكم اشتريتم 
من حريتكم بالثّ

 .الغايل

و قدمتم يف سـبيلها  
حايا مـا مل  من الض

يقدمه شـعب مـن   
شعوب األرض قدميا 

 .و ال حديثا

ــوء  ــوهوا بس فتش
تدبريكم حماسن هذه 

ورة أو تقضوا على الثّ
معة العاطرةهذه الس. 

ــذروا أن  فاحـ
 يركبكم الغـرور 

ــتزلكم وي ســ
يطانالش. 

ــن  ــزمت م و ح
إعجاب العـامل  
بكم ما مل حيزه 

 .شعب ثائر
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  :األدوات اللغوية :املبحث الثاين

متاسـكه، إذ هنـاك بعـض األدوات    فعاال يف انسجام اخلطـاب و  إسهاماغوية تسهم األدوات اللّ"
رتيـب درجاـا بوصـف هـذه القضـايا      وت بط احلجاجي بني قضـيتني، يت يكون دورها هو الرغوية الّاللّ

ة اخلطابيـة حمـدود  سلسـالت  كانـت الت  "غة وظيفـة حجاجيـة، و  ملا كانت للّو 1".حججا يف اخلطاب
بيعيـة  يت مت تشـغيلها، فقـد اشـتملت اللغـات الطّ    واد الّوامل بواسطة العناصرغوية وبواسطة بنية األقوال اللّ

 وابطفاللغة العربيـة مـثال تشـتمل علـى عـدد كـبري مـن الـر        . على مؤشرات لغوية خاصة باحلجاج
  2".يمتها احلجاجيةباإلحالة على قيت ال ميكن تعريفها إالّ عوامل احلجاجية الّوال

باعتبـاره بـديال للوصـف    "األدوات وابط ووصفا حجاجيا جديدا هلذه الـر  "وديكر "لقد إقترح
وابط احلجاجيىـة                                                 الـر  :األدوات احلجاجيـة حيـث ميـز بـني صـنفني مـن املؤشـرات و      التقليدي، 

les Connecteurs" "احلجاجية العوامل و"les opérateurs""3.  

هـا ال تسـتوعبها كلـها، و   ليست هذه األدوات هي احلجج بعينها، كما أنمـا هـذه األدوات   إن
ـ     النقوالب تنظم العالقات بني احلجج وهي  ذي تائج، أو تعني املرسل علـى تقـدمي حججـه يف اهليكـل الّ

4.ياقيناسب الس  

وابط احلجاجيـة مفـاهيم أساسـية يف احلجاجيـات     الـر و ن العوامـل ا سبق ميكن أن نقـول إ مم
مـا يفـرض   هـو  وابط، والـر على هذه العوامـل و  ظرية احلجاجية يف جوهرها تقومالن نّسانية، أو قل إاللّ

ـ  البشري اإلبراهيمـي خطبة و .وضيحالتعلينا إفرادها بالبيان و غويـة الـيت سـيتم    علـى األدوات اللّ مل تتش
فصيل فيهاالت.  

1- معايريهااحلجاجية ووابط الر:  
                                                           

1
  .508.ص.س. ،ممقاربة لغوية تداولية.استراتيجيات اخلطاب :عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 
   .27.ص.س. محلجاج،وا اخلطاب :أبو بكر العزاوي -2

3
  .28. ص :ن.م - 

4
   .477. ص. س.م :عبد اهلادي بن ظافر الشهري - 
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"يف بنيـة  ج مؤشر ي الدليل القاطع على أن احلجاوه البارز،بط احلجاجية هي املؤشر األساسي وواالر
غات األخرى، حبيث ميكن غة العربية على عدة روابط حجاجية شأا يف ذلك شأن اللّحتتوي اللّو اللغة نفسها،

  1..".إذن، إذ، ال سيما، الواو، الفاء، الالم، كي ،، إذن، حىت، ألنّبل، لكن :أن نذكر منها ما يلي

ذا يف وه حجاجية واحدة، استراتيجيةوحدتني دالليتني أو أكثر، يف إطار "بني ابط احلجاجي الريربط 
إطار الص2".ظرية احلجاجيةيغة اجلديدة للن  

  :وابطمنيز بني أمناط عديدة من الرميكن أن و 

إذن، هلـذا،  (ط املدرجة للنتائج وابروال ..).، مع ذلك، ألنّبل، لكنحىت، (وابط املدرجة للحجج الر  - أ 
 ..)..بالتايلو

 .يت تدرج حججا ضعيفةوابط الّروال ..).، السيماحىت، بل، لكن(يت تدرج حججا قوية وابط الّالر  - ب 

3)".حىت، السيما(ساوق احلجاجي روابط التو..) .، مع ذلكبل، لكن(عارض احلجاجي روابط الت  - ج 
 

، حيث عـرض علينـا   "يوم صالة اجلمعة األوىل"اهرة يف خطبته هذه الظّ البشري اإلبراهيميتناول قد و
وقد وضعت هذه، من خالل تراكيبه وابطجمموعة من الر وابط يف مواضالرمعناها  فأدتحيحة عها الص

وغايتها حيح، الصـ  حاول أن نسو  .سالة إىل املتلقييف إيصال الر نـدرس  منـها، و البعض جنتـزئ ب
  :حلجاجية من خالل األمثلة التاليةاستعماالا ا

الرابط لكن:  

  احلجة  وابطالر  األطروحة

  .ال حاىب اآلخرينو ما ظلم األولني و -
نرجع إىل مطالبات قولية هي كل ما منلك يف  -

هالكن  
هالكن  

  .آياته يف اآلفاقسنته يف الكون و -
  .االغتصابسجلت بت األذهان و -

                                                           
   .26.ص. س.م،اللغة واحلجاج: و بكر العزاويأب -1
   .330.ص :ن.م -2

3
   .331.ص :ن.م :ينظر - 
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  .ذلك الوقت
قد يبغي اإلنسان على اإلنسان، فال يكـون  و -

عرقـا نزاعـا إىل   نسان يف اإل ذلك عجيبا ألنّ
طبعا من اجلبلة لم، وشيطانا نزاعا بالظّاحليوانية و

راألوىل ميال إىل الش.  
- تسترجعوا من هذا املسجد سـقوفه   كم ملإن
حيطانه، و ال فرحتم باسترجاعه فرحة و  أبوابهو

تنقضي بيان ساعة مثّالص.  
- يطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذهإن الش.  
  .أرضكمفهو قد خرج من  -

  
لكن  
  
  
هملكن  

  
  
هلكن  
هلكن  

  
املؤمل احملـزن  العجيب الغريب معا، و -

روح اهللا  معا، أن يبغي ديـن عيسـى  
ذي بشر بـه  مد الّكلمته على دين حمو

  .كلمتهعيسى روح اهللا و
يت كان يدل عليها الّاسترجعتم معانيه  -

  .املسجد يف اإلسالم
  
 .رضي أن يطاع فيها بدون ذلك -

مل خيرج مل خيرج من مصاحل أرضكم و -
  .من ألسنتكم

  "عـادة  على أخرى، إذ يتموقع بني احلجة وضد احلجة، واحلجاجية ألطروحة  يظهر القوة رابط" لكن
يكون احلجـة  " لكن"استعمل االستدراك بكل خطاب قال وما تكون احلجة الثانية أقوى من احلجة األوىل، 

يت يدعيها املرسل، وعوى الّاألوىل صوب الدبالتايل فإنتيجةها ستوجه القول مبجمله حنو الن.  

ابط الفاءالر:  

  احلجة  وابطالر  األطروحة

- صر يتنزل من عنده على من يشاء من جعل الن
  .عباده، حيث يبتليهم

  .املتضادات أضدادهاأنتج من  -
  .ادقون على املوتبايعه عباده املؤمنون الصو -
  .خطالسجتلى على بعض عباده بالغضب و -
  

  ف
  
  ف
  ف
  ف
  

  .يعلم املصلح من املفسد -
  
- عفأخرج القوة من الض.   
- فقة الراحبةباءوا بالص.  
- وحيد بني أيديهم إىل أحال مساجد الت

وحيدمساجد للت.  
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آياته يف اآلفاق يتبعها ها سنته يف الكون، ولكنو-
  .قوم
  .يعرض عنها قوم -
-هذا بيت التعاد إليـه  وحيد ووحيد عاد إىل الت
وحيدالت.  
- إذا عـ د الغـرر  مات، وت األيام ذوات الس
  .يات يف تاريخ اجلزائرالشو
  .قد ينبغي الوحش على الوحش -
  .قد ينبغي اإلنسان على اإلنسان -
ـ الّ - لوات يت كان يؤديها من إقامة شعائر الص

ـ دروس العلم النوة والالتواجلمع و ة علـى  افع
  .دنيويةاختالف أنواعها من دينية و

  .اهللا ذم قوما إنّ -
  
  .قوما حمدو -
  
  
 تركت عشرات اآلالف من اليتامى واأليامى  -
آلـة  الكافـل و  الذين فقدوا العائل واملشوهنيو

 .العمل

  
  
  .احلنانوامسحوا على أحزام بيد العطف و -

  ف
 ف

  ف
  ف

  
  ف
  ف
  ف
  

  
  ف
  
  ف
  

  
 ف

  
  
  
 ف

  ف
  

  .يفلحون -
  .خيسرون -
  .التقيتم مجيعا على قدر -
مسـة   سيكون هذا اليـوم أوضـحها   -

 .أثبتها متجيداوأطوهلا عزة و

  .ال يكون ذلك غريبا -
  .ال يكون ذلك عجيبا -
 املسجد كان يؤدي وظيفة املعهـد   إنّ -

  .اجلامعةواملدرسة و
  
من أظلم ممن منع مساجد اهللا و: "قال -

  ".أن يذكر فيها امسه
ا يعمر مساجد اهللا من آمـن  إمنّ: "قال -

آتـى  خر، أقام الصالة واليوم اآلو باهللا 
اهللا، فعسى أولئك أن  مل خيش إالّالزكاة و

  ".يكونوا من املهتدين
بالرعاية حىت ينسـى اليتـيم   امشلوهم  -

  .مرارة اليتم
  
  
  
  .إخوانكم و عشريتكمإم أبناؤكم و -
يستزلكم احذروا أن يركبكم الغرور و -
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حزمت من إعجاب العامل بكم، مـا مل حيـزه    -
  .شعب ثائر

يطان فتشوهوا بسوء تدبريكم حماسن الش
ـ هذه الثّ معة ورة أو تقضوا على هذه الس
  .العاطرة

  
متوضعها يف الكالم، لكنها هنا يف هذه األمثلة ال تكـاد  حلرف الفاء دالالت عديدة، ختتلف باختالف 

 االنتهاءتفسري، حيث تأيت مباشرة بعد وال تتجاوز إىل التعليل –احلجة إىل جانب الربط بني النتيجة و –داللتها 
باسـتعماله  يف تقدمي احلجج و اهو رابط حجاجي يلعب دورو. لتحيل إىل ما تفسره) الطرح(من إلقاء النتيجة 

وظيفتها هو اجلمـع بـني قضـيتني    اجلمع والترتيب والتعقيب و الفاءوقد أفادت  .للحجة طابع الربهان يكون
  .متباعدتني

ابط ألنّالر:  
  احلجة  وابطالر  األطروحة

قد يبغي الوحش على الوحش، فـال يكـون    -
  .ذلك غريبا

قد يبغي اإلنسان على اإلنسان، فال يكـون  و -
  .ذلك عجيبا

  ألنّ
  ألن

  .مما ركب يف غرائزهالبغي  -
نسان عرقا نزاعا إىل احليوانيـة  يف اإل -
  .لمشيطانا نزاعا بالظّو

  ألنّ"ابط الر "عليل وله داللة التفسري، والتمباشـرة   ويـرتبط ، )األطروحـة (تيجة يتموضع متاما بعد إلقاء الن
ا تفسريات وباحلجج مبا أنواالنسجام يف العرض رح وحتقيق االتساقمربرات لسالمة الطّها يف ذا.  

  :الواوالرابط  

  احلجة  وابطالر  األطروحة

  .احلمد هللا تعالت أمساؤه احلمد هللا مثّ -1
يتنزل من عنده على من يشـاء  جعل النصر  -2

  .من عباده حيث يبتليهم فيعلم املصلح من املفسد
  احلق-3

  و
  و

  
  و

  .عدالمتت كلماته صدقا و -
إخالص نيـام،  يعلم صدق يقينهم و -
  .طهارة ضمائرهموسرائرهم، وصفاء و
  الباطل-
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  الباطلجعل السيف فرقانا بني احلق و-4
  احلياةجعل املوت طريقا إىل _5

  و
  و
  و

  أنتج من املتضادات أضدادها-
  .أعذب املوت إذا كان للحياة طريقاما -

  

األطروحة واحلجـة،   عمله كأداة للربط بنيهو يستكثريا، و "الواو"استعمل البشري اإلبراهيمي حرف   
من أجل حسن صياغة الكالم أو الترابط بـني األفكـار    استعملها الكاتبوقد أفادت الواو اجلمع والترتيب و

ـ إذن أن يو استطاعابط البسيط أثري على املرسل إليه، فنالحظ كيف أن هذا الرالترأي املرسل و إبرازو ل إىل ص
  .احلججحيح هلذه األطروحات واملعىن الصاملتلقي 

ابط حىتالر:  

  احلجة  وابطالر  األطروحة

سوله، شرع اجلهـاد  رحممدا عبده و أشهد أنّ -
  .قاتل إلعالء كلمة اهللايف سبيل اهللا و

  .ورة يف النفوسبذرت بذور الثّ -
- عايةفامشلوهم بالر.  

  حىت
  
  حىت
  حىت

  .استقام دين احلق يف نصابه -
  
  .تكلمت البنادق -
تنسى األمي اليتم، وينسى اليتيم مرارة  -

  .كلحرارة الثّ

ابط يتمثـل يف إدراج حجـة جديـدة أقـوى     دور هذا الـر دور يف ترتيب منزلة العناصر، إنّ " حىت "لـ 
جاجيـة وخيـدمان   حيث يربط بني حجتني أو أكثـر، هلمـا نفـس الوجهـة احل    . من احلجة املذكورة قبله

  .متضمنةتيجة مذكورة أو قد تكون هذه الننتيجة واحدة، و

ابط بلالر:  

  احلجة  وابطالر  األطروحة

  .اريخ يف ذممكمهو وديعة الت -  بلم مـن مغـامن   الهذا املسجد هو حصة اإلس -
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  .جهادكم
  .وها غالباوأخذمت االستعمار استالباأخذها  -

  .وحيدوحيد عاد إىل التهذا بيت الت -  بل

    

لإلضراب ملا قبلها وإثبات احلكم ملـا  " بل"وظيفة  تنفرد ،اليت يشيع استعماهلا يف اخلطبة هي من أدوات العطف
 .االستدراكو االستئنافتأيت كذلك لتأدية وظيفيت بعدها، و

  :العوامل احلجاجية -2

"رأينا سابقا الرتربط بط بني ملفوظني، يف املقابل جند أن العوامل احلجاجية ال وابط احلجاجية تقوم بالر
 مكانـات اإلتقييـد  ، ولكنه يقوم حبصر و..).نتيجة أو بني جمموعة حججبني حجة و ( بني متغريات حجاجية

ا، تقريبا، رمب :تضم مقولة العوامل أدوات من قبيلو  ،يت تكون لقـــــــــــول مااحلجاجية الّ
  1".جل أدوات القصرو ...قليال، كثريا، ما

يادة للمستمع وق يف اخلطاب انسجام، نظرا ملا حتدثه من مل احلجاجيةبظاهرة العوا" ديكرو"لقد إهتم "
 Notes sur: لعامل ألول مرة يف مقاله املعنونمفهوم ا" ديكرو"د أدرج وق جتاه الذي يريده املتكلم،االإىل 

l’argumentation et l’acte d’argumenter 1982نة املنشور س.  

ـ في ومتثله األقوال ذاا من أساليب، كأسلوب النفالعوامل احلجاجية  عنده تتجسد فيما  ذين يعـرب  احلصر اللّ
  2".عنهما مبكونات معينة

طبـة، حيـث مل خيـل    اخللنوضح مفهوم العامل احلجاجي بشكل أكثر، ندرس األمثلة املوجودة يف و  
الل احلجاجية من خخطاب البشري اإلبراهيمي من هذه العوامل احلجاجية، فوجودها ضروري لسالمة العملية 

  :منها هذه النماذج من العوامل احلجاجيةالكشف عن وظائفها احلجاجية و

                                                           

   .28.ص.حلجاجوا اللغة :أبو بكر العزاوي -1
   .64.ص.س.،ماحلجاج مفهومه و جماالته :حافظ امساعيل علوي :ينظر -2
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تنوع أدوات القصـر  وت يعترب القصر آلية حجاجية نظرا ألدواته اليت توظف توظيفا حجاجية :القصر -2-1
كون وي 1".أو ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوصختصيص شيء بشيء أو ختصيص : "والقصرتنوع احلجاج، ب

  .االستثناءفي وا، النإمنّ: "القصر بأدوات منها

2-1-1-إالّ.. .ال: "االستثناءفي والقصر بالن"  

فال منلك إىل احلوقلة : "ة قولهمن أمثلة الواردة يف اخلطبالقصر و البشري اإلبراهيمي خيفقد استعمل الش
احلوقلة والذكر واالستغفار :نتيجة مقدمة وهيميثل " ال"ة النفي ورد منفيا بأداذي الكالم الّف  2".االسترجاعو

هذا ما يزيد يف إثبات الكالم الذي و كانت بضاعة اجلزائري الذي مل يستطع أن خيلص املساجد من املستعمر،
أقـرب  أكثـر إقناعـا و  " إالّ"هذا ما جيعل ما تثبته وفي، الن" ال"عمل و  االستثناء" إالّ"عمل ف ."إالّ"ورد بعد 

  .املتلقي تصديقا من ذهن

  "فيما اضطررمت إليه إالّفال تعاملوه " :يف قول آخرو

 إالّ" نّدث بني األداتني حيث إذي حيأثري الّيالحظ من الناحية احلجاجية الت "حوية أداة استثناء تغري وظيفتها الن
حمصـورة  " تعاملوه"تنقله إىل وظيفة أخرى هي احلصر، فتكون كلمة و على اجلملة" ال"في عند دخول أداة الن

  3".فيما اضطررمت إليه" جبملة

هي يف حالة و" إالّ"ليل بعد الد، لتكون احلجة واالستعماراملتمثلة يف عدم معاملة قدمت النتيجة أوال و
أثري هي التل ا املرسل إىل نتيجة مشتركة وتكمن حجاجيته على املستوى امللفوظ، يصو ،جةحلاوا  االضطرار

  .تغيري موقفهاستدراجه ليف املتلقي و

تيجة من الن 1".بعد عشرات السننيال تندمل إالّ  ندوباورة قد تركت يف جسم أمتكم الثّ إنّ: "قولهيف و
  .والنتيجة أن هذه الندوب حتتاج إىل أمد طويل لتختفي آثارها ا وجراحا،ورة تركت آثارالثّ هذا القول هو أنّ

                                                           
   .112.ص.س.،ممدخل إىل البالغة العربية :يوسف ابو العدوس -1
   .307.ص.5ج ..س.آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي -2
  .ن.ص :ن .م -3
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ها تربط املقاصـد  يت يتيحها هذا العامل أنالقيمة احلجاجية الّ أنّ ن خالل مضمون هذا املثال نستنتجم
  .يت يريد أن يصل إليها املتكلمالوجهة الّو

2-1-2-ماإن:  

ملا  إثباتتأيت و" إالّ.. .ما"هلا معىن  يفيد القصر، ألنّ" ماإن"العامل احلجاجي  ،من العوامل احلجاجيةو
  2".نفيا ملا سواهو يذكر بعدها 

مل يسا يعمر مسـاجد اهللا  إمنّ: "ومدح قوما فقال ":يف استعماله، وذكره يف قوله البشري اإلبراهيمي هب
  ".آتى الزكاةالة وأقام الصواليوم اآلخر و من آمن باهللا

ما كَانَ للْمشـرِكني أَنْ   بأنه الكالم الذي قبلها" اإمنّ"، فقد نفت اقتبس هذه اآلية من سورة التوبةقد و
عمروا مسـاجد   الذين للمؤمنني ذي بعدها، وأثبتت الكالم الّرمساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنفُِسهِم بِالْكُفْ يعمروا

النجاعـة احلجاجيـة   ف ،وهكذا .قبلهتكون إثباتا ملا  بعده يت تأيتاحلجج الّ ما يالحظ على هذا العامل أنّو. اهللا
  .إقناع املستمعأثري والتاحملاجج، و وفق الوجهة اليت يرغب فيها االستداللبناء  هي االستثناءألسلوب 

2-2- رطأدوات الش:  

  رطيقوم الش ـ . جوابهرط ويف العربية على أمرين، الش رط مسـة جوهريـة للـنص    يعد أسلوب الش
املشـاركة يف  يقود اخلصم إىل يرغب فيها احملاجج، و يتوفق الوجهة الّ االستداللاحلجاجي، إذ يسهم يف بناء 

روري الزم الضرط يقوم على التأسلوب الش ذلك أنّطروحة املقترحة بطريقة حتمية، وصوغ اجلواب بدعم األ
رط وبني فعل الشرط يتنزل منزلة املسلم بهجوابه، ما دام أن فعل الش.  

                                                                                                                                                                                     
   .ن.ص :ن .م-1
   .112.ص.س.،ممدخل إىل البالغة العربية :يوسف ابو العدوس -2
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غاشـم  ال االستعمار لو أن واهللا أماو: "قوله :ومنه البشري اإلبراهيميرط يف خطبة لقد ورد أسلوب الش
ا اليوم ما تسـتمدونه مـن الروعـة    ئه من إىل احلق من دون نصب، ملا كان هلذفيأعاده عفوا من غري تعب و

  1".اجلاللو

هـذه   .من مقدمات يقينية االنطالقا، فيتم ملقاصد حجاجية ال تتم إالّ " لو"رط الش أداةتوظيف  إنّ
الغوية يغة اللّالصو) واهللا أما(رطية تبدأ بالقسم شمجلة رط و تنقسم إىل مجلة الشوهي النتيجـة  رطجواب الش ،
  أي 

ملا كان هلذا اليوم ما تشـهدونه  " :احلجية الثانيةف .إن انتزاع احلرية بالقوة أسوغ من أن يهبها املستعمر للجزائر
ـ  همتلقيفيها  يلزم املرسل" اجلاللوعة ومن الر فاملرسـل يقصـد    رط،على مستوى امللفوظ باخلضوع إىل الش

 .مشقة ونضال ونصبهذا اليوم عظيم جاء بفضل  بأنّ وإقناعهأثري فيه، التاستمالة املتلقي و

  :أسلوب التوكيد -3

التوكيد يف كالم العرب لونا من ألوان الزينة، أو شكال من أشكال احلشو الذي يرهق  أسلوبمل يكن   
اين الذي زخرت به النصوص العربية، بيوال هو ركن من أركان البناء اللغوي مناوإ منه و ال جدوى، مبا ال فائدة

فإن كان املخاطـب سـاذجا    ،إمنا يؤيت به للحاجة لتربز عن ذكر ما ال فائدة له" :يقول الزركشي يف التوكيد
 2".تأكيده ذا كان منكرا وجبوا ن كان مترددا فيه حسن تقويته مبؤكد،وا ألقى إليه الكالم خاليا من التأكيد،

الشـبهات عمـا أنـت     ماطةوإ قوية أمره، و فائدته إزالة الشكوكوت متكني الشيء يف النفس"و التوكيد هو 
  3".بصدده

                                                           
   .307.ص.5ج .س.آثار اإلمام م: حممد البشري اإلبراهيمي -1
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. يف ذهن السـامع  هاوتثبيت التوكيد ألنه يريد توكيد احلجج اليت قدمها، استعمالإىل  اخلطيبجلأ وقد 
توكيـد  وال أخرى هلا جمال أوسع من إعادة اللفظ نفسه بتكراره، فهناك التوكيد بالقسم اللتوكيد صور على أن
  ...ناك أدوات التوكيد منها الم التوكيد، إن، قدوه توكيد اللفظي،وال بالقصر

مستفيدا مـن أغلـب أنـواع    طروحاته، أإلثبات التوكيد يف حججه  البشري اإلبراهيمي استعمللقد 
  :طبة بأنواع كثرية من التأكيدات، حناول أن نبينها من خالل األمثلة التاليةقد حفلت اخلالتوكيد، و

3_1- كلماته صدقا  متت مث احلمد هللا، تعالت أمساؤه واحلمد هللا" :البشري اإلبراهيمييقول  :فظيوكيد اللّالت
املعىن، فامليزة اليت نلحظها من خـالل هـذا   فظ وانية توكيد جلملة ما قبلها يف اللّجملة احلمد هللا الثّف 1".وعدا

  فالعناية، املتلقيإذ جعل التنبيه يف مطلع احلديث حىت يلفت انتباه  ،والرباعة فيه االستهاللاحلديث هي جودة 

  

باالنطباعص هلا تأثري مبطلع الن ذا متكن اخلطيب ثريا وأكثر فعالية، وتأ أقوىإذ يكون  ؛فساألويل للن
  .وكيدهنا تكمن حجاجية التاملناسبة وإحداثها، و االستجابةإثارة  من

توكيد يف أقـول   2".حيمهو الغفور الرأقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم و": ويقول أيضا
رفع املعنويات وخاصة أنه  وكيد متيز بإيقاعه إذا رأى دوره يفهذا التو ، من خالل الفعل واملفعول املطلق،"قويل

  .أثريالتو االستجابةإحداث و املناسب للمتلقي  االنفعالثار جاء على شكل دعاء، مما أ

3-2- وكيد بالقسمالت:  

  3".الغاشم أعاده إليكم عفوا من غري تعب االستعمار أنّ لو واهللا و أما" :قولهيف 

ليحمل املتلقي على حجية فكرتـه وهـي أن   اخلطيب القسم استعمل وقد لكالم، ميني تؤكد االقسم   
  .يف ذهن املتلقي مما يؤكد املعىن.احلرية تؤخذ غالبا وال تعطى
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3-3- أنّ"و" إنّ"وكيد بـ الت":  

أكيـد  ت" إنّ"ففائدة ورود  1..".حيطانهتسترجعوا من هذا املسجد سقوفه وأبوابه و كم ملإن: يف قوله  
  .أكيدالغرض من التك مع حصول نفي الشو ،مضمون اجلملة

" إنّ"وكيد بـ د تكرر التوق .حفاوة استرجاعه من املستعمرة املسجد ود على قدسيطيب هنا يؤكّفاخل
 إنّ"، "خارجون من ثورة"كم ، إن"الثورة إنّ"، "االستعمار إنّ"، "اهللا إنّ" :يف مواضع عديدة يف اخلطبة يف قوله

  2".حكومتكم الفتية

 إنّاملسجد هو مسجد األمـة، و  بأنّ ،يف نفس املتلقي اارتياح" إنّ"وكيد التتوكيد اجلمل حبرف  بثّ
أدت إىل تثبيت معىن  أكيداتالتفكل هذه .. .ورة ثورة جمد شعب صامدالثّ إنّو ،غاشم استعمارهو  االستعمار

امعمعني يف نفس الس.  

3-4- قد"وكيد بـ الت":  

د يبغي وق ...قد يبغي الوحش على الوحش فال يكون ذلك غريبا" :يف خطبته البشري اإلبراهيمييقول   
  3".اإلنسان على اإلنسان فال يكون ذلك عجيبا

والعدوان الـذي هـو    وكيد، حيث أكدت معىن البغيأفاد الت" يبغي"على الفعل املاضي " قد"دخول   
إلنسان أعجب وأقرب مـن  أقرب وأدعى بالوحوش، لذلك وصل بنا اإلبراهيمي إىل أن ظلم اإلنسان ألخيه ا

 خيـرج مـن   مل خيرج من مصاحل أرضـكم ومل ، ولكنه فهو قد خرج من أرضكم: "، ويف قولهسلوك احليوان
  4".ألسنتكم

فأفادت التوكيد، من خالل التأكيد على فكرة خـروج  " خرج"على الفعل املاضي " قد"دخلت فقد   
  .تعمر، مما حيدث تأثري يف املتلقياملس

                                                           
   ن. م-1
   .308 -  307. ص :ن .م -2
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 ـ د األساليب البالغية احلجاجية، له دور بارز وكيد أحمن خالل هذه األمثلة يتبني لنا أن الت أثري يف الت
  .تبيان صدق احلقائق املعروضة واالستمالة

  :أفعال الكالم -4

وجود طبقة من األفعال اليت ال ميكـن   إىلارسني انتباه الد" أوستني"لقد أثارت نظرية أفعال الكالم مع   
  .ن املتكلم من إجناز هذه األفعاليت متكّاألداة الوحيدة الّ باعتبارها غةبواسطة اللّ أن تتحقق إالّ

يـة واجلمـل   بني اجلمـل اخلرب قليدي مييز التقد كان منطق الباحثني يف نظرية أفعال الكالم، هو التو  
الوضعيني عمومـا، فاهتمـام هـؤالء    سارا خمتلفا عن مذهب املناطقة ومقد سارت هذه املدرسة اإلنشائية، و

كذب، خبـالف اجلمـل   وال ها تتضمن قضايا قابلة ألن توصف بالصدقينصرف أساسا إىل اجلمل اخلربية، ألن
  1.إخل.. .متمنياتهوأغراضه و اله ليعرب من خالهلا عن أحو ؛اإلنشائية اليت ينشئها املتكلم إنشاًء

اإلنشائية باعتبارها أفعـاال لغويـة   منذ البداية عن أمهية اجلمل " أوسنت"على النقيض من ذلك أعلن و  
  .ال تقف فقط عند حدود وصف الوقائع القائمة سلفان خالهلا املتكلم وقائع جديدة، وينشئ م

" أوسـتني "ل إن انني اليت تتحكم فيها، بونسيق القوت بالتايل فإا تستحق عناية أكرب، لفهم طبيعتها،و  
ا أفعال كالمية ما دامت اجلمل مل يف حقيقتها مجا إنشائية، أي إسيتنقل يف مرحلة الحقة ليؤكد أن مجيع اجل

 فعـل الوعـد   اإلخبار، الذي يعترب فعال كالميا مثله مثلاخلربية ترتد بدورها إىل فعل لغوي خمصوص هو فعل 
  2.إخل.. .سؤالوال تهديدوال مرواأل

دد يف احلجاج بـني  غوية تسهم بأدوار خمتلفة يف احلجاج، إذ يضطلع كل منهما بدور حماألفعال اللّ إنّ  
فاملرسل يستعمل أغلب أصناف الفعل التقريري، إن . االستعمالرتب األفعال حسب مقدار تطريف اخلطاب، و

                                                           
 .2005، سبتمرب 34، الد 1العدد جملة عامل الفكر، الكويت، .األسس النظرية للحجاجيات اللّسانية مقدمات عامة حول: رشيد الراضي -1
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 هذا الفعـل التقريـري   وقفه من نقطة اخلالف، كما يستعملليحدد مره، وليعرب عن وجهة نظ ؛هامل يكن كلّ
  1.لتدعيم وجهة نظرهو االدعاءأكيد أو حجاجه من خالل الت واصلةمل

كالم قائم على هذا األمـر،   كلّ، ألنّ نشاءوإ ليست مهمتنا هنا رصد خمتلف أفعال الكالم من خربو  
تبليـغ  أو ،معرفـة بالغ أو إ ،، من أجل إبالغ معتقدبالرسالة املوجهة إىل خماطبني معينني خاصة ذلك املتعلقو

  .وجهات نظر

يت جنازية الّمن خالل القوة اإل" يخ اإلبراهيميالش"لقد مكننا تطبيق نظرية األفعال الكالمية على خطب   
أمتـه وفـق    هو حيمل هممقاربة وتسديدا، و بلوغ مقاصد اخلطيب، ومالمسة واقعهمدونته من  رصدها يف متّ

مجاهلا، من فهـم الفعـل   غة وذروة تذوقه ألبعاد اللّوغزارة علمه و ،اإلبراهيمي فلسفة إصالحية، فقد استطاع 
يت ينبين عليها العملمويل أو جمموعة من األفعال الكالمية، الّالكالمي الش.  

وجيهيـات  التبني اإلخباريات والتعبرييـات و  بشكل كبري" يخ البشري اإلبراهيميالش"تراوحت خطبة   
 مجـال واإلصالح اجلامع بني قوة املعـاين  مجهور معني يف ظل أدب املقاومة وها موجهة إىل اإلنشائيات، ألنو
عبريالت.  

  يت تتوفر على جمموعة كـثرية مـن   الّ البشري اإلبراهيميماذج من خطبة سوف نقوم بتحليل بعض الن
هـذه األفعـال   ا نقتصر على األفعال اإلخبارية واألفعال اإلنشائية، ونرى كيف تعمل نلكنو ،غويةاألفعال اللّ
  حجاجيا ؟

  :األفعال اإلخبارية -4-1

  "يكذتال وأصديق األفعال اخلربية هي احملتملة للتا بغض النكالم يصح أن  فكلّ. قائلهاظر عن ب يف ذا
إن كان كاذبـا ال حيتمـل   و ،ذبدق أو الكذب فهو خرب، فإذا كان الكالم صادقا ال حيتمل الكيوصف بالص

1".حيتملهما فهو خربدق أو كان الص  

                                                           
  .482- 481.ص.س.طاب،ماستراتيجيات اخل: افر الشهريعبد اهلادي الظ -1
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أا حتفل مبجموعة مـن   البشري اإلبراهيميلإلمام الشيخ " صالة اجلمعة األوىل"املتمعن يف خطبة جيد   
أنتج مـن  الباطل، وبني احلق ويف فرقانا تعاىل جعل السسبحانه و":البشري اإلبراهيمييقول .اإلخبارية األفعال 

جعل املوت طريقا إىل احليـاة عف، وولد احلرية من العبودية، واملتضادات أضدادها، فأخرج القوة من الض. ..
فيقتلون وعدا هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا  أمواهلم بأنّفقة الراحبة، واشترى من املؤمنني أنفسهم ووا بالصءفبا

  2.عليه حقا

الكـالم، يف شـكل   لقد جاء اإلخبار يف هذا القول يتضمن دليال لإلقناع ليحقق الغرض املقصود من   
 عرب املشقة،ر إليها إالّ عادة ال يعبالسأنّ  إىل نتيجة، كيف ضيفل حججا تأساليب خربية متتالية تتعاضد لتشكّ

اري هـو اهللا  فقة الراحبة مع اهللا، فالشبالص" باءوا" اإلجنازيجيسدها الفعل رقة والبدايات احملرقة ايتها مش نّوا
هـي نتيجـة   و 3)أمواهلم بأن هلم اجلنةاهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم و إنّ(هو اجلنة من الثّوالبائع هو املؤمن و

  .منطقية

  احلياة الكرمية  أنّوالدته، و وعسرصر فاألفعال اإلخبارية جاءت موفقة إىل حد كبري يف تبيان عذوبة الن
  .ريقالطّ ووعثاءعب ويصرب على األمل ملن يركب الص ال تنقاد إالّ

خط فأحال مسـاجد  السده، جتلى على بعض عباده بالغضب وتعاىل جسبحانه و: "يف قولهكما جاء   
التثليث، ووحيد بني أيديهم إىل كنائس للت إىل ثليـث  جتلى برمحته ورضاه على آخرين فأحال فيهم كنـائس للت

4".سرونويعرض عنها قوم فيخ.. .وحيدمساجد الت  

خط مـن  السف يتجلى اهللا على أقوام بالغضب وتوضيحية، تبني كيلل هذه اإلخباريات أفعال قد ختو  
لقد سلك ذه ". جتلى"من خالل الفعل الكالمي  والرضامحة على آخرين بالرو" أحال"المي خالل الفعل الك

معن يف سنن اهللا األساليب اخلربية مسلك الت– و – جلّو عزه وجد الفرصة ساحنة إلقناع املتلقي، باختيارهكأن 

                                                                                                                                                                                     
  .118. ص. م2007-ه2،1427.دار الفكر، األردن،ط. واقسامها اجلملة العربية تأليفها :فاضل صاحل السمرائي -1
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أوجه ، أوقف حياته على حماربة البدع واتمع اإلسالمياإلبراهيمي رجل إصالح عامل بأدواء ق الدعوة، فطري
  .اإلقناعأثري وهذه اجلمل اخلربية مبثابة احلجج اليت حققت فائدة الوصول إىل التو .الفساد

  1".هزم األحزاب وحدهاهللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، و أشهد أن ال إله إالّ" :يف قولهو

فـاق يف  واآل ونملن يراعي سنن اهللا يف الكّ األشياءهي إخباريات حتدث فيها اخلطيب عن حالة حتول   
إحداث التبالقوة ما أخذ بالقوة ال يسترد إالّكالمية، أي إنّ  إجنازيهتيجة بأفعال غيري، حيث ارتبطت الن.  

جاج إىل اإلقناع، مبا تضمنته من إخباريات احل رقد وجهت مسا –هنا  -الكالم اإلخبارية  فقوة أفعال  
  .الفرنسي االستعمارتوضح طبيعة 

ـ و" :يف قوله يت تتضمن طلبايواصل اخلطيب إخبارياته الّو   صـلواته  يبة، ونستنزل من رمحات اهللا الص
طـف  أستمد مـن اهللا اللّ و. اإلسالم وكرامة اإلنسان وحقوق الوطن وعزة.. .يبة لشهدائنا األبرارالزاكية الطّ

  2".حيف ألمواهلمالتخريب لديارهم والتو. ..آثار الفناءواإلعانة لبقايا املوت و

اسـتنزال   طلـب  من خالل مطلـبني، رؤيته املستقبلية بوقفة على احلاضر  البشري اإلبراهيمييستهل   
الرآثار الفناءعانة من اهللا حملو بقايا املوت واإلطف واستمداد اللّطلب ، وهداءمحات على الش.  

ية فيها دعوة إىل هي أفعال توجيه، ويةاالستمرارذي يفيد ليب يف صيغة املضارع، الّقد جاء الفعل الطّو  
  .جتاوز املاضي

 البد جسدت قوة أفعال الكالم، اليترجت إىل أغراض يقتضيها الكالم، وخ –هنا  –فمعاين اإلخبار   
قد كانت هذه األخبار منسجمة متاما مع سريان األثر يف نفسـية  ، ونفسية املتلقييف آثار ر عن نتائج وسفأن ت

  .املتلقي عند تلقي اخلطاب

                                                           
   .ن.م -1
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ـ حجاجيا حمكما يثبت اهلدف و بناءلقد شكلت اجلمل اخلربية يف هذه اخلطبة    ـ هو الت ي، أثري يف املتلق
نه من دالئل وإثباتات، وهو حتقيق قناع مبا تتضمهت مسار احلجاج إىل اإلقد وج فقوة أفعال الكالم اإلخبارية

 .االعتبارالعظة و

 

  

  :اإلنشائيةاألفعال  -4-2

ليب، وهو ما يسـتدعي  اإلنشاء الطّ :هو على قسمنيذب، والكّدق وكل كالم ال حيتمل الص "إلنشاء ا  
ال يستدعي مطلوبا كصيغ العقود وألفـاظ   هو ماوليب، اإلنشاء غري الطّ، واالستفهامهي والنمطلوبا، كاألمر و

كرا وش ،نزيه وغريها حنو محدا هللاعظيم والتله أساليب أخرى غري منحصرة مما يفيد التجاء وحنوها، والرالقسم و
  1"...سبحان اهللاو ،هللا

إذ كثريا ما تنـبين احلجـة يف تركيـب    "كيب اإلنشائي بدور هام يف العملية احلجاجية، يضطلع الترو  
فره من إثـارة، ومـا تسـتدعيه مـن عواطـف      ائية حججا، مبا توراكيب اإلنشالتكثريا ما تعضد و ،إنشائي

إثارة املشاعر ركيزة كثريا ما  ة، ألنّشحن بطاقة حجاجية مهموي كيب اإلنشائي يثري املشاعرأحاسيس، فالترو
  2".يقوم عليها اخلطاب احلجاجي

طاقتـها  يف خطبتـه، و  البشري اإلبراهيمي وظّفهايت فيما يلي، سنحاول أن نبني األفعال اإلنشائية الّو  
احلجاجية املرتبطة باألفعال الكالمية التامية إىل إقناع املستمعأثريية الر.  

  :األمر -4-2-1

                                                           
   .119-118.ص.س.،مقسامهاوأ اجلملة العربية تأليفها :مرائيافاضل الس -1
  .114.ص.س.احلجاج يف القرآن الكرمي،م: صولةعبد اهللا  -2
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 االسـتعالء كان األمر حقيقيا فإنه يكون علـى سـبيل   "إذا و ،هو طلب حصول الفعل من املخاطب
فعل  :لألمر صيغ منهاكون أمرا بالغيا، ووي األمر خيرج عن معناه احلقيقي، اإللزام، أما إذا ختلف كالمها فإنو

  1".ائب عن فعل األمرفعل األمر، املصدر الن اسماألمر، املضارع املقترن بالم األمر، 

؛لكنه إجناز ضمينمن األفعال اإلجنازية، و "ألمر"ا يعد إىل توجيه املتلقي إىل سلوك معـني،  ف ه يهدألن
  : ومنه البشري اإلبراهيمييف خطبة " األمر"قد ورد و

غـوي  ، إذا تأملنا هذا املثـال جنـد الفعـل اللّ   2"يطانيستنزلكم الشفاحذروا أن يركبكم الغرور و"
القـرارات،  ، فيحذرهم بأفعال اخلطيب واإلمام سلطة، يف شكل أمر أصدره اإلبراهيمي مبوجب ..).احذروا(

ـ  واإلمهال دبريينتبهوا إىل ما ميكن أن يشوه حماسن هذا اجلهد املبارك، بسوء الت بأنّ زوات ، أو يسـتجيبوا للن
  .ورةتيجة القضاء على مسعة هذه الثّ، فتكون النيطانيستدرجهم الشو

األمر يف صيغة فعـل  ه حيمل طاقة حجاجية بنربة احية احلجاجية، جند أنإذا متعنا يف هذا املثال من النو
  .تنبيهه إىل خطر املستعمرنتيجة ضمنية، هي إقناع املتلقي واألمر، واهلدف منها يفضي إىل 

 جياوز بعات يف وقت ضيق ملالتكاليف وحكومتكم الفتية منكم، تلقت تركة مثقلة بالتإنّ " :ويف قوله
مـن   أسلوبه الطّليبب يواصل اخلطي. "أحسن يت هيصح فيه بالّالنيف ما جيب  انصحواو ابيع، فأعينوها بقوة،أس

  .بسالم ورةالثّخملفات عاون للخروج من التو أجل تظافر اجلهود

ت حجة تتخللها نتيجة ضمنية، يت أصدرها اخلطيب تكتسب بعدا حجاجيا إذا تضمنأفعال األمر الّإنّ 
جديـد  التإىل اإلصالح و لالنصرافي عب اجلزائريت أرادها اخلطيب من الشتيجة الّتنفيذ األمر هو الن نّحيث إ

  .ين والوطنللد االنتصاريطان وحيذرهم من مداخل الشواإلعمار، و

لك أمـر اخلطيـب أن   غوي املتمثل يف األمر، فيه توجيه للمخاطبني إىل سلوك معني، لـذ الفعل اللّ إن
  .نتضافر اجلهود، فيحدث التغيري والفعل اإلجنازي

                                                           
1
  .66.ص .س.ممدخل إىل البالغة العربية،:يوسف أبو العدوس - 
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  .هنا تكمن القوة احلجاجية لفعل األمرو. على ذهن املستمع للسيطرةأراد أن يوجه القول و

4-2-2- هيالن:  

ـي   :نهي يانوال .، هي املضارع املقرون بال الناهيةله صيغة واحدةالشيء، و هو طلب الكف عن"  
إىل ذي يفتقـد  هو الّلزام، وي بالغي، وواإل االستعالءعلى سبيل  األدىنو ما كان من األعلى إىل وه حقيقي،

  .اإللزامشرطي اإلعالء و

سياق الكـالم وقـرائن    قد خترج صيغة النهي عن معناها احلقيقي إىل معان أخرى جمازية، تفهم منو  
ـ حقري، التهديد، التمين، التاإلرشاد، التصح و، النااللتماسعاء، الد:األحوال، ومن هذه املعاين وبيخعجيز، الت. ..

  :ميكن أن منثل له مبا يليوجيهية، واإلجنازية التهو كذلك من األفعال و 1".إخل

  "ف وسفاوال تقطعوا أوقاتكم يف السمع قواكم إىل اإلصالح والتجديد والبنـاء  انصرفوا جبغائر، والص
  2".فس بينكم مدخالال حلظوظ النيطان بينكم وبينها منفذا يدخل منه، وال جتعلوا للششييد، والتو

ال ال تقطعوا، وال جتعلـوا، و : هي، وهيث أقوال إجنازية، جاءت على صيغة النففي هذا املثال جند ثال  
و فس، حلظوظ النا،   : هي، حتمل نتيجة ضمنية من قبيلهي حجج جاءت على صيغة الننبذ الفرقـة وأسـبا

  .الوطنللدين و االنتصاريطان، ومداخل الش، وفسالن أهواءبيل يف وجه إغالق السو

هي مثلت دعوة واضحة، وهي جمموعـة مـن القـيم    يت جاءت على صيغة النغوية الّاللّفهذه األفعال   
  .يت أقرها اخلطيب دستورا للتعايش إبان بواكري االستقاللاألخالق الّو

اطبني إىل فعل وسـلوك  املخ أثري فيه، بتوجيهالتيطرة على ذهن املتلقي واستعمل هذا األفعال للسقد و  
تيجة املرجوة، ي حتقق الناحلجة الت مبنزلة هو) هيالن(ا فالفعل الكالمي إذً. إقناعهمو وإرشادهم معني، بنصحهم 

  .سفاسف األمور، وتنفريه من الكساد وعب يف الصمودترغيب الش :هييت يريد اخلطيب الوصول إليها، والّ
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4-2-3- داءالن:  

املنقول " أنادي"الفعل املضارع إقبال املخاطب عليه حبرف من حروف النداء، جيعل هو طلب املتكلم "
ـ  :أدوات منها اء إذا فهم من الكالم، و للنداءد حيذف حرف الندوق من اخلرب إىل اإلنشاء حمله،  اء،اهلمزة، الي

  1".إخل.. .اأي، يوأ

تعلق جانبا فنيا ييجد ف البشري اإلبراهيمييخ يت بثها الشداءات الّعند الن بة، يقفص اخلطص لناملتفح إنّ  
رتبـها  ، االنتماءواحد منهم حبسب  ختاطب كلّ" البشري"يت أطلقها داءات الّكانت الن من مثّندسة الكالم، و

  :يت يعاجلها على النحو التايلوفق مقتضيات األفكار الّ
 .-سلم صلى اهللا عليه و –يا أتباع حممد  -

 .يا معشر اجلزائريني -

- ها املؤمنونأي. 

 .يا معشر املؤمنني -

 .املسلمونيا أيها  -

 .يا إخويت -

هلا الوقع الفعـال يف  داءات، فكانت ثر على املتلقي، حيث نوع اخلطيب يف النؤهي أفعال توجيهية تو  
ه حيفز املرسـل  توجيها ألن يعدو. طبة، عمل على استمالة املتلقيقوي يف اخل حضورداء لفعل النف أذن املستمع،

الفعل جتاه املرسل إليه لرد.  
ي هخلطبة حجاجي يهدف إىل اإلقناع، واإلنشائي يف امعظم أفعال الكالم اخلربي منها ووعليه فدور 

  .استمالتهأثري يف املستمع وعليها اخلطبة دف الت يف جوهرها تقنيات حجاجية توافرت
  :املقام -5

العناصر احلجاجيةيت تلتقي فيها مجيع باعتباره البؤرة الّ"البريملاين "صور حظي املقام باهتمام كبري يف الت ،
يم مبراتب الكائنـات  عالقة هذه القّوقيم بشىت أقسامها، و ،وقرائن بالغية ،وحقائق فعلية ،من مقدرات برهانية
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من طرحها بصيغ ذلك بوصف هذه العناصر املذكورة أسسا حجاجية البدّ و" . واألشخاص املعنيني خبطاب ما
ذلك اإلقرار متباينا حبسـب   إن ظلّكون يف اإلقرار بأبرز معاملها، ورإىل أن املخاطبني يشت خمتلفة يف املقام، نظراً

1".تكوينهخص وطبيعة الش  
، مبعىن أن كل قول ينجـر حبسـب   "مقام مقال لكلّ" :رس البالغي عند العرب قدميا مبقولةالد ارتبط

فيه ذي يردياق الّالس.  
يقـول أبـو هـالل العسـكري يف      إذ مقتضى احلال؛لبالغيون العرب أيضا عن املقام وث اكما حتد

مـا  مقام من مقال، فـإذا كنـت متكلّ   ما جيب لكلّلم أن املنفعة مع موافقة احلال وواع" :"الصناعتني"كتابه
ظ املـتكلمني  ألفا احتجت إىل عمل خطبة لبعض ما تصلح اخلطب أو قصيدة لبعض ما يراد له القصيد فتخطّو

  2".ذلك هجنة اجلوهر فإنّأليف والتعرض ووال مثل اجلسم
ـ و واالستمالةه إليه اخلطيب لإلثارة ذي يتوجه العنصر األساسي الّي لكونا يهتم باملتلقّاملقام إذًف أثري الت

يغة من موضوع إىل موضوع، ومن غرض إىل غـرض  لف الصختتواملقام بطبيعة احلال، ربط  فقد.إقناع املتلقيو
  ".مقام مقاال ن لكلّإ: "ك قيللذل ،ذلك إلقناع املتلقيو. آخر

رس البالغيبناءا على قضية املقام يف الد، يف ممارسة اخلطاب اإلقناعي، كما أن  فعاال انا جند له دورفإن
، فمقام االتصالختتلف حبسب مقتضيات هذا وتتنوع  االتصاليةغوي يف خمتلف العالقات اللّ االستعمالأشكال 

امعاملتكلم خيتلف عن مقام الس.  
آليات مناسبة ملقام القول من أجل إيصال مقاصده عرب اخلطاب، بدايـة مـن    اإلبراهيميالبشري اختار 

فاعل بـني طـريف   حتقيق التفهي لغة تساهم يف . عريف ألفكارهح املأسلوب الطرغة الّيت سخرها يف الكتابة واللّ
جمملهياق يف اخلطاب، مبا يناسب الس.  

يه هذا حسب ما يقتضخلطيب حاول استحضار مقام معني، وباملقام، فا البشري اإلبراهيميخطبة حتفل  
احلمد هللا تعالـت أمسـاؤه   " :قوله، ومن ذلك يت يريدهااألهداف احلجاجية الّاملوقف حىت يصل إىل املقاصد و
 من يشاء من عبـاده، حيـث  صر يتنزل من عنده على مبدل لكلماته، جعل النومتت كلماته صدقا وعدال، ال
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طهـارة  املصلح من املفسد، ويعلم صدق يقينهم وإخالص نيام، ومفاسـد سـرائرهم، و  فيعلم فيهم  يبتليهم
  1".ضمائرهم

مـدركا   ،يت يتوجه فيها على مجهوره واعيـا بتركيبتـه  حظة الّاملوقف ميلي على اخلطيب مراعاة اللّ
غيري، التو أثريالتيضمن مجلة من األهداف تتراوح بني قتضاها الكالم حىت مبيت جيب أن يسري مستوياته املعرفية، الّ

بليغ الكامل للرسالة دون يتأكد من خالله الت اخلطيب حينما يستجيب للموقف، يهندس كالمه على حنوٍ كأنّو
  .أن جتد اعتراضا كبريا عند بعضهم

حـول  على دفـع الت  قدرةارخيي، يعطي للعقل البشري الفهما جديدا للحراك التنلمح يف فاحتة اخلطبة 
طهـارة  يام، وصفاء سـرائرهم، و ن يطة أن يتمثل فيهم صدق يقينهم، وإخالص، شراستدامة احلالالتغري، وو

  .ضمائرهم
رؤيته املستقبلية بوقفه على احلاضر من خـالل مطلـب   عن  البشري اإلبراهيمييف مقام آخر يتحدث و
استنزال الرآثار الفناء، قـائال عانة من اهللا حملو بقايا املوت واإلطف واللّمطلب استنزال هداء، ومحات على الش: 

فاع يبة لشهدائنا األبرار ما يكون كفاء لبطولتهم يف الدصلواته الزاكية الطّو يبة، نستنزل من رمحات اهللا الصو"
ـ أستمد مـن اهللا اللّ و. ين، وعزة اإلسالم وكرامة اإلنسان وحقوق الوطنحرمات الدعن شرف احلياة و ف ط

 خريـب لـديارهم  التيب يف أبدام وعذورة املباركة بالتيف هذه الثّ ابتلوا، ممن آثار الفناءواإلعانة لبقايا املوت و
  2".حييف ألمواهلمتوال

ما محلتـه األجسـاد مـن     ملا اقترف املستعمر من جرائم ويف هذا املقام تفصيال" البشري"بعدما فصل 
إىل مقام جنائزي، و لب جو اخلطبةانقوعذيب، شهادات التختطى سريعا هـذا املزلـق    البشري اإلبراهيمي لكن

  .ت بشائره يف األفقيتجه بوجهه إىل مستقبل تبدوراءه وليجعل املاضي 
مل، ووحـدة تبعـث   أسأله تعاىل للقائمني بشؤون هذه األمة ألفة جتمع الش " :يف مقام آخر يقولو
تسديدا يقوم وإخالصا يهون العسري، وتوفيقا ينري السبيل، و ،املنفعةيثمر تعاونا اجلراح، و رمحة تضمدالقوة، و

كمة مستمدة من تعاليم اإلسالم، وحويثبت األقدام، وأي الرربعزمية تقطع دارق وأجماد العرب، وروحانية الش 
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فاإلبراهيمي ينطق من وعي كامل بـأن التعـاون    1."دابره من األرض، بعد أن قطعت سفومن الن االستعمار
  .واإلخالص يستجلب التوفيق والسداد والبعد عن مواطن العثار والزلل

ساع يسعى  كلّاخلالف، وداع يدعو إىل الفرقة و ربأ من كلّون ،نعوذ باهللاو: "ويف مقام آخر يف قوله
فريق وإىل الت2".الفسادناعق ينعق بالفتنة و كلّمزيق، والت  

عوذ، رأينا كيف يشتغل عقل املصلح، حيث ينتقل من اخلاص إىل العام، دون أن إذا تدبرنا يف مادة التف
ا القائمون بشؤون األمة يف هذه اخلطوة ال يقصد العامة من الناس وحدهم، إمنّ. يسحب اخلاص منه سحبا كليا

  .اس فيهاإىل العام هو اشتراك الن هذه اخلطوةذي ينقل اعق، غري أن الّالنو اعيسوال اعيفيهم الد ألنّ
اجلمهور وتوزيعه يف معرفة طبقة يتعلق ندسة الكالم، ويف اخلطبة، جند جانبا  يينالبعد الدحنن ندرس و
للحـراك  "اإلبراهيمـي  "كذلك فهم اخلطيب اخلطيب جتول يف أرجاء املكان، و عني كأنّخارجه، واملسجد و

ارخيي والتحركة الزي تعطي من التحول وللفعل البشري القدرة على دفع التإغيريالت ،ه يدرك كل ذلك ونايل بالت
املـرن مـع   شيدة، للتعامـل  األفكار الرحتديات زمانه، باخلطط احلكيمة، و، ملواجهة االستعدادفهو على أهبة 

  .مقتضياتهمتغريات العصر و
مـا  إىل ولة من اخلطيب أن يصل حما مواساة،املقام هو مقام وعظ ونصح و ن نعترب أنّمن هنا، ميكن أو

أعطـى   رض أحد رأيه، فقدسلطة على املتلقي، فال يريد أن يعا أثري، فاخلطيب صاحبالتأراده وهو اإلقناع و
  :ه على النحو التايلحظّ) اخلطبة(عنصر من عناصر املشهد  لكلّ

 .اجلمعة :باليوم االحتفاء -

 .مسجد كتشاوة :باملكان االحتفاء -

 .املواكب احلاشدة :باجلمهور االحتفاء -

االستعماريرى حقيقة و االستقاللكل مشهدا جيسد حقيقة هذه العناصر تتداخل فيما بينها، لتش.  
األحوال، روف والظّ كلّو ،متطلبات الكالم اخلطيب يف هذا املقام راعى كلّ أنّإىل يف األخري خنلص و  

أثري يف اجلماهري احلاشدةحىت يستطيع الت.  

                                                           
   .306 .ص.5ج .س.م :حممد البشري اإلبراهيمي -1
   .ن.م -2



�ل ������ ا���اھ��� ا���جا���ا���� : ا�
	� ا��������� !�  ��� ا

 

112 

 

وذلك من خالل مراعاة مقتضى حال السامع، مـن أجـل    ،دورا حجاجيا فعاال يؤدياملقام وهكذا، ف        
يطمح إليه اخلطيب أثري واالستمالة، وهذا ماالت.  
6-مثيلالت:  

يعد التردة إىل ذهن السإزاحة امع، وتوضيحها، ومثيل من األساليب البيانية املستعملة لتقريب املعاين ا
  .ستار اإلام عنها

  .فوسيف الن يف ذلك تأثريه ببالسا العرب الفصحاء يف كالمهم، و امتازمثيل طريقة التو
البشري اإلبراهيميمثيل يف خطبة متثلت صور الت من خالل الشاهد من القـرآن  اهد، حيث استعمل الش

اهد باعتباره من احلجج القوية نقدم الش سوف حناول أنعر، ومن الشريف، وبوي الشمن احلديث النالكرمي، و
  .أغراضه احلجاجيةلوصول إىل أهدافه ويت يستعملها املتكلم لاحلجج اجلاهزة الّو
6-1-اهدالش:  

"وهو مبثابة القوانني " أرسطو"اهد عند الشأمـا يف اخلطابـة   . أقوال احلكمـاء و االعترافاتهود والش
ال ميكـن ألي خطيـب أن   و 1".احلكمعر واألمثال وأبيات الشواألحاديث وني اآليات القرآنية العربية، تضم

ذلـك باسـتعمال حجـج    وإقناع متلقيه، اللة على صحة أقواله و، من أجل الداالستشهاديستغين عن ظاهرة 
  .عرريف أو الشبراهني خمتلفة، سواء من القرآن الكرمي أو احلديث الشو

ـ    املالحظ أنّو: "ملا قال، "هريظافر الشعبد اهلادي بن "هذا ما ذهب إليه و واهد مجيـع هـذه الش
ذلك حسب قوـا  ترتيب معني بوصفها حججا جاهزة، وتنتسب إىل  "أرسطو "اجلاهزة كما يسميها ججاحلو

  2".كذا نزوالوه ريفالقرآن فاحلديث الشأوال احلجاجية، فيكون ترتيبها 
ا اهد لقد مت توظيف الشلم ترتيـب هـذه   احترم س الشيخ ، كما أنّاإلبراهيميالبشري يف خطبة متنوع

ـ    انطالقاذلك احلجج، و ا احلجاجية، حيث يستشهد أوال بالقرآن الكـرمي، مث احلـديث الشريف، مث من قو
عرالش.  
6-1-1-اهد من اآليات القرآنيةالش:  
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، ومدح قوما "أن يذكر فيها امسه اهللا ظلم ممن منع مساجدومن أ: "اهللا ذم قوما، فقال ها املسلمون، إنّأي" :قال
خش إِلَّا اللَّه فَعسى إِنما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم ي": فقال

يندتهالْم نوا مكُونأَنْ ي ك18:التوبة[ 1"أُولَئ[.  

فهـذا   -عزّ وجـلّ   –يف قوله هذا تعريض مبن سيحاول اعتراض رسالة املسجد، فيجعله حمل ذم اهللا 
اهد هو نداء خفي الشواحد منهم اإلسالمي لكلّ االنتماءأكيد على مدسوس يف ثنايا الت.  

ذه اآلية القرآنيةفاملتكلم استد من سورة التوبة ل ال يستطيع املتلقي فإلقناع املتلقي،  ها أقوى حجةألن
ألنّجلّو أن يشك يف كالم املوىل عز ، ذا حىت يصل املـتكلم إىل مبتغـاه   هحيح وهو احلق، وما يقوله هو الص

  .إىل مراميه احلجاجيةو
لفَنهم في وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخ : "تعاىل هلاستشهاده من قو: وهذا مثال آخر

نهم من بعد خوفهِم أَمنا الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَ
  .]55:النور[2".يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا

ـ  تأكيد االعاء هلم وخطبته بالد اإلبراهيميالبشري خيتم  وارث يف ستخالف يف األرض، القائم علـى الت
قد و .سالةمحل الرتطيع هـذا  ال يسعم طرحه، ليقنع ويفحم املستمع واستشهد باآلية القرآنية كحجة قوية تد

  .باالستغفارزاد تدعيمه هلذا القوم خبتمه األخري أن يطعن رأيه، و

6-1-2-اهد منالش بويةاألحاديث الن:  

 إنّ":-سـلم  صلى اهللا عليه و –يطان الذي قال فيه نبينا كالش االستعمارإن : "البشري اإلبراهيميقال 
هذه، و يطان قد يئس أن يعبد يف أرضكمالش3".ه رضي أن يطاع فيما دون ذلكلكن  

نـا  يسقطه على الواقـع مبي إىل حقيقة املستعمر و بإشارةريف هذا احلديث الش البشري اإلبراهيميذكر    
 تأكيـد هو ، بوياحلديث النمن ة القوية لكن ما أراد أن يصل إليه اخلطيب بتقدمي هذه احلجو .االحتاللخطر 

  .يأيت الناس من خلفه ومن بني يديه مزينا له اتباعه ا،متاميطان املستعمر كالش الفكرة بأنّ
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  :عراهد من الشلشا

  :يف خطبته البشري اإلبراهيمييقول 

  1أنفق يف أوصافك الغر أوقايتأحييك يا مغىن الكمال بواجب    و

هـذه   احـتج أنّ م رأيه، وليدع 2للسان الدين بن اخلطيب يف غرناطة اخلطيب ببيت شعري استشهد
   .ب يف النفوس من حب للوطنكّمبينا ما ر األرض غالية،

براهني، سواء اخلطيب للقارئ، من استشهادات، وذلك باستعمال حجج وه ما أعدنالحظ كيف أنّ 
ريف، أو من القرآن الكرمي أو احلديث الشعر، حبيث يتخذه مثـاال يوصـل مـن خاللـه هدفـه إىل      من الش

  .الذي يوفر زيادة يف اإلقناع واالستمالة األمر،املتلقي

                                                           
   .308. ص :ن. م -1
حتقيق  ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب: شهاب الدين أمحد بن حممد املقري،:ينظر البيت بـ -2

   .6/503ج.بريوت ،دار صادر إحسان عباس
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  :لقد خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج نوجزها يف ما يلي   

ك عرب دالالت متنوعة يف كثري من احلقول املعرفية، وقد ارتبط مصطلح احلجاج مفهوم عائم يتحرإنّ  - 
عرب مساره التارخيي مبصطلحات طاملا اعتواالستدالل له كاجلدل والربهان واملناظرة ربت مرادفات ،

 .بليغيووصول املتكلم إىل هدفه الت ،هذه املفاهيم ختدم غاية واحدة هي حماولة التأثري وكلّ

 - لقد عد السوفسطائيون احلجاج فن لة اليت باستخدام احلجج املضلّ ،ى اإلقناعالكالم الذي يتوخ
ووباطنها الباطل، وغايتهم األساس هي استمالة املتلقي والتأثري فيه ،ظاهرها احلق ،وسيلة إقناعه بأي. 

ن واالحتمال إىل جمال احلقيقة معتمدا يف ذلك على منهج لقد نقل أفالطون احلجاج من جمال الظّ - 
ويرتبط باخلطابة  .فاحلجاج عنده تابع للربهان من جهة وللخطابة من جهة ثانية ،ا أرسطواجلدل، أم

ى فيه احلجاج، ويرتبط الذي يتجلّ صيباعتبارها الفضاء النالذي  بالربهان باعتباره املسار املنطقي
س احلجاجيؤس. 

 - ارتبط احلجاج يف التا له، وجتلّباجلدل وظهر مرادفً راث العريبرس البالغي ت مبادئ احلجاج يف الد
؛العريب مه رت على جانب تداويلّت البالغة العربية باستراتيجية التأثري واإلقناع، وتوفّإذ اهتمم، 

 ن البالغيرسياليوم حمور الد إىل بعض اإلشارات اليت تعد معريفّ احلجاج، وسبقٍمرتبط بنظرية 
ة املؤدية إىل االستمالة والتأثري غويوغري الل ،الوسائل اللغوية لت أهمالغربيني؛ حيث تناو واللساينّ
 .واإلقناع

 ،يستند على املنطق لتنظيم احلجج يف الوظيفة التعليلية ،احلجاج عند توملني هو حجاج منطقيإن  - 
تم وحياكي يف بنائه املمارسة القانونية كممارسة عقالنية ثابتة، وهذه اآللة ال بالتة فاعالت اخلطابي

 .غايتها بناء منوذج للمنطق العملي ألنّ

على احلجاج أو اخلطابة اجلديدة؛ إذ  عقلي عدب فقد حاوال يف كتاما إضفاَء ،أما بريملان وزميله تيتيكا - 
أخرجا اخلطابة من دائرة االتوبعض تالمذته من  أرسطوعلى حنو ما فهمها  ،العب باجلمهورهام بالت

يقاسم فيها اخلطيب مجهوره أرضية تفاهم واحدة ومقدمات ومنطلقات  إىل اعتبارها حماورةً ،العرب
ة يم وكيفية ترتيبها ومثل املواضع أو األفكار العامواحدة يف احلجاج مثل الوقائع واحلقائق والق

 .املشتركة

 - فاحلجاج عنده قائم يف جوهر اللغة نفسها بصرف النظر عن  ،غة لديكروا نظرية احلجاج يف اللّأم
   .يوالدافع إليه هو قول حجاج ،قول مهما تكن الغاية منه فكلّ ،هاماستخدا
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واملناهج  ،والنظريات ،املغرب العريب الكبري على املشاريع مسح انفتاح الباحثني العرب املعاصرين يف - 
دقيق من خالل  بوعي علمي) الفلسفي البالغي اللساين(املعاصر  العريب رس احلجاجيإغناء الدبالغربية 

التال عريف بأهمالنظريات الغربية يف هذا ا، قت وعي املهتمني مببحث وتدشني مباحث جديدة عم
ومن هؤالء . من مالمح النظرية احلجاجية اإلسالمي راث العريبنه التا يتضمكشفوا عماحلجاج، كما 

 .اوي وغريهمد العمري، أبو بكر العزطه عبد الرمحن، حمم: الباحثني

عارة، است( بياينّ بني ما هو بالغي ة يف خطبة البشري اإلبراهيمياآلليات احلجاجيدت األساليب وتعدلقد  -   
ص سب النهذه األساليب هي اليت تك) جناس، سجع، مقابلة ،طباق(بني ما هو بديعي و ،)كناية، جماز تشبيه،

  .ىقّلتأثري يف املالتدرجة عالية من اإلقناع و

   - وميكن النظر إىل هذه الوسائل نظرة مجالية باإلضافة إىل النور األساس يف ظرة احلجاجية اليت تؤدي الد
  .مدونة اخلطبة

ز دائما على تقدمي اخلطيب يركّ وجدنا -ةاللغويال سيما البالغية و- اخلطبة ثناء حتليلنا لبعض النماذج من أ -    
قوم تكون احلجج أو النتيجة ضمنية، فنقد ، ولتدعيم هذه النتيجة أو العكس إدراج احلجج تيجة مثّالن

   .ا من املقاصدانطالقًذلك و ،مث نوجهها وجهة حجاجية ،تكلمباستخالصها من مقاصد امل

  .ا ومقنعاعل خطابه مؤثرالبالغي حىت جي على اخلطاب احلجاجي البشري اإلبراهيمياعتمد  -   

   - ذي حيدثه د الّذلك التردي نّإإذ  ،فهو شكل من األشكال احلجاجية ،كراراستعمل اخلطيب أسلوب الت
  .ا ي إىل قبول تلك الفكرة واالقتناعالذي يؤداألمر  ،يف ذهن املتلقي ةاملرسل يف خطابه يؤكد حضور الفكر

ة الواردة يف خطبة البشري، ة البالغيمن أهم اآلليات احلجاجي ،فريغ أو تقسيم احلجج إىل أجزاءعد التي -   
  .أوىف واإلقناعن التدعيم أجلى مها حبجج ليكويدع مثّ) النتيجة(حيث يقوم بطرح القضية 

ال العوامل من دور فعوابط وهذه الر تؤديها ملا نظر هذاو ،وابط والعوامل احلجاجية يف اخلطبةالرتعددت  -   
اإلقناع يف املتلقي من ناحية أثري وجيه اخلطاب وجهة قوية بالتتويف و ،من ناحية نسجام اخلطاب احلجاجييف ا

  .أخرى
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   - من األدوات اللغويإذ تس ؛وابط احلجاجيةة للحجاج الرا لتحقيق نتيجة ا يف تساوق احلجج واهم إمتعاو
  .منها نتيجة معاكسة يراد الوصول إليها ق كلّا يف تعارض احلجج لكي حتقّموإ ،واحدة

 ،ما ورد منها بأمثلة قليلة يف اخلطبةو ،دف العوامل احلجاجية إىل تقييد اإلمكانات احلجاجية وحصرها -   
   .امعرة يف إقناع السة مؤثّأا ذات قيمة حجاجيإالّ 

قد و ،ثري واالستمالةأيف التو ،عبرييف الت مهمادورا  أدىإذ  ،كنا أساسيا يف البناء احلجاجيكيد رل التوشكّ -   
إظهار طاقتها احلجاجية من خالل لغة و ،تقرير املعىن يف ذهن املتلقيذلك لو ،كيدصيغة التواستعمل اإلبراهيمي 

أكيدالت.   

 ،يهدف إىل اإلقناع ،رجة األوىليف اخلطبة كان حجاجيا بالد ةواإلنشائي ةدور أفعال الكالم اخلربيإنّ  -   
 ،وعمل حجاجي ،فعل له مقصد حجاجي ومنه كلّ ،يف جوهرها تقنيات حجاجية) م أفعال الكال(هي و

   .نفس املتلقي يفوقع و ،وتأثري حجاجي

ي مع مراعاة فهو يسعى يف كل مقام لتأثري يف املتلق ،املقام كآلية حجاجية البشري اإلبراهيمي كما وظف -   
  . األحوالالظروف و وكلّ ،بات الكالمكل متطلّ

من  باعتباره ،من الشعرمن احلديث النبوي الشريف والشاهد من القرآن الكرمي و اإلبراهيمي ستعملا -   
  .أغراضه احلجاجيةللوصول إىل أهدافه و ،ملها املتكلّاحلجج القوية اليت يستعم
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