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ََل ُيَكلُِّف اللَُّو نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما ﴿

َها َما اْكَتَسَبْت رَبَـَّنا ََل تـَُؤاِخْذنَا  َكَسَبْت َوَعَليـْ

َنا  ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبَـَّنا َوََل َتْحِمْل َعَليـْ

ْبِلَنا رَبَـَّنا َوََل  ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ

ْلَنا َما ََل طَاَقَة لََنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا  ُتَحمِّ

َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوََلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم 

 ﴾اْلَكاِفرِينَ 

286اآلية / سورة البقرة



 

 

 شكر وعرفان
الحمد هلل كثيرًا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، فهو سبحانو الذي وفقني وأعانني 

ويّسر لي األمور وأنار لي الدروب فأحمده حمًدا يليق بمقامو، فلك الحمد 

 .ولك الشكر يارب

 (من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل): ومصداقًا لقولو صلى اهلل عليو وسلم

وجب علّي أن أقف وقفة احترام وامتنان وشكر وعرفان إلى أستاذتي المشرفة 

األستاذة الذكورة نعيمة سعدية فتقبلي مني أستاذتي الفاضلة أسمى عبارات 

 .الشكر والعرفان واَلحترام واَلمتنان

كما وجب علّي أن أزجل عظيم الشكر لكل األساتذة الذين درسوني تعظيًما 

 .لعلمهم واعترافًا بجميلهم

وتظل الكلمات عاجزة والعبارات قاصرة عن إيفاء حقهم فألف شكر لكم 

 جميًعا

 



 

 

 

 

 

 مقـدمـة
 



 

 

  أ

 

 مقــدمـــة

 :الحمد  كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده كبعد

إف الذم ينقب في  بعض بطكف أميات الكتب العربية التي ضمت عصارة آراء عمماء 

ا كبيران مف لدنيـ بالجانب التداكلي كحرم  أفنكا أعمارىـ في البحث كالتأليؼ ليجد اىتمامن

إذ - حيثيات التداكلية- بالبياف أف ىذا االىتماـ ليستحؽ الدراسة، كلعمو اىتماـ بكؿ حيثياتيا

عنكا بالمخاطب كالمخاطب كالمعنى ك تشعباتو حسب المقاـ السائد كالمقاصد المرجكة مف 

كراء الحدث الكبلمي، كعنكا أّيما عناية بكيفية االنتقاؿ مف القكة الحرفية إلى القكة المستمزمة  

ككما ىك معمـك تركز المسانيات التداكلية عمى معالجة المغة أثناء االستعماؿ، كتيتـ بكؿ ما 

يسيـ في جعؿ الخطاب رسالة تكاصمية ناجحة، األمر الذم يجعميا ذات كشائج متينة كعرل 

كثقى بالدراسات الببلغية ىاتو التي تسعى جاىدة إلى إيجاد كؿ ما مف شأنو أف يجعؿ 

الحدث التكاصمي ناجحا ك بميغا، في مقاماتو المتباينة، كلشأف الدرس الببلغي كلعمك مقامو 

البرىاف »نشأت الرغبة في البحث فيو فكاف التركيز عمى أحد الكتب التراثية الببلغية كتاب 

ساعية جيدم بحث القضايا التداكلية التي ضميا الكتاب « في كجكه البياف البف كىب الكاتب

التفكير التداولي عند ابن وىب في : بيف دفتيو ألجؿ ذلؾ ارتأيت كسـ األطركحة بعنكاف

  .كتابو البرىان في وجوه البيان

 : كلعؿ دكاعي كمبررات ىذا العنكاف تتمثؿ في

الرغبة في إعادة قراءة ىذا المكركث قراءة حداثية جديدة تتناسب كُسبؿ التداكلية  -

 .كعمى إثر ذلؾ إماطة المثاـ عف جماؿ ىذا الكتاب كالذم أفؿ نجمو قركنا طكاال



 

 

  ب

 

 مقــدمـــة

تأكيد كجكد إرىاصات كمرجعيات التداكلية كضربيا بجذكر راسخة في التراث  -

العربي، إذ ال تكاد تختمؼ دراسات عمماء المغة العرب اختبلفا كثيران عّما نادت بو 

 .الدراسات المسانيات الحديثة كما جادت بو قرائح عممائيا

 .الشغؼ الشخصي بكتب التراث  -

كؿ ىذه األسباب كانت دكافع قكية لخكض غمار ىذا البحث كالذم يرنك لئلجابة عف 

 :جممة مف التساؤالت

  ىؿ يقكل كتاب ابف كىب أف يؤلؼ نسيجا تداكليا يضاىي ما تنادم بو الدراسات

؟  التداكلية الغربية اليـك

 ىؿ تمكف صاحب البرىاف مف مبلمسة قضايا التداكلية؟ 

  ىؿ كاف في عمؿ ابف كىب ما سبيمو أف يسكغ القكؿ بحضكر الفكر التداكلي في

 جنبات كتابو؟

  عند ابف كىب كبيف نظرية األفعاؿ  (الخبر كاإلنشاء)ىؿ يمكف عقد مقارنة بيف

 الكبلمية؟

 ىؿ يمكف إقامة عبلقة بيف تحميبلت ابف كىب كنظرية بكؿ غرايس. 

  ف كتابنا حجاجينا أك بمعنى آخر ىؿ ترقى حجج ابف ىؿ حجج ابف كىب كفيمة بأف ُتَككَّ

 كىب ألف تجعؿ مف البرىاف كتابنا حجاجينا بامتياز؟



 

 

  ج

 

 مقــدمـــة

كقد سعيت لئلجابة عف ىذه اإلشكالية المعرفية إلى اعتماد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج 

 .التكاممي  ك الكصفي ،  كمتكئة عمى آلية التحميؿ

 ك لقد انتظمت الدراسة في ىيكؿ تنظيمي قكامو مقدمة كمدخؿ كثبلثة فصكؿ كخاتمة

ا كمنيا إلى تعريؼ الببلغة العربية  أما المدخؿ فمعقكد لبياف التداكلية لغة كاصطبلحن

 .ليختـ بتسميط الضكء عمى بعض مضاميف كتاب البرىاف

أما الفصؿ األكؿ فمكضكع لدراسة األفعاؿ الكبلمية في المدكنة مدار البحث إذ عنى 

بثنائية الخبر كاإلنشاء ك مبدإ اإلفادة كُختـ بمقاربة  لنظرية الفعؿ الكبلمي كمدل تجمييا في 

 .صفحات البرىاف

 كأما الفصؿ الثاني فمجعكؿ لمحديث عف االستمزاـ الحكارم في المدكنة قيد الدراسة

كأما الفصؿ الثالث فمخصص   لمحجاج  ك الجدؿ عند صاحب البرىاف، كذيمت 

الدراسة بمدكنة ختامية أدرجت فييا نتائج الدراسة ،  فثبت بالمصادر كالمراجع، ىي ذم 

 .المشاغؿ التي أنتجت ىذه الدراسة

 :كقد نيمت مف جممة مف المصادر كالمراجع، أذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 مسعكد صحراكم: التداكلية عند العمماء العرب -

 .محمكد أحمد نحمة: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر -

 .طو عبد الرحمف: المساف كالميزاف أك التككثر العقمي -

 .محمد العمرم: في ببلغة الخطاب اإلقناعي -



 

 

  د

 

 مقــدمـــة

 .في تداكلية الخطاب المبادئ كاإلجراء، نكارم سعكدم أبك زيد -

 : أما ما جاء حجرة عثر في طريقي مف صعكبات فأذكر

 .(البرىاف في كجكه البياف)ندرة الدراسات حكؿ كتاب  -

عسر التكفيؽ ك المبلءمة بيف مكضكع تراثي عميقة جذكره في القدـ، كبيف درس  -

 .لغكم غربي حديث العيد ككليد العصر

 .صعكبة الخكض في غمار المسانيات التداكلية لتشعبيا -

كبالتالي عدـ التمكف مف لـ شمؿ قضاياىا، كلكف كبالرغـ مف ىذه الصعكبات فقد 

 .حاكلت تجاكزىا قدر ما أكتيت مف قكة يقينا مني أنو لكؿ مجتيد نصيب كلكؿ نجاح كفاح

كفي األخير ال يسعني إال أف أرفع أسمى عبارات الشكر كالعرفاف كأرقى آم الثناء 

كاالمتناف إلى األستاذة المشرفة  األستاذة الدكتكرة نعيمة سعدية اعترافنا بجميميا كامتنانا 

جبلالن لنصائحيا فمكالىا لما استكقى ىذا العمؿ عمى سكقو  .لفضميا، كتكقيرنا لعمميا، كا 

كما أشكر كؿ يد بيضاء مخضبة بالمداد أنارت دربي كلك بحرؼ مف لدنيا، فمكـ مني 

 .جميعنا أرقى عبارات الثناء

ا آمؿ أف أككف قد كفقت كلك بجزء يسير، كا أسأؿ التكفيؽ كالعكف فنعـ المكلى  كختامن

 .كنعـ النصير كما تكفيقي إال با

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممـساهي  أسأهة  ف  : مدخل
 البحث

 

 مفيوم الـتداولية: أووً 

 البالغـة العربية: ثانيا

 التعريف بكتاب البرىان في : ثالثا

       وجوه البيان 

 وبن وىب الكاتب
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

 :مفيوم التداولية -1

يعد مصطمح التداكلية كاحدان مف أغمض المصطمحات التي اختمؼ فييا، ذلؾ أنو 

مفيـك تتقاذفو مصادر معرفية عديدة، كلعؿ ذلؾ راجع لسعة مجاليا في المنظكمة الفكرية 

الحديثة، األمر الذم جعؿ صعكبة في اإللماـ بتعريؼ شامؿ كدقيؽ لمتداكلية مما جعؿ كؿ 

باحث يعّرفيا حسب مجاؿ تخصصو ، كلعمنا سنكرد بعضا مف التعاريؼ بعد النظر في 

 .جذرىا المغكم

، كلقد تعددت معانيو في المعاجـ (دكؿ)يرجع مصطمح التداكلية إلى مادة : لغــة/ أ

دالت لو الدكلة، كدالت األياـ بكذا : )في أساسو يقكؿ (ىػ538ت )العربية، فيذا الزمخشرم 

نّكب  ، كالدىر ّدكؿ كعقب ك(...)كأداؿ ا بني فبلف مف عدكىـ، جعؿ الكثرة ليـ عميو

 1.(كتداكلكا الشيء بينيـ، كالماشي يداكؿ بيف قدميو يراكح بينيما

ا لو يعنيو بذاتو ال يتعداه  كمف العمماء المعاصريف مف يتخذ مف التعريؼ المغكم منيجن

: إلى ما ىك متعارؼ عميو في الدرس المساني، كفي مقدمتيـ طو عبد الرحمف الذم يقكؿ

تداكؿ الناس كذا بينيـ يفيد معنى تناقمو الناس كأداركه بينيـ، كمف المعركؼ أيضا أّف مفيـك )

النقؿ كالدكراف مستعمبلف في نطاؽ المغة الممفكظة كما مستعمبلف في نطاؽ التجربة 

نقؿ الكبلـ عف قائميو، بمعنى ركاه عنو، كيقاؿ دار األلسف بمعنى جرل : المحسكسة فيقاؿ

                                      

محمد باسؿ عيكف السكد، منشكرات دار الكتب : أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر بف أحمد، أساس الببلغة، تح )الزمخشرم - 1
 .303، ص 1، ج1998، 1العممية، بيركت، لبناف، ط
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

عمييا، كيقاؿ دار عمى الشيء بمعنى طاؼ حكلو، فالنقؿ كالدكراف يدالف في استخداميما 

المغكم عمى معنى التكاصؿ  ك في استخداميما التجريبي عمى معنى  الحركة بيف 

، فيككف التداكؿ جامعنا بيف اثنيف ىما التكاصؿ ك التفاعؿ ، فمقتضى التداكؿ إذف ...الفاعميف

 .1 (أف يككف القكؿ مكصكال بالفعؿ

أما عف مصطمح التداكلية في المعاجـ الغربية فينحدر مف الكممة البلتينية 

(Pragmaticus)  كمبناىا عمى الجذر 1949كالتي يرجع استعماليا إلى عاـ ،(Pragma )

، ثـ صارت الكممة بفعؿ البلحقة تطمؽ عمى كؿ مالو نسبة إلى العمؿ Actionكمعناه الفعؿ 

ىذا تفكير : العممي، كفي كقت متأخر تسممت الكممة إلى المغة المستعممة في عبارات مف مثؿ

عممي، أك ىك شخص عممي، لمداللة عمى أف شخصا ما، مّياؿ إلى إيجاد الحمكؿ العممية 

 2 .كالكاقعية لما قد يطرح مف إشكاالت

 أّف التداكلية ىي Century Dictionary »1909»في قامكس القرف « ديكم»كلقد قدـ 

النظرية التي ترل أّف عمميات المعرفة كمكادىا إنما  تتخذ في حدكد االعتبارات العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

أك الفرضية، فميس ىناؾ محؿ لمقكؿ بأّف المعرفة تتحدد في حدكد االعتبارات النظرية التأممية 

 3.(الدقيقة، أك االعتبارات الفكرية المجردة

                                      

 .244، ص 2005، 2طو عبد الرحمف، تجديد المنيج في تقكيـ التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط- 1
، 2009، 1نكارم سعكدم أبك زيد، في تداكلية الخطاب األدبي المبادئ كاإلجراء، بيت الحكمة لمنشر كالطباعة، سطيؼ، الجزائر، ط- 2

 .18ص 
 .41، ص 1984-1404، 2محمد ميراف رشكاف، مدخؿ إلى دراسة الفمسفة المعاصرة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط- 3
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

كعميو فالتداكلية تطمؽ عمى جممة مف المعارؼ ترل أّف صحة فكرة ما ترجع إلى ما 

 .تؤدم إليو مف نتائج عممية ناجحة

 :التداولية اصطالحا

يعكد الفضؿ في استحداث مصطمح التداكلية عند الغربييف إلى الفيمسكؼ األمريكي 

حينما نشر مقالتيف، األكلى نشرىا  ch-s. Peirse (1839-1914)تشارلز ساندرس بيرس "

 بعنكاف ما ىي 1905كيؼ تجعؿ أفكارؾ كاضحة؟ كالثانية نشرىا سنة ):  بعنكاف1878سنة 

 1البراجماتية؟

لقد جاء في قامكس المؤلفيف كالمكضكعات الخاصة بالفمسفة أّف كممة البراجماتيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

-Ch-s.Peirse (1839تشارلز ساندرس بيرس )أك التداكلية استحدثيا الفيمسكؼ األمريكي 

األكلى : ليعني بيا نظرية دالئمية، كلقد كضح معالميا بصفة خاصة في مقالتيف (1914

،  (How to make ourideasclearكيؼ تجعؿ أفكارؾ كاضحة؟ ):  بعنػكاف1878نشرىا سنة 

 2(.What is pragmatismما ىي البراجماتية؟ ):  بعنكاف1905كالثانية نشرىا سنة 

                                      

 .243، ص 2003، كرقمة، الجزائر، 2محمد حجيج، التداكلية بيف المسانيات كالدراسات األدبية، مجمة األثر، العدد- 1
  .243المرجع نفسو، ص - 2
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

الذم  (Moris)كيرجع أكؿ استعماؿ لمصطمح التداكلية إلى الفيمسكؼ تشارلز مكريس 

يرل أّف التداكلية جزء مف السيميائية التي تعالج العبلقة بيف العبلمات كمستعممي ىذه 

 . إنو تعريؼ ينحى عف المجاؿ المساني ليمج مجاال آخر إنو المجاؿ السيميائي1العبلمات

فيرل أّف التداكلية تختبر محاسف سمكؾ  (W.james( )1848 ،1901)أما كلياـ جيمس 

ما مف خبلؿ المحاسف التي تنتج عميو، كىذا المفيـك يعني في مجاؿ الدراسات الفمسفية ما 

 2 .يعرؼ بالذرائعية

ككما ىك معمـك تعددت تعاريؼ التداكلية كتشعبت بتشعب مجاالت كاختصاصات 

يرل أّف التداكلية تتطرؽ إلى المغة « Francis Jaques»الدارسيف، فيذا مثبل فرانسيس جاؾ 

 3.كظاىرة خطابية كتكاصمية كاجتماعية معا

أم أّف التداكلية تتجاكز الدراسة السككنية لمغة إلى دراستيا في سياؽ االستعماؿ 

 .كمراعاة كؿ الظركؼ المحيطة

ىذا فيما يخص تعاريؼ التداكلية عند بعض المغكييف الغربييف، أّما عند العمماء العرب 

فنجد أّف طو عبد الرحمف ىك أكؿ مف أدخميا إلى الثقافة العربية إذ يرل أنيا تختص بكصؼ 

كؿ ما كاف مظيرا مف مظاىر التكاصؿ كالتفاعؿ بيف صانعي التراث مف عامة الناس 

                                      

 .12، ص 1986سعيد عمكش، مركز اإلنماء القكمي، الرباط، المغرب، : ينظر فرانسكز أرمينكك، المقاربة التداكلية، ترجمة- 1
، 2006، 17قسـ المغة العربية كآدابيا، جامعة الجزائر، العدد" مجمة المغة كاآلداب"الطاىر لكصيؼ، التداكلية المسانية، ممتقى عمـ النص : ينظر- 2

 .7-6ص 
 .1، ص 1992محمد يحياتف، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرية، الجزائر، : الجيبللي دالش، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية، ترجمة- 3
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فالمقصكد بمجاؿ التداكؿ في التجربة التراثية ىك إذف محؿ التكاصؿ كالتفاعؿ ... كخاصتيـ

 1".بيف صانعي التراث

 .إذف فالتداكلية ىي دراسة المغة أثناء استعماليا

"  آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر" في كتابو " محمكد أحمد نحمة"كلقد ساؽ لنا 

 :جممة مف التعاريؼ لعّؿ أىميا

ىي فرع مف عمـ المغة يبحث في كيفية اكتشاؼ السامع مقاصػد المتكمـ، أك : التداولية

أنا عطشاف مثبل، قد يعني أحضر لي ككبا مف الماء، : ىي دراسة معنى المتكمـ، فقكؿ القائؿ

كليس مف البلـز أف يككف إخبارا بأنو عطشاف، فالمتكمـ كثيرا ما يعني أكثر مما تقكؿ 

 2".كمماتو

ـَ تككف مجمكعة مف : ىي و التداولية دراسة األسس التي نستطيع بيا أف نعرؼ ِل

أرسطك يكناني لكني ال أعتقد : الجمؿ شاذة تداكليا، أك تعد في الكبلـ المحاؿ كأف يقكؿ مثبل

 3".الشمس لك سمحت تدكر حكؿ األرض: آمرؾ أف تخالؼ أمرم، أك يقاؿ:  أك يقاؿ!ذلؾ

أك في  (ln use)كمما سبؽ نخمص إلى أّف التداكلية ىي دراسة المغة في االستعماؿ 

التكاصؿ، ألنو يشير إلى أّف المعنى ليس متأصبل في الكممات كحدىا، كال يرتبط بالمتكمـ 

                                      

 .244طو عبد الرحمف، تجديد المنيج في تقكيـ التراث، ص : ينظر- 1
 .12، ص 2006محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، : ينظر- 2
 .11المرجع نفسو، ص - 3
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

كحده كال السامع كحده، فصناعة المعنى تتمثؿ في تداكؿ المغة بيف المتكمـ كالسامع في سياؽ 

 1".محدد كصكال إلى المعنى الكامف في كبلـ ما

عمـ جديد لمتكاصؿ يدرس الظكاىر المغكية " مسعكد صحراكم"أك ىي عمى حد تعبير 

 2 .في مجاؿ االستعماؿ

كقد شاع عف التداكلية بعض التصكرات الخاطئة منيا أنيا سمة لميمبلت المسانيات 

كأنيا مككف مف مككنات المسانيات البنيكية، كأنيا تعد نظرية لمخطاب، إال أنيا ليست كذلؾ 

فيي ال تدرس الظكاىر الميممة كال المترككة بالضركرة ، كمف ثّـَ فيي تقـك بإزالة الغمكض 

عف عناصر التكاصؿ المغكم، كشرح طرؽ االستدالؿ كمعالجة الممفكظات، كىذه القضايا 

ليست مف اىتمامات المسانيات الصريحة، إنما ىي تشبو أف تككف مرحمة كسيطة بيف 

الرافد المعرفي، : المعارؼ المغكية، كالمعارؼ المكسكعية، فيي تستمد مف رافديف ميميف ىما

 3.كالرافد التكاصمي

كما أّنيا ليست مككنا مف مككنات المسانيات البنيكية ألف التداكلية ليست ىي المرحمة 

األخيرة لمتحميؿ المساني، كىي ليست نظرية لمخطاب بصكره، بؿ تعتبر التداكلية نظرية 

لتحميؿ الخطاب، كما أّف المسانيات نظرية لمجممة فتقابميا أك تكمميا، ذلؾ أّف لسانيات 

                                      

  .14محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص - 1
 .15، ص 2005مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، : ينظر- 2
  .28، 27المرجع نفسو، ص - 3
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الخطاب تقتضي بنية خطابية كقكاعد خطابية، كمف ثـ تككف الجممة منتجا مركبا مف القكاعد 

 1 .التركيبية كالمفظية التي تنشئيا بما يعني نكعا مف االنصيار كالذكباف

كعميو نخمص إلى أّف التداكلية تعني بدراسة الجانب الحي لمغة ؛ أم الجانب التكاصمي 

 .إنيا عمـ االستعماؿ المغكم

كمف باب العدؿ كاإلنصاؼ، كمف قبيؿ عدـ التنكر لمذات البد مف اإلشارة إلى أّف جؿ 

مبادئ التداكلية الحديثة حاضرة في تراثنا العربي، كلك بمصطمحات مغايرة أحيانا، كذلؾ مف 

، فيذا ما أقر 2بداية طبلئع الدرس المغكم مع سيبكيو، كصكال إلى النقاد كالببلغييف المتأخريف

إّف النحاة كالفبلسفة المسمميف كالببلغييف كالمفكريف مارسكا المنيج ): بو سكيرتي قائبل

التداكلي قبؿ أف يذيع صيتو بصفتو فمسفة كعمما ، رؤية كاتجاىا أمريكيا كأكركبيا، فقد كظؼ 

كىي تبحث عف القكانيف 3 .(المنيج التداكلي بكعي في تحميؿ الظكاىر كالعبلقات المتنكعة

الكمية لبلستعماؿ المغكم ، ك ترمي إلى التعرؼ عمى القدرات اإلنسانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمتكاصؿ المغكم ، 

ك تصير  التداكلية مف ثـ جديرة بأف تعّرؼ بأنيا عمـ استعماؿ المغة ككنيا تمثؿ نسقا معرفيا 

 4استدالليا يعالج الممفكظات ضمف سياقاتيا التمفظية ك الخطابات ضمف أحكاليا التخطبية

 
                                      

  .28مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب ،  ص : ينظر- 1
  .32-31نكارم سعكدم أبك زيد، في تداكلية الخطاب، المبادئ كاإلجراء، ص : ينظر- 2
، 1خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، بيت الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط- 3

 .40، ص 2009
حافظ اسماعيؿ عمكم ، عالـ الكتب الحديث، إربد     : مجمكعة مف الباحثيف ، التداكليات عمـ استعماؿ المغة ، تنسيؽ كتقديـ : ػ ينظر 4
 32، ص 2014، 2األردف ، ط
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

ك عمكما تيتـ التداكلية بمختمؼ األسئمة اليامة كالجكىرية في دراسة النص األدبي، 

إنيا تحاكؿ اإلجابة عف العديد مف األسئمة مف قبيؿ مف يتكمـ؟ كماذا يقكؿ بالضبط حيف 

 يتكمـ؟ ما ىك مصدر التشكيش كاإليضاح؟ كيؼ نتكمـ بشيء كنريد آخر؟

 : ـ البالغة العربية2

ا كاسعنا في أكساط  تعد الببلغة مف العمـك العربية التي القت شيرة كبيرة، كنالت ركاجن

الباحثيف، بؿ إنيا ركيزة أساسية لمدرس العربي القديـ، كلعّميا لمداللة عمى حسف الكبلـ مع 

 ،  (القصد)فصاحتو، كأدائو لمغاية المنشكدة منو 

ذا عدنا إلى أصميا في المعاجـ العربية نجدىا مف الفعؿ بمغ  بمغ الشيء يبمغ بمكغنا »كا 

ا، كبّمغو تبميغا   .1«كتبمغ الشيء كصؿ إلى مراده (...)كصؿ كانتيى كأبمغو ىك إببلغن

فيذا التعريؼ يجعؿ مف البميغ الشخص الذم يبّمغ غايتو إلى متمقيو عف طريؽ تعبيره 

 .عّما يدكر في صدره

الببلغة اسـ جامع لمعاٍف ): كلعؿ ابف المقفع كاف سّباقا في تعريؼ الببلغة إذ يقكؿ

تجرم في كجو كثيرة، فمنيا ما يككف في السككت، كمنيا ما يككف في االستماع، كمنيا ما 

يككف في اإلشارة ، كمنيا ما يككف في االحتجاج، كمنيا ما يككف جكابنا، كمنيا ما يككف 

                                      

  .346-345، ص 1994، 3، ط11ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت، المجمد - 1
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ابتداء، كمنيا ما يككف شعرنا، كمنيا ما يككف سْجعا كخطبا، كمنيا ما يككف رسائؿ، فعامة ما 

 .1 (يككف مف ىذه األبكاب الكحي فييا كاإلشارة إلى المعنى

قد أشار أبك ىبلؿ العسكرم إلى أصميا المغكم، فرأل أّف الببلغة سميت ببلغة ألنيا  ك

بمغت الغاية إذا : ىي مف قكليـ): تكصؿ كتبمغ المعنى إلى قمب السامع فيفيمو إذ يقكؿ

فسميت الببلغة ببلغة ألنيا تنيي ...منتياه: انتييت إلييا، كبّمغتيا غيرم كمبمغ الشيء

ا... المعنى إلى قمب السامع فيفيمو  .2(التبميغ: كالببلغ أيضن

كما يذىب العسكرم في تعريفو لمببلغة في مكضع آخر إلى أنيا كؿ ما تبمغ بو 

 3المعنى قمب السامع فتمكنو في نفسو  كتمكنو في نفسؾ مع صكرة مقبكلة كمعرض حسف

فالعسكرم في تعريفو األكؿ يرل أّف الببلغة ىي التي تنيي المعنى إلى قمب السامع، أما في 

التعريؼ الثاني فإنو يركز عمى إيصاؿ المعاني بعد تمكنيا في قمب المتكمـ أكالن ، كبعد أف 

 .يستقر المعنى عنده يحاكؿ إيصالو إلى سامعو كلكف بصكرة مقبكلة كمعرض حسف

ك تجدر اإلشارة أنو كجب عمينا التمييز بيف الببلغة كعمـ ك الببلغة كفف ؛ فمقد تنكعت 

ك تعددت حتى تكاد تصؿ إلى التعارض فيما بينيا كعمكمنا كجب عمينا أف نميز بيف الببلغة 

ا لو قكاعده كقكانينو (فف الببلغة)بصفتيا نعتنا لمنص   4.كالببلغة بصفتيا عممن

                                      

  .85، ص 1998، 1، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط1الجاحظ، البياف كالتبييف، كضع حكاشيو مكفؽ شياب الديف، ج- 1
عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، منشكرات المكتبة العصرية، : أبك ىبلؿ العسكرم، الصناعتيف، الكتابة كالشعر، تح- 2

  .6، ص 1986صيدا، بيركت، لبناف، د ط، 
 .10المرجع نفسو، ص -  3
 .35ـ، ص 1996-ىػ1416 (دط)حامد صالح الربيعي، مقاييس الببلغة بيف األدباء كالعمماء، جامعة أـ القرل، : ينظر-  4
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الببلغة االيجاز، : لقد كانت كصفا لمكبلـ كذلؾ في قكؿ أكتـ بف صيفي: البالغة فنا

الببلغة االيجاز كااليجاز أف تجيب فبل تبطئ كأف : أك كصفا لممتكمـ في قكؿ صحار العبدم

 1 .تقكؿ فبل تخطئ

كلقد سجؿ محمد العمرم مبلحظة تبدك ذات أىمية كبيرة تتمثؿ في أّف كممة ببلغة 

ظيرت في تاريخ كصؼ الخطاب في المغة العربية في الحقؿ نفسو الذم ظيرت فيو 

عند اليكناف كىك الخطابة كال يتعمؽ ىذا االستنتاج بقضية األثر كالتأثر  (الخطابية)الريطكرية 

 2 .كالتبعية كاألسبقية، بؿ يتعمؽ بطبيعة الخطابة نفسيا

ذا عدنا إلى صاحب سر الفصاحة نجد أنو حدد مصطمح الببلغة بمقابمتو بمصطمح  كا 

الفرؽ بيف الفصاحة كالببلغة أّف الفصاحة مقصكرة عمى كصؼ األلفاظ، ): الفصاحة قائبلن 

كالببلغة ال تككف إال كصفا لؤللفاظ مع المعاني ال يقاؿ في كممة كاحدة ال تدؿ عمى معنى 

ف قيؿ فييا فصيحة، ككؿ كبلـ بميغ فصيح كليس كؿ فصيح  يفضؿ عف مثميا بميغة كا 

 3 .(بميغنا

                                      

 
 .1/67البياف كالتبييف، : الجاحظ: ينظر-  1

 .40-39، ص 2012، 2محمد العمرم، الببلغة بيف التخييؿ كالتداكؿ، إفريقيا الشرؽ المغرب، ط: ينظر-  2

 .81ـ، ص 1982-ىػ1402، 1، سر الفصاحة، دار الكتب العممية، بيركت، ط(ابف سناف أبك عبد ا محمد)الخفاجي -  3
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كاعمـ أف )لعمو تقابؿ بيف المفظ كالمعنى، كلكنو انتقؿ إلى ثنائية المفرد كالتركيب 

نما كانت كذلؾ ألف المفرد ال يككف مفيدنا، كما ليس  الببلغة تعـ الكبلـ مركبنا ال مفردا، كا 

 1 .(مفيد فبل يسمى بميغنا

 :البالغة عمًما

مرت كممة الببلغة بمراحؿ عدة كحممت معنى القكؿ سنكات عديدة حتى استكت عمـك 

العربية كاستقرت مفاىيميا، فظير معناىا الذم أبعدىا عف حسف القكؿ كبديع البياف، كلـ 

مضافة إلى الببلغة خبلؿ الخمسة القركف األكلى، إال ما جاء عنو  (عمـ)تستعمؿ كممة 

العسكرم في بعض المكاضع مف كتاب الصناعتيف، كلـ يحمؿ ىذا االستعماؿ معناىا 

 2 .االصطبلحي

كلعؿ أكؿ محاكلة لتقسيـ مباحث الببلغة كانت عمى يد الزمخشرم حيث تفرعت إلى 

 .ثبلثة عمـك كىي المعاني كالبياف كالبديع

فالببلغة إذف تقـك عمى التكاصؿ، كاستعماؿ المغة استعماالن سميما يصؿ إلى نفكس 

المخاطبيف كما ىي في نفكس المتكمميف، كالبميغ ىك الذم يراعي حاؿ الخطاب كالمقاـ الذم 

يعرض فيو خطابو، كنحسب أّف كؿ ىذه القضايا تعد جزءا مف لب التداكلية، كعميو فالببلغة 

تنطمؽ مف المتكمـ الذم يحمؿ قصدان معينا مف كبلمو يريد إيصالو بطريقة سممية تجعمو 

                                      

األثير ضياء الديف أك الفتح، الجامع الكبير في صناعة المنظـك مف الكبلـ كالمنثكر، تحقيؽ مصطفى جكاد كجميؿ سعيد مطبعة -  1
 .79ـ، ص 1956-ىػ1375، (دط)المجمع العراقي، 

 .7. 6أحمد مطمكب، البحث الببلغي عند العرب، منشكرات دار الجاحظ، بغداد، العراؽ، ص -  2
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بميغنا، إيصالو إلى مستمع كفؽ مراعاة مقتضى الحاؿ، كلعمو في الشأف نفسو نجد السكاكي 

الببلغة ىي بمكغ المتكمـ في تأدية المعاني حّدا لو اختصاص بتكفيو خكاص التراكيب ): يقكؿ

 1.(حقيا

ا متمكنا مف  ففي كبلـ السكاكي اىتماـ بالمتكمـ ىذا الذم كجب عميو أف يككف فصيحن

قكاعد المغة كمحترزنا عف الخطإ في تأدية المعنى الذم يصؿ دكف تعقيد، كلعميا جكانب 

عنيت بيا المسانيات التداكلية ككنيا تعرؼ بدراسة المغة أثناء االستعماؿ ، كعمى حد تعبير 

خميفة بكجادم إذا كانت التداكلية في أكجز تعريفاتيا ىي دراسة مناحي الكبلـ أك دراسة المغة 

 2 .(حيف االستعماؿ فإف الببلغة ىي المعرفة بالمغة أثناء استعماليا

ا تعنى الببلغة العربية بالمتكمـ ىذا الذم كجب عميو أف يؤدم الكبلـ بمغة سميمة  كعمكمن

خالية مف الزلؿ، كما تعنى بالمعنى الذم كجب انسجامو مع األلفاظ كالجمؿ المستعممة، كما 

تيتـ بالمخاطب ىذا الذم يفرض عمينا نكعنا مف الخطاب، فعمى أقدار السامعيف كمنازليـ 

 .يككف الخطاب

جمي لمعياف أّف ىذه العناصر تمثؿ نقاط تقاطع بيف الببلغة العربية كالمسانيات 

التداكلية، فكبلىما تيتـ بالمغة بعّدىا أداة لممارسة الفعؿ عمى المخاطب في سياقات محددة 

 :كلعميما تتقاطعاف في

                                      

، ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط- 1 .180، ص 1987، 2السكاكي، مفتاح العمـك
  
  .154خميفة بكجادم، في المسانيات، التداكلية، ص : ينظر- 2
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 دراسة المغة بعّدىا أداة لمتكاصؿ

المتكمـ كقصده، كالسامع كأحكالو، كالخطاب : االىتماـ بأقطاب التكاصؿ

 .كظركفو

 

 - لكؿ مقاـ مقاؿ–كبلىما تعمؿ بمبدأ 

كختامنا نخمص إلى أّف الببلغة العربية كالمسانيات التداكلية تتقاطعاف، بؿ تمتقياف في 

 .العديد مف القضايا

 :ـ التعريف بكتاب البرىان في وجوه البيان3

إذ أكعز إليو  (البياف كالتبييف)أّلؼ ابف كىب كتابو ليستدرؾ عمى الجاحظ في كتابو 

أحد خمصائو أف يؤلؼ كتابا يكضح فيو البياف آتيا عمى ذكر أصكلو، محيطا بجماىير 

فصكلو يعرؼ بو المبتدئ معانيو، كيستغني بيا الناظر فيو ألف كتاب البياف ذكر فيو مؤلفو 

أخبارا منتحمة كخطبا منتخبة، كلـ يأت فيو بكصؼ البياف كال أتى عمى إنساف في ىذا 

 .المساف

ك استنادا إلى ىذا النص نقؼ عمى سبب تأليؼ الكتاب، فمقد ألؼ الستدراؾ أقساـ 

البياف كأصكلو التي لـ يذكرىا الجاحظ األمر الذم جعمو؛ أم مؤلؼ البرىاف يذكر كجكه 

 .البياف كيقسـ كؿ كجو إلى أجزاء
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ك لقد أثيرت العديد مف الشككؾ . فميزة البرىاف إذف اإليضاح ك التنظيـ كالبحث العممي

، كلكنو قد ذكر اسمو كامبل في أثناء الكتاب (ابف كىب)حكؿ عدـ نسبة الكتاب إلى صاحبو 

قاؿ أبك : "إذ جاء في أكؿ البياف الرابع قكلو... عمى ما جرت بو عادة المؤلفيف المتقدميف

... الحسيف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سميماف بف كىب الكاتب قد ذكرنا فيما تقدـ مف كتابنا

 1 .(الخ

إنو تصريح يبطؿ نسبة ىذا الكتاب إلى مؤلؼ آخر، كيضع النقط عمى الحركؼ، 

 .المذككر" أبك الحسيف"كيثبت أف مؤلفو  الحقيقي ىك 

كلعيا الطريقة نفسيا التي عمؿ بيا صاحب البياف كالتبييف في بداية كتابو، أم أف ابف 

 .كىب نيج نيج سابقيو في ىذا المنحنى، كلعمو خير دليؿ عمى نسبتو إليو

كقبؿ الكلكج في بسط الكبلـ  حكؿ كتاب البرىاف سنعرج عف كتاب البياف ك التبييف 

 لمجاحظ  فمقد ذكرت الكتب أّف الجاحظ ألؼ كتابو في أخريات حياتو، كقد استيمو بالبسممة ثـ 

 

 

 

 

 

 

                                      

  .254البرىاف ، ص - 1
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

بدعاء رائع استعاذ فيو مف فتنة القكؿ كالعمؿ كمف التكمؼ كالتعجب، كمف السبلطة 

كاليذر، كالعي كالحصر كمّثؿ لكؿ منيا، بمنثكر القكؿ ك منظكمو، ثـ ذكر كيؼ طمب مكسى 

عميو السبلـ مف ربو أف يحّؿ عقدة لسانو، ك يصحبو أخكه ىاركف إلى فرعكف الطاغي ألنو 

 1 .أفصح منو

ك لقد كانت المادة األدبية المككنة لمكتاب ىي الشعر كالخطب كالرسائؿ كالكصايا 

ا أثبت الجاحظ في كتابو حكالي خمسيف خطبة بيف قصار كطكاؿ كست  كالنكادر، كعمكمن

 2 .كثبلثيف رسالة، منيا ست طكاؿ كعددا مف الكصايا كالنكادر

كظيفة : كيرل محمد العمرم أّف مادة البياف كالتبييف ال تخرج عف ثبلثة محاكر أكليا

 كقد 3البياف كقيمتو، كثانييا العممية البيانية كأدكاتيا، أما الثالثة فخاصة البياف قيمتو كتاريخو

كالبياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى : عّرؼ البياف تعريفا ظؿ خالدنا بقكلو

كىتؾ الحجاب دكف الضمير حتى يقضي السامع إلى حقيقتو ، كييجـ عمى محصكلو كائننا 

ما كاف ذلؾ البياف كمف أم جنس كاف ذلؾ الدليؿ ألّف مدار األمر كالغاية التي إلييا يجرم 

                                      

محمد عمي زكي صباغ، الببلغة الشعرية في كتاب البياف كالتبييف لمجاحظ إ، شراؼ كمراجعة ياسيف األيكبي، المكتبة العصرية، صيدا، - 1
  .150ـ، ص1998-ىػ1418، 1بيركت، لبناف، ط

، 2002، أفريؿ 1حمادم صمكد، ببلغة اليزؿ كقضية األجناس األدبية عند الجاحظ، دار شكقي لمنشر، أريانو الجديدة، تكنس، ط- 2
  .41ص

 193، ص 1993، (دط)محمد العمرم، الببلغة العربية، أصكليا كامتداداتيا، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، المغرب - 3
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القائؿ كالسامع إنما ىك الفيـ كاإلفياـ، فبأم شيء بمغت األفياـ كأكضحت عف المعنى فذلؾ 

 1 .ىك البياف في ذلؾ المكضع

كيعد كتاب البياف كالتبييف أىـ مؤلفات الجاحظ األدبية كأكثرىا تداكال بيف النقاد كالعمماء 

بالشعر كأبعادىا صيتا، كقد ُعّد مف أميات األدب كعيكنو حيث حرص صاحبو عمى 

 2 .استقصاء ُسبؿ القكؿ ك تصاريؼ المغة الكتشاؼ سر صناعة الكبلـ

: كلقد ذكر صاحب المقدمة رأم قدماء العمماء في الكتاب فتراه يقكؿ عف عمـ األدب

أدب : كسمعنا مف شيكخنا في مجالس التعميـ أّف أصكؿ ىذا الفف كأركانو أربعة دكاكيف كىي

الكاتب البف قتيبة ككتاب الكامؿ لممبرد، ككتاب البياف كالتبييف لمجاحظ، ككتاب النكادر ألبي 

 3 .عمي القالي البغدادم، كما سكل ىذه األربعة فتبع ليا كفركع عنيا

كما نرل أّف ابف رشيؽ تحدث عف قيمة الكتاب كذكر فضؿ صاحبو في باب البياف إذ 

الجيد كصنع كتابان ال يبمغ - كىك عبلمة كقتو- كقد استفرغ أبك عثماف الجاحظ »: يقكؿ

 4.«جكدة كفضبلن ثـ ما ادعى إحاطتو بيذا الفف لكثرتو

كما ال شؾ فيو أّف البياف كالتبييف يتضمف قدرا كبيران مف مبلحظات المعتزلة المتصمة 

 1 .بالببلغة العربية مستفيديف فييا مف التقاليد العربية، كما شاع مف عمـك في ذلؾ العصر
                                      

 .1/56الجاحظ، البياف كالتبييف، - 1
، منشكرات كمية اآلداب، منكبة تكنس، (مشركع قراءة)حّمادم صمكد، التفكير الببلغي عند العرب أسسو كتطكره الى القرف السادس - 2
 ..153، ص 1994، 2ط
 .710، 709ـ، ص 2004-ىػ1425، 1ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، حامد أحمد الطاىر، دار الفجر لمتراث، القاىرة، مصر، ط- 3
ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، حققو كفصمو كعّمؽ حكاشيو محمد محي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، - 4

 .1/257ـ، 1981-ىػ1401، 5بيركت، لبناف، ط
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كىذا ما يؤكد اعتناقو لمذىب المعتزلة الذيف يجنحكف إلى البرىاف العقمي كالحجة 

كالمنطؽ في شتى المكاضيع دينية عممية أك غيرىا، فيذا المذىب يكافؽ نكازعو العقمية التي 

تستند في أحكاميا إلى الحجة كالمنطؽ، معتمدة في تقرير المسائؿ عمى البرىاف العقمي، كفي 

 2 .ركاية األمكر عمى عمميا كبرىاناتيا

كلعّؿ النزعة المعتزلية جمية في اىتماـ الجاحظ بالناحية المفظية، كاعتنى شديد العناية 

بدقة اختيار األلفاظ، كصنعة تنسيقيا اىتماـ معتزلي حيث تدؿ داللة تامة عمى المعنى 

كتطابقو مطابقة كاممة، كىي مكافقة عقمية يتطمبيا منطؽ األشياء كما أنيا مكافقة حاصمة 

 3 .تتناسب مع الكاقع ألّف الجاحظ كاقعي في تفكيره كاستخراج معانيو

لقد جمع الجاحظ لمبياف العربي مادة غزيرة، كذكر بعدىا مبلحظات تعد أساسنا لمببلغة، 

إذ تحدث عف الفصيح كعف الفصاحة، كفّرؽ بيف الفصاحة بمعنى البياف كبيف الببلغة بمعنى 

الكصكؿ إلى الغاية كالغرض، فبل يرضى مف الببلغة بمجرد اإلفياـ، بؿ يريدىا عبارة كأسمكبنا 

 4 .تؤدم بكبلـ سائر متداكؿ معركؼ غير خاطئ كال ممحكف

كقد دعا الجاحظ في تأليفو لمببلغة إلى مذىب أدبي جديد في المفظ كاألسمكب كالمعنى 

كالنظـ، كمراعاة شتى المقامات كاألحكاؿ إلى غير ذلؾ مما ىك أليؽ بمذاىب المحدثيف، 
                                                                                                                    

 .150محمد زكي صباغ، الببلغة الشعرية في كتاب البياف كالتبييف لمجاحظ، ص - 1
رابح العربي، فف السخرية في أدب الجاحظ مف خبلؿ كتاب التربيع كالتدكير كالبخبلء كالحيكاف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، - 2
 ..83ـ، ص 1989-ق1409، 1ط
 .153، ص 1992، 3فيكتكر شمحت، النزعة الكبلمية في أسمكب الجاحظ، دار المشرؽ، بيركت، لبناف، ط- 3
، 2ابراىيـ سبلمة، ببلغة أرسطك بيف العرب كاليكناف، دراسة تحميمية نقدية تقارنية، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مصر، ط- 4

 ..76،ص 1952-ق1371
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كبالحضارة التي آلت إلييا حياة العباسييف كما يدعك إلى عذكبة المحدثيف كرقتيـ، كالى البعد 

 1 .عف مذاىب البداكة التقميدية في األدب كالبياف

أما محمد ىيثـ غّرة فيرل أف الببلغة عند الجاحظ اسـ يشمؿ فنكف القكؿ المختمفة التي 

 2 .عرفيا العرب أك أبدعكىا مف قصيد كرجز كمنثكر كسجع كغير ذلؾ

أما كتاب البرىاف ك الذم ألفو صاحبو .ىذه خبلصة ما حكل كتاب البياف كالتبييف

ليستدرؾ عمى الجاحظ  فقد كاف جممة مف المباحث التكجييية التي تيدؼ إلى إصبلح 

أسمكب الكّتاب كالخطباء، كالكشؼ عف كجكه البياف التي ظف المؤلؼ أّف الجاحظ لـ يكفيا 

 .إنيا محاكلة جد مبكرة تصطؼ جنبا إلى جنب مع مؤسس البياف األكؿ إنو الجاحظ. حقيا

 :جعؿ ابف كىب كتابو في أربعة أبكاب 

 باب اوعتبار : الباب األول

 ىذا الذم يقـك عمى أساس التأمؿ كالتفكير كصكال إلى الحقيقة كالفائدة، كىذا ال يتأتى 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا ﴿:إال بالعقؿ، ىذا األخير الذم فضؿ ا بو اإلنساف عمى سائر خمقو، قاؿ تعالى

  3.﴾بَِني َ َدَم َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًي 

                                      

 .231، ص (دت)، (دط)محمد عبد المنعـ خفاجي، أبك عثماف الجاحظ، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، - 1
محمد ىيثـ غرة، الببلغة عند المعتزلة، بحث، مقدـ لنيؿ شيادة الدكتكراه، اشراؼ أ، مزيد نعيـ، الدراسات العميا، قسـ المغة العربية - 2

 .85ـ، ص 1993-ق،1442كآدابيا، كمية اآلداب، جامعة دمشؽ، 
 .70اإلسراء اآلية - 3
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، كىك السبيؿ 1عّد ابف كىب العقؿ حجة ا سبحانو عمى خمقو كالدليؿ ليـ إلى معرفتو

إلى نيؿ رحمتو، كىك حجة باطنة أما الحجة الظاىرة فيي الرسؿ، كالعقؿ عند ابف كىب 

ينقسـ قسميف مكىكب ك مكسكب، فالمكىكب ما جعمو ا في جبمو خمقو، كىك الذم ذكره في 

َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ََل تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر ﴿: كتابو حيث يقكؿ

 2 .﴾َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

في ىذه المكىبة بعض خمقو عمى بعض عمى مقدار عممو - ا عز كجؿ–ك قد فضؿ 

 .فييـ، كما فضؿ بعضيـ عمى بعض في سائر أخبلقيـ كأفعاليـ

َأفـََلْم ﴿: كأما المكسكب  فما أفاده اإلنساف بالتجربة كالعبر كاألدب كالنظر قاؿ تعالى

َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فـََتُكوَن َلُهْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِبَها َأْو َ َذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها فَِإنَـَّها ََل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى 

 3.﴾اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّصُدورِ 

كجعؿ مف أعطاه العقؿ الغريزم فأىممو كترؾ شحذه باألدب كالتفكر كالتمييز كالتدبر 

كاألنعاـ، كالعقؿ المكىكب أصؿ ك المكسكب فرع، كاألشياء يقكؿ ابف كىب بأصكليا، فإذا 

ذا فسد فسد  4 .صّح األصؿ صح الفرع كا 

                                      

  .52البرىاف، ص - 1
  .78النحؿ، اآلية - 2
 .46الحج اآلية - 3
 .54البرىاف ص : ينظر- 4
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كيرل ابف كىب أف الطريؽ إلى عمـ باطف األشياء في ذكاتيا، كالكقكؼ عمى أحكاميا 

فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي ﴿: كمعانييا يككف بالقياس كالخبر، كحجتنا في القياس أّف ا قاؿ

، ثـ يستطرد معرفا القياس بأّنو التمثيؿ، أّما الخبر فمنو يقيف كخبر الرسؿ، أّما 1﴾اأْلَْبَصارِ 

 2.الثالث فيك ما تكاترت أخبار الخاصة بو كقد يتكصؿ إلى استنباط األشياء بالظف كالتخميف

 اوعتقاد: الباب الثاني

ك ىذا البياف عند ابف كىب عمى ثبلثة أضرب، فمنو حؽ ال شبية فيو، كمنو عمـ 

فأّما الحؽ الذم ال شبية فيو . مشتبو يحتاج إلى تقكيتو باالحتجاج، كمنو باطؿ ال شؾ فيو

فيك عمـ اليقيف، كاليقيف ما ظير عف مقدمات قطعية كظيكر الحرارة لمتطبب عند تكقد 

المكف، أك عف مقدمات ظاىرة في العقؿ كظيكر زيادة الكؿ عمى الجزء، أك عف مقدمات 

خمقية مسممة بيف جميع الناس كظيكر قبح الظمـ، ككؿ خبر أتى عمى التكاتر مف العامػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

أك التكاتر مف الخاصة أك سمع مف األنبياء كاألئمة، فكؿ ىذا يكجب العمـ، كمف شؾ في 

قامة الحجة عمى . شيء منو كاف آثما كأما المشتبو فيك الذم يحتاج إلى التثبت فيو، كا 

صحتو، فكؿ نتيجة ظيرت عف مقدمات غير قطعية كال ظاىرة لمعقؿ بأنفسيا كال مسّممة عند 

جميع الناس، بؿ تككف مسّممة عند أكثرىـ، كيظير لمعقؿ تغّيرىا فتغير الفحص عنيا 

كاالستدالؿ عمييا، كذلؾ كرأم كؿ قـك في مذاىبيـ، كما يحتجكف بو لتصحيح اعتقاداتيـ 
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كأما الظف فإنو إذا قكيت شكاىده كعضده مف الرأم ما يكجبو فإنما يجب العمؿ . كنحميـ

 1 .عميو، كال يجب العمـ بحقيقتو

عمى العقؿ كدكره، كأنو ىك  (االعتبار كاالعتقاد)لقد ركز ابف كىب في ىذيف البابيف 

سبيؿ الكصكؿ إلى البياف الحقيقي، فإذا تضافر العقؿ المكىكب كالعقؿ المكسكب، كصؿ 

ال فبل فرؽ بينو كبيف سائر الكائنات األخرل  اإلنساف إلى قمب المعرفة ككنييا المفقكد، كا 

 فالعقؿ إذف مركز المعرفة بؿ إنو قمبيا النابض

 العـبــارة: الباب الثالث

ينتقؿ صاحب البرىاف مف استنباط المعرفة إلى تداكليا في ىذا الباب قائبل فأما البياف 

 2 .بالقكؿ فيك العبارة، كقد قمنا إنو يختمؼ باختبلؼ المغات

يبدأ ابف كىب في سرد كجكه البياف بالعبارة كطبعا يقصد المغة العربية التي نزؿ بيا 

القرآف الكريـ، كفي أثناء ذلؾ يعدد أقساـ المغة، إذ يعرؼ الخبر كالطمب كيفرؽ بينيما، ثـ 

ينتقؿ إلى أنكاع الخبر كالصدؽ كالكذب كالقكؿ الحقيقي كالقكؿ المستنبط، لينتقؿ إلى االشتقاؽ 

كتغير الدالالت بزيادة األحرؼ، كالمعتؿ مف األفعاؿ ليدخؿ إلى عالـ التشبيو، ثـ المحف 

فالرمز كالكحي ليمج إلى االستعارة فاألمثاؿ فالمغز، كمنو إلى الحذؼ كالصرؼ كالمبالغة 
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اعمـ أّف سائر العبارة في ): كمنيا إلى االختراع كمنو إلى تأليؼ العبارة كفي ىذا الصدد يقكؿ

 1 .(لساف العرب إما أف يككف منظكما أك منثكرا، كالمنظـك ىك الشعر، كالمنثكر ىك الكبلـ

كفي الشعر كالنثر جميعا تقع الببلغػػػػػػػػػػػػػػػػة أك العػػػػػػػػػػػػػػي، كاإليجاز ): كيستطرد كبلمو قائبل

 2 .(أك اإلسياب

 

يعّقب كذلؾ بتعاريؼ تشمؿ الببلغة كالشعر كما يحتاج إليو الشاعر ك السيما تعّمـ 

، كمف الشعر يعكد إلى ...العركض كاعتداؿ الكزف كاإلصابة في التشبيو كالجكدة في التفصيؿ

عالـ النثر إذ عنده النثر ليس يخمك مف أف يككف خطابة أك ترسبل أك احتجاجا أك حديثا 

، كيذكر تمؾ المكاضع ليصؿ إلى الخطاب 3(كلكؿ كاحد مف ىذه الكجكه مكضع يستعمؿ فيو

ضاربا لذلؾ ثمة مف األمثاؿ كالشكاىد التي ذاع صيتيا بيف الخطب، كمنيا إلى الرسائؿ 

ككيفية اختيار الرسكؿ كما ىي خصالو التي كجب عميو االتصاؼ بيا، كما الصفات التي 

ينبغي عميو االبتعاد عنيا، كبعد ذلؾ يذكر صاحب البرىاف أدب الجدؿ كالمجادلة في 

كأّما الحديث فيك ما يجرم مف الناس في مخاطباتيـ ): الحديث ىذا الذم يعّرفو قائبل

كمجالسيـ ك مناقبلتيـ، كلو كجكه كثيرة فمنيا الجد كاليزؿ، كالسخيؼ كالجزؿ كالحسف 

كالقبيح، كالممحكف كالفصيح، كالخطأ كالصكاب، كالصدؽ كالكذب، كالنافع كالضار كالحؽ 
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 كيبدأ في 1.كالباطؿ، كالناقص كالتاـ، كالمردكد كالمقبكؿ، كالميـ كالفضكؿ، كالبميغ كالعي

تفصيؿ كؿ ضرب مف ىذه الضركب إلى أف يصؿ إلى األمر كالنيي بالمساف ككجكب تعمـ 

 ...حسف االستعماؿ كتعمـ حسف القكؿ

يرل ابف كىب في كؿ ما تقدـ أّف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ىما المصدر 

األكؿ لمعبارة، كلقد كقؼ كبنكع مف اإلسياب كاإلطناب عمى كؿ خصكصيات القكؿ كالكتابة 

 .في المغة العربية

يجد أّف صاحبو قد تمّكف مف كلكجو عالـ البياف كمف بابو  (البرىاف)إّف المتمعف في 

ّنؾ لكاجد أّنو يضع المبنات  الرحب ، كذلؾ بتفصيؿ الذكر في كؿ كجو مف كجكه البياف، كا 

ّنؾ لكاجد أيضا  األكلى كاألساسية لكؿ متعمـ ، بؿ إّنو يرسـ أكلى الخطكات ألكؿ المبتدئيف، كا 

طريقتو اإلقناعية في كؿ ما قاؿ، كفي كؿ ما ذكر متبعا االستدالؿ ك الحجاج مستعينا 

بالكسائؿ المنطقية ، كمكظفا لآلليات الخطابية كالتي تتجسد في قناة التكاصؿ إنيا 

كلقد كجب عمينا تسميط الضكء عمى البياف عند ابف كىب  فقد افتتح كتابو بحديث .الكتابة

مفصؿ عف العقؿ مكىكبنا كمكتسبنا مؤكدنا عمى الطابع الذىني لمساف، كرجكع كؿ المنجزات 

فبالفكر كاالعتبار يتقي الزلؿ ك العثار، كبالتجارب »: المغكية إلى تصكرات عقمية فتراه يقكؿ

تعرؼ العكاقب كتدفع النكائب، فإذا تفكر اإلنساف كقدر كنظر كاعتبر كقاس ما يدؿ عميو 
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فكره، بما جربو ىك كمف قبمو تبّيف لو ما يريد أف يتبينو، كظير لو معناه كحقيقتو كقد ذكر ا 

 1.«عز كجؿ البياف فمدحو، كامتدح بأنو عممو عباده

كعميو نستخمص أف البياف عند ابف كىب كثيؽ الصمة باإلقناع بالكسائؿ الخطابية 

قؿ لؤلرض مف شؽ : قاؿ بعضيـ»: كالمنطقية، معتمدنا عمى التدبر كالنظر كاالعتبار فيقكؿ

ف  ال أجابتؾ اعتباران، فيي كا  أنيارؾ، كغرس أشجارؾ، ك جنى ثمارؾ، فإف أجابتؾ حكارنا، كا 

كانت صامتة في أنفسيا، فيي ناطقة بظكاىر أحكاليا، كعمى ىذا النحك استنطقت العرب 

 2.«الربع، كخاطبت الطمؿ، كنطقت عنو بالجكاب

كما أنو مرتبط بالكتابة، كعمى حد تعبير محمد العمرم فالناس يدرككف كيعبركف بثبلث 

 :كسائؿ

عف طريؽ  (الككف)التفكير كالتأمؿ في الككف عف طريؽ العقؿ، أك إدراؾ معانيو  -أ

الحكاس، كىذا ىك االعتبار كيختزنكف تمؾ المعارؼ كيحّمكنيا محبّلتيا مف نفكسيـ كذلؾ ىك 

 .االعتقاد

 .التعبير المغكم عف ىذه المعارؼ كىك العبارة- ب

 3 .نقؿ المعارؼ عف طريؽ الخط كىك الكتاب- ج

                                      

 .55البرىاف، ص - 1
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أما فيما يخص عممية إنتاج النصكص فتجد أّف صاحب البرىاف قد فّصؿ كتعمؽ في 

كليس شيء أعكف عمى جزالة الكبلـ ): الحديث عنيا، كبّيف كيفية تككيف الكممة النطقية بقكلو

كخركجو عف تحريؼ العكاـ مف مجالسة األدباء، كمعاشرة الفصحاء كحفظ أشعار العرب ك 

مناقبلتيـ، كالمختار مف رسائؿ المكلديف األدباء كمكاتباتيـ لذلؾ كانت ممكؾ بني أمية 

ا عّمـ الناس  يخرجكف أكالدىـ إلى البكادم لينشؤكىـ عمى الفصاحة كجزالة األلفاظ، كلو أيضن

أكالدىـ الرسائؿ كرككىـ شعر القدماء كحفظكىـ القرآف، كأمركىـ بتحقيقو، كرفع أصكاتيـ 

بالقراءة كاإلنشاء ليعتادكا الكبلـ الجزؿ، كتتفتؽ بو ليكاتيـ كتذؿ بو ألسنتيـ كتتشكؿ بتمؾ 

 1 .(األشكاؿ ألفاظيـ، فإف التخمؽ يأتي دكنو الخمؽ كالعادة كالطبيعة

، كما تكجب (البادية)فالممكة النصية تتطمب كضع المتكمـ في بيئة لغكية فصيحة 

 .مبلزمة المتكمـ لنصكص فصيحة

أّما إذا عرجنا إلى البياف بالمفظ فنجد أّف ابف كىب كعمى حد تعبير محمد العمرم قد 

ا في باب االعتبار، كما كاف مشدكدنا إلى التطكر  اتخذ معنى فمسفيا، ككّسع مجالو خصكصن

الذم ناؿ النثر بتطكر جياز الدكلة كتكسعو كتعقده كتنظيـ كظيفة الكتابة كحرفتيا، ألجؿ 
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ذلؾ خّص الكتاب أك البياف بالخط بفصؿ يستحؽ أف يككف كتابنا مستقبلن ليرتسـ االنتقاؿ مف 

 1 .الشفكية إلى الكتابة

ككما ىك معمـك كبعد اختبلط العرب بغيرىـ مف األجناس كجب تدكيف النصكص، لذلؾ 

كأراد ا ): جعمت الكتابة لتحفظ تراث األقدميف كتكصمو لآلخريف كفي ىذا يقكؿ ابف كىب

تعالى أف يعـ بالنفع في البياف جميع أصناؼ العباد، كسائر آفاؽ الببلد، كأف يساكم فيو بيف 

الماضيف مف خمقو كاآلتيف كاألكليف كاآلخريف، أليـ عباده تصكير كبلميـ بحركؼ اصطمحكا 

عمييا فخمدكا بذلؾ عمكميـ لمف بعدىـ، كعبركا بو عف ألفاظيـ، كنالكا بو ما بعد عنيـ، 

يجاب  ككممت بذلؾ نعمة ا عمييـ كبمغكا الغاية التي قصدىا عز كجؿ في إفياميـ، كا 

 2 .(الحجة عمييـ

فالكتابة تمنح لمنص االستمرارية ميما مّرت األزماف كتطكرت البمداف، كالقمـ يقرأ بكؿ 

مكاف كيدرس في كؿ زماف، رغـ أّف المساف ال يمغي الكتاب كال الكتاب يمغي المساف كلكؿ 

فجعؿ المفظ ألقرب الحاجات، ): منيما خصكصيتو كلكف لمكتابة مزية الحفظ فيقكؿ الجاحظ

 3 .(كالصكت ألنفس مف ذلؾ قميبلن، كالكتاب لمنازح مف الحاجات

                                      

، 71محمد العمرم، المكازنات الصكتية في الرؤية الببلغية كالممارسة الشعرية، نحك كتابة تاريخ جديد لمببلغة كالشعر، ص : ينظر- 1
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فالكتابة تحفظ اآلثار كتنقؿ األخبار عبر البمداف كاألمصار ميما طالت األزماف كبعدت 

 .األقطار

ذا ألقينا نظرة عمى البياف باإلشارة فإنا لكاجدكف أّف ابف كىب قد كضعيا ضمف باب  كا 

كقد يصمت اإلنساف كيستعمؿ الكتماف لمخافة أك رقبة أك أسرار عدكاة أك »: االعتبار بقكلو

بغضة فيظير في لحظاتو كحركاتو ما يبّيف عف ضميره كيبدم مكنكنو مثمما يظير الدمع 

كىذا مف بياف األشياء  (...)عند فقد األحبة كمف تغير النظر عنو معاينة أىؿ العداكة 

 1.«بذكاتيا

فاإلشارة تحمؿ معاٍف قد تتجاكز ما تحممو األلفاظ أحياننا كلعميا تعد نعـ الترجماف عف 

المفظ،كأصدؽ دليؿ عمى ذلؾ ىك القرآف الكريـ الذم كاف مرآة صادقة لتكظيؼ الحركات 

الجسمية المعبرة عف المعاني كليس ذلؾ فقرنا في التعبير المفظي بؿ محاكاة لكاقع األمر، 

ككف العرب يستخدمكف إلى جانب الكبلـ الحركة الجسمية الشتماليا عمى مكمبلت الكبلـ 

 2 :األساسية كاآليات كثيرة التي نقمت ىذه المشاىد نذكر منيا

َفَق ِفيَها﴿: قاؿ تعالى  .3 ﴾َوُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِو َعَلى َما أَنـْ
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شارة، ككاف  كعمكمان فمقد تنكعت أضرب البياف عند ابف كىب مف شفكم ككتابي كا 

 .غرضو الفيـ كاإلفياـ

 الكتاب: الباب الرابع

كىك الباب الذم افتتحو بذكر اسمو - ىذا الباب خصيصا لفف الكتابة (ابف كىب)جعؿ 

الكتاب أحد المسانيف ألّنؾ إذا قرأت كتابا كأنؾ قد ): إذ يقكؿ- ككأنو يؤكد نسبة الكتاب إليو

كقالكا المساف مقصكر عمى ... سمعت لفظ صاحبو، كقيؿ القمـ أبقى أثرا كالمساف أكثر ىذرا

، كلمكتابة عند ابف كىب كّتاب فمثبل كاتب الخط 1الشاىد، كالقمـ ينطؽ في الشاىد كالغائب

الذم يرل أّنو إّما أف يككف كّراقا أك محررا، كىما مكصكفاف بنقؿ األلفاظ كتصكرىا، 

صبلح  كيحتاجاف إلى أف يجمعا مع حبلكة الخط كقكتو كسكاد المداد كجكدتو، كتفقد القمـ كا 

قطتو إلى جكدة التقدير كالعمـ بمكاقع الفصكؿ، كأف يعرؼ مف النحك المقصكر كالممدكد 

كالمؤنث كالمذكر، كحكـ اليجاء ما يسمماف معو مف المحف كالخطإ، ثـ يحتاج المحدد إلى 

يعّقب كبلمو ىذا . 2إطالة سف قممو، فإّنو أصفى لكتابتو، كأف يعفي قممو فبل يمح عمى شحمو

باحتياجات المحرر، كأكليا الخط إذ يرل أنو لو أجناس عدة ، كقد كاف الناس يعّرفكنيا 

 بعد كاتب الخط ينتقؿ إلى كاتب المفظ كىك المترسؿ، كيرل أّف كؿ ما 3 .أكالدىـ عمى ترتيب

دخالو في الكتب اقتصارا  حسف في الشعر حسف في القكؿ، كال بأس باستعماؿ الشعر، كا 

                                      

 .255، 254البرىاف، ص : ينظر- 1
 .256المرجع نفسو، ص - 2
 .281نفسو، ص - 3
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 بعد كاتب المفظ ينتقؿ إلى كاتب العقد كمنو إلى كاتب الحساب فكاتب العدؿ 1 .كتمثيبل

فكاتب الجيش ثـ كاتب الحكـ فكاتب صاحب المظالـ كمنو إلى كاتب الديكاف،  ثـ يدخؿ إلى 

كجكه األمكاؿ كالغنائـ كاألمبلؾ كاألراضي كأحكاـ الخراج ليعكد بعده إلى الكّتاب، كالسيما 

ليختـ بابو في النياية ... كاتب التدبير ثـ يقتحـ عالـ المعامبلت كمعاممة الكزير سمطانو

 ...بمخارج الحركؼ

لعّؿ المتأمؿ ليذا التصنيؼ يجده تصنيفا منطقيا بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى، كلقد 

كالدليؿ عمى ذلؾ ىذا التسمسؿ  (البرىاف)سمؾ في كتابو مسمؾ البرىاف كالحجة لذلؾ عنكنو بػ 

لذلؾ كانت بادرة ابف كىب رائدة كمبكرة في ... العقمي المنطقي اعتبار فاعتقاد فعبارة فكتابة

نصافو كؿ مف الشعر كالنثر، كفي كؿ ىذا لـ  عطائو كؿ قسـ حقو، كا  تصنيفو أبكاب البياف كا 

يخرج صاحب البرىاف عف النزعة العربية كاإلسبلمية في مكاطف كثيرة، فعديدة ىي اآليات 

كاألحاديث النبكية الشريفة التي ذكرىا في مؤلفو مدّعما بيا أقكالو ، كمحاجا بيا عمى صكاب 

فمقد كاف  كتاب . رأيو، كما استفاد أيما استفادة مف الثقافة األجنبية كالسيما أرسطك كمنطقو

كتابنا منطقيا أرسطينا إلى حد بعيد، فالتأثير كاقع ال محالة، كلـ يكف صاحب  (ابف كىب)

 :البرىاف مف الذيف أغمقكا صدكرىـ أماـ الثقافات األجنبية، كفي ىذا يقكؿ عباس أرحيمة

 

                                      

 .284البرىاف، ص - 1
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إذ جاء كتابو يحمؿ أصداء الثقافة المعاصرة لو، كيشكؿ خطكة جديدة في دراسة البياف ...) 

العربي دراسة عممية، كيذكر بعض آراء أرسطك خاصة، كيفتح صدره الستقباؿ الثقافات 

 كىذا ما أكده طو حسيف الذم كجد أف صاحب البرىاف قد اعتمد عمى كتاب 1(األجنبية عامة

ال يستمد ... ): الشعر ألرسطك مف الفصؿ الثامف إلى الفصؿ الرابع كالعشريف كىذا في قكلو

غذاءه مف األدب العربي البحت كخطابة أرسطك كشعره فحسب، كلكنو يستفيد في تككيف 

 2 .(طكبيقا)ك  (أنا لكطيقا)بنيتو مف منطؽ أرسطك، كبخاصة كتابيو 

ا يقر بتأثر ابف كىب بأرسطك، ك عديده ىي المكاضع التي ينقؿ  أم أّف طو حسيف أيضن

يقكؿ ابف كىب في تعريؼ : فييا ابف كىب عف أرسطك كاألمثمة التالية خير دليؿ عمى ذلؾ

كىك قكؿ استعمؿ فيو المفظ المتشابو طمبنا لممعاياة كالمحاجاة كالفائدة في ذلؾ في ): المغز

خراجيا مف المناقضة، كالفساد إلى   العمـك الدينية رياضية الفكر في تصحيح المعاني كا 

 3 .(معنى الصكاب كالحؽ، كقدح الفطنة في ذلؾ كاستنجاد الرأم باستخراجو

 

 

 

                                      

عباس أرحيمة، األثر األرسطي في النقد كالببلغة العربييف إلى حدكد القرف الثامف اليجرم، منشكرات كمية اآلداب كالعمـك : ينظر- 1
 .409، ص 1999، (1ط)اإلنسانية، الرباط،

 .23، ص 1980، (د ط)طو حسيف، البياف العربي مف الجاحظ إلى عبد القاىر، مقدمة نقد النثر، المكتبة العممية، بيركت، : ينظر- 2
 .119البرىاف، ص - 3
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كأّما األمثاؿ فإّف الحكماء كالعمماء كاألدباء لـ يزالكا يضربكف ): ك يقكؿ في األمثاؿ

األمثاؿ كيبينكف لمّناس تصّرؼ األحكاؿ بالنظائر كاألشكاؿ، كيركف ىذا النكع مف القكؿ أنجح 

كلذلؾ جعمت القدماء أكثر آدابيا، كما دّكنتو مف عمكميا باألمثاؿ ...مطمبنا كأقرب مذىبنا

ّنما أرادكا بذلؾ أف يجعمكا  كالقصص عف األمـ، كنطقت ببعضو عمى ألسف الطير كالكحش، كا 

ذا دققنا في ىذا النص 1 (األخبار مقركنة بذكر عكاقبيا، كالمقدمات مضمكنة إلى نتائجيا  كا 

كالمثاؿ كما قيؿ في ىذه الصناعة شبيو باالستقراء ): ألفينا ما فيو يتضمف معناه قكؿ أرسطك

أحدىما أف يتمثؿ المتكمـ بأمكر قد : في صناعة الجدؿ، كالمثاؿ في ىذه الصناعة نكعاف

كمنفعة المثاؿ ... ، كثانييما أف يككف الخطيب يصنع المثاؿ كيخترعو اختراعا(كانت ككجدت

المكجكد أنو أقنع عند المشكريات، كذلؾ أّف المتكقعات أكثر ذلؾ، كما يقكؿ أرسطك يشبيف 

 2 .(الماضيات، فاألمثاؿ أنفع في أنيا أسيؿ

كلمشاعر أف )كيظير تأثر ابف كىب بأرسطك كذلؾ في قكلو عف المبالغة في الشعر 

يقتصد في الكصؼ أك التشبيو أك المدح أك الذـ، كلو أف يبالغ كلو أف يسرؼ حتى يناسب 

قكلو المحاؿ كيضاىيو، كليس مف المستحسف السرؼ كالكذب أك اإلحالة في شيء مف فنكف 

                                      

 .119، 118، 117المرجع نفسو، ص - 1
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 ممـساهي  أسأهة  ف البحث:                               مــدخـــل

القكؿ إال في الشعر، كقد ذكر أرسطك الشعر فكصفو بأّف الكذب فيو أكثر مف الصدؽ، كذكر 

 1 .أّف ذلؾ جائز في الصياغة الشعرية

كمما يزيد رجاحة تأثر ابف كىب بأرسطك قكلو في األلفاظ المخترعة أنيا ما اخترعت لو 

العرب اسما مما لـ تكف تعرفو، ثـ يذكر أف كؿ مف استخرج عمما كاستنبط شيئا، كأراد أف 

يضع لو اسما مف عنده ك يكاطئ مف يخرجو إليو عميو، فمو أف يفعؿ ذلؾ، كمف ىذا الجنس 

كقد ذكره أرسطاطاليس )ثـ يحتج بأرسطك ...اخترع النحكيكف اسـ الحاؿ كالزماف كالمصدر

إنو مطمب لكؿ أحد يحتاج إلى تسمية شيء ليعرفو لو أف يسميو بما شاء مف األسماء، : كقاؿ

كأما المكضكعة فيي األلفاظ المخترعة في لساف : فبينما يقكؿ ابف كىب ذلؾ يقكؿ أرسطك

 2. (جنس ما يخترعيا بعض أىؿ ذلؾ المساف عمى نحك التركيب الذم لحركفيـ

كال يخفى عمى أحد ما لمتأثير اليكناني مف أثر كبير زاد الخزانة العربية ثراء، كال سيما 

 .في القرف الرابع اليجرم

                                      

 .146المرجع نفسو، ص - 1
 .39البرىاف، ص - 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة األ فسل  : المصل األول
 الكالمهة  ف موضوعست البظاسن

 
 معايير تمييز العمماء العرب لمخبر واإلنشاء -1

 أضرب الخبر -2

 أقسام اإلنشاء -3

 مبدأ اإلفادة عند ابن وىب -4

 األفعال الكالمية في األساليب عند ابن وىب -5

 مقاربة لنظرية أفعال الكالم -6



 

 
39 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

 :تمييد

إف الكبلـ عف التداكلية في التراث العربي ما ىك إال لبياف االمتدادات المعرفية لممدكنة 

العربية، كتقديـ بعض الجكانب مف األفكار الرائدة التي عرضيا عمماء العربية، كمحاكلة 

تسميط الضكء عمييا عّميا تمقى نصيبا كاحتفاءن كنظيرتيا الغربية، كعميو يتعرض ىذا الفصؿ 

لبعض ما جاء بو صاحب البرىاف كلو كشائج كثيقة الصمة بنظرية أفعاؿ الكبلـ، كما يتأتى 

ذلؾ إال بإماطة المثاـ عف مكنكنات البرىاف لما يحفؿ بو مف آراء ال تقؿ ثراءن كعطاءن عّما 

جادت بو أقبلـ العمماء الغربييف، األمر الذم جعمنا نعقد مقارنة ، أك نقيـ دراسة تقرب إلى 

، كال يخفى عمى (نظرية أفعاؿ الكبلـ)المكازنة بيف ما جاء في المدكنة كما تكممت بو النظرية 

أحد أّف ىذه النظرية تندرج في التراث العربي ضمف مباحث عمـ المعاني مثمما أكده كثير مف 

 ): إذ يقكؿ صحراكم (الخبر كاإلنشاء)الدارسيف المحدثيف، فتقابؿ ما اصطمح عميو بمبحثي 

، (الخبر كاإلنشاء)كتندرج ظاىرة األفعاؿ الكبلمية تحديدنا ضمف الظاىرة األسمكبية المعنكنة بػ 

عند « نظرية الخبر كاإلنشاء»كما يتعمؽ بيا مف قضايا كفركع كتطبيقات، كلذلؾ تعتبر 

 1 .(العرب مف الجانب المعرفي العاـ مكافئة لمفيـك األفعاؿ الكبلمية

كلقد حظيت ىذه الظاىرة بعناية قصكل إذ كانت محؿ اىتماـ العديد مف التخصصات، 

كبرع في تفصيميا ثمة مف عمماء العربية الذيف ... كالسيما عمماء الفمسفة كالنحك كاألصكؿ

                                      

 .49مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص - 1
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التفتكا إلييا عمى الرغـ مف اختبلؼ تكجياتيـ، فما المقصكد بالخبر كاإلنشاء؟ كما ىي 

المعايير التي اعتمدىا العمماء العرب لمتمييز بيف الخبر كاإلنشاء؟ كما ىي أقساميما؟ كأيف 

 تجمت الظاىرة عند صاحب البرىاف؟
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 :معايير تمييز العمماء العرب لمخبر واإلنشاء/ 1

لـ تأت نظرية الخبر كاإلنشاء عند العمماء العرب مكتممة منذ أكؿ األمر، كلكنيا مرت 

بأطكار، كلقد تعددت كجيات نظر العمماء كخاصة حكؿ اإلنشاء الذم كاف غائبنا غيابان شبو 

تاـ مف مؤلفاتيـ، فبل نجد لو أثران عند اإلماـ عبد القاىر الجرجاني كال عند السكاكي كال 

الشيخ نجـ الديف الكاتبي القركيني المتكفى »الفارابي كال ابف سينا، كلعمو ذكر عند المنطقي 

الخبر )ىذا الذم انفرد باستخدامو ىذا المصطمح، أما فيما يخص ماىية . 1«439سنة 

 2.فإنيا ثنائية محكرية في النظرية الداللية التراثية (كاإلنشاء

نشاء، فإّما أف يحتمؿ الكبلـ التصديؽ  ك لقد قّسـ النحاة الكبلـ إلى خبر كطمب كا 

ك إف لـ يحتمميما فإّما أف يتأخر كجكد معناه  ... كالتكذيب أك ال، فإف احتمميما فيك الخبر

ف اقترنا فيك اإلنشاء... عف كجكد لفظو أك يقترنا ، فإف تأخر عنو فيك الطمب  كىذا 3كا 

كأّف الكبلـ ...): التعريؼ اعتمده ابف ىشاـ في شرحو  لكنو سرعاف ما أعاد التعريؼ بقكلو

نشاء فقط، كأّف الطمب مف أقساـ اإلنشاء  .4(ينقسـ إلى خبر كا 

نشاءن  كرغـ اختبلؼ النحاة في تحديد أقساـ الكبلـ نجد أّف عمماء الببلغة قسمكه خبران كا 

ككاف تقسيميـ عمى أساس نكعيف مف المعايير معايير منطقية كمعايير تداكلية، كلكنيا كانت 
                                      

 .54مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص : ينظر- 1
 .30، ص 2001 1خالد ميبلد، اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة، دراسة نحكية تداكلية ، المؤسسة العربية لمتكزيع، تكنس، ط- 2
د )، (د ط)ابف ىشاـ األنصارم، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، ضبطو كحققو محمد محمد تامر، مطابع الزىراء لئلعبلـ العربي، - 3
 .29، ص (ت
 .29المرجع نفسو، ص -  4
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متداخمة في مصنفاتيـ تداخبلن شديدنا، كمف ثـّ يصعب فصؿ الجانب التداكلي منيا عف 

 1 .الجانب المنطقي

كعمى العمـك يمكننا أف نجد ثبلثة معايير كىي األكثر شيكعنا كاألكثر اعتمادنا في 

أّف الكبلـ إما خبر أك : ككجو الحصر): مصنفاتيـ، كىك ما يؤكده صاحب اإليضاح في قكلو

األكؿ : إنشاء، ألنو إما أف يككف لنسبتو خارج تطابقو أك ال تطابقو، أك ال يككف ليا خارج 

ا2 (الخبر، كالثاني اإلنشاء  :  كسنبدأ بالمعيار األكثر شيكعن

 معيار الصدق والكذب: المعيار األول

لقد تعددت النصكص التي تضع الصدؽ كالكذب فيصبلن بيف الخبر كاإلنشاء، كلعّؿ 

: ىذا ما نجده عند المبرد الذم يعد مف النحاة األكائؿ الذيف اعتّدكا بيذا المعيار إذ يقكؿ

 .3(كالخبر ما جاز عمى قائمو التصديؽ ك التكذيب)

الخبر الذم ىك قسيـ اإلنشاء كليس خبػػػػػػػػػػػػػػػر »كلعّؿ المقصكد بالخبر ىاىنا ىك 

المبتػػػػػػػػػػػػػدأ، لبلتفاؽ عمى أّف أصمو اإلفراد، كاحتماؿ الصدؽ كالكذب إنما ىك مف صفات 

 .4«الكبلـ

                                      

 .58مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص : ينظر- 1
 .16، ص 1988-1408، (1ط)لبناف، - الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبديع، دار الكتب العممية، بيركت- 2
 .3/89، (د ت)المبرد، المقتضب، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، بيركت، - 3
ابف ىشاـ، مغني المبيب، حققو كعمؽ عميو مازف المبارؾ، كمحمد عمى حمد ا كراجعو سعيد األفغاني، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، - 4

 .384، ص 2005-1425، 1بيركت، لبناف، ط
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كالتمييز بيف ىذيف النكعيف مف الكبلـ يختمؼ بيف عالـ كآخر عمى الرغـ مف اتفاقيـ 

إذ قاؿ . في ىذا المعيار، كيبقى محؿ خبلؼ األمر الذم جعؿ القدامى يترددكف في ضبطو 

بعضيـ صدقو مطابقة حكمو العتقاد المخبر صكابا كاف أك خطأ، ككذبو عدـ مطابقة حكمو 

: أّف مف اعتقد أمرنا فأخبر بو ثـ ظير خبره بخبلؼ الكاقع يقاؿ)لو كاحتجكا بكجييف أحدىما 

ما )قالت فيمف شأنو كذلؾ -  رضي ا عنيا–ما كذب كلكنو أخطأ، كما ركم عف عائشة 

 كّذبيـ في قكليـ 1﴾َواللَُّو َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ ﴿: قكلو تعالى: كالثاني (كذب كلكنو كىـ

ف كاف مطابقا لمكاقع ألنيـ لـ يعتقدكه2﴾ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّوِ ﴿:  .3 كا 

ا ثالثنا ال يكسـ الخبر فيو  ك لقد أنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسميف كزاد قسمن

 :بالصدؽ أك الكذب عمى النحك اآلتي

الصدؽ أك الخبر الصادؽ كىك مطابقة الحكـ لمكاقع مع اعتقاد المخبر : القسم األول

 .لو أك عدمو

كىك الذم ال يطابؽ فيو الحكـ الكاقع مع اعتقاد المخبر : الخبر الكاذب: القسم الثاني

 .لو أك عدمو

 

 
                                      

  .1سكرة المنافقكف، اآلية -  1
 .1سكرة المنافقكف، اآلية - 2
 .18القركيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص -  3
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الخبر غير الصادؽ كال الكاذب، كىك الذم يطابؽ فيو الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الكاقع : القسم الثالث

  1 .أك ال يطابقو  مع اعتقاد المخبر بو

ا فإف المعيار المأخكذ بعيف االعتبار كالمعمكؿ بو ىك انحصار الخبر في  ك عمكمن

 .القكؿ الصادؽ أك الكاذب سكاء طابؽ الحكـ الكاقع أـ لـ يطابقو

 .مطابقة نسبة الكالم النسبة الخارجية: المعيار الثاني

أجمع ثمة مف العمماء العرب عمى كضع تمييز آخر بيف الخبر كاإلنشاء كعمى رأس 

إذ يرل أّف اإلنشاء كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ال يصح أف يقاؿ إّنػو  ( ىػ729ت )ىؤالء الشريؼ الجرجاني 

الصدؽ كالكذب نكعاف لمخبر أك صفتاف لو األمر الذم جعمو يعرؼ »صادؽ أك كاذب ألّف 

ف كاف » أما 2«اإلنشاء بأنو كبلـ لفظو سبب لنسبة غير مسبكؽ بنسبة أخرل الخبر فإّنو كا 

لفظو سببا لنسبة ىي صكرة الكبلـ، لكّنيا مسبكقة بنسبة أخرل ىي حكاية عنيا، فإف تطابقا 

اّل فكاذب الذم  (ىػ772ت) األمر الذم نجده عند جماؿ الديف األسنكم 3«فالخبر صادؽ كا 

اإلنشاء ىك الكبلـ الذم ليس لو متعمؽ خارجي يتعمؽ الحكـ النفساني بو بالمطابقة ): يقكؿ

 4.(كعدـ المطابقة

                                      

 .19القركيني، اإليضاح في عمـك الببلغة ص :  ينظر- 1
ركف الديف محمد بف عمي بف محمد الجرجاني، اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة ،عّمؽ عميو ككضع حكاشيو كفيارسو إبراىيـ شمس - 2

 .86، ص 2002- ىػ 1423، 1الديف، دار الكتب العممية بيركت، لبناف، ط
 .المرجع نفسو-  3
 .2/161، (د ت)جماؿ الديف األسنكم، نياية السكؿ في شرح مفتاح األصكؿ إلى عمـ األصكؿ، عالـ الكتب - 4
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كيتفؽ القزكيني مع سابقيو إذ نجده يفّرؽ بيف الخبر كاإلنشاء عمى أساس المطابقة إذ 

يرل أّف كجو الحصر أّف الكبلـ إما خبر أك إنشاء ألّنو إّما أف يككف لنسبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خارج تطابقػو 

 .1أك ال تطابقو، أك ال يككف ليا خارج، األكؿ الخبر كالثاني اإلنشاء

مف أّف الجممة اإلسنادية تككف خبرية كىي  (808ت)كىذا ما ذىب إليو ابف خمدكف 

 .2 (التي ليا خارج تطابقو أك ال، كاإلنشائية كىي التي ال خارج ليا كالطمب كأنكاعو

ا فإّف حاصؿ القكؿ أّف الخبر ىك كبلـ تاـ مفيد أك خطاب لنسبتو الكبلمية  ك عمكمن

 .نسبة خارجية، أّما اإلنشاء فبل نسبة لو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .16الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص - 1
 .1065، ص 2، المجمد األكؿ، ج1960عبد الرحمف بف خمدكف، مقدمة كتاب العبر، دار الكتاب المبناني، بيركت، - 2
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 القـصـد: المعيار الثالث

ظفر القصد بأىمية بالغة في تحديد الكبلـ كالغاية منو، بؿ إّنو ضركرة ال مناص منيا 

األمر الذم جعمو يحتؿ مكانا استراتيجينا في تحديد معنى الكبلـ كالفائدة المرجكة منو ، فيذا 

المقاصد ىي المعاني التي ينشئيا اإلنساف في ): عبد القاىر الجرجاني يعّرؼ المقاصد بقكلو

 1 .(نفسو كيصرفيا في فكره، كيناجي بيا قمبو، كيراجع فييا عقمو

كيرل عبد القاىر الجرجاني في مكضع آخر أّف العمـ بمقاصد الناس في محاكراتيـ 

 2 .عمى ضركرة

إذف ال مناص مف أفّ القصد قطب الرحى في استخراج أغراض الكبلـ كاستنزاؼ 

مراميو كدالالتو، كلقد تبنى ىذا المعيار الدسكقي، كأدخؿ القصد في التمييز بيف الخبر 

.. كاإلنشاء ، كعمى حد تعبير مسعكد صحراكم تعد ىذه نظرة تداكلية بحتة اعتمدىا الدسكقي

ال يككف الفرؽ بيف الخبر كاإلنشاء في كجكد النسبة الخارجية فيي مكجكدة ...): إذ يقكؿ

لمخبر، كما ىي مكجكدة لئلنشاء، كليس كذلؾ في تحقؽ كعدـ تحقؽ المطابقة بيف النسبة 

الكبلمية كالنسبة الخارجية، فقد ال تتحقؽ في اإلنشاء مثمما ال تتحقؽ في الخبر، إذا الفرؽ 

بينيما في أّف المقصكد مف الخبر تحقيؽ المطابقة بيف النسبتيف، كليس المقصكد مف اإلنشاء 

                                      

عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، تصحيح محمد عبده كتعميؽ محمد رشيد رضا، دار المعرفة لمطباعة كالنشر - 1
 .338، ص (د ت)كالتكزيع، بيركت، لبناف، 

 .339المرجع نفسو، ص - 2
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 كيرل صاحب التداكلية عند العمماء العرب أّف الفرؽ بيف الخبر كاإلنشاء ىك أّف 1(ذلؾ

المقصكد مف الخبر تحقيؽ المطابقة بيف النسبتيف، كليس المقصكد منو اإلنشاء ذلؾ ألف 

كجكد النسبة الخارجية، متحقؽ في اإلنشاء كالخبر، األمر الذم جعؿ الدسكقي يتجاكز التفرقة 

عمى أساس التصكر المنطقي المتمثؿ في معيار الصدؽ أك الكذب أك النسبة الخارجية إلى 

فالتصكرات السابقة الذكر غير كافية إذ ال بد مف تصكر تداكلي ... معيار تداكلي إنو القصد

لمتفريؽ بيف الخبر كاإلنشاء كىي نقطة تقاطع بيف الدسكقي كالتداكلييف عامة ك أكستيف  

 2 .خاصة في أخذىـ بمعيار القصدية

ك ىناؾ طائفة أخرل مف العمماء اعتمدت القصد كابف يعقكب كغيره كثير، كختاـ القكؿ 

أّف اعتماد العمماء العرب التمييز بيف الخبر كاإلنشاء عمى أساس القصد مممح تداكلي،  بؿ 

ا يمكننا استخبلص ما يمي.  إنو تداكلية بحتة  :كعمكمن

 .الخبر كاإلنشاء كؿ منيما مف قبيؿ الكبلـ التاـ المفيد

 .قصد المتكمـ كغرضو مف الكبلـ مسألة مراعاة في التمييز بيف األسمكبيف

ك كما اختمؼ العمماء في معايير تمييز الخبر عف اإلنشاء اختمفكا كذلؾ في تقسيمات 

 .كؿ منيما

 
                                      

، (د ت)، القاىرة، مطبعة عيسى البام الحمبي، (ضمف شركح التمخيص)سعد الديف التفتازاني ، المختصر في شرح تمخيص المفتاح - 1
 .167، 166ص 

 .68مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص : ينظر-  2
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 أضرب الخبر/ 3

كما عرفنا سابقا قّسـ العمماء العرب المفظ المفيد إلى قسميف كبيريف إنيما الخبر 

كاإلنشاء، كلقد كانت دراساتيـ غّناء برؤل كأفكار كمناىج كأدكات اعتمدكىا في تمييزىـ بيف 

 .الخبر كاإلنشاء، كلـ يكتفكا بمجرد التقسيـ، بؿ عمدكا إلى تفصيؿ كؿ فرع إلى فركع جزئية

يقّسـ الخبر بمراعاة أحكاؿ المخاطب إلى ثبلثة أضرب، إذ المرتكز :  أقسام الخبر*

فإذا ألقى الجممة الخبرية إلى مف ىك »في ىذا التقسيـ ىك طبيعة العبلقة بيف طرفي الخطاب 

خالي الذىف عّما يمقى إليو، ليحضر طرفاىا عنده، ك ينتقش في ذىنو استناد أحدىما إلى 

يسمى . 1«اآلخر ثبكتا أك انتفاء، كفى في ذلؾ االنتقاش حكمو، كيتمكف لمصادفتو إياه خالينا

 .ىذا الضرب خبران ابتدائيا إذ يتمكف في ذىف المتكمـ لمصادفتو إّياه خالينا

إذا ألقاىا إلى طالب ليا، متحير طرفاىا عنده دكف االستناد، فيك منو بيف بيف »أّما 

لزيد : لينقذه عف كرطة الحيرة استحسف تقكية المنقذ بإدخاؿ البلـ في الجممة أك إّف، كنحك

 .كسمي ىذا النكع مف الخبر طمبينا. 2«عارؼ أك إّف زيدنا عارؼ

ذا ألقاىا إلى حاكـ فييا بخبلفو ليرده إلى حكـ نفسو استكجب حكمو ليترجح تأكيدنا  كا 

لمف ينكر صدقؾ « إني لصادؽ»: بحسب ما أشرب المخالؼ اإلنكار في اعتقاده، كنحك

                                      

، ص - 1  . 258السكاكي، مفتاح العمـك
 .258المرجع  نفسو، ص -   2
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 كيسمى 1«إنكارا ، ك إني لصادؽ لمف يبالغ في إنكار صدقؾ، ك كا إني لصادؽ عمى ىذا

 .ىذا الضرب خبرنا إنكاريا

نما  كيمكننا أف نصؿ إلى أّف ىذه األضرب الثبلثة ال تختمؼ في معناىا القضكم، كا 

تختمؼ في درجة الشدة في تحقيؽ الغرض المتضمف في القكؿ، فالجممة في النكع األكؿ 

تستغني عف مؤكدات الحكـ ، كفي الثاني يستحسف ليا أف تقّكل بإدخاؿ إحدل أدكات 

 . التككيد، كفي الثالث يستكجب المقاـ تأكيد الكبلـ

كىناؾ تقسيـ آخر ينسب إلى الجاحظ الذم أنكر انحصار الخبر في الصدؽ كالكذب 

صادؽ ككاذب كغير صادؽ كال كاذب ألّف الحكـ إّما مطابؽ لمكاقع مع : كجعمو ثبلثة أقساـ

ما غير مطابؽ مع االعتقاد أك عدمو فاألكؿ أم المطابؽ مع  اعتقاد المخبر لو أك عدمو، كا 

االعتقاد ىك الصادؽ، كالثالث أم غير المطابؽ مع االعتقاد ىك الكاذب، كالثاني كالرابع أم 

المطابؽ مع عدـ االعتقاد، كغير المطابؽ مع عدـ االعتقاد كؿ منيما ليس بصادؽ كال 

 2.كاذب

                                      

، ص - 1  .259-258السكاكي، مفتاح العمـك
 .19الخطيب القركيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص - 2
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إنو تصنيؼ تداكلي  يتمثؿ في اعتماد المتكمـ كقصده، كنحسب أّف عمؿ الجاحظ ىذا 

شبيو بما فعمو سيرؿ حينما جعؿ شرط الصراحة معيارنا مف معايير القكل المتضمنة في القكؿ 

 1 .إلثبات ىكيتيا اإلنجازية

لعمو يشكؿ مفيـك الخبر كاإلنشاء في التراث العربي بابان يتساكل مع ما تعرضو نظرية 

كالخبر ىك ما قبػػػػػػػػػػػػػػؿ الحكـ عميو بالصدؽ . أفعاؿ الكبلـ التي عرضيا أكستيف كطّكرىا سيرؿ

أك الكذب، كاإلنشاء ما ال يقبؿ ذلؾ الحكـ، كلعّميا األفكار ذاتيا التي بنيت عمييا نظرية 

فمدار القكؿ إذف في نظرية أفعاؿ الكبلـ أّنو يتمحكر في الخبر كاإلنشاء . الفعؿ الكبلمي

كنحسبو قد اعتمد اعتبارات تداكلية، كلحذقو كفطنتو قّسـ  (ابف كىب)األمر الذم اعتمده 

الكبلـ إلى خبر كطمب، كجعؿ لكؿ قسـ مف القسميف أغراضان كمقاصد، فالكبلـ عامة إّما أف 

ما أف يككف إنشاءن، كمعيار التصنيؼ بيف ىذيف األسمكبيف ىك قبكؿ الحكـ  يككف خبرنا، كا 

ذا عقدنا مقارنة بيف الخبر كاإلنشاء كما جاء بو سيرؿ كجدنا أّف  عميو بالصدؽ كالكذب، كا 

كالغرض « Assertifsالتقريريات »يندرج ضمف صنؼ )الخبر بما يحكيو مف أضرب 

المتضمف في القكؿ ليذه المجمكعة الكبلمية ىك التقرير ، أك ىك إدراج مسؤكلية المتكمـ عف 

 .أما الطمب فيندرج ضمف باقي األصناؼ كيتكزع عمييا. 2 (صحة ما يتمفظ بو

                                      

 .94مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص : ينظر- 1
 .82المرجع نفسو ص -2



 

 
51 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

كلقد صّنؼ ابف كىب الكبلـ إلى خبر كطمب، كلعّؿ ىذا في حد ذاتو تداكلي بحت كما 

ذلؾ إلى لسعة ثقافتو كتأثره بالفمسفة األرسطية، كتشّبعو بالمنطؽ، كلـ يقؼ عند ىذا فحسب 

بؿ راح يعدد أنكاع الطمب كأغراضيا كالمقاصد المستفادة منيا، كاستنادان إلى أفكػػػػػػػػػػػػػػار تداكلية 

أك بتعبير أدؽ كاستنادنا إلى رؤل ذات أفكار تداكلية عالج كيفية خركج المعاني إلى معاٍف 

 .أخرل تستخمص مف السياقات التي استعممت فييا

التي نزؿ بيا -إنو لمغة العربية »لقد قّسـ ابف كىب الكبلـ إلى خبر كطمب إذ يرل 

كجكه كأقساـ، كمعاٍف - القرآف الكريـ كجاء بيا عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ البياف

كأحكاـ متى لـ يقؼ عمييا مف يريد تفّيـ معانييا، كاستنباط ما يدؿ عميو لفظيا، لـ يبمغ مراده 

كلـ يصؿ إلى بغيتو، كمنيا ما ىك عاـ لمساف العرب كغيرىـ، كمنيا ما ىك خاص لو دكف 

 1.«الخبر كالطمب: غيره، كيجمع في ذلؾ األصؿ

لعّمو في الكبلـ نستشؼ أبعادنا تداكلية، فممغة العربية عمى حد تعبير ابف كىب مقاصد 

كأغراضن كمعاٍف لف يصؿ إلييا إال مف سعى إلى الغكص في مكنكناتيا، ىذا بداية بعدىا 

كؿ قكؿ أفدت بو مستمعو ما لـ : الخبر): مباشرة يعرج ابف كىب إلى تعريؼ الخبر بقكلو

فالخبر عند ابف كىب يحمؿ بيف . 2 (قاـ زيد، فقد أفدتو العمـ بقيامو: يكف عنده، كقكلؾ

كلعّؿ ىذه الفائدة إحدل ركافد التداكلية، كال يقؼ عندىنا فحسب، بؿ . طّياتو فائدة لمسامع

                                      

 .93البرىاف، ص - 1
 .93المرجع نفسو، ص -  2
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أّنو ليس في فنكف القكؿ ما يقع بو الصدؽ كالكذب )يستطرد في معاييره التداكلية، إذ يرل 

 1.(غير الخبر كالجكاب إال أّف الصدؽ كالكذب يستعمبلف في الخبر

ال يخفى عمى أحد أّف قبكؿ الحكـ بالصدؽ كالكذب معيار تداكلي ، كقرينة ىامة ككنيا 

تستند إلى مدل مطابقة الكبلـ لبلستعماؿ في الخارج مف عدميا كي يككف خبران ، كىذا ما 

 .صّرح بو سيرؿ

ف كانت عديدة، كلعّمو لـ   تتكاصؿ أفكار ابف كىب التداكلية في عرضو ألنكاع الخبر كا 

يكافؽ العمماء العرب كلـ يتطرؽ إلى أضرب الخبر، ككمنا نستشؼ مف لدف كبلمو أضربنا 

نحسبيا تداكلية بامتياز، كلعّؿ ىذه األضرب كاألنكاع تميط المثاـ عف جممة مف الرؤل 

التداكلية الميمة إذ لـ يتـ التفريؽ بيف ىذه األنكاع إاّل استنادنا لثمة مف المظاىر التداكلية 

أم أّف الفرؽ بيف أنكاع الخبر التي ... كحاؿ السامع كالظركؼ المحيطة بو كقصد المتكمـ

ذكرىا ابف كىب تتجمى بمعايير سيرؿ في درجة الشدة في تحقيؽ الغرض المتضمف في القكؿ 

أحدىا : منقسـ ثبلثة أقساـ: كأّما الخبر فمنو يقيف، كمنو تصديؽ، فاليقيف): إذ يقكؿ ابف كىب

رادتيـ كبمدانيـ، المتباينةخبر االستفاضة كالتكاتر الذم يأتي عمى ألسف الجماعة   ىمميـ كا 

كال يجكز أف يتبلقكا فيو كيتكاطئكا عميو، فذلؾ يقيف يمـز العقؿ اإلقرار بصحتو كبيذا النكع مف 

كنحف لـ نشاىدىـ كلـ نر - عمييـ السبلـ-  حجج األنبياء–األخبار ألزمنا ا عز كجؿ 
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آياتيـ، كلـ نسمع احتجاجيـ عمى قكليـ، كذلؾ مف تسخير ا عز كجؿ الناس حتى تقـك 

 1.(الحجة

نحسب أّف كبلـ ابف كىب ىذا في طّياتو أبعادنا تداكلية كأفكارنا منطقية، فيذا خبر أكيد 

كال مجاؿ لمشؾ فيو كذلؾ تسخير مف ا عز كجؿ، ككأّف ىذه األخبار ال تتطمب مؤكدات 

: ألنيا مؤكدة لنفسيا بنفسيا، األمر ذاتو في الضرب الثاني الذم يقكؿ فيو صاحب البرىاف

كالثاني خبر الرسؿ عمييـ السبلـ، كمف جرل مجراىـ مف األئمة الذيف قد قامت البراىيف )

كالحجج مف العقؿ عند ذكم العقكؿ عمى صدقيـ كعصمتيـ، كظيكر المعجزات التي ال 

 ككأّف ىذه 2يجكز أف تككف بنكع مف الحيؿ، كليس في طبع البشر اإلتياف بمثميا عمى أيدييـ،

األخبار رغـ صدقيا إاّل أّنيا تتطمب إثباتا ككاف ىذا اإلثبات مجسدنا في المعجزات ، كعمى 

أجريت عمى أيدييـ ليعمـ أّنيـ عف ا عز كجؿ نطقكا، )حد تعبير ابف كىب فيذه األشياء 

كعميو في إخبارىـ عنو صدقكا، فتعـ الحجة بيـ الغافؿ كالجاىؿ، كالمميز كالعاقؿ، فبل يككف 

ككأّف األنبياء جاءت معجزاتيـ مف ا عز كجؿ لتدعيـ  . 3(لمناس عمى ا حجة بعد الرسؿ

نكارنا، كلـ تأت ىذه المعجزات إال لدحض ىذا الشؾ  كتؤكد صدقيـ ، ككأّف بأقكاليـ شكا كا 

كتأكيد األقكاؿ، كنحسب أّف ىذا ضرب مف ضركب الخبر التي تستدعي مؤكدان أك أكثر 

لئلثبات ككأّف المخاطب متردد كشاؾ في الحكـ الذم تضمنو الخبر، كىك في حيرة مف أمره 
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األمر الذم يصدؽ عمى ىؤالء األقكاـ الذيف أرسؿ ا ليـ رسمو فاحتاركا أشد الحيرة في أف 

ّنما كاف بمعجزات ربانية أخرست  يصدقكا أك ال يصدقكا، كلـ يكف إثبات الخبر بأداة مؤكدة، كا 

 .كؿ األفكاه ك بيت عمى إثرىا كؿ جبابرة األقكاـ

: يستطرد صاحب البرىاف في عرضو أضرب الخبر إذ يتطرؽ لمنكع الثالث قائبل

ما تكاترت أخبار الخاصة بما لـ يشيده العامة، فإّف تكاترىـ في ذلؾ نظير تكاتر : كالثالث)

: يؤكد ابف كىب أّف ىذه األخبار أكجب ا تعالى ضركرة التصديؽ بيا قاؿ تعالى . 1(العامة

 .196﴾ الشعراء َأَوَلْم َيُكْن َلُهْم َ يًَة َأْن يـَْعَلَمُو ُعَلَماُء بَِني ِإْسَرااِيلَ ﴿

استدؿ ابف كىب بعمـ العمماء الذيف يعتبركف الجماعة الخاصة بو، كجعمو حجة عمى 

ف كاف المخاطب شاكنا  العامة أم أّف الحجة ىي قكؿ العمماء ألنيـ ىـ خاصة الخاصة، كا 

ا كيدعـ بعضيـ  في أخبارىـ فبل سبيؿ  إلقناعو إال ككنيـ عمماء، فيـ يقكم بعضيـ بعضن

 .رأم بعض، فيـ أىؿ االختصاص كاألخذ برأييـ كاجب أقرتو الشريعة

أّما خبر التصديؽ فيك الخبر الذم يأتي بو ): يكمؿ ابف كىب سمسمة أخباره إذ يقكؿ

الرجؿ كالرجبلف كاألكثر فيما ال يكصؿ إلى معرفتو مف القياس كالتكاتر، كال أخبار 

 2.(المعصكميف كال يعمـ إال مف جية اآلحاد
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إّف المتمعف في تقسيـ ابف كىب ىذا يخمص إلى أّنو اعتمد جممة مف المعايير 

خبر )التداكلية، إذ راعى كبصكرة جمية عبلقة الكبلـ بالكاقع الخارجي، إذ في القسـ األكؿ 

كيرل أف تكاتر ( لكنو أخبار الجماعة كميا)اعتمد القمة كالكثرة في قكلو  (االستفاضة كالتكاتر

في ركاية  (مراعاة القمة كالكثرة)الخبر دليؿ عمى صدقو ، كأّف الكثرة كذلؾ كلعّؿ ىذا المبدأ 

األخبار ىي بمعايير التداكلييف منطكية تحت لكاء درجة الشدة لمغرض المتضمف في القكؿ إذ 

القكؿ يزداد قكة كمما زاد عدد ركاتو كالعكس صحيح، كلعّؿ ىذه األخبار تندرج ضمف صنؼ 

التقريريات حسب تقسيمات سيرؿ، ككما ىك معمـك ما الغرض المتضمف في القكؿ مف ىذه 

يكمؿ ابف كىب تفصيبلتو بشأف أضرب الخبر كتعدد منابعو ، كالتي . األخبار إال التقرير 

تصب في قالب التداكلية إذ يتكمـ عف أخبار األنبياء كالرسؿ،  كالتي ىي حقائؽ دعمتيا 

جممة مف المعجزات ليس في طبع البشر اإلتياف بيا، إنو تكجو تداكلي فيذه أخبار صادقة 

 .مدّعمة بمعجزات أقكل مف القكة ، ككؿ ىذه األخبار تقريريات ال شؾ فييا

، ):  لـ يقؼ ابف كىب عند ىذا فحسب بؿ راح يعّدد أنكاع الخبر فيقكؿ كالخبػر منو جـز

زيد قائـ، فقد جزمت في خبرؾ عمى قيامو، : كمنو مستثنى، كمنو ذك شرط، فالجـز مثؿ

إذا قاـ زيد صرت : قاـ القـك إال زيدنا، فقد استثنيت زيد ممف قاـ ، كذك الشرط: كالمستثنى

إليؾ، فإنما يجب مصيره إليو إذا قاـ زيد، فيك متعمؽ بشرط، ككؿ كاحد مف ىذه المعاني إّما 
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ما قاـ زيد، كالمستثنى مف المثبت : أف يككف مثبتنا أك منفينا، فالمثبت كقكلؾ قاـ زيد، كالمنفي

 .1(منفي كمف المنفي مثبت

إّف المتأمؿ في ىذه األقكاؿ كىذه التصنيفات ال يعدـ فييا آثاران تداكلية، فكميا تحمؿ في 

طّياتيا إفادة لممخاطب سكاء خبر الجـز أـ المستثنى أـ ذك الشكط، ففي كؿ الحاالت ظفر 

، كلككف ابف كىب ابف منطؽ (تحقيقو الفائدة)السامع بفائدة كىذا ما تنادم بو التداكلية 

كفمسفة بدرجة كبيرة نراه يعمد إلى التدليؿ كضرب األمثمة في كؿ ما يقكؿ،  كىذا ىك اآلخر 

تداكلي بامتياز؛ فإقناع  السامع بالحجج كالبراىيف كاألمثمة يزيؿ عنو المبس ، ككما يقاؿ 

باألمثاؿ يتضح المقاؿ، ىذا ما عمده صاحب البرىاف، إذ ال يذكر صغيرة كال كبيرة إال 

كليس يخمك ): كضرب ليا مثاالن أك مثاليف األمر نفسو نجده في تقسيـ آخر لمخبر إذ يقكؿ

الخبر المثبت أك المنفي مف أف يككف كاجبنا أك ممتنعنا أك ممكنا؛ فالكاجب مثؿ حرارة الّنار 

ألنيا كاجبة في طبعيا، كالممتنع مثؿ حرارة الثمج ألّف ذلؾ ممتنع في طبعو، كالممكف مثؿ 

 2 .(قاـ زيد، ألنو قادر عميو جائز أف يقع منو أك ال يقع

لعمو كبلـ مفعـ بالرؤل التداكلية كالسيما حكـ الصدؽ كالكذب،  فالجميع يعمـ أّف الّنار 

حارة إذف إنو خبر صادؽ مطابؽ لمكاقع كجب عمينا تصديقو فيك حقيقة معمكمة ال يختمؼ 

األمر .  فييا،  بؿ إنيا ال تختمؼ بؿ تكافؽ الكاقع الخارجي كىذا معيار تداكلي ىك اآلخر
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ا كاألمر معركؼ لػدل الجميع،  ذاتو يقاؿ عف الثمج فحرارتو ممتنعة كىذا كبلـ صادؽ أيضن

فامتناع حرارة الثمج أمر صادؽ مطابؽ لمكاقع ؛ أم أّف ابف كىب استند إلى حكميف تداكلييف 

، أّما النكع الثالث عنده فيك الممكف كقياـ زيد، إذ قد يقـك (مطابقة الكاقع)، (الصدؽ كالكذب)

ف لـ يقـ كاف  كقد ال يقـك ، كىك كذلؾ احتكاـ لمعيار المطابقة فإف قاـ كاف قيامو ممكننا ، كا 

يعكد صاحب البرىاف مرة أخرل كفي مكضع آخر كيحتكـ إلى معيار . قيامو غير ممكف

كمف البّيف لمعقؿ أّف األخبار المثبتة الجازمة مف األمر الكاجب ): الصدؽ كالكذب فيقكؿ

ماضييا كمستقبميا كما أنت فيو منيا، عاميا ك خاصيا كميمميا صدؽ أجمع، كأّف منفيات 

ذلؾ كمو كذب، كأّف مثبتات ىذه األخبار في األحكاؿ التي قدمنا ذكرىا إذا كانت في الممتنع 

فيي كذب، ك منفياتيا صدؽ، كأّف جميع ىذه األخبار في ىذه األحكاؿ إذا جاءت في األمر 

 1.(الممكف فقد تككف صدقا كقد تككف كذبا

احتكـ ابف كىب مرة أخرل إلى معيار الصدؽ كالكذب، ككما سبقت اإلشارة إليو معيار 

الصدؽ كالكذب معيار تداكلي،  كاألخبار أخبار تقع بيا الفائدة يقكؿ ابف كىب كىذا مف 

مكجكد في  (قصد اإلفادة)صميـ التداكلية فاإلنساف ال يتكمـ إال ليعطي فائدة؛  أم أّف القصد 

 .نية المتكمـ
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كأّما األمثاؿ فإف الحكماء ): فكرة تأكيد الخبر باألمثاؿ إذ يقكؿ (ابف كىب)لـ تفت 

كالعمماء كاألدباء لـ يزالكا يضربكف األمثاؿ ك كيبّينكف لمناس تصرؼ األحكاؿ بالنظائر 

ّنما فعمت العمماء ذلؾ ... كاألشكاؿ، كيركف ىذا النكع مف القكؿ أنجح مطمبنا، كأقرب مذىبا كا 

ألّف الخبر في نفسو إذا كاف ممكنا فيك محتاج إلى ما يدؿ عمى صحتو، كالمثؿ مقركف 

فاألمثاؿ تزيد الكبلـ قكة كالقكؿ إثباتا، كلقد جعمت العمماء أكثر آدابيا كما دكنتو .  1(بالحجة

نما  مف عمكميا باألمثاؿ كالقصص عف األمـ كنطقت ببعضو عمى ألسف الطير كالكحش، كا 

أرادكا بذلؾ أف يجعمكا األخبار مقركنة بذكر عكاقبيا، كالمقدمات مضمكنة إلى نتائجيا، 

كتصريؼ القكؿ في ذلؾ حتى يتبّيف لسامعيو ما آلت إليو أحكاؿ أىمييا عند لزكميـ اآلداب 

 .كبلـ منطقي اعتمده صاحب البرىاف إذ النتائج دكمنا مقركنة بمقدماتيا. أك تصنيعيـ إّياىا

كبناء عمى ما سبؽ فاألخبار بأنكاعيا المختمفة تستند إلى حاؿ المخاطب، أّما بعبارة 

جكف سيرؿ فإف الفرؽ بيف أنكاع الخبر يكمف في درجة الشدة لمغرض المتضمف فػي الفػعؿ، 

ففعؿ اإلخبار يحكم معنى قضكينا كاحدنا مع اختبلؼ في درجة شدتو ضعفا كقكة بحسب 

مقتضى حاؿ السامع، كلعّؿ الفارؽ الذم تتحدد عمى أساسو أنكاع الخبر ىك القصد التداكلي 

حصكؿ الفائدة لدل المخاطب مف )كاإلفادة كالتي عمى حد تعبير مسعكد صحراكم يراد بيا 

الخطاب ككصكؿ الرسالة اإلببلغية إليو عمى الكجو الذم يغمب عمى الظف أف يككف ىك مراد 
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 إضافة إلى السياؽ الذم 1(المتكمـ كقصده، كىي الثمرة التي يجنييا المخاطب مف الخطاب

 .يشكؿ الظركؼ كالمبلبسات ككؿ ما يحيط بعممية الخطاب

كىناؾ العديد مف الظكاىر الكبلمية المنبثقة عف الخبر كالتي ذكرىا ابف كىب كعمى 

 : رأسيا

كالخمؼ في ): اعتبر ابف كىب إخبلؼ الكعد مف اإلخبار إذ يقكؿ: إخالف الوعد/ أ

أخمؼ فبلف كعده كال : القكؿ إذا كاف كعدنا دكف غيره، كىك أف يعمؿ خبلؼ ما كعد فيقاؿ

أخمؼ كعده، كذلؾ : كذب، كقد يخمؼ الرجؿ الكعد بفعؿ ما ىك أشرؼ منو فبل يقاؿ: يقاؿ

ف كاف قد عمؿ بو  خبلؼ ما  كرجؿ كعد رجبلن بثكب فأعطاه ألؼ دينار فقد تفّضؿ عميو، كا 

 ، كعد، كال يسمى ذلؾ مخمفا لكعده، كبيذا تعمؽ مف أبطؿ الكعيد، فزعمكا أّف إنجاز الكعد كـر

 2 .(كأّف إخبلؼ الكعيد عفك كتفضؿ

فالقكؿ  (الخمؼ في القكؿ): يبدك جمينا إقرار ابف كىب بأّف إخبلؼ الكعد إخبار في قكلو

كلقد فّرؽ ابف . إخبار، كلعؿ إخبلؼ الكعد فعؿ مستقبمي لممتكمـ كليس آني في الحاضر

خبلؼ الكعد  فالكذب عنده إثبات شيء لشيء ال يستحقو أك نفي شيء . كىب بيف الكذب كا 
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عف شيء يستحقو ، كالصدؽ ضد ذلؾ كىك إثبات شيء لشيء يستحقو أك نفي شيء عف 

 1 .(شيء ال يستحقو

يكاصؿ ابف كىب في كبلمو عف الكذب فيرل أنو استقبح في العقؿ كخرج عف شريعة 

 2 .(العدؿ مف أجؿ أنو مخالؼ لحقيقة األشياء في أنفسيا مف غير نفع يقصد بو

خبلؼ الكعد، فإخبلؼ الكعد أف يفعؿ المرء خبلؼ ما قاؿ  إذف الفرؽ بّيف بيف الكذب كا 

أما الكذب فيك أف ينفي شيئا عف شيء يستحقو أك يثبت شيئا لشيء ال يستحقو، كليس ىذا 

نما ىناؾ فرؽ آخر بيف االثنيف، فإذا كاف  خبلؼ الكعد، كا  ىك الفرؽ الكحيد بيف الكذب كا 

الكذب فعؿ قكلي بحت فإخبلؼ الكعد إّما أف يككف قكالن أك فعبلن أك سمككنا عامنا ، كعمى حد 

فمف كعد بأاّل يحضر ثـ حضر ... ): تعبير صاحب التداكلية عند العمماء العرب الذم يقكؿ

فالثاني  . (فعؿ كبلمي)، كأّما مف كعد بأاّل يتكمـ ثـ تكمـ ففعمو (غير كبلمي)يككف فعمو 

ا بينيا   كلعمو ىذا ىك االختبلؼ 3(مندرج ضمف األفعاؿ الكبلمية أّما األكؿ فميس مدرجن

خبلؼ الكعد مف كجية نظر التداكلييف  .الحقيقي بيف الكذب كا 

: ك لـ تفت ابف كىب اإلشارة إلى الغرض مف اجتناب الكذب كسكء العمؿ بو قائبلن 

إف استماع الكذب، كالصبر عمى معاشرة المبطميف عمى باطميـ رضا بذلؾ، كمف رضى ...)

كييرب مف استماع  [فعميو أف يتجنبيـ]بالباطؿ فيك مبطؿ، كمف قنع بالكذب فيك كاذب 
                                      

 .97البرىاف، ص - 1
 .99المرجع نفسو، ص : ينظر- 2
 .146مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص - 3
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كذبيـ كباطميـ ما أمكنو ذلؾ، فإف اضطرتو نفسو إلى حضكر ذلؾ أك استماعو صدؼ عنو، 

 1.(كلـ يرعو سمعو ككاف كالغائب عنو فإف ذلؾ أكلى بو في إصبلح أخبلقو كتأديب نفسو

لقد بّيف ابف كىب الغرض مف اجتناب الكذب إنو إصبلح لؤلخبلؽ كتأديب لمنفس، كىذا 

حتى أّف ابف كىب نّبو إلى ضركرة  (التأدب في الكبلـ)غاية ما تسعى التداكلية إلى تحقيقو 

 .النأم عف مجمس فيو مف ُعرؼ كذبيـ  حتى ال يكصؼ المرء بكصفيـ

يعد النفي أحد الظكاىر الكبلمية المنبثة مف جراء تطبيؽ ظاىرة الخبر، كىك : النفــي/ب

: قسيـ اإلثبات في الخبر، كيؤكد صاحب البرىاف عمى أنو مندرج ضمف األخبار فيقكؿ

ا، فمف ذلؾ ) كاعمـ أّف مف األخبار أخباران تقع بيا الفائدة، كال يحصؿ منيا قياس يكجب حكمن

: الخبر المنفي، فإنو يفيدنا انتفاء الشيء الذم ينفيو كال يحصؿ في نفكسنا منو حكـ مثؿ قكلنا

زيد غير قائـ، فمـ يحصؿ بيذا القكؿ غير العمـ بانتفاء القياـ عنو، ثـ لسنا ندرم عمى أم 

الخبر )، أقّر ابف كىب بأّف النفي خبرن بقكلو 2(حاؿ ىك مف قعكد أك اضطجاع أك سجكد

كاعمـ أّف )كىك تصريح أكيد مف لدف ابف كىب، كيؤكد ذلؾ في مكضع آخر قائبلن  (المنفي

كذلؾ كقكلنا زيد غير قائـ، كعمرك غير ... القكؿ المنفي ليس يكجب حكمنا غير حكـ النفي

 3 .(قائـ، فقد نفينا عنيما جميعنا القياـ

                                      

 .218البرىاف ، ص - 1
 .96المرجع نفسو ، ص - 2
 .70نفسو،  ص - 3
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إذف فالنفي فعؿ كبلمي منبثؽ عف الخبر، ككما ىك معمـك عادة ما يسبؽ النفي بأداة 

ما تنفي الفاعؿ  .نفي، إما تنفي الفعؿ كا 
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 :أقسام اإلنشاء/ 4

أعطى العمماء العرب أىمية كبيرة كحظا كافرنا لمخبر إذا ما قكرف بنظيره اإلنشاء، ىذا 

ذا كاف الخبر ىك ما  الذم لـ يتعد اإلشارات القصيرة كالمتفرقة في باب الخبر كاإلنشاء كا 

يحتمؿ الصدؽ كالكذب، فاإلنشاء ىك الكبلـ الذم ال يحتمؿ الصدؽ كالكذب، كقد قّسمو 

اإلنشاء ضرباف طمب، كغير طمب، كالطمب »: القزكيني إلى طمبي كغير طمبي إذ يرل أفّ 

 1.«يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الطمب المتناع تحصيؿ الحاصؿ

كلعؿ معظـ العمماء اعتنكا باإلنشاء الطمبي كىك الذم يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ في 

 ككؿ مف اإلنشاء الطمبي كغير الطمبي ينقسـ إلى فركع جزئية 2 .(اعتقاد المتكمـ كقت الطمب

ّما  كلعميا عبارة عف ظكاىر أسمكبية فرعية متنكعة إّما لتنكع الصيغ المغكية ذاتيا كأساليبيا، كا 

فادتيا  .لتنكع أغراضيا التكاصمية كا 

 :اإلنشاء الطمبي

 : يشمؿ ىذا النكع ظكاىر أسمكبية متعددة كىي مجمكعة في قكليـ

 .مرونو وادع وسل واعرض لحضيم

                     تمن وارج كذاك النفي قد كمال

                                      

 .135الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص - 1
أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ يكسؼ الصميمي، المكتبة العصرية لمطباعة : ينظر- 2

 .70، ص 2000، (1ط)بيركت، - كالنشر، صيدا
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نما جيء بو إكماالن لقاعدة ال شأف لمببلغة بيا  1 .كليس النفي منيا ، كا 

 :كالظكاىر األسمكبية المنطكية تحت ىذا الضرب ىي

كلؤلمر حرؼ كاحد كىك  . 2كىك طمب الفعؿ غير كؼ، كالنيي ىك طمب الكؼ: األمـر

لينزْؿ، كانزْؿ، : ليفعؿ كاألمر في لغة العرب عبارة عف استعماليا نحك: البلـ الجاـز في قكلؾ

كلؤلمر صيغ أربع . 3كنزاْؿ ك صو  عمى سبيؿ االستعبلء كىك األمر الذم اشترطو السكاكي

 :كىي

 .12مريـ  (يا يحي خذ الكتاب بقكة): فعل األمر كقولو تعالى/ 1

 (ليتفؽ ذك سعة مف سعتو): المضارع المجزوم بالم األمر كقولو تعالى/ 2

 .07الطبلؽ 

 ...صو كآميف، كنزاؿ: اسم فعل األمر نحو/ 3

 4.سعينا في سبيؿ الخير: المصدر النائب عن فعل األمر نحو/ 4

كقد تخرج صيغ األمر عف معناىا األصمي إلى معاٍف أخرل تستفاد مف سياؽ الكبلـ 

 ...كقرائف األحكاؿ كالدعاء كااللتماس كالتيديد كاإلباحة كالتسكية

                                      

 .67، ص 2005، (د ط)محمد بدرم عبد الجميؿ، تصكر المقاـ في الببلغة العربية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، - 1
 .108، 107مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص : ينظر- 2
 .428السكاكي، مفتاح العمـك ، ص : ينظر- 3
 .71أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة، ص : ينظر- 4
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ىك طمب الكؼ عف الفعؿ عمى كجو االستعبلء كلو صيغة كاحدة كىي : النيـي

 .56 األعراؼ﴾َوََل تـُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض بـَْعَد ِإْصَيِحَها﴿: المضارع مع ال الناىية كقكلو تعالى

كقد تخرج ىذه الصيغة عف أصؿ معناىا إلى معاٍف أخرل تستفاد مف سياؽ الكبلـ 

 1 ...كااللتماس كالدعاء كاإلرشاد

ا فأسمكبي األمر كالنيي ينظر إلييما في التداكلية أنيما  مف األفعاؿ االنجازية،  كعمكمن

 .فالمتكمـ عندما يأمر أك ينيى في مقاـ خطابي ما فإنو ينجز فعبلن مباشران 

ىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمنا مف قبؿ كذلؾ بأداة مف إحدل أدكاتو : اوستفيام

 .2اليمزة، كىؿ كما كمف كمتى كأّياف ككيؼ كأيف كأّنى ككـ، كأمّ : كىي

أدبس ): أك التصكر، كقكلؾ (أزيد قائـ)ك (أقاـ زيد؟): فاليمزة لطمب التصديؽ كقكلؾ

إذا كاف ( أضربت زيدنا؟: )ك المسؤكؿ عنو بيا ىك ما يمييا فتقكؿ... (في اإلناء أـ عسؿ؟

 .(أأنت ضربت زيدنا؟): الشؾ في الفعؿ نفسو، كأردت باالستفياـ أف تعمـ كجكده، كتقكؿ

إذا كػاف الشػؾ في « أزيدنا ضربت؟»: مف ىك؟ كتقكؿ: إذا كاف الشػؾ فػي الفاعػؿ

 .3مف ىك؟: المفعػكؿ

ىؿ حصؿ االنطبلؽ؟ كىؿ زيد منطػمؽ؟ ك : ال تطمب بيا إال التصديؽ كقكلؾ: ىــل

أـ : أـ دكف: ىؿ عندؾ عمرك أـ بشر؟ باتصاؿ: الختصاصيا بالتصديؽ امتنع أف يقاؿ
                                      

 . 76أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة ،ص - 1
 .78المرجع نفسو، ص - 2
 .136الخطيب القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص : ينظر- 3
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ىؿ رجؿ عرؼ؟ كىؿ زيد عرفت؟ دكف ىؿ زيدنا عرفتو؟ لـ : عندؾ بشر؟ بانقطاعيا، كقبح

 1 .كالبد ليؿ مف أف يخصص الفعؿ المضارع باالستقباؿ... يقبح أرجؿ عرؼ؟ كأزيدنا عرفت؟

 .ىي التي يسأؿ بيا عف التصديؽ خاصة (ىػؿ)فػ 

ىي لمسؤاؿ عف الجنس مف ذكم الَعَمـ، تقكؿ مف جبريؿ؟ بمعنى أبشر ىك أـ : َمــنْ 

مكضكعة لبلستفياـ كيطمب بيا  (مف) أم أّف 2ممؾ أـ جني؟، ككذا مف إبميس؟كمف فبلف؟

 .تعييف العقبلء

أم أجناس األشياء عندؾ؟ : ما عندؾ؟ بمعنى: لمسؤاؿ عف الجنس، تقكؿ: (َمـا)

ما الكممة، كما االسـ، كما الفعؿ : إنساف أك فرس أك كتاب أك طعاـ، ككذلؾ تقكؿ: كجكابو

ما زيد كما عمرك؟ كجكابو الكريـ :  كقد تستعمؿ في الكصؼ فتقكؿ3كما الحرؼ ك ما الكبلـ

 .أك الفاضؿ

عندم ثياب، : لمسؤاؿ عّما يميز أحد المشاركيف في أمر ييميما يقكؿ القائؿ: (أي)

 4 .أم الثياب ىي؟ فتطمب منو كصفا يميزىا عندؾ عما يشاركيا في الثكبية: فتقكؿ

                                      

، السكاكي، ص : ينظر- 1  .419مفتاح العمـك
 .422المرجع نفسو ، ص -2
 .420نفسو ، ص - 3
 .422نفسو، ص : ينظر- 4
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: كـ درىما لؾ؟ ككـ رجبل رأيت؟ فكأنؾ قمت: لمسؤاؿ عف العدد، إذا قمت: (كـم)

 (قاؿ قائؿ منيـ كـ لبثتـ): أعشركف أـ ثبلثكف أـ كذا أـ كذا، كفي القرآف الكريـ قكلو تعالى

ا أك كـ ساعة؟19الكيؼ    أم كـ يكمن

صحيح أك سقيػػػػػػػػػػػػػػػػـ : كيؼ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد؟ فجكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: لمسؤاؿ عف الحاؿ، إذا قيؿ: (كيف)

 .أك فارغ أك شيخ أك جذالف، ينتظـ األحكاؿ كميا

في الدار، أك في المسجد، : أيف زيد؟ فجكابو: فممسؤاؿ عف المكاف، إذا قيؿ: (أين)كأما 

 .أك في السكؽ، ينتظـ األماكف كميا

 (.مف أيف)كيؼ، كتارة بمعنى : فتستعمؿ تارة بمعنى: (أّنى)كأما 

: متى جئت؟ كأّياف جئت؟ قيؿ: فيما لمسؤاؿ عف الزماف، إذا قيؿ: (أّيا)ك (متى)كأما 

 1 .يـك الجمعة، أك يـك الخميس ، أك شير كذا أك سنة كذا

ك لعمو مف المعمـك أّنو قد تخرج ألفاظ االستفياـ عف معناىا األصمي، فيستفيـ بيا عف 

  .الشيء مع العمـ بو ، كذلؾ ألغراض أخرل تفيـ مف سياؽ الكبلـ

ىك مف اإلنشاء الطمبي عمى قكؿ أكثر العمماء العرب كىك طمب المتكمـ إقباؿ : النـداء

 :المنقكؿ مف الخبر إلى اإلنشاء كأدكاتو ثمانية« أنادم»المخاطب عميو بحرؼ نائب مناب 

 2.اليمزة، أّم، يا، كآ، كآم، كأيا، كىيا، ككا

                                      

 .424، 423، 422السكاكي، مفتاح العمـك ،ص -1
 .89أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة، ص - 2
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 :كىي في االستعماؿ نكعاف

 .اليمزة كأم لنداء القريب

 .باقي األدكات لنداء البعيد

إشارة إلى أنو لشدة استحضاره في  (باليمزة كأم)كقد ينزؿ البعيد منزلة القريب، فينادل 

كقد ينزؿ القريب منزلة البعيد فينادل . ذىف المتكمـ صار كالحاضر معو ال يغيب عف القمب

 1 .بغير اليمزة كأم،  كذلؾ إما لعمك مرتبتو أك انحطاط منزلتو أك لغفمة السامع كشركد ذىنو

كال يخفى عمى أحد خركج ألفاظ النداء عف معناىا األصمي إلى معاٍف أخرل تفيـ مف 

 ... سياؽ الكبلـ كاإلغراء، الندبة، التعجب

كىك طمب حصكؿ الشيء عمى سبيؿ المحبة، كالشيء المطمكب يككف في : التمنـي
التمني دائمنا غير متكقع، كيدخؿ فيو ما ال سبيؿ إلى تحقيقو ، كيعرؼ بأنو طمب الشيء 

ما لككنو ممكنا غير مطمكع في نيمو،  المحبكب الذم يرجى حصكلو إما لككنو مستحيبلن، كا 
عسى، )أما إذا كاف األمر المحبكب مما يرجى حصكلو كاف طمبو ترجينا كيعبر فيو  ب

 .(كلعؿ

لغرض ببلغي كىك إبراز المرجك في صكرة المستحيؿ  (ليت)ك قد تستعمؿ في الترجي 
 (ليت) كيرل صاحب المفتاح أف الكممة المكضكعة لمتمني ىي 2.مبالغة في بعد نيمو

 3.كحدىا

                                      

  .89أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة ، ص - 1
 89المرجع نفسو، ص - 2
، ص - 3  .418السكاكي، مفتاح العمـك
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مما سبؽ يظير أف أساليب اإلنشاء الطمبي األصمية عند جميكر العمماء خمسة 

 :سنمخصيا في المخطط اآلتي

 

 

 

 

 

 

كمما الشؾ فيو أّف ىذه األساليب ال تتكقؼ دالالتيا عند معانييا األصمية ، بؿ تتعػدد 

ك تخرج عف مقتضى الدالالت الظاىرة إلى دالالت ك إفادات تكاصمية أخرل السياؽ كفيؿ 

 .بتحديد معانييا كغاياتيا

 اإلنشاء غير الطمبي

إنو النكع الثاني مف اإلنشاء، كلكنو ال يحكم طمبنا إذ ال يستمـز مطمكبنا غير حاصؿ 

 :كقت الطمب، كلقد كاف ىذا الضرب مف اإلنشاء محؿ خبلؼ كلعمنا سنقؼ عند أىـ أساليبو

المدح كالذـ أسمكباف إنشائياف يمثميما عمى التكالي الممفكظاف نعـ، : صيغ المدح والذم

نعـ الرجؿ زيدنا، : كذلؾ أنؾ إذا قمت): بئس إذ يرل الرضي معنى إنشاء المدح كالذـ بقكلو

فإنما تنشئ المدح كتحدثو بيذا المفظ، كليس المدح مكجكدنا في الخارج في أحد األزمنة 

ما يستدعي مطموًبا غير )أنواع اإلنشاء الطمب 
 (حاصل وقت الطمب

 التمـني اوستفيام الـنـداء الـنيـي األمــر
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مقصكدنا مطابقة ىذا الكبلـ إياه حتى يككف خبرنا، بؿ تقصد بيذا الكبلـ مدحو عمى جكدتو 

ا لدخمو التصديؽ كالتكذيب، فقكؿ  ا كلك كاف إخبارنا صرفا عف  جكدتو خارجن الحاصمة خارجن

ليس تكذيبنا لو في .نعـ المكلكدة، كا ما ىي بنعـ المكلكدة : األعرابي لمف بشره بمكلكدة كقاؿ

المدح إذ ال يمكف تكذيبو فيو، بؿ ىك إخبار بأّف الجكدة التي حكمت حصكليا في الخارج 

 1 .(ليست بحاصمة فيك إنشاء جزؤه الخبر

إلنشاء الذـ، كمدح الشيء يككف عمى استحسانو  (بئس)إلنشاء المدح، ك (نعـ)إذف 

ا أك الظاىرة لمعياف كذـ الشيء يككف الستيجانو كرداءتو الحاصمة في  كجكدتو الحاصمة خارجن

الخارج كالظاىرة لمعياف، كما الدكر المنكط بالمتكمـ إال تحسيف الممدكح في المدح كتقبيح 

المذمـك في الذـ، كعمى حد تعبير صحراكم يمكف أف نعتبر ىذيف األمريف شرطيف معّديف 

 2 .لكؿ مف المدح كالذـ

كلمتعجب . 3يعّرؼ التعجب عمى أنو انفعاؿ يحدث في النفس عّما خفي سببو: التعـجـب

ككبلىما يعبر عف شعكر داخمي تنفعؿ عمى  (أفعؿ بو)ك (ما أفعمو): صيغتاف قياستاف ىما

ال يتعجب إال مما كقع في ): إثره النفس، كلقد اشترط االستراباذم لمتعجب شرطنا بقكلو

الماضي كاستمر حتى استحؽ أف يتعجب منو، أما الحاؿ الذم لـ يتكامؿ بعد، كالمستقبؿ 

                                      

 .2/311، 1995-ىػ1425رضي الديف االستراباذم، شرح كتاب الكافية في النحك البف الحاجب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، - 1
 .121مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص : ينظر- 2
 .62، ص 1995الشريؼ الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العممية، بيركت، : عمي بف محمد الجرجاني المعركؼ بػ- 3
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 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

 أم ال بد 1.(الذم لـ يدخؿ في الكجكد،  كالماضي الذم لـ يستمر فبل حؽ ليا في التعجب

مف أف تتعجب مف أمر أك شيء سػػػػػبؽ كقكعو في الماضي ك ال زاؿ مستمرا حتى الحاضر 

 .ك إال لـ يكف تعجبا

َوالضُّصَحى َواللَّْيِل ِإَذا ﴿: كالقسـ يككف بالكاك، كالتاء، كالباء كقكلو تعالى: القسم والتكثير

َلَعْمُرَك ﴿: كقكلو تعالى (لعمرؾ)كمف صيغ القسـ التي تأتي كثيران . 2-1﴾ الضحى َسَجى

 2 .72﴾ الحجر ِإنَـُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم يـَْعَمُهونَ 

رّب أك كـ الخبرية : أما التكثير فيك أف ينشئ المتكمـ استكثارن لعدد مف شيء مستعمبلن 

لمتعبير عف الكـ ، كىك إنشاء ألنو في نفس المتكمـ كليس لو كجكد في الخارج حتى يحتمؿ 

 :أك بحرؼ  آخر مقدر كضعو كمثالو (ربّ )الصدؽ كالكذب، كيرل أنو يؤدل بػ 

 . كـم رجـل عــنــدي

 3       رب فـقـيـر عـفيــف

كلعؿ التكثير إنشاء يعنى بالكـ بصفة خاصة، إضافة إلى كؿ أضرب الخبر كأقساـ 

ألفاظ )اإلنشاء ىناؾ قسـ آخر لـ يمؽ العناية كاالىتماـ مف لدف النحكييف كالببلغيف كىك 

                                      

 .2/308الرضي االستراباذم، شرح الكافية، - 1
 .122، ص 2، ط1999أحمد مطمكب كحسف البصير، الببلغة كالتطبيؽ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، جميكرية العراؽ، - 2

 .27،ص1979عبد السبلـ محمد ىاركف، األساليب اإلنشائية في النحك العربي ، القاىرة ، مكتبة الخانجي ،: ينظر- 3
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كلـ تأت مفصمة إال في كتب الفقو كأصكلو ذلؾ ككنيا شديدة االرتباط  (العقكد كالمعاىدات

 .بعقد العقكد كفسخيا

ما إنشاء ، كالخبر ىك الذم يحمؿ بيف طّياتو فائدة  كما سبقت اإلشارة الكبلـ إما خبر كا 

لممخاطب، كىك الذم نستطيع الحكـ عميو بالصدؽ أك الكذب، أما اإلنشاء فيك الذم ال 

نستطيع الحكـ عميو ال بصدؽ كال بكذب كال يحمؿ في طّياتو معمكمة لممخاطب، كلعؿ أغمب 

نما جعمكا مكانو الطمب ىذا الذم كاف نظيرنا كقسيمان  عمماء العربية لـ يذكركا اإلنشاء، كا 

كؿ ما طمبتو مف غيرؾ، كمنو : كالطمب): لمخبر عند ابف كىب كيعرؼ الطمب فيقكؿ

االستفياـ، كالنداء كالدعاء، كالتمني ألف ذلؾ كمو طمب، فإنما تطمب مف ا عز كجؿ 

بدعائؾ كمسألتؾ، كتطمب مف المنادل اإلقباؿ إليؾ أك عميؾ، كتطمب مف المستفيـ بذؿ 

 إذف شرط الطمب ىك أف تستدعي مطمكبنا ال يككف حاصبلن كقت الطمب، 1 .(الفائدة لؾ

كتتجمى ظاىرة األفعاؿ الكبلمية بصكرة كاضحة لمعياف مف خبلؿ أبكاب الطمب التي جعميا 

كالطمب ينقسـ أربعة أقساـ دعاء كمسألة :  ابف كىب أربعة ، إذ تراه يقكؿ في مكضع آخر

كطمب كأمر، كىذه األقساـ تؤدم إلى تحقيؽ أفعاؿ إنجازية مباشرة ممثمة في الدعاء كالمسألة 

كالطمب كاألمر، كقد تخرج إلى إنجاز أفعاؿ كبلمية غير مباشرة إذا ما تـ خرؽ أحد شركط 

                                      

 94-ػ93البرىاف، ص : ينظر- 1
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إجرائيا، كبحسب معايير سيرؿ فإف األفعاؿ اإلنجازية الطمبية تصنؼ ضػػػػػػػػػػػػػػػمف االعبلنيات 

 .ك التكجيييات كااللتزاميات

اْدُعوا اللََّو َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيًّا ﴿:  يقكؿ ابف كىب الدعاء  كحده قاؿ سبحانو:الـدعــاء

َلُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى  .1﴾َما َتْدُعوا فـَ

يشكؿ الدعاء النكع األكؿ مف الطمب عند ابف كىب، إذ يطمب  فيو المتكمـ أمكرنا مف 

ا عز كجؿ ؛ أم أّف ىذه األمكر التي يدعك بيا المتكمـ غير حاصمة في الحاضر، فيك 

يستدعي أمكرنا أك مطاليب غير حاصمة كقت الطمب ، كىذا مف صميـ اإلنشاء الذم ىك مف 

فحؽ العاقؿ أف يدعك ا عز كجؿ ]: يستطرد ابف كىب كبلمو فيقكؿ. صميـ التداكلية

بحكائجو، كيرغب في أمكره كأف يعمـ أّف الخير كالشر في خزائنو، كتحت قدرتو كممكو، كأّنو 

ال يممؾ ذلؾ أحد إال بإذنو، فيككف دعاؤه إّياه باإلخبلص كاإلخبات  كالتضرع كما قاؿ 

 فابف كىب يؤكد عمى الداعي أف يتكجو إلى ا عز 3 [2(ادعكا ربكـ تضرعنا كخفيو): سبحانو

كجؿ فيك القادر كحده عمى تحقيؽ مطالبو كتحقيؽ حكائجو ، فإذا تكفر اإلخبلص كاإللحاح 

كالتضرع  تحقؽ الفعؿ االنجازم ؛ أم استجابة ا لدعاء المتكمـ، كعادة ما يككف الدعاء 

                                      

 .110اإلسراء، اآلية - 1
 .55األعراؼ اآلية - 2
 .219البرىاف ، ص - 3
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كأف يقدـ قبؿ الدعاء التحميد ... ): فعبلن انجازينا كبلمينا، كيضع ابف كىب آدابا لمداعي فيقكؿ

 1 .(كالتمجيد كالثناء عمى ا سبحانو، فإف المدح قبؿ المسألة كما الدعاء إال العبادة الكبرل

فمتحقيؽ طمب الداعي كجب عميو بدءنا حمد ا كشكره كالثناء عميو تأدبنا مع ا،  ثـ 

يستأنؼ في عرض حكائجو، أم أنو لتحقيؽ فعؿ االستجابة البد مف تكافر شركط معينة، 

كلعّؿ مف لـ ... ): كلفطنة ابف كىب أشار إلى سر عدـ استجابة الدعاء كيبرر ذلؾ في قكلو

في كعده، أك تياكف بدعاء عبده، كليس - سبحانو- يقك تمييزه، كيكمؿ عقمو يسكء ظنو بربو

األمر كذلؾ، لكف ىاىنا سر في الدعاء فيو تنبيو لكثير مف الناس عمى رشدىـ، كىك أّف كؿ 

كلك أعطى ا كؿ أحد ... أحد مجبكؿ عمى أف يييئ لنفسو أعمى المنازؿ، كأشرؼ المراتب

ما شاء كاف الناس جميعنا في أعمى طبقة كأشرؼ منزلة ، كلك صار الناس عمى ىذا يكمنا 

ا ... كاحدنا الستغنى بعضيـ عف بعض فإذا دعكت ا سبحانو كتعالى فاعمـ أنؾ تدعك حكيمن

يسكس الخمؽ، كيدبرىـ بحكمتو، كالحكيـ ال يعطيؾ في نفسؾ، كأنت جزء مف خمقو ما 

ينتقض بو تدبيره في سائر خمقو، كيفسد بو سياستو في جميع ممكو، لكنو يستجيب لؾ فيما 

 2 .(ينفعؾ، كال يضر غيرؾ

فا عز كجؿ ال يستجيب دعاء المرء إذا لـ يكف لو فيو صبلح، أم عدـ تحقيؽ الفعؿ 

ىك في الحقيقة تحقيؽ لفعؿ كبلمي إنجازم آخر ىك درء مفسدة  (الدعاء)الكبلمي االنجازم 

                                      

 .219البرىاف ، ص :ينظر- 1
 .221/222المرجع نفسو ، ص : ينظر- 2
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كجمب منفعة ، كعميو فالفعؿ االنجازم الكبلمي في الدعاء  عز كجؿ محقؽ دكمنا سكاء 

ما بتحقيؽ رغبات أخرل ال يراىا الداعي كيراىا . سمبنا أـ إيجابنا إما بتحقيؽ رغبات الداعي، كا 

 .المكلى صالحة لو، ككفى بربؾ ككيبل

 :المسـألـة

  تعد المسألة فعبلن كبلمينا إنجازينا مباشران يتمثؿ في طمب حصكؿ في الذىف لغير 

حاصؿ، كىك ممكف الحصكؿ ييـ المستفيـ، كىك عند ابف كىب طمب لحصكؿ ما في 

الخارج في الذىف فيقع مف شخص جاىؿ لشيء ما، أك شاؾ في أمره، كطبعنا ال تقع المسألة 

كلقد ذكر ابف كىب معظـ أدكات االستفياـ كبّيف . إال مف شخص ييمو األمر المستفيـ عنو 

عمى ذلؾ بأمثمة عف كؿ أداة كاستيؿ - كعادتو-دكاعي ذكرىا أك مكاضع استعماليا، كاستدؿ

أنكاع البحث كالسؤاؿ تسعة ): كىي مف أشير أدكات االستفياـ فقاؿ (ىؿ)ىذه األدكات بػ 

 1 .(نعـ أك ال: ىؿ كاف كذا ككذا؟ فيقاؿ: تقكؿ: البحث عف الكجكد بيؿ: أنكاع، فأكليا

إنيا تفيد فعبلن كبلمينا إنجازينا غرضو االستفياـ عف كينكنة أمر ما مف عدـ كينكنتو 

، أما األداة الثانية فيي (ال)أك بالسمب  (نعـ)كتككف اإلجابة كما ذكر ابف كىب باإليجاب 

: ما اإلنساف؟ فيقاؿ: البحث عف أنكاع المكجكدات بما؛ تقكؿ: كالثاني): كيقكؿ في شأنيا" ما"

تفيد فعبلن كبلمينا إنجازينا " ما"  لعؿ 2. (الحي الناطؽ، كما رأيؾ في كذا؟ تقكؿ رأيي الفبلني

                                      

 222البرىاف  ، ص: ينظر- 1
 .221/222المرجع نفسو ، ص : ينظر- 2
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كتككف - مثبل في المثاؿ الذم عرضو ابف كىب- غرضو االستفياـ عف ماىية اإلنساف

، أما البحث عف الفصؿ بيف المكجكدات فيككف بػ (الحي الناطؽ)اإلجابة حسب ابف كىب 

تفيد " أم"، ؼ 1ىك الذم يحيط بو أربعة خطكط: أم األشكاؿ المربع؟ فيقاؿ: تقكؿ (أم)

كتككف اإلجابة كما ذكرىا - مثبلن عف حقيقة المربع- فعبلن كبلمينا إنجازينا غرضو االستفياـ

فيي مختصة بالبحث عف أحكاؿ المكجكدات فتقكؿ "  كيؼ"صاحب  البرىاف ، أّما األداة 

لقد حققت فعبلن كبلمينا إنجازينا غرضو .  منتصب القامة: كيؼ اإلنساف؟ فيقاؿ: مثبل

 (كـ)، أّما البحث عف العدد فأككؿ إلى األداة -  مثبلن عف حاؿ ىيئة اإلنساف-االستفياـ 

تحقؽ فعبلن كبلمينا انجازينا غرضو " أم" ؼ 2كـ مالؾ؟ فيقاؿ مثبلن عشركف درىما: تقكؿ: مثبلن 

متى كاف ىذا؟ : تقكؿ: مثبلن  (متى)االستفياـ عف عدد ما، كأّما البحث عف الزمف فتكفمت بػو 

فمتى تفيد فعبلن كبلمينا إنجازينا غرضو االستفياـ عف زمف . في زمف الرشيد مثبلن : فيقاؿ لؾ

أيف زيد؟ فيقاؿ : تقكؿ مثبلن  (أيف)أمر ما ،كأّما إذا أردت البحث عف مكاف ما فيككف ذلؾ بػ 

تحقؽ فعبلن كبلمينا إنجازينا غرضو االستفياـ عف مكاف تكاجػػػػػػػػػػػػػد شخص ما  (أيف)في الدار، فػ

 (َمفْ )أك شيء ما، كأّما إذا رغبت في البحث عف أشخاص المكجكدات فابف كىب يدلؾ عمى 

 فػ 3زيد ، كمف ال تستعمؿ إال في المسألة  عمف يميز كيعقؿ: مف خرج؟ فيقاؿ: مثبلن يقاؿ

كآخر أداة ذكرىا ابف كىب . تفيد فعبلن كبلمينا إنجازينا غرضو االستفياـ عف شخص ما  (مف)
                                      

 .البرىاف:  ينظر- 1
 .المرجع نفسو، صفحة نفسيا:  ينظر- 2
 .76نفسو،  ص : ينظر- 3
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 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

تفيد فعبلن كبلمينا " ِلـ"، ؼ 1(...البحث عف عمؿ المكجدات بمـ... ): كيقكؿ فييا (ِلـَ )ىي 

إنجازينا غرضو االستفياـ عف عمة كقكع أمر ما، كيككف الجكاب بالحجة كنحسب أنو إذا 

استكفت المسألة كؿ الشركط حققت فعبلن انجازينا كبلمينا، كتصنؼ بحسب أكستيف، كسيرؿ 

ضمف التكجيييات، كىذا ال يمنع خركج المسألة عف أصميا إذ تتكلد عمى إثر ذلؾ أغراض 

 .تكاصمية أخرل

فقد ذكر كؿ كجكه المسألة، كلـ يقؼ عند ىذا الحد بؿ راح يذكر  (ابف كىب)كلحرص 

ف كاف سؤالؾ في طمب العمـ، فالذم يميؽ بالعاقؿ ): آداب السائؿ في طمب العمـ إذ يقكؿ كا 

كيحسف بو اإللحاح بالطمب، كالمزـك في األدب، كأال يرد كجيو عف االستقصاء في استخراج 

لساف ُسؤكؿ كقمب : أّنى لؾ ىذا العمـ؟ فقاؿ: فقد ركم أنو قيؿ البف عباس... الفائدة

 2.(عقكؿ

فالسائؿ الذم ييدؼ مف كراء سؤالو طمب العمـ كجب عميو التأدب في طرح السػؤاؿ، 

كلزـك اإللحاح حتى يجني ثمار سؤالو، كيصؿ إلى الفائدة التي يريد، كبذلؾ يحقؽ فعبلن 

ك عمكما فاالستفياـ ما ىك إال فعؿ .  كبلمينا إنجازينا غرضو االستفياـ عف حقيقة عمـ ما

 .كبلمي يقـك بإنجاز كتحقيؽ كظائؼ تكاصمية عديدة كمتنكعة

                                      

 .76البرىاف، ص - 1
 .224المرجع نفسو، ص - 2
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األمر كما سبؽ ذكره ىك طمب حصكؿ أك إيقاع فعؿ، كالنيي ىك طمب : األمـر والنـيـي

: ترؾ الفعؿ، كأّما ابف كىب فيرل أّف األمر يككف لمف ىك دكنؾ كيقسمو إلى قسميف فيقكؿ

أحدىما ما أمرت أف تعمؿ فيخص باسـ اآلمر، كاآلخر ما أمرت : أّما األمر فينقسـ قسميف)

  إذف األمر عند ابف كىب ىك فعؿ كبلمي إنجازم يتضمف 1.(بأف يترؾ فيسمى بو نيينا

طمبنا لمحصكؿ في الخارج، كىذا الفعؿ اإلنجازم المباشر ال يتـ إال إذا تمت مراعاة منزلة 

المخاطب كحالة المتكمـ، كنحسب أّف ىذا تصكر تداكلي ال شؾ فيو، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ 

، فينا ابف كىب راعى منزلة المخاطب إذ ىي أقؿ (األمر لمف ىك دكنؾ)قكؿ ابف كىب 

درجة مف منزلة المتكمـ، مّما يعني أف الفعؿ الكبلمي اإلنجازم في األمر ال يتحقؽ إال مف 

 .خبلؿ استعمالو عمى أصمو

كمف أكجب ما أمر بو اإلنساف، كنيى ): يكمؿ ابف كىب تفصيمو لؤلمر كجكانبو فيقكؿ

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ألّف ا تعالى قد حض عمى ذلؾ، كعنؼ عمى : عنو

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف ﴿: تركو، كعاقب عمى إىمالو فقاؿ عّز مف قائؿ ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ   2 (.110﴾آؿ عمراف َوتـَنـْ

كال يقؼ عند حد ذكر كجكب األمر بالمعركؼ كضركرة النيي عف المنكر فحسب، بؿ 

يتعدل ذلؾ حتى يبّيف فائدة كؿ مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر؛ إذ يرل أّف المنفعة 

                                      

 .224البرىمف ، ص : ينظر- 1
 .225المرجع نفسو، ص : ينظر- 2
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في األمر بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر بّينة ظاىرة، ألّف ا لّما خمؽ الخمؽ فباعد بيف 

ا، كلميكل .   ىميـ، كفطرىـ، كخالؼ بيف عقكليـ كفكرىـ ككاف أكثرىـ إلى الفساد سراعن

اتباعنا، ككانكا متى ترككا ما تدعكىـ إليو نفكسيـ فسدكا، كأفسدكا غيرىـ، كليس لمفساد خمقكا 

 فابف كىب يقر حقيقة ىي اختبلؼ الناس، كاختبلؼ منزالتيـ 1.(كال بما خالؼ الصبلح جعمكا

كاختبلؼ درجاتيـ، األمر الذم يجعميـ في احتياج بعضيـ بعضا فباألمر كالنصح يصمح 

حاليـ، كبالنيي عف المنكر يستقيـ أمرىـ، كما يكضح ابف كىب كيفية األمر بالمعركؼ 

كاألمر كالنيي بالمساف لذكم العقكؿ كاألبصار كمف يردعيـ الحياء : كالنيي عف المنكر فيقكؿ

عف مقارفة ما ال يميؽ بذكم األخطار، كجعؿ السكط لمف ال ينفعو الزجر مف شراب الخمكر، 

كمرتكبي الفجكر، كجعؿ السيؼ لمف ال ينفع في تأديبو بالسكط مف المقاتميف، كالبغاة 

 لقد تدّرج ابف كىب في سمـ األمر 2.(كالمارقيف، ككؿ ذلؾ أمر بالمعركؼ، كنيي عف المنكر

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إذ بادئ ذم بدء استيؿ بالمساف ثـ السكط، فالسيؼ، أم أّف 

ىذا التدرج عمى حسب ارتكاب الجـر ، كنحسب أّف ىذا مما يصب في صميـ التداكلية، إذ 

راعى مقاـ المتكمـ أم لكؿ مرتكب جـر نكع عقكبة، كما راعى درجة المخالفة أم عمؿ بمبدإ 

أم كؿ جـر كلو عقكبة خاصة بو، كرأل ابف كىب في مكضع آخر أنو مف  (لكؿ مقاـ مقاؿ)

كليس مف العدؿ عند ذكم العقكؿ أف يصمح ]: باب أكلى أف يصمح اإلنساف نفسو إذ يقكؿ

                                      

 .225البرىاف ، ص :ينظر- 1
 .226المرجع نفسو  ، ص : ينظر- 2



 

 
80 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

اإلنساف غيره، كىك غير صالح في نفسو، كيقّكـ أخبلؽ الناس بقكلو كفعمو، كىك غير مقّكـ 

نما يبتدئ بنفسو فيحمميا عمى ما يزيد في حسف خمقيا فإنيا أقرب إليو، كأكلى ... في خمقو، كا 

أَتَْأُمُروَن النَّاَس ﴿: بنصيحتو، فإذا انقادت لو أخذ في إصبلح عيكب غيره، كمنو قكلو تعالى

ُفَسُكمْ   1 (.44البقرة )﴾ بِاْلِبرِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـْ

ا تصكر تداكلي فالمتكمـ يبدأ بنفسو يؤدبيا كيصمحيا ، ثـ يعرج  كنحسب أّف ىذا أيضن

إلى إصبلح غيره، فبل يميؽ بالمرء أف يأمر الناس بالخير كىك ال يأتيو، كما ال يصمح أف 

 .ينيى غيره عف المنكر كىك يأتيو

تعّرض ابف كىب فيما سبؽ إلى أّف األمر يككف لمف ىك دكنؾ ، كلكف ال يمبث في 

مكضع آخر أف يجعؿ األمر لمف ىك دكنؾ، كلمف ىك فكقؾ ممف يبسط يده عميو، كتخاؼ 

 يعمؿ قكلو السابؽ 2أف يسبؽ بمكركه إليؾ،  كىك يقصد األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،

المأمكر المنيى مف الممكؾ كغيرىـ، فإف  كانكا فكؽ اآلمر ليـ )بكجية نظر تداكلية فيرل أّف 

كالناىي بالقدرة كالسمطاف، فإنيـ دكنو في حقيقة اإليماف ألنيـ إذا ارتكبكا مف األمكر المكبقة 

المفسدة ما يكجب عمييـ نيييـ عنيا ككعظيـ فييا، فقد صارت منزلتيـ دكف منزلتو في حكـ 

 3 .(الشريعة كترتيب العقؿ

                                      

 .226البرىاف ، ص: ينظر- 1
 .228االمرجع نفسو، ص - 2
 .نفسو ، صفحة نفسيا: ينظر- 3
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فالدكنية عند ابف كىب تتغير بتغير أحكاؿ المخاطب، فميست الفكقية بالقدرة كالسمطاف 

نما ىي بالصبلح كاإليماف، ألّف المرء إذا ارتكب أمكرنا مكبقة تدنت منزلتو، كسقطت رتبتو  كا 

فاإلنساف تعمك قيمتو بعمك أخبلقو، كأفعالو، كتدنك مرتبتو بدنك أخبلقو كأفعالو، كلـ تفت ابف 

أّما مف ...): إذ يرل (كىك معيار تداكلي)كىب فكرة اإلشارة إلى ضركرة التأدب في األمر 

دكف اإلنساف مف تابع كعبد كغيرىما فالكاجب عمى العاقؿ أاّل يأمرىـ مف حكائجو إاّل بما 

فّضمو - سبحانو–يطيقكنو كال يحمميـ منيا ماال يحممكنو، كأف يعمـ أنيـ بشر مثمو فإف ا 

كأّف مف العدؿ عمييـ أاّل يأتي إلييـ إال ما يجب أف يؤتى إليو ... عمييـ ليبمك شكره كصبرىـ،

لك كاف في مثؿ حاليـ ؛ فبل يضربيـ كال يجيدىـ كال يمنعيـ مصمحة ليـ، كأف يأتي في 

كال يمزميـ مف الدعة ما ... صبلحيـ كسياستيـ ما يأتيو في سياسة نفسو ككلده كأخص أىمو

 1.(يعيقيـ فإذا فعؿ ذلؾ كاف قد مضى بحبيـ كبمغ مراده منيـ إف شاء ا

ا، كالمرء ال يأمر غيره بما ال يطيؽ  فالتأدب في األمر يحبب الناس في بعضيـ بعضن

كنحسب أّف التأدب سكاء في األمر أـ في الكبلـ مف أىـ معايير التداكلية، كعمكمنا كبمنظار 

سيرؿ فإف األمر كالنيي فعبلف كبلمياف إنجازياف ينتمياف إلى صنؼ التكجيييات ، كيككنا 

فعميف كبلمييف إنجازييف مباشريف إذا كردا بحسب أصؿ استعماليما، لكنيما قد يخرجاف إلى 

أغراض تكاصمية مختمفة، كعمكمنا ييدؼ كؿ مف األمر كالنيي إلى تحكيؿ كاقع األشياء إذف 

                                      

 .229البرىاف، ص : ينظر- 1
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فيما فعبلف إنجازياف يعمبلف عمى تغيير الكاقع، كلكمييما قصد يرمي المتكمـ إليو، فالمتكمـ 

ال يأمر إال لحاجة، كال ينيى إال لرغبة في ترؾ شيء ما، كيخضع كؿ مف األمر كالنيي إلى 

السياؽ كالظركؼ المحيطة بالعممية التخاطبية، فبلبد مف مراعاة حاؿ المتكمـ كحاؿ 

 .المخاطب، كالمقاـ الذم نأمر أك ننيى فيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
83 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

 مبدأ اإلفادة عند ابن وىب/ 6

اىتـ ابف كىب بالعديد مف المبادئ التي تعد عند التداكلييف أسسنا كمعايير كمراعاة حاؿ 

السامع، كالغرض مف الخطاب كمراعاة قصد المتكمـ كىك لـ يتكاف في تعريؼ الببلغة 

القكؿ المحيط بالمعنى المقصكد، »: كحدىا عندنا): تعاريؼ تصب في نبع التداكلية إذ يقكؿ

نما أضيؼ إلى اإلحاطة بالمعنى  مع اختيار الكبلـ، كحسف النظاـ كفصاحة المساف، كا 

إاّل أّنو بكبلـ مرذكؿ مف كبلـ أمثالو، فبل ...اختيار الكبلـ، ألّف العامي قد يحيط قكلو بمعناه

يككف مكصكفنا بالببلغة، كزدنا فصاحة المساف ألّف األعجمي ك المحاف قد يبمغاف مرادىما 

بقكليما فبل يككناف مكصكفيف بالببلغة، كزدنا حسف النظاـ ألّنو قد يتكمـ الفصيح بالكبلـ 

 1.«الحسف اآلتي عمى المعنى، كال يحسف ترتيب ألفاظو

لقد استيؿ ابف كىب تعريفو لمببلغة بالغاية المرجكة مف القكؿ إنيا الفائدة كىي المعنى 

الببلغة ىي اإلغراب في المفظ، كالتعمؽ في ): المقصكد، كيعرفيا في مكضع آخر فيقكؿ

ك ىي أف يتساكل فييا المفظ كالمعنى، فبل يككف المفظ أسبؽ إلى القمب مف ... المعنى

ألّف الكبلـ إنما كضع ليعرؼ بو السامع ... المعنى، كال المعنى أسبؽ إلى القمب مف المفظ

  أم أّف اإلفادة ىي أىـ ما في العممية التخاطبية، بؿ إنيا ثمرة التكاصؿ 2(مراد القائؿ

                                      

 .129البرىاف ، ص : ينظر- 1
 .163المرجع نفسو،  ص : ينظر- 2
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ا يمكننا القكؿ أف ثنائية  عند ابف كىب تتفؽ إلى حد كبير مع  (الخبر كالطمب)ك عمكمن

ما جاء بو  سيرؿ في نظرية أفعاؿ الكبلـ، إذ تككف الجممة إنجازية مباشرة في حالة مطابقة 

ف لـ تكف كذلؾ تكلدت عنيا أفعاؿ كبلمية انجازية غير  معنى الجممة لقصد المتكمـ، كا 

 .مباشرة تستخمص مف السياؽ

 :اإلفادة في ظواىر اإلثبات والنفي

لعمو يبدك جمينا أّف ظاىرتي اإلثبات كالنفي مف أكثر الظكاىر كركدنا في األسمكب 
الخبرم، بؿ لعمو يكاد يقتصر األسمكب الخبرم عمييما ذلؾ أف أغراض التكاصؿ كضركبو ال 

اإلثبات كالنفي عمى »تتحقؽ فائدتيا إاّل عبر قنكات الخبر كاإلنشاء، كلقد استحكذ كؿ مف 
 األمر ذاتو عند 1«مقعد ميـ في تحميؿ النحاة الذيف يراعكف المقاصد كاألغراض التكاصمية

، كمنو ): ابف كىب الذم أكّد عمى خبريتيما، كاإلفادة مف كرائيما إذ يقكؿ كالخبر منو جـز
زيد قائـ، فقد جزمت في خبرؾ عمى قيامو، : مستثنى، كمنو ذك شرط، فالجـز مثؿ

إذا قاـ زيد صرت إليؾ : قاـ القـك إال زيدنا فقد استثنيت زيدا ممف قاـ، كذك الشرط: كالمستثنى
قاـ زيد، : إّما أف يككف مثبتا أك منفيا، فالمثبت كقكلؾ... فإنما يجب مصيره إليو إذا قاـ زيد

 .(ما قاـ زيد، كالمستثنى مف المثبت منفي، كمف المنفي مثبت: كالمنفي
مما سبؽ يؤكد ابف كىب عمى خبرية اإلثبات كالنفي، كيقر فائدتيما التكاصمية، ففي 

ا كفائدة إنيا قياـ زيد، أّما ما قاـ زيد فقد نفينا القياـ  (قاـ زيد)قكلو  فقد نستخمص منو غرضن
يؤكد ابف كىب ذلؾ فيقكؿ في . عف زيد، أم أّف اإلثبات كالنفي يحمبلف فائدة بيف جنبييما

كمف البّيف لمعقؿ أف األخبار المثبتة الجازمة مف األمر الكاجب ماضييا ): مكضع آخر
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كمستقبميا كما أنت فيو منيا، كعاميا ك خاصيا كميمميا صدؽ أجمع، كأّف منفيات ذلؾ كمو 
كذب، كأف مثبتات ىذه األخبار في األحكاؿ التي قدمنا ذكرىا إذا كانت في الممتنع فيي 

 1 .(كذب، ك منفياتيا صدؽ
ا، فمف  ك اعمـ أف مف األخبار أخبارن تقع بيا الفائدة، كال يحصؿ منيا قياس يكجب حكمن

 إنو تصريح أكيد مف ابف كىب 2.(ذلؾ الخبر المنفي، فإنو يفيدنا انتفاء الشيء الذم ينفيو

 .عمى الفائدة المرجكة مف اإلثبات كالنفي

 مبدأ اإلفادة في أسموب التقديم والتأخير

أّما التقديـ كالتأخير فيك ): تحّدث ابف كىب عف التقديـ كالتأخير في برىانو فتراه يقكؿ

 كعميو ترتبط ظاىرة التقديـ 3(...كاضح لمف أراد أف يعرفو، كىك في القرآف الكريـ كثير

كالتأخير بالسياؽ كمراعاة مقتضيات األحكاؿ، كلعّؿ التقديـ كالتأخير يميط المثاـ عف قصد 

َوَلْوََل َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلَكاَن ﴿: المتكمـ كالغرض الذم يرمي إليو مف كبلمو، ففي قكلو تعالى

، يرل أنو أراد لكال كممة سبقت مف ربؾ كأجؿ مسمى لكاف لزاما ، ككذلؾ 4﴾ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسمًّى

َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َما ََل يَْمِلُك َلُهْم ِرْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َشْيًئا َوََل ﴿: قكلو تعالى

 .أم أراد ا ماال يممؾ ليـ رزقا مف السمكات كاألرض ال يستطيعكف شيئا.  5﴾َيْسَتِطيُعونَ 

                                      

 .96البرىاف ، ص : ينظر- 1
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إذف العبلقة كطيدة بيف الجانب التداكلي كالداللي كالتقديـ كالتأخير، أم أّف المتكمـ يمجأ 

 .إلى تقديـ كممات كتأخير أخرل مف أجؿ غايات تداكلية يسعى إلى تحقيقيا
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 األفعال الكالمية في األساليب عند ابن وىب- 5

لـ تفت ابف كىب فكرة كلكجو باب معاني األساليب، كأغراضيا التكاصمية، كلعميا ذات 

عبلقة متينة بالتداكلية، كمف معاني األساليب النحكية كأغراضيا التي اىتـ بيا صاحب 

 :البرىاف نذكر

زالة : التـأكيـد إنو أحد األساليب التي يمجأ إلييا المتكمـ إلقرار أمر في نفس مف يكمـ، كا 

أدنى شؾ عنده، كيعد عمى حد تعبير صحراكم فعبلن كبلمينا أك معنى أسمكبينا لطالما كثر في 

لغة التكاصؿ اليكمية، كليس مجرد كظيفة نحكية محدكدة أم أّنو فعؿ كبلمي تأكيدم ييدؼ 

: إلى غرض تكاصمي تداكلي ، كقد عّده صاحب البرىاف أنو نكع مف أنكاع المبالغة بقكلو

كأما المبالغة فإف مف شأف العرب أف تبالغ في الكصؼ كالذـ، كما أّف مف شأنيا أف تختصر )

كتكجز، كذلؾ لتكسعيا في الكبلـ كاقتدارىا عميو، كلكؿ مف ذلؾ، كضع يستعمؿ 

كالمبالغة تنقسـ قسميف أحدىما في المفظ كاآلخر في المعنى، فأّما المبالغة في المفظ ...فيو

رأيت زيدنا نفسو، كىذا ىك الحؽ بعينو، فتؤكد زيدنا بالنفس : فتجرم مجرل التأكيد كقكلنا

 .1(كأّما المبالغة في المعنى فإخراج الشيء أبمغ غايات معانيو... كالحؽ بالعيف

كعميو يككف التأكيد عند ابف كىب ذا فائدة خاصة مرتبطة بحاؿ السامع أشد االرتبػاط، 

ا ضمف صنؼ  زالة الشؾ لديو كنحسبو فعبلن كبلمينا تقريرينا أك مندرجن كىي محاكلة إقناعو كا 
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التقريريات التي ترل أّف الغرض المتضػػمف في القكؿ ىك التقريػر، الذم يسعى إلقرار أمر 

عند المخاطب، كيكمف الفرؽ الجكىرم بيف الخبر كالتأكيد في درجة الشدة لمغرض المتضمف 

كمما استدؿ بو ابف كىب في باب التأكيد . في القكؿ، فدرجة التأكيد تفكؽ درجة الخبر المعتاد

كأّما األمثاؿ فإف الحكماء كالعمماء كاألدباء لـ يزالكا يضربكف األمثاؿ، ): األمثاؿ إذ يقكؿ

كيركف ىذا النكع مف القكؿ أنجح ... كيبّينكف لمناس تصّرؼ األحكاؿ بالنظائر، كاألشكاؿ

 1.(...مطمبنا، كأقرب مذىبا

: كعمى حد تعبير ابف كىب تزيد األمثاؿ الخبر تأكيدان كقكة كىذا ما صرح بو في قكلو

نما فعمت العمماء ذلؾ ألّف الخبر في نفسو إذا كاف ممكنا فيك محتاج إلى ما يّدؿ عمى ) كا 

 كمّما يقره ابف كىب أّف األمثاؿ كجون مف كجكه التأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 2 .(صحتو، كالمثؿ مقركف بالحجة

أك عمى حسب التداكلييف تزيد األمثاؿ في درجة الشدة لمغرض المتضمف في القكؿ، فالمثؿ 

ىك ما يزيد األمر تأكيدنا عند المخاطب كال يترؾ في نفسو أثرنا لمشؾ ، أك بعبارة أخرل عّد 

 .ابف كىب األمثاؿ دالئؿ مؤكدة لمخبر

 :الـدعــاء

ا كبيرنا مف لدف ابف كىب، كلفطنة ىذا  لعّؿ الدعاء كاف أحد األساليب التي القت اىتمامن

األخير، كسعة ثقافتو كتدقيقو في معظـ محطات كتابو نجد قد فّصؿ القكؿ في الدعاء فيما 
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كلكؿ طبقة مف الطبقات مرتبة في المخاطػبة، ... ): ىك في مكضع مف المكاضع يقكؿ

كمنزلة مف الدعاء متى زيد عمييا، أك قصر بو عنيا كقع في ذلؾ الخمؿ كالخطأ، كعاد 

بالضرر كاألذل، كذلؾ أّف الرئيس متى قصر بو عّما يستحقو أغضبو ذلؾ ك أحقده، كالتابع 

 1 .(إف زيد عمى استحقاقو أبطره ذلؾ كأفسده

ا لمقامات الناس، - كبتفصيؿ–لقد بّيف ابف كىب  مقامات الدعاء التي تعمك كتدنك اتباعن

كيرل أّف زيادة الدعاء لمف ال يستحقو فساد لو، كأف إنقاص الدعاء لمف يستحقو يغضبو، 

-  نحسبيا–فمقامات األشخاص تمشي جنبا إلى جنب مع األدعية التي تناسبيا، ككأنيا 

، فحديث الرئيس كالدعاء لو بعيد (لكؿ مقاـ مقاؿ)إشارة إلى معيار تداكلي غاية في األىمية 

كؿ البعد عف حديث المرؤكس كالدعاء لو، فكما أّف الناس درجات كمراتب فكذلؾ الدعاء 

: ككثيرة ىي أقكاؿ ابف كىب في باب الدعاء فتراه في مناسبة أخرل يقكؿ. درجات كمراتب

–رّتب الناس الدعاء مراتب، فجعمكا أطاؿ ا بقاءؾ أكؿ الدعاء ألّف أكؿ ما يسأؿ ا ... )

اإلنساف البقاء، فمف كانت رتبتو عالية كانت مكاتبتو أطاؿ ا بقػاءه، كمف كانت - عز كجؿ

كمف كانت مرتبتو دكف ذلؾ كانت . «مّد ا في عزؾ»مرتبتو دكف ذلؾ كانت مكاتبتو بػ

ّنما صارت أبقاؾ ا دكف ما تقّدميا ألنو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ لو بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قؿ  (أبقاؾ ا)مكاتبتو بػ  كا 

أك كثر، فصارت مّد ا في عمرؾ أكثر مف ذلؾ، ألّنو قد سألو أف يمد لو في ذلؾ، كقد يمد 
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كأداـ ا عزه ... فإذا سألو أف يطيؿ بقاءه فقد سألو أكثر ما يسأؿ في البقاء. مدنا ال يطيمو

 1.(لمف مرتبتو عالية، كبأعزه الو  لمف مرتبتو دكف ذلؾ

ككأّف بصاحب البرىاف يترصد احتياجات الشخص فيخصص لكؿ مرء ما يناسبو مف 

كعمى حد -دعاء، أك بتعبير آخر ينقب لكؿ شخص عف دعاء يتكافؽ كحالتو، إّما أطاؿ ا 

ّما أطاؿ ا بقاءه كىذا لصاحب المرتبة العالية، كأّما مف -تعبيره أنيا أكؿ ما يسأؿ اإلنساف كا 

ككأّنو يتكقع زكاؿ عزه  (مّد ا في عزؾ)كاف دكف ذلؾ فابف كىب يخصص لو دعاءن آخر 

كال يقؼ عند ىذا الحد فحسب، بؿ . في أم لحظة فاختار لو دعاءن عمو يزيد في مدة عزه 

أتـ ): يتجاكز في سرده لؤلدعية المختمفة في المقامات المختمفة، فيا ىك يدعك لؤلمير فيقكؿ

 2 .(ا عمى أمير المؤمنيف نعمتو، ك ىناه  ككرامتو، كألبسو عفكه كعافيتو، كأمنو كسبلمتو

إّف المتمعف في ىذا الدعاء يراه مؤلفا بطريقة بديعة تشد اآلذاف كتأخذ األلباب، فيي 

مسجكعة بطريقة تطرب ليا القمكب كُيستعذب ليا الكجداف، كما زاد مف جماؿ ىذا الدعاء ىك 

كلطالما أعجب المرء بيذه التعابير  (ألبسو عفكه كعافيتو)تكفره عمى صكرة بيانية جميمة 

 .المجازية التي تخرؽ أفؽ التكقع

                                      

 .274البرىاف ، ص : ينظر- 1
 .275المرجع نفسو، ص :ينظر- 2



 

 
91 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

أطاؿ ا ): بعد الدعاء المخصص لؤلمير يأخذنا ابف كىب إلى طبقة الكزراء فيقكؿ

 1. (...بقاء سيدنا الكزير، كأداـ عزه كتأييده، كليس يصمح أف يخاطب بسيدم الكزير

: كيفصؿ في ذلؾ بقكلو- سيدنا–نمحظ تأدبنا جمًّا في كبلـ ابف كىب تمثؿ في لفظ 

ا خاصا في  كليس يصمح أف يخاطب بسيدم فكأّف مقاـ الكزير فرض عمى ابف كىب نيجن

 .الدعاء

ا تدريجينا في باب الدعاء فمف الكزير يأخذنا إلى القاضي قائبلن  لقد سمؾ ابف كىب سممن

 2 .(أطاؿ ا بقاءؾ أييا القاضي)كالدعاء لمقاضي يككف بػ 

إنيا إشارات فّذة تحمؿ بيف طّياتيا آدابا كبيرة يرشدنا إلييا ابف كىب، كذلؾ بعرضو 

أساليب الدعاء المتنكعة بتنكع المقامات، فالدعاء لؤلمير ينأل عف الدعاء لمكزير،  كىذا 

كىذا لـ يجعؿ ابف كىب يتناسى أصحاب . األخير ليس يشبو دعاء القاضي كىكذا دكاليؾ

 .المراتب الكسطى، فيجعؿ ليا دعاء يختمؼ عف سابقيو كػتكالؾ ا بحفظو

. إنو تصنيؼ تداكلي بدرجة كبيرة فالناس مقامات كالدعاء ليا يككف تبعنا لتمؾ المقامات

كلّما كانت الدكؿ في كثير مف األزماف، ): كيختـ ابف كىب كبلمو في باب الدعاء قائبلن 

كبخاصة زماننا ىذا، قد غمب عمييا النساء، كصار الرؤساء فييا الخدـ كاإلماء، ككانت ليـ 

أكضاع في المكاتبات، كسنف في الدعاء كالمخاطبات متى خالفيا مخالؼ نسبكه إلى قمة 
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فمف ذلؾ أنو ال يدعى ليف بالكرامة كال السعادة، ألّف كرامة المرأة ... الفيـ، كنقص العمـ

كال يخاطبف بجعمني فداؾ كال قدمني قبمؾ ألنيما يجرياف مجرل ... كسعادتيا مكتيا عندىف

 فعمى الرغـ مف أّف ابف كىب لـ يذكر الدعاء لمنساء، إال أننا نستشؼ 1.(المغازلة ك الميازلة

نما  مف كبلمو أنو البد أف يخصص ليف دعاء خاصا ال يدخؿ في المغازلة، كال االستقباح، كا 

ا فإشارة ابف كىب ىذه تنـّ عف عمـ غزير، كتفكير  يككف دعاءن صافيان ال شية فيو، كعمكمن

تداكلي كبير، فميما اختمفت مقامات الناس، كميما تباينت طبقاتيـ االجتماعية كأقدارىـ تبقى 

 .الغاية القصكل مف ىذا الكبلـ الدعاء

 :مقاربة لنظرية األفعال الكالمية

أصبح مفيـك الفعؿ الكبلمي نكاة مركزية في كثير مف األعماؿ التداكلية، كالمؤسس 

إذ يرل أّف كظيفة المغة األساسية ليست " أكستيف"األكؿ ليذه النظرية الفيمسكؼ اإلنجميزم 

إيصاؿ المعمكمات كالتعبير عف األفكار فحسب، إنما ىي مؤسسة تتكفؿ بتحكيؿ األقكاؿ التي 

 2. تصدر ضمف معطيات سياقية إلى أفعاؿ ذات صيغة اجتماعية

كفحكل الفعؿ الكبلمي أنو كؿ ممفكظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازم تأثيرم، 

« Actes Locutoires»كفضبل عف ذلؾ يعد نشاطا ماديا نحكيا يتكسؿ أفعاال قكلية 
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 Actes»كغايات تأثيرية « Actes Illocutoires»لتحقيؽ أغراض إنجازية 

Perlocutoires »1 .تخص ردكد فعؿ المتمقي 

كلقد كانت إرىاصات نظرية أفعاؿ الكبلـ في محاضرات أكستيف التي ألقاىا في 

كمحاضرات أخرل ألقاىا في ىارفارد  (1954-1952)ما بيف سنتي « Oxford»أكسفكرد 

 : كنشرت بعد كفاتو بعنكاف1955سنة 

 «How to do things with word »2 (كيؼ نفعؿ األشياء بالكممات)

ككاف أكستيف ميتما بدراسة المعنى في سياؽ الكبلـ، كأثناء االستعماؿ مما دفع بو إلى 

 :التمييز بيف نكعيف مف المنطكقات

كظيفتو تقرير أك كصؼ العالـ الخارجي، كيمكف الحكـ عميو : منطوق تقريري

 .بالصدؽ أك الكذب

يمكف الحكـ عميو بالنجاح أك الفشؿ، ككظيفتو إنجاز : (إنجازي)منطوق أدائي 

 3 .التسمية الكصية، االعتذار، النصح، كالكعد: فعؿ أك شيء بمجرد التمفظ بو مثؿ

لكنو عدؿ عف ىذا التقسيـ، كقّسـ الفعؿ الكبلمي إلى ثبلثة أفعاؿ فرعية عمى النحك 

 :اآلتي
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 L’acte Locutoire: أو الفعل المغوي: فعل القول

كيراد بو إطبلؽ األلفاظ في جمؿ مفيدة ذات بناء نحكم سميـ، كذات داللة، ففعؿ القكؿ 

المستكل الصكتي : يشمؿ بالضركرة عمى أفعاؿ لغكية فرعية، كىي المستكيات المعركفة

 :كالمستكل التركيبي كالمستكل الداللي، لكف أكستيف يسمييا أفعاال كيصّنفيا عمى النحك اآلتي

 .كىك التمفظ بسمسمة مف األصكات المنتمية لمغة معينة: الفعل الصوتي

 .كيؤلؼ مف مفردات طبقا لقكاعد لغة معينة: الفعل التركيبي

حاالت محددة: الفعل الدولي  .كىك تكظيؼ ىذه األفعاؿ حسب معاف كا 

 Acte ILLocutoire: الفعؿ المتضمف في القكؿ

إنو الفعؿ اإلنجازم الحقيقي، فيك عمؿ ينجز بقكؿ ما، أك ىك العمؿ الناجـ عف 

الحديث، كىذا الصنؼ مف األفعاؿ ىك المقصكد مف النظرية برمتيا، كعميو فالفرؽ بيف 

ىك أّف األكؿ مجرد قكؿ شيء، أما الثاني فيك قياـ بفعؿ  (الفعؿ الثاني)ك  (الفعؿ األكؿ)

 .ضمف قكؿ شيء
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 Acte Perlocutoire: الفعل الناتج عن القول

كىك الفعؿ التأثيرم، إذ يرل أكستيف أنو مع القياـ بفعؿ القكؿ كما يصحبو مف فعؿ 

قائما بفعؿ ثالث ىك التسبب في نشكء آثار في  (المتكمـ)متضمف في القكؿ قد يككف الفاعؿ 

 1 .المشاعر كالفكر كاإلقناع كالتضميؿ كاإلرشاد

 :كأخيرا نخمص إلى تمخيص البنية العامة لمفعؿ الكبلمي في المخطط اآلتي

 

 

 

 

 

 

الذم  (الفعؿ المتضمف في القكؿ)كلقد كّجو أكستيف كامؿ اىتمامو إلى الفعؿ اإلنجازم 

رآه صمب العممية المسانية، األمر الذم دفعو إلى البحث عف أصناؼ تتفرع عف ىذا الفعؿ 

 :مف خبلؿ قياس قكتو اإلنجازية، كيعترؼ بأنو غير راض عف ىذا التقسيـ، كىك كاآلتي
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 الفـعل الكـالمـي الكـامـل

فعؿ القكؿ، قكؿ شيء معيف 

 أك التمفظ بكبلـ ما

الفعؿ المتضمف في القكؿ، 
انجاز فعؿ اجتماعي ضمف 

 قكؿ شيء ما

الفعؿ الناتج عف القكؿ 
اآلثار المترتبة عمى قكؿ 

 شيء ما
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 (Verdictivs)أفعال األحكام أو القرارات التشريعية 

حكـ ، كصؼ حمؿ، : كتقـك ىذه األفعاؿ عمى إطبلؽ أحكاـ ذات قيمػة أك حدث مثؿ

 .قّيـ، برأ، اعترؼ، عّيف، قّدر كشّخص

 (:Excercitives)أفعال القرارات أو الممارسات التشريعية 

أمػر، : كتتمثؿ في اتخاذ قرار ما، أك استعماؿ السمطة لصالح أك ضد أفعاؿ معينة مثؿ

 .دافع، ترجى، أعمف، استقاؿ، اختار، حّذر، طرد، سيطر، منح

 (:Commissives)الوعديات أو التكميف 

أعػد، أتعيد، : كقد تككف إلزامات لممتكمـ بأداء فعؿ أك تككف إفصاحات عف نكايا مثؿ

، أنذر كنكل  .أقترح، أضمف، أقسـ، راىف، عـز

 (:Behabitives)السموكيات أو أفعال السموك 

ك ىي التي تختص بمجمكعة منتشرة مف األفعاؿ تندرج تحت باب السمكؾ، كاألعراؼ 

 .االجتماعية مثؿ التياني كالتعارؼ كاالعتذار كالشكر كالمكاساة كالتحية كالرجاء

 (:Expositives)أفعال المعروضات الموصوفة 

ك ىي التي تستخدـ لعرض المفاىيـ، كتكضيح استعماؿ الكممات، كتكضيح كجيات 

 .أّكد، أنكر، أجاب، اعترض: النظر، كبياف الرأم كذكر الحجج كالبراىيف مثؿ



 

 
97 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

يعد بداية لكضع نظرية ألفعاؿ الكبلـ، ككما ذكرت آنفا بأنو غير " أكستيف"كما قدمو 

جكف )راض عّما قدمو في ىذا المجاؿ لكضع نظرية شاممة يعتد بيا، فجاء بعده تمميذه 

، إذ أدخؿ جممة مف التعديبلت (أكستيف)، ككاف قد استفاد مف محاضرات أستاذه (سيرؿ

كأىميا إعادة تصنيفو لؤلفعاؿ إذ حصرىا في خمسة أصناؼ رئيسية تقـك عمى ثبلثة أسس 

 :منيجية، فأما األسس الثبلثة فيي

 الغرض اإلنجازم. 

 اتجاه المطابقة. 

 شرط اإلخبلص. 

 :كأّما األصناؼ الخمسة فيي

 (:Assertives)اوخباريات التقريريات 

كالغرض اإلنجازم فييا ىك نقؿ المتكمـ كاقعة ما مف خبلؿ قضية يعبر بيا عف ىذه 

، كشرط اإلخبلص Worlds-to-Wordالكاقعة، كاتجاه المطابقة فييا مف الكممات إلى العاـ 

ذا تحققت األمانة في النقؿ فقد  فييا يتمثؿ في النقؿ األميف لمكاقعة، كالتعبير الصادؽ عنيا، كا 

ال  ذا تحقؽ شرط اإلخبلص أنجزت األفعاؿ انجازا ناجحا أك تاما، كا  تحقؽ شرط اإلخبلص، كا 

 .أصبحت أخبارا ال معنى ليا، كمف ىذه األفعاؿ أخبر كأّكد كزعـ

 

 



 

 
98 

 

 البظاسن موضوعست مالمح  نظرة األ فسل الكالمهة  ف:                المصل األول

 (Directives)التوجيييات الطمبيات 

كىي أفعاؿ الغرض منيا جعؿ المخاطب يقـك بفعؿ ما، أم أف غرضيا االنجازم 

 Worldتكجيو المخاطب إلى فعؿ شيء معيف، كاتجاه المطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات 

to words كشرط اإلخبلص فييا يتمثؿ في الرغبة الصادقة، كيدخؿ في ىذا الصنؼ األمر ،

 .كالنيي كاالستفياـ كالنصح، كالتشجيع كالدعكة كاالستعطاؼ

 (:Commissives)اولتزامات، الوعديات 

كغرضيا اإلنجازم ىك الكعد، أم التزاـ المتكمـ بفعؿ شيء في المستقبؿ، كاتجاه 

، كشرط اإلخبلص ىك القصد، World-to-Wordsالمطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات 

 .كيدخؿ فييا أفعاؿ الكعد كالقسـ كالكعيد كالكصية

 (:Expressives)التعبيريات، البوحيات 

كغرضيا اإلنجازم ىك التعبير عف المكقؼ النفسي تعبيرا فيو شرط اإلخبلص، كليس 

ليذا النكع اتجاه مطابقة، فالمتكمـ ال يحاكؿ جعؿ العالـ مطابقا لمكممات، كال جعؿ الكممات 

 .مطابقة لمعالـ، كمف أمثمتو الشكر كاالعتذار كالمكاساة كالتينئة

 (:Déclaratives)اإلعالنيات التصريحيات 

 .كىي التي يحدث مجرد القياـ بيا تغييرا في الخارج مثؿ عّيف كزّكح كطّمؽ

لؤلفعاؿ الكبلمية المباشرة كعدميا إلى أفعاؿ كبلمية " سيرؿ"كما يضاؼ إلى ىذا تمييز 

ىناؾ حاالت يتمكف فييا المتكمـ مف قكؿ ): مباشرة كأفعاؿ كبلمية غير مباشرة إذ يقكؿ سيرؿ
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: جممة كيريد بيا معناىا الظاىر، كيدؿ ذلؾ عمى مقكلة ذات محتكل إسنادم مغايرا مثبل

ىؿ بإمكانؾ أف تناكلني الممح؟ كال يدؿ عمى استفياـ، بؿ : يمكف لممتكمـ أف يتمفظ بجممة

 1 .طمب تقديـ الممح

أما األفعاؿ غير المباشرة فيي عكس ذلؾ، فعمؿ المغة غير المباشرة عبارة عف عمؿ 

محقؽ بطريقة غير مباشرة لتحقيؽ عمؿ آخر، إذف فيك فعؿ مزدكج يحكم فعبل أكليا مطابقا 

لمرغبة األكلى لممتكمـ، كفعبل ثانكيا مطابقا لممعنى األدبي، كالذم ىك ليس كسيمة تعبير عف 

الرغبة األكلى، كىذا التضارب يؤدم إلى تساؤؿ حيكم كيؼ يفيـ المخاطب ما يطمبو منو 

 2 .المخاطب

كلقد خمصت جؿ الدراسات إلى أّف كؿ األفعاؿ الكبلمية أفعاؿ غير مباشرة فيما عدا 

األفعاؿ األدائية الصريحة، كلذلؾ فيي تكثر في تكاصمنا أكثر مف غيرىا، فاألفعاؿ اإلنجازية 

التي ال تستخدـ إال مباشرة قميمة جدا، كىي تقتصر في الغالب عمى ما يسمى األفعاؿ 

 .المؤسساتية أك التشريعية كالتككيؿ كالتفكيض كالكصية كالتكريث

ك عمكما فالفعؿ الكبلمي المباشر ىك الفعؿ الذم يدؿ عميو ممفكظ معّيف داللة مباشرة، 

أما الفعؿ الكبلمي غير المباشر فيك الذم ينتقؿ فيو المعنى الحقيقي إلى معنى مجازم، أم 

 .أّنو يحتاج إلى تأكيؿ إلظيار نيتو أك قصده

                                      

 .164عمر بمخير، تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية، ص : ينظر- 1
 .29الجيبللي دالش، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية، ص : ينظر- 2
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" البرىاف في كجكه البياف" كعميو سنحاكؿ تطبيؽ نظرية األفعاؿ الكبلمية عمى كتاب

 :البف كىب كفؽ تقسيـ سيرؿ كذلؾ عمى النحك اآلتي

 اإلخباريات. 

 التكجػيييػات. 

 الكعػديػات. 

 البػكحيػات. 

 اإلعبلنيػات. 

 :اإلخباريات- 1

 لقد اشتمؿ كتاب البرىاف في كجكه البياف البف كىب عمى عدد مف األفعاؿ التي تندرج 

إّف ا عز كجؿ ال شريؾ لو، كأّنو ال يشرؾ أحدا ): ضمف ىذا الصنؼ ككمثاؿ عمييا قكلو

، فابف كىب يقّر بحقيقة كاقعة ال شؾ فييا، كيصؼ كصفنا صادقنا، 1 .(مف خبلئقو في ممكو

فا عز كجؿ كاحد ال شريؾ لو، كلـ يشرؾ أحدا مف خمقو في ممكو كنحسب أّف ابف كىب 

بكبلمو ىذا قد أنجز فعبلن كبلمينا مباشران غرضو التقرير، ككصؼ كاقعة صادقة كىك ما تنص 

عميو اإلخباريات ، كالتي يتمثؿ شرط اإلخبلص فييا في النقؿ األميف لمكاقعة، كالتعبير 

الصادؽ، كمما ال شؾ فيو صدؽ كحدانية ا، كصدؽ تفرد خمقو في ممكو كعميو فالنقؿ كاف 

                                      

 .118البرىاف ، ص : ينظر- 1
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ا كما نستطيع إضافة . أميننا، كتحقؽ شرط اإلخبلص، كبالتالي كاف الفعؿ اإلنجازم ناجحن

إّف حمكؿ الحركة في المتحرؾ لما كانت ): نمكذج آخر إلى ىذا الصنؼ كىك قكؿ ابف كىب

 فيذا 1 .(حدا لو كجب أف يككف كؿ ما حمت فيو الحركة متحركنا، كىذا حؽ ال نطعف فيو

الكصؼ كصؼ صادؽ ألّف الحركة ال تككف إاّل في المتحرؾ ، ك كؿ ما كانت فيو الحركة 

ُعد متحركنا، كىك عمى حد تعبير ابف كىب حؽ ال طعف فيو، كىك كبلـ صحيح كأكيد 

ككصؼ صادؽ الشية فيو، كىذا فحكل اإلخباريات التي تدعك لمنقؿ األميف كالكصؼ 

الصادؽ لمكاقع، كىذا ىك عيف الصدؽ، كقد تحقؽ شرط اإلخبلص كبالتالي كاف الفعؿ 

ا ، كقد أفاد ىك اآلخر التقرير كالكصؼ، كنحسب أّف الكصؼ أحد  ا أيضن اإلنجازم ناجحن

 .األفعاؿ المنطكية تحت لكاء ىذا الصنؼ

 :التوجيييات- 2

 كقد تضمف البرىاف عددا مف األفعاؿ الكبلمية التي تدخؿ في إطار ىذا النكع، ككمثاؿ 

أمرنا ا عز كجؿ أف نعتقد الحؽ كنقكؿ بو كأال نعتقد الباطؿ كال ): عمى ذلؾ قكؿ ابف كىب

، فا عز كجؿ أمرنا بقكؿ 3(2﴾َوُقِل اْلَحقُّص ِمْن رَبُِّكمْ ﴿: نديف بو، كقد استدؿ بقكلو تعالى

الحؽ دكمنا كأبدا، كاجتناب الكذب ميما كاف، كعدـ االعتقاد بالباطؿ عمى مر العصكر 

كاألزماف، كلككف ىذا الصنؼ يرتكز عمى جعؿ المخاطب يقـك بفعؿ ما، كغرضو االنجازم 
                                      

 .67البرىاف، ص : ينظر- 1
 .29سكرة الكيؼ، اآلية - 2
 .88البرىاف ، ص : ينظر- 3
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تكجييو إلى فعؿ شيء ما نستطيع أف نعد قكؿ ابف كىب في باب الدعاء ضمف ىذا النكع إذ 

فإّف مف دعا ربو فقد أطاع أمره، كعرؼ قدره ألف ا سبحانو بذلؾ أمره، كاستدؿ ): يقكؿ

 .2(1﴾اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿ :بقكلو تعالى

فالمكلى عز كجؿ قد أمرنا بدعائو فيما نحتاجو منو ، كنحسب أّف ىذا ىك صميـ 

التكجيييات، إذ كّجو المكلى سبحانو كتعالى كّجو عباده إلى دعائو، كاألمر نفسو نجده في 

مكضع آخر كىك متعمؽ بالشكر؛ أم شكره سبحانو عمى نعمو كأفضالو التي ال تعد كال 

لممزيد كمكافأة -  كمعناه طمب لمزيادة–كأما الشكر فإّف فيو امتراء ): تحصى كفي ذلؾ يقكؿ

فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوََل ﴿: لمنعمة، كقد أمر ا سبحانو بو فقاؿ عّز مف قائؿ

فمف شكر ربو فقد أطاع أمره ألّف المكلى عز كجؿ أمرنا بشكره كعدـ الكفر . 4(3﴾َتْكُفُرونِ 

بو، كمف شكره فقد ظفر بثكاب كبير كأجر عظيـ، كقد كاف غرض الشكر ىك تكجيو المكلى 

عز كجؿ عباده لمقياـ بمدحو كالثناء عميو، كىذا ما يدعك إليو صنؼ التكجيييات، كألنو يدخؿ 

كقد ): نستطيع إدراج قكؿ ابف كىب اآلتي- فعبلن تكجييينا–فييا النصح كالذم عّده سيرؿ 

إني أريد أف أنصحؾ يا أمير المؤمنيف بكممات، فاحتمؿ : حكى أّف بعض الخمفاء قيؿ ليـ

                                      

 .60سكرة غافر، اآلية - 1
 .220البرىاف ، ص - 2
 .152سكرة البقرة، اآلية - 3
 .229البرىاف ، ص :  ينظر- 4
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 فالغاية مف 1(إّف ا بعث مف ىك خير منؾ إلى مف ىك شر مني:... إغبلظي فييا، فقاؿ

النصح كالذم يعد أمرنا لطيفا اإلرشاد كالتكجيو؛ أم إرشاد المخاطب كتكجييو إلى ما فيو 

صبلح لو كلغيره، فالديف النصيحة كىنا قد كّجو القائؿ نصحو لمخميفة لتكعيتو، كقد تحقؽ 

شرط اإلخبلص ىذا الذم يتمثؿ في الرغبة الصادقة فالناصح رغب في نصح الخميفة، كىذا 

األخير رغب في سماع نصحو بدليؿ أنو قاؿ لو أّف ا بعث مف ىك خير منؾ إلى مف ىك 

ذا تـ النصح فقد تحقؽ  شر مني، كنحسب أّف ىذا القكؿ فيو قبكؿ لمنصح ال كره كنفكر، كا 

 .فعؿ االستفادة منو

 :اولتزاميات- 3

 ىذه التي تشمؿ أفعاؿ الكعد كالقسـ كالكعيد كالكصية، ككمثاؿ عمى الكصية في كتاب 

اعمـ أّنو ال يتييػػأ لؾ نقؿ رجؿ عف طريقتػو بالمناقضة ك المكابرة، ): البرىاف نذكر قكلو

 فالمرء ال يستطيع 2(كالسيما إذا كاف ذا سمطاف أك ذا نخكة كلكنؾ تقدر أف تعينو عمى رأيو

تغيير كجية نظر رجؿ ما،  كتحديدا إذا كاف مف ذكم السمطة ال يستطيع تغييرىا قكة 

نما قد يتييأ لو ذلؾ بإعانتو عمى رأيو فيذا ما أكصت بو الحكماء، ككما قمنا نعّد  كمناقضة، كا 

ىذه كصية، كالكصية ال تخرج عف ىذا الصنؼ، بؿ تندرج ضمنو، كالكبلـ نفسو يقاؿ في 

كقد أكصت العمماء ): مكضع آخر، كقد تحدث فيو صاحب البرىاف عف الكصية كذلؾ فيقكؿ

                                      

 .242البرىاف ، ص : ينظر- 1
 .212المرجع نفسو ، ص - 2
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المزاح : إّياؾ كالمزاح فإنو يجرم عميؾ السفمة، كقالكا: بتجنب ىذا الفف مف اليزؿ فقالكا

فقد أكصى العمماء إذف بتجنب اليزؿ، ككثرة المزاح كذلؾ لكجكد إّياؾ  . 1(السباب األصغر

التي تفيد التحذير مف األمر، كلعّؿ ىذه كصية مف لدف العمماء بالبعد عف اليزؿ كالمزاح 

 .السخيؼ، كالكصية يمتـز سامعيا بتنفيذىا في المستقبؿ، كىذا ما تدعك إليو االلتزاميات

 :(البوحيات)التعبيريات - 4

ذا بحثنا في  كىذا الصنؼ يتعمؽ بالتعبير عف الحالة النفسية كالشكر كاالعتذار مثبلن، كا 

كمف فعؿ بؾ جميبلن فأنت ): متكف صفحات البرىاف فإنا لكاجدكف قكؿ ابف كىب المتمثؿ في

مرتيف بشكره أك مكافأتو، بذلؾ حكمت شريعة العقؿ، كقضى محض العدؿ، كقد أكجب ا 

َها َأْو رُدُّصوَىا﴿: المكافأة عمى القكؿ كالفعؿ فقاؿ ، فجزاء مف 2﴾َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّصوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

أحسف إليؾ أف تكافئو بمثؿ فعمو إف لـ يتييػأ لؾ ما ىك أفضؿ منو، فإف أعجزتؾ المكافأة 

 .3(شكرتو، كنشرت محاسف فعمو، كذكرت مانالؾ مف فضمو

فالمرء مطالب بشكر كمكافأة مف أحسف إليو كمرتيف بذلؾ، كىذا ما حكمت بو شريعة 

العقؿ كمحض العدؿ، فعمى حسب رأم ابف كىب أّف البكح بالشكر غير كاٍؼ، بؿ البد مف 

ف لـ يتييأ ذلؾ فبلبد مف  المكافأة بمثؿ ما فعؿ ىذا في حالة عدـ تكفر أفضؿ مف ذلؾ، كا 

البكح بشكره، كنشر محاسف فعمو، كالتعبير عف مزية فضمو، كلعؿ ىذا ما نادت بو ىذه الفئة 
                                      

 .200البرىاف، ص - 1
 .86سكرة النساء، اآلية - 2
 .230البرىاف ، ص - 3
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مف األفعاؿ، كلقد أّكد ابف كىب حديثو بصريح اآلية الكريمة، فمف ألقيت عميو تحية فعميو أف 

ال عمى األقؿ رّدىا، كىي تعبير عف مكقؼ نفسي كبكح كتعبير عف  يرد بأحسف منيا كا 

 .ترحيب ما أك تحية ما

كلككف االعتذار يندرج بيف طّيات ىذا الصنؼ فقد ذكره ابف كىب في كتابو البرىاف 

ف كذب فقد ... ): كقاؿ فيو فبل بد مف قبكؿ العذر ممف اعتذر إليؾ إف صدؽ في عذره، كا 

 :قاؿ الشاعر

 اقبـل معـاذيـر مـن يأتيـك معتـذراً 

 1          إن َبـّر عنـدك فيما قـال أو َفَجـَرا

مطالب بقبكؿ ىذا -  ككبلىما مف البكحيات–فالمرء الذم ُيطمب منو العفك كاالعتذار 

العذر، فالمعتذر قد عّبر عف حالة نفسية كىي تصريحو بخطئو كاعترافو باقترافو، كمف جاء 

معتذرا ممتمسنا العفك فبلبد مف قبكؿ عذره كاعتذاره كخاصة إذا كاف صادقا في اعتذاره ألنو 

كما يقاؿ التكبة تمحك الحكبة، كاالعتراؼ يزيؿ االقتراؼ، كىذا النكع مف الصنؼ ليس لو 

 .اتجاه مطابقة، ك ما ىك إال تعبير عف حالة  نفسية، كبكح بشعكر ما

 

 

                                      

 .242البرىاف ، ص : ينظر- 1
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 : اإلعـالنيــات -5

عّيف كزّكج كطّمؽ، : كىي أفعاؿ إنجازية يحدث مجرد القياـ بيا تغييرا في الخارج مثؿ

كبعد بحثنا عف ىذا الصنؼ كفحصنا لصفحات البرىاف بحثا كتنقيبا لـ نعثر إال عمى قكؿ 

كاحد فحسب نحسب أنو يندرج ضمف ىذا الصنؼ، كذلؾ أثناء حديث ابف كىب عف 

- كقؿ شاكركؾ–قد كثر شاككؾ »: ككقع المأمكف إلى عامؿ لو ُشكى : التكقيعات إذ يقكؿ

ما اعتزلت  .1(«فإّما عدلت كا 

فالمأمكف في ىذا القكؿ يكجو فعبلن إنجازينا ىك العدؿ كيطمبو مف عاممو، ىذا الذم قد 

ف لـ يمتـز العامؿ بيذا األمر فيك معزكؿ ال محالة كبالتالي فقد  كثر شاككه كقّؿ شاكركه كا 

حدث تغيير في الخارج، كىك عزؿ الحاكـ الذم يعد عكس التعييف، ككؿ مف التعييف كالعزؿ 

 .نراىما ضمف ىذا الصنؼ مف اإلنجازيات

                                      

 .160البرىاف ، ص : ينظر- 1
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 :تمييد/1

يختار المرسؿ إستراتيجية خطابو كفقا كتبعنا لمعبلقة بينو كبيف مخاطبو، كالبد مف أف 

ا لقصده كىدفو، كقد كردت العديد مف الدراسات التي  يككف اختيار ىذه اإلستراتيجية مبلئمن

تبّيف كتكضح أىمية العبلقة بيف طرفي الخطاب، كتكزعت ىذه الدراسات بيف التراث العربي 

ا يستند المرسؿ إلى جممة مف  مف جية كبعض المقاربات الغربية مف جية أخرل ، كعمكمن

ك التخاطب عامة ال يحدث إال بيف طرفيف . القكاعد لمتمفظ بالخطاب كفقا لعديد الشركط

ا فالتخاطب محكـك بمبادئ، كلقد ألحت كؿ األمـ . لتحقيؽ ىدؼ معيف كاإلمتاع مثبلن  كعمكمن

كعبر مر العصكر عمى المعاممة المينة كاألسمكب الميذب في القكؿ كالفعؿ، كذلؾ بالحرص 

عمى كجكب مراعاة المرء بعض القكاعد التخاطبية، كاختيار كسائؿ سمسمة في الخطاب، 

كاتباع طرائؽ عذبة في الحكار، كالبد مف مراعاة أحكاؿ المخاطبيف كظركفيـ كالمكعظة 

الحسنة التي تسحر القمكب كتأخذ األلباب، كالتمميح في بعض األمكر المحرجة التي قد 

 في «ما باؿ أقكاـ»تسبب اإلحراج لفاعميا، كقد استعمؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عبارة 

خطابو إذ استعمؿ لفظ النكرة ليدؿ بيا عمى أقكاـ ارتكبكا مخالفة شرعية كلكف الرسكؿ صمى 

ا عميو لـ يرد التشيير بيـ، بؿ اتخذ مف فعميـ مثاالن لكعظ المسمميف دكف فضح المرتكب، 

 1.كفي ىذا ما يدؿ عمى مراعاة أحكاؿ الناس

                                      

 .93، ص2004، 1عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، لبناف، ط: ينظر- 1
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كنحسب أف ىذه المبادئ ىي مبادئ المحادثة التي تندرج ضمف ما يعرؼ باالستمزاـ 

ىذه الظاىرة التي ظفرت بنصيب كافر مف لدف المغكييف العرب، كلفتت انتباىيـ . الحكارم

نما باعتبارىا إشكاالن داللينا يبرز مف حيف آلخر أثناء الخطاب، لذا  ا كا  ليس مف ككنيا مفيكمن

طرحت جممة اقتراحات لكصفو كاستقصائو، كخاصة في عممي الببلغة كاألصكؿ، غير أّف 

ىذه االقتراحات بقيت في نطاؽ مبلحظة الظاىرة، كالتمثيؿ ليا، ثـ كضع مصطمحات تتبايف 

بتبايف العمـك المعنية ؾ األغراض التي تؤدييا األساليب كداللة المفيـك كالمعنى المقامي 

 .1كالمعنى الفرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

العياشي أدراكم، االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة إلى كضع القكانيف الضابطة : ينظر-1
 .25ص / 2011، 1ليا، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط
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 مفيوم اوستمزام الحواري/: 2

يعد االستمزاـ الحكارم مف أىـ المفاىيـ اإلجرائية التداكلية، كألصقيا بطبيعة النص 

التداكلي ؛ إذ يرل غرايس أّف جمؿ المغات الطبيعية في بعض المقامات تدؿ عمى معنى غير 

 .(ب)ك (أ)محتكاىا القضكم، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الحكار اآلتي بيف األستاذيف 

 مستعد لمتابعة دراستو الجامعية في قسـ الفمسفة؟ (ج)ىؿ الطالب : (أ)األستاذ 

 .العب كرة ممتازة (ج)إف الطالب : (ب)األستاذ 

أحدىما : تدؿ عمى معنييف اثنيف في نفس الكقت (ب)فالحمكلة الداللية إلجابة األستاذ 

مف العبي الكرة الممتازيف، كآخر مستمـز كىك أف الطالب  (ج)حرفي كىك أف الطالب 

 .المذككر ليس مستعدا لمتابعة دراستو في قسـ الفمسفة، ىذا ىك االستمزاـ الحكارم

بكؿ )كيرجع الفضؿ في نشأة ىذا الجانب مف الدرس التداكلي إلى الفيمسكؼ األمريكي 

، إذ قاـ فيو بتكصيؼ الظاىرة، (المنطؽ كالحكار)، بعنكاف 1975في مقاؿ نشره سنة  (غرايس

كبّيف األسس المنيجية التي تقـك عمييا مف خبلؿ تطكير مفيـك الداللة غير الطبيعية، كقد 

كانت االنطبلقة مف ككف الناس قد يقكلكف في حكاراتيـ ما يقصدكف، كقد يقصدكف أكثر مما 

يقكلكف، كقد يقصدكف عكس ما يقكلكف، ككاف ىمو إيضاح االختبلؼ بيف ما يقاؿ كما يقصد 
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أف يقيـ معبرا بيف ما يحممو القكؿ مف معنى صريح كما يحممو مف معنى  (غرايس)بو، كأراد 

 1.متضمف، فنشأت عنده فكرة االستمزاـ

كيؼ يمكف أف يقكؿ المتكمـ شيئا كيعني آخر، ككصؿ في األخير  (غرايس)كلقد تساءؿ 

 :إلى كضع أربع قكاعد سمككية عامة يحكميا مبدأ التعاكف كىي

األخبار الذم يجب أف تمتـز بو  (كمية) كتخص الَقْدر :(الَقْدر): قاعدة الكم

 :المبادرة الكبلمية كيتفرع إلى

 اجعؿ مشاركتؾ تفيد القدر المطمكب مف األخبار

 .ال تجعؿ مشاركتؾ تفيد أكثر مما ىك مطمكب

 :كفرعاىا ىما: مسممة الكيف

 .ال تقؿ ما تعتقد كذبو

 .ال تقؿ ما ال تستطيع البرىنة عمى صدقو

 :كىي عبارة عف قاعدة كاحدة: مسممة المالءمة

 .لتكف مشاركتؾ مبلئمة

 :كالتي تقـك عمى فكرة الكضكح في الكبلـ، كتتفرع الى: مسممة الجية

 .ابتعد عف المبس

                                      

 .33، 32آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص : محمكد أحمد نحمة- 1
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 .تحّر اإليجاز

 1.تحّر الترتيب 

ذا ما تـّ خرؽ إحدل القكاعد األربع السابقة فإّف ظاىرة االستمزاـ الحكارم حاصمة ال  كا 

 (ج)ليس الطالب )تستمـز معنى العبارة  (العب كرة ممتاز (ج)إّف الطالب )محالة، فالجممة 

فيي خرؽ لقاعدة المبلءمة ألنيا جكاب غير مبلئـ لمسؤاؿ  (مستعدا لمتابعة دراسة الفمسفة

 .(مستعد لمتابعة دراستو الجامعية في قسـ الفمسفة؟ (ج)ىؿ الطالب )

ك يقترح غرايس تنميطا لمعبارات المغكية، يقـك عمى المقاببلت اآلتية إذ تنقسـ الحمكلة 

 . الداللية لمعبارة إلى معاٍف صريحة كمعاٍف ضمنية

 :كىي المعّبر عنيا بطبيعة الجممة ذاتيا، كتشمؿ: المعاني الصريحة

كىك مجمكع معاني مفردات الجممة مضمـك بعضيا إلى : المحتوى القضوي

 .بعض في عبلقة إسناد

كىي القكة الداللية المؤشر ليا بأدكات كاالستفياـ : القوة اإلنجازية الحرفية

 .كاألمر، كالنيي، كالتككيد

كىي المعاني التي ال تدؿ عمييا صيغة الجممة ، كلكف : المعاني الضمنية

 :لمسياؽ دخبل في تحديدىا كتشمؿ

                                      

 .34، 33مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص - 1
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كىي دالالت تبلـز الجممة في مقاـ معيف كترتبط بيا ارتباطا : معاني عرفية

 .أصيبل

كىي التي تتكلد طبقا لممقامات التي تنجز فييا الجممة مثؿ : معاني حوارية

 1 .الداللة االستمزامية

، Conventional implicatureاستمزاـ عرفي : كقد نظر غرايس فرأل االستمزاـ نكعاف

فأما االستمزاـ العرفي فقائـ عمى ما تعارؼ  Conversational implicatureكاستمزاـ حكارم 

عميو أصحاب المغة مف استمزاـ بعض األلفاظ دالالت بعينيا ال تنفؾ عنيا ميما اختمفت بيا 

 كنظيرتيا في المغة العربية butالسياقات كتغيرت التراكيب، كمف ذلؾ مثبلن في االنجميزية 

ا أف يككف ما بعدىا مخالفا لما يتكقعو السامع مثؿ" لكف"  My: فيي ىنا كىناؾ تستمـز دائمن

Friend is poor, but honestزيد غني لكنو بخيؿ كأما االستمزاـ الحكارم فيك متغير :  كمثؿ

ا بتغير السياقات التي يرد فييا، كلو جممة خكاص تميزه عف غيره مف أنكاع االستمزاـ  دائمن

 2 .الحكارم

كيككف ذلؾ عادة بإضافة قكؿ يسد : defeasible :اوستمزام ممكن إلغاؤه

لـ أقرأ كؿ كتبؾ : الطريؽ أماـ االستمزاـ أك يحكؿ دكنو ، فإذا قالت قارئة لكاتب مثبل

الحؽ أني لـ أقرأ : فقد يستمـز ذلؾ عنده أنيا قرأت بعضيا، فإذا أعقبت كبلميا بقكليا

                                      

 .35مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص: ينظر- 1
 .40، 39، 38 ، 33محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، - 2
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مكاف اإللغاء ىذا ىك أىـ اختبلؼ بيف المعنى  أم كتاب منيا فقد ألغت االستمزاـ، كا 

 .الصريح كالمعنى الضمني، كىك الذم يمكف المتكمـ مف أف يفكر ما يستمزمو كبلمو

 Non detachableاوستمزام و يقبل اونفصال عن المحتوى الدولي 

كيقصد بذلؾ أف االستمزاـ الحكارم متصؿ بالمعنى الداللي لما يقاؿ ال بالصيغة المغكية 

التي قيؿ بيا، فبل ينقطع مع استبداؿ مفردات أك عبارات بأخرل ترادفيا، كلعّؿ ىذه الخاصية 

ىي التي تميز االستمزاـ الحكارم عف غيره مف أنكاع االستدالؿ التداكلي مثؿ االفتراض 

 : السابؽ، كلعمنا نكضح ذلؾ بالمثاؿ التالي بيف األختيف

 .ال أريد أف تتسممي إلى غرفتي عمى ىذا النحك

 .أنا ال أتسمؿ، كلكف أمشي عمى أطراؼ أصابعي خشية أف أحدث ضكضاء

فإف ما يستمزمو القكؿ مف عدـ الرضا عف  (2)فعمى الرغـ مف تغير الصياغة في قكؿ 

ا  .ىذا السمكؾ ال يزاؿ قائمن

كالمقصكد بالتغير أف التعبير الكاحد يمكف أف يؤدم إلى : اوستمزام متغير

كـ : استمزامات مختمفة في سياقات مختمفة ، فإذا سألت طفبلن يحتفؿ بيـك ميبلده مثبل

ا فقد  ذا سألت السؤاؿ نفسو لصبي عمره خمسة عشر عامن عمرؾ؟ فيك طمب لمعمـ، كا 

ذا سألت السؤاؿ نفسو  يستمـز السؤاؿ مؤاخذة لو عمى نكع مف السمكؾ ال ترضاه، كا 

لفتى يمنع اتخاذ قرار ال يخرج عف تعاليـ الديف فقد يعني ذلؾ أنو مف النضج بحيث 

 .يستطيع أف يتخذ قراره كيتحمؿ عكاقبو
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  Calculabilityاوستمزام يمكن تقديره 

كالمراد بو أّف المخاطب يقـك بخطكات محسكبة يتجو بيا خطكة خطكة إلى الكصكؿ إلى 

فإف القرينة تبعد « الممكة فكتكريا صنعت مف حديد»: ما يستمزمو الكبلـ ، فإذا قيؿ مثبل

 .السامع عف قبكؿ المعنى المفظي فيبحث عّما  كراء الكبلـ مف معنى

كبعد أف قاـ غرايس بتحديد خكاص االستمزاـ الحكارم حاكؿ البحث عف السؤاؿ الذم 

يشغمو، كىك كيؼ يمكف لممتكمـ أف يقكؿ شيئا كىك يعني شيئا آخر؟ أك كيؼ يمكف لممخاطب 

أف يسمع كبلمنا كيفيـ غير الذم سمعو، كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ اقترح مبدأ عامنا سماه 

 .، إنو المبدأ المشترؾ بيف المتكمـ كالمخاطب(مبدأ التعاكف)

ذا عرجنا إلى التراث العربي كتحديدا الببلغة العربية ألفينا السكاكي رائدنا مف الركاد  كا 

 .الذيف تنبيكا ليذه الظاىرة، كذلؾ في مفتاحو
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 :وعي السكاكي البالغي بمفيوم اوستمزام الحواري/3

يشكؿ مفتاح العمـك لمسكاكي معينا ميمنا كمنيبلن متميزا يمكف مف خبلؿ صفحاتو ترصد 

 االستمزاـ –ظاىرة االستمزاـ الحكارم بؿ لعّمو يعد سّباقا في عرض كتحميؿ ىذه الظاىرة 

تمتاز اقتراحات السكاكي في ): كىذا ما أقّره صاحب النحك الكظيفي إذ يقكؿ- الحكارم

مفتاحو عف باقي ما كرد في كصؼ الظاىرة بأنيا تجاكز المبلحظة الصرؼ، كتحمؿ أىـ 

بالمعنى « الصريح»بذكر التحميؿ المبلئـ لمظاىرة، أم التحميؿ الذم يضبط عبلقة المعنى 

المستمـز مقامينا، كيصؼ آلية االنتقاؿ مف األكؿ إلى الثاني بكضع قكاعد استمزامية كاضحة، 

ىذا باإلضافة إلى ميزة أخرل كىي أف تقعيد السكاكي لبلستمزاـ التخاطبي كارد مؤطران داخؿ 

أصكات، كصرؼ، كنحك، )كصؼ لغكم شامؿ يطمح لتناكؿ جميع المستكيات المغكية 

 1.(كمعاني، كبياف

فعمى حد تعبير المتككؿ لـ يكف اىتماـ السكاكي بالظاىرة مقتصران عمى عمـ فحسب، 

نما شمؿ كؿ مستكيات المغة  مركزنا في ذلؾ  (أصكات، كصرؼ، كنحك، كمعاني، كبياف)كا 

عمى السياؽ، كمدل مساىمتو في تحديد الداللة المرجكة؛ أم الداللة المستخمصة مف خركج 

 .المعنى األصمي إلى معاٍف أخر تستخمص مف السياؽ

                                      

 .99ـ، ص 1986- ىػ 1406، 1أحمد المتككؿ، دراسات في نحك المغة الكظيفي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الدار البيضاء، ط- 1
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إف المتأمؿ في جنبات المفتاح ليجد صاحبو قد حمّؿ ظاىرة االستمزاـ الحكارم بصكرة 

جمية في عممي المعاني كالبياف ، كلعمنا سنختار آراءه في عمـ المعاني كنظرتو كتحميمو 

لمظاىرة مف خبلؿ تفصيبلتو في ىذا العمـ، كحرم بالبياف أف نعرج عمى تعريؼ السكاكي 

اعمـ أّف عمـ المعاني ىك تتبع خكاص تراكيب الكبلـ في ): لعمـ المعاني، كالذم يقكؿ فيو

اإلفادة، كما يتصؿ بيا مف االستحساف كغيره ليحترز بالكقكؼ عمييا عف الخطإ في تطبيؽ 

 كلعؿ ىذا ما يستخمص مف السياؽ مف دالالت عقمية، 1 (الكبلـ عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره

في عمـ –كما تتضمنو مف معاٍف مستمزمة ؛أم أّف ظاىرة االستمزاـ الحكارم عند السكاكي 

. تتمثؿ في الدالالت التي تخرج عف أصؿ االستعماؿ أك ىي ما يستمـز مف معافٍ - المعاني

كالسابؽ في االعتبار ): ككما ىك معمـك قّسـ السكاكي الكبلـ إلى خبر كطمب، كفي ىذا يقكؿ

في كبلـ العرب شيئاف الخبر كالطمب المنحصر بحكـ االستقراء في األبكاب الخمسة التي 

 2 .(يأتيؾ ذكرىا، كما سكل ذلؾ  نتائج امتناع إجراء الكبلـ عمى األصؿ

ثـ فّرع كؿ قسـ إلى جممة أصناؼ، لكؿ صنؼ شركطو الخاصة ىذا فيما يخص 

مكافقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ، أما في حالة إجراء الكبلـ عمى خبلؼ ما يقتضيو المقاـ فتتكلد 

 3 .(أغراض فرعية تناسب السياؽ

                                      

، ص - 1  .247السكاكي، مفتاح العمـك
 .251المرجع نفسو، ص - 2
 .28العياشي أدراكم، االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، ص : ينظر-  3
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ىك ما يحتمؿ الصدؽ كالكذب، كاحتمالو لمصدؽ كالكذب يتـ -  كما سبؽ ذكره–كالخبر 

انطبلقا مف مطابقة ذلؾ الحكـ لمكاقع أك عدـ مطابقتو لو، كالخبر استعماالت عدة تتنكع 

بتنكع السياقات كالمقامات التي ترد فييا، كيمكف لمخبر في حالة إجرائو عمى خبلؼ مقتضى 

 :الظاىر أف يخرج لمعاٍف أخر تستمـز مف السياقات، كالخبر عند السكاكي أنكاع ثبلثة

كىك الذم يمقى إلى مخاطب خالي الذىف عما يمقى إليو فيتـ نقشو في : ابتدائي- 

، أما الطمبي فيك الذم يمقى إلى 1 (ذىنو إما ثبكتا أك انتفاء مع االستغناء عف أدكات التأكيد

مخاطب طالب لممعمكمة، فيك منو بيف بيف لينقذه عف كرطة الحيرة، استحسف تقكية المنقذ 

أما االنكارم فيك  .2 (، أك إّف زيدنا عارؼ"لزيد عارؼ" بإدخاؿ البلـ في الجممة أك إّف كنحك

الخبر الذم يمقى إلى حاكـ  فييا بخبلفو ليرد إلى حكـ نفسو، استكجب حكمو ليترجح تأكيدا 

لمف ينكر صدقؾ « إني صادؽ»: بحسب ما أشرب المخالؼ اإلنكار في اعتقاده، كنحك

 3.(، ككا إني لصادؽ عمى ىذا«إني لصادؽ لمف يبالغ في إنكار صدقؾ»إنكاران ك 

كعمكمنا كعمى حد تعبير العّياشي فالسير عمى تمؾ الطريؽ في األضرب الثبلثة يسمى 

إخراج الكبلـ عمى مقتضى الظاىر، غير أنو ىناؾ مقامات تكجب إخراج الكبلـ عمى خبلؼ 

َأََل ﴿: مقتضى الظاىر، كعميو تتكلد أغراض متعددة كمتنكعة، كعمى سبيؿ المثاؿ قكلو تعالى

                                      

، ص : ينظر-  1  .258السكاكي، مفتاح العمـك
  .258المرجع نفسو، ص -   2
 .259، 258نفسو، ص -  3
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فظاىر اآلية أنيا تحمؿ خبران إال أنيا أفادت التكبيػخ،  1﴾ِإنَـُّهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ََل َيْشُعُرونَ 

 2 .كالذم جعميا تفيد ما تمت اإلشارة إليو مف معاٍف ىك المقاـ الذم كردت فيو

كعميو ال يككف الخركج إلى المعاني الثكاني إال بحسب القرائف السياقية ك المقامية 

المكجية ليا، ككما أشار السكاكي فإف خركج الكبلـ عمى عكس مقتضى الظاىر ككصكؿ 

كىذا ): المعاني المستمزمة إلى المتمقي مف سياقات االستعماؿ كمقاماتو قمة الببلغة فيقكؿ

النكع أعني نفث الكبلـ ال عمى مقتضى الظاىر متى كقع عنو النظار مكقعو استيش 

 كىك فف يستصعب إال ألىؿ البياف 3 (األنفس، كأنؽ األسماع، كىز القرائح، كنشط األذىاف

 .كخاصتو

كأما بالنسبة لمطمب فبل يتميز عف الخبر إال مف حيث ككنو ال يحتمؿ الصدؽ 

كالكػػػذب، كىك بأنكاعو األصمية قد يخرج ألغراض تكاصمية تتجاكز أصؿ االستعماؿ إذا ما 

متى ): أنجزت في مقامات تنافي شركط إجرائيا عمى األصؿ كىك ما بّينو السكاكي في قكلو

 4 .(امتنع إجراء ىذه األبكاب عمى األصؿ تكّلد منيا ما ناسب المقاـ

فالسكاكي يقصد باألبكاب التمني كاالستفياـ كاألمر كالنيي كالنداء، كمتى خرج المتمفظ 

عف أصؿ استعماؿ ىذه األبكاب تكلدت معاٍف مستمزمة حسب المقامات المنجزة فييا؛ أم أنو 

                                      

 .12سكرة البقرة، اآلية -  1
 .30العياشي أدراكم، االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، ص : ينظر-  2
، ص -  3  .263السكاكي، مفتاح العمـك
 .416المرجع نفسو، ص - 4
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عند إجراء معاني الطمب السالفة الذكر عمى أصميا فإف العبارة المغكية تترجـ المعنى الذم 

تدؿ عميو صيغتيا سكاء نداء أـ أمر أـ استفياـ أـ نيي أـ تمٍف ، أما إذا خرجت عمى أصميا 

فإنيا تحمؿ معاٍف فرعية أخرل كقد ضرب السكاكي عديد األمثمة، أك لنقؿ ضرب مثاالن عف 

كؿ صنؼ مف أصناؼ الطمب، ككيفية خركجو عف المعنى األصمي إلى معاٍف فرعية أخرل 

ليتؾ تحدثني، : كما إذا قمت لمف ىمؾ ىمو... ): تستمـز مف السياقات الكاردة فييا إذ يقكؿ

امتنع إجراء التمني كالحاؿ ما ذكر عمى أصمو فتطمب الحديث مف صاحبؾ غير مطمكع في 

 فالتمني لما ىك معمـك طمب حصكؿ 1 (حصكلو، ككلد بمعكنة قرينة الحاؿ معنى السؤاؿ

شيء غير متكقع حدكثو أك صعب تحقيقو أك بعيد المناؿ كلكف في ىذه الحالة طمب شيء 

ممكف حصكلو، كىذا يعني خرؽ في شركط التمني، األمر الذم جعؿ التمني ُيخرج الكبلـ 

كما إذا قمت لمف تراه يؤذم األب أتفعؿ ىذا؟ ... ): لما ناسب المقاـ كىك االستفياـ، كيقكؿ

امتنع تكجو االستفياـ إلى فعؿ األذل لعممؾ بحالو، كتكجو إلى ماال تعمـ مما يبلبسو مف 

 ، ككما ىك معمـك االستفياـ ىك طمب حصكؿ شيء 2 (أتستحسف؟ ككلد اإلنكار كالزجر: نحك

في الذىف، كلكف غير حاصؿ كقت الطمب كىك ممكف الحصكؿ، فإذا تمت كؿ ىذه الشركط 

أجرم االستفياـ عمى حقيقتو، كأّما إذا أنجزت الجممة االستفيامية في مقاـ غير مطابؽ فإف 

خرؽ شرط مف شركط اإلجراء عمى : معناىا األصمي يخرج إلى معنى آخر حسب اآللية

                                      

 .416السكاكي، مفتاح العمـك ،ص -  1
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 ففي ىذا  المثاؿ 1 (األصؿ، فامتنع إجراء المعنى األصمي، كتكلد معنى آخر يناسب المقاـ

الذم قدمو السكاكي امتنع إجراء فعؿ االستمزاـ عمى أصمو، كخرج إلى معنى آخر جديد غير 

 . المعنى األصمي المستفاد مف االستفياـ، إنو معنى اإلنكار كالزجر

يكاصؿ صاحب المفتاح سرد األمثمة التي يخرج فييا المعنى األصمي إلى معاٍف أخرل 

أفعمو امتنع أف يككف : أك كما قمت لمف يدعي أمرنا ليس في كسعو... ): فيا ىك يقكؿ

المطمكب باألمر حصكؿ ذلؾ األمر في الخارج بحكمؾ عميو بامتناعؾ، كتكّجو إلى مطمكب 

 2 .(ممكف الحصكؿ مثؿ بياف عجزه تكّلد التعجيز كالتحّدم

فاألمر مف شركط إجرائو عمى أصمو أف يككف طمبنا لحصكؿ شيء في الخارج يقكؿ 

لينزؿ، كانزؿ : كاألمر في لغة العرب عبارة عف استعماليا أعني استعماؿ نحك): السكاكي

كال شبية في أف طمب )، كيكمؿ في مكضع آخر 3 (كنزاؿ، كصو عمى سبيؿ االستعبلء

المتصكر عمى سبيؿ االستعبلء يكرث إيجاب اإلتياف عمى المطمكب منو، ثـ إذا كاف 

االستعبلء ممف ىك أعمى رتبة مف المأمكر استتبع إيجابو كجكب الفعؿ بحسب جيات 

ال لـ يستتبعو فإذا صادفت ىذه أصؿ االستعماؿ بالشرط المذككر أفادت الكجكب،  مختمفة، كا 

ال لـ تفد غير الطمب ثـ إنيا حينئذ تكلد بحسب قرائف األحكاؿ ما ناسب المقاـ إف استعممت  كا 

                                      

 .99أحمد المتككؿ، دراسات في نحك المغة الكظيفي،  ص -  1
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 فالسكاكي يجعؿ شرط 1(الميـ اغفر كارحـ كلدت الدعاء: عمى سبيؿ التضرع كقكلنا

ذا اختؿ ترتب عنو الطمب  االستعبلء في األمر ىك الذم ينجـ عنو كجكب إنفاذ األمر، كا 

فقط، كليس ىذا فحسب، فاألمر لو شركط كطمب الحصكؿ في الخارج كيككف المطمكب 

ذا لـ تتكفر ىذه  ممكف الحصكؿ، كىك غير حاصؿ في الحيف، كاألىـ ىك شرط االستعبلء، كا 

الشركط خرج األمر عمى غير أصمو ؛أم يخرج إلى معاٍف أخر تناسب المقامات المنجزة فييا 

الميـ : إف استعممت عمى سبيؿ التضرع كقكلنا: كالمثاؿ الذم ذكره صاحب المفتاح في قكلو

 .اغفر كارحـ كلدت الدعاء

ا يخرج إلى معاٍف مستمزمة تتجاكز  مف األمر ينتقؿ السكاكي إلى النيي، كىك عنده أيضن

ال : أك كما قمت لعبد ال يمتثؿ أمرؾ...): أصؿ االستعماؿ كذلؾ بكجكد قرائف األحكاؿ يقكؿ

ال : لككنو حاصبلن كتكجو إلى غير حاصؿ مثؿ: تمتثؿ أمرم، امتنع طمب ترؾ االمتثاؿ

   2 .(تكترث ألمرم كال تباؿ بو، كتكلد منو التيديد

ففي ىذا الحاؿ خرج النيي عمى أصمو، كذلؾ الختبلؿ شرط مف شركط إجرائو، فالنيي 

ال تفعؿ أف يككف عمى سبيؿ : حسب السكاكي محذك بو حذك األمر في أّف أصؿ االستعماؿ

ال أفاد طمب الترؾ فحسب، ثـ  االستعبلء بالشرط المذككر فإف صادؼ ذلؾ أفاد الكجكب، كا 

                                      

 .428البرىاف، ص - 1
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 1 (ال تكمني إلى نفسي، سمي دعاء): إف استعمؿ عمى سبيؿ التضرع كقكؿ المبتيؿ إلى ا

فالنيي ال يككف نيينا إال إذا تكفر شرط االستعبلء ككاف طمب الحصكؿ في الخارج، 

أم أنو إذا اختؿ أحد ىذه الشركط - كىك نظير األمر-كالمطمكب ممكننا، كىك غير حاصؿ 

خرج النيي إلى معاٍف أخرل فرعية تتناسب كالمقامات التي كردت فييا كالمثاؿ الذم ضربو 

إذ الختبلؿ شركط النيي فقد خرج إلى معنى آخر مستمـز إنو  (ال تمتثؿ أمرم)السكاكي 

الذم نأل عف النيي الحقيقي،  (ال تكمني إلى نفسي)التيديد، كاألمر نفسو في المثاؿ اآلخر 

 .كخرج إلى معنى آخر مستمـز إنو الدعاء

أك كما إذا قمت لمف أقبؿ عميؾ ...): كمف النيي يعرج السكاكي إلى النداء كفيو يقكؿ

، امتنع تكجيو النداء إلى طمب اإلقباؿ لحصكلو، كتكّجو إلى غير حاصؿ : يتظمـ يا مظمـك

 ففي ىذه الحالة خرج النداء 2 (زيادة الشككل بمعكنة قرينة الحاؿ، كتكلد منو اإلغراء: مثؿ

عف أصؿ استعمالو الذم ىك طمب اإلقباؿ كتكلد عنو معنى آخر مستمـز كلدتو قرينة المقاـ، 

كاستنادا إلى ما سبؽ فإف السكاكي قّعد . كىذا المعنى ىك إغراء المخاطب بزيادة الشككل

لظاىرة االستمزاـ الحكارم كأفكاره عمى درجة عالية مف الدقة كالشمكلية، فاالستمزاـ الحكارم 

عنده ىك الناجـ عف خرؽ أحد شركط إجراء المعنى عمى أصمو استنادا إلى المقاـ الذم 

نما يتعدد بتعدد المقامات كالسياقات، فقد يككف  تؤدل فيو، كالمعنى المستمـز ليس كاحدا كا 
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ا، زجرنا تيديدا، كعيدان، أك دعاءن، كعمى حد تعبير صاحب االستمزاـ الحكارم في التداكؿ  تكبيخن

المساني فإف الرجؿ كاف عمى كعي كبير بأّف مفيـك االستمزاـ الحكارم ال يمكف أف تكضع لو 

ضكابط كقكاعد محددة عمى اعتبار أّف الكبلـ يتغير بتغير السياؽ الذم يؤدل فيو، كيرتبط 

كنستطيع القكؿ أّف ما جاء بو السكاكي يفكؽ كبدرجة كبيرة . 1ارتباطا كثيقا بمحظة الخطاب

« بكؿ غرايس»ما سّطره غرايس فيما يخص االستمزاـ الحكارم ، كلعمو يمكننا القكؿ أّف آراء 

 .قاعدتيا الصمبة التي بنيت عمييا ىي آراء السكاكي
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 :مبادئ المحادثة عند ابن وىب/ 4

ـّ التطرؽ  ـّ التطرؽ إلى مفيـك االستمزاـ الحكارم ك بالتحديد عند غرايس ، ك ت بعدما ت

كذلؾ إلى الكعي العربي لمظاىرة ك خاصة عند السكاكي ، سنحاكؿ إسقاط جممة مف ىذه 

عمى كتاب البرىاف في كجكه - كالتي تنضكم تحت لكاء ما يعرؼ باالستمزاـ الحكارم- القكاعد

البياف؛ أم محاكلة تطبيؽ جممة مف المبادئ كالتي تتمثؿ في مبدإ التعاكف كما يحكيو مف 

 .مبادئ فرعية تطبيقيا عمى المدكنة مدار البحث

لقد كرد نص ىذا المبدإ في المسانيات الحديثة عند الفيمسكؼ األمريكي : مبدأ التعاون

، ثـ ذكره (محاضرات في التخاطب)، إذ ذكره ألكؿ مرة في دركسو المعنكنة بػ «بكؿ غرايس»

 :كصيغة ىذا المبدأ (المنطؽ كالتخاطب)لممرة الثانية في المقالة الشييرة لو المكسكمة بػ 

ليكف انتياضؾ لمتخاطب عمى الكجو الذم يقتضيو الغرض منو، ك ينص ىذا المبدأ 

عمى أف يتعاكف المتكمـ كالمخاطب عمى تحقيؽ اليدؼ المكسـك مف الحديث سكاء كاف ىذا 

اليدؼ محددا أثناء الكبلـ أـ قبؿ دخكليما في الكبلـ، كلقد فّرع غرايس عمى مبدئو في 

 :التعاكف قكاعد تخاطبية مختمفة قسميا أربعة أقساـ ىي

 :قاعدتا كـ الخبر كىما -

 لتكف إفادتؾ المخاطب عمى قدر حاجتو. 

 ال تجعؿ إفادتؾ تتعدل القدر المطمكب. 



 

 
126 

 

 ااأسجلاا الحواار  ف  سسا البظاسن  ف وجوه البهسن ابن واب:         المصل الثس ف

 

 :قاعدتا كيؼ الخبر كىما -

 ال تقؿ ما تعمـ كذبو. 

 ال تقؿ ما ليست لؾ عميو بّينة. 

 :قاعدة عبلقة الخبر بمقتضى الحاؿ كىي -

 ليناسب مقالؾ مقامؾ. 

 :قكاعد جية الخبر كىي -

 لتحترز مف االلتباس. 

 لتحترز مف اإلجماؿ 

 لتتكمـ بإيجاز. 

 1 .لترّتب كبلمؾ 

كالمتصفح في صفحاتو ليجده قد  (كتاب البرىاف في كجكه البياف)لعّؿ المتمعف في 

اعتمد فيو صاحبو عمى كثير مف مبادئ غرايس ، كلعؿ أكليا كأىميا مبدأ التعاكف، ىذا الذم 

يقـك عمى أساس تحقيؽ اليدؼ المرجك مف الكبلـ ، كال يتأتى ذلؾ إاّل إذا تعاكف المتكمـ 

 :كالمخاطب، كغرة ىذه القكاعد
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 (Quntity)أو مبدأ الكم : قاعدتا كم الخبرية: 1-أ

ك يقضي ىذا المبدأ إفادة المخاطب عمى قدر الحاجة، كعدـ تجاكز القدر المطمكب  

 .لتكف إفادتؾ المخاطب قدر الحاجة:   أم

: كىذا ما نجده ممثبلن في قكؿ ابف كىب. 1 ال تجعؿ إفادتؾ تتعدل القدر المطمكب

ىؿ كاف : تقكؿ: (ىؿ)البحث عف الكجكد ب : فأكليما: كأنكاع البحث كالسؤاؿ تسعة أنكاع)

ما : تقكؿ: (ما)البحث عف أنكاع المكجكدات ب : نعـ أك ال، كالثاني: كػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أك كذا؟ فيقاؿ

البحث عف : رأيي الفبلني، كالثالث:  كما رأيؾ في كذا؟ فيقاؿ. الحي الناطؽ: اإلنساف؟ فيقاؿ

ىك الذم يحيط بو أربعػة : أّم األشكاؿ المربع؟ فيقاؿ: تقكؿ (أمّ )الفصؿ بيف المكجكدات ب 

عشركف : كـ مالؾ؟ فيقاؿ: تقكؿ (كـ)البحث عف عدد المكجكدات ب : خطكط، كالخامس

ا ، كالسادس البحث عف زمف المكجكدات ب  في : متى كاف ىذا؟ فيقاؿ: ، تقكؿ(متى)درىمن

في : أيف زيد؟ فيقاؿ: تقكؿ (أيف)زمف الرشيد، كالسابع البحث  عف مكاف المكجكدات ب 

: مف خرج؟ فيقاؿ: يقاؿ (مف )الدار، كالثامف البحث عف أشخاص المكجكدات ب 

 2 .(ِلـَ )كالتاسع البحث عف عمؿ المكجكدات بػ ...زيد

                                      

قصي العتابي، دار األماف، : كجكرج يكؿ، التداكلية، ترجمة. 238طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص : ينظر-  1
 .68ىػ، ص 1431ـ، 2010، 1الرباط، ط

 .86، 85البرىاف، ص -  2



 

 
128 

 

 ااأسجلاا الحواار  ف  سسا البظاسن  ف وجوه البهسن ابن واب:         المصل الثس ف

 

 إف المتفحص ليذه األقكاؿ يجدىا جميعيا لـ تتجاكز حد اإلفادة، كلـ تتعد القدر 

المطمكب، إذ كميا كانت مختصرة مكجزة ال تكاد تفكؽ الكممة أك الكممتيف بدءنا بالبحث عف 

 .نعـ أك ال: فيقاؿ- الكجكد بػ ىؿ

 (ال- نعـ)لقد استعمؿ صاحب البرىاف جكابنا مختصرنا قدر الحاجة ال زيادة كال نقصػاف 

كاألمر نفسو يقاؿ عف باقي األقكاؿ، فقد عّرؼ اإلنساف بالحي الناطؽ، كذلؾ لـ يتعد حد 

اإلفادة كاقتصر عمى كممتيف فحسب، كاألمر ذاتو في تعريؼ المربع، فيك الذم يحيط بو 

 .أربعة خطكط

 تعريؼ نراه مكجزنا جدنا اعتمد فيو قائمو عمى مبدإ الكـ، إذ ال تكاد العبارة ُتعّرؼ الشيء 

ابف »فقط كتكصؿ المعنى لممخاطب كال تتجاكز قدر اإلفادة، ككؿ أنكاع البحث التـز فييا 

ا في قكلو لمسائؿ كـ مالؾ؟ عشركف . بمبدإ الكـ الذم يفيد كال يزيد« كىب كما نرل ذلؾ أيضن

كاألمر عينو في البحث عف . فقد اقتصر المجيب عمى جكاب قصير جدنا لكنو أفاد. درىمنا

فالسامع ليذا الجكاب يستفيد ردا يتمثؿ في أّف . « في زمف الرشيد»الزمف الذم كاف جكابو 

فالجكاب كاف شافيا كافيا أفاد معنى دكف زيادة في . المقصكد كاف في زمف ىاركف الرشيد

في سؤاؿ البحث عف المكاف، ككاف " ابف كىب"الكبلـ، كاحتراـ مبدأ الكـ تجمى أيضا عند 

الرد كذلؾ مختصرا في الدار، كما تبّدل مبدأ الكـ في البحث عف األشخاص، ككاف الجكاب 

، فنحسب أّف ىذه (ِلـَ )كاألمر ذاتو يقاؿ في جكاب العمؿ الذم يككف ب-  زيد–كافيا كافيا 

األقكاؿ جميعيا قد راعت قانكف الكـ كالتزمت بو، إذ لـ يتعد فييا صاحب حؽ اإلفادة 
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بالمعنى بكؿ اقتضاب، كما قد تجمى مبدأ الكـ في مكضع آخر، كذلؾ حينما عّرؼ ابف كىب 

قاـ زيد فقد أفدتو : الخبر كؿ قكؿ أفدت بو مستمعو ما لـ يكف عنده كقكلؾ): الخبر قائبل

 .1 (العمـ بقيامو

 لقد راعى ابف كىب في ىذا التعريؼ مبدأ الكـ مراعاة كبيرة كطّبقو بامتياز، إذ أفاد 

المخاطب بمعاف صريحة جمّية لـ تتجاكز الحاجة كلـ تتعد قدر اإلفادة، فمك استعمؿ ابف 

كىب التفصيؿ كالشرح الطكيؿ لكاف قد خرؽ ىذا المبدأ ، فالكؿ يعمـ أّف ىذا المبدأ يدعك 

كقد أكرده ابف كىب  . لئلفادة قدر الحاجة ، كىذا ما نجده كذلؾ في مقاـ آخر مف الكتاب 

فيـ الجماؿ يا رسكؿ : كقد سألو العباس فقاؿ- قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ): في قكلو

 .2(في المساف: ا؟ فقاؿ

 ففي حديث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مراعاة كبيرة لمبدإ الكـ إذ أجاب عميو 

صمكات ا عف سؤاؿ السائؿ بكؿ اختصار، كرغـ ىذا االختصار الشديد فقد استفاد 

ذ أمعنا النظر في  المخاطب عمى قدر ما يحتاج ، كاستخمص أّف الجماؿ مكمنو المساف، كا 

كالطمب كؿ ): المدكنة مدار البحث لكجدنا أّف صاحبيا ابف كىب قد خرقو ، كذلؾ في قكلو

االستفياـ، كالنداء، كالدعاء كالتمني ألّف ذلؾ كمو طمب، فإنؾ إنما : ما طمبتو مف غيرؾ كمنو

تطمب مف ا عز كجؿ بدعائؾ كمسألتؾ، كتطمب مف المنادم اإلقباؿ إليؾ أك عميػؾ كتطمب 
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مف المستفيـ بذؿ الفائدة لؾ ،كمف االستفياـ ما يككف سؤاال عّمػا ال تعممو لتعممو، فيخص 

 ففي ىذا الكبلـ 1(باسـ االستفياـ، كمنو ما يككف سؤاال عّما تعممو ليقر لؾ بو فيسمى تقريرا

فادة المخاطب عمى حد حاجتو  خركج كمي مف مبدإ الكـ القاضي الكبلـ قدر المطمكب، كا 

فحسب، إذ نجده قد فّصؿ في الطمب كأنكاعو عمى خبلؼ ما عمؿ في تعريؼ الخبر، فيذا 

تفصيؿ مطّكؿ كشرح مفّصؿ مف لدف ابف كىب لمطمب كأقسامو، كنحسب أّف في ىذا 

 .تطبيقا لظاىرة االستمزاـ الحكارم- كالذم يعّد خرقا لمبدإ الكـ - التفصيؿ 

 

 (.QUALITY)أو مبدأ النوع : قاعدتا كيف الخبرية/ 2-أ

 :كالقاعدتاف ىما

 .ال تقؿ ما تعمـ كذبو- 

 .2ال تقؿ ما ليست لؾ عميو بّينة- 

كفحكل ىذا المبدأ ىك التركيز عمى الكيفية أك الطريقة التي يتـ بيا سكؽ الخبر صدقا  

- مع كجكد بّينة كافية عميو، كما ترنك إلى مجانبة الكذب قدر اإلمكاف ، كالسبيؿ إلى ذلؾ 

ىك التدليؿ عمى صدؽ القكؿ، فاألدلة تزيد الخبر قكة كتزيد القكؿ صدقا، كتزيد - نحسبو

 .المعمكمة تأكيدا
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عف قاعدة الكيؼ  (الجدؿ كالمجادلة) لقد أفاض صاحب البرىاف الكبلـ في عنصر 

كأّما الجدؿ كالمجادلة فيما قكؿ يقصد بيما إقامة ): التي ترتكز عمى الحجة كالبّينة فقاؿ

الحجة فيما اختمؼ فيو اعتقاد المتجادليف، كيستعمؿ في المذاىب كالديانات، كفي الحقكؽ 

 .1(كالخصكمات ، كفي التسؤؿ كاالعتذارات، كيدخؿ في الشعر كالنثر

 فابف كىب يصّرح في ىذا القكؿ بأّف المجادؿ كجب عميو بناء أقكالو عمى حجج كأدلة 

المتكمـ )دامغة ليقنع بيا المخاطب ، كال سيما إذا كاف في األمر خبلؼ بيف الطرفيف 

ككثيرة ىي المياديف التي يدخؿ فييا الجدؿ القائـ عمى اإلقناع ، كقد ذكرىا ابف . (كالمخاطب

كىب، كلعّؿ ىذا مف صميـ فحكل مبدإ الكيؼ القائـ عمى األقكاؿ الصادقة المدلمة، كاستدؿ 

َوََل ُتَجاِدُلوا َأْىَل ﴿: بالعديد مف اآليات الحاممة لمفظ الجدؿ كمرادفاتو فذكر اآليات التالية

، كقاؿ 3﴾يـَْوَم تَْأِتي ُكلُّص نـَْفٍس ُتَجاِدُل َعْن نـَْفِسَها﴿: ، كقاؿ أيضا2﴾اْلِكَتاِب ِإَلَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ 

ككميا آيات تتكمـ عف 4.﴾َوَحاجَُّو قـَْوُمُو قَاَل أَُتَحاجُّصونِّي ِفي اللَِّو َوَقْد َىَدانِ عمى لساف إبراىيـ ﴿

الجدؿ كالحجاج، فالمتكمـ يمجأ إلى الحجج كاألدلة كالبراىيف حتى يقّكم كبلمو كيعضده، كيشّد 

بعضو بعضا، كيبّيف حقو كيدحض باطمو ، شريطة أف يككف ىذا المتكمـ بميغا في برىانو 

قناعا كثرة . فصيحا في بيانو، قكّيا في كبلمو كاألمر الذم زاد كبلـ ابف كىب قكة كا 
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استشياداتو   كالسيما اآليات التي عّضدت كبلمو، كنحسب أّف ىذه األدلة تطبيقا لمبدإ 

كأّما  ): الكيؼ القاضي بتكظيؼ الحجج كاستعماؿ البراىيف كىك كذلؾ ما اعتمده في قكلو

األمثاؿ فإّف الحكماء كالعمماء كاألدباء لـ يزالكا يضربكف األمثاؿ كيبّينكف لمناس تصّرؼ 

األحكاؿ بالنظائر كاألشكاؿ، كيركف ىذا النكع مف القكؿ أنجح مطمبا كأقرب مذىبا، كلذلؾ قاؿ 

َنا لِلنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرَ ِن ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ ﴿: ا عز كجؿ نما فعمت العمماء ذلؾ  . 1﴾َوَلَقْد َضَربـْ كا 

ألّف الخبر في نفسو إذا كاف ممكننا فيك محتاج إلى ما يدؿ عمى صحتو، كالمثؿ مقركف 

فابف كىب يصّرح في ىذا القكؿ أّنو لطالما استعمؿ العمماء كاألدباء األمثاؿ . 2(بالحجة

لككنيا أنجح مطمبا كأقرب مذىبا، أم بيا يتحقؽ المطمكب بنجاح كعميو تتحقؽ الفائدة مقترنة 

باإلقناع ؛ فاألخبار محتاجة دكما إلى ما يشّد سندىا ، كما يدؿ عمى صحتيا ككانت األمثاؿ 

إني ال : أال ترل أّف ا عز كجؿ لك قاؿ لعباده): كفيمة بذلؾ، كيستشيد ابف كىب بقكلو

ا إلى أف يدؿ عمى العمة فيو ككجو  أشرؾ أحدا مف خبلئقي في ممكي لكاف ذلؾ قكال محتاجن

ُفِسُكْم َىْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ﴿: الحكمة في استعمالو فمّما قاؿ َضَرَب َلُكْم َمَثًي ِمْن أَنـْ

ُفَسُكمْ  ُتْم ِفيِو َسَواٌء َتَ اُفونـَُهْم َكِ يَفِتُكْم أَنـْ َناُكْم فَأَنـْ  فكانت الحجة 3﴾ِمْن ُشرََكاَء ِفي َما َرزَقـْ

، كنحسب أّف 4مقركنة بما أراد أف يخبرىـ بو مف أنو كاحد ال شريؾ لو في ممكو كفي خمقو
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ىذا مراعاة لمبدإ الكيؼ الذم يقضي بالقكؿ مقركنا بالحجة كالدليؿ المقنعيف ؛ فيما يجعبلف 

 .المخاطب مقتنعا ال ريب لديو تجاه الخبر الذم تمّقاه، أك تجاه ما سمع مف كبلـ

 كتطبيقا كذلؾ لمبدإ الكيؼ ىاىك ابف كىب يشير في مكضع آخر إلى التدليؿ كاإلقناع 

فالظاىر مف ذلؾ ما أدرؾ بالحّس كتبّيننا حرارة ... إّف األشياء ظاىرة ك باطنة  ): فيقكؿ

أك ما أدرؾ بنظرة العقكؿ التي تتساكل العقكؿ فييا مثؿ تبّيننا أّف الزكج ... النار كبركدة الثمج

كأّف الكؿ أكثر مف الجزء ، كالباطف ما غاب عف الحّس كاختمفت العقكؿ في . خبلؼ الفرد

إثباتو ؛ فالظاىر مستغف بظيكره عف االستدالؿ عميو كاالجتماع عميو ككأّف الظاىر ىذا 

حجة في نفسو عمى نفسو ألنو ال خبلؼ لو، كالباطف ىك المحتاج إلى أف يستدؿ عميو 

  .1بضركب االستدالؿ

 فالقكؿ الظاىر عمى حد تعبير ابف كىب ال يتطمب إثباتا كال يحتاج دليبل، كال يستحؽ 

إقناعا كذلؾ ألنو بّيف كاضح ال غمكض عميو كال شية فيو، أّما الباطف فيك غامض مبيـ ال 

يتضح مالـ يقرف بحجة كيصطحب بدليؿ، كنحسب أّف األشياء الظاىرة التي ال تتطمب دليبل 

كعمبل بيذا يقكؿ . نحسبيا خرقا لمبدإ الكيؼ، أّما األشياء الباطنة فيي تطبيؽ تاـ ليذا المبدإ

نّضر ا امرءا : كمف األثر قكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ): ابف كىب في مكضع آخر

ببلغ : سمع مقالتي فكعاىا فأّداىا كقكلو ليبّمغ الشاىد منكـ الغائب، كلـ يأمر بذلؾ إال كا 
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، فالرسكؿ 1(الشاىد الغائب يكجب الحجة، كاستماع الغائب مف الشاىد يكسب عمما كفائدة

صمى ا عميو كسمـ في حديثو يدعك لمف سمع قكلو ففيمو فأّداه عمى أحسف كجو، فسامع 

ذا بّمغو لمغائب بنفس الطريقة فقد أثار إقناعو،  القكؿ بسماعو لو يحمؿ حجة، كيممؾ دليبل كا 

ككصؿ إلى إكسابو عمما كتحصيمو فائدة مدّعمة بحجج كأدلة ، كىذا ما ينادم بو مبدأ الكيؼ 

الذم يسعى إلى إقناع المخاطب عمى أم كجو، كفي الحديث الثاني يأمر صمى ا عميو 

إلى -  صمى ا عميو كسمـ–يأمره بتبميغ كبلمو " الشاىد"كسمـ الحاضر أك كما يسمو 

 .الغائب، كالشاىد دائما يممؾ الحجة كيحمؿ اإلقناع، كفي كؿ ىذا تطبيؽ أكيد لمبدإ الكيؼ

 relation: قاعدة عالقة الخبر بمقتضى الحال أو مبدأ العالقة/ 3-أ

 .2 ليناسب مقالؾ مقامؾ

 كيقتضي ىذا المبدأ أف يككف لكؿ مقاـ مقاؿ ، كيتجمى ىذا في تعريؼ ابف كىب 

القكؿ المحيط بالمعنى المقصكد مع اختيار الكبلـ، كحسف النػظاـ، ): لمببلغة كفيو يقكؿ

 .3(كفصاحة المساف

 فيذا يكجب عمى المتكمـ أف يقكؿ ما يقصد فػػػػػػػػػػػػي الكقت المناسب ك المكاف المناسب  

الببلغة ىي ): المقاـ الذم يتطمب ذلؾ ، كيعّرؼ أيضا الببلغة في مكاف آخر فيقكؿ ك
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كلعّؿ ىذا . 1(االكتفاء في مقامات اإليجاز باإلشارة، كاالقتدار في مكاطف اإلطالة عمى الغزارة

إذ البد مف االعتماد -  لكؿ مقاـ مقاؿ–ما دعت إليو قاعدة عبلقة الخبر بمقتضى الحاؿ 

عمى اإلشارة في حاؿ اإليجاز، كعكس ذلؾ في مكاطف اإلطالة إذ البد مف أف يككف الكبلـ 

غزيرا أم مفّصبل مسيبا، فمقاـ اإليجار يكجب االكتفاء باإلشارة، أّما مقاـ اإلطالة فيكجب 

كأف يككف ... ): الغزارة، كتباعا لمبدإ العبلقة ىا ىك ابف كىب يصّرح بكجكب تطبيقو في قكلو

 عارفا بمكاقع القكؿ كأكقاتو كاحتماؿ المخاطبيف لو، فبل يستعمؿ اإليجاز ؿالخطيب أك المترس

في مكضع اإلطالة فيقصر عف بمكغ اإلرادة ، كال اإلطالة في مكضع اإليجار فيتجاكز في 

مقدار الحاجة إلى اإلضجار كالمبللة، كال يستعمؿ ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة، كال 

لكؿ : كبلـ الممكؾ مع السكقة، بؿ يعطي كؿ قـك مف القكؿ بمقدارىـ كيزنيـ بكزنيـ فقد قيؿ

 .2(مقاـ مقاؿ

فمقاـ اإليجاز يتطمب  (لكؿ مقاـ مقاؿ) تصريح أكيد مف لدف ابف كىب يعالج قضية 

اإليجاز، كاإلطالة فيو تقصر عف بمكغ المعنى المراد، كمقاـ اإلطالة يتطمب إطالة، إذ لك 

استعممت في مكضع إيجاز لتجاكزت الحاجة ككصمت إلى المبللة ، ككذا كتطبيقا لنفس 

المبدإ أال يستعمؿ ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة مف الّناس، كأاّل يستعمؿ كبلـ الممكؾ 

كىك يخاطب السكقة مف الّناس، بؿ يخاطب كؿ فئة عمى قدرىا، كيزف كؿ فرد بميزانو، كقد 
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كىناؾ كفي مكاضع يراعى ىذا المبدأ لكف دكف -  لكؿ مقاـ مقاؿ–صّرح بيذا المبدإ قائبل 

كمما يزيد في حسف الشعر ): تصريح بذلؾ كلكف يستشؼ مف حديثو، ككمثاؿ عمى ذلؾ قكلو

حسف اإلنشاد كحبلكة النغمة، كأف يككف الشاعر قد عمد إلى : كيمّكف لو حبلكة في الصدر

معاني شعره فجعميا مّما يشاكميا مف المفظ ؛ فبل يكسك المعاني الجدية ألفاظا ىزلية 

سامعيا، كلكنو -  يستثقميا–كال يكسك المعاني اليزلية ألفاظا جدية فيستكخميا - فيسخفيا

فالشاعر الحاذؽ ىك صاحب اإلنشاد . 1(يعطي كؿ شيء مف ذلؾ حقو، كيضعو مكضعو

الحسف كالنغمة الحمكة، كىك الذم يعمد إلى معاني شعره فيجعميا فيما يناسبيا، فبل يستعمؿ 

األلفاظ اليزلية في المعاني الجدية ألنيا تسخفيا، كما ال يكظؼ األلفاظ الجدية في المعاني 

نما يستعمؿ لكؿ معنى ما يبلئمو مف الجد كاليزؿ، كنحسب أّف ىذا ىك  اليزلية ألنيا تثقميا كا 

عيف الفكرة القائمة لكؿ مقاـ مقاؿ، إذ المعاني الجدية تتطمب ألفاظا جدية كالمعاني اليزلية 

تستدعي ألفاظا ىزلية، إنو تطبيؽ كامؿ لمبدإ العبلقة، كىذا ما نجده في مقاـ آخر يقكؿ فيو 

كمف الصكاب أف يعرؼ أكقات الكبلـ كأكقات السككت، كأقدار األلفاظ،  ): صاحب البرىاف

كأقدار المعاني، كمراتب القكؿ، كمراتب المستمعيف لو، كحقكؽ المجالس ، كحقكؽ 

المخاطبات فييا فيعطي كؿ شيء مف ذلؾ حقو، كيضـ كؿ شكؿ منو إلى شكمو كيأتيو في 

كقتو، كبحسب ما يكجبو الرأم لو، فإنو متى أتى اإلنساف بالكبلـ في كقتو أنجحت طمبتو، 

                                      

  .147البرىاف ،- 1



 

 
137 

 

 ااأسجلاا الحواار  ف  سسا البظاسن  ف وجوه البهسن ابن واب:         المصل الثس ف

 

، فالصكاب ىك أف يعرؼ المرء األكقات التي يجب أف يتكمـ 1(كعظمت في الصكاب منزلو

فييا، كاألكقات التي يجب أف يسكت فييا، كأف يضع األلفاظ عمى قدر المعاني، كما كجب 

عميو أف يراعي مراتب القكؿ كمراتب المستمعيف كحقكؽ المجالس، ككذا حقكؽ المخاطبات، 

كأف يعطي لكؿ مجمس حقو مف الكبلـ، كأف يعطي لكؿ قكؿ مرتبتو مف المعنى ألنو كمما 

تكمـ المرء بالكبلـ في كقتو المناسب نجحت طمبتو كحقؽ فائدتو ، كىذا فحكل مراعاة لكؿ 

 .مقاـ مقاؿ

كمّما ينبغي لمشاعر ):  يكمؿ صاحب البرىاف في عرض كتفصيؿ ىذا المبدإ إذ يقكؿ

أف يمزمو فيما يقكلو مف الشعر أاّل يخرج في كصؼ أحد ممف يرغب إليو أك يرىب منو أك 

ييجكه أك يمدحو أك يغازلو عف المعنى الذم يميؽ بو ك يشاكمو؛ فبل يمدح الكاتب بالشجاعة، 

كال الفقيو بالكتابة كال األمير بغير حسف السياسة كال يخاطب النساء بغير مخاطبتيف كلكف 

يمدح كؿ أحد بصناعتو، كبما فيو مف فصيمتو، كييجكه برذيمتو كمذمـك خميقتو، كيغازؿ 

النساء بما يحسف مف كصفيف كمداعبتيف، كالشككل إلييف، فإّف في مفارقتو ىذه السبيؿ التي 

ذا كضعت األشياء  نيجناىا، كسمككو غير ىذه الطريؽ كضعا لؤلشياء في غير مكاضعيا، كا 

 .2(في غير مكاضعيا قصرت عف بمكغ أقصى مكاقعيا
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 كضركرة االلتزاـ بو في كؿ –لكؿ مقاـ مقاؿ -  ألّح ابف كىب عمى تطبيؽ مبدإ 

نما يمدحو بجماؿ كتابتو، كحسف  الحاالت؛ فالشاعر الفحؿ ال يمدح الكاتب بالشجاعة كا 

نما كجب عميو أف يمدحو بالديف كالكرع، كما كجب عميو أف  لغتػػػػو، كال يمدح الفقيو بالكتابة كا 

الميـ أف تمدح كؿ أحد بصناعتو، كييجك كؿ فرد برذيمتو ... يمدح األمير بحسف السياسة 

ألّنو إذا فارؽ ىذا السبيؿ كضع األشياء في غير مكاضعيا، كبالتالي خرؽ ليذا المبدأ ك 

بالتالي يتحقؽ االستمزاـ الحكارم، كفي مكضع آخر ىاىك ابف كىب يؤكد عمى ضركرة 

التي تصمح لمقكؿ، كانتياز الفرصة فييا إذا أمكنت كاستشيد - كارتقابيا- اختيار األكقات

انتيزكا الفرص فإنيا تمر كمر السحاب، كلمسككت أكقات ىك فييا  ): بقكؿ أمير المؤمنيف

 .1(أمثؿ مف الكبلـ

ففرص الكبلـ ليست دائما -  لكؿ مقاـ مقاؿ– كلعّؿ كؿ ىذه األقكاؿ تدّعـ مقكلة 

نما ىي تمر مّر السحاب لذلؾ عمى المرء انتيازىا  سانحة لو كسامحة لصاحبيا بالقكؿ ، كا 

 .متى سمحت لو الفرصة بذلؾ

 :مبدأ الحال أو قاعدة جية الخبر- 4-أ

 .لتحترز مف االلتباس:  - فحكاىا

 .لتحترز مف اإلجماؿ   -  
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 .لتتكمـ بإيجاز   -  

 .1لترتب كبلمؾ   -  

 ك مدار اختبلؼ ىذه القاعدة عف القكاعد السابقة أّنيا ال ترتبط بما قيؿ، بؿ بما يراد 

قكلو، كالطريقة التي يجب أف يقاؿ بيا، كلعّؿ اليدؼ منيا  ىك تجنب االضطراب كالممؿ 

التـز -كاإليجاز المخؿ في القكؿ فيي ترتبط إذف بالقاعدة األساسية التي نعبر عنيا بػ  

، فيذه القاعدة إذف تتطمب تجنب االلتباس كاالحتراز مف اإلجماؿ، كفي الكقت 2-الكضكح

نفسو تدعك لئليجاز كترتيب الكبلـ، كىذا يظير عند ابف كىب في عنصر الحذؼ الذم يقكؿ 

بيسير القكؿ إذا كاف المخاطب عالما بمرادىا  فيو فإف العرب تستعممو لئليجاز ك االختصار

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَـُّقوا َما بـَْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم فيو، كقد استدؿ بقكلو تعالى ﴿

  .4(3﴾تـُْرَحُمونَ 

 لقد اعتبر ابف كىب الحذؼ عنصرا ميما يستعمؿ لئليجاز كاالختصار كاالكتفاء 

بالقدر المطمكب، فالمكلى تعالى اكتفى في اآلية السالفة الذكر بيذا القدر مف الكبلـ ألنو 

ذا  سبحانو يعمـ أنو معمـك عند المخاطب لذلؾ فبل داعي لئلسياب كاإلطالة، ككاف التقدير كا 
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فالحذؼ إذف عنصر فّعاؿ . 1قيؿ ليـ اتقكا ما بيف أيديكـ كما خمفكـ استكبركا كعتكا كتمادكا

في قاعدة الجية التي تشترط االختصار في الكبلـ ك خصيصا إذا كاف معمكما لدل 

المخاطب، ألنو إذا عمـ الخبر ككرر كأطيؿ فيو قضي عمى الركنؽ كالجماؿ ، كما أشار ابف 

كىب إلى عنصر غاية في األىمية كىك حسف النظاـ الذم يقصد بو في قاعدة الجية ترتيب 

الببلغة ىي القكؿ المحيط بالمعنى ): الكبلـ كي يككف كاضحا في ذىف المخاطب فيقكؿ

كزدنا حسف النظاـ ألنو قد ... المقصكد مع اختيار الكبلـ كحسف النظاـ، كفصاحة المساف

يتكمـ الفصيح بالكبلـ الحسف اآلتي عمى المعنى كال يحسف ترتيب ألفاظو، كيصّير كؿ كاحد 

مع ما يشاكمو، كال يقع ذلؾ مكقعو، فمما أتى في نياية النظـ قكؿ أمير المؤمنيف في بعض 

فأتبع كؿ حرؼ « أيف مف سعى كاجتيد، كجمع كعدد كزخرؼ كنجد، ك بنى كشيد»: خطبو

أيف مف سعى كنجد، كزخرؼ كشّيد، ك : بما ىك مف جنسو، كما يحسف معو نظمو، كلـ يقؿ

بنى كعدد، كلك قاؿ ذلؾ لكاف كبلما مفيكما مستقيما، ككاف مع ذلؾ فاسد النظـ، قبيح 

فقاعدة الجية تدعك إلى ترتيب الكبلـ حتى يككف كبلما مفيكما مرتّبا منّسقا، ككذا . 2(التأليؼ

كاعمـ أّف الشاعر إذا أتى ): تدعك لمراعاة المكاضع التي ينبغي فييا استعماؿ اإليجاز فيقكؿ

بالمعنى الذم يريده أك المعنييف في بيت كاحد كاف في ذلؾ أشعر منو إذا أتى بذلؾ في 
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؛ أم أّف الشاعر إذا أكجز معنييف في بيت كاحد كاف ذلؾ فصاحة منو كببلغة مف 1(بيتيف

فإّف اإليجاز ينبغي أف ... ): لدنو ىذا فيما يخص الشعر، أما فيما يخص النثر فيقكؿ

يستعمؿ في مخاطبة الخاصة، كذكم األفياـ الثاقبة الذيف يجتزئكف بيسير القكؿ مف 

نما ...كثيره لذلؾ ال ترل في الحديث عف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاألئمة شيئا يطكؿ، كا 

 .2(االقتصار يأتي عمى غاية االختصار ك

 فاإليجاز عمى حد قكؿ ابف كىب يككف مع خاصة الخاصة كأصحاب الفيـ الثاقب 

كنحسب أنو في اإليجاز مراعاة لقاعدة الجية كفي السياؽ نفسو أنو ركم عند عمار بف ياسر 

أمرنا رسكؿ ا صمى ا عميو : لك زدتنا، فقاؿ: تكمـ يكما فأكجز فقيؿ لو)رضي ا عنو 

 .3(كسمـ باختصار الخطب

 كعميو فاإليجاز مطمكب في قاعدة الجية كالسيما إذا كاف معمكما عند المخاطب أك 

كاف ىذا المخاطب منو ذكم األفياـ الثاقبة، كقد ضرب صاحب البرىاف أمثمة عديدة عف 

 ): الرسائؿ القصيرة التي حممت المعنى كخمدت عبر التاريخ، أكجزت فعبرت فخمدت كمنيا

ما اعتزلت-  كقؿ شاكركؾ–قد كثر شاككؾ   .4(فإّما عدلت كا 
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كال تتحدث بكبلـ غير  كمف شركط جية الخبر أيضا االلتباس؛ أم ال تتكمـ بغمكض 

مفيـك بؿ يجب عميؾ أف تفصح عف الكبلـ الذم أنت بصدد قكلو لمسامع حتى يفيمو سكاء 

أصؿ الفصيح مف ): كاف لمعاـ أـ لمخاص، كمنيا يبمغ المعنى المقصكد، كفي ىذا يقكؿ

الكبلـ ما أفصح عف المعنى، كالبميغ ما بمغ المراد، كمف ذلؾ اشتقا، فأفصح الكبلـ ما أفصح 

ألف الكبلـ إنما كضع ليعرؼ بو السامع مراد ... عف معانيو، كلـ يحكج السامع إلى تفسير لو

 .1(القائؿ

فالفصيح مف الكبلـ ىك الذم يفصح عف معانيو، كال يحتاج السامع عمى إثر ذلؾ إلى 

تفسير لو، كلعّؿ ىذا ما يقصد بو اإللتباس أك الغمكض األمر الذم جعؿ غرايس يدعك 

لتجنبو كي يفيـ المعني المقصكد، كعميو تتحقؽ الغاية المرجكة مف الكبلـ، كلعميا الفيـ 

فبل نرل داعيا لمكبلـ إذا لـ يؤد صاحبو المعنى المقصكد، .  كاإلفياـ دكف غمكض أك إبياـ

كال يتأتي ذلؾ حسب ىذه القاعدة إال بتجنب الغمكض كنيج أفصح السبؿ لتحقيؽ الغاية 

 .المنشكدة إنيا كصكؿ المعاني دكف أف يككف سامعيا يعاني

 :مبدأ التأدب واعتبار جانب التيذيب- ب

في مقالتيا " ركبيف الككؼ"إنو المبدأ التداكلي الثاني بعد مبدإ التعاكف، كقد كرد عند 

 : ، كصيغة ىذا المبدأ(منطؽ التأدب)الشييرة 
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عمى تحقيؽ الغاية -  في تعاكنيما–لتكف مؤدبنا كيقضي بأف يمتـز المتكمـ كالمخاطب 

التي مف أجميا دخبل في الكبلـ مف ضكابط التيذيب ماال يقؿ عّما يمتزماف بو مف ضكابط 

 .1التبميغ، كيتفرع ىذا المبدأ إلى

 :قاعدة التعفؼ كمقتضاىا- 1

 . ال تفرض نفسؾ عمى المخاطب

 :قاعدة التشكؾ كمقتضاىا- 2

 .لتجعؿ المخاطب يختار بنفسو      

 :قاعدة التكدد ك مقتضاىا - 3

 . لتظير الكد لممخاطب

 

 :قاعدة التعفف: 1-ب

إنيا قاعدة تكجب عمى المتكمـ أال يستعمؿ مف العبارات إال ما يمّكف مف حفظ مسافة  

بينو كبيف المخاطب فبل يفاتحو بما يكشؼ أحكاؿ أحدىما لآلخر متجنبا الصيغ التي  تحمؿ 

داللة كجدانية مثؿ أفعاؿ القمكب ، كال يحممو عمى فعؿ ما يكره محترزا مف استعماؿ عبارات 
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الطمب المباشرة ، كال يقتحـ عميو شؤكنو الخاصة إال باالستئذاف قبؿ الكبلـ فييا كاالعتذار 

 .1بعده

كأما السؤاؿ فينبغي أف ):  كابف كىب التـز بيذه القاعدة في مكاضيع نذكر منيا قكلو

يككف  عز كجؿ بالتذلؿ كاالستكانة، كلمناس بالتعفؼ كالقناعة، كمجانبة التذلؿ كالضراعة، 

كما يقرب مف - عز كجؿ - فقد ركم أف بعض الحكماء سئؿ عما يقرب العبد مف ا 

فأف تسمو كأّما ما يقربؾ مف الناس فأاّل -  عز كجؿ–أّما ما يقربؾ مف ا : الناس فقاؿ

 .2تسميـ

إذ ال يتذلؿ -  كىك التعفؼ– دعكة صريحة مف لدف ابف كىب إلى العمؿ بيذا المبدإ 

ألّف . المرء إال  عز كجؿ، أما لمناس فبلبد كأف يتعفؼ تجاىيـ ، كيككف قانعا بما عندىـ

فقد جبمت القمكب عمى حّب . ىذا التعفؼ كىذه القناعة يجعبلف العبد قريبا مف الناس

المتعففيف، كما جبمت عمى النفكر مف المتذلميف، كعمى عكس ذلؾ كاجب عمى المرء التذلؿ 

 كسؤالو ألف ا عز كجؿ يحب الذيف يسألكنو كيتذلمكف إليو بالدعاء كالقنكت كالتضرع 

ركم أف رجبل سأؿ ): كاإلخبات، كلقد تطرؽ ابف كىب في مكضع آخر ليذا المبدإ فيقكؿ

ال تسأؿ الناس شيئا، فإذا : "رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أف يعممو عمبل يدخمو الجنة فقاؿ
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أردت حاجة مف ا عز كجؿ فاسألو إّياىا فيما بينؾ كبينو، كأخمص النية لو، كتطير مف 

 1 .(الذنكب المكبقة بالتكبة كاالستغفار، فإنو سميع الدعاء فعاؿ لما يريد

نما يسأؿ رب الناس كيخمص النية لو،   فالمرء مطالب بأاّل يسأؿ الناس شيئا، كا 

كيتطير مف الذنكب المكبقة، فإف فعؿ ذلؾ فدعكتو مستجابة بإذف ا، أّما في سؤاؿ الناس 

ذا أردت ... ): فبعد عف التعفؼ كقرب مف التذلؿ كىذا ما دعا إليو صاحب البرىاف قائبل كا 

حاجة مف المخمكقيف فمّثؿ في نفسؾ عز الغنى كذؿ الحاجة، كما تريقو مف ماء كجيؾ في 

المسألة، ثـ انظر فإف كاف ذلؾ مندكحة عف تمؾ الحاجة تكرمت عنيا، كعزفت عف التذلؿ 

ف كجدت الحاؿ يضطرؾ إلييا عممت في مسألة مف ال تعرؾ مسألتو  2(لممسألة فييا، كا 

تصريح أكيد بكجكب التزاـ مبدإ التعفؼ الذم يقضي بأاّل يفرض المتكمـ نفسو عمى 

المخاطب، كأاّل يسأؿ الناس شيئا إال إذا اضطر شديد االضطرار ألف في ذلؾ تكّرما كحفظا 

ف لـز األمر ككجب عميو أف يسأؿ الناس فبل يسأؿ أّيا كاف، بؿ يخصص   –لماء الكجو، كا 

كليس ينبغي لمعاقؿ أف يسأؿ مشيكرا بالبخؿ،  ): فيمف يككف السؤاؿ فيقكؿ- ابف كىب

كاللئيما بالطبع كال قميؿ ماء الكجو، كال حديث عيد بسمطاف أك نعمة فإف نتيجة سؤاؿ ىؤالء 

الحرماف، كىـ أعكاف الزماف عمى اإلنساف، كينبغي لو أاّل يسأؿ إاّل ممكنا يجكز أف يسعفو، 

ك كيؼ ذلؾ؟ قيؿ ألنو ال يسأؿ إال ما يجكز، ك :إف العاقؿ ال يرد عف حاجتو فقيؿ: فقد قيؿ

                                      

 .222البرىاف ، ص - 1
 .222المرجع نفسو ، ص - 2



 

 
146 

 

 ااأسجلاا الحواار  ف  سسا البظاسن  ف وجوه البهسن ابن واب:         المصل الثس ف

 

فإنو إذا فعؿ ذلؾ ... أاّل يحمؿ المسئكؿ إذا أنس منو كـر طبع كحسف إسعاؼ فكؽ طاقتو

 .1(أحرجو

 فالعاقؿ مف البشرية كالمتعفؼ بالسجية يعرؼ لمف يكجو سؤالو ؛فبل يسأؿ بخيبل كال 

لئيما كال قميؿ ماء الكجو، كال صاحب نعمة حديثة، ألف كؿ ىؤالء سيردكنو كال يناؿ منيـ 

نما يسأؿ صاحب  سكل الحرماف كالصد كالنكراف، فالمرء ال يرد عف حاجتو بسؤاؿ ىؤالء ، كا 

 .طبع كريـ، كخمؽ حميـ، كىذا ما يحفظ ماء الكجو كعميو يتحقؽ مبدأ التعفؼ

 : قاعدة التشكيك: 2-ب

كمقتضاىا جعؿ المخاطب يختار بنفسو؛ أم أف يتجنب أساليب التقرير كيأخذ بأساليب 

 .2االستفياـ كما لك كاف متشككا في مقاصده، بحيث يترؾ لممخاطب مبادرة اتخاذ القرارات

أما إذا عدنا إلى المدكنة قيد الدراسة فنجد أّف صاحبيا قد أدرج ىذه القاعدة في باب  

فإّف مف كاف عقمو صحيحا، ككاف تمييزه معتدال، كعممو ثابتا، ... ): الظف كالتخميف إذ يقكؿ

ظف الرجؿ قطعة مف : كسمـ مف متابعة اليكل فيما يكاقع الظف فيو فقد صدؽ ظنو، كقد قيؿ

فإذا أردت أف يصدؽ ظنؾ فيما تطمبو بالظف مما ال تصؿ إلى معرفتو بقياس كال ... عقمو
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خبر فأقـ الشيء الذم يقع ظنؾ إلى سائر أقسامو في العقؿ، كأعط كؿ قسـ حقو مف 

 .1(التأمؿ

 أم أّف المخاطب الذم يحتكـ إلى عقمو ىك الذم يككف تمييزه معتدال، كظنو صادقا، 

كىك الذم يعطى كؿ جزء حقو مف التأمؿ كالتفكير، كعميو يستطيع الجـز في األمر كيصبح 

كذلؾ مثؿ أف ...): ظنو صادقا ال شؾ فيو، كيضرب ابف كىب مثاال عف الظف فياىك يقكؿ

تظف بإنساف عداكة لؾ، كال يتبيف ذلؾ في تغيير كجيو لؾ، كال نبك طرفو عنؾ، كال في شيء 

مما يظير مف فعمو بؾ فتحضر األشياء التي تكقع العداكة بيف المتعادييف كالميراث مثبل ، 

كما أشبو ذلؾ مف الكجكه المكجبة لمعداكة، ثـ تنظر فإف اجتمعت بينكما تمؾ األحكاؿ أك 

ف كجدتو ينفرد ... أكثرىا أكقعت كىمؾ عمى أنو لؾ عدك فتجّنبو كعاممو معاممة العدك كا 

ببعضيا استبريت صحة الظف بأف تنظر ىؿ جمعكما بعض ما يكجب المطؼ كالمكدة، كيزيؿ 

ثمبة تمؾ الخمو كإحساف متقدـ أك غير ذلؾ، ثـ كازنت بيف الخبلؿ المكجبة لمعداكة كالخبلؿ 

ف لـ تجد بينكما ما يكجب العداكة  المكجبة لمصداقة، ككنت في حيز األقكل مف الصنفيف، كا 

 .2(أزلت عف قمبؾ باب الظنة

 فينا تطبيؽ فعمي لقاعدة التشكيؾ إذ المرء محتار في عداكة شخص مالو أـ ال فيبيف 

لو ابف كىب كيؼ يستطيع أف يتخذ القرار الصحيح ىؿ ىك عدك لو فعبل أـ أنو مجرد ظف 
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خاطئ ، كعميو أف يقارف خبلؿ المشككؾ فيو خبللو المكجبة لمعداكة ، كخبللو المكجبة 

ىك مف يتخذ القرار كيقر بأنو عدك - المخاطب- لممحبة، كيختار الكفة األكلى، فينا الشخص

 .لو أـ ال، كنحسب أّف ىذه ىي قاعدة التشكيؾ

 كلقد جاء صاحب البرىاف بمثاؿ آخر احتكـ فيو إلى نكع مف الحيمة لدخكؿ الشؾ في 

قمب أمير المؤمنيف إذا أنو أتى بامرأتيف ك صبي كادعت كؿ كاحدة منيما أف الصبي ابنيا 

فأعمؿ أمير المؤمنيف فكره كظنو فعمـ أّف مف شأف الكالدة الرقة عمى الكلد ، كالمحبة لدفع 

خذ السيؼ كاقطع الكلد - اآلفة عند فقاؿ لقنبر مكلى سيدنا عمي بف أبي طالب كـر ا كجيو

: نصفيف، كادفع إلى كؿ كاحدة منيما نصفو، فمّما سمعت الكالدة بذلؾ أدركيا اإلشفاؽ فقالت

 .1(فعمـ أنو ابنيا فسّممو إلييا. أنا أسمح بحصتي لصاحبتي

فاإلماـ عمي كـر ا كجيو بفعمو ىذا أجبر الكالدة عمى اتخاذ قرار ترؾ حصتيا 

ف أخذتو صاحبتيا . لصاحبتيا ، كىي مف قررت ىذا االختيار  اختارت أف يبقى ابنيا حيا كا 

عمى أف يقطع نصفيف كتفقده نيائيا، ككاف اختيارىا نعـ االختيار، ككاف رأييا نعـ الرأم، كىنا 

اإلماـ عمي لـ يقرر ىك، ك إنما ترؾ القرار لمكالدة الحقيقية، كلعؿ ىذا ما تدعك إليو ىذه 

 .القاعدة
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ككذلؾ فعؿ ... ): كمثاؿ آخر ضربو ابف كىب، كىك ليس  ببعيد مف سابقو إذ يقكؿ

بالرجميف المذيف ادعى كؿ كاحد منيما أف اآلخر عبده فإنو عمـ ما يتداخؿ النفس مف الجزع 

عند معاينة المكت، كأف تمؾ الحاؿ تذىؿ عف لزـك الدعكل، كتشغؿ عف طمب الحجة 

اضرب عنؽ  العبد فثنى العبد عنقو حذرا مف : فقّدميما كمّد أعناقيما، كقاؿ لبعض أصحابو

 .1(السيؼ فظير بذلؾ أنو العبد دكف اآلخر فسّممو إلى صاحبو

 فتصرؼ اإلماـ عمي كّرـ ا كجيو قمة في الذكاء إذ عرؼ أف مقاـ المكت يذىؿ 

كينسي ما يطمبو العبد مف حاجة في الدنيا، كقرر قطع رقبتييما ، كلخكؼ العبد الشديد كىمعو 

مف المكت سّمـ رقبتو بنفسو متخذا القرار مؤكدا أنو ىك العبد، كىكذا اختار العبد القرار 

فالعبد أيضا التـز بقاعدة التشكيؾ كاختار القرار . الصائب األمر الذم جّنبو كسيده المكت 

 .(عمى بف أبي طالب كـر ا كجيو)بمحض إرادتو دكف إلزاـ مف المتكمـ 

 ك كثيرة ىي المكاضع التي طّبؽ فييا صاحب البرىاف قاعدة التشكيؾ، كلكف حسبنا أف 

كأعمـ أّف القكؿ المنفى ليس يكجب حكما غير حكـ ): نضيؼ مثاال آخر فقط كفيو يقكؿ

زيد غير قائـ : النفي، كليس يحصؿ منو تشبيو كال تمثيؿ يقع بيما قياس، كذلؾ كقكليا

كعمرك غير قائـ، فقد نفينا عنيما جميعا القياـ كلـ نثبت ليما اجتماعا في معنى آخر ألنو 

 .2(قد يجكز أف يككف أحدىما قاعدا كاآلخر نائما ككبلىما غير القياـ
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فنحسب أّف قاعدة التشكيؾ قد أدرجت في باب النفي ىذا الذم ال نستفيد منو سكل نفي 

الحكـ، كعدـ التأكد مف األحكاـ األخرل، فمثبل في ما سبؽ زيد غير قائـ، كعمرك غير قائـ 

 .نفى عنيما حكـ القياـ ككفى.فكبلىما غير قائـ ، كلكف لـ يثبت نكميما أك جمكسيما 

 ك لمسامع أك المخاطب أف يختار الحالة التي تناسبو، كالتي يتكقع أف يككف كؿ مف 

نما ترؾ  زيد كعمرك عمييا، فالمتكمـ ىنا لـ يقرر الكضعية التي عمييا كؿ منيما ، كا 

لممخاطب مبادرة اتخاذ القرار؛أم اختيار الكضعية التي ىما عمييا، كىك ما دعت إليو ىذه 

 .القاعدة

 :قاعدة التودد/ 3-ب

إنيا تكجب عمى المتكمـ أف يعامؿ المخاطب معاممة الند لمند، كال تفيد ىذه المعاممة  

إال إذا كاف المتكمـ أعمى مرتبة مف المستمع، أك في مرتبة مساكية لمرتبتو، كمتى قاـ المتكمـ 

بشرط المعاممة بالمثؿ مستعمبل لذلؾ األدكات كاألساليب كالصيغ التي تقكل عبلقات 

التضامف كالصداقة بينيما، نحك ضمير المخاطب كاالسـ كالكنية كالمقب، أنس بو المخاطب 

 :، فيذه القاعدة تقتضي1(أنسا كاطمأف اطمئنانا إلى ما يبديو لو المتكمـ مف ثقة كعناية

فمف أنفع األشياء لئلنساف، : كأما التكدد): لتظير الكد لممخاطب كفييا يقكؿ ابف كىب

ك أعكنيا عمى الزماف، ألّف بالمكدة صبلح جميع األمكر كبالعداكة فسادىا، كبذلؾ أمر ا 
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ِإنَّ الَِّذيَن ﴿: سبحانو بالتكاصؿ كالمكدة، كنيى عف التعادم كالفرقة، كقد استدؿ بقكلو تعالى

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو ﴿:  كقاؿ أيضا1﴾َ َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودًّا

فيذا إقرار أقّره ابف كىب بضركرة  .4﴾3ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ﴿:  كقاؿ أيضا2﴾تـََفرَُّقوا َجِميًعا َوََل 

التكدد لممخاطب، إذ ال ينبغي عمى المتكمـ إظيار الخشكنة لممخاطب بؿ عمى العكس تماما 

فالمتكمـ مطالب بإظيار الكد لمخاطبو حتى يحسسو باالطمئناف ، كيكسبو الثقة تجاىو ألّف 

المكدة تنفع اإلنساف كتكسبو مكانة في قمب مخاطبو ، كتعيف عمى الزماف كنكائبو،  ك بيا 

كالمكدة أمر دعا إليو . يصمح المجتمع كتصمح أمكره ، كبفقدانيا يفسد المجتمع كتفسد أمكره

ا عز كجؿ كنيى عف الفظاظة كالغمظة كالعداكة كالقسكة، فمبدأ التكدد مطمكب بيف المتكمـ 

كالمخاطب، ككاجب عمييما االلتزاـ بو كما كجب عمييما أف يعامبل بعضيما بعضا بالمحبة 

كالميف كالرفؽ، فما كاف الرفؽ في شيء إال زانو ، كما خرج مف شيء إال شانو، كيجعؿ ابف 

كد لممشاكمة كالمجانسة كىك الذم يقكؿ فيو رسكؿ : كالكدكداف ): كىب التكدد نكعيف إذ يقكؿ

القمكب كأجناد مجّندة فما تعارؼ منيا ائتمؼ، كما تناكر منيا »:ا صمى ا عميو كسمـ

كد : كد العصمة في الديف كاآلخر:أحدىما : ككد بالعرض كىك ينقسـ قسميف. «اختمؼ
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فكد المشاكمة كالمجانسة يجعؿ القمكب كالجنكد المجندة المؤتمفة إذا ما  . 1(المنفعة في الدنيا

 .تعارفت تآلفت، أّما إذا تناكرت فقد اختمفت

فأّما العصمة في الديف  ):  يستطرد ابف كىب في عرض كتفصيؿ أنكاع الكد فيقكؿ

فالكد فيو، كالمحبة ىي الكالية التي فرضيا ا تعالى عمى عباده المؤمنيف ألئمتيـ 

خكانيـ كأّما المكدة لممنفعة في الدنيا فتتأكد بتأكد األسباب المكجبة ليا،  كيزيد فييا ... كا 

جبمت القمكب عمى حب مف »اإلحساف ك اإلفضاؿ، كما قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ 

 .2(، كينمي ذلؾ كيزيد فيو البشر كالطبلقة كالكممة الطيبة«أحسف إلييا

 فسكاء كد العصمة في الديف أـ كد المنفعة في الدنيا فكبلىما يدعك إلى حسف 

المعاممة كطيب الكبلـ،  كالرفؽ في الحديث كالميف في الكبلـ، كذلؾ مصداقا لقكلو صمى ا 

عميو كسمـ جبمت القمكب عمى حب مف أحسف إلييا، فالكد بيف المتكمميف يحببيما في 

كالكد كاأللفة كالمحبة تكسب المرء إخكة، . بعضييما، كلكف الكره كالذؿ يزيد مف عداكتيما

نما بأخبلقو، كقد قاؿ أمير المؤمنيف. كتكسبو أصدقاء  مف ): فالمرء ال يسع الناس بمالو، كا 

 فقاعدة التكدد جالبة لمحب كالتآلؼ بيف الناس، كدافعة لمكره 3(النت كممتو كجبت محبتو

كالتفرقة، كالمرء إذا عاممو مخاطبو بالكد فإنو ال محالة سيعاممو ىك بنفس الطريقة، فيستحيؿ 

 .أف يعامؿ أحدىما اآلخر بالكد،كيرجع لو اآلخر نفكرا كفظاظة 
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 :مبدأ التواجو واعتبار العمل- ج

: في دراسة مشتركة بعنكاف" براكف كليفنسف"  إنو المبدأ التداكلي الثالث كقد كرد عف 

 : 1ظاىرة التأدب كيمكف أف نصكغ ىذا المبدأ كما يمي: الكميات في االستعماؿ المغكم

: مفيوم الوجو: أحدىماينبني ىذا المبدأ عمى مفيكميف أساسييف : لتصف كجو غيرؾ* 

كىك عبارة عف الذات التي يّدعييا المرء لنفسو، كالتي يريد أف تتحدد بيا قيمتو االجتماعية، 

كجو دافع كىك أف يريد المرء أف ال يعترض الغير سبيؿ أفعالو، ككجو : كىك عمى ضربيف

 .جالب كىك أف يريد المرء أف يعترؼ الغير بأفعالو

كىك ما ييدد الكجو تيديدا ذاتيا، كىي األقكاؿ التي تعكؽ بطبيعتيا : التيديد: ك ثانييما

أما الخطط التخاطبية . إرادات المستمع، أك المتكمـ في دفع االعتراض كجمب االعتراؼ 

 :المتفرعة عمى مبدإ التكاجو فيي

 .أف يمتنع المتكمـ عف إيراد القكؿ الميدد -

 .أف يصّرح بالقكؿ الميدد مف غير تعديؿ يخفؼ مف جانبو التيديدم -

 .أف يصّرح بالقكؿ الميدد مع تعديؿ يدفع عف المستمع اإلضرار بكجيو الدافع -

 .أف يصرح بالقكؿ الميدد مع تعديؿ يدفع عف المستمع اإلضرار بكجيو الجالب -
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أف يؤدم القكؿ بطريؽ التعريض، تاركا لممستمع أف يتخّير أحد معانيو  -

 .المحتممة

 ك إذا عدنا إلى المدكنة مدار البحث فإننا لكاجدكف أّف صاحبيا قد اعتمد بعضا منيا، 

إّما عاقؿ يعمـ : كتابي البد أف يقع في أحد رجميف... ): ككمثاؿ عمى الكجو الدافع نذكر قكلو

أّف الصكاب قصدم كالحؽ إرادتي، كأّف نّية الرجؿ أكلى بو مف عممو فيتغمد سيكا إف كقع 

مني، كيغتفر زلبلن صدر عني، كيعكد بفضؿ حممو عمى زلمي، كيصمح بعممو خطئي، فقد 

ّما  قرارم بالتقصير الذم ركب في جبمة مثمي ، كا  كجب ذلؾ عميو العترافي قبؿ اقترافي، كا 

جاىؿ أحب األشياء إليو عيب ذكم األدب كالتسرع إلى تيجينيـ، كذكر مساكئيـ، كذلؾ 

ك مف أراد عيبا كجده، كمف فحص عف عثرة لـ يعدميا، كمف قصر عف ... لمنافرتو إّياىـ 

 .1(فمف كانت ىذه حالة كاف المبيب حقيقا بترؾ الحفؿ بو، كترؾ االكتراث لو... شيء عابو

فابف كىب مف خبلؿ كبلمو ىذا أراد دفع اعتراض كؿ مف قرأ كتابو سكاء كاف عالما أـ 

رادتو الحؽ  جاىبل، فالعالـ حسب ابف كىب يؤيده ألنو يعمـ أّف المؤلؼ قصده الصكاب، كا 

فالنية تزيؿ الخطأ كتغفر . كىذا كفيؿ برد االعتراض عمى تأليفو،كاف لـ يصؿ لمصكاب 

. الذنب كتجعؿ القارئ العالـ يغفر الزلؿ الصادر عف ابف كىب، بؿ كيصمحو إف كاف بإمكانو

كيستطرد ابف كىب في ذكر الحجج التي يدفع بيا االعتراض، كيرل أّنو مف كاجب العالـ أف 
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فالسيك فطرة في المرء ، كالتقصير مجبكؿ عميو . يعذره في كؿ ما كتب كفي كؿ ما دّكف

الفرد، كيرل أف اعترافو ىك الذم يجعؿ العالـ يؤيده ميما أخطأ، ك نحسب أّف ىذا تطبيقا 

لمكجو الدافع الذم يقضي بأاّل يعترض الغير سبيؿ أفعاؿ الشخص، كاألمر نفسو في الشؽ 

الثاني مف القكؿ، كدفعا العتراض الجاىؿ مف لدف ابف كىب يدّلؿ أّف الجاىؿ يتسارع إلى 

التنقيب عف األخطاء، كذكر المساكئ كذلؾ لبغضو لمعمماء، كمف أراد عيبا كجده، كمف 

فحص عف عثرة لـ يعدميا، كمف قصر عف شيء عابو، ك مف كانت ىذه حالو فابف كىب 

 –حقيؽ أف يترؾ االكتراث لو، كيدع الحفؿ بو، ككأّف بابف كىب ال يدفع اعتراض الجاىؿ 

نما ييّمشو تيميشا، بؿ ال يحسب لو حسبانا أصبل، كيسّكيو بالعدـ، - عمى كبلمو فحسب كا 

كقد  ): أما فيما يخص الكجو الجانب فيتجمى في قكؿ ابف كىب. كىذا ىك عيف الكجو الدافع 

ذكرت في كتابي ىذا جمبل مف أقساـ البياف كفقرا مف آداب حكماء أىؿ ىذا المساف، لـ يسبؽ 

المتقدميف إلييا، كلكني شرحت في بعض قكلي ما أجممكه ، كاختصرت في بعض ذلؾ ما 

أطالكه، كأكضحت في كثير منو ما أكعركه، كجمعت في مكاضع منو ما فّرقكه ليخؼ 

فالمتصفح لكبلـ ابف كىب ىذا ليجده  . 1(باالختصار حفظو، كيقّرب بالجمع كاإليضاح فيمو

إذ جعؿ .يمدح نفسو مدحا مبالغا فيو نكعا ما،  كذلؾ لجمب اعتراؼ الغير بكتابتو أك بمؤلفو 

كقد يرفض قكلو ىذا عند - نفسو السّباؽ في عرضو أقساـ البياف كآداب حكماء أىؿ المغة 
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كيستطرد  في عرضو لبراىيف كجكب اعتراؼ الغير بعممو فيقّر أنو شرح ما جمؿ، - البعض

كاختصر ما أطيؿ ، كأكضح ما أكعر ، كجمع ما فّرؽ فكأنو لـ يترؾ مزية في التأليؼ إال 

كنسبيا لذاتو جالبا اعتراؼ القارئ بما تمت كتابتو مف لدنو، كيختـ قكلو أنو فعؿ ذلؾ ليسيؿ 

ككأّنو متأكد مف . حفظ كتابو، كييسر فيمو، كيسيؿ استيعابو كىذا كذلؾ نراه جمبا لبلعتراؼ

أّف الغير سيحفظ كتابو، كيطمب فيمو، فابف كىب في قكلو ىذا لـ يجمب اعتراؼ غيره بعممو 

نما جعؿ عممو رائدا كفضمو سابقا، ككتابو جامعا شامبل، حفظ كاجبا كفيمو  فحسب ، كا 

 .الزما

أما فيما يخص امتناع المتكمـ عف إيراد القكؿ الميدد فنرل أّف صاحب البرىاف قد ذكره 

ف كانت األشياء المبّيف عنيا غير مختمفة ... ): أثناء حديثو عف الظاىر كالباطف إذ يقكؿ كا 

ّف منو باطنا  ّف منو ظاىرا، كا  كأّف الظاىر منو غير محتاج إلى تفسيره، كأّف . في ذكاتيا، كا 

اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّو ِبَما كلقد استدؿ بقكلو تعالى ﴿ . 1(الباطف ىك المحتاج إلى التفسير

، فعمى حد كبلـ ابف كىب ىناؾ عبارات تحمؿ معاف ظاىرة كىي غير 2﴾تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

كلكنو ىناؾ عبارات أخرل تحمؿ - 40محتاجة إلى تفسير مثؿ اآلية السالفة الذكر، فصمت 

ْلَيْكُفرْ ﴿: معاف ظاىرية كأخرل باطنية كقكلو سبحانو كتعالى ْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَ  .3﴾َفَمْن َشاَء فـَ

                                      

 .92البرىاف، ص - 1
 .40سكرة فصمت، اآلية - 2
 .29سكرة الكيؼ، اآلية - 3



 

 
157 

 

 ااأسجلاا الحواار  ف  سسا البظاسن  ف وجوه البهسن ابن واب:         المصل الثس ف

 

ف كاف ظاىره   إذ يرل ابف كىب أّف ا لـ يطمؽ ليـ الكفر،  كلـ يحببيـ إياه فيذا كا 

، فظاىر اآلية يختمؼ عف باطنيا ألّف 1(التفكيض إلييـ فإف باطنو التيديد كالكعيد ليـ

الظاىر يبدك ككأّنو تفكيض مطمؽ مف رّب العزة لئلنساف باإليماف أك الكفر، كلكّف الباطف 

تيديد ككعيد، كنحسب أّف ىذا فحكل مبدإ االمتناع عف إيراد القكؿ الميدد، فالمكلى عز كجؿ 

 .أضمر التيديد كأظير التفكيض

 كفي مبدإ التصريح بالقكؿ الميدد منو غير تعديؿ يخفؼ مف جانب التيديدم ، فقد 

ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها أدرجو ابف كىب مف خبلؿ استشياده بقكلو تعالى﴿

 .2﴾َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا

﴾ ككأّف المكلى َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ ﴿:  ك كاف ىذا القكؿ عقب قكلو تعالى

عز كجؿ أضمر التيديد ثـ أعمنو في ختاـ الكبلـ، فيك قكؿ ميدد صريح ال تعديؿ يخفؼ 

مف جانب التيديدم فالعذاب كاقع كسيحؿ بيـ ال محالة، ككمثاؿ آخر عف القكؿ الميدد مف 

يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنََّم َىِل ﴿: غير تعديؿ يخفؼ مف جانبو التيديدم  ذكر ابف كىب قكلو تعالى

 .4، إذ يقكؿ فييا ابف كىب جاز أف تحتمؿ مزيدا مف الكافريف3﴾اْمَتَ ِْت َوتـَُقوُل َىْل ِمْن َمزِيدٍ 

                                      

 .92البرىاف ، ص : ينظر- 1
 .29سكرة الكيؼ، اآلية - 2
 .30سكرة ؽ، اآلية - 3
 .117البرىاف، ص : ينظر- 4
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 فمعنى اآلية صريح ك كاضح ال غمكض فيو، إذ المكلى تعالى يستنطؽ جينـ يـك 

القيامة سائبل إّياىا إذا كانت تحتمؿ مزيدا فترد جينـ قائمة ىؿ مف مزيد ؟ كنحسب ىذا قكال 

 .ميددنا صريحا ال تخفيؼ مف جانبو التيديدم

 :مبدأ التأدب األقصى- د

كالذم يعده  (مبادئ التداكليات)إنو المبدأ التداكلي الرابع كالذم أكرده ليتش في كتابو 

 :مكمبلن لمبدإ التعاكف، كيصكغ مبدأه في صكرتيف اثنتيف إحداىما سمبية ىي

 قمؿ مف الكبلـ غير المؤدب

 :كالثانية ايجابية كىي

  1      أكثر مف الكبلـ المؤدب

كتتفرع عمى مبدإ التأدب األقصى قكاعد ذات صكرتيف سمبية كايجابية، كأكلى ىذه 

 :القكاعد

 :كصكرتاىا ىما : قاعدة المباقة: 1-د

 قمؿ مف خسارة الغير

 .أكثر مف ربح الغير
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كأّما المكدة ): في قكؿ ابف كىب (كتاب البرىاف في كجكه البياف )تتجمى ىذه القاعدة في

لممنفعة في الدنيا فتتأكد بتأكد األسباب المكجبة ليا، كيزيد فييا اإلحساف ك اإلفضاؿ كما قاؿ 

كينّمي ذلؾ كيزيد فيو « ُجبمت القمكب عمى حبَّ مف أحسف إلييا»: صمى ا عميو كسمـ

َضَرَب اللَُّو َمَثًي َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة ﴿:البشر كالطبلقة كالكممة الطيبة، كقد استشيد بقكلو تعالى

مف النت كممتو »:  كقاؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ1﴾طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِفي السََّماءِ 

 2.(«كجبت محبتو

تطبيؽ كامؿ لقاعدة المباقة تجمت في كبلـ ابف كىب السابؽ، ىذه القاعدة القاضية 

فاإلحساف ك اإلفضاؿ كبلىما يزيد مف محبة . بالتقميؿ مف خسارة الغير كاإلكثار مف ربحو

الغير، كمحبة الغير تمثؿ ربحان لو كتجّنبا لخسارتو، كما أّف القمكب دائمنا تحّب المحسف إلييا 

كمّما يزيد مف المكدة كالمحبة البشر كالطبلقة كالكممة الطيبة، فكؿ ىذه الخصاؿ تكسب المرء 

كما يرل صاحب البرىاف أّف الكممة المينة تكجب . أفرادنا محّبيف لو كتمنعو مف خسارتيـ

ىذا المبدأ كالذم يكمف في قكؿ آخر أثناء حديث . المحبة كالمكدة كفييما إقرار لمبدإ المباقة

كأما التعريض لبلحتراس فيك ترؾ ... ): ابف كىب عف التعريض لبلحتراس كيتمثؿ في

ف كانكا لذلؾ مستحقيف، خكفا مف بكادرىـ كتصرعيـ،  مكاجية السفياء كاألنذاؿ بما يكرىكف كا 

دخاؿ ذلؾ عمييـ بالتعريض، كالكبلـ الميف كقد استدؿ بقكلو تعالى َوََل َتُسبُّصوا الَِّذيَن ﴿: كا 
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َيُسبُّصوا اللََّو َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ  فـَُقوََل ﴿:  كقاؿ لمكسى كىاركف في فرعكف1﴾َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو فـَ

ًنا َلَعلَُّو يـََتذَكَُّر َأْو َيْ َشى  3(.2﴾َلُو قـَْوًَل لَيـِّ

فمف أجؿ كسب الغير كعدـ خسارتو البد مف ليف الكبلـ كعدـ مكاجية السفياء بما ال 

يحبكف ألّف في ذلؾ كسب  عداكتيـ كخسارة لمكدتيـ، كما أّف القكؿ الميف يريح المخاطب 

كيطمئنو كبالتالي ربح لمحبتو كعدـ خسارتو، كنحسب أّف ىذا فحكل قاعدة المباقة كأّما 

 : بالنسبة

 :فتقـك عمى: لقاعدة السخاء- 2-د

 قمؿ مف ربح الذات

 أكثر مف خسارة الذات

كمف فعؿ بؾ جميبلن فأنت مرتيف ): فيذه القاعدة نستطيع أف نمثؿ ليا بقكؿ ابف كىب

بشكره أك مكافأتو، بذلؾ حكمت شريعة العقؿ، كقضى محض العدؿ، كقد أكجب ا المكافأة 

َها َأْو رُدُّصوَىا﴿: عمى القكؿ كالفعؿ فقاؿ :  كقاؿ أيضا4﴾َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّصوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

ْحَسانُ ﴿ ْحَساِن ِإَلَّ اْاِ  .6(5﴾َىْل َجَزاُء اْاِ

                                      

 .108سكرة األنعاـ، اآلية - 1
 .44سكرة طو، اآلية - 2
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فصانع الخير البد كأف نرد لو الخير ألف شريعة العقؿ ىي مف دعت لذلؾ، كمحض 

 .العدؿ ىك الذم أكصى بيذا

كيكمؿ . ك لقد أكجب ا تعالى برد الجميؿ، فصاحب الخير جزاؤه خيران أكثر مف خيره

فجزاء مف أحسف إليؾ أف تكافئو بمثؿ فعمو ): ابف كىب في شرح كتفصيؿ ىذه القاعدة قائبل

إف لـ يتييأ لؾ ما ىك أفضؿ منو، فإف أعجزتؾ المكافأة شكرتو، كنشرت محاسف فعمو، 

تصريح الشية فيو أقّره صاحب البرىاف بتطبيؽ قاعدة السخاء . 1(كذكرت ما نالؾ مف فضمو

التي تدعك لمتقميؿ مف ربح الذات كاستنادنا إلى كبلـ ابف كىب فبلبد مف مكافأة صاحب الخير 

ف عجز المرء عمى مكافأة . بمثؿ فعمو أك أفضؿ، كنحسب أّف ىذا تقميبلن مف ربح الذات كا 

كفي كؿ ىذا . صاحب المعركؼ كجب عميو شكره كنشر محاسنو ، كذكر ما نالو مف فضمو

قبلؿ مف ربحيا، ففي مدح الغير كذكر محاسنو يشعر المرء أّنو أقؿ  إكثار مف خسارة الذات كا 

نما مدح مف أسدل ليا معركفنا  .مف ربح ذاتو كذلؾ بعدـ مدحو إّياىا، كا 

 :كلعّؿ ىذا لُب ما تدعك إليو قاعدة السخاء القاضية بػ

          قػمؿ مػف ربػح الػذات 

 2         أكثػر مف خسارة الػذات
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 :وصورتاىا ىما: قاعدة اوستحسان- 3-د

 .أكثر مف مدح الغير

 1 .قمؿ مف ذـ الغير

فيك كؿ ما : كأّما الحسف مف الكبلـ): بالنسبة ليذه القاعدة قد نمّثؿ ليا بقكؿ ابف كىب

كاف في معالي األمر كمحاسنيا، كأحسنو الدعاء إلى ا، كاألمر بالمعركؼ كقد استدؿ بقكلو 

 كلعّؿ 3(2﴾َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًَل ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّو َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ ﴿: تعالى

قكؿ ابف كىب ىذا ىك فحكل قاعدة االستحساف التي تقضي بمدح الغير، فالكبلـ الحسف ىك 

ا لمغير ككسبنا لكّدىـ كمحّبتيـ، كعمى عكس ذلؾ  ما يستخدمو أىؿ العقؿ كالحكمة، كذلؾ مدحن

فالقبيح مف الكبلـ ما كاف في سفساؼ األمكر، كأراذليا كالنميمة كالغيبة كالسعاية كالكذب، 

ذاعة السر، كالنفاؽ كالمكر كالخديعة، فكؿ ذلؾ قبيح ألنو مف مذمـك األخبلؽ كمعيب  كا 

إّف ا يحب معالي األمكر ): األقكاؿ ؛ كقد استشيد ابف كىب بقكلو صمى ا عميو كسمـ

 4 .(كيكره سفسافيا

فالمرء مطالب بترؾ القبيح مف الكبلـ، ككؿ ما يشيف األخبلؽ مف نميمة ككذب ككشؼ 

 ...لمسر كنفاؽ كخديعة

                                      

 .249البرىاف، ص - 1
 .33سكرة فصمت، اآلية - 2
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ذا جانب المرء كؿ ىذه األخبلؽ القبيحة ناؿ كد غيره كظفر بحبو، ككسب مكدتو،  كا 

كلعؿ ىذا ما تدعك . فالنفكس جبمت عمى حب مف سممت منو سكاء مف لسانو أـ مف يده 

 .إليو قاعدة االستحساف القاضية بعدـ ذـ الغير بؿ عمى العكس مدحو قدر اإلمكاف

 :كليا صكرتاف ىما: قاعدة التواضع- 4-د

 .قمؿ مف مدح الذات

 .أكثر مف ذـ الذات

كلعّؿ ىذه القاعدة لـ تظفر بنصيب كافر مف كتاب البرىاف فبعد فحصنا لو لـ نعثر إال 

فإذا أردت أف تنفي عف نفسؾ كقكلؾ القبح فانظر ما ): عمى نمكذج أك نمكذجيف كمنيا قكلو

استقبحتو مف فعؿ غيرؾ كقكلو فتجنبو، فإنو القبيح، كما استحسنتو منيا فاتبعو فإنو الحسف، 

:                                     كال تسامح نفسؾ بأف تستحسف منيا ما تستقبحو مف غيرؾ فقد قاؿ الشاعر

 1  فإذا انتيت عنو فأنت حكيـابدأ بنفسؾ فانييا عف عّييا  

فالمتمعف في ىذا الكبلـ يستشؼ مف كرائو تكاضعنا ألف الشخص الذم يحاسب نفسو 

كما يحاسب غيره ما ىك إال شخص متكاضع، عكس المتكبر الذم ُيَبجَّؿ نفسو عمى غيره، 

كينحؿ أشياء لو كيحّرميا عمى غيره، فما داـ أنو كزف نفسو بالميزاف الذم كزف بو غيره فيذا 

كليس مف العدؿ عند ذكم العقكؿ أف يصمح ): دليؿ تكاضعو، كاألمر نفسو نجده في قكلو
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اإلنساف غيره، كىك غير صالح في نفسو، كيقّكـ أخبلؽ الناس بقكلو كفعمو كىك غير مقّكـ 

نما ينبغي أف يبتدئ بنفسو  فإذا انقادت لو أخذ في ... فإنيا أقرب إليو ... في خمقو، كا 

 .1 (إصبلح عيكب غيره

فاإلنساف المتكاضع الحقيقي يصمح نفسو أكالن كُيقّكـ أخبلقو بداية، ثـ يحاكؿ إصبلح 

غيره كتقكيـ أخبلقو، كما داـ أّف المرء يحاكؿ ذلؾ مف إصبلح لنفسو كتقكيـ ألخبلقو فما ىذا 

 .إال إقرار منو بذّميا كعدـ مدحيا ، كىك ما دعت إليو قاعدة التكاضع

 :وصورتاىا ىما: قاعدة اوتفاق- 5-د

 .قمؿ مف اختبلؼ الذات كالغير

 .أكثر مف اتفاؽ الذات كالغير

إلى محاكلة تقريب - البرىاف في كجكه البياف-لقد عمؿ ابف كىب في ثنايا كتابو 

كجيات النظر بيف المتكمـ كالمخاطب مبتعدنا قدر المستطاع عف مكاطف االختبلؼ كالفرقة 

كأّما المكاضع التي ): إلى درجة أنو استحّب المحف طمبنا لمكئاـ ، كدفعنا لمصداـ كفي ىذا يقكؿ

يجب أف يستعمؿ المحف فييا كيتعمد لو أكثره في أمثاليا، كيككف ذلؾ مما يكجبو الرأم، فيك 

عند الرؤساء الذيف يمحنكف، كالممكؾ الذيف ال يعربكف، فمف الرأم لذم العقؿ كالحنكة 
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كالحكمة كالتجربة أاّل تعرب بيف أيدييـ، كأف يدخؿ في المحف مدخميـ، كال يرييـ أّف لو فضبلن 

 .1 (عمييـ، كأّف الرئيس كالممؾ ال يحب أف يرل أحدنا مف أتباعو فكقو

عند -  كالذم يعد عيبا–فجمبا لبلتفاؽ كدفعنا لبلختبلؼ دعا صاحب البرىاف إلى المحف 

الممكؾ الذيف ال يمحنكف كي ال يرييـ فضبلن عمييـ، األمر الذم قد يؤدم إلى عداكتيـ لو، 

كىذا ما يسّبب الفرقة، كيكّسع اليّكة بينو كبينيـ، كفي عداكة الرؤساء كالممكؾ بكار كبير فعمبلن 

 .بمبدإ االتفاؽ أجاز صاحبنا المحف

 :وصورتاىا ىما: قاعدة التعاطف- 6-د

 .قمؿ مف تنافر الذات مع الغير

 .أكثر مف تعاطؼ الذات مع الغير

ك لعمنا سنكرد مثاالن عف ىذه القاعدة القاضية بالتقميؿ مف التنافر، كاإلكثار مف 

مداراتيـ عمى - قصده- كينبغي أف يجعؿ ككده... ): التعاطؼ، كمف ذلؾ قكؿ ابف كىب

عطاء كؿ صنؼ منيـ مف القكؿ ما يرضيو، فإّف العاقؿ مف دارل أىؿ زمػانو،  طبقاتيـ، كا 

 (رأس العقؿ بعد اإليماف با مداراة الناس): كاستشيد بقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

فإف أمكنؾ ذلؾ باستعماؿ الحؽ في بعض، كالمعارضة في البعض فقد ظفرت بما إليو أجرت 
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ف لـ تظفر بذلؾ اختبلؼ جببلت الناس ... فميكف ككدؾ... الحكماء، كقصدت العمماء، كا 

 .1 (مداراة خكاصيـ كأىؿ العقؿ منيـ

لقد سعى ابف كىب مف خبلؿ ىذا القكؿ لمتعاطؼ مع الناس، كذلؾ بمداراتيـ كتأييدىـ 

عطاء كؿ صنؼ ما يرضيو، كلعّؿ في ىذا إرضاء لمناس كسير عمى نيجيـ، كتأييد  كا 

كلعّؿ في ذلؾ كسب لمعكاطؼ كربح لمجكارح، كقد دّلؿ عمى . صنيعيـ كالمكافقة عمى كبلميـ

ذلؾ بقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ القاضي بمداراة الناس، كاعتبرىا عميو الصبلة 

ذا فعؿ . كالمداراة تككف باستعماؿ الحؽ في بعض المكاقؼ. كالسبلـ رأس العقؿ بعد اإليماف كا 

ف َعَجز عف مداراتيـ . كىك ككد العمماء كقصد الحكماء. الشخص  ذلؾ فيذا زينة العقؿ كا 

فحيازة . الختبلؼ جببلتيـ ، كتبايف طبائعيـ فاألكلى بو مداراة خكاصيـ مف عمماء كرؤساء

رضا الرؤساء كالعمماء تستمـز حيازة رضا الجميع، فالرئيس ُمتبع ال متبكع ، كالمرؤكس تابع 

كفي حيازة رضا الرؤساء كالعمماء، كمداراتيـ كسب لكدىـ كمحبتيـ كىك عيف ىذا . ال ُمتبع

 .المبدأ
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 :مبدأ التصديق واعتبار الصدق واإلخالص- ىـ

إنو المبدأ التداكلي الخامس، كقد اتخذ ىذا المبدأ الراسخ في التراث اإلسبلمي صكرا 

ال تقؿ لغيرؾ قكالن : كصيغتو (تصديؽ العمؿ لمكبلـ)ك (مطابقة القكؿ لمفعؿ): مختمفة كمنيا

نقؿ القكؿ، كىك متعمؽ بالجانب : ال يصدقو فعمؾ، كينبني ىذا المبدأ عمى عنصريف اثنيف

 1 .كىك متعمؽ بالجانب التيذيبي« تطبيؽ القكؿ»التبميغي ك

 قكاعد التكاصؿ المتفرعة عمى مبدإ التصديؽ

 .ينبغي أف يككف الكبلـ لداٍع يدعك إليو إما في اجتبلب نفع أك دفع ضرر

 .ينبغي أف يأتي المتكمـ بو في مكضعو ، كيتكخى بو إصابة فرصتو

 .ينبغي أف يقتصر مف الكبلـ عمى قدر حاجتو

 2 .يجب أف يتخير المفظ الذم بو يتكمـ

كلعمنا سنصرؼ النظر بشأف تطبيؽ ىذه القكاعد، ككنيا ىي نفسيا القكاعد المتفرعة 

عف  مبدإ التعارؼ لذلؾ سنحاكؿ تطبيؽ القكاعد المتفرعة عمى مبدإ التصديؽ، كىذه القكاعد 

 :جمعيا طو عبد الرحمف في

 .لتتفقد قصدؾ في كؿ قكؿ تمقي بو إلى الغير: قاعدة القصد

                                      

ك نكر الديف أجعيط، تداكليات الخطاب السياسي، عالـ الكتب الحديث . 249طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص - 1
 .157، ص 2012، 1إربد، األردف، ط
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 .لتكف صادقا فيما تنقمو إلى غيرؾ: قاعدة الصدق

 1 .لتكف في تكددؾ لمغير متجردنا عف أغراضؾ: قاعدة اإلخالص

كيترتب عمييا أمراف أساسياف أحدىما كصؿ المستكل التبميغي : قاعدة القصد: 1- ىـ

 2.بالمستكل التيذيبي لممخاطب، كاآلخر إمكاف الخركج عف الداللة الظاىرة لمقكؿ

لقد تعددت المكاضع التي أدرج فييا ابف كىب القصد، كلكف حسبنا أف نختار نزرا يسيرا 

كأما الجد ): كي ال يطكؿ الكبلـ في ىذا األمر، كمف ذلؾ قكلو أثناء حديثو عف  الجد قائبل

فإنو كؿ كبلـ أكجبو الرأم كصدر عنو، كقصد بو قائمو كضعو مكضعو، ككاف مما تدعك 

مف عمـ أّف كبلمو : الحاجة إليو، كباستعماؿ ذلؾ كباإلمساؾ عّما سكاه أكصت الحكماء فقالكا

، كقد استشيد بقكلو تعالى في كصؼ محمد صمى ا (مف عممو قّؿ كبلمو إال فيما يعنيو

 .4(3﴾َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْن ُىَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى﴿: عميو كسمـ بقكلو

ففحكل ىذا الكبلـ أّف المتكمـ ال يتكمـ إاّل إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ ، كقصد مقصدا 

ذا تكمـ فإنو يضرب سيـ المعنى الذم أراد دكف تجاكز عنو، كىك ما  مف كراء كبلمو، كا 

فالكبلـ مرآة عاكسة تعكس فكر ناطقيا سكاء حسننا . أكصى بو الحكماء كنصحت بو العمماء 

ذا تكمـ المرء عرؼ عممو غزيرا كاف أـ ضئيبل، كيمكف أيضا إدراج الكبلـ  كاف أـ سيئا ، كا 
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الكبلـ السخيؼ ربما استعممو ): السخيؼ بيف طّيات ىذه القاعدة ، كفيو يقكؿ ابف كىب 

الحكماء في خطاب مف ال يعرؼ غيره طمبا إلفيامو إذ إذا حكى المرء ىذا الكبلـ نادرة كاف 

 كحتى 1(أـ مضاحؾ كما سمعيا كعمى لفظ قائميا كقعت مكقعيا كبمغت غاية ما أريد بيا

الكبلـ السخيؼ عمى حد تعبير ابف كىب ييدؼ قائمو مف كرائو ىدفا ما إنو اإلفياـ أك القصد 

كىذا عيف قاعدة القصد التي تدعك إلى تفقد  القصد في كؿ قكؿ يمقى إلى الغير، كىك ما 

ذكره صاحب البرىاف في تعريفو الصكاب مف الكبلـ فيرل أّف الصكاب كؿ ما قصدت بو 

كمف الصكاب أف يعرؼ أكقات الكبلـ كأكقات ... شيئا فأصبت المقصد فيو كلـ تعدؿ عنو

 .2السككت

فالكبلـ الصائب ىك الذم يحمؿ بيف جنباتو قصدا ما ، كلـ يعدؿ عنو صاحبو، أم أف 

يتكمـ بكبلـ يفيـ ما كراءه مباشرة، كيصيب المقصد المراد، كلمكبلـ أكقاتو الخاصة كما 

ذا ما تكمـ  لمسككت أزمنتو المحددة ، كالحاذؽ مف فّرؽ بيف زمف الكبلـ ككقت السككت، كا 

 .أصاب اليدؼ

لتكف صادقا فيما تنقمو إلى غيرؾ كتقتضي ممارسة : كقكاميا: قاعدة الصدق- 2-ىـ

 .3الصدؽ في الخبر، الصدؽ في العمؿ، كمطابقة القكؿ لمفعؿ : الصدؽ في مستكيات ثبلثة

                                      

1
 .201-200البرىاف ، ص : ينظر-  

 .207المرجع نفسو، ص - 2
3
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الصدؽ :  كلقد أكلى ابف كىب ىذه القاعدة أىمية كبيرة إذ عقد ليا بابا خاصا كسمو  بػ

َوَمْن أمر ا عز كجؿ باستعماؿ الحؽ كالصدؽ، ككصؼ نفسو بيما فقاؿ﴿... ): كفيو يقكؿ

كلك لـ يكف ليما شرؼ لما كانت جميع األمـ عمى كثرتيا كاختبلؼ . 1﴾َأْصَدُق ِمَن اللَِّو ِقيًي 

طبائعيا كىمتيا تمدحيما ، كسائر الناس إنما يقصدكف بقكليـ كفعميـ إصابتيما، فبل ترل 

 .2(أحدا إال كىك يحرص أف يصدؽ في قكلو، كأف يصيب الحؽ اعتقاده كفعمو

فكؿ كاحد يسعى ألف يقكؿ الصدؽ، كىك مزية  في المتكمـ تكسبو مكانو، فإذا صدؽ 

المرء عد صديقا كعرؼ بذلؾ كصار الصدؽ عنكانا لو، كالدليؿ عمى شرؼ الصدؽ أنو ما 

مف أمو خمت إال كمدحتو كمدحو رب العزة في كتابو، فكفى بالصدؽ شرفا ككفى بالحقيقة 

خمقا فاضبل كىك ما تدعك إليو قاعدة الصدؽ كعمى خبلؼ ذلؾ ، ككما ناؿ الصدؽ تمؾ 

المكانة العظيمة ظفر الكذب بقبح كاستيجاف عبر كؿ األزماف، فالكاذب عمى حد تعبير ابف 

ف كاف مف الممكىيف عمى الناس  كىب إنما يكذب ليصدؽ عمى كذبو فطمب الصدؽ قصده كا 

كالصادؽ المحؽ عظيـ ...فإنما يزخرؼ ليـ باطمو حتى يقيمو مقاـ الحؽ الذم يقبؿ كيعمؿ بو

المنزلة عند ا عز كجؿ كعند خمقو ، كالكاذب المبطؿ ساقط المحؿ عند ا عز كجؿ كعند 

فمفضيمة الصدؽ مكانة سامية كشرؼ عظيـ سعى إلييا حتى اإلنساف الكاذب،  . 3(خمقو

                                      

1
 .122سكرة النساء، اآلية -  

2
 .217البرىاف ، ص -  
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كالذم ال يمت ليذه السمة بصمة، فيك يكذب ليصدؽ عمى كذبو؛ إذ الصدؽ مبتغاه كالحقيقة 

 .مراده، فتراه يزخرؼ الباطؿ ليضعو مقاـ الحؽ، ككفى بالصدؽ خمقا سامقا كشيمة كريمة

 :قاعدة اإلخالص- 3-ىـ

 كفحكل ىذه القاعدة أف يككف في تكددؾ لمغير متجردا عف أغراضؾ؛ أم أف يقدـ 

المتكمـ حقكؽ المخاطب عمى حقكقو،  كليس في ىذا التقديـ حّط مف مكانة المتكمـ كال 

 ، كقد تجمت ىذه القاعدة عند ابف كىب في كتابو البرىاف في كجكه البياف 1(إضافة لحقكقو

: كقػد أمر ا سبػحانو بالشكر فقػاؿ عػز كجؿ): أثناء حديثة عف الشكر  تعالى كفيو يقكؿ

 .3(2﴾فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوََل َتْكُفُرونِ ﴿

فبلبد عمى المرء مف شكر ا عمى نعمو، كأف يككف ىذا الشكر مقترنا كمكصكفا 

باإلخبلص؛ أم أف يشكر ربو بكؿ إخبلص، كما تتجمى ىذه القاعدة كذلؾ في حديث ابف 

بحكائجو، كيرغب إليو في - فحؽ العاقؿ أف يدعك ا عز كجؿ): كىب عف الدعاء إذ يقكؿ

أمكره، كأف يعمـ أّف الخير كالشر في خزائنو، كتحت قدرتو كممكو، كأّنو ال يممؾ ذلؾ أحد إال 
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اْدُعوا بإذنو، فيككف دعاؤه إّياه باإلخبلص كاإلخبات كالتضرع  كما يقاؿ سبحانو كتعالى ﴿

 .1(﴾رَبَُّكْم َتَضرُّصًعا َوُخْفَيةً 

 إقرار صريح مف لدف ابف كىب بضركرة الدعاء ، فبلبد أف يدعك المرء ربو شريطة أف 

يتصؼ ىذا الدعاء باإلخبلص كالتضرع كحسف النية كحسف الظف با، فالمكلى عز كجؿ 

سيستجيب دعاءه إف رأل لو فيو خيرا، كسيعكضو بأشياء أخرل إف كاف لو فيو ضرر، فا 

 .سبحانو كتعالى ىك عبّلـ الغيكب، كىك مف يعمـ ما فيو نفع الفرد كضرره

 ىذا فيما يخص مبادئ المحادثة كاالستمزاـ الحكارم كتجمياتو في كتاب البرىاف في 

كجكه البياف البف كىب، أّما إذا عّرجنا إلى الصكر المجازية ككيفية انتقاليا مف المعنى 

الصريح إلى المعنى المستمـز فنجده قد عّرؼ االستعارة كالتشبيو كلعمنا سنكتفي بذكر ىذه 

 .التعاريؼ

كأما االستعارة فإنما احتيج إلييا في كبلـ العرب ألّف ألفاظيـ أكثر مف : اوستعارة

معانييـ، كليس ىذا في لساف غير لسانيـ، فيـ يعّبركف عف المعنى الكاحد بعبارات كثيرة، 

كربما استعممكا بعض ذلؾ في ...كربما كانت  مفردة لو، كربما كانت مشتركة بينو كبيف غيره

 2مكضع بعض عمى التكسع كالمجاز

 :ىذا فيما يتعمؽ باالستعارة، أما التشبيو فيعرفو قائبل
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 كأّما التشبيو فمف أشرؼ كبلـ العرب، كفيو تككف الفطنة كالبراعة عندىـ، :التشبيو

ككّمما كاف المشبو منيـ في تشبيو ألطؼ كاف بالشعر أعرؼ، ككّمما كاف إلى المعنى أسبؽ 

 :كاف بالحذؽ أليؽ، كالتشبيو ينقسـ قسميف

كما شبيكا المكف بالخمر، كالقد : تشبيو األشياء في ظواىرىا وألوانيا ومقدراىا- أ

بالغصف، ككما شبو ا عز كجؿ النساء في رقة ألكانيف بالياقكت ، ك في نقاء أبشارىف 

 1(﴾َكأَنَـُّهنَّ بـَْيٌ  َمْكُنونٌ ﴿: بالبيض قاؿ تعالى

كتشبيييـ الشجاع باألسد كالجكاد بالبحر، كالحسف الكجو : تشبيو في المعاني- ب

بالبدر، ككما شّبو ا عز كجؿ أعماؿ الكافريف في تبلشييا مع ضبللتيـ أّنيا حاصمة ليـ 

بالسراب الذم إذا دخمو الظمآف الذم قد كعد نفسو بو لـ يجده شيئا، ككما شّبو مف ال يقنع 

بالمكعظة باألصـ الذم ال يسمع ما يخاطب بو، كشّبو مف ضؿ عف طريؽ اليدل باألعمى 

 . 2الذم ال يبصر ما بيف يديو

كأّما المحف فيك التعريض بالشيء مف غير تصريح ،أك الكناية : كيعّرفو بقكلو: المحن

ك العرب تفعؿ ذلؾ لكجكه، كىي تستعممو في أكقات كمكاطف؛ فمف ذلؾ ما ...عنو بغيره

 .3الخ...استعممكه لمتعظيـ، أك لمتخفيؼ، أك لبلستحياء أك لمبقيا، أك لئلنصاؼ، أك لبلحتراس
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ك ختاما يمكننا القكؿ أّف العبارة المغكية يمكف أف تدؿ عمى أكثر مف معنى، أم يمكف 

أف تدؿ عمى أكثر مف معنييف، األكؿ يككف بمفظيا الصريح كالداللة الحرفية، كالثاني يككف 

 .بالمعنى المستمـز



 

 

 

 

 :المصل الثسلث
 تجهست الحتسا والتدل ومقـسمست  

 السهسق  ف  سسا البظاسن
 

 الحجــاج : أوو

 تمييد -1

  الحجاج أصولو وامتداده -2

 عند الغرب- أ-2

 عند العرب- ب-2

 . السياق مفيومو وأنواعو -3

 . الحجاج ومفيومو والجدال وآدابو عند ابن وىب -4

 . مالمح الفكر الحجاجي في كتاب البرىان  -5

 .حجة العقل -

 .حجة المغة -

 .مقامات السياق في كتاب البرىان وبن وىب: ثانيا

 .حجة المغة المكتوبة -
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  تجهست الحتسا والتدل و مقـسمست السهسق  ف  سسا البظاسن                                    :         المصل الثسلث

 

 الحجاج : أوو 

 ـ تمييد1

يعد الحجاج ركيزة مف ركائز التداكلية يسير جنبا إلى جنب مع أفعاؿ الكبلـ، كىك ال 

يقتصر عمى المسانيات فحسب بؿ نراه يتكغؿ في العديد مف التخصصات كعمـ النفس، كعمـ 

كلعمو يعنى بالطريقة التي تكصؿ اإلقناع إلى ذىف المخاطب، بؿ . الخ... االجتماع كالحقكؽ

يسعى المتكمـ جاىدنا إلى محاكلة استمالة سامعو بأم كجو مف الكجكه، إنو عممية مف 

ا فالحجاج خطاب يتكجو  عمميات التكاصؿ مع اآلخريف، كالتي ترمي إلى التأثير فييـ، كعمكمن

بو المتكمـ إلى سامعو قصد تغيير أفكاره كالتأثير في كجية نظره، كالحجاج ليس كليد العصر 

نما نجده يضرب بجذكر قكية في الخطاب اليكناني،  كال سيما فيما يخص الخطابة  الحالي كا 

التي قامت دعائميا مف لدف أرسطك ىذا الذم كاف كال زاؿ رافدنا كمنبعنا غزيرنا لمعديد مف  

الدراسات الحجاجية التي جاءت بعده، ليس ىذا فحسب بؿ أصبح أرسطك أستاذنا لكؿ مف 

 تتكؽ نفسو إلى الخكض في الخطابة، فما الحجاج عند أرسطك؟
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 :الحجاج أصولو وامتداده/ 2

 :  ـ أ الحجاج عند الغرب2

دعا الفبلسفة اليكنانيكف إلى اإلقناع بأنجع السبؿ، إذ عممكا عمى :عند أرسطو *  

، ككذلؾ كّظفكا المثؿ "Logos"استمالة العقؿ باستخداـ المنطؽ السميـ كالكبلـ المقنع 

األخبلقية العميا، كمكاـر األخبلؽ اعتباران عمى أّنيا قيـ مطمقة يؤثرىا كؿ ذم قمب سميـ 

كلعّميا ىذه ىي طرؽ " Pathos"، ككذلؾ شحذكا العاطفة اإلنسانية "ethos"كفطرة سكية 

 كمّما ال شؾ فيو أّف أرسطك 1اإلقناع الثبلثة الرئيسية التي نّكه بيا أػرسطك في كتاب الخطابة

بؿ إنو المرجع األساسي لمف بعده، بؿ إنو مكسكعة شاممة ضربت . عمدة في عممية الحجاج

بجذكرىا في العديد مف التخصصات ك المياديف ، كيعد كتابو أقدـ كتاب اىتـ باإلقناع 

 .كأدكاتو، كلقد درس الجدؿ كعبلقتو بالخطاب

لقد نظر أرسطك في حديثو عف عناصر بناء الخطاب إلى األطراؼ الثبلثة المككنة لو 

 (الخطبة)كالرسالة  (المستمع)كالمتمقي  (الخطيب)المرسؿ : كالمساىمة في فعاليتو كىي

فالكتاب األكؿ مف الخطابة ىك  كتاب مرسؿ الرسالة ؛ أم كتاب الخطيب كقد عالج فيو 

. عمى كجو خاص مفيـك البراىيف بحسب تعمقيا بالخطيب، كمدل انسجامو مع الجميكر

كالكتاب . كذلؾ حسب أنكاع الخطابة الثبلثة المعركفة القضائية كاالستشارية كاالحتفالية

                                      

زكريا بشير إماـ، أساليب الحجاج في القرآف الكريـ، نماذج مف الحجج االستنباطية، مطبكعات الحركة اإلسبلمية الطبلبية، أبريؿ - 1
 .08، ص 1995، (ط.د)
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عالج فيو عددنا مف االنفعاالت كاألىكاء  (كتاب الجميكر)الثاني ىك كتاب متمقي الرسالة 

ككذا بعض البراىيف عمى أّف ىذه المرة بحسب تمقييا، كليس بحسب تصكرىا، كالكتاب الثالث 

 أم الصكر elocution أك البياف Lexisىك كتاب الرسالة نفسيا كعالج فيو األسمكب 

 1.الببلغية كتنظيـ أجزاء القكؿ

فاإلنساف )كلقد ربط أرسطك بيف خاصية الكبلـ كالتعبير عند اإلنساف كبيف اإلقناع ، 

ألنو متكمـ معبر يبحث بطبعو عف اإلقناع كيحاكلو، كيحاكؿ أف يصؿ بكبلمو إلى إقناع 

 .2(أكبر عدد ممكف مف الناس بكسائؿ مستمدة مف التفكير الذم حكبي بو مف الطبيعة

فالخطاب كالجدؿ متصبلف ببعضيما ، كيتحداف في مكضكعاتيما ألنيـ أمكر يمارسيا 

 3.(كؿ الناس، كيعرفكنيا في صكرىا المتحدة

فالناس يمجؤكف لمخطابة كالجدؿ بدرجات متفاكتة، ككؿ إنساف يحاكؿ ما أمكنو الجيد 

أف يعارض حجة مف الحجج أك يدعميا، كلقد اىتـ أرسطك في دراستو لمخطابة بالجانب 

العقمي كالنفسي ساعينا إلى التنسيؽ بيف كسائؿ اإلقناع ككسائؿ التأثير، األمر الذم جعمو 

كالتي ال دخؿ لنا فييا ألنيا سابقة عمى تصرفاتنا مثؿ )يمّيز بيف األدلة غير المصنكعة 

الشيكد في القضية كالتعذيب كاالتفاقات المكتكبة كغير ذلؾ، كاألدلة المصنكعة كىي كؿ ما 

                                      

، ص 2 المغرب، ط2002محمد العمرم، في ببلغة الخطاب اإلقناعي، مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ، افريقيا الشرؽ، -1
22. 

 .24، ص 1953، 2إبراىيـ سبلمة، مكتبة االنجمك المصرية، مصر ط: أرسطك طاليس، كتاب الخطابة، ترجمة- 2
 .75المرجع نفسو، ص -  3
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 كىذه األدلة المصنكعة التي يطمؽ 1. (يمكننا جمعو بأنفسنا عمى ىدل المنيج المكضكع

عمييا اسـ التصديقات ىي جكىر الخطابة، كلعميا تقـك عمى مراعاة أخبلؽ الخطيب 

 2.كاستعدادات السامعيف كالخطبة نفسيا إذا كانت استداللية في حقيقتيا أك في ظاىرىا

ك نحسب أّف االستدالؿ المنطقي ىك الذم لو عبلقة جد كطيدة بالحجاج، األمر الذم 

 .جعؿ أفكار أرسطك منبعنا غزيرا يستقي منو كؿ طالب حجاج

 :عند بيرلمان وتيتكاه*- 

تعد الببلغة الجديدة إحياء لمببلغة القديمة أك محاكلة بعث ليا في شكؿ جديد أك قالب 

حديث، أم أنيا البد كأف تأخذ منيا أشياء كلكف تعيد صياغتيا كتطكيرىا كتجديدىا، كلقد 

 مستحدث مصطمح الببلغة الجديدة الذم طّكر مف خبللو النظرية الحجاجية «بيرلماف»كاف 

الذم ظير قببلن باسـ  (مصنؼ في الحجاج)ككاف ذلؾ في مؤلفو المشترؾ مع تيتكاه 

كلعؿ الغاية مف تأليؼ ىذا الكتاب ىي إخراج ).  1958الذم صدر عاـ  (الخطابة الجديدة)

الحجاج الذم ىك عند المؤلفيف سميؿ الخطابة كالجدؿ معنا مف دائرة الخطابة كالجدؿ الذم 

 .3(ظؿ لفترات طكيمة في القديـ مرادفنا لممنطؽ نفسو

                                      

 .84أرسطك طاليس، كتاب الخطابة ،ص - 1
 .85، 84المرجع نفسو، ص :  ينظر- 2
 .11، ص 2011، 1عبد ا صكلة، في نظرية الحجاج، دراسات كتطبيقات، مسكيمياني لمنشر كالتكزيع، تكنس، ط-3
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مكضكع نظرية الحجاج ىك درس ): كلقد عّرؼ المؤلفاف مكضكع نظرية الحجاج بقكليما

تقنيات الخطاب التي مف شأنيا أف تؤدم باألذىاف إلى التسميـ بما يعرض عمييا مف 

 .1(أطركحات أك أف تزيد في درجة ذلؾ التسميـ

ك عميو فالحجاج في نظرىما يتجاكز النظر فيما ىك حقيقي مثبت محدد إلى تناكؿ 

 2.(حقائؽ متعددة كمتدرجة فمبعثو إذا ىك االختبلؼ، كشرطو أف يقـك عمى مكضكعية الحكار

غاية كؿ حجاج أف يجعؿ العقكؿ تذعف لما ): كلقد حددا الغاية مف الحجاج بقكليما

يطرح عمييا، أك تزيد في درجة ذلؾ اإلذعاف، فأنجح الحجاج ما كفؽ في جعؿ حدة اإلذعاف 

، أك (إنجازه أك اإلمساؾ عنو)تقكل درجتيا لدل السامعيف بشكؿ يبعيـ عمى العمؿ المطمكب 

 3.(ىك ما كفؽ عمى األقؿ في جعؿ السامعيف مييئيف لذلؾ العمؿ في المحظة المناسبة

إذف إذعاف العقكؿ بالتصديؽ لما يطرحو المتكمـ، أك العمؿ عمى زيادة ذلؾ اإلذعاف ىك 

 .الغاية مف كؿ حجاج

كلـ يكتؼ الباحثاف عند ىذا الحد فحسب، بؿ راحا يقسماف الحجاج إلى قسميف ، كذلؾ 

استنادا إلى نكع الجميكر، فالحجاج االقناعي ىك الذم يرمي إلى إقناع جميكر خاص كىك 

                                      

1 -perlmanetTyteca : traité de l’argumentation, p05. 
 .107خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص - 2
 .107المرجع نفسو ص : ينظر- 3
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يعتمد عمى الخياؿ كالعاطفة، أما االقتناعي فيك يرمي إلى أف يسمـ بو كؿ ذم عقؿ فيك عاـ 

 1.يعتمد باألساس عمى العقؿ

ك عميو نخمص أّف المؤلفيف جعبل االقتناع أساس الحجاج كىدفو المنشكد، كيتميز 

 : الحجاج في تصكر بيرلماف بخمسة مبلمح رئيسية

 .أف يتكجو إلى مستمع- 1

 .أف يعبر عنو بمغة طبيعية- 2

 .مسمماتو ال تعدك أف تككف احتمالية- 3

 .إلى ضركرة منطقية بمعنى الكممة- تناميو–ال يفتقر تقدمو - 4

 2.ليست نتائجو ممزمة- 5

 .كختاما فاإلقناع عند بيرلماف ىك لب العممية الحجاجية

 ـ ب ـ عند العرب2

 ( ىـ255ت ):عند الجاحظ* 

حرم بنا أف نميط المثاـ عمى جيكد نخبة مف عممائنا الذيف سعكا جاىديف لمغكص في 

 .بحر الحجاج، كلعمو مف البّيف أف يككف الجاحظ رائدنا في ىذا المجاؿ

                                      

1-perlmanetTyteca, p36. 
 سبتمبر 1عالـ الفكر، مجمة دكرية محكمة، الككيت، ع (عناصر استقصاء نظرم)حبيب أعراب، الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي - 2

 .76، ص 2001



 

182 
 

  تجهست الحتسا والتدل و مقـسمست السهسق  ف  سسا البظاسن                                    :         المصل الثسلث

 

لقد كاف الجاحظ فذا مف أفذاذ الثقافة اإلسبلمية، كذلؾ في النصؼ األكؿ مف القرف 

 .الثالث اليجرم، إذ كاف الناس يركنو المنيؿ المتميز في الببلغة كالفصاحة

عندما أشار إلى  (البياف كالتبييف)لقد تناكؿ الجاحظ إستراتيجية اإلقناع في كتابو 

الخصائص النفسية لمخطيب، كذلؾ باستشياده بما كرد في صحيفة بشر بف  المعتمر إذ 

جابتيا إياؾ، فإف قميؿ تمؾ الساعة ): يقكؿ فييا خذ مف نفسؾ ساعة نشاطؾ كفراغ بالؾ كا 

أكـر جكىرنا، كأشرؼ حسبا، كأحسف في األسماع، كأحمى في الصدكر، كأسمـ مف فاحش 

الخطإ، كأجمب لكؿ عيف كغرة مف لفظ شريؼ كمعنى بديع، كاعمـ أّف ذلؾ أجدل عميؾ مما 

 .1(يعطيؾ يكمؾ األطكؿ بالّكد كالمطاكلة كالمجاىدة، كبالتكمؼ كالمعاكدة

فالساعة تمؾ حسب الجاحظ ظفرت بمزايا عديدة كىي أكـر جكىران كأشرؼ حسبا كأجمؿ 

كىي المانعة مف الكقكع في الزلؿ، كىي الممفتة لبلنتباه  كال . في األسماع، كأركع في الصدكر

يقؼ صاحب البياف عند ىذا الحد فحسب بؿ تراه يحاكؿ جعؿ صمة كطيدة بيف البياف 

أكؿ الببلغة اجتماع آلة الببلغة، كذلؾ أف )كالببلغة كبيف طبيعة كنفسية المخاطب فيرل أّف 

يككف الخطيب رابط الجأش، ساكف الجكارح، قميؿ المحظ، متخّير المفظ، ال يكمـ سّيد األمة 

 .2(بكبلـ األمة، كال الممكؾ بكبلـ السكقة

                                      

 .99، 98الجاحظ، البياف كالتبييف، ص - 1
 .71المرجع نفسو، ص - 2
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فالخطيب الفذ ال بد كأف يككف رابط الجأش، ىادئا رزيننا صاحب ألفاظ منتقاة بركية 

كما نجده . كعناية، إذ ال يخاطب الرئيس كما يخاطب المرؤكس، كال يكمـ الممؾ بكبلـ العامي

في مكضع آخر يعطي لمببلغة كافر الحظ مف اإلقناع،  إذ ذكر أنو قيؿ لبعض أىؿ اليند ما 

ك مف البصر ... جماع الببلغة البصر بالحجة، كالمعرفة بمكاضع الفرصة): الببلغة؟ قالكا

بالحجة، كالمعرفة بمكاضع الفرصة أف تدع اإلفصاح بيا إلى الكناية عنيا إذا كاف اإلفصاح 

ا أبمغ في الدرؾ، كأحؽ بالظفر  1.(أكعر طريقة، كربما كاف اإلضراب عنيا صفحن

كفي مكضع آخر . إذف فالببلغة كامنة في البصر بالحجة كالمعرفة بمكاضع الفرصة 

: تتجمى الكظيفة االقناعية لمببلغة العربية كذلؾ فيما أكرد الجاحظ عف ابف المقفع أّنو قاؿ

الببلغة اسـ جامع لمعاِف تجرم في كجكه كثيرة، فمنيا ما يككف في السككت كمنيا ما يككف )

في االستماع، كمنيا ما يككف في اإلشارة، كمنيا ما يككف في االحتجاج، كمنيا ما يككف 

جكابنا، كمنيا ما يككف ابتداء، كمنيا ما يككف شعرنا ، كمنيا ما يككف سجعا كخطبا، كمنيا ما 

 2.(يككف رسائؿ ، فعامة ما يككف مف ىذه األبكاب الكحي فييا، كاإلشارة إلى المعنى

تتعدد كجكه الببلغة حسب الجاحظ، فأحياننا تككف الببلغة في الصمت، كأحياننا تككف 

في اإلنصات ، ك أحيانا تتجمى في اإلشارة ، كأحيانا تقتحـ االحتجاج، كقد تككف جكابنا أك 

شعرنا أك سجعا كخطبا، كأحيانا تككف رسائؿ، الميـ الببلغة تكمف في المعنى، كليا الدكر 

                                      

 .68الجاحظ،البياف ك التبييف ص - 1
 .85المرجع نفسو، ص -  2
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كالبياف اسـ ): الكبير في اإلقناع كاستمالة القارئ، كلقد كاف البياف عند الجاحظ بّينا إذ يقكؿ

جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، كىتؾ الحجاب دكف الضمير حتى يفضي السامع 

إلى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو كائننا ما كاف ذلؾ البياف، كمف أم جنس كاف الدليؿ، ألف 

مدار األمر كالغاية التي يجرم إلييا القائؿ كالسامع إنما ىك الفيـ كاإلفياـ، فبأم شيء بمغت 

 .1(اإلفياـ كأكضحت عف المعنى فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع

لقد طرؽ الجاحظ الكظيفة األساسية كاألكلى لمغة أال كىي التكاصؿ ، كيظير ذلؾ مف 

خبلؿ إيضاح المعنى القائـ في النفس حتى يحصؿ السامع عمى حقيقتو، فالغاية القصكل 

إنما ىي الفيـ كاإلفياـ،  كتركز صحيفة بشر بف المعتمر عف الحديث عف المقاـ كمراعاة 

كالمعنى ليس يشرؼ بأف يككف مف معاني الخاصة، ككذلؾ ليس ... ): األحكاؿ إذ يقكؿ فييا

حراز المنفعة مع  نما مدار الشرؼ عمى الصكاب كا  يتضح بأف يككف مف معاني العامة ، كا 

 .2(مكافقة الحاؿ، كما يجب لكؿ مقاـ مف المقاؿ

إذف أمر ضركرم أف يختار المتكمـ ما يكافؽ الحاؿ مف ألفاظ كعبارات تبّمغ المعنى إلى 

كفي مكضع آخر يتكمـ ابف المعتمر عف أقدار . السامع، ك تستميمو بأم كجو مف الكجكه

ينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني، كيكازف بينيا ، كبيف أقدار ... ): السامعيف فيقكؿ

المستمعيف كبيف أقدار الحاالت، فيجعؿ لكؿ طبقة مف ذلؾ كبلمنا، كلكؿ حالة مف ذلؾ 

                                      

 . 60الجاحظ ، البياف ك التبييف، ص - 1
 .99المرجع نفسو ، ص - 2
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مقامنا، حتى يقسـ أقدار الكبلـ عمى أقدار المعاني، كيقسـ أقدار المعاني عمى أقدار 

 1.(المقامات، كأقدار المستمعيف عمى أقدار تمؾ الحاالت

فينا نجد الجاحظ قد ربط كظيفة البياف في الفيـ كاإلفياـ بالبعد االقناعي ،  كاالحتجاج 

نما لو جذكر تراثية  بالمكضكع كالمناسبة، كعميو نقكؿ إّف الخطاب الحجاجي ليس حديثنا، كا 

 .كالسيما نظرية البياف عند الجاحظ

 :عند طو عبد الرحمن*- 

اصطبغ الحجاج عند طو عبد الرحمف بصبغة فمسفية، كذلؾ بسبب اعتماده عمى 

ىذا الذم  (المساف كالميزاف أك التككثر العقمي)المنطؽ فيك أستاذ المنطؽ كصاحب كتاب 

ا بػ إف ): كعميو كضع نظرية لمحجاج انطبلقنا مف قكلو (الخطاب كالحجاج)عقد فيو بابنا مكسكمن

 .2(األصؿ في تككثر الخطاب ىك صفتو الحجاجية، بناء عمى أنو ال خطاب بغير حجاج

ا ينبني عمى قصديف معرفييف ىما : كمف ىنا يعرج إلى تعريؼ الخطاب تعريفنا خاصن

أما قصد االدعاء فمقتضاه ): قصد االدعاء، كقصد االعتراض فتراه يقكؿ في قصد االدعاء

أّف المنطكؽ بو ال يككف خطابنا حقا، حتى يحصؿ مف الناطؽ صريح االعتقاد لما يقكؿ مف 

نفسو كتماـ االستعداد إلقامة الدليؿ عميو عند الضركرة، ذلؾ ألف الخمك عف االعتقاد يجعؿ 

ما كاذبنا في قكلو فيككف عابثنا باعتقاد غيره،  الناطؽ، إما ناقبلن لقكؿ غيره فبل يمزمو اعتقاده كا 

                                      

 .100البرىاف، ص - 1
 .213طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص - 2
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ا بقكلو فبل يتكسؿ إال بالسمطاف : كألف الخمك عف االستعداد لمتدليؿ يجعؿ الناطؽ إما متحكمن

ما مؤمننا بقكؿ غيره فبل يحتاج إلى برىاف  1.(كا 

إذف فالمدعي ىك المخاطب الذم يقـك بكاجب االستدالؿ عمى قكلو ، أما قصد 

مقتضاه أف المنطكؽ بو ال يككف خطابنا حقا، حتى يككف لممنطكؽ لو حؽ ): االعتراض فيك

مطالبة الناطؽ بالدليؿ عمى ما يدعيو، ذلؾ ألف فقد المنطكؽ لو ىذا الحؽ يجعمو، إما دائـ 

ما عديـ المشاركة في مدار  التسميـ، بما يدعيو الناطؽ فبل سبيؿ إلى تمحيص دعاكيو، كا 

 2.(الكبلـ

كبعد تفصيمو لمخطاب كتفصيؿ قصديو المعرفييف يعرؼ طو عبد الرحمف الحجاج 

حد الحجاج أنو كؿ منطكؽ بو مكجو إلى الغير إلفيامو دعكل مخصكصة يحؽ لو ): فيقكؿ

 3.(االعتراض عمييا

فالحجاج كبلـ منطكؽ يكجيو المتكمـ إلى شخص آخر بغية إفيامو دعكل مخصكصة 

شريطة أنو يحؽ لو االعتراض عمييا، ىذا ما يراه طو عبد الرحمف في مفيـك الحجاج، ىذا 

الذم شطره نصفيف حجاج تكجييي كآخر تقكيمي؛ فأما التكجييي فالمقصكد بو إقامة الدليؿ 

ا بأف التكجيو ىنا ىك  عمى الدعكل بالبناء عمى فعؿ التكجيو الذم يختص بو المستدؿ عممن

كلعؿ ىذا النكع تدعمو النظرية المسانية المعركفة ... فعؿ إيصاؿ المستدؿ لحجتو إلى غيره
                                      

 .225طو عبد الرحمف،  المساف ك الميزاف أك التككثر العقمي، ص - 1
 .225المرجع نفسو، ص- 2
 .226نفسو، ص -3
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األصميف الذيف  (الفعؿ) ك«القصد»ىاتو التي جعمت مف مفيكمي  (نظرية أفعاؿ الكبلـ)بػ

، أما الحجاج التقكيمي فيتمثؿ 1تتفرع عمييما باقي مفاىيميا كما يتصؿ بيا مف عمؿ كأحكاـ

في إثبات الدعكل باالستناد إلى قدرة المستدؿ عمى أف يجرد  مف نفسو ذاتا ثانية ينزليا منزلة 

أم أنو المستدؿ يتعاطى لتقكيـ دليمو بإقامة حكار حقيقي بينو كبيف ... المعترض عمى دعكاه

 .2نفسو مراعينا فيو كؿ مستمزماتو التخاطبية مف قيكد تكاصمية كحدكد تعاممية

ككأف الحجاج التقكيمي شبيو إلى حد كبير بحكار الذات فالشخص يجرد مف نفسو ذاتا 

إضافة إلى ىذيف النكعيف ىناؾ حجج تجريدم، كال تقؼ . ثانية معترضة عمى قكلو 

إسيامات طو عبد الرحمف عند ىذا الحد فحسب بؿ يتجاكز ذلؾ إلى التفرقة بيف الحجاج 

الحجاج يجتمع فيو اعتباراف اثناف ال يجتمعاف البتة في البرىاف، كىذاف ): كالبرىاف إذ يقكؿ

اعتبار الكاقع كاعتبار القيمة، فإذا كاف البرىاف ينبني عمى مبدإ االستدالؿ : االعتباراف ىما

عمى حقائؽ األشياء لمعمـ بيا فإّف الحجاج ينبني عمى مبدأ االستدالؿ عمى حقائؽ األشياء 

 3.(مجتمعة إلى مقاصدىا لمعمـ بالحقائؽ كالعمؿ بالمقاصد

ىذا كلتكغؿ طو عبد الرحمف في بحر الحجاج صار رائدنا مف كراد الحجاج في 

 .الدراسات العربية، كصارت نظريتو قاعدة متينة، ينطمؽ منيا كؿ راغب في دراسة الحجاج

 
                                      

 .228-227طو عبد الرحمف، المساف ك الميزاف أك التككثر العقمي، ص - 1
 .228المرجع نفسو، ص -  2
  .230نفسو، ص -3



 

188 
 

  تجهست الحتسا والتدل و مقـسمست السهسق  ف  سسا البظاسن                                    :         المصل الثسلث

 

 السياق مفيومو وأنواعو- 3

يتخذ السياؽ مركزا ميما في فضاء الدرس التداكلي لدرجة أّف بعضيـ، كأخص بالذكر 

كلقد أخذ السياؽ ىذه . 1(التداكلية يجب أف تدعى بالنظرية السياقية): يقكؿ" ماكس ببلؾ"

األىمية الكبرل لككف غياب عنصر مف عناصره، أك حتى إبعاده يؤدم إلى انعداـ التكاصؿ 

أصبل، كالسياؽ مفيـك مركزم يمتمؾ طابعو التداكلي، إال أّف الصعكبة تأتي مف عدـ معرفتنا 

 .2أيف يبدأ؟ أك أيف ينتيي؟

كلقد كانت دراسة السياؽ محؿ اىتماـ القضايا التداكلية جميعا، فتحميؿ الجمؿ يخضع 

إلى السياؽ، ككذا تحميؿ أفعاؿ الكبلـ كقكانيف الخطاب كمسائؿ الممفكظية كالقضايا الحجاجية 

كغيرىا، كربما يمكف القكؿ إف اىتماـ الدرس التداكلي كمو ينصب في بحث مدل ارتباط 

أنو عبلمات شكمية تككف في المحيط المساني الفعػمي، : النص بالسياؽ، كمف بيف تعريفاتو

، الحدث الذم ينجزه النظاـ (المتكمـ، السامع)كيشمؿ مدلكؿ المحيط المساني مستخدـ المغة 

المغكم المستخدـ، مكاقع مستخدمي المغة، أنظمة المعايير االجتماعية كالعادات 

 .3.إلى غيرىا مف العناصر التي تحدد بنية المنطكؽ كتفسره... كااللتزامات

                                      

 .16فرانسكاز أرمينكك، المقاربة التداكلية، ص - 1
 .65المرجع نفسو ، ص - 2
 .115، 114خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص : ينظر- 3
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ك السياؽ حسب المعجـ ىك تمؾ األجزاء مف الخطاب التي تحؼ بالكممة في المػقطع، 

 .1.كتساعد في الكشؼ عف معناىا

كعميو يككف السياؽ تجسيدنا لتمؾ التتابعات المغكية في شكؿ الخطاب مف كحدات 

( Parretبريت )صكتية كصرفية كمعجمية، كما بينيا مف ترتيب كعبلقات تركيبية، كلقد قسـ 

السياؽ إلى أكثر مف قسـ، كنتج عف ذلؾ خمسة أنكاع مف السياؽ يطابقيا العدد نفسو مف 

سياؽ القرائف، كالسياؽ الكجكدم، كالسياؽ المقامي، كسياؽ : التداكليات، كىذه األنكاع ىي

 .الفعؿ، كالسياؽ النفسي

 .2. كىك سياؽ القرائف أك ما يسمى بنحك النص:السياق النصي

عالـ األشياء، حاالتيا، )كيتضمف ىذا السياؽ المرجعي بطبعو : السياق الوجودي

كالتي ترجع إلييا التعبيرات المغكية، كيتـ االنتقاؿ مف الداللة إلى التداكلية حالما  (األحداث

يدرؾ أّف المرسؿ كالمرسؿ إليو، ككذلؾ مكاقعيـ الزماني كالمكاني ىي مؤشرات لمسياؽ  

 .الكجكدم

 يكفر ىذا السياؽ جزئيا بعض العكامؿ أك المحددات التي تسيـ في :السياق المقامي

 .تحديد معاني التعبيرات المغكية كالمقامات بكصفيا سياقا

                                      

 .40عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر- 1
 .42المرجع نفسو، ص : ينظر- 2



 

190 
 

  تجهست الحتسا والتدل و مقـسمست السهسق  ف  سسا البظاسن                                    :         المصل الثسلث

 

إنيا صنؼ متأصؿ في المحددات االجتماعية، فقد يككف ىذا السياؽ إطارا لممؤسسات 

، كىنا نعبر مف شيء فيزيقي 1(مطعـ، تسكؽ)، أك ألكضاع الحياة اليكمية (محكمة، مدرسة)

خالص إلى شيء كسيط ثقافي، كيتميز المكقؼ باالعتراؼ بو اجتماعيا كمتضمف لغاية أك 

، تتقاسمو الشخصيات المنتمية إلى نفس الثقافة، ككمثاؿ عمى ىذا  غايات كعمى معنى مبلـز

 .2.النكع مف السياقات المناقشة بيف برلمانييف في جمسة عمنية

 (أكستيف)تعد األفعاؿ المغكية أصنافا جزئية مف السياؽ المقامي، كيرل : سياق الفعل

ك لمعرؼ االجتماعي الدكر ... أف التسمسبلت المغكية تعّبر عف أفعاؿ، بؿ ىي األفعاؿ نفسيا

ك األفعاؿ المغكية أفعاؿ إرادية، إذ ... الكبير في إنتاج المغة مف قبؿ المرسؿ في المجتمع

يقصد المرسؿ إنجازىا، كيريد أف يدرؾ المرسؿ إليو ىذا القصد، كال يحصؿ القصد كال 

 3.التكاصؿ دكف تفاعؿ تعاكني كمنّسؽ

إّف اعتبار الخطاب فعبل، كأّف الفعؿ المغكم قصد مشركط يقكد إلى : السياق النفسي

دمج الحاالت الذىنية كالنفسية في نظرية تداكلية المغة لتصبح المقاصد كالرغبات حاالت 

ذىنية مسؤكلة عف برنامج الفعؿ كالتفاعؿ، كىذه الحاالت ىي منكط اىتماـ الكصؼ كالتفسير 

 .4التداكلي بكصفيا السياؽ النفسي إلنتاج المغة كفيميا

                                      

 .43عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر- 1
 .65فرانسكاز أ رمينكك، المقاربة التداكلية، ص : ينظر- 2
 .44عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر- 3
 .44المرجع نفسو،  ص - 4
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ك إجماال فيذه األنكاع مف السياقات متداخمة كمترابطة، فبل يستغني أم منيا عف 

األنكاع األخرل، كبيذا يصبح المنيج التداكلي كافيا ألنو يشير إلى كجيات نظر معينة 

 .كتكجو معركؼ نحك المغة كالعبلمات األخرل
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 :الحجاج و مفيومو و الجدال و آدابو عند ابن وىب/ 4

يعد كتاب البرىاف في كجكه البياف البف كىب كتابنا حجاجينا، إذ ال نكاد نعدـ لو : تمييد

ىذا التقسيـ في حد . أثرنا في معظـ طّياتو، كذلؾ بدءنا بالتقسيـ المحكـ الذم اعتمده صاحبو

ا حجاجينا، إذ عنكف الباب األكؿ بػ   (االعتقاد)، أما الثاني فكسمو بػ (االعتبار)ذاتو ُيعد تدرجن

كلـ يستقر  (الكتاب)، كيختـ الباب الرابع بعنكاف (تأليؼ العبارة)ليككف الثالث تحت عنكاف 

الحجاج عند ابف كىب عند حد ىذا المصطمح فحسب، بؿ ذكره بمسميات أخرل كالجدؿ 

: ك لعمو أكؿ ما ذكر الحجاج في كتابو كاف في ثنايا حديثو عف النثر إذ يقكؿ. كالمجادلة 

فأما المنثكر فميس يخمك مف أف يككف خطابة أك ترسبلن أك احتجاجان أك حديثا، كلكؿ كاحد )

 .1.(مف ىذه الكجكه مكضع يستعمؿ فيو

لقد أشار صاحب البرىاف إلى أف الحجاج أحد صكر النثر، فمطالما كاف نثرنا، كلطالما 

حاّج المتكمـ بكبلـ نثرم، كلعؿ ذلؾ لسيكلة الرد ك المحاججة بالنثر مقارنة بالشعر ىذا الذم 

يسيب ابف كىب في شرح كتفصيؿ صكر النثر بدءنا بالخطابة ثـ .  يتطمب كزننا، قافية كركينا

الترسؿ، كيضرب لكؿ نكع أمثمة كشكاىد سكاء فيما يخص الخطابة أـ الترسؿ ، كيعرج إلى 

كأّما ): كصؼ سمات الخطيب كصفات الرسكؿ ليصؿ إلى عالـ الجدؿ كالمجادلة فيقكؿ

الجدؿ كالمجادلة، فيما قكؿ يقصد بيما إقامة الحجة فيما اختمؼ فيو اعتقاد المتجادليف 
                                      

 .150البرىاف ، ص -  1
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كيستعمؿ في المذاىب كالديانات، كفي الحقكؽ كالخصكمات كفي التسؤؿ كاالعتذارات كيدخؿ 

 .1.(في الشعر كفي النثر

إنيما قكؿ ييدؼ إلى استمالة شخص ما إلى رأم يعتقد أّنو مختمؼ فيو ، ك ال يقـك 

ذلؾ إال بحجج كبراىيف، كعمى الرغـ مف ذكره أف الحجاج أحد صكر النثر إال أننا نجده في 

نما يجرم في عالمي الشعر  ىذا المكضع يقحـ الشعر ككأف الجدؿ ال يخص النثر كحده، كا 

فأّما المحمكد فيك الذم )كالنثر، كلقد قّسـ ابف كىب الجداؿ إلى نكعيف فيك محمكد كمذمـك 

يقصد بو الحؽ، كيستعمؿ فيو الصدؽ، كأما المذمـك فما أريد بو الممارة كالغمبة كطمب بو 

، كقد جاء في القرآف مدح ما ذكرنا أنو محمكد، كذـ ما ذكرنا أنو مذمـك .2(الرياء كالسمعة

ا3﴾َوََل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإَلَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ ﴿: قاؿ تعالى يـَْوَم تَْأِتي ُكلُّص ﴿:  كقاؿ أيضن

 كيكمؿ ابف كىب في 4﴾نـَْفٍس ُتَجاِدُل َعْن نـَْفِسَها َوتـَُوفَّى ُكلُّص نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُىْم ََل ُيْظَلُمونَ 

كقد أجمعت العمماء كذكك العقكؿ مف ): ذكر اآليات التي حممت كممة حجة أك جدالن ثـ يقكؿ

القدماء عمى تعظيـ مف أفصح عف حّجتو كبّيف عف حقو، كاستنقاص مف عجز عف إيضاح 

                                      

 .176البرىاف، ص - 1
 .177المرجع نفسو، ص -  2
 .46سكرة العنكبكت، اآلية ص - 3
 .111سكرة النحؿ، اآلية - 4
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حقو كقصر عف القياـ بحجتو، ككصؼ ا عز كجؿ قريشا بالببلغة في الحجة، ك المدد في 

ا﴿: الخصكمة فقاؿ  .1﴾َوتـُْنِذَر بِِو قـَْوًما ُلدًّ

فالفصيح في نظر ابف كىب ىك مف استطاع أف يفصح عف حجتو كيبّيف عف حقو، 

ا أّف المرء يحاجج فيما يكافؽ الحؽ ال فيما يؤيد الباطؿ . كالعاجز ىك مف لـ يستطع ذلؾ عممن

كأما ما جاء في ذـ التعنت كالمراء ): كيجنح لرككب اليكل كىذا ما ذكره ابف كىب قائبلن 

َوالَِّذيَن ُيَحاجُّصوَن ﴿: كطمب السمعة كالرياء، كقصد الباطؿ كرككب اليكل فينظر في قكلو تعالى

 .2﴾ِفي اللَِّو ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُو ُحجَّتـُُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد رَبِِّهْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ 

فابف كىب يضع الحجاج تحت اسـ الجدؿ ثـ يعمد إلى تقسميو إلى حجاج محمكد 

كقصده الحؽ كبغيتو الصكاب، كحجاج مذمـك غرضو طمب الرياء كالسمعة، كلعؿ ىذا 

التقسيـ تقسيـ مرتكز عمى اعتبارات أخبلقية، فما كافؽ الحؽ كاف محمكدنا،  كما عارضو كاف 

ا، فالمحمكد ىك ما كافؽ الحؽ كالتـز بالصدؽ، كأـ المذمـك فما نأل عف الحؽ، كجاكر  مذمكمن

ك الجدؿ حسف ك ىك ): الرياء كالسمعة ك ىذا ما نجده عند زكريا بشير إماـ الذم يقكؿ

مأمكر بو ك جدؿ سيء ك ىك مف باب القكؿ الجزاؼ الذم ال طائؿ مف كرائو ، فيك إّما 

ك إّما ىك مف باب الجيالة الفاضحة ك العمى ك ... يصدر عف رأم شخص ذاتي بحت 

 (الضبلؿ المركب الذم ال يدرم صاحبو أّنو في الكاقع يجيؿ تماما ما يخكض فيو مف جداؿ

                                      

 .97سكرة مريـ، اآلية - 1
 16سكرة الشكرل، اآلية - 2
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  كال يكتفي ابف كىب بيذا الحد كال يقؼ عند ىذا فحسب بؿ يضيؼ كبلمنا آخر ال يقؿ عف 1

فأما أدب الجدؿ فأف يجعؿ المجادؿ ): سابقو كاضعنا إّياه تحت عنكاف أدب الجدؿ فيقكؿ

قصده الحؽ كبغيتو الصكاب كأال تحممو قكة إف كجدىا مف نفسو، كصحة في تميزه كجكدة 

خاطره، كحسف بدييتو، كبياف عارضتو، كثبات حجتو عمى أف يسرع في إثبات الشيء 

كنقضو، كيسرع في االحتجاج لو كلضده، فإف ذلؾ مما يذىب ببياء عممو، كيطفئ نكر 

 2.(بيجتو كينسبو بو أىؿ الديف كالكرع إلى اإللحاد، كقمة األمانة

أدب كبير يشع مف كبلـ ابف كىب حكؿ الجدؿ كآدابو كقيمة خمقية كبيرة نستشفيا مف 

الحؽ )دالالتو، فأكؿ ىذه القيـ قصد الحؽ كبغية الصكاب، كلعميما مف أكثر اآلداب الخمقية 

الجدؿ عبارة عف دفع المرء : كىذا ما نجده في تعريؼ الكفكم لمجدؿ إذ يقكؿ (كالصكاب

ا 3(خصمو عف فساد قكلو لحجة أك شبية كال يككف إال بمنازعة غيره  كال يدفع المرء شخصن

فاإلسراع في إثبات الحكـ أك . بعدىما تأتي الركية كالتمعف. (عف فساد إال بالحؽ كالصكاب

نقضو يجر إلى الزلؿ كيبعث في الكبلـ الخمؿ، كىذا عمى حد قكؿ كبلـ ابف كىب مما يبيت 

العمـ كيخمد الييبة بؿ كأحياننا يؤدم بصاحبو إلى التيمكة  كاإللحاد كقمة األمانة فالمسعى 

في كبلمو عف الجدؿ أخبلقي األمر الذم جعمو يسف  (ابف كىب)الكبير الذم يرمي إليو 

إف عكاقب  إطبلؽ ): قكانيف لممجادؿ، كيضع لو نكاميس يستنير بيا، كفي ىذا الصدد يقكؿ
                                      

 .12زكريا بشير إماـ، أساليب الحجاج في القرآف، ص : ينظر- 1
 .189، 188البرىاف، ص - 2
 .22، الكميات، المطبعة العامرة، مصر، د ت، ص (أبك البقاء الحسيني)الكفكم -3
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المساف، كجنايات البياف عمى كثير مف الناس كبيرة غير محمكدة، كلذلؾ قاؿ صمى ا عميو 

ما  أكتي امرؤ شرنا مف طبلقة المساف، كأخذ أبك بكر رضكاف ا عميو بطرؽ لسانو ): كسمـ

 .1(«ىذا أكردني المكارد»: فقاؿ

لعؿ ىذا القكؿ يدعـ سابقو في حرص ابف كىب عمى التأني في إصدار األحكاـ، ككبح 

جماح المساف، فطبلقتو عاقبتيا كخيمة ، كقد شبو ذلؾ بالجناية، فالزلؿ عند ابف كىب كالجـر 

أك الجناية، فالخطأ كالتأني عف الصكاب في إصدار األحكاـ يجر ككارث كبلمية، كفي 

إف الجدؿ إنما يقع في العمة مف بيف سائر األشياء المسئكؿ عنيا كليس ): مكضع آخر يقكؿ

يجب عمى المسئكؿ الجكاب، إال بعد أف يستأذف في السؤاؿ فإف لـ يأذف لو في ذلؾ، كليس 

ف قصر نسب إلى العجز  ينسب  إلى انقطاع كال محاجزة فإف أذف لو فقد لزمو الجكاب، كا 

ما أف تطمبيا : كطمب العمة يككف عمى كجييف إما أف تطمبيا كأنت ال تعمميا  لتعمميا، كا 

 .2(كأنت تعمميا ليقر لؾ بيا

فابف كىب يجعؿ مف الجدؿ خطابنا تعميمينا اقناعينا يشع أدبنا إذ ال يجب عمى المسؤكؿ 

كال . الجكاب إال بعد أف يستأذف، فإف أذف لو أجاب دكف تقصير ألف في تقصيره عجز بّيف

نما يسأؿ لجيمو  يككف طمب العمة إال لكجكد عمة، فبل يسأؿ المرء ىكذا لغرض السؤاؿ، كا 

يستطرد ابف كىب في ذكره كجكه الجدؿ . كعدـ عممو أصبلن، أك يسأؿ لتأكيد أمر مشككؾ فيو

                                      

 .189البرىاف ، ص - 1
 .180المرجع نفسو، ص -2
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كليس لؾ أف تجادؿ أحدنا في حؽ يّدعيو إال بعد مساءلتو عف العمة فيما ادعاه ): كآدابو قائبلن 

 .1 (فيو

إذف ال يككف المرء سّباقا إلى الجداؿ، بؿ كجب عميو التركم ، كأف يسأؿ مف يرغب في 

 .جدالو عف سبب قكلو ثـ يجادلو إف لـ يقتنع كيمتنع عف الجداؿ إف اقتنع

 :ك لقد ّسف ابف كىب قكانيف كجب عمى المجادؿ االلتزاـ بيا كىذه القكانيف ىي

ف لـ يكف نياية الظيكر -1 حؽ الجدؿ أف تبنى مقدماتو بما يكافؽ الخصـ عميو، كا 

لمعقؿ، كليس ىذا سبيؿ البحث، ألف حؽ الباحث أف يبني مقدماتو بما ىك أظير األشياء في 

 2.نفسو، كأثبتيا لعقمو ألنو يطمب البرىاف، كيقصد لغاية التبييف كالبياف

كيرل أف المرء إذا كاف قصده الحؽ كالصكاب، كجب عمى المجادؿ أال تحممو قكة إف 

كجدىا مف نفسو، كأال تسحره الكثرة كالقمة فيما يطمبو مف الحؽ فيقمد األكثريف ، أك يريو 

 .، فمطالما أخطأ الكثيركف كأصاب القميمكف3التكثر بيـ، كالترؤس عمييـ بمتابعتيـ

كأال يقمد الحكـ الفاضؿ في كؿ ما يأتي بو ...): يكاصؿ ابف كىب سمسمة كصاياه قائبلن 
أم أف المرء ال يقمد . 4(إذا كاف غير مأمكف منو الخطأ، فقد يخطئ العاقؿ، كيصيب الجاىؿ

الحاكـ في كؿ ما يقكؿ، كخاصة الحاكـ الذم ُعرؼ بقمة حكمتو فقد يجره إلى الزلؿ، كقد 
كأف يخرج مف قمبو ): نيى ابف كىب في مكضع آخر عف التعصب كخاصة لآلباء فيقكؿ

                                      

 .180البرىاف ، ص -1
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َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنـَْزَل اللَُّو قَاُلوا َبْل ﴿:  كيستشيد باآلية الكريمة قاؿ تعالى1(التعصب لآلباء

، كما نيى عف اليكل كرأل كجكب النأم عنو بؿ كمخالفتو، كفي 2﴾نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َ بَاَءنَا
 كاستدؿ كذلؾ بآية كريمة كىي 3(كأف يعتزؿ اليكل فيما يريد إصابة الحؽ فيو): ىذا يقكؿ

 4.﴾َوََل تـَتَِّبِع اْلَهَوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَّوِ ﴿: قكلو تعالى
كلعمنا نستشؼ مف ىذه الكصايا حكمة إسبلمية كبيرة تنبع مف جنبات قكؿ ابف كىب 

فقد خالؼ كؿ ما نيى عنو اإلسبلـ، كأّيد كؿ ما أمر بو، أم أنو صاحب نزعة دينية كبيرة 

 .كخير دليؿ عمى ذلؾ استشياده باآليات في معظـ كبلمو

كأف ...):  يستػأنؼ ابف كىب في عرض حمقات نصائحو كتكجيياتو لممجادؿ قائبل

كطبعا ككعادتو استدؿ بآيات جميمة قاؿ 5.(يعتزؿ االنقياد لزخرفة القكؿ كظاىر رياء الخصـ

نـَْيا َوُيْشِهُد اللََّو َعَلى َما ِفي قـَْلِبِو َوُىَو َأَلدُّص اْلِ َصاِم ﴿: تعالى َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُو ِفي اْلَحَياِة الدُّص

 فميس لممجادؿ 6﴾َوِإَذا تـََولَّى َسَعى ِفي اأْلَْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّو ََل ُيِحبُّص اْلَفَسادَ 

لممجادؿ أف يصب اىتمامو في تنميؽ الكبلـ كتزييف الخطاب، كأال يرائي ألف ىذه آداب تنأل 

عف جكىر الجداؿ المحمكد، ىذا الذم البد مف أف يقبمو السامع بحجة كيرده بعمة، كفي ىذا 

كأال يقبؿ مف ذم قكؿ مصيب فيو كؿ ما يأتي بو لمكضع ذلؾ الصكاب الكاحد، كال ): يقكؿ

                                      

 .190البرىاف، ص - 1
 .21سكرة لقماف، اآلية - 2
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يرد عمى ذم قكؿ مخطئ فيو كؿ ما يأتي بو لمكضع ذلؾ الخطأ الكاحد، بؿ ال يقبؿ قكال إال 

بحجة، كال يرده إال بعمة، فيككف في ذلؾ كالكّزاف الحاذؽ المتفقد لميزانو ك صنجانو، فإف 

 ، كليس يخفى عمى أحد ما لخطكرة 1(الخطأ في الرأم أعظـ ضررا مف الخطإ في الكزف

الميزاف كتطفيفو، فمقد شبو الخطأ في الكبلـ بالخطإ في الميزاف، بؿ جعؿ الخطأ في الرأم 

خطكرتو أعظـ مف خطكرة الزلؿ في الميزاف، فإف كاف ىذا األخير خطيرنا فما بالؾ باألخطر 

 .منو

ا يككف المرء مستعدنا  كلعمـ ابف كىب اختار أكقاتنا لمجداؿ نصح بيا المجادؿ فميس دكمن

كأال يجادؿ كيبحث في األكقات التي يتغير فييا مزاجو كيخرج ... ): لمجداؿ فيا ىك تراه يقكؿ

عف حد االعتداؿ، ألف المزاج إذا زاد عمى حد االعتداؿ في الحرارة كاف معو العجمة، كقمة 

ذا زاد في البركدة عمى حاؿ االعتداؿ أكرث السيك  التكفؽ، كعدـ الصبر، كسرعة الضجر،  كا 

بطاء الفيـ  2.(كالببلدة، كقمة الفطنة كا 

إذف كجب عمى المجادؿ أف يبتعد عف الجداؿ كقػت تغّير مزاجو سكاء كاف حارنا أـ 

باردنا، ألف كبل منيما يؤدم إلى الزلؿ كالنأم عف الصكاب ، كىذا ما نجده عند صاحب 

ينبغي أف يعد خمؽ المتكمـ أقكل ... ): إذ يقكؿ (في ببلغة الخطاب االقناعي)كتاب  

فأحكامنا حيف نككف مسركريف كدكديف ليست ىي أحكامنا حيف ... عناصر اإلقناع لديو
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 كما أنو مطالب بالتأني في إصدار األحكاـ كاالبتعاد عف العجمة 1(نككف مغمكميف كمعاديف

كأال : كأف يتجنب العجمة كيأخذ بالتثبت فإف مع العجمة الزلؿ... ): كفي ىذا يقكؿ ابف كىب

 2(تستعمؿ المجاج كالمحؾ، فإف العصبية تغمب عمى مستعمميا فتبعده عف الحؽ كتصده عنو

فمف األكيد كالمؤكد أّف العصبية كالعجمة كعدـ التثبت كميا تؤدم إلى الخطإ في إصدار 

بقكلو إّف المناظر البد كأف يميؿ " طو عبد الرحمف"األحكاـ ، كىذا يتجمى في ما أشار إليو 

خصمو حتى يستكفي مسألتو، كي ال يفسد عميو تكارد أفكاره ، كحتى يفيـ مراده مف كبلمو، 

 كنحسب أّف في ىذا التركم كىذا التّميؿ رزانة كعدـ عجمة كلعؿ ىذا 3كي ال يقّكلو مالـ  يقؿ

 .ما يؤدم إلى األناة في إصدار األحكاـ كعدـ ظمـ األناـ

فضيمة أخرل يضيفيا ابف كىب تصطؼ جنبا إلى جنب مع الفضائؿ األخرل كتصنؼ 

: ضمف األخبلقيات ، إذ ىا ىك ينصح المجادؿ باالبتعاد عف الغركر كاإلعجاب بالرأم قائبل

كأاّل يعجب برأيو كما تسكلو لو نفسو حتى يفضي بذلؾ إلى نصائحو كيمقيو إلى أعدائو ... )

فيصدفكنو عف عيكبو كيجادلكنو، كيقيمكف الحجة عميو، فيعرؼ مقدار ما في يده إذا خكلؼ 

 فمزـك التكاضع مف لدف المجادؿ يجعمو خميقا بالثقة، أىبلن لمتصديؽ، كلمتكاضع الدكر 4(فيو

الكبير كاألىمية البالغة في إقناع الخصـ فإذا الحظ ىذا األخير تكاضعنا مف مناظره، كلمس 
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منو خمقا كريمنا كسمع كبلمنا طيبا كقع في نفسو تكقير لو، مّما يجعمو يذعف لمحؽ ينشرح 

ف كاف مف خصمو، كنحسب أف ىذا التكاضع يتجمى في استشارة  صدره لمصكاب حتى كا 

ف استيجنكه نأل عنو، فأقكاؿ . بعض أىؿ النصح باألخذ بالرأم أـ ال فإف استحسنكه قالو كا 

 .كأراء النصحاء تزيد القكؿ قكة كالخبر تأكيدنا، فيـ أىؿ العمـ كخاصتو 

مزية ال تقؿ أىمية عف سابقتيا يضميا صاحب البرىاف إلى صكيحباتيا كىي التحمي 

كأف يتجنب الكذب في رأيو كخبره ألنو خبلؼ ... ): بفضيمة الصدؽ كمجانبة الكذب قائبل

نما يريد بالجداؿ إثارة الحؽ ك اتباعو، كأف يتجنب الضجر كقمة الصبر ألف عمدة  الحؽ، كا 

ثارة المعاني الصبر عمى التأمؿ كالتفكر  1.(األمر في استخراج الغكامض كا 

فبل خير في جداؿ يشع كذبنا، كما المجادؿ في الحقيقة إال ليصيب الحؽ، فإف كاف ىك 

مف يكذب فبل خير فيو كال خير في كبلمو، كالمجادؿ الحقيقي حميـ صبكر متأمؿ بعيد كؿ 

البعد عف الضجر كالعجمة، فما دخؿ الصبر في شيء إال زانو، كما خرج مف شيء إال شانو 

فالحجاج ىك السبيؿ إلى معرفة . فحقيقة الحجاج أنيا مف أرفع العمـك قدرنا كأعظميا شأنا 

االستدالؿ كتمييز الحؽ مف المحاؿ، كلكال تصحيح الكضع في الجدؿ لما قامت حجة كال 

 كمف بيف مبادئ 2اتضحت محجة كال عمـ الصحيح مف السقيـ كال المعكج مف المستقيـ

: استقامة المجادؿ أف يككف منصفا غير مكابر، األمر الذم أشار إليو ابف كىب بقكلو

                                      

 .191البرىاف، ص -1
، 2000، 3أبك الكليد الباجي، المنياج في ترتيب الحجاج، تحقيؽ عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف ط: ينظر- 2
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كأف يككف منصفا غير مكابر ألنو إنما يطمب اإلنصاؼ مف خصمو كيقصده بقكلو ...)

كحجتو فإذا طمب اإلنصاؼ بغير اإلنصاؼ فقد طمب الشيء بضده ، كسمؾ فيو غير 

 1.(مسمكو

كنحسب أف ىذا اإلنصاؼ يدخؿ ضمف األخبلقيات التي البد كأف  يتصؼ بيا 

المجادؿ كالخطيب، كفي ىذا الصدد يرل محمد العمرم أّف الخطيب يقنع باألخبلؽ إف كاف 

 2.(كبلمو يمقى عمى نحك يجعمو خميقا بالثقة

ذا عدنا الى قكؿ  كما يقاؿ عف الخطيب يقاؿ عف المجادؿ فاألخبلؽ شرط لكمييما، كا 

ابف كىب لسالؼ الذكر لكجدناه يشع منطقية، إذ كيؼ يطمب المجادؿ مف خصمو أف يككف 

. منصفا كىك بعيد كؿ البعد عف اإلنصاؼ، فالمنصؼ كجب عميو أف يجادؿ منصفا مثمو

فمف غير المعقكؿ أف يطالب المجادؿ خصمو باإلنصاؼ كىك غير منصؼ، كلعّؿ ىذا 

اإلنصاؼ ال يككف إال بتعمـ المغة ىاتو التي تمكنو مف إصابة الصكاب كصحة الجكاب كدقة 

كأف يجتيد في تعمـ المغة ك يتمير في العمـ ... ): الخطاب كفي ىذا يقكؿ صاحب البرىاف

بأقساـ العبادة فييا، فإنو إنما يتييأ لو بمكغ ما يقتضي الجدؿ بمكغو مف قسمة األشياء إلى ما 

                                      

 .192البرىاف ، ص - 1
 .25، 24محمد العمرم، في ببلغة الخطاب االقناعي، ص : ينظر- 2
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عطاء كؿ قسـ منيا ما يجب لو كاالحتراس مف إشراؾ األسماء، كاختبلط  ينقسـ إليو، كا 

 1.(المعاني بالمغة كالمعرفة بيا

فالمجادؿ الفذ عميـ بالمغة، كبمكاضع األسماء كمكامف المعاني عارفنا ليا كمتمكننا منيا 

كماىرنا في أقساـ العبادة، فإذا كاف العمـ بالمغة لممجادؿ كاِؼ فإف الميارة في العبادة كافية 

كأف يحمـ عما يسمع مف األذل ك النبز، كال ... ): ىذه الميارة تعطيو خبلالن حميدة منيا

يشغب إذا شاغبو خصمو، كال يرد عميو إذا أربى في كبلمو، بؿ يستعمؿ اليدكء كالكقار 

كيقصد مع ذلؾ لكضع الحجة في مكضعيا، فإف ذلؾ أغمظ عمى خصمو مف السب، كربما 

أراد الخصـ باستعماؿ الشغب قطع خصمو، كأف يشغؿ خاطره عف إقامة حجتو؛ فإذا أعرض 

المجادؿ عف ذلؾ كلـ يتحرؾ لو طبعو كلـ يشغؿ ذىنو، جمع مع قير خصمو كاالستظيار 

 2.(بالحجة عميو ظيكر حممو لمناس، كمعرفة الحضكر بكقاره ك كفكره، كنقص خصمو كخفتو

سعة صدر كجب تكفرىا في المحاجج، ىذا الذم البد كأف يبتعد عف النبز ، كالبد كأف 

كأف يتجنب الجدؿ )يصبر عف األذل، كأال يرد عند المشاغبة بؿ كجب عميو اليدكء كالكقار 

في المكاضع التي يكثر فييا التعصب لخصمو، فإنو ال يعدـ فييا أحد شيئيف إما الغيظ 

ما الحصر فيعيا بحجتو كأال يستصغر خصمو، كال يتياكف بو  3.(فتقصر قريحتو، كا 

                                      

 .192البرىاف ، ص - 1
 .192المرجع نفسو،  ص - 2
 .192نفسو ، ص - 3
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ما يعي بالحجة، كما  فالتعصب لمخصـ محظكر الجداؿ فيو ألنو إما يقصر القريحة كا 

أف استصغار الخصـ أمر مشيف كاجب تجنبو، كما أّف عدـ التياكف بو كاجب فعمو ، كلكي 

أف يصرؼ ىمتو إلى حفظ النكت التي تمر في كبلـ )يككف المجادؿ حكيمنا كجب عميو 

خصمو مما يبني منيا مقدماتو كينتج فييا نتائجو، كيصحح ذلؾ في نفسو، كال يشغؿ قمبو 

بتحفظ جميع كبلـ خصمو، فإنو متى اشتغؿ بذلؾ أضاع ما ىك أحكج إليو منو ، كأال يكمـ 

خصمو كىك مقبؿ عمى غيره، أك مستشيد لمف حضر عمى قكلو، فإف ذلؾ سكء عشرة، كقمة 

 1. (عمـ بأدب الجدؿ

إف المتمعف في كبلـ ابف كىب ليجده يدقؽ في ضبط المصطمحات فتراه يقكؿ إف 

المحاجج كجب عميو حفظ النكت التي تمر في كبلـ خصمو ما يبني منيا مقدماتو كينتج فييا 

نما حفظ ما يخدـ المجادؿ فحسب؛ ألنو إذا  نتائجو،  فيك ال يقصد حفظ كؿ النكت، كا 

حفظيا كميا ضّيع الغاية التي يريد، كمف اآلداب أف يخاطب المرء مستمعو كىك مقبؿ عميو 

ال مدبر لو ألنيا مف آداب المسمـ ،كىك ما صرح بو ابف كىب في برىانو، كال يقؼ عند ىذا 

كأال يجيب قبؿ فراغ  السائؿ مف سؤالو  ... ): بؿ يستطرد في عرضو خصاؿ المحاجج فيقكؿ

 فالمرء المبؽ ال يقاطع مكممو، بؿ 2(ك ال يبادره بالجكاب قبؿ تدّبره ك استعماؿ الركّية فيو

                                      

 .193البرىاف ، ص - 1
 .193المرجع نفسو، ص - 2
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إذا فرغ السائؿ مف سؤالو كال يجيب مباشرة، بؿ - أك يجيب عف سؤاؿ–كجب عميو أف يتكمـ 

 .يجيب بعد ترك كتأٍف كتخميف ألف المجمة في الرد كالعجمة في الحكـ مفتاح لمزلؿ

يككف بحسف بدييتو، كجكدة )ك إذا أراد المجادؿ أف يككف حاذقنا كجب عميو أف 

عارضتو، كحبلكة منطقو قادرنا عمى تصكير الحؽ في صكرة الباطؿ، كالباطؿ في صكرة 

 1.(الحؽ، متى شرع في ذلؾ كأقاـ كؿ كاحد منيما في النفكس مقاـ صاحبو

فالحاذؽ مف المجادليف أك المجادؿ الحاذؽ ىك مف كاف حسف البديية، حمك المنطؽ، 

قادرنا عمى تصكير الحؽ في صكرة الباطؿ ، كمتمكنا مف تصكير الباطؿ في صكرة الحؽ، 

أال يسحره بياف خصمو، فيظف أف حقو قد بطؿ لما انقطع ىك عف ... ): كما كجب عميو

الزيادة عميو، بؿ يدع الكبلـ في الكقت إذا كقؼ عميو كيعاكد النظر بعد الفكر كالتأمؿ، فإنو 

ا فيما قد نزؿ بو إف شاء ا  2.(ال يعدـ مف نفسو إذا استنجدىا كالذ بيا مخرجن

إذف المجادؿ النابغة ىك مف ال تخيفو كال تسحره فصاحة خصمو فيشؾ في قكلو، بؿ 

ا كيرزقو البياف مف  كجب عميو أف يتأنى كيسكت لمحظات، فمعؿ ا يذكره كيجد لو مخرجن

 .حيث ال يحتسب

بعد ىذه الجكلة مع صاحب البرىاف في الجدؿ كآدابو نمخص إلى أنيا اعتبارات 

 .أخبلقية إلى حد بعيد،  كبكبلمو ىذا أنار درب المجادؿ كأضاء بصيرة المحاجج

                                      

 .193البرىاف، ص - 1
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 :مالمح الفكر الحجاجي في كتاب البرىان-5

ىك طريقة فصؿ  (البرىاف في كجكه البياف)لعؿ أكؿ تفكير حجاجي اتسـ بو كتاب 

جعؿ كتابو في أربعة أبكاب، ككاف غرة ىذه األبكاب ىك  (ابف كىب)أبكابو، إذ نجد مؤلفو 

 .ىذا الذم يقـك عمى أساس العقؿ (باب االعتبار)

 :حجة العقل- *

في برىانو، كأفرد ليا مجاالن كاسعنا كفي ىذا الصدد  (ابف كىب)إنيا أكؿ حجة ذكرىا 

فإف ا عز كجؿ خمؽ اإلنساف كفضمو عمى سائر الحيكاف، كنطؽ بذلؾ القرآف ... ): يقكؿ

َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني َ َدَم َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم ﴿:فقاؿ عّز مف قائؿ

نما فّضمو عمى سائر جنسو بالعقؿ الذم بو فرؽ بيف الخير 1﴾َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًي  ، كا 

 .2(كالشر، كالنفع كالضرر، كأدرؾ بو عمـ ما غاب عنو كبعد منو

فبل يخفى عمى أحد ما لمعقؿ مف أىمية كبيرة، كدكر فّعاؿ بؿ إنو لّب المرء كجكىره 

كلكال العقؿ لما كاف لئلنساف قيمة في ىذا الكجكد، فبو نفرؽ بيف الخير كالشر، كبو نميز بيف 

ما ينفع كما يضر، كبو نتكصؿ إلى ما خفي عّنا كندرؾ بو ما بعد مّنا، كىك مكمف الفكر 

ابف )كمكطف العمـ ، كبو ُيحاسب اإلنساف، كمف دكنو ال ُيحاسب، كفي ىذا الصدد يرل 

أّف ا عز كجؿ فّضؿ اإلنساف بالعقؿ دكف غيره لذلؾ لـ يخاطب إال مف ّصح عقمو  (كىب

                                      

 .70سكرة اإلسراء، اآلية - 1
 .52، 51البرىاف ، ص - 2
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ك اعتدؿ تمييزه كال جعؿ الثكاب كالعقاب إال ليـ، ككضع التكميؼ عف غيرىـ مف األطفاؿ 

 1.(الذيف لـ يكمؿ تمييزىـ، كالمجانيف الفاقديف لعقكليـ

كلعّؿ العقؿ أكبر حجة عمى اإلنساف، فيك مدار األعماؿ كقطب رحى األفعاؿ، لذا فا 

عز كجؿ ال يخاطب فاقدم العقكؿ كالمجانيف مثبلن، كذلؾ لغياب حجة العقؿ عندىـ، ك بو 

فالعقؿ حجة ا سبحانو كتعػػالى عمى خمقو، )يتكصؿ اإلنساف إلى معرفة ا عز كجؿ 

 2.(كالدليؿ ليـ إلى معرفتو، كالسبيؿ إلى نيؿ رحمتو

فبالعقؿ يدرؾ اإلنساف قدرة ا سبحانو كتعالى، كىك في حد ذاتو دليؿ عمى قدرة ا 

سبحانو كتعالى، فكما كاف العقؿ حجة عمى اإلنساف فيك في الكقت نفسو حجة قكية لكجكد 

إّف ا عز كجؿ لّما خمؽ العقؿ ...): بركاية يقكؿ فييا (ابف كىب)ا عز كجّؿ،  كيستشيد 

كعزتي كجبللي ما خمقت خمقا : أدبر فأدبر فقاؿ: أقبؿ فأقبؿ ثـ قاؿ لو: استنطقو ثـ قاؿ لو

ياؾ  ياؾ ، كا  ياؾ أنيى، كا  ىك أحب إلّي منؾ، كال أكممتؾ إال فيمف أحب أما إني إياؾ آمر، كا 

 .3(أعاقب كأثيب، كبؾ آخذ كبؾ أعطي

إّف المتمعف في ىذه الركاية يزداد اقتناعنا بحجة العقؿ عمى اإلنساف، فا عز كجؿ 

ّياه يثيب  ّياه يعاقب كا  أكممو فيمف أراد، كأنقصو عف مف رغب، كىك المأمكر، كىك المنيي، كا 

ذا زّؿ زاد . كبو يعطي، كبو يأخذ ذا استقاـ استقاـ العمؿ عمى أثره، كا  إنو مركز اإلنساف كا 
                                      

 .52البرىاف، ص -1
 .52المرجع نفسو ، ص - 2
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ا لو كنحسب أف أكبر حجة عمى اإلنساف ىي عقمو، فيك مدار الحساب كالثكاب . العمؿ تباعن

فالمكىكب ما جعمو )مكىكب ك مكسكب : كيرل صاحب البرىاف أّف العقؿ قسماف . كالعقاب

َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ََل ﴿: ا في جبمة خمقو، كىك الذم ذكره في كتابو حيث يقكؿ

 .2(1﴾تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

فمقد فّضؿ ا عز كجؿ في ىذه المكىبة بعض خمقو عمى بعض عمى مقدار عممو 

َنْحُن َقَسْمَنا ﴿: فييـ،  كما فّضؿ بعضيـ عمى بعض في سائر أخبلقيـ كأفعاليـ قاؿ تعالى

نـَْيا َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍ  َدرََجاٍت لَِيتَِّ َذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْ رِيًّا َورَْحَمُة  نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّص بـَيـْ

ٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ   .3﴾رَبَِّك َخيـْ

فيذا العقؿ ىك جبمة عند كؿ شخص، كلكف لحكمة مف ا فّضؿ بعضا عمى بعض 

في درجة ىذا العقؿ، كلعّؿ ا عز كجؿ جعؿ ذلؾ ليحتاج الناس إلى بعضيـ بعضا، أم أف 

 .التفضيؿ لمصمحة اإلنساف نفسو، كىي حكمة ربانية

مأ أفاده اإلنساف بالتجربة كالعبر، كاألدب كالنظر، كىك الذم ): أما العقؿ المكسكب فيك

َأفـََلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فـََتُكوَن َلُهْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِبَها َأْو َ َذاٌن ﴿: ندب ا عز كجؿ إليو فقاؿ

 .1(4﴾َيْسَمُعوَن ِبَها فَِإنَـَّها ََل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّصُدورِ 
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ككأّف العقؿ المكىكب ىبة مف ا لمجميع، أّما المكسكب فيك عمى حسب صاحبو، أم 

يمتمكو المرء بالتجارب كتعاقب المكاقؼ، كتسمسؿ األحداث، كاتخاذ العبر كالعظات منيا، فيك 

عقؿ ينمك بنمك صاحبو، ككأّف صاحب ىذا العقؿ مسؤكؿ عف نمك العقؿ لذلؾ سّكل المكلى 

عز كجؿ الذيف يترككف شحذ عقكليـ باألدب كالتفكر كالتمييز كالتدبر سّكاىـ باألنعاـ قاؿ 

ْنِس َلُهْم قـُُلوٌب ََل يـَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ََل يـُْبِصُروَن ِبَها ﴿: تعالى َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْاِ

 .2﴾َوَلُهْم َ َذاٌن ََل َيْسَمُعوَن ِبَها ُأولَِئَك َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّص ُأولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلونَ 

حجج أخرل يضيفيا صاحب البرىاف فيرل أّف العقؿ المكىكب أصؿ، ك المكسكب فرع، 

ذا فسد فسد  3.كاألشياء بأصكليا، فإذا صّح األصؿ صّح الفرع كا 

إقناع كبير جدنا يسكف حجج ابف كىب كأفكاره كحججو قكية جدنا يدعميا كبلمو، فإذا 

كاف العقؿ المكىكب ىك األصؿ فيك مركز التحكـ كعميو صبلح العقؿ المكسكب، كعميو 

فصحة المكىكب تعني سبلمة المكسكب ، كاعتبلؿ المكىكب يجر ال محالة عمة . فساده

المكسكب ، كال يقؼ ابف كىب عند ىذا الحد مف اإلقناع بؿ تراه يضرب  أمثمة تزيد حججو 

قناعا كفي ىذا يقكؿ كقد شّبو بعض القدماء العقؿ الغريزم بالبدف، كشبو المكتسب ): قكة كا 

بالغذاء فكما أف الغذاء ال يستحيؿ إال باألبداف المحيمة لو، كال ينفع إال بحصكلو فييا، فكذلؾ 

العقؿ المستفاد باألدب ال يتـ إال بالعقؿ الغريزم ، فكما أّف البدف إذا عدـ الغذاء لـ يكف لو 
                                                                                                                    

 .53البرىاف ، ص - 1
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بقاء، فكذلؾ العقؿ الغريزم إذا عدـ األدب، فإذا صّح العقؿ المكىكب كاف بمنزلة البدف 

ذا فسد كاف بمنزلة البدف المريض الذم ال  الصحيح الذم يستمرئ الغذاء، كينتفع بو، كا 

 .1(يشتيي الغذاء

فالعقؿ المكىكب السكم ىك بمثابة جسـ أك بدف صحيح معافى يستمذ األكؿ كيستممحو 

كينتفع بو، أّما العقؿ المكىكب العميؿ فيك بدف نيشتو األسقاـ كأبعدت عنو لذة الطعاـ، كلعؿ 

أصح الناس عقكالن كأكثرىـ عممنا كأدبنا ىـ خاصة الخاصة، إنيـ العمماء الذيف مدحيـ ا في 

ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن ﴿:كبيف الذيف ال يعممكف قاؿ تعالى (كىـ الذيف يعممكف)كتابو، كفّرؽ بينيـ 

 فبالعقؿ إذف يفكر المرء، كينظر كيتعظ 2﴾يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن ِإنََّما يـََتذَكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

 3.(لكؿ شيء دليؿ كدليؿ العقؿ الفكر)كيعتبر، كختامنا كعمى حد تعبير صاحب البرىاف 

إنو حجاج بدرجة كبيرة جدنا، كبتفسير منطقي بامتياز، فالعقؿ مكطف الفكر كالفكر 

السميـ يجنب صاحبو الزلؿ ك العثار، كيقكده إلى التأمؿ كاالعتبار، كيبقى العقؿ أكبر حجة 

 .عمى المرء

 :حجة المغة*- 

لقد أراد ا عز كجؿ أف يتمـ أفضمية اإلنساف عمى غيره مف المخمكقات فزكده بالعقؿ 

 .أكالن، كأليمو المساف ثانينا، كأنطقو بالبياف ثالثا، كىي مف أكبر الحجج عمى اإلنساف
                                      

 .54البرىاف ، ص - 1
 .09سكرة الزمر، اآلية - 2
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ظفر البياف بشرؼ كبير جدان كحازت فضيمة المساف عمى : حجة المغة المنطوقة/ أ

ك ىذا مف أشرؼ ... المرء مخبكء تحت لسانو...): مكانة عظيمة، كفي ىذا يقكؿ ابف كىب

الكبلـ كأحسنو، كأكثره معنى ك أخصره، ألّنؾ ال تعرؼ الرجؿ حؽ معرفتو إاّل إذا خاطبتو 

 فالمرء فعبلن كامف تحت جكاىر لسانو، كال يعرؼ الرجؿ تماـ المعرفة كىك 1.(كسمعت منطقو

صامت، بؿ ال يعرؼ إاّل إذا نطؽ كتخاطب كأسمع منطقو، فكأف المرء كمو متمثؿ في لسانو  

في كـ ): كبيانو ، فالمساف دليؿ عمى اإلنساف كترجماف عف الكجداف،  كقد جاء في األثر

ف نطؽ ففي ساعة: تعرؼ الرجؿ؟ قاؿ ، كا  ، فما المساف إال مجمكعة مف 2(إف سكتن ففي يـك

الرسائؿ يبعثيا العقؿ في شكؿ كممات كعبارات، كال يستقيـ المساف إال إذا استقاـ العقؿ، فيك 

ذا كاف العقؿ أكؿ حجة عمى اإلنساف،  فالمساف ىك ثاني ىذه الحجج، كقد كرد  بريد الفؤاد، كا 

 3.(ا سبحانو أعمى درجة المساف عمى سائر الجكارح فأنطقو بتكحيده)في األثر أّف 

. إذف المساف فضيمة عظيمة منحيا ا سبحانو كتعالى لعبده لتككف حجة لو أك عميو

إنو ترجماف المب، كبريد القمب كالمبيف عف االعتقاد بالصحة أك الفساد، كىك مكمف الجماؿ 

فا عز كجؿ . 4﴾َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل َواللَُّو يـَْعَلُم َأْعَماَلُكمْ ﴿: كمكطف الكماؿ قاؿ تعالى

جعؿ المساف إحدل غرائب اإلنساف، بؿ إحدل الميزات التي تميزه عف غيره مف المخمكقات، 

                                      

 .58البرىاف، ص -1
 .58المرجع نفسو، ص - 2
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فبو يفصح ك بو يعبر، ك بو يغني، ك بو يكحد، كقد سئؿ الرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

 1.في المساف: فيـ الجماؿ يا رسكؿ ا؟ فقاؿ

ا يكمف في كبلمو، فقد يككف عسبلن كما قد  فجماؿ المساف يكمف في كبلمو، كقبحو أيضن

يككف عمقمنا ألّف النقص لمناس شامؿ، كالجيؿ في أكثرىـ فاٍش، ككاف كثير منيـ يسرع إلى 

القكؿ في غير مكضعو، كيعجب بما ليس بمعجب مف منطقو، األمر الذم جعؿ العمماء 

تحتاط عمى الدىماء بأف أمركىـ بالصمت، كمدحكه عندىـ، كأعممكىـ بأف الخطأ في السككت 

أيسر مف الخطإ في القكؿ، كعرفكىـ أّف الفائدة في الصمت لصاحبو، كالفائدة في النطؽ 

 2.لغيره

حجاج  مقنع إلى أبعد الحدكد، فمما كاف الخطأ دائمنا متكقعنا مف اإلنساف كلما كاف 

النقص سمة فيو، كلّما كاف المساف كثير العثرات فاألكلى بالمرء أف يسكت، ألف عثرة المساف 

فصمت  دائـ خير مف نطؽ يرجع صاحبو نادـ، فالصمت إذف صماـ أماف . ال تستقاؿ 

يحمي صاحبو مف الكقكع في الزلؿ، كالكبلـ كالسيما الكثير منو مفتاح باب الخطإ،  كلكف 

كفي بعض األحياف يفيد المتكمـ غيره، فالكبلـ كفكائده لغير صاحبو ، أّما الصمت كحكمتو 

نما ينفع غيره، كما ال ينفع غيره إذا . فمصاحبو ألّف المرء ال ينفع نفسو إذا تكمـ بصكاب كا 

                                      

 .59البرىاف ، ص : ينظر- 1
 .59نفسو، ص - 2
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سكت كلكنو ينفع نفسو، كلقد تعددت األقكاؿ التي تمدح الصمت كتجعمو مزية كبيرة يتسـ بيا 

 .1(أسكت ألسمـ كأنصت ألعمـ): صاحبو فقد قاؿ بعضيـ كقد سئؿ عف لزكمو الصمت فقاؿ

ا إف لـ يستفد  فالسككت منجاة لصاحبو، كالصمت فائدة لو، فالمرء عند سماعو كبلمن

ف لـ يكف خطأ  منو الكثير استفاد منو القميؿ، كلكنو إذا تكمـ كأكثر ال محالة الخطأ كاقع ، كا 

 .2(مف كثر كبلمو كثر سقطو): كثيرنا كاف خطأ قميبلن كقد كرد في األثر

فاألخطاء كالزاّلت يراىا ابف كىب سقطات، فعثرة المساف عنده أكثر مف عثرة القدـ 

قاؿ بعض ): كجرح المساف كجرح اليد، كيحتج ابف كىب بكبلـ ال يقؿ إقناعنا عف سابقو فيقكؿ

أيا ىذا أنصؼ أذنيؾ مف لسانؾ، فإنما جعؿ لؾ أذناف كلساف : الفبلسفة لرجؿ يكثر الكبلـ

 3.(كاحد لتسمع أكثر مما تتكمـ

إنو حجاج ظاىر جمي لمعياف، فا عز كجؿ خمؽ اإلنساف بمساف كاحد كأذنيف اثنتيف 

كألّف كظيفتيما السمع كانتا أكثر حظنا مف المساف فيك كاحد ككظيفتو الكبلـ، فالمفركض أف 

ك لعّؿ ذلؾ راجع إلى إرادتيـ لحجز المساف عف الكبلـ فيما . يسمع اإلنساف ضعؼ ما يقكؿ

ال يعمـ، كالتسرع إلى إطبلؽ ما ال يحصؿ، ككما أّف الصمت في أكقاتو كعند االستغناء عنو 

 فالغاية مف ككف االستماع أكثر مف 4.حسف فإّف الكبلـ في أكقاتو كعند الحاجة إليو أحسف
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فالصمت . الكبلـ ىي صكف المرء مف زالت المساف، كلكف ىذا ال يعمـ عمى كؿ المكاقؼ 

السككت عّما ): جميؿ في مكاطنو، كالكبلـ أجمؿ في مكامنو، كىذا ما نجده في األثر إذ قيؿ

 فكجب إذف أف يميز 1(ال يعنيؾ أمثؿ مف الكبلـ فيو، كالكبلـ فيما يعنيؾ خير مف السككت

المرء بيف ما يعنيو ككجكب الكبلـ فيو ، كبيف ما ال يعنيو كضركرة الصمت عنده، كنحسبيا 

كلّما كاف المرء مطالبنا . حجة دامعة، فالمرء ال يتكمـ فيما ال يعنيو، كال يسكت فيما يعنيو

بإقناع مستمعو لجأ إلى استعماؿ األمثاؿ، ىذه التي تزيد الكبلـ إقناعنا كالرأم تأييدنا،  كفي 

كأما األمثاؿ فإف الحكماء كالعمماء كاألدباء لـ يزالكا ...): ىذا الصدد يقكؿ صاحب البرىاف

يضربكف األمثاؿ، كيبينكف لمناس تصرؼ األحكاؿ بالنظائر كاألشكاؿ، كيركف ىذا النكع مف 

  فالمثاؿ يكّضح ما ضرب مف أجمو، بؿ إنو يزيده قكة 2.(القكؿ أنجح مطمبنا كأقرب مذىبنا

كيعطيو أكبر حجة، كما فعمت العمماء ذلؾ إال ألف الخبر في نفسو إذا ممكننا فيك محتاج 

إلى ما يدؿ عمى صحتو ، كلطالما كاف المثؿ مقركننا بالحجة، األمر الذم جعؿ معظـ أداء 

 .القدماء مقركننا باألمثاؿ كالقصص
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كمما يضاؼ إلى المغة المنطكقة الخطابة ىاتو التي تعد إحدل فنكف القكؿ، كمما 

كليس يمفت في الخطابة إال حبلكة النغمة إذا كاف ): يزيدىا لفتا لبلنتباه قكؿ ابف كىب

 .1(الصكت جميبلن ألف حبلكة النغمة إنما تراد في التمحيف كاإلنشاء دكف غيرىما

فما يشد األسماع كيجمب األنظار حبلكة نغمة الخطيب ، فاألذف تطرب لسماع نغمة 

كليذا الخطيب أكصاؼ كجب . أم أف الخطبة المقنعة تتطمب خطيبا جميمة نغمتو. جميمة

كليس ينبغي لمخطيب أف يحصر عند رمي الناس ): عميو التحمي بيا إذ يقكؿ، ابف كىب

 فالخطيب الحاذؽ ال يعجز عف الكبلـ 2(بأبصارىـ إليو، كال يعبأ بالكبلـ عند إقباليـ عميو

عند تصكيب النظرات إليو، بؿ كجب أف يككف جريئا كاثقا مما يقكلو، ألنو لك تمعثـ في كبلمو 

ليانت خطبتو، كضعفت حجتو، كليس ىذا فحسب، بؿ يكاصؿ صاحب البرىاف سرد 

كينبغي لو أف يتقي خيانة البديية في أكقات االرتجاؿ، كال ...): مكاصفات الخطيب فيقكؿ

يغره انقياد القكؿ في بعض األحكاؿ، فيركب ذلؾ في سائر األكقات ، كعمى جميع الحاالت 

ف كفؽ بانقياد القكؿ لو كمسامحتو إياه فأتى بالبديية عّما يأتي بو غيره بعد التركيو فذلؾ  كا 

 فالخطيب الفحؿ صاحب الحجة المقنعة ينأل عمى أف 3.(الخطيب الذم ال يعادلو خطيب

ف ارتجؿ  تخكنو بدييتو، كىك في حاؿ االرتجاؿ ألّف ىذا عجز منو كتقصير في حجتو، كا 
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ككفؽ في ذلؾ فبل يغتر بذلؾ فقد ينسى كقد تخكنو أفكاره، فكجب عميو أف يزاكج بيف 

عماؿ الفكر كاجتناب الضرر  .االرتجاؿ كالتركم، كا 

كلكي يحظى ىذا الخطيب باحتراـ مستمعيو كفرض ىيبتو عمييـ كجب عميو أف يقمؿ 

مف التنحنح كالسعاؿ كالعبث بالمحية، فمعميا حسب ابف كىب دالئؿ عّيو كأمارات عجزه، 

ا  أال يستعمؿ في األمر الكبير الكبلـ الفطير الذم لـ يخمره التدبر )ككجب عميو أيضن

 1.(كالتفكير

فالخطيب محط أنظار المستمعيف كمحط فكر عقكليـ، كمحط أسماعيـ، إذف فكاجب 

ا  عميو أال ينطؽ بكممة إال كمّحصيا كفحصيا كتبّيف غّثيا مف سمينيا، كلك استعمؿ كبلمن

أف يككف لسانو )دكف فكر كانت خطبتو غير مقنعة ككبلمو غير مرٍض، كلتزداد حجتو كجب 

سالمنا مف العيكب التي تشيف األلفاظ، فبل يككف ألثغ، كال فأفأ، كال تمتامنا كال رتة،  كال ذا 

حسبة كال ذالفؼ، فإف ذلؾ أجمع مما يذىب بياء الكبلـ، كييجف الببلغة كينتقص حبلكة 

فعيكب المساف تنقص مف قيمة الخطبة كتذىب حجتيا كتمحي جماليا، كتقضي .  2(النطؽ

ف خمت الخطبة مف ىاتو األكصاؼ فبل جدكل منيا . عمى ببلغتيا، كتنقص مف حبلكتيا كا 

كال طائؿ مف كرائيا، فيذه الصفات ىي التي تمنح الخطبة كزنيا كتعطييا جرسنا يسحر 

 .األلباب كيشد األسماع
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كقد ذكر أف كاصؿ بف ... ): ك لقد ضرب ابف كىب مثاال عف كاصؿ بف عطاء فيقكؿ

فراض لسانو حتى أخرج الراء مف سائر منطقو، كخطب ... عطاء كاف قبيح المثغة عمى الراء

خطبة طكيمة تدخؿ في عدة أكراؽ لـ يمفظ فييا بالراء، فكاف ىذا مما يعد مف فضائمو 

 فصاحة كبيرة جدا نممحيا عند كاصؿ بف عطاء ىذ الذم خطب 1.(كعجيب ما اجتمع فيو

األمر الذم جعؿ خطبتو خطبة - ىذا الذم يسبب عنده عجزا كبيرا- خطبة خمت مف الراء

مقنعة بامتياز رغـ خمكىا مف ىذا الحرؼ كرغـ ذلؾ أبمغت المراد بطريقة خرجت عف 

المعتاد، فالخطيب إذف مطالب بأف يبتعد عف كؿ ما يشيف منطقو، ألّف كبلمو سيككف حجة 

عميو ال حجة لو ، كلك استعمؿ كاصؿ بف عطاء الراء في خطبتو لما كاف ليا كزنيا بيف 

 .الخطب

كمما يمكف إضافتو إلى المغة المنطكقة الحديث الذم يجرم بيف الناس في مجالسيـ ك 

ال لما كاف لو معنى يذكر كال فائدة  مناقبلتيـ، كليذا الحديث أدب كجب أف يسكد في ثناياه، كا 

فأما أدب الحديث فإف أصمو كعمدتو كبياءه كزينتو اتقاء ): ترجى ، كفي ىذا يقكؿ ابف كىب

  2.(الخطأ فيو كالزلؿ كالمحف ك الخطؿ ، ثـ أف يككف حقا سالما مما ييجنو مف معايب القكؿ

فأكثر ما يجعؿ لمكبلـ قيمة ىك سبلمتو مف الزلؿ كخمكه مف الخطإ فكيؼ لمتحدث يكد إقناع 

مستمعو بكبلـ حكل بيف طياتو ىنات كزالت، فالمرء المتحدث كجب عميو أف يصمح لسانو 
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أكالن كيسكم بيانو ثانينا، ثـ يمقي بكبلمو كقد استكل عمى سكقو ،  كأما أف يتكمـ كما إف يتكمـ 

حتى يخطئ مرة أك أكثر فيذا مما يشيف منطقو، كيذىب بقكة حجتو، فالمتحدث المقنع ال 

 .يككف ذا عيب في لسانو، ألّف العيب يقضي عمى جماؿ الكبلـ كركنؽ الحديث

ثـ أف ... ): يكاصؿ ابف كىب في ذكر مكاصفات المتكمـ أك المتحدث الناجح فيقكؿ

يقدر المحدث مقدار كبلمو، كمقدار نشاط مستمعو فبل يحممو منو ما يضجره، كيقصر عنو 

أما سمكؾ المرسؿ إليو فينعكس عمى :كىك ما أّكده صاحب استراتيجيات الخطاب بقكلو.1(شيئنا

المرسؿ في بناء خطابو االقناعي، إذ يراعي أحكالو كظركفو كيستحضر معرفتو كمقدرتو، كما 

ال ينسى ما يحيط بو مف أحداث اجتماعية كأحكاؿ نفسية، فقد ينتج المرسؿ خطابو انطبلقا 

 أم أنو البد لممتحدث مف أف يراعي ظركؼ المستمع، كمدل إقبالو 2.مف سمكؾ المرسؿ اليو

ال كقع مف مخاطبو مكقع إياس بف  عميو، فإف رأل في كجيو سآمة أك ممبلن سكت أفضؿ ، كا 

ألنؾ ال : كلـ؟ قاؿ: قاؿ. أنا كأنت ال نتفؽ: فإف ابف شبرمة قاؿ لو)معاكية مف ابف شبرمة 

كنحسب أف ىذا األمر ىك نفسو الذم قاؿ بو . 3(تشتيي أف تسكت، كأنا ال أشتيي أف أسمع

فيجب عمى الخطيب أف يعرؼ األحكاؿ العاطفية لمستمعو مف : محمد العمرم الذم يقكؿ
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غضب كرحمة كخكؼ، كما يصحبيا مف لذة كألـ حسب األعمار كالطبقات حتى يمكنو 

 1.الكصكؿ إلى قناعاتيـ

فالسامع إف لـ يشأ االستماع ظير ذلؾ عمى محياه، كعميو فاألجدر بالمتكمـ أف يحفظ 

لسانو كيكقفو حتى ال يدخؿ السأـ عمى المستمع، كعمى المتكمـ المقنع أف يكرر كبلمو، إف 

كأال يككف نزر الكبلـ فينسب إلى )رأل فيو صعكبة، كأف يتجنب التكرار إف كجد فيو سيكلة 

العي، كال كثير الكبلـ فينسب إلى اليذر، بؿ يتكسط في منطقو، فإف خير األمكر 

 2.(أكساطيا

فالمتكمـ الذم يريد اإلقناع بكبلمو البد كأف يككف كسطنا ال كثير الكبلـ كال قميمو، فالقمة 

نما ينبغي  في الكبلـ عجز عف إصابة المعنى كاإلكثار ىذر كثرثرة ال طائؿ مف كرائيما، كا 

ا . التكسط كاالعتداؿ فكما قاؿ ابف كىب خير األمكر أكساطيا كمما يزيد الحديث إقناعن

ذا أعجبو الصمت فميتكمـ، فإف ... )كجماالن مخالفة اليكل  إذا أعجبو الكبلـ فميصمت، كا 

البركة في مخالفة اليكل، كأف يتجنب األيماف في حديثو، فإنما يحمؿ الرجؿ عمى اليميف 

أكعي في الكبلـ، فيك يجعؿ األيماف حشكا ... إما ميانة يجدىا في نفسو: إحدل ثبلث خبلؿ

 3.(لو، أك تيمة ظيرت منو، فيك ال يثؽ مف الناس بتصديقو إال بعد اليميف
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حجج نراىا غاية في اإلقناع، فكمما خالؼ المرء ىكاه كمما أفمح؛ أم أنو إذا أعجب 

ف أعجب بصمتو تكمـ ، فاإلقناع كامف بيف جنبات مخالفة اليكل كأال . بكبلمو صمت، كا 

يحمؼ في حديثو، فاأليماف مرجعيا أمكر ثبلثة إما استخفاؼ يجده المرء في نفسو كلتغطية 

ما لعجز في منطقو كقمة خبرتو، كشح في زاده فيكثر  النقص لديو يقحـ أيمانان في كبلمو، كا 

ما لتيمة عرفت عنو، األمر الذم جعمو ليس  كبلمو بأيماف تسد الخمؿ كتكمؿ النقص، كا 

كلنباىة . مكثكقا عند مستمعو مما أكجبو إلى الحمؼ لتأكيد مصداقيتو، كمدل صحة مقكلتو

ابف كىب كلبرىانو عمى كؿ صغيرة ككبيرة جعؿ لمعالـ فضبلن كمزية في كؿ األمكر حتى في 

طريقة طرح السؤاؿ عميو، فيي تنأل كثيرا عف طريقة طرح سؤاؿ العامة فسؤاؿ العالـ يعمك 

حؽ العالـ أال تكثر عميو السؤاؿ حتى تضجره ): عف سؤاؿ مف سكاه كفي ىذا الصدد يقكؿ

ذ دخمت عمى قـك فسمـ عمييـ جميعنا كخصو بالتحية، كاجمس بيف يديو كال  كأال تأخذ بثكبو، كا 

تغمز بعينؾ، كال تشر بيدؾ إلى مجمسو، كال تكثر مف قكؿ قاؿ فبلف كقاؿ فبلف خبلفا عميو 

 1.(كال تضجر بصحبتو

فاألجدر بالطالب السائؿ أف ال يرىؽ كاىؿ معممو باألسئمة ألف ذلؾ مما يجيده، 

كيدخؿ الضجر عمى نفسو، فسؤالو البد أف يككف خفيفا لطيفا، كنحسب ىذا حجة جد مقنعة 

فكثرة األسئمة المطركحة عمى العالـ تدخؿ السأـ عمى قمبو كما أف األخذ بثكبو ينقص مف 

شأنو، ككأّف بالسائؿ يستخؼ بمعممو، كالمعمـ دائمنا رفيع المقاـ سامؽ الشأف، كالسيما عند 
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أمر آخر كاجب األخذ بو كىك تحيتو الخاصة . كىذه حجة ال تقؿ عف سابقتيا. مف ُيدّرس

ا لعممو كرفعنا لمقداره، فأف تخص المعمـ بتحية  كرامن بعد تحية العامة،  كىذا إجبلالن لمقامو كا 

كبارنا، كما أّف الجمكس بيف يديو أمر  خاصة ألمر عظيـ يزيدؾ عمكا عنده كيزيده إجبلالن كا 

نما يجمس بيف يديو ليطمب عممو . كاجب فعمو، فالمتعمـ ال يجمس كراء معممو أك بعيدا عنو، كا 

كأال يغمز أمامو ألّنو أمر مشيف ال يميؽ بتماـ المقاـ، كما كجب عميو أال يشير بيديو إلى 

 .مجمسو، فيذا مما يقمؿ مف شأف المتعمـ

قناعنا ىك قكلو أف يتجنب السائؿ قكؿ قاؿ   ك مما يزيد كبلـ ابف كىب قكة كصبلبة كا 

فبلف كقاؿ فبلف،  ككأف بالسائؿ يرجح أقكاؿ الغير عمى كبلـ معممو ، كىذا مما يجعؿ المعمـ 

ينفر مف المتعمـ، ىذا الذم يفضؿ غيره عميو أك باألحرل يفضؿ كبلـ غيره عميو، كميما 

طاؿ المقاـ بيف المعمـ كالمتعمـ فبل داعي لمضجر أبدنا، فصحبة العمماء نحسبيا دكاءن لكؿ 

ال تخمط الجد باليزؿ ... ): ال يقؼ صاحب البرىاف عند ىذا الحد بؿ يضيؼ قائبلن . داء

ف اضطرتو حاؿ إلى مجالسة السفياء كأىؿ اليزؿ . فيسخفو كال تخمط اليزؿ فالجد فيكدره، كا 

ا، كليكف في  ا، كلماىـ فيو نافينا ، كعنو بسمعو معرضن فميكف بينيـ متسممنا كعف جممتيـ خارجن

استعماؿ ماال إثـ فيو مف المدح كاليزؿ، كماال يسقط مركءة كال يثمـ ديننا كال جاىنا قاصدنا إلى 

 1.(تركيح قمبو ك اجمامو لمعاكدة ما فيو نفعو
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كمما يعطي المتعمـ مكانة بيف أقرانو كعند معممو أال يخمط الجد باليزؿ ألنو يسخفو كال 

ف اضطر لمجالسة السفياء كجب عميو أف يككف بريئا مف  يمزج اليزؿ بالجد فيفسده ، كا 

ا بسماعو عنيـ، ألنو مجمس ال يميؽ بمقاـ المتعمميف، أّما  كبلميـ نافينا لكؿ أقكاليـ، معرضن

 .المزح الذم يقصد مف كرائو التركيح عف النفس فيذا مما ال حرج فيو

كلسعة عمـ صاحب البرىاف كإلدخالو اإلقناع في كؿ كبلمو لـ تفتو فكرة اإلشارة إلى 

كأّما مجالس السكقة فميس يخمك مف عاش بينيـ ): مجالس السكقة ككيفية التعامؿ فييا فيقكؿ

مف حضكرىا ، كالبد لئلنساف مف مبلبستيـ فييا، فحؽ العاقؿ أال يمقاىـ بكؿ رأيو، كال بجميع 

عقمو فييا، كأف يستعمؿ في مخاطبتيـ كمعاممتيـ بعض المقاربة ألحكاليـ، فإف ذلؾ أكلى 

 فتطبيقا لكؿ مقاـ مقاؿ نرل ابف كىب يرشد العالـ إذا اضطر إلى مجمس السكقة 1.(سياستيـ

أال يرييـ جميع عممو، كسعة معرفتو، كأف يخاطبيـ عمى قدر عقكليـ، كأف يعامميـ بمعاممة 

تقرب مف أحكاليـ فيذا مما يدنك مف أسمكب سياستيـ، فمك أراىـ كؿ عممو لما استساغكا 

 .فيمو ألنو أكثر مف عمميـ

كلعمو مف أىـ ُسبؿ فيـ ىذا . ىذا حصيمة ما ذكر ابف كىب في حجة المغة المنطكقة

 الخطاب الحجاجي كضعو في سياؽ فما ىي مقامات السياؽ في كتاب البرىاف البف كىب؟
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 السياق في كتاب البرىان وبن وىب: ثانيا

ظفر السياؽ بقسط كافر مف لدف العمماء المتخصصيف في المسانيات التداكلية، ككاف 

أحد أىـ المرتكزات في دراسة المغة كلـ يكف حكرنا عمى عمـ دكف آخر، بؿ اكتسح كؿ 

ك لقد أخذ ىذه األىمية لدكره الكبير ... المياديف كالتخصصات كعمـ النفس كعمـ االجتماع

في الكشؼ عف مقاصد المتكمـ ككشؼ نكاياه الخفية ابتغاء إفادة السامع معننى ما، كالسياؽ 

نما ضاربة جذكره في عمؽ التاريخ العربي إذ كاف العرب سّباقيف في . ليس كليد العصر، كا 

 *.لكؿ مقاـ مقاؿ* دراستو كتحميمو كذلؾ في إطار تناكليـ لفكرة 

كلقد كاف الببلغيكف عند اعترافيـ ):  كىي الفكرة التي أشار إلييا تماـ حساف بقكلو

بفكرة المقاـ متقدميف ألؼ سنة تقريبنا عمى زمبلئيـ ؛ألف االعتراؼ بفكرتي المقاـ كالمقاؿ 

باعتبارىما أساسيف متميزيف مف أسس تحميؿ المعنى يعتبر اآلف مف الكشكؼ التي جاءت 

 كما يؤكد ىذه الفكرة كيزيدىا صدقنا 1(نتيجة لمغامرات العقؿ المعاصر في دراسة المغة

ا كبيرنا كأكاله  كتػأكيدنا كركد السياؽ في المدكنة مدار البحث، فمقد اىتـ بو  ابف كىب اىتمامن

ىذا الذم يرتبط . عناية أكبر،  إذ يظير ىذا االىتماـ مف خبلؿ كبلمو عف التقديـ كالتأخير

ارتباطنا كثيقا جدنا بالسياؽ المغكم كمراعاة مقتضيات األحكاؿ، ألّف ظاىرة التقديـ كالتأخير 
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ىي التي تجعؿ المخاطب يكشؼ عف مقاصد المتكمـ كالغرض المرجك مف كبلمو، كقد 

 .1﴾َوَلْوََل َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلَكاَن ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسمًّى﴿: استدؿ ابف كىب بقكلو تعالى

ا : أراد ا عز كجؿ كلكال كممة سبقت مف ربؾ كأجؿ مسمى لكاف لزامنا ككقكلو أيضن

 أراد ماال 2﴾َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َما ََل يَْمِلُك َلُهْم ِرْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َشْيًئا َوََل َيْسَتِطيُعونَ ﴿

 فالغرض مف ىذا التقديـ ىك 3يممؾ ليـ رزقا مف السمكات كاألرض ال يستطيعكف شيئا

كلّعؿ عناية ابف كىب بالتقديـ كالتأخير ليست ىكذا فحسب، كلكف ألنيما يمعباف . التأكيد

الدكر الكبير في تحديد قصد المتكمـ ، كما يتطمبو المكقؼ مف كبلـ، كمما يبّيف عناية ابف 

كحّدىا عندنا القكؿ ): كىب كذلؾ بالسياؽ كأىميتو في تحديد المقصد تعريفو لمببلغة إذ يقكؿ

، فالببلغة إذف 4(المحيط بالمعنى المقصكد مع اختيار الكبلـ كحسف النظاـ كفصاحة المساف

ا؛ أم تيدؼ الببلغة إلى الكصكؿ  تتطمب قكالن كمعنى مقصكدنا كنظامنا حسننا كلساننا فصيحن

كالقصد ىك لب التكاصؿ كالتبميغ في المسانيات التداكلية، كيصرح صاحب . إلى مقصد ما

البرىاف بأىمية القصد قائبلن فإف الصكاب كؿ ما قصدت بو شيئنا فأصبت المقصد فيو، كلـ 

، كنحسب أّف ابف كىب ىنا قد راعى المقاـ، ىذا الذم ييتـ بكؿ ظركؼ الكبلـ 5تعدؿ عنو
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التي تجرم بيف المتخاطبيف، فالصكاب إذف ىك أف تقكؿ ما تقصده بالضبط، كما تيدؼ إليو 

 .تحديدان دكف عدكؿ عنو مع مراعاة المقاـ الذم ينصب فيو الكبلـ

ىما قكؿ يقصد ): كتعّرض ابف كىب كذلؾ لمقصد أثناء تعريفو لمجدؿ كالمجادلة بقكلو

، فالغاية المرجكة إذف مف الجدؿ 1(بيما إقامة الحجة فيما اختمؼ فيو اعتقاد المتجادليف

كالمجادلة ىي قصد إقامة الحجة فيما تـ االختبلؼ فيو، كلـ تفت ابف كىب اإلشارة إلى فكرة 

كأف يككف الخطيب أك المترسؿ عارفنا  ): إذ يقكؿ في كصؼ الخطيب- لكؿ مقاـ مقاؿ–

بمكاقع القكؿ كأكقاتو كاحتماؿ المخاطبيف لو، فبل يستعمؿ اإليجاز في مكضع اإلطالة فيقصر 

عف بمكغ اإلرادة ، كال اإلطالة في مكضع اإليجاز فيتجاكز في مقدار الحاجة إلى اإلضجار 

كالمبللة كال يستعمؿ ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة، كال كبلـ الممكؾ مع السكقة، بؿ 

 فالخطيب 2«لكؿ مقاـ مقاؿ»: يعطى كؿ قـك مف القكؿ بمقدارىـ، كيزنيـ بكزنيـ، فقد قيؿ

البد كأف يعرؼ األكقات المناسبة التي يقكؿ فييا أقكالو كمدل احتماؿ المخاطبيف لو، كمدل 

تقبميـ سماع كبلمو، كأف يكجز في مكاضع اإليجاز، كأف يطيؿ في مكاضع اإلطالة، كما 

كجب عميو أف ال يخاطب الخاصة كما يخاطب العامة، كأف ال يخاطب الممكؾ كما يخاطب 

السكقة، بؿ يزف كؿ فرد بميزانو، كيعطي كؿ قـك مقداره مف القكؿ ، كىذا ما تدعك إليو 

المسانيات التداكلية، فمقد عني ابف كىب بالمتكمـ كمقاصده كبالسامع كأحكالو، كمدل تقبمو 
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سماع الكبلـ، كما راعى اإليجاز كمكاضعو كاإلطالة كمقاماتيا،  كيستطرد في مكضع آخر 

فإف اإليجاز ينبغي أف يستعمؿ في مخاطبة الخاصة، كذكم األفياـ الثاقبة الذيف :... قائبلن 

، كنحسب أّف ابف كىب ىنا قد راعى 1يجتزئكف بيسير القكؿ مف كثيره، كبمجممو عف تفسيره 

المقاـ، كذلؾ في عنصر اإليجاز حيث يستعمؿ مع الطبقة الخاصة، كأصحاب العقكؿ الثاقبة 

يصاؿ المعاني المبتغاة،  فيـ أىؿ الفيـ، كأصحاب العمـ كخاصتو، كاإليجاز كفيؿ بإفياميـ كا 

كعمى نقيض اإليجاز ىا ىك يتكمـ عف اإلطالة التي يرل أنيا تصمح في مخاطبة العكاـ، 

كمف ليس مف ذكم األفياـ، كمف ال يكتفي مف القكؿ بيسيره كال يتفتؽ ذىنو إاّل بتكريره 

يضاح تفسيره  2.كا 

فعمى عكس اإليجاز ىا ىي اإلطالة ليا مقاماتيا الخاصة إذ ال تصمح لمخكاص مف 

نما ىي لعكاميـ ،  كمف ال بد أف يدخؿ التكرار في إيضاح المعاني ليـ، كنحسب  الناس، كا 

ا مراعاة لممقاـ كلقد تفطف ابف كىب إلى كؿ ما يحيط بعممية التكاصؿ مف . أف ىذا أيضن

فادة ىذه التي ال تتحقؽ ما لـ يراع المتكمـ مقاـ مخاطبو، كفي ىذا  متكمـ كمخاطب كمقاـ كا 

فإف مجالس السمطاف مخالفة لمجالس الرعية، كمجالس العمماء مخالفة لمجالس ... ): يقكؿ

                                      

 .154البرىاف،  ص - 1
 .154المرجع نفسو ، ص - 2



 

227 
 

  تجهست الحتسا والتدل و مقـسمست السهسق  ف  سسا البظاسن                                    :         المصل الثسلث

 

الجياؿ، كمجالس الجد مخالفة لمجالس اليزؿ ، فحؽ العاقؿ أف يعّظـ مجالس السمطاف 

 .1(كالعمماء

إف المتمعف في كبلـ ابف كىب يممح فيو ذكاءن كبيرنا كترتيبنا عجيبنا ، إذ كلمكانة 

السمطاف فقد اتخذه أكؿ المجالس كفضمو عمى غيره، كما يفضؿ السمطاف عمى الرعية 

كنحسبو ىنا قد راعى أف المجالس طبقات كما الناس طبقات أك مقامات ، كاألمر نفسو نجده 

في مجالس العمماء ىاتو التي فضميا عمى مجالس الجياؿ كما يفضؿ العالـ عمى الجاىؿ 

كىك ترتيب نحسبو دقيقنا ، كألّف الجد أكلى مف اليزؿ فقد كاف مجمسو أحؽ بالصدارة منو، 

ففي مجالس الجد مصالح األمة لذا قدميا صاحب البرىاف عمى مجالس اليزؿ ىاتو التي ال 

تسمف كال تغني مف جكع، كاستنادنا إلى ما سبؽ فخطاب السمطاف يغاير خطاب الراعي 

كخطاب العالـ يغاير خطاب الجاىؿ، كخطاب الجد مخالؼ لخطاب اليزؿ، كمف المستحيؿ 

أف يظفر المخاطب بفائدة مف خطاب المخاطب ما لـ يتـ األخذ بعيف االعتبار مستكاه 

العقمي كالثقافي كاالجتماعي، كما يممكو مف مرتبة كمنزلة ، فالناس مقامات كالمجالس 

مقامات كالخطابات مقامات، كلقد أسيب ابف كىب في شرح كتفصيؿ ىذه الفكرة تحديدنا إذ 

عطاء كؿ صنؼ مف الناس مف القكؿ ما يرضيو، فإف العاقؿ  مف دارل أىؿ ... ): يقكؿ كا 

  2(زمانو
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مما ينبغي لمشاعر ...): فيقكؿ (لكؿ مقاـ مقاؿ)يكاصؿ ابف كىب سرد تفاصيؿ فكرة 

أف يمزمو فيما يقكلو مف الشعر أال يخرج في كصؼ أحد ممف يرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب إليو أك يرىب 

منو أك ييجكه أك يمدحو أك يغازلو أك ييازلو عف المعنى الذم يميؽ بو ك يشاكمو، فبل يمدح 

الكاتب بالشجاعة كال الفقيو بالكتابة كال األمير بغير حسف السياسة، كال يخاطب النساء بغير 

فإّف في مفارقتو ىذه ... مخاطبتيف كلكف يمدح كؿ أحد بصناعتو، كبما فيو مف فصيمتو

ذا  السبيؿ التي نيجناىا، كسمككو غير ىذه الطريؽ كضعنا لؤلشياء في غير مكاضعيا، كا 

 .1(كضعت األشياء في غير مكاضعيا قصرت عف بمكغ أقصى مكاقعيا

إذف فحصكؿ الفائدة، كبمكغ المراد مف األىمية بمكاف ، كلعمو غرض تكاصمي عمى 

المتكمـ مراعاتو أثناء كبلمو كال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ مراعاة مقامات الكبلـ بحسب 

نما  . المخاطب مف حيث ككنو كاتبنا أك فقييا أك أميرنا أك امرأة فبل يمدح الكاتب بالشجاعة،  كا 

نما ُيمدح بحسف الكبلـ كال يمدح األمير إال  يمدح بالفصاحة، كال يمدح الفقيو بالكتابة كا 

ك عميو فمراعاة مقامات الكبلـ كاجبة عمى المخاطب ألنيا ىي التي . بحسف السياسة كىكذا

ك لكؿ طبقة مرتبة في ...): كىذا ما يؤكده مرة أخرل بقكلو. تحقؽ الغرض التكاصمي

المخاطبة، كمنزلة مف الدعاء متى زيد عمييا أك قصر بو عنيا كقع في ذلؾ الخمؿ كالخطأ 

 .2((كاتب رئيسؾ بما يستحقو، كمف دكنؾ بما يستكجبو): فقد قيؿ...كعاد بالضرر كاألذل
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فكما أّف الّناس طبقات فكذلؾ الكبلـ طبقات، كلكؿ طبقة مرتبتيا مف الخطاب، كلكؿ 

فئة منزلتيا مف الدعاء ال يزاد عمييا كال ينقص منيا، ألنو في الزيادة كالنقصاف يقع الخمؿ 

فمقاـ . ىذه الفائدة التي يختمؼ تحصيميا مف متمٍؽ آلخر. كالخطأ، كتنعدـ الفائدة المبتغاة

كالدعاء لمرئيس ينأل عف الدعاء . الكبلـ مع الرئيس يغاير مقاـ الكبلـ مع المرؤكس

 .لممرؤكس، كمكاتبة الرئيس تبتعد كمينا عف مكاتبة مف دكنو

أما فيما يخص مقاـ الكبلـ بحسب المكقؼ أم المقاـ الذم يحدد متى يجكز الكبلـ 

كمف الصكاب أف يعرؼ أكقات ): كمتى يفضؿ الصمت، فقد تكّمـ عنيا ابف كىب قائبلن 

الكبلـ، كأكقات السككت، كأقدار األلفاظ كأقدار المعاني، كمراتب القكؿ، كمراتب المستمعيف 

لو، كحقكؽ المجالس كحقكؽ المخاطبات فييا، فيعطى كؿ شيء مف ذلؾ حقو، كيضـ كؿ 

شكؿ منو إلى شكمو، كيأتيو في كقتو، كبحسب ما يكجبو الرأم لو، فإنو متى أتى اإلنساف 

 1.(بالكبلـ في كقتو أنجحت طمبتو، كعظمت في الصكاب منزلتو

فمعؿ ىذا ىك ما يعرؼ بسياؽ المكقؼ الذم يضـ كؿ ما يتصؿ بالخطاب كأحكالو 

فالمتكمـ الحاذؽ البد كأف يعرؼ أكقات الكبلـ كأكقات السككت ألنو متى . كظركفو كأكقاتو

: كضعيا في مكاضعيا حصمت الفائدة كنجح المطمكب، كما تكمـ مرة أخرل عف ذلؾ بقكلو

كارتقاب األكقات التي تصمح لمقكؿ، كانتياز الفرصة فييا إذا أمكنت مف أكثر أسباب )

ثـ متى سكت عف الكبلـ في األكقات التي يجب أف يتكمـ لحقو مف الضرر ... الصكاب
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بترؾ انتياز الفرصة مثؿ ما يمحقو مف ضرر الكبلـ في غير كقتو، كلذلؾ قاؿ أمير المؤمنيف 

انتيزكا الفرص فإنيا تمر كمر السحاب، كالسككت أكقات ىك فييا أمثؿ مف ): عميو السبلـ

 :الكبلـ كأصكب ما فييا السككت عف جكاب األحمؽ، كاستدؿ بقكؿ الشاعر

       وأصمت عن جواب الَجيل ُجيدي
 1                                   وبعض الصمت أبمغ في الجواب

، كما يجب (المتكمـ كالمخاطب)أم تأكيد مف لدف ابف كىب عمى ضركرة مكافقة الحاؿ 

أف يككف لكؿ مكقؼ، أم مراعاة المقاـ كمراعاة األكقات التي يستحب فييا الكبلـ كُيفضؿ 

فييا الصمت، كيزيد ابف كىب في تأكيد ىذه الفكرة في مكضع آخر، كذلؾ أثناء حديثو عف 

–كينبغي لمخطيب أال يستعمؿ في األمر الكبير الكبلـ الفطير ): الخطيب كصفاتو فيقكؿ

 :الذم لـ يخمره التدبر كالتفكير فيككف كما قاؿ الشاعر- الذم لـ ينضج

 َوِذي َخَطٍل ِفي الْقوِل يحسب َأّنوُ 

 2                     ُمِصيٌب َوَما َيْعِرُض َلُو َفُيَو َقاِئُموْ 

اّل  ا ممؤه التدبر كالتفكير ، كا  ا كبيرنا ناضجن أم أّف المكقؼ الكبير يتطمب كبلمنا فصيحن

لما حصمت الفائدة المرجّكة، كما تكمـ ابف كىب عف عنصر ميـ كىك الحديث ىذا الذم 

، فممحديث مكانة ميمة في السياؽ 3(يجرم بيف الناس في مخاطبتيـ كمجالسيـ ك مناقبلتيـ
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لككنو يتطمب متكمما كمخاطبنا كظركفا محيطة بالخطاب األمر الذم جعؿ ابف كىب يجعمو 

أنكاعنا ككجكىنا، كىنا تتبدل عنايتو بفكرة مقتضى الحاؿ أك المقاـ َلمَّا جعؿ الكبلـ في باب 

الحسف كالجد كاليزؿ كالسخيؼ كالجزؿ كالفصيح كالخطإ كالصكاب كالصدؽ كالكذب كالّنافع 

كالّضار كالحؽ كالباطؿ كالناقص كالتاـ كالمردكد كالمقبكؿ، كالميـ كالفضكؿ كالعي كالبميغ 

مراعاة مقتضى –بحسب ما يقتضيو السياؽ ، كبحسب ما يناسب الكبلـ أم ما يميؽ بو 

ىك كؿ ما كاف في معالي األمكر ): الحاؿ، كسنختار الحسف مف الكبلـ كالذم يعرفو بقكلو

 1.(كمحاسنيا كأحسنو الدعاء إلى ا، كاألمر بالمعركؼ

فيك إذف يقتصر عمى كؿ ما كاف مف حسف مف األمكر،  كعمى كؿ ما كاف مف 

كتختصر كتكجز كذلؾ لتكسع العرب ... أّما البميغ فيك أف تبالغ في الكصؼ كالذـ). معالييا

، فالبميغ إذف ىك الذم ينتقي ألفاظو بعناية كيجعميا متناسقة مع 2(في الكبلـ كاقتدارىا عميو

ا أـ ذمًّا ىذا في حالة ما . المكاقؼ، أم يعرؼ ما يميؽ لكؿ مكقؼ سكاء كصفا كاف أـ مدحن

ف لزمو األمر أك جز كاختصر  .إذا تطمب المكقؼ ذلؾ، كا 

كلـ تفت صاحب البرىاف اإلشارة إلى عنصر ىاـ مف عناصر السياؽ المقامي كىك ما 

كأّما الكحي فإنو اإلبانة عّما في النفس بغير المشافية عمى أم ): يعرؼ بالكحي كفيو يقكؿ
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شارة، كرسالة ، ككتابة كاستدؿ بقكلو تعالى َفَ َرَج َعَلى قـَْوِمِو ِمَن ﴿: معنى كقعت مف ايماء، كا 

 .2(1﴾اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشيًّا

فالكحي إذف عمى حد تعبير ابف كىب يشمؿ اإلشارة باليد، كالغمز بالحاجب ك 

اإليماض بالعيف، ككميا تحمؿ دالالت كمعاٍف مختمفة ، كتصؿ ال محالة إلى مستقبميا 

 :كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف كىب كاستشياده بالبيتيف

 َأَشاَرْت ِبَطْرِف الَعْيِن ِخَيفة َأْىِمَيا 

                               ِإَشـاَرَة َمْحـُزوٍن َوَلـْم َتَتَكـمَّلـــمِ 

         َفَأْيَقْنُت أنَّل الطَّلْرَف َقْد َقاٍل َمْرَحًبا

 3                              َو َاْىاَل َوَسْياًل ِبالَحبيِب الُمَسمَّلمِ 

أك الغمز فإف . فالمتكمـ إذا لـ ينطؽ كقاـ فقط بيذه اإلشارات كاإلشارة بطرؼ العيف

المخاطب يفيـ المعنى المقصكد كما فيـ صاحبنا الذم أشارت لو بطرؼ العيف كأيقف أّف 

ُب بو كيقكؿ لو أىبلن كسيبلن بالحبيب، كىذه اإلشارات ك االيماءات تعد مف أىـ  الطرؼ ُيَرحِّ

 .أدكات التبميغ، فعمى إثرىا يفيـ مستقبميا ما يكد مرسميا إيصالو لو

ختاما تظير عناية ابف كىب بالسياؽ ىذا الذم يمعب الدكر الكبير في الكشؼ عف 

 .مقاصد المتكمـ، كما يراعي حاؿ السامع ، كما يحيط بالعممية التخاطبية مف ظركؼ كأحكاؿ
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 :حجة المغة المكتوبة/ ب

كما كاف العقؿ حجة عمى اإلنساف كاف المساف كذلؾ كلكف ىذا األخير كثيران ما يصيبو 

العجز فيعيا عف إيصاؿ مراده، األمر الذم يدفع بصاحبو إلى تدكيف ما يرغب في نقمو إلى 

غيره كذلؾ عف طريؽ الكتابة، كعمى حد تعبير ابف كىب أّف ا عز كجؿ أراد أف يعـ بالنفع 

في البياف جميع أصناؼ العباد كسائر آفاؽ الببلد، كأف يساكم فيو بيف الماضيف مف خمقو 

كاآلتيف كاألكليف كاآلخريف أليـ عباده تصكير كبلميـ بحركؼ اصطمحكا عمييا، فخّمدكا بذلؾ 

عمكميـ لمف بعدىـ كعّبركا بو عف ألفاظيـ، كنالكا بو بعد عنيـ، ككممت بذلؾ نعمة ا 

فما الكتابة إال كسيمة لنفع جميع العباد، كفي كؿ الببلد، كلكي تصكف آداب كعمـك . 1(عمييـ

األكليف، كليستفيد مف بعدىـ مف اآلخريف، فمكال الكتابة لما كصمت عمـك السمؼ، كال لحقنا 

أخبار مف تمؼ، كما الحركؼ إال حجة أليـ ا عباده إّياىا، كىي حجة مخمدة لآلثار، 

ذا كاف المساف حجة فيك مقصكر عمى الشاىد كعمى الحاضر  كمكصمة لمعمـك كاألخبار، كا 

دكف الغابر كالغائب، أما الكتابة فيي لمشاىد كلمحاضر كلمغائب كلمغابر، كنحسبيا حجة أكثر 

نفعنا مف حجة المساف، كىي إحدل النعـ التي أنعـ ا عمى عباده بيا، كفي ىذا يقكؿ ابف 

ككممت بذلؾ نعمة ا عمييـ، كبمغكا الغاية التي قصدىا عز كجؿ في إفياميـ، ...): كىب

يجاب الحجة عمييـ، كلكال الكتاب الذم قّيد عمى الناس أخبار الماضيف لـ تجب حجة  كا 

                                      

 .61البرىاف، ص : ينظر- 1



 

234 
 

  تجهست الحتسا والتدل و مقـسمست السهسق  ف  سسا البظاسن                                    :         المصل الثسلث

 

األنبياء عمى مف أتى بعدىـ، كال كاف النقؿ يصح عنيـ، كلذلؾ صارت األمـ التي ليس ليا 

 .1(كتاب قميمة العمـك كاآلداب

فالكتابة ىي ذلؾ المستكدع التي يحفظ اآلثار كيجمع األخبار، كيربط بيف الماضي 

كالحاضر األمر الذم جعؿ مف الكتابة رمزنا لتقدـ األمـ كالحضارات، فمكال الكتابة لما 

 .استفادت الشعكب مف عمـك سابقييا كال عرفت تاريخ سابقييا

فالكتابة إذف حجة ا عمى عباده، كقد امتدح ا عز كجؿ تعّمـ الكتابة في كتابو، كبّيف 

ْنَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ ﴿:احتجاجو عمى الناس بيا فقاؿ  2﴾اقْـَرْأ َورَبُّصَك اأْلَْكَرُم الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم َعلََّم اْاِ

ا ا3﴾َأَوَلْم تَْأتِِهْم بـَيـَِّنُة َما ِفي الصُّصُحِف اأْلُوَلى﴿: كقاؿ أيضن ُتوِني ِبِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َىَذا َأْو ﴿: كقاؿ أيضن ِااـْ

كلقد مّيز ا عز كجؿ بعض الناس بحسف كبلميـ كفصاحة  . 4﴾َأثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

ا حجة مقنعة، كحكمة إليية، فمك سكل ا بيف بني  ألسنتيـ كحسف كتابتيـ، كنحسب ىذه أيضن

البشر لما احتاج بعضيـ إلى بعض، ففي التبايف فضؿ كبير جدنا، كقناعة يدركيا كؿ إنساف 

فيستحيؿ أف يستغني المرء بنفسو عف غيره، كالناس درجات في الكبلـ . صاحب عقؿ راجح

َوَعلََّم َ َدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى ﴿: كدرجات في الكتابة، كمقامات في العمـ قاؿ تعالى
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 فجعؿ عمـ آدـ بما أظيره لو ، كأخفاه عمى مبلئكتو دليبلن عمى فضمو كرياستو كأنو 1﴾اْلَمَيِاَكةِ 

المستحؽ مف بينيـ ما أفضى بو إليو مف خبلفتو، ألّف مف حكمو عّز كجؿ أاّل يسكم بيف 

العالـ كغيره، كلك ّسكل بيف المبلئكة كبينو في عمـ ما عممو إياه لـ يكف ىناؾ تفاضؿ يكجب 

فا تعالى مّيز آدـ عمى مبلئكتو، كفّضمو عمييـ كذلؾ إجبلالن . 2لو المنزلة التي جعميا لو

لعممو الذم عّممو إّياه، ك بو ناؿ المرتبة الرفيعة كالمقاـ السامي، كحجة العمـ مف أعظـ 

 .الحجج ك بيا يناؿ المرء أسمى المراتب كالمقامات

يضيؼ ابف كىب إلى حجة الكتابة كبلمنا ال يقؿ عف سابقو إقناعا إذ تراه يقكؿ في 

لكال الكتاب الذم قّيد عمينا  أخبار مف مضى مف الرسؿ، كنقؿ إلينا ما ... ): فضؿ الكتابة

أتكا بو مف الكتب لما قامت  سبحانو حجة عمينا إذ كنا لـ نشاىدىـ، كلـ نسمع حججيـ، 

كلـ نعايف آياتيـ، كانقرضت العمـك كالركايات بانقراض أىميا، كمكت مف تحمميا ، كلـ يبؽ 

في أيدم الناس مف ذلؾ، كمف أخبار الماضيف، كآثار المتقدميف إال اليسير مما يمقاه الخمؼ 

عف السمؼ، ككـ عسى أف يككف ذلؾ كما يرل أف نبمغ مف العمـك الحالية كاألخبار 

 .3(الماضية

فحجة الكتب كالكتابة تعد إحدل الحجج عمى اإلنساف فيي التي قّيدت أخبار السمؼ 

كسّجمت أحكاؿ الرسؿ، كنقمت إلينا أحداث مف سبؽ، األمر الذم جعميا حجة عمى المرء ألنو 
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لكالىا لما سمعنا حجج الماضييف ، كال عاينا آياتيـ أم لكال الكتابة النقرضت العمـك 

كالركايات بانقراض أىميا كمكت مف حمميا، كلـ تكف لنا فرصة مشاىدتيا، كال يصمنا منيا إال 

فصار مف قرأ كتب األكليف كتأمؿ . القميؿ كاليسير،  كلكف بالكتابة قيد ذلؾ أجمع كحفظ

: أخبار الماضيف كمف عّمر معيـ، ككاف في أياميـ كأخذ عنيـ، كسمع منيـ كلذلؾ قيؿ

الكتاب أحد المسانيف ألنؾ إذا قرأت كتابنا كأنؾ قد سمعت لفظ صاحبو، كقيؿ القمـ أبقى أثرنا )

 1.(كالمساف أكثر ىذرا

إذف فالكتابة صكرة حية صادقة تنقؿ القارئ إلى زمنيا، كزمف تدكينيا، ككأّف قارئ ىذه 

الكتابة قد عاش ىذه األحداث فعبلن ، ككأنو قد عّمر مع ىؤالء األشخاص الذيف يقرأ أخبارىـ 

إذف فالكتابة حجة قكية كمرآة صادقة تعكس الزمف الذم تتكمـ عنو، أك باألحرل تنقؿ 

قناعو أشد قكة، أما  مجريات الزمف الذم قيدت أخباره، فالقمـ أبقى أثرنا كحجتو أكثر تأثيرنا كا 

المساف فيك مقصكر عمى الشاىد فقط ؛أم أّف إقناع القمـ دائـ كمستمر مف جيؿ إلى جيؿ أما 

إقناع المساف فيك مقصكر عمى مف يسمع فحسب، كالستعماؿ القمـ فضبلن كمزية كفي ىذا 

استعماؿ القمـ أجدر أف يحضر الذىف عمى تصحيح الكتاب، مف ): يقكؿ صاحب البرىاف

استعماؿ المساف عمى تصحيح الكبلـ، كالكتاب يقرأ بكؿ مكاف، كيدرس في كؿ زماف كالمساف 

 2.(ال يعدك سامعو، كال يتجاكز إلى مف بعده
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فمزية القمـ أّف صاحبو يستطيع أف يصحح ما تمت كتابتو ، أما القكؿ فإنو ال يصحح 

كيستطرد ابف كىب في . ببساطة أك باألحرل تصحيح ما كتب أىكف مف تصحيح ما قيؿ

يَا َأيُّـصَها ﴿:ذكر فضيمة الكتابة كأمر ا تعالى بيا في مكاضع محددة كيستشيد بقكؿ المكلى

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدلِ   فممكتابة معكنة 1﴾الَِّذيَن َ َمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ

كبيرة، بؿ ليا كؿ الفضؿ في حفظ األشياء كضبطيا، كلفضؿ الكتابة كمكانتيا العالية عند 

َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن ِكَراًما َكاتِِبيَن يـَْعَلُموَن َما ﴿: الخالؽ عز كجؿ نجده مدح المبلئكة بيا فقاؿ

 . فبالكتابة تشيد عمينا كتبنا يـك القيامة أك تشيد لناحسب سكء أعمالنا أك ُحسنيا2﴾تـَْفَعُلونَ 

كتمعب الكتابة الدكر الكبير في حفظ كؿ األشياء أقكاؿ، أفعاؿ، حركات كسكنات، كىي 

: كالكّتاب خمسة): إحدل الحجج عمى بني البشر، كيرل ابف كىب أّف الكّتاب خمسة فيقكؿ

كاتب خط، ككاتب عقد، ككاتب حكـ، ككاتب تدبير، ككاتب لفظ، كلكؿ كاحد مف ىؤالء 

كلعمنا سنختار مف ىؤالء الكّتاب كاتب الخط . 3(مذىب مف الكتابة يخالؼ مذىب غيره

أما كاتب الخط فإنو إما أف يككف كّراقا أك محررا كىما ): فحسب، كفيو يقكؿ صاحب البرىاف

مكصكفاف بنقؿ األلفاظ كتصكرىا، كيحتاجاف إلى أف يجمعا مع حبلكة الخط كقكتو كسكاد 

صبلح قطتو إلى جكدة التقدير كالعمـ بمكاقع الفصكؿ  .4(المداد كجكدتو كتفقد القمـ كا 
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سمسمة مف الحجج المقنعة التي ذكرىا ابف كىب، كسمات عدة كجب تكفرىا في كاتب 

الخط، فميس يصمح أّيا كاف أف يككف كاتب خط، بؿ البد أف يككف صاحب خط جميؿ، 

ا السيما إذا كاف  كاشترط ابف كىب مع جماؿ الخط استعماؿ السكاد ألنو أنصح كأكثر كضكحن

كحتى القمـ لـ تفتو اإلشارة إلى ذكر أكصافو، إذ اشترط ابف كىب أف تككف . الكرؽ أبيضا

قطتو صالحة ىذا فيما يخص الشركط المادية أك المممكسة، أما فيما يخص الشركط المعنكية 

لممحرر أك كاتب الخط فيي أف يككف جيد التقدير كالعمـ بمكاقع الفصكؿ، أم أف يتكفر عمى 

كأف يعرؼ مف ... ): بعض مف الحكمة، كحسف التصرؼ كال يقؼ عف ىذا فحسب بؿ يقكؿ

النحك المقصكر كالممدكد كالمؤنث كالمذكر، كحكـ اليجاء ما يسمماف معو مف المحف 

فكاتب الخط كجب عميو أف يككف بارعنا في النحك، متألقا في المغة، يميز  . 1(كالخطأ

المقصكر عف الممدكد كالمؤنث عف المذكر، ككذلؾ كجب عميو أف ينأل عف الزلؿ كالخطإ 

فالخطأ في الكتابة ظاىر بّيف ال يخفى عمى مف يقرؤه، كبذلؾ تقؿ مكانتو كتذىب . كالمحف

: كبعد ذكره ليذه الشركط المعرفية في الكاتب يعكد مرة أخرل إلى شكؿ القمـ فيقكؿ. ىيبتو

يحتاج المحرر إلى إطالة سف قممو، فإنو أصفى لكتابتو، كأف يعفى قممو فبل يمح عمى ...)

 .2(شحمو ألف ذلؾ أقكل لخطو، ككذلؾ سائر ما يكتب بالمداد
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فالقمـ المبرم الذم يككف شحمو مستكينا يزيد الكتابة بياءن كالخط جماالن، كنحسب أّف 

ا نراىا جد مقنعة فمـ تفتو  ىذا عمـ غزير ينبع مف لدف ابف كىب، ىذا الذم استعمؿ حججن

كىك ما –فكرة اإلشارة ال إلى القمـ كال إلى صاحب القمـ ، كحتى أنو فّرؽ ما يكتب بالمداد 

فأّما ما يكتب بالحبر فيخاؼ عمى الشحـ ...): كبيف ما يكتب بالحبر كفيو يقكؿ- سبؽ ذكره

فيو ليقؿ ما يحمؿ مف الحبر، كيحتاج الكّراؽ إلى تحنيؼ قطة قممو، كالمحرر إلى أف يجعميا 

ا فالقمـ ذك القطة النحيفة أبيى  . 1(بيف التحنيؼ كاالستكاء فإف ذلؾ أحسف لخطو كعمكمن

 .منظرنا كأجمؿ خطا كأحمى كتابة

ككمما كاف اعتماد الكاتب كراقا ):  يضيؼ ابف كىب شركطا أخرل لمقمـ فيقكؿ

؛ أم أّف الكتابة 2(كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أك محررا عمى سف قممو األيمف كاف أقكل لخطو، كأبيى بخطو

كلمكتابة ىذه قكاعد كشركط عند ابف . باليميف أجمؿ مظيرنا كأبقى أثرا مف الكتابة باليسار

نما ىي مبثكتة بيف  كىب، إذ ال نحسب أّف التيميش كاعتماد اليكامش طريقة حديثة، كا 

فأف يككف ما يفضمو مف البياض أك القرطاس أك الكاغد ): جنبات كتاب البرىاف كيقكؿ فييا

أك الكرؽ عف يميف الكتابة كشمالو كأعبله كأسفمو عمى نسب متساكية ، كأف تككف رؤكس 
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السطكر كأكاخرىا متساكية، فإنو متى خرج بعضيا عف بعض قبحت كفسدت، كأف يككف 

 .1(تباعد ما بيف السطكر عمى قسمة كاحدة إال أف يأتي فصؿ فيزداد في ذلؾ

إنو كبلـ عف المنيجية، ىاتو التي نعتمد عمييا في عصرنا الحالي، كىي قديمة قدـ 

فصاحبو إذف صاحب حجة قكية، فالكتابة الجميمة المتساكية السطكر المعتمدة . كتاب البرىاف

عمى اليكامش كالتباعد المنسؽ بيف السطكر، كالتكازف بيف بياض اليميف كالشماؿ كاألعمى 

كاألسفؿ ىي كتابة ذات ركنؽ كجماؿ، فميست العبرة عند ابف كىب أف يككف الكاتب كفقط، 

نما الغاية عنده أف يجّمؿ ما يكتب كيحّسف صكرة ما يدّكف  .كا 

كالفصؿ إنما يقع بعد ...): كما لـ ينس ابف كىب اإلشارة إلى الفصكؿ فذكرىا بقكلو

تماـ الكبلـ الذم يبتدأ بو، كاستئناؼ كبلـ غيره، كسعة الفصكؿ كضيقيا عمى مقدار تناسب 

حتى التناسب بيف الفصكؿ، كالمكازنة بيف سعتيا كضيقيا تنبو ليا صاحب . 2(الكبلـ

 .البرىاف، ألّف ىذا التناسب كىذه المكازنة ىما ما يجعبلف لمكتابة شكبلن جميبلن 

إف ىذه الطائفة مف الحجج التي زكدنا بيا صاحب البرىاف تبّيف أنو ليس كؿ فرد 

بإمكانو أف يككف كاتبنا ، فالكاتب الحقيقي ىك مف تكفرت فيو الشركط السابقة ، كالكتابة 

نما ىي متعددة . الراقية ىي مف حكت السنف كالقكانيف السالفة كالكتابة ليست كاحدة، كا 

كمتغيرة، كتتغير بتغير مف سيقرؤىا، فمثبلن الكتابة لمرئيس تختمؼ عف الكتابة لممرؤكس، 
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كالكتابة لمصديؽ تتبايف كمينا عف الكتابة لمعامة مف الناس، كفي ىذا يرل ابف كىب رؤيتو 

كاتب رئيسؾ بما يستحقو، كمف دكنؾ بما يستكجبو، ككاتب ...): الخاصة في ذلؾ فيقكؿ

طرؼ »: صديقؾ كما تكاتب حبيبتؾ، فإف غزؿ المكدة أرؽ مف غزؿ الصبابة، كقد قيؿ

 1(.«الصداقة أممح مف طرؼ العبلقة كالنفس بالصديؽ، آنس منيا بالعشيؽ

أم أّف الكاتب الفذ ىك مف يفّرؽ بيف الكتابة لمرئيس كما ليا مف مقاـ عاٍؿ ، كالكتابة 

لممرءكس كماليا مف مقاـ عاِد، كىك نفسو مف يقّرب بيف مكاتبة الصديؽ فيجعميا ككأنيا 

مكاتبة الحبيبة ألف النفس بالصديؽ تأنس أكثر منيا بالعشيؽ، كلعؿ ابف كىب قد عمد في 

 ".لكؿ مقاـ مقاؿ" الكبلـ إلى اعتماد مبدإ

إذف تمثمت حجج ابف كىب في حجة العقؿ كىي رأس الحجج كغرتيا كأقكاىا كأكليا، 

ىاتو التي ميزت اإلنساف عف الحيكاف ، إلى حجة الكتابة ىاتو  (فحجة المغة المنطكقة المساف

 .التي نحسبيا نعمة مف المكلى عز كجؿ حفظت آثار األقدميف كسجمت تراث األكليف

 

                                      

 .273-272البرىاف  ، ص - 1
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جمي لمعياف أف التداكلية ُتعنى بدراسة المغة أثناء االستعماؿ كتيتـ بالمخاطب كالمخاطب 

كالمقصد كالسياؽ أم أنيا تتكفؿ بالعناية بعناصر العممية التكاصمية، ىاتو التي تقـك دعائميا 

أفعاؿ الكبلـ ،االستمزاـ الحكارم ك الحجاج ، كبعد الخكض : عمى ثمة مف اآلليات نذكر منيا

كتاب -  قيد الدراسة–في غمار ىذا البحث كمحاكلة تطبيؽ ىذه اآلليات عمى المدكنة 

البرىاف ىذا الذم يعد أحد كتب التراث التي عنيت بالببلغة العربية ىاتو التي ليا كشائج 

قربى بالمسانيات التداكلية، كبعد محاكلة إعادة قراءة ىذا المكركث قراءة جديدة تتكافؽ 

 :كالمسانيات الحديث خمصنا إلى النتائج اآلتي ذكرىا

تعددت جكانب ثقافة ابف كىب ككانت متأثرة بثقافات غير غربية كالسيما الثقافة  -

 .اليكنانية، ىاتو الكاضحة المعالـ في تأليفو كمنيجو

تكافؽ كبير بيف ثنائية الخبر كاإلنشاء عند ابف كىب كما تدعك إليو نظرية األفعاؿ  -

 .الكبلمية، ىاتو التي تجمت في أساليب البرىاف

كضكح البعد التداكلي لؤلفعاؿ الكبلمية في البرىاف، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ منيج  -

: سيرؿ عمى كبلـ ابف كىب، إذ حكل البرىاف بيف دفتيو األصناؼ الخمسة

عبلنيات، ىاتو األخيرة التي لـ تكف  تقريربات، ك تكجيييات كالتزامات ك تعبيريات كا 

 .قد القت كثير اىتماـ مف فكر ابف كىب 
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ُتعد خطابات ابف كىب خطابات حكارية فمبدأ التعاكف كامف كبدرجة كبيرة، فكثيرة  -

ىي المكاضع التي احتـر فييا صاحب البرىاف قكاعد مبدإ التعاكف إذ نجده قد أكجز 

في العديد مف المكاضع، كاستشيد في الكثير مف المكاقؼ، كراعى مطابقة الكبلـ 

لمقتضى الحاؿ كاستئنافنا لما سبؽ نجده في مكاضع أخرل قد خرؽ مبدأ التعاكف، 

ّما بإخبار سامعو  أيف تجّمى االستمزاـ، إّما بتجاكز الحد المطمكب مف الكبلـ، كا 

 .خبلؼ ما تحممو كمماتو

لـ يخُؿ كتاب البرىاف مف مبدإ التأدب فقكاعده كميا مبثكثة في ثناياه سكاء قاعدة  -

التعفؼ، قاعدة التشكيؾ قاعدة التكدد، إذ نرل ابف كىب في العديد مف المكاضع 

ف لـ يكف ىك صاحب القكؿ  يترؾ الحرية لسامعو ، كال يفرض نفسو عمى مخاطبو كا 

 .فتراه سيشيد بما يدّعـ ذلؾ

تجمى مبدأ التكاجو كاعتبار العمؿ في صفحات البرىاف ىذا المبدأ القاضي بحفظ  -

كجو صاحبو سكاء بدفع االعتراض أـ بجمب االعتراؼ، كتجّسد ذلؾ في العبارات 

 .الميذبة كالكممات المؤدبة

برز مبدأ التأدب األقصى الذم يرنك لمنأم عف كؿ ما مف شأنو إيقاع النزاع بيف  -

المتخاطبيف، كلعمو يكمف في االتساـ بالمباقة، التعاطؼ مع المحاكر، كالبعد عف كؿ 

 .ما كاف سبيبلن في زيادة الفجكة بيف المتحاكريف



 

 
245 

 

 الخــس ـمـــة

 
راعى صاحب البرىاف مبدأ التصديؽ كاعتبار الصدؽ كاإلخبلص الداعي لمطابقة  -

 .أقكاؿ الشخص ألفعالو

يعّد كتاب البرىاف في كجكه البياف كتاب حجاج فمقد أسيب صاحبو في الكبلـ عف  -

الجدؿ كالمجادؿ كصفاتو كآدابو، كلعؿ حجاجية البرىاف تنبع مف تقسيمو 

 .اعتبار فاعتقاد فعبارة فتأليؼ عبارة:المحكـ

نما كانت تجنح إلى المنطؽ، فأكبر  - لـ تكف حجج ابف كىب كالحجج المعتاديات، كا 

الحجج لديو ىي حجة العقؿ ىاتو التي مّيز ا بيا اإلنساف عف غيره مف 

ىاتو التي تعد ترجماننا لمقمب  (المساف)المخمكقات، كمنيا إلى حجة المغة المنطكقة 

 .كبريدنا لمفؤاد

ىاتو السبيؿ التي حفظت تراث األقدميف  (الكتاب)كمف المساف إلى المغة المكتكبة  -

 .كسجمت أفكار األكليف ليستفيد مف لحؽ بيـ مف اآلخريف

حظنا - ظفر السياؽ بنصيب كافر مف كتاب البرىاف كالقت فكرة، لكؿ مقاـ مقاؿ -

 .كافرنا ىي كذلؾ

 ك أىـ ما خمص إليو.  لعؿ ىذه ىي  خبلصة نتائج البحث

 .كفي األخير أرجك مف المكلى سبحانو كتعالى أف أككف قد كفقت في عممي ىذا
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 

 :المصادر والمراجع بالمغة العربية: أوو

إبراىيـ سبلمة، ببلغة أرسطك بيف العرب كاليكناف، دراسة تحميمية نقدية تقانية، مكتبة  .1

 .1952-ق1371، 2األنجمكالمصرية، القاىرة، مصر، ط

ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، حامد أحمد الطاىر، دار الفجر لمتراث، القاىرة،  .2

 .ـ2004-ىػ1425، 1مصر، ط

ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، حققو كفصمو كعّمؽ  .3

-ىػ1401، 5حكاشيو محمد محي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، ط

 .ـ1981

عامر أحمد : ، لساف العرب، تح(أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر)منظكر ابف  .4

 دار الكتب بيضكف،، منشكرات محمد عمي إبراىيـعبد المنعـ خميؿ : حيدر، راجعو

 .العممية، بيركت، لبناف

ابف ىشاـ األنصارم، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، ضبطو كحققو  .5

 .(دت)، (دط)محمد  محمد تامر، مطابع الزىراء لئلعبلـ العربي، 
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ابف ىشاـ، مغني المبيب، حققو كعمؽ عميو مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد ا  .6

، 1كراجعو سعيد األفغاني، دار الفمؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط

1425 ،2005. 

أبك الحسيف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سميماف بف كىب الكاتب البرىاف في كجكه البياف،  .7

 .تقديـ كتحقيؽ، حفني محمد شرؼ، مكتبة الشباب مصر، د ط، دت

الكليد الباجي، المنياج في ترتيب الحجاج، تحقيؽ عبد المجيد تركي، دار الغرب أبك  .8

 .2000، 3اإلسبلمي، بيركت، لبناف ط

عمي محمد البجاكم كمحمد أبك : ابكىبلؿ العسكرم، الصناعتيف، الكتابة كالشعر، تح .9

 .1986الفضؿ إبراىيـ، منشكرات المكتبة العصرية صيدا، بيركت، لبناف، د ط، 

األثير ضياء الديف أك الفتح، الجامع الكبير في صناعة المنظـك مف الكبلـ  .10

، (دط)كالمنثكر، تحقيؽ مصطفى جكاد كجميؿ سعيد مطبعة المجمع العراقي، 

 .ـ1956-ىػ1375

أحمد المتككؿ، دراسات في نحك المغة الكظيفي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الدار  .11

 .1986ىػ، 1406، 1البيضاء، ط

: أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ .12

 .2000، (1ط)يكسؼ الصميمي، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، صيدا، بيركت، 
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أحمد مطمكب كحسف البصير، الببلغة كالتطبيؽ، كزارة التعميـ العالي كالبحث  .13

 .2، ط1999العممي، جميكرية العراؽ، 

 .أحمد مطمكب، البحث الببلغي عند العرب، منشكرات دار الجاحظ، بغداد، العراؽ .14

إبراىيـ سبلمة، مكتبة االنجمك المصرية، : أرسطك طاليس، كتاب الخطابة، ترجمة .15

 .1953، 2مصر ط

 .2004، 4تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا، عالـ الكتب، القاىرة، ط .16

، دار الكتب 1الجاحظ، البياف كالتبييف، كضع حكاشيو مكفؽ شياب الديف، ج .17

 .1998، 1العممية، بيركت، لبناف، ط

، 2، تحقيؽ كشرح عبد السبلـ محمد ىاركف، ط1الجاحظ، كتاب الحيكاف، ج .18

 .ـ، شركة مصطفى الباجي الحمبي، مصر1965-ىػ1384

جماؿ الديف األسنكم، نياية السكؿ في شرح مفتاح األصكؿ إلى عمـ األصكؿ، عالـ  .19

 .2، (دت)الكتب، 

-ـ2010، 1قصي العتابي، دار األماف، الرباط، ط: جكرج يكؿ، التداكلية، ترجمة .20

 .ىػ1431

محمد يحياتف، ديكاف : الجيبللي دالش، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية، ترجمة .21

 .1992المطبكعات الجامعية الجزائرية، الجزائر، 
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 (دط)حامد صالح الربيعي، مقاييس الببلغة بيف األدباء كالعمماء، جامعة أـ القرل،  .22

 .ـ1996-ىػ1416

حّمادم صمكد، التفكير الببلغي عند العرب أسسو كتطكره الى القرف السادس  .23

 .1994، 2، منشكرات كمية اآلداب، منكبة تكنس، ط(مشركع قراءة)

حمادم صمكد، ببلغة اليزؿ كقضية األجناس األدبية عند الجاحظ، دار شكقي  .24

  .2002، أفريؿ 1لمنشر، أريانو الجديدة، تكنس، ط

خالد ميبلد، اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة دراسة نحكية تداكلية،  .25

 .2001، 1المؤسسة العربية لمتكزيع، تكنس، ط

الخطيب القزكيني، االيضاح في عمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبديع، دار الكتب  .26

 .1988، 1408، (1ط)العممية، بيركت، لبناف، 

، سر الفصاحة، دار الكتب العممية، (ابف سناف أبك عبد ا محمد)الخفاجي  .27

 .ـ1982-ىػ1402، 1بيركت، ط

خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي  .28

 .2009، 1القديـ، بيت الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط

رابح العربي، فت السخرية في أدب الجاحظ مف خبلؿ كتاب التربيع كالتدكير  .29

 .ـ1989-ق1409، 1كالبخبلء كالحيكاف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط
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ردة ا بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، جامعة أـ القرل، معيد البحكث  .30

 .1424العممية، مكة السعكدية 

رضى الديف االستراباذم، شرح كتاب الكافية في النحك البف الحجاب دار الكتب  .31

 .1995ىػ، 1425العممية، بيركت، لبناف، 

ركف الديف محمد بف عمي بف محمد الجرجاني، اإلشارات كالتنبييات في عمـ  .32

الببلغة، عمؽ عميو ككضع حكاشيو كفيارسو إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، 

 .2002، 1423، 1بيركت، لبناف، ط

زكريا بشير إماـ، أساليب الحجاج في القرآف الكريـ، نماذج مف الحجج االستنباطية،  .33

 .1995، (ط.د)مطبكعات الحركة اإلسبلمية الطبلبية، أبريؿ 

: ، أساس الببلغة تح(أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر بف أحمد)الزمخشرم  .34

، 1998، 1محمد باسؿ عيكف السكد، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 .1ج

، (ضمف شركح التمخيص)سعد الديف التفتازاني، المختصر في شرح تمخيص المفتاح  .35

 .(دت)القاىرة، مطبعة عيسى البام الحمبي، 

، ضبطو كتب ىكامشو كعمؽ عميو نعيـ زرزكر، دار الكتب  .36 السكاكي، مفتاح العمـك

 .1987، 2العممية، بيركت، لبناف، ط
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طو حسيف، البياف العربي مف الجاحظ إلى عبد القاىر، مقدمة نقد النثر، المكتبة  .37

 .1980، (دط)العممية، بيركت، 

، 1طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، المركز الثقافي العربي، ط .38

1998. 

طو عبد الرحمف، تجديد المنيج في تقكيـ التراث، المركز الثقافي العربي، الدار  .39

 .2005، 2البيضاء، المغرب، ط

عباس أرحيمو، األثر األرسطي في النقد كالببلغة العربييف إلى  حدكد القرف الثامف  .40

 .1999، 1اليجرم، منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، الرباط، ط

، 1960عبد الرحمف بف خمدكف، مقدمة كتاب العبر، دار الكتب المبناني، بيركت،  .41

 .2المجمد األكؿ، ج

عبد السبلـ محمد ىاركف، األساليب اإلنشائية في النحك العربي القاىرة، مكتبة  .42

 .1979الخانجي، 

عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، تصحيح محمد عبده  .43

كتعميؽ محمد رشيد رضا، دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت، لبناف، 

 .(دت)
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عبد ا صكلة، في نظرية الحجاج، دراسات كتطبيقات، مسكيمياني لمنشر كالتكزيع،  .44

 .2011، 1تكنس، ط

عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد المتحدة،  .45

 .2004، 1بيركت، لبناف، ط

الشريؼ الجرجاني، كتاب التعريفات، دار : عمي بف محمد الجرجاني المعركؼ بػ .46

 .1995الكتب العممية، بيركت، 

عمر بمخير، تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية، منشكرات  .47

 .2003، 1االختبلؼ، الجزائر العاصمة، ط

العياشي أدراكم، االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني مف الكعي بالخصكصيات  .48

، 1النكعية لمظاىرة إلى كضع القكانيف الضابطة ليا، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط

2011. 

سعيد عمكش، مركز اإلنماء القكمي، : فرانسكز أرمينكك، المقاربة التداكلية، ترجمة .49

 .1986الرباط، المغرب، 

فيكتكر شمحت، النزعة الكبلمية في أسمكب الجاحظ، دار المشرؽ، بيركت، لبناف،  .50

 .1992، 3ط

 .، الكميات، المطبعة العامرة، مصر، د ت(أبك البقاء الحسيني)الكفكم  .51
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، (دت)محمد عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب بيركت، : المبرد، المقتضب، تحقيؽ .52

3/89. 

محمد العمرم، الببلغة العربية، أصكليا كامتدادىا، إفريقيا الشرؽ الدار البيضاء،  .53

 .(دط)المغرب 

 .2012، 2محمد العمرم، الببلغة بيف التخييؿ كالتداكؿ، إفريقيا الشرؽ المغرب، ط .54

محمد العمرم، المكازنات الصكتية في الرؤية الببلغية كالممارسة الشعرية، نحك  .55
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