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ْنا﴿ ا َه اَه ْن ْمُت ا َه ْمُت الِء ْن ميَه   َه ا َأ ْن ْمُت ْنا فِء ا  َه ْمُت َه افَهْلِء ٌ اعِءْلْن بِءهِء

اعِءْلْنٌا ابِءهِء ْن ا َه ْمُت َه ْن َه َه ا  مي افِء َه اُّج وَه ا ا  ْمُت ْن اوَه َأ ْن ْمُت ْمُت ْلَه َهعْن اي ْمُت اَّلله وَه

  ﴾ َهعْن َه ْمُت وَها

[ 66/آل عمران]



 

 :شكر وعرفان

متام هذا امبحث، أ تقدم  بعد امحلد هلل تبارك وتعاىل وامشكر هل عىل توفيقه وعوهه عىل ا 

متامه من قريب أ و بعيد . بشكري اجلزيل وامتناين اخلامص ملك من أ عاهين عىل ا 

س تاذ ادلكتور   املرشف عىل هذا "بوقامس دفه"أ خص شكري وجنايئ امجليل مل 

امبحث، واذلي مل يبخل بتوجهياته وهصاحئه امرّثة، فصّحح وقّوم، وأ رشد وأ ضاف، فاكن 

. بـحـّق ِهعم املرشف املعني، وسأ ل هللا تعاىل أ ن جيعهل يف مزيان حس ناته

كام أ تقدم بشكري ومـحّبيت امعميقة موادَلي امكرميني، انذلين مل تنقطع دعواهتام يل أ انء 

. انويل وأ طراف اههنار، أ طال هللا يف معرهام

خويت ولك أ ساتذيت امكرام اذلين دّرسوين  ، واذلين مل يدّرسوين،وال أ وىس زوجيت وا 

.  بسكرة امعامرة، وملك من أ عاهين ومو ابملكمة امطيبةدمحم خيرض بجبامعة 
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 ـب

 :مقدمة

 :  احلمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ هللا، وعلى آلو وصحبو ومن اتّبع ىداه، أما بعد

 فإف أيّة دراسة أكاديػمية جاّدة يف رلاؿ العلـو اإلنسانية عامة، ورلاؿ اللغوايت والنصوص 
خاصة تقتضي من الباحث أالّ يقف عند حدود االعتياد ادلعريف، بل األجدر بو أف يستنطق كّل 

استشكاؿ ما حييط مبجاؿ ادلعرفة . التمّثبلت ادلعرفية اليت تقف بداءة على عتبة التساؤؿ واالستشكاؿ
البشرية، خصوصا وحنن اليـو نشهد حتّوالت غري مسبوقة يف ادلسار اإلنساين؛ حيث تتزاحم ادلعارؼ 
وادلعطيات، يف ظّل اّمػحاء احلدود الثقافية واجلغرافية بني الشعوب واألمم، بفعل االنفجار ادلعلومايت 

 .الرىيب

 ومع ذلك فقد كاف ذلذا االنفجار آاثره البالغة على آفاؽ التواصل اإلنساين اللغوي، ألف كثريا 
أصبحت ُُتزُئ عن اللغة واخلطاب التقليدي، مما أكَسب األجياؿ " ادلوازية"من أنظمة التواصل 

، ختتلف "التوّحد التواصلي"ادلتأخرة مسات نفسية وخلقية واجتماعية خاصة، أشبو ما تكوف بسمات 
 .عن األجياؿ السابقة، إْف من جهة عبلقة اإلنساف بذاتو، وإْف من جهة عبلقتو ابآلخر

 وكاف من نتائج ذلك أف ضاقت حدود احلوار واجلدؿ والػمحاججة واإلقناع، يف عامل تغلب 
عليو قيم اإلجناز واحلضور، ليكثر العنف اللغوي نظرا لغلبة ادلؤثرات اخلارجية إعبلميا وسلوكيا وقيِميا، 

" عامل ادلوجود"ابمتياز، وإف شئنا أف نقوؿ " الصورة"فكما ىو معلـو ابلضرورة أف عادلنا اليـو ىو عامل 
 .أو الػمحسوس

 من ىنا تشّكلت اإلشكاالت اليت انطلقت منها ىذه الدراسة، لتبحث جزئية ىامة من 
جزئيات أنظمة التواصل اللغوي، ىي اخلطاب القائم على احلجاج واإلقناع، ابعتباره عمبل عقليا 

يتوّسل أبداتية اللغة والببلغة والتداولية والفلسفة، ويرتبط مبجاؿ التواصل اإلنساين، وتبادؿ اخلطاب، 
-فهو رلاؿ اللتقاء وجهات النظر ادلتعارضة، أتييدا أو تفنيدا، أتثريا أو إقناعا، والغاية من ذلك 
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 ـج

آ َو َو ﴿" لغوية اإلنساف"التأصيل لصفات الكائن البشري احلوارية، والتدليل على - حسبنا َو   اءَو   َو َو َمَّل َو َْسأ اْلأ

َمَّلهَوا  . ، ابعتبارىا صفات أصيلة يف اإلنساف يكاد يػحيد عنها يف عادلنا اليـو[31/البقرة] ﴾ُكل

ما اخلطاب :  انطبلقا من ىذا الوصف، أحلّ ىذا البحث على استنطاؽ إشكاالت من قبيل
احلجاجي؟ وما آلياتو؟ وكيفيات استخدامو مع مراعاة السياؽ اخلطايب ومبلبساتو؟ وكيف ديكن 

االستفادة من التفاعل احلجاجي يف اخلطاب بني األطراؼ ادلختلفة لبناء أرضية قابلة ألف يقف عليها 
ماؿ؟ وما أبعاد ىذا الصنف اخلطايب ضمن البناء اللغوي للغة العربية؟  أصحاب اليمني وأصحاب الشِّ

 .وىل ديكن إنتاج حقوؿ معرفية ىامة، بناء على حتليل ادللفوظ احلجاجي للّنصوص؟

 لكن كاف ىناؾ تروٍّ يف انتقاء مدّونة  لُتطّبَق عليها الدراسة البحثية، حىت تساعد الباحث يف 
واستيعابو واستثماره يف بناء العقل اجلديل، خصوصا وأف " اخلطاب احلجاجي"االقًتاب من فهم 

مضموف احلجاج واخلطاب ىو الذي حيّدد جدليتو يف الفضاء اللغوي أو الفلسفي أو األنطولوجي أو 
 . التارخيي

حسب – وقد جاءت ادلدونة من احلديث النبوي الشريف، من خزانة الصحاح السّتة، وىي 
لئلماـ أيب عبد هللا " صحيح البخاري"أميزىا من حيث الدّقة والصّحة، مدّونة - ما أمجع عليو العلماء

 .دمحم بن إمساعيل البخاري اجلُعفي

حتديدا أتصيل اخلطاب كمفهـو لغوي تواصلي يف اخَلطابة " صحيح البخاري" والغاية من 
ما إذا كاف احلديث النبوي نّصا حواراي إقناعيا، أـ ُمكتفيا بصفاتو : النبوية، وكذا اإلجابة عن سؤاؿ

 . التعاليمية اإللزامية؟

 وقد اقتضت اإلشكالية تناوؿ الًتاكيب احلجاجية، ومكّوانهتا البنوية، وأدواهتا، وسياقاهتا اليت 
 . َترد فيها
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اخلطاب احلجاجي ]:  من خبلؿ اإلشكاالت اليت ُعرضت آنفا، جاء عنواف البحث موسوما بػ
 . ، وصيغْت لو منهجية حتّددت فيها وحداتو ومراحلو ونتائجو[دراسة تداولية- يف صحيح البخاري

 ومبا أف ادلوضوع ادلدروس متعّلق ابخلطاب واحلجاج، فقد كاف موضوعيا أف يقّسم إىل مقّدمة 
 . ومدخل وأربعة فصوؿ وخادتة

، "أحكاـ احلديث" ُوطِّئ البحث مبدخل مفاىيمي، ََشل مفاىيم اخلطاب وقوانينو اليت ُتسّمى 
 .وكذلك اخلطاب احلجاجي من حيث طبيعتو وميزاتو

 فتناوؿ احلجاج من (الوجوه، الوظيفة، األصناف: احلجاج) بػالفصل األول فقد تعّلق 
وذلك لتأسيس رؤية شاملة ألمناط احلجاج، وصوره، ومعرفة نُظُمو . مفاىيمو وأنواعو وآلياتو: حيث

ودالالتو، ألجل استثمار ىذه ادلفاىيم يف حتليل نصوص البخاري؛ فقد توزّع الفصل على ثبلثة 
أُفرَد األوؿ منها لبسط ماىية احلجاج لغة واصطبلحا، وكذا وجوىو الداللية والوظيفية، كما : مباحث

وانتهى . ُخصَّ اثنيها أبنواع احلجاج وأصنافو، سواء من حيث حاالت اخلطاب أـ من حيث الّصفة
 . اثلث مباحث الفصل آبليات احلجاج اطّرادا وشيوعا

:  وتفرّع إىل مبحثني،(قيمة احلجاج واتريـخيتو) على بسط الوصف لػوانعقد الفصل الثاين 
 .حوى األوؿ قيمة احلجاج ومفاصلو الربىانية ومنزلتو يف الدرس التداويل

وعَرَض ادلبحث الثاين منو للمسار التارخيي للحجاج يف الدراسات القددية بدءا بفبلسفة اليوانف، 
حتديدا، وانتهاء " كانط"و" ديكارت"ومرورا ابلببلغة العربية القددية والعصر الوسيط من منظور 

 . ابلدراسات احلديثة الغربية منها والعربية

 فكاف حتليليا تطبيقيا يف حلظ اخلطاب احلجاجي؛ حيث أُنيطْت بو أما الفصل الثالث 
، فُمّهد مِبهاٍد مفاىيمي حوؿ طبيعة ادلدّونة (الـُمحاججة البالغية والتداولية يف صحيح البخاري)

 . ادلدروسة من حيث التعريف بصاحبها، وأتليفها وشروط تصنيفها
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 وقد انعقد الفصل على مبحثني، تعّلق األوؿ منهما آبليات احلجاج الببلغية يف صحيح 
البخاري، ابعتبارىا أدوات فنية تعتمد االستمالة والتأثري ابلصور البيانية واألساليب اجلمالية، فكاف 

 .(اإلحالة، التكرار، التمثيل، االستعارة احلجاجية، الكناية احلجاجية، الطباؽ احلجاجي)الًتكيز على 

  وُختم الفصل الثاين مببحث اثٍف ُخّصص لآلليات احلجاجية التداولية يف صحيح البخاري، 
ىذه اآلليات اليت تغلب عليها الصفة شبو ادلنطقية، كوهنا تتعالق كثريا مع مناىج الطرح العقلي 

السبلمل احلجاجية، الروابط احلجاجية، األفعاؿ )ومبادئ ادلنطق، فتّم إبراز بعض األدوات التداولية كػ
 .وأتثرياهتا يف مسار اإلقناع (اإلجنازية

اآلليات العقلية والوسائل الفاعلة للحجاج يف صحيح )فقد ََشل أما الفصل الرابع،  و
، وتوزّع على ثبلثة مباحث؛ أُفرد األوؿ منها آلليات احلجاج الفلسفية اليت تتوّسل إنتاج (البخاري

وفاعليتها يف التأثري  (القياس، االستقراء، االستنتاج)النصوص وتلّقيها وفق براىني العقل وادلنطق، مثل 
 .  على الذىن لصرفو أو جذبو أو إقناعو

 وختصص ادلبحث الثاين يف أصناؼ الرباىني يف صحيح البخاري، فخلص إىل حتديد ثبلثة 
، وقد دفعنا إىل اخلوض يف (برىاف التعريف، الربىاف ابلػَمثل، الربىاف ادلنطقي العقلي): أصناؼ ىي

آلية الربىاف يف الصحيح عمق الطروحات الربىانية وتعّدد ادلقدمات والنتائج اليت تعود عليها يف كثري 
 .من األحاديث النبوية، ممّا أفرز دالالت ومعاين ال ديكن إغفاذلا بػحاؿ

، وحنسب أف (الوسائل احلجاجية الفاعلة يف البخاري) ُختم الفصل مببحث اثلث قاـ على 
: بعضها يناسب نصوص احلديث أكثر من غريىا، من حيث اآللية والنمط والغاية، نُػجملها يف اآليت

 . (احلجاج ابالرتباط الشرطي، احلجاج ابلكلمة ادلفردة، احلوار اجلديل)

 كما أف دراسة النصوص احلديثية اعتمدت االستشهاد بداية مبحّل الشاىد منها، مثّ إرداؼ 
ذلك ابألحاديث كاملة لتسهيل معرفة سياؽ النص للقارئ، وتبياف دالالهتا ادلستشّفة منها، ومع ذلك 

 . فقد كّنا نستغين عن إيراد بعض األحاديث كاملة، كوهنا من األحاديث الّطواؿ
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 يضاؼ إىل ذلك أف الدراسة والتحليل َشبل األحاديث ادلرفوعة اليت اّتصل إسنادىا ابلنيّب عليو 
-، ألهنا -رضواف هللا عليهم–الصبلة والسبلـ، واألحاديث ادلوقوفة اليت ُرويت على لساف الصحابة 

، "احلديث النبوي"تدخل ضمن ما يطلق عليو يف علم مصطلح احلديث بػ- حسب علماء احلديث
لذلك مل يقم البحث من فراغ، فقد اعتمد على مصادر ومراجع متنوعة، منها ما تعّلق ابدلدونة، ومنها 

 . ما تعّلق بطبيعة الدراسة

لئلماـ البخاري؛ حيث اعتمدان طبعًة منّقحة " صحيح البخاري" أوىل ىذه ادلصادر كتاب 
وُمشّكلة وملّونة، رلموعٌة أحاديُثها يف رلّلد واحد كبري بفهرس موّحد، زلّققة ومضبوطة األرقاـ، قليلة 

 . اإلحاالت إالّ ما كاف مهّما، مُجعت فيها كّل أحاديث البخاري، بتحقيق طو عبد الرؤوؼ سعد

 : كما اعتمد البحث يف جوانبو ادلفاىيمية النظرية على مراجع يف احلجاج واخلطاب، مثل

 .احلجاج يف القرآف الكرمي، عبد هللا صولة -
 .اخلطاب واحلجاج، أبوبكر العزّاوي -
 .اسًتاتيجيات اخلطاب، ابن ظافر الّشهري -
 .ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب، دومينيك مونقانو، بًتمجة دمحم حيياتن -

أما أىم ادلراجع ادلعتمدة يف جانب الوصف والتحليل للحجاج يف ادلدونة، فقد تعّددت، يُذكر 
 : منها على سبيل ادلثاؿ

 . اللغة واحلجاج، أبوبكر العزاوي -
 .عندما نتواصل نغرّي، عبد السبلـ عشري -
 .        يف ببلغة اخلطاب اإلقناعي، دمحم الُعمري -

وفيما يتعلق ابلشُّروح الػُمعينة على أتصيل ادلفاىيم والنصوص، فقد مّت االعتماد أكثر على كتاب 
 . البن حجر العسقبلين (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)
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كما مل يػخُل البحث من مراجع أجنبية كانت ُمعينة على أتصيل كثري من ادلفاىيم احلجاجية 
والتداولية والربىانية من مظاهّنا الغربية، وإيراد مصطلحات فن احلجاج واإلقناع من أدبياهتا احلديثة، 

 : ومن ىذه ادلراجع نذكر
 (.Perleman, Traité de l’Argumentation/ بريدلاف، دراسة يف احلجاج) -
 (.   Ducrot, Les Echelles argumentatifs/ ديكرو، السبلمل احلجاجية) -

اعتمد البحث منهجا وصفيا ممزوجا ابلتحليل، القائم على استقراء ادلقدمات من النتائج،     
أو استنتاج األفكار انطبلقا من ادلقّدمات الكلية، خاصة يف الفصلني الثالث والرابع؛ حيث مّت وصف 
ادلدونة واخلطاابت احلجاجية وبنياهتا الداخلية، ومل يكتف البحث ابلوصف فحسب، بل استنبط من 
التحليل بعض الدالالت احلجاجية وأصوذلا يف كتب الببلغة وادلنطق وأصوؿ الفقو، إضافة إىل مظاّف 

 .  علم احلديث

 وأخريا َعَرضْت خادتة البحث نتائَجو ادلتوّصل إليها من خبلؿ الوصف والتحليل؛ مع الّدعم 
 . والتأكيد يف بعض النتائج نظرا ألمهّيتها

 لقد واجو البحث صعوابت موضوعية قبل إدتامو، لعّل أبرزىا توزّع مفاىيم احلجاج بني الببلغة 
وادلنطق والتداولية، انىيك عن الدراسات النحوية والداللية، ممّا أكسَبو زمخا كبريا، يتطّلب معو أف 

يكوف الباحث موسوعَي القراءة والفهم، وذلكم ما كاف عسريا مع كثرة ادلراجع وادلظاّف ذلذه ادلعارؼ 
وتنّوعها وتعّددىا، كما أف عملية البحث ذاهتا حتليبل واستقراًء واستنتاًجا تتطّلب تنوَّع ادلقارابت 

للنمط احلجاجي الواحد، ىذه ادلقارابت تنتمي حلقوؿ معرفية قليلة ادلراجع، مثل األنطولوجيا وعلم 
 . اجلماؿ على سبيل ادلثاؿ ال احلصر

 ومع كّل ذلك فقد ُعمل على تذليل الَعقبات إلدتاـ البحث، بفضل من هللا أوال، وبعوف غري 
زلدود من األستاذ ادلشرؼ الدكتور بلقاسم دّفو، الذي وّجو وأرشد، وأضاؼ وقّعد، فكاف نِعم الػُمعني 

 .الذي مل يبخل بتوجيهاتو ونصائحو الثرّة، فلو كامل الشكر والثناء



   .مقدمة...................................................................................

 

 

 ـح

 ويف األخري نرجو أف يكوف ىذا البحث إضافة علمية جاّدة دلسار البحث األكادديي يف رلاؿ 
اللغوايت والتواصل واخلطاب، وأف يكوف قد استوىف اإلجابة عن إشكاالتو، والّشكر موصوؿ لؤلستاذ 

 .ادلشرؼ ولكّل من أعاف على إدتاـ ىذا العمل ولو بكلمة طّيبة

 وهللا من وراء القصد

 وىو اهلادي إىل سواء السبيل
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 : مفاهيم اخلطاب- أوال

: ، حيث يقوؿ(ىػ711ت) "البن منظور"" لساف العرب"يف معجم " خطاب" كرد مصطلح :لغة.1
اخلطاب كادلخاطبة مراجعة الكالـ، كقد خاطبو ابلكالـ سلاطبة كخطااب، كمها يتخاطباف كاخليطبة »

الكالـ ادلنثور ادلسٌجع، كيف : ، كذىب أبو إسحاؽ أف اخلطبة عند العرب[...]مصدر اخلطيب، 
 .(1) «اخلطبة مثل الرسالة اليت ذلا أكؿ كآخر: التهذيب

كل كالـ ذباكز اجلملة الواحدة سواء أكاف مكتواب أـ » اخلطاب يف األدبيات الغربية :اصطالحا.2
 من "Griceغرايس "ملفوظا، غَت أف االستعماؿ ذباكز ذلك إىل مفهـو أكثر ربديدا يتصل دبا حلظو 

، كقد اذبو ...أف للكالـ دالالت غَت ملفوظة، يدركها ادلتحدث كالسامع دكف عالمة معلنة أك كاضحة
البحث فيما يعرؼ بتحليل اخلطاب إىل استنباط القواعد اليت ربكم مثل ىذه االستدالالت         

 . فقد ربط اخلطاب ابلظركؼ اخلارجية اجتماعية كسياسية كثقافية كغَتىا(2 )«أك التوقعات الداللية

اخلطاب اتصاؿ لغوم يعترب صفقة بُت » ":Michael Stewart مايكل ستورت"كيقوؿ 
فاخلطاب . (3 )«ادلتكلم كادلستمع، كىي نشاط متبادؿ بينهما، كمتوقف صيغةن على غرضو االجتماعي

: ذبربة ديناميكية تيسهم فيها أطراؼ عدة عن طريق التفاعل، من أجل ربديد األدكار، كمن ذلك
، ىذا األخَت الذم يسعى إىل ربليل اخلطاب من أجل الوصوؿ إىل (مستمع)قارئ - خطاب- مؤلف

أقصى حد شلكن من ادلقركئية كاالستيعاب، ككقوفا على الرؤل كالبٌت اليت أسهمت يف ىذا النتاج 
فنجد . (اخل...قضااي دينية، اجتماعية، مذاىب، معتقدات، مبادئ، تراث)التواصلي، ادلتنوع /الفكرم

من حيث معناه العاـ ادلتداكؿ يف ربليل اخلطاابت، يصل إىل نوع من التناكؿ للغة " خطاب"مصطلح 
أكثر شلا يصل إىل حقل حبثي زلدد، فاللغة يف اخلطاب ال تعٌد بنية اعتباطية بل نشاطا ألفراد 

                                                           

 .3/361، (خىطىبى )، مادة 1992ابن منظور، لساف العرب، دار صادر بَتكت، لبناف، دط، ( 1)
 .89، ص2000، 2، طبَتكت-  العريبدليل الناقد العريب، ميجاف الركيلي كسعد البازعي، ادلركز الثقايف (2)
اجلزائر، - قسنطينة- يوسف بغوؿ، منشورات سلرب الًتمجة يف األدب كاللسانيات، جامعة منتورم: اخلطاب، سارة ميلز، ترمجة (3)

 . 03، ص2004( 1)ط
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مندرجُت يف سياقات معينة، ككما أنو يفًتض سبفصل اللغة عن معايَت غَت لغوية، فإف اخلطاب ديكن 
 .أف يكوف مادة لسانية حبتة

كينوء بعض الباحثُت إىل اجملاالت اللسانية كعنها أحياان يف ربديد مفاىيم اخلطاب، مثل 
 :حيث ينتهي إىل أف" D. Mainguneauدومينيك مونقانو "

" Ferdinand de Saussureفرديناند دي سوسري "اخلطاب مرادؼ للكالـ عند  .1
 . كىو ادلعٌت اجلارم يف اللسانيات البنوية،(م1913ت)
 .ىو الوحدة اللسانية اليت تتعدد اجلملة فيها كتصبح مرسلة كلية أك ملفوظا .2
 اخلطاب ملفوظ طويل أك ىو متتالية من اجلمل، تكٌوف رلموعة منغلقة ديكن من خالذلا  .3

معاينة بنية سلسلة من العناصر بوساطة ادلنهجية التوزيعية، كبشكل جيعلنا ننظر يف رلاؿ لساين 
 . (1)زلض

 كيف مقابل ىذا التعريف الذم حيصر اخلطاب كموضوع لساين صرؼ يف اجلملة، أييت تعريف 
تلٌفظ، يفًتض كجود / الذم حيدد مفهـو اخلطاب من حيث ىو كالـ "Benvenisteبنفينيست "

 أم إف اخلطاب دائما ىو  ،(2)متكلم كسلاطب، كأف لؤلكؿ نية التأثَت على الثاين بشكل من األشكاؿ
 . ادلرسل، ادلرسل إليو، الرسالة: عملية تفاعلية تواصلية كتداكلية، ربضر فيها أطراؼ ثالثة

؛ إذ يكوف ادلرسل ىو النيب عليو (صحيح البخارم) كىذا ما يتوافر يف مدكنة ىذا البحث 
الصالة كالسالـ، كادلرسل إليو مجوع ادلؤمنُت من الصحابة كعامة الناس إىل يـو القيامة، فهو خالد 

خلود اإلسالـ، كالرسالة اليت تتمثل يف نص احلديث ادلركم سندا متصال يف مدكنة صحيح البخارم 
 .أك موقوفا

                                                           

 . 2/27ـ، 1997-اجلزائر، دط- األسلوبية كربليل اخلطاب، نور الدين السٌد، دار ىومة: ينظر (1)
(2)voir: Emile  Benveniste, problèmes de Linguistique générale, 2 . Gallimard, 

Paris, 1966, p245.    
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 تتفاعل األطراؼ الثالثة ادلذكورة فيما بينها، إذ يػحمل الػميرًسل رلموعة من النوااي كالرغبات 
ادلعًتض يف قالب لغوم كتعابَت  (السامع)كادلقاصد ادلباشرة كغَت ادلباشرة إليصاذلا إىل الػميرسىل إليو 

خيتارىا، كمن مثٌ فإف الكالـ تبادؿ اإلرساليات، ككل قوؿ ىو ًِحله، خاصة إذا كانت اإلرساليات يف 
شكل مجل استثنائية كحوارية استلزامية أك أفعاؿ كالمية، كابلتايل ىناؾ من ربط النص ابخلطاب، 

النٌص خطاب ذك معٌت مثبت »كجعل ذلما تعريفا موٌحدا ربت لواء تدريسية النصوص، مفاده أف 
ابلكتابة؛ أم مثبت دبلفوظات مًتابطة كمًتاٌصة تتضمن رموزا داللية على القارئ أف يتعرؼ عليها 

إٌف النص رلموعة من ادللفوظات تشكل بصفة عامة خطااب مسًتسال، : كيدرؾ معناىا، أك بتعبَت آخر
، كىذا يعٍت أف اخلطاب أيخذ صفتو التفاعلية دائما حىت (1 )«كما تشكل بنية قابلة للفهم كالتحليل

 . داخل النصوص

 (Lois du discours): قوانني اخلطاب يف العملية احلجاجية- اثنيا

، تؤدم قوانُت اخلطاب دكرا (Maximes conversationnelle) كتسمى أحكاـ احلديث 
فاعال كأساسيا يف داللة األقواؿ ادلستعملة يف احلجاج، كخباصة قوانُت اإلفادة كالشمولية كاإلخبارية، 

كماداـ األمر متعلقا ابلتأثَت يف ادلستمع، فإف الػمحاجج يسعى قدر اإلمكاف أف يلتـز يف خطابو بكل 
ما يعرؼ حوؿ موضوع احلجاج، كما يوجهو من حجج كأدلة إىل ادلستمع يف حدكد اىتماماتو كقدرتو 
على الفهم كاالستنتاج كالفائدة اليت يرجوىا من اخلطاب؛ فنجاح اخلطاب مرتبط ابلقوانُت احلوارية بُت 
ادلتكلمُت الذين يدخلوف يف حوار بٌناء، كما تعٌد من األسس اليت تنظم العالقات احلوارية، كمن ىذه 

 : القوانُت

 ىو رغبة طريفى الكالـ يف تنمية العملية :(2 )(Loi de Coopération) قانون مبدأ التعاون  .1
احلجاجية كصلاحها، حيث يتم التعبَت بطريقة ذبعل ادلتحاكرين كل يفهم اآلخر، فيستخدـ عبارات 

                                                           

 .2/08ـ، 1993-ادلغرب، دط-تدريسية النصوص، طلبة من األساتذة، الدليل الًتبوم، الرابط (1)
-1اجلزائر، ط- دمحم حيياتن، منشورات االختالؼ: ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب، دكمينيك مونقانو، ترمجة (2)

 .126، ص2000/2005
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مناسبة دلقاـ التخاطب، ذبعل ادلخاطب يلتـز دبوضوع احلوار، فاستمرارية اخلطاب يقتضي من احملاًجج 
شد انتباه ادلستمع إىل كل ما يطرحو، سواء على مستول ادلقدمات أـ التربيرات أـ األدلة كاحلجج، 

ليصل إىل النتيجة ادلرجوة تصرحيا أك تلميحا من خالؿ التعاكف القائم بينهما أثناء احلوار بعيدا عن لغة 
يتعُت »:  مبدأ التعاكف دبا يلي" Paul Griceبول غرايس"الفرض كاإلجبار كاإللزامية، كقد عٌرؼ 

على مسامهتكم يف احملادثة أف تتطابق يف ادلرحلة اليت بلغتها مع ما يقتضيو الغرض كالوجهة اللذاف 
، دبعٌت أف يكوف ادلشارؾ يف اخلطاب متعاكان (1 )«ارتضيتمومها يف عملية التخاطب اليت شرعتم فيها

 .عقالنيا فيسهل أتكيل األقواؿ كمن مثٌ تيدرىؾ ادلقاصد كينجح اخلطاب
إف مبدأ التعاكف ال يستلـز تناغما اتما بُت ادلتفاعلُت، ذلك أف كل تفاعل يسرم يف التوترات،  

غَت أنو حىت يف حاؿ التفاعل األكثر سجاال، جيب توفر حد أدىن من التعاكف كإرادة مشًتكة يف 
 .(2)احًتاـ بعض القواعد

ادلقصود بو  (3)"العالقة"كيسمى أيضا قانوف (: Loi de Pertinence)قانون ادلالءمة  .2
التحدث دبا يالءـ ادلتخاطبُت، كأال تستخدـ عبارات خارج نطاؽ ادلوضوع من شأهنا أف ربٌرؼ فهم 

ليكن الكالـ : ادلخاطب أك ذبعلو خيرج عن بؤرتو األساسية، ليحشر فيها أفكارا أخرل خارجو، أم
 .مناسبا للغرض

أف يكوف الكالـ الذم يدكر بُت : (Loi d’information)قانون اإلخبار واالستيفاء  .3
ادلتحاكرين ذا داللة ربتاج إىل بلورة هبدؼ الوصوؿ إىل نتيجة، كيفًتض يف احلوار أف ينقل خربا ما، 

 .فإذا حاد عن ذلك صار ىيتامات، كاحلرص على دقة ادلعلومة

  يشكل اإلخبار القصد كالغرض من التخاطب بصفة عامة، كىو من األسس اليت يتجٌسد من 
خالذلا الفكر، أـ يتنٌقل إىل ادلتلٌقي؛ فادلخاطب ضمن ىذا األساس يعتمد على إعطاء عدد من 

                                                           

سيف الدين دغفوس، ادلنظمة العربية : جاؾ موشالر، ترمجة- علم جديد يف التواصل، آف ركبوؿ: التداكلية اليـو: ينظر (1)
 . 273ـ، ص2003-1لبناف، ط-للًتمجة، دار الطليعة للنشر كالتوزيع، بَتكت

 .32-31ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب، ص: ينظر (2)
 . 270علم جديد يف التواصل، ص: التداكلية اليـو: ينظر (3)
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ادلعلومات، من الضركرة أف تكوف شاملة كعامة، دبعٌت عدـ احتكار ادلعلومات إلخبار ادلتلٌقي 
على »: "Ducrotديكرو "، كتزكيده دبعارؼ مل يسبق لو معرفتها من قبل، يقوؿ (الػميخاطىب)

 .(1)«ادلخاطب تقدًن ادلعلومات الالزمة، اليت ديلكها عن موضوع اخلطاب، كغرضها إفادة ادلخاطىب

فكثَتا ما يتفادل ادلخاطب اإلكثار من الكالـ، ألف ذلك يؤٌدم بو إىل الشرح كالتحليل، كاإلتياف 
 .، فهو يٌتجو إىل التأثَت على الػمخاطىب ابلتحايل عليو، دبحاصرتو كالميا..ابحلجج كالرباىُت

لقدرة ادلتكٌلم كمعارفو كاىتماماتو، ككذا إىل  (اإلخبار كاالستيفاء)  خيضع ربقيق ىاذين الغرضُت 
طبيعة ادلوضوع ادلتحٌدث عنو، فيصبح اإلطناب طريقا لزايدة الفائدة، فأغلب الكلمات تعاد أكثر من 

إعادة الكلمات : فاإلطناب يعٌد سلوكا يف الكتابة تنتج عنو ظاىراتف»ثالث مرٌات الستيفاء الغرض، 
يعٍت التخفيض من عدد ادلعلومات، كما أف تضاعفو يػخضع ادلتلٌقي إىل الدخوؿ شيئا فشيئا يف 

 .(2)«ادلوضوع

  لقد ربٌكمت يف العملية التواصلية اليت عمد إليها ادلخاطب قواعد كقوانُت، تستمد شلا للمتلٌقي 
من قدرات على التحليل كاالستنتاج، فهو يقـو بدكر أتكيل ادللفوظات، كىو ما يصطلح  (اجلمهور)

كسبٌكن من صياغة أفعاؿ تلٌفظية  Compétence Pragmatiqueعليو ابلكفاءة أك القدرة التداكلية 
 . غَت تلك اليت كيضعت ألجلها

ىو ادلبدأ ادلفركض توٌفره يف كال ادلتخاطبُت ضماان لنجاح (: Loi de sérieux)قانون اجلدية  .4
احلوار، أم جيب أف يلتـز كالمها اجلدية يف تناكؿ ادلوضوع من سائر جوانبو، فإذا تسٌرب الشك من 

 .قبل أحدمها إىل جٌدية احلوار ًاهنار كفشل

                                                           

(1 )O. Ducrot, Dire et ne pas dire, 3éme édition, Hermann éditeur, Paris, P204. 
(2)(A) Fossion et ( J.P) Laurent, Pour comprendre les lecture nouvelles, 

linguistique et pratique textuelle, Adeboeck Duculot, 2éme édition, Bruxelles, 
1981, P45. 
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كادلقصود بو اإلحاطة الشاملة كالكاملة ابدلوضوع (: Loi d’Exhautivité) قانون الشمولية  .5
ضماان لنجاح احملاكرين ادلتخاطبُت، كال يعٌد اخلطاب انجحا إال إذا أحاط بكل أطراؼ ادلوضوع، 

كأعطى ادلخاطب كل ما بوسعنا كحبوزتنا من معلومات، كيكوف خرؽي ىذا القانوف إما ابلضمنية أك 
 .إبخفاء قدر من ادلعلومات

، (الرقابة)يكوف ابحًتاـ كمراعاة ادلقاـ (: Loi d’éloquence)قانون الوجاهة والفصاحة  .6
كتكييف السياؽ حبسب فكر ادلتلقي كرعايتو، كأف يكوف اخلطاب كاصفا كسلتصرا يف تقدًن ادلعلومة 

 .بشكل مباشر
يكوف بتقدًن الكم الكايف من ادلعلومات حىت يكوف ىناؾ (: Loi de quantité) قانون الكم  .7

 .تفاعل بُت ادلتكلم كادلستمع، مع كضوح ادلعلومة كصدؽ اخلرب كموضوعيتو
 دبعٌت أف الكالـ يشًتط فيو أف يكوف مفيدا، (:Loi de L’information) قانون اإلفادة  .8

 . فادلشركعية اخلطابية لقوؿ ما، تقاس أساسا دبدل إفادتو كليس بقدرتو على اإلخبار
  يعترب ىذا القانوف ادلركز الذم تدكر حولو القوانُت األخرل، ذلك أف اخلطاب يتوقف على 

إننا نقٌرر أف كل األحكاـ »: "Wilsonولسن "مدل استفادة ادلتلٌقي من كالـ ادلخاًطب، يقوؿ 
 . (1)«تدكر حوؿ حكم اإلفادة، كىو أكثر صحة كدٌقة من األحكاـ األخرل

    كيكوف ادلتلقي حُت تطبيق قانوف اإلفادة يف حالة إثراءو دلعلوماتو، كمدركا ذلا، كما يستنتج 
من ىذا القانوف أف اخلطاب ادلفيد ىو ذلك الذم تنجٌر عنو نتائج علمية يستفيد منها ادلتلٌقي، كىذا 
ما أراده ادلخاطب يف خوضو موضوع كتابة التاريخ مثال؛ إذ يفًتض أف حيقق فائدة دبعرفة ادلتلٌقي أف 

ذلك أمر يتطلب مقاييس كموازين، فادلتلٌقي يفًتض شركط االستزادة القصول ابألخبار ادلدعومة 
ابحلجج اليت ذبيب عن أسئلتو، فتحقق انتظاراتو، خاصة كأنو يرغب يف معرفة ىؤالء األشخاص الذين 

كال أشٌك أف الكثَت شلن حاكلوا اإلدالء بشهاداهتم ما كانوا »: يتحدث عنهم ادلخاطب يف قولو
يقصدكف هبا تشويو التاريخ، كال ما ىو أخطر ادلساس بكرامة الرجاؿ، كخاصة منهم الشهداء، كلىكم 

                                                           

(1 )O. K. Orecchioni, L’implicite, Armand Colin éditeur, Paris-1986, P199.  
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يؤسفٍت أف أالحظ مرة بعد أخرل أف ىناؾ اجتهادات حىت كإف كانت صادقة يف مقصدىا، فأقل ما 
ففي ىذه احلالة يستند ادلتلٌقي على قدراتو االستنتاجية، . (1)«يقاؿ عنها أهنا مل تكن صائبة يف مرماىا

 . كعلى ما توٌفره لو عناصر السياؽ
؛ (2)"شرطية الصدؽ: " كيسمى أيضا(:Loi de Vériconditionnalité)  قانون الصدق .9

فصٌحة ادلعلومات كصدؽ اخلرب شرط أساس يف عملية اخلطاب؛ فمن خصائص الكالـ البشرم قدرة 
، كيكوف الصدؽ رىنا (الغموض، ادلغالطة، الكذب)اإلنساف على التالعب بو، حبيث يستعمل 

 .(3)دبطابقة القوؿ حلالة األشياء يف الكوف أك عدـ مطابقتو إايىا

 يف كضعو ذلذا ادلبدأ على ميزة الصدؽ اليت يتحٌلى هبا ادلخاطب، سواء أكانت "غرايس"  يركز 
الرئيس يف . متعلقة ابألكامر أـ ابالستفهامات، ذلك أف من يسأؿ يرغب دائما يف معرفة اإلجابة

تساؤالتو ال يهدؼ إىل معرفة اإلجابة، كلكن التأثَت على ادلتلٌقي، كإجابة ىذا التأثَت مفًتضة كمؤسسة 
 .(4)على بعض العالمات ذات طبيعة متنوعة

  يتمثل الصدؽ يف قوؿ احلقيقة كما ىي موجودة يف الواقع، ككما يعتقدىا ادلتكلم إبدراكو 
من األسهل أف نقوؿ احلقيقة »: "غرايس"للواقع، كتعترب ىذه الصفة أصال كعيرفا يف اخلطاب، يقوؿ 

 كإف اعترب الكذب أصعب شيء يف عملية التخاطب، فيتعذر على اللغة االستغناء ،«من أف نكذب
أركيوين "عنو، فهو ال يكوف أقل من سلوؾ خطايب مصٌَت يف عالقتو ابلكذب، تقوؿ 

Orecchioni" :«(5)«ال ديكننا تصور عكس ىذه القاعدة. 

                                                           

، 2005-اجلزائر، دط-لسانيات التلٌفظ كتداكلية اخلطاب، ذىبية ٌِحو احلاج، دار األمل للطباعة كالنشر، تيزم كزك( 1)
 .174ص

 . 266سيف الدين دغفوس، ص: جاؾ موشالر، ترمجة- علم جديد يف التواصل، آف ركبوؿ: التداكلية اليـو: ينظر (2)
 .  266ادلرجع نفسو، ص:  ينظر (3)
   .  175لسانيات التلٌفظ كتداكلية اخلطاب، ذىبية ٌِحو احلاج، ص:  ينظر (4)
 .  204 ادلرجع نفسو، ص (5)



 ب احلجاجيمداخل مفهومية للخطاب كاخلطا: مدخل....................................................
 

 

20 

  إنو يبقى على السياؽ الكشف عن ميزة الصدؽ، كتبياف ذلك عن طريق أفعاؿ دالٌة على 
 . التوكيد، اإلقرار، اإلثبات، القسم

 يعترب العمود الفقرم "غرايس" ىذا ادلبدأ عند (:Loi de Participation)قانون ادلشاركة  .10
يف النشاط الكالمي، إذ يضمن عدـ انقطاع التواصل، كىذا يرتكز على االعًتاؼ ادلتبادؿ بُت الطرفُت 

 .كالتناكب يف الكالـ
   بناء على ىذه العناصر فإف تشكيل اخلطاب كتواصلو كنشاط كالمي كصلاحو يقتضي بناءه 

على أساس ىذه القوانُت، كخرقها يؤدم إىل فشل القصد من اخلطاب، لذلك تعٌد ىذه القوانُت اليت 
كقد كقع الًتكيز على .  أساسية يف كل حوار بٌناء بُت ادلتحاكرين يف اجملتمع(1)"بول غرايس"صاغها 

 .ىذا الكالـ ألف أٌم كالـ ىو حقيقة ذك بعد حوارم ابألساس

   يعد اخلطاب احلجاجي قرينا للتدليل كاالستدالؿ، كىي معطيات كليدة العقل يشارؾ فيو 
ادلعتمدة بني احلوار عنصراف على األقل الباٌث كادلتلقي، كمها طرؽ احلجاج، كما تتأرجح طريقتو 

 كعليو اإلقناعي ادلباشر وبني استمالة الطرف اآلخر كتابيا من طريق حشد الشواهد والرباهني،
إف اخلطاب احلجاجي قد يكوف شفواي أك كتابيا، كفيما خيٌص كجو اخلطاب فيكوف : ديكن القوؿ

موضوعيا، حبيث يسعى كٌل طرؼ يف احلجاج إىل إثبات ادلوضوع زلٌل اجلدؿ كتفنيده، للتأثَت يف 
اآلخر كتغيَت سلوكو كفكره إزاء معتقد أك قضية أك موقف ما، كٌل حسب موقفو يف اخلطاب كاستدراج 

 .اخلصم كتقٌبل رأيو

                                                           

 آخر عشرين سنة من حياتو قضى، كاف فيلسوؼ لغة بريطانينا Paul Grice( 1913-1988) رايسغبوؿ ىربرت  (1)
كتعد نظريتو حوؿ . من ادلنظور الفلسفي على دراسة علم ادلعاين  عن طبيعة ادلعٌتقأثرت مؤلفات، ادلهنية يف الوالايت ادلتحدة

 . االستلزاـ من أىم ادلسامهات أتثَتنا يف علم التداكليات
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   إف الكالـ احلجاجي ىو يف احلقيقة أحد الوظائف اليت تؤٌديها اللغة الطبيعية اليت ىي نقيض 
اللغة العلمية ادلصنوعة، كاليت غَت مفيدة االستعماؿ العلمي أك التقٍت، ألف ىذا األخَت تنتفي معو 

 .(1)ضركرة احلجاج، طادلا أف األمور تكوف زلسوسة ابلقبوؿ أك الرفض

   كالرابط ادلشًتؾ بُت اخلطاب كاحلجاج ييستشٌف من خالؿ ماىية اخلطاب يف كونو بنية 
عالقات الشرط كالسببية كاالستلزاـ )منطقية طبيعية تتحكم فيها رلموعة من العالقات ادلنطقية 

، كما أنو ليس بنية خطابية فقط كلكٌنو بنية خارجية أيضا، إذ ديكن احلديث (كاالستنتاج كالتعارض
من كظيفة حجاجية عامة للخطاب برٌمتو، من خالؿ ربطو ابدلتكلم كادلخاطب كمالبسات كظركؼ »

ادلقصدية »مث إف احلجاج يف ادلستول اخلارجي يوجد يف . (2 )«سياؽ التخاطب االجتماعي العاـ
فينطلق الباحث ىنا من . (3 )«كمقتضيات احلاؿ كالشركط التواصلية كالتفاعلية كادلقاـ التخاطيب العاـ

بناء تصوره من اللسانيات احلجاجية أك من نظرية احلجاج يف اللغة، فاحلجاج ىنا ظاىرة لغوية صلدىا 
 . (4)اخل..يف كل قوؿ كيف كل خطاب سواء أكاف اخلطاب فلسفيا أـ دينيا أـ اقتصاداي أـ سياسيا

 :(الطبيعة والـميزات)اخلطاب احلجاجي - اثلثا

فعالية تداكلية جدلية، كيرتبط أشد »يتعالق اخلطاب ىنا ابحلجاج كالػمحاججة الذم ىو 
االرتباط بعناصر ادلقاـ، فكلما كقفنا على لفظ احلجاج تسارعت إىل أذىاننا داللتو على معٌت 

، كمعٌت ىذا أف اخلطاب احلجاجي تفاعلي (5)«التفاعل، فهو أصل يف كٌل تفاعل بُت طريف اخلطاب
 .ابلدرجة األكىل

                                                           

، 2011ديسمرب -، أكتوبر2أفالطوف كأرسطو كشاًن بَتدلاف، دمحم الويل، رللة عامل الفكر، العدد: مدخل إىل احلجاج: ينظر (1)
 .14-13، ص40اجمللد 

 .19، ص2010-1 اخلطاب كاحلجاج، أبوبكر العزاكم، مؤسسة الرحاب احلديثة، ط (2)
 .60 ادلرجع نفسو، ص (3)
 .37ادلرجع نفسو، ص:  ينظر (4)
أبػحاث يف اللغة )، بلقاسم دفة، مػجلة الػمىخرب (دراسة تداكلية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية)اسًتاتيجيات اخلطاب احلجاجي  (5)

 . 497ـ، ص2014، 10اجلزائر، العدد -، جامعة بسكرة(كاألدب اجلزائرم
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ال تفوتنا عند احلديث عن اخلطاب احلجاجي كآلياتو العملية يف صحيح البخارم، اإلشارة إىل 
أنو ليس ابلضركرة أف يكوف كل خطاب فيو ىو ذات طبيعة حجاجية، فقد تكوف هناية خطاب ما 

ذاتية، أم ال ربمل غاية إقناعية، كىذا ما ينطبق على سائر اخلطاابت بكل أصنافها، يؤٌكد ذلك 
من التسرٌع االعتقاد أف اخلطاب يكوف لغاية حجاجية فقط، فهناؾ »: يف قولو "Platinبالتني "

 .(1 )«..الكثَت من األقواؿ نستعملها يف شكل عمليات غَت حجاجية

كونو خطااب مبنٌيا كموٌجها كىادفا، »فيتم التمييز بُت اخلطاب احلجاجي كاخلطاابت األخرل بػ 
مبنٌيا بناءى استدالؿ، يتم اللجوء فيو إىل احلٌجة كاالستدالؿ كادلنطق كالعقل، كموٌجها مسبقا بظركؼ 
تداكلية تدعو إىل إكراىات قولية أك اجتماعية ثقافية أك ًعلمية أك عملية أك سياسية، تتطٌلب الدفاع 

عن الرأم كاالنتصار لفكرة، كتتطلب نقاشا حجاجيا يالمس احلياة االجتماعية أك ادلؤسساتية، ذلدؼ 
 .(2)«تعديل فكرة أك نقل أطركحة أك جلب اعتقاد أك دفع انتقاد

كمنو نػميز اخلطاب احلجاجي من غَته، فليس كل خطاب يينشىأ يكوف حجاجيا، ألنو البد 
من أف ييقنع السامع حىت يكوف كذلك، كيكوف مبنيا على احلجة كاالستدالؿ ابإلضافة إىل كونو 

 . ميسبقا بظركؼ تساعد ادلقاـ كالسياؽ الذم يكوف فيهما

كبناء على ذلك، فحىت يتم التفريق بُت اخلطاب احلجاجي كاخلطاابت األخرل، جيدر ذكر بعض 
 . فوارقو اليت تفرٌقو عن ابقي اخلطاابت

 فليس ىناؾ حجاج زاىر أك معطى منذ بنائية ودانمية،إف آليات احلجاج ذات طبيعة 
البداية؛ بل ىو عملية يتم بناؤىا تدرجييا، كتتطلب تكييفا مستدديا إىل عناصرىا لنهاية إسباـ احلجاج، 

سواء أكاف على شكل خطاب أـ عرض خطبة أـ جداؿ، كمن مثٌ فإف فعالية اخلطاب احلجاجي أتيت 

                                                           

 الشرؽ، ادلغرب، دط، إفريقيا، عبد السالـ عشَت، ( التواصل كاحلجاجآللياتمقاربة تداكلية معرفية )عندما نتواصل نغَت  (1)
 . 128 ص،2006

 . 226، ص2006-2ادلغرب، ط-اللساف كادليزاف، طو عبد الرِحاف، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء (2)
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من طريقة بناءه كتفاعل عناصره كدينامية مكوانتو، فاالقتصاد يف األدلة احلجاجية مثال يكوف لو أثر 
ابلغ يف عملية اإلقناع؛ إذ ادلبالغة يف سرد احلجج يف غَت مناسبة ييفقد احلجاج فعاليتو كقوتو، ألف 

الذىن البشرم ال يقول على معاجلة سول عدد زلدكد من عناصر القوؿ، فالسامع ال يستطيع 
، (1) يف ادلائة شلٌا يسمع، لذلك ينبغي الًتكيز على األىم كاألساس يف احلجاج10احلصوؿ إال على 

 .  كىذا ما سنعمل على ربقيقو حُت ربليلنا لنصوص من مدكنة صحيح البخارم

فتعمل ىذه اخلاصية يف أف احلجاج ال يكوف يف اخلطاب جاىزا كمعطى، بل ادلخاطب ىو 
الذم يكٌونو تدرجييا عن طريق بناءه كتفاعل عناصره، فيقـو مثال ابلبحث عن احلجج اليت هتدؼ إىل 

 .إقناع ادلخاطب

مبدأ االٌدعاء كمبدأ االعًتاض، :  ينبٍت على أساسُت، مهاتفاعلي كما أف اخلطاب احلجاجي 
ىذاف ادلبدآف يؤٌدايف إىل اختالؼ يف الرأم أك يف الدعول، كيدفعاف إىل االطلراط يف شلارسة الدفاع أك 

، كقد ينشأ (2)االنتصار للدعول، كىو ما يؤٌدم إىل نوع من التزاكج ادلفًتض بُت ادلتكلم كادلخاطب
 .عنو ازدكاج يف سلتلف أركاف العملية احلجاجية

كللتفاعل ادلباشر كغَت ادلباشر بُت ادلتكلم كادلستمع أمهية كبَتة، تكمن يف ضركرة االلتزاـ بطبيعة 
معلومات مضمونية، )األرضية ادلشًتكة بينهما، كىي أرضية تضٌم كل اإلمكاانت اخلطابية دبقاـ ما، 

 . (3)تراعي اعتقادات ادلتكلم كالػمخاطب كردكد أفعاذلا (...كسائل ترتيبية كاستداللية

 كمنو فإف التفاعل ىو تزاكج حيدث بُت ادلتكلم كادلتلٌقي، كتكمن أمهيتو أبف يكوف تفاعال 
 .مباشرا بُت ادلتكلم كادلستمع، بضركرة االلتزاـ بطبيعة األرضية ادلشًتكة بينهما

                                                           

 . 129عندما نتواصل نغَت،  (1)
 . 265اللساف كادليزاف، : ينظر (2)
 . 130عندما نتواصل نغَت، ص:  ينظر (3)
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، فإذا كانت اللغة الطبيعة أصال لكل غموض داليل، ِالتباسي كما أف اخلطاب احلجاجي 
كمػجاال لكل انزايح، كرلازا لسانيا، فهذا األمر سيكوف معٌقدا كعسَت الفهم يف العملية احلجاجية،  

أك قل إف احلجاج ىو عمق االلتباس؛ فااللتباس يف احلجاج أييت من طريق التقيد ابآلليات كاألدكات 
: أك ابألحرل من طريق اجملاز الذم ىو. (1)كالتقنيات اليت يتعٌمدىا احلجاج لتشكيل القوؿ

االستدالؿ بعبارة الدعول على إشارهتا، كيكوف جامعا بُت معنيُت متقابلُت، مها العبارة »
 .(2)«كاإلشارة

كال تتم ىذه العبارة فقط عن طريق الصور البالغية اليت تتيحها اللغة بوساطة اجملاز، بل تتم 
بصفة عامة عن طريق العالقات الرمزية اليت تدخل فيها كٌل الدالئل اللسانية، كىذا ما جيعل احلجاج 
حيٌرؾ آليات الفهم كالتأكيل لدل ادلخاطب، كتدفعو ضلو اعتقاد ما، فيكوف فيو نوع الغموض، أم أف 

 .يكوف فيو لبس ابلنسبة إىل ادلتلٌقي، حىت جيعل ادلتلٌقي يقـو بتأكيل كل قوؿ ييطرح لو

؛ كىذه اخلاصية تقـو بتقييم القوؿ احلجاجي خاصية أتويلية كما أف اخلطاب احلجاج ذك 
مستول أكؿ يعتمد على استقباؿ القوؿ كعالمات لغوية : تقييما سلبيا أك إجيابيا عن طريق مستويُت

ربوؿ فيها الرسالة من الٌسنن إىل اخلطاب، كيف مستول اثف أتكيل دلعٌت القوؿ، كىنا تدخل رلموعة 
من العوامل اخلارجية لتحديد البعد التأكيلي، ألف طبيعة احلجاج ال تقـو على كصف ظاىرم للقوؿ، 

 موشلري"يقوؿ . (3)، لكنها تقـو على التدليل على بعض النتائج اليت تكوف نتاجا(زيد ذكي): مثل

Moesheler"إف ادلتكلم ال يقٌدـ قولو كما لو كاف كصفا عاداي، لكٌنو ابألحرل »:  يف ىذا الصدد
 . (4)«، كىو مقتضى كصف القوؿ ابلفعل احلجاجي(إجيابيا أك سلبيا)يقدـ تقييما 

                                                           

 .   131عندما نتواصل نغَت، ص: ينظر (1)
 . 232اللساف كادليزاف،  (2)
 .   132عندما نتواصل نغَت، ص: ينظر (3)
 .   132 عندما نتواصل نغَت، ص(4)
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كعليو فإف النظرية التأكيلية تعتمد على السياؽ يف أتكيل اخلطاب، ألٌف ادلعاين اليت ينتجها 
أما  (تركيب، بالغة، تضمُت)اخلطاب ىي معاين ضمنية تنتج اإلحياءات، اليت يفرزىا السياؽ اللساين 

إىل السياؽ اللساين ليعٌزز ىذه التضمينات  (سياؽ غَت لساين)النظرية التداكلية فتضيف ادلقاـ 
 .كاإلحياءات

، اليت خاصية االعتقاد ينوء اخلطاب احلجاجي إىل استهداؼ اعتقادات اإلنساف، كىذه ىي 
سبثل إحدل اجلوانب األساسية يف العملية التخاطبية، كيشٌكل رىاان صعبا يف كٌل حجاج، 

فاالعتقادات بصفة عامة ىي ملتقى األخالؽ ادلقبولة يف رلتمع ما، ألهنا ال زبضع للتحليل العلمي، 
كالتمحيص الدقيق، فهي  تقـو على أنساؽ فكرية، كعلل سبزج فيها األقواؿ ابألفعاؿ كادلبادئ 

 .(1)، كلها تتفاعل لتؤسس أعماؿ القيمة..ابدلسٌلمات، كاألقواؿ السياقية الظرفية

 إال أف ىذه االعتقادات اجلماعية ال تفرض نفسها فرضا، بل ذلا معٌت ابلنسبة إىل كل فاعل، 
كىذا ادلعٌت بدكره ال ينشأ من فراغ، بل ىو نتاج لعمليات تواصلية إقناعية، يقـو فيها احلجاج أبثر 

مثلما حيدث يف بعض . (2)مركزم عن طريق صدمات نفسية كمؤثرات ال شعورية سبٌس دكاخل اإلنساف
اجلماعات األيديولوجية من انتحار مجاعي، أك تقتيل مهجي، أك إقصاء مطلق لآلخرين، كما يف 

يز العنصرم، كل ذلك يتٌم ربت أتثَت اعتقادات مطلقة ككثوقية، تتغلف ابلدين أك 
ى
بعض مجاعات ادل

 .. اجلنس اخلالص أك االيديولوجيا أاي كانت

فغالبا ما تؤدم ىذه االعتقادات إىل إصدار أحكاـ انبعة من الذات، فتصبح بعض األفعاؿ 
 . حىٌت اإلجرامية منها كاجبة كمشركعة

                                                           

 .   133عندما نتواصل نغَت، ص: ينظر (1)
 . 133ادلرجع نفسو، ص:  ينظر(2)



 ب احلجاجيمداخل مفهومية للخطاب كاخلطا: مدخل....................................................
 

 

26 

رد فعل معٌُت؛ قد يكوف عمال أك كٌفا عن عمل - غالبا- يؤثٌر القوؿ احلجاجي أتثَتا حيدث 
، ىذا العمل ىو الذم (1)االنتهاض إىل العملأك عدكال عنو أك ربويال لػمساره، كىذه تسمى خاصية 

يؤٌكد أتكيدا ملموسا حصوؿ إقناع معُت، لكن االقتناع لدل ادلستمع ال يكوف إال دبطابقة القوؿ 
كىي ما يسميها طو عبد الرِحاف . (2)احلجاجي لفعل صاحبو، ابعتبار ادلطابقة دليال كحٌجة مادية

ىي الدليل الذم جيب اعتماده للعمل بو بعد أف يكوف »: ، كيعرٌفها بقولو"االنتهاض إىل العمل"مبدأ 
، كىذا ما جيعل القوؿ احلجاجي مرىوان ابالقتناع كالعمل، كيف حالة انتفاء (3)«االعتقاد قد حصل

العمل يصبح الدليل على القوؿ حٌجة ضٌد ادلتكلم، فالرجل مثال الذم يٌدعي الليربالية حُت ال تتوافق 
كأين أنت من الليربالية؟ كأنت سبارس اإلقطاعية كالعبودية : أعمالو كمبادئو، يعًتض عليو ادلستمع بقولو

 . يف حياتك العملية، فيكوف ذلك حٌجة عليك ال لكى 

 

                                                           

 . 137اللساف كادليزاف، ص: ينظر (1)
 .   134عندما نتواصل نغَت، ص: ينظر( 2)
 .    137اللساف كادليزاف، طو عبد الرِحاف، ص (3)



 

 

 

 

األول: الفصل  
الحجاج:  -مفاهيم نظرية   
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 : مفاهيم احلجاج- ادلبحث األول

 :ضبـــطـــه- العنصر األول

" لساف العرب"ذبمع اؼبعاجم اللغوية األساسية يف تعريفها للحجاج على ما جاء يف : احلجاج لغة
واغبجة  (...)يقاؿ حاججتو أحاجو حجاجا وؿبجة وحججتو أي غلبتو ابغبجج اليت أدليت هبا  »

اغبجة الوجو الذي يكوف بو الظفر عند : الربىاف وقيل اغبجة ما دفع بو اػبصم، وقاؿ األزىري
 .(1 )«اػبصومة، وىو رجل ؿباجج أي جدؿ، وحجو حيجو حجا، غلبو على حجتو

 وىي اليت ربمل معاين Argumentation"(2)" ويقابل ىذه اللفظة يف اللغة الفرنسية لفظة
 : دبعٌت  Robert"   (Le grand robert)روبري "متقاربة، جاءت يف قاموس

 .القياـ ابستعماؿ اغبجج- 

 (3 ).ؾبموعة من اغبجج اليت تستهدؼ ربقيق نتيجة واحدة- 

اليت تشَت إىل وجود اختبلؼ بُت طرفُت، أين حياوؿ " Argue" وجاء يف اللغة االقبليزية بلفظة 
كل واحد منهما إقناع الطرؼ اآلخر بوجهة نظره، وىذا إبعطاء األسباب وتقدًن العلل، اليت تكوف 

 وإذا ما نظران إىل ىذه . (4 )يف النهاية اغبجة، إما مع فكرة أو رأي أو سلوؾ معُت أو ضّده
أيخذ داللة ومعٌت مستمدا من طبيعة سياقية أو شرطو " حجاج"التحديدات اؼبعجمية فإننا قبد لفظ 

 .(5 )؛  أي دبعناه الفكري والتواصلي(...)التخاطيب وىو التخاصم، التنازع، اعبدؿ، الغلبة 

                                                           

 .4/570، (جَ  َج حَ )، مادة ـ2003 لبناف، دط، - بَتوت، لساف العرب، ابن منظور، دار صادر(1)
(2) Voir :Le grand robert, Dictionnaire de la langue française, T1, paris-1989, P17 
 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، ىاجر مدقن، ؾبلة جامعية ؿبكمة تصدر عن جامعة آليات  (3)

 .172، ص2006، مارس5، العدداألثرقاصدي مرابح، ورقلة، اعبزائر، دار 
 .172اؼبرجع نفسو، ص( 4)

 .173 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صآليات-  5
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 نشاط إقناعي واستداليل، على شكل خطاب يوظف تقنيات لغوية وتنظيمية، :احلجاج اصطالحا
تسعى إىل التأثَت يف اؼبتلقي، لكسب أتييده، وقد تعددت ؾباالت استعماؿ اغبجاج بُت اػبطب 

 .(1 )واؼبناظرات واؼبرافعات القضائية واؼبقاالت

 .(2 )«نشاط ثقايف يف اإلنتاج والتلقي إف اغبجاج »: "Rudy Bayروين ابي "يقوؿ

نشاط أو عملية للتفكَت يف كل شيء يقبل النقاش والتأمل، مثل اآلراء،  » وىذا يدؿ على أنو
األفكار، اؼبواضيع، واألطروحات، يتحقق يف الواقع وفق معطيات معينة من السياؽ، فعندما نتحدث 

ليغازؿ  يف حياتنا اليومية، نسعى من خبلؿ حديثنا إىل التأثَت يف أفكار ومعتقدات اؼبستمع، وقد ينزؿ
 .(3)«الغرائز ليتحوؿ إىل جداؿ عقيم وسفسطة، كما أنو أييت عقليا ينحو كبو العمل والقيم

 عندما يتحوؿ اغبجاج إىل يقُت، فإنو يعلو إىل مرتبة اغبقيقة، وىنا ال يعد موضوعا للتواصل 
حُت يتفق اعبميع فبل مربر ؼبا يقاؿ، وحُت »: "Mochlerموشلر "واغبجاج، وىذا استنادا إىل قوؿ

 .( 4 )«يكوف القوؿ اغبجاجي مغلقا فبل يشكل قوال حجاجيا

 فاغبجاج عائم، يصعب حصره وربديده، داخل ركاـ ىائل من الكتاابت واؼبرجعيات النظرية، 
إذ قبده متواترا يف األدبيات الفلسفية واؼبنطقية والببلغية التقليدية، يف الدراسات القانونية، واؼبقارابت 

اللسانية والنفسية واػبطابية اؼبعاصرة، فاغبجاج بقدر ما ىو مألوؼ كممارسة، وحاضر يف كل 
إذ نصادفو يف اغبوارات بُت . أنشطتنا اليومية، فهو منفلت ومستعص على اإلحاطة والتعريف

                                                           

 .http:  //ejabat.google.com/ejabat/thread ?tid :   66eada85 d62 79562:  موقع الكًتوين (1)

 الشرؽ، اؼبغرب، دط، إفريقيا التواصل واغبجاج، آللياتعندما نتواصل نغَت، عبد السبلـ عشَت، مقاربة تداولية معرفية ( 2)
 .12، ص2006

 .12اؼبرجع نفسو، ص( 3)
 .12اؼبرجع نفسو، ص( 4)
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األشخاص، وعلى صفحات اعبرائد، ويف الربامج واؼبواد اإلذاعية والتلفزيونية، ونلتمسو يف النصوص 
 .(1)والعروض اإلشهارية أو يف الػمجبلت واليوميات اؼبتخصصة

 يضاؼ إىل ىذا أف اغبجاج يعد شكبل من أشكاؿ التواصل والتخاطب، وحىت النقاش 
واغبوار، تعد موضوعاتو قضااي تشمل كل اؼبعارؼ اإلنسانية فهو هبذا ال يتبع أي منطق، وفيما خيص 

 .موضوعاتو فهي ليست ؿبددة

 أف اغبجاج متدرج األدلة واغبجج من درجة الشك "Mark Anginoمارك أنـجينو " ويؤكد 
إىل درجة االحتماؿ، وغرضو االختزاؿ والتقليص من دائرة الشك، والتغلب على مقومات الًتدد، 

 .(2)وتذويب اؼبسبقات الفكرية اعباىزة

 ىذا القوؿ يشَت إىل أف اؼبتكلم حياوؿ إقناع اؼبستمع جبملة من األدلة اليت قد تكوف يف ذىن 
اؼبتلقي مشكوكا فيها، فيحوؽبا إىل ؿبتملة أو حىت يقينية بطريقة حجاجية مقنعة، فهو بقدر ما يوظف 

 .ما يبلءـ حجتو بقدر ما يقًتب من غايتو

 ينبغي مقارنتو دبفهـو الربىنة Argumentation"اغبجاج" وألخذ فكرة واضحة عن مفهـو 
Démonstration أو االستدالؿ اؼبنطقي يف اػبطاب الطبيعي، فهو ليس خطااب برىانيا للمقارنة 

ابؼبعٌت الدقيق للكلمة، فهو ال يقّدـ براىُت وأدلة منطقية، وال يقـو على مبادئ االستنتاج اؼبنطقي، 
الستدالؿ valide ال تعٍت الربىنة على صدؽ إثبات ما، أو إظهار الطابع الصحيح " اغبجاج"فلفظة 

 . (3)ما من وجهة نظر منطقية

                                                           

، دار الثقافة للنشر 2005- 1، دمحم طروست، ط(من داخل الّدراسات الببلغية و اللسانية)النظرية اغبجاجية : ينظر( 1)
  .7والتوزيع الّدار البيضاء، اؼبغرب، ص

 .13-12،  ص التواصل واغبجاجآلليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغَت: ينظر( 2)
 .16 ػ 15اؼبغرب، ص- ، الدار البيضاء2006-1اللغة و اغبجاج، أبوبكر العزاوي، ط:  ينظر (3)
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 فاغبجاج إذا نشاط قويل، وإذا ما أتملناه من زاوية نظر الفاعل الػمػحاجج وجدانه يتعلق 
 (1 ).ببحث مزدوج عن اغبقيقة

يتمثل ىذا النوع يف التعامل مع اغبجاج يف ذبليو العقلي فبل نبحث فيو إال : حبث ذو طابع عقلي-أ
 .عن منطق الربىنة يف صوره اؼبختلفة

و ىذا النوع يتمثل يف اعتبار أف اؼبشكل الوحيد للتواصل اإلنساين، يتجسد يف : حبث أتثريي- ب
إدخاؿ طرؼ آخر يف الكوف اػباص خبطابو، لذلك فبل يقع تسخَت خطط قائمة على اإلغراء 

 .(2 )واإلقناع اللذين قد يتجهاف كبو االمتزاج

 ولذلك يتضح لنا أف اغبجاج مل يكن وليد العصر اغبديث، أو القضااي اعبديدة لكن جذوره 
فمن الزاوية التارخيية تعود جذور ىذا البحث إىل الفًتة اليواننية، وخصوصا ، كانت ضاربة منذ القدـ

 الذي تناوؿ كثَتا من الظواىر اؼبرتبطة ابؼبمارسة اغبجاجية بدرجة "Aristoteأرسطو "مع الفيلسوؼ 
وىو اؼبنطق )عالية من الدقة والشموؿ، ويظهر ذلك واضحا يف األجزاء اؼبتعلقة ابلتدليل البلصوري 

" اعبدؿ" خاصة يف كتاب "Organon األورغانون"من مدونتو اؼبنطقية  (الطبيعي أو منطق اغبوار
 ".فن الشعر"وكتاب " السفسطة"و" اػبطابة"و

 وقد عاىن الدرس اغبجاجي يف السياؽ الغريب حالة من الركود على امتداد ما يقارب طبسة 
من حوايل القرف الثاين ميبلدي إىل حدود عصر ) الرومانياف "شيشرون" و"كونتيليان"عشر قران منذ 

إىل دراسة اعبوانب الببلغية - خبلؿ ىذه الفًتة-، وقد كاف اىتماـ الباحثُت منصرفا (النهضة
واألسلوبية، مع إمهاؿ واضح للفعالية اغبجاجية االستداللية، ألف االعتقاد الذي كاف سائدا يف ىذه 
الفًتة إف النموذج األمثل لبلستدالؿ ىو الربىاف القائم على مبادئ اؼبنطق وأسس الرايضيات، وليس 

، وقد أسهم يف ىذه النظرة (...)اغبجاج اؼبلتبس بتقنيات اللغة وطرقها التعبَتية الغامضة واؼبلتبسة 

                                                           

 .14ص، 2009، 1ضبد الودرين، دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة، ط أ:، ابتريك شارودو، ترصبةاألسلوباغبجاج بُت النظرية و (1)
 .16-15 اؼبرجع نفسو، ص(2)
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للحجاج شيوع النزعة العقلية يف الفلسفة الغربية، نتيجة القراءة اػباصة للًتاث اليوانين، وخصوصا 
غَت أف - آنذاؾ-األرسطي يف األدبيات اؼبسيحية، اليت كانت سبثل الصوت األعلى يف الفكر الغريب، 

ىذا اػبفوت للدرس اغبجاجي يف الفكر الغريب كاف يوازيو ازدىار كبَت يف الػمجاؿ العريب اإلسبلمي، 
 يف ىذا الباب "أرسطو"الذي احتضن ىذا الدرس يف سياؽ انفتاح الثقافة اليواننية، وترصبت كتب 

، وشرحت شروحا وافية من طرؼ اؼبناطقة (فن الشعر)وكتاب  (اعبدؿ، اػبطابة، السفسطة)
والفبلسفة اؼبسلمُت، وخصوصا الفارايب، وابن سينا، وابن رشد، فبا أسهم يف شيوع األساليب 

اغبجاجية يف اؼبدارس اإلسبلمية، دبختلف توجهاهتا واختصاصاهتا، فسارع اؼبسلموف إىل اإلفادة من 
، كعلم الكبلـ والفقو، واألصوؿ، بل إف الدرس اغبجاجي  ىذه األساليب يف ضبط كثَت من العلـو

سيتوج بقياـ علم خاص يدرس الفعالية اغبوارية واغبجاجية الذي ظبي بعلم اؼبناظرة، وآداب البحث 
 (1 ).الذي يعّد نظرية عربية أصلية يف اغبجاج بشىّت أنواعو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 272ـ، ص1999-اؼبغرب، دط-الببلغة العربية أصوؽبا وامتداداهتا، دمحم العمري، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء: ينظر (1)
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 :احلجاج ووجوهه الداللية والوظيفية- العنصر الثاين

ىناؾ ؾبموعة من اؼبصطلحات تتقاطع ومصطلح اغبجاج وتتداخل معو، ولكنها قد زبالفو سياقيا 
 :حبسب الوظيفة الداللية، فنجد منها

 (: la controverse)احلجاج واجلدل  .1

اعبدؿ مقابلة اغبجة ابغبجة، »، كما أف (1) اعبدؿ لغة امتداد اػبصومة ومراجعة الكبلـ
 .(2 )«اؼبناظرة واؼبخاصمة: واجملادلة

إخبار كل واحد من اؼبختلفُت حبجتو »ىو  (ىػ456ت)" ابن حزم"  أما اصطبلحا فحسب 
ودبا يقّدر أنو حّجتو، قد يكوف كبلمها ُمبطبل وقد يكوف أحدمها مبطبل واآلخر ؿُبّقا إما يف لفظو وإما 

، كما قبد من (3 )«يف مراده أو يف كليهما، وال سبيل أف يكوان معا ؿُبّقُت يف ألفاظهما ومعنييهما
 .(4 )«أف اعبدؿ عبارة عن قدرة كبلمية وبراعة حجاجية»ضَبطَو بػ 

ىو النػزاع واػبصاـ - حسب ابن منظور–     يقًتب ترادؼ اعبدؿ واغبجاج كثَتا، ألف اغبجاج 
مقابلة اغبّجة »- حسبو-بوساطة األدلّة والرباىُت واغبجج، فهو بذلك مرادؼ للجدؿ، ألف اعبدؿ 

الفرؽ بُت اعبدؿ واغبجاج »": الفروؽ"وجاء يف معجم . (5 )«ابغبجة، وىو رجٌل ؿِبجاٌج أي َجِدؿٌ 
أف اؼبطلوب ابغبجاج ىو ظهور اغبجة، وأف اؼبطلوب ابعبداؿ الرجوع عن اؼبذىب، فإف أصلو من 

 . (6 )«اعبدؿ وىو شّدة القتل، ومنو األجدؿ لشّدة قوتو بُت اعبوارح

                                                           

                                              .[َجَدؿَ ]، مادة 1/433، 2013معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ربقيق عبد السبلـ ىاروف، دار الفكر، دط، : ينظر (1)

 . 1/407، 1979-بَتوت، دط- طاىر أضبد الزاوي، اؼبكتبة العلمية: النهاية يف غريب اغبديث، ابن األثَت، ربقيق (2)

، ربقيق(3)  . 1/45دت، -أضبد دمحم شاكر، دار الكتب العلمية، بَتوت، دط:  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز

 .14دت، ص-اعبزائر، دط- اعبدؿ يف العقلية اإلسبلمية، دمحم التومي، شركة الشهاب (4)
 . 3/98، [َج َد ؿَ ]لساف العرب، مادة  (5)

 .83دت، ص-معجم الفروؽ يف اؼبعاين، دمحم فريد عبد هللا، دار اؼبوسم، دط (6)
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  لكن سبوضع اللفظُت يف القرآف الكرًن يُظهر أف اغبجاج أوسع من اعبدؿ، كما أف اعبدؿ 
ألصق ابلصناعة اؼبنطقية، والنص القرآين ال يستجيب لفكرة مرادفة اغبجاج للجداؿ أو للمذىب 

 . (1)الكبلمي

 الذي شّق طريقا خاصا  (ـ1406-ىػ808ت ) "ابن خلدون" يتحدد مفهـو اعبدؿ أكثر مع 
وأما اعبدؿ فهو معرفة »: يف النظر الػمصطلحي؛ إذ كاف دقيقا يف بسط ماىيتو، فعرّفو وظيفيا بقولو

آداب اؼبناظرة اليت تػجري بُت أىل اؼبذاىب الفقهية وغَتىم، فإنو لػّما كاف ابب اؼبناظرة يف الرّد 
والقبوؿ مّتسعا، وكل الواحد من اؼبتناظرين يف االستدالؿ واعبواب يرسل َعَنانو يف االحتجاج، ومنو ما 

يكوف صوااب ومنو ما يكوف خطأ، فاحتاج األئمة إىل أف يضعوا آدااب وأحكاما يقف اؼبتناظراف عند 
، فاعتربه القاعدة اليت يستند (2 )«..حدودىا يف الرّد والقبوؿ، وكيف يكوف حاؿ اؼبستدّؿ والػُمجيب

إليها لتهيئة أصوؿ اؼبناظرة واالستدالؿ وآداهبما وأحواؿ اؼبتناظرين، واألحكاـ اليت جيب أف يراعوىا يف 
 .احتجاجاهتم وأخذىم ورّدىم

ولذلك قيل إنو معرفة ابلقواعد من »:  وخّط ابن خلدوف تعريفا آخر للجدؿ ال يقّل دّقة بقولو
اغبدود واآلداب يف االستدالؿ، اليت يُتوّصل هبا إىل حفظ رأي وىدمو، كاف ذلك الرأي من الفقو أو 

وىو »، كما جعل اغبجاج من تقنيات علم الكبلـ، ذكر ذلك يف ربديد ماىية ىذا العلم (3)«غَته
 .(4)«يتضمن اغبجاج عن العقائد اإلديانية ابألدلة العقلية

 وإذا سّلمنا أبف اغبجاج أوسع من اعبدؿ فإف كّل جدؿ حجاج وليس كّل حجاج جدؿ، 
ولذلك كاف اغبجاج القاسم اؼبشًتؾ بُت اعبدؿ واػبطابة، ابعتبارمها قوتُت إلنتاج اغبجج، إال أف 

                                                           

، 2007- 2اغبجاج يف القرآف الكرًن من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية، عبد هللا صولة، دار الفرايب، بَتوت، ط: ينظر (1)
 . 16ص

- علي عبد الواحد وايف، دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر، بَتوت: مقدمة ابن خلدوف، عبد الرضبن بن خلدوف، ربقيق (2)
 .  820، ص1961-2لبناف، ط

 .   821اؼبصدر نفسو، ص (3)

 .   821نفسو، ص (4)
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نوعية اغبجج زبتلف بينها، وإذا كانت ااّجة ىي الطريقة اليت تطرح هبا األدلّة، فهذا يعٍت أبف أدلّتها 
كثَتة، كاالستقراء والقياس الظاىر، وىذا ؾبالو اعبدؿ واؼبثل والضمَت وؾبالو اػبطابة، ومن مثّ ديكن 

القوؿ إنو يوجد على األقل حجاجاف، حجاج جديل وحجاج خطايب؛ فاعبديل سبثّلو يف الًتاث 
اإلسبلمي مناظرات علم الكبلـ أو اؼبذىب الكبلمي يف القرآف أو االحتجاج النظري يف القرآف، 

، وىو "اػبطابة" يف كتاب "أرسطو"اجتهدت فيو كتب علـو القرآف، أما اػبطايب فهو ما عرض لو 
حجاج موجو إىل اعبمهور ذوي أوضاع خاصة، وىو يتعدى ىذا التأثَت العقلي إىل ما ىو عاطفي 

إلاثرة اؼبشاىد واالنفعاالت وإرضاء اعبمهور واستمالتو، ولو كاف دبغالطتو وخداعو وإيهامو بصحة ما 
 .  يُقاؿ

 : (Persuasion) احلجاج واإلقناع  .2
ىو العدؿ من الشهود، أي رضا يقنع بو ويرضى  (بفتح اؼبيم)والػَمقنع »اإلقناع لغة الرضا،   

قانع عن أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، يقاؿ فبلف ُمقنع يف العلم وغَته أي : ويف اغبديث.  برأيو وقضائو
ُ
كاف اؼب

أما اصطبلحا فقد خاض يف مفاىيمو صباعة من األصوليُت وعلماء الكبلـ والفبلسفة، . (1)«رًضا
ىو ضبل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخّلي عن فعلو »:  إذ يقوؿ"حازم القرطاججيّن "منهم 

، ومعناه أنو عملية طرح اغبجج وؿباولة ضبل اؼبخاطب على اإلقرار بقبوؿ ما يطرحو (2 )«واعتقاده
 . اؼبتكلم

، معٌت ىذا أف اإلقناع فعٌل لغوي (3)كما يعرؼ اإلقناع أنو ؿباولة واعية للتأثَت يف السلوؾ
مشحوف أبنشطة فكرية تنتج عنها آاثر سلوكية تتجّسد يف شكل مواقف، ؾبالو اػبطاب، يرتكز على 

الذي " اإلقناع ابلشيء"وىناؾ . اؼبنطق واغبّجة، ويتطّلب درجة عالية جّدا من الثقافة والدراية ابآلخر

                                                           

 . 12/202، [َؽ َف عَ ]لساف العرب، ابن منظور، مادة  (1)

، 1966-تونس، دط- دمحم اغببيب بن اػبوجة، دار الشرقية:  منهاج البلغاء وسراج األدابء، حاـز القرطاجٍّت، ربقيق(2)
 . 106ص

، 2005-لبناف، دط- بَتوت- أساليب اإلقناع يف اؼبنظور اإلسبلمي، طو عبد هللا دمحم السبعاوي، دار الكتب العلمية: ينظر (3)
 .15ص
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يطلق على اعًتاؼ اػبصم ابلشيء عند إقامة اغبجة عليو، وىو على العمـو إذا كاف ؼبا جيده اؼبرء من 
 .(1)أدلّة تسمح لو ابلرجحاف واالحتماؿ كاٍؼ لتوجيو سلوكو، إال أنّو دوف اليقُت من دقّتو

 إّّنا الوجو persuasionإف غاية اؼبتكلم اغبجاج، واإلبداع أييت يف درجة اثنية، واإلقناع 
أي بُت اإلقناع : القائم للحجاج ومرادفو اآلخر، وقد حاوؿ العديد من الدارسُت وضع الفروؽ بينهما 

و اغبجاج، وذلك أّف اإلقناع ىو ما بو حياوؿ اإلنساف إقناع نفسو، يف حُت أّف اغبجاج ىو ما  حياوؿ 
بو إقناع الطرؼ اآلخر، وذلك بوسائط متنافرة منها ما يعود للغة و ما توفره من ُبٌت وأساليب و 

ؽبذا يفصل بُت اغبجاج و اإلقناع الّنص اػبطايب . (2)مفردات و تركيب، و روابط مؤثرة  حجاجيا 
 . نص إقناعي، ولكنو نّص حجاجي

        ومن ىنا يطغى اغبجاج الذي صورتو اإلقناع يف كل موضع، وديكن فصل اغبجاج واإلقناع 
ألّف اغبجاج عملية اتصالية تُعتمد اغبجة اؼبنطقية ابألساس وسيلة »ابلّنظر إىل اغبجج اؼبعتمدة، ذلك 

 . ، إضافة إىل وظيفة التأثَت يف ىذه اغبجج(3)«إلقناع اآلخرين و التأثَت فيهم
   وابلّنظر إىل طبيعة اؼبتلقي، فإّف كاف اؼبتكلم خيربه بكبلـ جديد فهو يقنع، أّما إف كاف اؼبتلقي 

فيتحوؿ اػبطاب من إقناعي إىل حجاجي، ألّف  اؼبتلقي يف استخدامو غبجج . رافضا أو منكرا للكبلـ
ويتوقف اإلقناع على التأثَتات اليت حُيدثها الكبلـ بفضل . قد تعيق حجج اؼبتكلم يف بلوغ ىدفو

اؼبتكلم سواء تعلق األمر ابلفتنة أو االنفصاؿ أو إحداث ؾبرد تقدـ، وىو يتم من ىذا الوجو عن ذكاء 
صاحبو و بشيء دبعرفتو الّدقيقة بنفسية اؼبتلقي وقدراتو و آفاقو، لذلك نراه يعلن أمرا يذكر آخر، 

يسأؿ و جييب، بل قد أييت ابلفكرة الواحدة على أكباء ـبتلفة . خيتزؿ فكرة ويؤثر يف ربليل أخرى
 .فيتجلى يف خطابو سحر البياف وتتأكد فتنة الكبلـ

                                                           

 .15اؼبرجع السابق، أساليب اإلقناع من اؼبنظور اإلسبلمي، ص: ينظر (1)
-274، ص 2013- 9اعبزائر، العدد - مصطلح اغبجاج بواعثو وتقنياتو، عباس حشاين، ؾبلة اؼبخرب، جامعة بسكرة (2)

275.  

 .17أساليب اإلقناع يف اؼبنظور اإلسبلمي، ص (3)
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  إف الغاية فبا ذُكر ىي إحداث أثر ما يف اؼبتلقي أي إقناعو بفكرة معينة، وىو ما يعرّب عنو 
اللسانيوف ابلوظيفة اإلحيائية للكبلـ، وىو وضع إلقناع اؼبتلقي بفكرة ما أو حبقيقة معينة عن طريق 

تقنيات ـبصوصة، ويظهر ذلك أكثر يف اػبطاب اإلشهاري حيث حياوؿ اإلشهار دبنتوج معُت إقناع 
اؼبتفرج واستمالتو كزبوف، ويشًتط يف اإلقناع البنية اليت تكوف فيو دبنزلة الدليل الذي بلغ درجة 

الوضوح، فيصَت معها اؼبتوسل بو قادرا على الظهور على خصمو، كما لو كاف ىذا الدليل الظاىر 
مستغنيا بظهوره عن جانب االستدالؿ فيو، وىنا يتداخل االستدالؿ و اإلقناع، ألّف الدليل الذي ىو 

 .جزء من عملية االستدالؿ يوصف أبنّو مقنع أو غَت ذلك
     يتمثل ىدؼ اغبجاج يف اعبمهور، واؼبعيار األوؿ الذي نقيس بو خطااب معينا ىو قباعتو، بيد 
أنو ليس معيارا كافيا ألنو، ال ديكن أف هنمل نوعية اعبمهور الذي يتوجو اػبطاب إليو، إننا نستطيع 

والفيلسوؼ، ال  (نسبة إىل علم الكبلـ)التمييز بُت خطاابت رجل السياسة و اامي و العامل اؼبتكلم 
ويف الواقع، فإّف .فقط دبواضيعها بل ّنيزىا أيضا وخاصة ابعبمهور الذي تتوجو إليو تلك اػبطاابت

 سامع ـبصوص فئلقناعوحبسب التقنيات اؼبستعملة، ، متو للجمهورءقباعة اغبجاج تكوف حبسب مبل
.  تستعمل آليات ال تصلح إلقناع صبهور كوين 

 (pétition de principe) فهو اؼبصادرة على اؼبطلوب اغبجاج،أّما اػبطأ الذي ال يُغتفر يف   

 .(1)ميل إليهاػي  ولكن السامع ال،اغبجاج أبطروحة تظن أهّنا صاغبة ربطك وىو
  واعبدير ابلذكر أّف اغبجاج ال يُعٌت ابلغرض اؼبنشود، ذلك ألنّو مل يتم االرتكاز على اؼبسلمات 

 .الصحيحة اليت ذبدي نفعا يف إقناع اؼبستمع و التأثَت فيو
  نلحظ أّف ارتباط اغبجاج ابإلقناع أمر حاصل، إذ إنّو يُػَعدُّ الوجو اآلخر للحجاج، فهدؼ 

استخداـ اغبجاج يف اػبطاب ىو إقناع اؼبتلقي بفحوى ذلك اػبطاب، و جعلو يذعن ؼبا يطلبو 
اؼبتكلم، فمفهـو اإلقناع يقًتب من مفهـو اغبجاج الذي ىو طرح اغبجج و الرباىُت اليت ذبعل اؼبتلقي 

 .يذعن بدوف إكراه أو قسر
                                                           

ذبليات اغبجاج يف القرآف الكرًن سورة يوسف ػ أّنوذجاػ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت،  حياة دضباف، إبشراؼ : ينظر (1)
 .106، ص 2013ػ-2012اعبزائر، - عز الدين صحراوي، جامعة ابتنة/ د: األستاذ
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  وعليو فاإلقناع واغبجاج يقًتابف من بعضهما بعضا، وذلك أّف أحدمها ىو غاية اآلخر واآلخر 
وعلى الرغم من ىذا التداخل بُت اؼبصطلحُت، إالّ أّف ىناؾ حدا . ىو وسيلة األوؿ يف بلوغ غايتو

أّف اغبجاج  "Austin Freelyأوستني فريلي"فاصبل بينهما يتمثل يف درجة التوكيد حيث يرى 
؛ فاغبجاج يويل Emphasis))واإلقناع جزء من عملية واحدة وال اختبلؼ بينهما إال يف التوكيد 

الدعاوى اؼبنطقية أمهية خاصة، ولكّنو جيعل من اختصاصو أيضا الّدعاوي األخبلقية والعاطفية، أّما 
 .اإلقناع فإنّو ينعكس على الّتوكيد الّذي يبطل ضّده

       إّف قضية اإلقناع ال تتحدد يف ذاهتا، ألهنا مرىونة دبدى قباعة اغبجاج، فنجاعة اغبجاج  
تكمن يف إقناع الطرؼ الثاين دبا يطرحو الطرؼ األّوؿ يف العملية اغبجاجية، وقباعة اإلقناع تكمن يف 

 .مدى وصوؿ اػبطاب إىل ذىن اؼبتلقي وإذعانو ؼبا يطلبو اؼبتكلم أو الػمحتج
  وىكذا قبد أّف اإلقناع ديثل قاعدة اغبجاج اليت يسعى إليها، وبذلك يكوف ىو ؿبور الّدراسة 

الوجو العائم للحجاج، ومرادفو اآلخر عرب اؼبواضع اؼبنطقية، وبذلك : يف اغبجاج، و لذلك ُعدَّ اإلقناع
نستنج أّف اإلقناع حيمل معٌت اغبجاج، واغبجاج حيمل معٌت اإلقناع أي إّف اغبجاج ىو مطية اإلقناع 

 .(1)و اإلقناع ىو ىدؼ اغبجاج
من خبلؿ ما تقّدـ نستخلص أف ارتباط اغبجاج ابإلقناع ال ريب فيو، إذ اإلقناع وجو آخر 
من اغبجاج، فاستعماؿ اغبجاج يف اػبطاب ىو إقناع اؼبتلقي بفحوى ذلك اػبطاب وجعلو يذعن ؼبا 
ديليو اؼبلقي ويطلبو، فمفهـو اإلقناع يقًتب من مفهـو اغبجاج الذي ىو طرح اغبجج والرباىُت اليت 

ذبعل اؼبتلّقي يذعن دوف إكراه وال إرغاـ، وعليو فإف أحدمها ىو غاية اآلخر، واآلخر ىو وسيلة األوؿ 
 .يف بلوغ غايتو

  فاإلقناع مرىوف بنجاعة اغبجاج، أي مدى وصوؿ اػبطاب إىل ذىن اؼبتلّقي، وابلتايل يكوف 
 .اإلقناع قاعدة للحجاج الذي يسعى إليها

 : ومن ىنا فإف العبلقة بُت اغبجاج واإلقناع تكمن يف
                                                           

 .106اؼبرجع السابق، ذبليات اغبجاج يف القرآف الكرًن، ص  (1)
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 .أي نّص خطايب حجاجي ىو نص إقناعي ابلضرورة -
 .ليس كل نص إقناعي نّصا حجاجيا -
اغبجاج واإلقناع جزآف لعملية واحدة، يرتبط اإلقناع ابغبجاج ارتباط النص بوظيفتو اعبوىرية  -

 .اؼببلزمة يف ؿبيط أنواع نصية أخرى
  ديكن القوؿ إف اغبجاج فعالية تداولية جدلية، ويرتبط أشّد االرتباط بعناصر اؼبقاـ، فكلما 

وقفنا إىل لفظ اغبجاج تسارعت على أذىاننا داللتو على معٌت التفاعل، فهو أصل يف كل تفاعل بُت 
 .طريف اػبطاب

  وقد يّدؿ اغبجاج دبعناه العادي على طريقة عرض اغبجج و تقدديها، و يستهدؼ ااجج 
 .التأثَت يف اؼبتلقي، فإف مّت لو ذلك، كاف اػبطاب انجحا فّعاال

اجوج أو )ليس ىدفو اإلفهاـ فحسب، بل ديتّد ىدفو ليشمل التأثَت يف اؼبتلقي  (الػمحاجج)واؼبتكلم 
، قصد توجيو موقفو وجهة ؿبّددة، حيث ينبغي إقناعو أبمر ما أو تغيَت قناعتو اذباه سلوؾ (الػمحاجج

 .(1)أو موقف معُّت 
  واإلقناع جُيعل منزلة إلطار الربىنة اإلقناعي، الذي يفًتض أف يُنشئ ىذا االختيار أو ذاؾ، 

سواء أكاف دحضا أـ تربيرا أـ موازنة، فمن داخل ىذا اإلطار يُنشئ الفاعل : اؼبتعلق إبطار اإلشكالية
اباللتجاء إىل أساليب ـبتلفة، داللية وقولية وذات صلة ابلبناء وذلك  (اؼبناظرة)ما يػمكن تسميتو بػ 

 .(2)إلقامة دليل على اؼبوقف اؼبتبٌّت خبلؿ اغبكم
 
 
 

                                                           

أحباث يف )بلقاسم دفة، ؾبلة اؼبخرب / د.، أ(دراسة تداولية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية)اسًتاتيجية اػبطاب اغبجاجي : ينظر (1)
 .496، ص 2014- 10اعبزائر، العدد - ، جامعة بسكرة(اللغة و األدب اعبزائري

، 2009- 1أضبد الورداين، دار الكتاب اعبديد اؼبتحّدة، ط: اغبجاج بُت النظرية واألسلوبية، ابتريك شارودو، ترصبة: ينظر (2)
 .61ص 
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 :   (1)ورغم ىذا التداخل بينهما إال أف ىناؾ حّدا يفصلهما، نوّضحو فيما يلي

 Convictionاإلقناع  Argumentationاغبجاج 
 . فن اإليعاذ واؼبناورة - .مسار حواري يستخدـ أحكاـ القيمة -
 .ىدفو اإلقناع بكل الوسائل حىت غَت العقلية - .ىدفو اإلقناع على أسس عقلية -
صبهور خاص لكن اؼبقصود منو صبهور  -

 .عاـ
 .صبهور خاص، صبهور مستهدؼ -

 .كل نص إقناعي ليس حجاجيا ابلضرورة - .كل نص حجاجي إقناعي ابلضرورة -
 .كل تواصل يهدؼ إىل اإلقناع - .ليس كل تواصل يهدؼ إىل اغبجاج -
تفكَت شخصي تؤدي فيو صورة الذات  - . إنو ؾباؿ الرأي واؼبمكن واالحتماؿ -

 .اؼبقنعة دورا أساسيا
 

 :(La Démonstration)احلجاج والربهنة  .3

   يقع اللفظاف يف كثَت من اؼبواضع مًتادفُت، حيث ينوب أحدمها عن اآلخر، غالبا ما 
 .يستعمبلف بصفتهما مصطلحا واحدا

، ..ىو ّنط استداليل ينفرد دبميزات خاصة، كاليقُت والقطيعة والدّقة والتقنُت: ربديد الربىاف -
برىَن يربىُن برىنًة، إذا جاء : يقاؿ- البّينة-الربىاف اغبجة الفاصلة »: وىذا ما أثبتو ابن منظور يف قولو

 .(2 )«حبجة قاطعة للخصم

 يصنف الربىاف كصنف من اغبجاج يف فبيزات "ابن منظور"  نفهم من ىذا التحديد أف 
، (3 )«اغبجة ىي الدليل إذا كاف برىاان أو إقناعا أو شغبا»: "ابن حزم"خاصة بو، ويقوؿ يف ذلك 

                                                           

 .31، ص2012- 1اغبجاج يف اػبطابة النبوية، عبد اعبليل العشراوي، عامل الكتب اغبديث، األردف، ط: ينظر (1)
 .4/271لساف العرب،  (2)
، مرجع سابق، ص (3)  .39اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز
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، فكل حجاج استدالؿ، وليس كل استدالؿ "االستدالؿ"واؼبصطلح اعبامع الذي يشملهما ىو 
 .حجاجا، وكل برىنة أو استنباط أو قياس يعّد استدالال، والعكس صحيح

ا َم اِت ِت َما﴿: ويف قولو تعاىل َكْل ا ُق َكْل ُق  َكْل
ِإ
او َكْل ا َم اُق وا ُق َكْل َم اَم ُق ا ُق َكْل ُق َكْل ا َأ َم اِت ُهُّي َم ىاتوا برىانكم، ىلّموا : ، أي[111/البقرة] ﴾اِت َكْل

 .حبّجتكم على اختصاصكم بدخوؿ اعبنة إف كنتم صادقُت يف دعواكم

  وابلرغم من تداخل مصطلحي اغبجاج والربىاف إال أف ىناؾ فروقا بينهما، ديكن تلخيصها يف 
 :(1)اعبدوؿ التايل

 

 Démonstrationاالستدالؿ الربىاين  Argumentationاغبجاج 
  (برىنة ربليلية)منطق صوري ال حيمل الّلبس  - مسار حواري يستخدـ أحكاـ القيمة -
 مساره كوين خياطب اإلدراؾ - ىدفو اإلقناع على أسس عقلية -
موجهة إىل )الربىنة ليست شخصية  -

 وىي ليست ملزِمة (ما)طرؼ 
 برىنة ال شخصية وىي ملزِمة -

 ؾبالو اليقينيات - (الُعرؼ)ؾبالو الرأي واؼبمكن  -
 حجة واحدة ديكن أف تكوف قاطعة - اغبجج فيو تكوف كثَتة نسبيا -
صبهور خاص لكن يُقصد بو صبهورا  -

 كونيا
 صبهوره كوينّ  -

 

يعّد القياس من و ،إف التقنيات اغبجاجية سواء اؼبنطقية منها أو الببلغية تقـو على القياس 
ضمن التقنيات اؼبستمدة من الربىاف، على اعتبار أف اعبامع بُت اغبجاج و الربىاف ىو ربقيق 

ماٍه بُت اػبطاب اغبجاجي و اػبطاب الربىاين، إذ ػاالقتناع، غَت أف ىذا ال ينبغي أف يومهنا بوجود ت
العزاوي يف إطار مقارنتو بُت أبوبكر إليها أشار ىناؾ حدود فاصلة بُت ىذين النمطُت اػبطابيُت، 

                                                           

 .31اغبجاج يف القرآف الكرًن، عبد هللا صولة، ص (1)
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 : إف اغبجاج"انسكومرب" و "كرويد"مفهـو اغبجاج ومفهـو الربىنة بقولو أتسيسا على ما ورد عند 
ال يقدـ براىُت و أدلة منطقية و ال يقـو على مبادئ االستنتاج اؼبنطقي، فلفظة اغبجاج ال تعٍت »

 .(1)«ما الطابع الصحيح الستدالؿ الربىنة على صدؽ إثبات ما أو إظهار

 على أف اغبجاج مغاير للربىاف، من حيث كونو مؤسسا على بنية األقواؿ ذاهتا "رويكد"يؤكد  
إف اغبجاج ذو بعد لغوي داليل . وتسلسلها واشتغاؽبا داخل اػبطاب، فهو موجود يف اػبطاب فقط

ربكمو صبلة من التعالقات القائمة بُت األقواؿ، على خبلؼ الربىاف الذي يتأسس من أقواؿ مستقلة 
يعرب كل قوؿ منها عن قضية، وابلتايل فتسلسل األقواؿ يف الربىاف يقـو على اعتقاد اؼبتكلم حبالة 

بعبارة أخرى إف ترابط األحداث والوقائع يف الربىاف ليس مؤسسا على األقواؿ نفسها، وإّنا و ،األشياء
على القضااي اؼبتضمنة والتعالقات القائمة بينها، لذلك قبده خيضع ؼبعيار الصدؽ والكذب على 

. (2)خبلؼ اغبجاج

، "Chaïm Perelman يردلانشاييم ب"إف ىذا التمييز بُت اغبجاج والربىاف وارد أيضا عند  
الذي يؤكد على أف ما دييز اػبطاب اغبجاجي ىو أنو خطاب غَت برىاين، وابلتايل فإف االستدالالت 
اليت يوظفها ال تتماىى مع اغبساب اآليل أو االستدالالت الصورية اليت ديكن مبلحظتها يف اػبطاب 

 وىو بذلك يضع فصبل بُت ،الربىاين، من مث قبده يبٍت نظريتو يف اغبجاج على اػبطاب غَت الربىاين
 بُت الربىاف "أرسطو"وقدديا ميز . ؾباؿ اغبجاج الذي ىو الببلغة وؾباؿ الربىاف الذي ىو اؼبنطق

  يتميز ىذا األخَت بتوفره على مقدمات،(Raisonnement dialectique)واالستدالؿ اعبديل 
(Prémisses) تشكل مقدمات منطقية، يف حُت أف " أوىل" أو " صحيحة" ىي عبارة عن معارؼ

.  وليس على حقائق مربىن عليها" اآلراء اؼبقبولة"االستدالؿ مؤسس على 

                                                           

 .18اللغة واغبجاج، أبوبكر العزاوي، مرجع سابق، ص (1)
 .19اؼبرجع نفسو، ص: ينظر( 2)
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 إىل أف اغبجاج يقتضي تفاعل الذوات، يف حُت أف الربىاف ينفي ايعود جوىر االختبلؼ إذ 
 دبنأى عن ظروؼ أنو لكونو دبنأى عن صبيع أتثَتات اللغة والعواطف، كما ،الذات، لذا فهو صاـر

. ما يستعمل فيولَذيناؿ اؼبكاف والزماف

 إىل أف الربىاف ينبٍت على االنطبلؽ من مقدمات الستنباط نتائج تفضي إليها اخلص إذػف 
 "Olbrechts-Tyteca تتيكا" و "perelman  بريدلان"تلك اؼبقدمات ابلضرورة، لذلك يعترب 

 فالنتيجة فيو adhésionأنو يصبو إىل اغبقيقة، أما اغبجاج فيصبو إىل التأييد و اؼبوافقة  (1958)
إف اغبجاج ال يدعي أبدا اليقُت، و إّنا يغلب عليو الطابع . ليست ضرورية و ال مضمونو و ال واحدة

: (1)النسيب و الذايت، و ذلك لكوف اغبجج اللغوية متسمة ابؼبميزات التالية

. إهنا سياقية حبكم أف السياؽ ىو الذي جيعلها حجة- 

.  إهنا نسبية حبكم أف لكل حجة قوة حجاجية معينة- 

. إهنا قابلة لئلبطاؿ و الدحض- 

وىي فبيزات ذبعل من اغبجاج مران و تدرجييا واحتماليا، خببلؼ الربىاف الذي يتميز بكونو صارما و 
أف الربىنة اؼبعنية ىنا ىي الربىنة  Alron"( 1993) ألرون"يف االذباه نفسو يوضح . مطلقا و حتميا

. (2)الصورية اػباصة ابلرايضيات و اؼبنطق

من أف  Meyer" (1993) مايري"غَت أف ىذا التمايز القائم بُت اغبجاج و اؼبنطق مل دينع  
حياوؿ الربط بُت اغبجاج و اؼبنطق يف اعتباره للحجاج أبنو ليس قياسا ضعيفا مفتقرا إىل اؼبقدمات 

                                                           

 .19اللغة واغبجاج، ص: ينظر (1)
 .20اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (2)
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 ديكن أف تنتقل من االستعارة إىل اؼبنطق مرورا ابغبجاج و من اعبواب "اللوغوس"إف سلسلة . اؼبنطقية
. (1)السريع و السهل إىل اعبواب اؼبؤسس

 الذي أصبل نقاط االختبلؼ القائمة بُت "العمريدمحم " ؽبذه النقطة دبا أورده طرحناختم ػف 
:  (2)اغبجاج و الربىنة فيما يلي

يقًتف اغبجاج دبستمع معُت خاص أو متخصص و ىذا ما جيعل اؼبقدمات اغبجاجية غَت بديهية - 
.  و ال منطقية و ال مربىن عليها و إّنا ىي قضااي مقبولة و متفق عليها

 وىذا يفتح اجملاؿ واسعا لتعدد ،استعماؿ اللغة الطبيعية يف اغبجاج وىي لغة ملبسة ألفاظها- 
. الدالالت و القراءات اتملة

. مسار اغبجاج ال أيخذ طريق الصرامة الربىانية إال يف اذباه السلب أي إثبات ما ليس فبكنا- 

.  إف اغبجاج سجاؿ من حيث كونو يعارض على الدواـ و لو ضمنيا- 

  (:Le Dialogue)احلجاج واحلوار . 4

َم  ِت ُق ُقا﴿:   جاء اغبوار يف القرآف يف قولو تعاىل ا ُق ا َم ُق َم ا ِت َم اِت ِت ِت وا َم َم اَم َمفَم ا ان زُهُّي ا َم َأعَم ا َم ًلا نكَم ا ِت ُق ا َأ َكْلَثَم  ﴾ َأَنَم
 [.34الكهف، ]

  وأوّد ىنا أف أعرض إىل معٌت اغبوار لغة واصطبلحا، فأصل اغبوار يف اللغة الرجوع عن الشيء 
رجع إليو، ومنو استعاذة النيب عليو الصبلة : أو إىل الشيء، حاَر إىل الشيء وعنو َحْورًا وؿَبَارًا وؿَبارةً 

، أما من الناحية (3)الػُمراَددة يف الكبلـ: من اغبََوِر بعد الَكَوِر، فااورة ىي: والسبلـ يف اغبديث
فبل خيرج عن معناه اللغوي، وىو اؼبراجعة يف الكبلـ، ومنو التحاور أي التجاوب، وىي : االصطبلحية

                                                           

 .33اغبجاج يف القرآف، عبد هللا صولة، مرجع سابق، ص:  ينظر (1)
 . 27اؼبغرب، ص-، أفريقيا الشرؽ2002-2يف ببلغة اػبطاب اإلقناعي، دمحم العمري، ط:  ينظر (2)

، 1، طبَتوت-  الفكر اؼبعاصرداردمحم رضواف، : ، ربقيقدمحم عبد الرؤوؼ اؼبناوي، التوقيف على َمَهّمات التعاريف :ينظر  (3)
 . 299ص ـ،1999
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ضرب من األدب الرفيع وأسلوب من أساليبو، وقد ورد لفظ اعبدؿ وااورة يف موضع واحد يف القرآف 
ا َم ِت ٌعا﴿: يف قولو تعاىل ِت يٌع ا َم َم اواُهَّلل  ُهَّلل

ِإ
او َم َم  ُق َم ُق ا َم يُق َم َكْل َم ا  ُق واُهَّلل ا َم ِت اواُهَّلل  َم

ِإ
او َم ْشَكْل َم ِت َم ا َم  ا َم َكْل ِت ا ِت َم َم اِت ُق ا ُق ُهَّلل ِت او  اَم ا َم َكْل ُق اواُهَّلل يَم ِت ا َم  ﴾ َم َكْل

. ، وقريب من ذلك اؼبناقشة والػمباحثة وىي أف يستخرج كل اثنُت ما عنده من كبلـ[01/اجملادلة]
 . (1 )«اؼبناقشة االستقصاء يف اغبساب حّق ال ُيًتؾ منو شيء»و

  ودبا أف اغبوار واعبداؿ جيتمعاف يف كوهنما كبلما بُت اثنُت، فهذا يربطهما أيضا ابغبجاج، إال 
 .أف اعبداؿ خصومة وشّدة، خبلفا للمحاورة اليت سبيل إىل اؽبدوء والتجاوب

  وقد اشتهر من اغبوار ما يعرؼ اباورات العقلية يف الفلسفة اإلغريقية، وذلك عند 
، فكانت حبق ّنوذجا للتفاعل اؼبعريف والعقلي "سقراط" الذي أجراىا مع أستاذه "أفالطون"

واشتهرت  (األنطولوجيا، اؼبيتافيزيقا، األخبلؽ، اؼبنطق)والفلسفي، وذلك يف أنساؽ الفلسفة اؼبعروفة 
 .  اليت كتبها أفبلطوف" ؿباورة فيدوف"منها خصوصا 

 أعّمها صبيعا، وكلها تدخل فيو احلوار  والفرؽ بُت اغبجاج واغبوار واؼبناظرة واعبداؿ أف 
الشًتاكها معو يف أهنا مراجعة الكبلـ ومداولتو بُت طرفُت، فهي تدخل يف معٌت اغبوار من ىذا الوجو، 

مث زبرج اؼبناظرة عن داللتها على الفكر والّنظر، وخيرج اعبداؿ وااجة يف داللتهما على اؼبخاصمة 
 .واؼبنازعة

 (:  La Discussion)احلجاج وادلناقشة . 5

نقش الّشوكَة ينقشها نقًشا »تعترب اؼبناقشة لوان حواراي كذلك، وىي يف أصلها اللغوي 
استقصاه، : أخرجها من رجلو، وبو ظبي الػِمنقاش الذي يُنَقُش بو، وانقشو اغبساَب مناقشة: وانتقَشها

                                                           

 .5/222 النهاية يف غريب اغبديث، ابن األثَت،  (1)
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من اسُتقِصَي يف ؿباسبة ُحوِقَق، وأصل اؼبناقشة :  أي( 1)[َمْن نُوِقَش اغِبَساَب ُعذِّبَ ]: ويف اغبديث
، فاؼبناقشة دبعٌت االستخراج واؼبراد ىنا اؼببالغة يف (2 )«من نفس الشوكة استخرجها من جسمو

، واالستيفاء خصيصة (3)االستيفاء والتحّري، واؼبعٌت أف ربرير اغبساب يؤّدي إىل استحقاؽ العذاب
 .حجاجية سنبّينها الحقا يف ىذا البحث

  لقد ظبيت اؼبناقشات العلمية هبذا االسم ؼبا فيها من صرامة يف االستقصاء وااسبة لؤلعماؿ 
البحثية اؼبقدمة من قبل الطبلب والباحثُت؛ ففي اؼبناقشة إظهار اغبساب بُت شخصُت وفيها إيراد 

األخطاء وتبياهنا ابغبوار الذي يتجاوز اثنُت أو أكثر حوؿ قضية ما، يطرحوف فيها أفكارا ويناقشوهنا 
فيما بينهم للوصوؿ إىل أىم النقاط، ولتّتضح لديهم األفكار أكثر، شرط أف تكوف يف انتظاـ وىدوء 

  .لتفضي إىل النتيجة اؼبرجوة

  أما من الناحية االصطبلحية فقد صارت اؼبناقشة لوان حواراي ذا طبيعة خاصة؛ حيث ذبتمع 
موقف ـبطط يشًتؾ فيو ؾبموعة »صباعة من الناس لُتدير حوارا حوؿ مسألة متفق عليها سلفا، وىي 

من األفراد ربت إشراؼ قيادة معينة وتوجيهها لبحث مشكلة أو موضوع ؿبدد بطريقة منظمة، 
 . (4 )«ويعرؼ كل فرد فيها دوَره، هبدؼ الوصوؿ إىل حل تلك اؼبشكلة

  لقد أخذ ىذا النمط طريقو بثبات يف شىت صور التعليم اؼبعاصر، فكاف طريقا غبّل اؼبشاكل 
االجتماعية، والوسيلة الناجعة لنجاح العملية التعليمية والًتبوية، ومناقشة قضية ما، تكوف ابلسؤاؿ 

 .واعبواب الذي يعترب لوان حواراي حّثت عليو كثَت من الشرائع واغبكم والفلسفات
                                                           

طو : ، ربقيق5636: صحيح البخاري، أبو عبد هللا البخاري، كتاب الرِّقاؽ، ابب من نوقش اغبساب ُعّذب، حديث رقم (1)
ا﴿: أليس يقوؿ هللا تعاىل: قلت: قالت عائشة. 1325، ص 2011-اعبزائر، دط- عبد الرءوؼ سعد، دار الرشيد بُق َم سَم ا ُق فَم  َم َم َكْل

و َم ِت ا ا   .1325اؼبرجع نفسو، ص: ينظر. ذلك الَعرضُ :  قاؿ﴾اِت َم ًبا
 . 14/339، [َف َؽ شَ ]لساف العرب، مادة  (2)

-، عبد القادر شيبة اغبمد، دار الكتب العلمية:فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقبلين، ربقيق:  ينظر (3)
 .2/172ـ، 2004، 1لبناف، ط-بَتوت

 تنمية مهارة اؼبناقشة لدى تبلميذ اؼبرحلة الثانوية ابلبحرين، رسالة ماجستَت، عباس دمحم أمُت، كلية الًتبية، جامعة عُت  (4)
 .17ـ، ص1987مصر، - مشس
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  (:Le Débat)احلجاج وادلناظرة . 6

تقليب البصر إلدراؾ الشيء ورؤيتو، وقد يراد بو التأمل والفحص، وقد يراد بو »  النظر ىو 
، فالنظر يقع يف اسوسات واؼبعاين، فما كاف ؿبسوسا (1 )«اؼبعرفة اغباصلة بعد الفحص، وىو الرؤية

ا ﴿: فالنظر إليو ابلبصر، وما كاف معًٌت فالنظر إليو ابلبصَتة والعقل والتفّكر والتدبّر، قاؿ تعاىل َم َكْل  َأ َم 

َم َكْلظُق ُق و ا ي ُقا  ِت اواُهَّلل ا َم َم ا َم َم َم َأ َكْل ِت واَكْل ا َم ووِت او  ُهَّلل َم  َم َكْل ٍءا  ِت َكْلا  َم َم ُق وِت  [. 185/األعراؼ] ﴾ َم

  أما من اعبوانب االصطبلحية فاؼبناظرة ترّدد الكبلـ بُت شخصُت يقصد منهما إبطاؿ قوؿ 
، وألف اؼبناظرة هتدؼ إىل إظهار اغبق وإقامة الربىاف على (2)صاحبو مع رغبة كّل منهما ظهور اغبقّ 

َم اِت ُق و﴿: صّحتو، فقد حّث القرآف الكرًن على جداؿ أىل الكتاب ابليت ىي أحسن، فقاؿ ا ُق ًلَم  َأ َكْل ا  َم

ًلُهَّللا و َكْل ِتتَم ب
ِإ
ا َأاَكْل َم  و َم اِهِت ُهَّلل ِت َم  ُق َكْلا ًبِت ا َم َم ُق وا ِت َكْل ِت  َم اواُهَّلل ًلُهَّلل

ِإ
، ومن ىذا اؼبفهـو للمناظرة كاف اعبداؿ [46/العنكبوت]﴾ و

ابليت ىي أحسن الوارد ذكره يف القرآف مناظرًة، ألهنا الطريقة اليت يشتمل عليها جدؿ القرآف يف ىداية 
، لذلك كاف الفرؽ بُت اعبداؿ واؼبناظرة؛ فاؼبناظرة يكوف الغرض منها (3)الكافرين وإلزاـ اؼبعاندين

الوصوؿ إىل الصواب يف اؼبوضع الذي اختلفت فيو أنظار اؼبتناقشُت، أما اعبدؿ فيكوف الغرض منو 
إلزاـ اػبصم، والتغلب عليو يف مقاـ االستدالؿ، ألف اؼبناظرة شكل من األشكاؿ اغبوارية داخل 

السياقات اؼبختلفة، فهي هتدؼ إىل إحداث نوع من االشًتاؾ مع الطرؼ اآلخر يف إنشاء اػبطاب 
 . وتوسيع آفاقو بطريقة اغبجاج، ولذلك تعترب اؼبناظرة آلية من اآلليات اليت تؤدي إىل اغبجاج

  ومن تداعيات اؼبناظرة صقل مواىب اؼبتعّلم وتدريبو على إتقاف فنوف القوؿ واعبدؿ الرامي إىل 
بلورة الرأي يف إطار احًتاـ الرأي اآلخر ولو ـبالفا، من أجل بناء صدٍح تواصلي خطايب صاحل، قابل 

 .(4)للمناقشة واغبوار يف ظروؼ ىادئة تكوف فيو الغلبة لصاحب اغبجة الدامغة

                                                           

 . 518، ص2009- 4الدار الشامية، ط- صفواف عدانف داودي، دار القلم: اؼبفردات، الراغب األصفهاين، ربقيق (1)

 .24دت، ص-لبناف، دط- مناىج اعبدؿ يف القرآف، زاىر األؼبعي، دار الكتاب العريب، بَتوت:  ينظر(2)
 . 298ـ، ص1998، 2لبناف، ط-مباحث يف علـو القرآف، مناع القطاف، مؤسسة الرسالة: ينظر (3)

 . 25مناىج اعبدؿ يف القرآف، زاىر األؼبعي، ص:  ينظر(4)
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  :احلجاج والـِمراء. 7

َم َكْلا  َم  ُق و ﴿:   اشتهر لفظ اؼبراء يف القرآف يف آايت عديدة، مثل قولو تعاىل ا   ي ِت ُق وا ِت ن ا ِت َم اَكَم ئَكْل َم كَم جِت

ُق  َما َم َكْل َم ، وتتعلق داللتو اللغوية ابعبداؿ والتماري واؼبماراة دبعٌت اجملادلة على مذىب [63/ اغبجر] ﴾ي
 . (2 )«َجاَدْلُتوُ : َماَريْػُتُو أَُمارِيِو وِمرَاءً »، وكذلك (1)الشك والريبة

  كما تنعقد داللتو االصطبلحية على كثرة اؼبشاحنة للشخص لبياف َغَلطو وإفحامو، والباعث 
اؼبِراء طعٌن يف كبلـ الغَت إلظهار خلل فيو من غَت أف »: "الشريف اجلرجاين"على دفع الًتّفع، قاؿ 

 .(3 )«يرتبط بو غرٌض سوى ربقَت الغَت

  فمّما ال ريب فيو أف اؼبِراء يلج يف اغبقل الداليل للحجاج، وىذا ما غبظناه يف التعريفات، 
 . وذلك يف ؿباولة إقناع الغَت وإفهامو أبف رأيو اػباص خاطئ، ولكن تبقى الشمولية للحجاج

  كما يكمن االختبلؼ يف أف اؼبِراء يتعدى اإلقناع والّدحض ابغبجة القوية إىل أكثر من ذلك 
أي ابإلفحاـ وربقَت اآلخرين، وىذا ما هنى عنو القرآف الكرًن، فاعبداؿ واؼبراء قد يؤدايف إىل تكفَت 

اآلخرين أو تسفيههم، والتشّفي فيهم وإطبلؽ اللساف فيما ال يستحّب من ألفاظ، وإنكار اغبق، وقد 
: يؤدي إىل الكذب ويوّرث الضعف والشقاؽ والعداوة بُت أفراد اجملتمع على حد قوؿ أحد اغبكماء

 . (4 )«ال سُباِر حكيما وال سفيها، فإف اغبكيم يغلبك والسفيو يؤذيكَ »

 :  (Le Conflit) احلجاج والنيّنزاع. 8

َكْلا﴿:   ورد لفظ اؼبنازعة يف القرآف الكرًن يف قولو تعاىل اَم َم  َمعَكْل ُق ا َم َكْل وا َم ِت َكْل ُق  َم
ِإ
ا و َأ َكْل ِتا  ِت آؿ ] ﴾واَكْل

ااَم َم  َمعُق وا َمتَمفَكْل َم ُق و﴿: ، وقولو أيضا[152/عمراف ًلَم ا َم ُق سُق َلَم ا َم َم َم فنجد من بُت . [46/ األنفاؿ]﴾ َم َأطِت عُق واواُهَّلل
                                                           

 . 14/45، [َمَرأَ ]لساف العرب، مادة : ينظر (1)

 . 2/569، دت، 2لبناف، ط-بَتوت-عبد العظيم الشناوي، دار اؼبعارؼ:  اؼبصباح اؼبنَت، أضبد بن علي الفيومي، ربقيق(2)

 .209ـ، ص2002لبناف، -بَتوت- إبراىيم األبياري، دار الكتاب العريب: التعريفات، الشريف اعبرجاين، ربقيق (3)
، 1999، 3لبناف، ط- شعيب األرانؤوط وعمر القياـ، مؤسسة الرسالة، بَتوت:  اآلداب الشرعية، ابن اؼبفلح، ربقيق(4)
1/18 . 
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نزع الشيَء نزعا، »ألفاظ اغبجاج الذي يدّؿ على اؼبخاصمة والشقاؽ لفظ النزاع؛ إذ يتعلق لغة بػ 
 .(1 )«واؼبنازعة يف اػبصومة، ؾباذبة اغبجج، فيها يتنازع اػبصماف، والنزاع التخاصم

  وينشأ لفظ النزاع من اعبانب االصطبلحي من اختبلؼ اآلراء وىو أمر قارٌّ ابلفطرة، ألف 
التنازع يفضي إىل التفّرؽ، وىو يهّوف أمر اعبماعة ويضعف شوكتها، ويسبب ؽبا الفشل وذىاب القوة 

ومنو فالنزاع ليس أداة لتنمية مهارات العقل والتفكَت يف االختبلؼ، بقدر ما ىو آفة . والوحدة
(fléau)نفسية واجتماعية ال حيصل هبا ارتقاء األّمة . 

 (: La Rivalité)احِلجاج والـِخصام . 9

خصَم اػبصومة خصاما وـباصمة »  ال شّك أف لفظ اػِبصاـ يقًتب كثَتا من لفظ اعبدؿ، فػ
، فقد ُحصرت (2 )«، ورجل خصيٌم جدؿٌ ...ابغبجة واػبصومة، االسم من التخاصم واالختصاـ.. 

اػَبْصُم »: يف الغلبة ابغبجة، وأنو مرادؼ للجدؿ، ويعرّفو بعضهم بقولو- يف ىذا السياؽ–اػبصومة 
، وأصل اؼبخاصمة أف يتعلق كل ..خصمُتُو مػُخاصمًة وِخصاًما: مصدر خصمتو انزعتو، خصًما، يقاؿ

، فالغالب على معٌت اػبصاـ يعٍت اعبدؿ والنزاع الذي عادة ما (3 )«واحد خبصم اآلخر أي جانبو
بكل ما أمكن من اغبجج  (َخصمو)يكوف بُت الطرفُت، إذ إف كبلّ منهما حياوؿ إفحاـ اآلخر 

او َكْل ِت َم اِتا﴿: وقد ورد اللفظ يف القرآف يف آٍي كثَتة، من ذلك قولو تعاىل. والرباىُت ُهُّي ا َأ َم  ﴾ َم ُق َم
" ألدّ "شديد اعبداؿ والعداوة للمؤمنُت، إضافة إىل لفظ : ، ومعٌت ألّد اػبصاـ، أي[204/البقرة]

 .  للداللة على اؼببالغة يف اػببلؼ واػبصومة

 

 

                                                           

 .  234/ 14، [َف َز عَ ] لساف العرب، مادة  (1)

 .  5/84، [َخ َص ـَ ] اؼبصدر نفسو، مادة  (2)

 . 466 اؼبفردات، الراغب األصفهاين، ص (3)
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 : أنواع احلجاج وأصنافه-ادلبحث الثاين

وتعدد استعماالتو وتباين » يُعتقد أف تشعب مصطلح اغبجاج يعود إىل تعدد ؾباالتو، 
ويستمد معناه وحدوده ووظائفو من مرجعية  (...)مرجعياتو، اػبطاب، اػبطابة، القضاء، الفلسفة 

وال غرابة واغبالة ىذه  (...)خطابية ؿبددة ومن خصوصية اغبقل التواصلي الذي يندمج مع اسًتاذبيتو 
، (1 )«، وآخر قضائيا أو سياسيا أو فلسفيا(ببلغيا)، وحجاجا (لسانيا)أف ىناؾ حجاجا، خطابيا 

 . لذلك كباوؿ استعراض ىذه األنواع ابختبلؼ حقوؽبا اؼبفهومية

 :أنواع احلجاج من حيث حاالت اخلطاب- العنصر األول

 : ـ احلجاج التوجيهي1

   يقصد بو إقامة دليل على الدعوة، بناء على فعل توجيو الذي يستدؿ بو اؼبستدؿ مع العلم أف 
التوجيو اؼبقصود ىنا ىو فعل إيصاؿ اؼبستدؿ غبجتو إىل غَته، فهو من ىذه اعبهة ينشغل أبقواؽبم من 

حيث إلقاؤىا، و ال ينشغل هبا من حيث تلقيها من طرؼ اؼبخاطب و رده عليها، فهو ىنا يويل 
 .(2)أقصى عنايتو ؼبقاصده و أفعالو اؼبصاحبة ألقوالو اػباصة

 :ـ احلجاج التقويـمي2

 :يقـو على مراعاة اؼبتكلم يف خطابو اغبجاجي لشيئُت، مها

، واغبجج اليت ديكن أف يعارضو هبا اؼبخاطب ىي اليت يضعها يف (اإلقناع)اؽبدؼ اؼبراد ربقيقو -
اغبسباف أثناء بناء خطابو، ويستحضرىا يف حججو، فيقـو بتفنيدىا حبجج معارضة قبل أف يطرحها 

 .عليو اؼبخاطب أو يتوقع أف يعارضو هبا

                                                           

 .108اغبجاج واالستدالؿ اغبجاجي، حبيب أعراب، ص (1)
 .73، ص 2004-1لبناف، ط-دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة، بَتوتاسًتاتيجيات اػبطاب، عبد اؽبادي بن ظافر الشهري،  (2)



 الوجوه، الوظيفة، األصناؼ: اغبجاج-  مفاىيم نظرية:األوؿ  الفصل.......................................
 

 

51 

          وىناؾ تقسيم آخر يقـو على النظر يف العملية اغبجاجية و عناصرىا، ويقسم اغبجاج إىل 
، الذي يضع ثبلثة ّناذج أو أقساـ للحجاج "طه عبد الرمحن"ثبلثة أقساـ، وىو ما قبده عند 

 : (1)ىي

 :النموذج الوصلي. 1 

 يػجّرد اغبجاج من الفعالية اػبطابية دبحو أاثرىا اؼبتكلم، وإظهار اؼبضمرات اػبطابية مع 
اعبمود على اػبصائص الًتتيبية و الصورية للحجاج، مستنًدا يف ذلك إىل نظرية األعبلـ، فتكوف 

 .نتيجة التجريد ربويل للحجاج إىل بنية دالة ؾبردة

 :النموذج اإليصايل. 2 

 يشتغل بدور اؼبتكلم يف الفعالية اػبطابية فَتكز على القصدية من جهة ارتباطها ابللغة، و من 
جهة تكوهنا من طبقات قصدية متفاوتة، مستنًدا يف ذلك إىل نظرية األفعاؿ اللغوية، فتكوف نتيجة 

 .ىذا االشتغاؿ الواقف عند اؼبتكلم جعل اغبجاج بنية داللية موجهة

 ويكوف اغبجاج ىذا مركزا على دور اؼبتكلم يف العملية اغبجاجية، ويهتم دبقاصده وما يوفره 
 .من طرؽ تػمّكنو من إقناع اؼبتلقي

 :ـ النموذج االتصايل3

 ىذا النموذج جيمع النوعُت السابقُت؛ فهو يشتغل بدور اؼبتكلم واؼبستمع معا يف الفعالية 
اػبطابية، فَتكز على عبلقة التفاعل اػبطايب مربزًا أمهية التزاوج القصدي والوظيفي والسياقي، ودور 

اؼبسامهة اغبية اليت تتبٌت على األخذ ابؼبعاين اجملازية والقيم األخبلقية، مستنًدا يف ذلك إىل نظرية اغبوار 

                                                           

 .272- 271ص  ،1998 -1 ط، اؼبغرب،اؼبركز الثقايف العريباللساف و اؼبيزاف والتكوثر العقلي، طو عبد الرضباف،   (1)
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مع تطويرىا، فتكوف شبرة ىذا االىتماـ اؼبزدوج ابؼبتكلم واؼبستمع وإحياء اغبجاج وجعلو بنية تداولية، 
 . جيتمع فيها التوجيو اؼبقًتف ابألفعاؿ والتقوًن اؼبقًتف ابألخبلؽ

اؼبتكلم واؼبستمع )         إف ىذا النوع من اغبجاج يركز على االىتماـ بعناصر العملية اغبجاجية 
 .(1)فيجعل اغبجاج أمشل وأوسع يصب يف مػجاؿ التداولية (واػبطاب

 : أنواع احلجاج حبسب الصفة- العنصر الثاين

 ديكن للحجاج أف يكوف من أىم وسائل الدفاع عن رأي معُت بشىت السبل، ألنو أصبح يف 
عصران أداة ؼبناقشة األفكار والدفاع عنها، فهو سبيل العقل واغبوار، يسعى إىل تنمية عملية التواصل 

 .إذ أصبح يوظف يف شىت الػمجاالت منها، السياسية واالجتماعية والثقافية واألدبية

 واشتهر اغبجاج على ثبلثة أنواع من حيث اآلليات اغبجاجية، تتمثل يف اػبطاب اغبجاجي 
الببلغي، الفلسفي، والتداويل، وزبتلف ىذه اػبطاابت ابختبلؼ أصوؽبا وامتداداهتا اؼبعرفية واؼبنهجية، 

 : لكن ذلك ال دينع من تداخلها فيما يلي

 : اخلطاب احلجاجي البالغي-أوال

 تعّد الببلغة مطّية من مطااي اغبجاج وذلك العتمادىا االستمالة والتأثَت من طريق اغبجج 
إنو ال يوجد أدب دوف » ":Perlemanبريدلان "ابلصور البيانية، واألساليب اعبمالية، فكما قاؿ 

، أي إقناع اؼبتلقي عن طريق إشباع فكره ومشاعره معا، حىت يتقّبل القضية أو السلوؾ (2 )«ببلغة
: "Aristoteأرسطو "الذي يسعى ااجج إىل ربقيقو وابلتايل ربقيق اؽبدؼ من وراء اػبطاب، يقوؿ 

وحيصل اإلقناع حُت يتهّيأ اؼبستمعوف ويستميلهم القوؿ اػبطايب، حىت يشعروا ابنفعاؿ ما، ألننا ال »
، واػبطاب ىو الذي ..نصدر األحكاـ على كبو واحد حسبما كبّس ابلّلذة أو األمل، واغبب والكراىية

                                                           

 .276اؼبرجع السابق، اللساف واؼبيزاف، ص :  ينظر (1)
رسالة ماجستَت ػ   ىاجر مذقن، وخصائصو، دراسة تطبيقية يف كتاب اؼبساكُت للرافعي،أنواعواػبطاب اغبجاجي   : ينظر(2)

 .45ص ،2003/ 2002جامعة ورقلة، اعبزائر، 
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فلقد . (1 )«ينتج اإلقناع حينما نستخرج الصحيح والراجح من كل موضوع حيتمل أف يقع فيو اإلقناع
ُعدت اػبطابة نوعا من »صاغت الدراسات العربية القددية، فرقا واضحا بُت الببلغة واػبطابة؛ حيث 

القوؿ والتخاطب، أما الببلغة فهي بعد أسلويب يف ىذا القوؿ، لذلك جاز اغبديث عن ببلغة 
 .(2)«اػبطاب واستحاؿ العكس

 فاػبطابة مشاركة يف فعل ذي شأف ـباطبة خطب، إذ اؼبفاعلة تفيد االشًتاؾ، وىو تعريف 
يف إصبلح ذات البُت، وإطفاء انر - حسب ابن وىب–يتجو كبو وظيفة اػبطابة اليت تستعمل 

اغبرب، وحقن الدماء، والتشييد للملك، والتأكيد للعهد، ويف عقد األمبلؾ، ويف الدعاء ، واإلشادة 
 (3 ).ابؼبناقب، ولكل ما أريد ذكره ونشره وشهرتو يف الناس

 وىذا لغرض إقناع اؼبتلقي من طريق إشباع فكره ومشاعره معا حىت يتقبل القضية أو فعل 
فالببلغة ىدفها الوضوح و التأثَت بصورىا الببلغية اؼبختلفة وأساليب اإلقناع، . (4 )موضوع اػبطاب

 .ولقد صبع اغبجاج الببلغي بُت مضموف اغبجة العقلي إىل جانب صورىا البيانية

       لكن ليس اغبجاج ىنا علما أو فّنا يوازي الببلغة، بل ترسانة من األساليب واألدوات يتم 
، ولذلك من البديهي اغبديث عن اندماج ..اقًتاضها من الببلغة، ومن غَتىا كاؼبنطق واللغة العادية

لػّما كاف ؾباؿ اغبجاج ىو اتمل وغَت اؼبؤّكد واؼبتوّقع، »اغبجاج مع الببلغة يف كثَت من األساليب، و
فقد كاف من مصلحة اػبطاب اغبجاجي أف يقّوي طرحو ابالعتماد على األساليب الببلغية والبيانية 

 .(5 )«اليت تظهر اؼبعٌت بطريقة أجلى وأوقع يف النفس

                                                           

 .23-22نظرايت اغبجاج، صبيل ضبداوي، شبكة األلوكة، ص (1)
 .108، صاغبجاج واالستدالؿ اغبجاجي (2)
لبناف، - الشرؽ، بَتوتإفريقيايف ببلغة اػبطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اػبطابة العربية، دمحم العمري، : ينظر (3)

 .18-17، ص2002، 2ط

 .172 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صآليات: ينظر (4)
 .50ـ، ص2008- 1دمشق، ط- مداخل ونصوص، صابر اغبباشة، دار صفحات للدراسات والنشر- التداولية واغبجاج (5)



 الوجوه، الوظيفة، األصناؼ: اغبجاج-  مفاىيم نظرية:األوؿ  الفصل.......................................
 

 

54 

 يشار إىل أف األساليب الببلغية قد يتم عزؽبا عن سياقها الببلغي، لتؤّدي وظيفة غَت صبالية 
كما ىو مطلوب -بل تؤدي وظيفة إقناعية استداللية - كما ىو مطلوب يف سياؽ الببلغة-إنشائية، 

، وعليو فكثَت من األساليب الببلغية تتوفر على ديناميكية التحوؿ، ألداء أغراض -يف اغبجاج
 .(1)تواصلية ومقاصد حجاجية ألبعاد تداولية

 وعن اػبصائص األسلوبية للخطاب اغبجاجي الببلغي، فهي تتمثل يف اػبصائص والصور 
الببلغية اورية اليت تبناىا اػبطاب اغبجاجي، خاصة األديب منو، ألهنا تنشط اػبطاب وذات وظيفة 

 (2 ).إقناعية

 : وديكن أف نوسع من ىذه الدائرة إىل اػبصائص اآلتية

 .التأثَت يف اؼبتلقي، ودفعو إىل تقاسم اعتقاد وإقناع اؼبخاطب معو-

 .اندماج اغبجاج الببلغي عضواي ابػبطابة يف شكلها اؼبكتوب واؼبنطوؽ- 

 .يشًتط رغبتُت مها إرادة اؼبتكلم الذي يؤثر ويقنع، وإرادة اؼبتلقي لبلقتناع والتأثر-

 .خضوع حججو للًتاتيبية والتنظَت، من قوة وضعف، البدء، اػبتم، اإلبطاؿ، اإلثبات-

، وىذا حىت يكسب أتييده إما ضمنيا (عاطفة/ذىن)استمالة اؼبتلقي وإغرائو ابعتباره ثنائية - 
 .أو تصرحييا

 وأخَتا اشتمالو اغبجج على البعد االستداليل والبعد اإلمتاعي أو اعبمع بُت البياف والبديع، 
فهذه اػبصائص واألىداؼ ذبعل من اغبجاج يف نوعو الببلغي ؿبتفظا دوما بقدر معُت من الببلغة 

 (3 ).واػبطابة؛ الستقائو ذلك من اللغة الطبيعية ومن ىاجس اإلقناع والتأثَت معا

                                                           

 .50اؼبرجع السابق، التداولية واغبجاج، ص: ينظر (1)
 .172، صآليات تشكل اػبطاب اغبجاجي: ينظر (2)
 .56 وخصائصو، دراسة تطبيقية يف كتاب اؼبساكُت للرافعي، صأنواعواػبطاب اغبجاجي : ينظر (3)
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 وفيما خيص األشكاؿ الببلغية، فهي متنوعة وتتجسد يف فنوف خطابية كبَتة، منها اغبجاجية 
ودوره يف األبنية الربىانية  "l’analogie القياس"، وىي تنحدر فبا يسمى "االستعارة"وعلى رأسها 

اليت هتدؼ " االستعارة اغبجاجية" الذي صنفها ربت تسمية "أرسطو"وىي سبتد عكسيا إىل  (...)
 .إىل اإلقناع وإحداث تغيَت يف اؼبوقف العاطفي أو الفكري للمتلقي

 االستعارة أماـ الببلغتُت القددية واعبديدة؛ جعلها تفتح أحضاهنا، لتشمل "أرسطو" جعل 
الكناية، اجملاز اؼبرسل، التشبيو، اؼببالغة، التمثيل، التعريض، السخرية، : عددا من الوجوه الببلغية مثل

إىل درجة جعلتو يرجع صبيع الصور . الطبقات واأللغاز، الرموز، األمثاؿ، وغَتىا من الوجوه الببلغية
 .(1 )إىل االستعارة

  واؼبثل امتداد لبلستعارة التمثيلية وىو صيغة ال تتغَت أبدا رغم تغَت السياقات اليت يرد فيها 
اؼبثل اعبديل وغَت اعبديل، نص سردي، سرد حواري، : ابعتباره حجة ودليبل، وأييت يف مظاىر عدة

  .(2)أمثولة

  : اخلطاب احلجاجي الفلسفي- اثنيا

، ويعّد اغبجاج (3 ) اغبجاج بعد جوىري يف الفلسفة، وىي آلية وإجرائية من إجرائياهتا
الفلسفي شرطا حاظبا ؽبا، ألف الفلسفة خطاب للعقل واؼبعقولية، وىذا الوصف جير عددا من 
 .االستشهادات اليت تقضي أبف ىذا اػبطاب خطاُب الّدليل والربىاف ال خطاب اغبجة والبّينة

 واؽبدؼ ربّقق غاية الفبلسفة العقبلنيُت، وإرساء اغبقيقة، وتفكَت اغبقيقة بذلك ىو تفكَت 
        (الربىاف)الدليل والربىاف ال تفكَت اغبجاج والتعليل، لذا وجب علينا وضع تفريق حاسم بُت 

                                                           

 .58-57صاػبطاب اغبجاجي، ، اؼبرجع السابق (1)
 .172 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صآليات: ينظر (2)
 .173اؼبرجع نفسو، ص : ينظر (3)
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؛ فالربىاف يف أبسط صوره اغبسم واإلثبات، ويف اؼبقابل السطحية والثانوية كرؤية للحجاج (اغبجاج)و
 .(1 )من منظور خاص

 إف نظرية اغبجاج يف اللغة تتعارض مع كثَت من النظرايت والتصورات اغبجاجية الكبلسيكية 
، "تيتيكا" و"بريدلان" ، أو الببلغة اعبديدة"أرسطو" اليت تعد اغبجاج منتميا إىل الببلغة الكبلسيكية

، وألخذ فكرة واضحة عن مفهـو اغبجاج ينبغي مقارنتو (2)"جانبليز عزيز" أو إىل اؼبنطق الطبيعي
 .(3)دبفهـو الربىنة أو االستدالؿ اؼبنطقي

 إّف الفلسفة عبارة عن تساؤالت مستمرة وسَتورة حوار جديل، فممارسة اغبوار واعبداؿ تلـز 
 .(4)الفلسفة أبف تبحث عن أتسيس موقف ضد مواقف أخرى

 أما فيما خيص نوع اغبجاج اؼبتبع يف الفلسفة، فوجب اعتبار اغبجاج الفلسفي شرطا حاظبا ؽبا، 
فهي زباطب العقل واؼبعقولية، فهذا الوصف جييز عددا من االستشهادات اليت تقتضي أبّف ىذا 

اػبطاب ىو خطاب الدليل والربىاف، ال خطاب اغبجة والبّينة، وذلك من أجل إرساء اغبقيقة وربقيق 
وؽبذا . غاية العقبلنيُت والفبلسفة فتفكَت اغبقيقة ىو تفكَت الدليل والربىاف ال تفكَت اغبجاج والتعليل

 .وجب اغبسم والتفريق بُت الربىاف واغبجاج

 .ىو إثبات قضية أو أمر بوساطة أمور أخرى حبسب قواعد اؼبنطق الصوري: ػ الربىاف1

ىو إثبات قضية من خبلؿ الّدفاع عنها حبجج لغرض التأثَت على اؼبتلقي واستمالتو : ػ اغبجاج2
 .إىل رأي معُت

                                                           

 .47ص  وخصائصو،أنواعواػبطاب اغبجاجي : ينظر (1)
 .14اللغة و اغبجاج، أبوبكر العزاوي، ص : ينظر (2)
الدار البيضاء، - 1، ضّبو النقاوي، كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية، ط(طبيعتو، ؾباالتو، وظائفو و ضوابطو)التحاجج : ينظر (3)

 .55اؼبغرب، ص
اؼبغرب، - ، الدار البيضاء1997 ػ1األسلوب الربىاين اغبجاجي يف تدريس الفلسفة، عبد اجمليد االنتصار، ط : ينظر (4)

 .25ص
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          إّف الفلسفة بوصفها نصوصا، تستّدؿ ابغبّجة ال ابلربىاف الختبلؼ معايَتىا ابحتماؿ 
  .(1)الربىاف للّصحة واػبطأ يف حُت أف اغبجاج ليس غايتو الّصحة أو اػبطأ، إّّنا التأثَت والتأثر والتقّبل

 : (2)وىذا اعبدوؿ يبُت الفرؽ اعبوىري بُت اغبجاج والربىاف

           الربىاف            اغبجاج        النموذج
          الرايضيات           الفلسفة       اؼبوضوع

كل ما يتعلق ابإلنساف يف        اؼبقدمات
وجوده الفردي واعبماعي 

مقدمات مشهورة، ربضى بنوع 
 .من القبوؿ

األعداد واألشكاؿ، مواضيع 
صورية، مقدمات تتمتع 

ابإلصباع لكوهنا تعريفات أو 
 .مسلمات أو بديهيات 

        يقينية        احتمالية       النتائج
ذو طبيعة تداولية، تراعي   العبلقة مع اؼبتلقي

 .خصوصيات اؼبتلقي
ذو طبيعة غَت تداولية 

والشخصية خياطب اإلنساف 
 .بغض النظر عن ؿبدداتو

 

إىل مصطلحي الربىاف واغبجاج، حيث " السبلمل اغبجاجية"يف كتابو " أوزفالد ديكرو"أشار   
" اؼبنطق"إف الربىنة واغبجاج ابلنسبة إيّل يتصبلف بنظامُت ـبتلفُت سباما، نظاـ ما نسميو عادة »: قاؿ

 .(3 )«"اػبطاب"ونظاـ ما نسميها 

 فالربىاف ىو أف نثبت قضية بوساطة قضااي أخرى، وىذا استنادا إىل قواعد اؼبنطق الصوري؛ 
حيث إف ىذه األخَتة تقـو بدورىا على بعض اؼببادئ البديهية اليت ربتاج إىل الربىاف، وااّجة عملية 

                                                           

 .26اؼبرجع السابق، األسلوب الربىاين اغبجاجي يف تدريس الفلسفة، ص : ينظر (1)
. http:  //quadrophilo, blogspot.Com:   موقع الكًتوين(2)
صابر اغبباشة، : ىرماف ابري، ترصبة فصوؿ ـبتارة من اللسانيات والعلـو الداللية واؼبعرفية والتداولية واغبجاج، : تلوين اػبطاب(3)

 .204ص، 2007، 1الدار اؼبتوسطية للنشر، تونس، ط



 الوجوه، الوظيفة، األصناؼ: اغبجاج-  مفاىيم نظرية:األوؿ  الفصل.......................................
 

 

58 

عقلية، يتداوؽبا السائل واؼبعلل، أي النايف واؼبثبت حوؿ معاف ىي يف آف واحد معطيات نفسية 
واجتماعية، أي تبادؿ اغبجج بغرض إثبات الرأي الشخصي، وتفنيد رأي اػبصم، والغرض اعبوىري 

وتقاس صبلحية اغبجاج الفلسفي دبعايَت . (1)من كل ىذا ىو اإلقناع وحصوؿ عملية االقتناع
 .(2 )خارجية، الضعف، القوة، الكفاءة، وعدمها، النجاح أو الفشل يف اإلقناع وغايتو التأثَت والتقبل

أف اغبوارية واعبدؿ من متطلبات اغبجاج الفلسفي، واؼبناظرة ىي :  أما خصائصو فتتمثل يف
اػباصية اعبدلية واغبوارية للحجاج، وىي بنية معرفية اور كمنهج حجاجي؛  وتظهر كيفية اشتغاؿ 

 :(3)آلية االعًتاض، وتتجلى يف

ىي بنية معرفية إلحدى اؼبراتب اغبوارية وىي ااورة القريبة، تقتضي عارضا ومعًتضا، : اؼبناظرة-1
 .وسبتاز عن اغبوار إبقامة تقابل يتواجهاف فيو

 : ىو ااورة البعيدة، يتم بطريقتُت: التناص- 2

النقل، التضمُت، اغبكاية، : شواىد من أقواؿ الغَت مثل (ااور)يعرض فيها  : الطريقة الظاىرة-
 ...العنعنة، الشرح، االقتباس، التعليق

ينشأ هبا ااور نّصو عرب نصوص سابقة فباثلة، أو متباينة، ويفتح هبا آفاؽ : الطريقة الباطنة- 
 .(4 )نصوص أخرى مكملة أو مبدلة

 : اخلطاب احلجاجي التداويل-اثلثا

. ، اليت تعد غرضا رئيسيا للتداولية"نظرية أفعاؿ الكبلـ" يػحيل لفظ التداولية إىل استحضار
ورصدىا بتنوعها وعلى اختبلؼ األبعاد التداولية اؼبتعددة للمستوايت، اليت يتيح ربققها إمكانية 

                                                           

 .48 وخصائصو، صأنواعواػبطاب اغبجاجي : ينظر (1)
 .173 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صآليات: ينظر (2)
 .173 اؼبرجع نفسو، ص(3)
 . 174، صاؼبرجع نفسو (4)
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معرفة توجو اػبطاب اغبجاجي التداويل، ولئلجابة عن اإلشكاليات اعبوىرية واألسئلة اؼبهمة ربيط 
 : ، دبا فيو اػبطاب اغبجاجي الذي يػحوي بعدا تداوليا متعدد اؼبستوايت(1)بعملية التخاطب

العرضية، اغبكمية، التمرسية، : اؼبتداولة يف اغبجاج، اؼبتضمن لؤلفعاؿ: مستوى أفعاؿ اللغة-1
 .اليت صنفها أوستُت  ...التكليفية، 

الذي يعطي السمة اغبجاجية للتخاطب، وىذا ابستعماؿ أدوات وتعابَت : مستوى السياؽ-2
 Françoiseفرانسواز أرمينكو "حيث أشارت . (2 )وصيغ ذبعلو أما ضمنيا أو تصرحييا

Armingaud"(أجيب، أستنبط، أعًتض): إىل وجود تعابَت مثل" اؼبقاربة التداولية: " يف كتاهبا ،
 .(3 )وجاءت ىذه التعابَت لربط قوؿ ما أبقواؿ أخرى سابقة كانت أو الحقة

يعترب خاصية مهمة يف اغبجاج التداويل، حيث يعد من أىم مستوايت : اؼبستوى اغبواري-3
ذبلي البعد التداويل للخطاب اغبجاجي، وىي العبلقة التخاطبية بُت اؼبخاِطب واؼبخاَطب، وتتغَت 

 : وتتنوع؛ تتغَت فيها األداءات يف ظاىريت

 ىي خاصية تلفظية تتميز حبدة العبلقة اػبطابية مع الشريك أكاف حقيقيا أـ متخيبل، :التشخيص-أ
ىو ذبريد ذات اثنية ينزؽبا اؼبخاطب من نفسو منزلة اؼبعًتض على دعواه وىو : فرداي أـ صباعيا، أي

 .(4 )صريح وضمٍت: نوعاف

 ىو مفهـو ذبريدي يدؿ على اؼبوقف التواصلي، وتلتقي فيو صبيع العناصر اغبجاجية من :ادلقام-ب
مقدرات برىانية وحقائق فعلية وقرائن ببلغية وقيم بشىت أقسامها، وعبلقة ىذه القيم دبراتب الكائنات 

 .واألشخاص اؼبعنيُت خبطاب ما

                                                           

 .174 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صآليات: ينظر (1)
 .54 وخصائصو، صأنواعواػبطاب اغبجاجي : ينظر  (2)
 .65دت، ص-اؼبغرب، دط-الرابط- سعيد علوش، مركز اإلىاء القومي: ، فرانسواز أرمينكو، ترصبةاؼبقاربة التداولية: ينظر (3)
 . 174 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صآليات: ينظر (4)
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وهبذا يكوف اؼبقاـ شرطا تداوليا ببلغيا يف آف معا، لعنايتو بشرط موافقة أفعاؿ القوؿ ؼبقتضى 
 .(1 )اغباؿ واؼبوقف اػباص بو

أف نستحضر نظرية أفعاؿ الكبلـ كوف األفعاؿ الكبلمية عرضا - كما ذكران آنفا–لكن البد 
، إذ قبل اػبوض يف اغبجاج التداويل ال مناص من الدراية ابلنقاط اؼبفصلية (2)رئيسا للدرس التداويل

 .ؽبذه النظرية

 وكذلك "Austinأوسنت " ترتبط ىذه النظرية مع فيلسوؼ اللغة الربيطاين :نظرية أفعال الكالم
 اللذين وضعا ىذه النظرية اليت أتيت أمهيتها يف كوهنا غَّتت "Searle سريل "الفيلسوؼ اللغوي 

النظرية التقليدية للكبلـ، اليت كانت تتجاوز بشّدة االستعماؿ اؼبعريف والوصفي لو، ونظرت إىل اللغة 
يف بعدىا الدينامكي، أي كقوة فاعلة يف الواقع ومؤثرة فيو، حيث إهنا ألغت اغبدود القائمة بُت 

الكبلـ والفعل؛ فأية معلومة تقّدـ لشخص، ما ىي إال إشارة بوساطة شيء ما، وتسعى لبلوغ ىدؼ 
ما، أو بعبارة أخرى ىي حلقة ضمن سلسلة التبادؿ الكبلمي الدائر يف ذلك الواقع اإلنساين أو اغبياة 

 .االعتيادية

 اعبملة اػبربية وصفية "أوستني"وقد قّعدا ؽبا عن طريق ؿباولتهما لتقسيم اعبمل، فلقد قّسم 
كم  معٌت ىناؾ على أساليبو يكوف قوؿ شيء ىو »وإنشائية، مث قاـ بتعديلو انطبلقا من تساؤلو 

نفسو فعل شيء، أو يكوف متضمنا يف قولنا شيئا فعلنا لشيء معُت، أو يكوف بواسطة قولنا شيئا 
 .(3)«فعلنا لشيء ما؟

فعل القوؿ، فعل متضمن يف القوؿ، :  بُت ثبلثة أفعاؿ ترتبط ابلقوؿ وىي"أوستني"       وىكذا مّيز 
 .الفعل الناتج عن القوؿ أو الفعل بواسطة القوؿ

                                                           

 .174 تشكل اػبطاب اغبجاجي بُت نظرية البياف ونظرية الربىاف، صاؼبرجع السابق، آليات (1)
ـ، 2000، مارس 02مفهـو اغبجاج وفنونو يف الببلغة اؼبعاصرة، دمحم سامل ولد دمحم أمُت، ؾبلة عامل الفكر، العدد : ينظر (2)

 .61ص
 .50اػبطاب اغبجاجي أنواعو وخصائصو، ص  (3)
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 : األفعاؿ الكبلمية إىل"سريل" و"أوستني" وقد صّنف كّل من 

  :(1)"أوستني"تصنيف - 1

 :قّسمها من حيث معناىا إىل ؾبموعات وظيفية، ألهنا كثَتة يستحيل إحصاؤىا عدداي

أفعاؿ تثبت بعض القضااي بناء على سلطة معًتؼ هبا رظبيا أو : األفعال الدالة على احلكم-أ
 ، سلطة أخبلقية ال تشًتط أف تكوف دائما إلزامية، فهي تقوديية، حكم، تقدير، ربليل، إصدار مرسـو

 .  فعل اغبكم ابلفعل القانوين"أوستني"وقد شّبو 

 تتجّلى يف فبارسة اغبق، ؽبا اغبق يف فرض واقع جديد، التعيُت، االستشارة، :أفعال ادلمارسة-ب
 .االنتخاب، الًتشيح، وىو ربكيم أكثر منو تقديرا وقرارا وأكثر منو حكما

 ىي األفعاؿ الكبلمية اليت تؤسس لدى اؼبتكلم إلزامية القياـ بعمل ما معًتؼ :أفعال الوعد- جـ
 ...بو من قبل اؼبخاطب على االعًتاؼ هبذه اإللزامية؛ كالقسم، الّرىاف، التعّهد، النذر، الضماف

 مرتبطة ابلسلوؾ االجتماعي للمتكلم، وىي اليت ربمل اؼبتكلم على ازباذ :أفعال السلوك- د
 ...االعتذار، التهنئة، الشكر، التعزية: اؼبوقف اؼبنصوص على فهم القوؿ إزاء اؼبخاطب؛ مثل

  :(2)"سريل"تصنيف -2

 :إىل- خبلفا ألستاذه– األفعاؿ الكبلمية "سريل"يصنف 

 ىي األفعاؿ اليت تلـز اؼبتكلم بصدؽ التعبَت عنها، ومن أمثلتها أفعاؿ التقرير :أفعال متثيلية - أ
 .واالستنتاج

                                                           

سيف الدين دغفوس، دار الطليعة للطباعة : جاؾ موشلَت، ترصبة-التداولية اليـو علم جديد يف التواصل، آف روبوؿ: ينظر (1)
 . 28، ص2003-1لبناف، ط-والنشر، بَتوت

 . 33اؼبرجع نفسو، التداولية اليـو علم جديد يف التواصل، ص: ينظر (2)
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 سبثل ؿباوالت اؼبتكلم لتوجيو اؼبستمع للقياـ بعمل ما، ومن أمثلتها أفعاؿ :أفعال توجيهية-ب
 .الطلب والسؤاؿ

الشكر، االعتذار، الًتحيب، :  تعرّب عن حالة نفسية اؼبتكلم، ومن ّناذجها:األفعال التعبريية- ج
 ...التهنئة

أفعاؿ :  تلـز اؼبتكلم ابلنهوض بسلسلة من األفعاؿ اؼبستقبلية، ومن ّناذجها:أفعال إلزامية- د
 ... العرض، الوعد والوعيد

 ىي أفعاؿ ربدث تغَّتات فورية يف ّنط األحداث العرفية اليت غالبا ما تعتمد :أفعال إعالنية-هـ
أفعاؿ اغبرماف، الطّرد، اإلقالة من : على طقوس اجتماعية ولغوية، وتّتسم ابإلطالة، ومن ذلك

 .العمل
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  آليات احلجاج اطيّنرادا :ادلبحث الثالث

 أشران سابقا إىل أف اغبجاج ىو تقدًن اغبجج واألدلة اؼبؤدية إىل نتيجة معينة، وىو إقباز 
تسلسبلت استنتاجية داخل اػبطاب، وبعبارة أخرى يتمثل اغبجاج يف إقباز متواليات من األقواؿ 

 .( 1 )بعضها ىو دبثابة اغبجج اللغوية، وبعضها اآلخر ىو دبثابة النتائج اليت تستنتج منها

 وؽبذا خيضع اغبجاج لآلليات اؼبنطقية وغَت اؼبنطقية، واليت تعُت على حصوؿ التفاعل بُت 
اعبنس البشري حىت يتم بينهم التواصل، فكلما أفلح الفرد يف اختيار ما يناسب من ىذه اآلليات كاف 

ػبطابو وقعا على ـباطبيو، إما استمالة، أو إقناعا، أو إمتاعا، اليت تعمل على تسريع عملية تعديل 
موقف أو تغيَت سلوؾ، أو الدفع إىل عمل أو تغيَت نظره اذباه موضوع أو حدث أو شخص         

 .، نذكر أىم األدوات لعملية اغبجاج(2)أو فكرة

 : القياس- العنصر األول

 آلية أساسية من آليات الذىن البشري، تقـو ابلربط بُت شيئُت على أساس صبلة من 
 . (3 )اػبصائص اؼبشًتكة بينهما، للوصوؿ اىل استنتاج ما أبلفاظ فيها شيء من االلتباس واالشًتاؾ

فهو أكثر مبلئمة لبلستدالؿ اللغوي، إذ بو يتماسك اػبطاب وتًتكب القضااي فيما بينها لتنشئ قطعا 
 .(4 )خطابية موحدة

 زبتلف البنية االستداللية اليت يستعملها اؼبتكلم عن بنية القياس الصوري، وىذا راجع اىل أف 
مستعملي اللغة ال يستدلوف ابؼبعٌت الشكلي، وإّنا دبقدمات خيتاروف إظهارىا حسب اؼبقاـ والسياؽ، 
أو عدـ إظهارىا، وىذا حسب ذكاء القارئ أو العتبارات تداولية أخرى، فمنهم من يسخر ويهزئ 

                                                           

 .16، ص2006ضبدية للنشر، األ، 1بكر العزاوي، طأبواللغة واغبجاج، : ينظر (1)
 .88، مرجع سابق، ص التواصل واغبجاجآلليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغَت: ينظر (2)

 .91اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (3)
 .92اؼبرجع نفسو ص: ينظر (4)
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دوف أف - يف كثَت من األحياف- وال أيبو لبعض اؼبقدمات أو النتائج، ويستدلوف بصفة سليمة
يستعملوا ؽبذه الغاية قواعد اؼبنطق الشكلي، النطبلقهم مثبل، من مقدمات احتمالية مقبولة كما ىي؛ 

وإما ألهنا قبل أف تكوف مقبولة كانت موضوع حجاج، فمثبل عندما - و ىي قليلة–إما ألهنا واضحة 
يستحضر مقدمتُت وقياسا، ألف ذلك فبا ىو معلـو كنتيجة  فهو ال (اإلنساف فافٍ ): يقوؿ اؼبتكلم

 .(1 )للتجربة

 : البنيات والوقائع اخلارجية يف احلجاج-العنصر الثاين

 ىي بنيات مستمدة من الواقع اؼباضي، أي دبا خيتزنو من ذبارب إنسانية وأحداث اترخيية أو 
شخصية تًتصبها اغبكم واألمثاؿ واغبكاايت والكناايت وغَتىا تكوف معروفة من قبل، وذات قيم 

ؾبتمعية، ربظى ابحًتاـ األفراد واعبماعات واىتمامهم، تستخدـ داخل القوؿ اغبجاجي لئلقناع، دبا 
تقدمو من تصور وذبريد لؤلشياء واألحداث، وما تتضمنو من مشاهبة يستدعيها سياؽ القوؿ 

 .(2 )اغبجاجي

 : Exemple: ادلثل-1

 يعّد اؼبثل من الوسائل الناجعة للتعبَت عن القيم واغبقائق اليت زبتزؿ التجارب اإلنسانية، حيث 
يقـو ىذا النوع من االستدالؿ بنقلة نوعية، وىذا جبمعو بُت االستقراء واؼبشاهبة عن طريق اغبدس، 

أين يستعمل اؼبثل كقيمة رمزية أو دبثابة مسلمات قيمية أو العكس، هبدؼ التدليل على قضية ما    
أو اؼبسامهة يف أتسيس قاعدة خاصة تكوف دبثابة حالة ؾبردة، ذبعل اؼبستمع يستند خبلؽبا إىل أطروحة 

 .(3 )معينة

                                                           

 . 93 ص عندما نتواصل نغَت،،السابقاؼبرجع : ينظر (1)
 .94اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (2)
 .94، ص التواصل واغبجاجآلليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغَت: ينظر (3)
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 اؼبثاؿ على وحدات قوليو تشًتؾ يف قيامها عبلقات اؼبشاهبة، بقصد "أرسطو" فقد أجرى 
اإلخبار عن األحداث اليت وقعت لتأكيد موضوع القوؿ، أما البعض اآلخر فقد أرجع أساس اؼبثل إىل 

 .(1)كونو ماثل يف خاطر اإلنساف، أبدا وشاخص، وأعوف شيء على البياف

زايدة يف الكشف وتتميما »أف األمثاؿ ىي  ( ىػ538ت) "الزخمشري" ويف السياؽ نفسو يؤكد 
للبياف، تضرب العرب األمثاؿ إلبراز جليات اؼبعاين، ورفع األستار عن اغبقائق، حىت تريك اؼبتخيل يف 

تبكُت للخصم، وقمع لصورة  صورة اقق، واؼبتوىم يف صورة اؼبتيقن، والغائب كأنو مشاىد، وفيو
 .(2)«اعبامع األديب

 والغرض منو تصور اؼبعاين بصورة األشخاص، ألهنا تعترب تثبيت يف األذىاف، اليت تستعُت 
 .(3 )ابغبواس، ومن ىنا أصبح غرضو تشبيو اػبفي ابعبلي والغائب ابؼبشاىد

 et Anti model) (Model : والنموذج ادلضاد النموذج- 2

 وسيلة تعبَتية مؤسسة على حجة السلوؾ، ألف السلوؾ قدوة تستوحى من األشخاص       
أو اعبماعات أو األفكار أو اؼبذاىب، تؤكدىا قيمة األفعاؿ، ألف الناس بطبعهم دييلوف إىل االقتداء 

مقدمات يتم استخبلص النتائج منها، تؤدي إىل امتداح -يف القوؿ اغبجاجي-بنماذج معينة، وتعترب
 .(4 )سلوؾ معُت، ديتلك خاصية التميز عن غَته، ابعتبار انو ال ديكن االقتداء أبّي كاف

وإّنا - مثلما ىو اغباؿ يف اؼبثاؿ أو الشاىد– فهو ال يصلح فقط لتأسيس قاعدة أو بلورهتا 
يدفع إىل فعل شيء مستوحى من النموذج، لوجود سلوكات عفوية، لبلقتداء ابإلنساف، وىذا ما 

                                                           

 .93، صعندما نتواصل نغَت: ينظر (1)
 .95، صنفسواؼبرجع : ينظر (2)
 .ف- ص اؼبرجع نفسو، (3)
 .96اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (4)
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جيعل النماذج اعبيدة وراء تشكيل سلوؾ األفراد أو اعبماعات أو ثقافتهم، وحىت األوساط واغبقب، 
 .(1 )ابالعتماد على الطريقة اليت نتصور هبا ىذه النماذج والكيفية اليت تضمن فيها قيمتها

  أما عن النموذج اؼبضاد، فهو تقنية تستعمل كذلك يف اػبطاب اغبجاجي وىو أكثر فعالية، 
إىل - يف ؾباالت مقامية معينة-ألنو يفقد النموذج األصلي قيمتو ويسقط عليو فعاليتو، مث حيولو

يف مثل :  قاؿ األب البنو الكسوؿ"بردلان"السخرية واؽبزؿ، وىذا ما سيظهر يف اؼبثاؿ الذي أورده 
 .سنك كاف انبليوف على رأس الفصل الذي يدرس فيو

 .ويف مثل سنك كاف انبليوف إمرباطورا: مث رد االبن

 .(2 )و قبد النموذج يف بعض األحياف من أقصى اليمُت إىل أقصى اليسار

كاف يف اعباىلية متطرفا إىل درجة وأده لبناتو وىن - هنع هللا يضر-"عمر بن اخلطاب" وأبرز مثاؿ قبد 
إىل أشرؼ اؼبراتب واعترب من العشر األوائل - و ىو مسلم–أحياء، وىو ال يبايل هبن، مث ربوؿ 

 .اؼببشرين ابعبنة، وىذا إلديانو وصدقو وحسن سلوكو

 : (Illusration)الشاهد - 3

 طريقة يتخذىا اؼبتكلم لتقوية خطابو وأتكيده، وىذا إبعطائو مظهرا حيا وملموسا، فهو يعمل 
على ربريك اؼبخيلة، وىي طريقة ال ترتبط ابلضرورة حبقيقة الشاىد، فهو يتجاوز شكلها اغبجاجي 

اإلطار اللغوي، لَتتبط ابؼبقتضيات التداولية، ويقـو استعماؿ الشاىد على ذبسيد الفكرة، 
ابستحضارىا يف صورة شاخصة، وتشًتؾ غايتو مع اؼبثل والتمثيل، يف أنو يعوض الػمجرد ابؼبلموس، 

 .ويبدؿ وينقل األطروحات من ؾباؿ آلخر

                                                           

 .96-95،  ص( التواصل واغبجاجآلليات تداولية معرفية مقاربة) عندما نتواصل نغَت: ينظر (1)
 .96، صنفسو اؼبرجع (2)
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واختيار الشاىد . (1 ) أما غايتو األساسية، فتكمن يف تقوية الفكر وأتكيد حضوره يف الذىن
ؼبعايَت تقتضيها الشروط اؼبقامية اليت ذبد ؽبا صدى شعوراي وعاطفيا لدى اؼبخاطب، فتقـو ىذه 

 .الشروط بدور ارؾ ػبيالو، وتفرض عليو االنتباه وتسهل عليو عملية الفهم

:  والقاعدة العامة اليت ربكم الشاىد ىي اإلضمار؛ أي إف إحدى مقدمات القوؿ مضمرة مثل
  .(2)«إف الدوؿ الغربية متقدمة ككل الدوؿ اليت ربًـت حقوؽ اإلنساف وقواعد الدديقراطية»

 .وىنا يُقصد أف الدوؿ اليت ال ربًـت حقوؽ اإلنساف وقواعد الدديقراطية لن ربقق تقدمها

 يفًتض يف ىذا اؼبقاـ أف اؼبتكلم والسامع يكوانف على دراية سابقة ابلشاىد اؼبقصود، 
 .وقدرهتما على تصوره بيسر، ومعرفتو بوجود أثره يف ؾباؿ التداولية

ىو استشهاد على شيء »و.  يقر أف الشاىد يستمد طاقتو من العياف واؼبشاىدة"اجلاحظ" فػ
ما، ابلقرآف، أو اغبديث، أو الشعر، أو اؼبثل، أو حىت خرب مروي، هبدؼ إثباتو أو إنكاره أو 

 .(3 )«االحتجاج لو أو بطبلنو ا كبو ذلك

 Analogie: التمثيل- 4

 طريقة حجاجية تعلو قيمتها على مفهـو اؼبشاهبة؛ حيث ال يرتبط التمثيل بعبلقة اؼبشاهبة 
 .(4 )دائما، وإّنا يرتبط بتشابو العبلقة بُت أشياء ما كاف ؽبا أف تكوف مًتابطة أبدا

 ومن ىنا اعترب التمثيل عامبل أساسا يف عملية اإلبداع، يستعمل يف اغبجاج دوف أف تكوف لو 
عبلقة ابؼبنطق الصوري، حيث ال يطرح معادلة صورية خالصة، ولكن ينطلق من التجربة هبدؼ إفهاـ 

                                                           

 .97-96اؼبرجع السابق، عندما نتواصل نغَت،  : ينظر (1)
 .97 اؼبرجع نفسو، ص (2)
 .ف .، صنفسواؼبرجع  (3)
 .97اؼبرجع نفسو، ص : ينظر (4)
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الفكرة، كأف يعمل على أف تكوف الفكرة مفهومة يف ذىن السامع ومقبولة، وىذا عن طريق نقلها من 
 (1 ).ؾباؿ إىل ؾباؿ مغاير، بوساطة مبدأ االستعارة

 :  ؾبموعة من اػبصائص العامة للتمثيل وىي كاآليت"روبري"وضع 

 .يستند التمثيل إىل صورة ربكي أحدااث، من أجل نقل أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية- أ

 .تقـو العبلقة فيو على فباثلة تتحقق بُت عناصر أو بنيات تنتمي إىل ؾباالت ـبتلفة- ب

يتجو كبو ـبيلة اإلبداع، ويتجاوز اللغة وحدود الواقع، ويفهم عن طريق ربريك الذىن، - جػ
 .وىذا ما يتطلب معاعبة دينامية وإبداعية

 .(2)وتوتر العبلقة بينهما (وجو الشبو)أساس التمثيل يكمن يف العبلقة بُت اؼبوضوع واغبامل - د

، وىو سبثيل بصفة عامة يعترب منبع اإلبداع واألفكار (اعبزائر اليـو ليست ىي جزائر األمس): مثل
 .اعبديدة، وىو أصل الصور التخيلية

 ويف الوقت نفسو قد يكوف ىذا التمثيل خاطئا أو مرفوضا أو غَت مفهـو يف الواقع، وىذا إذا 
ما خرج عن نطاقو التداويل، ويتم ذلك عن طريق تفكيك األجزاء الدقيقة ؼبكوين التمثيل ومها 

  .(3)واستعماؿ اػبياؿ للربط بينهما، كوضع مشاهبة بُت األطفاؿ والرباءة (اؼبوضوع واغبامل)

 : الروابط احلجاجية- العنصر الثالث

 ىي أدوات تقـو بوظيفة الربط بُت مكوانت الًتكيب اغبجاجي يف النص، وتعمل على تقوية 
 أو اؼبخاطب أفعاؿ لردود اؼبرسل أو اؼبتكلم تقدير اغبجج والرباىُت وتعضيد اػبطاب اإلقناعي، ألفّ 

 ىذا اغبجاجي خطابو وألف التقدير، ذلك على افًتاضية بناء حججا يستنبط يػجعلو إليو، اؼبرسل

                                                           

 .97، ص التواصل واغبجاجآلليات تداولية معرفية ،  مقاربةعندما نتواصل نغَت: ينظر (1)
 .98، صنفسواؼبرجع : ينظر (2)
 .ف.اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (3)
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 مرفوض، ابلتايل وىو طرحا واقعا أكاف سواء) تقديري أو حقيقي ضدّ  ػبطاب واجهة من دوما يكوف
 الّنشاط الّتواصلي ربقيق يف يسهم فإنو ،(اؼبتلقي ذىن يف وجوده ويفًتض اؼبتكلم يتوّقعو مقدار أـ

 طريق الّروابط عن مباشرة بطريقة يتعُت وقد الّنصي، الّسياؽ أو ذاهتا، الّلغوية البنية تفرضو قد الذي
 توجيو يف وتتدّخل ،(1)ابالستنتاج اؼبقّدمة تصل  اليت(Connecteurs Argumentatifs)اغبجاجية 

 لكن، الفاء، الواو،)االستئناؼ  أدوات مثل نػحوية عناصر شكل يف وتكوف داللة الػمحاججة،
 .(2)(إذف

خضع لتجاذابت كثَتة، تصنيفية وتقسيمية حبسب " الربط اغبجاجي" ومن الواضح أف مفهـو 
إذا كاف اؼبظاف اللغوية أو الفكرية أو الفلسفية للذين يشتغلوف بنظرية اغبجاج واػبطاب اغبجاجي، ؼ

 وينظر إليو يف عبلقتو ابلتقنيات اليت تفرضها ،حاوؿ أف يربط اغبجاج ابؼبنطقػي (1995) "ككليون"
جو يف إطار التداولية ػ قد ات،(1980 – 1973 ) حُت اشتغالو ابغبجاج"كرويد" فإف ،قواعد القياس

 ويف القواعد الداخلية اؼبرتبطة دبستوايهتا اؼبتنوعة ،جة إىل البحث عن اغبجاج يف بنية اللغةػاؼبدـ
. لصرفية والًتكيبية واؼبعجمية والدالليةاالصوتية منها و

– إف منطق اللغة . إف ىذه القواعد ىي اليت زبلق منطقا خاصا ابللغة منبثقا من داخلها
ديكن تلمسو من خبلؿ أوساـ لغوية يفعلها اؼبتكلم لتوجيو خطابو وجهة ما، وذلك يف - حسب رأيو

تقسم ىذه األوساـ اللغوية اليت ربقق الًتابط بُت عناصر النص . أفق ربقيق الوظيفة اغبجاجية
 :اغبجاجي إىل قسمُت

و ىي عناصر كبوية من حيث طبيعتها تربط بُت القوؿ األوؿ و القوؿ الثاين، من : روابط حجاجية -
 ..(.إذف- لكن- الفاء- الواو)كبو أدوات االستئناؼ 

                                                           

 .  37اعبزائر، ص- ، جامعة ورقلة2011مصطلحات حجاجية، ىاجر مذقن، مػجلة مقاليد، العدد األوؿ، جواف : ينظر (1)
 .37اؼبرجع نفسو،  (2)
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 كأسلوب النفي و اغبصر اللذين ،مثلو األقواؿ ذاهتا من أساليبػ تتجسد فيما ت:عوامل حجاجية -
 أو مكوانت معجمية تتميز يف غالب األحياف إبحالة ،(...مل- إال) مثل ،يعرب عنهما دبكوانت معينة

 ..منذ الظرفية وتقريبا وأبدا:  مثل،غَت مباشرة

 ابعتبار أف للغة وظيفة حجاجية، وكانت التسلسبلت اػبطابية ؿبددة بواسطة بنية األقواؿ 
اللغوية وبواسطة العناصر واؼبواد اليت مت تشغيلها، فقد اشتملت اللغات الطبيعية على مؤشرات لغوية 

خاصة ابغبجاج، فاللغة العربية مثبل تشمل على عدد كبَت من الروابط والعوامل اغبجاجية اليت ال 
 .(1 )ديكن تعريفها إال ابإلحالة إىل قيمتها اغبجاجية

 وتعرؼ الروابط اغبجاجية على أهنا ؾبموعة من اغبروؼ واألدوات تتدخل يف تغيَت دالالت 
ألف، ):  واؼبًتادفات التالية (أف، إذا كاف، مع أف...لكن، إال):  اغبجاج يف الكبلـ وتوجيهها، مثل

أخَتا، )و (دبا أف، لكوف، أف، حبيث، إذا، إف، اغبالة ىذه، بناء عليو، حينئذ، آنذاؾ، كذا، كذلك
 (2 ).(علة أية حاؿ، زد على، من جهة أخرى

 والروابط ال تتعلق ابستعماؿ نظاـ اللغة يف اػبطاب والتواصل فقط، ولكنها تتعلق 
ابستعماالت أخرى، ذلك ألف مضموف اػبطاب ال حيدد ابعتباره مضموان اثبتا، ولكن ابعتباره 

متغَتا، فهذه الروابط تفرض قيودا داللية على التأويل التداويل، ويعترب قيدا ذا طبيعة استداللية، ومن 
ىنا حُيقق الوصف اللساين بنية داللية عامة، يف حُت يقًتح الوصف التداويل أتويبلت تقًتف بطبيعة 

، وىذا التعريف الذي حدد بو التداوليوف الروابط يتجاوز التحديد (القيود االستداللية)ىذه الروابط 
اؼبنطقي الذي حيصر دور الروابط يف اللغة الصورية، ويف ربديد قيم صدؽ القضية وشروطها، وىو ما 

أاثر رد فعل فبلسفة اللغة واؼبناطقة التداوليُت حوؿ التعاريف التقليدية، ذلك ألف الرابط يف اللغة 
الطبيعية ال تكوف وظيفتو واضحة وشفافة يف االستعماؿ، كالوصل والفصل يف اؼبنطق، واألمثلة التالية 

 :تبُّت غٌت الروابط يف اللغة العربية
                                                           

 .26، ص أبوبكر العزاوياللغة واغبجاج،: ينظر (1)
 .143-142صمرجع سابق،  دراسة تداولية للخطاب التعليمي اعبامعي ابللغة العربية، (2)
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 .زيد ذكي ومشاغب -1
 .زيد مشاغب وذكي -2
 .زيد ذكي لكنو مشاغب -3
 .زيد مشاغب ولكنو ذكي -4

(∧) ففي التحليل اؼبنطقي قبد رابط الوصل
ال دييز االختبلفات الداللية اؼبوجود بُت األقواؿ  (1)

 . (زيد ذكي ومشاغب)األربعة، ألف الوصل يف اؼبنطق تباديل  

 .  ذكي∧مشاغب = مشاغب  ∧ زيد ذكي : أي

 غَت أف التحليل التداويل للرابط يربز الفروؽ اؼبوجودة بُت األقواؿ، وخصوصا مع الرابط 
زيد مشاغب )خيتلف ويتمايز منطقيا عن  (زيد ذكي ولكّنو مشاغب)يف القولُت األخَتين، فػ [لكن]

 .(لكنو ذكي

يقدـ كل  (4)و (3)حيث يفيد الرابط يف القولُت األخَتين االستدراؾ والتعارض التداويل، والقوالف 
واحد منهما معطيات ـبتلفة عن اآلخر، تستوجب وصفا ال ينتمي إىل ؾباؿ الصدؽ والكذب بل 

 :يتعلق بوصف تداويل مقيد بقيدين

 .قيد يتعلق ابغبجج اؼبقدمة - أ
 .قيد مرتبط ابلسياؽ اؼبتعلق ابألقواؿ - ب

 (: 4)و (3)وانطبلقا من ذلك كبلل القولُت 

 .َزْيٌد ذَِكٌي، َلِكنَُّو ُمَشاِغبٌ -

 . َزْيٌد ُمَشاِغٌب َلِكنَُّو ذَِكيٌ -

                                                           

 .يعٍت الوصل يف اؼبنطق( ∧)الرمز  (1)
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، فبا يعٍت أف ال أحد ينفي صفة الذكاء (زيد ذكي)يبدو أف ىناؾ إقرارا أبف  (3) ففي القوؿ 
غَت ذي  (زيد ذكي)جيعل اإلقرار األوؿ أي  (القيد ب)وىو  (لكّنو مشاغب)، و(وىو القيد أ)عنو 

يعترب ضعيفا، أما اؼبوقع اغبجاجي  (ذكي)أمهية أو جيعلو منفيا تداوليا، لذلك فاؼبوقع اغبجاجي 
 :إىل اذباىُت (3)فيعترب قواي، وبذلك يقود السياؽ القويل يف القوؿ  (مشاغب)

، فإف ذكاء زيد يكوف مؤّكدا ومدّعما كحجة "الشغب"إذا كاف السياؽ يتطلب : االذباه األوؿ
 .يف السياؽ اؼبطلوب

، فسيكوف الشغب ضعيفا كحّجة يف القوؿ "الذكاء"إذا كاف السياؽ يتطّلب : االذباه الثاين
 .وـبالفا للسياؽ اؼبطلوب

، وزبتلف معانيو عن (3)فتتبادؿ مواقع اغبجج والقيود ابلنسبة إىل القوؿ  (4) أما يف القوؿ 
 (.4)معاين القوؿ 

 ينطلق التحليل اغبجاجي للرابط من تػحليل ؾبموعة من الظواىر الداللية والتداولية يف اللغة 
، ويعٍت ذلك أف القوؿ يقتضي وجود عبلقات ضمنية بُت مكوانتو، (1)انطبلقا من خصائصها الكمية

، لذلك (مكّممات، روابط، تراتب)فبا يتطلب وصف ىذه العبلقات اليت سبثّلها بعض العناصر الرابطة 
 أساسا دبفهـو السلم اغبجاجي الذي تشكل الروابط اؼبنطقية أو "ديكرو"ارتبطت فكرة اغبجاج لدى 

درجاتو، وىذه العبلمات ىي عبارة عن مداخل معجمية ؽبا خصائص جوىرية  (العبلمات اللسانية)
يف القوؿ، تربط بُت سّلم حجاجي موجو كبو كّم معُت، وبُت سّلم موجو كبو أنواع النتائج اؼبطلوبة، 

 . (2)فالسّلم األوؿ يوافق ما ىو كّمي، والثاين يوافق ما ىو حجاجي

 فئة حجاجية موجهة، فهي أوال سبّثل السّلم اغبجاجي "ديكرو" إف السلم اغبجاجي لدى 
، وىي اثنيا تعمل على تناسب القوة اغبجاجية للقوؿ، (ؾ)و  (ـ)واغبجج  (ف)الػمحدد بنتيجة 

                                                           

  .84عندما نتواصل نغَت، عبد السبلـ عشَت، ص: ينظر (1)

(2)  Voir : Dictionnaire Encyclopédique de la pragmatique, p227 
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، وىي (حجاجيُت)الذي جيمع بُت فعلُت كبلميُت  (الرابط اغبجاجي)انطبلقا من العبلمة اللسانية أو 
 : على الشكل التايل

 نتيجة_    ف 

 2 أي فعل كبلمي 2حجة _    ؾ 

 1 أي فعل كبلمي 1حجة _    ـ

 تعترب الروابط اغبجاجية عناصر لغوية فعالة يف اغبجاج، وتسهم إسهاما ابلغا يف انسجاـ 
ىناؾ بعض األدوات اللغوية اليت يكوف دورىا ىو الربط اغبجاجي بُت »اػبطاب وسباسكو، إذ إّف 

غٍت عن : قضيتُت، وترتيب درجاهتا بوصف ىذه القضااي حججا يف اػبطاب، ومن ىذه الروابط
 .(1)«، وغَتىا..القوؿ، لكن، حىّت، فضبل عن

:  ومن أجود األمثلة على تراتب الروابط وتناسقها وانسجامها داخل اػبطاب، قولو تعاىل
ي﴿ ِت واُهَّلل َم َكْل ِت ِتا  ُق َما  َم ا َم  عِت ُق ِت فِت ِتا .يُق َكْل َم َكْل ا  ا َم ُق َم وا َم ِت َكْل ُق  َم

ِإ
و ي . َم ِت واُهَّلل َكْل ِت ِتا  َم ُهَّللا ُق ا ُق ، [81-80-79/ الشعراء]﴾ يُق ِت يُق ِت

مث يف الثاين  (الواو)نلحظ كيف جاءت حروؼ العطف الرابطة ـبتلفة، حيث استعملت يف األوؿ 
، ولػّما كانت وظيفة الواو ىي اعبمع بُت قضيتُت، فإهنا يف ىذا اؼبثاؿ صبعت (ثػمّ )مث يف الثالث  (الفاء)

ولػّما كانت أيضا وظيفة . بُت اإلطعاـ واإلسقاء، حيث بدأت ابإلطعاـ أوال ألنو األسبق من اإلسقاء
الفاء ىي اعبمع بُت قضيتُت غَت متباعدتُت، جاءت بُت اؼبرض والشفاء، ذلك أف الشفاء أييت بعد 

، فقد (الًتاخي)فلػّما كانت وظيفتها ىي اعبمع بُت قضيتُت متباعدتُت  (مثّ )أّما . اؼبرض مباشرة
 .   جاءت بُت اؼبوت واإلحياء، ألف اإلحياء ال يكوف إال بزمن طويل بعد اؼبوت

 

                                                           

 . 508اسًتاتيجيات اػبطاب، عبد اؽبادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص (1)



 

 
 

 

 

  ثاني:ال الفصل
جاج وتاريـخيتهقيمة الح    
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 :قيمة احلجاج وَمفاصلو الربىانية- املبحث الـأول

 : منزلة احلجاج يف الدراسات التداولية: العنصر األول

 يػجمل ىذا الػمبحث منزلة احلجاج يف التداولية، بوصفو أحد أىم أركاف التداولية إذل جانب 
إف االىتماـ ابحلجاج يف الدراسات التداولية ىي ميزة للسنوات الثمانُت من . نظرية أفعاؿ الكبلـ

 . (1) بُت ادلنطق واحلجاج"Griceغرايز "القرف العشرين؛ إذ غلمع 

 كما حدث تفاعل كبَت بُت البحث التداورل والبحث الببلغي فيما يتعلق ابحلجاج، ما يفرض 
 . عرض االذباىات األساسية لدراسة احلجاج يف البحوث التداولية

 وال ؽلكن احلديث عن احلجاج ضمن التداولية دوف ادلرور دبفاىيم التداولية الػمدمػجة 
(Pragmatique intégrée)( 2) نظرية »بكوهنا - حسب ادلعجم ادلوسوعي للتداولية–، إذ تعّرؼ

، وليست (3)« عند دي سوسَت(langue)داللية ُتدمج مظاىر التلّفظ يف السُّّنة اللسانية، دبعٌت اللساف 
مظاىر التلفظ يف بعض وجوىها سوى عوامل حجاجية تندرج يف األقواؿ، فتكّيف أتويلها وفق غاية 

 .ادلتكّلم

 ألفاظا وكلمات سلصوصة ذلا قيمة حجاجية، ولكن قبل االنتقاؿ إذل "ديكرو" وقد درس 
 . التحليل احلجاجي

                                                           

 عن ادلنطق الطبيعي، وحاوؿ أف يُنشئ منطقا خاصا ابخلطاب، يتم من خبللو  (Jean-Blaise Grize)ربّدث غرايز   (1)
عدـ إعلاؿ االختبلفات التكوينية بُت اللغة وادلنطق الرايضي، وتقًتح ىذه النظرية ظلذجة االسًتاتيجيات احلجاجية والعمليات 

التداولية : ينظر. (Schématisation)اخلطابية ادلنطقية اليت ػلقق ادلتخاطبوف بفضلها ويعّدلوف ما يرمسونو من سبّثبلت 
 .  16واحلجاج، صابر احلباشة، ص

 .  20التداولية واحلجاج، صابر احلباشة، ص  (2)

(3)   Anne Reboul et Jacques Moeschler : Dictionnaire encyclopédique de 
pragmatique, Edition: du seuil, 1994, P79.   
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ادلعٌت العادي، وادلعٌت الفٍت، : (Argumentation) بُت معنيُت للفظ احلجاج "ديكرو" يفّرؽ 
 . واحلجاج مػحّل النظر يف التداولية الػمدمػجة ىو ابدلعٌت الثاين

يعٍت طريقة عرض احلجج وتقدؽلها، ويستهدؼ - حسب ديكرو– فاحلجاج دبعناه العادي 
التأثَت يف السامع، فيكوف بذلك اخلطاب انجعا فّعاال، وىذا معيار أوؿ لتحّقق السمة احلجاجية، غَت 

ادلستهدؼ، فنجاح اخلطاب  (أو ادلتقّبل)أنو ليس معيارا كافيا، إذ يػجب أال هتمل طبيعة السامع 
يكمن يف مدى مناسبتو للسامع، ومدى قدرة التقنيات احلجاجية ادلستخدمة على إقناعو، فضبل على 

 . استثمار الناحية النفسية يف السامع من أجل ربقيق التأثَت ادلطلوب فيو

 ىذا ما يؤدي إذل نتيجة معينة وإبنػجاز تسلسبلت استنتاجية داخل اخلطاب، بعضها دبثابة 
احلجج اللغوية وبعضها دبثابة النتائج اليت نستخلص منها، وذلك بتقدمي حجج وأدلة انجحة، وابلتارل 

ظلارسها ضد اآلخرين دفاعا عن أفكاران ومعتقداتنا، حيث يكوف لزاما عليها تبٍّت موقف معُت، 
معارضا أو مفّندا زلاورا أو مقنعا، واحلجاج بوصفو ظلطا من أظلاط اخلطاب، ؽلكن تسميتو ابخلطاب 

نشاط إنساين يتخذ أوضاعا » بػأنو "Philippe Bretonفيليب بروتون "اإلقناعي الذي يعرّفو 
تواصلية متعددة، ووسائل متنوعة، ويهدؼ إذل إقناع شخص أو مستمع أو صبهور ما، بتبٍّت موقف 

 .(1)«ما، أو مشاركة يف رأي ما

فيدّؿ على صنف سلصوص من العبلقات - عند ديكرو دوما- وأما احلجاج دبعناه الفٍت 
ادلودعة يف اخلطاب وادلدرجة يف اللساف، ضمن اتوايت الداللية، واخلاصية األساسية للعبلقات 

أو قابلة للقياس ابلدرجات، أي أف تكوف واصلة بُت  (Scalaire)احلجاجية أف تكوف َدَرجية 
 . (2)سبللػمَ 

                                                           

 Philippe Breton: L’argumentation dans la communication, Edition : du  : ينظر   (1)
Casbah, Alger, janvier, 1998, P03.   

 .  21التداولية واحلجاج، ص: ينظر  (2)
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 لذلك يعّد احلجاج مسة يف اخلطاب وطابعا فيو ووظيفة لو، ووسيلة لتحقيق ىدفو، وىذا ما 
فيمكن أف تكوف قيمة احلجاج هبذا ادلعٌت من خبلؿ عبلقة . أدى ابلببلغة اجلديدة لبلىتماـ ابحلجاج

تػخاطبية بُت ادلتكلم وادلستمع حوؿ قضية ما،  ىذه العبلقة قائمة على التفاعل ادلتبادؿ، ألف التفاعل 
، ويتحقق (1)«وسيلة ادلتكلم يف جعل ادلتلّقي يتقّبل آراءه واذباىاتو وانتقاداتو وتوجيهاتو»احلجاجي 

ذلك ابنتهاج طريقة معينة يف االتصاؿ، وتػحديد الغاية من ذلك يف استمالة عقل ادلخاطب والتأثَت 
فيو وإقناعو دبقصد معُّت، فبل يهّم يف احلّجة أف تفيد الربىاف أو اإلقناع، ألف ادلطلوب  ىو إفحاـ 

 .السامع، وألف احلجة حبّد ذاهتا ال يراد منها ما أفاد معٌت قاطعا

احلجة اإلقناعية ىي اليت تفيد القانعُت القاصرين عن ربصيل ادلطلب ابلرباىُت القطعية » و
 .(2)«العقلية، وردبا تقضي إذل اليقُت ابالستكثار

 إف من خصائص النمط احلجاجي أنو نػمط خطاب يرمي إذل تغيَت رأي شخص ابعتماد قوة 
العقل، أو التأثَت يف الوجداف بوساطة اللغة، فادلوضوع يف احلجاج قابل للنقاش واختبلؼ اآلراء، 

لذلك ىو يرمي إذل تدعيم أطروحة أخرى زبالفها، وذلك من خبلؿ منظومة مػحكمة من احلجج، 
شرطها التنوع والتنسيق واإلحكاـ، كما أف احلجاج عادة ما يكوف قائما على احلوار، زلكوما بسياؽ 

 . معريف واجتماعي

 فادلتكلم أثناء العملية التخاطبية ينقل تصوراتو ومدركاتو ادلوجودة يف واقعو إذل ادلستمع، قاصدا 
بذلك التبليغ أو اإلخبار أو التأثَت يف ىذا ادلستمع، وابلتارل يعتمد ادلتكلم على إقناع الطرؼ اآلخر 
أو التغيَت يف بعض معارفو وأفكاره، وخباصة لػِما يظهر فيها من اختبلؼ بينهما، فيستعمل خطااب 

                                                           

، جامعة تيزي (دورية أكادؽلية يف اللغة واألدب)احلجاج يف رسائل ابن عباد الرندي، يػمينة اثبيت، مػجلة سلرب ربليل اخلطاب   (1)
   . 284، ص2007، ماي 02اجلزائر، العدد -وّزو

، ـ1998- 2ط لبناف،-، بَتوت مؤسسة الرسالة،دمحم ادلصري- عدانف درويش: ربقيقالكلّيات، أبو البقاء أيوب الكفوي،   (2)
 . 406ص
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احلجاج ال ينحصر يف استعماالت خطابية ظرفية، وإظلا ىو بُعد مبلـز لكل »حجاجيا، لتلك الغاية، فػ
 . (1)«خطاب على وجو اإلطبلؽ

 ىناؾ خاصية أخرى للحجاج تتمثل يف الصعوبة احلاصلة لتحديده بدقة متناىية، وذلك 
احلجاج يف الدراسات احلجاجية على »لتشعب مػجاالت استعمالو؛ إذ إننا نػجد بعضهم يرى أف 

ضربُت، أحدعلا أتت فيو ال زبرج من مػجاؿ ادلنطق، وبذلك يكوف مرادفا للربىاف واالستدالؿ، 
ىو واسع الػمجاؿ النعقاد األمر فيو على دراسة رلمل التقنيات البيانية الباعثة على : والضرب اآلخر

 . (2)«إذعاف السامع أو القارئ

 فيقـو احلجاج بتقدمي احلجج واألدلة ادلؤّدية إذل نتيجة معينة، وىو يتمثل يف إنػجاز تسلسبلت 
استنتاجية داخل اخلطاب أو يف إنتاج متواليات من األقواؿ، بعضها يػمثل حججا لغوية، وبعضها 

اآلخر يشكل نتائج منبثقة عن تلك احلجج، ودبا أف اللغة ذلا وظيفة حجاجية فهذا يعٍت أف 
التسلسبلت اخلطابية زلّددة بوساطة الوقائع ادلعرّب عنها داخل األقواؿ فقط، ولكّنها زلّددة أيضا 

 .   وأساسا عن طريق بنية ىذه األقواؿ، وبوساطة ادلواد اللغوية اليت يتم توظيفها وتشغيلها

 إف مفاىيم السلم احلجاجي والتوجيو احلجاجي ؼلتّصاف ابلعبلقة احلجاجية، سواء أحّددت 
ىذه العبلقة لسانيا أـ اندرجت تداوليا، إنو ضمن احلجاج دبعناه الفٍّت، وعليو تكوف أولوية احلجاج 

، ومثاؿ (3)(Vériconditionnal)عن اإلخبار، ألنو من زاوية النظر اإلخبارية ادلستوفية شروط احلقيقة 
، ال تستدعي موضعا (ق)تقريبا : ، واحلاؿ أف صبلة ذلا شكل(4 )(ؽ-ال)تستلـز  [(ؽ)تقريبا ]: ذلك

(Topos)  بل ىي تستدعي موضعا ؽلكن اعتماده مع (ؽ-ال)ؽلكن أف تستعملو صبلة ذلا شكل ،
 : ، وؽلكن ضرب مثاؿ لتّتضح ادلسألة(ؽ)صبلة ذلا شكل 

                                                           

 . 3/31، 2010-1دراسة نظرية وتطبيقية يف الببلغة اجلديدة، حافظ إمساعيلي علوي، ط-احلجاج مفهومو ورلاالتو  (1)

 .  08ص، 2007-2لبناف، ط-عبد هللا صولة، دار الفرايب، بَتوتاحلجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية،   (2)

 . 30الػمرجع نفسو، ص: ينظر  (3)

ىو تقريبا جاىز، فاجلواب يسلتـز أنو غَت : ىل العشاء جاىز؟ فتجيبو: يسأؿ الزوج زوجتو: ؽلكن ضرب مثاؿ على ذلك  (4)
   . جاىز
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 .العشاء تقريبا جاىز -

 فهذه اجلملة تعٍت أف العشاء ليس جاىزا عند التلّفظ هبا، فلو كاف جاىزا لػما احتيج إذل 
 . ولكانت الدعوة إذل األكل أوذل من اإلخبار عن اجلاىزية، إذ ادلقاـ مقاـ ضيافة (تقريبا)ادلعدِّؿ 

. (ؽ-ال)فإف اجلملة ادلذكورة تدّؿ على  (ؽ-ال)ومسّينا عدـ جاىزيتو  (ؽ)فإذا مسّينا جاىزية العشاء 
 : ولكن لنمعن النظر يف ادلثاؿ التارل

 .تقريبا أهنيُت قراءة الكتاب -

عدـ إهناء قراءة ): أي (ؽ-ال)تؤّدي معٌت  (تقريبا) إف سامع ىذه اجلملة ال يتهّم أبف كلمة 
، بل يهتم أبف مسألة اإلهناء يف حكم الػمحسومة، وإف دل تتحوؿ إذل واقع، وىذا ىو معٌت (الكتاب

-ال) ؽلكن أف تستعملو صبلة ذلا شكل Toposال تستدعي موضعا  (ؽ)تقريبا : أف صبلة ذلا شكل
، وذلك أف الُعرؼ اجلاري يف (ؽ)، بل ىي تستدعي موضعا ؽلكن اعتماده مع صبلة ذلا شكل (ؽ

 . الػمحاداثت يرّكز على تفويت يف القيمة ادلنطقية للقوؿ لصاحل قيمة تداولية تواصلية

ربديدا السلم احلجاجي الذي ينبغي أف يوضع عليو الفعل الذي يػحدده ) إف القيمة احلجاجية 
 . (1)ىي األوذل إذف ابلنظر إذل القيمة اإلخبارية (ادللفوظ

تعترب أف القيمة اإلخبارية للملفوظ قيمة  (Pragmatique intégrée) إف التداولية الػُمدمػجة 
الػمجاؿ التداورل ىو قاعدة »ومن ىذا ادلنظور فإف . (2)اثنوية ابلنظر إذل قيمة ادللفوظ احلجاجية

الًتكيبة اجلامعية، حيث اإلعراب والداللية ال يػحتبّلف إال مواضع التجريد دوف توافق منطقي نظري، 
 .(3)«ما دل يرتبطا بقاعدهتما ادلؤسسة

                                                           

  Ducrot (Oswald), Le dire et le dit, Edition : minuit paris-1984, P89: ينظر  (1)

 Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, p87: ينظر  (2)

(3)Herman Parret, Prolégomènes à la théorie de l’énonciation, Edition- Berne, 
1987, P208. 
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تعّد » يتجّلى البعد التداورل للخطاب احلجاجي انطبلقا من تػجّذر ظاىرة التخاطب واحلوار، فػ
احلوارية مكّوان لكّل كبلـ وتعرؼ كتوزيع لكّل خطاب إذل حلظتُت توجداف يف عبلقة حالية، ويقدـ 

البد أف ينتج بطريقة ثنائية، " كل تلّفظ يوضع يف رلتمع معُت"ادلبدأ احلواري من خبلؿ احلدود التالية 
، وعليو فاحلوار أساس (1)«تتوزّع بُت ادلتلّفظُت الذين يتمّرسوف على ثنائية اإلصاتة وثنائية العرض

العملية التواصلية، ما يعّدد اذباىات ادلناقشة والػمحاججة، لذا ُوضعت قواعد ومسّلمات لذلك، مثل 
، وؽلكن إصباؿ ىذه (2 )(مبادئ ادلناقشة القائمة على التعاوف)ومسّاىا  "Griceغرايس "اليت وضعها 

 : (3)ادلبادئ يف

وىو اشتماؿ مساعلة ادلناقش على كمية من ادلعلومات ادلطلوبة، ال زايدة فيها وال :  مبدأ الػكمّ  .1
 . نقصاف

ادلساعلة يف النقاش تكوف حقيقية، ال تؤّكد ما يعتمده صاحبها أنو خطأ، وال تؤّكد :  مبدأ الكيف .2
 . ما ىو يف حاجة إذل احلجج

 . التكّلم يف صميم ادلوضوع، وعند الضرورة:  مبدأ العبلقة .3
الوضوح يف الكبلـ، وذبّنب االلتباس يف احلديث، وكذا ذبّنب الكبلـ الغامض، مع : مبدأ الطريقة .4

 . توّخي االختصار وادلنهجية

  إف ىذه ادلبادئ ال تكوف ذلا قيمة حجاجية إال يف نطاؽ النشاط اخلطايب ابعتباره نشاطا 
، ودليل ذلك أف كل مناقشة أو تفكَت (الُعرؼ)عقليا، وىذا النشاط ليس يف معزؿ عن ادلواضعة 

ومادامت احلوارية ىي العبلقة . (4)حجاجي أو غَت حجاجي ىو تفكَت مع اآلخر وتواصل معو

                                                           

 . 103-102 احلجاج واالستدالؿ احلجاجي، حبيب أعراب، ص (1)

 . 64أنواعو وخصائصو ، مرجع سابق، ص-  اخلطاب احلجاجي (2)

 .  64ادلرجع نفسو، ص:  ينظر (3)

 .  85سعيد علوش، مرجع سابق، ص: ادلقاربة التداولية، فرانسواز أرمينيكو، ترصبة:  ينظر (4)
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التخاطبية بُت سلاِطب وسلاَطب، فإنو ؽلكن أف تتنوع األداءات ىنا، وتتغاير العبلقات التخاطبية، 
 : (1)والسيما يف اخلطاابت التداولية، ومن بُت ىذه التباينات أو الظواىر

والتشخيص خاصية تلّفظية، حيث إف التلّفظ يتمّيز حبدة : (La Personnification)التشخيص -
العبلقة اخلطابية مع الشريك، سواء أكاف شريكا حقيقيا أـ متخّيبل، فرداي أـ صباعيا، وىذه اخلاصية 

: ، وىذا التلّفظ كبنية حوارية يتخذ صورتُت ضروريتُت"اإلطار التشخيصي للتلّفظ"تطرح ما يسّمى بػ
 .(2)مصدر التلّفظ وىدؼ التلّفظ

احلجاج " ىذه الظاىرة كنوع من أنواع احلجاج مسّاه "طو عبد الرمحان"  بينما يدرج 
؛ وىو إثبات الدعوى ابالستناد إذل قدرة ادلستدّؿ على أف غلّرد من نفسو ذاات اثنية ينّزذلا "التقويػمي

 .منزلة الػُمحاجج ادلقابل

 :مفاصل احلجاج وخصائصو الربىانية- العنصر الثاين

 :على(3)ينبٍت النص احلجاجي وفق مكوانت أساسية

 سبّثل نتيجة احلجاج، وىي مراد ادلتكّلم ومقصده من خطابو احلجاجي، والغاية منها : الدعوى
 .هتيئة ادلستمع واستمالتو لقبوؿ التصورات وادلدركات، سواء بطريقة صحيحة أـ ضمنية تلميحية

 سبثل معطيات احلجاج، وىي رلموعة ادلسّلمات والبديهيات اليت يؤّسس ادلتكّلم على : الػمقّدمات
 . منواذلا حجاجيتو، وترتبط بنتيجة احلجاج ارتباطا منطقيا

 ؽلّثل بياف الربىنة على صبلحية ادلقّدمات للنتيجة ادلقصودة وتطابقها: التربير. 
 سبّثل مػجموع األدلّة والشواىد اليت يستعملها ادلتكلم الػمحاجج، قصد تقوية النتيجة : الّدعامة

 . عند ادلستمع، هبدؼ تقّبلها
                                                           

 . 65أنواعو وخصائصو، ص- اخلطاب احلجاجي: ينظر (1)

 . 104احلجاج واالستدالؿ احلجاجي، حبيب أعراب، ص (2)

-189، ص2005-1مصر، ط-النص واخلطاب واالتصاؿ، دمحم العيد، األكادؽلية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاىرة: ينظر (3)
190 . 
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 من : ؽلّثل رلموع التعبَتات اللغوية اليت ُتظهر مدى قابلية النتيجة للتطبيق، نػحو: مؤّشر احلاؿ
 . اخل..ادلمكن، من الػمػحتمل، يُرّجح

 ىي اليت يضعها الػمحاِجج يف حسبانو مسبقا لردود أفعاؿ ادلستمع : التحّفظات واالحتياطات
 .    (1)ذباه النتيجة، الربط ادلنطقي

  وتكوف العبلقة بُت أجزاء النص احلجاجي عبلقة منطقية استنباطية، تعتمد القياس ادلنطقي يف 
احلكم على ادلقّدمات والّدعامة، دبدى صبلحيتها للمحاججة، أكثر من احلكم على النتيجة ابلصحة 

أو اخلطأ، والصدؽ وادلغاالة، فهي منطقية أكثر من كوهنا تصّورية، كما ىو احلاؿ يف النّص غَت 
 . (2)احلجاجي

  إف ىذه ادلفاصل وادلكوانت تشّكل بنية النص احلجاجي، فهي أتتلف فيما بينها، ويعُضد 
 . بعضها بعضا آف العملية اإلقناعية، وال ؽلكن أف يسلم عنصر منها إذا دل تسلم بقية العناصر

  بناء على ما سبق ؽلكن أف ينفرد احلجاج خبصائص سبّيزه عن بقية اخلطاابت ذات الطابع 
 : (3)اإلنشائي أو الوصفي أو العاطفي أو اإلخباري، وؽلكن إيرادىا فيما يلي

يعترب احلجاج ظاىرة اجتماعية، فهو يضّم أشخاصا عّدة منتجُت لو أوال ومتلّقُت لو اثنيا، ما داموا  -
 .يغرفوف من وعاء الربىنة

يعّد احلجاج وجودا فكراي يّتجو نػحو ادلمارسة اآللية، وتتحّكم فيو معطيات اجملاهبة وادلدافعة قدر  -
 . اإلمكاف، ألنو عملية تسعى إذل خلق التأثَت يف اآلخرين

                                                           

عادة ما تكوف ىذه االحتياطات لغرض استكماؿ العملية احلجاجية، حىت يكوف اإلقناع مكتمبل وال ػلدث شرٌخ يف احلجج  (1)
 .   والرباىُت، فيؤّدي ذلك إذل هتّدـ ادلقدمات بتهّدـ النتائج

 . 191النص واخلطاب واالتصاؿ، ص: ينظر (2)

- مناىج وظلاذج، عيسى أزاييط، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، جامعة موالي إمساعيل، مكناس: مداخبلت لسانية: ينظر (3)
 . 80-79، ص2008، 28ادلغرب، سلسلة دراسات وأحباث، العدد
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إف احلجاج ذو خاصية اجتماعية يتّم ابلطابع التأثَتي، تتنازعو األفعاؿ العقلية واللسانية، وتسود  -
 .  (1)فيو احلركة والّنشاط الذىٍت والبيولوجي، فهو حقيقة يؤّسس مػجاال تداوليا

  ابعتبار احلجاج آلية لغوية فيمكن التعامل بو يف سلتلف رلاالت التثاقف العامة، اليت تسّهل 
وتيّسر عملية التواصل اإلنساين، كما يؤّدي إذل اإلقناع الذي يستوجب التشارؾ والتعامل بُت 

شخصُت أو طرفُت متحاورين دوف إكراه، فاخلطاب احلجاجي يعتمد على مبدأ ربفيز ادلتلّقي وجعلو 
ينجذب إذل عادل ادلتلّفظ ودبشاركة اعتقاداتو وأفكاره وإدخالو أو استدراجو شيئا فشيئا إذل لعبة 

اخلطاب وجدليتو من أجل أف يبلغ التأثَت واإلقناع، وتغيَت مواقف وسلوؾ سلاطبُت أو صبهور، بػحيث 
يػجعلو يتقّبل نتيجة معّينة ابالرتكاز على ملفوظ أو ملفوظات معطاة من قبل ادلخاطب كاألسباب، 

 .الرباىُت، األدلّة

 والشكل النموذجي القاعدي للحجاج يتمثل يف الربط بُت ادلعطيات والنتيجة، وقد يكوف ىذا الربط 
مؤسسا ضمنيا بوساطة ضامن أو سند، وتكوف ادلعطيات ىي الظاىرة والسند، وىو ادلضمر يف غالب 

 .األحياف، وقد يكوف صريػحا

  أما العناصر األخرى ادلكّونة للمقطع احلجاجي فهي تتأرجح بُت الظهور واإلضمار، وإذا كاف 
تغَّت األحواؿ النفسية والفكرية ىو غاية األقواؿ احلجاجية، فإف للحجاج وظائف صغرى تؤّدي يف 

 :رلموعها تلك الغاية الكربى، فاحلجاج أداة تسعى إذل ربقيق الوظائف واألدوار التالية

 .إفحاـ اخلصم وإقناعو دبشروعية وصبلحية ادلوقف-

يهدؼ احلجاج إذل أتسيس موقف ما، ومن ىنا يتوجو إذل متلّق، فيحاوؿ ربقيق قبوؿ ذلك ادلتلّقي -
 . وموافقتو

                                                           

 .    80ادلرجع السابق، مداخبلت لسانية، ص: ينظر (1)
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يعتمد احلجاج على تقدمي أكرب عدد من احلجج سلتارة اختيارا حسنا، ومرتّبة ترتيبا زلكما، وأتيت -
 . ابلتدرّج من األىم لتًتؾ آاثرىا يف ادلتلّقي، وىذه اخلاصية تػجعلو يتمّيز عن الربىنة

 .يتعلق احلجاج ابخلطاب الطبيعي من جهيت االستعماؿ وادلضموف، وذو فاعلية تداولية جدلية-

يهدؼ احلجاج إذل جعل عقل ادلتلّقي ينخرط يف األطروحة أو الدعوى ابحلجة البالغة، ومدى يقينية -
 . ادلعطيات ومنطقيتها، وثبوت مصدرىا

  تتبلور اخلصائص الربىانية للحجاج من خبلؿ االستنتاجات السلبية أو اإلغلابية يف بنية 
 : (Enoncés)ادللفوظ احلجاجي؛ فيمكن لنا بسط الشرح يف ذلك من خبلؿ ىذين ادللفوظُت

 .لَػْم يَػْقرَْأ ُكلَّ ُكُتِب اجلَاِحظ (أ)  -

 . قَػرَأَ بَػْعَض ُكُتِب اجلَاِحظ (ب)  -

موجو ابلضرورة نػحو استنتاج سليب من جنس الشخص ادلتحّدث  (أ)  نعترب أف ادللفوظ األوؿ 
أنو  "  Ducrotديكرو "فعلى العكس من ذلك؛ إذ يرى  (ب)عنو زلدود ادلعرفة، أما ادللفوظ الثاين 

 . (1)موجو ضلو استنتاج إغلايب من جنس الشخص ادلتحّدث عنو يعرؼ اجلاحظ

ابحث يف علم النفس فيضع اختبارا يفحص ىذا -  ذلك"ديكرو"كما يفًتض –  وقد يتدخل 
أردتػم معلومة من ]: االعتبار، ويطرح ىذا الباحث على طلبتو ادلختصُت يف اللسانيات السؤاؿ التارل

يف كتاب اجلاحظ، وأنتم مػخَّتوف يف احلصوؿ على " البياف والتبيُت"ادلعلومات حوؿ قسم من أقساـ 
 (ب)وجواب عمرو ىو  (أ)زيد أو عمرو، فجواب زيد ىو : ادلعلومة بُت أف تتوّجهوا إذل أحد ادلخربَْين

، فالذي يقوؿ إنو دل يقرأ كّل [فأّي ادلخربَْين تػختاروف؟ ، ودوف ترّدد اختار الطلبة زيدا، وىذا مفهـو

                                                           

 .    24مداخل ونصوص، صابر احلباشة، ص-التداولية واحلجاج: ينظر (1)
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كتب اجلاحظ، ينبغي أف يكوف قرأ على األقل عددا مهّما منها، أما اآلخر الذي يقوؿ إنو قرأ بعض 
 .(1)الرواايت، فبل ؽلكنو أف يكوف قرأ كثَتا منها

 على أساس كونو نتيجة لسانية، أما "ديكرو"  فمفاىيم علم النفس هبذا احلاؿ زبالف ما قّدمو 
ىو ادلوّجو وجهة استنتاج إغلايب ابلقياس إذل ادلعارؼ  (ب)ابلنسبة إذل ىذا األخَت، فإنو يرى أف 
فهو ادلوّجو ضلو استنتاج عدـ ادلعرفة، فتوجد طريقتاف  (أ)أما : اجلاحظية اليت ؽلتلكها الشخص ادلعٍت

على األقل لئلجابة على مثل ىذا االعًتاض الذي نستشّفو من األثر النفسي للملفوظات، وتتمثل 
 يف اعتبار الطلبة ادلستوجبُت غَت مدركُت لسانيا للتمّيز "ديكرو"أضعف الطريقتُت من وجهة نظر 

 . الضروري بُت ادلعٌت احلريف للملفوظ وقيمة التلّفظ بو يف سياؽ ُمعطى

، فليس ذلك "البياف والتبيُت"يفهم مّنا أّف زيدا قد قرأ قسما ىاّما من كتاب  (أ)  إذا كنا بقولنا 
، ولنفًتض أف زيدا قرأ كتااب واحدا أو أنو دل يقرأ أّي كتاب للجاحظ، فإنو يكوف (أ)بسبب ما يقولو 

، ال يوّفر لنا أّي سبب لنفّكر يف أف (أي حسب معناه احلريف)صحيحا حىت يف ىذه احلالة األخَتة 
عمرا، حيث  (يف االختبار ادلعروض سابقا)زيدا ىو قارئ للجاحظ، فاللساين اجلّيد ىو الذي يػختار 

يضمن أنو قرأ على األقل كتابُت دوف أف نقضي أنو قرأ كثَتا، وردبا يكوف قرأ كتب  (ب)القوؿ 
 .  اجلاحظ صبيعها

  وال ريب أف ىذا احلديث يقودان إذل احلديث عن أصناؼ الرباىُت واحلجج؛ فالربىاف ىو 
الدليل وىو األفكار واآلراء والسندات ادلختلفة، اليت يتوّسلها ادلخاطب أو الكاتب إلقناع اآلخرين 

بوجهة نظره يف موضوع ما، أو يستعملها لدحض وجهة النظر ادلخالفة،  (الطّرؼ اآلخر ادلعارض)
ومن عوامل صلاح عملية اإلقناع والدحض، حسن انتقاء احلجج حسب ما يبلءـ األطروحة، وحسب 

، دبعٌت العبلقة بُت ادلستقِبل (حالة ادلتلّقي)الوظيفة اليت ينهض هبا احلجاج، وحسب تبلؤمها مع ادلقاـ 

                                                           

 .    25ادلرجع السابق، التداولية واحلجاج، ص: ينظر (1)
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وادلخاِطب، انىيك عن انتقاء الصيغ واألساليب التعبَتية اليت تسهم يف تقوية احلجة، والسعي إذل 
 : (1)إحكاـ الرابط بُت وحدات النص احلجاجي، ونذكر من أنواع الرباىُت ما يلي

 ىو الذي يبٌت على أساس الربط بُت السبب والنتيجة، أو على القياس، فيتم :الربىان املنطقي.1
 .فيها الربط بُت ادلقدمات والنتائج، ويقـو أساسا على العقل وادلنطق يف اإلقناع

 ىو الذي يكوف عادة منتقى من نصوص معًتؼ دبدى أعليتها، وفعاليتها :برىان الشاىد القويل.2
يف التأثَت واإلثبات، بل إف قوة النص يف ىذا الربىاف ىي اليت ربدد قوة الربىنة، ومن أمثلة النصوص 

 . اخل.. يف ىذه احلجة؛ النص القرآين، السنة النبوية الصحيحة، احلكم ادلأثورة

يكوف استعراضا جملموعة من العبلقات، أو األعماؿ اليت سبيز واقعا اجتماعيا أو : الربىان الواقعي.3
حضاراي أو دينيا أو سياسيا ما، أي يتحّقق يف الواقع ربّققا فعليا، وقد يعتمد الػمحاجج يف إيراد ىذه 

 : الرباىُت على ظلط السرد أو الوصف، كأف

 .يروي أحدااث ما-  

 .يرشم مبلمح صورة معينة  -

 .يسرد وقائع طرأت يف وقت ما ويف حضارة ما  -

 .يتحّدث عن حدث سياسي وقع خبلؿ فًتة حضارة ما  -

يقـو على التمثيل دبثل مسرود مشهور، عادة ما يكوف استطرادا، أو يقـو على ذكر : برىان الـَمَثل.4 
 . مثل سائد من األمثاؿ شائعة االستعماؿ

 يقـو على العدد الكّمي الذي يوّظف للّدحض واإلثبات، فيسعى الػمحاجج :الربىان اإلحصائي.5
 . جبمع إحصاءات وعّينات دقيقة وصادقة إلثبات صّحة طَرحو، ابلدليل القطعي ادلباشر

                                                           

 .    24التداولية واحلجاج، ص: ينظر (1)
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يقـو فيو الػمحاجج ابلتعريف اللغوي واالصطبلحي للموضوع الذي يريد اخلوض : برىان التعريف.6 
فيو أو األمر الذي يريد إثباتو، مع ذكر صفاتو وشليزاتو وخصائصو، فيتفاعل ادلتلّقي مع اخلطاب      

أو النص بفعل مصداقية تلك ادلعرفة ادلعطاة، ومن اكتساب قدرة معرفية جديدة واضحة، فهم 
 . (1)ادلوضوع ليبدأ ابلتعريف الدقيق والشامل

  إف ىذه األصناؼ الربىانية معينة على اخلطاب احلجاجي، ّأاي كاف نوعو فلسفيا أو تداوليا   
 .أو ببلغيا كوهنا أدوات تبٍت النسق احلجاجي وموصلة للغاايت ادلنشودة
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 اتريـخية احلجاج: املبحث الثاين

 :احلجاج يف الدراسات القديـمة- العنصر األول

من النمط ) اّتسم احلجاج يف مراحلو التارؼلية صبيعها بفكرة معارضة االستدالؿ الصاـر 
ابحلجاج الذي يقًتب من الدايلكتيك والببلغة، أي إذل  (الرايضي أو ادلقتبس من ادلنطق الصوري

 ". اخلطاب"

 وقد عانػى احلجاج من تقابلو للربىنة اليت تستفيد من ادليزة العلمية، ادلقًتنة دبعاجلة ما لو صلة 
ألف ىذه ادلقارنة تضع احلجاج يف اجلهة السيئة من القطيعة . ابحلقيقي، ابلصحيح، ابحلجة، ابدلنطق

الفاصلة بُت عقلية الدىاء والعقلية اذلندسية، بُت الرأي والعلم، بُت ادلمارسة والنظرية، بُت اتمل 
واحلقيقي، بُت اإلقناع والبداىة، ويف ىذه احلالة يقف احلجاج أماـ صعوبة يف التخلص من داللة 

 . (1)اترؼلية ذات طابع قدحي طاٍغ، ؽلكن التعرؼ على بعض آاثرىا

 ومنذ العصور القدؽلة جرى التمييز بُت الربىنة واحلجاج، ويعود جوىر االختبلؼ إذل أف 
احلجاج يقتضي تفاعل الذوات، يف حُت أف الربىنة تنفي الذات، وابلتارل فهي صارمة، ألهنا دبنأى 
عن صبيع أتثَتات اللغة، والعواطف، ودبنأى عن ظروؼ ادلكاف والزماف اليت يستعمل فيها، وإصباال 
دبنأى عن دور ادلستمع واخلطيب، فلقد كاف مفهـو احلجاج مستخدما لدى صبيع فبلسفة العصور 

، وىكذا صلد احلجاج موظفا حيثما عمد الفكر إذل (الببلغة )القدؽلة، لتحليل فن احلوار وفن الكبلـ 
وقد أثّرت بقوة على حياة مفهـو احلجاج التقّلبات اليت عرفتها عرب التاريخ معاين . (2)"ادلضاربة"

والببلغة، ليعاين ابلتارل من القرابة اليت ذبمعو مع ىذين ادلفهومُت غَت  (احلوار اجلدرل)الدايلكتيك 
 .اّددين بصورة جيدة

                                                           

عبد الرفيق بوركي، مػجلة عبلمات، العدد : ، ترصبة(Lionel Bellenger)اآلليات احلجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر : ينظر (1)
 .33ادلغرب، ص-ـ، مكناس2004، 21

 . 33ادلرجع نفسو، ص: ينظر (2)
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 ونعود ىنا إذل النظر يف تطور مفهـو احلجاج وحقوؿ توظيفو وحدوده ما قبل سقراط وما 
بعده، نظرا لؤلعلية البالغة ذلذه ادلراحل التارؼلية من التفكَت البشري، ولعل تقسيمنا الزمٍت ىذا فُرض 

علينا بداىًة، ألف شبة تطورات دراماتيكية دلفهـو الػمحاججة واالستدالؿ والربىنة يف اللغة والببلغة 
وادلنطق والفلسفة واألنطولوجيا وادليتافيزيقا، بعد ادلفكر والفيلسوؼ اإلغريقي سقراط مقارنة بػما قبلو، 

 .  نظرا للثورة الفكرية اذلائلة اليت تزامنت مع ىذه ادلرحلة من اتريخ الفكر اإلنساين

 : احلجاج ما قبل سقراط- أوال

 ارتبط احلجاج قدؽلا ابحلوار، ألنو أداتو األساسية، وترجع اآلاثر األوذل لفن احلوار إذل القرف 
ـ، فقد ظهرت عند الفبلسفة السابقُت لسقراط مع هنضة احلس النقدي ادلطّبق على .السادس ؽ

 .ادلعطيات ادلادية

ومتشّبثا " ابرمينيد" من رواد فن احلوار، وكاف تلميذا للفيلسوؼ "Zinonزينون " ويعترب 
، وقاـ بتعليم فن الّدحض، وىو (1) فيلسوؼ التناقض"ىرقليطس"بوحدة الوجود ادلطلقة وخصما لػ

نوع من اجلدؿ السليب، الذي ينطلق من مقدمات مقبولة أو مستحسنة من قبل اخلصم مث يعمل على 
تقويض استداللو ونتائجو، وىكذا فإف أقدـ أثر حّي للحجاج ؽلكن ربديده اترؼليا، ىو حجاج يقـو 

على مواجهة اخلصم بكبلمو أو أبفعالو كحّجة عليو، أي إنو حجاج موجو ضد اخلصم، ؽلكننا أبف 
ىو أقاـ احلجة، الزاؿ ػلتفظ هبذه الداللة ( Argumenter)نلحظ أف ادلعٌت الشائع اليـو للفظة 

؛ "عدـ التناقض" منهجو على مبدأ "زينون"األصلية الػمحّملة دبدلوؿ ىجومي أو دفاعي، وقد أقاـ 
 .فعندما يعرض رأيُت على األقل ويكوف أحدعلا صائبا فإف اآلخر خاطئ

، وقد "حّجة إيػخيل" حجة اشتهرت ابسم "زينون" ومن بُت احلجج ادلستعملة من طرؼ 
إيػخيل لن يلحق أبدا بسلحفاة انطلقت قبلو، فلكي يلحقها »عرضها للربىنة على استحالة احلركة 

                                                           

ـ، 1965-2مصر ط- الفلسفة اليواننية من طاليس إذل أفبلطوف، ماجد فخري، الدار القومية للطباعة، القاىرة: ينظر (1)
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يلزمو أوال أف يصل إذل النقطة اليت كانت توجد هبا السلحفاة عندما انطلق يف السباؽ، مث يصل بعد 
 . (1 )«...ذلك إذل النقطة اليت وصلت إليها السلحفاة، وىكذا دواليك

 :السفسطائيون واحلجاج-

 فرقة فلسفية اشتغلت ابلببلغة واخلطابة، عملت على تنمية الفكر الفلسفي وادلدارس 
منطقا يف : ، ىذا الفن فن احلوار، ستعطيو معٌت زلّددا"Micarميكار "الفلسفية، من بينها مدرسة 

خدمة ادلصاحل اخلاصة، حيث عمل السفسطائيوف على تطويع فن احلوار واإلقناع دلساعدة ادلرشحُت 
ولقد علم . للوظائف السياسية يف االمرباطورية اليواننية على النجاح يف السياسة واستبلـ السلطة

 وأتباعو مهارة القوؿ، وحّثوا على استخداـ احلجج ادلضللة اليت ظاىرىا احلق وابطنها "برواتكوراس"
، وستصبح السفسطائية زبصصا دراسيا يعُت على إظهار "السفسطة"الباطل، وتسمى ىذه احلجج بػ

 . (2)الػمحاسن وادلساوئ يف كل موضوع ؽلكن للعقل أف يقـو فيو ابدلزايدة

 أنشأ السفسطائيوف الببلغة اليت ىي فن الكبلـ الذي يتوخى اإلقناع، فن الفصاحة وخاصة 
الصور ادلؤثّرة، االستدالؿ )فصاحة اخلطاب السياسي أو القانوين، ادلستخدـ لكل اإلمكاانت 

، هبدؼ ربقيق النجاح الشخصي (..اخلاطئ، استدعاء ادلشاعر، استغبلؿ االنفعاالت وادلعتقدات
واحلصوؿ على التصويت ادلؤيّد من طرؼ ادلستمعُت أو اجلمهور الػمػحتشد يف الساحات العامة إابف 

 .احلقبة اليواننية

 

 

 
                                                           

 .34، ص21اآلليات احلجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، مػجلة عبلمات، العدد  (1)

-مصر، دت- عبد احلليم زلمود، مكتبة دار العروبة، القاىرة: أصوذلا وتصوراهتا، ألبَت ريفو، ترصبة: الفلسفة اليواننية: ينظر (2)
 . 361ـ، ص1958
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 : احلجاج ما بعد سقراط- اثنيا

 : سقراط واملشكل الرتبوي للحجاج. 1

رّدا على الببلغة الفصيحة للسفسطائيُت والدايلكتيك – Socrates"(1)سقراط " سعى 
وألجل ذلك . إذل تعليم مػخاطبيو، لقد كاف مشروعو يتمثل يف البحث عن احلقيقة- السليب لزينوف

فإنو دل ينشغل ابلسفسطات، وإظلا بوضع تعاريف ومعاين الكلمات اليت تعُّت األشياء، وىكذا اعتمد 
االستدالؿ االستقرائي، ويتمثل يف حركة ذىاب وإايب دائمة من اجلزئي إذل العاـ ومن العاـ إذل 

اجلزئي، ومن الػمحسوس إذل الػمجّرد ومن الػمجّرد إذل الػمحسوس،  والزالت ذلذه الوسيلة االستداللية 
، يستخدمها من يريد أف يشرح أو يقنع  . (2)فعاليتها إذل اليـو

 ؼلضع إثبات عام، يتمّثل االستقراء السقراطي يف إحصاء مبلحظات جزئية، يستخلص منها 
وىكذا، انطبلقا من ال شيء، ُنساِءؿ . بعدئذ للتصحيح من أجل التسليم بعناصر جديدة وسلتلفة

ونُراكم الوقائع، ونستنتج قاعدة ونعمل على هتيئتها، شلا يسمح بتجّنب اخلطاابت الطويلة 
وسنرى فيما بعد أف االستقراء السقراطي دل يتقادـ، وأنو أيخذ . واالستدالالت ادلضّللة للسفسطائيُت

 . حّيزا ىاّما يف ادلناقشات اإلقناعية اليومية

 

 

                                                           

فيلسوؼ يوانين، صاحب إضافة عظيمة للفلسفة؛ فبعد أف كانت تقتصر  (ـ.ؽ399-ـ.ؽ470: )Socratesسقراط  (1)
ولو اىتماـ كبَت . ، أضاؼ إليها االىتماـ ابألخبلؽ والقيم الُعبل(الًتاب، ادلاء، اذلواء، النار)على األصل ادلادي للكوف واحلياة 

ابدلنطق وأصوؿ ادلعرفة، سّجل لو التاريخ موقفو الكبَت عندما حكمت عليو زلكمة أثينا ابإلعداـ عن طريق ذبرّع السّم، بتهمة 
فرفض اذلرب من السجن رغم الفرصة ادلتاحة، حىّت يعطي للشباب القدوة يف االمتثاؿ لنظاـ الدولة، اليت  ،!إفساد عقوؿ الشباب

: ينظر. قَِبل أف ػليا ربت قانوهنا، وألنو يؤمن أنو ينبغي على الفيلسوؼ أال ؼلاؼ من ادلوت الذي ػلّرر الروح من سجن اجلسد
 .     51ـ، ص2011-4مصر، ط-رحلة عقل، عمرو شريف، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة

 .34اآلليات احلجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، مرجع سابق، ص: ينظر (2)
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 : الـَجدل األفالطوين. 2

 جوىر معارضتو للسفسطائيُت "Socratesسقراط " عن أستاذه Plato"(1)أفالطون " أخذ 
خصوصا، ادلمارسات ادلتمثلة يف استعجاؿ  (غورجياس)وللببلغة، فقد ىاجم يف مػحاورتو الشهَتة 

حلم أفبلطوف خبطاب يكوف جديرا ابلفيلسوؼ،  (فيدر)، ويف زلاورة (2)النتائج دوف تقصٍّ حقيقي
 . خطاب يػمّكنو أف يقنع اآلذلة نفسها

البحث عن ادلوجود الواقعي، ) يف البحث عن احلقيقة ابدلعٌت الفلسفي "أفالطون" يستخدـ 
" فّن احلوار"، ما سيسّمى أيضا ابلدايلكتيك، ولكن دبعٌت جديد، سلتلف عن (األشياء" ماىية"عن 

فالدايلكتيك ابلنسبة إذل أفبلطوف ىو حركة العقل اليت . ، مع تدقيق للمنهج السقراطي"زينون"لدى 
 .(3)ترقى من األحاسيس إذل الػُمُثل، ومن األشياء اجلميلة إذل فكرة اجلماؿ مثبل

احلقيقة، اخلَت، ) إف ىذا االرتقاء ضلو ماىية األشياء والكائنات، ضلو الثبلثية اإلذلية األفبلطونية 
 ىذا "أفالطون"فنجد لدى . ، وىو نزعة خاصة ابلفيلسوؼ، دل تعد لو أية صلة ابلببلغة(اجلماؿ

 ويف "Pascalابسكال "، وىو التمييز الذي سنجده فيما بعدة عند [أقَنعَ ]و [أفَحمَ ]التمييز بُت 
فاإلفحاـ ىو صنيع الفيلسوؼ ادلنشغل ابدلطلق، الباحث عن . ادلقارابت ادلعاصرة دلفهـو احلجاج

بينما اإلقناع ىو صنيع اخلطيب الذي يعاجل اآلراء، واألشياء ادلرئية، . احلقيقة والوجود وادلثاؿ
إنو يؤثّر : ومن يعمد إذل اإلقناع يف معناه الثاين يستخدـ السفسطات واألدلة العاطفية. والػمحتمل

 . على خياؿ ادلستمع ومشاعره وليس على عقلو

                                                           

، فيلسوؼ اليوانف الكبَت ادلهتم ابألخبلؽ والػُمُثل الُعبل، وقد عرّب عّما ينبغي أف (ـ.ؽ347- ـ.ؽ428 )Platoأفبلطوف  (1)
وىو مؤّسس أكادؽلية أثينا، اليت تعرب أوؿ مدرسة للدراسات . "اجلمهورية"تكوف عليو حياة الناس يف ادلدينة الفاضلة، يف كتابو 

ولو اىتماـ ابلرايضيات، كما دّوف زلاوراتو مع أستاذه سقراط، أبسلوب نقل إلينا أفكارعلا، ولوال ىذه . الُعبل يف الغرب القدمي
 . 51رحلة عقل، عمرو شريف، مرجع سابق، ص: ينظر. ااورات دلا نقل التاريخ لنا شيئا عن سقراط

 .35ادلرجع نفسو، ص: ينظر (2)

 . 141الفلسفة اليواننية من طاليس إذل أفبلطوف، مرجع سابق، ص: ينظر (3)
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 :أتصيل لنظرية احلجاج من خالل االستدالل والربىنة عند أرسطو. 3

 كأوّؿ منظّر لبلستدالؿ والربىاف، فقد عرض يف كتاب لو Aristote"(1)أرسطو " يبدو 
إف غاية ىذا ادلؤّلف ىي إغلاد طريقة ذبعلنا قادرين، »: َدور احلجاج- لػّما كاف شاابّ  -(ادلواضع)

انطبلقا من مقّدمات زلتملة، أف نقيم احلجة على كل مشكل معروض، وأف نتجنب حينما نسند 
 .  (2)«حجة ما، أف يصدر عّنا أي قوؿ يكوف مناقضا ذلا

األفكار ادلقبولة عموما من طرؼ اجلميع أو من " ادلقدمات الػمحتلمة" بػ"أرسطو" يقصد 
ليعمل على تعيُت . طرؼ من ضلاوره، وىكذا فإنو دل يهتم إال آبليات االستدالؿ وأبساليب التحاور

، وسعى إذل إصلاز ترتيب شلنهج للوسائل ادلستعملة يف ادلرور "أفالطون"تقنيات احلجاج يف زلاورات 
مثلما –لػم ينشغل أرسطو حبقيقة ادلقدمات وال حبقيقة النتائج، وذلذا أنشأ  .من ادلقدمات إذل النتائج

أمراف متناقضاف ال ؽلكنهما ) "عدم التناقض"تقنيات للحجاج بناء على خاصية مبدأ - "زينون"فعل 
وىكذا حّدد أرسطو احلجاج ابعتباره كيفية لبلستدالؿ . (3 )(أف يكوان صادقُت معا يف اآلف نفسو

 .ادلنطقي انطبلقا من رأي أو فكرة مسّلم بػها

 إف ىذا التطور ىو الذي سيعمل على تعميقو يف الببلغة، وىو حبث من ثبلثة كتب، ألف 
ـ؛ اجتهد فيو لكي غلعل من الببلغة فّن الكبلـ بطريقة تتوّخى اإلقناع، أي إنو أراد أف . ؽ330ضلو 

فصّنف أنواع اخلطاب وأظلاط احلجج ادلقنعة من أكثرىا تعّلقا دبا ىو : غلعل منها نظرية كونية
                                                           

ترؾ أثراً عميقاً يف الفكر ، "ادلعلم األوؿ"، فيلسوؼ يوانين اشتهر بلقب (ـ. ؽ322-ـ .ؽ384) Aristoteأرسطو  (1)
 ، نشأ يف مقدونيا يفوكاف أشهر تبلمذة أفبلطوف. اليوانين ومن بعده يف الفكر ادلسيحي والفكر العريب اإِلسبلمي والفكر احلديث

 بعد ، وبقي فيها حىت وفاة مؤسسها أفبلطوف، ودخل أكادؽليتهااـ جاء أرسطو ِإذل أثُت. ؽ366 أو 367ويف عاـ . أسرة أطباء
،  مؤلفاً 47ـ يصلنا منها ِإال ػ ولكن ؿ،وألرسطو مؤلفات كثَتة ومتنوعة ، مث غادرىا ورحل ِإذل طروادة. أف قضى فيها عشرين سنة

 ،أرسطو ادلعلم األوؿ : ينظر. ادلغالطات السفسطائية، اجلدؿ، التحليبلت الثانية، التحليبلت األوذل، العبارة،ادلقوالت: أشهرىا
 . 14، ص1977 -، دط بَتوت،األىلية للنشر والتوزيع، ماجد فخري

 .35اآلليات احلجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، مرجع سابق، ص (2)

         ،ادلغرب-  عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر: ترصبة،زػػػتػػفػبػجوتفريد فيلهلم رل مواندولوجيا،ػاؿ: ينظر كتاب (3)
 . 143، ص1978 -دط
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بسيكولوجي تلك اليت توّظف االنفعاالت وادلعتقدات إذل أكثرىا عقبلنية، تلك اليت تستعمل الدليل 
وأّلف رلموعة " فّن االستدالؿ" يتأمل "أرسطو"وانطبلقا من ذلك راح . ابلواقعة، ابلبّينة، ابالستدالؿ

 وىو الكتاب الذي "األوروكانون"األوذل والثانية، وىي طائفة من التآليف الػمجّمعة يف  (التحليبلت)
 .(1)يعّد أوؿ حبث يف ادلنطق

أبنو العلم الذي يدّرس ادلبادئ العامة للفكر العقبلين، علم - منذ أرسطو– ُعرؼ ادلنطق 
وأضاؼ أرسطو إذل االستقراء . ، كاف ادلنهج الرايضي أوؿ تطبيقاتو(كيف تقيم برىاان سليما)معياري 

فكاف قياسو الشهَت، أو  (وفن االستنباط دوف خطأ)السقراطي والدايلكتيك األفبلطوين، االستنباط 
 . (2)"مّقدمات َحّقة"صور االستدالؿ اليت هبا ؽلكن استخبلص نتيجة ُمسّلم هبا انطبلقا من 

 نظرية احلجاج ابعتبارىا طريقة لبلستدالؿ ادلنطقي منطلقها الرأي أو االعتقاد "رسطوأ"يعّرؼ  
ما جعلو يعيد صياغة ىذا ادلفهـو بشكل جديد ػـ.  عبارةـ قوال أـكانت أفكارا أأ سواء ،ادلسلم بو

 (ادلقوالت، العبارة، التحليبلت، اجلدؿ، األغاليط): حينما تصدى إذل القوؿ الببلغي يف كتبو ادلنطقية
 ولعل بغيو ىنا كاف يريد بو بناء نظرية كلية بتصنيفو جلميع ،(3)"فن الكبلـ بطريقة اإلقناع"الذي يعتربه 

 من األكثر سيكولوجية ابستعماؿ األىواء والشهوات ،أنواع اخلطاابت وأظلاط احلجاج ادلقنعة
واالعتقادات، إذل األكثر عقبلنية ابستعماؿ احلجة والربىاف عن طريق الفعل والعمل والشهادة مث 

ورغانونو ادلقالة أ إال خَت دليل على ىذا الًتتيب ضمن 2 و 1ابه التحليبلت ااالستدالؿ، وما كت
. (4 )( ؽ ـ330مقالة يف ثبلث أجزاء كتبت حوارل )األوذل يف ادلنطق 

                                                           

 .36اآلليات احلجاجية للتواصل، ص (1)

 .36ادلرجع السابق، اآلليات احلجاجية للتواصل، ص (2)

زلور الفلسفة، علم النفس، علم )األظلوذج االستدالرل لدى أرسطو، عز الدين غازي، مػجلة مؤسسة احلوار ادلتمّدف : ينظر (3)
 .  27، ادلغرب، ص2006-17، العدد (االجتماع

 . 28ادلرجع نفسو، ص: ينظر (4)
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 على االستقراء السقراطي واجلدؿ األفبلطوين جعبله يفكر يف وضع فنوف "رسطوأ"إف اعتماد  
صور "الشهَتة و" قياساتو" منطقية أخرى سبكن من االستنباط بدوف خطأ، ويؤكد ىذا ادلبدأ الصاـر 

 فحينما ،(1)ادلتمكنة من الوصوؿ إذل نتيجة ال نقاش فيها انطبلقا من ادلقدمات الصادقة" استدالالتو
علا الحيل دائما إذل شلارسة احلوار ادلستدؿ، إذل فن احلجاج، فكػنو يف الواقع يإيتحدث عن اجلدلية ؼ

، فَسَتًا على النموذج السقراطي، يقدـ لنا ةرلادؿػيعتمداف السؤاؿ واجلواب كتقنيتُت تقتضيهما اؿ
ف كل شيء يقع كما لو استمالو أب االستدالؿ احلجاجي وكأنو صورة للحوار وللجدؿ، "رسطوأ"

واستلهمو ىذا ادلفهـو قريبا بدوف أف يبارل بتصوراتو النوعية، والدليل على ذلك ىو زبصيصو دلقالة 
 لكن ابدلقابل دل ػلسم يف تكوين ادليتافيزيقيُت احلاكمُت الذين ال ،(2)"يف تكوين اجلدليُت"مطولة كلها 

نو كاف يتنبأ دبستقبل ابىر ذلذا الفن وضروبو اليت مشلت كل عبارة أكما لو . عيب فيهم يف اآلف نفسو
نو يهتم فقط خبلق تقنيُت مثاليُت إحينما قاؿ ؛(3)"طوبيقاه"علمية وقوؿ طبيعي، وقد أكد ذلك يف 

  .(4)رلادلة وكذلك فنانُت يف فن الكبلـػيف فن اؿ

 مع ادليتافيزيقا ادلبنية على الشرؾ أدى بو "رسطوأ"ف تعامل الفيلسوؼ إوعلى ىذا األساس، ؼ 
لـز غَته اإلقرار بو وحده معيارا مقوما لكل عمل فكري أنو أ ذلك ؛الربىاف" مناعة "ػإذل التحّصن ب

خرج بلباس الربىاف أنو أحىت (5)االستدالرل" إعجازه" بل على ،وشاىدا على مشروعية ادلقاؿ الفلسفي
ف بعدت عما يشتغل بو ادلنطق، كذا أمر غالب األدلة على وجود اإللو إ و،كل مسألة قصد الغلبة هبا

 .(6)وعلى قدـ العادل

                                                           

   l’ argumentation: principe et méthodes , Séminaire de Donel Belenger, p 08 :ينظر (1)

 .  30األظلوذج االستدالرل لدى أرسطو، عز الدين غازي، مرجع سابق، ص: ينظر (2)

 .طوبيقا أرسطو ىو كتاب يضّم شباين مقاالت فلسفية (3)

(4) Voir : Aristote, Topiques, Livre 1, traduction Branchwig, p10     

 .56 طو عبد الرضباف، ص ،يف أصوؿ احلوار وذبديد علم الكبلـ: ينظر (5)

 . 152ادلانولولوجيا، جوتفريد ليبنتز، ترصبة عبد الغفار مّكاوي، مرجع سابق، ص: ينظر (6)
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ما كانت العملية احلجاجية ذبسيدا لئلقناع الذي ىو عبارة عن استدالؿ استقرائي، ؽليز لػو 
حتاؿ ذلا ػفأما التصديقات اليت ف» :اعية متفاوتة األعلية، يقوؿفؽإ مستوايت ة بُت ثبلث"رسطوأ"

لسامع افمنها ما يكوف بكيفية ادلتكلم ومستو، ومنها ما يكوف بتهيئة :  أنواعةابلكبلـ فإهنا ثبلث
  .(1)«واستدراجو ضلو األمر، ومنها ما يكوف ابلكبلـ نفسو من قبل التثبيت

رسطو ىو ادلسلك االستدالرل عامة والقياس أف ادلسلك األساسي عند إؽلكن القوؿ  
اإلضماري بصفة خاصة، وابلتارل كاف ما ػلكمو ىو التنظَت ذلذا ادلسلك األساسي الذي ىو األظلوذج 

. (2)االستدالرل

يف تقنينو لبلستدالؿ اخلطايب واجلدرل سيتصدى للقياس  "رسطوأ"ذبدر اإلشارة ىنا إذل أف  
كثر من واحد، لـز شيء ما آخر من األضرار لوجود تلك أقوؿ إذا وضعت فيو أشياء »ابعتباره 

مقدمات، )لزـو ضروري : فأمكننا تصوير القياس ابلصورة العامة كالتارل .(3)«األشياء ادلوضوعة بذاهتا
 أف يستخرج القواعد "رسطوأ"وقد حاوؿ "دبعٌت تلتـز النتيجة لزوما ضروراي عن ادلقدمات (نتيجة

 وليس غرضنا ىنا الكبلـ عن األضرب ،الصورية ادللزمة منطقيا، ادلؤسسة الستدالالت سلصوصة
: األرسطية بل نكتفي للتوضيح، ابدلثاؿ اآليت 

ُكلُّ ُمَؤلٍَّف َحَدٌث - 

وَُكلُّ ِجْسٍم ُمَؤلٌَّف - 

ِإَذْف ُكلُّ ِجْسٍم زُلَْدٌث  -

                                                           

 ، العددجلة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانيةػـ،  التقاري ضبو،(دلوضعامفهـو )حوؿ التقنُت األرسطي لطرؽ اإلقناع ومسالكو  (1)
 . 98 ص ادلغرب،- فاس- التاسع

 . 98ص ، مرجع سابق،  التقاري ضبو،(دلوضعامفهـو )حوؿ التقنُت األرسطي لطرؽ اإلقناع ومسالكو : ينظر (2)

 .  29األظلوذج االستدالرل لدى أرسطو، ص (3)
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 وصغرى كلية ،كربى كلية موجبة ]:وىو استدالؿ صحيح ؽلكن أف يرد إذل الصورة التالية 
نو إ إذ ،وهبذه الطريقة يصبح القياس فعالية يف العملية احلجاجية، [A ودعوى كلية موجبة ،موجبة

  .(1)"القياس ىنا دبعناه اإلضماري"بلغ عند ادلتناقضُت يف الرد على ادلعارضُت أشد إلزاما للحجة وأ

فيهما، - الدعوى–ىكذا يتميز االستدالؿ اجلدرل عن االستدالؿ اخلطايب بطبيعة النتيجة  
رسطو تقنُت ادلناظرة حوؿ أي مطلوب، إثباات أو إبطاال ابالعتماد على مقدمات أفوظيفة اجلدؿ عند 

وادلطلب اجلدرل دعوة ضبلية يكوف زلموذلا إما حدا  (2)،زلتملة وشبيهة مع ذبنب التناقض الذايت
وابلتارل كاف تقنُت اجلدؿ احلجاجي ابدلناظرة حوؿ ىذه . دلوضوعها أو خاصة أو عرضا أو جنسا

األنواع األربعة من ادلسائل والدعاوي تقنيا لكيفية إبطاذلا أو إثباهتا أو االستدالؿ ذلا أو عليها 
أما وظيفة اخلطابة فتقنُت اإلقناع . ابالعتماد على مقدمات زلتملة وشبيهة يسلم هبا ااور ويقبلها 

 يكوف ، وىي دعوى ضبلية أيضا يكوف زلموذلا صفة من رلموعة سداسية من الصفات،أبي مطلوب
  بُت ىذين االستداللُت اجلدرل"رسطوأ"كل زوج منها جنسا خطابيا، وعلى ىذا يكوف سبييز 

   .(3)واخلطايب، سبييز ظاىر فقط

:  االستدالالت رسطو بُت رلموعتُت منأّما عرضناه ؽلكننا أف ظليز لدى ػانطبلقا ـ 
.  استدالؿ صوري حسايب آرل مؤسس على قوانُت صارمة منطقية برىانية خاصة-1

 ومن طرؼ مستدؿ معُت ، يوظف يف مقامات معينة ويف إطار مضموف معُت، استدالؿ طبيعي-2
بعد تفنيدىا، دبعٌت تعلق ىذا االستدالؿ دبضموف القضااي  بطاذلاإدلخاطب معُت، إلثبات دعوة أو 

اددة تداوليا ابألساس، وبتفاعل الذاتُت يف مقاـ تواصلي ما، خبلفا الستدالؿ الصوري الذي 
. (4)يقصي الذات ادلستدلة

                                                           

 . 29 صاألظلوذج االستدالرل لدى أرسطو،ادلرجع السابق، : ينظر (1)

 . 30ادلرجع نفسو، ص: ينظر (2)

 . 100حوؿ التقنُت األرسطي لطرؽ اإلقناع، ادلرجع السابق، ص: ينظر (3)

 . 101ادلرجع نفسو، ص: ينظر (4)
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 ابعتبارىا ،طللص إذل أف القوؿ الطبيعي ؼلضع ىو كذلك إذل النمذجة االستداللية الطبيعية 
 وعملو حجاجي ال ؼلتص دبيداف ،قواعد حجاجية عامة تسعى إذل التأثَت على اعتقاد ادلخاطب

خطايب دوف غَته، ذلك أف بنية اخلطاب الطبيعي عميقة، وخصوصا إذا ما سلمنا ابلطبيعة احلجاجية 
. "رويكد"و "زوالدأ" و"انسكومرب"لكل خطاب لغوي كما يؤكد ذلك 

 

 :أتصيل احلجاج يف البالغة العربية القدمية.4

اعتبار الببلغة آلية من آليات احلجاج العتمادىا االستمالة والتأثَت عن طريق الػمحاججة  
ابلصور البيانية واألساليب اجلمالية، غلعلها تندرج ضمن فلك اإلقناع وإشباع الفكر وادلشاعر معا، 

بغرض قبوؿ ادلتلقي لقضااي ادلخاِطب ويذعن للفعل القائم يف موضوع اخلطاب، بل إف بعض الباحثُت 
 وإذا كانت الببلغة ىي فن اإلقناع ابخلطاب ،(1)«الببلغة عند الببلغيُت العرب ىي اإلقناع»يروف أف 

وجب التأكيد أنو ليس حداث معزوال، بل على العكس من ذلك، فإنو يقابل خطاابت سبقتو 
واستدلّتو وىي اليت قد تكوف ضمنية، فالقاعدة األساسية للببلغة ىي أف اخلطيب الذي ؼلطب أو 

يكتب يهدؼ ابلدرجة األوذل إذل ربقيق مبدأ اإلقناع، فالقوؿ الببلغي إذا يهدؼ إذل اإلقناع بوسائل 
سلتلفة هبدؼ ربريك السامع عاطفيا، لتبٍّت موقف اخلطيب، وذلك إما ابلشفوي أـ الكتايب، وإف 

أوؿ الببلغة »: (ىػ 255ت) "اجلاحظ"ربّقق ذلك بتوظيف احلجة القوية وحسن اإللقاء، يقوؿ 
اجتماع آلة الببلغة، وذلك أف يكوف اخلطيب ساكن اجلوارح قليل اللَّحظ ُمتخَّت اللفظ، ال يكّلم سيد 

 . (2)«األمة وال ادللوؾ بكبلـ الّسوقة، ويكوف يف قواه فضل التصّرؼ يف كّل طبقة

 ففي ىذا القوؿ يتضح لنا أف غاية اجلاحظ ىي اخلطاب اإلقناعي الشفوي، وىو خطاب يقـو 
ورُبّدد األوذل طبيعة الثانية وشكلها حسب ادلقامات واألحواؿ، كما  (اللغة)على وسيلة  (اإلقناع)فيو 

                                                           

، مركز تفسَت للدراسات 2013- 1أتصيل احلجاج يف البيئة العربية، أؽلن أبو مصطفى، مػجلة ملتقى أىل التفسَت، العدد (1)
 .  08السعودية، ص- القرآنية، الرايض

 .   1/92دت، -بَتوت لبناف، دط-عبد السبلـ ىاروف، دار الفكر: البياف والتبيُت، اجلاحظ، ربقيق (2)
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يستشهد أيضا خبطاابت من أقواؿ العرب، سواء من الشعر أـ من النثر، فهو يتعامل مع كل جنس 
بػخصائصو اليت سبّيزه على مستوى الشكل، وىذه من مزاايه النادرة، فمفهـو اخلطاب اإلقناعي عنده 

 . (1)لػم يقُصر على جنس بعينو

 يرمي بقولو ىذا أنو ابللغة ضلقق اإلقناع، وعلى ادلخاِطب مراعاة ادلقاـ واحلاؿ، فبل نكّلم األّمي 
بلغة علمية غلهلها، وال طلاطب األديب بلغة رديئة، حبيث ػلسن ادلخاطب التصرؼ يف كل طبقة 

 .ويػختار األلفاظ ويرتّبها يف صيغ الكبلـ، لتحقيق صلاح العملية اإلقناعية

 يدافع عن احلوار وثقافتو زلاوال وضع نظرية لببلغة احلجاج واإلقناع "اجلاحظ" يبدو أف 
أساسها مراعاة أحواؿ ادلخاطبُت، كما اىتّم ابلفعل اللغوي واعتربه األساس لكل عملية حجاجية 

بيانية، ويعترب أف الكبلـ ال ؽلكن سبييزه عن الببلغة، حبيث يضطلع يف حياة الفرد بوظيفتُت أساسيتُت 
 :(2)علا

 . الوظيفة اخلطابية، وما يتصل هبا من إلقاء واحتجاج ومنازعة ومناظرة -
أوذلما إفهامية : ؛ فمفهـو البياف عنده تنازعو وظيفتاف"الفهم واإلفهاـ"البياف والتبيُت أو  -

 .(إقناعية)والثانية حجاجية 

  واألكيد أف النزعة االعتزالية للجاحظ ىي الدافع لتصّدره للدفاع عن العديد من أطروحاتو، 
 .فانغمس يف اجلدؿ والػمحاججة ورّد حجج اخلصـو

فيورل اىتماما ابلغا ابلشعر، ويراه فّنا أساسيا تقاـ  (ىػ395ادلتوّّف ) "أبو ىالل العسكري" أما 
ما تعطف »: بو احلجج، وقد ينهض بوظيفة احلجاج وليس وظيفة اجلدؿ، وقد قاؿ يف شأف احلجاج

بو القلوب النافرة ويؤِنُس القلوَب ادلستوحشة، وتلُت بو العريكة األدبية ادلستصعبة، ويبلغ بو احلاجَة 

                                                           

لبناف، -مقاربة تداولية، عبد اذلادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، بَتوت- اسًتاتيجيات اخلطاب: ينظر (1)
 .    449-448، ص2004-1ط

 .   449ادلرجع السابق، اسًتاتيجيات اخلطاب، ص: ينظر (2)
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وتُقاـ بو احلجة، فتخلص نفُسك من العيب، ويلـز صاحَبك الذنُب، من غَت أف هتيَجُو وتستدعي 
لكّل »: وقد ربّدث أيضا عن ادلقاـ وكيف يكوف يف احلجاج، فمّما قالو. (1)«غضَبُو، وتثَت حفيظَتو

، فتحقيق التواصل بُت ادلتكلم وادلخاطب ىو الغاية واذلدؼ من مراعاة ادلقاـ، ومن (2)«مقاـٍ مقاؿٌ 
األمثلة على قيمة ادلقاـ ما يقاؿ يف العزاء حُت اجلنائز ليس كما يقاؿ يف األعراس واألفراح، ألف ادلقاـ 
غَت مناسب حبيث يراعى شعوُر اآلخرين، كما أنو لكّل مكاف حديث خاّص؛ فما يقاؿ يف ادلسجد 

 .ليس كما يقاؿ يف الشارع، ويف اجلامعة  ليس كما ادلقهى وغَت ذلك

 أنو ينبغي على ادلرء ادلعرفة بقوانُت احلديث، "العسكري" و"اجلاحظ" حاصل ما أورده 
ليتحقق التواصل، ولتحقيق التواصل غلب توّسط الكبلـ ما بُت االعًتاؼ واالعتداؿ، وخلّوه من 
التنافر والتعقيد، فبل ينبغي أف يكوف غريبا وحشيا إال أف يكوف ادلتكّلم بدواي، ألف الوحشي من 

والوحشي ىو الغريب من . (3)«يَفهُم الّسوقُي رطانَة الّسوقي»الكبلـ يفهمو البدوي من الناس، كما 
نسبة إذل نفارتو وعدـ أتّنسو وآتلفو حسب ما قالو " وحشيا"األلفاظ وىو ما نفَر عنو السمع وسػّمي 

وىذا الكبلـ الذي نعّده ضلن يف زماننا وحشيا »: عن معٌت الوحشي، إذ يقوؿ (ىػ637)ابن األثَت 
لعدـ االستعماؿ، فبل تظن أف الوحشي من األلفاظ ما يكره مسعو، ويثقل عليك النطق بو، وإظلا ىو 

 .(4)«الغريب الذي يقل استعمالو

 واجلدير ابلذكر أف أجود األلفاظ ما كاف متداوال مستعمبل يف كّل زماف، كأمساء األرض والليل 
 . والنهار، واحلّر والربد، وما ضارع ذلك، وىي أعذب األلفاظ وأحبلىا قيمة وشأان

                                                           

لبناف، -علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصرية، بَتوت: كتاب الصناعتُت، أبو ىبلؿ العسكري، ربقيق (1)
 .  49، ص2006-1ط

 .     27ادلصدر نفسو، ص (2)

 .     1/104البياف والتبيُت، اجلاحظ،  (3)

، 2010-مصر، دط- أضبد احلويف، دار هنضة مصر، القاىرة: ادلثل السائد يف أدب الكاتب والشاعر، ابن األثَت، ربقيق (4)
1/163      . 
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أبو الوليد " وقد ذىب ببلغيوف آخروف إذل استعماؿ مصطلح اجلدؿ دبعٌت احلجاج، ومنهم 
، وقد "ادلنهاج يف ترتيب احلجاج"الذي مّسى كتااب لو ينتمي إذل أصوؿ الفقو بػ (ىػ 474ادلتوّف) "الباجي

ومن ىنا ويف ىذا اخلضّم من ادلسائل اخلبلفية التشريعية »: وصفو أبنو كتاب يف اجلدؿ، حيث قاؿ
ظهر فّن اجلدؿ الذي يستمّد حجّيتو من القرآف واحلديث وأقواؿ األئمة أصحاب ادلذاىب الفقهية 

وادلدارس الكبلمية بقطع النظر عن اخلبلؼ ابلذات الذي يربّر وجوده بفرض االعتماد عليو، ذلك أف 
، وقاؿ يف شأف (1)«ىذا الفن ػلرص أف ؽلّد الػمجتهَد أبحسن ادلناىج وأحكمها وأدّقها وأصوهبا

إف احلجاج يعّد من أرفع العلـو قدرا وأعظمها شأان، ألنو السبيل إذل معرفة االستدالؿ »: احلجاج
وسبييز احلق من الػُمحاؿ، ولوال تصحيح الوضع يف اجلدؿ دلا قامت حّجة وال اّتضحت َمػحّجة، وال 

 .(2)«ُعلم الصحيح من السقيم وال الػُمعوّج من ادلستقيم

لوال تصحيح الوضع يف اجلدؿ لػما ) يُفهم من كبلمو ارتباط مصطلح احلجاج ابجلدؿ لقولو 
الذي يتبُّت من خبللو صحة الدليل " اجلدؿ"، يعٍت هبذا العلم (..قامت ُحّجة وال اّتضحت مػحّجة

من فساده ربريرا وتقريرا، ولواله الشتَبو التحقيق يف ادلناظرة والػمحاورة، وبفضلو ظلّيز ادلستقيم عن 
انتشر يف كثَت من الوسائل، فًتتّبت عليو - حسبو-السقيم، وبُت اخلطأ والصواب، ألف اجلدؿ الباطل 

إلبطاؿ " علم اجلدؿ"مفاسد كثَتة، وبَغْت أقواـ على أقواـ بسبب ذلك، ومن مثّ البد من إبراز قواعد 
 . ىذه الظواىر

فيما يتعلق ابحلجاج، فقد ربطو ىو  ( ىػ335 )"إسحاق بن وىب"أفكار - أيضا– نػجد 
، وقد عّرؼ "الربىاف يف وجوه البياف"اآلخر ابجلدؿ والػمجادلة، وىذا ما صلده يف كتابو ادلوسـو بػ 

                                                           

، 2000-3لبناف، ط-عبد اجمليد تركي، دار العرب اإلسبلمي، بَتوت: ادلنهاج يف ترتيب احلجاج، أبو الوليد الباجي، ربقيق (1)
 . 02من ادلقدمة ص

 . 08ادلرجع نفسو، ص (2)
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وأما اجلدؿ والػمجادلة فهما قوؿ يُقصد بو إقامة احلجة فيما اخَتلف فيو »: اجلدؿ واجملادلة بقولو
 . (1)«ادلتجادلوف، ويستعمل يف ادلذاىب والدايانت، ويف احلقوؽ واخلصومات والتنّصل واالعتذارات

، فأما   وقد صّنف اجلدؿ إذل تصنيفات أخبلقية، مّيز بُت اجلدؿ الػمحمود واجلدؿ وادلذمـو
مطلوب ووسيلة من وسائل الوصوؿ إذل الصواب، ومن - حسبو-امود فهو جداؿ احلق، وىذا 

ِبّكى ﴿: أجل ذلك جاءت اآلايت القرآنية لتثٍت على أصحابو، ومثاؿ ذلك قولو تعاذل ِبيِل رى َلى سى
ِ
اْدُع ا

َّلِ  ِ ى  َأْ  ى ُ  ِ  امْ ى َسى ىِ   ى ى ِدمْ ُْ  ِ م ْ ِ  ى امْ ى َّلِ  ﴿: ، وقولو[125/النحل] ﴾ِ مِْ ْ ىِ   ى َلَّل ِ م
ِ
َلى ُُتى ِدمُ ا  َأْهلى امِْكتى ِب ا  ى

فهو الذي فقد صفة أو أداب من آداب - حسبو-وأما اجلدؿ ادلذمـو . [46/العنكبوت]﴾ ِ ى  َأْ  ى ُ 
ي ى كىفىُر ا ﴿: اجلداؿ، وىو اجلداؿ ابلباطل، لذلك مّت ذمو يف القرآف أيضا، كقولو تعاذل ِ ُُيى ِدُل اَّلَّل  ى

 : (2) يف أدب اجلدؿ ما يلي"ابن وىب"وقد اشًتط . [56/الكهف]﴾ ِمُ ْ ِ ُ  ا ِبِ  امْ ى َّل  ِ مْ ى ِالِ 

 .أف يػحلَم الػمجادُؿ عّما يسمع من األذى والنرب -
 .أالّ يعجب برأيو وما تسولو لو نفسو -
 .أف يكوف منصفا غَت مكابر، فيطلب اإلنصاؼ من خصمو ويقصده بقولو وحجّيتو -
 . أالّ يستصغر خصمو ويستهُت بو -

فقد أورد احلجاج على أنو من أوجو الكبلـ، كاف ذلك  (ىػ684ت) "حازم القرطاججيّن "  أما 
كما كاف كل كبلـ ػلتمل الصدؽ والكذب، إما »: إذ يقوؿ" منهاج البلغاء وسراج األدابء"يف كتابو 

 .(3)«أف يرد على جهة اإلخبار واالقتصاص، وبُت االحتجاج واالستدالؿ

 على البحث يف كيفيات التأثَت يف ادلتلّقي والسيطرة عليو، وجعلو يُذعن "القرطاججيّن "  وقد ألػّح 
لسطوة النص، لذا فقد توقف عند سلسلة من العناصر اليت يتوسل هبا إذل بلوغ اذلدؼ، وىي يف 

                                                           

دت، -حنفي دمحم شرؼ، مطبعة الرسالة عابدين، مصر، دط: الربىاف يف وجوه البياف، أبو احلسُت إسحاؽ بن وىب، ربقيق (1)
 .  176ص

 .  178ادلرجع السابق، الربىاف يف وجوه البياف، ص: ينظر (2)

 . 63، ص1966-تونس، دط- دمحم احلبيب بن اخلوجة، دار الشرقية: منهاج البلغاء وسراج األدابء، حاـز القرطاجٍّت، ربقيق (3)
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- حسبو-رلملها تتمحور حوؿ اسًتاتيجية التمويو واالحتياؿ؛ ألف الغرض من الشعر واخلطابة يتمّثل 
 .(1)«إعماؿ احليلة يف إلقاء الكبلـ من النفوس دبحّل القبوؿ لتتأثّر بػمقتضاه»يف 

ذلا تقنياهتا اخلاصة اليت يستعملها الشاعر - عند القرطاجٍت–  إّف اللجوء إذل احليلة اخلطابية 
لبلوغ التأثَت يف ادلتلّقي، والعنصراف اللذاف يقـو عليهما الشعر علا ااكاة والتخّيل، فنجده يسمح 

 . للشاعر أف يلجأ لئلقناع أحياان واخلطيب إذل التخيل أحياان أخرى

 على ضرورة الظروؼ النفسية للمتلّقي، ومراعاة ادلخاطب حلاؿ "القرطاججيّن "  كما يؤّكد 
ادلتلّقي وادلستوايت ادلختلفة للجمهور؛ فما يوجو من خطاب للمستوايت التعليمية العبل، زبتلف عّما 

يوجو دلستوايت شعبية قليلة احلظ من التعليم والثقافة، وللجمهور الػمحّلي الداخلي وللجمهور 
اخلارجي العادلي، مع احًتاـ عادات الػمجتمع وتقاليده، انىيك عن حسن انتقاء اخلطاب البسيط 

 زلورية على يؤشر أمر وىووالواضح البعيد عن العبارات ادلعقدة الغامضة، هبدؼ التأثَت يف ادلتلّقي، 
 الذيو ،النفوس يف أتثَته أو بوظيفتو الشعر تعريفو من انبثقت اليت الشعرية نظريتو يف ادلتلقي حضور
  .(2)خاصة الفبلسفة على فيو اعتمد

 :(3) ما يلي"حازم القرطاججيّن "ومن أىم طرائق التمويهات عند 

 .طّي مػحل الكذب من القياس عن السامع -
 .اغًتاره إايه ببناء القياس على مقدمات توىم أهنا صادقة، الشتباىها دبا يكوف صادقا -
 .ترتيب القياس على وضع يوىم أنو صحيح الشتباىو ابلصحيح -
إذلاء السامع عن تفّقد موضع الكذب بضروب من اإليداعات والتعّجبات، تشغل النفس عن  -

 . مبلحظة الكذب واخللل الواقع يف القياس
                                                           

 . 64ادلصدر نفسو، ص (1)

، 2001التاسع ، رللدػاؿ- العدد األوؿ ،اإلسبلمية اجلامعة جلةػ ـ،الزعيب صاحل  زايد،القرطاجٍت حاـز عند ادلتلقي: ينظر (2)
  .346ص

 . 63حاـز القرطاجٍّت، مرجع سابق، صمنهاج البغاء وسراج األدابء، : ينظر (3)
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عبد "  وإذا نظران إذل عبلقة احلجاج أبدوات الببلغة، فبل مناص من النظر العميق فيما جاء بو 
، الذي يعّد أوؿ من تفّطن إذل الوظيفة احلجاجية لبلستعارة؛ وىذا ( ىػ471ت ) "القاىر اجلرجاين

كما يرّد على األقواؿ واآلراء واالّدعاء وادلعارضة . راجع إذل أتثّره أبساليب احلجاج ادلتعارؼ عليها
والّدليل والّشاىد واالستدالؿ وغَتىا، فنجده يهتم كثَتا يف كتاابتو ابحلجج والربىاف على شكل قضااي 

ىي الدليل » ( ىػ 456ت) "ابن حزم"كثَتا، إذ يعرّفها " احلّجة"مدّعمة ابلدليل، فقد شاع مفهـو 
: بقولو (ىػ816 ت) "الشريف اجلرجاين"كما يعرّفها . (1)«نفسو إذا كاف برىاان أو إقناعا أو شغبا

 .  (2)«احلّجة ما دّؿ بو على صحة الدعوى، وقيل احلجة والدليل واحد»

أوذلما :  دّؿ على معنيُت"اجلرجاين"أف احلجاج عند - حسب طو عبد الرضباف– وادللحوظ 
إف أوؿ من استخدـ آليات حجاجية لوصف »القصد، واثنيهما اإلقناع عن طريق اجلداؿ الفكري، فػ

، فقد أدخل مفهـو االدعاء دبقتضياتو "عبد القاىر اجلرجاين"االستعارة ىو إماـ الببلغيُت العرب 
كما استفاد يف ثنااي أحباثو من مفهـو التعارض من " التدليل"و" التحقيق"و" التقرير"التداولية الثبلثة 

 .(3)«غَت أف يطرحو طرحا إجرائيا صريػحا

 لقد ارتبطت الببلغة العربية يف أذىاف كثَت من الدارسُت ابلزخرفة والتزيُت والتنميق يف الكبلـ، 
إال أف الناظر يف مصادرىا القدؽلة  يلحظ ارتباطها الوثيق ابإلقناع، والدليل على ذلك أف أغلب 

 وغَتعلا "اجلاحظ" و"العسكري"التعاريف اليت أعطيت ذلا قدؽلا تصّب يف ىذا السياؽ، وما تعريف 
 .للببلغة إال دليبل على ذلك

إنو ليس ىناؾ شيء غلعلنا نشّك يف ىذا األثر البالغ :  وبناء على ما سبق ؽلكن القوؿ
للببلغة، ىذا األثر الذي ؼلاطب العقوؿ ابلدرجة األوذل، وذلك بتجسيد األمور ادلعنوية يف مادايت 

                                                           

، دار الكتب العلمية، بَتوت (1)  . 1/40دت، -لبناف، دط-األحكاـ، ابن حـز

 . 73صـ، 2002لبناف، -بَتوت- إبراىيم األبياري، دار الكتاب العريب: ربقيقالتعريفات، الشريف اجلرجاين،  (2)

 . 228اللساف وادليزاف والتكوثر العقلي، طو عبد الرضباف، مرجع سابق، ص  (3)
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زلسوسة، حيث يتحقق ىذا التجسيد عن طريق الوسائل الببلغية ادلختلفة، أعلها االستعارة؛ فالببلغة 
 . (1)«اإلببلغ ادلفهم ادلؤثّر إفهاما وأتثَتا من شأهنما ربقيق اإلقناع واالستمالة»إذا ىي 

 ويعّد البياف أحد أىم اآلليات اليت تستعملها الببلغة لتحقيق غايتها اإلفهامية، ولعل 
:  من رواد ىذا ادلصطلح؛ فقد وضعو يف منزلة الكشف واإليضاح، ذلك أف البياف على قولو"اجلاحظ"
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ادلعٌت، وىتك احلجاب دوف الضمَت، حىت يُفضي السامع »

إذل حقيقتو، ويهجم على مػحصولو كائنا ما كاف ذلك البياف، ومن أي جنس كاف الدليل، ألف مدار 
األمر والغاية اليت إليها غلري القائل والسامع، إظلا ىي الفهم واإلفهاـ، فبأّي شيء بلغت اإلفهاـ 

 إذا دبثابة آلية "اجلاحظ"فالبياف عند . (2)«وأوضحت عن ادلعٌت فذلك ىو البياف يف ذلك ادلوضع
تسهم يف فّك غموض ادلعاين، والغور يف تفاصيلها دوف إهباـ، وابلتارل فإف ىذا الكشف عن ادلعٌت 
ىو الذي يسمح للمتلّقي ابستيعاب فكرة ادلرسل واالستجابة لو، ذلك أف ادلعاين ادلكشوفة تكوف 

 .    (3)متداولة ومفهومة على عكس ادلعاين الغامضة اليت تكوف منغلقة على نفسها

 وىناؾ من الببلغيُت من ربط البياف ابلدليل، ألف البياف وفروعو كاالستعارة والتشبيو وغَتىا 
من أتقن أصبل واحدا »: "السكاكي"دبثابة احلجة أو الدليل ابلنسبة إليو يف االستمالة واإلقناع، يقوؿ 

من علم البياف كأصل التشبيو أو الكناية أو االستعارة، وُوقف على كيفية مساقو لتحصيل ادلطلوب 
، وىذا القوؿ يدّلل على حجاجية الصور البيانية، ألف (4)«بو، أطلعو ذلك على كيفية نظم الدليل

                                                           

 .  129مصر، ص-، القاىرة2000-الببلغة واالتصاؿ، صبيل عبد احلميد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط (1)

 .  1/76البياف والتبيُت، اجلاحظ،  (2)

، 2012اجلزائر، -البن األثَت، نعيمة يعمرانن، مذكرة ماجستَت، جامعة تيزي وّزو (الػَمَثل السائر)احلجاج يف كتاب : ينظر (3)
 .  16ص

، السكاكي، ربقيق (4)  . 182دت، بَتوت، ص-نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، دط: مفتاح العلـو
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 كوف الصورة تعرب عن حاؿ ادلخاطب (1)«الصورة تقـو مقاـ احلجة وتعّوضها تبعا حلاؿ ادلخاطب»
 . وأحاسيسو ومعانيو ادلقصودة اليت يريد تبليغها للمتلّقي

إضافة إذل الوظيفتُت - كما أف الوظيفة احلجاجية ىي إحدى وظائف البياف الثبلثة الرئيسية   
، (2)وإظهار األمر على وجو االحتجاج واالضطرار (حالة اخلصاـ)إذ تقـو على - التأثَتية واإلخبارية

، إذ يصبو إذل (3)ىذه الوظيفة تظهر أف اذلدؼ األساس للبياف ىو ادلرسل إليو وليس تنميق اخلطاب
قوة »الوصوؿ لكل السبل الكفيلة لتحقيق قوة التأثَت يف ىذا العنصر اذلاـ يف العملية التواصلية، فػ

التأثَت نقصد هبا أف يًتؾ األسلوب أثَره يف نفوس القارئُت والسامعُت، وأف يدفع من يقرؤه ويسمعو إذل 
البياف ليس تنميقا للكبلـ وال ربريفا »، ألف (4)«اإلؽلاف دبا آمن بو البليغ فكرًة أو رأاي أو عقيدة

لوظيفة اخلطاب، وإظلا ربقيق ألقصى إمكاانت التبليغ ربقيقا يؤدي إذل انتهاض ادلخاطب ابلعمل 
، وعند ربّقق ىذه الصفة التبليغية ػلدث تكامل بُت ادلرسل وادلرسل إليو، وابلتارل صلاح (5)«والتغيَت

 .احلجاج والتواصل

 :والنظر العقلي للحجاج (Descartes)ديكارت . 5 

نظرا جديدا للعقل، فحسب نظريتو أف العقل  (ـ1650ت) "Descartesديكارت " بنػى 
عندما يتخلص من األفكار اجلاىزة ويتحّرر من التبعية للمعلمُت الشيوخ، الذين يعتربوف حّجة، 

                                                           

اخلطابة يف القرف األوؿ ظلوذجا، دمحم العمري، - مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية: يف ببلغة اخلطاب اإلقناعي (1)
 .  101ادلغرب، ص-، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء1986-1ط

 .  213-212ادلغرب، ص-، إفريقيا الشرؽ1999-أصوذلا وامتدادىا، دمحم العمري، دط-الببلغة العربية: ينظر (2)

 .   17البن األثَت، نعيمة يعمرانن، ادلرجع السابق، ص" الػَمَثل السائر"احلجاج يف كتاب : ينظر (3)

 . 139مصر، ص-دت، مكتبة غريب، القاىرة-ضلو ببلغة جديدة، دمحم عبد ادلنعم خفاجي وعبد العزيز شرؼ الدين دط (4)

 .  293اللساف وادليزاف، ص (5)
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وعندما يعرؼ كيف يلتـز دبنهج معُت، يصبح قادرا على ادلعرفة ادلباشرة للحقيقة، وىذا ما يسميو 
 .(1)ذلك احلدس الذي ؼُلترب ابلبداىة" احلدس العقلي"بػ

أي االستدالؿ دبعٌت معهود – من االستدالؿ بػحصر ادلعٌت "ديكارت" وعليو فقد اراتب 
من احلجاج دوف االنطبلؽ من بديهة عقبلنية، وىكذا فإف عبارة احلوار اجلدرل - ومسّلم بو

، ويرى أنو انطبلقا من "ادلنطق الشكلي"كفّن إلقامة احلجة، قد استخدمت كمرادؼ لػ (الدايلكتيك)
 .(2)مقّدمات مسّلم هبا نصل بصورة شبو آلية إذل قضااي أخرى تنتج عنها ابلضرورة

ألهنم يعتقدوف بقدرهتم على التحكم يف العقل » حذرا من الدايلكتكيُت "ديكارت" وقد كاف 
اإلنساين عن طريق إلزامو ببعض قواعد االستنباط، اليت تفضي إذل نتيجة ضرورية؛ حبيث إف العقل 

ؽلكنو - رغم أنو ال يكّلف نفسو عناء تفّحص االستدالؿ نفسو بطريقة بديهية ويقظة–الذي يثق هبا 
 قد افتنت "ديكارت"ورغم أف . (3)«مع ذلك أحياان أف يصل بفضل نػجاعة القواعد إذل نتيجة أكيدة

ابدلنهج الرايضي فإنو ظّل صارما مع ادلنطق بصفة عامة وجهاز االستنتاج يف الفلسفة بصفة خاصة، 
ادلنطق وقياساتو ومعظم »أف " Discours de la méthode مقاؿ يف ادلنهج"وعليو اعترب يف كتابو 

التعليمات األخرى تفيد ابألحرى يف شرح األمور اليت نعرفها لآلخرين، أو حىت يف الكبلـ بدوف سبييز 
 . (4)«يف األمور اليت نػجهلها، أكثر شلا تفيد يف تعّلمها كما ىو األمر يف فن اجلدؿ

 أف ادلنطق والدايلكتيك قد يعمبلف على إفساد العقل السليم بدال من "ديكارت" يعتقد 
ضبطو وهتذيبو، فيمكن االستنتاج أف ادلنطق عنده أيخذ اسم الدايلكتيك حينما ُيساء استعمالو، 

لقد أنزؿ الدايلكتيك إذل مرتبة ادلبدأ ادلفسر للمحتمل، حيث ؽلكن أف . ليشّكل خطرا على العقل
 " اجلٍت السّيء"فالدايلكتيكي، خطيبا كاف أو منطقيا ىو إذل حّد ما . تكوف للحيلة وللمهارة أدوار

                                                           

 . 61، ص1996-3لبناف، ط-دراسة ربليلية نقدية، مهدي فضل هللا، دار الطليعة، بَتوت-فلسفة ديكارت ومنهجو: ينظر (1)

 . 14دت، ص-2مصر، ط-ديكارت، صليب بلدي، دار ادلعارؼ، القاىرة: ينظر (2)

 . 37اآلليات احلجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، ترصبة عبد الرفيق بوركي، رللة عبلمات، مرجع سابق، ص (3)

 . 37ادلرجع نفسو، ص (4)
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، وىكذا فالديكارتية ال ؽلكنها أف تولد نظرية Merleauponty"(1) مريلوبونيت"على حد قوؿ 
وعليو فإف إنػجاز حبث يف موضوع احلجاج يصبح . للحجاج مادامت تلقي ابلػمحتمل يف دائرة اخلطأ

 .  (2)أمرا مستحيبل إذا كانت كل قرينة إثبات وكل استدالؿ مطعوان فيهما لصاحل البداىة حصرا

 (: Kant)الدايلكتيك املنطقي عند كانط .5

 نظاما للتفكَت تقـو خاصيتو على التمييز بُت الذايت وادلوضوعي والظاىر "Kantكانط " أنشأ 
إبمكانو أف ينظم - حسب كانط–إف العقل اإلنساين مهما كاف قواي، وىو قوي ألنو وحده . والواقع

العقل واالستدالالت هتم . ، ال ؽلكنو إدراؾ احلقيقة يف ذاهتا(3 )"الفينومينات"العادل اإلنساين أو عادل 
فبل ؽلكن أف ننقل خارج ذاتنا ىذا ": ذاتو"من جراء حكم يف " نعتقد"ضلن . االعتقاد وليس اإلقناع

، "العقل اخلالص"النمط من االعتقاد الذي ىو اإلقناع، وخبلفا لذلك فاإلقناع ىو نتاج حلكم ابسم 
يُػجيز . إف االعتقاد قابل ألف ينقل إذل اآلخرين؛ إنو يستند إذل حجة منطقية خالصة. وإذف فهو كوين

كانط استعماؿ احلجاج حيثما كاف ادلوضوع ادلعروض للتثمُت، قاببل ألف يعترب كأمر ضروري ابلنسبة 
ما لو السقوط يف الببلغة ابدلعٌت " ادلستمع الكوين"وكل حجاج ليست لو صلة بػ. إذل كل العقوؿ

 . القدحي، ابعتبارىا استدالال موعلا مبنّيا على ادلظاىر ادلتوّلدة عن التجريبية أو السفسطة

 وكنتيجة حوؿ مفهـو احلجاج يف العصور القدؽلة نػخلص إذل أف احلوار اجلدرل والببلغة 
وظّل احلجاج متأثّرا أتثّرا عميقا ابلدالالت ادلثالية أو القدحية إذل . وادلنطق قد شكلت مصادره وإطاره

 . ىذا احلد أو ذاؾ ذلذه اجملاالت الفكرية الثبلثة

 ومهما يكن من أمر، فبلزاؿ احلجاج حىت الوقت احلاضر متموقعا عند التقاء ىذه ادلعارؼ 
 . فن اجلدؿ وتقنيات االستدالؿ وفن اخلطاب: الثبلثة، اليت احتضنت نشأتو

                                                           

 . 37، اآلليات احلجاجية للتواصل، صالسابقادلرجع : ينظر (1)

 . ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها: ينظر (2)

إنو . يف الذىن البشري" شلثل"الفينومُت يف االصطبلح الفلسفي وعند كانط ىو ما يظهر ما يُدرؾ ابحلواس، وأيضا ما ىو  (3)
 ".  النومُت"سلتلف سباما عن موجود العادل، الذي ىو ماىية غَت قابلة للمعرفة، وغَت معقولة وىي 
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 احلجاج يف الدراسات املعاصرة: العنصر الثاين

 :يف الدراسات الغربية احلديثة_ أوال

 "Tytecaتيتيكا " وزميلو "Perelmanبريملان "ـ أصدر البلجيكي 1958خبلؿ سنة 
 Traité de l’argumentation- la nouvelle)" الببلغة اجلديدة-حبث يف احلجاج"مؤلّفيهما بعنواف 

rhétorique) يزعم ادلؤلفاف أهنما عادلاف سلتّصاف يف ادلنطق، ويبحثاف عن وسائل احلجة يف الفلسفة ،
 . (1)واإلشهار والقانوف والسياسة واحلوار اليومي، والعلـو اإلنسانية عامة

واذلدؼ من كتاهبما ىو إخراج احلجاج من سيطرة اخلطابة واجلدؿ، الذي ظّل لفًتات طويلة 
، لذلك حاوؿ فيو الباحثاف إعادة صياغة مفهـو احلجاج على عكس ادلفهـو (2)مرادفا للمنطق نفسو

فبعدما كاف احلجاج عند األخَت مرتبطا ابخلطابة واجلدؿ وبصرامة . "أرسطو"الذي كاف شائعا عند 
فاحلجاج عندعلا معقولية وحرية، وىو »ادلنطق، ربط الباحثاف احلجاج ابحلوار واحلرية والعقل، لذلك 

حوار من أجل حصوؿ الوفاؽ بُت األطراؼ ادلتحاورة، ومن أجل حصوؿ التسليم برأي آخر بعيدا عن 
االعتباطية والبلمعقوؿ اللذين يطبعاف اخلطاب عادة، وبعيدا عن اإللزاـ واالضطرار اللذين يطبعاف 

 .(3)«اجلدؿ، ومعٌت ذلك كلو أف احلجاج عكس العنف بكل مظاىره

 سبّكن من "أفالطون" و"أرسطو"واحلجاج الذي ؽلتاز دبناورة السفسطائيُت يف عهد  
االستحواذ على العقوؿ من خبلؿ التملق ابلكبلـ، وابلتارل الوصوؿ إذل السلطة، يف حُت إف حجاج 

                                                           

 . 40اآلليات احلجاجية للتواصل، ليونيل بلينجر، مرجع سابق، ص (1)

(2)   Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca, 1992, Traité de 
l’argumentation- la nouvelle rhétorique, Préface de Michel Meyer, 5éme édition, 

édition de l’université de bruxelles, P06.  
أىم نظرايت )اخلطابة اجلديدة لبَتدلاف وتيتكاه ضمن كتاب - احلجاج أطرُه ومنطلقاتو وتقنياتو من خبلؿ مصّنف يف احلجاج (3)

، كلية 1ضبادي صّمود، جامعة اآلداب والفنوف والعلـو اإلنسانية، تونس : ، إشراؼ(احلجاج يف التقاليد من أرسطو إذل اليـو
 . 298مّنوبة، ص-اآلداب
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 ؽلنح احلرية للمستمع، ويفّكو من قيد االستدالؿ الذي يضعو رىينة اخلضوع واالستسبلـ، "بريملان"
 .ليختار لنفسو احلقيقة، شريطة أف يستخدـ عقلو يف االختيار وال ؼلرج إذل البلمعقوؿ

إف موضوع احلجاج »:  مفهـو احلجاج يف كتاهبما ذاؾ بقوذلما"تتيكاه" وزميلو "بريملان" ػلدد 
ىو درس تقنيات اخلطاب اليت من شأهنا أف تؤّدي ابألذىاف إذل التسليم دبا يعرض عليها من 

ويف موضوع آخر من ىذا الكتاب يبُت الباحثاف . (1)«أطروحات أو أف تزيد يف درجة ذلك التسليم
غاية كل حجاج أف غلعل العقوؿ ُتذعن دلا يطرح عليها، أو يزيد يف »الغاية من احلجاج؛ حيث إف 

درجة ذلك اإلذعاف، فأصلع احلجاج ما وّفق يف جعل حّدة اإلذعاف تقوى درجتها لدى السامعُت 
أو ما ُوّفق على األقل يف جعل السامعُت " إصلازه أو اإلمساؾ عنو"بشكل يبعثهم على العمل ادلطلوب 

، فمن خبلؿ التعريفُت يتبُت لنا أف اذلدؼ من احلجاج (2)«مهّيئُت لذلك العمل يف اللحظة ادلناسبة
ليس فقط اإلقناع الفكري، دبعٌت تقّبل العقل دلا يُطرح عليو، بل يهدؼ أيضا إذل احلّث على الفعل أو 

قد ذكر ىذه " امرباطورية الببلغة"، يف كتابو (3)على األقل االستعداد ذلذا الفعل، وصلد أف بَتدلاف
اإلقناع الفكري اخلالص، االستعداد لتقبل أطروحة ما، الدفع أو احلث على : الوظائف للحجاج

العمل، وىذا يدّؿ على أف احلجاج يهدؼ إذل التأثَت مث العمل، حيث إف ىذا التأثَت انتج من خبلؿ 
استخداـ العقل واإلدراؾ دلا ػليط ابدلتلّقي من حجج، أي أتثَت انتج من إرادتو وليس أتثَتا انذبا من 

 . اإلجبار أو ادلناورة كما عند السفسطائيُت

 بعد حصر ادلؤلّفُت دلفهـو احلجاج يف احلرية واستخداـ العقل، وغاية احلجاج يف التأثَت والدفع 
للعمل، ينتقبلف إذل التمييز بُت االستدالؿ واحلجاج؛ حيث يرايف أف األوؿ عناصره أحادية ادلعٌت، 

كما أف االستدالؿ أيضا . وأنو يفهمهما الناس دوف اختبلؼ، فهو غَت موجو إذل مقاـ سلصوص
نستنتج من مقدماتو نتائج تفضي إليها تلك ادلقدمات ابلضرورة وبدوف أية مشاكل، على عكس 

                                                           

(1 )Traité de l’argumentation, OP. CIT, P05. 

  . 159 ، صTraité de l’argumentationادلرجع السابق،   (2)
(3  )Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca, 2002, L’empire rhétorique: 

rhétorique et  argumentation, 2éme édition, augmenter d’un index, Paris, P26.  
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احلجاج الذي يتمّيز ابلتعدد واالختبلؼ يف ادلعٌت واالرتباط دبقاـ سلصوص، إذل جانب أف احلقيقة يف 
إال أف ىذه . احلجاج أيضا نسبية وذاتية، دبعٌت أف كل متلّق لو احلرية يف فهم تلك احلقيقة وأتويلها

احلرية لدى ادلستمعُت يف اختيار تلك احلقيقة وأتويلها تعتمد على العقل، ألف مبادئ احلجاج لدى 
 . ادلؤلّفُت حرية االختيار على أساس عقلي

إقناعي واقتناعي، يتوّجو اإلقناع إذل متلّق :  احلجاج إذل صنفُت"تتيكاه" و"بريملان" يقسم 
خاص، وىو يعتمد على اخلياؿ والعاطفة، أما اإلقناع فَتمي إذل أف يسلم بو كل ذي عقل، فهو عاـ 

يعتمد ابألساس على العقل، ومن خبلؿ ىاذين النوعُت من احلجاج يضع ادلؤلّفاف اإلقناع أساس 
إف احلجاج غَت ادللـز وغَت »: احلجاج وىدفو، ألنو يعتمد على احلرية والعقل، ولذلك يقوؿ الباحثاف

االعتباطي ىو وحده القادر أبف ػلقق احلرية اإلنسانية من حيث ىي شلارسة الختيار عاقل، فأف 
تكوف احلرية تسليما اضطراراي إلزاميا بنظاـ طبيعي معطى سلفا معناه انعداـ كل إمكاف لبلختيار؛ فإذا 

دل تكن شلارسة احلرية مبنية على العقل فإف كل اختيار يكوف ضراب من اخلَور، ويستحيل إذل حكم 
 .(1)«اعتباطي يسبح يف فراغ فكري

فاإلقناع احلجاجي يقـو إذا على احلرية ويسلم آبراء اآلخرين ويتقّبلها، لكن ىذه احلرية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا ابلعقل، وىو ذو طابع عاـ ال ؽلّيز بُت مستوى ادلتلّقُت، يف حُت إف احلجاج اإلقناعي 

يتمّيز بطابعو اخلاص، فهو يتوجو فقط إذل اخلاصة أمثاؿ الشعراء واألدابء، ولو اختار الباحثاف احلجاج 
اإلقناعي نظرا إلصرارعلا يف نظريتهما على احلرية والعقل يف العملية احلجاجية، وكما نرى احلجاج 

 .اإلقناعي يتمّيز هبذه الشروط

  للحجاج، فهي نظرة لسانية خالصة؛ فقد تناوال مفهـو"أنسكومري" و"ديكرو"أما نظرة 
 سنة L'argumentation dans la langue  احلجاج يف اللغة"وآلياتو يف كتاهبما ادلوسـو بػ احلجاج

                                                           

(1)    Perelman et  Tyteca, Traité de l’argumentation, OP. CIT, P 682.  
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 بقوؿ آخر، التسليم إذل يفضي قوال ادلتكلم بتقدمي يكوف إذ ودراستها، اللغة يف حصراه وقد ،1983
  .(1)ابالستنتاج وعمل ابحلجة صريح عمل :لعمليتُت إصلاز فهو

 كل)أنك رباجج،  يعٍت تتكلم فأف إقناعي، فعل على ػلتوي قوؿ كل» أف "ديكرو"يرى 
 بُت تربط داللية عبلقة ىو فاحلجاج، عنده حجاجية، شحنة دوف لكبلـ وجود وال ،(حجاج =قوؿ

 تعريفو  يف"بريملان" يرى ما عكس على ، وىذا(2)«الػمحاججة عمل عن تنتج اخلطاب يف األقواؿ
 فعل شلارسة إذل ورائو من يهدؼ قوؿ كل فهو ،"أرسطو" اخلطابة عند دلاىية أيخذ للحجاج؛ إذ

 .حجاجي اذباه ذا حىت أو حجاجا قوؿ كل ليس سلاَطب، لكن على إقناعي

 :يف الدراسات العربية احلديثة_ اثنيا

 قامت الًتصبة أبثر ابلغ األعلية يف الدراسات اللسانية والببلغية احلديثة، وذلك يف نقل جّل ما 
العربية  الببلغة يف البحث حلركة مت إنتاجو يف الدراسات الغربية للحجاج واخلطابة، وال شك أف ادلتتبع

 ادلصنفات يف بواكَت من "فضل صالح"النص لػ وعلم اخلطاب ببلغة" كتاب سيجد أف ادلعاصرة
 لتبياف يهدؼ ىذا كتابو يف كاف ، وقد"احلجاج بببلغة" هتتم اليت ادلعاصرة النقدية الدراسات حقل
 االىتماـ ىذا كاف وقد اإلسبلمي، العصر يف وخاصة العربية القدؽلة اخلطب بعض يف اإلقناع أوجو

 .إذل احلجاج االنتباه إذل مرحلة دفعتو ابإلقناع

 دمحم"جهود  صلد كما الػمجاؿ، ىذا يف  صاحب البحوث"صمود محادي "صلد كما
لو اىتمامات ابلغة ابحلجاج والببلغة  كانت الذي (ببلغة اخلطاب اإلقناعي) يف كتابو "العمري

الببلغية  النصوص قراءة يف احلجاج دور إذل ادلبكر النتباىو» وذلك والفلسفة والتحليل اإلقناعي،

                                                           

 . 14اللغة واحلجاج، أبوبكر العزاوي، مرجع سابق، ص: ينظر (1)

 .  16-14ادلرجع نفسو، أبوبكر العزاوي، ص: ينظر (2)
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 قدؽلهما والغريب العريب  الًتاث نصوص على ادلكثف اّطبلعو لديو ولده انتباه وىو واخلطابية،
  .(1)«وحديثهما

 القدؽلة الببلغة العربية يف التداولية األبعاد اىتمامو على ىذه قراءتو يف "العمري دمحم"يورل
 الببلغة مسَتة يتتبع صلده تلك األبعاد إذل يصل أف قبل لكنو األخرى، العلـو دبختلف وعبلقتها

 .(2)أخرى انحية من األرسطية ابلنصوص ويف عبلقتها جهة من ابحلجاج اىتمامها يف العربية

 االىتمامات يف فًتة جلي بشكل برز قد بو واالىتماـ إذل احلجاج احلاجة  أف"العمري"  يرى
 مزاعم ضد للدفاع ضروراي أمرا الببلغية اللغوية احلجاجية ابلوسائل التسلح أصبح عندما الكبلمية،
، يقدمها اليت ادلضادة الفرضيات ودلقاومة القرآف الكرمي، من للتشابو وادلتناولُت ادلشبهُت  فقد اخلصـو

 مع ىذا بدأ وقد الكرمي ابلقرآف ادلتعلقة الكبلمية الفرضيات على الربىنة يف أعلية احلجاج برزت
 واشتغل ما، ترجيح قضية أجل من والسياقية وتوظيفها، والببلغية اللغوية اآلليات تناوؿ االىتماـ
 يرد "القرآف مشكل أتويل"كتابو   يف"قتيبة ابن"فنجد  القرآين، التنزيو إثبات على العلماء من العديد

  .(3)منها أقوى حبجج عليها الرد مث حججهم أوال بتصنيف فيقـو هللا كبلـ يف الطاعنُت على

 وصلده ،للحجاج بطابع إقناعي، وىذا أتثرا ابلفبلسفة اليونػانيُت "دمحم العمري"فقد نظر 
 الىتمامها ،لقد ضبل أفبلطػوف يف زلاوراتو على اخلطابة»: إذ يقوؿسابق الذكر؛  يف كتابو اواضح

كما اعتمد أيضا على الدعائم األرسطية لببلغة اخلطاب ، (4)«ابإلقناع بدؿ البحث عن احلقيقة
أرسطو اليت تتوسل إذل " ريطورية"وبدأ احلنُت من جديد إذل »: والذي يربطها أيضا ابإلقناع فيقوؿ

                                                           

 . 243احلجاج يف الببلغة ادلعاصرة، دمحم سادل، مرجع سابق، ص (1)

- ، دار الثقافة، الدار البيضاء(مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية)يف ببلغة اخلطاب اإلقناعي : ينظر مقدمة كتاب (2)
 . 08، دمحم العمري، ص،1986 -1، طادلغرب

 . 48، صيف ببلغة اخلطاب اإلقناعيادلرجع السابق، : ينظر (3)

 . 09ص دمحم العمري، مرجع سابق، ، (مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية) يف ببلغة اخلطاب اإلقناعي (4)
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 ؿ فّعادورفببلغة اخلطابة أصبح ذلا  ؛ بوسائل متنوعة حسب األحواؿ،حالة على حدة اإلقناع يف كػل
 .(1)«ومهم يف التأثَت يف أحواؿ الناس

اآلفاؽ وادلشاريع احلجاجية العربية احلديثة وبناء على ما سبق، فبلبد من اإلشارة إذل أف 
متفرقة بُت ... ، فقد جاءت مسػطرة يف دراسات وأحباث وكتب وترصبات ومقاالتكانت رحبة

ابحث وآخػر، فهػم لػم يطلعوان على آراء مغايرة لآلراء الغربية ردبا إال يف بعض التطبيقػات والتػي 
 وسوؼ ضلاوؿ  خاصة ما تعلق منها بتحليل اخلطاب الديٍت أو ادلقدس،زبتلػف ابختبلؼ النصوص،

أبو بكر "يعد الدكتور ؛ ؼأف نقتصر على بعض الباحثُت العرب وماذا أضافوه للنظرية احلجاجية
 من أصحاب ادلشاريع اجلديدة للدراسػات اللغويػة واحلجاجية خصوصا، حبكم انفتاحو على "العزاوي

  .النظرايت الغربية

جد من أىم مشاريعو احلجاجية رلموعة من الكتب وادلقاالت، ومن بُت أىم كتبػو اللغة ػفو
 ،"اللغة واحلجاج" ، وفيما ؼلص كتابو...واحلجاج، واخلطاب واحلجاج واحلوار واحلجاج واالختبلؼ

 .فقد حاوؿ اإلحاطة بتحديدات أساسية لنظرية احلجاج اللغوية

ويرى أف نظرية احلجاج ليست مقرونة ابلبداايت الكبلسيكية للببلغػة األرسػطية، فأساس  
 اللذين ،"سريل" و"أوستني"ونعٍت كل من " أكسفورد"ىذه النظرية حسبو تنطلق من أقطاب مدرسة 

كما اعترب أف ادلراد من .  بتطويرىا"ديكـرو"قاما بتقدمي أحباث حوؿ مفهـو األفعػاؿ اللغويػة، وقػد قػاـ 
 .وعلى تسلسلها واشتغاذلا داخل اخلطاب، (2)مفهـو احلجاج ىو ما أسس على بنية األقواؿ اللغوية

وأاثر أيضا يف مبحث من مباحثو نظرية السلم احلجاجي، الذي ؽلكننا من ربديد قيمة القوؿ 
احلجاجية، مث انتقل إذل إاثرة موضوع الروابط والعوامل احلجاجية ومدى تعلقهػا ابدلبادئ احلجاجية 

كما أفرد جانبا للحديث عن االستعارة  .ةوأعطى أمثلة بروابط وعوامل حجاجية من اللغة العريب
 .  واحلجاج، وقد ىدؼ إذل مقاربة االسػتعارة مػن منظور احلجاج

                                                           

 . 10ادلرجع السابق، يف ببلغة اخلطاب اإلقناعي، ص (1)

 . 14اللغة واحلجاج، أبوبكر العزاوي، ص: ينظر (2)
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 ألنػو يسػتند إلػى ادلنطق ، فلقد سبيزت نظرتو للحجاج بطابع فلسفي"طو عبد الرمحان"أما 
اخلطاب "مساه " اللساف وادليزاف"عقد اباب يف كتابو  فقد .فقد زاوج بُت القدمي العريب واحلديث الغريب

األصل يف تكوثر اخلطاب ىو صفتو احلجاجية، بناء على أنو ال خطػاب »أف  ، فهو يرى"واحلجاج
قصػد "و" قصػد االدعػاء ":كما عرؼ احلجاج انطبلقا من مبدأين أساسيُت علا، (1)« حجاجبغيػر

دعوى سلصوصة  إذ حد احلجاج أنو كل منطوؽ بو موجو إلػى الغيػر إلفهامػو»: ، إذ يقوؿ"االعًتاض
 أنواع احلجج وأصناؼ احلجاج وركز علػى السػلم -أيضا–استعرض ، و(2)«ػلق لو االعًتاض عليها

 مؤصبل ذلا كمػا ،احلجػاجي بوصفو عمدة يف احلجاج، كما درس االستعارة من وجهة نظر حجاجية
" يف أصوؿ احلوار وذبديد علم الكبلـ" ولقد أورد كذلك يف كتابو "عبد القاىر اجلرجاين"وردت عند 

، (3)(زلاورة، التحػاورػاحلوار، اؿ )خاصػية أخػرى للحجاج وىي احلوارية، وقد جعلها يف مراتب ثبلث 
 . وىذه مراتب البّد من اتّباعها

                                                           

 . 213اللساف وادليزاف، طو عبد الرضباف، ص: ينظر (1)

 . 226ادلرجع نفسو، ص: ينظر (2)

   . 32-31، ص2000 -2ادلركز الثقايف العريب، طيف أصوؿ احلوار وذبديد علم الكبلـ، طو عبد الرضباف، : ينظر (3)



 

 

 

 

  لث:الفصل الثا
البالغية والتداولية محاججة ـال

 في صحيح البخاري
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 مداخل مفاىيمية حول مدّونة صحيح البخاري

  : التعريف ابإلمام البخاري-أوال

 "أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية بن بردزبة البخاري" ىو :امسو ونسبو. 1
اؼبوحدة كسكوف الراء اؼبهملة كسكوف الزام اؼبعجمة كفتح الباء  كجٌده بردزبة بفتح الباء»:اعبعفي، قيل

 . (1 )«..ىذا ىو اؼبشهور يف ضبطو اؼبوحدة، كبعدىا ىاءه،

 ك أما ما يتعلق بنسب اعبعفيُت فَتجع ؽبذة القبيلة، كىي كلد جعفى بن سعد العشَتة، كىو 
من مذحج اؼبنتسب إليها أبو جعفر عبد هللا بن جعفر بن يباف اعبعفي كارل خبارل، فنسب إليو نسب 

 .  (2)كالء، أخذا دبذىب من يرل أف من أسلم على يد شخص كاف كالؤه لو

،   (3) من شواؿ على أرجح األقواؿ13 ىػ، ليلة اعبمعة 194 اتفق الركاة على أنو كلد سنة :مولده. 2
  .(4) أنو كلد يـو اعبمعة، كذلك بعد الصالة لثالث عشرة ليلة من شواؿ"ابن حجر"كذىب 

 نشأ البخارم يف بيت علم ك عبادة ككرع، فكاف كالده إظباعيل من كبار :نشأتو ورحالتو العلمية. 3
الػمحدثُت يف ذلك العصر، ككاف حريصا على أف يكوف مطعمو كمطعم أسرتو حالال، كمػما يشهد 

 .(5 )«ال أعلم من مارل درنبا من حراـ كال درنبا من شبهة»: لذلك قوؿ كالده عند موتو

                                                           

 .2/555تذكرة اغبفاظ، مشس الدين الذىيب، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، دط، دت،  (1)
 .2/555اؼبرجع نفسو،  (2)
  .11/25لبناف، دط ، دت، -البداية ك النهاية ابن كثَت، مكتبة اؼبعارؼ، بَتكت:ينظر (3)
 .96، ص 2003اؼبوجز يف علـو اغبديث، نصر سلماف، دار اؽبدل، عُت مليلة، اعبزائر، دط، : ينظر (4)
 .11/25البداية ك النهاية، ابن كثَت،  (5)
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 كشاء هللا أف يبوت كالده كىو يف سن مبكرة، فعاش يتيما يف كنف أمو، كقد أؽبمو هللا حفظ 
، ككاف أكؿ (1)اغبديث كىو يف الكٌتاب، فانكب على قراءة الكتب اؼبشهورة كعمره ست عشرة سنة

 . ق كبعد حفظو ؼبركايت بلده رحل يف طلب اؼبزيد205ظباعو للحديث سنة 

 كؼبا بلغ شباين عشرة سنة ذىب للبقاع اؼبقدسة ألداء فريضة اغبٌج، كبعد قضاء اؼبناسك بقي 
دبٌكة يطلب اغبديث، مث تنقل بعد ذلك لألخذ عن مشايخ األمصار اليت استطاع الرحلة إليها، حىت 

 .(2)إنو كتب عن أكثر من ألف شيخ: قيل

دخلت إذل الشاـ كمصر كاعبزيرة »:  كىا ىو البخارم يركم عن نفسو كرحالتو العلمية، فيقوؿ
مرتُت كإذل البصرة أربع مرٌات، كأقمت ابغبجاز سٌتة أعواـ، كال أيحصي كم دخلت الكوفة كبغداد مع 

 .(3 )«الػمحٌدثُت

: "بندار دمحم بن بشار" أثٌت العلماء على حفظ البخارم، كمن ذلك قوؿ :حفظو وقوة ذاكرتو.4
، ككاف مػما حيكي عنو أنو اختلف يف السماع مع بعض أقرانو (4) كذكره فيهم«حيٌفاظ الدنيا أربعة»

ككانوا يكتبوف كال يكتب، حىت أتت على ذلك أايـ، فكانوا يلومونو على عدـ الكتابة، فعرض عليهم 
أتركف أين اختلفت ىدرنا »: ما كتبوه عن ظهر قلب، كقد زاد على طبسة عشر ألف حديث، مث قاؿ

 .(5)«كأيضيًٌع أايمي؟

                                                           

 .11/25البداية ك النهاية ابن كثَت،  (1)
 .11/25اؼبصدر نفسو،  (2)
 .97اؼبوجز يف علـو اغبديث، ص (3)
 .97اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (4)
 .2/25تذكرة اغبفاظ، الذىيب،  (5)
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 كدخل مرٌة إذل ظبرقند فاجتمع فيها أبربعمائة من علماء اغبديث، فرٌكبوا أسانيد، كأدخلوا 
إسناد الشاـ يف إسناد العراؽ، كخلطوا الرجاؿ يف األسانيد كجعلوا متوف األحاديث على غَت 

 .(1)أسانيدىا، مث قرأكىا عليو، فرد كل حديث إذل إسناده كقٌوـ كل تلك األحاديث كاألسانيد كلها

أحفظ مئة ألف حديث صحيح، كأحفظ مائيت ألف حديث غَت »:   كما قاؿ عن نفسو
 .، كالركاايت كثَتة يف شدة حفظو كسيالف ذىنو، كال يبكن حصرىا فيما القصد إيػجازه(2 )«صحيح

 أخذ البخارم ىذا العلم عن شيوخ كثر، إذ رحل إذل سائر ؿبدثي األمصار ككتب :شيوخو.5
كتبت عن ألف نفر من العلماء »: خبراساف كمدف العراؽ كلها كاغبجاز كالشاـ كمصر، قاؿ البخارم

كقد قٌسم اغبافظ ابن حجر شيوخو إذل . (3 )«كزايدة، كدل أكتب إال عٌمن قاؿ اإليباف قوؿه كعمل
 : (4)طبقات طبس

 .كمنهم دمحم بن عبد هللا األنصارم، كمٌكي بن إبراىيم: الطبقة األكذل- 

 .مثل آدـ بن أيب إايس كسعيد بن أيب مرمي: الطبقة الثانية- 

 .مثل علي بن اؼبديٍت كوبي بن معُت كأضبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو: الطبقة الثالثة- 

 .رفاقو يف الطلب، مثل دمحم بن وبي كأضبد بن الٌنضر: الطبقة الرابعة- 

قـو يف عداد طلبتو يف السن كاإلسناد، ظبع منهم األحاديث للفائدة، كاآلملي : الطبقة اػبامسة- 
 .كحسُت بن دمحم القباين كغَتنبا

                                                           

 .97ينظر، اؼبوجز يف علـو اغبديث، ص (1)
 .2/556تذكرة اغبفاظ،  (2)
 .2/555اؼبرجع نفسو، (3)
 .98اؼبوجز يف علـو اغبديث، ص: ينظر (4)
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 نتج عن رحالتو العلمية كطلبو للعلم أف أثرل اػبزانة العربية كاإلسالمية ابلعديد من :مؤلفاتو. 6
 : (1)اؼبؤلفات، منها

 .(صحيح البخارم)اعبامع الصحيح - 

 .التاريخ الكبَت- 

 .األدب اؼبفرد- 

 .التاريخ األكسط-

 .التاريخ الصغَت- 

 .خلق أفعاؿ العباد- 

 .التفسَت الكبَت- 

 .العلل- 

 .الفوائد- 

 .اؼببسوط- 

 

 

 

 

                                                           

 .99اؼبوجز يف علـو اغبديث، ص: ينظر (1)
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 : أتليف الصحيح اجلامع و شروط تصنيفو- اثنيا

 : أتليف الصحيح و عدد أحاديثو. 1

 .اعبامع الصحيح اؼبسند اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو: االسم الكامل- أ

صنف اإلماـ البخارم صحيحو كقٌسمو أقساما، ابعتبار الكتب        : أجزاؤه كعدد أحاديث- ب
كاألبواب، فكل كتاب يضم ؾبموعة من األبواب، ككل ابب وبوم ؾبموعة من األحاديث، قاؿ 

صبلة ما يف صحيح البخارم من األحاديث اؼبسندة سبعة آالؼ كمائتاف كطبسة كسبعوف »: النوكم
 .(1 )«حديثا ابألحاديث اؼبكررة، كحبذؼ اؼبكررة كبو أربعة آالؼ

 :كعليو فإف أتليف أحاديث صحيح البخارم حبسب الكتب كاآليت

، غسل 109 حديثا، الوضوء 73 حديثا، العلم 50 أحاديث، اإليباف 5 كتاب بدء الوحي 
، 13، القبلة 39، الصالة يف الثياب 02، فرض الصالة 15، التيمم 37، اغبيض 43اعبنابة 

، فضل صالة اعبماعة ك إقامتها 28، األذاف 75، مواقيت الصالة 30، سًتة اؼبصلي 76اؼبساجد 
، الركوع ك السجود ك 30، القراءة 28، افتتاح الصالة 18، إقامة الصفوؼ 40، اإلمامة 40

، اعبمعة 15، صالة النساء ك الصبياف 15، اجتناب أكل الثـو 17، انقضاء الصالة 52التشهد 
، سجود 25، الكسوؼ 35، االستسقاء 15، الوتر 40، صالة العيدين 06، صالة اػبوؼ 65

، الصالة 18، النوافل 41، التحريض على قياـ الليل 08 ، االستخارة 36، القصر 14القرآف 
، صدقة الفطر 113، الزكاة 154، اعبنائز 14، السهو 26، العمل يف الصالة 09دبسجد مكة 

، فضل اؼبدينة 32، اإلحراـ كتوابعو 40، جزاء الصيد 40، اإلحصار 42، العمرة 240،اغبج 10
، 19، السىلم 191، البيوع 20، االعتكاؼ 06، قياـ رمضاف 10، ليلة القدر 66، الصـو 24

، 29، اؼبزارعة كالشرب 17، الوكالة 08، الكفالة 30، اغبىوالة 24 ، اإلجارة 03الشيفعة 

                                                           

 .1/08، 1982- 2لبناف، ط-صحيح البخارم، اإلماـ البخارم، عادل الكتب، إدارة اؼبطبعة اؼبنَتية، بَتكت (1)
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، 41، اؼبظادل كالغضب 15، الٌلقطة 02، اؼبالزمة 13، األشخاص 25االستقراض كأداء الديوف 
، 22، الصلح 58، الشهادات 69، اؽببة 06، اؼبكاتبة 34، الفسق 08، الرىن 23الشركة 

، 58، فرض اػبيمس 42، بقية اعبهاد 255، اعبهاد كالسَت 41، الوصااي كالوقف 24الشركط 
، 108، جزء آخر بعد اؼبغازم 428، األنبياء كاؼبغازم 202، بدء اػبلق 63اعبزية كاؼبوادعة 

، العقيقة 70، األطعمة 22، النفقات 244، النكاح كالطالؽ 81، فضائل القرآف 540التفسَت 
، 120، اللباس 79، الطب 65، األشربة 30، الذابئح كاألضاحي 90، الصيد كالذابئح كغَته 11

، كمن الدعوات 76، الدعوات 77، االستئذاف 256، األدب 100، اللباس أيضا 41اؼبرض 
، كفارة اليمُت 31، األيباف كالنذكر 28، القدر 57، اعبنة كالنار 16، اغبوض 100، الرقاؽ 30
، 13، اإلكراه 20، استتابة اؼبرتدين 54، الدايت 52، ااربوف 30، اغبدكد 45، الفرائض 15

، 19، إجازة خرب الواحد 22، التمٌٍت 82، األحكاـ 80، الفنت 60، التعبَت 23ترؾ اغبيل 
 .  حديثا190، التوحيد كعظمة الرب سبحانو كتعاذل كغَت ذلك إذل آخر الكتاب 96االعتصاـ 

 :شروط تصنيف صحيح البخاري. 2

 لػم ينص البخارم على الشركط اليت دبوجبها أخرج أحاديث كتابو، كلكن العلماء استنبطوا 
ذلك من منهجو، ككل مصنف يرل أف البخارم اختار ركاتو فبن اشتهركا ابلعدالة كالضبط كاإلتقاف، 
كىذا ال ىبفى على عادل، كما ال ىبفى منهجو اػباص يف كتابو، الذم يدؿ على عظيم فهمو كسعة 

 .(1)علمو كقوة استنباطو

 ككما استقرأ العلماء الشركط اليت كضعها البخارم لتصنيف مؤلفاتو، استنبطوىا من منهجو 
، فعيلم "اعبامع الصحيح اؼبسند اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو"كاسم كتابو، فقد ظباه 

أنو هبمع األحكاـ كالفضائل كاألخبار عن األمور اؼباضية  كاآلتية كاآلداب كالرقاؽ " اعبامع"من قولو 
العقائد، : كغَت ذلك، كيطلق العلماء اسم اعبامع على ما هبمع من موضوعات اغبديث الثمانية، كىي

                                                           

 . 2/558تذكرة اغبفاظ، مرجع سابق، : ينظر (1)
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،  الشمائل،  الفنت، أشراط الساعة،  "التفسَت ك التاريخ كالسَت"األحكاـ، الرقاؽ، األدب 
 . (1)اؼبناقب

: أنو احًتز عن إدخاؿ الضعيف يف كتابو، كقد ركم عنو أنو قاؿ" الصحيح" فيفهم من قولو 
 .(2 )«ما أدخلت يف كتاب اعبامع إال ما صح»

أف مقصوده األصلي زبريج األحاديث اؼبتصل إسنادىا ابلصحابة إذل " اؼبسند" كيفهم من قولو 
 .(3)رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم

 كدل يكتف اإلماـ البخارم أبف يعاصر الراكم من يركم عنو، بل أكجب ثبوت لقائو بو، كلو 
أما اإلماـ . إف للبخارم شرطُت، شرط اؼبعاصرة، كشرط اللقاء: مرة كاحدة، كمن ىنا قاؿ العلماء

مسلم فقد اكتفى ابؼبعاصرة فحسب، كىذا وبٌط من شرط مسلم، ألف الثقة ال يركم عن شيخ إال ما 
فهو ال »ظبع منو، كما ال يركم عٌمن دل يسمعو، كلكن ىذه زايدة يف الضبط من اإلماـ البخارم، 

، (عن فالف)يرضى خبرب إالٌ إذا صرٌح الراكم بسماعو فبن فوقو، أك ثبت لقاؤه دبن يركم عنو إذا قاؿ 
 . (4 )«ال تفيد السماع عنده" عن"ألف 

 

 

 
                                                           

ـ، ص 1989الوجيز يف علـو اغبديث كنصوصو، دمحم عجاج اػبطيب، اؼبؤسسو الوطنية للفنوف اؼبطبعية، اعبزائر، دط، : ينظر (1)
279. 

مصطفى ديب البغا، دار اؽبدل، عُت مليلة، اعبزائر، دط، دت، : مقدمة ابن الصالح يف علـو اغبديث، ابن الصالح، تعليق (2)
 .12ص

 .239دراسات يف القرآف ك اغبديث، يوسف خليف، مكتبة غريب، القاىرة، دط، دت، ص: ينظر (3)
 .279الوجيز يف علـو اغبديث ك نصوصو، ص (4)
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 : آليات احلجاج البالغي يف صحيح البخاري: ادلبحث األول

تعٌد البالغة آلية من آليات اغبجاج، كذلك العتمادىا االستمالة كالتأثَت عن طريق اغبجاج  
أم إقناع اؼبتلقي عن طريق إشباع فكره كمشاعره معان حىتى يتقبٌل : ابلصورة البيانية كاألساليب اعبمالية

. القضيػٌة أك الفعل القائم يف موضوع اػبطاب

، متخذا من ربليل األقواؿ "فن اإلقناع"البالغة القديبة أبهنا  "Aristoteو أرسط"كيصف  
اػبطابية الذم يقـو على ااجة سبيال ؽبا، فهي موجهة إذل اعبمهور، كتستهدؼ اغبصوؿ على 

 .(1)أتييده ألطركحاهتا

 بل على ،كإذا كانت البالغة ىي فن اإلقناع ابػبطاب، كجب التأكيد أنو ليس حداث معزكال 
فالقاعدة  (...)كوف ضمنية ت كاليت قد -العكس من ذلك ػ فإنو يقابل خطاابت سبقتو أك ستليو

األساسية للبالغة ىي أف اػبطيب الذم ىبطب أك يكتب يهدؼ ابلدرجة األكذل إذل ربقيق مبدأ 
أم ىناؾ دائما ارتباط خبطاابت أك ضدىم، كإنو يعرب دائما عن ذاتو مع خطباء آخرين  اإلقناع،
 يهدؼ إذل اإلقناع بوسائل ـبتلفة هبدؼ ربريك السامع عاطفيا لتبٍت افالقوؿ البالغي إذ. أخرل

 :  أما بنية اػبطاب اغبجاجي ككسائلو من الصعوبة دبكاف أف زبرج عن.موقف اػبطيب

كألفاظ التعليل كاإلحالة كالتكرار، ككذا األفعاؿ اللغوية، إضافة إذل : آليات لغوية ؿبضة -
 .اغبجاج ابلتبادؿ كالوصف كربصيل اغباصل

 . كفيها االستعارة كالبديع ككذا التمثيل كالطباؽ، كتقسيم الكل إذل أجزاءه: اآلليات البالغية -
كهبسدىا السلم اغبجاجي أبدكاتو كآلياتو، كتندرج ضمنو بعض اآلليات : اآلليات شبو اؼبنطقية -

 . (2)اليت منها الصيغ الصرفية كالتعدية أبفعاؿ التفضيل كالقياس كصيغ اؼببالغة

 : كإذا نظران إذل بنية خطاب ااججة يف صحيح البخارم ككسائلو كآلياتو بالغيا يبكن تصنيفو إذل
                                                           

 .52 ، ص 2000ارباد الكتاب العرب، : النىصُّ كاألٍسلويبيىة بُت النظرية كالتطبيق، عدانف بن ذريل، دمشق:  ينظر(1)
 .447صظافر الشهرم، مرجع سابق، اسًتاتيجيات اػبطاب، عبد اؽبادم بن :  ينظر(2)
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  (:La Référence)اإلحالة : العنصر األول

، كىذه (1)«العالقىةي بُتى األظباًء كاؼبسىمىيىات» أبهنا "John Lyons جون ليونز "  يعرٌفها 
العالقة ذات طبيعة داللية تشًتط تطابق اػبصائص الداللية بُت العنصر الػميًحيل كالعنصر الػميحاؿ 

، كذلك أف  العناصر الػمحيلة غَت مكتفية بذاهتا من حيث التأكيل، فتكتسي دالالهتا ابلعودة (2)إليو
إذل ما ربيل عليو، لذا كجب قياسها على مبدأ التماثل بُت ما سبق ذكره يف مقاـ، كبُت ما ىو مذكور 

 .(3)يف مقاـ آخر

  كمن ىنا فإف مفهـو اإلحالة يثَت مشكال اصطالحيا؛ إذ ىي تعٍت اترة العملية اليت دبقتضاىا 
، كىي اترة "اػبارج"ربيل اللفظة اؼبستعملة على الشيء اؼبوجود يف العادل؛ أم ما كاف يسميو القدامى 

 . (4)أخرل تعٍت إحالة اللفظة على لفظة متقدمة عليها

ًإفى ]:  فقد جاء يف اغبديث عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر أف النيب عليو الصالة كالسالـ قاؿ
ًو أىٍربىًعُتى يػىٍومنا  مثيى يىكيوفي يف ذلك ، مثيى يىكيوفي يف ذلك عىلىقىةن ًمٍثلى ذلك،أىحىدىكيٍم هبيٍمىعي خىٍلقيوي يف بىٍطًن أيمًٌ

ًلوً : كىيػيٍؤمىري أبًىٍربىًع كىًلمىاتو ، مثيى يػيٍرسىلي اٍلمىلىكي فػىيػىنػٍفيخي فيو الرُّكحى ،ميٍضغىةن ًمٍثلى ذلك ًلًو كىعىمى ٍتًب رًٍزًقًو كىأىجى  ، ًبكى
نػىهىا ، فػىوىا الىًذم الى إًلىوى غىيػٍريهي ًإفى أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل اعبٍىنىةً ،كىشىًقيٌّي أك سىًعيده  نىوي كىبػىيػٍ  حىت ما يىكيوفي بػىيػٍ

                                                           

سعيد حسن حبَتم، مؤسسة اؼبختار، : ، كلوس برينكر، ترصبة(مدخل إذل اؼبفاىيم األساسية كاؼبناىج)التحليل اللغوم للنص  (1)
 .11، ص2005-1مصر، ط- القاىرة

 . 17ـ، ص1991-1مدخل إذل انسجاـ اػبطاب، دمحم خطايب، اؼبركز الثقايف العريب، ط- لسانيات النص: ينظر (2)

-1اؼبغرب، ط- الدرا البيضاء-، األزىر الزاند، اؼبركز الثقايف العريب(حبث فيما يكوف بو اؼبلفوظ نٌصا)نسيج النص : ينظر (3)
 .  18، ص1993

، 2001-تونس، دط-أصوؿ ربليل اػبطاب يف النظرية النحوية العربية، دمحم الشاكش، اؼبؤسسة العربية للتوزيع: ينظر (4)
1/125  . 
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 ،ٌف أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل النىارً إ ك، فػىيىٍسًبقي عليو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل النىاًر فػىيىٍدخيليهىا،إال ًذرىاعه 
نػىهىا إال ًذرىاعه  نىوي كىبػىيػٍ  .(1)[  فػىيىٍسًبقي عليو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل اعبٍىنىًة فػىيىٍدخيليهىا،حىت ما يىكيوفي بػىيػٍ

 ربٌدث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا اغبديث عن خلق هللا البن آدـ ككيف يتكوف يف رحم أمو عرب 
، (2)أىٍم رىبًٌ أذكره أـ أنثى؟: مراحل، مث بعد ذلك يرسل هللا ملكا لينفخ فيو الركح، فيقوؿ الػمىلك

، مث يؤمر أبربعة (3)انطلق إذل أـ الكتاب فإنك ذبد قصة ىذه النطفة، فينطلق فيجد ذلك: فيقاؿ
ييكتب رزقيو كأجلو كعملو، مث ييكتب شقيا : أشياء من أحواؿ اعبنُت كاؼبارد هبا، كالقضااي اؼبقدرة، كىي

أجل ىذا اعبنُت كذا كرزقو كذا، : يكتب الػمىلك إحدل الكلمتُت، كأف يكتب مثال: أـ سعيدا، أم
تم لو تم لو كسعيد ابعتبار ما ىبي  . كىو شقٌي ابعتبار ما ىبي

مث أقسم النيب عليو الصالة كالسالـ أف العربة يف األعماؿ إمبا تكوف ابػبواتيم، فال يغًٌت أحد بعملو كال 
 . (4)بعمل غَته فإف األعماؿ ابػبواتيم

موضع :  تيلحظ مواضع اإلحالة يف اغبديث على عناصر البد من ذكرىا لنستبينها، كىي
اإلحالة، نوعها، كسيلتها، كنوع الوسيلة، مع شرح كتفصيل لوظيفتها اغبجاجية كأتثَت ذلك على 

 .اؼبعٌت العاـ للحديث ككظيفة اػبطاب

 .(أحدكم)فمن مواضعها يف اغبديث لفظة - 

 .(مقامية)كأما نوعها فػ- 
                                                           

-اعبزائر، دط- طو عبد الرؤكؼ سعد، دار الرشيد: صحيح البخارم، أبو عبد هللا إظباعيل بن إبراىيم البخارم، ربقيق (1)
 .676، ص3208: ، كتاب بدء اػبلق، حديث رقم2011

القاىرة، - دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الرايف للًتاث: فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ابن حجر العسقالين، ربقيق: ينظر (2)
 .11/48، 1987-2ط
 .11/491اؼبصدر نفسو، : ينظر (3)
 . 11/495نفسو، : ينظر (4)
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 .(كيمٍ )_ الوسيلة - 

 .ضمَت متصل للمخاطبُت_ نوع الوسيلة - 

 كالناظر ؽبذه اإلحالة يلمس أنو أحيل مقاميا إذل صباعة من الناس، الذين قصدىم الرسوؿ 
 . عليو الصالة كالسالـ ابػبطاب

 : كاعبدكؿ اآليت يوضح مباذج اإلحاالت يف اغبديث

 اإليضاح نوع الوسيلة الوسيلة نوعها  موضع اإلحالة 
ضمَت متصل  اؽباء (ػو) نصية خىٍلقيو

 للغائب
وبيل إذل ما قبلو، 

 (أحدكم)لفظ 
ضمَت متصل  اؽباء (ػػو) نصية أٌمػو

 للغائب
وبيل قبليا على 

 (أحدكم)لفظ 
وبيل قبليا على  ضمَت الغائب ضمَت مستًت نصية  لىيػىٍعمىلي 

 (أحدكم)لفظ 
 

 من خالؿ الشواىد نلمس تنوع اإلحاالت ابلضمائر اؼبتصلة ككذا اؼبستًتة، حيث ارتبط أكؿ 
خلقو، )، ربيل كلها إذل مرجوع كاحد، كما يف "إحاالت نصية"النص دبجموعة من اإلحاالت كىي 

 (.أحدكم)فهي كلها ربيل إذل لفظة  (..أمو، يكوف، رزقو، عملو

العناصر الػمحيلة كيفما كاف نوعها ال تكتفي بذاهتا من حيث »: كتتعُت حجاجية اإلحالة يف أف
 .(1)«التأكيل؛ إذ البد من العودة إذل ما تشَت إليو من أجل أتكيلها

 

                                                           

 . 17-16لسانيات النص، دمحم خطايب، ص (1)
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 كتؤخذ اإلحالة بنوعيها مقامية كنصية كوسيلة لسانية للحجاج تؤثٌر على اؼبستمع، لعملو العقلي 
 .(1)يف إهباد الشيء الػميػحاؿ لو كأدكات اإلحالة، كإلهباد معناىا هبب مراعاة ما تيسند إليو

 كاؼبتدبٌر يف بنية اغبديث هبد أف الضمائر اؼبوجودة فيو ربيل إذل لفظ كاحد، ما يدٌؿ على أف 
كظيفة الضمائر ىي ربقيق التماسك النٌصي بُت صبل اغبديث، كبُت كحداهتا الداللية كلها، ما يؤٌكد 

فالضمائر اليت تؤٌدم أثرا ىاما يف اتساؽ النص . كحدة النص، أم عدـ استقاللية الوحدات النصية
 ابلضمائر ذات األدكار األخرل، كتندرج ضمنها ضمائر "Hallidayىاليداي "كسباسكو يصفها 

 .  (2)الغيبة إفرادا أك تثنية أك صبعا

 كعليو فإف اإلحالة النصية يف ىذا اغبديث شٌكلت ترابطا كسباسكا بُت كحداتو، كىذا ما 
يسٌهل على القارئ فهم النص إصباال، كيشٌده ؼبعايشة أفكار النص بعقلو ككجدانو، كقد راعى النيب 
عليو الصالة كالسالـ ىذا التوزيع يف الضمائر ليسٌهل على اؼبتلٌقي اإلحاطة ابلنص، كابلتارل ضماف 

 .اإلقناع بصورة فاعلة

عن أيب ىريرة هنع هللا يضر : كمن شواىد اإلحاالت اؼبقامية اغبجاجية ما جاء يف اغبديث الذم نٌصو 
ٍؤًمًن ًعٍنًدم جىزىاءه ًإذىا قػىبىٍضتي صىًفيىوي  :يػىقيوؿي هللاي تػىعىاذلى ]: أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ

ي
نٍػيىا مثيى  مىا لعىبًدم اؼب ًمٍن أٍىًل الدُّ

 . (4)، كاغبديث قدسي(3 )[اعبىنىةى  إالى  اٍحتىسىبىوي 

                                                           

 . 17-16لسانيات النص، دمحم خطايب، ص: ينظر (1)
، 1998-القاىرة، دط- البديع بُت البالغة العربية كاللسانيات النصية، عبد اجمليد صبيل، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب: ينظر (2)

 .108ص
 . 1308، ص6424: صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، حديث رقم (3)
كيقصد بو هللا سبحانو، فالقدس تدٌؿ على الٌتعظيم كالتنزيو، كاغبديث القدسٌي ىو " القيديس" نسبة إذل كلمة اغبديث القدسي (4)

نٌو يينسب إذل الرسوؿ صلوات هللا عليو تبليغان، إحيث . كركاه عن ربٌو سبحانو كتعاذل- صٌلى هللا عليو كسٌلم - ما كرد عن الرسوؿ 
كذلك ألف اغبديث ". اللفظ من الرسوؿ"فاؼبعٌت  تعاذل كالقوؿ للرسوؿ؛ أم . أم أنٌو منٌزؿ من عند هللا، لكنو ليس حبكم القرآف

القدسٌي من عند هللا معٌت ال لفظان، ألنٌو لو كاف معٌت كلفظان لكاف حبكم القرآف أك أعلى حىت، ألف الرسوؿ يركيو عن ربٌو دكف 
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اؼبعٌت العاـ للحديث حديث هللا تعاذل على لساف نبيو عليو الصالة كالسالـ عن عباده 
إذا فقد اؼبؤمن كلده : أم. (1)اؼبؤمنُت الذين إذا فقدكا صفيىهم؛ كالصفيُّ ىو الولد الذم يفقده كالده

 .(2)كصرب كاحتسب ذلك عند هللا، فإف جزاءه كثوابو على ذلك اعبنة

 :كاعبدكؿ اآليت يوضح مواضع اإلحالة

 اإليضاح نوع الوسيلة الوسيلة النوع ادلوضع 
ضمَت اؼبتكلم  ايء اؼبتكلم (م) مقامية لًعبدم

 اؼبتصل
وبيل مقاميا إذل 

هللا )خارج النص 
 (تعاذل

ضمَت اؼبتكلم  ايء اؼبتكلم (م) مقامية عندم
 اؼبتصل

وبيل مقاميا إذل 
 هللا تعاذل

ضمَت اؼبتكلم  اتء الفاعل (ػتي ) نصية مقامية قبضتي 
 اؼبتصل

وبيل قبليا على 
كمقاميا  (قبضتي )

 على هللا تعاذل
ضمَت متصل  اؽباء (ػوي ) نصية صىًفيىوي 

 للغائب
وبيل نصيا على 

 (اؼبؤمن)لفظ 
ضمَت متصل  اؽباء (ػوي ) نصية  احتسىبىوي 

 للغائب 
وبيل نصيا على 

 (صفٌيو)

                                                                                                                                                                                     

للحديث القدسٌي أظباء . كما أنٌو لكاف من القرآف الكرمي كدل يكن ىناؾ فرؽ بينهم. انتظار كحي جربيل عليو الٌسالـ ككاسطتو=
كما أف بعضهم . ، ككذلك اغبافظ ابن حجر"اغبديث اإلؽبي"العلماء، فابن تيمية أطلق عليو اسم =أخرل ظبٌاىا هبا بعض 

  .ؿبليٌ ػ اؿ الدينكجالؿ" اغبديث الراٌبين"يسمونو 

 .[صى ؼى مى ]ينظر معجم لساف العرب، مصدر سابق، مادة  (1)
 . 11/247فتح البارم، ابن حجر، مرجع سابق، : ينظر (2)
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 لقد شٌكلت الضمائر كاأللفاظ الػمحيلة يف ىذا اغبديث نسيجا من اإلحاالت، إذ سانبت 
 .يف ربط أجزاء النص بعالقات إحالية متنوعة أكثرىا نصية كبعضها مقامية

 كاإلحالة اؼبقامية ىي األلفاظ اليت دبقتضاىا ربيل اللفظة اؼبستعملة إذل الشيء اؼبوجود يف 
، كقد ربقق ذلك يف نص اغبديث، حيث تسهم يف خلق النص ابعتبارىا تربط اللغة بسياؽ (1)اػبارج
وبتاج فيو القارئ إذل النظر  (عندم)يف قولو  (م)، كعليو فهي إحالة خارجية، فالضمَت (2)اؼبقاـ

، كىذا ربديدا يكوف ابؼبقاـ أك السياؽ، (هللا تبارؾ كتعاذل)خارج النص نفسو لتحديد الػميػحاؿ إليو 
اكَل ِل يًالا َل ا ُل ْل ِل ُل وَلا﴿: كمن أمثلة ذلك قولو تعاذل ا َل اِل ٍل وِل ا ِللَل ْل انَل ِل ٍلا َل َل ا ُل َل ا َل ُل وٍل وُل َللَل ْل ا  َّن ُل  

ّأ
اـا40ا:ا حل كة] ﴾ 

 (ىو)كالضمَت اؼبنفصل البارز  (إنٌوي )يف الًتكيب  (ػػوي ) فقارئ اآليتُت هبد أف الضمَت اؼبتصل ،[ا41
وبتاجاف النظر خارج النص القرآين نفسو لتحديد الػميحاؿ إليو، كىذا يكوف من اؼبقاـ أك اؼبعارؼ 

 .(3)السابقة، كقد أشار اؼبفٌسركف أف الػميحاؿ إليو من خالؿ ىذين الضمَتين ىو القرآف الكرمي

كالنبا  (احتسبىوي )يف عبارة  (ػػػوي )كالضمَت  (صفٌيوي )يف  (ػػوي ) كابلعودة إذل اغبديث فالضمَت 
، كيعود الثاين على (اؼبؤمن)ضمَتاف متصالف للغائب يشكالف إحالة نصية قبلية؛ إذ وبيل األكؿ على 

كاإلحالة النصية تسمى أيضا اإلحالة داخل اللغة   . أم على قبلي ال بعدم داخل النص (الٌصفي)
إهنا تركز على العالقات : ، كتتمثل يف إحالة لفظة على لفظة أخرل سابقة أك الحقة، أم(4)أك اؼبقالية

 .(5)اخل..اللغوية يف النص ذاتو، كقد تكوف بُت ضمَت ككلمة أك كلمة ككلمة، أك عبارة ككلمة

                                                           

 . 1/125أصوؿ ربليل اػبطاب يف النظرية النحوية العربية، دمحم الشاكش، : ينظر (1)
 .17لسانيات النص، دمحم خطايب، ص: ينظر (2)
 . 116، ص2004-1القاىرة، ط-، أضبد عفيفي، مكتبة زىراء الشرؽ(اذباه جديد يف الدرس النحوم)كبو النص : ينظر (3)
 .117اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (4)
، صبحي إبراىيم الفٌقي، دار قباء، القاىرة، (دراسة تطبيقية على السور اؼبكية)علم اللغة النصي بُت النظرية كالتطبيق : ينظر (5)

 . 1/10، 2001-دط
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  كدبا أف أغلب اإلحاالت يف نص اغبديث نصية، فقد كانت كٌلها قبلية، كاإلحالة القبلية ىي 
 .(1)استعماؿ كلمة أك عبارة تشَت إذل كلمة أخرل أك عبارة أخرل سابقة يف النص

 من خالؿ سياؽ اغبديث يستطيع القارئ ربديد الػميحاؿ إليو يف الضمائر الواردة ابلنظر إذل 
، (ما لعبدم): داخل النص أك خارجو، فاػبطاب موجو من هللا تبارؾ كتعاذل إذل عباده اؼبؤمنُت فيقوؿ

أم عند هللا، فكل ىذه الضمائر تيػحيل إذل مرجع غَت مذكور إبمكاف القارئ معرفتو  (عندم)ككذلك 
 . من خالؿ العودة إذل السياؽ

 كبفضل ىذا السياؽ ييفهم أف هللا تبارؾ كتعاذل يوجو اػبطاب إذل اؼبؤمنُت كافة، ففهم السياؽ 
كاؼبقاـ كالًتكيب داخليا أـ خارجيا يعُت كثَتا يف فهم مرجعية الضمائر الػميحيلة يف النص، ككلما كاف 

مقامية كانت أـ –كمنو فإف اإلحالة . الفهم أيسر كاف اإلقناع أكرب، ألف ترابط أجزاء النص ىو األىم
 .تعد من أىم آليات اغبجاج فهي ابلغة األنبية يف سباسك كترابطو كابلتارل حجاجيتو- نصية

 ( La redondance)التكرار : العنصر الثاين

شكل من أشكاؿ االتساؽ اؼبعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أك كركد مرادؼ لو » ىو 
، كتكمن حجاجية التكرار يف إعادة اللفظ أك معناه، (2)«أك شبو مرادؼ أك عنصر مطلق أك اسم عاـ

 .فهو بقدر ما يؤكد اؼبعٌت أيخذ كظيفة حجاجية فاعلة

 كيكثر التكرار يف نصوص اغبديث الشريف عموما، كيف صحيح البخارم خصوصا، كمن 
: شواىده ما جاء يف اغبديث الشهَت عن أيب حفص عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ

                                                           

 .1/10اؼبرجع السابق، علم اللغة النصي بُت النظرية كالتطبيق، : ينظر (1)
 .24لسانيات النص، دمحم خطايب، ص (2)
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انىٍت ًىٍجرىتيو ًإذلى هللًا كىرىسولًًو، فىًهٍجرىتيوي ًإذلى هللًا ًلكيلًٌ ، كىًإمبىاى (1)األىٍعمىاؿي اًبلًنيىةً ] اٍمرًئو مىا نػىوىل؛ فىمىٍن كى
ا أىٍك اٍمرىأىةو يػىتػىزىكىجيهىا، فىًهٍجرىتيوي ًإذلى مىا ىىاجىرى إًلىٍيو انىٍت ًىٍجرىتيوي ًإذلى دينٍػيىا ييًصيبػيهى  . (2 )[كىرىسيولًًو، كىمىٍن كى

:  حاصل اغبديث أنو أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالـ، كؽبذا قاؿ عدد من الفقهاء
من أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو )ك (إمبا األعماؿ ابلنيات): مدار اإلسالـ على أربعة أحاديث

اغبالؿ بٌُت كاغبراـ )انىيك عن حديث ( من حسن إسالـ اؼبرء تركو ما ال يعنيو)ككذلك  (فهو ردٌ 
 .(بٌُت 

رضي هللا – كىذا اغبديث عمدة أعماؿ القلوب، فهو ميزاف األعماؿ الباطنة، كحديث عائشة 
كىو ابلغ األنبية، فقد قاؿ عدد من . (3)عمدة أعماؿ اعبوارح (من أحدث يف أمران ىذا)- عنها

كؽبذا بدأ بو البخارم . (4)«ينبغي أف يكوف ىذا اغبديث يف أكؿ كل كتاب من كتب العلم»: الفقهاء
 . ابب النية يف اإليباف/ يف صحيحو يف كتاب اإليباف

 إف التكرار من اآلليات اللغوية للحجاج كىو من عوامل التثبيت كاإليضاح كمن عناصر 
، فما الغاية من (ىاجر)ك (فهجرتو)ك (فمن كانت ىجرتو)اإلقناع كإقامة اغبجة؛ فقد تكررت عبارة 

 .ىذا التكرار؟ كما قيمتو اغبجاجية؟

                                                           

فتح : ينظر. من أكلو، كقد ركاه مسلم يف صحيحو إبثباهتا" إمبا"كذا جاء لفظ اغبديث يف ركاية مالك بن أنس حبذؼ  (1)
 . 1/165البارم، 

 .25، ص54: صحيح البخارم، كتاب اإليباف، حديث رقم (2)
 . 18ص- دت-اؼبملكة العربية السعودية، دط- شرح األربعُت النوكية، دمحم بن صاحل العثيمُت، دار الثراي للنشر: ينظر (3)
شرح األربعُت النوكية يف األحاديث الصحيحة النبوية، صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ، دار اإلماـ مالك للكتاب، ابب  (4)

 . 28، ص2007-اعبزائر، دط-الوادم
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، كالتكرار يف معناه (1)كيراد بو التكثَت يف األفعاؿ (الكىرٌ ) التكرار مصدر داٌؿ على اؼببالغة من 
دكراف األفالؾ كالنجـو كالكواكب »، كتتوسع دائرتو لتشمل مثولو يف الكوف (اإلعادة)العاـ 

إذ ينٌظمو " العود األبدم"، إذ يبكن القوؿ إف الكوف كلو قائم على ما يسمى فكرة (2)«كاختفائها
 .مسار متكرر من البداية إذل النهاية كفقا لنظاـ اثبت

 أما من انحية اللغة فهو من الظواىر األسلوبية اليت تستخدـ لفهم النص األديب، كىو مصطلح 
تكرار الكلمة   »عريب كاف لو حضوره عند البالغيُت العرب القدامى، كمن جانب االصطالح فهو 

أك اللفظة من مرة يف سياؽ كاحد إما للتوكيد أك لزايدة التنبيو أك للتهويل أك للتعظيم أك للتلٌذذ بذكر 
 . (3)«اؼبكٌرر

يف نص اغبديث إال لزايدة التنبيو من النيب عليو  (فمن كانت ىجرتو) ال أحسب تكرار عبارة 
الصالة كالسالـ، خاصة أف مناسبة اغبديث حوؿ اؽبجرة من مكة إذل اؼبدينة ككوف أحد اؼبسلمُت من 

 .ربط ىجرتو ابلزكاج من نساء اؼبشركُت

فكاف لزاما التنبيو كزايدة التنبيو لعمـو اؼبسلمُت كخاٌصتهم على إخالص النية قبل اؽبجرة كبعدىا، كأالٌ 
تتعالق ىجرهتم بنوااي غَت نية اؽبجرة  كرسولو، كالغاية من ذلك تنقية اجملتمع اؼبسلم حديث النشأة 

عبارة عن انبعاث القلق كبو ما يراه موافقا لغرضو من جلب نفع   »من أسباب النفاؽ كالرٌدة، فالنية 
، كالنية يف اغبديث ؿبمولة على اؼبعٌت اللغوم ليحسن تطبيقو على ما بعده ..أك دفع ضٌر حاال كمآال
 .  (4)«كتقسيمو أحواؿ اؼبهاجر

                                                           

 . 13/47، [ؾى رى رى ]معجم لساف العرب، مادة : ينظر (1)

 . 84-83دت، ص-لبناف، دط-عبد السالـ ىاركف، عادل الكتب، بَتكت: الكتاب، سيبويو، ربقيق (2)
 . 120ـ، ص1986- مع اؼبوسيقى ذكرايت كدراسات، فؤاد زكراي، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، دط (3)
 .  1/18فتح البارم،  (4)
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فػ  (أك امرأة ينكحها)ككذلك  (لدنيا يصيبها): كقد أعطى اغبديث مظاىر ؽبذا التعالق بقولو
التكرار ال يقـو فقط على ؾبٌرد تكرار اللفظة يف السياؽ، كإمبا ما تًتكو ىذه اللفظة من أثر انفعارل »

، كالتكرار اغباصل يف اغبديث لفظي كليس معنواي ألنو يوجد يف اللفظ ذاتو (1)«يف نفس اؼبتلٌقي
 .(فهجرتو)

ظاىرة »كما يزيد من جاذبية ىذا اغبديث ىو الصفة اإليقاعية اليت يضفيها التكرار، فهي 
، كقد (2)«موسيقية كمعنوية تقتضي اإلتياف بلفظ متعلق دبعٌت مث إعادة اللفظ مع آخر يف الكالـ نفسو

، إذ تعٌلقت األكذل دبعٌت مغاير ؼبا تعلقت بو (فهجرتو)ك (فمن كانت ىجرتو)ذبلى ذلك يف عباريت 
 . الثانية، كىذا ما ييػحدث األثر اغبسن يف نفس اؼبتلقي كيشٌده أكثر لالقتناع ابغبجة كالعربة

 
 (Analogie)التمثيل : العنصر الثالث

  كاف مفهـو التمثيل عاٌما عند القدماء من علماء البالغة، فقد أطلقوه على كثَت من الصور 
جعلو فرعا من ائتالؼ  ( ىػ337ت) "قدامة بن جعفر"البيانية كاالستعارة كاجملاز كالكناية كالتشبيو، فػ

ت ) "أبو ىالل العسكري"، ك(3)اللفظ مع اؼبعٌت، كمٌثل لو أبمثلة تشمل كثَتا من األلواف البالغية
كأكرد لو كثَتا من الشواىد األدبية اليت تشمل كثَتا من " اؼبماثلة"ربٌدث عنو ربت اسم  ( ىػ395

                                                           

، 1990-1اؼبغرب، ط- ، عبد هللا إبراىيم، الدار البيضاء(مقارابت نقدية يف التناص كالرؤل كالداللة)اؼبتخيل السردم  (1)
 .  08ص

 . 192لبناف، ص- ، بَتكت1997، حزيراف 05التجريب كاهنيار الثوابت، دمحم الربدم، ؾبلة اآلداب، عدد  (2)
 . 85دت، ص-لبناف، دط- عبد اؼبنعم خٌفاجي، دار الكتب العلمية، بَتكت: نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ربقيق: ينظر (3)



 يف صحيح البخارمالبالغية كالتداكلية ؿباججة ػ اؿ:لثالفصل الثا.........................................

 

 

135 

ت ) "ابن رشيق القريواين"، ك(1)الصور البيانية كالتشبيو االصطالحي كالكناية كاجملاز كاالستعارة
  .(2)جعلو ضراب من االستعارة كمٌثل لو أبمثلة أكثرىا من قبيل الكناية كالتشبيو االصطالحي ( ىػ463

حٌدد مفهـو التمثيل كأخرجو من العمـو كفٌرؽ  ( ىػ471ت ) "عبد القاىر اجلرجاين" لكن 
 "اخلطيب القزويين"ك ( ىػ626ت ) "السّكاكي"بينو كبُت التشبيو االصطالحي كبٌُت بالغتو كتبعو 

 .(3 )( ىػ739ت )

 كحاصل أقواؿ ىؤالء الثالثة عن التمثيل كالتشبيو، فإننا نراىم يعتمدكف يف إيضاح الفرؽ 
بينهما على احتياج الوجو إذل بذؿ اعبهد كاؼبشٌقة كعدـ احتياجو إذل ذلك، فإذا كاف الطريق إليو 

، كإذا كاف الطريق إليو كعرا (تشبيها غَت سبثيلي)سهال ميسورا لوضوحو كقربو ظٌبوا التشبيو اؼبعقود عليو 
، كإذا األمر كذلك فينبغي أف يكوف الفرؽ (تشبيها سبثيليا)لدقٌتو كبعده ظٌبوا التشبيو اؼبعقود عليو 

 :بينهما على النحو التارل

 ىو ما كاف الوجو فيو دقيقا ال يدركو كال يفطن إليو إال أصحاب األذكاؽ السليمة الذين :التمثيل .1
 . ارتفعوا عن طبقة العامة

 : كىذا يتحقق يف
 .ما كاف كجو التشبيو فيو مفردا عقليا غَت غريزم -
 .ما كاف كجو التشبيو فيو مرٌكبا عقليا -
 .ما كاف كجو التشبيو فيو مركبا حسيا -
 : ما كاف كجو التشبيو فيو كاضحا، بٌينا ال وبتاج إذل إعماؿ فكر، كىذا يتحقق يف:التشبيو .2

                                                           

-2دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب للنشر كالتوزيع، الكويت، ط: الصناعتُت، أبو ىالؿ العسكرم، ربقيق: ينظر (1)
 .  356-353دت، ص

لبناف، - دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد، دار اعبيل، بَتكت: العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو، ابن رشيق القَتكاين، ربقيق: ينظر (2)
 .  189-1/187ـ، 1981-دط

 .   11اؼبتخيل السردم، عبد هللا إبراىيم، مرجع سابق، ص: ينظر (3)
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 .ما كاف كجو التشبيو فيو مفردا حسيا -
 .ما كاف كجو التشبيو فيو عقليا حقيقيا -

  كمن شواىد التمثيل يف صحيح البخارم ما جاء يف اغبديث عن أيب موسى األشعرم هنع هللا يضر أف 
ثىًل اأٍليتٍػريجىًة ]: النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ مىثىلي اٍلميٍؤًمًن الىًذم يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىمى

روبيهىا طىيًٌبه كىطىٍعميهىا طىيًٌبه كىمىثىلي (1)
ثىًل التىٍمرىًة الى رًيحى ؽبىىا كىطىٍعميهىا حيٍلوه كىمىثىلي اٍلمينىاًفًق الىًذم يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى مىثىلي  اٍلميٍؤًمًن الىًذم الى يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىمى

ثىًل اغبٍىٍنظىلىًة لىٍيسى ؽبىىا رًيحه  الرىوٍبىانىًة روبيهىا طىيًٌبه كىطىٍعميهىا ميرٌّي كىمىثىلي اٍلمينىاًفًق الىًذم الى يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىمى
 . (2 )[كىطىٍعميهىا ميرٌّي 

حاصل اغبديث ذكر فضل القرآف كصفات الناس أماـ ىذا الكتاب :   اؼبعٌت العاـ للحديث
 . قارئ عامل، كعامل غَت قارئ، كقارئ غَت عامل، كغَت عامل غَت قارئ: أربعة

  كاغبديث يشٌبو كٌل صنف من ىذه األصناؼ األربعة بنوع من أنواع النبات تقريبا لألذىاف 
كتوضيحا للمعاين، فاؼبؤمن الذم يقرأ القرآف كيعمل دبا جاء فيو، مثلو كمثل األترٌجة الفاكهة الٌنظرة 

اعبميلة الناعمة الصفراء اللوف، اليت تسٌر الناظرين ذات الرائحة الزكية كالطعم اللذيذ كالفوائد الكثَتة، 
كأما . ككذلك قارئ القرآف العامل بو، حسىن الظاىر كالباطن انفع نفسو كانفع من يسمعو أك يراه

اؼبؤمن الذين يعمل ابلقرآف كال يقرؤه فمثلو كمثل الثمرة حلوة الطٌعم انفعة آلكلها، كلكنها ال تنفع من 
 .جبوارىا، ألهنا ال رائحة ؽبا، كال متعة لناظرىا

  كأما الفاجر اؼبنافق الذم يقرأ القرآف فمثل الروبانة؛ روبها طٌيب تعطٌر ما حوؽبا، كطعمها ال 
 .مٌر ال سبٌتع آكلها

                                                           

ٌفف اعبيم كيزاد قبلها نوف ساكنة (1) ىي فاكهة : األترٌجة بضٌم اؽبمزة كسكوف التاء كضٌم الراء كتشديد اعبيم اؼبفتوحة، كقد زبي
 .  شبيهة ابلربتقاؿ إال أهنا أكرب كلوهنا يبيل إذل الٌصفرة أكثر

 .   1071، ص5020: صحيح البخارم، كتاب فضائل القرآف، حديث رقم (2)
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  كأما اؼبنافق الذم ال يقرأ القرآف، فمثل اغبنظلة ال يستلٌذ هبا ميتناًكؽبا، كال يتمتع هبا من 
 .  (1)هباكرىا، ألهنا طعمها مٌر كروبها قبيح

  فقد ريبط الطعم يف اغباالت األربعة بصفة اإليباف كريبط بقراءة القرآف، كىذا الربط آلية من 
آليات اغبجاج، ألف ىذا التمثيل مٌكن من إبداع عالقات جديدة بُت الطٌعم كاإليباف، كبُت الرائحة 

يلعب »: "بريلـمان"كالتالكة، كىذا ال جىرىـ ابتكار زبييلي ردبا دل يعهده اؼبتلٌقي يف تلك العصور، يقوؿ 
التمثيل دكرا يف االبتكار كالتدليل كاغبجاج، عرب عمليات التطوير كالتمديد اليت يسمح هبا، لكن أين 
هبب التوقف يف ىذا التطوير؟ فاعتباره عنصر ابتكار يبكن سبديده دكف ربديد، لكن من أجل اغبفاظ 

 .  (2)«على قيمتو، ىناؾ حدكد ال يبكن ذباكرزىا

  كعليو فال يرتبط التمثيل اغبجاجي بعالقة اؼبشاهبة دائما، كإمبا يرتبط بتشابو العالقة بُت أشياء 
 .ما كاف ؽبا أف تكوف مًتابطة خارج النص أك اػبطاب

 : فالرٌابػػػطػػػػػاف

 (خارج نٌص اغبديث) إيػػػػماف ≠   طػػعػػػم 

 (خارج نص اغبديث) تالكة ≠   الريح 

كالذم صبع بينهما صبيعا آلية التمثيل اغبجاجية داخل سياؽ اػبطاب، كاليت شٌكلت هبذا ترابطا نصيا 
كاتساقا أصبح معهودا ذىنيا، كمن مثٌ أصبح التمثيل عامال أساسيا يف عملية اإلبداع يستعمل يف 

                                                           

 . 8/271فتح البارم، : ينظر (1)
، منشورات كلية (كظائفو- ؾباالهتا- طبيعتو: التحاجج)الصلة بُت التمثيل كاالستنباط، بناصر البعزايت، مقاؿ ضمن كتاب  (2)

اؼبغرب، مطبعة النجاح - ، جامعة دمحم اػبامس، الرابط134اآلداء كالعلـو اإلنسانية، الرابط، سلسلة ندكات كمناظرات رقم 
 .    30-29، ص2006- 1اعبديدة، الدار البيضاء، ط
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، هبدؼ إفهاـ الفكرة أك (الدراية ابلطعم كالدراية ابلرائحة)اغبجاج، حيث ينطلق من الدراية ابلتجرية 
 .(1)العمل على أف تكوف الفكرة مقبولة، كذلك بنقلها من ؾباؿ إذل ؾباؿ مغاير

 : (2) يف معجمو ؾبموعة من اػبصائص العامة للتمثيل، يبكن إيرادىا يف اآليت"روبرييو"كلذلك وبٌدد 

 .يرتكز التمثيل على استدعاء صور ربكي أحدااث من أجل نقل أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية .1
كىذا ما )تقـو العالقة فيو على فباثلة تتحقق بُت عناصر أك بنيات، تنتمي إذل ؾباالت ـبتلفة  .2

نلحظو يف التعالق اغباصل بُت صورة قارئ القرآف كصورة الرائحة من خالؿ نص اغبديث 
 .(كسياقو

يتجو كبو ـبيلة اإلبداع كيتجاكز اللغة كحدكد الواقع، كييفهم عن طريق ربريك الذىن، فبا يتطلب  .3
 (التمرة)معاعبة دينامية كإبداعية، كلعل ىذا ما نلمسو بصورة جلية يف االختالؽ اؼباثل يف لفظ 

؛ فالتمرة اغبلوة مذاقنا ال تغرم الناظرين كثَتا، تتعالق مع صورة اؼبؤمن الذم ال يقرأ (الريػحانة)ككذا 
ككذلك األمر ابلنسبة إذل الروبانة اليت يتجٌلى . القرآف، إذ ىو حسىن الداخل إيباان كال يوًنقي خارجا

، كصورة الفاجر اؼبنافق الذم يقرأ القرآف ال ييػجاكز (الطعم)فيها ًطيبي الظاىر كقيبح الباطن 
 .حينجرتىو

، كتوتر العالقة بينهما، (كجو الشبو)إف األساس يف التمثيل يكمن يف العالقة بُت اؼبوضوع كاغبامل  .4
ابلتمثيل دكف غَتىا من الفواكو اليت  (األيترٌجة)ففي اغبديث خٌص النيب عليو الصالة كالسالـ 

ذبمع طيب الطعم كالريح، ألنو ييتداكل بقشرىا، كييستخرج من حٌبها دىن لو منافع، فاؼبقصود من 
تالكة القرآف ىو العمل بػما دٌؿ عليو، ففضل قارئ القرآف على غَته يستلـز فضل ىذه األمة على 

 .غَتىا من األمم، كما فضل األترٌجة على سائر الفواكو

                                                           

 . 97عندما نتواصل نغٌَت، عبد السالـ عشَت، ص: ينظر (1)
 .Dictionnaire de la langue française,T1, paris1989, P24: ينظر (2)
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  كقد مت إيراد ىذه التمثيالت هبدؼ إقناع الناس بفضل تالكة القرآف، كإظهار الفرؽ بُت من 
يقرأ القرآف كمن ال يقرؤه، ككذا فضل القرآف على سائر اؼبؤمنُت، كاألمة اليت ربمل القرآف على غَتىا 

 .من األمم

  لقد انفتح مفهـو التمثيل يف اغبديث النبوم ليحقق طفرة يف مقاصد الشريعة كأصوؿ الفقو، 
 يف شرحو "الّدريين"ككبسب أف ذلك متعالق تعالقا مباشرا مع آليات الػمحاججة، فقد شٌدان ما ذكره 

غبديث البخارم، الذم استدٌؿ بو كحاجج على مشركعيتو للموازنة بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد يف الشريعة 
فقد ركل البخارم عن النعماف بن بشَت أف النيب صلى هللا . "فقو ادلوازانت"اإلسالمية فيما يعرؼ بػ

ثىًل قػىٍوـو اٍستػىهىميوا عىلىى سىًفينىةو ]: عليو كسلم قاؿ  فىأىصىابى ،مىثىلي اٍلقىائًًم عىلىى حيديكًد ااًى كىاٍلوىاًقًع ًفيهىا؛ كىمى
ىىا اًء مىرُّكا عىلىى مىٍن فػىٍوقػىهيمٍ ، كىبػىٍعضيهيٍم أىٍسفىلىهىا،بػىٍعضيهيٍم أىٍعالى ا ًإذىا اٍستػىقىٍوا ًمن اٍلمى  ، فىكىافى الىًذينى يف أىٍسفىًلهى

ٍرقنا كىدلٍى نػيٍؤًذ مىٍن فػىٍوقػىنىا: فػىقىاليوا يعنا،لىٍو أىانى خىرىقػٍنىا يف نىًصيًبنىا خى  كىًإٍف ، فىًإٍف يػىتػٍريكيوىيٍم كىمىا أىرىاديكا ىىلىكيوا صبًى
يعنا  .  (1 )[أىخىذيكا عىلىى أىٍيًديًهٍم قبىىٍوا كىقبىىٍوا صبًى

  فهذا اغبديث يستدؿ بو على أنو إذا تعارضت مصلحة خاصة كمفسدة عامة، فإنو يغلب 
كقد توٌسل نص . جانب اؼبفسدة العامة على جانب اؼبصلحة اػباصة من أجل درء اؼبفسدة العامة

اغبديث آبلية التمثيل، فمٌثل للمصلحة اػباصة ابلذين يستقوف اؼباء أسفل السفينة، كمٌثل للمفسدة 
العامة ىالؾ الكل بسبب ذلك االستقاء، خبرؽ السفينة، كارتباط ىذا اؼبشهد التمثيلي كٌلو دبشهد 

 .القائم على حدكد هللا كالواقع فيها، فبا يؤٌدم بو تباعا إذل الٌشقاء

، كىذه (2)  حاصل التمثيل أنو ال هبوز للفرد ضماف مصلحتو اػباصة مقابل أضرار عامة
ؿباججة متعلقة أساسا ابستنباط أحكاـ فقهية دبراعاة التوازف بُت اؼبصاحل كاؼبفاسد أك بُت اؼبصاحل 

للًتجيح بُت اؼبتعارضات اليت ال يبكن فيها فعل أكرب اؼبصلحتُت إال »نفسها أك بُت اؼبفاسد ذاهتا 

                                                           

 .  516، ص2493: صحيح البخارم، كتاب الشركة، حديث رقم (1)
 .  64-1/63دت، -1دراسات كحبوث يف الفقو اإلسالمي، فتحي الٌدريٍت، دار قتيبة، دمشق، ط: ينظر (2)
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فسدتُت إال بفعل األخرل، أك اليت ال يبكن فيها 
ى
بًتؾ الصغرل، أك اليت ال يبكن فيها درءي أعظم اؼب

 .(1)«ذبٌنب اؼبفاسد إذل بًتؾ اؼبصاحل، أك اليت ال يبكن فيها ربقيق اؼبصاحل إال بتحٌمل اؼبفاسد

:   كمن الشواىد األكثر تعٌددا كدٌقة ما ركاه البخارم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أنو ظبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ
رنا] ثىًل رىجيلو اٍستػىٍوقىدى انى ًذًه الدىكىابُّ ،ًإمبىىا مىثىًلي كىمىثىلي النىاًس كىمى ٍولىوي جىعىلى اٍلفىرىاشي كىىى  فػىلىمىا أىضىاءىٍت مىا حى

ا نىوي فػىيػىٍقتىًحٍمنى ًفيهىا،الىيًت تػىقىعي يف النىاًر يػىقىٍعنى ًفيهى  فىأىانى آخيذي حًبيجىزًكيٍم عىٍن النىاًر كىىيٍم ، فىجىعىلى يػىٍنزًعيهينى كىيػىٍغًلبػٍ
 .(2 )[يػىٍقتىًحميوفى ًفيهىا

  كىذا اغبديث وبمل سبثيال دقيقا يقٌرر النيب عليو الصالة كالسالـ حرصو على اؼبؤمنُت كرضبتو 
هبم كقباهتم هبا التمثيل، كما أنو يبنعهم من الوقوع يف اؼبعاصي، من شدة جذب الشيطاف كفتنتو اليت 

ففي اغبديث سبثيل دقيق، حيث ضرب النيب عليو الصالة كالسالـ غبالو . (3)تكوف سببا لولوج النار
كغباؽبم مثال كأخرجهما يف زبييل حٌسي شهد حقيقتو كٌل منهم، رجل استوقد انرا فشٌبت كأضاءت ما 

لقد أراد النيب من كراء . حولو، فجذب الضوء الفراشى كاعبنادبى كغَتىا فبا تغريو النار على اقتحامها
ىذا التمثيل أف يقنع اؼبسلمُت بضركرة ذبنب اؼبعاصي، فال ينبغي للفرد أف وبـو حوؽبا ـبافة الوقوع 
فيها، كؽبذا مٌثل عليو الصالة كالسالـ هبذا التمثيل الدقيق، كقد عرضو ليزيد من قدرتو على اإلقناع 

 .كالتأثَت يف اؼبتلٌقي

، بل فحسب اغبجاجي ال يؤتى بو ليكوف زينة زخرفية ربسينية مثيلالت  كفبا سبق لبلص إذل أف 
الصورة التشبيهية أك التمثيلية تتعاكف قول النفس " ليزيد اؼبعٌت كضوحا فيقتنع بو اؼبتلقي، كذلك ألف 

 أداة انجحة يف الوصوؿ إذل اؽبدؼ، ؼبا يًتتب عليو مثيليف فهمها، لذلك كاف الت (الفكر كاػبياؿ)
من شغل الباطن، كشغل اغبس الظاىر، فهي سبتلك النفوس بكل ما فيها من قول فكرية أك خيالية، 

                                                           

 .15، ص2004-1اإلمارات، ط-  فقو اؼبوازانت يف الشريعة اإلسالمية، عبد اجمليد دمحم السوسىوة، دار القلم، ديب -1
 .1317، ص6483:  صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، حديث رقم -2
 .11/325فتح البارم، :  ينظر -3
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 فتأخذ ابؼبخاطب إذل فهم حقيقة اؼبعٌت اؼبطركح دكف ،عالكة على أف النفس هبا آنس، كؽبا أميل
 .عناء

 (Métaphore)االستعارة احلجاجية يف صحيح البخاري : العنصر الرابع

 ىي  إحدل أبرز صور الػمػجاز كأكثرىا قدرة على التأثَت، كىي بشىٌت أنواعها بياف أك توضيح 
أك معرفة كرؤية أك تعبَت عن الذات، أك ملء لفراغ اللغة كعجزىا، كيف كل ذلك عوف للمخاطب على 

 حجاجية االستعارة قائمة على مفهـو االٌدعاء؛ فهي ليست حركة "اجلرجاين"ربقيق اإلقناع، كاعترب 
يف األلفاظ إمبا حركة يف اؼبعاين كالدالالت، كىي ليست بديعا بل طريقة من طرائق اإلثبات الذم 

، كقد تفٌطن إذل أٌف الطرؽ اليت تسلكها االستعارة ال هنائية كمتشعبة، كالتأثَتات (1)يقـو على االٌدعاء
أمٌد ميداان كأشد افتتاان كأكثر جرايان كأعجب حسنا كإحساان، »اليت تسلكها غَت ؿبصورة، فهي 

كأكسع سىعة كأبعد غىورا كأذىب نػجدا يف الصناعة كغورا من أف هبمع شعبها كشعوهبا كيػحصر فنوهنا 
، أم تؤثٌر يف اعبانب اعبمارل كالفكرم كالعقلي كالنفسي كاالنفعارل، فهي ذبمع بُت (2)«كضركهبا

 .العقل كالنفس لتحقيق اإلقناع: قطبُت أساسُت نبا

 تفرض االستعارة ىيمنتها على سائر اػبطاابت اإلنسانية سواء أكانت أدبية أـ غَت أدبية، بل 
تعٌدهتا إذل اللغة اليومية، كىذا ما يدؿ على األنبية البالغة ؽبذه القضية مقارنة ابلقضااي البالغية 

األخرل، فنجد كثَتا من االستعماالت اللغوية ذات أصل استعارم التصق بو على كثرة استعمالو، 
كىنا نضع أنفسنا يف القضية الشائكة قضية اللفظ كاؼبعٌت، كال يعنينا منها إال ما ىو مسٌلم بو، كىو 

فنجد »أف اؼبعاين أكسع من األلفاظ، فاللغة اجملردة ال سبلك زماـ اؼبعاين إال إذا عبأت إذل االستعارة، 
مثال كاليت تعرٌب يف األصل عن عضو الرؤية لدل اإلنساف كاغبيواف، إال أف اغباجة " العُت"كلمة 

                                                           

 . 47-46اؼبغرب، ص- ـ، الرابط1991، مام 04االستعارة عند اؼبتكٌلمُت، أضبد أبو زيد، ؾبلة اؼبناظرة، العدد : ينظر (1)
 .  40دت، ص-السعودية، دط- ؿبمود شاكر، دار اؼبدين، جٌدة: أسرار البالغة، عبد القاىر اعبرجاين، ربقيق (2)
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فرضت عليها استعماالت استعارية كثَتة صارت مالزمة ؽبا، كال تيعرؼ إال هبا كالذىب الذم يطلب 
 . (1 )«..عليو العُت، ككذا عُت اؼباء كعُت الباب كعُت اعبيش

 لقد كردت االستعارة يف نصوص اغبديث كثَتة كمتباينة األشكاؿ كالغاايت حبسب مقاصد 
بػٍعىةه ييًظلُّهيٍم ااىي ]: اػبطاب، ففي اغبديث الذم ركاه البخارم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ سى

، كىرىجيله قػىٍلبيوي ميعىلىقه يف  تػىعىاذلى يف ًظلًٌوً  ، كىشىابٌّي نىشىأى يف ًعبىادىًة ااًى ـه عىٍدؿه يػىٍوـى الى ًظلى ًإالى ًظلُّوي ًإمىا
ًف ربىىاابى يف ااًى اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرىقىا عىلىٍيًو، كىرىجيله دىعىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىصبىىاؿو  اٍلمىسىاًجًد، كىرىجيالى

ًينيوي كىرىجيله ذىكىرى ااىى : فػىقىاؿى  قىةو فىأىٍخفىاىىا حىىتى الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي يبى ًإيٌنً أىخىاؼي ااىى كىرىجيله تىصىدىؽى ًبصىدى
نىاهي  الًينا فػىفىاضىٍت عىيػٍ  .(2)[خى

 كرد ىذا اغبديث يف أبواب عدة من الصحيح، حيث أخرب النيب فيو أبخبار يـو القيامة، يـو 
تقًتب الشمس من العباد كأىواؿ ذلك من إعباـ العىرىؽ الناسى إلػجاما، حيث يظٌل هللا تبارؾ كتعاذل 

إما أف تكوف بُت العبد كبُت الٌرب، »سبعة أصناؼ من الناس، حاصل ىؤالء تقٌيدىم ابلطاعة، اليت 
أك بُت العبد كبُت اػبلق، كاألكؿ ابللساف كىو الذكر، أك ابلقلب كىو اؼبعٌلق ابؼبسجد أك ابليدين كىو 
ـٌ كىو العادؿ أك خاص ابلقلب كىو التحاٌب، أك ابؼباؿ كىو الصدقة أك  الناشئ يف العبادة، كالثاين عا

عت ىذه الصفات يف نظم أيب عبد الرضباف بن إظباعيل الدمشقي(3)«ابلبدف كىو العٌفة  (4)، كقد صبي
 : بقولو

                                                           

 .  153ـ، ص1993، 4القاىرة، ط- علم الداللة، أضبد ـبتار عمر، عادل الكتب (1)
 .145، ص660: صحيح البخارم، كتاب األذاف، حديث رقم (2)
 . 2/168فتح البارم،  (3)
، اتسم حدًٌث فقيو مؤرخ معركؼ أبيب شامةكمػصورل كأحوم ػفكقرئ ـلشافعي ىو أبو عبد الرضباف بن إظباعيل الدمشقي ا (4)

 ىػ، أصلو من القدس، عيٍت ابغبديث، كأخذ الفقو 665ق بدمشق، كتويف فيها سنة 596ابؼبوسوعية يف اؼبعرفة كالعلم، كلد سنة 
سَت أعالـ : ينظر". الوصوؿ يف األصوؿ"ككتاب " إبراز اؼبعاين"الشافعي عن العٌز بن عبد السالـ كابن عساكر، أشهر كتبو كتاب 

 .  13/312ـ، 1998-1لبناف، ط-النبالء، مشس الدين الذىيب، مؤسسة الرسالة، بَتكت

http://www.alukah.net/sharia/0/1196/sharia/0/1196/
http://www.alukah.net/sharia/0/1196/sharia/0/1196/
http://www.alukah.net/sharia/0/1196/sharia/0/1196/
http://www.alukah.net/sharia/0/1196/sharia/0/1196/
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بػٍعىة ًق ػػػػػؿًٌ ػػػرمي ًبظً ػػػػػػػػـٍ ااى اٍلكى ػػييًظلُّوي  *** كىقىاؿى النىيبٌ اٍلميٍصطىفىى ًإفى سى

شً ػـي  مىاـ ًبعىٍدؿً *** دًٌؽ ػػئ ميتىصى ػػػػًحٌب عىًفيف انى ؾو ميصىلٌو كىاإٍلً  قً ػػػكىابى

، حيث شٌبو اليد اليمٌت [ال تعلم مًشالوي ما تنفقي يبينيو]: فالشاىد االستعارم يف اغبديث قولو
بشخص كاع كدارو يصيبو العلم كاعبهل، اليقظة كالغفلة، كشٌبو اليد األخرل بشخص آخر، حيث 

أعطى لليد ميزة خاصة ابإلنساف كىي العلم، فحذؼ اؼبشبو بو كىو الشخص اآلخر، كرمز إليو أبحد 
 .لوازمو كىي اليد على سبيل االستعارة اؼبكنية

كاؼبعٌت اؽبدؼ من ىذه االستعارة أف اؼبرء اؼبؤمن الػمينفق يبلغ إنفاقو درجة السبعة اؼبذكورين إذا أنفق 
 .دكف مراءات كدكف مىنٌو كأذل قورل، كدكف أف يعلم غَته بذلك

 إف ىذه االستعارة يبكن اعتبارىا حجاجية انىيك عن كوهنا بديعية، ألف نٌص اغبديث كظٌفها 
لتقوية اؼبعٌت كزايدة التأثَت يف اؼبتلٌقي من خالؿ تصوير مشهد الػمينفق سرًّا ال جهرا يف صورة ؾبازية 

العالقة االستعارية ىي أدٌؿ ضركب الػمجاز على »: بعالقة استعارية إقناعية، يقوؿ طو عبد الرضباف
 . (1)«ماىية اغبجاج

 إف أصل الوضع يف التصور اللغوم أف اليد اليمٌت للعطاء كاليد اليسرل لألخذ، اليمٌت للبذؿ 
كاليسرل مكٌملة فقط، لذلك سٌبق اغبديث كظيفة اليد اليمٌت يف اإلنفاؽ، فأصل الوضع أمر مفصلي 

اعلم أف االستعارة يف اعبملة أف يكوف لفظ األصل يف الوضع »: يف آلية االستعارة، يقوؿ اعبرجاين
اللغوم معركفا، تدٌؿ الشواىد على أنو اختٌص بو حُت كيضع، مث يستعملو الشاعر أك غَت الشاعر يف 

 .(2)«غَت ذلك األصل، كينقلو إليو نقال غَت الـز فيكوف ىناؾ كالعارية

                                                           

 .  233اللساف كاؼبيزاف، طو عبد الرضباف، ص (1)
 . 30أسرار البالغة، ص (2)
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 فقد نيقلت كظيفة اليد من اؼبسك إذل العلم كاستعارة معنوم ؼبادٌم، ما يضمن انغماسى اؼبتلٌقي 
تدخل ضمن الوسائل »يف القيمة األخالقية لإلنفاؽ سرٌا دكف منٌو أك أذل، ألف االستعارة اغبجاجية 

ٌ ربقيق أىدافو  اللغوية اليت يشتغلها اؼبتكلم بقصد توجيو اؼبتلٌقي إذل ًكجهة للخطاب ؿبٌددة، كمن مثى
 . (1)«اغبجاجية

أف  ( ػػق 544ت)" عياض"الواردة يف اغبديث ففيها أقواؿ؛ يرل القاضي  [يف ظٌلو] أما عبارة 
:  عليو قائال"ابن حجر العسقالين"إضافة الظٌل إذل هللا إضافة ميلك، ككل ظٌل فهو ميلكو، كعٌلق 

ككاف حٌقو أف يقوؿ إضافة تشريف، ليحصل امتياز ىذا على غَته، كما قيل للكعبة بيت هللا، مع أف 
ظٌل : فالف يف ظٌل الػمىًلك، كقيل اؼبػراد: اؼبساجد كلها ميلكو، كقيل اؼبراد بظٌلو كرامتو كضبايتو كما يقاؿ

 .(2)عرشو

 كتتجٌلى صورة االستعارة أكثر يف اغبديث الذم ركاه أبو ىريرة هنع هللا يضر عن النيب عليو الصالة 
ا فػىقىالىًت اعبٍىنىةي ايى رىبًٌ مىا ؽبىىا الى يىٍدخيليهىا ًإالى ضيعىفىاءي ]: كالسالـ أنو قاؿ اٍختىصىمىًت اعبٍىنىةي كىالنىاري ًإذلى رىهبًًٌمى
ًينى - يػىٍعًٌت - كىقىالىًت النىاري . النىاًس كىسىقىطيهيٍم  نىًة أىٍنًت رىضٍبىىًت . أيكثًٍرتي اًبٍلميتىكىربًٌ . فػىقىاؿى ااىي تػىعىاذلى لًٍلجى

اًا أيًصيبي ًبًك مىٍن أىشىاءي   .(3 )[كىقىاؿى لًلنىاًر أىٍنًت عىذى

حيث شٌبو اعبنة كالنار ابإلنساف الذم يػخاصم كيػمارم، فحذؼ اؼبشٌبو بو، كىو اإلنساف كأبقى صفة 
 .من صفاتو كىي االختصاـ على سبيل االستعارة اؼبكنية

                                                           

، عادل الكتاب اغبديث، 2007-1اغبجاج يف الشعر القدمي من اعباىلية إذل القرف الثالث اؽبجرم، سامية دريدم، ط (1)
 . 267األردف، ص-عماف

 . 169/ 2فتح البارم، : ينظر (2)
 .1481، ص7449: صحيح البخارم، كتاب التوحيد، حديث رقم (3)
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 كقد استعملها النيب عليو الصالة كالسالـ ليس لكوهنا تضيف إذل اغبديث صباال كسحرا، بل 
ابعتبارىا إقناعية ذبعل اؼبتلٌقي يقتنع أكثر فأكثر بفلسفة اغبساب كالبعث يف اإلسالـ، كأنو ال حياة 

 .يف الدنيا عبثا كأنو البد من اغبساب ثوااب أك عقااب

 كقد نلػمس يف ىذا اغبديث رٌدا منطقيا دايليكتيكيا على بعض اؼبفٌكرين من التيارات الفكرية 
، الذين يقولوف أبف األدايف صبيعها دبا فيها اإلسالـ تضٌيق "الرتوتسكيني" ك"ادلاركسيني"اليسارية من 

، فحسبهم أف أغلب مناط التكليف (1 )!على الضعيف ابلتكليف، كتعطي فيسحة للقوم ابإلعذار 
لكن ىذا اغبديث يشكل رؤية فلسفية . يف الدين يقع على الضعفاء من الناس ابلتحرمي كالتقييد كاؼبنع

للحساب قائمة على الرأفة ابلضعيف، كاألخذ على يد القوم اؼبتكرٌب، فخيٌصصت اعبنة للمستضعفُت 
ىذه الرضبة اليت تعٌم  [أنت رضبيت: فقاؿ هللا تعاذل للجنة]كالنار للمتكرٌبين، خصوصا يف قولو 

أنت : كقاؿ للنار]: اؼبستضعفُت من الناس الذين كابدكا ظلم اؼبتكرٌبين يف اغبياة الدنيا، كيف قولو
 .فتلك اليت فيها عذاب كمأكل للظاؼبُت كاؼبتكرٌبين [عذايب أصيب بك من أشاء

 كما زاد ىذه الرؤية قيراب إذل األذىاف سيطرهتا على القوانُت األساسية لالستعماؿ اللغوم داخل 
 االستعارة البالغية "Paul Ricoeurبول ريكور "النص، ما سٌهل عملية اإلفهاـ كالتواصل؛ إذ يعترب 

، الذم يضعها يف ..سلوكا فلسفيا يهدؼ إذل السيطرة على القوانُت األساسية لالستعماؿ اللغوم»
 .(2)«اإلطار الفعلي لكٌل من الفهم كالتواصل

                                                           

يتحٌدث الشيوعيوف عن ثنائية الربجوازية كالربكليتاراي، كيعتقدكف أف ىاتُت الفئتُت البشريتُت تتحدد عالقتهما دبا يعرؼ بفلسفة  (1)
 (الطبقات النافذة كاؼبتسٌلطة)أف تبقى يف صراع دائم مع الربجوازية  (الطبقات االجتماعية الضعيفة)الصراع، أم البد للربكليتاراي 

حىت تتمكن الربكليتاراي من استعادة حقوقها اؼبسلوبة، كيركف أف األدايف كانت كالزالت السبب يف ىيمنة الربجوازية، كذلك 
ابلتضييق على الضعيف ابلتكليف، كضباية القوم عن طريق اإلعذار كفرض الفلسفات األبوية كاإلرجائية، كالتقليل من ىوؿ اآلالـ 

 . ((الدين أفيوف الشعوب))كاؼبصائب اؼبسلطة على الضعيف أبف كل ما يعانونو ىو ضريبة اآلخرة، لذلك لديهم مقولة شهَتة 

 : The Thought of Karl Marx , David Mclellan, 2nd, edition, london: ينظر
Macmillan , 1980, P03-12. ديفيد ماكليالف فكر كارؿ ماركس، :  ابلعربية. 

 . 100ليبيا، ص- ، دار الكتاب اغبديث2015-1دمحم الورل، ط: االستعارات اغبية، بوؿ ريكور، ترصبة (2)
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" النار"ك" اعبنة" فقد استطاع نص اغبديث السيطرة على قانوف االستعماؿ اللغوم للفظيتى 
 . فجعلهما تتجادالف كتتحاٌجاف داخل النص ما جعلهما ذكاتىػي قيمة حجاجية ابلغة

 كمنو يبكن اعتبار االستعارة اغبجاجية استعارة صبالية أيضا؛ إذ اغبجاج ال يكوف عاراي من 
اعبماؿ، كهبذا عيٌدت من كسائل اغبجاج اليت يبارس اؼبتكلم من خالؽبا اإلقناع للمتلقي كالتأثَت فيو، 
فاغبجاج يكمن يف اقًتاف اعبماؿ ابإلقناع ضمن نٌص اػبطاب؛ أم إف اؼبعٌت يكوف منفتحا، كلكٌنو 

 . (1)وبتاج صباال يونًقيو كيدعم فعلو

 تػجدر اإلشارة إذل كجود تقسيمات لالستعارة يتقاطع فيها مصطلح االستعارة اللغوية مع 
 الذم قٌسمها إذل "Konradكونراد "االستعارة اغبجاجية، فلعل بينهما ترادفا، فنجد كالٌ من 

" مارؾ جونسوف"ك" جورج اليكوؼ"ك" ريتشارد"استعارة لغوية كاستعارة صبالية، ككذا عند : قسمُت
 .(2)كآخرين

أقرب إذل كصف بنية اغبديث، ذلك ألف االستعارة " االستعارة اغبجاجية" كيبدك أف مصطلح 
تدخل ضمن الوسائل اليت يستغٌلها اؼبتكلم بقصد توجيو خطابو كبقصد ربقيق أىدافو اغبجاجية، 
كاالستعارة اغبجاجية ىي النوع األكثر انتشارا، الرتباطها دبقاصد اؼبتكٌلمُت كبسياقاهتم التخاطبية 

فنحن قبدىا يف اللغة اليومية كيف النصوص الًتاثية كالكتاابت األدبية كالسياسية كالصحفية . كالتواصلية
 . كالعلمية

ا  َل  ْشْل َل َل َلا﴿فوعاء التأثَت يتوسع أكثر مع عبارة  يف اآلية الكريبة من غَتىا من  [04/مرمي] ﴾ َل ْل  ًالا    َّن ِأ ُل
 . األساليب اؼبعرٌبة على اؼبعٌت نفسو

                                                           

ضبادة إبراىيم، دار العبيكاف : ، ىارم ميلز، ترصبة(كيف تسًتعي انتباه اآلخرين كتغَت آراءىم كتؤثٌر عليهم)فن اإلقناع : ينظر (1)
 . 64دت، ص-للطباعة كالنشر كالتوزيع، لبناف، دط

 . 108اللغة كاغبجاج، أبوبكر العزاكم، ص: ينظر (2)
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 أما االستعارة غَت اغبجاجية أك البديعية فإهنا تكوف مقصودة لذاهتا، كال ترتبط ابؼبتكٌلمُت 
كدبقاصدىم كأىدافهم اغبجاجية، كإمبا قبد ىذا النوع من االستعارة عند بعض األدابء كالفنانُت الذم 

يهدفوف من كراءىا إذل إظهار سبٌكنهم من اللغة، فالسياؽ ىنا ىو سياؽ الزخرؼ اللفظي كالتفٌنن 
 "يزيد بن معاوية"كالشاىد الشعرم اآليت اؼبنسوب لػ. (1)األسلويب، كليس سياؽ التواصل كالتخاطب

 : يبيل إذل ىذا القصد

كىٍردنا كىعىضىٍت عىلىى اٍلعينىاًب اًبٍلبػىرىًد    = =    نًٌٍرًجسو كىسىقىتٍ  ًمن فىأىٍمطىرىٍت ليٍؤليؤنا

يتضح من خالؿ الشاىد أنو دل يكن يهدؼ إذل التأثَت يف اؼبخاطىب، أك إذل ربقيق غاايت حجاجية، 
 .(2)بل كاف يهدؼ إذل إظهار براعتو يف استعماؿ اسنات البديعية

 ،ختزؿػاالستعارة من حيث الًتكيب اؼبنطقي نوع من القياس إال أنو قياس ـ نػخلص إذل أف 
" البخارم"، كما أف شواىد  أم قياس حذفت مقدمتاه، كاكتفي ابلنتيجة،كبعبارة أدؽ قياس إضمارم

دل تقف األبعاد النفسية لالستعارة عند حدكد دل تغفل البعد النفسي يف استعماؿ االستعارات،  ؼ
كسيلة لالستدالؿ كما  –يف مراميها –ما ازبذت االستعارة ػاالدعاء كما يستتبعو من إيهاـ كمبالغة، كإف

 .مإلقرار اؼبعٌت كترسيخو يف ذىن اؼبتلق  عليو من إثبات؛مينطو

 (La Métonymie)الكناية احلجاجية يف صحيح البخاري : العنصر اخلامس

أما الكناية فإف السبب يف أف »: "اجلرجاين" تعٌد الكناية كذلك من كسائل اغبجاج، يقوؿ 
كاف لإلثبات هبا مزية، ال تكوف للتصريح، أف كٌل عاقل يعلم إذا رجع إذل نفسو أف إثبات الصفة 

 من أف ذبيء إليها فتثبتها ،كأبلغ يف الدعولإبثبات دليلها، كإهباهبا دبا ىو شاىد يف كجودىا، آًكده 
 كذلك أنك ال تدعي شاىد الصفة كدليلها إال كاألمر ظاىر معركؼ، كحبيث ال ،ىكذا ساذجا غفال

                                                           

 . 109اؼبرجع السابق، اللغة كاغبجاج، ص: ينظر (1)
 . 109اؼبرجع نفسو ص: ينظر (2)
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رب التجوُّزي كالغىلى ػييشك فيو كال ييظن ابؿ امرأة نؤـك الٌضحى؛ كناية عن اؼبرأة : فأف نقوؿ. (1)«طي ـبي
امرأة ميًتفة فقط، فقد كصفناىا : الػميًتفة، فقد كصفناىا ابلًٌتؼ كأتينا بدليل على ترفها، أما لو قلنا

ابلًتؼ لكن دل أنت بدليل على ىذا الًٌتؼ؛ فهذا التالـز بُت اغبكم كالدليل يؤٌدم كظيفة حجاجية 
إقناعية الزمة، كمثالو أيضا إذا كٌنينا عن طاٌلب العلم ابلٌساىرين صربا، فقد جئنا بدليل على طلبهم 

 . العلمى، كدل نكتف ابغبكم عليهم بطاٌلب العلم فقط

الػمراد ابلكناية » كالكناية من كسائل التفٌنن يف القوؿ كاإلبداع إلثبات اؼبعٌت كاالحتجاج لو، فػ
أف يريد اؼبتكلم إثبات معٌت من اؼبعاين، فال يذكره ابللفظ اؼبوضوع لو يف اللغة، كلكن يػجيء إذل معٌت 

، فالكناية أبلغ من اإلفصاح، كتقـو (2)«ىو اتلًيًو كرًدفيوي يف الوجود فيومئي بو إليو، كيػجعلو دليال عليو
أبثر بالغي كأسلويب، تؤٌدم دكرىا كامال يف أداء اؼبعاين، فهي اترة راظبة مصٌورة موجبة، كاترة أخرل 

مؤٌدية مهٌذبة، كطورا آخر تنقل اؼبعٌت كافيا يف لفظ قليل، كال تستطيع اغبقيقة أف تؤٌدم اؼبعٌت كما 
 . (3)تؤٌديو الكناية، يف اؼبواضع اليت كردت فيها يف القرآف الكرمي مثال

يػىٍلقىى ]:  كمن شواىد الكناية يف اؼبدكنة ما ريكم عن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ
هي آزىرى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىعىلىى كىٍجًو آزىرى قػىتػىرىةه كىغىبػىرىةه، فػىيػىقيوؿي لىوي ًإبٍػرىاًىيمي  أىدلٍى أىقيٍل لىكى ال تػىٍعًصًٍت، : ًإبٍػرىاًىيمي أىابى

، فػىيػىقيوؿي ًإبٍػرىاًىيمي : فػىيػىقيوؿي أىبيوهي  اي رىب ًإنىكى كىعىٍدتىًٍت أىٍف ال زبيٍزًيىًٍت يػىٍوـى يػيبػٍعىثيوفى فىأىمي : فىاٍليػىٍوـى ال أىٍعًصيكى
اًفرًينى، مثيى يػيقىاؿي : ًخٍزمو أىٍخزىل ًمٍن أىيب األبٍػعىًد، فػىيػىقيوؿي ااى تػىعىاذلى  ايى ًإبٍػرىاًىيمي مىا : ًإين حىرىٍمتي اعبىنىة عىلىى اٍلكى

، فػىيػيٍؤخىذي ًبقىوىاًئًمًو فػىيػيٍلقىى يف النىار  .(4 )[ربىٍتى رًٍجلىٍيكى ؟ فػىيػىٍنظيري فىًإذىا ىيوى ًبًذيخو ميٍلتىًطخو

                                                           

 . 23دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اعبرجاين، ص (1)
 . 21اؼبصدر نفسو، ص (2)
، 1999-2البالغة عند اؼبفٌسرين حىت هناية القرف الرابع اؽبجرم، رابح دكب، دار الفجر للنشر كالتوزيع، القاىرة، ط: ينظر (3)

 . 335ص
 .700، ص3350: صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، حديث رقم (4)
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ىذا موافق لظاىر القرآف يف تسمية كالد  (يلقى إبراىيم أابه آزر): قولو:  اؼبعٌت العاـ للحديث
كجوهه يومئذ عليها غربة ترىقها )ىذا موافق لظاىر القرآف  (كعلى كجو آزر قًتة كغربة): كقولو .إبراىيم

. أم يغشاىا قًتة، فالذم يظهر أف الغربة الغبار من الًتاب، كالقًتة السواد الكائن عن الكآبة (قًتة
 (اي رب إنك كعدتٍت أف ال زبزين يـو يبعثوف، فأم خزم أخزل من أيب األبعد: فيقوؿ إبراىيم): كقولو

األبعد صفة أبيو أم أنو : كصف نفسو ابألبعد على طريق الفرض إذا دل تػيٍقبىل شفاعتو يف أبيو، كقيل
األبعد دبعٌت البعيد كاؼبراد : شديد البعد من رضبة هللا ألف الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد، كقيل

 .اؽبالك

، كقيل ال يػيقىاؿي لو ذيخ إال إذا كاف كثَت (1)ذكر الضباع: كالذيخ (فإذا ىو بذيخ متلطخ  ): كقولو
 .الشعر

 .أم يف رجيع أك دـ أك طُت: قىاؿى بعض الشراح" متلطخ : " كقولو

اغبكمة يف مسخو لتنفر نفس إبراىيم منو، كلئال يبقى يف النىار على صورتو فيكوف فيو : قيل 
اغبكمة يف مسخو ضبعا أف الضبع من أضبق اغبيواف، كآزر كاف من : كقيل .غضاضة على إبراىيم

كاقتصر  .أضبق البشر، ألنو بعد أف ظهر لو من كلده من اآلايت البينات أصر على الكفر حىت مات
 ألنو كسط يف التشويو، ابلنسبة إذل مىا دكنو كالكلب كاػبنزير، كإذل مىا ،يف مسخو على ىذا اغبيواف

فوقو كاألسد مثال، كألف إبراىيم ابلغ يف اػبضوع لو كخفض اعبناح فأا كاستكرب كأصر على الكفر، 
فعيوًملى بصفة الذؿ يـو القيامة، كألف للضبع عوجا فأيًشَت إذل أف آزر دل يستقم فيؤمن بل استمر على 

ًعوىًجو يف الدين
(2). 

ا﴿:  إف يف اغبديث دليال ظاىرا على حرمة اعبنة على الكافرين، كىذا من كعيد هللا تعاذل وَّن
ّأ
 

ا  ْل َل ِل ِل يَلا ا َل َّن َل ُل َل ا َل َل َل ، كإمبا كاف استغفار إبراىيم ألبيو يـو القيامة مع أنو قد تربٌأ منو [50/األعراؼ] ﴾ اَّن
                                                           

 .[ذى مى خى ]لساف العرب، مصدر سابق، مادة : ينظر (1)
 .8/358فتح البارم، : ينظر (2)
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يف الدنيا، قيل ألنو دل يتيٌقن موتو على الكفر عبوزا أنو يكوف آمنى يف نفسو كدل يطلع إبراىيم على 
َّنمَلاذلك، كقد قيل إذا أدخل هللا أابه النار فقد أخزاه، كذلك لقولو تعاذل ﴿  
ّأ
ا َأ ْل َل ْل َل ُلا  َليْلا   ا َللَل ْل ا  لَّن  َل ﴾  ُل ْل ِل ِل

، كخزمي الوالد خزمه للولىد، فيلـز للخلف يف الوعد كىو مػحاؿ، كلو لػم يدخل [192/ آؿ عمارف]
كاعبواب أف الوعد كاف  (إف هللا حٌرمهما على الكافرين)النار لـز اػبلف يف الوعد كىو الػمراد بقولو 

ةا﴿: مشركطا ابإليباف، كإمبا استغفر لو كفاء دبا كعده يف قولو ا َل ْل ِل َل ااَليْل َّلَّن
ّأ
ا  َأ ِل  ِل مياِلِل بْل َل  ِل

ّأ
ا ِل ْشْل ِلغْلفَل  ا  وَل  َل َل اَكَل

َّن َأا ِل ْل ُلا ا َل َل ِل َّن ااِل ا َل ُل ّل َّن ُل ا َأ  ُل ا َل َل ا َل َل َّن ا َل َل َّن  َّن ُل
ّأ
 .(1 )[114/ التوبة]﴾  َل َل َل َل ا 

كىي كناية عن صفة؛  [كعلى كجو آزر قًتة كغربة]:  تتموضع الكناية يف اغبديث يف قولو
ة، كأف آزرى بعد ظباعو إلبراىيم عليو السالـ  ة كالقىًتى حيث كٌٌت الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ ابلغىربى

َل ْل َل ِل ٍلا﴿: كعدـ إيبانو دبا جاء بو كاف مصَته العذاب، قاؿ تعاذل ةٌها  َل ُل ُل  ٌها  َل َل ا َل َل ةٌها (40)  َل َل ْل َل لُل َل اكَلَتَل (ا41)تَل ْل َل

ةُلا ا  ْلفَل َل َل ةُل ا  ْل َلفَل َل ُل ا ُل َل ِلمَل ، فهي كناية عن اػبزم كاؼبذلة كاػبسراف، فنٌص اغبديث [42-40/ عبس]﴾ (42)  ُأ  
استعمل ىذه اغبجة يف شكل كناية للوصوؿ إذل الغاية اؼبنشودة يف توصيف أىل النار كتقريب اؼبتلٌقي 

إذل ىذه األطركحة، اليت يتوٌجب من خالؽبا ربرمي اعبٌنة على الكافرين، كقد مٌت اعتماد آلية الكناية 
 . لتسهيل إفهاـ السامع بغية إقناعة ككذا لتحريك آليات الفهم كالتأكيل لدل اؼبتلٌقي

 تكمن الطاقة اغبجاجية للكناية يف تركها للذىن ؾباال إلقامة عالقات تؤٌدم يف النهاية لإلقناع 
 . العقلي ابغبقيقة اليت يريد اؼبتكلم إثباهتا

، كإرادة الـز اؼبعٌت (2)«لفظه أيريد الـز معناه مع جواز إرادتو معو» كالكناية يف ضبطها العاـ 
أىتىى النىيبُّ صىلىى هللاي عىلىٍيًو كىسىلىمى عىلىى ]: تتجٌلى يف اغبديث اؼبركم عن أنس بن مالك هنع هللا يضر أنو قاؿ

                                                           

 . 8/360اؼبرجع السابق، فتح البارم، : ينظر (1)
، سعد الدين التفتزاين، ربقيق (2) لبناف، - عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت: اؼبطوؿ بشرح تلخيص مفتاح العلـو

 .630، ص2007-دط
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، فػىقىاؿى  فػىتىكىلىمى : قىاؿى أىبيو ًقالىبىةى « كىوٍبىكى ايى أىقٍبىشىةي، ريكىٍيدىؾى سىٍوقنا اًبلقىوىارًيرً »: بػىٍعًض ًنسىائًًو كىمىعىهينى أيّـُ سيلىٍيمو
تيميوىىا عىلىٍيًو، قػىٍوليوي   .(1)«[سىٍوقىكى اًبلقىوىارًيرً »: النىيبُّ صىلىى هللاي عىلىٍيًو كىسىلىمى ًبكىًلمىةو، لىٍو تىكىلىمى هًبىا بػىٍعضيكيٍم لىًعبػٍ

كىي كناية على التلٌطف ابلنساء كالرفق هبٌن؛ إذ دل  (ركيدؾ سىوقا ابلقوارير) مػحٌل الكناية قولو 
ترؾ »، ألف آلية الكناية تقـو على "القىوارير"يصرٌح ابلنساء بل دبا يساكيهٌن يف الداللة كالصفة كىي 

 (القوارير)، فالشيء اؼبساكم للنساء كاقعا كلزكما ىي (2)«التصريح ابلشيء إذل مساكيو يف الػملزـك
ألهنا مثل النساء يف ضعفها كسرعة انكسارىا، كذلك للتدليل على أنبية الرٌفق هبٌن يف اؼبعاشرة 

 .كاؼبواددة

 كال ريب أف ىذه الصورة النصية اؼببنية على الكناية تؤٌدم أثرا إقناعيا حجاجيا ابلغا، ألف 
ي النساء قوارير لضعف عزائمهٌن تشبيها »القرينة اعبامعة بُت النساء كالقوارير قرينة تدبٌرية، فقد  ظبي

 .، فبٌا يسًتعي مػخياؿ اؼبتلٌقي كفهمو كإدراكو(3)«بقاركرة الزجاج لضعفها كإسراع االنكسار إليها

 إف مقاـ نٌص اغبديث مقاـه كعظي، فبخالؼ حاؿ اؼبستمع يف اػبطاب التعليمي أك اؼبناظرايت 
، كىو حاؿ الصحايب (4)فاؼبستمع يف اػبطاب الوعظي موضوع مىوضع الغافل، اؼبقٌصر فيما هبب عليو

                                                           

 .1262، ص6149: صحيح البخارم، كتاب األدب، حديث رقم (1)

 :(حكػكم) ، ككلمة2323 :رقمب كأمر السواؽ مطاايىن ابلرفق هبن "رضبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص للنساء" ابب "الفضائل"أخرجو مسلم يف  =
 :(ركيدؾ) .ملوكا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص يكٌت أاب ماريةػ غالـ أسود حبشي كاف ـ:(جشىةػى أىفٍ ). من يقع يف أمر ال يستحقوػترٌحم كتوجع تقاؿ ؿ

 ككٍت بذلك عن ، صبع قاركرة ظبيت بذلك الستقرار الشراب فيها:(ابلقوارير). اسم فعل دبعٌت أمهل كارفق كقيل معناىا كفاؾ
 أم على الذم تكلم هبا ألف فيها مالطفة :(لعبتموىا عليو). النساء لضعف بنيتهن كرقتهن كلطافتهن فشبهن ابلقوارير من الزجاج

شرح النوكم على صحيح مسلم، أبو زكراي النوكم، : ينظر. كقيل سبب العيب ألف كجو الشبو غَت ظاىر كجلي. كتوددا إذل النساء
 .3/334ـ، 1996- دار اػبَت للطباعة كالنشر، دط

لبناف، - عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت: اؼبصباح يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، بدر الدين بن الناظم، ربقيق (2)
 .185، ص2001-دط

 .363/ 3شرح النوكم على مسلم،  (3)
 .43لبناف، ص-، أفريقيا الشرؽ، بَتكت2002-2يف بالغة اػبطاب اإلقناعي، دمحم العمرم، ط: ينظر (4)
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القابل »ككذا . ، كقرينة على غفلتو يف معاملة النساء(كيػحك)ك (ركيدؾ)اؼبخاطب بلفظ " أنػجشة"
الذم عنده نوع من غفلة كأتخر ييدعى ابؼبوعظة اغبسنة، كىي األمر كالنهي اؼبقركف ابلًتغيب 

كال شٌك أف التلميح كالكناية يناسباف ىذا اػبطاب الوعظي، ألف التصريح مىنىاط . (1)«كالتهريب
 .اغبرج

 إف الكناية ؾباز يقـو على إبراز سػمة مقابل ؿبو السمات األخرل، لكن ابلنمط القياسي 
 : ، فعندما نقوؿ(2)القائم على التشخيص

 .ابن سينا فخري اؼبسلمُت -

، (الطب)  فهذا الًتكيب يتوفر على كناية قائمة على القياس، ألنو يستلـز أف يكوف كناية عن 
 .كىذا ما يبثل اللعبة التشخيصية اليت تؤٌديها الكناية (الطب فخر اؼبسلمُت)فتكوف النتيجة 

 .فالػميكٌٌت بو يكوف أثرا للػميكٌٌت عنو كقياسا لو، كىذا التالـز ىو سٌر اػباصية اغبجاجية للكناية

 قػػػػواريػػػػػػػر                       نًػػػػػسػػػػػػاء

 ابن سينا                       طػًػػػػػػب 

 .ًحجاج= تشخيص+ تالـز : كالػميحٌصلة

 (فراغ الفؤاد)ىذا التالـز كالتشخيص يقٌرابف مسافة الفهم يف الذىن؛ مثل التالـز اغباصل بُت 
ا ُأ ِلّلا﴿: يف قولو تعاذل (اغبزف الشديد)ك  ا ُل َل اُل ا َل  ِل ًال   َل َأ ْل َل َل ، فهي كناية عن اغبزف، [10/القصص] ﴾ ُل َسَل

                                                           

، 2015-2فواز أضبد زمرلػي، دار ابن جـز للطباعة كالنشر، القاىرة، ط: مفتاح دار السعادة، ابن قيم اعبوزية، ربقيق (1)
1/153. 
، منشورات اؼبركز العاؼبي للدراسات كأحباث 2004- 1حجاجية التأكيل يف البالغة اؼبعاصرة، دمحم كلد سادل األمُت، ط: ينظر (2)

 .35ليبيا، ص- الكتاب األخضر، طرابلس

 تالـز

 تالـز
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إذ أصبح فؤاد أـ موسى عليو السالـ حيث ذىب كلدىا يف البحر، أصبح فارغا من كل شيء يف 
 . (اغبزف الشديد)، إذ ؽبذا التالـز يف الكناية أثر ابلغ يف تقريب اؼبعٌت كأتكيده (1)أمور إال من موسى

 يف تركها ككنتيجة عما سبق يبكن القوؿ إف للكناية يف صحيح البخارم طاقةن حجاجية تكمن 
 خاًطبـػ ابغبقيقة اليت يريد اؿ،جاال إلقامة عالقات تؤدم يف النهاية إذل اإلقناع العقليػللذىن ـ

 . ىاػإثبات (النيب عليو الصالة كالسالـ)

 ( Contrepoint)الطباق احلجاجي يف صحيح البخاري : العنصر السادس

 اعبمع بُت معنيُت ـبتلفُت، كىو من اسنات كيقتضينوع من التضاد بُت اؼبفردات، الطباؽ 
يطابقو : ىذا طباؽ ذاؾ أم: ، كىو من طابق خبالؼ انفتح كانبسط، أك مطابق يقاؿاؼبعنوية
فالكالـ الذم قد صبع فيو بُت الضٌدين، كىذا ما كرد من معناىا اللغوم يف أكثر مصادر . (2)كيوافقو

 : (3)صور اللغة،  كيكوف على

 : كىو الذم يكوف بُت اظبُت أك فعلُت أك حرفُت، كبو قولو تعاذل :ػ طباؽ بُت متجانسُت 1
كُل اٌها﴿ ا ُل ْل ا َأ ْللَل اًال ا َل ُل ُل ْل ْل ْشَل ُل َل ا َل  ْل َل ِل ُلا  َل َل  ﴿:، كقولو[18/الكهف]﴾  َل َل َل ْشْل َل ِل ا ِلَأ ْل  [. 19/فاطر]﴾  

اا﴿: حوػكىو الذم يكوف بُت اسم كفعل ، ف : ذبانسُتادلػ طباؽ غَت  2 وَل اَكَل يْل  َأ َل َل

يْل ًال  لَل  ُلا  َل يَل ْل  [.122/األنعاـ] ﴾ َل َأ ْل
 :  إذلالطباؽ كينقسم

 .  كىو ما كاف فيو اللفظاف اؼبتقابالف معنانبا موجبان : بأ ػ طباؽ ابإلهبا 

                                                           

 . 233ـ، ص1998- 2لبناف، ط-مباحث يف علـو القرآف، مناع القطٌاف، مؤسسة الرسالة، بَتكت: ينظر (1)
 . 46ص ،ـ1986- 5ط لبناف،- بَتكت،اؼبشرؽ داراؼبنجد، لويس اؼبعلوؼ، : ينظر (2)

-4دت، ص-القاىرة، دط-بغية اإليضاح لتلخيص اؼبفتاح يف علـو البالغة، عبد اؼبتعاؿ الصعيدم، اؼبطبعة النموذجية: ينظر (3)
7  . 
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 : كشواىده
ا َل ْلا﴿: قاؿ هللا تعاذل ػ  - ا َأ ْلا كُل ْل ا َل  ْل َل ِل ُل  ٰى

َل َأ ْل َل ْشْل َل ِل ا ِلْل ا َل  لُّظ  ُلا  َل ْلا   َل ْشْل َل ِل ا  لُّظ ُل َل اُل  [.16/الرعد]﴾  

ٓل ِل ُلا  ُل َلا﴿: قاؿ هللا تعاذل - ا َل ِلْل وُل َأ َّن يُلا  ِلْل ا َل  ْل َل اِل  [.03/اغبديد]﴾  َل  لَّن  ِل ُل

 . (1 )[خَت اؼباؿ عُت ساىرة لعُت انئمة]: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص -

: كمن األحاديث اؼبشتملة على الطباؽ يف البخارم ما ركاه عن النعماف بن بشَت هنع هللا يضر أنو قاؿ
نػىهيمىا ميشىبػىهىاته ال يػىٍعلىميوى ]: ظبعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ ه، كىبػىيػٍ ـي بػىُتًٌ ه، كاغبٍىرىا  كىًثَته ًمنى النىاًس، ااغبٍىالؿي بػىُتًٌ

بػىهىاًت اٍستػىبػٍرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضًو، كىمىٍن كىقىعى يف الشُّبػيهىاًت كىراعو يػىٍرعىى حىٍوؿى اغبًٍمىى ييوًشكي ػمي فىمىًن اتػىقىى اؿ شى
ؿبىىارًميوي، أال كىًإفى يف اعبٍىسىًد ميٍضغىةن ًإذىا يف أىٍرًضًو ، أىال كىًإفى ًلكيلًٌ مىًلكو ضًبنى، أىال ًإفى ضًبىى ااًى يػيوىاًقعىوي أىٍف 

 .(2 )[صىلىحىٍت صىلىحى اعبٍىسىدي كيلُّوي، كىًإذىا فىسىدىٍت فىسىدى اعبٍىسىدي كيلُّوي، أىال كىًىيى اٍلقىٍلب

، فهو يبٌُت ظهور اغبالؿ "اغبالؿ كاغبراـ"ابب " البيوع"أكرد البخارم ىذا اغبديث يف كتاب 
ككضوح اغبراـ، كيبٌُت أيضا األمور اؼبشتبهة بينهما، اليت ال يدرم كثَت من الناس أًمنى اغبالؿ ىي أـ 

 سلم دينو من النقص كعرضو من الطٌعن فيو، ألف من دل (3)من اغبراـ، فمن اتٌقى ىذه الػميشٌبهات
يعرؼ ابجتناب الٌشبهات دل يسلم من قوؿ من يطعن فيو، كفيو دليل على أف من دل يٌتق الٌشبهة يف 

 .(4)كسبو كمعاشو فقد عٌرض نفسو للطٌعن كالقدح

تقـو الػمحاججة ابلطباؽ على ذكر العنصر كنقيضو، فيكوف نقيضو اآلخر يف اغبجة اؼبوالية 
اليت تتٌمم ىذا الطباؽ، كتفٌسر اؼبعٌت اؼبقصود كتكٌملو، كيف ىذا تعزيز للطرح كسٌد لطرؽ اإلنكار من 

                                                           

 .   3/334دت، -لبناف، دط-النهاية يف غريب اغبديث كاألثر، ابن األثَت، اؼبكتبة العلمية، بَتكت (1)
 .24، ص 52: صحيح البخارم، كتاب اإليباف، حديث رقم (2)
فتح البارم، : ينظر. صبع شيبهة: ابلضمٌ " الشُّبهات"، فهي بلفظ البخارم، أما عند مسلم "الػميشىٌبهات"اختلف الركاة يف لفظ  (3)
2/117 . 
 . 2/117اؼبصدر السابق، : ينظر (4)
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/ اغبالؿ)أكجو كثَتة؛ ففي اغبديث أكثر من طباؽ، فقد صبع الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ بُت 
، كاعتيمد اعبمع بُت اظبُت، (فسد/ صلح، فسدت/ صلحت)، كما صبع بُت (كقع/اتٌقى)ك  (اغبراـ
 معنول يعتمد  ؿبسن» ، ألف الطباؽ(اتقى ككقع)كما صبع بُت فعلُت نبا  (اغبالؿ كاغبراـ)مثل 
، كيف ىذه الطٌباقات قيمة حجاجية، إذ صبع بُت (1)«كاحد كالـ يف متقابلُت اثنُت معنيُت بُت اعبمع

اؼبعاين اؼبتضاٌدة، كقد قٌول ذلك حٌجة النيب يف التفريق بُت اغبالؿ كاغبراـ، كاجتناب اؼبشٌبهات من 
 . األمور، كإقناع اؼبتلٌقي للحذر منها

يظلًم، ييٍصبحي الٌرجلي فيها مٍؤمننا كيبيسي ]كالناظر غبديث 
إٌف بُتى يىدىم الٌساعًة ًفتػىننا كىًقطىًع الٌليًل اؼب

نيا قليلو   .(2 )[كاًفرنا، كيبيسي مٍؤمننا كييٍصبحي كافرنا، يبيعي دينىوي ًبعرىضو من الدُّ

 ك ( كافر≠مؤمن)فػ 

  ( يػمسي≠يصبح) 

قرب قياـً الٌساعة، كىو بقد صٌور اغبديث أبسلوبو البليًغ اؽبوؿ الذم سيحٌل ابلٌناس لذلك ؼ
الٌليل  حقها كاسًتساؽبا قطعالتشبو يف ت كىذه الفنت. ىم يف دينهم كدنياىمفىوؿ البالاي اليت ستفت

.  كأجزاءهـ اؼبظل

خػاطر ىذه الفػنت أٌف اإلنساف ينقلب بُت عشٌية كضحاىا من اإليباف إذل الكفر، مثٌ ػكمن ـ
 الٌدنيا فتنتو أك ، على أعقابو كٌلما أصابتو داىيةسيعود فينقػلب من الكفر إذل اإليبػاف، كينتك

ُل  ا ُل ْل َل ِل يَلاأ﴿: دبباىًجها ا َل َل اَكَل  ُل ْل َل  َل ُل ا ِل َل ْل ا ِل ْل ُل َل ا َل َل ا َل ِل َل يالَل َل ُل ا  لَّن َتَل ا  ْل ِل يَل ا اَّن َل ِلمَل .  [16/البقرة] ﴾  

                                                           

 . 320دت، -لبناف، دط-، أضبد مصطفى اؼبراغي، دار الكتب العلمية، بَتكت(البياف كاؼبعاين كالبديع)علـو البالغة  (1)
 .  5590: صحيح البخارم، حديث رقم (2)
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، حيث ،«كاًفرنا»ك« ميٍؤمننا»، كالطباؽ بُت االظبُت «يبيٍسي»ك« ييٍصًبحي »الطٌباؽ بُت الفعلٍُت 
 يزا كإهبػازا؛ إذ ييقرًٌب صورة الٌتسػارع كالٌتتابيع الػيت تٍطرأؾيزيد الطًٌبػاؽ معٌت اغبديث بياان كإيضاحا، كتر

. على أحواؿ الٌناس بسبب الفنت

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلليات احلجاجية التداولية ومساهتا احلوارية يف صحيح البخاري: ادلبحث الثاين

 تغلب على اآلليات اغبجاجية التداكلية صفة شبو منطقية، كوهنا تتعالق كثَتا مع :متهيد
مناىج الطرح العقلي كمبادئ اؼبنطق، لكنها زبتلف عن اآلليات الفلسفية أف قوانينها أتخذ من البٌت 

اللغوية أدكات ااججة، كتعتمد على ما ىو متداكؿ يف اؼبلفوظ الشفوم؛ كأفعاؿ الكالـ كالسالدل 
كاغبجاجية، كالركابط، كالعالقات اغبجاجية كغَتىا، كنورد فيما يلي أىم آليات ااججة التداكلية يف 

 .  صحيح البخارم
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 : (Les Echelles argumentatifs)الساللـم احلجاجية - العنصر األول

من اغبجة الضعيفة إذل إما ، سرد اغبجج كترتيبها بصفة عموديةالسلم اغبجاجي على يقـو 
 يف السلم يكوفيف فئة حجاجية كاحدة، ككٌل قوؿ كذلك   أك من حجج متقاربة القوة،اغبجة القوية،

 فًتاتب اغبجج هبذه الصفة . ما يعلوه مرتبة دليال أقول منوفيكوف ،على مدلوؿ معُتيدٌؿ اغبجاجي 
 .(نتيجة)ف = 3ح+ 2ح+ 1ح: يقٌوم إقبازية اغبجاج يف الذىن، أم

 أف "ديكرو"عند " السالدل اغبجاجية"كمنو ندرؾ داللتو على الوجو الدقيق، فقد كرد يف كتاب 
 : (1)« يبكن أف نرمز ؽبا كالتارل، للحججيةالسلم اغبجاجي ىو عالقة ترتيب»

 

 

 

 

فكأف السلم اغبجاجي أداة حجاجية فٌعالة يلجأ ؽبا الػمحاجج لرٌد حجج اؼبخالف تًباعا، عن 
طريق استدراجو لتقٌبل مقدمات أقل غزارة يف مردكدىا اإلقناعي، كبو مقدمات أكثر عمقا كتركيزا 

 .  ألجل التسليم ابلنتائج اؼبًتتبة عنها

فال يػخلو اػبطاب اغبجاجي يف صحيح - كعند النظر يف اؼبدٌكنة–بناء على ما ذكرانه 
البخارم من الػمحاججة ابلسالدل اغبجاجية، بل تكثر فيو، فهي متنوعة األشكاؿ كالغاايت، كقد 

الكفر، ككذا ما تعلق ابلنصوص اغبديثية الوعظية اؼبوجهة /اطٌردت أكثر مع اعبدؿ اغباصل بُت اإليباف

                                                           

(1) p10.Les Echelles argumentatifs,  Les éditions de Minuit-Paris , 1980,  Oswald Ducrot, 

 نتيجة= ن 

 ج
 ب

 أ
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لعمـو الناس كػبصوص اؼبسلمُت، ككذلك األخبار كاألدلة اليت يدفعها النيب عليو الصالة كالسالـ 
 . إثباات لنبوتو

ـي رىسيوًؿ ااىً : هللا عنو قىاؿى مى ضً  بًن مىاًلكو رى عىٍن أىنىس]ففي اغبديث    بػىلىغى عىٍبدى ااًى ٍبنى سىالىـو مىٍقدى
هي، فػىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ًدينىةى، فىأىاتى  كىمىا ؟ أىكىؿي أىٍشرىاًط السىاعىةً  قىاؿى مىا   ًإيٌنً سىائًليكى عىٍن ثىالىثو الى يػىٍعلىميهينى ًإالى نىيبٌّي، :اٍلمى

 فػىقىاؿى ؟ كىًمٍن أىلًٌ شىٍىءو يػىٍنزًعي ًإذلى أىٍخوىالًوً ؟ كىًمٍن أىلًٌ شىٍىءو يػىٍنزًعي اٍلوىلىدي ًإذلى أىبًيوً ؟أىكىؿي طىعىاـو أيىٍكيليوي أىٍىلي اعبٍىنىةً 
بػىرىين هًبًنى آنًفنا ًجرٍبًيلي :ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿي ااىً   فػىقىاؿى  .  فػىقىاؿى عىٍبدي ااًى ذىاؾى عىديكُّ اٍليػىهيوًد ًمنى اٍلمىالىًئكىةً : قىاؿى  .  خى
رِمقِم إِم َن الْلمَنغْلرِم ِم  أىمىا أىكىؿي أىٍشرىاًط السىاعىًة :ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿي ااىً   كىأىمىا أىكىؿي طىعىاـو  . فَـننَنارٌر  َنْلشُشرُش النَّناسَن مِمنَن الْلمَنشْل

دَنةُش كَنبِمدِم أيىٍكيليوي أىٍىلي اعبٍىنىًة  ٍرأىةى  ،وتِم ااُش فَنزِمَيَن فَنسَنبـَنقَنهَنا مَناؤُشهُش  كىأىمىا الشىبىوي يف اٍلوىلىًد فىًإفى الرىجيلى ًإذىا غىًشيى اٍلمى
هَندُش أَننَّن َن رَنسُشولُش ااَّنِم  : عىٍبدي هللًا ٍبني سىالـى قىاؿى  .كَنانَن الشَّنبَنوُش لَنوُش، وَنإِمذَنا سَنبَنقَن مَناؤُشىَنا كَنانَن الشَّنبَنوُش ذلَنَنا  .  (1)[ أَنشْل

يلحظ تراتب اغبجج اؼبقدمة من النيب عليو الصالة كالسالـ، كذلك يف إجابتو ألسئلة عبد هللا 
، (أكؿ طعاـ أىل اعبنة)ك (أشراط الساعة)بن سالـ اليهودم، فكانت األسئلة عن قضااي بػىٍعدية 

، كىي ال شٌك فبٌا لػم تبلغها مدارؾ (نزكع الولد يف صفاتو الوراثية لألب أـ األـ)ككذلك قضية طبٌية 
 .البشر يف ذلك الزماف

 كذلك كلو الختبار نبوة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من يهودم خبَت بكتب األكلُت، من أىل الكتاب كأخبارىم 
حجة : كقراطيسهم، كقد شٌكل تراتب اإلجابة سيٌلما حجاجيا أفضى إذل نتيجة إقناعية فاصلة، أم

 (.نتيجة)ف  = (3ح+ )(2ح+ )(1ح)

 :كيتشٌكل السلم اغبجاجي كاآليت

 

  

                                                           

 . 694، ص3329: صحيح البخارم، كتاب أخبار األنبياء، حديث رقم (1)

 إقرار اليهودي بنبّوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  = (نتيجة)ن 

 (َسْبُق ماء الرجل أو َسْبُق ماء المرأة)الشبه في الولد / د
 (زيادة كبد الحوت)أول طعام أهل الجنة / ج

 (نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)أول أشراط الساعة / ب
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يراعي السلم اغبجاجي لألسئلة الثالثة ترتيب اإلجاابت ترتيبا حجاجيا تصاعداي من األدلة 
، كالػمراـ يف ذلك Enoncé Performatif(1)الدنيا إذل األدلة العليا، ككل إجابة ىي ملفوظ أتثَتم 

تعييث اغبجج األكثر قوة بعد اغبجج األقل حجة كإقناعا؛ يف إطار فئة حجاجية كاحدة، فكانت 
ىي الفاربة، ألهنا األسهل يف عرؼ اإلسرائيليات، كوهنا معهودة  (ملفوظ ب)" أشراط الساعة"مسألة 

ملفوظ )" طعاـ أىل اعبنة"عند كثَت من أحبار أىل الكتاب كرىباهنم، كبعدىا أتيت اإلجابة عن سؤاؿ 
كىو من الغيبيات اؼبذكورة يف بعض صحف أىل الكتاب، كلكنها أكثر صعوبة يف إدراكها من  (ج

ىي ك " كبد اغبوتزايدة"األكذل، ألهنا تتعلق أبمور جزئية يف اعبنة كليس بكلياهتا كعمومياهتا، ىي 
 . إهنا أىنأي طعاـو كأمرؤيه: يف اؼبطعم يف غاية اللذة، كيقاؿإذ ىي القطعة اؼبنفردة اؼبعلقة يف الكبد،  

 

 

 

كىو أعسرىا  (ملفوظ د)" نزكع صفات الولد ألبيو أك أٌمو"كبعدىا أتيت اإلجابة عن سؤاؿ 
منطقا، لبعد مدارؾ الناس يف زماف النيب عليو الصالة كالسالـ عن فهمو، ألنو يرتبط دبجاؿ اؼبعرفة 

 .  الطبٌية العميقة اليت دل يبلغها العقل البشرم بصورهتا العلمية إال يف عصران اغبارل

إبقرار اليهودم بنبٌوة دمحم عليو  (ف)إف السلم اغبجاجي يف نص اغبديث نتجت عنو نتيجة 
، نظرا للفعالية الكبَتة [أشهد أنك رسوؿ هللا]الصالة كالسالـ، كاعتباره بكل ما جاء يف كالمو، بقولو 

عندما تقـو بُت اغبجج اؼبنتمية إذل فئة حجاجية ما عالقة يف ترتيب اإلجاابت اغبجاجية، ألنو  

                                                           

،  2005-اعبزائر، دط-لسانيات التلفظ كتداكلية اػبطاب، ذىبية ضٌبو اغباج، دار األمل للطباعة كالنشر، تيزم كزك: ينظر (1)
 . 189ص
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فالسٌلم اغبجاجي ىو فئة » فإف ىذه اغبجج تنتمي إذل السٌلم اغبجاجي نفسو، ،ترتيبية معينة
 . (1)«حجاجية موٌجهة

 ينتهج النص اغبديثي يف البخارم هنجا حجاجيا قائما على بسط الساللػم اغبجاجية من 
الذم " اؼبالحظة الصعبة"الغريب إذل األغرب إلقناع اؼبتلقي أبشراط الساعة مثال، كليضعو يف موقف 

يعمل على احتواء السامع كخلخلة مدركاتو الذىنية، ليفسح الػمجاؿ للعمل العقلي لفرز تلك 
 . اؼبدركات كترتيب اغبجج ذىنيا

أىفى رىسيوؿى ااًى صىلىى :  هنع هللا يضرعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ]: كمن مباذج ىذا البسط حديث أيب ىريرة الذم نٌصو
نػىهيمىا مىٍقتػىلىةه عىًظيمىةه، : هللاي عىلىٍيًو كىسىلىمى، قىاؿى  تىاًف، يىكيوفي بػىيػٍ الى تػىقيوـي السىاعىةي حىىتى تػىٍقتىًتلى ًفئػىتىاًف عىًظيمى

، كىحىىتى  ابيوفى، قىرًيبه ًمٍن ثىالىًثُتى، كيلُّهيٍم يػىٍزعيمي أىنىوي رىسيوؿي ااًى ةه، كىحىىتى يػيبػٍعىثى دىجىاليوفى كىذى دىٍعوىتػيهيمىا كىاًحدى
ي، كىيىٍكثػيرى اؽبىرٍجي  ، كىيػىتػىقىارىبى الزىمىافي، كىتىٍظهىرى الًفنتى كىىيوى القىٍتلي، كىحىىتى يىٍكثػيرى : يػيٍقبىضى الًعٍلمي كىتىٍكثػيرى الزىالىزًؿي

قػىتىوي، كىحىىتى يػىٍعًرضىوي عىلىٍيًو، فػىيػىقيوؿى الىًذم يػىٍعًرضيوي  اًؿ مىٍن يػىٍقبىلي صىدى
ى
اؿي فػىيىًفيضى حىىتى ييًهمى رىبى اؼب

ى
ًفيكيمي اؼب

يىاًف، كىحىىتى يبىيرى الرىجيلي ًبقىرٍبً الرىجيًل فػىيػىقيوؿي : عىلىٍيوً  تىًٍت : الى أىرىبى رل ًبًو، كىحىىتى يػىتىطىاكىؿى النىاسي يف البػينػٍ ايى لىيػٍ
ا النىاسي  انىوي، كىحىىتى تىٍطليعى الشىٍمسي ًمٍن مىٍغرهًًبىا، فىًإذىا طىلىعىٍت كىرىآىى أىصٍبىعيوفى، فىذىًلكى - يػىٍعًٍت آمىنيوا - مىكى

يػٍرنا، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد  ًحُتى الى يػىنػٍفىعي نػىٍفسنا ًإيبىانػيهىا دلٍى تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي، أىٍك كىسىبىٍت يف ًإيبىاهًنىا خى
 ً نًًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىًد اٍنصىرىؼى الرىجيلي بًلىَبى نػىهيمىا، فىالى يػىتػىبىايػىعىانًًو كىالى يىٍطًوايى ا بػىيػٍ نىشىرى الرىجيالىًف ثػىٍوبػىهيمى

ًتًو فىالى يىٍطعىميوي، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىىيوى ييًليطي حىٍوضىوي فىالى يىٍسًقي ًفيًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد رىفىعى أيٍكلىتىوي  لًٍقحى
ا  . (2 )[ًإذلى ًفيًو فىالى يىٍطعىميهى

                                                           

 -جاالتو دراسات نظرية كتطبيقية يف البالغة اعبديدة، حافظ إظباعيل علوم، عادل الكتب اغبديثػ اغبجاج مفهومو ـك(1)
 . 1/58 ، 2010 -1طاألردف، 

 . 1423، ص7121: صحيح البخارم، كتاب الفنت، حديث رقم (2)
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كالفرؽ بينهم كبُت . خاٌلطوف بُت اغبق كالباطل فبٌوىوف (دجالوف): اؼبعاين اعبزئية للحديث
كلكنهم كلهم مشًتكوف يف التمويو كادعاء .  كىو يدعي اإلؽبية،الدجاؿ األكرب أهنم يدعوف النبوة

خصص الزالزؿ كاؼبراد كل ما هبرم ذاؾ  (تكثر الزالزؿ) ،دبوت العلماء (يقبض العلم). ،الباطل الكبَت
ىي  (أرىبى ). وبزف (يهمٌ ). تذىب بركة الوقت كيشعر الناس بذىابو :أم (يتقارب الزماف). الزمن

آمنت إيباان صادقا كعملت دبقتضاه فلم  (كسبت يف إيباهنا خَتا). أم فهذا الوقت (فذلك). اجةاحل
ًتوً ). ال يتمكناف من إمضاء عقد البيع (فال يتبايعانو). ترتكب الكبائر كتصر عليها الناقة  (لًٍقحى

 . لقمتو (أيٍكلىتىو). يطُت كيصلح (ييًليطي ). كالقريبة العهد ابلوالدة. اغبلوب

ييلحظ أف اغبجج الدالة على قرب قياـ الساعة قد رتٌبت ترتيبا تصاعداي، كرظبت سٌلما 
حجاجيا من الغريب إذل األغرب، للداللة على ىوؿ أشراط الساعة، كاإلمعاف يف إظهار غرابتها، 

كىذه ىي آلية عمل السالدل اغبجاجية؛  (أشراط الساعة)فهناؾ تعدد للحجة يف مقابل نتيجة كاحدة 
تطرح نظرية السالدل اغبجاجية تصورا لعمل ااججة من حيث ىو تالـز بُت اػبطاب اغبجاجي »إذ 

كنتيجتو، إال أف اػبطاب اغبجاجي كالنتيجة يف تالزمها تعكس تعٌددا للحجة يف مقابل النتيجة 
الواحدة، على أف ىناؾ تفاكات من حيث القوة فيما ىبٌص بناء ىذه اغبجج، كما أف اغبجج قد تنتمي 

 : ، فحُت قولنا(1)«إذل فئة حجاجية كاحدة، كتؤٌدم إذل نتيجة ضمنية كاحدة

 دمحم أستاذ مساعد جبامعة اعبزائر-

 دمحم أستاذ ؿباضر جبامعة اعبزائر-

 دمحم أستاذ التعليم العارل جبامعة اعبزائر-

                                                           

أحباث يف )بلقاسم دفة، مػجلة الػمىخرب / د.، أ(دراسة تداكلية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية)اسًتاتيجيات اػبطاب اغبجاجي  (1)
 . 503ـ، ص2014، 10اعبزائر، العدد -، جامعة بسكرة(اللغة كاألدب اعبزائرم
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فكل ىذه األقواؿ تنتمي إذل فئة حجاجية كاحدة، كتؤٌدم إذل نتيجة ضمنيٌة، كىي كفاءة دمحم 
 . (1)العلميةػ كتقٌلده منصب أستاذ التعليم العارل، كىو دليل قوم على تلك اؼبكانة العلمية الراقية

فكذلك األمر ابلنسبة إذل الفئة اغبجاجية لنص اغبديث، حيث تؤٌدم كلها النتيجة اؼبذكورة 
بًتاتب اغبجج تصاعداي من الغريب إذل األغرب، مع عدـ إغفاؿ . آنفا، كىي عالمات الساعة

 . الًتتيب الزمٍت لتلك اغبجج يف مسار التاريخ

 : يبكن توضيح ذلك دبخطط السلم اغبجاجي

 

 

 

 

 

 

 

 

كل ىذه العناصر اؼبرتبة يف السلم اغبجاجي تنتمي إذل فئة حجاجية عن أشراط الساعة، 
كبعدىا أتيت فئة حجاجية اثنية، تتشكل من عناصر السلم اغبجاجي غبجج دالة على أحداث تقع 

كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد نىشىرى الرىجيالىًف ثػىٍوبػىهيمىا ]: حُت قياـ الساعة، ذكرىا يف قولو عليو الصالة كالسالـ 

                                                           

 .  503اؼبرجع السابق، اسًتاتيجيات اػبطاب اغبجاجي، ص (1)

تىاًف دىٍعوىتػيهيمىا كىاًحدىةه   تػىٍقتىًتل ًفئػىتىاًف عىًظيمى

ابيوفى، قىرًيبه ًمٍن ثىالىًثُتى   يػيبػٍعىث دىجىاليوفى كىذى

 يػيٍقبىض الًعٍلمي كىتىٍكثػيرى الزىالىزًؿي 

 يػىتػىقىارىب الزىمىافي 

ي كىيىٍكثػيرى اؽبىرٍجي   تىٍظهىر الًفنتى

اؿي فػىيىًفيضى 
ى
 يىٍكثير ًفيكيمي اؼب

يىافً   يػىتىطىاكىؿ النىاسي يف البػينػٍ

تىًٍت مىكىانىوي : يبىيٌر الرىجيلي بًقىرٍبً الرىجيًل فػىيػىقيوؿي   ايى لىيػٍ

 تىٍطليع الشىٍمسي ًمٍن مىٍغرهًًبىا 

 (عالمات الساعة)النتيجة = ف
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ًتًو فىالى يىٍطعىميوي،  ً لًٍقحى نًًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىًد اٍنصىرىؼى الرىجيلي بًلىَبى نػىهيمىا، فىالى يػىتػىبىايػىعىانًًو كىالى يىٍطًوايى بػىيػٍ
كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىىيوى ييًليطي حىٍوضىوي فىالى يىٍسًقي ًفيًو، كىلىتػىقيومىنى السىاعىةي كىقىٍد رىفىعى أيٍكلىتىوي ًإذلى ًفيًو فىالى 

 . ككلها سٌبت ابألداتية اغبجاجية ذاهتا. [يىٍطعىميهىا

 :ابلسمتُت التاليتُتيبدك جليا من خالؿ ربليلنا للسلم اغبجاجي يف اغبديثُت أنو يتسم 

  .(ف)كل قوؿ يرد يف درجة من السلم، يكوف القوؿ الذم يعلوه دليال أقول منو ابلنسبة للنتيجة  -1

الذم يعلوه درجة ( د) أك (ج) فهذا يستلـز أف (ف) يؤدم إذل النتيجة (ب)إذا كاف اؼبلفوظ - 2
 .يؤدم إليها

ا﴿: تعاذل كلنستبُت آلية السٌلم اغبجاجي أكثر مع اآلية القرآنية، يف قولو َّلَّن
ّأ
ا  َل  َل َل ا َأ ْل َل ْللَل اكَل ْلَلَل

ا َل ْل َل ُل وَلا  ِل َل َّلًالا اَّلَل ْل وانُللنُل
ّأ
ا  نْل ِل ا اِلّل اۖ ا َل  ْل َأ ُل  ا َأ ْل َل ِل ْل َل ْل  

ّأ
ا  ُّظ وِل ْلا   ِل يَلا  َل َل ا َل َل ْللَل  ُل ُل  ا َل اِل ا َل َل اَكَل  ا  لَّن َل  َل ُل وَل َل ِأ ُل ا  ﴾  َل َل ًال اَّلَّن

 [.8-7/األنبياء]

دمحم عليو الصالة  سيدان أرسلوا قبل الذين الرسل أبف أخرب قد تعاذل، هللا أف قبد اؼبثاؿ، ىذا فمن
 حُت الكفار إلقناع اآليتُت ىاتُت يف اغبجج كردت كقد إليهم، يوحى بشر سول كانوا كالسالـ ما

عمودم، مبٌينة صفات األنبياء  ترتيبا اغبجج فتدرجت بشر مثلهم، إنو كقالوا اؼبرسلُت، سيد كٌذبوا
 .اؼبشًتكة مع سائر البشر، كأهنم هبذه الصفات مع الناس سواء

 

 

 

 الضعيفة ابغبجة فبدأ فقد رٌتب اغبجج الدالة على بشرية األنبياء من الضعيف إذل القوم؛ 
 اغبجج ىذه فكل ، (اػبلود اؼبوت كعدـ) األقول إذل اغبجة كصل أف إذل كانتقل ،"الطعاـ أكل" كىي

 نتيجة= ن 

 الموت
 المشي في األسواق

 أكل الطعام

 الرسل بشر عاديون 
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إليهم دبن فيهم النيب دمحم عليو الصالة  يوحى عاديوف، أف األنبياء بشر ىي ضمنية نتيجة زبدـ
   .كالسالـ

من خالؿ عرض الشواىد اؼبتضمنة ترتيب اغبجج تصاعداي يف السم اغبجاجي تٌتضح لنا رؤية 
إذل قانونىػي النفي كالقلب؛ »- حسبو-يف نظريتو للسلم اغبجاجي، إذ زبضع  "Ducrotديكرو "

فاألكؿ يعٍت أف نفي حجة الرأم األكؿ ىي حجة الرأم اؼبخالف، كأما الثاين فيعٍت كوف السلم 
 .(1)«اغبجاجي لألقواؿ الػمثبتة ىو عكس السلم اغبجاجي لألقواؿ اؼبنفية

 (: Connecteurs Argumentatifs)الروابط احلجاجية - العنصر الثاين

 تصل "مورفولوجية كحدة" مورفيمات عن  كىي عبارة(2)"الوصالت اغبجاجية"كتسمى أيضا 
 اسًتاتيجية إطار يف سىوقهما أكثر جرل أك (Deux Enoncés ou plus)قولُت  /ملفوظُت بُت

 .كاحدة

 دبا السيما، ألف، بل، حىت، إذف، لكن، الفاء، الواك،)كالظركؼ  النحوية العناصر من نوع إهنا
 تفكيك على يعمل تداكرل فهي موصل كابلتارل اثنُت، لغويُت فعلُت بُت ابلربط تقـو (اخل...إذ أف،

 . (3)بعض عن بعضها منفصلة كحدة حجاجية لغوية، كىي منها ليجعل اللغوم الفعل مكوانت

 : فإذا أخذان اؼبثاؿ اآليت

  سيفوز يف السباؽإذندمحم سريع اعبرم   -

                                                           

 . 504بلقاسم دفة، مرجع سابق، ص/ د.، أ(دراسة تداكلية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية)اسًتاتيجيات اػبطاب اغبجاجي  (1)
 . 188لسانيات التلفظ كتداكلية اػبطاب، ذىبية ضٌبو اغباج، ص (2)
، 2005سبتمرب  ،31 اجمللد ،1 الفكر، العدد الراضي رشيد، ؾبلة عادل إنسكوبر كديكرك، عند لسانيةاؿ جاجياتاحل (3)

 .234ص
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رابط  كىناؾ ،(سيفوز يف السباؽ)كنتيجة  (دمحم سريع اعبرم) ىي حجة على يشتمل أنو فسنجد
 .بينهما ربط الذم (إذف)

 : (1)الركابط من عديدة أمباط بُت كنػمٌيز

 .(...ألف ذلك، مع لكن، بل، حىت،)للحجج  اؼبدرجة الركابط -
 .(...السيما لكن، بل، حىت،)قوية  حججا تدرج اليت الركابط -
 .(...ذلك مع بل،) اغبجاجي التعارض ركابط -
 .(السيما حىت،)اغبجاجي التساكؽ ركابط -

كقد تعٌددت الركابط اغبجاجية يف صحيح البخارم، كىي كثَتة كمطٌردة مع تنوع أشكاؽبا 
كأصنافها، كإذ نكتفي ببسط أكثرىا فعالية يف البناء الػميحاججي كأتثَتا لإلقناع، كأتدية لغاايت 

 . اغبجاج

 : (و)الواو + (فــ)الوصف احلجاجي للرابطني الفاء : أوال

من الركابط األكثر استعماال يف صحيح البخارم، كاألقدر كضعا يف الوظيفة اغبجاجية، 
   :كيبكن كصفها كبواي كحجاجيا

 . كتفيد(2)فيكوف عطفا كاستئنافا؛ فيعطف اظبا أك صبلة على صبلة: (فـــ)الفاء أما 

 

 

 .جاء دمحم فخالد: أم اشًتاؾ اؼبعطوؼ مع اؼبعطوؼ عليو يف اغبكم، كقولنا:  االشًتاؾ-

                                                           

 .  65-64/ 1حافظ إظباعيلي علوم، اغبجاج مفهومو كؾباالتو،  (1)
 .294دت، ص  -2معجم اإلعراب كاإلمالء، إميل بديع يعقوب، دار شريفة للنشر، اعبزائر، ط: ينظر (2)
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 .أكلت تفاحة فػػػربتقالة: كقولنا: الًتتيب-

 .كانت عالماتو سيئة فػػرسب يف االمتحاف: كقولنا: التعقيب-

: ، كقولو تعاذل(1)أما االستئناؼ فيستأنف ما بعد الفاء بكالـ ال عالقة لو ابلكالـ السابق
َل   َل َل َّن ﴿ ُهُل ٓلَتَل ِلنُل وَلا  َل  ِلحًال    َّن ا ُل ْل ا َل ُل ا اَّن َل اۚ ا َل َل َل اَل ُهُل ٓلَتَل َل ا  ا ِل  َكَل َل َل ا ُل ُل ا َل  [.190/األعراؼ] ﴾ َل َليَل

حٌل : فحرؼ عطف ؼبطلق اعبمع، يعطف اظبا على اسم أك صبلة على صبلة كقولنا: (و) الواو كأما
 .يزيد كخاطب يف القسم

كصفا حجاجيا؛ نبدأ ابلرابط اغبجاجي الفاء  (الواك)ك (الفاء) نعمل على كصف الرابطُت 
أىفى النىيبى صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى دىخىلى عىلىيػٍهىا عن عائشة أـ اؼبؤمنُت ]: ، من خالؿ نص اغبديث(فػ)

ا اٍمرىأىةه، قىاؿى  ًذًه؟ قىالىتٍ : كىًعٍندىىى هًتىا: مىٍن ىى نىةي تىٍذكيري ًمٍن صىالى ااَّنِم فَـنوَن مَنوْل عَنلَنيْلكُشمْل ِبِمَنا تُشطِميقُشونَن،  :، قىاؿى (2)فيالى
ـى عىلىٍيًو صىاًحبيوي الَن َيَنَنلُّ ااَّنُش حَنَّتَّن متَنَنلُّوا  .(3 )[، كىكىافى أىحىبى الدًٌيًن إًلىٍيًو مىا دىا

عمل الناس )كرابط يفصل بُت حٌجتُت، األكذل  (الفاء)ففي النص توظيف للرابط اغبجاجي 
 (.أف هللا ال يبٌل حىت يبٌل الناس من التشٌدد يف العبادة)كالثانية  (دبا يطيقوف

كتعليم ككعظ، كأما  (L'informativité)فاغبجة اليت ما قبل الفاء الرابطة تؤٌدم كظيفة إخبار 
، فمن جهة يرسل النيب (L'argumentativité)اغبجة الواقعة بعد الفاء فتؤٌدم الوظيفة الػميحاٌجة 

عليو الصالة كالسالـ تعاليمو للناس، بعدـ اؼبكابدة الزائدة يف العبادة، كمن جهة أخرل يقٌوم ىذه 
 .التعاليم حبجج دالة على عدـ حاجة هللا تبارؾ كتعاذل ؽبذه الػميكابدة

                                                           

 .126، ص2001-لبناف، دط-أضبد العوامرم، دار الكتب العلمية، بَتكت: كتاب البخالء، اعباحظ، ربقيق: ينظر( 1)
 . كىي كناية عن اجتهادىا الزائد يف العبادة (2)
 . 22، ص42: صحيح البخارم، كتاب اإليباف، حديث رقم (3)
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ىي األقول كاألكضح،  (ااَّنِم الَن َيَنَنلُّ ااَّنُش حَنَّتَّن متَنَنلُّوافَـنوَن )يف قولو  (فػ)كاغبجة اليت بعد الرابط 
ألهٌنا تتوفر على خاصية الًعٌلية، ككقوعها يف صبلة قسم مصٌدرة ابلواك زادىا قٌوة كآاثرا يف نفوس 

 . اؼبتلٌقُت

وَنااَّنِم الَن َيَنَنلُّ ااَّنُش )سبثل مقٌدمة الػمحاججة، كاغبجة الثانية  (عَنلَنيْلكُشمْل ِبِمَنا تُشطِميقُشونَن )فاغبجة األكذل 
الوصل بُت اؼبقدمة »قاـ بػ( فػ)سبٌثل استنتاجا للحجة األكذل، كالرابط اغبجاجي الفاء  (حَنَّتَّن متَنَنلُّوا

فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد بنػى نٌصو على عالقة قائمة على .  (1)«كاالستنتاج، كتدٌخل يف توجيو داللة الػمحاججة
ربط اغبدث الرئيس، كىو اغبٌث على الوسطية يف العبادة كعدـ اؼبغاالة فيها، كبُت اغبدث الفرعي، 

، كالذم من (فػ)كىو ما يًتٌتب على اإلفراط يف العبادة من الػملل كالنفور، ىذا الربط كاف بقرينة الفاء 
 . شأنو جعل اغبدث الفرعي دبقاـ اغبدث الرئيس، كذلك عن طريق التعليل

زبتلف دالالت حرؼ الفاء ابختالؼ سبوضعها يف الكالـ، لكنها يف جٌل أحاديث صحيح 
تتجاكز التعليل كالتفسَت، حيث - إذل جانب الربط بُت النتيجة كاغبجة–البخارم ال تكاد داللتها 

؛ لتحيل إذل ما يفٌسره كيعٌلل مضمونو من اغبجج، (الطرح)أتيت مباشرة بعد االنتهاء من النتيجة 
 .  لذلك اكتفينا بشاىد كحيد من اؼبدٌكنة

 فقد كٌظف يف صحيح البخارم أكثر، كيستعمل حجاجيا (و)الواو أما الرابط اغبجاجي 
لًتتيب اغبجج ككصل بعضها ببعض، بل كتقول كل حجة منها ابألخرل، كيعمل على الربط النسقي 

 .(2)أفقيا على عكس السٌلم اغبجاجي

كالشواىد الػميواطئة كثَتة ال يبكن إيرادىا فيما القصد –لنأخذ النموذج التارل مثاال ال حصرا 
ثىةي رىٍىطو ًإذلى بػيييوًت أىٍزكىاًج النىيبًٌ صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى :عن أنس بن مالك قاؿ]-: إيػجازيه  جىاءى ثىالى

أىنػىهيٍم تػىقىالُّوىىا، فػىقىاليوا كىأىٍينى كبىٍني ًمنى النىيبًٌ : يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النىيبًٌ صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى، فػىلىمىا أيٍخربيكا كى
                                                           

 . 117، ص2002-1اعبزائر، ط- ربليل اػبطاب يف ضوء اؼبناىج النقدية اؼبعاصرة، آمنة بٌلعلى، منشورات االختالؼ (1)
 .  472اسًتاتيجيات اػبطاب، عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، مرجع سابق، ص: ينظر (2)



 يف صحيح البخارمالبالغية كالتداكلية ؿباججة ػ اؿ:لثالفصل الثا.........................................

 

 

168 

؟ قىاؿى أىحىديىيمٍ  ـى ًمٍن ذىٍنًبًو كىمىا أتىىخىرى ، فىًإيٌنً أيصىلًٌي اللىٍيلى : صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى قىٍد غيًفرى لىوي مىا تػىقىدى أىمىا أىانى
ا، كىقىاؿى آخىري  ، كىقىاؿى آخىري : أىبىدن ا، فىجىاءى رىسيوؿي : أىانى أىصيوـي الدىٍىرى كىالى أيٍفًطري أىانى أىٍعتىزًؿي النًٌسىاءى فىالى أىتػىزىكىجي أىبىدن

ا، أىمىا كىااًى ًإيٌنً :  ملسو هيلع هللا ىلصااًى صىلىى ااىي عىلىٍيًو كىسىلىمى إًلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى  ا كىكىذى ىٍخشىاكيٍم اًًى  أىنٍػتيمي الىًذينى قػيٍلتيٍم كىذى ألى
 . (1 )[  النًٌسىاءى، فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينىيًت فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ وَنأَنتَـنزَنوَّنجُش ، وَنأَنرْلقُشدُش ، كىأيصىلًٌي وَنأُشفْلطِمرُش كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي لىًكٍتًٌ أىصيوـي 

 فاغبجج يف اغبديث جاءت متناسقة كمًتابطة، غَت منفصلة، فكل حجة الحقة تقـو بتقوية 
 :(الواك)اغبجة السابقة، كذلك بفضل الرابط اغبجاجي 

  

 

 

 

إثبات )إف الرابط اغبجاجي ىنا قد قاـ بوصل اغبجج كترتيبها، لتقوية النتيجة الضمنية، كىي 
يف اغبديث؛ تسٌمى ( الواك)، كقد تػجٌلت عالقة من العالقات اغبجاجية عرب الرابط (سنن النيب

، تتحقق من خالؽبا النتيجة (2)، أم تتابع الوصل بُت حجة كأخرل بصورة تضعيفية"عالقة التتابع"
، الزكاج)اإلقناعية، كىي تثبت سنة النيب عليو الصالة كالسالـ  ، للرٌد على اؼبتنطٌعُت (األكل، النـو

 .  اؼبغالُت يف التصٌوؼ الػمغرؽ

 

 

                                                           

 .  1079، ص5063: صحيح البخارم، كتاب النكاح، حديث رقم (1)
 . 335ـ، ص2008-1اغبجاج يف الشعر العريب القدمي، سامية الدريدم، عادل الكتب اغبديث، األردف، ط: ينظر (2)

 حجج

 (أفطر) 1ح 

 (أرقد) 2 ح

 (أتزكج النساء) 3     ح
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 (حتّـى)الرابط : اثنيا

 الرابط ىذا بواسطة اؼبربوطة ف اغبججإ»اغبجاجي  الرابط شأف ىذا    يف"Ducrotديكرو " يقوؿ
 ىذا بعد ترد اليت كاغبجة كاحدة، نتيجة أم إهنا تػخدـ كاحدة، حجاجية فئة إذل تنتمي أف ينبغي
كالتعارض  اإلبطاؿ يقبل ال" حىت"األداة  على اؼبشتمل القوؿ فإف األقول، لذلك ىي تكوف الرابط

 .(1)«اغبجاجي

الى ]: كمن شواىده ما ركاه البخارم عن أنس بن مالك رضواف هللا عليو، أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ
 .(2 )[لًنػىٍفًسوً  ًحبُّ ػمي  أًلىًخيًو مىا ًحبى ػمي  حَنَّتَّن يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم، 

يػحٌب ألخيو )، فعبارة (3) ربطت حٌجتُت ارتباطا شرطيا سببيًّا(حَّت)فالرابط اغبجاجي ىاىنا 
 . كالزمة ؽبا، كمعٌلقة عليها( ال يؤمن أحدكم)مسٌببة عن عبارة  (ما وبب لنفسو

وبٌب ألخيو ما وبب ) 2ح            (حىٌت )الرابط             (ال يؤمن أحدكم) 1 ح
 .(لنفسو

اإليباف اغبق ىو اؼبوٌدة بُت )كبعدىا زبدماف نتيجة كاحدة، من قبيل أف  (حىت)فاغبٌجتاف الوارداتف قبل 
 .كعدـ األاننية، كالتغٌلب على نوازع النفس اغبسودة (الناس

لَل  ﴿: قولو تعاذل (حىت) كمثاؿ  ا َل َّن ْل َل ْل ا  ْل ُل ُل ُلا   ِل ُل ا َل َل ْل ااَل وَل ٰى ا َل َّن ْل ٓل َل َل ُل ا َل  َّلَل ِل ـ  ُل ، إذ [44/األنبياء]﴾  َل
 : ريبطت ؾبموعة من اغبجج

 (متعنا ىؤالء كآابءىم: 1ح)

                                                           

 . 73اللغة كاغبجاج، أبوبكر العزاكم، ص (1)
 .  15، ص13: صحيح البخارم، كتاب اإليباف، حديث رقم (2)
 .   386دت، ص-الًتكيب اللغوم للشعر العراقي اؼبعاصر، مالك يوسف مطليب، دار الرشيد، العراؽ، دط: ينظر (3)
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 (طاؿ عليهم العمر: 2ح)

 (أفال يركف أاٌن أنيت األرض ننقصها: 3ح)

 .(قدرة اػبالق تبارؾ كتعاذل)فكٌل اغبجج اؼبًتاتبة تعضيد نتيجة كاحدة، ىي 

 (بــل)الرابط : اثلثا

 اغبركؼ من كىي»: الرماين يقوؿ غَته، كإثبات كالـ لنفي النحويُت  عند"بل"جاءت 
 .(1)«للثاين األكؿ كاإلهباب عن اإلضراب كمعناىا اؽبوامل،

العدكؿ عن الشيء إذل غَته األكثر : ، أم(2)اغبجاجي أيخذ أكثر داللة العدكؿ (بل)كالرابط 
 .(ظهر على األمواج زكرؽ بل سفينة): منو داللة كاألعمق قصدا، مثل قولنا

 : (3)يستلـز " ب" بل "أ"مبط  من أبقواؿ التلفظ إف

 ، كاغبجة"ف"نتيجة  كبو  موجهة"أ" األكذل اغبجة حجتُت، ابعتبارنبا" ب"ك " أ " اؼبتكلم  إف 1-
 ."ف – ال" نتيجة مضادة كبو موجهة "ب" الثانية

 .برمتو اػبطاب أك القوؿ توجو األقول، ابعتبارىا اغبجة ابعتبارىا الثانية اغبجة يقدـ اؼبتكلم  إف 2-

 بػمجملو القوؿ توجو كهبذا كما يتبعها، يتقدمها ما بُت حجاجيا تعارضا تعمل "بل" أف يعٍت  كىذا
  ".ف – ال" نػحو النتيجة 

يف صحيح البخارم كردت دبعٌت االستدراؾ كالعدكؿ، يبكن " بل"أغلب ما جاء من الرابط 
ذاًؾ لو :  فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص!وارأساه: قالت عائشة اهنع هللا يضر]: أف نلحظ ذلك جليا فيما ركاه البخارم

                                                           

 .71، ص2005-1لبناف، ط-عرفاف بن سليم حسونة، اؼبكتبة العصرية، بَتكت: معاين اغبركؼ، أبو علي الرماين، ربقيق (1)
 . 50، ص2007-1مصر، ط- قاموس األدكات النحوية، حسُت سرحاف، مكتبة اإليباف، اؼبنصورة: ينظر (2)
 . 57اللغة كاغبجاج، ص: ينظر (3)
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كهللا إين ألظنُّك رببُّ مويت، كلو ! كاثكليىاه: كاف كأان حي، فأستغًفر لًك كأدعو لًك، فقالت عائشة
- لقد نبىىٍمتي ! أان وارأساهبل: كاف ذاؾى لظىًلٍلتى آخرى يومك ميعٌرًسنا ببعض أزكاجك، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص

أيا هللا : أف أرسلى إذل أيب بكر كابًنو كأعهىدى، أف يقوؿ القائلوف أك يتمٌت اؼبتمنوف، مث قلت- أك أردت
 .(1 )[كيدفع اؼبؤمنوف، أك يدفع هللا كأيا اؼبؤمنوف

، كاليت ترد قبل الرابط يف قوؿ "أ"اغبجة األكذل : عالقة مرٌكبة بُت عالقتُت (بل)يقيم الرابط 
 . (حالة الوجع من اؼبرض)كاليت تٌتخذ نتيجة ضمنية، كىي  (كارىٍأسىاه): عائشة

بل أان )، كىي قولو عليو الصالة كالسالـ (بل)اليت ترد بعد الرابط اغبجاجي " ب"أما اغبجة الثانية 
 .(كارأساه

 ": أ"أقول من اغبجة " ب" فاغبجة 

  

  

داللة على استدراكو عليو الصالة كالسالـ، بعد مداعبتو  (بل)ففي العبارة الواردة بعد الرابط 
من أف ينساىا النيب بعد كفاهتا فينشغل - بعد غَتة عائشة يف مرضها–لعائشة ابلقوؿ؛ حيث استدرؾ 

 .عنها أبزكاجو، فأفضى النيب إليها دبا يطمئنها، اباٌث ؽبا أبف الوجع يصيبو ىو أيضا، للتخفيف عنها

الواردة بعد الرابط أقول داللة كأتثَتا كأكثر كقعنا، فعدىؿى هبا  (بل أان كارأساه)فكانت عبارة 
 . للمحاججة على إلػماـ الوجع بو ىو كذلك دكهنا (كارأساه)عن عبارهتا ىي يف قوؽبا 

                                                           

.  1190، ص5666: صحيح البخارم، كتاب األشربة، حديث رقم (1)

 

 (ب)                بل                      ( أ)
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 Coorientation)أدل كظيفة حجاجية تسمى التساكؽ اغبجاجي  (بل)كالرابط 

Argumentatif) أم عدـ تعارض اغبجتُت األكذل كالثانية، إمبا كوهنما متساكقتاف أم زبدماف ،
 . مفهوما كاحدا إبزاء بعضهما

 (لــكــنّ )الرابط : رابعا

ما : ، فاؼبخففة كقولنا(1) تستعمل ـبٌففة كمثقلة، كتكوف لالستدراؾ كالتوكيد إذا كانت مثقلة
 .قاـ زيد لكن عمرك، كتعطف ما بعدىا على ما قبلها

 .   (2)أاتين زيد، لكٌن عمرا دل أيتٍت: كتعمل عملها، كقولنا (إفٌ )كأما اؼبثقلة فهي من أخوات 

ا﴿: ، مثل قولو تعاذل(3) أما كصفها حجاجيا فتستعمل للحجاج كاإلبطاؿ قٌّ ا َل ِل ا اَّن ا َل ْل َل وَّن
ّأ
ا   َأَّلَل

ـ  ِليَّنا َل ْلاا َل  َل ُل َل ْل َل ُل وَلا  َأنْل َل ا  ا  لَّن  ﴿: ، كقولو[55/يونس] ﴾َّلَل ُل ا َللْل ا َل َل ّلمااَل ا َل  وَّن
ّأ
َل ْل ُل ُل وَلا  َل  ا  اَّلَل ا َأنْل َل ْل  ﴾ َل َل ِليَّن

 [. 73/ النمل]

 . ليس العىلىمي أضبر كلكٌنو أخضر: كمثل قولنا

 : (4)يتلٌخص يف- عند أصحاب نظرية اغبجاج–( Mais/لكن) إف الوصف اغبجاجي للرابط 

 : يستلـز أمرين ["ب"لكن " أ"]إٌف التلٌفظ دبلفوظ من مبط 

 موجهة كبو النتيجة 2، كاغبجة الثانية ح(ف)موٌجهاف كبو نتيجة معينة " ب"ك" أ"اؼبلفوظاف -1
 .(ف-ال)اؼبضادة ؽبا، أم 

                                                           

 . 190معاين اغبركؼ، الرماين، ص: ينظر (1)
 .   200اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (2)
 .   57اللغة كاغبجاج، ص: ينظر (3)
 .   58اؼبرجع نفسو، ص: ينظر (4)
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 .أف اؼبتكلم يقٌدـ اغبجة الثانية ابعتبارىا اغبجة األقول، كابعتبارىا توٌجو القوؿ أك اػبطاب برٌمتو-2

، قىاؿى ]ففي اغبديث  شىكىٍوانى ًإذلى رىسيوًؿ ااًى صىلىى هللاي عىلىٍيًو كىسىلىمى كىىيوى : عىٍن خىبىاب ٍبن األىرىتًٌ
ٍعبىًة فػىقيٍلنىا ده بػيٍردىةن لىوي يف ًظلًٌ الكى قىٍد كىافى مىٍن قػىبػٍلىكيٍم، »: أىالى تىٍستػىٍنًصري لىنىا أىالى تىٍدعيو لىنىا؟ فػىقىاؿى : ميتػىوىسًٌ

يػيٍؤخىذي الرىجيلي فػىييٍحفىري لىوي يف األىٍرًض، فػىييٍجعىلي ًفيهىا، فػىييجىاءي اًبٍلًمٍنشىاًر فػىييوضىعي عىلىى رىٍأًسًو فػىييٍجعىلي ًنٍصفىٍُتً، 
ًمًو كىعىٍظًمًو، فىمىا يىصيدُّهي ذىًلكى عىٍن ًديًنًو، كىااًى  ا األَنمْلرُش كىيبيٍشىطي أبًىٍمشىاًط اغبىًديًد، مىا ديكفى غبٍى ، لَنيَنتِممَّننَّن ىَن َن

، الى ىبىىاؼي ًإالى ااىى، كىالذًٌٍئبى عىلىى غىنىًمًو، كى   لَنكِمنَّنكُشمْل حىىتى يىًسَتى الرىاًكبي ًمٍن صىنػٍعىاءى ًإذلى حىٍضرىمىٍوتى
 .(1 )[تىٍستػىٍعًجليوفى 

بصورة جلية، فهناؾ تعارض حجاجي بُت ما يتقٌدـ  (لكنٌ )تظهر كظيفة الرابط اغبجاجي 
التمكُت )زبدـ نتيجة من قبيل  (1ح)تتضمن حجة  [ليتٌمنى ىذا األمر]الرابط كما يتلوه؛ فعبارة 

انتشار العدؿ كاألماف بعد ليل الظلم )أك ( إظهار اإلسالـ رغم كيد الكائدين)أك  (للدين اإلسالمي
 .(كاعبهل

زبدـ  (2ح)تتضمن حجة  [كلكٌنكم تستعجلوف]يف قولو  (لكنٌ )كالعبارة الواردة بعد الرابط 
، أم Opposition argumentatifمضادة للنتيجة السابقة، كتشكل تعارضا حجاجيا  (ف)نتيجة 

 . (مستعجلوف للتمكُت كالنصر كرفع الظلم)أك  (جىزعوف)أك  (إنكم متسٌرعوف)زبدـ نتيجة من مبط 

مٌكن من إقناع الصحابة بضركرة الٌصرب على  (لكنٌ )إف ىذا االستعماؿ للرابط اغبجاجي 
الظلم كالطغياف، كاؼبصابرة فيما بينهم على ذلك، أتسيًّا بسَت األنبياء كالصاغبُت الذين القىوا كيالت 

 .الظلم كالقهر

                                                           

.  1393، ص6943: صحيح البخارم، كتاب اإلكراه، حديث رقم (1)
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كاليت اكتفينا منها دبا يؤٌدم –من خالؿ ربليل عينات الركابط اغبجاجية يف صحيح البخارم 
لبلص أف كل ىذه األدكات سواء حركؼ العطف أك االستدراؾ - القصد كالغاية اغبجاجية التداكلية

أك االعًتاض كغَتىا، ىي دبثابة أدكات لغوية بسيطة تسهم يف الربط بُت قضااي اػبطاب كالتواصل 
كتقوية اغبجج أك إبرازىا، ألف مضموف اػبطاب ال وبدد ابعتباره مضموان اثبتا، كلكن ابعتباره متغٌَتا، 

فهذه الركابط تفرض قيودا داللية على التأكيل التداكرل، كإيراد اؼبعٌت اؼبراد كالتأكيد عليو، كذلك 
؛ حيث يوضع اغبرؼ اؼبناسب، الذم تتماشى كظيفتو مع -كما رأينا-استنادا إذل كظائفها النحوية 

اؼبعٌت اؼبقصود يف اؼبكاف اؼبالئم، كمن ىنا يبكن اعتبار الركابط اغبجاجية حججا تكمن داخل اللغة 
 .    ذاهتا كال زبرج عن نطاقها

 (Actes Illocutoires)األفعال اإلنـجازية : العنصر الثالث

، أم مصاحبة (1)«ما نقـو بو خالؿ كالمنا» أبهنا "John Austinجون أوستني "يعرٌفها 
اخل، إنو ..فعل أمر أك هني أك نداء أك استفهاـ أك تعٌجب »الفعل للقوؿ؛ فالفعل اإلنػجازم يكوف 

فعل يينجىزي حينما نقوؿ شيئا ما، كىذا الفعل ال يتحٌقق عن طريق التلٌفظ ابلػجملة، كإمبا الػمراد ابلفعل 
إنػجاز الػمتلٌفظ بو أمرا، حيث أيمرى الػمتلٌقوف أبداء الصالة كإخراج الزكاة على سبيل : ىنا إنػجاز، أم

 . (2)«الوجوب

كمن شواىد آلية عمل الفعل اإلنػجازم يف صحيح البخارم اغبديث الذم ركاه عن ابن عمر 
رضي هللا عنهما، كالذم قالو النيب عليو الصالة كالسالـ عند االنتهاء من غزكة األحزاب مباشرة، آمرا 

َّن ]: اؼبسلمُت لالنطالؽ إذل بٍت قريظة لػحرهبم بقولو ، إشارة (3 )[بىًٍت قػيرىٍيظىةى  يف  اٍلعىٍصرى ًإالى  أىحىده  الَن يُشصَنلِّمنيَن
 .منو إذل ضركرة التحٌرؾ حاال دكف أتخَت

                                                           

 . 61سعيد علوش، ص: اؼبقاربة التداكلية، فرانسواز أرمينيكو، ترصبة (1)
 . 494، بلقاسم دفة، مرجع سابق، ص(دراسة تداكلية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية)اسًتاتيجيات اػبطاب اغبجاجي  (2)
 . 858، ص4119: صحيح البخارم، كتاب اؼبغازم، حديث رقم (3)
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ٌ )فالفعل  اؼبصٌدر أبداة النهي فعل إقبازم مصاحب لسَتكرة اغبدث، فقد كٌلد ىذا  (ال ييصلُتى
ىبالف الفهم اجملٌرد للفعل خارج السياؽ، دبعٌت أف النيب عليو الصالة - حُت النطق بو-الفعل أثرا 

 ) Austinأكستُت (كالسالـ حُت نطقو ابلفعل كاف شاٌدا رحالو للمسَت، كىذا ما جٌسده 
 : ، أم(1)«عندما نقوؿ فإننا نفعل Quand dire c’est faire»:بقولو

 .(تغيَت حركة السلوؾ حاال)نتيجة حجاجية  (ف)= إنػجاز سلوكي+ فعل = ال يصلٌُت 

 الذم هبعل مفهـو "Vandijkفان داي  "دبعٌت ارتباط الفعل ابلقوؿ كالفعل مباشرة، كما يقرٌه 
كل »الفعل اإلنػجازم يف عالقة كثيقة مع اغبدث، كفبا يقٌوم ىذا اؼبفهـو مفهـو الفعل ذاتو؛ فالفعل 

 .(2)«حدث حاصل بواسطة الكائن اإلنساين

 إذل أف كل نشاط يقـو بو شخص معُت يبكن اعتباره فعال أك "Ducrotديكرو "فيذىب 
عمال، إذا كٌنا كبٌددة انطالقا من التغيَتات اليت وبدثها أك يريد إحداثها يف العادل، دبا يف ذلك 

التغيَتات اؼبتعٌلقة ابلوضع الفيزايئي أك االجتماعي للمتكلم، فالعمليات كاغبركات نفسها يبكن أف 
توصف أبهنا نشاط خالص، أك أف توصف أبهنا فعل أك عمل، حبسب ما إذا كٌنا ننظر إليها يف ذاهتا، 

اػباصية األكذل للفعل »كمن ىنا فإف . (3)أك ننظر إليها ابعتبارىا تغيَتا لعالقة من يقـو هبا مع العادل
 . (4)«اللغوم تتمثل يف كونو وبٌقق فعال معٌينا، أم نشاطا يهدؼ إذل ربويل الواقع

                                                           

(1) J. Austin, Quand dire c’est faire, Edition du seuil, traduction Gives- Lane, 
Paris, 1970, P124.  

 . 228ـ، ص2000-اؼبغرب، دط- عبد القادر قٌنيٍت، إفريقيا الشرؽ: النص كالسياؽ، فاف دايك، ترصبة (2)
  Ducrot, Dire et ne pas dire, P77: ينظر (3)
 .  118اللغة كاغبجاج، ص (4)
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كحىت تكوف األفعاؿ العادية إقبازية فالبد من توفر شركط كأحواؿ ذىنية سابقة، كالسيما مبدأ 
 .(1 )(L’Intentionnalité)القصدية 

أحواؿ حصوؿ األفعاؿ اؼبنجزة عن قصد ىي ما يبكن أف توصف بكوهنا أفعاال »كذلك ألف  
 . (2)«إقبازية

فالقصد يف كالـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص بىػيٌػًن، فليس اؼبراد بلوغ أداء صالة العصر، بل اإلسراع للوصوؿ إذل 
 .بٍت قريظة لغزكىم، بعد ربالفهم مع األحزاب كخيانة عهد النيب عليو الصالة كالسالـ

كالدليل على ىذه القصدية أف فريقا من الصحابة أخذكا بظاىر النص، فلم يؤٌدكا صالة 
العصر انتظارا لبلوغ بٍت قريظة، يف حُت أف فريقا آخر فهم اغبديث على مقاصده فأٌدكا صالة العصر 

يف طريقهم قبل بلوغهم الغاية، فذيكر ذلك للنيب عليو الصالة كالسالـ، فلم يعٌنف كاحدا منهم بل 
 .أقٌرىم على ذلك

إف تعدد التأكيالت يؤٌكد تداكلية الفعل اإلقبازم يف اغبديث، ألف التداكلية تتلخص يف عالقة 
العالمات اللغوية دبستخدميها، فهي سبنح ىذه األفعاؿ إطارا تواصليا ضمن بنية خطابية قابلة للتأكيل، 

ألف التأكيل ىو صرؼ داللة األلفاظ عن اؼبعٌت اؼبعهود لقرينة ؿبٌفزة، يف حدكد ما تتيحو ؽبا اللغة 
 .   (3)كاؼبعجم، أم ما يسمى ابلتأكيل التداكرل للعبارات

                                                           

 . 189لسانيات التلٌفظ كتداكلية اػبطاب، ص: ينظر (1)
 . 235النص كالسياؽ، فاف دايك، ص (2)
 . 257اؼبرجع نفسو، ص (3)
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 أم نوع Mode مع حكمو Verbe، ألنو كفعل (1)فعل إقبازم مباشر (ال ييصلُتٌ )كالفعل اإلقبازم 
آمرؾ ابؼبغادرة، إذ ال وبتمل : ، مثل قولناIllocutionاعبملة كىي صبلة هني، متطابق مع اإلنشاء 

 . الفعل أكثر من كجو تداكرل

 :خــــالصــــة الفصل

يف صحيح  -(البالغية كالتداكلية)يف ختاـ ىذا الفصل نػخلص إذل أف اآلليات اغبجاجية  
تشًتؾ يف كوهنا موصلة إذل تغيَت موقف أك بناء رأم جديد أك صرؼ موقف قدمي ابؿو أك - البخارم

تدعيم موقف معهود، لكن الفارؽ اعبوىرم بينها أف اغبجاج البالغي يتسم أكثر ابلصفة اعبمالية 
 كصبيال، يعتمد على تقدمي عدد كبَت من اغبجج ـبتارة اختيارا حسنافيو ف اغبجاج التأثَتية؛ أم إ

كتكوف القرائن البالغية من استعارة ككناية كإحالة كتكرار كطباؽ كغَتىا أدكاتو زبدـ ىذا الغرض، يف 
يهدؼ إذل جعل التداكرل أف اغبجاج حُت يرزح اغبجاج التداكرل أكثر للخصائص شبو اؼبنطقية، دبعٌت 

 انطالقا من اغبقائق شبو منطقية، كاالستدراج العقوؿ اليت يتوجو إليها تنخرط يف األطركحة أك الدعول
اليت تقـو بو السالدل اغبجاجية،  ىذه اغبقائق يصٌدقها العقل البشرم ألهنا تقارب حقائق اإلمكاف 
اؼبنطقي، لذلك فإف مغظم األحاديث اؼبتضمنة قضااي التوحيد كالعقيدة كاألنطولوجيا كاؼباكرائيات، 

كانت أنساقها اغبجاجية آبليات تداكلية، كقد ذكران شواىد كثَتة من أحاديث البخارم كاف السلم 
  .اغبجاجي أك الرابط اغبجاجي أك النظر شبو العقلي، ميزاان لصدؽ القضية اغبجاجية من كذهبا

 

                                                           

. أفعاؿ متواضع عليها، كتتداكؿ غالبا دبعانيها األصلية؛ أم يطابق لفظها معناىا مباشرةاألفعاؿ اإلقبازية اؼبباشرة ىي  (1)

 



 

 
 

 

:رابعالفصل ال  

 الفاعلة والوسائل اآلليات العقلية
البخاري صحيح في للحجاج  
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  فلسفية احلجاجية يف صحيح البخارياآلليات ال :ألولاملبحث ا

لّقيها وفق براهني العقل واملنطق، وتقوم تتوسل اآلليات الفلسفية احلجاجية إنتاج النصوص وت متهيد:
على استدراج الذهن البشري لتقبل احلجج مبا يتوافق مع مبادئ املنطق، ويتميز اخلطاب الفلسفي 
خبصائص مفهومية غائية، جلعل العقول تنخرط يف الدعوى انطالقا احلقائق البديهية يف عامل احلّس 

، وفيما يلي نورد أهم هذه اآلليات يف صحيح والذهن واحلدس، واليت يصّدقها العقل البشري
 البخاري. 

 :  (L’analogie)القياس  -العنصر األول

حجاجية، يـمكن  للمحاجج أن يعتمد عليها يف إقناع املعرتض عن   عقليةالقياس هو آلية 
االستدالل القياسي حيتوي اآلليات اليت يتوالد هبا كل خطاب طبيعي، وتتكاثر »كالمه، وعليه فإن 

 ،، ومعىن ذلك أن القياس يؤخذ به كوسيلة حجاجية يف اخلطاب(1)«هبا أجزاءه، وتتماسك فيما بينها
 ليكون أكثر جناعة وإقناعا، علما أن هذا القياس على أنواع:

 قياس إضماري.-  

 ف.ل  قياس اخلخ -  

 قياس التمثيل.-  

وقياس التمثيل أيخذ نصيبه األوفر من الّلحظ والدراسة يف هذا البحث، فنكتفي إبيراد أمناط 
من الناحية الفقهية يعترب أحد  القياس يف صحيح البخاري األكثر أداتية يف احلجاج واإلقناع، فالقياس

 مصادر استنباط األحكام الشرعية من األدلة التفصيلية )القرآن، احلديث..(.

                                                           

م، 1987-1املغرب، ط -يف أصول احلوار وتـجديد علم الكالم، طه عبد الرمحان، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء (1)
.  115ص
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، (1)فمن انحية اللغة القياس من قاَس يقيسخ قيسا وقياسا، واقتساهخ وقّيَسهخ إذا قّدره على ِمثالِهِ 
 واملقياس هو املقدار، وما قيس به )آلة القياس(. 

تطبيق القاعدة الكلية على »االصطالح فيتنوع بني اصطالح املناطقة الذي حاصله أنه أما يف  
، وذلك كتطبيق قاعدة )كّل ما يتمّدد ابحلرارة معدن( على (2)«جزئياهتا ملعرفة حكم اجلزئيات

 "احلديد" ألنه يتمّدد ابحلرارة ملعرفة احلكم الذي يرتّتب عليه وهو )املعدنية(، فيقال: 

 كل ما يتمّدد ابحلرارة معدن   تمّدد ابحلرارة احلديد ي

 احلديد معدن    النتيجة 

إلـحاق واقعة ال نّص عليها بواقعة أخرى منصوص »وأما يف اصطالح األصوليني فالقياس 
، ومثاله يف الشريعة إحلاق أنواع من اخلمور ظهرت حديثا (3)«عليها، لتساوي الواقعتني يف عّلة احلكم

كانت موجودة على عهد النيب عليه الصالة والسالم، ألن علة احلكم مشرتكة وهي ابخلمر اليت  
 "اإلسكار".

إن القارئ لصحيح البخاري قراءة فلسفية يستطيع تعيني مواضع للقياس مبفهومه املنطقي  
ما ورد يف احلديث  ،واألصويل، فمن األحاديث اليت   أوجبت مقايسة النظري بنظريه لغرض حجاجي

هللا بن عباس رضي هللا عنه أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: اي رسول هللا: إنَّ أخّمي  ]عن عبد
َك َدي ٌن؟ َفدَ  ، قَاَل: أَرَأَي َت إن  َكاَن َعَلى أخمِّ َها؟ قَاَل: نـََعم  ٍر، أََفأَق ِضيِه َعنـ  َها َصو مخ َشه  ي نخ هللِا َماَتت  وَعليـ 

 . (4)َأَحقُّ َأن يـخق َضى[

                                                           

.  6/187ينظر: لسان العرب، مادة ]َق َي َس[،  (1)

. 27دن، صاألر -، دار املسرية للطباعة والنشر، عّمان2011-1قضااي أساسية يف املنطق، حممد مهران رشوان، ط (2)

.   66، املغرب، ص2010-1مدخل إىل مقاصد الشريعة، أمحد الريسوين، دار السالم للطباعة والنشر، ط (3)

.  402، ص1953صحيح البخاري، كتاب الصوم، حديث رقم:  (4)
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نّص احلديث قياس حكم الحق على حكم سابق، فقد قاس قضاء َدين هللا تعاىل على ففي 
قضاء َدين الناس، ألن القضاء الثاين معلوم ابلضرورة، أما األول فمخبهم )َدين هللا( ولذلك جاء الرجل 

 . ! إىل النيب عليه الصالة والسالم سائال عنه

أيَت إن كان على أّمك َدين( أي: َدين لبشر فقد أرشد الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله )أر 
على بشر، فكما أن الّدين للبشر يخقضى عن املّيت فقضاؤه عن امليت هلل تعاىل من ابب أوىل وأحرى، 
وهذا قياس أوىل، وفيه إرشاد من النيب عليه الصالة والسالم إىل استخدام العقل والّنظر ومقايسة 

 احلكم الشرعي.األمور يف املسائل بغية الوصول إىل 

، وهو قياس يستعمل لتقريب احلقائق (1)هذا الصنف من القياس يسمى "قياس التمثيل" 
هو إلـحاق أحد »: "األلـمعي"للمتلّقي وإلباس املعاين توضيحا ابملشاهد والصور اجلزئية، يقول 

خياطبه، أو الشيئني ابآلخر، وذلك أبن يقيس املستدّل األمر الذي يّدعيه على أمر معروف عند من 
، فأمر قضاء َدين املّيت للحي من الناس معلوم (2)«بديهي ال تنكره العقول ويبنّي اجلهة اجلامعة بينهما

ومعروف ابلضرورة، فقد قاسه نص احلديث على أمر قضاء َدين امليت من الناس هلل تعاىل من صيام 
هي ترويض العقول على التدبّر  ،أو زكاة أو غريها من العبادات. والغاية من ذلك حجاجية إقناعية

 وإحلاق الوقائع اليت ال نّص عليها ابلوقائع املنصوص عليها، واليت تساويها يف عّلة احلكم. 

وممّا يدّلل على هذا القياس بعمق أكرب ما جاء يف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن  
، وخِلَد َأنَّ َرجخالا أََتى النَّيبَّ َصلَّى هللاخ َعَلي ِه َوسَ ] َودخ، فـََقاَل: َهل  َلَك لََّم، فـََقاَل: اَي َرسخوَل اَّللَِّ يل غخاَلٌم َأس 

، قَاَل: َما أَل َوانـخَها؟ قَاَل: محخ ٌر، قَاَل: َهل  ِفيَها ِمن  َأو َرَق؟قَاَل: نَـ  ِمن  ِإِبٍل؟ ، قَاَل: َفَأَّنَّ قَاَل: نَـ  َعم  َعم 
 .(3)[فـََلَعلَّ ابـ َنَك َهَذا نـََزَعهخ ٌق، قَاَل: لَّهخ نـََزَعهخ ِعر  قَاَل: َلعَ  َذِلَك؟

                                                           

. 116ينظر: يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحان، ص (1)

. 72دت، ص-3لبنان، ط-منهاج اجلدل يف القرآن الكرمي، زاهر األلـمعي، دار الكتاب العريب، بريوت (2)

.  1126، ص5305صحيح البخاري، كتاب الطالق، حديث رقم:  (3)
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لصفات بعيدة نـَز َع الِعرق يعين لـخحوق الولد  بنّي النيب عليه الصالة والسالم لألعرايب أنقد ف
يف األجداد، وكما يكون اإلبل كذلك يكون يف البشر أيضا، وكان قياسا على ألوان اإلبل واختالفها 

 من النيب عليه الصالة والسالم إىل مقايسة الشيء بنظريه.من بطن واحدة، وهذا تنبيه 

يعّد القياس التمثيلي من األساليب اإلقناعية اليت تستعمل لتقريب املعاين ابلوقائع املتقاربة  
 وتوضيحها، وقد وخّظف يف صحيح البخاري بدقة عالية وصياغة حمكمة يف التقريب بني احلقائق. 

اليت يتطّرق إليها اخللل كثريا، وحىت يؤّدي وظيفته احلجاجية  ولـّما كان القياس من األدلة
لتجّنب الغلط يف املقايسة على الوقائع  ،واإلحاطة هبا معرفيا ،والتأثري الالزم وجب فرز أركانه

والوقوع يف القياس الفاسد، فللقياس أركان أربعة ال تتّم الـمحاججة إال هبا: )األصل،  ،واألحداث
 .(1) حلخكم(الفرع، العّلة، ا

فاألصل: هو الشيء أو الواقعة اليت ورد بـحكمها نّص، ويسّمى أيضا املقيس عليه، -
 والـمحمول عليه، واملشّبه به.

الفرع: الشيء أو الواقعة اليت يراد إلـحاقها ابألصل لتأخذ حكَمه، ويشرتط يف الفرع أال -
ه إذا كان له حكم اثبت ابلنص أو يكون قد ثبت حكمه بنّص أو قرينة مادية أو إمجاع علمي، ألن

اإلمجاع استغين بذلك عن القياس، وإن كان القياس أيضا فيكون توكيدا للنّص، أو من ابب تضافر 
 األدلّة.

 العّلة: هي السبب الذي من أجله رّتب املرسل أو النّاص قيام احلكم به. -

حكما على الواقعة  احلكم: هو النص الشرعي أو املنطقي أو اإلمجاع العلمي الذي صدر-
 اليت يراد القياس عليها. 

                                                           

-3، طلبنان-الكتب العلمية، بريوت دار ،عجيل جاسم النشميحتقيق:  اص،أبوبكر اجلصّ  ،ينظر: الفصول يف األصول (1)
2000، 2/206.  
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هناك من األحاديث يف البخاري ما اشتملت أحكاما وتعاليم تقوم على إثبات أمور إببطال 
نقيضها، أو العكس إببطال أمور إبثبات نقيضها، وهذا ما يعرف بـ"قياس الـخخلف" 

)absurde’Démonstration par l) (1) . 

إبثبات نقيضه ما جاء يف احلديث ]عن ابن عمر رضي هللا عنه أن فمن آلية إبطال الشيء 
ِيلخ اِبجلَاِر َحىتَّ ظَنَـن تخ أَنَّهخ َسِيَورِّثخهخ[ إذ أبطل  ؛(2) النيب صلى هللا عليه وسلم قال: َمازَاَل يخوِصييِن ِجرب 

ه، دومنا حاجة إىل النهي النيب عليه الصالة والسالم إمهال اجلار واإلساءة له، إبثبات ِبرِّه واإلحسان إلي
 عن اإلساءة. 

وهذا قياس حجاجي يراد به إقناع السامع بـخخلق عظيم، من غري هني أو أمر معهود بصيغ 
األمر املعروفة، وقياس اخلخلف هو أن يثبت املستدّل أمرا إببطال نقيضه، كإثبات الصدق إببطال 

ي بـ)اخلخل ف( الكذب، وإثبات احلق إببطال الباطل، أو العكس أي إبطال  الشيء إبثبات نقيضه، وُسخ
 .(3)ألن املستدّل ينطلق من تصّوره اخلصم أو السامع للوصول للمقدمة الصحيحة

فالتصور املعهود يف اجلاهلية هو اجلفاء والرعونة وسوء اجلوار، هذا التصور يصعخب تغيريه 
وذلك حىت تكون الغاية  أبسلوب النهي أو األمر املباشر، بل بـخلف )يوصيين( بدل )ينهاين(،

 اإلقناعية أقرب إىل االستيعاب ابحلسىن. 

وحنوه أيضا حديث ]عن عمراَن بِن حخصني رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
ِلَها يف  اطََّلع تخ  ثـََر أَه  َنَِّة فـَرَأَي تخ َأك   .(4)[ال فخَقرَاءَ  اجل 

                                                           

م، 2011-لبنان، دط-معجم املصطلحات اخلاصة ابملنظمة العربية للرتمجة، هيثم الناهي، دار املنظمة العربية للرتمجة، بريوت (1)
 . 453ص

.  1241، ص6015صحيح البخاري، كتاب األدب، حديث رقم:  (2)

. 116ينظر: يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، ص (3)

. 681، ص3241صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، حديث رقم:  (4)
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 ففي احلديث تقابل جديل شّكل مادة القياس، وهو: 

 أقل ≠أكثر   

  األغنياء ≠الفقراء 

 فتكون صيغة )اخللف( املقابلة كنتيجة:

 ]أقّل أهل اجلنة األغنياء[  

وال ريب أن نص احلديث موّجه يف الغالب لفئة األغنياء ال الفقراء، ألنه قّلل عددهم يف اجلّنة 
أيديهم من أخذ املال احلرام، أو  إنفاقه يف احلرام، أو البخل به وحبسه عن لـِما تكسب الكثري من 

 .  (1)وجوه اخلري

يوّجه هذا الصنف من القياس ألخيل األلباب الذين يعقلون ويعتربون اطّرادا، ألنه يتطّلب  
خاصة ممن  إعماال ذهنيا ولو يسريا، فمن املتلّقني ما ال يرضيه إال قياس اتم، أو برهان عقلي مخقنع،

تغلب عليهم النزعة العقلية يف التفكري وامليل الفلسفي يف التحليل، وقد استخدمه النيب عليه الصالة 
الذي استخدم صورا إقناعية مألوفة االستدالل يف  ،والسالم اقتباسا من أساليب اخلطاب القرآين

ََلٰ يَْوِم قُْل َأَرَأيُْتْ إثبات الوحدانية مثال، كقوله تعاىل يف سورة القصص: ﴿
ِ
َمًدإ إ هْيَل ََسْ ُ عَلَْيُُكُ إلل ن َجَعَل إَّلله

ِ
 إ

ِ يَأِْتيُُك ِبِضَياٍء ۖ َأفَََل تَْسَمُعوَن ) ٌه غَْْيُ إَّلله لَ َٰ
ِ
ن َجَعلَ ( 71إلِْقيَاَمِة َمْن إ

ِ
ََلٰ يَْوِم إلِْقيَاَمِة َمْن قُْل َأَرَأيُْتْ إ

ِ
َمًدإ إ َاَر ََسْ ُ عَلَْيُُكُ إلَّنه  إَّلله

ونَ  ِ يَأِْتيُُك ِبلَْيٍل تَْسُكنُوَن ِفيِه ۖ َأفَََل تُْبِِصُ ٌه غَْْيُ إَّلله لَ َٰ
ِ
لو كان الدهر الذين [، أي: 72-71﴾ ]القصص/(72) إ

متّكنوا من احلركة فيه، وطلب الّرزق، أي: هل لكم إله من ا يعيشون فيه ليال دائما إىل يوم القيامة، مل
، أي: بنور تطلبون فيه ؟يقدر على أن يرفع هذه الظّلمة الدائمة عنكم بضياء ،اآلهلة اليت تعبدوهنا

لدهر الذي تعيشون فيه هنارا دائما مستمرا إىل يوم املعيشة، وتبصرون فيه ما حتتاجون، وإذا كان مجيع ا
، هذه املنفعة العظيمة ؟هل تستطيع آهلتكم أن أتتيكم بليل تستقّرون فيه من الّنصب والّتعبفالقيامة، 

                                                           

.  6/318ينظر: فتح الباري،  (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya72.html
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. فالقياس يف هذه اآلايت قائم (1)إبصار مّتعظ متيّقظ، حىت تنزجروا عّما أنتم فيه من عبادة غري هللا
 إببطال نقيضه.على إثبات املطلوب 

ف القائم على إثبات الشيء إببطال نقيضه يف صحيح البخاري، ما ومن ضروب قياس اخلخل 
، ]عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال: مل يكن النيب صلى هللا عليه (2)ورد يف احلديث املوقوف

 .(3) ِرَب جبينخهخ[وسلم سّبااب وال فّحاشا وال لّعاان، كان يقول ألحدان عند الـَمعتبة: ما له ت

ففي نص احلديث قياس خلف، حيث أخبطلت صفات عن النيب عليه الصالة والسالم، وهي 
)الّسب( و)الفخحش( و)الّلعن( تستلزم ابلضرورة إثبات نقيضها )السالم( و)حسن اخلخلق( و)الكلمة 

 الطّيبة(، قياسا على مقابالهتا املنفية.

لصفات احلسنة للمتلّقي من خالل نفي نقيضاهتا، إلقناعه وهذه اآللية احلجاجية تروم تقريَب ا 
 بـحسنها وقبح نقيضها.

فإذا سّلمنا أبن ألفاظ )سبّااب( و)فّحاشا( و)لّعاان( يف احلديث ألفاظ منفية حخكما، لزم إثبات 
 . (4)نقيضها منطقا، ألن القياس قول مؤّلف من قضااي إذا سّلمنا هبا لزم عنها قول آخر

 

 

                                                           

.  517السعودية، ص-م، الرايض1996-1ينظر: زبدة التفاسري، عبد هللا األشقر، دار املؤيّد، ط (1)

احلديث املوقوف هو ما وخقف سنده عند الصحايب ومل يتعداه إىل منتهاه يف سلسلة اإلسناد، أي: ال يكون كالم النيب صلى  (2)
هللا عليه وسلم بلفظه حديثا موقوفا، وقد جعل أهل احلديث أقوال الصحابة كلها من األحاديث املوقوفة. ينظر: دراسات يف القرآن 

 .  148دت، ص-مصر، دط-يب، القاهرةواحلديث، يوسف خليف، مكتبة غر 

. 1244، ص6031صحيح البخاري، كتاب األدب، حديث رقم:  (3)

. 123م، ص1999-1اجلزائر، ط-( ينظر: دروس املنطق الصوري، حممد يعقويب، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون4)
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، وأما غري املباشر (1)مباشرا وغري مباشر، فأما املباشر فما كانت مقدمته واحدةفقد يكون 
مرتبطة فيما بينها ومتداخلة، كما أن االستدالل القياسي أيخذ أشكاال  ،فما ترّكب من مقدمات عّدة

 . مثل: (2)«ما صرّح يف مقّدمتيه ابلنتيجة أو بنقيضها»معينة، مثل: القياس االستثنائي، وهو 

 هخ يسخ دِ ق  تَـ  بٌ اجِ وَ فَـ  هللاِ  مَ الَ كَ   آنخ ر  القخ  انَ كَ   ن  إِ   

 هللا مخ الَ كَ   هخ نَّ كِ لَ 

 هخ يسخ دِ ق  تَـ  بٌ اجِ وَ  آنخ ر  القخ فَ 

 ، نـحو: (3)«ما مل يصرّح يف مقّدمتيه ابلنتيجة وال بنقيضها»وهناك القياس احلملي، وهو 

 ريٌِّ غَ تَـ مخ  مخ َـ الالعَ   

 ثٌ ادِ حَ  ريٍِّ غَ تَـ مخ  لُّ كخ   

 ثٌ ادِ حَ  مخ ـالَ العَ فَ  ن  ذَ إِ 

ف( مطّردة يف النص القرآين أيضا، فكل دليل يدّل على إثبات التوحيد يقتضي إن آلية )اخلخل   
إبطال نقيضه، والعكس ابلعكس، إذ مها نقيضان فإذا ثبت أحدمها ارتفع اآلخر، لذلك أتيت اآلايت 

لُُقو ﴿القرآنية أحياان بني األمرين، وأحياان أييت ذكر أحد الطرفني دون اآلخر، فقوله تعاىل:  َن َّله ََيْ

إ َوََّل نَْفًعا َوََّل يَْمِلُكوَن َمْوًًت َوََّل َحيَاًة َوََّل نُُشورً  َشيْئًا لَُقوَن َوََّل يَْمِلُكوَن ِِلَنُفِسهِْم ََضًّ  [.03]الفرقان/ ﴾ إَوُُهْ َُيْ

 

 
                                                           

.  182م، ص1989-روسيا، دط-ينظر: علم املنطق، الكسندرا غينمانوفا، دار التقدم، موسكو (1)

.  97، ص2004-املغرب، دط -احلوار ومنهجية التفكري النقدي، حسان الباهي، أفريقيا الشرق (2)

. 97املرجع نفسه، ص (3)
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نفي صفة اخللق عن املخلوقني تستلزم قياسا إثباهتا للخالق تبارك وتعاىل، واألمر ذاته  إنّ 
 . (1)ابلنسبة إىل صفة الّنفع والّضر، واإلحياء والّنشور

فاخلطاب العقلي هو الذي مييل إىل املنطق يف حتليل األمور، ومعرفة عواقبها أو نتائجها، فما  
قبله العقل فهو مـحمود، فاألسلوب املنطقي القائم على القياس انىف العقل غري مقبول منطقا، وما 

يّتصف ابحليوية، ملا فيه من حتصيل اخلاص من العام، وتفصيل النتائج من املقّدمات، انهيك عن 
 .(2)األسئلة املوّجهة لعقل املخاطب

خرين، ولعل يف اخلطاب العقلي للحديث النبوي املستند إىل املنطق والقياس على معاملة اآل
مبا حتب النفس أن تخعامل، خري دليل على مدى أمهية هذا األسلوب يف إقناع الطّرف اآلخر والتأثري 
عليه، لتغيري قناعاته، وهو ما استعمله النيب عليه الصالة والسالم يف حماورته مع الشاب الذي استأذنه 

واملنطق إلقناعه ابلعدول عن  ابلّزان، فكان النيّب حكيما يف حواره معه؛ إذ وّظف معه خطاب العقل
 هذا األمر.

 هللاخ  َصلَّى النَّيبَّ  أََتى َشاابً  فـَىتا  ِإنَّ ونص احلديث ما يلي: ]عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: 
نخه ، :فـََقالَ . َمه  . َمه  : َوقَالخوا فـََزَجرخوهخ  َعَلي هِ  ال َقو مخ  َفأَقـ َبلَ  اِبلّزاَِن، يل  ائ َذن   هللِا، َرسخولَ  ايَ : فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ   اد 
بُّهخ  :قَالَ  َفَجَلسَ : قَالَ  ،َقرِيباا ِمن هخ  َفَدانَ  بُّونَهخ  النَّاسخ  َواَل : قَالَ  ،ِفَداَءكَ  هللاخ  َجَعَليِن  َوهللاِ  اَل : قَالَ  أِلخمَِّك؟ َأحتِخ  حيِخ

بُّونَهخ  النَّاسخ  َواَل  :قَالَ  ،ِفَداَءكَ  هللاخ  َجَعَليِن  هللاِ  َرسخولَ  ايَ  َوهللاِ  اَل : قَالَ  اِلبـ َنِتَك؟ أَفـَتخِحبُّهخ  :قَالَ  ،أِلخمََّهاهِتِم    حيِخ
ِتَك؟ أَفـَتخِحبُّهخ  :قَالَ  ،لِبَـَناهِتِم   بُّونَهخ  النَّاسخ  َواَل  : قَالَ  ،ِفَداَءكَ  هللاخ  َجَعَليِن  َوهللاِ  اَل : قَالَ  أِلخخ   ،أِلََخَواهِتِم   حيِخ

بُّونَهخ  النَّاسخ  َواَل  : قَالَ  ،ِفَداَءكَ  هللاخ  َجَعَليِن  َوهللاِ  اَل : قَالَ  لَِعمَِّتَك؟ أَفـَتخِحبُّهخ : قَالَ   أَفـَتخِحبُّهخ : قَالَ  ،لَِعمَّاهِتِم   حيِخ
بُّونَهخ  النَّاسخ  َواَل  :قَالَ  ِفَداَءكَ  هللاخ  َجَعَليِن  َوهللاِ  اَل : قَالَ  ،خِلَالَِتَك؟  َعَلي هِ  َيَدهخ  فـََوَضعَ : قَالَ  ،خِلَااَلهِتِم   حيِخ

                                                           

مصر، -زمي، دار املعارف للطباعة والنشر، القاهرةينظر: شرح كتاب التوحيد لـمحمد بن عبد الوهاب، أمحد بن عمر احلا (1)
.  04، ص08م، الـمجلد 1993 -3ط

ينظر: منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية، علي احلريب، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم  (2)
.  143م، ص1981-م1980السعودية،  -القرى
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ر   َذنـ َبهخ  اغ ِفر   اللهخمَّ : َوقَالَ  ن   قـَل َبهخ، َوَطهِّ  ِإىَل  يـَل َتِفتخ  ال َفىَت  َذِلكَ  بـَع دخ  َيكخن   فـََلم  : قَالَ  ،فـَر َجهخ  َوَحصِّ
ءٍ   . (1)[َشي 

فالنيب خاطب عقل الشاب ووظف منطق اللني، ليكون أقوى األساليب يف اإلقناع، مث إنه 
والسالم دعا له ابلعّفة، فكان من أبلغ األساليب يف التأثري، وتغيري املقصود الذي ال الصالة عليه 

: "جرابن ح"يتماشى مع الفطرة السليمة والرتبية احلّقة، دون أن يفرض عليه قناعاته ابلقوة، قال 
 .(2)«وفيه الرفق ابجلاهل، وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف، إذا مل ذلك منه عنادا»

فيه تواضع النيب صلى هللا عليه وسلم ورفقه ابملسلمني، وشفقته عليهم، وخفض  »وقال النووي: 
 .(3)«جناحه هلم

 القياس الشرطي احلجاجي يف صحيح البخاري: -

؛ (5)تكون فيه القضااي أكثر تركيبا وأشّد تعقيدا (4)القياس الشرطي استدالل غري مباشر،
، ويرتّكب القياس الشرطي من جزأين تربط (6)حيث ال يخقطع فيه يف وصف موصوف بشيء الزم

 بينهما أدوات الشرط.

 ، مثل:(1)ويكون احلكم فيه بوجود نسبة بني قضية وأخرى، أو عدم وجودها 

                                                           

.  1/712/370 ،السلسلة الصحيحة ، وصححه األلباين يف:22211سنده، حديث رقم: رواه أمحد كذلك يف م (1)

.  11/441فتح الباري،  (2)

. 6/165شرح النووي على صحيح مسلم، مصدر سابق،  (3)

.    182ينظر: علم املنطق، اسكندرا غيتامانوفا، ص (4)

دت، -لبنان، دط-ينظر: املنطق ومنهاج البحث األديب، ماهر عبد القادر حممد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت (5)
.   45ص

 . 2/245، 2007-1األردن، ط -ينظر: الرسائل، ابن حزم، حتقيق: إحسان عباس، دار فارس، عمان (6)
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 (2)فيدخ وال أديبخ إذا كان الطباع طباَع سوٍء === فال أدٌب ي

. ففي (3)"التايل"فيسّمى الثاين ، أما اجلزء "املقّدم"واجلزء األول من القضية الشرطية يسّمى 
َغةا، إذا َصَلَحت  َصَلَح اجَلَسدخ كخلُّهخ  يف أال وإنَّ احلديث: ] فسَد اجَلسدخ  َفَسَدت   وإَذا اجَلَسِد مخض 

 . (4)[وِهَي الَقلبخ  أال ،كخلُّهخ 

 فعبارة )إذا(_ هي الرابطة. 

( _ هي املقّدم. ( و)فسدت   وعبارة )صلحت 

 وعبارة )صلح اجلسد كّله( و)فسد اجلسد كّله(_ هي التايل.

يخلحظ يف احلديث تالزم الشرط واجلواب واتصاهلما؛ ففساد القلب يلزم فساد اجلسد، 
لشرطي املتصل"، واالتصال ما وصالحه يلزم صالح اجلسد كّله، وهذا ما يسّمى حجاجيا بـ"القياس ا

، ومن أدواته )إذا( (6)، فيجتمع الطرفان يف الوجود ويف العدم(5)«يلزم من حتّقق الشرط حتّقق اجلزاء»
 .(7)و)لو( اليت تدخل يف االعتبار اإلمكاانت البعيدة عدمية التحّقق وما أشبهها

                                                                                                                                                                                     

.78، ص2007-لبنان، دط-ري، مؤسسة علوم القرآن، بريوتينظر: مبادئ علم املنطق، أبو عبد الرمحان األخض (1)

. 37م، ص2002-1األردن، ط -معجم أمجل ما كتب شعراء العربية، عبد هللا حسني العريب، دار املعايل، عّمان (2)

خرب )أحباث يف ينظر: آليات االستدالل احلجاجي يف منهاج البلغاء وسراج األدابء حلازم القرطاجيّن، خدجية كالمتة، جملة امل (3)
. 192م، ص2002-08بسكرة، اجلزائر، العدد -اللغة واألدب اجلزائري(، قسم اآلداب واللغة العربية، جامعة حممد خيضر

.   07، ص51صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (4)

.   493مفتاح العلوم، السكاكي، ص (5)

.   78ينظر: مبادئ علم املنطق، أبو عبد الرمحان األخضري، ص (6)

. 364ينظر: اللسان وامليزان، طه عبد الرمحان، ص (7)
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ني، كما وردت اجلملتان فقد جاءت مجلتا الشرط واجلواب يف الرتكيبتني الشرطيتني ماضويت
، أي فيه إمكان عدم التحقق، (1)مصّدرتني بـ)إذا(، وهي مبعىن )إن( لتضّمنها معىن مشكوك حبصوله

ألن حصول الصالح أو الفساد على الشك، فقد يـحصل وقد ال يـحصل، وأما الداللة الزمنية لألداة 
تخستعمل "إذا" »املستمر العام، فـ)إذا( فال تكتفي إبفادة املاضي أو املستقبل، بل تفيد الزمن 

، وكذلك (2)«لالستمرار يف األحوال املاضية واحلاضرة واملستقبلية، كما يستعمل الفعل املضارع لذلك
حكم )إذا( يف عبارة )إذا صلحت صلح اجلسد كّله، وإذا فسدت فسد اجلسد كّله(، ذلك أن زمن 

زم أن "القياس الشرطي املّتصل" هنا يقتضي حدوث الصالح أو الفساد للقلب عاّم، لكّن األمر الال
 أنه أينما صلح القلب صلح اجلسد مالزمة. 

فتعمل آلية القياس الشرطي املتصل على ربط ذهن املتلّقي حبصول اجلواب آن حصول  
 :(3)الشرط، أي: حصول )التايل( حبصول )املقّدم، وهذا املثال يقّرب املعىن أكثر

 

 .فاألرض تدور حول نفسها وحول الشمس      الشمس اثبتة   إذا كانت

 

 

                                                           

. 4/69م، 2000-1لبنان، ط-ينظر: معاين النحو، فاضل صاحل الّسامرائي، دار الفكر، بريوت (1)

-2مصر، ط-عبد الكرمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة الزمن يف القرآن )دراسة داللية يف األفعال الواردة فيه(، بكري (2)
. 272م، ص1999

.   193ينظر: آليات االستدالل احلجاجي يف منهاج البلغاء، ص (3)

 التّالي المقّدم الرابطة
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وأحياان يتوسل نص احلديث يف صحيح البخاري أبساليب قياسية ال تقتضي تالزم احلدوث 
، أي ال يشرتط أن جيتمع (1)و"التايل"، ويسمى هذا القياس "القياس الشرطي املنفصل"بني "املقّدم" 

 الطّرفان يف الوجود والعدم:

 

                                                                                                                     

ذلك أكثر مع نص احلديث التايل يف البخاري: ]عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  نجليي
رِكخ قال: ذخِكَر لِـي أّن صلى هللا عنه وسلم قال لِـمخَعاٍذ:  َنََّة، قَالَ  َمن  َلِقَي اَّللََّ اَل يخش  ئاا َدَخَل اجل  َأاَل  :بِِه َشيـ 

رخ النَّاسَ   . (2)[تَِّكلخوا: اَل ِإيّنِ َأَخافخ َأن  يَـ قَالَ  ؟أخَبشِّ

 فعناصر القياس املنفصل كاآليت: 

 

 

 

 

سببية، ال تتّم بصورة إّن االرتباط بني املقّدم )لَِقَي هللَا(، والتايل )َدَخَل اجلّنَة( قائم على عالقة 
مّتصلة، بل هناك انفصال قياسي تقوم به عبارة )ال يشركخ به شيئاا( اليت لوالها لـما مّتت وظيفة التعليق 

 واالرتباط بني املقّدم والتايل.

                                                           

. 193ينظر: املرجع السابق، آليات االستدالل احلجاجي، ص (1)

.44، ص129صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم:  (2)

 َمنْ 

 رابطة

 لَِقَيْللاَْ

 المقّدم

 الْيشركْبهْشيئا

 دخَلْالجنّة

 التّالي
ْفاصلْقياسي

 عاضدْالشرط

 جـ ب

 الْب

 ب الْجـ

 جـ الْب الْجـ

 تالزم

 تالزم
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فدخول اجلّنة سببه لقاء هللا دون الشرك به، وأما تعليق "التايل" )دخل اجلنة( على "املقدم" 
، (1)«يراد به املنع عن اجلمع وعن اخللّو معا»إال ابلفاصل املذكور، ألن االنفصال  )لقي هللا( فال يتم

. فقد يلقى العبد ربّه مشركا دون (2)أي يكون هناك تنافر بني الطرفني، ال يزيله إال حتّقق "الفاصل"
 ، فال يكون ممّن يشمله حكم احلديث.(3)التوحيد ومقتضاه

ليق يف الرتكيب القياسي الشرطي للحديث هو قوله )ال يشرك به شيئا(، وهو ما إن حمور التع
 تنعقد عليه داللة الشرط. فهناك قاعداتن شرطيتان شّكلتا قاعدة حجاجية صيغتها الرايضية كاأليت: 

 فاصل              ال جـ –جـ، فإن: ب  إذا كان: ب+ فاصل 

 .(4)التايل(، أي إثبات املقّدم مع الفاصل يلزم إثبات التايلوهذا ما يسّمى؛ )دوران املقّدم على 

واملعىن اإلنشائي العام هلذه الصيغة احلجاجية: ال يتّم دخول اجلّنة إال بلقاء هللا تعاىل مقروان بعدم 
 الشرك به، وذلك يستدعي التوحيد ابالقتضاء. 

م عن معاذ بن جبل رضي ويصّدق هذا ما صّح يف األثر فيما روى أبو داود وصّححة احلاك 
 هللا عنه قال: ]قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من كان آخر كالمه: ال إله إال هللا دخل اجلنة[

                                                           

.  494لسكاكي، مصدر سابق، صمفتاح العلوم، ا (1)

. 83ينظر: مبادئ علم املنطق، أبو عبد الرمحان األخضري، ص (2)

. 2/207ينظر: فتح الباري،  (3)

. 396ينظر: اللسان وامليزان، ص (4)

 يلزم يلزم
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. فلفظ التوحيد داّل على عدم الشرك ابهلل، وهو موجب لدخول اجلنة. واملراد من الشاهد تبسيطا: (1)
 دخل اجلنة. (2)من مات حال كونه مؤمنا جبميع ما جيب اإلميان به

 (Inductionاثنيا: االستقراء احلجاجي )

هو  "أرسطو"نتقال من حقيقة جزئية إىل حقائق عامة وكلية، وبتعريف االستقراء هو ا 
االستقراء هو طريقة تكوين »، فـ"سقراط"، وهو منهج (3)«االنتقال من احلاالت اجلزئية إىل الكلية»

تصحيحها ابستمرار، وينطلق سقراط من حاالت خاصة املفاهيم، ويتم ذلك ابتداء من تصورات يقع 
 .(4)«ليصل إىل نتيجة عامة يطّبقها عندئذ عن طريق القياس على احلالة اليت هو بصددها

وينطلق الـمحاجج أثناء االستقراء من أمثلة جزئية أو حقيقة اترخيية أو اجتماعية أو  
 البناء عليها للوصول إىل حكم أو إحصاءات ومعطيات عددية ورقمية، أو شهادات حية، ومن مثّ 

 حقيقة عامة. 

فقد استقرأ النيب عليه الصالة والسالم أحكاما إلزامية وغري إلزامية، انطالقا من مقدمات  
 جزئية والبناء عليها لبلوغ حقائق عامة.

                                                           

. ومستدرك احلاكم، كتاب اجلنائز، حديث رقم: 3116( سنن أيب داوود، كتاب اجلنائز، ابب يف التلقني، حديث رقم: 1)
.2/23م، 1999-2مصر، ط-. نقال عن: فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح لإلعالم العريب، القاهرة1299

. 2/207ينظر: فتح الباري،  (2)

. 38م، ص2004-1معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، جالل الدين سعيد، دار اجلنوب، تونس، ط (3)

. 63لبنان، ص-م، بريوت1990 -1طالثقايف العريب، كز املر املناهج الفلسفية، الطاهر أوعزيز،  (4)
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َنعخ َأنَّ النَّيبَّ بـََعَثهخ ِإىَل ال َيَمِن، َفَسأَ فقد روى البخاري ]عن أيب موسى األشعري   رِبٍَة تخص  َلهخ َعن  َأش 
، َفِقيَل أِلَيب بـخر َدَة: َما ال ِبت عخ؟ قَاَل: نَِبيذخ ال َعَسِل، َوال ِمز رخ نَِبيذخ اْلِبْتُع َواْلِمْزرُ هِبَا، فـََقاَل: َوَما ِهَي؟ قَاَل: 

 .(1) [ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام: مالّنيبخ عليِه الصالةخ والسَّالَ  الشَِّعرِي، فـََقالَ 

لنيب فا ،سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن أشربة تصنع ابليمن مل تكن معروفة عندهم يف املدينةقد ف
وهذا هو شأن املفيت أنه إذا سأل عن شيء مل يتبينه أن  ،(قال: )وما هيفصلى هللا عليه وسلم سأل 

  .يستفسر ويستوضح أكثر

لكن هذا االسم غري  ،"مزرـال"واآلخر  "البتع"أحدمها يسمى  ،شراابن زرمِ ـ: البتع والىقال أبو موس
 .فقال: البتع نبيذ العسل نهفبيّ  ،ما البتع وما املزر؟ :ولذلك سأل أاب بردة ،واضح

مث بعد ذلك يكتسب املاء  ،نبذ يعين يطرح يف ماء لفرتةأن يؤتى ابلعسل فيخ  ؛: نبيذومعىن قوله 
وهو نبيذ العسل كما  ،شرااب حلوا يسمى النبيذ ،ويصبح مبنزلة العصري يف وقتنا احلاضر ،حالوة العسل

 .بنّي 

مث بعد ذلك يكتسب  ،يؤتى ابلشعري مث ينبذ ابملاء لفرتة يعرفوهناف ؛وأما املرز فهو نبيذ الشعري 
  .شربونه كما يشرب العصري يف وقتناهذا املاء طعم الشعري في

  فكل :ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم ،حد اإلسكار يرتكان ليصالفهذان النبيذان 
  .مسكر حرام

فلذلك جعل النيب صلى هللا  ،ولكن خيشى أن النبيذ يتغري ويتحول إىل مسكر ،فالنبيذ حبد ذاته مباح
 .: )كل مسكر حرام (فقال ،ا هي العلة ؟ العلة اإلسكارعليه وسلم احلكم منوطا ابلعلة . م

وجدت هذه قد رم هو املسكر ) كل مسكر حرام ( فما دامت نستفيد من هذا أن اخلمر احمل 
  .فإنه يكون حراما ،العلة فيما أسكر أو فيما يشرب وهو اإلسكار

                                                           

. 898، ص4343صحيح البخاري، كتاب املغازي، حديث رقم:  (1)
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ميات ليست املسف ،سكاروأن مناط التحرمي هو اإل ، املسكرهذا احلديث أصل يف حترميف 
  .سكار وهو مطردوليست األوصاف املناط هو اإل

وإذا  ،نع من العسل فإنه مخرفإذا أسكر ما صخ  ؛يشرتط فيه نوع دون غريهوفيه أن املسكر ال   
 .فاحلكم يدور معها ،ومن غريه من املستحضرات املستجدة ،أسكر ما صنع من العنب فكذلك

فاالستقراء احلجاجي يف احلديث قائم على حتديد معطيات جزئية لبناء كلية من الكليات،  
، (1)ر جزئية ليحكم حبكمها على أمر يشمل تلك اجلزئياتأي: بعخرف األصوليني: تصّفح أمو 

 وللتوضيح: 

 

 

 

 

  

متثل صفات قارّة للشراب املسكر احلرام، وهي حقائق جزئية متعلقة انطلق النص من قرائن  
بنبيذ العسل، ونبيذ الشعري، توّفرت فيها شروط التحرمي، وهو اإلسكار وذهاب العقل، هذه الصفة 
اجلزئية أحالت إىل قاعدة عامة مّت استقراؤها بناء على اجلزئيات للوصول إىل قاعدة عامة، وذلك 

 ام الذي ينطبق على كّل ما هو مخسكر. لتحديد الشراب احلر 

إن استقراء احلكم العام )كّل مسكر حرام( من جزئيات حاملة لصفته، تعترب آلية حجاجية  
منطقية هتدف إىل ترك العقل البشري يعمل على حصر كّل ما هو حرام من الشراب دون احلاجة إىل 

                                                           

. 60م، ص2000-سوراي، دط-ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو، دار الفكر، دمشق (1)

 آلية االستقراء

 شراب الـِمز ر )مخعطى جزئي( شراب الِبت ع )مخعطى جزئي(

 كّل مخسكر حرام )حقيقة كخلية(
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ويض العقل البشري على تكوين املفاهيم وضع قائمة كاملة للمشروابت الـمـخسكرة، وهذا من شأنه تر 
 والتصّورات وتوضيحها ابستمرار، مع املالحظة واستقراء القرائن، وتعميم اخلاص من القضااي. 

يفهم مما سبق أن آلية احلجاج االستقرائي قائمة على االستدالل بثبوت احلكم يف اجلزئيات،  
. مثاله: كّل صالة تكون إما مفروضة وإما انفلة، (1)بناء على ثبوته يف األمر الكّلي لتلك اجلزئيات

وأيهما كانت فالبّد أن تكون مع الطهارة، وبناء على ذلك فإن كّل صالة البّد من أن تكون مع 
 الطهارة، سواء أكانت انفلة أم مفروضة، وبتعميم آخر: ال صالة بال طهارة مطلقا.

 (Inférenceاثلثا: االستنتاج احلجاجي )

و استخالص األفكار انطالقا من املقّدمات واملبادئ حنو النتائج، واستنباط االستنتاج ه 
اخلاص، وهذا ما يقابل مفهوم االستقراء العام إىل األخص من األعم، وبعبارة أوجز: االنتقال من 

 وخيالفه.

ويقوم االستنتاج مبقدمة كربى، تنساب حتتها مقّدمات صغرى، تشّكل معطيات جزئية، تسوقنا يف 
 هاية إىل نتيجة تخعلن ما يستنتج من حاصل هذا االنتقال.الن

 تعلن القاعدة. فاملقدمة الكربى:  

 تعلن احلاالت اخلاصة. املقدمات الصغرى:و  

 تعلن ما يستنتج من املقّدمتني الصغرى والكربى. النتيجة:و  

فاٍن، وسقراط إنسان، وقد اطّرد املثال الشهري على االستنتاج املنطقي السقراطي: )كّل إنسان  
 إذن سقراط فاٍن(.

                                                           

. 60ينظر: املرجع نفسه، ص (1)



   البخاري. صحيح يف للحجاج الفاعلة والوسائل اآلليات العقلية رابع:الفصل ال.............................

 

 

197 

انتقال الذهن من قضية مسّلمة أو أكثر وهي املقّدمات، إىل »يستلزم هذا أن االستنتاج هو  
 .(1)«قضية أو قضااي مرتتّبة عليها وهي النتائج

جاء يف حديث البخاري: ]عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه  
َر جخ،إِ وسلم قال:  ثـخرخ ِفيَها اهل  لخ، َويـخر َفعخ ِفيَها ال ِعل مخ، َوَيك  َه  ماا يـَن زِلخ ِفيَها اجل  َ َيَدِى السَّاَعِة أَلايَّ َر جخ  نَّ بـَني  َواهل 

 .(2) [ال َقت لخ 

يقوم احلديث على ذكر أخبار آخر الزمان متعلق بسريورة مستقبل البشر واحلياة، وفيه استنتاج  
مقدمة كربى )بني يدي الساعة(، ومقدمات صغرى )ينزل فيها اجلهل( و)يخرفع فيها حجاجي متضمن 

 العلم( و)يكثر اهلرج(.

 وميكن توضيح ذلك مبا يلي: 

 

 

 

 

  

فعبارة )إن بني يدي الساعة( مقدمة كربى أولية دالة على ما يقارب الساعة وهي يوم القيامة،  
قّدمات صغرى وعبارات: )ينزل فيها اجلهل( و)يخرفع فيها العلم( و)يكثر اهلرج( أي القتل، كلها م

                                                           

. 478 /2م، 1982 -لبنان، دط-الكتاب اللبناين، بريوتاملعجم الفلسفي، مجيل صليبا، دار  (1)

. 1415، ص7063صحيح البخاري، كتاب الفنت، حديث رقم:  (2)

 مقدمة كربى
 إن بني يدي الساعة

 1مقدمة صغرى
 ينزل فيها اجلهل

 2مقدمة صغرى
 يخرفع فيها العلم

 3مقدمة صغرى
 يكثر الـهرج

 النتيجة
 عالمات الساعة
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الة والسالم كقرائن خاصة، تـحيل املقدمة العامة، يستنتج من هذه اإلحالة بني وضعها النيب عليه الص
 املقدمات، أشراط الساعة وعالماهتا. 

 

 

 

 

 

 ( Les Démonstrationsصحيح البخاري ) أصناف الرباهني يف :ثايناملبحث ال

بعرضها إّن احلجاج يسمح لنا إبحداث ميل السامع إىل القضااي أو األطروحات اليت نقوم  
 .جعل السامع يقتنع بوجهة نظران، و أو اليت تسمح لنا بتعزيز رأينا و العمل على فرضه ،على مسامعه

و احتماليتها القابلة أّما الربهنة فهي استنباط يهدف إىل االستدالل على صدقية النتيجة أ         
تقابل الربهنة اليت ميكن أن يف دمات املعتربة صادقة أو حمتملة، و ذلك انطالقا من املقلالحتساب، و 

ال يتم توجيهه إاّل يف سياق نفسي و  ،ثبات أو اإلقناعل حساب فإّن احلجاج يخطَلب به اإلتتخذ شك
كانت ل عن كل سياق عدا سياق النظام، و يف استقال ،فإّن كانت الربهنة تقع بطريقة جمردة ،اجتماعي
نهض على أو غري مطابقة هلا فإّن احلجاج يمطابقة لقواعد االستدالل يف النظام  ،أو خاطئة صحيحة

لتفكري ال يقوم او  ،موافقة للخطاب الذي تتوجه إليه ،قويّة أو ضعيفة ،حجج مفيدة أو غري مفيدة
فمجال تطبيق نظرية  ،لكن على آراء هتتم أبطروحات من كل طائفةاحلجاجي على حقائق عامة و 

أو  ،كن أن يكون موضوع إبداء رأيل ما ميالربهنة أمّيا جتاوز ذلك أّن احلجاجات تنهض على ك
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أّما  ،الربهنة أّدلة ضرورية تّوفرأو موافقة نظرية أو مناسبة قرار،  أو حكم واقع ،صدار حكم قيمةإ
 .(1)احلجاج فيقّدم أّدلة لصاحل أطروحة حمّددة أو ضّدها

ابإلقناع من حيث  ارتباطهابيعة األمثلة و احلجج املقّدمة، و عالقة احلجاج ابلربهنة تكمن يف ط        
 طريقة عرضها.

عملية استدالل هتدف إىل أتكيد صدق )أو كذب( فكرة. وتسمى الفكرة اليت يخراد فالربهان  
الربهنة عليها قضية )أطروحة(. واالستدالالت اليت يبىن عليها الربهان، واليت ترتتب عليها القضية 

صادقة وال تتضمن مقدمات تفرتض القضية املراد تسمى احلجج. ويفرتض يف احلجج أهنا  –منطقيا 
الربهنة عليها، وإال كانت النتيجة اخلطأ املعروف ابلدليل الدائر )أي املصادرة على املطلوب(. والربهان 

 ان فحسب، أما الربهان الذي يقيم كذب القضية فيسمى تفنيدا.االذي يقيم صدق القضية يخسمى بره

قد يتألف من سلسلة استنباطات مقدماهتا حجج أو قضااي  وقد يكون الربهان مباشرا، أي 
طة افرتاضات إضافية. وهذا النوع اسمستدل عليها من حجج، أو قد يكون الربهان مما يختوصل إليه بو 

يتحول  ،األخري من الربهان يخبىن ابلطريقة التالية: تتم الربهنة على قضااي معينة مبساعدة افرتاضات
معينة إىل برهان على القضية األصلية )أي  ،القضااي وفقا لقواعد خاصة بعدها الربهان على هذه

 بدون افرتاضات(. والرباهني اليت يتم التوصل إليها مبساعدة افرتاضات تتضمن:

  .طة النظرية الرايضية االستنباطية( تلك اليت تستبعد افرتاضاهتا بواس1) 

 ،(ج ك). أو 2و ج 1( الربهان ابحلاالت، على النحو التايل: إذا كنا نعرف وجود احلاالت ج2)
. هكذا يكون قد مت (ج ك)وهكذا حىت  2مث ج 1مفرتضني ج( ب)فإننا نربهن أوال على القضية 

والرباهني عرضة ألخطار معينة بسبب . برهان اخللف (3دون افرتاضات؛ ) (ب)الربهنة على القضية 
حيتوي على قبول حجج ال أساس هلا أو خاطئة، أو بسبب استخدام مناهج خاطئة. والربهان الذي 

                                                           

.69نصوص، صابر احلباشة، صينظر: التداولية و احلجاج مداخل و  (1)

https://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/02.htm#apagogic_proof
https://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/02.htm#apagogic_proof
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يف الربهان ال يشكل برهاان على كذب القضية، فمن . ولكن كشف اخلطأ خطأ يكون برهاان فاسدا
 .املمكن أن تكون هناك براهني تقيم صدق قضية ال كيقني وإمنا كاحتمال

على  ،أّن الربهان يسعى أن ينقل املوافقة اليت حتظى هبا املقّدمات إىل النتيجة مان"ـ"بريليرى  
عكس الربهنة الرايضية اليت تنطلق من املقّدمات إىل النتيجة كخاصية موضوعية. و احلجاج هو جدال 

ومعطيات  ،بعدها العملية تخقّدم فيها معطيات ترّجح كفة طرح طرحني من أجل الغلبة ألحدمها، و بني
 .(1)أخرى تّرجح كفة الطرح الثاين

 

 

 

 :(2)وهذا الشكل يوضح ذلك

 

 

 

 

 

  :البخاري صحيحبرهان التعريف يف  -ألولالعنصر ا

                                                           

. 272ص  ،2013 -9اجلزائر، العدد  -، جملة املخرب، جامعة بسكرةينعباس حشا ،تهمصطلح احلجاج بواعثه وتقنيا (1)

ْ.274، صنقال عن: عباس حشاين، مرجع نفسه، 318ـ  317قطع الربهاين، عبد القادر بوزيدة، ص ينظر: منوذج من امل (2)

 مقدماتك مقدمايت

 استنتاجي استنتاجك

 

 

 قواعد االستدالل ثبتأخ ما جيب أن  ثبتما جيب أن تخ 

 ل
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  ، وقد اشتهر يف علوم ومعارف كثرية، منها الرايضيات(1)يعرف أيضا ابلتعريف احلجاجي 
ومعرفة  ،والعلوم التجريبية، والذي يقوم على حتديد ماهية الشيء على أساس احلجة والتعليل املنطقي

 . (2)مسبقة للمسّلمات اليت مّت برهان صّحتها قبل ذلك

يف إطار ربط التعريف مبجال االستدالل واإلقناع  "Robrieur "روبرييووقد عمل  
حجاجيا يف اإلقناع ووسيلة انجعة يف بناء القول وتقوية احلجاجيني؛ حيث جعل من التعريف دليال 

وقد قّسم التعريف إىل ثالثة أنواع، يوّظف كل نوع بطريقة دقيقة وفق الشروط الداخلية  ،(3)الطّرح
ال املنطقية للتعريف، األشك: (4)واملقامية للحجاج، وحسب الدواعي التداولية اخلاصة هبا، وهي

 التعريف ابملقارنة واملخالفة.البالغية للتعريف، وكذلك األشكال و 

هذه األشكال يتم توظيفها وعرضها يف اخلطاب ابرتباط وثيق خبصائص املقام والسياق،  
 ومراعاة الطبائع الذاتية للمخاطَبني )حاالت نفسية واجتماعية، ثقافية، سياسية، عقدية(.

 على دليال وماهيته حقيقته من جيعل إذ الشيء، إثبات وسائل من وسيلة وهو فالتعريف إذا 
كوهنا ال ميكن أن  على دليال األصنام حقيقة من خذيتّ  كأن الشيء، لذلك إثباته يريد الذي احلكم
 تعبد. 

                                                           

.141عندما نتواصل نغري، عبد السالم عشري، صينظر:  (1)

 . 152ص م.1962-مصر، دط -القاهرة-املنطق الصوري والرايضي، عبد الرمحان بدوي، مكتبة النهضة املصريةينظر:  (2)

 ,Robrieur J, Eléments de rhétorique et d’argumentation, Edition . Dunord ينظر: (3)
J 1993, P96-111.    

.141ينظر: عندما نتواصل نغرّي، ص (4)
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وما  يهّمنا يف هذا البسط ليس االستشهاد هلذه األشكال من مدّونة صحيح البخاري، بل   
وىل، وذلك لَلحظ طرائق احلجاج ووسائله التكتيكية اليت جتعل تدقيق القيمة احلجاجية هلا ابلدرجة األ

 املستمع لنصوص البخاري ينساق بيخسر حنو تقّبل الفكرة أو القول.

 وال يهّمنا العثور على األشكال التعريفية يف "الصحيح" بقدر تلّمس األكثر إقناعا منها.

التعريف ذو شكل منطقي؛ ومن أقوى التعاريف احلجاجية حضورا يف صحيح البخاري  
فطبيعة املنطق ، (1)«عملية استدالل هتدف إىل أتكيد صدق أو كذب قضية ما»فالربهان منطقيا 

أن نعّرف يعين أن نقيم عالقة تعادل أو تكافؤ »طبيعة ضبطية دقيقة، والشكل التعريفي املنطقي هو 
اج، ألننا حنتاجه حينما نريد هبدف إعطاء معىن ملفهوم ما، يشكل التعريف يف الغالب مدخال للحج

حتديد مفهوم، حىت تكون هناك أرضية تقوم على قواعد مشرتكة بني املخاطبني من أجل إقناع 
 . (2)«أحسن

َثالٌث:  آيَةخ ال مخَناِفقِ ]فالقارئ حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه:  
َلفَ  ،ِإَذا َحدََّث َكَذبَ  تخ  ،َوِإَذا َوَعَد َأخ  جده ذا طبيعة تعريفية منطقية يسميها ـي (3) [ِمَن َخانَ ـَوِإَذا اؤ 

يقتضي ذكر الصفات واملميزات ، هذا املفهوم (4)"التعريف ابملفهوم واملاصدق"التداوليون واملناطقة 
لصفاته  للمنافق الذي يبطنخ ما ال يخظهر، وذكرٌ  ذكرٌ الـمحّصلة للموضوع الـمراد ذكره، ويف احلديث 

طريقة تعريفية يكتمل فيها املفهوم »وعالماته )الكذب، خمالفة الوعد، اخليانة(. والتعريف ابملفهوم 
 .(5)«ابملاصدق، ويتم عن طريق تقدمي اخلصائص املميزة للشيء بشكل جتريدي

                                                           

.18صم، 1962-مصر، دط -القاهرة-املنطق الصوري والرايضي، عبد الرمحان بدوي، مكتبة النهضة املصرية (1)

. 142عندما نتواصل نغرّي، ص (2)

. 20، ص33صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (3)

. 142، صعندما نتواصل نغري (4)

. 142املرجع نفسه، ص (5)



   البخاري. صحيح يف للحجاج الفاعلة والوسائل اآلليات العقلية رابع:الفصل ال.............................

 

 

203 

جمموعة الصفات واخلصائص الذهنية اليت »على  "املفهوم"ويف عخرف املناطقة يخطلق لفظ   
 .(1)«معناه :يثريها اللفظ يف ذهن السامع والقارئ، أي: ما يخفهم من اللفظ، أي

يخفهم من نص احلديث صفات املنافق اليت تعرّفه منطقيا ومفهوميا، فكل اسم أو حّد إما أن  
صفات حيتويها ذلك املوضوع أو  يشري إىل موضوع أو موضوعات معينة، وإما أن يشري إىل صفة أو

، أو "املاصدق"ـشري إليها االسم أو احلّد تسّمى بتلك املوضوعات، واألشياء أو املوضوعات اليت ي
 .(2)"املفهوم"ـالصفات أو الكيفيات فتسّمى ب

وما يعّزز وظيفة التعريف ابملفهوم يف نّص احلديث هي بنيته الشرطية القائمة على التعليق، أي  
وخمالفة الوعد حبدوث قول الوعد، وتعليق حدوث اخليانة  ،حدوث الكذب حبدوث احلديثتعليق 

وقوع اجلواب مرتبط بوقوع الّشرط، ألن الّشرط سبب وجوابه أو جزاؤه مخسّبب »حبدوث االئتمان، فـ
، فصفة النفاق ال حتدث إال حبصول الـمحددات التعريفية املفهومية اليت ترد يف جواب (3)«عنه

 .الشرط

 

 

 

 

                                                           

. 65م، ص1985لبنان، -مقدمات يف الفلسفة، على عبد املعطي حممد، دار النهضة العربية، بريوت (1)

.65على عبد املعطي حممد، صينظر: املرجع نفسه،  (2)

نظام اجلملة عند اللغويني العرب يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، محّادي صّمود، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية،  (3)
. 544م، ص1978-سوراي، دط

 مجلة اجلواب مجلة الشرط أداة الشرط

 َكـــَذب َحــدَّثَ  ِإَذا
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ومجلة الشرط ماضوية بسيطة ومجلة  ،(1)األداة ]إذا[ مبعىن ]إن[ ألن املعىن بعدها حمتمل الوقوع 
اجلواب غري مصّدرة ابلفاء )َحدََّث( ألن فعل اجلواب صاحل ألن يكون جوااب كونه من جنس فعل 

 .(2)، والعالقة بني الشرط واجلواب مّتصفة ابلتناسق واملباشرة، ألن الكذب من جنس الكالمالشرط

ارة تباط تالزمي، يقتصر فيه ارتباط عبأما االرتباط بني الشرط واجلواب يف احلديث فهو ار  
اجلواب بعبارة الشرط على التالزم وتنعدم السببية، فإن َكذَب املنافِق ال يكون مخسّببا عن حديثه بل 
عن صفات نفسية وأخالقية، فال يخعقل أن يكون كالم املنافق كّله كذاب، بل يكثر فيه ذلك، فليس مثّة 

مة، فإن كذَب املنافق وحديثة متالزمان، وكذلك وعده وخمالفته سببية، واالرتباط قائم على املالز 
 وائتمانه وخيانته لألمانة.

حددات من التعريف ابملفهوم وآلية التعليق واالرتباط واملالزمة، كلها حمددات ـمـإن كل هذه ال 
 وما يتيحه منحجاجية أسهمت أبثر ابلغ يف هذا التداخل الظاهر واخلفي يف الشكل التعريفي، 

إمكاانت ِخصبة لإلقناع والتأثري، حيث ميارس اخلطاب احلجاجي يف النص قوَته ويربز مؤّهالته 
 داخلها.

من كون هذه التعريفات أتخذ صيغة "املفهوم" فإن املوضوعية دائما ال تكون أساسا وابلرغم 
يقوى التفكري هلا، وال الصحة املنطقية قاعدة هلا؛ فقد أتخذ ظاهراي هذه الّصفات وختفي أشياء ال 

 وفّك رموزها مباشرة. على إبرازها

وضمن األشكال املنطقية للتعريف احلجاجي يتطّلب اللفظ أو القول يف أحايني كثرية  
أو الغموض الظاهر من فحوى اخلطاب، وهذا التعريف  ،تفسريات توّضحه نظرا خلصوصية اللغة

                                                           

. 355، ص2003-1ن، طاألرد -ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، سناء محيد البيايت، دار وائل للنشر (1)

ينظر: فتح . «إن معناه أن هذه ِخصال نفاق، وصاحبها شبيه ابملنافقني يف هذه اخلصال ومتخّلق أبخالقهم»قال النووي:  (2)
. 2/84الباري، 
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حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب ، فإذا نظران يف (1)"التعريف التفسريي"املنطقي يخعرف بـ
َتزِعخهخ ِمَن الِعَبادِ نَّ اَّللََّ اَل يـَق ِبضخ الِعل َم ان ِتزَاإِ صلى هللا عليه وسلم قوله: ]  يتكّشف غموضٌ  (2) [...عاا يـَنـ 

فال يدَرك املعىن الدقيق للحديث إال آبلية  !حول طبيعة قبض العلم ورفعه وشيوع اجلهل واجلخهال
َوَلِكن  يـَق ِبضخ الِعل َم ِبَقب ِض العخَلَماِء، َحىتَّ ِإَذا التعريف التفسريي الواردة يف تَِتّمة احلديث، وهي قوله: ]

، َفسخِئلخوا َفأَفـ تَـو ا ِبَغري ِ ِعل   (3)سااؤ   َعاِلماا اختَََّذ النَّاسخ رخ ملَ  يـخب قِ   [.ٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّواجخهَّاالا

وانتشار  ،التعريف التفسريي يف احلديث ظاهر، ويتجّلى يف تفسري طبيعة قبض العلم ورفعه
الرسول عليه الصالة والسالم اجلهل واجلهالة بني الناس آخر الزمان، ألن سياق احلديث هو إخبار 

 .(4)وهو قطعي احلدوث ،بكيفية قبض العلم

تقتضي أن تظّل كلمات النص نصوصا  "التعريف التفسريي"إن هذه اآللية احلجاجية  
فكلمات  ،(5)أو التمّيزمفتوحة تتوارد عليها تفسريات متعددة للتدقيق أو التحديد أو التوسيع 

)يقبض، العلم، ينتزعه، العباد( كلها ظّلت مفتوحة املعىن غري دقيقة، لتأيت تتّمة احلديث بوظيفة 
التفسري، واليت تنزع الريبة والغموض عن السامع وتشّده أكثر حنو تقّبل القول واألفكار، هذا التفسري 

ونقصاهنم وكثرة املتطّفلني على وأنه يخقبض مبوت العلماء  ،الذي حّدد طبيعة قبض العلم آخر الزمان
هو عر ض فالسياق التفسريي سياق استقبايل؛  ه، الذين يخفتون بغري علم ودراية.فيالعلم واملتفيهقني 

تفسري يـحّول انتباه السامع »، عن طريق (6)مشاهد قبض هللا العلم عرب آلية "االنتقال من شيء آلخر"

                                                           

. 143ينظر: عندما نتواصل نغرّي، ص (1)

. 37، ص100صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم:  (2)

البخاري "رخؤ ساا" ويف مسلم بلفظ "رخؤخوساا" ومعناها: أعيان اجلهل ورجاله.وردت اللفظة يف نص  (3)

. 2/177ينظر: فتح الباري،  (4)

.  143ينظر: عندما نتواصل نغرّي، ص (5)

. 143ينظر: املرجع نفسه، ص (6)
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ومن الّنفاذ إىل جوهر (1)«العملية التفسريية دون وعي منهأو السائل من موضوع إىل موضوع، فتثريه 
الشيء الـمراد تعريفه أو طرحخه، خصوصا إذا تعّلق األمر ابألشياء الـمجّردة أو األشياء العينية غري 

 مـحّددة املعامل، وقد تكون متناقضة.    

 الربهان ابلـَمَثل يف صحيح البخاري:  -ثاينالعنصر ال

حجة »اخلطابة مقام االستقراء يف املنطق، فاملثل هو استقراء بالغي، واملثل يقوم الـَمثل يف  
 .(2)«إىل هناية مماثلتهابني حالتني يف مقدمتها، ويراد استنتاج هناية إحدامها ابلنظر  تقوم على املشاهبة

 :(3)امليثولوجي أيضا، كما أن املصطنع ينقسم إىلاترخيي ومصطنع؛ فمن التارخيي وهو عند أرسطو 

ستشهاد على فساد اختيار القخضاة ابلقرعة، وتفنيد رأي من اقرتح ذلك بفساد ه: كاالَمثل ابلتشاب-1
 اختيار املتصارَعني يف املعركة أو راّبن السفينة هبا.  

َمثل خرايف: كأن تكون شخصياته من احليواانت، كقصة )استبعاد الَفَرس( اليت حكاها الشاعر -2
احلََرس واحلفظة، فإنه  "فالريس"ـحيث أرادوا أن يقيموا ل»هل صقلية، أل "اسطيسخورس"اليوانين 

بعدما فّسر عن أشياء أخخر، ضرب هلم مثال بَفَرس كان قد استوىل على مرعى وتفّرد به وحده، فتدّخل 
أَي ٌل فأفسد املرعى، واستعان الَفَرسخ ابإلنسان إلخراج األي ل، فكان شرط اإلنسان أن يقبل الَفَرس 

وصار  ،فلما أذعن الَفَرس لذلك ركبه الرجل الّلجاَم وحيمل اإلنسان على ظهره، ويف يده قضيب،
  .(4)«مكان االنتقام من األيل إىل أن خضع للرجل، وصار يف مخلكه

                                                           

. 143عندما نتواصل نغرّي، ص (1)

. 82يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، حممد العمري، ص (2)

. 82رجع نفسه، صامل (3)

. 140-139م، ص1979 -لبنان، دط-اخلطابة، أرسطو، ترمجة عبد الرمحان بدوي، دار القلم، بريوت (4)
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الـَمَثل من فنون القول، وهو مواطئ ملفهوم التشبيه يف البالغة، ألنه يقوم على التمثيل مبَثل و 
مشابه حلال املوضوع الذي هو مادة القول والكالم، وعادة ما يكون املثل استطرادا  ،مسرود ومشهور

  .(1)أو يقوم على ذكر قول سائد من األمثال سائدة االستعمال

بصورة موجزة وبسيطة، وما  ،وطبيعة الـمثل أنه خياجل مشاعر النفس البشرية وتصّورها وأفكارها 
يرغمه أحياان على  ،ما يولد أتثريا ابلغا على املستمع ،مييزه جراينه على األلسن جيال بعد جيل

 االقتناع أبفكار الـمخَمّثل. 

ابن "وكذلك املقابل أو النظري، حيث يقول ، (2)ومن معاين الـَمثل الّشبه واحلجة والصفة 
على مناظرة الشيء ابلشيء، وهذا َمَثل هذا: نظريه، والـَمثل َمَثل يدّل »هـ(: 395)ت "فارس

؟" واملعىن أنه فعل به مثلما كان فعلخه..  .(3) «والـِمثال مبعىن واحد، تقول العرب: "أمثل السلطانخ فخاَلانا

اخلطاَب احلجاجي يف صحيح البخاري يف مواضع عّدة استجالء للعسري من  وقد ختّلل الـَمَثلخ  
املعاين واألفكار وتيسريا هلا، بغرض إقناع املتلّقي وحماججة املخالفني يف قضااي كثرية، أمهها: العقيدة، 

 الشرائع، األخالق، القيم، والعهود واملواثيق.

، أّدت وظيفتها الربهانية بصور أضرخبثالثة على وقد ألفينا مجلة األمثال يف "الصحيح"  
 متفاوتة املقاصد، نوردها فيما يلي: 

  :مباشرةأمثال  -أوال
هي أقرب إىل مفهوم التشبيه يف البالغة، ألهنا مصّرحة بلفظ )َمَثل( الّدال على الشبه، كما   

]إن مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث..[ أي: كشبه غيث، ونص  جاء احلديث

                                                           

. 226ينظر: اللسان وامليزان، طه عبد الرمحان، ص (1)

ينظر: القاموس احمليط، الفريوز أابدي، مادة ]َم َث َل[  (2)

. 5/296م، 2002-مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون، احتاد الكّتاب العرب، دط (3)
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َما  َمَثلَ ]ِإنَّ  احلديث كامال: عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
، َفأَنـ بَـَتِت َها نَِقيٌَّة قَِبَلِت ال َماءَ اَب أَر ضاا َفَكاَن ِمنـ  ، َكَمَثِل ال َغي ِث ال َكِثرِي َأصَ ِبِه ِمَن اهل خَدى َوال ِعل مِ  بـََعَثيِن اَّللَّخ 

َب ال َكِثريَ ا هَ ل َكأَلَ َوال عخش  َفَشرِبخوا َوَسَقو ا ، فـَنَـَفَع اَّللَّخ هِبَا النَّاَس ا َأَجاِدبخ أَم َسَكِت ال َماءَ ، وََكاَنت  ِمنـ 
َرى َوَزَرعخوا َها طَائَِفةا أخخ  َا ِهَي ِقيَعاٌن اَل متخ سِ ، َوَأَصاَبت  ِمنـ  ، َفَذِلَك َمَثلخ َمن  فـَقخَه كخ َماءا َواَل تـخن ِبتخ َكأَلا ِإمنَّ

َبل  هخَدى اَّللَِّ الَِّذي َم َوَعلَّمَ يف ِديِن اَّللَِّ َونـََفَعهخ َما بـََعَثيِن اَّللَّخ بِِه فـََعلِ  ، َوَمَثلخ َمن  ملَ  يـَر َفع  ِبَذِلَك رَأ ساا َوملَ  يـَق 
    .(1) [ِسل تخ ِبهِ أخر  

للحديث هو متثيل اهلدى الذي جاء به النيب عليه الصالة والسالم ابلغيث، ومعناه  املعىن العام 
بعد أن كان ميتا  ألول من األرض ينتفع ابملطر فيحيا،أن األرض ثالثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع ا

ويخنبت الكأل، فتنتفع هبا الناس والدواب والّزرع وغريها، وكذا النوع األول من الناس يبلغه اهلدى والعلم 
فيحيا قلبه، ويعمل به ويعلمه غريه، فينتفع وينفع، والنوع الثاين من األرض ما ال تقبل االنتفاع يف 

، فينتفع هبا الناس والدواب، وكذا النوع الثاين من وهي إمساك املاء لغريهانفسها، لكن فيها فائدة؛ 
وال رسوخ  هلم يف العقل يستنبطون به املعاين لكن ليست هلم أفهام اثقبة،  ،الناس، هلم قلوب حافظة

واألحكام، وليس هلم اجتهاد يف الطاعة والعمل به، فهم حيفظونه حىّت أييت طالب حمتاج متعّطش لـما 
فيأخذه منه، فينتفع به، فهؤالء نفعوا مبا بَلغهم، والنوع الثالث فع واالنتفاع، عندهم من العلم، أهل للنّ 

من األرض اليت ال تخنبت، فهي ال تنتفع ابملاء، وال متسكه لينتفع به غريها، وكذا النوع الثالث من 
حيفظونه لنفع الّناس ليست هلم قلوب حافظة، وال أفهام واعية، فإذا سـمعوا العلم ال ينتفعون به، وال 

 .(2)غريهم

إن املَثل املصرّح يف نص احلديث ليس مثال قوليا سائرا وشائعا، بل هو مثل على سبيل تشبيه  
وبني حالة الغيث الكثري  ،الوقائع واحلاالت وتواطئها، حيث مجع بني حالة اهلدى والعلم النافع للناس

                                                           

. 33، ص79صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم:  (1)

م. 1996 -ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكراي النووي، دار اخلري، دط (2)
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ل "الربهان الواقعي" الذي يعرض فا حو النافع لألرض والزرع، وهذا ينسجم كثريا مع ما ذكرانه آن
موعة من العالقات اليت تربط وقائع وحاالت مادية أو معنوية؛ وقد مجع النص بني حالتني إحدامها جم

ؤمنني وغري ت الفهم واالستيعاب عند عامة املمادية )املاء( واألخرى معنوية )العلم( تذليال لعقبا
 املؤمنني.

ـثل  
َ
؛ أوهلما معنوي )العلم واهلدى( واثنيهما مادي للربط بني مخعطينيوقد توّسل احلديث ابمل

للمجتمع العريب  اخلاص)الغيث( ليكون الثاين نظريا لألول، وذلك لضرورة برهانية تراعي الـمخعطى 
والشرقي عموما، خالل القرن اخلامس والسادس امليالدي، هذا الـمخعطى الذي ميتاز ببساطة الطّرح 

ا للبيئة القبلية والرعوية للمجتمع آنذاك، حيث ميثل املاء والكأل والزرع البوصلة وسطحية الفهم نظر 
الذاتية واملوضوعية للضمري اجلمعي، فجعله النيب عليه الصالة والسالم انفذة مفتوحة للربهنة على قيمة 

 العلم واهلداية.

صرّح هي إبراز املعقول يف
خ
 صورة الـمـحسوس والغاية احلجاجية من هذا الـمثل الصريح وامل

الذي يلمسه الناس، فيقبله العقل، ألن املعقوالت ال ميكنها الرسوخ طويال يف الذهن إال إذا صيغت 
 .(1)يف صورة حسية قريبة الفهم، فال يـحّل يف العقل إالّ ما يـحّل يف احلسّ 

 :صحيح البخارييف  التلميحيةاألمثال  -اثنيا
مل يخصرّح فيها النيب عليه الصالة والسالم بلفظ التمثيل أو وتسمى أيضا "الكامنة"، وهي اليت   

مثل، ولكنها تدّل على معان قارّة قطعية الداللة والثبوت وموجزة، ويكون هلا أتثريها إذا نقلت إىل الـ
ما يشبهها ويناظرها، وشواهد ذلك ما جاء بلفظ ]خري األمور أوسطها[ وكذا قوله صلى هللا عليه 

ونّص احلديث كامال: عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب  [من جخحٍر مرّتنيملؤمن وسلم: ]ال يلدغ ا
رٍ  ِمن   اَل يـخل دَغخ ال مخؤ ِمنخ عليه الصالة والسالم قال: ] ِ  َواِحدٍ  جخح   .(2) [َمرَّتـَني 

                                                           

.273دت، ص-6مصر، ط -غزايل، حتقيق: سليمان دنيا، دار املعارف، القاهرةينظر: هتافت الفالسفة، أبو حامد ال (1)

.1258، ص6133صحيح البخاري، كتاب األدب، حديث رقم:  (2)
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التغّفل وتكرار اخلطأ،  من فمعناه إمجاال التحذيروهلذا احلديث مشارب من التأويل والشرح؛   
معناه ال ينبغي »قوله:  "ابن حجر العسقالين"عن واحلّث على التيّقظ واستعمال الفطنة، فنقل 

ويؤيّد هذا املعىن سبب ورود احلديث كما يف كتب السرية،  ،«للمؤمن إذا نخكب من وجه أن يعود إليه
لقرشي الشاعر بعد غزوة أخحخد، وكان قد مّن أن النيب عليه الصالة والسالم قاله عندما ظفر أبيب عخزّة ا

بعدما تعّهد أال يقاتل النيب عليه الصالة والسالم وال حيّرض  ،عليه يف "بدر" عندما أخخذ مع األسرى
على قتاله بشعره، فنقض هذا العهد، واشرتك مع قريش لقتال املسلمني يوم أخحخد، فأمر النيب صلى هللا 

يلدغ املؤمن من حجر واحد مرتني[، وقال بعضهم: احلديث لفظه خرٌب عليه وسلم بقتله، وقال: ]ال 
يؤتى من انحية الغفلة فيخخدع مرة بعد أخرى، وقد ومعناه أمٌر، أي: ليكن املؤمن حازما حذرا، ال 

 أمر الدنيا، وهو أوالمها ابحلذر. يكون ذلك يف أمر الدين، كما يكون يف
يف الدنيا فإنه ال يخعاقب به يف اآلخرة. وقيل: الـمراد وقيل معناه أن من أذنب ذنبا فعوقب به   

حىت صار حيذر مما  ،ابملؤمن هنا: الـمؤمن الكامل الذي أوقفته معرفته وجتربته على غوامض األمور
 سيقع.

تّج على متام الفطنة    وقد جرى احلديث على األلسن حىت صار كاملثل السائر الذي حيخ
الذي ال  ،واملطّبات واملآخذ، ومعناه املؤمن املمدوح وهو الكّيس احلازموالنباهة، وعدم تكرار الزاّلت 

أن يستغَفل فيخخدع مرة بعد أخرى، وال يفطن لذلك، والنهي هنٌي عّما ال يليق ابملؤمن احلازم القوي 
 يخلدغ من حجر واحد مرتني، ينبغي أن يكون يقظا حكيما يفطن وحيذر من أول مرّة.

لفظ )الّلدغ( بـ )املؤمن( وكذا )اجلخحر( الرتباط الّلدغ ابخلديعة وارتباط وقد أحلق نص احلديث   
 اجلخحر ابلتبييت، وهو تدليل على كراهة الغفلة حىت يف أعسر املواقف.

 ،يء كتمثيل على حال االخنداع والكذب واخليانةـر( اخلبالـجخحإن انتقاء مشهد )الّلدغ( مع )  
محاججة هنا من انحية السياق التارخيي للحديث ـديث، فالحيقق الغرض احلجاجي الذي أراده احل

قة لدى مجهور املسلمني، القائمة على مبدأ الّصفح والعفو عن ترمي إىل إرادة تغيري قناعات مسب
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سبقها عفو وِحلٌم من النيب عليه الصالة  ،الناس مطلقا، فاألمر يتعلق بنقض عهود ومواثيق سالفة
 .، فلوال هذا احلزم لتصدّع الكيان اإلسالمي يف أول عهده"أيب عّزة القرشي"ـوالسالم ل

بغرض توجيه خطاب »ألهنا ملحقة ببيئة عربية  ،(1)إن هذه الصورة التمثيلية تعترب لغة طبيعية  
  .(2)«ِوجهة ما تنطلق من فكرة شائعة مؤّداها أننا نتكلم عامة بقصد التأثري

  :يف صحيح البخاري عفويةالمثال األ -اثلثا
جرى ـجارية م نصوصفهي  ،غري تصريح بلفظ التشبيه منبصورة عفوية وهي مجل أرسلت إرساالا   

[، وقوله: 51]يوسف/  ﴾اآْلَن َحْصَحَص احْلَقُّ ، وتكثر يف القرآن الكرمي أيضا، مثل قوله تعاىل ﴿األمثال
ْحسَ  َهْل َجَزاءُ [ وأيضا: ﴿81هود/] ﴾َألَْيَس الصُّْبُح بَِقرِيبٍ ﴿ ْحَسانُ  انِ اْْلِ  [.60الرمحان/﴾ ]ِإالا اْْلِ

حىت إن كثريا من الناس اليوم قد توهم أهنا ليست  ،جرى األلسنـجري هي كذلك مـفصارت ت  
ولعل اآلية الكرمية ]لغاية يف نفس يعقوب[  (3)من النص القرآين لسرعة جرايهنا على ألسن الناس

 األكثر تعبريا عن هذه الظاهرة.  
النبوية يف البخاري اليت جَرت مـجرى الـمَثل فصارت تخرسل شفاهة بصورة ومن األحاديث   

رضي  عبد هللا بن عباس عفوية، وتخضرب مثال لضياع الفخرص واحلّظ، احلديث الذي رواه البخاري عن
أن النيب عليه الصالة والسالم كان حيدث الناس عن القوم الذين سيدخلون اجلنة دون  هللا عنه،
 فقام إليهومسببات دخوهلم اجلنة،  ،وعن صفاهتم وأخالقهم سبعون ألفاوعددهم  ،حساب

م قام إليه ـث .اللهم اجعله منهم :قال ،جعلين منهمـهللا أن ي ادعخ  :فقال "حصنـعكاشة بن م" الصحايب
 .(4) [َسبَـَقَك هِبَا عخكَّاَشةخ : ]قال ،جعلين منهمـهللا أن ي ادعخ  :رجل آخر قال

                                                           

. 14ينظر: اللغة واحلجاج، أبوبكر العزاوي، ص (1)

. 14املرجع نفسه، ص (2)

َلَمستخ هذا من معاينة كتاابت كثري من الكتاب واملفّكرين املالحدة والشيوعيني، فنجدهم يوظّفون هذه اجلمل والعبارات  (3)
القرآنية دون أن يشعروا بقرآنيتها لضحالة ثقافتهم الدينية، حىت إن كثريا منهم تفاجأ بعد علمه هبا، وأحجم عن توظيفها بعد ذلك.  

.  1196، ص 5705الطب، حديث رقم:  صحيح البخاري، كتاب (4)
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وليست ضرواب من احلّظ  ،صفة ضياع احلظ للناس وأن احلياة كّد وجدّ نص احلديث داّل على   
ال يؤّدي غرضه، ألنه ال رهبانية يف  وسببٍ  وأن الدعاء دون عملٍ وألعاب اليانصيب كما يقال، 

 اإلسالم.
أن حال الرجل مفاده  ،حجاجية احلديث تقع آن تلّقيه؛ فكأن السامع له يقوم ابستقراء عقلي  

هو حال كل من يتمىّن ويدعو ربّه دون مراعاة أسباب النجاح والفالح يف  الطالب للدعاء ابجلنة
الـَمثل يقوم يف اخلطابة مقام االستقراء يف املنطق، أو »أحواله، هذا االستقراء هو خمترب احلجاج، ألن 

 .  (1)«الـَمثل هو استقراء بالغي
 يقوم هبا املتلقي للنص يف على العمليات العقلية البسيطة اليت أتّسساألكيد أن نص احلديث   

ابختالف األجيال واألمم وتنوعاهتا التارخيية واجلغرافية والثقافية، لقياس حالة  ،سائر األزمنة والعصور
الصحايب مع حال اإلنسان، هذا اإلنسان ببعده الكوين صاحب النفس اللوامة، اجلزوع، اهللوع، 

من  ،العجول..، الذي يستنتج هناية تفكريه ابلنظر إىل هناية تفكري الصحايب الـمختعّجل رضوان هللا عليه
بني حالتني يف مقدمتها، ويراد استنتاج الـَمثل حجة تقوم على املشاهبة »خالل هذا املثل السائر، فـ

 .(2)«هناية إحدامها ابلنظر إىل هناية مخـماثلتها
 يف صحيح البخاري العنصر الثالث: الربهان املنطقي العقلي

ال يـخرج الربهان املنطقي عن النطاق العقلي للقول، أي إّن للعقل منطقه اخلاص الذي جيعل   
اإلنسان حماصرا مبجموعة من الضرورات والضوابط املوضوعية اليت توّجه خطابه وتضبط سلوكه جتاه 

 وإال أصبح متحّررا يقول ما يشاء بال ضابط، فال أحد سيسمعه أو يخعريه اهتماما. اآلخرين، 
البخاري جعلت الشواهد صحيح اليت تّتسم هبا نصوص L’Absoluitéْإن اخلاصية اإلطالقية   

املتضمنة براهني منطقية عقلية غري قطعية الداللة، وغري مطّردة، وهذا ما جعلنا نلّح ونقّلب صفحات 
 لتعييث ما يغرّي الصفة اإلطالقية املذكورة."الصحيح" 

                                                           

.    82يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص (1)

.    82املرجع نفسه، ص (2)



   البخاري. صحيح يف للحجاج الفاعلة والوسائل اآلليات العقلية رابع:الفصل ال.............................

 

 

213 

م حدودا ابلغة األمهية، من شأهنا جعل العقول اليت يتوّجه وقد ألفينا نصوصا وأحاديث ترس  
 إليها اخلطاب تنخرط يف األطروحة أو الدعوى، ابلنظر إىل منطقية الرباهني املبثوثة فيها.  

ال يرمي البحث من خالل دراسة الوظائف املنطقية العقلية يف احلجاج إىل دراسة مفهوم   
رية أو النفسية، ألن ذلك له مـجاله اخلاص، بل ما يشغلنا هو العقل من الناحية الفلسفية، أو الفك

حصر املنطقية والعقالنية يف الطرائق اليت يتوّسل هبا احلجاج يف بناء عمليات الربهان، ال ابعتبارها 
آليات قياسية، بل ابعتبارها طرائق تؤّدي وظائف وأدوارا مـحّددة ومرّكزة يف القول احلجاجي ككّل، 

 ق للقول احلجاجي متاسخكه وانسجامه املوضوعي بنجاعته وفعاليته من جهة أخرى.  من جهة، وحتقّ 
 ،Incompatibilité(1) "الالتساق"ومن أدوات الربهان املنطقي يف صحيح البخاري مبدأ   

عليه  َأَخَذ َرسخولخ هللِا صلى هللا: ]عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه أنه قال: ومن وجوهه حديث
نـ َيا َكأَنََّك وسلم مبن كيبَّ فـََقاَل:   :  .َغرِي ٌب َأو  َعابِرخ َسِبي لٍ كخن  يف الدُّ وََكاَن اب نخ عخَمَر َرِضَي هللاخ َعنـ هخَما يـَقخو لخ

َساَء. َوخخذ  ِمن  ِصحَّتِ 
َ
َتِظِر امل َت َفال تـَنـ  َتِظِر الصََّباَح، َوِإَذا َأص َبح  َك ِلَمَرِضَك، َوِمن  ِإَذا أَم َسي َت َفال تـَنـ 

َو ِتكَ 
  . (2) [َحَياِتَك مل

يتمظهر الالتساق يف حالة املزاوجة بني إثباتني ال يقعان يف الّنسق الربهاين نفسه، دون أن   
 ينفي الواحد منهما اآلخر منطقيا. 

فاألخذ من الصحة ال ينفي وجود املرض، وكذلك األخذ من احلياة ال ينفي قدوم املوت،   
ابلرغم من أن نّص اخلطاب يرمي إىل احلّث على استغالل الصحة واحلياة واألخذ منهما ما استطاع 

فالسياق الرتكييب أثبت املرء إىل ذلك سبيال، مع احتمال حدوث املرض واملوت يف السياق الزمين، 
 لشيء ونقيضه، وزاوج بينهما رغم أن "الصّحة" و"احلياة" مها املعنيان ابلنسق احلجاجي الربهاين. ا

 قد يقول قائل: أين تتجّلى اآللية الربهانية اليت ميكنها فرز العناصر املعنية ابلنسق احلجاجي؟.

                                                           

.     180عندما نتواصل نغري، ص (1)

.      1306، ص6416صحيح البخاري، حديث موقوف، كتاب الرّقاق، حديث رقم:  (2)
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عالقة »يقوم على  -كوسيلة حجاجية منطقية– Incompatibilité"الالتساق"اجلواب: إن مبدأ 
الالتساق غري املباشر بني شيئني متناقضني، يكون اجلمع بينهما يف نفس النسق القويل من ابب 

 . (1)«أتكيد الواحد ونفي اآلخر
إذ ليس املراد إظهار التناقض الظاهري بني )الصحة/املرض( أو بني )احلياة/ املوت( يف نص   

وذلك يف احلديث، بل املراد أتكيد األخذ من الصحة واستغالهلا، وكذلك األمر ابلنسبة إىل احلياة، 
 طاعة هللا واالئتمار أبوامره واالنتهاء عن نواهيه، فتكون املعادلة املنطقية كاآليت: 

    
  

 

 

بني موقفني غري  ،جتعل السامع يف وضعية صعبةفتأيت قوة الالتساق احلجاجية من كوهنا 
مّتسقني، حيث يبدو معها القول متناقضا شكليا )اجلمع بني املتناقضات(، لكن الواقع واملمارسة 

 الكالمية ميكن هلا أن تنزع من القول هذا النوع من الالتساق.

ويضارع هذا احلديث حديٌث آخر مشهور، وهو حديث مرفوع إىل النيب عليه الصالة 
والسالم، اشتمل على متناقضات مخس، ونّصه: ]عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه أن النيب صلى 

 ،َل َسَقِمكَ ب  ِصحََّتَك قَـ ، وَ َل َهَرِمكَ ب  اَبَك قَـ بَ شَ  م  نِ تَ غ  اِ  ،سٍ َل مَخ  ب  ساا قَـ مَخ   م  نِ تَ غ  اِ هللا عليه وسلم قَاَل: 
 .(2) [ِتكَ و  َل مَ ب  اَتَك قَـ يَ حَ وَ  ،ِلكَ غ  َل شخ ب  اَغَك قَـ رَ فَـ وَ  ،رِكَ ق  َل فَـ ب  ِغَناَك قَـ وَ 

فكل هذه املتناقضات الضديّة املذكورة يف احلديث تشّكل نسقا حجاجيا، يؤّكد األول منها  
كغرض من مقاصد احلديث ومقتضى املعىن، وهي )الشباب، الصحة، الِغىن، الفراغ، احلياة(؛ إذ إن 

                                                           

.     181عندما نتواصل نغري، ص (1)

.      7846حديث مرفوع، ورواه احلاكم أيضا يف املستدرك، حديث رقم:  (2)

 الالتساق
    الصحة )نسق حجاجي منطقي( مرض    ≠صحة 

 الالتساق
    احلياة )نسق حجاجي منطقي(    وتم ≠ حياة
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دث خلال يف ذهن السامع، أو على األقل إضعاف  قوته هذا الرتاتخب يف سرد الفكرة ونقيضها حيخ
ستداللية، حيث جيعله يقبل األطروحة املقّدمة له، أو يرتاجع عن األطروحة اليت يؤمن هبا، فيكون اال

 موضوعا جديرا ابلتأمل والنظر العقلي.

فالعناصر اخلمسة: أايم الشباب والصحة والِغىن والفراغ واحلياة، هي أايم للعمل والتأّهب  
فمن فاته العمل فيها مل يدركه عند جميء أضدادها، وال ينفعه التميّن واالستعداد واالستكثار من الزّاد، 

واإلمهال يف زمن الفرصة، فإن بعد كّل شباب هرماا، وبعد كّل صحة لألعمال بعد التفريط منه، 
، فمن فّرط يف العمل يف احلاالت  سقماا، وبعد كّل غىن فقراا، وبعد كّل فراغ شغالا، وبعد كّل حياة مواتا

 مل يدركه يف الثانية.األوىل 

أاّل وجود »من أدوات الرباهني املنطقية العقلية، وحمصوله  "الثالث املرفوع"هذا ويعترب مبدأ  
، فيوّظف هذا املبدأ للربهنة على (1)«لـحدٍّ وسط بني نقيضني، فالشيء إما أن يكون أو ال يكون

وجتعل املتلّقي يـختار ختفي بذلك التناقضات الضمنية والـمحتملة يف القول، ـالقول احلجاجي، حىت ت
 اإلجيايب واملناسب الذي يقرتحه املتكلم. 

الشهري منوذج برهاين على ذلك، وهذا نّصه: ]عن أيب هريرة رضي هللا  "الوعاءين"فحديث  
َا فـَبَـثـَثـ تخهخ  ،ِوَعاَءي نِ  ي ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّخ َعلَ  َرسخوِل اَّللَِّ  ِمن   َحِفظ تخ قال: موقوفا عنه  َوأَمَّا  ،َفَأمَّا َأَحدخمهخ

َخرخ فـََلو  بـَثـَثـ تخهخ قخِطَع َهَذا ال بـخل عخومخ   . وأشار إبصبعه إىل حلقه. (2) [اآل 

ففي الرتكيب حجة أليب هريرة رضوان هللا عليه، قائمة على ذكر نقيضني؛ األول )بثُّ العلم 
 ، والثاين )علٌم وأحاديث ال ميكن بّثها وذكرها(. (عليه الصالة والسالمالذي َحِفظَهخ من النيب 

                                                           

. 22املنطق الصوري والرايضي، عبد الرمحان بدوي، مرجع سابق، ص (1)

.       41، ص120صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم:  (2)
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قطَع يخ ف؛ فإما أن يبّث ما حفظه من أحاديث، "الثالث املرفوع"مبدأ  يشّكالنوهاذان النقيضان 
 فيه إشارة إىل خوف أيب هريرة من القتل. إما أالّ يبّث فيسلم، و ه، و بلعومخ 

اختيار التوافقات احملتملة »النسق الربهاين الذي يتلّقاه سامع احلديث أو قارئه يعمد إىل إن  
حبيث يسمح هذا  .(1)«استبعاد ما هو غري مالئمنفسه الوقت  املالئمة للمتكلم، ويف "التناسبات"

 االختيار إبقحام مفاهيم وأفكار واصفة هلاذين املتناقضني )بّث األحاديث/ عدم بّثها(.

يف االختيار الصعب الذي يعمل على  ،تكمن القوة احلجاجية هلذا املبدأ الربهاين للنقيضني 
احتواء املستمع وخلخلة اختياراته املسبقة، فيضطّر إىل التسليم بصدقية النقيض األول )األحاديث 

ملبثوثة من العلم(، مع حماولة البحث والتحّري عن النقيض الثاين )األحاديث غري املبثوثة والباقية يف ا
يربّر الكثري من األفكار  ،صدر أيب هريرة(، خاصة وأن مبدأ عدم وجود حّد بني نقيضني يف الربهان

 تبدو غري ذات مصداقية.والتصورات اليت 

 ،بثّه على األحاديث اليت فيها تبيني أُساء أمراء السوءمحل العلماء الوعاء الذي مل ي»فقد 
وأحواهلم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يخكيّن عن بغضه وال يصرّح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: 

. يشري إىل خالفة يزيد بن معاوية، ألهنا كانت سنة ستني أعوذ ابهلل من رأس السّتني وإمارة الصبيان
 .(2)«هللا دعاء أيب هريرة، فمات قبلها بسنةمن اهلجرة، واستجاب 

على ضرورة  فمن الواضح أن نص احلديث انعقد على متناقضني ال اثلث هلما، حماججةا 
هذا الذي مل يبثّه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه »األول وِصدقية الثاين، وهذا األخري مربّر إخفاؤه، فـ

                                                           

.       183عندما نتواصل نغري، ص (1)

.       1/216فتح الباري،  (2)
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لفنت، والنص على أعيان املرتّدين واملنافقني، وحنو هذا ممّا ال الفتنة أو القتل، إمنا هو ممّا يتعلق أبمر ا
 .(1)«يتعلق ابلبّينات واهلدى

وهكذا تسري العديد من النصوص يف صحيح البخاري على هذه األدوات الربهانية املنطقية  
على تقابل ، املبين (2)"التقابل"، جند مبدأ "الثالث املرفوع"و "الالتساق"العقلية، ففي مقابل مبدَأي  

طريقة عقالنية يستوعبها »ظاهرة أو حدث مع نتيجته، لتتشّكل ثنائيات ينسجها النص الربهاين، كـ
 . (3)«العقل اإلنساين بسرعة فائقة، تسّهل عملية الفهم، وتساعد على إدراك األشياء

اجلسم(. إذ يلزم حدث عّلة مرضية يف ـعلى الساخن/ يخ البارد كالتقابل احلاصل يف قولنا: )إفراغ الطعام 
من ظاهرة امتزاج البارد ابحلاّر نتيجة، وهي عّلة املرض، وهذا األمر يتقّبله العقل البشري ويستوعبه 

 للتجربة واالختبار. قابل ، ألنهبسالسة

اَل َفَشا ، وَ ِقَي يف قـخلخوهِبِمخ الرُّع بخ ، ِإالَّ أخل  َر ال غخلخولخ يف قـَو ٍم َقطُّ َما َظهَ حيصل التقابل يف حديث: ] 
َيالَ ، وَ ِإالَّ َكثـخَر ِفيِهمخ ال َمو تخ الّزاَِن يف قـَو ٍم َقطُّ  ، َواَل الَّ قخِطَع َعنـ هخمخ الّرِز قخ ، َوال ِميزَاَن إِ اَل نـََقَص قـَو ٌم ال ِمك 

قِّ  ِد ، ِإالَّ َفَشا ِفيِهمخ الدَّمخ َحَكَم قـَو ٌم ِبَغري ِ احلَ     .(4) [ ِإالَّ َسلََّط اَّللَّخ َعَلي ِهمخ ال َعدخوّ ، َواَل َختَـَر قـَو ٌم اِبل َعه 

ينبين احلديث على تقابل ثنائيات؛ تؤّدي بتقابالت استلزاما حصوليا، أي حصول الشيء  
حبصول السبب املقابل له، فظهور )الغلول( وهو مرض اجتماعي حاصله إنقاص أموال الَفيء. يؤّدي 
إىل أزمة نفسية مقابِلة، من مظهرها )إلقاء الرعب يف القلوب(، وهذا من شأنه أن يؤّدي بدوره إىل 

                                                           

.       2/186اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق،  (1)

. 184ينظر: عندما نتواصل نغري، ص (2)

. 184املرجع نفسه، ص (3)

.      4068رواه أيضا احلاكم يف املستدرك، وابن ماجة، كتاب الفنت، حديث رقم:  (4)
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تقابله نتيجة نتائج حاُسة يف غري صاحل اجملتمع الذي ميارس هذه األعمال، فالسبب مرض اجتماعي 
 جتعل حياة الناس يف خوف وفوضى.

مجتمع، يؤدي إىل )نتيجة كونية تدخل يف ـكما أن تقابل )فشخّو الزان( كمرض أخالقي يف ال
وت، ومصداق هذا التقابل اليوم إطار السنن التكوينية، وتسهم يف هالك النسل(، وهي حدوث امل

 يدز. األمراض املتنقلة عرب اجلنس كاإل انتشار

مث إن تقابل )نقص املكيال وامليزان( كمرض اقتصادي وأخالقي، يؤّدي إىل أزمة معاشية هي )انقطاع 
 الرزق(، وهذا معناه هالك األموال.

خالقية هي )التقاتل وهكذا فتقابل )احلكم بغري احلّق( كمرض سياسي، يؤّدي إىل أزمة أ
والتنازع(، وهذا ما سيؤثّر على استمرار النسل، ويعمل على ختريب العمران البشري. وكذلك فإن 

َر ابلعهد( مرض أخالقي ونفسي،  يؤّدي إىل )أزمة حروب( وتقاتل وتسّلط األعداء، وابلتايل )اخلَتـ 
احل العباد، من حفظ للدين والعقل اخلوف وضياع األمن، وتعثّر االقتصاد، واهنيار البالد، وذهاب مص

 .(1)والنفس والِعرض واملال

يستثري العقل البشري أكثر إىل تشغيل آلية  ،إن تقابل هذه الثنائيات هبذا النمط االستلزامي 
يكون اهلدف من بناء »اإلدراك والّنظر، ألن كّل هذه احلقائق قابلة للمالحظة والتجريب الواقعي، فـ

القول بناءا تقابليا طرحاا إشكاليا للفكرة أو األطروحة، أي البحث عّما وراء تقابل األفكار، وليس 
ذلك إىل ألن العقل يتجاوز البحث يف التقابل يف ذاته، أو البحث يف الثنائيات املتعارضة فيما بينها، 

قف، الستخالص الدالالت واحلقائق الكامنة تفكيك األطروحات واألحداث واألفكار والوقائع واملوا
 .(2)«وراء ذلك

                                                           

. 24السَّوسوة، مرجع سابق، ص ينظر: فقد املوازانت يف الشريعة اإلسالمية، عبد اجمليد حممد (1)
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وهي ليست مذكورة على سبيل احلصر، ملتقابلة سبباا ونتيجةا برهانيني، امتّثل تلك الثنائيات 
اليت تتحكم يف الظاهرة اإلنسانية يف مستواها األخالقي، وإمنا جمّرد أمثلة بسيطة للّسنن الكونية، 

االجتماعي، السياسي، االقتصادي، الرتبوي، العسكري، العمراين والنفسي، أي إهنا متّس كل حياة 
 الناس. 

وأبمثلة متس بعض فاحلديث يقّدم برهاان منطقيا مخعينا يف فهم احلركة التارخيية واالجتماعية 
ردة ال تتخلف يف طّ ، وسنن موقوانني، مبين على أسباب احلديث ، مبعىن أنيةجوانب احلياة اإلنسان

. ومن هذا املنطق دة لكل قضية من القضااي املطروحةيف حالة توفر الشروط احملد، أي زمان وال مكان
، أن خيرتق حدود الزمان، وإحاطته ابألمور، حبكمته، استطاع النيب عليه الصالة والسالم، ابلذات
، وليس كذلك رمجاا ابلغيب، االغثاء( اليت تعيشها أمتنا اليوم. فهو ليس تكهنليقرر مسألة )، واملكان

وهذا هو املنطق الكلي الذي ، قوانني احلركة التارخييةو ، لسنن اإلهليةابهو وعي ف. ، وفهمروإمنا تبصّ 
ومواقف ، رب عمليةومن خالل جتا، بوعي، وتنبههم عليه، جاءت السنة النبوية لتثبيته يف حياة الناس

بكل ما حتمله من ، هو اتريخ احلضارة اإلسالمية، صنعت أحداث قسم من التاريخ العاملي، بشرية
  .خصائص متميزة

، واحلكم بغري احلق، ونقص املكيال وامليزان، والزَّن، فلو تساءلنا مثالا عن سبب فشو الغلول
، على صعيد آخر من األسباب، ترسم لنا وعياا آخر النصوص احلديثيةلوجدان ، ؟خلاواخلرت ابلعهد.. 

قال رسول هللا : عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه] واملنطق االستداليل رمبا يهدينا هذا احلديث إليها:
َلى بَيِع اَل حَتَاَسدوا، َوالَتـََناَجشوا، َواَل تـََباَغضوا، َواَل َتَدابَروا، َواَل يَِبع بَعضخكخم عَ : صلي هللا عليه و سلم

ِذبخهخ، َوالحَي ِقرخهخ  سلم، اَل َيظِلمهخ، َواَل خَيذخلخهخ، َوال يك 
خ
سِلمخ َأخو امل

خ
، التَّقَوى بَعٍض، وَكونوا ِعَباَد هللِا ِإخَواانَا، امل

ِب امرىء ِمن الشَّرِّ  -َويخشريخ ِإىَل َصدرِِه َثاَلَث َمراتٍ -َهاهخَنا  سِلَم، حِبَس 
خ
ِسلِم   َأن حَي ِقَر َأَخاهخ امل

خ
كخلُّ امل

سِلِم َحرَام
خ
 .(1) [َوِعرضخه ،َوَمالخه ،َدمخهخ  :َعَلى امل
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، تؤدي إىل سلوكيات، وأخالقية، .. أمراض نفسية، والتدابروالتباغض، والتناجش، فاحلسد
، واخلذالن، والظلم، خرالبيع على بيع اآلف.. ثر يف احلركة االجتماعية أبكملهاتؤ ، وأعمال للجوارح

وكل هذه الظواهر السقيمة هي ، والتحقري .. إخل أمراض أخرى تصدر عن نفس مريضة، والكذب
وابلتايل حيدث االهنيار ، تها يف النفوسنَ بعد أن تكون قد كوّ  ،اليت تصنع األزمة داخل اجملتمع

 .االجتماعي

لى ومؤشراا ع، منبهاا إىل مصدره، سلم يشري إىل مركز الداء العضالوالرسول صلي هللا عليه و  
، نفسه احلديث . وهلذا جنده يفسوالنف، والعقل، والفؤاد، القلب يفقيقي )التقوى ههنا( موقعه احل

الذي يلهمها ، والناظم األخالقي، وتزويدها ابلضابط الروحي، يضع حدوداا أخالقية حلفظ القلوب
 (.وعرضه، وماله، دمه: القدرة على االنسجام مع سنن هللا يف اخللق، )كل املسلم على املسلم حرام

فيقوم القول احلجاجي بتوظيف هذا النوع من التقابالت يف االستدالل واحلجج واإلقناع، 
   حيث يتّم بناء القول على شكل معادالت منطقية متقابلة، وذلك هبدف إبراز القوة احلجاجية »

La force Argumentatif يقبل على  وتوجيهها بشكل عقالين، حىت حتّرك تفكري املستمع وجتعله
 .(1)«القول

االستلزامي يف األحاديث عند حّد إثبات اإلشكاالت اليت هتّم  "التقابل"وال يتوقف مبدأ 
العقل البشري لتحريك آلية الفهم واإلدراك لديه فحسب، بل يتعّداه إىل إثبات براهني حلولية لكثري 

 من املشكالت والقضااي اإلنسانية، وذلك برسم منهاج هلذه احللول، وإعطاء التدابري العلمية لذلك.

من حديث: ]عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه  وهذا ما نستخلصه
ِلمِ اوسلم قال:  ِلمخ َأخخو ال مخس  ِلمخهخ  َواَل  ،اَل َيظ ِلمخهخ ، ل مخس  يِه َكاَن اَّللَّخ يف ، َوَمن  َكاَن يف َحاَجِة َأخِ يخس 

ِلمٍ  ، َوَمن  فـَرََّج َعن  َحاَجِتهِ  ا اَّللَّخ َعن هخ كخر بَةا ِمن  كخرخاَبتِ كخر بَةا فـَرََّج  مخس  ِلما َستَـَرهخ  يـَو ِم ال ِقَياَمِة، َوَمن  َستَـَر مخس 
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ففي احلديث تقابل ثنائيات استلزامية، تضّمنت براهني حلولية تسعى إىل    .(1) [اَّللَّخ يـَو َم ال ِقَياَمةِ 
 أتسيس القاعدة األخالقية للسلوك البشري، وبناء توجيهات من قبيل:

 )قضاء حوائج الناس/ كان هللا يف حاجته(.- 

 )تنفيس كخرب الدنيا/ يقابله تنفيس كخَرب اآلخرة(.- 

 )ِسرت املسلم/ ِسرٌت من هللا يف الدنيا واآلخرة(.- 

وكلها تقابالت ال ينزاح عنها املنطق العقلي للربهان، ألهنا حتمل خاصية االستلزام اليت يتفاعل 
زرحخ عنها؛ فالتوجيهات والطّرائق اليت قّدمها النيب عليه الصالة والسالم تروم معها الذهن البشري، وال ي

حتقيَق الرقي الروحي والسلوكي، وتقّدم حلوال عملية آلفة األاننية والبغض واحلسد والبخل وغريها، 
،  وهذه مظاهر للغاية األخالقية واالجتماعية اليت قصدها النص، فلقد رخبط كّل فعل بـجزاء من جنسه

 كتنفيس الكخرب، والتيسري على الـمخعسر.

وهكذا تواصل منطقية النصوص احلديثية يف تقدمي نظامها الربهاين للحركة التارخيية، ورسم 
وعيها يف شكل نظام منهجي أخالقي، ميكن اختباره يف الواقع، وما الغاية إال احلفاظ على مقاصد 

 الشارع من الوجود والتكليف. 

)الربهان املنطقي والشواهد على  على العرض العام واخلاص لبعض النصوصويف األخري وبناء 
العقلي( من صحيح البخاري، فقد مّكننا على األقل من اكتشاف املداخل األولية واألدوات اإلجرائية 

ذه النصوص، وكذا الوقوف على منهجها اليت ميكن التوّسل هبا من فهم منطقية النظام الربهاين هل
االستداليل ورؤيتها املنّظمة للظواهر اإلنسانية، وتعاملها مع عامل األسباب واملسّببات، فعمق هذه 
األحاديث يعرّب عن وعي النيب عليه الصالة والسالم وصحابته، وإدراكهم الثاقب لقانون السببية يف 
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اخللق"، وعليه فإن السنة النبوية ساحة خصبة هلذه السنن  الكون، أو ما يعرف فقهيا بـ"سنن هللا يف
والقوانني يف األنفس، السلوك، الكون..اخل، واكتشافها وفهمها وتسخريها، مطلب شرعي وإنساين، 

 والزمة منطقية، ال تقوم من دوهنا حياة إنسانية مستقيمة. 

ل فهم مقاصدّي لكل النصوص وأزعم أن الدراية هبذه القوانني تعترب مـمـرّا آمنا وفاعال ألج
استثمارها يف َمأ َسسة هذه  -بناء على هذه الدراية والفهم-ذات الصفة املنطقية العقلية، فيمكن 

املفاهيم، خاصة يف مناهج التعليم، وقطاع اإلعالم بكّل أشكاله، والفنون، والرايضة، والسياسة 
 واالقتصاد وغريها.

 

 

 

 البخاري: صحيح الفاعلة يف: الوسائل احلجاجية لثملبحث الثاا

 العنصر األول: احلجاج ابالرتباط الشرطي يف صحيح البخاري

ومعىن ذلك أنه يقع إلزام الشيء ، (1)«هِ ري ِ غَ  وثِ دخ حخ ـلِ  ءِ ي  الشَّ  وثخ دخ حخ » لغةالشرط  أسلوب 
زام حدوث لويصدخق هذا على االصطالح النحوي لكلمة "الشرط"؛ إذ يدّل على إوالتزامه عموما، 

(، فيلزم حدوث االجتهاد  احلََدِث أو التزامه، حلدوث َحَدث آخر، مثل قولنا: )إن تـجتهد  تنجح 
 حلدوث النجاح.
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َز )والرتكيب املعرّب عن فكرة التعليق بتمامها يسّمى "اجلملة الشرطية"، حنو:   إن تعمل  خريا جتخ
 : (1)(، وغالبا ما تقوم اجلملة الشرطية على أركان ثالثةبه

 تؤّدي وظيفة الرّبط والتعليق، يخصطلح عليها "أداة الّشرط".أداة  .1
 ركن معلَّق عليه يسّمى "عبارة الّشرط"، وهي يف املثال السابق )تعمل  خريا(. .2
َز به(.  .3  ركن معلَّق نصطلح عليه "عبارة اجلواب"، وهي يف املثال السابق )تـخج 

نزلة السبب، والثاين مبنزلة املسّبب، والشرط أسلوب لغوي ينبين ابلتحليل على جزأين؛ األول مب
 .(2)يتحّقق الثاين بتحّقق األول وينعدم ابنعدامه

فالعالقة ، (3)وقد ذهب بعضهم إىل أن الثاين قد ال يكون مسّببا من األول وال متوّقفا عليه
ْن ﴿مستشهدين بقوله تعاىل: بني الشرط واجلزاء ليست ابلضرورة حاصلة ترابطا، 

ِ
فََمثَُُلُ ََكَثَِل إلََْكِْب إ

ِملْ  ْكُه يَلْهَثْ  ََتْ ثخ الكلِب ليس »: "فاضل السامّرائي"[، بقول 176﴾ ]األعراف/عَلَْيِه يَلْهَْث َأْو تَْْتُ فله 
 .(4)«متوّقفا على احلمل عليه أو ترِكِه، إذ هو يلهثخ على كّل حال

ضبطه على  -بناء على ذلك–سلكت  فلسفة الشرط مشارَب عّدة، لعّله َحرّي  لذلك فقد
 -ضرورة-لغوي متكّون من جزأين، يتحّقق الثاين بتحّقق األول، وال ميتنع النحو التايل: إنه بناء 

ابمتناعه، وجيب أتكيد االتباط بني مجلة الشرط ومجلة اجلواب خالفا ملن قال إبمكانية استقالل الثانية 
انب الصواب؛ ألن معىن الثانية مرتبط ابألوىل من كّل وجه، ففي قولنا: )إن ع ن األوىل، وهذا قد جيخ

َز به( غري مستقّلة عن األوىل تركيبا ومعىن.  تعمل  خريا جتخ
                                                           

م، 2003-1األردن، ط-ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، سناء محيد البيايت، دار وائل للنشر، عّمان (1)
. 353ص

. 353ينظر: املرجع نفسه،  (2)

. 56دت، ص-لبنان، دط-و العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، دار الكتاب العريب، بريوتينظر: يف النح (3)

. 4/53م، 2000-1لبنان، ط-معاين النحو، فاضل صاحل الّسامرّائي، دار الفكر، بريوت (4)
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دث أثرا حجاجيا ابلغا يف بنية اخلطاب، ألن  إن صور االرتباط بني الشرط واجلواب حتخ
التعليق؛ أي وقوع الشيء لوقوع غريه، وهذا ما ميكن االستعانة به يف االرتباط الشرطي قائم على مبدأ 

، لتقوية احلجج، وتفنيد تصّورات املخالف، فاألصل يف التعليق الشرطي Persuasionعملية اإلقناع 
فجملة الشرط هي املعّلق عليها، ومجلة جواب الشرط هي اليت يرتّتب  ،(1)أن يتوّقف الثاين عن األول

ن قَاتَلُوُُكْ فَاْقُتلُوُهُْ ﴿عليها الفعل، فإذا وقع األول وقع الثاين، وذلك حنو قوله تعاىل: 
ِ
[، 191]البقرة/﴾فَا

ُُتْ فََماوقوله: ﴿ ْن ُأْحِِصْ
ِ
تَيََْسَ ِمَن إلْهَْديِ  فَا ََل ﴿[، وقوله: 196﴾]البقرة/إس ْ

ِ
ٍة فَنَِظَرٌة إ ْن ََكَن ُذو ُعَْسَ

ِ
َوإ

ةٍ   [. 280]البقرة/﴾َميََْسَ

خرج الشرط عن ذلك، فال يكون الثاين مخسّببا عن األول، وال متوّقفا عليه، ممّا يتيح ـوقد ي
ِملْ  ﴿جماال أرحب يف امللفوظ احلجاجي واإلقناعي، كقوله تعاىل:  ْن ََتْ

ِ
عَلَْيِه يَلْهَْث َأْو  فََمثَُُلُ ََكَثَِل إلََْكِْب إ

ْكُه يَلْهَثْ  ّقفا على احلمل عليه أو تركه، فهو يلهث على كل و تالكلب ليس م [؛ فلهثخ 176]البقرة/﴾ تَْْتُ
ن  حال، وإمنا ذكر صفته فقط، وترك للذهن جماال لالقتناع مبقتضى السياق، ومثل قوله عّز وجّل: ﴿

ِ
فَا

 َ نه إَّلله
ِ
هْوإ فَا ب   تََول وهللا ال حيّب الكافرين سواء سواء توّلوا أم آمنوا، فليس [، 32﴾]آل عمران/إلََْكِفرِينَ  ََّل ُُيِ

ن َكرِْهُتُموُهنه فََعََسٰ َأن تَْكَرُهوإ َشيْئًاالثاين مشروطا ابألول وال مسّببا عنه، ونـحو قوله أيضا: ﴿
ِ
ُ  فَا َعَل إَّلله َوََيْ

إ كَِثًْيإ ن ُكنُتْ ﴿، وقوله: [19النساء/﴾]ِفيِه َخْْيً
ِ
َا إلنهاُس إ يَن تَْعُبُدوَن ِمن  ِديِن  ِم ن َشٍك   ِف  قُْل ََي َأُّي  ِ فَََل َأْعُبُد إَّله

 ِ ِرْص ﴿فهو ال يعبد غري هللا، سواء شّكوا أم آمنوا، وقوله: [، 104﴾]يونس/ُدوِن إَّلله ن ََتْ
ِ
نه  ُهَدإُهُْ  عََلٰ  إ

ِ
فَا

َ ََّل َُّيِْدي َمن يُِضل   ُعوإ َما﴿، وقوله جّل وعال: [37النحل/﴾]إَّلله ن تَْدُعوُُهْ ََّل يَْسَمُعوإ ُدعَاَءُُكْ َولَْو ََسِ
ِ
تََجابُوإ  إ إس ْ

وإ فَالنهاُر َمثًْوى ﴿دعوهم أم مل يدعوهم، وقوله: [، فهم ال يسمعون الدعاء سواء 14]فاطر/﴾لَُُكْ  ن يَْصِِبُ
ِ
فَا

تَْعِتُبوإ فََما ُُه ِم   ن يَس ْ
ِ
ههُْمۖ  َوإ ؛ فالنار مثواهم صربوا أم مل يصربوا، وقوله: [24فصلت/﴾]َن إلُْمْعتَِبيَ ل

ََلُ عََل قَلِْبكَ  َمنْ  قُلْ ﴿ هُه نَزه ن
ِ
إ ِلِجِْبِيَل فَا ًقا ِلَما بَْيَ يََديْهِ  ََكَن عَُدوًّ ِ ُمَصِد  ْذِن إَّلله

ِ
، وهو قد أنزله على [97البقرة/﴾] ِِب

َ  ِمنْ  َوَما تَْفَعلُوإعادوهخ أو والوه، وقوله عّز وجل: ﴿قلبه عليه الصالة والسالم، سواء  نه إَّلله
ِ
ِبِه  َخْْيٍ فَا

                                                           

-الكتب العربية، القاهرة ينظر: الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الّزركشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء (1)
. 2/354، 1957-1مصر، ط
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ليس الشرط على هذا من ابب »وهو عليم ابألفعال سواء فعلوا خريا أم شرّا، فـ[، 215/بقرة﴾]ال عَِليٌ 
بلال خيرج عن السببية يف سياقات   .(1)«السبب والـمخسّبب دوما، وإمنا األصل فيه أن يكون ذلك

 كثرية. 

 اجلزاء قسمان:»جاء يف )حاشية الصّبان(: 

 أن يكون مضمونه مسّببا عن مضمون الشرط، حنو: )إن جئتين أكرمتخك(. -أحدمها

به مسّببا؛ أال يكون مضمون اجلزاء مسّببا عن مضمون الشرط، وإمنا يكون اإلخبار  -والثاين
متك أمس(، واملعىن: إن اعتدَت عليَّ إبكرامك إايي، فأان أيضا أعتّد حنو: )إن تكرمين فقد أكر 

  .(2)«عليك إبكرامي إايك

 

ال أن تكون نسبة »فرتكيب الـمجازاة ال يكون فيه اجلزاء متوّقفا على الّشرط ابلضرورة، و
 ، فيكون يف الرتكيب حاٌل وحال.(3)«الّشرط دائما إىل اجلزاء نسبَة السبب إىل الـمخسّبب

وقد عخلم اضطرارا أن أهّم ما ميّيز الرتكيب الشرطي ارتباط عباريَت الشرط واجلواب فيها، ويكون 
 :  (4)هذا االرتباط على أوجه ثالثة

 ارتباط َسببـي: -1 

                                                           

. 4/54معاين النحو، السامرائي،  (1)

. 4/22دت، -مصر، دط-( حاشية الصبان على شرح األمشوين، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة2)

.  2/355الربهان يف علوم القرآن،  (3)

دت، -ينظر: الرتكيب اللغوي للشعر العراقي املعاصر، مالك يوسف مطليب، دار الرشيد للطباعة والنشر، العراق، دط (4)
. 386ص
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اجلواب مخسبَّبة عن الشرط والزمة هلا، حنو: )إن تفز  تنل  جائزة(؛ فإن نيل وفيه تكون عبارة  
 ،  ويتحّقق بتحّققه وينعدم ابنعدامه.اجلائزة سببخهخ الفوزخ

 ارتباط تالزُمي: -2

وفيه يقتصر ارتباط عبارة اجلواب بعبارة الشرط على التالزم، وتنعدم السببّية، ومنه قوله تعاىل:  
ِ َِلآٍَت  َمنْ ﴿ نه َأَجَل إَّلله

ِ
ِ فَا مسّببا عن فإن جميء أجل هللا ال يكون  ،[05﴾]العنكبوت/ََكَن يَْرُجو ِلقَاَء إَّلله

رجاء لقائه، فليس مثّة سببّية يف هذه اآلية الكرمية، واالرتباط بني عباريت الشرط واجلواب يقوم على 
 جيء أجله تعاىل ولقائه أمران متالزمان. ـوجه املالزمة، فإن م

 ارتباط تقابُلي: -3

هَْر كقوله تعاىل: ﴿الربط بني عباريت الّشرط واجلزاء على سبيل املقابلة بينهما،  فيه يكون   ْن ََتْ
ِ
َوإ

ه َوَأْخفَى هُه يَْعََلُ إلَِس  ن
ِ
فاالرتباط بني عباريت الّشرط )تـجهر ابلقول( وعبارة اجلواب [، 07﴾]طه/ِِبلْقَْوِل فَا

)فإنه يعلم السّر وأخفى( قائم على وجه املقابلة بني اجلهر والسّر؛ فاجلهر صفة بشرية تشري إىل ضعف 
 وعلمه الـممتّد إىل خفااي األشياء واحلقائق. ة اخلالق املخلوق إزاء عظم

 ومن االرتباط على وجه املقابلة قول الشاعر:  

 (1)فأنَت ال تنَسى والَ تـموتُ   اي ربُّ إن أخطأُت أو نسيتُ 

  ) قائم على إن ارتباط عبارة اجلواب )ال تنسى وال تـموت( بعبارة الشرط )أخطأتخ أو نسيتخ
 وجه املقابلة.

 ومنه كذلك قول آخر: 

                                                           

-البيت منسوب لـ"رؤبة بن العّجاج". ينظر: اخلصائص، ابن جين، حتقيق: حممد علي النّجار، دار الكتب العلمية، بريوت (1)
.3/185دت، -لبنان، دط
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َيارًا بِـَها لَـَغرِيــبُ   َفَمن ياُك َأْمَسى ابلـَمِديَنِة رِْحُلهُ   (1)فَِإيّنِ َوقـَ

 فإن االرتباط قائم على وجه املقابلة بني من يقيم يف املدينة من أهلها، ومن يقيم غريبا فيها. 

واجلواب يف مظاّن اللغة، يتبنّي اطّراد بني الشرط من خالل استقراء صور االرتباط والتعليق  
ما نلحظه يف صحيح البخاري أيضا، لذلك تكتفي منوَذَجي االرتباط السبيّب واالرتباط التالزمي، وهذا 

هذه الدراسة ببسط هاذين النموذجني، الستنطاق األثر احلجاجي الذي حيدثه هذا النمط الرتكييب 
 أثناء اخلطاب واحملاججة. 

  األول: االرتباط السبيب وحجاجيته يف صحيح البخاريالنموذج 

، (2) [م  اهَلخ وَ م  أَ وَ  م  هخ اءَ مَ  دِ ينِّ وا مِ مخ صَ عَ  كَ لِ وا ذَ لخ عَ ا فَـ ذَ إِ ومن شواهده قوله صلى هللا عليه وسلم: ]فَ  
فاالرتباط بني الشرط واجلواب يف تركيب احلديث ارتباط سبيب؛ حيّقق وظيفة حجاجية هي وظيفة 

، وهي عالقة حجاجية شبه منطقية تّتخذ من األدوات اللغوية الشرطية مطية اإلقناع، "االقتضاء"
 . (3)وجتعل احلجة تقتضي النتيجة

والزمة هلا؛  ،(4) عبارة )عصموا ميّن دماءهم وأمواهلم( مسّببة عن عبارة الشرط )فعلوا ذلك( إن  
ة والسالم، ويتحقق بتحّققه وينعدم إذ إن عصمة دماء الناس سببه حتّقق شروط رسول هللا عليه الصال

. واملقصد من ذلك مقصد حجاجي حبت؛ إذ يراد سّد ذريعة من يعتقد أن النيب عليه (5)ابنعدامه
                                                           

ي". ينظر: الكتاب، سيبويه، حتقيق: حممد عبد السالم هارون، أورده  (1) مجخ سيبويه يف شواهده منسواب لـ"ضابئ بن احلارث الربخ
.1/75م، 1977-طبعة بوالق، مصر، دط

. 18، ص25صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (2)

.  335، صينظر: احلجاج يف الشعر العريب القدمي، سامية الدريدي، مرجع سابق (3)

مجلة الشرط )فعلوا( هي إشارة إىل الشروط اليت وضعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىّت ال يقاتل الناس، وهي التوحيد  (4)
ابهلل، والشهادة لرسوله ابلنبوة، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة. 

. 385ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، مرجع سابق،  (5)
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 لَ اتِ قَ أخ  ن  أَ  تخ ر  و"القهر" لآلخر، لقوله يف أول احلديث: ]أخمِ  "التغّلب"الصالة والسالم يؤمن بفلسفة 
، "االقتضاء احلجاجي"...[، فإن احملاججة ابلتعليق واالرتباط السبيب القائم على عالقة ىتَّ حَ  اسَ النَّ 

 تدّلل على أن نزعة التغّلب والقهر عارضة وليست غائية.

ما جاء يف احلديث قوله صلى  "االستغراق"داللة ومن مناذج االرتباط السبيب احلجاجي املفيد  
َسَن  هللا عليه وسلم: ] اَلَمهخ ِإَذا َأح  ثَاهِلَا َأَحدخكخم  ِإس  ِر أَم  َتبخ لَهخ ِبَعش  . ونص (1) [َفكخلُّ َحَسَنٍة يـَع َملخَها تخك 

َسَن َأَحدخكخم   هخَريـ َرَة قَاَل قَاَل َرسخولخ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّخ َعَلي ِه َوَسلَّمَ احلديث كامال ما يلي: ] ِإَذا َأح 
اَلَمهخ  ثَاهِلَا ِإىَل َسب عِ َفكخلُّ َحَسَنٍة  ِإس  ِر أَم  َتبخ لَهخ ِبَعش   [.ِمائَِة ِضع فيـَع َملخَها تخك 

الشاهد أن االرتباط بني الشرط واجلواب سبيّب، فتكثري احلسنات إىل عشر أمثاهلا سببه حتسني  
، بقرينة ]كّل[، وهو "االستغراق"إسالم املرء، واالرتباط يف احلديث ذو وقع حجاجي أيخذ عالقة 

ففي قوله: ]فكّل حسنة يعملها تكتب له بعشر  ،(2)فيد االستغراق واإلحاطة ابألفراد واألجزاءلفظ ي
أمثاهلا[ أفادت استغراق احلسنات مجيعها، ومشوهلا ابلزايدة إىل عشر أمثاهلا، وقد عملت القرينة ]كّل[ 

مما أكسب (، Focalisation Argumentatifوأعطته بؤرة حجاجية )على توصيف هذا االستغراق، 
( تتحقق بتحقق داللة االستغراق، Force Argumentatif appliquéالرتكيب قوة حجاجية فاعلة )

 وتنعدم ابنعدامها.

ا ذَ يف مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: ]إِ  "عاضد الشرط"وقد أيخذ االرتباط السبيب داللة  
 . وهو منت احلديث كامال.(3) ة[قَ دَ صَ  هخ لَ  ا، َفِهيَ هَ بـخ سِ تَ ح  ـيَ  هِ لِ ه  ى أَ لَ لخ عَ جخ الرّ  قَ فَ نـ  أَ 

االرتباط ال يتّم بعبارة الشرط )أنفق الرجل على أهله( بـِحياهلا فحسب، بل بعاضد يخلحظ أن  
 آخر هو عبارة )حيتسبها( اليت تعود على )النفقة(، فال يتعلق اجلواب إال هبذه اجلملة.

                                                           

. 22، ص42صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (1)

. 4/138ينظر: معاين النحو، السامرائي،  (2)

. 25، ص55صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (3)
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 ومعىن احلديث: ال تكون نفقة الرجل على أهله له صدقة إال أبن حيتسبها لوجه هللا تبارك وتعاىل. 

ومن النماذج أيضا ما جاء يف احلديث ]عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه  
 ، وهو منت احلديث كامال.(1) ه[بِ ن  ذَ  ن  مِ  مَ دَّ قَ ا تَـ مَ  هخ لَ  رَ  غخفِ اابا سَ تِ اح   وَ اانا مَ ـيإِ  انَ ضَ مَ رَ  امَ قَ  ن  وسلم قال: مَ 

إال بتحقق عاضد "اإلميان ابهلل"،  يلحظ أن االرتباط بني الشرط واجلواب ال يتم 
، أي تتتابع احلجج اليت تشكل العالقة "التتابع احلجاجي"و"االحتساب"، وهذا ما يسمى حجاجيا بـ

  .(2)متماسك احلجج من دوهناواليت ال يكون البناء احلجاجي بني السبب والنتيجة، 

أي: أن جيعل العبد عمله خالصا لوجه هللا؛ إذ ال يخغفر للمؤمن الذي يقوم رمضان دون أن  
 يقومه إمياان واحتسااب، إال أن يشاء هللا. 

 

 النموذج الثاين: االرتباط التالزمي وحجاجيته يف صحيح البخاري

التالزمي أن يكون اجلواب مسببا عن الشرط، وال خالفا لالرتباط السبيب، ال يقتضي االرتباط  
ِإَذا متوقفا عليه، بل يكون اجلواب مالزما للشرط وتنعدم السببية، وذلك كقوله صلى هللا عليه وسلم: ]

تخولخ يف النَّارِ  َق 
َفي ِهَما فَالَقاِتلخ َوامل ِلَماِن ِبَسيـ  خس 

عن أيب بكرة [. ونص احلديث كامال ما يلي: ]التَـَقى امل
َفي ِهَما رضي هللا عنه قال:  ِلَماِن ِبَسيـ  خس 

: ِإَذا التَـَقى امل ِإيّنِ ُسَِع تخ َرسخوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاخ َعَلي ِه َوَسلََّم يـَقخولخ
تخولِ  َق 

تخولخ يف النَّاِر، فـَقخل تخ اَي َرسخوَل اَّللَِّ َهَذا الَقاِتلخ َفَما اَبلخ امل َق 
قَاَل: إِنَّهخ َكاَن َحرِيصاا َعَلى  ،؟فَالَقاِتلخ َوامل

 .(3)[قـَت ِل َصاِحِبهِ 

                                                           

. 21، ص37الصحيح، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (1)

.  343ينظر: احلجاج يف الشعر العريب القدمي، مرجع سابق، ص (2)

. 19، ص31صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (3)
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إنه من الضرورة مراعاة سياق الرتكيب التالزمي الشرطي يف هذا احلديث أصوليا؛ فالتعليق    
بني عباريت الشرط واجلواب تالزمي، فدخول الـمخسِلَمني  املتقاتلني الّنار ليس مسّببا عن القتال وال 

النار وعليه فإن دخول الـمسلَمني را، بل قد يدخل الرجل النار دون أن يقاتل أخاه، متوّقفا عليه حص
مالزم لقتال بعضهما البعض؛ ووجه املالزمة حاصل من جمموع الظروف واألحوال اليت يقع فيها هذا 

 القتال.

كما أن احلديث مطلق، وهو مقّيد بنصوص عّدة من الكتاب والسّنة، وال يصدق حكمه  
وممّا يقّيده قوله  ،(1)، وابألخص الصحابة الذين امتحنوا ابلفتنة الكربىيف كل حني املـسلمنيعلى 

ْن َطائَِفتَانِ تعاىل: ﴿
ِ
[، إذ لو كان اجلواب )فالقاتل 09﴾]احلجرات/إلُْمْؤِمِنَي إْقتَتَلُوإ فَأَْصِلُحوإ بَيََّْنَُما ِمنَ  َوإ

التقى املسلمان بسيفيهما( ومتوقفا عليه، لـما قّيد احلديث واملقتول يف النار( مسّببا عن الشرط )إذا 
ابآلية الكرمية، وهذا هو مربط احلجاج، ألن احملاججة قائمة على إيراد احلجة املتصلة بعالقة التالزم 

 ودخول النار تقييدا ال إطالقا.   تالبني الق

، بَ ذَ كَ   ثَ دَّ ا حَ ذَ لسالم: ]إِ وممّا يقوي معىن املالزمة ما جاء يف احلديث قوله عليه الصالة وا 
؛ إذ إن االرتباط بني الشرط واجلواب )إذا حّدث كذب( و)وإذا وعد أخلف( (2) [فَ لَ خ  أَ  دَ عَ ا وَ ذَ إِ وَ 

 لشرط على التالزم وتنعدم السببية.تالزمي، يقتصر فيه ارتباط عبارة اجلواب بعبارة ا

يصّح أن تعّمم صفة الكذب على املنافق إّن َكِذَب املنافِق ال يكون مسّببا عن حديثه، فال   
إطالقا بل تكثر فيه فحسب، ففي الرتكيب االرتباطي ُِسة حجاجية حتّفز آلية عمل الذهن البشري 
على إدراك احلدود الفاصلة بني تعميم األحكام وختصيصها، وتقييدها وإطالقها بني )إطالقية الكذب 

                                                           

جيري مصطلح "الفتنة الكربى" على ألسنة املؤّرخني املسلمني يف إشارة إىل الفتنة اليت وقعت بني علّي رضي هللا عنه ومعاوية  (1)
هـ.  37رضي هللا عنه بـ"صّفني" سنة 

. 20، ص33صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم:  (2)
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لوعد مع صفة النفاق(، فليس مثّة سببية إطالقية، وخمالفة الوعد(، وبني )تالزم الكذب وخمالفة ا
 .(1)واالرتباط بني الشرط واجلواب قائم على وجه املالزمة

يّتضح من كّل ما سبق أن نظام االرتباط يف الرتكيب الشرطي ودالالته قائم على ثالثة حماور  
احلجاجية وظيفيا ابختالف اطّرد منها منوذجان يف صحيح البخاري، ختتلف داللتهما  -مذكورة آنفا–

القرائن اللفظية واملعنوية والسياق، وهي تنأى عن الفرضية املعيارية اليت عَقدها اللغويون حول ماهية 
، واليت جعلت التقعيد هلذا الرتكيب مكّبال ابلّلحظ «وقوع الشيء لوقوع غريه»الشرط، القاضية بـ

حنو النص" ورحب السياق، هذا السياق الذي جعل اجلخملي، ومل خترج به من حّيز "حنو اجلملة" إىل "
بغية تغيري موقف أو ترسيخ موقف قدمي أو دحض آخر...،  اخلطاب احلجاجي أكثر أداتية وفاعلية،

لبلوغ املعىن املنشود واملضمون املقصود، ولعل استقصاء االرتباط الشرطي بكّل سياقاته ومقاماته 
ّسد ذلك خاصة وقد تعالقت مفاهيم النحو مع احلجاج، وظروفه يف األحاديث املستشهد هبا، قد ج

   مع مبادئ األصوليني من عموم وخصوص وإطالق وتقييد وإمجال وتفصيل وغريها.

 

 

 مفردة يف صحيح البخاري: ـحجاج ابلكلمة الـلا: ثاينالعنصر ال

وبني بعدها الفلسفي املنطقي ومعطاها  ،تعددت مفاهيم الكلمة بني بعدها اللساين والبالغي 
ه يعتقد أن مفهومها الذي يشمل ألواهنا اللسانية والفلسفية يقوم اإلقناعي احلجاجي، ومهما يكن فإن

لكي ترمز لألشياء احلسية  ،جمموعة من الوحدات الصوتية املؤلفة بطريقة معينة» على اعتبارها 
    .(2)«مجردةـواألفكار ال

                                                           

. 2/84ينظر: فتح الباري،  (1)

. 27ص ،م1980 -مصر، دط –، اإلسكندريةاهليئة العامة للكتاب)دراسة لغوية ومعجمية(، حلمي خليل، الكلمة  (2)
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يف  يث تسهم األلفاظالكلمة أو اللفظ يف الدراسات احلجاجية كثريا، حبتخعرف حجاجية و  
جلب القارئ ولفت انتباهه، لذلك على املخاطب أن يـختار األلفاظ والكلمات الـمجسدة حلالته 

 .اختيارا دقيقا كي يؤثّر يف املتلّقي

املفردة من خالل الكلمة املفردة من وسائل احلجاج يف صحيح البخاري، وتتمظهر حجاجية  
احلمولة الداللية والسياقية واإليقاعية اليت حتملها، فتتمايز بـها عن سائر الكلمات وتزامحها، خاصة 

املقصود حبركة الكلمة احلجاجية مزامحتها غريها من »الكلمات اليت تدخل ضمن حقلها املعجمي، فـ
أو هّن من غري  ،ّحت مقولة الرتادف(الكلمات الاليت هّن من جدوهلا املعجمي )مرادفاهتا مثال إن ص

مجاز املرسل خاصة، ولعبة الـمشاهبة ـالـمجاورة بواسطة ال (1)جدوهلا املعجمي، لكن شاءت لعبة
أن جتعالهّن مجيعا من جدول واحد، فينشأ بينهّن تنافس وتدّب يف  ،بواسطة التشبيه واالستعارة مثال

تتحقق فيه  ،عوضا عن سائرهنّ  ،هلا يف امللفوظصفوفهّن حركة من أجل أن تظفر إحداهّن مبكان 
  .(2)«وتستبّد به وتقصيهّن  عنه

يف حني أهنا تخدعى يف  ،"عدوال"وهذه احلركة احلجاجية تسّمى يف األسلوبية املعاصرة  
 .(3)"اختيارا لسانيا"اللسانيات 

يث تشّكل ها يف كثري من األحادـتكمن حجاجية الـكلمة املفردة يف "صحيح البخاري" كون 
َثة(ما ميكن أن نسميه بـ"الدينامو" املـحّرك آللية الفهم والتأويل داخل الرتكيب، فكلمة  يف  )ِخبـْ

                                                           

جيري لفظ "لعبة" جرايان استعاراي يف وصف فرديناند دي سوسري للغة وتشبيهه هلا بلعبة الشطرنج، فضال عن حديث املنطقي  (1)
هي صيغ الستعمال عالمات أكثر بساطة من تلك  -كما يقول–الوضعي" لودفيغ فيتغنشتني" عن "ألعاب اللغة"؛ فألعاب اللغة 

عالمات يف لغتنا اليومية، إهنا تتطابق مع أشكال بدائية للغة، األشكال اليت يبدأ بوساطتها الصيغ املعقدة جّدا اليت نستعمل هبا ال
الطفل يف استعمال الكلمات، وينبغي ابلتايل فحصها إذا ما أردان إزالة الغموض الذهين الذي يغّلف عادة الطريقة اليت نستعمل هبا 

.     56الكلمات. ينظر: التداولية واحلجاج، صابر احلباشة، ص

.169احلجاج يف القرآن، عبد هللا صولة، ص (2)

.     56مداخل ونصوص، صابر احلباشة، ص -ينظر: التداولية واحلجاج (3)
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ِلِم اَل َداءا َواَل  َثَة َواَل َغائَِلةَ حديث: ]بـَي عخ الـمخس  تثري حركة يف الرتكيب للظّفر مبكان هلا يف  (2) [(1)ِخبـ 
 امللفوظ.

، حيث حتمل الكلمة محولة داللية من املعجم إىل رحابة السياق بثة()خِ فقد انتقلت الكلمة  
وسياقية كبرية داخل الرتكيب، كوهنا توّسطت اجلملة من جهة، ومن جهة أخرى جاءت بصيغة 

لبلوغ قصدا  ،أريد توظيفها يف اجلملة وهي مادة معجمية سيئة السمعة مشتّقة من )اخلخبث( و)َخَبَث(
السّيء من السّيء يقوّي داللة السوء، ألن معناها: أن يكون البيع غري ، فاشتقاق الغاية املنشودة

. واملعىن العام: أن االحتيال يف كّل بيع من بيوع (3)طّيب، كأن يكون من قوم اشتهر فيهم اخلخبث
  . املسلمني ال يـحلّ 

، (4)ألهنا تـخحدث تشّبعا أسلوبيا "ِخبثة"القارئ للحديث قد يقع نظره أول ما يقع على  
الختالفها عن جاراهتا من  كوهنا تخلفت النظر إليها  (Focalisationفيجعلها تشكل ضراب من التبئري )

حاولة أتويلها وبسط الفهم ـحيث تسعى األذهان إىل مـب ولوقعها على السمع والذهن، ،الكلمات
 .وهي )داء( و)غائلة( ،هلا مجاورةـال ا ومتّيزها عن مـجاراة سياق نظم األلفاظعليها، وتعليل خروجه

هذه الكلمة وّلدت طاقة حجاجية فّعالة ذات مدى بعيد يف تبليغ مقاصد القول، وهي التحذير من 
 البيع الفاسد املسيء الذي فيه من األذى ما ال يطاق.

ن اشتقاق  ة( يف القيمة احلجاجية؟ اجلواب: إقد نتساءل ملاذا ال حتّل )غائلة( مـحّل )ِخبث 
مـمـّا جيعلها مصّدرة يف بنية  -اخلخبث واخلبائث–حيل ذهن املتلّقي إىل املعىن الـمعهود ـي "خبثة"كلمة 

 الـمحاججة.  
                                                           

الغائلة: هو أن أييت أمرا سوء، كالتدليس وغري ذلك.  (1)

. 1400. ص6980صحيح البخاري، كتاب احلِيل، حديث رقم:  (2)

. 703م، ص1997-املغرب، دط -يوسف الكتّاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةينظر: كلمات صحيح البخاري،  (3)

.  58ينظر: التداولية واحلجاج، ص (4)
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وأقدر على صرف ذهن السامع عن  ،احلديثنص هذا ما جعل اللفظة أظهر من غريها يف   
مؤّهلة  للكلمة خصائص مميزة يف ذاهتا تستمّدها من اللغة ذاهتا ومن التداول، تـجعلها»فـ  ،غريها

بطبيعتها لتكون ذات صبغة حجاجية، وترّشحها ألن تكون من معجم اخلطاب احلجاجي، وقوام 
حركة تقصي فيها غريها وتعّوضه  -بناء على تلك اخلصائص–جداوله اللغوية، وإن هلا يف اخلطاب 

 . (1)«حّل مـحّله، ليكون اخلطاب أوغل يف احلجاج وأذهب يف اإلقناعـوت

فلو فحصنا احلديث التايل فصحا جيدا وقرأانه قراءة متأنية الستقّر بصران على عبارة ينصرف  
بِن  قَاَل: ِقيَل ألخَساَمةَ رضي هللا عنه َعن  َأيب َواِئٍل إذا مل يفهمها؛ فحديث ]ذهن القارئ عن احلديث 

عخكخم  ِإيّنِ أخَكلِّمخهخ يف  َزي ٍد رضي هللا عنه َن َأيّنِ ال أخَكلِّمخهخ ِإال أخُسِ  َتهخ قَاَل: ِإنَّكخم  لَتـخَرو   َلو  أَتـَي َت فخالانا َفَكلَّم 
رِّ  َخيـ رخ النَّاِس  ، َوال أَقخولخ لَِرجخٍل َأن  َكاَن َعَليَّ أَِمرياا ِإنَّهخ  َأكخونخ َأوََّل َمن  فـََتَحهخ دخوَن َأن  أَفـ َتَح اَبابا ال ،السِّ

ٍء ُسَِع تخهخ ِمن  َرسخوِل اَّللَِّ صَ  صلى هللا عليه قَاَل ُسَِع تخهخ  ،لَّى اللَّهم َعَلي ِه َوَسلََّم، قَالخوا َوَما ُسَِع َتهخ؟بـَع َد َشي 
: وسلم  َتابُ  فـَتَـْنَدِلقُ ،  النَّارِ يف  فـَيـُْلَقىاِبلرَّجخِل يـَو َم ال ِقَياَمِة  َجاءُ ـيُ يـَقخولخ َيُدورُ يف النَّاِر  هُ َأقـْ ا َيدخورخ َكمَ   فـَ

َمارخ ِبَرَحاهخ  َيْجَتِمعُ ، احلِ  لخ النَّاِر َعَلي ِه فـَيَـقخولخونَ  فـَ  َأي  فخالنخ َما َشأ نخَك أَلَي َس كخن َت أَت مخرخاَن اِبل َمع رخوفِ  :أَه 
َهااَن َعِن ال مخن َكرِ  هذا . (2) [!، َوأَنـ َهاكخم  َعِن ال مخن َكِر َوآتِيهِ  آتِيهِ كخم  اِبل َمع رخوِف َوال؟ قَاَل: كخن تخ آمخرخ َوتـَنـ 

 احلديث شاهد على ذلك. 

ه معاين احلديث، رغم أهنا تصف حالة الرجل لق أقتابخه[ شّكلت مـحورا تدور عليعبارة ]فتندف 
الكلمة، يف النار، إال أن ذهن السامع ال يدرك فهم احلديث يف جمموع سياقه دون الّنظر يف معىن 

لذلك تكون الكلمة قد فعلت فعال حجاجيا ابلغا آن فهمها واستيعاهبا، ألهنا تستجلي نصف ما 
يتعّذر استيعابه من مقاصد احلديث، فيدرك القارئ عاقبة من أيمر ابملعروف وال أيتيه، ومن ينهى عن 

 املنكر وأيتيه إدراكا كامال غري منقوص.

                                                           

. 75احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، عبد هللا صولة، ص (1)

 .3045صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، حديث رقم:  (2)
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عن املنكر واآلمر ابملعروف املخالف ملا أمر به وهنى عنه، أّن الناهي ومعىن احلديث اختصارا:  
َتابخهخ )مجع قتب وهي خرج وتنصب بسرعةـتيكون حاله يف جهّنم يف عذاب شديد، إذ تـَن َدِلقخ ) (  أَقـ 

 . (1)األمعاء واألحشاء(، كحال احلمار الذي يدور حول الّرحى فال يبلغ منتهاه

ألهنا األنسب وهي األمعاء واألحشاء،  )األقتاب(لقد اختار النيب عليه الصالة والسالم لفظ  
يف  (2) (La Personnification) "التشخيص"يف بيئة عربية تؤمن أكثر بـإىل الوصول لذهن املتلّقي 

 .الستيعاب املقصد الـمخراد وصف حالة العذاب واملهانة،

تركيب واختيار األلفاظ ليست الطريقة الوحيدة الرامية إىل التأثري يف املتلّقي، بل هناك طريقة  
ا نلمسه جليّا يف نّص احلديث، إذ تتعالق األلفاظ تعالقا َسلسا وتنساب األلفاظ فيما بينها، وهذا م

عرب  )يُـجاُء(اظ النص من فنلحظ تراتبية زمنية يف بسط ألف ؛انسيااب يسريا يهّيئ املتلّقي لقبول الفكرة
، كلها ألفاظ تراتبت يف الرتكيب، )فيجتمُع(إىل غاية  ،)فيدوُر(عرب  )فتندلق أقتابُُه(عرب )فُيلَقى(

حو استكمال استيعاب األفكار من ـومن شأن ذلك جعل النص أكثر اّتساقا لربط األذهان وشّدها ن
اخلطاب الذي استخدمت من أجله هذه هذا الرتاتب اللفظي فرضه موضوع البدء إىل اخلتام، 

ال يتّم اختيار املفردات أثناء احلديث بصورة اعتباطية، بل هناك اعتبارات خاصة »األلفاظ، إذ 
فاستعمال الكلمات  .(3)«مبوضوع احلديث ذاته، الذي يفرض على املتكلم اختيار الكلمات املناسبة

موض الذي يدفعه للتخلي عن هذا اخلطاب يف غري حمّلها جتعل القارئ يقع يف الغموض، هذا الغ
 واالنصراف عن تلّقيه. 

                                                           

 . 13/53ينظر: فتح الباري،  (1)

 . 85املقاربة التداولية، فرانسواز أرمينيكو، ترمجة: سعيد علوش، ص (2)

، عمر بلخري، أطروحة 2000و 1989معامل لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحفي اجلزائري املكتوب ما بني  (3)
 . 199، ص2006-2005وآداهبا،  دكتوراه، جامعة اجلزائر، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية
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 يف األلفاظ تلك وتنتظم املتلقي، على البالغة أتثرياهتا هلا تعبريية طاقات األلفاظ متلكـت 
 غريه، عن به يتميز الذي ،اخلطاب يف وأسلوبه املخاطب لقصد تبعاا  ختتلف متنوعة تراكيب

 اإليضاح قصد املعاين عن هبا للتعبري األلفاظ أتليف طريقة» أو، (1)والفن الطريقة هو فاألسلوب
 ،والغرض املعىن لطبيعة تبعاا  األساليب وتتباين، (3)«والتعبري والتصوير التفكري طريقة»أو، (2)«والتأثري
 .(4) التأثري وقوة األداء وروعة النسق ومجال

 واإلقناع، التأثري على مبدعها وقدرة العبارة ومجال كلمةال رشاقة من ينبع النفوس يف التأثريإن  
 وأسلوب للغة ما خيفى وال ،التعبري على وأقدرها والعبارات األلفاظ أجزل ابنتقاء إال هذا كل يتم وال

 ،(5)للسامع املتكلم أغراض تبليغ اللغوي النظام وظيفة أن ابعتبار متلقيه، نفوس يف أثر من املخاطب
 . مقال مقام ولكل به خاص خطاب موقف فلكل خطابه، يف املخاطب أساليب تتباين لذلك وتبعاا 

حجاجية املفردة القرآنية، تقّرب أكثر مفاهيم التأثري حول كثري من الدراسات   لفتتنافقد  
اليت قد تعترب املفردة عنصرا بسيطا ميكن  ،واإلقناع، فبعيدا عن احلدود اللسانية أو املقارابت البنوية

أو ارتباطا ضروراي       ،-"سوسري"حسب -إما ارتباطا اعتباطيا ه مدلوال مرتبطا التماس معناه بوصف
، يف (6)األسلويب والتداويلماد على تداخل البعدين ابلّدال، فإنه ميكن االعت -"بنفنيست"حسب -

 على ذلك: نضرب مثاالمقاربة املفردة القرآنية حجاجيا، وميكن أن 
                                                           

-ينظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن علي الفيومي، حتقيق: عبد العظيم الشنّاوي، دار املعارف، القاهرة (1)
 .2/108م، 2007-2مصر، ط

 . 42م، ص1992-1لبنان، ط-األسلوبية والبيان العريب، حممد عبد املنعم خفاجي وآخرون، الدار املصرية البنانية، بريوت (2)

 .  42املرجع نفسه، ص (3)

 .  55املرجع نفسه، ص (4)

جامعة بغداد،  -ينظر: مراعاة املخاطب يف األحكام النحوية يف كتاب سيبويه، ابن صاحل مهدي اخلفاجي، جملة كلية اآلداب (5)
 .  15، ص2005، 97العراق، العدد 

 . 36-27، ص2007-باشة، دار فراديس للطباعة والنشر، البحرين، دطينظر: أنساق اللغة واخلطاب، صابر احل (6)
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َمَع ِعَظاَمُه ُأْقِسُم ََّل ﴿قوله تعاىل: -  هن ََنْ نَساُن َأل
ِ
َسُب إَّل إَمِة َأَُيْ هوه ِبَيْوِم إلِْقيَاَمِة َوَّل ُأْقِسُم ِِبلنهْفِس إلل

نَساُن ِلَيْفُجَر َأَماَمهُ 
ِ
َي بَنَانَُه بَْل يُرِيُد إَّل ِ  [.7-1]القيامة/ ﴾بََل قَاِدِريَن عََل َأن ن َسو 

يشّذ عّما جاورها من الفواصل، حيث تنتهي ابمليم  "بنانه"حيث نلحظ أن موقع مفردة  
 املتبوعة ابهلاء: )القيامة/ اللوامة/ عظامه/.../ أمامه(.

 "التشّبع"اليت نفّسر هبا هذا اإلجراء األسلويب، هي ظاهرة  ولعّل الظاهرة األسلوبية 
(Saturation حيث ترتّدد الفاصلة نفسها يف أربعة مواضع، ثالثة منها قبل ،)وموضع واحد  انه""بن

قيمة ذلك بعدها، وأتيت مفردة "بنانه" لتمّثل اخلروج عن نسق الفواصل يف بداية سورة القيامة. فما 
 حجاجيا؟.

أبن معناها: )لو  "بنانه"يف تفسري اآلية الرابعة اليت حتتوي مفردة فقد ذهب املفّسرون القدامى  
 .(1) شاء جلعله خًفا أو حافرا(

إىل أن اآلية تشري  ،الناظرين يف اإلعجاز العلمي يف القرآنوذهب بعض املفسرين الـمحدثني  
هو أن البنان حتتوي على البصمات، واليت يف الغاية  ،إىل معجزة البصمة، اليت تتكرر بني إنسان وآخر

ادر على أن يرد من الدقة، حيث ال يتشابه اثنان يف خريطة البصمات، فأقسم هللا تعاىل ابلقيامة أنه ق
، وذلك يف معرض الرد على املشركني ذاهتا والدقةنفسها خلريطة ابهذه البنان يوم القيامة كما كانت و 

ويستبعدون حشر األجسام بعد كوهنا ترااب، وقد ذكر هذا املعىن كثري من املواقع  ،الذين ينكرون املعاد
فكيف ميكن  ا اكتشف مؤخرا،املتخصصة ابإلعجاز، وهذا األمر أي عدم تطابق البصمات إمن

استخالص قول يف اآلية يتالءم مع معىن اآلية ومعىن املفردة، من دون أن ينفصل هذا التأويل عن 
 حماولة تبنّي بخعد حجاجي ما.

                                                           

-لبنان، دط-ينظر: جامع البيان يف أتويل القرآن، ابن جرير الطربي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت (1)
 . 50ص/24م، جزء2000
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يتمّثل يف اعتبار البخعد احلجاجي سابقا  "Ducrotديكرو "ننطلق هنا من مبدأ تداويل أجراه  
 .(1)احلجاجية منغرسة يف اللغة، وهذا هو معىن "التداولية الـمخدمـجة"للبعد اإلخباري، فالسمة 

فلو أعملنا حمور االختيار على هذه اللفظة "بنانه" ألمكننا الوقوف على بدائل قريبة منها، من  
قبيل )إهبامه( مثال، والالفت أن هذه الكلمة تتساوق مع سياق الفواصل )قيامة/عظامه/ ﴿إهبامه﴾/ 

جيعل قاعدة اختيار الفاصلة معدوال عنها يف هذا السياق، على خالف سياقات نظمية أمامه(. مما 
  .(2)أخرى

فاملسألة ال ميكن تفسريها يف هذا السياق اعتمادا فقط على العامل األسلويب النظمي، بل إن تعليل 
 اختيار لفظ "بنان" مكان لفظ "إهبام" جيب أن يتجه وجهة أخرى.

فإن هذا االستعمال يلفت النظر إليه؛ حيث تسعى  "التشّبع"إذا عدان إىل استعمال مفهوم  
 األذهان إىل حماولة أتويله وتعليل خروجه عن جمارات سياق نظم الفواصل اجملاورة هلا.

ومن هنا ال يخستبعد أن تكون مفردة "بَنان" ابلذات مؤّشرا على اإلعجاز البيولوجي يف طرف  
البشرّي، حيث حيتوي بصمة متّيزه عن سائر البشر مجيعا. ولكن كيف ميكن املرور من شبكة اإلصبع 

التحليل األسلوبية، إىل شبكة التحليل احلجاجية، من دون الوقوع يف مأزق ضرورة إجياد قانون للعبور، 
 .نقع يف تضارب التآويل واعرتاكها أو قانون للتأويل بصورة عامة، كيال

                                                           

املعرفية والتداولية واحلجاج، هرمان ابريه، ترمجة: صابر ينظر: تلوين اخلطاب: فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية و  (1)
 . 193-179احلباشة، )فصل التداولية املدجمة(، مرجع سابق، ص

ومن ذلك إيراد اُسي الرسولني "موسى" و"هارون" عليهما السالم يف مواضع بعينها مرتـَّبني على النحو املذكور: موسى مث  (2)
من ذلك؛ حيث يخذكر هارون مث موسى، وذلك ملراعاة سياق الفاصلة، فاألول مثل هارون، ويف مواضع أخرى على العكس 

 من سورة طه.   71إىل  68من سورة األعراف، والثاين مثل: اآلايت من  121،122اآليتني: 
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 : (1)اْلقناعيوأثره  فاظاختيار األل -  

صلى هللا عليه وسلم بالغة العرب كلهم، ومع ذلك فهو ال يتكلف القول،  فاقت بالغة النيب 
وال يقصد إىل تزيينه وال يبغي إىل ذلك وسيلة من وسائل الصنعة، فقدرته البيانية هذه كانت له صلى 

، وطبقاهتم، (3)على اختالف ألسنتهم . بعثه هللا للناس(2)هللا عليه وسلم توفيقا من هللا وتوقيفا
خياطب كل قوم بلحنهم وعلى »فاستطاع عليه الصالة والسالم خمالطتهم ودَّن منهم دنو املأخذ، إذ 

 .(4)«مذهبهم

حىت يصل املعىن إىل  ،كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتحاشى التوّعر يف اختيار األلفاظ 
العذوبة »ر، فجاء كالمه صلى هللا عليه وسلم متصفا بـذهن السامع بيسر دون كد للقرائح الفط

 .(5)«واجلزالة والسهولة والرسانة، مع السالسة والنصاعة

ومن أسباب ختريه لأللفاظ، أوال، أنه صلى هللا عليه وسلم مسؤول عن كل لفظ؛ إذ يعلم أبن   
ة ما ال يدع جماال للتفريع صحابته سيتداولون حديثه كما نطق به، فال بد أن خيتار من األلفاظ احملدد

، وهذه من مستلزمات اإلقناع الناجح، واثنيا، مراعاة إلحساس املخاطب فيختار صلى (6)والتشقيق
 نَّ ولَ قخ يَـ  هللا عليه وسلم ما لطف من العبارة، فعن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:]الَ 

                                                           

اللفظ »تقوم العالقة بني اللفظ واملعىن على أساس التالحم غري القابل لالنفصال؛ فقد أمجع بالغيون على هذا الرتابط، فعدوا  (1)
ينظر: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه . «جسما، وروحه املعىن، وارتباطه به كارتباط الروح ابجلسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته

. 1/112، 2007-لبنان، دط-د احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، صيداونقده، ابن رشيق، حتقيق: عب

، 2002-لبنان، دط-اتريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مراجعة درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت (2)
2/237 .

املقصود: اللهجات العربية املختلفة ابختالف القبائل. (3)

.2/238عي، اتريخ آداب العرب، الراف (4)

.63كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري، مرجع سابق، ص  (5)

. 81، ص2008-1البالغة النبوية، حممد رجب البيومي، الدار املصرية اللبنانية، ط (6)
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 ايَ تَ فَـ  وَ يِت يَ ارِ جَ ي وَ مِ الَ غخ  ل  قخ يَـ لِ  ن  كِ لَ ، وَ هللاِ  اءخ مَ إِ  م  هِ ائِ سَ نِ  لُّ كخ  َو هللاِ  يدخ بِ عَ  م  كخ لُّ  كخ يِت أَمَ  ي وَ دِ ب  عَ  م  كخ دخ حَ أَ 
، ويف هذا ومثله تربز روح القرآن الكرمي ماثلة تشهد على املنهج القرآين الذي يطبع سلوكه (1) [ايت تَ فَـ وَ 

ْذ قَال ُموَس صلى هللا عليه وسلم  وأقواله، إذ قال تعاىل﴿
ِ
ََي ﴿[ وقال أيضا: 60﴾]الكهف/ِلَفتَاه َوإ

ى  [.19]يوسف/﴾غَُلمٌ  َهَذإ بُْْشَ

 م  كخ دخ حخ أَ  نَّ ولَ قخ يَـ  وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]الَ  
، فقد كرّه عليه الصالة والسالم أن يضيف املسلم (3) نـَف ِسي[ (2)َخبـخَثت  نـَف ِسي، َوَلِكن  لِيَـقخل : َلِقَست  

 اخلبث إىل نفسه. 

ومن احملقق أنه عليه الصالة والسالم يف َخطابته مل يكن يستعني بتزويق الكلمات، ومع ذلك  
تلتحم األلفاظ ابملعاين لتشكل نسقا خطابيا يطبعه التماسك واالنسجام، اللذين مينحان اخلطاب 

 ه، إن إىل القلوب قصد االستمالة، أم إىل العقول بغية اإلقناع.إمكانية النفاذ وسهولت

عليه الصالة والسالم ال حيصيها العّد، وهذا الضرب من البالغة والبيان  حجاجيتهإن شواهد  
 . (4)«دنو املأخذ، وقرع احلجة، وقليل من كثري» أبنه:؛ وصفه بعضهمهو ما 

وما يزيد من براعته البيانية عليه الصالة والسالم، ويكسب أقواله وخطبه بصفة خاصة، القوة  
، فهو يؤمن مبهمة (5)«الصدق احلار الذي تنفعل به نفسه حنو رسالته العالية»اإلقناعية اليت ال جتارى 

                                                           

.1070( الصحيح، كتاب األدب، حديث رقم: ص1)

: الغثيان، وإمنا كره خبخثت  هراب من لفظ اخلخب (2) ، واللََّقسخ ث واخلبيث، ولِقست  نفسه من الشيء تلَقسخ َلَقساا فهي أي: َغَثت 
، لِقَسٌة ومتّقست  نفسخهخ متقُّساا: َغَثت  غثياان وخبخثت، وقيل: انزعته إىل الشّر. لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، مادة ]َل، قَ 

َس[.  

.1071( صحيح اجلامع، كتاب األدب، ص3)

. 22الصناعتني، ص (4)

. 84البالغة النبوية، مرجع سابق، ص (5)
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لتماس وسائل اإلصالح اليت كّلف هبا، ومقتنع هبا متام االقتناع، وقد دفعه إخالصه وصدقه إىل ا
 أو غريها. (1) «مشهد حاضر أو دليل ملموس، أو سؤال واضح اإلجابة»اإلقناع من 

  

 

 

 النيب صلى هللا عليه وسلم: خطاب احلوار اجلديل يف: لثالعنصر الثا 

يعد و  أسلوب حواري يقوم على اجلدل واملخالفة، ،االحتجاجي أو اجلديل اخلطاب أسلوب  
 اإلتيان» منه وخماطباته، والقصد حماوراته يف البشري العقل يستعملها اليت األساليب أهم من واحداا 

 عن بعيداا  سلمي حواري أسلوب يف، (2)«اخلصم هبا وإلزام احلق إثبات يف والربهان واحلجة ابلدليل
 .املنطقي االستدالل بوساطة احلوار للعقول لغة إىل ابللجوء، وذلك العنف

 حنيُسة يف اخلطاب النبوي، خاصة  حسن أبسلوب معه جادلةـمـوال اآلخر مع محاورةـال إن 
 ؛له الكرمي القرآن منهج رُسه وهو إنسانيتهم، فيه حيرتم أبسلوب جادهلم ،كفار وهم املشركني جادل

 واالحتجاج اجلدال وألسلوب مع املخالفني، فيكون اجلدال أما ،املوافقني مع تكون احلسنة فاملوعظة
 ،اخلالف نقاط على ال املتحاورين بني املشرتكة األمور على احلوار واجلدال يكون أن ، منهاشروط

كربايؤها  هلا البشرية فالنفس ،وقهره غلبه هو اهلدف ليس أن اآلخر اطمئنان ذلك من واحلكمة
  .(3)هوة اخلالف وردم، احلق خالف هو ما لتغيري ،فيها والتأثري إقناعها هو اهلدف بل وعنادها،

                                                           

. 85-84املرجع نفسه، ص (1)

 . 112ص ،2009 -1ط لبنان، -، بريوتدار الصفوة ،مليآجوادي ، احلواميم السبع ن من خاللآمعارف القر  (2)

ينظر: لغة احلكمة وإقناع الـمخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي، جنان حممد مهدي العقيدي، جملة العميد )جملة فصلية  (3)
 . 248م، ص2013، 02جامعة بغداد، العراق، العدد  -حمكمة(، كلية الرتبية
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وهم ، والنصارى اليهود مع التسامح بروح يتسم هادئا  حماوراا  الصالة والسالم كان فالنيب عليه 
عنه صلى هللا عليه وسلم  ورد ما ذلك على دليل خري ولعل وأفكاره، اإلسالمي الدين لنهج املخالفون

َدمخ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّخ َعَلي ِه َوَسلََّم ال َمِديَنَة  ]:رضي هللا عنه أنس رواه فيما َأنَّ َعب َد اَّللَِّ ب َن َساَلٍم بـََلَغهخ َمق 
َياَء، فـََقالَ  أَلخهخ َعن  َأش  رَاِط السَّاَعِة، وَ  :َفَأاَتهخ َيس  َما ِإيّنِ َسائِلخَك َعن  َثاَلٍث اَل يـَع َلمخهخنَّ ِإالَّ َنيبٌّ، َما َأوَّلخ َأش 

بَـرَ  ِه، قَاَل: َأخ  َنَِّة، َوَما اَبلخ ال َوَلِد يـَن زِعخ ِإىَل أَبِيِه َأو  ِإىَل أخمِّ لخ اجل  ِيلخ آنِفاا، قَاَل َأوَّلخ طََعاٍم أَي كخلخهخ أَه  ين ِبِه ِجرب 
رَاطِ  رِِق ِإىَل  اب نخ َساَلٍم: َذاَك َعدخوُّ ال يَـهخوِد ِمن  ال َماَلِئَكِة، قَاَل: أَمَّا أَوَّلخ َأش  السَّاَعِة فـََناٌر حَت شخرخهخم  ِمن  ال َمش 

َنَِّة َفزاَِيَدةخ َكِبِد احل خوِت، َوأَمَّا ال َوَلدخ فَِإَذا سَ  لخ اجل  َبَق َماءخ الرَّجخِل َماَء ال َمغ ِرِب، َوأَمَّا َأوَّلخ طََعاٍم أَي كخلخهخ أَه 
َهدخ َأن  اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّخ َوأَنََّك ال َمر أَِة نـَزََع ال َوَلَد َوِإَذا َسَبَق َماءخ   ال َمر أَِة َماَء الرَّجخِل نـََزَعت  ال َوَلَد، قَاَل: َأش 

 .َرسخولخ اَّللَِّ 
اَلِمي َفَجاَءت    َأهل خم  َعينِّ قـَب َل َأن  يـَع َلمخوا إبِِس  : ِإنَّ ال يَـهخوَد قـَو ٌم بـخهخٌت فَاس  ودخ، فـََقاَل ال يَـهخ قَاَل اَي َرسخوَل اَّللَِّ

، قَالخوا: َخيـ رخاَن َواب نخ خَ  ري ِاَن َوأَف َضلخَنا َواب نخ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّخ َعَلي ِه َوَسلََّم: َأيُّ َرجخٍل َعب دخ اَّللَِّ ب نخ َساَلٍم ِفيكخم 
َلَم َعب دخ اَّللَِّ ب نخ َساَلٍم، قَالخوا: أََعاَذهخ اَّللَّخ ِمن  َذِلَك أَف َضِلَنا ،فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّخ َعَلي ِه َوَسلََّم: أَرَأَيـ تخم  ِإن  أَ  س 

َهدخ َأن  اَل إَِلَه ِإالَّ ا ، فـََقاَل: َأش  ، فـََقالخوا ِمث َل َذِلَك، َفَخرََج إِلَي ِهم  َعب دخ اَّللَِّ ا َرسخولخ َفَأَعاَد َعَلي ِهم  َّللَّخ َوَأنَّ حمخَمَّدا
، قَالخوا: َشرُّ   .(1)[اَن َواب نخ َشّراَِن َوتـَنَـقَّصخوهخ، قَاَل: َهَذا كخن تخ َأَخافخ اَي َرسخوَل اَّللَِّ اَّللَِّ

 على ،نيب إال يعلمها ال أمور عن سأله الذي اليهودي عليه الصالة والسالم النيبقد جادل ف  
ابحلجة  أعطاه إذ الفور، على إسالمه أعلن ، حىتبه اقتنع أن ما الذي نللتيقّ  طلباا  ،منه سبيل الظن

  .(2)السابقة القناعات بتغيري التأثر مث ومن ،اإلقناع جلانب خضعـي جعله ما والدليل
 هللا إىل توجيه الدعوة يف األثر أكرب له كان احلكمة أساليب تنوع نأب القول ميكن تقدم مما 

 أسلوب وأن الشخصية، العقلي وقناعاته تفكريه ومستوى ،املخاطب أفكارناسب ي أبسلوب ،تعاىل
 .بينهم الفردية الفروق وراعى ،املخاطبني أحوال مع تناسب حواراته يفعليه الصالة والسالم  النيب

                                                           

 . 823، ص3938صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، حديث رقم:  (1)

 .  39دت، ص-مصر، دط- الدعوة إىل هللا، سعيد القحطاين، دار اإلفتاء، القاهرةينظر: مواقف النيب يف (2)
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 خالصة الفصل:

هذه من خالل النظر والتحليل لوسائل احلجاج العقلي الفلسفي والربهاين، يلحظ ارتباط 
أكثر ابخلصائص املفهومية االصطالحية، مبعىن أن احلجاج العقلي يهدف إىل األدوات احلجاجية 

جعل العقول اليت يتوجه إليها تنخرط يف األطروحة أو الدعوى انطالقا من العلل والرباهني الضابطة 
آللية عمل الذهن، لذلك نرى جّل األحاديث اليت تتوسل هذه األدوات تنطلق من مسلمات بديهية 

خصوصا األحاديث املتضمنة قضااي والعقيدة واإلميان بـ"الـمخفارِق"، والغيب، وأنباء  تلّقون، يؤمن هبا امل
 األولني، وغريها. 

إّن أغلب احلجج اليت عايّناها يف نصوص صحيح البخاري سارت على غري السمت 
قائق هو مـجال االحتمال وليس جمال احل -كما هو معهود–احلجاجي املعهود؛ إذ إن جمال احلجاج 

البديهية املطلقة، يف حني أن احلجاج يف أحاديث البخاري غلبت عليه الصفة اإلطالقية، خاصة مع 
األحاديث الشاملة على العقائد والغيبيات واألخبار واألحكام والتعاليم، ويف هذا املستوى ابلذات 

يث إن ذلك املفهوم ال يلتقي التحديد اللغوي العام ملفهوم احلجاج ابلتحديد الفلسفي هلذا األخري؛ ح
 Caractère خاصية ال شخصية  :يهدف يف داللته الفلسفية إىل الربهنة ابملعىن العلمي، ألن للربهان

impersonnel  أنه ضمنظري Intrathéorique ، ذلك أن مفهوم احلجاج يف داللته الفلسفية يسعى
مدى متاسك وانسجام إىل الوصف واإلظهار والكشف عن املنطق الداخلي للخطاب، ملعرفة 

إذا كانت الفلسفة منطا من املعرفة فال مناص من أن تكون عناصره، ومدى صحة حججه وأدلّته. ف
مفاهيمية، إال أن مفاهيمها ال تصف موضوعات، فهي مفاهيم بدون موضوعات، إهنا فوق املفاهيم 

سفة عن التجربة، فإهنا حتيل ألهنا ال تعين أي واقع وال تدل عليه، ولكن مهما يكن ابتعاد مفاهيم الفل
 .على الواقع املعيش من حيث هو نسق كلي من الدالالت
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 :خـــاتــمة

صحيح " بعد الدراسة والتحليل للخطاب احلجاجي من منظوره النظري واإلجرائي يف 
، ال ريب أن بناء ادللفوظ احلجاجي يف ادلدّونة قد اّتضح واستبان، ألن الدراسة بُنيت على "البخاري

اللحظ دلفاىيم اخلطاب واحلجاج من حيث األمناط واآلليات والوسائل الفاعلة، : دعامتُت أساستُت
وكذا طريقة العناصر والشواىد اليت تنطلق من استقراء حقائق كلية من جزئياهتا، أو استنتاج حقائق 

جزئية من كلّياهتا، ممّا سّهل عملية الوصف والتحليل، وساعد على استخالص خصائص الُبٌت 
 .احلجاجية إقناعا وبرىاان ودحضا وأتييدا، تفنيدا وتدعيما

، فقد ألفيناىا معتمدة "صحيح البخاري" من خالل تصنيف ادللفوظات احلجاجية يف مدّونة 
على أمناط تتعالق مبفاىيم وحقول معرفية تتعّدى الوصف اللغوي أو البالغي أو التداويل فقط، إىل 

 . مقارابت متنوعة

 وال شّك أن ىذا البحث قد بلغ نتائج ال سبيل إىل إغفاذلا، ميكن إيرادىا عامة وخاصة على 
 : النحو اآليت

 : تتلخص نتائج البحث العامة فيما يلي

إن اخلطاب أيخذ صفتو احلوارية انطالقا من الـمحاججة، فاألصل يف تكوثر اخلطاب ىو  -
 . صفتو احلجاجية، بناء على أنو ال خطاب بغَت حجاج

ادلفاىيم واألدوات اللغوية والبالغية والتداولية إضافة إىل الفلسفية منها، ال تشّكل بنية  -
حجاجية بـِحياذلا، بل تشّكلها بناء على دتوضعها يف النّص اخلطايب التفاعلي، وقد تبُّت ذلك خاصة 

البالغية، )يف الفصل الثاين من البحث، عند احلديث عن آليات احلجاج يف صحيح البخاري 
 .(الفلسفية، التداولية
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 : فيما يلي- والقابلة ألن تكون لَِبنات دلسارات بـحثية ىامة-كما تتلخص نتائج البحث اخلاصة 

إال ما تعلق منها " اإلطالقية"بصفة " صحيح البخاري"ال ميكن إفراد نصوص احلديث يف  -
ابدلفاىيم الكلية وأصول الدين والعقيدة واألحكام القطعية، ألن بقية التصورات تركت رلاالت آللية 

عمل العقل والذىن البشري، وىذا ما ُيكسبها خاصيتها احلجاجية، خاصة النصوص ادلتضّمنة 
 .حوارات مع أىل الكتاب، أو نصوص األخالق العامة

سارت على غَت " صحيح البخاري" ومع ذلك فإن كثَتا من احلجج اليت عايّناىا يف نصوص 
ىو رلال االحتمال، وليس رلال - كما ىو معهود–الّسمت احلجاجي ادلعهود؛ إذ إن رلال احلجاج 

احلقائق البديهية ادلطلقة، يف حُت أن احلجاج يف أحاديث البخاري غلبت عليو الصفة اإلطالقية، 
 . خصوصا مع أحاديث العقائد والغيبيات واألخبار واألحكام والتعاليم وأشراط الساعة وغَتىا

يف صحيح البخاري تشًتك يف كوهنا  (البالغية والفلسفية والتداولية)إن اآلليات احلجاجية  -
موِصلة إىل تغيَت موقف، أو بناء رأي جديد، أو صرف موقف قدمي، أو تدعيم موقف جديد، لكّن 

؛ أي إن احلجاج "األداتية"الفارق اجلوىري بينها أن احلجاج البالغي والتداويل ينزعان أكثر إىل الصفة 
فيهما يعتمد على تقدمي عدد كبَت من احلجج خمتارة اختيارا حسنا، وتكون القرائن البالغية والتداولية 

 .أدوات ختدم ىذا الغرض

ويف ادلقابل يرتبط احلجاج الفلسفي أكثر ابخلصائص ادلفهومية، مبعٌت أن احلجاج الفلسفي 
يهدف إىل جعل العقول اليت يتوّجو إليها تنخرط يف األطروحة أو الدعوى بعيدا عن الصور الفنية 

لذلك فإن أغلب األحاديث . ومجالية اللغة، وانطالقا من احلقائق البديهية اليت يصّدقها العقل البشري
 .     ادلتضّمنة جدال حوارا مع ادلخالفُت يف قضااي العقيدة والتوحيد، كان بناؤىا احلجاجي آبليات فلسفية

من " السالمل احلجاجية"تعتمد نصوص احلديث يف البخاري هنجا حجاجيا قائما على بسط  -
، والذي يعمل على احتواء السامع "ادلالحظة الصعبة"الغريب إىل األغرب، لوضع ادلتلّقي يف موقف 
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وخلخلة ُمدركاتو الذىنية، ليفسح الـمجال للعمل العقلي لفرز تلك ادلدركات وترتيب احلجج ذىنيا، 
 .وذلك انطالقا من معاينة الواقع والتجربة يف ادلسار التارخيي أو الزمٍت

، وما تعلق أبشراط الساعة وعالماهتا وتراتب "الفنت"  ويكثر ذلك أكثر يف أحاديث كتاب 
حصوذلا زمنيا حىت بعد وفاة النيب عليو الصالة والسالم بعقود قليلة، وىذا ما أبقى ىذه النصوص 

خَت  [..ستجدون بعدي أثـََرًة، فاصربوا]مرجعيًة اتريـخية ومستقبلية إىل يوم الناس ىذا، وحديث 
 .   شاىد على ىذا النسق

إن احلجاج ابالرتباط الشرطي ينأى عن الفرضية ادلعيارية اليت عقدىا اللغويون حول ماىية  -
، واليت جعلت التقعيد ذلذا األسلوب مكّبال ابللَّْحظ «وقوع الشيء لوقوع غَته»الشرط، القاضية بـ

ورحابة السياق والتأويل، ىذا السياق " نـحو النص"إىل " نـحو اجلملة"اجلَُملي، ومل خيرج بن من حّيز 
الذي جعل اخلطاب احلجاجي للبناء الشرطي أكثر أداتية وفاعلية، بغية تغيَت موقف أو ترسيخ آخر 

 .أو َدحضو
 :يف أغلبها تّتسم بصفتُت" صحيح البخاري" إن الرباىُت ادلنطقية يف  -

 .براىُت إشكالية؛ مبعٌت أهّنا تعّلل وحتاجج على إثبات اإلشكاالت اليت هتّم اإلنسان والكون .1
براىُت ُحلولية؛ أي إهنا ال تكتفي إبثبات اإلشكاالت، بل تقدم إثبااتت ُحلولية لكثَت من  .2

 .اإلشكاالت اليت هتم العقل البشري وتشغل الوجدان اإلنساين

، وكذا بقية مدوانت "صحيح البخاري"ىذه اخلصائص الربىانية تّتسم هبا معظم األحاديث النبوية يف 
حاح والـَمسانيد  .احلديث من الصِّ

  [...ما ظهر الغلول يف قوم إال]فمثال األول حديث. 
  مبدأ التقابل"، ضمن ما يُعرف بـ[...من نّفس عن مممن ُكربةً ]ومثال الثاين حديث." 

يف صحيح البخاري، نـخلص إىل أنو ميكن ذلذا " الكلمة الـمفردة"من خالل دراسة احلجاج بـ -
النمط احلجاجي أن يمسس حلقل بـَحثي واعد من حقول الدراسات البالغية والتداولية والفلسفية 
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، وال غرو أن ىذا الباب يستفاد منو يف حقول "االقتصاد يف األدلّة"والتواصلية، واليت تعٌت مبا يعرف بـ
شىّت، كمجال اإلعالم وادلناظرات والربامج ادلوضوعاتية؛ ألن احلجاج ابلكلمة ادلفردة من وسائل 

اختزال احلجج والرباىُت، بناء على احلمولة الداللية والسياقية واإليقاعية اليت حتملها، فتتمايز هبا عن 
 . سائر الكلمات يف البنية احلجاجية، وتزامحها، فتثَت حركة للظّفر مبكان ذلا يف ادللفوظ

يف وسائل اإلعالم مثال، ال " اقتصاد األدلّة"وحنسب أن استثمار حجاجية اللفظة يف تشكيل 
يتم من داخل أدبيات اللغة واحلجاج فحسب، بل األجدر استمزاج ادلظان ادلعرفية انطالقا من أدبيات 

العمل اإلعالمي والصحفي، مبعٌت جيب على الباحث يف ىذا الصدد أن يكون ُملّما بعلوم اإلعالم 
 .      واالتصال الفردي واجلماىَتي

ويف األخَت نرجو أن يكون ىذا البحث قد أجاب عن اإلشكاالت اليت طُرحت يف مقدمتو 
استيفاء دلقاصد السمال، وأن يكون عمال أكادمييا جاّدا ينضاف إىل خزانة احلقول ادلعرفية اللغوية 
 .والنصوصية، وزايدة حقيقية دلكتبة اللغة العربية وآداهبا تنويرا للعقول واستجالء للعسَت من الُفهوم

الشكر والثناء لألستاذ ادلشرف على رعايتو ذلذا البحث ومتابعتو احلريصة، وهللا من رواء القصد 
 .  وىو اذلادي إىل سواء السبيل
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 :ثبت املصادر واملراجع املعتمدة

 .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم بن أيب الّنجود -
 :قائمة املصادر واملراجع العربية واملرتمجة- أوال

أمحد احلويف، دار هنضة مصر، :  ابن األثري، ادلثل السائد يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق- 
 .  2010-مصر، دط- القاىرة

عبد احلليم زلمود، مكتبة دار العروبة، : أصوذلا وتصوراهتا، ترمجة: ألبري ريفو، الفلسفة اليواننية- 
 .م1958-مصر، دت- القاىرة

حنفي دمحم شرف، مطبعة الرسالة :  أبو احلسني إسحاق بن وىب، الربىان يف وجوه البيان، حتقيق- 
 . دت-عابدين، مصر، دط

عبد هللا صولة، احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أىم خصائصو األسلوبية، دار الفرايب، بريوت، -  
 . 2007- 2ط

عبد اجمليد تركي، دار العرب اإلسالمي، :  أبو الوليد الباجي، ادلنهاج يف ترتيب احلجاج، حتقيق- 
 . 2000-3لبنان، ط-بريوت

طو عبد الرءوف سعد، دار : الــبخاري أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق-  
 .2011-اجلزائر، دط- الرشيد

- رلاالهتا- طبيعتو: التحاجج) بناصر البعزايت، الصلة بني التمثيل واالستنباط، مقال ضمن كتاب -
، 134، منشورات كلية اآلداء والعلوم اإلنسانية، الرابط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم (وظائفو

 .    1ادلغرب، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط- جامعة دمحم اخلامس، الرابط

 . دت-بريوت لبنان، دط-عبد السالم ىارون، دار الفكر:  اجلاحظ،البيان والتبيني، حتقيق- 

، 2000- مجيل عبد احلميد، البالغة واالتصال، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط- 
 .  مصر-القاىرة

- دمحم احلبيب بن اخلوجة، دار الشرقية:  حازم القرطاجّّن، منهاج البلغاء وسراج األدابء، حتقيق- 
 . 1966-تونس، دط

 . لبنان-دت، دار الكتب العلمية، بريوت- ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، دط- 
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اخلطابة اجلديدة -  محادي صّمود، احلجاج أطرُه ومنطلقاتو وتقنياتو من خالل مصّنف يف احلجاج -
، جامعة اآلداب (أىم نظرايت احلجاج يف التقاليد من أرسطو إىل اليوم)لبريدلان وتيتكاه ضمن كتاب 

 .مّنوبة-، كلية اآلداب1والفنون والعلوم اإلنسانية، تونس 

لبنان، -بريوت- إبراىيم األبياري، دار الكتاب العريب: حتقيق الشريف اجلرجاين، التعريفات، - 
  .م2002

 .دت-اجلزائر، دط- دمحم التومي، اجلدل يف العقلية اإلسالمية، شركة الشهاب-  
-1مصر، ط-  دمحم العيد، النص واخلطاب واالتصال، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاىرة-

2005 . 

 .دت-دمحم فريد عبد هللا، معجم الفروق يف ادلعاين، دار ادلوسم، دط-  
علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراىيم، :  أبو ىالل العسكري، كتاب الصناعتني، حتقيق- 

 . 2006-1لبنان، ط-ادلكتبة العصرية، بريوت

الكتب العلمية،  دار ،عجيل جاسم النشمي: حتقيق  الفصول يف األصول،أبوبكر اجلّصاص،- 
 .2000-3، طلبنان-بريوت

 .   ، ادلغرب2010-1 أمحد الريسوين، مدخل إىل مقاصد الشريعة، دار السالم للطباعة والنشر، ط-

أمحد بن عمر احلازمي، شرح كتاب التوحيد لـمحمد بن عبد الوىاب، دار ادلعارف للطباعة - 
 .  08م، الـمجلد 1993- 3مصر، ط-والنشر، القاىرة

 . م2002-عبد السالم ىارون، احتاد الكّتاب العرب، دط:  أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، حتقيق-

-1القاىرة، ط-، مكتبة زىراء الشرق(اجتاه جديد يف الدرس النحوي) أمحد عفيفي، حنو النص -
2004 . 

 .  م1993، 4القاىرة، ط-  أمحد سلتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب-
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لبنان، -، دار الكتب العلمية، بريوت(البيان وادلعاين والبديع) أمحد مصطفى ادلراغي، علوم البالغة -
 . دت-دط

 .م1979- لبنان، دط-أرسطو،اخلطابة، ترمجة عبد الرمحان بدوي، دار القلم، بريوت- 

- الدرا البيضاء-، ادلركز الثقايف العريب(حبث فيما يكون بو ادللفوظ نّصا) األزىر الزاند، نسيج النص -
 .  1993-1ادلغرب، ط

 ابن   . دت-لبنان، دط- األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ادلكتبة العلمية، بريوت-

-بريوت، دط- طاىر أمحد الزاوي، ادلكتبة العلمية: ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، حتقيق- 
1979. 

،  مؤسسة الرسالة،دمحم ادلصري- عدانن درويش: حتقيقأبو البقاء أيوب الكفوي، الكلّيات، - 
 . م1998- 2ط لبنان،-بريوت

-مصر، دط- القاىرة- عبد الرمحان بدوي، ادلنطق الصوري والرايضي، مكتبة النهضة ادلصرية-
 .م1962

لبنان، - عبد الرمحان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر، بريوت- 
 . 1961-2ط
 إفريقيا التواصل واحلجاج، آللياتالسالم عشري، عندما نتواصل نغري، مقاربة تداولية معرفية عبد - 

 . 2006الشرق، ادلغرب، دط، 
مصطفى ديب البغا، دار اذلدى، عني :  ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، تعليق-

 .مليلة، اجلزائر، دط، دت

  .عبد القادر بوزيدة، منوذج من ادلقطع الربىاين- 

-السعودية، دط- زلمود شاكر، دار ادلدين، جّدة:  عبد القاىر اجلرجاين، أسرار البالغة، حتقيق-
 . دت
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- ، الدار البيضاء(مقارابت نقدية يف التناص والرؤى والداللة) عبد هللا إبراىيم، ادلتخيل السردي -
 .  1990-1ادلغرب، ط

 . السعودية-م، الرايض1996-1 عبد هللا األشقر، زبدة التفاسري، دار ادلؤيّد، ط-

-1األردن، ط- عبد هللا حسني العريب، معجم أمجل ما كتب شعراء العربية، دار ادلعايل، عّمان- 
 . م2002

لبنان، -دار الفرايب، بريوتاحلجاج يف القرآن من خالل أىم خصائصو األسلوبية، هللا صولة، عبد - 
 . 2007-2ط

القاىرة، - عبد ادلتعال الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة، ادلطبعة النموذجية-
 . دت-دط

-  عبد اجمليد مجيل، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب-
 . 1998-القاىرة، دط

-1اإلمارات، ط-  عبد اجمليد دمحم السوَسوة، فقو ادلوازانت يف الشريعة اإلسالمية، دار القلم، ديب-
2004 . 

مقاربة تداولية، دار الكتاب اجلديد - اذلادي بن ظافر الشهري، اسًتاتيجيات اخلطابعبد - 
 .2004-1لبنان، ط-ادلتحدة، بريوت

 . 1982- 2لبنان، ط- البخاري، صحيح البخاري، عامل الكتب، إدارة ادلطبعة ادلنريية، بريوت-

اجلزائر، - آمنة بّلعلى، حتليل اخلطاب يف ضوء ادلناىج النقدية ادلعاصرة، منشورات االختالف -
 . 2002-1ط

 .م1983-1لبنان، ط-إميل بديع يعقوب، معجم اإلعراب واإلمالء، دار العلم للماليني، بريوت- 
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سيف الدين دغفوس، دار : جاك موشلري، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ترمجة-آن روبول- 
 .2003-1لبنان، ط-الطليعة للطباعة والنشر، بريوت

، الدار 1997 ـ1االنتصار عبد اجمليد، األسلوب الربىاين احلجاجي يف تدريس الفلسفة، ط - 
 .ادلغرب- البيضاء

دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب : بدر الدين الّزركشي، الربىان يف علوم القرآن، حتقيق- 
 .1957-1مصر، ط-العربية، القاىرة

عبد احلميد ىنداوي، دار الكتب :  بدر الدين بن الناظم، ادلصباح يف ادلعاين والبيان والبديع، حتقيق-
 .2001-لبنان، دط- العلمية، بريوت

، دار الفجر للنشر (دراسة داللية يف األفعال الواردة فيو)بكري عبد الكرمي، الزمن يف القرآن - 
 .م1999-2مصر، ط-والتوزيع، القاىرة

 . ليبيا- ، دار الكتاب احلديث2015-1دمحم الويل، ط:  بول ريكور، االستعارات احلية، ترمجة-

-لبنان، دط-أمحد العوامري، دار الكتب العلمية، بريوت: احظ،كتاب البخالء، حتقيقاجل- 
2001. 

-1جالل الدين سعيد، معجم ادلصطلحات والشواىد الفلسفية، دار اجلنوب، تونس، ط- 
 .م2004

 . 2012- 1عبد اجلليل العشراوي، احلجاج يف اخلطابة النبوية، عامل الكتب احلديث، األردن، ط- 

 .مجيل محداوي، نظرايت احلجاج، شبكة األلوكة- 
 .م1982- لبنان، دط-مجيل صليبا، ادلعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت- 

 . دت-لبنان، دط-دمحم علي النّجار، دار الكتب العلمية، بريوت: ابن جّن، اخلصائص، حتقيق- 
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 -1ط لبنان، -، بريوتدار الصفوة، احلواميم السبع ن من خاللآ معارف القر،مليآجوادي  -
2009. 

 عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة :ترمجة مواندولوجيا،ـال: كتاب ،زـــتــنـبـجوتفريد فيلهلم يل- 
 . 1978 - دط،ادلغرب- والنشر

- دمحم احلبيب بن اخلوجة، دار الشرقية: حازم القرطاجّّن، منهاج البلغاء وسراج األدابء، حتقيق- 
 . 1966-تونس، دط

جاالتو دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ـحافظ إمساعيل علوي، احلجاج مفهومو وم -
 . 2010 -1ط األردن، -عامل الكتب احلديث

دراسة نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، -حافظ إمساعيلي علوي، احلجاج مفهومو ورلاالتو- 
 . 2010-1ط

-6مصر، ط- سليمان دنيا، دار ادلعارف، القاىرة:  أبو حامد الغزايل، هتافت الفالسفة، حتقيق-
 .دت

-2القاىرة، ط-  ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الراين للًتاث-
1987. 

أمحد دمحم شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، : ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق- 
 . دت-دط

 .2007-1األردن، ط- إحسان عباس، دار فارس، عمان: ابن حزم، الرسائل، حتقيق- 

 .  2004-ادلغرب، دط-  حسان الباىي، احلوار ومنهجية التفكري النقدي، أفريقيا الشرق-

 . 2007-1مصر، ط- حسني سرحان، قاموس األدوات النحوية، مكتبة اإلميان، ادلنصورة- 

-  مصر، دط–، اذليئة العامة للكتاب، اإلسكندرية(دراسة لغوية ومعجمية)حلمي خليل، الكلمة  -
 .م1980
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 محّادي صّمود، نظام اجلملة عند اللغويني العرب يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، مديرية الكتب -
 . م1978-وادلطبوعات اجلامعية، سوراي، دط

، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، (طبيعتو، رلاالتو، وظائفو و ضوابطو)مّحو النقاوي، التحاجج - 
 .الدار البيضاء، ادلغرب- 1ط
-ذىبية مّحو احلاج، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر، تيزي وزو- 

 . 2005-اجلزائر، دط

 رابح دوب، البالغة عند ادلفّسرين حىت هناية القرن الرابع اذلجري، دار الفجر للنشر والتوزيع، -
 . 1999-2القاىرة، ط

- 4الدار الشامية، ط- صفوان عدانن داودي، دار القلم: الراغب األصفهاين، ادلفردات، حتقيق- 
2009. 

دمحم زلي الدين عبد احلميد، دار :  ابن رشيق القريواين، العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو، حتقيق-
 .م1981-لبنان، دط- اجليل، بريوت

عبد احلميد ىنداوي، ادلكتبة العصرية، : ابن رشيق، العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده، ، حتقيق- 
 . 2007-لبنان، دط-صيدا

 . دت-3لبنان، ط- زاىر األلـمعي، منهاج اجلدل يف القرآن الكرمي، دار الكتاب العريب، بريوت-

 . م1996- زكراي النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، دار اخلري للطباعة والنشر، دطأبو - 

 . م2008-1سامية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب القدمي، عامل الكتب احلديث، األردن، ط- 

عبد احلميد ىنداوي، دار :  سعد الدين التفتزاين، ادلطول بشرح تلخيص مفتاح العلوم، حتقيق-
 .2007-لبنان، دط- الكتب العلمية، بريوت

 .دت-مصر، دط-سعيد القحطاين، مواقف النيب يف الدعوة إىل هللا، دار اإلفتاء، القاىرة- 
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 .دت، بريوت-نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، دط: السكاكي، مفتاح العلوم، حتقيق-  

-1األردن، ط- سناء محيد البيايت، قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، دار وائل للنشر- 
2003 . 

 .م1977-دمحم عبد السالم ىارون، طبعة بوالق، مصر، دط: سيبويو، الكتاب، حتقيق- 

 . دت-لبنان، دط-عبد السالم ىارون، عامل الكتب، بريوت:  سيبويو، الكتاب، حتقيق-

 ال. م1999-2مصر، ط-سيد سابق، فقو السنة، دار الفتح لإلعالم العريب، القاىرة- 

لبنان، -بريوت- إبراىيم األبياري، دار الكتاب العريب: الشريف اجلرجاين، التعريفات، حتقيق- 
 . م2002

 .مشس الدين الذىيب، تذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، دت- 

 . م1998-1لبنان، ط- مشس الدين الذىيب،سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، بريوت-

لبنان، - الشهري عبد اذلادي بن ظافر، اسًتاتيجيات اخلطاب، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، بريوت-
 . 2004-1ط

دمشق، - مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر-  صابر احلباشة، التداولية واحلجاج-
 .م2008- 1ط
 .2007-صابر احلباشة، أنساق اللغة واخلطاب، دار فراديس للطباعة والنشر، البحرين، دط- 

صابر احلباشة، تلوين اخلطاب، فصول سلتارة من اللسانيات والعلوم الداللية وادلعرفية والتداولية - 
 .2007، 1واحلجاج، الدار ادلتوسطية للنشر، تونس، ط

 صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية، دار اإلمام -
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 :ملحق خاص ابلرموز املستعملة يف البحث

 .خاص ابلعبارات العامة   )...(

 .﴾                   خاص ابآلايت القرانية...  ﴿

 .خاص ابألحاديث النبوية   ]...[

 .خاص أبمساء األعالم واملصطلحات   "..."

 .                  خاص ابلـمقوالت «...»  
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 :ملّخص

 [دراسة تداولية- اخلطاب احِلجاجي يف صحيح البخاري]تتناول هذه الدراسة موضوع 
متوخية الّنظَر يف اآلليات البالغية والتداولية والفلسفية لعملية احلجاج واإلقناع، مع حتليل 

. للوسائل احلجاجية الفّعالة يف ادلدّونة
تستهدف هذه الدراسة الكشف عن الصفات اإلقناعية للحديث النبوي، واختالفها مع 

بقية النصوص، واعتبار النص احلديثي إطالقيا أم حواراي جدليا؟، والغاية من ذلك التأسيس 
.  حلقول معرفية هتتم بقراءة النصوص وفق مقارابت أكثر عمقا

ـــــــــــــــــــــــــــ 
Résumé: 
  Cette étude traite du : [Discours Argumentatif dans le corpus 

"Sahih Elboukhari"- Approche Pragmatique]. 
Cette thèse, en effet, prend en charge les mécanismes rhétoriques, 

pragmatique, philosophique, concernant le processus argumentatif et 
persuasif  ,de plus elle fait ressortir une analyse des moyens argumentatifs 
efficaces. 

  Cette étude vise également à détecter les caractéristiques 
persuasifs dans «Le discours du prophète" , en se posant la question suivante :   
Est-ce- que "Le Hadith" est un discours absolu  et tyrannique ? Ou 
Dialogique   ?  

Enfin le but de ces traitements est de pouvoir créer des approches 
cognitivistes nouvelles et d'ouvrir des voies inexplorées aux futurs 
chercheurs.   


