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 البالغة:
، : البالغة عند أىؿ المغة ىي حسف الكالـ مع القصادة كأدائو لغاية المعنى المرادلغة

كالرجؿ البميغ ىك مف كاف فصيحا حسف الكالـ يىٍبميغي لسانو غاية المعنى الذم في نفسو 
 يير عنو كتكصيمو لمف يريد إبالغو ما في نفسو.بمما يريد التع

كأصؿ مدة الكممة في المغة تدكر حكؿ كصكؿ الشيء إلى غايتو كنيايتو كىي بيذه  -
  [1]كاإلبالغ، بؿ إنيا تقتضي مفيـك التكاصؿ ذاتو. االتصاؿالداللة تختمؼ عف مفيكـ 

ق أف "البالغة مف قكليـ بمغت الغاية" إذا  395فقد ذكر أبك ىالؿ العسكرم ت  -
انتييت إلييا كبمغتيا غيرم منتياه، فسميت البالغة بالغة ألنيا تنيي المعنى إلى قمب 

ألنؾ تتبمغي بيا فتنتيي إلى ما فكقيا كىي البىالغ  البالغة بالغةن السامع فيفيمو كسميت 
ىىذىا »الغ ألنيا تؤديؾ إلى اآلخرة كالبالغ أيضا تبميغ في قكلو تعالى أيضان كيقاؿ الدنيا ب

  [2][، أم تبميغ.52]إبراىيـ  «لِّمنَّاسً بىالىغه 

: ما كرد في مفيكميا االصطالحي عند عمماء العربية يختمؼ عف ىذه اصطالحا
ؿ الدالالت العامة التي يحيؿ إلييا المعنى المغكم كبتحديد في جكىر معناه الكصك 

كاالنتياء إلى نفكس المتخاطبيف، كالبالغة في أكضح صكرىا كأدؽ معانييا كما ذكر أبك 
ىالؿ العسكرم الذم يعد مف أكائؿ البالغيف الذيف تناكلكا ىذا الفظ تحديد يدؿ مفيكمو 

في  كتمكنوكتعريفاى لمعناه أنيا تعني " كؿ ما تبمغ بو المعنى قبؿ السامع فتمكنو في نفسو 
 رة مقبكلة كمعرض حسف".   نفسؾ مع صك 

 : عناصر البالغة
 البالغة ترجع في أصكليا العامة إلى تحقيؽ العناصر الستة المكالية:   
االلتزاـ بما ثبت في متف المغة كقكاعد النحك كالصرؼ كاختيار الفصيح مف المفردات  -

 كالجمؿ كالقكاعد.

                                                           
 .346-345، ص ص 5ابف منظكر، لساف العرب، ج  -1
أبك ىالؿ العسكرم الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ، كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر، تحقيؽ عمى محمد البجاكم  -2

 .6، ص 1952، 1كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ دار حياء الكتب العربية، مصر، طبعة 
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 االحتراز مف الخطأ في كضع المعنى المراد. -
الكممات كالعبارات الجميمة، التي يدرؾ جماليا الحسي المرىؼ كالذكؽ الرفيع لدل انتقاء  -

 البمغاء.
 تحييد المعاني الجميمة كتقديميا في قكالب لفظية ذات جماؿ. -
 [1] تزيف الكممات بالمحسنات التي تستثير إعجاب المخاطب. -

ة يمكف إدراجيا خانة " كمما مٌر مف تعريفات لغكية كما انبثؽ عنيا مف مفاىيـ اصطالحي
المفيـك األدبي لمبالغة"، كما في العصكر المنصرمة كالمفيـك الثاني ىك " المفيكـ 

عصرنا الحالي كانطالقاى مف ىذا التعريؼ العممي" الذم تبمكر نتيجة لتكالي الحقب في 
مرحمة العممي لمبالغة سيتناكليا كعمـ مٌر بعدة مراحؿ األكلى ىي مرحمة الذكؽ كالفطرة ثـ 

الصقؿ األدبي كنضج البالغي، ثـ مرحمة التي االضمحالؿ كانزكاء األدب الذم غاب 
 [2] خمؼ أكداس الشرح كقراطيس الحكاشي.

 : تاريخ البالغة
بمغ العرب في الجاىمية مرتبة رفيعة مف لبالغة كالبياف، فقد كانكا يعجبكف ببالغة    

القكؿ في الصكر البيانية، إلى جانب فصاحة منطقيـ، ككانت القصيدة غالباى ما تكمف 
حكالى كامالى عند صاحبو، يغترفكف مف نبع معانييا الثرم أجمؿ القصائد بالرغـ مف أنيـ 

ر بالتشبييات كاالستعارات التي كانت بفضؿ فإنو يدؿ أٌف بالغتنا تزخ أميكف كىذا إف دؿَّ 
لى جانب الشعر كالخطابة فقد أبدع العرب في  قكة اإلحساس كالتفتف في المكاقؼ البميغة كا 

كاألحداث ىذا في يخص العصر الجاىمي  ضرب األمثاؿ كالحكـ في مختمؼ المكاقؼ
طكر في رحاب العصر اإلسالمي بفضؿ كالـ كمع مركر الكقت أخذت العناية بالبالغة تت

اهلل القرآف الكريـ كحديث نبيو الكريـ، كعمى حد قكؿ الجاحظ في ما معناه أٌف الناس لـ 
تستطع كلف تستطع اإلتياف بكالـ مف مثمو ال نفع كال فصاحة فمف نتحدث عف بالغة ىذا 

                                                           
، 1996، 1عبد الرحمف حسف حبتكة الميداني، البالغة العربية أساسيا كعمكميا كفنكنيا، دار القمـ، دمشؽ، طبعة  -1

 .131ص 
الطيب عبد الرزاؽ النقر، عمـ البالغة مفيكمو كتطكره، شبكة العالمية لممعمكمات، مكقع رابطة أدباء الشاـ، ص  -2

30103. http:// w adab sham.net.show. ph.p ? Said : 30103. 
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الحكمة، كيؼ ال كىـ العصر دكف الكقكؼ عند الصحابة األجالء الذيف تمتعكا بالفطنة ك 
مف الزمكا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فسمعكا أنو كسينىت ألسنتيـ فكاف كالميـ مقصكراى 
بالبالغة، بقكؿ ابف خمدكف ىك اآلخر " كأعمـ أٌف ثمرة ىذا الفف الصافي فيـ اإلعجاز 

ذا ما تطرقنا كرحنا لعصر بني أمية كجدنا الخطابة في الصدارة ك [1]القرآني"  انكا ، كا 
يحسنكف حتى يبمغكف منو الميارة البيانية التي اشتيرت عندىـ، بحيث كانت ليـ أسكاؽ 

حكؿ شعر زميمو، يتمادحكف يجتمع فييا شعرائيـ ليتناقشكا فييا كليبدم بعضيـ بعضا آراء 
فييا ألفاظ دالة كؿ الداللة عمى تشبعيـ بفف البالغة مف ىذه األسكاؽ: سكؽ المربد في 

 ناسة في الككفة كسكؽ عكاظ.البصرة، كالك
مف ىنا ظيرت طائفتيف األكلى طائفة المعمميف كطائفة النحاة المغكييف، كأخرل كانت مف 
المعمميف المختصيف بمسائؿ البياف كالبالغة كالمسماة بالمعتزلة، ىذه األخيرة احتكت مع 

  األمـ األجنبية فيما يتعمؽ بالبالغة كىاىنا الجاحظ.
يقدـ لنا مجمكعة تعاريؼ تمؾ فيقكؿ أنو قيؿ لمفارسي ما البالغة؟ فقاؿ " في ىذا المقاـ 

معرفة الفصؿ مف الكصؿ" كقيؿ لميكناني ما البالغة؟ " تصحيح األقساـ كاختيار الكالـ" 
كلتنكيو فإف ىدؼ المعتزلة لـ يكف االطالع عمى أعماؿ تمؾ األمـ أك اعتناقيا بالعكس 

 بينيـ كبيف أراء كتطمعات العرب في مجاؿ البالغة. تماماى فقد سمكت منحى المكازنة
كمنذ مطمع النصؼ الثاني مف القرف اليجرم األكؿ يمحظ الدارس اتساع دائرة األحكاـ 

، ىعمى ركائع الشعر العربي، كتاب )المعاني( لسدكسي كحاتـ السجستاني ككتابو الفصاح
لثاني مف القرف الثالث بدأت معالـ البالغة ترسـ نيجيا في النصؼ ابعدىا مباشرة 

مف اليكناف، كعمى ذكر  اليجرم، فيو عرفت بيئة المتفمسفة التي ارتبطت بما نقؿ إلينا
فقد احتدـ صراع حكليا بيف مف يرفض كؿ ما نقؿ عنيـ، كآخر يستحب كؿ أفكارىا  ىؤالء

بيدا أف ىذا الخالؼ كٌلد مكاقؼ عززت أساس البالغة، خاصة كأنيـ نقمكا مختصرات 
 ك في الخطابة كالشعر.أرسط

كالبد أف نشير إلى كتاب )البديع( لصاحبو ابف المعتز الذم أكد أف ىذا العمـ لـ يعرؼ 
ذا كاف أحد تياـ السٌباؽ إليو إذ نجده  عند العرب إاٌل بعد ظيكر أبك نكاس كاآلخركف، كا 

                                                           
 .521ابف خمدكف، المقدمة، باب البياف، ص  - 1
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معتز مسرفا فيو كىذا ما جعمو متأرجحاى يحسف تارة كيسيء تارة أخرل. ىنا جعؿ ابف ال
مصطمح البديع في خمسة أنكاع كىي االستعارة كالتجانس كالمطابقة، رد اإلعجاز المذىب 
الكالمي ىذا األخير نجده عند الجاحظ الذم أطمؽ ىذا المصطمح ألكؿ مرة، إلى جانب 
الكثير مف النقاد الذيف بحثكا في البالغة أمثاؿ ابف سالـ الجمحي، قدامو ابف جعفر، أبك 

 [1] ىالؿ العسكرم.
، ثالث أسماء مميزة في التأليؼ البالغي عمى اختالؼ عصكرىـ الجرحاني، السكاكي

القزكيني، فمف المعركؼ لدينا أف عبد القاىر الجرحاني صاحب أكؿ مؤلؼ بالغي 
كصاحب كتاب أسرار البالغة كدالئؿ اإلعجاز، فخص ىذا األخير بتأسيس عمـ المعاني 

 البياف.كخص األكؿ بدراسة قضايا عمـ 
اختص بعده بكثير ظير السكاكي صاحب كتاب )المفتاح( إذ نجده في القسـ الثالث منو 

يني كضع كتابو "تمخيص المفتاح" ني، البياف، البديع" ثـ جاء القزك بالبالغة " المعا
 "كاإليضاح في عمـك البالغة".

السكاكي ىك  اآلراء اختمفت حكؿ الكاضع األكؿ ليذا العمـ فذىب ابف خمدكف إلى أفٌ  -
الكاضع األكؿ ليا بينما أشار طح حسيف إلى أٌف الجاحظ ىك الكاضع األكؿ ليذه العمـك 
كأقر مجمكعة مف العمماء إلى أف الكاضع ليا ىك عبد القادر الجرحاني بالرغـ مف العثرات 

 التي كاجيت البالغة ىنا إاٌل أنيا نقية صاحبة فضؿ في بياف أساليب العرب كتراكيبيـ.
بالغة العربية عمى ىذا دينية المنبت قرآنية المصدر نصت بيف طيات كتاب اهلل تعالى، فال

قبؿ تشبعيا باألدب العربي عمى كجو عاـ، كمف تتبعنا لمسارات البحث البالغي عند 
العرب كالتي جمعت تحت اسـ البديع كمحاسف الكالـ )ابف معتز( ككذا الجاحظ في البياف 

دا مسار البديع الذم يغذيو الشعر ، ىذاف كلَّ ي لمبالغة العربيةكالتبييف ىك لمصدر الثان
   [2]كمسار البياف في الخطابة كالذيف كانكا يقرؤكف بالغة أرسطك كشعريتو

                                                           
 .523-522ابف خمدكف، المقدمة، باب البياف، ص ص  - 1
 .29-28، ص ص 2005محمد العصرم، البالغة الجديدة بيف التخيؿ كالتداكؿ، دار إفريقيا الشرؽ،  - 2
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كعمى ىذا نجد قكؿ القرطاجني " لك كجد الحكيـ أرسطك في شعر اليكناف ما يكجد في 
شعر العرب مف كثرة الحكـ كاألمثاؿ كاالستدالالت كاختالؼ الضركب كاإلبداع في فنكف 

     [1]الكالـ لزاد عمى ما كضع مف القكانيف الشعرية" 
دراؾ الق صاحب "المكازنة" إنيا إصابة  631ت  كأيىدىهي األمدم رض بألفاظ غى المعنى كا 

سيمة، عذبة، سميمة مف التكمؼ، ال تبمغ اليدر الزائد عمى قدر الحاجة كال تنقص نقصاى 
يقؼ دكف الغاية... ماذا اتفؽ ىذا المعنى مع ىذا المعنى المطيؼ أك حكمة غريبة أك أدب 

ف لـ يتفؽ فقد قاـ الكالـ بنفسو كاستغ ياء الكالـبحسف فذاؾ زائد في    [2]نى عما سكاه كا 
كالبالغة تككف كصفاى لمكالـ ككصفاى لممتكمـ، فبالغة الكالـ ىي مطابقة لمكالـ لمقتضى  

 حاؿ مف يخاطب بو مع فصاحة مفرداتو كجممو فيشترط في الكالـ البميغ شرطاف:
 أٍف يككف فصيح المفردات كالجمؿ. -
  أٍف يككف مطابقا لمقتضى حاؿ المخاطب.  -

أحكاؿ المخاطبيف مختمفة ككانت كؿ حالة منيا تحتاج طريقة مف الكالـ كلما كانت 
تالئميا، كانت البالغة في الكالـ تستدعي انتقاء الطريقة األكثر مالئمة لحالة المخاطب 

طناب أك بو، لبمكغ الكالـ نفسو بمغ التأثير األمثؿ المرجك كاألحكاؿ التي تستدعي اإل
كمنيا ما يفرض التقييد أك الحذؼ أك الفصؿ أك الخطاب المباشر أك غير المباشر 

الكصؿ... كما أٌف خطاب أىؿ المعرفة كالعمـ يخالؼ خطاب الذيف ال عمـ لدييـ كخطاب 
السالطيف غير خطاب الرعية، كخطاب الصغار غير محادثة كبار السف إلى غير ذلؾ 

 مف اختالفات المخاطبيف في حاالتيـ النفسية كاالجتماعية.
سمكب في الكالـ المالئـ لممخاطب أك أكثر مالئمة لو يحتاج فطنة عالية كاختبار األ
كخبرات كثيرات يخاطب الناس، أما بالغة المتكمـ فيي ممكة، أم صفة في كذكاء جاداى 

ذات المتكمـ يستطيع بيا تأليؼ الكالـ كلما كاف كؿ كالـ بميغ البد أف يككف فصيح 
لكف قد يككف الكالـ فصيحان كال يككف بميغ ألف  المفردات كالجمؿ كاف كؿ متكمـ فصيحان 

                                                           
 .68األدباء، ص اء كسراج غحاـز قرطاجني، منياج البم - 1
األمدم أبك قاسـ الحسف بشر، المكازنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترم، التحقيؽ السيد أحمد سقر، دار المعارؼ،  - 2

 .401-400، ص ص 1، ج1961القاىرة، 
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الفصاحة أعـ كالبالغة أخص فكؿ بميغ فصيح كليس كؿ فصيح بميغ ألنو ال يككف كذلؾ 
   إال إذا طابؽ مقتضى حاؿ المخاطب.
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 والحجاج: مفهوم الحجة -1
 الحجة لغة -أ

وي  – ةي جى : في مادة حجج: )حى [ 1]جاء في معجـ لساف العرب البف منظكر     ( حجان  -يىحيجي
جى  أم  أم غمبو بالحجة كانتصر عميو. [2]آدـ مكسى"  غمبو عمى حجتو، كفي الحديث " فحى

لييا، فكذلؾ لفظة محجة  ٍج أم تقصد كألف القصد يككف ليا كا  كسميت الحجة ألنيا تحي
"أف  [3]بف سمعاف الدجاؿ الذم ركاه النكاسالطريؽ ىي المقصد كالمسمؾ، كفي حديث 

كميغىاًلبيو بإظيار الحجة عميو كفي المثؿ "لجى  أم محاجةي  [4]يخرج كأنا فيكـ حجيجو دكنكـ" 
فحج" أم لج فغمب مف الجو بحجتو، كقيؿ: أنو لج كتمادل بو لحاجو كأداه المجاج إلى أف 

جاج كالًحجاج:  الحاء ككسرىا: ىك  فتحبً حج البيت الحراـ كالمحجة ىي الطريؽ، كالحى
  [5] العظـ الذم ينبت عميو الحاجب أك العظـ المستدير حكؿ العيف.

الحيجة بالضـ: مصدر بمعنى االحتجاج كاالستدالؿ كالدليؿ كالبرىاف كصؾ البيع كالعالـ 
 [6] ، كالجمع: حجج كًحجاج.تٍ بً االثى 

 

 

                                                           
 .228، حرؼ الحاء، مادة حجج، ص 2، ج3، طلساف العرب ابف منظكر،-1
، 1، ط2042، ص4حجاج آدـ كمكسى عمييما السالـ، ج أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب القدر، باب  -2

 ـ، دار الحديث، القاىرة، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي الحديث ركاه أبا ىريرة.1991 -ق1412
ىك نكاس بف سمعاف بف صعصعة العامرم الكالبي المعدكد في الشاميف ركل عف لنبي صمى اهلل عميو كسمـ عدة  -3

 .367، ص 5ة الصحابة البف أثير، دار الشعب، جأحاديث، أسد الغابة في معرف
، حديث 2251، ص 2في صحيحو، كتب الفتف كأشراط الساعة)باب ذكر الدجاؿ كصعتو كما مع(، ج ـأخرجو مسم -4

 (.2137رقـ )
تاج العركس مف جكاىر القامكس، لإلماـ المغكم محب الديف ابف الفيض السيد محمد مرتضي الحسيني الكاسطي  -5

 .18، ص 2ق، ج1306، 1الحنفي، دار صادر، بيركت، ط الزبيدم
 178ـ، ص 1972مايك  -1392، ربيع األكؿ 2المعجـ الكسيط، جميكرية مصر العربية، مجمع المغة العربية، ط -6
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 :الحجة اصطالحا -ب
 [1]لممقصد الذم يقتضي صحة أحد النقيضيفىي اسـ لبرىاف أىؿ الحؽ كالداللة البينة  -
 [2]ىي أيضا ما ٌدؿ عمى الدعكل كقيؿ الحجة كالدليؿ كاحد  -
بية أيضا ألنيـ مستند المخالفة فيي أك ىي عبارة عف دليؿ الدعكل كقد تطمؽ عمى الشي  -

 [3]حقيقة في الدليؿ مجاز في الشبية. 

 :مفهوم الحجاج -2

 :الحجاج لغة -أ
المعجـ الفمسفي: الحجاج يقكـ عمى جمع الحجج إلثبات الرأم أك إبطالو جاء في  -

 [4] كالمحاجة طريؽ تقديـ الحجج كاإلفادة منيا.
كجاء في مكسكعة "الالند" أٌف الحجاج "ىك طريقة عرض الحجج كترتيبيا، أك ىك سرد  -

 [5]حجج تنزع كميا إلى خالصة ذاتيا" 
ذا يعكد لتشعب مجاالتو، أم مجاؿ استعمالو " إذ فالحجاج مفيكمو ممتك صعب التحديد كى

بيف أحدىما: أنت فيو أننا نجد بعضيـ يرل أٌف الحجاج في الدراسات الحجاجية عمى ضر 
ال تخرج مف مجاؿ المنطؽ كبذلؾ يككف مرادفان لمبرىاف كاالستدالؿ كالضرب ىك كاسع 

                                                           
بصائر ذكم النصير في لطائؼ كتاب العزيز، تأليؼ مجد الديف محمد بف يعقكب،  فيركز زيادم المتكفي سنة  -1

 .431ـ، ص 1996-ق1416، 3ستاذ محمد عمي النجار ، القاىرة، طق، تحقيؽ أ817
، دار 1ق، ط886التعريفات، السيد الشريؼ أبي الحسف محمد بف عمي الحسيني الجرحاني الحنفي المتكفي سنة  -2

 .87، ص 2000-1921الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
صح الديف عبد الرحمف بف نجـ المعركؼ بابف الحنيمي، كلد كتاب استخراج الجدؿ مف القرآف الكريـ، تأليؼ اإلماـ نا -3

 .157ـ، ص 1981-ق1401ق، تحقيؽ الدكتكر زاىر بف عكاص االلمعي، 634ق كتكفي سنة 534سنة 
 .44محمد العيد، النص الحجاجي العربي، دراسة في كسائؿ االقناع، مجمة الفصكؿ، ص  -4
مف خالؿ أىـ خصائصو األسمكبية، دار الفرابي، بيركت،لبناف، الطبعة عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ،  -5

 .8، ص 2007الثانية، 
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الباعثة عمى إذعاف السامع المجاؿ النعقاد األمر فيو عمى دراسة مجمؿ التقنيات البيانية 
 [1]. أك القارئ"

كتتفؽ ىذه الدالالت مع الدراسات الفمسفية الحديثة إذ أننا نجد جمع مف المفاىيـ الحديثة 
لمحجاج التي عرضيا ريتشارد، مالكـك اتفقا فيما بينيما عمى ككف الحجاج عممية اتصالية 
تعتمد الحجة المنطقية كسيمة إلقناع اآلخريف كالتأثير فييـ كلعؿ أدٌؿ ىذه المفاىيـ عمى 

 رىا مفيكماف: ذلؾ كأحض
 األكؿ: طريقة التحميؿ كاالستدالؿ لتقديـ مبررات منطقية ذات تأثير. -
 الثاني: عممية اتصالية يستخدـ فييا المنطؽ لمتأثير عمى اآلخريف. -

 :صطالحااالحجاج  -ب
كىك فف ترتيب األفكار ترتيبان دقيقان بحيث يؤدم إلى الكشؼ عف حقيقة مجيكلة أك برىنة 

 [2]معمكمة.صحة حقيقة 
 [3] أك ىك مراجعة الكالـ كتبادؿ الرأم مف أجؿ الكصكؿ إلى معرفة الحقيقة.

  أك ىك مقابمة األدلة لظيكر أرجحيا كبياف أقكاىا كأفصحيا.
 كمف ىنا فإف لفظة الحجة كالحجاج ليما عدة معافو في المعاجـ العربية. -

الدليؿ الذم يدفع بو الخصـ كمنيا  فالحجة كما رأٍينا في لساف العرب يراد بيا البرىاف أك
تأتي المحاججة كالتحاجج كالحجاج التي تدؿ عمى التخاصـ كالمغالبة بالحجة كفي المقابؿ 

 ( تدؿ حسب معجـ ركبير:Argumentationنجد في المعاجـ األجنبية لفظة )
 القياـ باستعماؿ الحجج. -

                                                           
 .105، ص 2000جميؿ عبد المجيد، البالغة كاالتصاؿ، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى،  -1
 .140ص ، 1979الدكتكر تكفيؽ الطكيؿ، أسس الفمسفة، دار النيضة العربية، القاىرة،  -2
اإلسالـ كالحضارة كدكر الشباب اإلسالمي، أبحاث ككاقع المقاء الرابع لمندكة العالمية كالشباب اإلسالمي، الرياض،   -3

 .562، ص 1، ج3ط 
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 مجمكعة الحجج التي تستيدؼ لتحقيؽ نتيجة كاحدة. -
 استعماؿ الحجج أك االعتراض بيا في مناقشة معينة.فف  -

كالحجاج ييدؼ إلى تغيير سمكؾ المتمقي أك معتقده قصد استمالتو كالتأثير عميو أك ىك 
كالبد مف القكؿ أف الحجاج في العصر  تقديـ الحجج كاألدلة المؤدية إلى نتيجة معينة

مى يد كككبة مف الحديث عرؼ كالدة كظيكر نظرية خاصة بالحجاج ككاف ذلؾ ع
الدارسيف الغربييف المحدثيف أمثاؿ بيرلماف كزمالئو أيضا ديكرك كالذيف أرسكا أسسيا 

 كأقامكا ركائزىا ككضعكا مبادئ كمعالـ خاصة بيا كذلؾ عمى أساس دراسة الخطاب.
 كليذا األخير أم الحجاج مكضكع كأىداؼ.

 :موضوع الحجاج وأهدافه -3
تقنيات الخطاب التي مف شأنيا أف تؤدم باألذىاف إلى  ماف " ىك دراسةيرليقكؿ ب   

أم أف الحجاج [ 1]ألطركحات كأف تزيد في درجة التسميـ".االتسميـ بما يعرض عمييا مف 
مكضكعو دراسة اآلليات كالتقنيات الخطابية كالكسائؿ الكفيمة لتحقيؽ غاية الحجاج كىدفو 

مًمو عمى التسم يـ اإلذعاف مف خالؿ التأثير عمى سمككو كالتي تكمف في إقناع المتمقي كحى
كتغيير مبدئو أك معتقده كالبد أٍف يككف بكاسطة الحكار كتجاذب أطراؼ الحديث بيف 

ال بالغصب كاإلكراه. ألننا كببساطة نعيش في عالـ نسبي يقبؿ االحتمالية الممقي كالمتمقي 
 ال التبات في العمـ كالمعرفة اليقينية فالكؿ قابؿ لمنقاش.

كبناء عميو فمكضكع الحجاج كمجالو "يتعمؽ أساسان بالبحث في المماثؿ كالمعقكؿ  -
كالمحتمؿ كذلؾ في حاؿ إذا كاف يفمت مف كؿ الحسابات الحتمية أك عمى األصح 

 [2]التكقعات الراجحة".

                                                           
1-O. Ducrot et Anscombre , L’argumentation dans la langue, p 5. 

 .61ت، ص  -كره في البالغة المعاصرة، دمحمد سالـ كلد محمد األميف، مفيـك الحجاج عند بيرلماف كتط -2
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كعميو يمكننا القكؿ أف مكضكع الحجاج يكمف في تغميب خيار مف بيف الخيارات    
ائؿ حجاجية الغاية كاليدؼ منيا تحصيؿ اإلقناع كقاؿ في ذلؾ المحتممة بكاسطة كس

  [1]الشيرم  "الغرض التداكلي مف الحجاج ىك تحصيؿ اإلقناع"
كبالتالي فإٌف التكجو الحجاجي عند بيرلماف مبني عمى تكجيات المنطقية أٌما دكرك    

ت المغات الطبيعية ظاىرة لسانية تقكـ بدراسة الكسائؿ المغكية كباإلمكانيا يعتبر الحجاج
أىدافو كغاياتو التي تتكاجد عند المتكمـ بغية تكجيو خطابة كجية يحقؽ مف خالليا 

الحجاج متعمؽ كمرتبط كؿ االرتباط ببنية األقكاؿ أك  عالحجاجية. كمف ىنا فإف مكضك 
 الخطاب.

)اإلقناع أٌما الغرض مف الحجاج ىك اإلقناع، فالمرسؿ يتجو بخطابو إلى األثر التداكلي 
 ىك مجاؿ المبحث الحجاجي(.

ذا كاف اليدؼ مف الحجاج ىك اإلقناع فيذا يستكجب عمينا صد كاٍختيار الكسائؿ     كا 
المغكية المناسبة كالمالئمة بقصد التأثير في المتمقي سكاءن مف خالؿ تغير سمككو أك 

 معتقده.
 منو فيك "اإلقناع".كبصفة عامة نقكؿ أٌف مكضكع الحجاج ىك "الخطاب"، أٌما اليدؼ 

 : دوافع الحجاج -4
إف الحجاج كما سبؽ تعريفو ىك إقناع المرسؿ لممرسؿ إليو بفكرة معينة يخالفو فييا    

قناعو بأٌف كجية نظره ىي األصح.  كيقدـ بذلؾ حجج الستمالتو كا 
 كمف ىنا فإٌف الباعث األساسي كالدافع لو ىك االختالؼ المكجكد في طبيعة النفس البشرية
إذ أٌف المتحاكريف ال يتكاجد عندىـ نفس الزخـ المعرفي كالمقتضيات الحكارية ككحده ىك 

 الحكار قادر عمى إبراز التبايف بيف األشخاص بشكؿ كاضح كجمي.
                                                           

عبد اليادم بف ظافر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب مقارنة لغكية تداكلية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت،  -1
 .455، ص 2004، 1لبناف، ط
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نما ىك المغذم األساسي لمحجاج      كيمكننا القكؿ بأٌف االختالؼ ليس الدافع فحسب كا 
أك مف ىك مخالؼ لنا فنقدـ لو بدكرنا الدالئؿ  نعـ يقتأك الحكار. إذ أننا ال نحاجج إاٌل مف ل

كالبراىيف كالحجج الالزمة، كىذا التصكر كاف مكجكد منذ القدـ كمازاؿ حاضران بشكؿ كاسع 
بسبب تعدد مظاىر االختالؼ كيقكؿ ىشاـ الريفي في ذلؾ " إٌف اعتبار الحجاج عمكمان 

  [1]لى العصر الحديث". مالزمان لمقضاء الخالفي تصٌكر تكاصؿ منذ أرسطك إ
كمف خالؿ ىذه المقكلة يتبادر إلى أذىاننا السؤاؿ القائؿ إلى ما يرد االختالؼ في 

 الحجاج؟ إلى ما يعكد؟ 

يكمف االختالؼ في الحجاج في مجاؿ بحثو إذ أنو يبحث في ما ىك مرجح كمحتمؿ    
اليقينية اإللزامية، أم يمكف أٍف يككف أك ال يككف، يقبؿ الطعف كالشؾ كليس في األمكر 

حيث يقدـ المرسؿ حجج كدالئؿ تحمؿ حقائؽ كتستمـز ترجيحان في ما ىك أقرب لمصكاب، 
كال تفرض الحقيقة فيو أك تغصب بشكؿ قطعي عمى الطرؼ اآلخر، مما يجعؿ باب 
االختالؼ مفتكحان أماـ المتخاطبيف، فطاكلة النقاش مكجكدة دائمان ماداـ أٌف الحقائؽ ليست 

في الحجاج كليست األدلة فيو قطعية إلزامية، " فميس لمسألة ما تدكر حكليا ثابتة 
محاججة الحقيقة الكاحدة أك المطمقة بؿ ليا حقائؽ متعددة كمتدرجة كعمى األدلة أٍف ترجح 

مكف يكىنا يتساءؿ كيؼ  [2]إحداىا عمى اآلخر أك أف تصؿ إلى ما ىك أقرب لمصكاب"
 المختمفيف..؟أٍف يككف بيف الطرفيف تكافؽ مل

لعؿ الحؿ األنسب لتجاكز الخالؼ كتحقيؽ التفاىـ ىك الحكار القائـ عمى مبدأم    
التعددية كالحؽ في االختالؼ، كليككف الحكار أكثر فاعمية البد لممتكمـ أٍف يتمتع بحؽ 

منطقي كال يستصغر أك يحتقر  ؿالرفض كالنقض كأف ال يقبؿ أم فكرة مف المتمقي إاٌل بدلي

                                                           
إلى اليـك ىشاـ الريفي، الحجاج عند أرسطك، ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك  -1

 .123، ص 1998مكد، جامعة األدب كالفنكف كالعمـك اإلنسانية، تكنس، كمية األداب، منكية، ص"بإشراؼ حمادم 
 .106جميؿ عبد المجيد، البالغة كاالتصاؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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اآلخر كبالمقابؿ أيضا عميو أف ال يغصب عمى فكرة أك يكره عمييا بكاسطة الطرؼ 
 أساليب العنؼ كاإلكراه.

يقكؿ طو عبد الرحمف في ىذا الخصكص: " أنو ال يكجد الحكار إاٌل حيث يكجد     
االختالؼ في طرؽ البحث، فالراجح أٌف طريؽ الكصكؿ إلى الحؽ ليس كاحدان ال ثاني لو، 

نما طرؽ شٌتى كحيثما كجد ثـ يضيؼ عمى ذلؾ قائالن  ال حٌد ليا ألٌف الحؽ ىك نفسو" كا 
  [1]التعدد في الطرؽ، فثمة حاجة إلى القياـ بالحكار المتكسميف بيا كالسالكيف ليا.

كمف ىنا فاالختالؼ نصر بناء ال ىدـ في العممية الحجاجية الحكارية، فالحجاج المحكـ 
األطراؼ المتحاٌجة الدفاع عف تصكراتيا كفؽ الشركط ىك الذم يككف فيو بمقدكر مختمؼ 

 المتكاضع عمييا بدكف إفراط كال تفريط.
فالحجاج مف خالؿ ىذا النص يعمؿ عمى تقميص كتصغير المسافة الكائنة كالمكجكدة    

بيف المتحاججيف في مجاالت مختمفة كما يساىـ في تزاكج األفكار بينيـ كتبادؿ المعارؼ 
معمكمات جديدة ألطراؼ العممية الحجاجية كذلؾ عف طريؽ الحكار  كيساىـ في إضافة

كيتكاجد فيو كالنقاش المبني عمى أساس عقمي ألٌف المعقكؿ ىك المحاؿ كالحيز الذم يسبح 
الخطاب الحجاجي كفيو تتحقؽ االستمالة مف خالؿ االستدالؿ المنطقي الذم يقدمو 

تي اختياره اختياران كاعيان مستند عمى العقؿ كىنا المتكمـ كالقابؿ لالختيار مف قبؿ المتمقي ليأ
تكمف غاية الحجاج أم تحسـ الحرية اإلنسانية مف حيث أنيا ممارسة الختيار اقؿ كمف 
أجؿ الكصكؿ إلى ىذه الغاية يتخذ الحجاج مف مبدأم المعقكلية كاإلقناع الركيزتيف 

   [2] الضركريتيف في كؿ ًحكار بٌناء بعيدان عمى أساليب اإلكراه.

                                                           
 2، المغرب، ططو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتحديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -1

 .20، ص2000
 .109جميؿ عبد المجيد، البالغة كاالتصاؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
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كخالصة القكؿ أف الحجاج مالـز لمجاؿ االختالؼ الذم ال ينقض كال يحؿ إال    
 بكاسطة الحجاج.

كىنا نشير إلى أٌف الحجاج ىك الذم يحدد شكؿ الحجاج كنمطو، فما ىي ىذه األشكاؿ 
 كاألنماط؟

 :أشكال الحجاج وأنماطه -5
مرادفات لو كألفاظ متقاطعة إٌف الحجاج يتخذ عدة صكر قد رآىا البعض عمى أنيا     

معو إاٌل أننا إذا ما كقفنا عند صكر الحجاج في كتاب بيرلماف إمبراطكرية البالغة نجد أٌف 
 ىنالؾ فركؽ بيف نكعيف مف الحجاج ىما الجدؿ كالخطابة.

كالجدؿ كما ىك معركؼ يقكـ عمى البرىاف المنطقي العقمي، يقكؿ الشريؼ الجرجاني    
قياس المؤلؼ مف المشيكرات كالمسممات، كالغرض منو ىك إلزاـ في تعريؼ لو " ىك 

قحاـ مف ىك قاصر عمى إدراؾ مقدمات البرىاف" بمعنى أنو استدالؿ منطقي  [1]الخصـ كا 
مصفى مكجو إلى مستمع متخصص، تككف نتائجو ممزمة فيو بالنظر إلى منطمقاتو 

يحصؿ التسميـ في الحجاج إاٌل كمسمماتو المنطقية، حيث يتـ التسميـ بو مباشرة بينما ال 
 بعد مناقشة كال تككف نتائجو ممزمة كىذا جكىر الخالؼ بيف الجدؿ كالحجاج.

لذلؾ تعرؼ  أٌما الخطابة فتمتقي مع الحجاج في أٌف ىدفيا استمالة المتمقي كالتأثير عميو   
قناعو" أم أنيا تراعي خصكصيات المتمقي كتيتـ بظركفو  [2]بػ " فف مشابية الجميكر كا 

كمالمساتو )االجتماعية كالثقافية... التي تالزمو كمف ثـ يصبح الخطيب بحاجة ماسة إلى 
 [3] معرفة اإلنساف كالشؤكف االجتماعية كالسياسية.

                                                           
 .137الشريؼ الجرجاني، التعريفات، ص -1
 .5، ص1972، 4احمد محمد الحرفي، فف الخطابة، دار النيضة مصر لمطبع كالنشر، القاىرة، مصر، ط -2
 .131ذكره، ص ىشاـ الريفي، الحجاج ند أرسطك، مرجع سبؽ  -3
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كمف ىنا تكمف ىمزة الكصؿ بيف الحجاج كالخطابة إذ أٌف كالىما يمتقياف في المقامية    
ٌف الحجاج يتغير حسب المتمقي، إضافة إلى ككف منطمقاتيما احتمالية )تقبؿ النقض( أل

نما يسمـ بنتائجيا بعد الحكار كالنقاش مما  فال يخضع فييا المتمقي لسمطة اإلكراه كالقير كا 
يعني أٌف الحجاج في المنطؽ يككف أقرب مف الخطابة بعيدان عف الجدؿ كفي ىذا الصدد 

لكقت الذم نجد الحجاج في المنطمؽ ممزما ال نجد في الخطابة أم إلزاـ يقكؿ بيرلماف في ا
   [1] بقضية أك التخمي عنيا بسبب تناقض تحاصر فيو باالقتناع

 فالمقابؿ ىنالؾ أشكاؿ أخرل تمحؽ بالحجاج نذكر منيا: 
المنافسة النقدية: تتسـ بكجكد مشاركيف لكؿ كاحد منيـ كجية نظر كرأم مختمؼ عف  -

اآلخر كيحاكؿ كؿ منيما إلثبات صحة رأيو بكاسطة أدلة كاالستدالؿ القائـ عمى مسممات 
أم أٌف المتكمـ ينطمؽ في بداية لعممية اإلقناعية مف المقدمات  [2]الطرؼ اآلخر المشارؾ 

 [3] مقي كيسمـ بيا حتى يتمكف مف إقناعو كىذا يكضحو البياف اآلتي:التي يؤمف بيا المت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- chaim perelman, l’empire Rhétorique, p 87. 

 .23ينظر: حساف الباىي، أككار كمنيجية التفكير النقدم، ص  -2
 .113-111جميؿ عبد المجيد، البالغة كاالتصاؿ، ص ص  -3
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 (: واجبات المناقشة النقديةI-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

في حجاجو عمى مسممات المتمقي المتمثمة نالحظ مف خالؿ ىذا المبياف أٌف المتكمـ يعتمد 
 في االستنتاج كلذلؾ تعد المناقشة النقدية مف أبرز أشكاؿ الحجاج.

الباىي  اف: تطمؽ عمى الحكار اليادئ الذم يحتكـ لقكاعد محددة يقكؿ حسالمناظرة -
التناظر " يتميز بككنو نمط حكارم يقـك عمى نقاش ىادئ كعقالني، كينضبط لقكاعد  ان معرف

أم أٌف المتحاكراف في المناظرة تنظميـ قكاعد محددة  [1]يتصرؼ بمكجبيا المتحاكراف" 
يسير كفقيا النقاش بينيما كيكجد ميـ طرؼ ثالث يحتكمكف لو لمفصؿ في الحقيقة بينيما 
كيصبغ عمى ىذا النكع مف النقاش اليدكء كالحكار اليسير، ككفقا ىذا تعرؼ بأنيا: 

                                                           
 .23، ص2004، 2حساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، دار النشر إفريقيا الشرؽ، المغرب، ط -1

 تيمقدما ؾمقدمات

قكاعد 
 االستدالؿ

ما يجب 
 أف أثبت

 استنتاجؾ استنتاجي

ما يجب 
 أف تثبت
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أم اإلطالع عمى  [1]منيا االشتراؾ في الكصكؿ إلى الحؽ""ممارسة حكارية الغرض 
 [2]جانبيف مف مسألة مف المسائؿ قصد إظيار الصكاب فييا

كىنا تمتقي المناظرة مع المناقشة النقدية في ككنيا تعتمد عمى كاجبات ينبغي احتراميا، 
ذا رجعنا إلى تراثنا العربي فإننا نجد بركز ىذا النمط عند عمماء الكالـ  [3] كاألصكلييف.. كا 

نظران لتضمنيا مبدأم االعتراض كاالدعاء [ 4]حيث جعؿ المناظرة مقابمة لمحجاج
  الحجاجييف كليذا تصنؼ عمى أنيا شكؿ حجاجي.

يقـك عمى البحث أك التساؤؿ، إذ يكصؼ بافتقاد الدليؿ الذم يثبت صحة : التحقيق -
يقـك المحقؽ بجمعيا ليبني عمييا الكاقعة كلكف ثمة معمكمات سابقة عف ىذه الكاقعة 

حجاجو حتى يصؿ إلى الدليؿ القاطع الذم يؤكد صحتيا، كيختمؼ التحقيؽ عف سابقيو 
يعني المناقشة كالمناظرة، بككنو يسعى إلى اكتساب المعرفة كتنميتيا عف طريؽ البحث 

 [5] كالتقصي.

الشخصية مف خالؿ : يغمب عمى ىذا النكع مف الحكار المصمحة كالمنفعة المفاوضة -
المساكاة كالمقايضة التي ينتيجيا طرؼ الحكار قصد تحصيؿ أكبر قدر مف الفكائد 
لتكتسي بذلؾ ثكب النفعية )البراغماتية( كأساسيا حسف المعاممة كعمى ىذا األساس تعد 
المفاكضة أقؿ أىمية مف األنكاع السابقة كذلؾ ألف الحكار مرتبط فييا بالمصمحة 

 كالمنفعة.

                                                           
 .23طو عبد الرحمف، أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
 .46نفس المرجع، ص  -2
لقنكه طو عبد الرحمف بعمماء الكالـ في حديثو عف المناظرة نظرا إلى ما كانت تتسـ بو عندىـ مف حرية كتكظيؼ  -3

 .73-70كالـ، ص ص لمعقؿ، طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتحديد عمـ ال
 .67-66نفس المرجع، ص ص  -4
 .23حساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، مرجع سبؽ ذكره، ص -5
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 : كتتميز باليياج االنفعالي حيث يكجو المتكمـ تيمان لمطرؼ اآلخر مشاجرة الشخصيةال -

لمنيؿ مف  لغرض التعدم عميو فبدالن مف الحجج يمجأ فيو المحاكر إلى العراؾ كالعنؼ
 خصمو كىذا النكع يعد أحط أنكاع الحجاج مستكل، كال عالقة لو بالمنطؽ كالكعي العقمي.

ؾ الحجاج المغالط مع المشاجرة الشخصية في النيؿ مف الخصـ : يشتر الحجاج المغالط -
كلكف بطريقة أخرل تتمثؿ في المغالطة كاإليياـ في عرض الحجج "فيك تغميط الخصـ 

 [1] باستخداـ مختمؼ الحيؿ الممكنة التي مف شأنيا صرفو عف اليدؼ الحقيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .170نفس المرجع السابؽ، ص  -1
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 :عالقة الحجاج بمجاله المفاهيمي -1
إٌف الصكر التي قمنا بذكرىا سابقان مف مناظرة كمخاصمة كالمنازعة كالتحاكر أك     

مع الحجاج بككنيا  تداخؿالحكار كالخطابة كغيرىا... تعتبر مف المصطمحات التي شكمت 
مرادفة لو في مدلكلو مما خمقت نكعان مف المبس كمع تطكر ىذه الدراسات الخاصة بيذا 

إدراؾ العالقة المكجكدة بيف الحجاج كىذه المفاىيـ المتداخمة  المجاؿ كالعقؿ استطاعكا
خصكصا مع كجكد القرآف الكريـ الذم جمع في آياتو ىذه الدالالت كأكردىا فيو كمف ىنا 
البد مف ذكر كجكه التمايز كالتداخؿ كالتشابو بيف الحجاج كمرادفاتو ككؿ األلفاظ المكجكدة 

 في أسرتو المفيكمية.

 :الجدلالحجاج و  -1-1
جعؿ العرب لفظ الجدؿ مرادفان لمحجاج، فابف منظكر يقكؿ "... كىك رجؿ محاجج أم     

ة كحجاجان نازعو الحجة".  [1]جدؿ كحاجو محاجى
كبيذا يككف الحجاج الخصاـ كالنزاع بكاسطة الحجج كىذا ىك الجدؿ كىذا الترادؼ نجده 

 بو الجداؿ. عند ابف حـز الذم كٌمما أكرد لفظ الحجاج إال كىك يعني
 كالعكس صحيح كىذا عندما صنؼ الجداؿ إلى صنفيف مستندان في ذلؾ إلى القرآف الكريـ.

: كىك الصنؼ المحمكد كالمشركع أم الجداؿ بالتي ىي أحسف مف أجؿ الصنف األول -
 إظيار الحؽ.

سىنى  »كفي ىذا الصنؼ قاؿ تعالى  ًة كىالمىٍكًعظىًة الحى بِّؾ ًبالًحٍكمى ـٍ ًبالًتي ادعي سىًبيؿى رى اًدٍليي ة، كىجى
 [2]«ىىيى أىٍحسىفٍ 

كفي ىذه اآلية الكريمة أكجب اهلل تعالى الجداؿ المحمكد لما يحكيو مف رفؽ كبياف كالتزاـ 
 إلى ما أكجبتو الحجة القاطعة.بالحؽ كالرجكع 

                                                           
 ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سبؽ ذكره، مادة )ح. ج ج(. -1
 .125سكرة النحؿ، اآلية  -2
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 : كىك الصنؼ المذمـك كلو كجياف:الصنف الثاني -
ًمفى »كجو يجادؿ فيو المجادؿ الٌناس بغير عمـ كيقكؿ في ىذا اهلل سبحانو كتعالى  -أ كى

ًنيرو ثىاًني ًعٍطًفًو ًلييًضؿَّ عىٍف سىًبيًؿ  اًدؿي ًفي الٌمًو ًبغىٍيًر ًعٍمـ كىالى ىيدِّل كىالى ًكتىابو مُّ النَّاًس مىٍف ييجى
نيًذيقيوي يىٍكـى  ًريؽً  الٌمًو لىوي ًفي الدٍُّنيىا ًخٍزمه كى  [1].«الًقيىامىًة عىذىابى الحى

أف يجادؿ المجادؿ نصرة لمباطؿ بشغب كتمكيو بعد ظيكر الحؽ إليو مثؿ قكلو  -ب
كان  »تعالى كا ىيزي ا أيٍنًذري مى ذيكٍا آيىاًتي كى ؽَّ كىاتَّخى كٍا ًبًو الحى كا ًبالبىاًطًؿ ًلييٍدًحضي اًدؿي الًَّذيفى كىفىري ييجى  [2]«كى

كلكف ىناؾ فرقان رقيقان بيف المفظيف في استخداـ القرآف إييما أشار إليو محمد الطاىر بف 
ـ( أٌف المخاصمة تجمع بيف الحجاج كالجداؿ، كأف الجداؿ 1973ق/ 1393عاشكر )ت 

منو ما ىك عمى حؽ كمنو ما ىك عمى باطؿ مثمما كرد عف ابف حاـز لكنيا في الحجاج 
اجَّ  »تفسير اآلية قائمة عمى الباطؿ يقكؿ في  ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذم حى بِّوً  أىلى ـى ًفي رى ما  [3]«ًإٍبرىاٍىي

 " معنى حاج خاصـ كىك فعؿ جاء عمى زنة المفاعمة.يمي 
كمف العجيب أٌف الحجة في كالـ العرب البرىاف المصدؽ لدعكل مع أٌف حاٌج ال    

ف في األغمب أن  [4] و يفيد الخصاـ بالباطؿ.يستعمؿ غالبان إاٌل في معنى المخاصمة، كا 
كمف ىنا ندرؾ أف المجادؿ ىك مف كاف لو القدرة عمى الحجاج كىذا االرتباط كتعمؽ القدرة 
عمى الخصكمة بالجدؿ لـ يفت ابف منظكر فقد قاؿ: " كالجدؿ الٌمدد في الخصكمة كقدرة 

 [5]عمييا"
لفظة الحجاج ليككف كأٌف ىذا ىك ما أىؿ لفظ "الجدؿ" عمى صعيد االصطالح دكف    

 [6]المصطمح الذم يطمؽ عمى العمـ الذم صدارة قكاعد المناظرة في مجاؿ الفقو كغيره.
                                                           

 .9-8سكرة الحج، اآليتاف  -1
 .56الكيؼ، اآلية سكرة  -2
 .258سكرة البقرة، اآلية  -3
 .32-31، ص ص 3/ج1396محمد الطاىر بف عاشكر، تفسير التحرير كالتنكير، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،  -4
 ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سبؽ ذكره، مادة )ج. د. ؿ(. -5
 .12ص عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره،  -6
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القدماء في  دكالبد مف القكؿ أف الحجاج كالجدؿ قد كرد كمرادفيف في االصطالح عن    
( كاإلتقاف في 794)ت  [1]عدة كتب مف عمـك القرآف ككتاب البرىاف في القرآف لزركشي

( كدليؿ عمى ىذا الترادؼ أنيـ يضعكف الحجاج مكاف 911)ت  [2]عمـك القرآف لمسيكطي 
لفظة الجدؿ كالعكس كتميز الفصؿ الذم عقد أف ليذا العمـ أم عمـ عمكـ القرآف بػ "جدؿ 

الجدؿ  القرآف" كأكردكا فيو ألفاظ )المحاجة كالحجاج كاالحتجاج...( عمى أنيا مرادفة لمفظة
 كتسد مسده.  

الجدؿ تحمؿ مدلكؿ المخاصمة كالمناظرة، إذا ما رجعنا إلى المغة فإننا نجد لفظة    
أيضا كىك نفس المعنى الذم يحممو  [3]كأيضا مقابمة حجة بحجة، كيحمؿ معنى المغالبة

الحجاج فالجدؿ مجمالن يحمؿ معنى المشادة الكالمية التي تسعى لتحقيؽ الغمبة كالتفكؽ 
لحاؽ اليزيمة بالخصـ.ك   [4] ا 
ف العرب القدامى قد نظركا لمجدؿ عمى أنو مرادؼ الحجاج كبيذه أكمف ىنا نرل    

الصكرة قد فيمكه كبقيت ىذه النظرة حتى عصرنا الحديث، فبعض الدراسات الحديثة تزاكج 
بيف المصطمحيف كتجعميما مرادفيف لبعضيما كما ىك الحاؿ في كتاب " مكاقؼ الحجاج 

 [5]كالجدؿ في القرآف الكريـ" لميادم حمك.
كما يحتفظ "طو عبد الرحمف " في تعريفو لمحجاج بالجانب الجدلي فيو حيث يقكؿ     
  «كحٌد الجدؿ أنو فعاليو تداكليو جدلية»

                                                           
، )فصؿ في معرفة جدلو( 2بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، دار الجيؿ، بيركت، ج -1

 .27-24ص ص 
فصؿ )في جدؿ القرآف(، ص ص  2، ج1973السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، عالـ الكتاب، بيركت، لبناف،  -2

135-137. 
رآف الكريـ، فعاليتو في بناء العقمية اإلسالمية، شركة الشياب، الجزائر، د ط، د ت  محمد التكمي، الجدؿ في الق -3

 .07ص 
 .391ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سبؽ ذكره، مادة )ح. د.ؿ(. ص  -4
 .17-15عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -5
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إٌف ىذا الترادؼ بيف المصطمحيف راجع إلى اعتمادىما عمى العناصر نفسيا المككنة   
متكمـ كالمستمع كالخطاب، غير أٌف ىذا االعتبار مف طرؼ لمعممية التكاصمية كىي ال

القدامى كبعض المحدثيف مف شأنو تصنيؼ مجاؿ الحجاج كيعرفو في الجدؿ مف حيث 
 ىك صناعة منطقية.

البد مف القكؿ أف اعتبار الجدؿ مرادؼ لمحجاج أمر فيو الكثير مف المعرفة المغالطة   
فعبد اهلل صكلة يؤكد أٌف الحجاج أكسع مجاؿ مف الجدؿ " إذ أف كؿ جدؿ حجاج كليس 

فيذا يخرج الحجاج مف دائرة الجدؿ التي حاصرتو كضيقت مجالو  [1]كؿ حجاج جدؿ"
عمى أمكر غير اليقينية كالممكنة كأٌف الحجاج في بعض كالذم قيؿ عنو أنو مجاؿ يشتمؿ 

 كجكىو جدؿ غير أنو أكسع كأشمؿ منو.

 :الحجاج بين الجدل والخطابة -1-2
يرل عبد اهلل صكلة أٌف الحجاج ىك القاسـ المشترؾ بيف الجدؿ كالخطابة مف حيث     

 [2] الجدؿ كالخطابة قكتاف إلنتاج الحجاج.
تداخؿ المتكقع لمحجاج بيف الجدؿ كالخطابة يبيف أنو يكجد عمى كيمضي في تفسيره ليذا ال

 األقؿ حجاجاف: جدلي كطابي.
( topiquesقبيؿ عرض لو أرسطك في كتابو الطكبيقى )الجدؿ الجدلي فمف  أٌما   

)كمعناه المكاضع أم مكاضع القكؿ( كجكىره مناقشة اآلراء مناقشة نظرية محصنة لغاية 
التأثير العقمي المجرد كتمثمو في التراث العربي اإلسالمي مناظرات "عمـ الكالـ" كما تمثمو 
المناظرات الفقيية، ىذا الحجاج الجدلي مكجكد في القرآف الكريـ معتبر مف بدائعو، كىك 

د كتب عمـك القرآف في استخراجو درسو تحت عنكاف "جدؿ القرآف" أك "المذىب الذم تجتي
 الكالمي في القرآف" أك " االحتجاج النظرم في القرآف" 

                                                           
 17، مرجع سبؽ ذكره، ص عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ -1
 .18-17نفس المرجع، ص ص  -2
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الخطابي فمف قبيؿ ما عرض لو أرسطك في كتابو الخطابة ىك مكجو إلى  أما الحجاج    
 خاصة. كفي مقاماتجميكره في أكضاع خاصة 

لى ا  اية التأثير النظرم العقمي، ك كالحجاج ىنا ليس لغ   نما يتحٌداه إلى التأثير العاطفي كا 
لى إرضاء الجميكر كاستمالتو، كلك كاف ذلؾ بمغا طتو لإثارة المشاعر كاالنفعاالت كا 

ييامو بصحة الكاقع عمى  نحك تبدك معو الخطابة مف ىذه الناحية عمى األقؿ كخداعو كا 
 [1] مف قبيؿ التخيؿ.

مف أجؿ ىذا دكف شؾ أحجـ القدماء أف ينظركا إلى القرآف مف منظكر البالغة التي   
كانكا يعتمدكف في تعريفيا بعض ما نجده في تعريؼ الخطابة، فمف مفاىيـ البالغة عند 

مكد شٌدة اقترابو مف مفيـك الخطابة صحظ حمادم الالجاحظ عمى سبيؿ المثاؿ مفيكـ ك 
ظ قد عرؼ البالغة تعريؼ يكافؽ أغراض كحجج في الخطابة اليكنانية إذ رأل أٌف الجاح

ظيار »فيي عنده كما جاء في البياف كالتبيف:  البصر بالٌحجة كالمعرفة بمكاضع الفرصة كا 
  [2] «ما غمض مف الحؽ كتصكير الحؽ في صكرة الباطؿ...

كىكذا فمثمما أٌف الحجاج بمعناه الجدلي لـ يكف ليفي بالحاجة في دراسة القرآف الكريـ    
كذلؾ لعدـ اطراده فيو، فإٌف الحجاج بمعناه الخطابي، ذلؾ الذم انبثقت عنو العرب في 

خراج الباطؿ ا  القديـ "بالغة الدعاية كاالستمالة كالمخالطة كتحسيف القبيح كتقبيح الحسف ك 
 لحؽ" لـ يكف قابالن ألف يطبؽ عمى القرآف بما ىك كالـ اهلل المنزؿ عمىفي صكرة ا

 [3] نبيو. 
 

                                                           
 .18عبد اهلل صكلة، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
حمادم صمكد، التفكير البالغي عند العرب أسسو كتطكره إلى القرف السادس اليجرم، منشكرات الجامعة التكنسية،  -2

 .260-259ف ص ص 1981
 .20عبد اهلل صكلة، مرجع سبؽ ذكره، ص  -3
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 الحجاج والحوار: )أو المحاورة أو التحاور( -1-3
 [1]المحاكرة كالحكار: المراٌدة في الكالـ كمنو التحاكر 

يقاؿ كٌممتو فما رٌد إلٌي حكاران أك حكيران أم جكابان كاستحار الرجؿ أم  كالحكار: الجكاب،
 [2] استنطقو، كىـ يتحاكركف أم يتراجعكف الكالـ في المخاطبة.

كمف معاني المحاكرة أيضا: المحاكرة مف فعؿ حاكر الداٌؿ عمى المشاركة كالتحاكر    
اف المحاكرة تحمؿ معنى التفاعؿ أم  [3]التجاكب: تقكؿ أحرت لو جكابان كما أحار بكممة

بيف الطرؼ األكؿ كالطرؼ الثاني فاألكؿ يطرح سؤاالن أم يبدم رأيان فيرٌد عميو الثاني 
فيناقشو كىنا يمتقي معنى الحجاج بمعنى التحاكر أك الحكار، فالمحاجج عند عرضو 

 لحجتو ينتظر الطرؼ اآلخر أف يناقشو كيسألو كىك يجيب عف تساؤالتو كيناقشو.
كىذا التفاعؿ يجعؿ مدلكؿ الحار قريب مف الحكار ألنو يشتمؿ عمى حرية رأم الطرؼ    

اآلخر فالمتمقي أك الطرؼ الثاني لديو حؽ النقض الرفض كاالعتراض عمى خطاب 
الطرؼ األكؿ كىنا نيٍقطىةي التقاء الحجاج بالحكار، كبذلؾ يتضح أٌف الحكار ىك الحجاج مف 

ث في العممية التحاكرية، إذ أٌف كؿ طرؼ يحاكؿ إقناع أحد كجكىو مف خالؿ ما يحد
اآلخر بكجية نظره بدكف أف يضغط عميو بؿ مف خالؿ المناقشة آليات الحجاج المتاحة 
يقـك بإقناعو كاستمالتو، بينما الحجاج يقترب مف الحكار حينما يستعممو ككسيمة إلقناع 

ج، كالحجاج ىك اآلخر يتضمف المتمقي كبذلؾ نستنتج أف الحكار يدخؿ في صميـ الحجا
 الحكار.

كيعتبر الحكار مف أىـ األلفاظ المستعممة في ىذا المجاؿ كأشيرىـ كخصكصان في    
العصر الحديث ذلؾ أف التحاكر كاجب مفركض بيف الشعكب تتالقح أفكارىـ كيحدث 

                                                           
اغب األصفياني، مفردات غريب القرىف، تحقيؽ صفكاف عدناف داكدم، دار االقـ، دمشؽ، الدار الشاميةف الر  -1

 ، مادة )ح.ك.ر(.2002، 3بيركت، الطبعة 
 .381مادة )ح.ك.ر(، ص  الفيركز أبادم، القامكس المحيط، مرجع سبؽ ذكره، -2
 مادة )ح.ك.ر(. ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سبؽ ذكره، -3
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المختمفة التفاىـ بينيـ فيك مف أسباب التكاصؿ كالتعايش كالتقارب بيف التيارات الفكرية 
"فاإلسالـ يريد أف يحصؿ عمى القناعة الذاتية المرتكزة عمى الحجة كالبراىف في إطار 

 [1] الحكار اليادئ العميؽ.
قناع كقد استعمؿ في ج كسيمة لتقديـ الحجج مف أجؿ اإلالحجا أفكىذا القكؿ يبيف    

مى مدحو أك ذمو كما ىك القرآف الكريـ باعتباره أداة في إدارة الكالـ كلـ يقترف بو ما يدؿ ع
اًكريهي أىنىا أىٍكثىري ًمٍنؾى مىاالن كىأىعىزي نىٍفرىا»ظاىر في قكلو تعالى  اًحًبًو كىىيكى ييحى  اؿى قى كى » [2]«فىقىاؿى ًلصى

مىقىؾى ًمٍف تي  تى رٍ فى كى أى  هي ري اكً حى يي  كى ىي كى  وي بي احً صى  وي لى   [3]«رىابو ثيـى ًمٍف نيٍطفىةو ثيـى سىكىاؾى رىجيالن ًبالًَّذم خى
كلقد ظؿ القرآف الكريـ يمارس فعاليتو البالغية بمنطؽ تكصيمي كيرتكز عمة عقمنة   

المعطيات في اقتراضيا كفي طرحيا، فكاف لو فاعمية لمحاكرة كربط الصمة الفكرية مع 
 [4] المتمقي ككاف كاسطة تبميغ أساسية.

كلطالما كاف خطاب اهلل إلى البشر بكاسطة البعثات كالرساالت التي ظمت تكجو    
كتكصي العباد حتى جاء اإلسالـ كاف خطابو ىذا الطابع الحكارم المسندم فما كاف 
لصكت اهلل أف يغيب عف ممككتو بعد أف جعؿ مف اإلسالـ ديف العالميف كجعمو يرتكز 

  ة الحكار معو في كؿ زماف كمكاف.عمى قاعدة التفتح عمى اآلخر كقابمي

 

 

 

                                                           
محمد حسف فضؿ اهلل، الحكار في القرآف، قكاعده، أساليبو كمعطياتو، دار المنصكرم لمنشر، الجزائر، د.ط، د.ت  -1

 .32ص 
 .34سكرة الكيؼ، اآلية  -2
 .37سكرة الكيؼ، اآلية  -3
الجزائر  سميماف عشراتي، الخطاب القرآني مقارنة تكصيفية لجمالية السرد اإلعجازم، ديكاف المطبكعات الجامعية، -4

 .182-181، ص ص 1998
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 : الحجاج والبرهان -1-4
البرىاف نمط استداللي ينفرد بمميزات خاصة كاليقيف كالقطعية كالدقة كالتىٍقًنيٍف، كىذا ما     

يقاؿ برىف يبرىف برىنة، إذا  -البىيِّنىةي  -أثبتو ابف منظكر بقكلو: "البرىاف الحجة الفاصمة
 [1] جاء بحٌجة قاطعة ضد الخصـ.

الحجاج في مميزات خاصة بو، كفي ىذا التعريؼ يصنؼ ابف منظكر البرىاف كنمط مف   
 [2] كيشارطو ابف حـز الرأم بقكلو: "الحجة ىي الدليؿ إذا كاف برىانان أك إقناعان أك شغبان.

إذ يعطيو مجاالن كاسعان يضمو البرىاف كاإلقناع كالشغب بالضـ إليو ما ىك أكسع منيا 
 مجاالن كىك الدليؿ.

 ايا دلت عمى حقيقة حكـ الشيءكيعرؼ البرىاف بقكلو "البرىاف كؿ قضية أك قض   
نستنتج مف ىذا القكؿ أف البنية التككينية لمبرىاف عند ابف حـز ىي القضية أك القضايا    

 التي تقضي إلى نتيجة ما ذات الكظيفة اإلثباتية لحقائؽ األشياء.
ًتٍمؾى »كفي القرآف الكريـ كردت كممة "البرىاف" في ثمانية مكاضع منيا قكلو تعالى   كى

اًدًقيفٍ  ـٍ ًإٍف كىٍنتيـٍ صى ـٍ قيٍؿ ىىاتيكا بىٍرىىانىكي اًنيييي  [3]«أىمى
قؿ ىاتكا برىانكـ متصؿ بقكليـ لف يدخؿ الجنة إاٌل مف "قاؿ الزمخشرم في تفسيرىا:    

ٌجتكـ عمى اختصاصكـ بدخكؿ الجنة إٍف  كاف ىكدان أك نصارل، فقؿ ىاتكا برىانكـ، لٌمكا حي
ذا أىدـ شيء لمذىب المقمديف كأٌف كؿ قكؿ دليؿ عميو فيك كنتـ صادقيف يادعكاكـ، كى

   [4] ".باطؿ
إذان فالبرىاف ىنا ىك اإلتياف بالدليؿ القاطع إلثبات صحة الدعكل حتى ال يككف ىناؾ    

 شؾ كال احتماؿ.
                                                           

 .271ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
، األحكاـ، مرجع سبؽ ذكره، ص ص -2  40-39ابف حـز
 .111سكرة البقرة، اآلية  -3
 أبك قاسـ جاز اهلل الزمخشرم، الكشؼ عف حقائؽ التنزيؿ كاألقاكيؿ في كجو التأكيؿ،.-4



و الحجاج البالغة                                األول               الفصل  
 

 
39 

يطمؽ عمى الحجة أسماء أخرل  أٌما حديث فنجد طو عبد الرحمف يقكؿ في ىذا الصدد:   
 [1] كاالستدالؿ كحتى البرىاف لكف ىذا اإلطالؽ مف باب التكسع.مثؿ الدليؿ 

كيعرؼ البرىاف في كضع آخر فيقكؿ: "البرىاف ىك االستدالؿ الذم ييعنى بترتيب صكر   
العبارات بعضيا عمى بعض بصرؼ النظر عف مضامينيا كاستعماالتيا كىي شبيية 

 بالحجة المجردة".
كأغمب الدراسات كالبحكث كانت تميز الحجاج عف البرىنة كتبرز التعارؼ القائـ    

بينيما، فالحجاج مجالو احتمالي غير مؤكد كىك لصيؽ دكمان بالخطاب كالمغات الطبيعية 
أما البرىنة فمجاليا المنطؽ كلصيقة بالمغات االصطناعية كالرمزية بشكؿ عاـ، لكف 

الستدالؿ فكؿ حجاج استدالؿ كليس كؿ استدالؿ حجاج المصطمح الجامع بينيما ىك ا
 [2] .ككذلؾ البرىنة تعتبر استدالالن كالعكس غير صحيح

نجد أٌف الغربييف قد عمدكا إلى التفريؽ بيف الحجاج كالبرىاف كىذا بغية تحرير  ك   
الحجاج مف القيكد الصارمة كالمجاؿ الضيؽ الٌمذٍيف يختص بيما البرىاف، فالبرىاف ال 
يرقى إلى مقارنتو بالحجاج خاصة في العصر الحديث حيث صار الحجاج عند الغرب 
أكثر دقة كأعمؽ مف الجدؿ كالخطابة، كلقد تناكؿ الدارسيف الغربييف ىذه الفركقات كنجد 

 مف بيف ىؤالء الدارسيف مكشمر الذم تناكؿ ىذه المسألة بكجية نظره الخاصة بو. 
إذ أنو يرل أٌف: "حاجج ال تأتي بمعنى برىف عمى صفيفة قكؿ ما كال مف أجؿ إبراز    

الخصائص المنطقية لالستدالؿ... إذف لمحجاج عالقة بيف حجج كنتائج كعدد الحجج ال 
 يختصر بالضركرة في حجة كاحدة فقط.

 [3] يمكف تمخيص ىذه الفركؽ في الجدكؿ اآلتي:

                                                           
، ص ص 1998، 1ميزاف أك التككثر العقمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططو عبد الرحمف، المساف كال -1

225-226 
 .57طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتحديد عمـ الكالـ، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
 .31عبد اهلل صكلة، الحجاج في القراف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص -3
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 ين الحجاج والبرهان(: الفروق بI-1الجدول رقم )
 Argumentationالحجاج  Démonstrationاالستدالل البرهاني 

منطؽ صكرم ال يقبؿ المبس )البرىنة  -
 التحميمية(

يستخدـ  Dialogiqueمسار حكارم  -
 أحكاـ القيمة )برىنة جدلية(

 ىدفو اإلقناع عمى أسس عقمية - مساره عقمي بخطاب اإلدراؾ -

برىنة ليست ال شخصية )مكجة إلى  - ممزمة برىنة ال شخصية كىي -
 طرؼ ما( كىي ليست ممزمة

 مجالو الرأم كالممكف )العرؼ( - مجالو اليقينيات -

حجة كاحدة يمكف أف تككف باتة  -
 كخاضعة

 الحجج تكف فيو كثيرة نسبيا -

جميكره خاص لكف يقصد مف خاللو  - جميكره ككني -
 جميكر ككني

 :الحجاج واإلقناع -1-5
: الٌرضا، كأصمو ماٌدة )قنع(، تقكؿ العرب: قنع بنفسو قنعان كقناعةن: اإلقناع لغة -أ 

رضي، كتقكؿ: أقنعني كذا أم أرضاني كمف أمثاليـ: خير الغنى القنكع كشر الفقر 
 [1] الخضكع.

كجاء في لساف العرب البف منظكر أيضا: قنع بنفسو قنعا كقناعة: رضي، كالمىقتنع    
العدؿ مف الشيكد أم رضا يقنع بو كيرضى برأيو كقضائو. قاؿ اؿ.ىرم:  )بفتح الميـ(

رجاؿ مقانع كقيٍنعىاٍف إذا كانكا مرضيف، كفي الحديث: كاف المقانع مف أصحاب محمد 
  يقاؿ فالف مقنع في العمـ كغيره أم ًرضان. -صمى اهلل عميو كسمـ

 كجاء في قامكس المحيط لفيركز أبادم مف معاني )قنع(:  
                                                           

 .3754-3753)قف(، ص  ص ، مادة 40ابف منظكر، لساف العرب، ج -1
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معنى السؤاؿ كالتذلؿ: القينكع بالضـ، السؤاؿ كالتذلؿ كالرضا بالقسـ كمف دعائيـ "نسأؿ  -
 اهلل القناعة كنعكذ باهلل مف القينكع.

الرضا: رجؿ قانع كقنيع: كالقناعة: الرضا، رضان بقنع بو أك بحكمو أك بشيادتو كأقنعو:  -
 [1] أرضاه كقنعو تقنيعان: أرضاه.

كنجد في المعجـ الكسيط أف معنى اإلقناع: القبكؿ بالفكرة أك بالرأم كاالطمئناف إليو    
 [2]اقتنع: قنع بالفكرة أك الرأم كقبمو كاطمأف إليو. 

: فقد حدد مفيكمو حاـز القرطاجني في كتابو: مناىج البمغاء بقكلو: اصطالحااإلقناع  -ب
 [3]ما"."ىك حمؿ النفكس عمى فعؿ شيء أك االعتقاد بشيء 

فاإلقناع ىنا عممية طرح الحجج كمحاكلة حمؿ المخاطب عمى اإلذعاف في قبكؿ ما  
 يطرحو المتكمـ كىك نفسو تعريبان عند القرطاجني.

كىناؾ مفيـك يرل أٌف اإلقناع "ىك العممية التي بيا يؤثر الخطاب في مكاقؼ اإلنساف 
   [4]كسمككو بدكف إكراه أك قسر".

 [5] ( أيضا: أنو محاكلة كاعية لمتأثير في السمكؾ.persuaderكما يعرؼ اإلقناع )
معنى ىذا أٌف اإلقناع نشاط لساني مشحكف بأنشطة فكرية، تنتج عنيا آثار سمككية    

تتجسد في شكؿ مكاقؼ مجالو الخطاب يرتكز عمى المنطؽ كالحجة كيتطمب درجة عالية 
 جدان مف الثقافة كالدراية التقنية باآلخر.

                                                           
 الفيركز أبادم، القامكس المحيط، مادة )قنع(. -1
 .763، مادة )قنع(، ص2، ج1998، 3مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، القاىرة، مصر، ط -2
أبك الحسف حاـز القرطاجني، منياج البمغاء كسراج األدباء، ت: محمد الحبيب بف الخكلة، دار الغرب اإلسالمي  -3

 .20، ص1981، 2بيركت، لبناف، ط
محمد شماؿ حسف، الصكرة كاإلقناع، دراسة تحميمية ألثر خطاب الصكرة في اإلقناع، دار اآلفاؽ العربية، بيركت،  -4
 .30، ص2006، 1ط
 .21، ص2000، 1ابف عيسى باطاىر، أساليب اإلقناع في القرآف الكريـ، الدار البيضاء، ط -5
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( فيعرؼ كما يمي:"االقتناع بشيء ىك الرضى بو كيطمؽ عميو convictionاالقتناع )أٌما 
اعتراؼ الخصـ بالشيء عند إقامة الحجة عميو، كىك عمى العمـك إذعاف نفسي لما يجده 
اٍف كاحتماؿ كاؼو لتكجيو عممو إاٌل أنو دكف اليقيف  المرء مف أٌدلة تسمح لو بقدر مف الريٍجحى

   [1]في دقتو".
لفرؽ بيف اإلقناع كاالقتناع عند برلماف كتيتكا ىك غاية الحجاج كيشدد المؤلفاف عمى أف كا

االقتناع عقمي عمى اعتبار أنو إذعاف نفسي مبني عمى أدلة عقمية، أكثر مف اإلقناع الذم 
قد يرتبط بما ىك ذاتي باعتباره يتضمف السماح لممتكمـ باستعماؿ الخياؿ كالعاطفة عمى 

ى التسميـ بالشيء، بؿ إنيما يقٌسماف الحجاج بحسب نكع الجميكر إلى حمؿ الخصـ عم
نكعيف حجاج إقناعي كىك يرمي إلى إقناع الجميكر الخاص كحجاج اقتناعي كىك حجاج 

 [2] غايتو أٍف يسٌمـ بو كؿ ذم عقؿ.
كتيتكا يٌدعياف أٌف: إذعاف العقكؿ بالتصديؽ لما يطرحو المرسؿ أك العمؿ  فبرلماف    

عمى زيادة اإلذعاف ىك الغاية مف كؿ حجاج، فأنجح حٌجة ىي تمؾ التي تنجح في تقكية 
حدة اإلذعاف عند مف يسمعيا كبطريقة تدفع بو إلى المبادرة سكاء باإلقداـ عمى العمؿ إك 

ما يحقؽ الرغبة عند المرسؿ إليو في أف يقـك بالعمؿ في اإلحجاـ عنو أك ىي عمى األقؿ 
 [3] المحظة المالئمة.

كمف المالحظ أف ىذا التعريؼ يكلي اإلقناع أىمية خاصة بأف جعؿ منو لٌب العممية    
الحجاجية كما اعتبره أثران مستقبميان يتحقؽ بعد التمفظ بالخطاب لينتج عنو القرار بممارسة 

  كقؼ سكاء باإلقداـ أك اإلحجاـ.عمؿ معني أك اتخاذ م
                                                           

 1عاكم، أساليب اإلقناع في المنظكر اإلسامي، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ططو عبد اهلل محمد السي -1
 .15، ص2005

الخطابة الجديدة، لبرلماف كتيتكا -عبد اهلل صكلة، الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو مف خالؿ: مصنؼ الحجاج -2
، إشراؼ حمادم صمكد، كمية األداب، ضمف كتاب: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 .301منكية، تكنس، ص
 .457عبد اليادم بف طاىر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، مرجع سبؽ ذكره، ص -3
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إٌف عالقة الحجاج باإلقناع عمكمان تتجسد أساس في أىمية الحجاج كالغاية منو كىذا    
اإلقناع ال يتأتى إاٌل باستعماؿ المغة مما يؤكد أٌف نظرية الحجاج في المغة تنطمؽ مف فكرة 

مفادىا أٌننا نتكمـ عامة بقصد التأثير كأٌف الحجاج كظيفة أساسية لمغة، كأٌف المعنى ذك 
 جاجية. طبيعة ح

 Andersonرسف( )كينيث أندHoward Martinمف )ىكارد مارتيف يرل كٌؿ كما   
Kenneth)  أٌف كٌؿ اتصاؿ ىدفو اإلقناع، كذلؾ أٌنو يبحث عف تحصيؿ رٌد فعؿ عمى

 أفكار القائـ باالتصاؿ.
كيبدك أٌف ىذيف الباحثيف يعنياف باإلقناع ىنا معناه العاـ، كليس اإلقناع الحجاجي الذم 
يصدر عف كسائؿ منطقية كلغكية خاصة، كعمى ىذا يككف النص الخطابي نصا إقناعيا 
كلكنو ليس نصا حجاجيان بالضركرة، ألنو ال يعٌبر بالضركرة عف قضية خالفية، أم أٌف 
كٌؿ نص حجاجي نص إقناعي، كليس كٌؿ نص إقناعي نٌصان حجاجيان، يرتبط اإلقناع 

إذا ارتباط بكظيفتو الجكىرية المالزمة في محيط أنكاع  بالحجاج إذا يرتبط اإلقناع بالحجاج
 [1] نصية أخرل كالكصفيات كالسرديات.

 إذا "العالقة بيف الحجاج كاإلقناع تكمف في أٌف:
 أم نص خطابي حجاجي ىك نص إقناعي بالضركرة. -
 ليس كؿ نص إقناعي نص حجاجي. -
 ينيما إاٌل في درجة التككيد. الحجاج كاإلقناع جزءاف مف عممية كاحدة كال اختالؼ ب -
يرتبط الحجاج باإلقناع ارتباط النص بكظيفتو الجكىرية المالزمة في محيط أنكاع نصية  -

 أخرل.
 
 

                                                           
1 - Martin Howard, M.Andersen Kenneth.E : Speech communication allyn and Bacon, inc, 
Boston, 1968, p6. .45نقال عف: محمد العيد، النص الحجاجي العربي، مجمة فصكؿ، ص   
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 أنواع الحجاج -2
 تعددت آراء الباحثيف فيما يخص تحديد أنكاع الحجاج كتعددت كجيات النظر عندىـ:    
 :الحجاج التوجيهي -2-1

يقصد بو إقامة الدليؿ عمى الدعكة بناء عمى فعؿ التكجيو الذم يستدؿي بو المستدٍؿ،     
مع العمـ أٌف التكجيو المقصكد ىنا ىك فعؿ إيصاؿ المستدؿ بحجتو إلى غيره مف ىذه 
الجية، ينشغؿ بأقكالو مف ناحية إلقاؤىا، كال يشغؿ بيا مف حيث تمقييا مف طرؼ 

ىنا يكلي أقصى عنايتو لمقاصده كأفعالو المصاحبة ألقكالو  المخاطب، كرٌده عمييا فيك،
 [1] الخاصة.

 :الحجاج التقويمي -2-2
مـ في خطابو الحجاجي لشيئيف ىما: اليدؼ المراد تحقيقو يقـك عمى مراعاة المتك   

)اإلقناع(، كالحجج التي يمكف أف يعارضو الخاطب كالتي يضعيا في الحسباف في أثناء 
ستحضره في حججو، فيقـك بتنفيذىا بحجج معارضة قبؿ أف يطرحيا عميو بناء خطابو، كي

  المخاطب أك يتكقع منو أف يعارضو بيا.
كىناؾ تقسيـ آخر يقـك عمى النظر في العممية الحجاجية كعناصرىا كيقسـ الحجاج إلى 
ثالثة أقساـ كىك ما نجده عند طو عبد الرحمف الذم يضع ثالثة نماذج أك أقساـ لمحجاج 

 [2] ىي :
 :النموذج الوصمي -2-2-1

يجرد الحجاج مف الفاعمية الخطابية بمحك آثار المتكمـ كبإظيار المضمرات الخطابية      
مع جمكد الخصائص الترتيبية كالصكرية لمحجاج، مستندان في ذلؾ عمى نظرية اإلعالـ، 

 فتككف نتيجة التجريد تحكيؿ الحجاج إلى بنية دالية مجردة.
                                                           

 473-470ص  عبد اليادم بف طاىر الشيرم، إستراتيجيات الخطاب، مرجع سبؽ ذكره، ص -1
 .272-271طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف كالتككثر العقمي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -2
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 : النموذج االيصالي -2-2-2
يشتغؿ بدكر المتكمـ في الفاعمية الخطابية فيرتكز عمى القصدية مف جية ارتباطيا     

بالمغة كمف جية تككنيا مف طبقات قصدية متفاكتة، مستندان في ذلؾ إلى نظرية األفعاؿ 
 ٌجية.المغكية، فتككف نتيجة ىذا االشتغاؿ الكاقؼ عند المتكمـ جعؿ الحجاج بنية داللية مك 

كيككف الحجاج ىنا مرتكزان عمى دكر المتكمـ في العممية الحجاجية كييتـ بمقاصده، كما    
 يكفرهي مف طرؽ تمكنو مف إقناع المتمقي.

 :النموذج االتصالي -2-2-3
يجمع النكعيف السابقيف، فيك يشتغؿ بدكر المتكمـ كالمستمع معان في الفاعمية      

الخطابية، فيرتكز عمى عالقة التفاعؿ الخطابي، مبرزان أىمية التزاكج القصدم كالكظيفي 
كالسياقي كدكر الممارسة الحية التي تنبني عمى األخذ بالمعاني المجازية كالقيـ األخالقية 

ى نظرية الحكار مع تطكيرىا، فتككف ثمرة ىذا االىتماـ المزدكج بالمتكمـ مستندان في ذلؾ إل
 كالتكجيو المقترف باألفعاؿ كالتقكيـ المقترف باألخالؽ.

إٌف ىذا النكع مف الحجاج يركٌز االىتماـ عمى عناصر العممية أشمؿ كأكسع يصب في 
 [1] مجاؿ التداكلية.

دراسة مكجيان لنكع الحجاج كىذا التقسيـ نجده أمٌا التقسيـ الثالث فيك الذم يخذ مجاؿ ال
 [2] عند ثمة مف الباحثيف يركف أٌف الحجاج ثالثة أنكاع ىي:

كىك الذم يتخذ مف البالغة مجاالن لو كيتخذىا ىمية مف اآلليات : الحجاج البالغي -1
الحجاجية كذلؾ العتمادىا عمى االستمالة كالتأثير عف ريؽ الحجاج بالصكرة البيانية 

                                                           
 .273كالتككثر العقمي، مرجع سبؽ ذكره، ص طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف  -1
، 05ىاجر مدقف، آليات تشكؿ الخطاب الحجاجي بيف نظرية البياف كنظرية البرىاف، مجمة األثر، الجزائر، ع  -2

 173، ص 2005
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كاألساليب الجمالية، إم إقناع المتمقي عف طريؽ إشباع مشاعره كفكره معان حتى يتقبؿ 
  القضية أك الفعؿ مكضكع الخطاب.

فالبالغة في ىذا النكع ىي المجاؿ الذم يستقي منو الحجاج آلياتو مف أجؿ إقناع المتمقي 
 كالتأثير فيو مف خالؿ تكظيؼ األساليب البالغية كالصكر البيانية.

: الذم يتخذ مف الفمسفة بعدان مف أبعاده آلية مف آلياتو، فتقاس الحجاج الفمسفي -2
نجاعتو بمعايير خارجية كالقكة كضعؼ الكفاءة أك عدميا، كالنجاح أك الفشؿ في اإلقناع 

  كيككف ىدفو التأثير كالتقبؿ.

: ىذا الحجاج يركز اىتمامو عمى الجانب التداكلي في الخطاب إذ الحجاج التداولي -3
أٌف لفظ التداكلية يبحث عمى استحضار نظرية أفعاؿ الكالـ في الخطاب، كرصدىا فيو 
بغرض إقناع المخاطب بالرغـ مف اختالؼ األبعاد التداكلية التي تتيح تكجيو الخطاب 

 لتي تحيط بالعممية التخاطبية كالحجاجية. الحجاجي كاإلجابة عمى التساؤالت كاإلشكاليات ا
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 المبحث األول: بالغة الحجاج في الفكر اليوناني والعربي القديم

 :الحجاج في الفكر اليوناني القديم -1
كاىر المرتبطة كالمتعمقة بالممارسة ظلقد درس فالسفة اليكناف كتناكلكا الكثير مف ال    

 الحجاجية بدرجة عالية مف الدقة كالشمكؿ ساعد في ذلؾ التفكير الديمقراطي الذم شيدتو
الحضارة اليكنانية كالذم حمؿ لقدماء اليكناف )السفسطائيف، سقراط، أفمطكف، أرسطك...( 
كعيا لتنظير لفني الخطابة كالجدؿ مبينيف مف خالليما إستراتيجية اإلقناع، كىذه 

 اج نفسو.اإلستراتيجية ىي الحج
كلعؿ آثار أرسطك ىي األىـ تمؾ األعماؿ كأبمغيا تأثيرا فيما سيمحقيا مف أبحاث    

كدراسات بالغية كما ييمنا أساسان مف ىذه األعماؿ آراؤه المتعمقة بالحجاج، فقد قٌدـ 
أرسطك مفيكمان لمحجاج يجعمو قاسمان مشتركان بيف الخطابة كالجدؿ، ذلؾ أٌف الخطابة أك 

( بالمفيكـ اليكناني كما ترجميا العرب القدامى، ىي: "فف la Rhéthorique) الريطكريؽ
اإلقناع عف طريؽ الخطاب" كأٌف الكظيفة اإلقناعية ىي كظيفتيا األساسية، كما أٌكد 

  [1]الفرابي في قكلو: " الخطابة صناعة قياسية غرضيا اإلقناع".
 ميمة اإلقناع بقدر ما ىي البحث في كؿ حالة عف الكسائؿ المكجكدة لإلقناع. ألفٌ 
كالجدير بالذكر أٌف القضية األساسية كالنقطة الميمة في الحجاج عند أرسطك تتجمى     

في عالقة الحجاج بالخطابة كالجدؿ كقاؿ أنيما القاسـ المشترؾ بينيما فيما " قكتاف 
 [2]إلنتاج الحجاج".

في ىذا أرسطك " كما أف الجدؿ ضربيف مف الحجاج ىما االستقراء كالقياس  حيث يقكؿ
الحقيقي أك الظاىرم، فاألمر كذلؾ فيما يتصؿ بالخطابة ألف المثؿ االستقراء كالضمير 

                                                           
 .144-142ىشاـ الريفي، الحجاج عف أرسطك ضمف كتاب نظريات الحجاج، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -1
، 1986الثقافية العامة كزارة الثقافة كاإلعالـ، بغداد، أرسطك، الخطابة، تعريب: عبد الرحمف بدكم، دار الشؤكف  -2

 .17أ نقال عنؾ عب اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص 1356، 2، الفصؿ1المقالة 
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القياس الظاىر كتبعا لذلؾ فإنني أسمي ضمير القياس الخطابي كأسمي المثؿ استقراء 
 خطابيان".

الجدؿ كالخطابة مف جية نكع الحجج تجعؿ الخطابة كما تقكؿ كالعالقة الكائنة بيف    
  [1]أرسطك نفسيا فرعان مف الجدؿ.

بعبارة أخرل أٌف الحجاج الجدلي ذك مجاؿ فكرم خالص فيك عادة ما يككف بيف شخصيف 
يسعى كؿ طرؼ إقناع اآلخر أما الخطابي أم الحجاج الخطابي فمجالو تكجيو الفعؿ 

 االعتقاد فيك حجاج مكجو لمجماىير. كتثبيت االعتقاد أك صنع
إذا فأرسطك تناكؿ الحجاج مف زاكية بالغية كمف زاكية جدلية فمف الزاكية األكلى أم    

البالغية ربطيا باإلقناع أٌما مف الزاكية الثانية فيربطيا بعممية التفكير التي تتـ في البنية 
 [2] الحكارية.
مف المقدمات لتصؿ إلى النتائج ترتبط بيا الضركرة فياتاف النظريتاف المتقابمتاف  كتنطمؽ

تتكامالف في التحديد الذم يقدمو أرسطك لمفيـك الخطاب إذ يبينو انطالقا مف أنكاع 
الحضكر كمف الرغبة في اإلقناع، كيحدده في ثالثة أنكاع: النكع االستثمارم، النكع 

 [3] القضائي كالنكع القيمي.
 كلقد ميز أيضا بيف ثالث مستكيات مف الحجج: -

 -)اإليتكس، الباتكس، المكغكس( في عالقتيما باألركاف الثالث لمفعؿ الخطابي: )الخطيب
 الخطاب(. -المستمع

                                                           
 .17عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
ق بنيتو كأساليبو، عالـ الكتاب الحديث 2يـ مف الجاىمية إلى القرف سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي القد -2

 .18، ص2008، 1إربد، األردف، ط
 1محمد طركس، النظرية الحجاجية مف خالؿ الدراسات البالغية كالمنطقية المسانية، دار الثقافة، المغرب، ط -3

 .15، ص2005
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يصؼ الخصائص المتعمقة بشخصة الخطيب " )الباث/الخطيب(: Ethosاإليتوس " -
 كالصكرة التي يقدميا عف نفسو.

كيشكؿ مجمكعة مف االنفعاالت يرغب  المستمع(:-" )المتمقيPathosالباتوس " -
 الخطيب في إثارتيا لدل المستمعيف.

كيمثؿ الحجاج المنطقي الذم يمثؿ الجانب  الخطبة(: -" )الرسالةlogosالموغوس "  -
 العقالني في السمكؾ الخطابي، فيرتبط بالقدرة الخطابية عمى االستدالؿ كالبناء 

 [1] الحجاجي.
مف ىنا يمكننا القكؿ إٌف البالغة الحجاجية قد اتضحت معالميا مع أرسطك مف خالؿ    

مؤلفة المعركؼ بالخطابة حيث يعد أىـ كتاب كلعؿ تميز ىذا الكتاب يرجع غمى تركيزه 
عمى الكظيفة االقناعية الذم استخمصيا مف بحثو ضمف المنطؽ الجدلي أك التكاصؿ 

جيان انعكس في اىتماميا بالحجج كمقامات التكاصؿ ان حجااليكمي، مما أعطى البالغة بعد
التي حصرىا ضمف ثالثة أنكاع: قضائية كاستشارية كاالحتفالية كمنو قد كضع أسس 
لدرس الحجاجي كقد دفع ىذا "بيرلماف" إلى "نعتو" بأف الحجاج "اعترافا" منو لما جاء بو 

 [2] ند بالغة أرسطك.كخدـ بو الدرس البالغي الحجاجي كليذا كقؼ بيرلماف ع
يف الذيف تميزكا بالكفاءة ئكالبد أف نشير بالذكر إلى أف الحجاج تبمكر أكالن لدل السفسطا -

المغكية كبالخبرة الجدلية فكانكا سباقيف في تطكير البالغة القكلية التكاصمية كالحياة الفكرية 
 العامة.
 ببنية كؿ مف الكممة كالجممة كاىتمكا بكيفية تحقيؽ اإلقناع كتغير مكقؼ اآلخريف. فاىتمكا

عمى النفعية المتعمقة بالمذة، كما نجد أف  كلقد اعتمدكا في حجاجيـ عمى الحجج القائمة   
 أفمطكف قد قاؿ أٌف الحجاج نكعاف ىناؾ مف ىك قائـ عمى العمـ كآخر يعتمد عمى الظف.

                                                           
 .18نفس المرجع السابؽ، ص -1
، شتاء 44جاج في الدرس المغكم الغربي، مجمة عمـك إنسانية، السنة السابعة، العدد نكر الديف بكزناشة، الح -2

 www.vl vu.nl.12، ص 2010
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كف أٌف الحجاج مع السفسطائيف أٌف ىذا النكع مف اإلقناع ال يفيد كال كقد رأل بيذا أفمط
 يكسب اإلنساف المعرفة.

كقد رأل أيضا أرسطك أف خطابيـ مبني عمى أغاليط داللية متنكعة يتـ فييا التالعب 
بمعنى المقدمات كي يككف القياس مكافقان ليـ كذلؾ مف خالؿ تفننيـ في تكجيو المغة 

عتمد عمى ثالث كحدات لغكية تمكنو مف القياـ بتعدد في الدالالت فالسفسطائي كاف ي
 كىذه الكحدات تكمف في:

 الجانب المعجمي )االسـ المشترؾ( -
 الجانب الصرفي )شكؿ المفظ( -
 الجانب الصكتي )النبر( -

كمف ىنا نبو أرسطك إلى كجكب التعمؽ في قكاعد التأكيؿ الحجاجي بغية تحقيؽ أغراض 
فقد نبو إلى أٌف مف يممؾ الخبرة في خصائص الداللة لو القدرة عمى إنشاء  حجاجية

استدالالت فاسدة أثناء المناقشة أك استماع لمطرؼ اآلخر فدعى إلى التخمص مف الغريب 
كاالستعارة كالمترادؼ كالمشترؾ... فمكؿ جنس قكلي عالقات داللية مالئمة لبناء معناه 

 [1]كتحقيؽ غرضو.

 :جاج في الفكر العربي القديمبالغة الح -2
لطالما عرفنا العرب منذ نعكمة الفتى العربي عندىـ فيك مجبكؿه عمى الفصاحة     

ذا خاطب أتى بحجج أقنع بيا غيره  ، كأصابى معناه كا  يتحدث حكمان، فإذا تكمـ أفصحى
كاستمالو، كمما ال شؾ فيو أٌف اإلقناع كاف ىدؼ كؿ متحدث كمخاطب كالحجاج كاف 

ءن اليكمية أك السياسية كحتى التجارية، يؤتكف أساس خطييـ حاضر في كؿ حياتيـ سكا
 بحجج ليقنعكا المشترم بسمعتيـ كاف جزءان ال يتجزء مف تفاصيؿ حياتيـ.

                                                           
 .237ىشاـ الريفي، الحجاج عند أرسطك، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
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كلنا في درس الحجاج لدل العرب القدامى كككبة مف الدارسيف الذيف كقفكا عنده فيناؾ 
كؿ مف أبي  جاني الذم قدـ لنا نظرية الحجاج بشكؿن كاضح كنجد مثالن عبد القاىر أكبر

إسحاؽ بف كىب كحاـز القرطجاني كالتي تعتبر دراستيـ دراسة ميمة كمغذية لمحجاج، 
فابف كىب قدـ في كتابو )البرىاف في كجكه البياف( تعريفا دقيقان لمجدؿ كالمجادلة " إذ جعؿ 
منو خطابان تعميميان كميز مف خاللو أنكاع الجدؿ كقسمو إلى جدؿ محمكد كآخر مذمـك كما 

ث في مباحثو حكؿ أدب الجدؿ كاشترط مف الشركط التي يجب تكفرىا في المحاجج تحد
كأال يقبؿ قكالن إاٌل بالحجة، كال يرد إاٌل بعمة، كأاٌل يجيب قبؿ فراغ السائؿ مف سؤالو كأاٌل 

 [1] يستصغر خصمو كال يتياكف فيو.
كمف ىنا فإف ابف كىب قد أكضح أنكاع الجدؿ بيف المذمـك كالمحمكد ككضع شركط البد 
أف يتقيد بيا المرء أثناء العممية الحجاجية، أٌما حاـز قرطاجني فقد قدـ لنا نظرية "التخيؿ 
كاإلقناع" مف خالؿ كتابو )مناىج البمغاء كسراج األدباء( كفييا ميز بيف جيتيف لمكالـ 

ما أف يرد عمى جية حيث يقكؿ ".. . لما كاف كؿ الكالـ يحتمؿ الصدؽ كالكذب كا 
 .كاالستدالؿاالحتجاج 

كما نجده تحدث عف طريقتيف إلقناع الخصـ كقاؿ في ذلؾ "التمكييات تككف فيما يرجع 
مف يبؿ قكلو أك باستمالة المخاطب  االستدراجات تككف بتييؤ المتكمـ بييئة إلى األقكاؿ، ك

 .يصير بذلؾ كالمو مقبكال عند الحكـ ككالـ خصمو غير مقبكؿ"كاستمطاؼ لو حتى 
صمى اهلل عميو –كما أننا نجد الحجاج كارد بشكؿ كبير في القرآف الكريـ كأقكاؿ الرسكؿ  -

كما نجده أيضا في خطابات متجسدة عمى شكؿ منافرات قبائمية في العصر  -كسمـ
لمحمدية في كثير مف سياقات كفي الجاىمي كتطكرت كتنامت ىذه الخطابات بعد البعثة ا

                                                           
 بعحافظ اسماعيمي عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، دراسات نظرية كتطبيقية في البالغة الجديدة، الجزء الرا -1
 9ص 
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عمـك شتى خاصة عمـك الفقو كعمـ الكالـ فقد كاف الحجاج فييا مكجكدان إلبراز مقاصد 
 تمؾ العمـك كأفكارىا كآرائيا مف خالؿ المحاكرات كالمناقشات.

كما نجد أف الدراسات كالبحكث الخاصة بالقرآف الكريـ قد طكرت البالغة العربية كأثرتيا 
ناحية المغة كاإلعجاز، باإلضافة إلى كجكد العامؿ الخارجي المتمثؿ في خاصة مف 

الثقافة اليكنانية فقد أخذ العرب منيـ كتناكلكا معارفيـ ككفاءتيـ لكتاب أرسطك بالترجمة 
كالشرح كنمحظ ىذا التأثير في المصنفات العربية ككتاب "مجاز القرآف" ألبي عبيدة كصكالن 

 [1] ج األدباء" لحاـز قرطاجني "كعقكد الجماف" لسيكطي.إلى "مناىج البمغاء كسرا
كمف ىنا بدأت ظيكر بكادر البالغة الجديدة التي أساسيا البياف كالحكار كالحجاج بعدما 

عامالن حاضراى في  األكسطيةبالبالغة كانت ال تكترث ألمر المخاطب جعمتو بعد تأثرىا 
الخطاب مما أحدث تغيران قكيان في الخطاب البالغي العربي في كقت كاف صميؿ السيكؼ 

 يعمك عمى صكت العقؿ كالفكر.
كفي خضـ ىذا الجك الفكرم الجديد ظير الجاحظ مؤيدان لفكرة التحاكر كمدعما ليا مف 

إشارية كرمزية كدالالت خالؿ نظرية بالغة الحجاج كاإلقناع عمٌد فييا عمى كضع كسائؿ 
لفظية كغير لفظية، أساسيا مراعاة أحكاؿ المخاطبيف فيك يرل أف الغاية العظمى مف 
البالغة ىي الكصكؿ لقمب السامع بؿ ىي الفيـ كاإلفياـ. كلكف عند اطالعنا لباب البياف 

مة نجده نقؿ الكالـ إلى البالغة ككأنيا مرادؼ لمبياف، ثـ ال نمبث قميالن حتى نجد كم
  )خطيب( تزاحـ كممة )بميغ( في تخصصيا.

بيف الجاحظ أف البياف البد أف يككف عمى حسب المقاـ كنراه في كؿ الحاالت ىك البالغة 
كىك الحجاج ىك اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى كىتؾ الحجاب دكف 

                                                           
محمد العمرم، المقاـ الخطابي كالمقاـ الشعرم ضمف كتاب نظرية األدب في القرف العشريف، دار إفريقيا الشرؽ،  -1

 .126-105ف ص ص 2001، 1المغرب، ط
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فبأم شيء بمغت اإلفياـ  ذاإالضمير... إنو الداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي... 
 [1] كأكضحت المعنى فذلؾ ىك البياف.

الجاحظ اىتماما بالغان بالفعؿ المغكم كاعتبره جكىر كأساس العممية الحجاجية، كليذا كاىتـ 
الفعؿ أىمية جعمتو يعقد رسك خاصة في "تفضيؿ النطؽ عمى الصمت" كيتكسؿ إثبات ىذا 

 [2] فيو أدلة قرآنية كشعر كمنطؽ...الخ. األمر الذم قد يبدك بديييان ببناء حجاجي
يقكؿ الجاحظ: أكؿ البالغة اجتماع آلة البالغة، كذلؾ أٍف يككف الخطيب رابط الجأش،  -

ساكف الجكارح قميؿ المحظ، متخير المغة ال يكمـ سٌيد األمة بكالـ األمة، كال الممكؾ بكالـ 
منيا مف الكالـ كأحد الذم  استكقة، ألف ذلؾ جيؿ بالمقامات، كما يصمح في كٌؿ كاحد

 [3] قاؿ لكؿ مقاـ مقاؿ.
كمف ىنا نستنتج أٌف اليدؼ مف كتابو )البياف كالتبيف( الخطاب اإلقناعي الشفكم أم    

اإلقناع فيو الغاية عمى الكسيمة )المغة( كيحدد اإلقناع طبيعة المغة كشكميا حسب 
 [4] المقامات كاألحكاؿ.

باإلضافة إلى الجاحظ كما قدمو مف رؤية بيانية حجاجية في كقت مبكر مف تاريخ 
دراسات البالغة العربية نجد جممة مف الجيكد تبمكرت لدراسة الحجاج كما يخص قكاعد 
التخاطب في المناظرات عمى غرار ما جاء بو ابك كليد الباجي في مقدمة كتابو "المنياج 

ييعد عممان مف أرفع العمـك قدران كأعظميا مكانان، ألنو السبيؿ  في ترتيب الحجاج" أٌف الحجاج

                                                           
، د ط، د ت 1أبك عثماف عمر بف بحر الجاحظ، البياف كالتبيف، تحقيؽ: السالـ ىاركف، مكتبة الخاتجي، القاىرة، ج -1

 .7ص
 .211حمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، مرجع سبؽ ذكره، ص م -2
 .92الجاحظ، البياف كالتبيف، مرجع سبؽ ذكره، ص  -3
 .449الخطاب، مرجع سبؽ ذكره، ص  استراتيجياتعبد اليادم بف ظتفر الشيرم،  -4
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إلى معرفة االستدالؿ كتمييز الحؽ مف المحاؿ، كلكال تصحيح الكضع في الجدؿ لما قامت 
 [1] حجة كال اتضحت محٌجة كال عمـ الصحيح مف السقيـ كال المٍعكىجي مف المستقيـ.

العمـك كىك مراد لمجدؿ فمكال الجدؿ لما  كمف ىنا نرل أٌف الحجاج عند الباجي مف أىـ
 قامت الحجة.

كنجد أيضا فكرة مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ قد كانت كاردة في أغمب خطبيـ حتى أنيـ 
كأعمـ أٌف المنفعة قالكا "لكؿ مقاـ مقاؿ" فأبك ىالؿ العسكرم يقكؿ في كتابو "الصناعتيف" 

فإذا كنت متكممان أك احتجت لعمؿ خطبة مع مكافقة الحاؿ كما يجب لكؿ مقاـ مقاؿ، 
لبعض ما تصمح الخطب أك القصيدة لبعض ما يراد لو القصيد، فتخط ألفاظ المتكمميف 

 [2] مثؿ الجسـ كالعرض كالككف كالتأليؼ كالجكىر فإف ذلؾ ىجنة.
نستنتج مف ىنا اٌف أبك ىالؿ العسكرم قد ربط المقاـ بتغيير الغرض المقصكد فإذا    

 خطبة فغرضيا اإلقناع كمقاميا الخطاب أٌما إذا كانت شعران فغرضو التأثير كانت مثالن 
 كاالستمالة ككالىما البد مف استعماؿ الكسائؿ الكفيمة لإلقناع كتأثير عمى المتمقي. 

كنجد أيضا مف بيف الدارسيف العرب الذيف خدمكا الدرس البالغي السكاكي في كتابو 
" كتحدث ىك اآلخر أيضا عف فكرة مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ كأٌف لكؿ  "مفتاح العمـك

مقاـ مقاؿ كيقكؿ في ذلؾ: " ال يخفى عميؾ أف مقامات الكالـ متفاكتة فمقاـ الشكر يبايف 
ـ، كمقاـ مقاـ الشكاية، كمقاـ التينئة يبايف مقاـ التعزية، كمقاـ المدح يبايف مقاـ الذٌ 

في جميع ذلؾ يبايف مقاـ اليزؿ... ككذا مقاـ الترغيب يبايف مقاـ الترىيب، كمقاـ الٌجد 
الكالـ مع الذكي يغاير مقاـ الكالـ مع الغبي، كلكؿ مف ذلؾ مقتضى غير مقتضى 
اآلخر، ثـ إذا شرعت في الكالـ مع صاحبتيا مقاـ، كارتفاع شأف الكالـ في باب الحسف 

                                                           
المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، لبناف  أبك الكليد الباجي، المنياج في ترتيب الحجاج، تحقيؽ: عبد -1
 .08، ص2000، 3ط
 .135، ص1989، 1أبك ىالؿ العسكرم، كتاب الصناعتيف، دار الكتب العممية، بيركت،  لبناف، ط -2
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نسميو مقتضى كالقبكؿ، كانحطاطو في ذلؾ يحسب مصادؼ الكالـ لما يميؽ بو كىك الذم 
  [1] الحاؿ.
نستنتج مف ىذا النص أٌف ىناؾ عالقة متينة بيف المتمقي كالمقاـ لذا البد مف مراعاة    

أغراض الخطاب كااللتفات إلييا فمثال كالمؾ مع الذكي ليس نفسو مع الغبي، فأحكاؿ 
اإلفياـ كاستنجاد المتمقي، كأف  المتمقي حتى ىي تتغير قصد المتكمـ كتربط بينيما مقصدية

 الفيـ السميـ لمكالـ ال يتحقؽ إاٌل بإدراؾ قصد المتكمـ كتحقيؽ التأثير كاإلقناع.
كجعؿ مف الصكرة البيانية مف أساليب الحجاج ؼ البالغة العربية كظيفتيا التأثير كاإلقناع 

تسميـ بو بحيث ييدؼ المخاطب إلى حمؿ المتمقي عمى التصديؽ بمدلكؿ الخطاب كال
كالرككف إليو، كيتميز ىذا اإلقناع بأنو نظرم خيالي يقكـ عمى الحجة، كيسعى إلى إثبات 

 [2] الرأم بدليؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .163-162جميؿ عبد المجيد، البالغة كاالتصاؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -1
العربية، مقاؿ ضمف كتاب: الجدؿ مفيكمو كمجاالتو، إعداد حافظ  محمد الكاسطي، أساليب الحجاج في البالغة -2

 .154، ص 37، ج2010/ 1431، 1إسماعيمي عمكم، عالـ الكتاب الحديث، أربد، األردف، ط
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 المبحث الثاني: بالغة الحجاج في الفكر الغربي والعربي الحديث
 :بالغة الحجاج في الفكر الغربي الحديث -1

لقد كاف الحجاج درسان حاضران في عمكـ عديدة كالبالغة كالتداكلية كالفمسفة برغـ مف      
اختالؼ الطرؽ كاآلليات الخاصة بكؿ عمـ إاٌل اٌنيا تقـك بدراستو كىذا ما يعني أنو أم 

بيف ىذه العمـك خاصة عممي البالغة كالتداكلية الذم أصبح  يتالحؽحجاج يمثؿ ميدانا 
 ر الحديث.كبقكة في العص

 :ch. Perlmanالبالغي لمحجاج كتحديدا شاييـ بيرلماف سنشرع بالتحدث عف المنظكر 

 :البالغة الجديدة نظرية الحجاج عند بيرلمان -1-1
قد كانت بالغة الحجاج قائمة عمى ما قدمو أرسطك كظمت تحمؿ آراءه كمنيجو      

ؿ االىتماـ بالبحث في لعقكد طكيمة، إاٌل أف انحرؼ مسار الدرس البالغي مف خال
المحسنات المفظية، فقد أدل ىذا إلى التركيز عمى الجانب الجمالي دكف الجانب 
الحجاجي، كبقي ىذا التركيز الجمالي أساس البالغة فترة طكيمة، إلى أف جاءت طائفة 
مف البالغييف المعاصريف حاكلكا إعادة الجانب الحجاجي لمبالغة كقرأكا المكركث البالغي 

ديـ، كنجد مف بيف ىؤالء المحدثيف كؿ مف: ركالف بارث، جيرار جنيت، تكدركؼ... الق
إضافة إلى صاحب اإلسيامات الكبيرة في البالغة الحجاجية بيرلماف ىؤالء الباحثيف 
كصمكا لكاء البالغة الجديدة كأقامكا نيضتيا كقد استطاعكا كما قاؿ بميت " أف يجعمكا مف 

 [1] ريان.البالغة مبحثان عمميان عص
كمف ىنا فإف البالغة الجديدة أك النظرية الحجاجية قد كانت عمى يد بيرلماف كأصبح قطبان 

 بالغيان بارزان كمف ىنا نقؼ عند البالغة الجديدة عند شاييـ بيرلماف.
 

                                                           
 .22ىنريش بميت، البالغة كاألسمكبية، ص -1
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 :نهضة البالغة الجديدة -1-2
لقد كاف ىناؾ جممة مف العكامؿ قتمت البالغة أبرزىا انيا انحصرت ضمف مجاؿ     

 بتنسيقاتالتعميـ، أصبحت في قكالب لفظية تحدىا القكانيف مف كؿ جنب كطرؼ، أغدقت 
المفظية كالزخارؼ كالمحسنات الجمالية حتى نسك المعنى كالجانب الداللي لمكالـ، إضافة 
غمى ىذا ظيكر النزعة اليقينية التي جعمت مف الكضكح كاليقيف مقياسان لممعرفة كالعمـ 

النزعة مجرد كسيمة كأداة لتعبير ال أكثر كال أقؿ  فأصبحت لذلؾ المغة في حضرت ىذه
في البالغة ىك كضكح االحداث كاألفكار كالعكاطؼ فالكضكح يكتفي فنجـ ىذا األقكاؿ 

 عف المغة. كيستغنيبذاتو 
كلقد ظيرت النزعة اليقينية منذ مطمؽ القرف السادس عشر كعرفت ثالث اتجاىات: 
كضكح شخصي، كضكح عقالني ككضكح محسكس... كبيذا أصبحت البالغة في ضكء 

شر إلى القرف التاسع عشر " مجرد دكف أك تزييف الييمنة اليقينية خالؿ القرف السادس ع
كاألكثر مف ذلؾ حسب بركطكف ىك اختفاء اسـ  [1]كلـ تعد أداة لالستدالؿ االقناعي"

ليتـ استبداليا بمصطمحات تعميمية  1902البالغة مف المقررات المدرسية في فرنسا سنة 
 سبيؿ "درس البالغة"مف 

إليو البالغة سببيا سطكة كسيطرة اليقينية بالثايت  كعميو فإف االنحطاط كالرككد الذم ألت
ال بالمحكؿ فيي تخضع لمعقؿ كتجربة مما يضيؼ دائرة االحتماؿ التي تقـك عمييا البالغة 

 الحجاجية.
ألنو " حينما  كليذا عدىا بارت غي المسؤكلة عف انييار البالغة الحجاجية األرسطية

 [2] يسكد اليقيف فال حاجة لمحجاج الذم ال يقـك إاٌل بزكاؿ األدكات اليقينية.

                                                           
مركز القكمي لمترجمة، فيميب بركطكف، الحجاج في التكاصؿ، ترجمة محد مشباؿ كعبد الكاحد تيامي العممي، ال -1

 .21-20، ص ص 2013، 1مصر، ط
 .35محمدالكلي، االستعارة في محطات يكنانية كعربية كغربية، ص  -2
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يضاؼ إلى ىذا العامؿ جممة مف العكامؿ األخرل التي أسيمت في أقكاؿ البالغة ذكرىا 
 محمد الكالي عمى النحك التالي:

ذكباف بعض األجناس الخطابية مثالن الخطابة السياسية كالقضائية نتيجة زكاؿ النظاـ 
الديمقراطي األثيني الذم شكؿ المناخ المالئـ النتشارىا كازدىارىا بحيث كاف مسرحا 
لنقاشات كقد نتج عف انييار النظاـ األثيني زكاؿ التعددية الكثنية، التي كانت تكفر مجاالن 

آلراء كالمحاججة في شتى القضايا خالؼ لمتكجو التكحيدم الذم تبنتو لمخالؼ كتعدد ا
 حيدية المعركفة برفضيا لتعدد اآلراء.ك المسيحية الت

كفي ىذا الكقت الذم عرؼ أقكؿ البالغة مف خالؿ ىيمنة التجريبية العقالنية، إضافة إلى 
ت مف القرف العشريف انييار الديمقراطية كصعكد المسيحية بناء مشركع بيرلماف في الستينا

ليعيد إحياء البالغة مف جديد كيعيد بعثيا مف خالؿ جيكده الجبارة كمشركعو الحجاجي 
 الذم أعاد بو االعتبار إلييا كأعطى ليا قيمة كمكانة بيف العمـك اإلنسانية.

 مشروع بيرلمان )االلقطيعة مع العقالنية والتجريبية( -1-3
ؼ شاييـ بيرلماف حيث يقكؿ عنو بركطكف "إننا مدينكف يعكد الفضؿ لمقانكني كالفيمسك     

ككاف مشركعو منطمقا مف قطيعتو  [1] لبيرلماف في االنبعاث كاالىتماـ الحقيقي بالحجاج.
لمنزعة التجريبية كالعالنية الديكارتية، كمف ىنا دخمت البالغة في صراع حاد بينيما بغية 

 كشؼ تبني االتجاه العقمي كالتجريبي عمييا.إثبات كجكدىا كانتسابيا إلى العممية ككذا 
بالرغـ مف اختالؼ االتجاىاف في كصكليما إلى المعرفة فاالتجاه العقمي يجعؿ مف 

كال تتأثر بأم عامؿ  [2]األفكار البدييية المعتمدة عمى العقؿ السكم تقصي الذات المتكممة
ربة كالبرىنة لمعرفة نفسي أك اجتماعي أك تاريخي في حيف تعتمد التجريبية عمى التج

                                                           
 .23فيميب برطكف، الحجاج  في التكاصؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
جاىاف مختمفاف، انتشرت التجربية في انجمترا عمى يد بيككف، كانتشرت العقالنية في فرنسا عمى يد ديكارت كاالت -2

 .305الكسندر ماكك فميسكس: تاريخ المنطؽ، ص 
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 ثابتةالحقائؽ لكف كالىما يشتركاف في قطيعتيـ لمبالغة فالعقالنية منطؽ مف أفكار 
ىذا ما يجعميا بعيدة عف حيز البالغة القائمة عمى  [1] برىانية " غير متمكنة بألكاف الذات.

رؼ إال الرأم المتغير أٌما التجريبية فتنطمؽ مف األشياء المكجكدة في الكاقع كال تعت
بالمعرفة التي يقدميا اإلدراؾ الحسي )الحكاس( كلك صؼ ىذه الكقائع تستعيف التجريبية 

 بالمغة النقية البعيدة عف الشكائب النفسية كالذاتية. 
كمف ىنا انطمؽ بيرلماف في مشركعو البالغي معيدان بو قيمة البالغة كمكانتيا الطبيعية 

العقمية، ألنو حينما تعجز البراىيف المنطقية أك  كالشرعية بيف تمؾ العمـك التجريبية أك
كمف ىذا المنطمؽ حدد بيرلماف حدكد  [2]التجريبية تمجأ إلى البالغة لتقدـ لنا الحمكؿ

مشركعو عف طريؽ ضبطو لمكضكع الحجاج كىدفو، فمف جية المكضكع كىك ييتـ 
المتمقي كاستمالتو، بتقنيات الخطاب التي تقنع بيا السامع أما مف جية اليدؼ فيك إقناع 

كيستدعي ىذا كجكد جممة مف المقكمات كالمسممات التي يككف فييا مجاؿ البحث معقكؿ 
 الصارمة لمعمـك التجريبية كالعقمية. كااللتزاماتكمحتمؿ بعيد عف الحسابات الدقيقة 

 : مقومات الحجاج -أ
تقـك عممية الحجاج عمى ثالث ركائز أساسية ىي: المتكمـ كالمستمع كالخطاب، كلكؿ    

مف ىذه الركائز دكر كمكانة في عممية اإلقناع كالذم ال يتحقؽ إال مف خالؿ تفاعميا معان 
كىذا ما قد أكده بيرلماف قائال: بما أٌف الغاية مف الحجاج إثارة المستمع كاستمالتو نجك 

اد تزكيتيا اك زيادة تزكية كليس استنباط النتائج مف بعض المقدمات فإنيا األطركحات المر 
ال تدكر في فراغ، كميا تقتضي تماس فكرم لمخطيب كالمستمع، ينبغي لمخطاب أف يككف 

كمف ىذا القكؿ  [3]مسمكعان كلمكتاب ما أف يككف مقركء إذ بدكف ىذا يغدك تأثيرىا صفرا

                                                           
 .361محمد الكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص -1

2 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p23 
 .86محمد سالـ كلد محمد األميف، مفيـك الحجاج عند بيرلماف كتطكره في البالغة المعاصرة، ص  -3
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لة المستمع الذم يعد طرؼ ميـ في العممية الحجاجية نستنتج أف الحجاج ييدؼ إلى استما
  لذلؾ كجب عمى الممقي العناية بالمتمقي كأخذ باالعتبار عكاطفو كأفكاره كأحكالو.

كعالكة عمى ذلؾ البد أٌف يككف الكالـ كاضح مسمكع لدل المخاطب كمقركء حتى يتحقؽ 
ا تكيُّؼ الخطيب مع مستمعو االمر المرغكب فيو، إذ أف فاعمية الحجاج عند بيمماف أساسي

إذ أف كؿ شيء في الحجاج مرتبط كبالتالي فالمستمع ىك محكر العممية الحجاجية في 
 نظر بيرلماف.

كالبد أف نشير غمى طبيعة المستمع حيث أف لكؿ خطاب مستمعو الخاص بو كىنالؾ 
أيضا مستمع خاص أم الخطاب خاص بو ىك كىناؾ مستمع ككني لو خصكصية أيضا 

مخاطبة القاضي لممتيـ ككضعية السامع  كمثاؿلخطاب لكف ليس ىك المستيدؼ في ا
 التي يتخذىا الشرطي األكؿ )المتيـ( خاص أما الشرطي فيك مستمع ككني.

كأكثر دراية ميكلو رغباتو ثقافتو مف خالؿ ما يككف بينيما  كيرل بيرلماف أف مخاطبة الفرد
 [1]اإلقناع كالتأثيرة كىذا ما يساعد عمى خمؽ الكضعية المناسبة بمف تحاكر أسئمة كأجك 

فإذا تجاىؿ ىذه الجكانب فيك سيجد عراقيؿ حائؿ يحكؿ بينو كبيف إقناع المستمع 
"فالخطيب الذم ال يمتفت إلى مطالب المستمع ىك شخص اناني أك انو ال يتحدث إال مع 

 [2] نفسو..."
صو، شخصيتو، رغباتو، ميكلو، لتسيؿ عمينا اختيار كعميو فإف معرفة ىيئة المستمع تخص

لغة الحكار معو كتييئة كضعية اإلقناع فمذا عمى الخطيب اإلحاطة بمقاـ خطيبو 
 كمستكياتيـ المختمفة كاالجتماعية كالسياسية.

كقسـ بيرلماف الخطابات كميز بيف الخطابات التي تيدؼ إلى اإلقناع أك اإليقاف يقكؿ  -
حمد الكلي: "إٌف تميز بيف الخطابات المتكجية إلى بعض الناس كبعض في ىذا السياؽ م

                                                           
، تحسيف بف ىاشـ، نظرية الحجاج عند 369ينظر: محمد الكالي، االستعارة في محطات يكنانية كعربية كغربية، ص -1

 36شاييـ بيرلماف ص 
2 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p29 
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الخطابات المتكجية لكؿ الناس، يسمح بالفيـ الجيد لما يعارض بيف الخطاب االقناعي 
اليقيني المكجو إلى المستمع الخاص  فالبد مف التميز إذا بيف الخطاب[ 1]كالخطاب المكقف

 الككني حتى يحصؿ الفيـ. المستمعكالخطاب االقناعي المكجو إلى 
يشترؾ المتمقي كالممقي في سمة التأكيؿ فيك رابط بينيما ىك الذم يعطي لمكممات معاني 
جديدة فتأكيؿ يكسب معاني مدلكالت أخرل بخالؼ الخطاب العممي المستقؿ عف التأكيؿ 
كيمكف في ىذه الفكرة إدراج أىـ المالحظات التي كردىا محمد الكلي، المتعمقة أساسان 

  حجاجية.بالعالقة التخاطبية ال
مسمكح لممتكمـ اختيار مستمعو فيذا شيء طبيعي لكف ال يمكنو أف يمنع أبان كاف مف  -

 االستماع إليو.
ال يستطيع منشئ الخطاب أف يفرض عمى مخاطبو خطابو الذم ربما ال يصؿ إليو  -

 أحيانان أك قد يتمقى خطابا لـ يرسمو إليو.
ا إذ قد يتسع حاؿ التأكيؿ فيو ليخرج كما يقاؿ عمى الخطيب ينطبؽ عمى الخطاب أيض -

 عف مقصد المتكمـ أك يتعارض معو ليطالبو التغيير كالتجديؿ بالحذؼ أك الزيادة.

 : منطمقات الحجاج -ب
يسعى الخطيب جاىدا إلى انتقاء الخطاب المؤثر مما يستمـز عميو التالـؤ كالتكيؼ مع 
مستمعو لكي يناؿ القبكؿ مف طرؼ المتمقي ثـ يتخذ مف ذلؾ منطقا أك مقدمة لو في بناء 
حجاجو، كما يرل بيرلماف "ألف الغاية مف الحجاج ىي أٍف تخص النتائج بنفس االستمالة 

يا المسممات، كتفاديان لمفشؿ في أداء القصد، فإٌف الخطيب ال أك القبكؿ التي تخص ب
، أك التي تككف مقبكلة أيضا عند  ينبغي لو التسميـ إاٌل بالمسممات التي تتمتع بقبكؿ كاؼو

 [2] المستمع.
                                                           

 .371-370محمد الكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -1
2 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p 35. 
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بمعنى اف المتكمـ ينطمؽ مف مقدمات بدييية كمسممات معركفة لدل الجميع يسمـ بيا 
 التسميـ كالقبكؿ إلى النتائج. المتمقي كيقبميا لينتقؿ ىذا

كلقد اعتنى بيرلماف بيذه المنطمقات كأكالىا عناية خاصة ككقؼ عند مصادرىا  -
كمكاردىا كمادىا كقاؿ بضركرة التميك بينيا خاصة التي ترتبط بالكاقع كالتي تقترف 

 كفيما يمي تفاصيؿ ذلؾ: [1] باالفتراض أك بالتي تشتمؿ عمى القيـ كالتراتبيات )السالسـ(
 (: les faits et les véritésالوقائع والحقائق ) -1

كتككف متفقة  [2]تعد الكقائع كالحقائؽ مصدران لممسممات لمخطيب تفرض بعناصرىا نفسيا،
كمشتركة بينيـ كال يتـ النظر إلييا مف زاكية حجاجية ذاتية فقط بؿ البد أف يستحضر 

ما تككف قابمة لرفض كدحض مف قبؿ المستمع، لذا ال يمكف مكقؼ المستمع إزاءىا، غذ رب
تسميتيا كاقعة أك حقيقة إاٌل بعدما نفترض بصددىا كجكد اتفاؽ ككني مشترؾ بعيد عف 
 [3]الطعف كالنقد، ألنيا إذا كانت في مكضع طعف فالخطيب ال يعتد بيا في حجاجو

كبالمقابؿ ىناؾ حقائؽ يسمـ بيا السامع مباشرة سكاء أكانت دينية أـ غيرىا، بحيث تككف 
معصكمة مف الطعف كالنقد، كضامنة لمكقائع كالحقائؽ، كذلؾ ىك الشرط األساسي لتسميـ 

 [4] بيا ىك اف تككف سميمة كليا نمط ثابت.
 اتو عمى االفتراضات.إلى جانب ىذه الكقائع كالحقائؽ قد يعتمد المتكمـ في مقدم -
 :  les présomptionاالفتراضات  -2

[ 5]يحصؿ التسميـ باالفتراضات مف خالؿ ماليا مف عناصر تقكييا في مسار الحجاج     

تقدـ مبررات كافية لدعـ اعتقاد معقكؿ، عمى الرغـ مف ككنيا غير أكيدة لكنيا حيث 

                                                           
 .42ينظر: الحسيف بنك ىاشـ، نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف، ص -1
 .25-24عبد اهلل صكلة، نظرية الحجاج، ص ص  -2
 .43الحسيف بنك ىاشـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -3
 .43، ينظر: المرجع نفسو، ص373محمد الكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -4
 .25عبد اهلل صكلة، في نظرية الحجاج، ص -5
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ترتبط بما يحدث عادة، كالمعتاد ىك مف الكاقع أم مما كقع سابقا فيي إذان مقترنة بتجربة 
كحس مشترؾ، لكنيا أقؿ كثكقية مف حقائؽ كالكقائع التي يمعف أف تقدميا أك تكذبيا فمثال 

كمع ذلؾ قد نجد قائمة عريضة طكيمة  كحيادتيوفي مينة الصحافة يشترط نزاىة الصحفي 
 شيف كالمظمميف.لصحافييف المرت

 يذكر بيرلماف في ىذا الصدد جممة مف االفتراضات أك المظنكنات ذات بعد عاـ مف قبيؿ:
 مظنكف أف نكعية األفعاؿ تكشؼ صفات فاعميا. -
 مظنكف مصداقية الطبيعة التي تجعمنا نصدؽ لما يقاؿ لنا ىك رد فعمنا األكؿ. -
 إلى فيمنا ميما.مظنكف االىتماـ الذم يجعمنا نعد كؿ ممفكظ يصؿ  -
 المظنكف المتعمؽ بعد كؿ فعؿ إنساني ذم معنى. -

مف ىنا نقكؿ أف االفتراضات كالمظنكنات تعد مسممات ترتكز عمى افتراض المسبؽ 
كلذلؾ كانت  [1]تبعان لمقاـ المتكمـ كالسامعالمبني عمى ما يجرم في العادة، كىي متغيرة 

 [2]المسممات احتمالية قابمة لمنقض، يقكؿ محمد سالـ، مسمماتو ال تعدك أف تككف احتمالية"
 : les valeursالقيم  -3
تخضع األحكاـ القيمية في الحقيقة إلى مكقؼ المتكمـ كنظرتو لألشياء حيث تعرؼ    

كالسمبية مف مكقفو إزاء ما تعرفو أك تحطو، بمعنى أف ىناؾ مراتب  القيمة اإلجابية
لتصنيؼ ىذه األحكاـ مثال ما يعبر عنو بالكممات بأنو حٌيد كصائب أك حقيقي ككاقعي 
يككف ساميا، بينما يكصؼ بأنو قبيح أك زائؼ يعد منحطا، لذلؾ فالقيـ تسجؿ عادة مكقفا 

 [3]إما مع ما ترفع مف شأنو أك ضده. 

                                                           
1 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p 39. 

 374.محمد الكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
3 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p 40. 
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ر اف ىذه القيـ في نظر بيرلماف قد تككف محؿ إجماع لدل الجميع المسممة إذا لـ غي
تحدد أما إذا حٌددت كضبطت فإنيا تصبح مكضكع اعتراض، ثـ يقسـ ىذه القيـ إلى 

  قسميف: قيـ مجردة نحك العدؿ كالجماؿ، كقيـ مممكسة مثؿ الكنيسة كفرنسا.
قائال: " ينبغي في التحميؿ الحجاجي التميز  كىنا يشٌدد بيرلماف عمى ضركرة التميز بينيا

 بيف... القيـ المجردة مثؿ الجماؿ العدؿ كالحؽ كالقيـ المممكسة، مثؿ فرنسا كالكنيسة".
فالقيـ المجردة تكتسي طابعان تجريديان )معنكيا(، في تربط الثانية إٌما بكائف أك مجمكعة، أك 

)تفردىا(، كلذلؾ ال يمكف ضمف الحجاج  مؤسسة أك جماعة فتطكر إلييا في كحدانيتيا
االستغناء عف القيـ المجردة أك المممكسة، إذ قد نعمؽ بعضيا ببعض بحسب الحاالت، 
كمف ثـ فيي عنصر أساسا مف عناصر الحجاج حيث تقكـ بدكر فعاؿ في بناء الثقة بيف 

 [1].المتحاكريف
مراتب تحدد قيمتيا تجدر اإلشارة إلى أف ىذه القيـ تصنؼ في إطار الحجاج ضمف 

 [2] كدرجة حجاجيا.

 (: les hiérarchiesالترتبّيات )الساللم  -4
يرتكز الحجاج إلى جانب القيـ عمى تراتبية الحجة بحسب قكتيا دعامتيا الحجية،      

كىي تقسـ إلى قسميف: تراتبية مادية محسكسة، مثؿ عٌد اإلنساف أعمى درجة مف الحيكاف 
 [3] .كاإللو أعمى درجة مف اإلنساف كتراتبية مجردة نحك: سمك العادؿ عمى النافع

اء أكانت مممكسة أـ مجرٌدة تقـك عمى تراتبية كسٌممية مما يجعؿ كبناء عميو، فإف القيـ سك 
 [4].القيـ في حٌد ذاتياأىـ مف  بتراتبيياالكعي 

                                                           
 .112محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
 .375محمد الكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2

3 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p 43-44. 
 .112محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة مرجع سبؽ ذكره، ص  -4
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بٍيد أف التعمؽ كالتمحيص في البحث عف ىذه القيـ قد يقكدنا إلى الكصكؿ لمقيـ المشتركة 
حيث : إننا الشبيية باالحتماالت كالتي صنفيا أرسطك قديما إلى مكاضع مشتركة كخاصة 

نستطيع أف نميز بيذا الصدد ما كاف القدماء... كبالخصكص أرسطك بصفكنو المكاضع 
  [1] المشتركة كالمكاضع الخاصة.

 أم أف فكرة الترتيب معركفة منذ القديـ، كمف خالليا تتمكضع كتتمكقع المسممات.
عمييا المتكمـ  كىكذا تعد الكقائع كالحقائؽ كاالحتماالت كالقيـ كالمراتب مسممات يبني

حجاجو كلذلؾ فيي نقطة االنطالؽ الحجاج، كىنا نشير إلى اننا عرضنا المقدمات 
 .أنكاعياالرئيسية فقط، كىناؾ مقدمات كمنطمقات أخرل لـ نذكرىا مف قبيؿ المكاضع 

 :   تقنيات الحجاج عند بيرلمان وزميمو تيتيكا -ج
قنيتيف أك طريقتيف حجاجيتيف اثنيف لقد حصر بيرلماف كتيتيكا أشكاؿ الحجاج في ت     
 ىما:

 procédé de( كطريقة الفصؿ )procédé de baisonطريقة الكصؿ )
dissociation) 

 طرائق الوصل أوال:
الطرائؽ االتصالية كالمقصكد بيا التي تقرب بيف العناصر المتباينة في أصؿ  أك    

إبراز تمؾ العناصر في بنية كجكدىا، فتتيح بذلؾ قياـ ضرب مف التضامف بينيا لغاية 
كاضحة كلغاية إبراز تمؾ العناصر في بنية كاضحة، كلغاية تقكيـ احد ىذه العناصر 

 [2] بكاسطة اآلخر تقكيمان ايجابيان أك سمبيان.
 كقد حصر الباحثاف ىذه األشكاؿ االتصالية في ثالث أنكاع مف حجج ىي:

                                                           
1 - ch.perelmen, lempire Rhétorique, p 43-44. 

 .32عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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االقناعية مف شابيتيا لطرائؽ الشكمية : التي تستمد طاقتيا الحجج شبو المنطقية -1
كالمنطقية كالرياضية في البرىنة مثؿ: التناقض كالتماثؿ التاـ كالجزئي كقانكف التعدية... 
لذلؾ قد تكظؼ ىذه الحجج مفيكمي التناقض كعدـ االتفاؽ، التعارض ىك اجتماع حكميف 

ير الالئقة منيا متناقضيف في فرضية أك خطاب ما، يعتبر اختبار فرضيتيف إلقصاء غ
لممقاـ، بذلؾ يككف لكشؼ المحاجج عف التعارض بيف قضيتيف في حجاج خصمو، أك 

 بيف فرضيتيف يريد إقصاء أحدىما إلقناع مخاطبيو األخرل أبمغ األثر في كشؼ 
 [1] التناقض.

: كىذه الحجج ال تعتمد عمى الكاقع، كغنما تعتمد الحجج المؤسسة عمى بنية الواقع -2
ربة كعمى العالقات الحاضرة بيف األشياء المككنة لمكاقع، فيذه الحجج تأتي عمى التج

لتفسير األحداث كالكقائع فتأتي لتكضيح العالقات الرابطة بيف عناصر الكاقع كأشيائو، 
فالمحتج في استخدامو ليذا النكع مف الحجج عمد إلى تأكيد أطركحتو أك خطابو مف 

ي عميو حججيا كتسعى إلى إقناع المتمقي مف خالؿ خالؿ االعتماد عمى الكاقع لما تبن
ذلؾ البناء، كمف بيف ىذه الحجج نجد: )الحجة السببية، حجة التبذير، حجة االتجاه، حجة 

 التجاكز، حجة السمطة، حجة الشخص كأعمالو(.

 :الحجج المؤسسة لبنية الواقع -3
ا تأتي لبنائو، فيي بذلؾ كىذه الحجج تعاكس الحجج المؤسسة عمى بنية الكاقع ألني       

تؤسس الكاقع كتبنيو، أك عمى األقؿ تربط بيف عناصره كمككناتو كال يتأتى ىذا التأسيس 
لمكاقع إاٌل بكاسطة الحاالت الخاصة كالمثؿ كاالستدالؿ بكاسطة التمثيؿ، كما يدخؿ ضمف 

بالربط  التشبيو كاالستعارة كالشاىد، فيذه الحجج تتخذ مف عناصر الكاقع مككنات تقكـ

                                                           
 .120ذكره، ص محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة مرجع سبؽ  -1
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يستطيع مف خاللو المحتج أك الممقي ليذا الخطاب إقناع بينيا بعالقات تبني كاقعان جديدان 
 [1] المتمقي بفحكل ذلؾ الخطاب.

 ثانيا: طرائق الفصل أو الطرائق االنفصالية في الحجاج
 يقع ىذا الفصؿ إاٌل في العناصر التي تؤلؼ كحدة كاحدة يتـ تجزئتيا غاية حجاجية    

مف ذلؾ تكظيؼ عناصر الربط كالكصؿ كالعطؼ النحكية في الخطاب الحجاجي، ككذلؾ 
استخداـ جمؿ اعتراضية تحمؿ أفكار معينة مؤكدة ناقصة لما قبميا أك بعدىا، كغالبا ما 

 يستخدـ ذلؾ في الحدكد كالتعريفات.
لجمؿ إٌف الفصؿ بيف عناصر الحد الكاحد اك البنية القكلية الكاحدة، سكاء كاف با

يشؾ...( ىذا  -يخاؿ -يظف -يتكىـ-االعتراضية أـ كاف باألفعاؿ غير اليقينية )يزعـ
 [2] الفصؿ اليدؼ منو إسقاط أحد العنصريف المفصكليف ثـ التأكيد عمى الباقي منيـ.

الحجاجي بكاسطة الطرائؽ المغكية كالكتابية ما ذكرنا منيا كما لـ نذكر يتمثؿ دكر الفصؿ 
القارئ عمى تمثؿ مظيريف اثنيف لشيء الكاحد أك المعطى الكاحد، في جمؿ السامع ك 

مف حيث أنو  أٌكؿ ما تصادفو الحكاس كيراه الفكر،  مظير زائؼ ظاىرم خٌداع بٌراؽ،
كمظير ىك الحقيقة عينيا، عمى أٌف طريقة الفصؿ ىذه ال تعيف السامع أك القارئ عمى 

لى ترؾ إلحاح تمثؿ حقيقة األشياء فحسب، بؿ ىي تدعكه ب إلى معانقتيا فيي الحقيقة كا 
 [3] غيرىا فيك الزيؼ.

أٍف يككف الخطاب  -كخالصة ىذه التقنيات الحجاجية كميا في نظر بيرلماف كزميمو تيتكا
في الحجاج عمى قدر المقاـ، بحيث يتطابؽ مكضكع الخطاب كأسمكبو فال يضطر 

                                                           
-331عبد اهلل صكلة، الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو، مف خالؿ مصنؼ الحجاج: مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -1

343. 
 .132محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
 .346عبد اهلل صكلة، الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو، مرجع سبؽ ذكره، ص  -3
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مكاقؼ كالمكاقع... إلى غير المحاجج في فترة الحقة مف خطابو إلى التراجع أك تغيير ال
 [1] ذلؾ مف المنغصات الحجاجية التي تفقد الحجاج مصداقيتو، ككذا الذم يقـك بيا أيضا.

 منطمقاتو( كور )نظريتو والحجاج عند د -1-4
 :الحجاج مفهومو ومبادئو -أ

الحجاج أف تقدـ الحجج كاألدلة التي تقضي إلى نتيجة معينة، كىي مجمكعة مف     
كرك بقكلو: "إٌف المتكمـ إذ يحاج إنما كيعٌرفو د [2] التسمسالت االستنتاجية داخؿ الخطاب.

( أك 2( كمجمكعة مف األقكاؿ تقكده إلى اإلذعاف كالتسميـ بقكؿ آخر )ؽ1يقٌدـ قكالن أٌكال )ؽ
المتكمـ يمثؿ  بمعنى أف القكؿ األكؿ الذم يصدر مف [3] مجمكعة مف األقكاؿ األخرل"؛

 كىك يقكد إلى التسميـ بنتيجة معينة.حٌجة 
كىك ما يكضحو أبك بكر العزاكم في تعريفو لمحجاج بأٌنو: "إنجاز متكاليات مف األقكاؿ    

 [4] بعضيا ىك بمثابة الحجج المغكية، كبعضيا اآلخر ىك بمثابة النتائج التي تستنتج منيا"

جية(، ألف التراكيب المغكية بحدِّ كبناء عميو فالمغة بحدِّ ذاتيا تحمؿ الحجاج )السمة الحجا
ذاتيا تؤدم دكران إقناعيان كتأثيران بارزان، كتتجمى ىذه البنية فيما يسمى بالممفكظات التي 

 [5] يجرم تكظيفيا كتشغيميا داخؿ الخطاب.

عمى بينة األقكاؿ المغكية كعمى تسمسميا ككيفية تكظيفيا ضمف  بيذا يصبح الحجاج قائـ
الخطاب. كيمكف التمثيؿ لقكلنا : )أنا مريض، أف في حاجة إلى الخمد لراحة(، )البحر 

 ىادئ، إذان السباحة مسمكحة(. 
                                                           

 .133محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
 .57أبك بكر العزاكم، الحجاج كالمعنى الحجاجي )مقاؿ(، ضمف كتاب التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو، ص -2

3 - Ducrots Ansconbre, l’argumentation dans la langue, p 41. 
 .57الحجاج في المغة ضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو، صأبك بكر العزاكم،  -4
يقكؿ ديكرك: " أما النظرية فتتعمؽ بالطريقة التي بيا نستطيع استعماؿ الممفكظ في خطاب حجاجي" أكزفالد ديكرك  -5

 .72، ص5الساللـ الحجاجية، ترجمة صابر الحباشة، ضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو، ج
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مف خالؿ المثاليف: نالحظ أٌف المتكمـ يقدـ الحجة، كىي المرض الذم يستدعي الراحة 
كؿ(، ككذلؾ األمر بالنسبة لممثاؿ الثاني لما يككف البحر ىادئ فيذا )في المثاؿ األ

 [1] يقتضي السباحة فيو كفي المثاليف يقدـ المتكمـ حجة إلقناع مخاطبو بنتيجة معينة.
مختمؼ عف االستدالؿ ًلككنو مرتبط ببينية الخطاب مف خاللو ربط  كرككالحجاج عند د   

الذم  خالفا لالستدالؿالحجة بالنتيجة، كالتي ال تخرج عف حيز قكانيف الخطاب كنظامو، 
 تدخؿ فيو اعتبارات أخرل قد تككف خارجية )خارجة عف الخطاب( مثؿ: قضايا الككف.

لغكييف كليس بيف قضيتيف، كىذا ما  كرك ىك عالقة بيف عمميفإذف فالحجاج عند د   
 يجعمو )الحجاج( مختمفان عف االستدالؿ.

أما مكضكع الحجاج عنده فيك: "بياف ما يقتضيو القكؿ مف قكَّة حجاجية تمثؿ مككنا  -
ال ينفصؿ عف معناه، يجعؿ المتكمـ في المحظة التي يتكمـ فييا يكٌجو قكلو كجية أساسيا 

 حجاجية ما.
كقاؿ أنيا تمثؿ عنصران دالليان يقدمو  [2]ي نظريتو لمفاىيـ الحجة،كقد تعرض ديكرك ف

المتكمـ لصالح العنصر الداللي آخر، قد يرد في شكؿ قكؿ أك نص أك مشيد طبيعي أك 
سمكؾ غير لفظي كما تككف ظاىرة مضمرة بحسب السياؽ كتتميز ىذه الحجج المغكية 

 بجممة مف الخصائص منيا:
متكمـ حٌجة قد تؤدم إلى حجة أخرل، كذلؾ بحسب السياؽ الذم : يقدـ الأنها سياقية -1

 يمنحيا صبغىة حجاجية، مما يعني أٌف لو دكران فاعالن في الحجاج.
ة ما يدافع أنها سببية -2 : إذ تحمؿ كؿي حجة قيكة حجاجية معينة، فقد يقدـ المتكمـ حجى

كف مناقضة قضية معينة، لكف في المقابؿ يستدؿ الخصـ بحجة أخرل، تكبيا عف 

                                                           
 .29، ص1العزاكم، حكار حكؿ الحجاج، األحمدية، الدار البيضاء، المغرب، ط ينظر: أبك بكر -1
صابر الحباشة، تمكيف الخطاب فصكؿ مختارة مف المسانيات كالعمـك الداللية كالمعرفية كالتداكلية كالحجاج، ص  -2

204. 
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كمضادة ليا تككف أكثر قكة منيا، أم ىناؾ حججان قكية كأخرل ضعيفة كىي تترتب 
 [1] بحسب درجتيا.

: يمكف لمحجة أف ترفض أك أف تنقض بكاسطة حجة أخرل أقكل قابمة لإلبطال -3
 [2]منيا.
باإلضافة ، سياقا فالحجة إذا تتصؼ بالنسبية كالمركنة، كما أٌف ليا طابعان تدريجيان ك -

إلى قابمية اإلبطاؿ كترتب ىذه الحجج حسب قكتيا كضعفيا في سمـ يسمى السمـ 
 [3] الحجاجي

 :les échelles argumentatives الساللم الحجاجية -ب
 اآلتي:  بالبيافيعرفو أبك بكر العزاكم أنو "عالقة ترتيبية لمحجج" ثـ يكضح ذلؾ     
 

 د                       أكـر زيد عٌدكه                 
 ج                       أكـر زيد صديقو                
 ب                      أكـر زيد أخاه                
 ف= النتيجة )زيد مف أنبؿ الناس خمقان(                       

 النتيجة )ف(. كأدلة تخدـنالحظ أٌف: )د( ك)ج( ك)ب( حجج 

فنجد في المثاؿ أف األقكاؿ )د( ك)ج( ك)ب( أٌف الحجج تستمـز نتيجة كاحدة ىي: )زيد مف 
( مرتبطة بيذه تدليميوأنبؿ الناس خمقان(، لذلؾ تنتمي إلى فئة حجاجية كاحدة )مجمكعة 

                                                           
 59أبك بكر العزاكم، الحجاج كالمعنى الحجاجي)مفاؿ(، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
 .59ع نفسو، ص المرج -2
 .60ينظر: المرجع السابؽ، ص -3
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نو "فئة" النتيجة كتجمعيا عالقة ترتيبية ضمف سمـ حجاجي كاحد، كليذا يعرؼ الٌسٌمـ با
 [1] حجاجية مكجية، كيقكـ عمى شرطيف ىما:

كؿ قكؿ يرد في درجة ما مف الٌسمـ يككف القكؿ الذم يعمكه دليالن أقكل منو بالنسبة  -1
 إلى النتيجة.

إذا كاف القكؿ )ب( يؤدم إلى النتيجة )ف( فيذا يستمـز أٌف )ج( أك )د( الذم يعمكه  -2
 غير صحيح. درجة يؤدم إلى النتيجة نفسيا كالعكس
 كيمكف تكضيح الشرطيف بمثاؿ، تقكؿ:

 حصؿ زيد عمى درجة أستاذ التعميـ العالي                                         
 حصؿ زيد عمى درجة الدكتكراه                                         
 عمى الماجستير حصؿ زيد                                         

ىذه الجمؿ الثالث تحتكم عمى حجاج تنتمي إلى سمـ كاحد، كتؤدم إلى نتيجة مضمرة، 
مف قبيؿ "كفاءة زيد العممية" أك "مكانتو العممية"، فنالحظ أٌف القكؿ االكؿ يقع في اعمى 
ز درجات السمـ بعده أقكل الحجج في تدليمو عمى كفاءة "زيد العممية كمنزلتو" أك يمكف إبرا

 ذلؾ مف خالؿ ىذا الرسـ : )ف= الكفاءة العممية(
 درجة أستاذ التعميـ العالي -
 درجة الدكتكراه -
 الماجستير -

"كمف  - في عمؿ المحاٌجة بيف  ىنا فإف نظرية الساللـ الحجاجية مبنية عمى كجكد "التالـز
نسبة القكؿ الحٌجة )ؽ( كنتيجة )ف( كمعنى التالـز ىنا ىك: أف الحٌجة ال تككف حٌجة بال

 [1] لممتكمـ إاٌل بإضافتيا إلى نتيجة، قد يصرح بيا كقد تبقى ضمنية.

                                                           
 .59المرجع نفسو، ص  -1



    تاريخ بالغة الحجاج )دراسة نظرية(                                 ثانيال الفصل
 

 77 

 

إجماالن نقكؿ: أف السمـ الحجاجي مجمكعة غير فارغة مف األقكاؿ، تككف مزٌكدة بعالقة 
  [2] تراتبية كتحكمو مجمكعة مف القكانيف الداخمية التي سنتحدث عنيا:

 :قوانين السمم الحجاجي -ج
 السمـ في ثالثة قكانيف نذكرىا عمى النحك التالي:نحضر قكانيف 

: كمفاده إذا كاف قكؿ ما )أ( مستخدمان مف طرؼ loi de négativeقانون النفي  -1
أ( يصبح حجة لنتيجة مضادة، مثاؿ: محمد  -متكمـ ما، ليخدـ نتيجة معينة، فإٌف نفيو )ال

 محمد ليس مجتيد، إنو لـ ينجح. -مجتيد، فقد نجح محمد
أ( ينتمي –إذا جعمنا )أ( ينتمي عمى النتيجة )ف( في المثاؿ األكؿ، فإٌف المثاؿ الثاني )ال 

 إلى المضادة )ال ... ف(.

: يرتبط ىذا القانكف بالنفي كيعد مكمال لو، loi d’inversionقانون القمب  -2
أم إنو كمقتضاه أٌف السمـ الحجاجي لألقكاؿ المنفية يككف عكس سمـ األقكاؿ االثباتية، 

عندما تغدك إحدل الحجتيف أقكل مف األخرل في قكتيا الحجاجية لداللة عمى نتيجة معينة 
يصبح نقيض الحٌجة الثانية أقكل مف نقيض الحجة األكلى في التدليؿ عمى النتيجة 

 المضادة.
 مثاؿ ذلؾ:

 زيد يحتـر كالديو، كحتى جيرانو -
   ال يحتـر زيد جيرانو، بؿ كالديو. -

 
                                                                                                                                                                                

 .277طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، مرجع سبؽ ذكره، ص -1
 .61أبك بكر العزاكم، الحجاج في المغة، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
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 ف( -)ال )ف(                         

 ال يحتـر كالديو                                     يحتـر كالديو            
 يحتـر جيرانو                                       ال يحتـر كالديو           

 
 
أف القكؿ إذا  مىكينص قانكف الخفض ع:  loi d’abaissementقانون الخفض  -3

 [1] صدؽ " في مراتب معينة مف السمـ، فإف تقضيو يصدؽ في المراتب التي تقع تحتيا.
 مثاؿ: الجك ليس بارد لـ يحضر كثير مف األصدقاء.

قارص شديد البركدة، أك  البرد أفعاد بعض التأكيالت مف قبيؿ في المثاليف استبفيجرم 
 [2] أٌف األصدقاء كميـ حضركا، ثـ تؤٌكؿ الجممتاف عمى النحك اآلتي:

 إذا لـ يكف الجك باردان، فيك دافئ أك حار. -
 لـ يحضر إاٌل قميؿ مف األصدقاء إلى الحفؿ. -

كىنا نشير إلى صعكبة ترتيب ىذه األقكاؿ التي تخضع لقانكف الخفض الناتج عف     
لسـ حجاجي كاحد، كذلؾ ألنيا ال تنتمي لمفئة الحجاجية نفسيا، كمف ثـ ال  النفي في

تككف في سممية تدريجية فيتحتـ الرجكع إلى القاعدة السابقة التي أكردناىا في بداية الكالـ 
 عف الخفض.

كخالصة القكؿ: أف ديكرك في ىذه القكانيف الخطابية عمى النفي الكصفي المغكم ال 
داللية( مكضحان أىـ قكانينو  المقترف ببنية المغة )بعدىا ظاىرة تركيبيةالمنطقي الجدلي، 

  التي تنعكس عمى الحجاج المغكم مف خالؿ السمـ الحجاجي.
                                                           

 .277العقمي، مرجع سبؽ ذكره، ص طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر -1
 102أبك بكر العزاكم، الحجاج في المغة، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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في ككنيا تسيـ في إخراج قيمة القكؿ  كمف ىنا تظير لنا أىمية نظرية الساللـ الحجاجية
الحجاجي مف حيز المحتكل الخبرم لمقكؿ"، مما يعني أف القيمة الحجاجية لمقكؿ مرتبطة 
بالتنظيـ الداخمي لمغة، ليست بمعيار الصدؽ كالكذب، كننبو ىنا كذلؾ إلى السمـ 

 الحجاجي مقترف بمحدد لكجيتو كاالتجاه الحجاجي.

 :لحجاجيالتوجيو أو االتجاه ا -د
حد إاٌل بكاسطة االتجاه الحجاجي ىذا األخير يككف ٌف القيمة الحجاجية ال يمكف أف تإ    

عمى ركابط حجاجية كعكامؿ  مستمألإٌما صريحان أك مضمران، فإذا كاف القكؿ معيٌنان 
التي تمثؿ طريقة  تعميمات حجاجية، فإف ىذه الركابط كالعكامؿ تككف حاممة لمؤشرات ك

ؿ أك الخطاب، أمٌا إف كاف القكؿ غير معيف، فإٌف التعميمات تككف محددة تكجيو القك 
لالتجاه الحجاجي الذم يستنتج مف األلفاظ كالمفردات ككذا مف السياؽ التداكلي كالخطاب 

 العاـ.
 [1]كبناء عميو، تحمؿ الركابط الحجاجية عمى تقكية درجة التكجيو إلى نتيجة ما.

 :الحجاجيةمل او الروابط والع -ه
قمنا سابقان اٌف المغة الحجاجية تتجمى في بنيتيا، حيث تتضمف مف األدكات كالركابط      

الحجاجية ال يمكف أٍف تدرؾ قيمتيا إاٌل بالرجكع إلى سياقاتيا لذلؾ يعد الحجاج فعالن لغكيان 
 .مؤشران عميو بركابط كأدكات كعبارات ميمتيا الرئيسية تكجيو الممفكظ كجية حجاجية

كمف ىذا المنطمؽ برزت اىتمامات ديكرك بالركابط نظران لما تؤديو مف دكر كبير في 
انسجاـ الخطاب تقكؿ أٌف ركبكؿ: "قد أدت أعماؿ أكزكالد ديكرك إلى شيكع الركابط 

ىذه الركابط تسيؿ عممية  [2]التداكلية أك الخطابية في عمـ الداللة كفي التداكلية أساسا
                                                           

 .62أبك بكر العزاكم، الحجاج كالمعنى الحجاجي لتحاجج، ضمف كتاب )طبيعتو، مجاالتو ككظائفو(، ص -1
، شكرم المبخكث، الحجاج في المغة، ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد  -2 الغربية مف أرسطك إلى اليـك

 .376ص 
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ىذا الخطاب كتكجيو العمميات التأكيمية فال يمكف التأكيؿ كفيـ  تأكيؿ الخطاب، أم فيـ
الخطاب دكف ىذه الركابط أبدان، فيي متعمقة بالطبيعة االصدائية كالخطابية كقد حددت 

 كظائفيا في ثالث كظائؼ ىي:
 ربط الكحدات المسانية الكبرل أك الكحدات الخطابية. -
 كتناسقيا )الكممة، النص(الكشؼ عف بنية الكحدات المسانية  -
  الكشؼ عف نتائج الممفكظ التي بدكنيا ال يمكف الظفر بأم معنى أك غاية مف الممفكظ. -

بناء عميو، تعمؿ الركابط عمى الربط بيف قكليف أك قضيتيف أك حجتيف بغية الكصكؿ إلى 
 ثكف دينارا.نتيجة كحددة كيمكف التمثيؿ لذلؾ بقكلنا: لف تفتقر، فما شمف التذكرة إال ثال

الحجة قد حد مف احتماالتيا الحجاجية  فنجد دخكؿ رابط الحصر في الجممة التي بيا
 [1].ليكجو بذلؾ الممفكظ نحك نتيجة ايجابية ىي:" لف نفتقر"

تربط  كمف ىنا نجد أف الركابط متنكعة كمختمفة ككذا متعددة فقد تككف إٌما ركابط حجاجية
بيف األقكاؿ مف خالؿ عناصر نحكية كػ: الكاك، الفاء ... أك مختمؼ حركؼ العطؼ... 
ٌما ركابط استنتاجية تمخيصية مثؿ: )إذف، ىكذا، كعميو( أك ركابط حجاجية مضادة نحك:  كا 
ذا تأممنا المغة العربية مثال فإننا سنجد الكثير مف الركابط  )لكف، ريغـ ذلؾ، غير أنو( كا 

، بؿ إذا، السيما، إذ، ألف، بما أٌف... مع ذلؾ،ربما، تقريبا، إنما، ما ... مثؿ: لكف
 إاٌل...الخ.

كقد قدـ ديكرك كصفا حجاجيان جديدان ليذه الركابط كاألدكات يعدىا دليال لمكصؼ التقميدم 
( قدركىا ال يقتصر عمى إضافة معمكمة لمقكؿ، بؿ mêmeمثاؿ عمى ذلؾ: كممة )حتى 

أقكل مف المذككرة قبميا بحيث تزيد قكة في القكؿ بقكؿ ديكرك: "لنأخذ إدراج حجة جديدة 
ممفكظة كتب جاؾ فركضو حتى إنو تناكؿ حساءه دكف عبكس" كجكد )حٌتى( يعني أٌف 

، أما العكامؿ الحجاجية الجممة الثانية ىي أكثر إذىاالن، كأكثر مفارقة مف الجمة األكلى

                                                           
 .63أبك بكر العزاكم، الحجاج في المغة، مرجع سبؽ ذكره، ص -1
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تقٌيد اإلمكانات الحجاجية التي نجدىا في قكؿ فإنيا تختمؼ عف الركابط بككنيا تضيؼ ك 
ما، كتكٌجيو نحك نتيجة معينة )بمعنى الحٌد مف تعدد النتائج(، فضالى عف ككنو يرتقي 

 بالممفكظ مف الكظيفة االبالغية إلى الحجاجية فمثالن قكلنا: إنما زيد شاعر.
ممفكظ نحك نتيجة كاحدة نالحظ في ىذا المثاؿ )إٌنما( التي تعٌد عامالن حجاجيان، كٌجيت ال

أاٌل كىي: حصر يزيد في الشاعرية، كىذه النتيجة التي يريد المتكمـ إيصاليا لممتمقي الذم 
قد يتكىـ أف زيدان كاتب، فمك حذفنا العامؿ )إنما( لصار الكالـ لمجرد اإلبالغ كاإلعالـ 

 فقط.
جماالن نقكؿ: إٌف لمركابط كالعكامؿ دكران بارزان في الحجاج، كى ك ما جعؿ كثيران مف كا 

الحجاجييف في مقدمتيـ ديكرك، كأٌف ركبكؿ جاؾ مكشالر ييتمكف بيا ضمف كتبيـ 
 كيغردكف ليا مقاالت ذلؾ أنيا تعد ركنا مف أركاف نظرة الحجاج.

كبعد الحديث عف الركابط كالعكامؿ الحجاجية ننتقؿ لمحديث عف المكاضع التي تمثؿ 
 الخطابية بصفة خاصة.عنصرا ميما في العممية الحجاجية ك 

 :les topoiالمواضع والمبادئ الحجاجية  -و
إف الركابط كالعكامؿ الحجاجية كحدىا ال تكفي لضماف سالمة العممية الحجاجية، بؿ     

البد ليا مف قاعدة تضمف الربط بيف الحجة كالنتيجة ىذه القاعدة تعرؼ بالمكاضع 
 [1] كتتميز ىذه األخيرة بجممة مف الخصائص كىي: كالمبادئ الحجاجية،

إنيا تشمؿ مجمكع المعتقدات كاألفكار المشتركة بيف األفراد داخؿ امجمكعة بشرية  -1
 معينة.

 : إذ تصمح لعدد كبير مف السياقات المختمفة.العمومية -2
مؿ/ : تقيـ العالقة بيف محمكليف تدرجيف أك بيف مسمميف حجاجييف )العالتّدرجية -3

 النجاح(.
                                                           

 .66-64أبك بكر العزاكم، الحجاج في المغة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  -1
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 : يمكف إبطاؿ مبدئ حجاجي بالرجكع إلى السياؽ الذم يرد فيو.النسبية -4
كمنو نقكؿ: تمثؿ المكاضع كالمبادئ الحجاجية مجمكعة مسممات كالمعتقدات المشتركة 
بيف األفراد كالمتكاضعيف عمييا، يسمـ الكؿ بصدقيا كصحتيا ألنيا تعتبر معيار فشؿ أك 

كمف ىنا فإف لممكاضع أىمية عظمى في عممية الحجاج، إذ مف خالليا يتـ  [1]نجاح لمعمؿ
عف ككنيا  االنسجاـ بيف المتخاطبيف، كيصؿ المحاجج عف طريقيا إلى مبتغاه، فضال

كلذلؾ اىتـ بيا كثيران أرسطك كبيرلماف كديكرك  [2]تضمف سالمة الحجاج كتنسيقو،
 كأنسككمبر كغيرىـ.

لحجاج في المغة التي أرسى معالميا ديكرك كزميمو قد اتخذت كخالصة القكؿ: إف نظرية ا
الخطاب كالمغة منطمقا كغاية، بغية الكشؼ عف بنيتيا الحجاجية ذلؾ انطالقا مف التركيز 

 عمى بعدىا التداكلي الذم يشكؿ فيو الفعؿ المغكم مجاالن لمحجاج.
لداخمية لمغة أك الخطاب كىكذا يعد الحجاج عند ديكرك لغككيا، إذ انو ينطمؽ مف البنية ا

كبالتحديد مف التمفظ الذم سبؽ بحثو مع أك ستيف كسيرؿ، كلذلؾ درجت أعمالو ضمف 
 عمـ الداللة.

كنستنتج مما تقدـ ذكره أٌف الٌنظرية الحجاجية المغكية تخالؼ التكجو البالغي الجدلي الذم 
، ألنيا تبتعد عف المنطؽ كتنكب عمى دراسة الخطاب، كفي ىذا الصدد يقكؿ قاده بيرلماف

ديكرك: " إف البرىنة كالحجاج بالنسبة إلٌي يتصالف بنظاميف مختمفاف تمامان، نظاـ ما 
كبتحديد ديكرك لمجاؿ الحجاج يككف  [3]نسميو عادة " المنطؽ" كنظاـ ما أسميو "الخطاب"

راستو لمحجاج ليصير بذلؾ تكجيو متمايز عف بيرلماف قد أحدث قطيعة ايسمكلكجية في د
 في نظريتو البالغية المنطقية.

                                                           
 .67أبك بكر العزاكم، الحجاج في المغة، مرجع سبؽ ذكره، ص -1
: شكرم المبحكث، الحجاج في المغة، ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى ينظر -2

، ص   .99. كعز الديف الناجح العكامؿ الحجاجية في المغة ص 380اليـك
 .204مرجع سبؽ ذكره، ص ، نقال عف صابر الحباشة، 12-7أكزفالد ديكرك: الساللـ الحجاجية ص ص  -3
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 يرياالحجاج عند ميشال م -1-5
 :رينظرية المساءلة عند ميشال ماي -أ

مف نظرية المساءلة باعتبارىا نظرية معاصرة بمعالجة الخطاب بصفة عامة كالخطاب     
سكاء أكاف تكاصمي عادم أك حجاجي إقناعي، كقد  الذم يككف ضمف العممية التخاطبية

 [1] أسس ماير ىذه النظرية انطالقا مف مبدأيف:
 :المبدأ االفتراضي في تحميل األقوال -1

كالمجيب  الساءؿاالفتراض  المكجكد لدل كؿ مف  أساستقـك العممية التخاطبية عمى     
المفترضيف، انطالقا مف المقكمات التي تحكـ العممية التكاصمية في السياؽ كالمعمكمات 

كيمية كالتخيمية، إذ يصبح كؿ قكؿ لذاتية، كالقدرات التفكيرية كالتأالمكسكعية كالتجربة ا
سؤاال، تعجبان( افتراض الشيء ما داخؿ سياؽ تخاطبي معيف،  سكاء كاف )خبرا، إنشاء،

ب عف سؤاؿ سابؽ كسؤاؿ لجكاب الحؽ، كىذا يعبر االفتراض عف انتظارات أم جكا
 متعددة كمختمفة تقتضييا العالقات اإلنسانية لتحقيؽ أىدافيا.

 :مبدأ االختالف الشكمي داخل األقوال -2
قناعان، طرح ىذا المبدأ      الكائنة بيف األقكاؿ، كييدؼ إلى تحقيؽ كظيفة القكؿ تكاصال كا 

فات ىي الميزة الحقيقية في العمميات التخاطبية بسبب اعتبارىا تنكعات قكلية كىذه االختال
في الشكؿ كالمضمكف، بؿ باعتبارىا اختالفات يحكميا ضركرات ترتبط بالمعارؼ 
كالخمفيات السياقية كالثقافية التي يتكفر عمييا الذىف البشرم، إٌف اإلنساف يتكاصؿ ليحؿ 

ئمتو كمشكالتو، إنو يتكاصؿ ليبحث كيكحد القكاسـ االشكاالت المعمقة أك ليطرح أس
المشتركة التي تفرضيا الطبيعة التكاصمية اإلنسانية، فالتفكير اإلنساني ىك عبارة عف 

 مساءلة.

                                                           
ـ عشير، عندما نتكاصؿ  نعبر، مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، إفريقيا الشرؽ، الدار عدد السال -1

 .196، ص2007البيضاء، المغرب، 
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في دراستو لمبالغة كالحجاج ينطمؽ مف جدلية المغة كالمعنى ففي نظره  إٌف ماير -
جدلية   الحجاج مرتبط ارتباط كثيؽ بالكالـ، كخاصة الحكار كما يحتكم عميو مف تساؤالت

 تدفع لمحجاج، إذ ليس دكر الحجاج إاٌل استغالؿ ما في الكالـ مف طاقة كتراء.
االقناعية ليا عالقة كطيدة بالمساءلة، ذلؾ أٌف كاألشكاؿ البالغية ذات الكظيفة البالغية 

اعتماد المخاطب عمى الصكرة البالغية في الخطاب ىك في الكاقع ليس إاٌل طرحان لسؤاؿ 
 يقتضي جكابان إشكاليا.

إٌف الصكرة البالغية كتحديدا الشبيو المجمؿ أك البميغ أك االستعارة تمثؿ عند "ماير" الفكر 
مية، كذلؾ فيما تكفره مف طاقة إقناعية ىائمة حيث تجعؿ التمقي في جكىره حركتو االستفيا

يستنتج أمرا كىك يجيب عف السؤاؿ المطركح، فيتقيد بو إذ ما يستنتجو بنفسو يصعب عميو 
 [1] فيما بعد رٌده.

كىك يعالج عالقة البالغة بالحجاج، كىما عمى بعد مسافة كاحدة، انطالقا مف تحميمو 
[2] الصكر البالغية ثـ العالقات الخطابية. لفكرتيف أساسيتيف بنية

 
 

 :بنية الصور البالغية -1
"مايير" أف لمصكرة البالغية دكرا في جذب السامع كتحريؾ خيالو حتى يستكعب يرل     

األفكار كالصكر المقدمة لديو كيعٌد المجاز أىميا، إذ ىك "يخمؽ المعنى كيصدـ كؿ مف ال 
إلى ذلؾ طريقة تعبير عف األىكاء، كاالنفعاالت التي ىي يشارط المتكمـ كجية نظره، كىك 

 صكر مف اإلنساف مثمما يككف المجاز صكرة مف األسمكب".
بيذا الطرح تككف الصكرة البالغية ذات طبيعة حجاجية تساؤلية ألنيا تممح إلى المقصكد 

لى اإلجابة عف اإلشكاؿ المطركح.  كا 

                                                           
سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني اليجرم، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1

146. 
 .136األميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، ص  محمد سالـ محمد -2



    تاريخ بالغة الحجاج )دراسة نظرية(                                 ثانيال الفصل
 

 85 

الؿ مثالو التقريبي اآلتي: محمد أسد؛ كيكضح محمد عمي القارصي فكرة "مايير" مف خ
الشؾ أف ظاىر المفظ ال يكحي بالحقيقة كعندىا يتساءؿ المخاطب عف مقصد المتكمـ، 
كعف سبب اقتراف محمد باألسد، إف االختالؼ القائـ بيف المسند كالمسند إليو ىك أصؿ 

غي بيف التساؤؿ كمصدره، كال يككف الحؿ إال في الجكاب المفسر ليذا التصكر البال
الطرفيف، كيؤكد "مايير" أف ىذا التماىي البالغي ىك القضاء البركماتكلكجي الذم يكاجو 

[1] المخاطب.
  

 كيرل "مايير" اف حركة الفكر عند انتظاـ المجاز تجمع بيف ثالثة مستكيات:
مستكل اإلنساف المراد كصفو "محمد"، كمستكل الحيكاف "أسد"، كالمستكل المشترؾ  -

"الشجاعة"، لكف االنجاز البياني المكتكب كالمنطكؽ بو يسكت عف الحمقة الكسطى كىي 
الشجاعة، كيفضي المجاز إلى تماىي بالغي بيف محمد كاألسد كىنا ينيض سؤاؿ الباحث 

 عف عكامؿ التماىي كاالختالؼ.
لغة كيشترط في الصكر البالغية أف تبتعد عف المبالغة كالحشك، أم أٍف تككف مقامية با

[2] اإليحاء.
  

 

 : العالقات الخطابية -2
تتمثؿ الخطابة التي جاء بيا أرسطك مصدران نظرم أخذه مايير كتأثر بو فيك جعؿ مف    

الكسائؿ االستمالية الخطابية التي جاء بيا أرسطك منطمقا لو في دراستو لمحجاج كالتي 
قد جعميا مف مقكمات الخطابة كقاؿ أنيا  تتمثؿ في االيتكس كالباتكس كالمكغكس، فمايير

قائمة عمى عالقة المتكمـ بالمخاطب كىذه العالقة الثنائية ذات أساس كمبدأ فكرم بحيث 

                                                           
محمد عمي القارصي، البالغة كالحجاج مف خالؿ نظرية المساءلة لميشاؿ مايير ضمف كتاب: أىـ نظريات الحجاج  -1

، إشراؼ حمادم صمكد، منشكرات األدباء منكية، تكنس،   .396، ص1998في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك
 .137محمد سالـ محمد االميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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يككف لممتكمـ قكة في التأثير مف جية كثقافة كبيرة ككعي بمستكيات مخاطبية مف جية 
 أخرل.

عارؼ المتيقف كالذم سيحمؿ كقد أعمى مايير مف شأف المتكمـ باعتبار أنو أحمو محؿ ال -
المخاطب عمى تصديؽ ما جاء بو كأعاد صياغة العناصر الخطابية في ثالثة أركاف 

السؤاؿ، كالجكاب، كالبد أف تقكؿ أف انفتاح مايير عمى الفمسفة أساسية ىي االختالؼ، 
 كتأثره بنظرية "بيرلماف" جعمو في أبعاد ثالثة:

 إنجاز الخطاب كآلياتو. : مف زاكية يحثيا عف ظركؼالتداولية -
: مف حيث العالقة المكجكدة بيف السؤاؿ كالجكاب كما يقتضيو مف تأكيؿ التأويمية -

 لمحتكياتيما كالركافد المغذية كداعمة لو.
: مف حيث ارتباطيا الكثيؽ بالحجاج كفتحو ليذا األخير عمى مختمؼ كسائؿ بالغة -

  [1] االتصاؿ الممكنة.

  :toulminتولمين  الحجاج عند -1-6
الحجاج صبغة منطقية كسمة  إكسابفقد سعى الفميسكؼ األمريكي ستفاف تكلميف إلى     

عقالنية مف خالؿ تقديمو لكتابو "استعماالت الحجاج" حيث انو يقكؿ بضركرة إسناد 
الحجاج عمى المنطؽ في ترتيبو لحجمو في الكظيفة التعميمية باعتبار أٌف التعميؿ ىك 

[2] الكظيفة األساسية لمحجاج..."
  

ينيما كالحجج بالحجج، كاإلثباتات خارج في مقارنة لو ب كقد شبو تكلميف الحجاج بالمحاكة
ذا كاف بيف ىذه المياـ األساسية  السياؽ القانكني باالدعاءات المعركضة في المحكمة، كا 
لنظرية القانكف ككصؼ اإلجراءات التي تطمب بيا العدالة أك تناقش أك تقرر، ككصؼ 

 ما يمكف المقكالت التي يخضع لو إنجاز كؿ األشياء، كىنا الكصؼ ينصب عمى كصؼ

                                                           
 .138محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1

2 - S.toulmin, les usages de augmentation, p14. 
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تسميتو بالمحاكمة العقالنية عمى تمؾ اإلجراءات كالمقكالت التي يمكف استعماليا في تعقيد 
 كؿ صنؼ إثباتي أك الدفاع عنو.

كيتبمكر لنا مفيكـ الحجاج لدل تكلميف مف خالؿ ما جاء بو في كتابو "استعماالت  -
كتابو "الحجاج في  الحجاج" مف رسـك حجاجية كالتي قاـ بترجمتيا عبد اهلل صكلة في

 [1]القرآف الكريـ".
 الرسـ األكؿ: متككف مف ثالثة أركاف أساسية: -
 المعطى )ـ( كالنتيجة )ف( كالضماف )ض( كيرسـ بيذا الشكؿ: -

 ـ                                 إذف: ف
  

 نظر إلى أف :            
 ض                

 إذف: ف )ىك ليس شيعيا( كالمثاؿ عميو: )عمي تكنسي( -
 نظر إلى أٌف: ض )أغمبية التكنسييف ليسكا شيعة(                                       

الرسـ الثاني: نضيؼ لمرسـ السابؽ عنصراف ىما: عنصر المكجو كيصطمح عميو بػ  - 
 )ج( كعنصر االستثناء )س(، الذم يمثؿ شركط رفض القضية فيصبح كالتالي:

 إذف: ج . ف                           ـ      
  

 نظر إلى أف :      الميـ إاٌل إذا             
 ض                 س                

 إذف: ج )مف مشبو المؤكد(، ف )أنو ليس شيعي((              كمثاؿ ذلؾ: )عمي تكنسي
 

 أٌف:           الميـ إاٌل إذا نظر إلى                        
                                                           

 .23مرجع سبؽ ذكره، ص عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ،  -1
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 س: )تىشىيىعى أثناء دراستو بجامعات إيراف(                                              

الرسـ الثالث: كفيو المزيد مف التدقيؽ بإدخاؿ عنصر األساس )أ( الذم يبني عميو  -
 الضماف )ض( فيككف الرسـ كاآلتي:

 ـ                                 إذف:ج. ف
  

 نظر إلى أف :              الميـ إاٌل إذا       
 س ض           
         
 بحكـ أٌف:         

 أ            
 )أنو ليس شيعيا( ف)مف شبو مؤكد(،  مثاؿ: ـ )عمي تكنسي(                 إذف: ج

  
 الميـ إاٌل إذا            نظر إلى أف :                         

 )تىشىيىعى( أثناء دراستو بجامعات إيراف( س            ض )أغمبية لتكنسييف ليسك شيعة(   
 

 بحكـ أف:              
 (نسبة الشيعة ال تكاد تذكر في تكنس) أ  

يبيف عبد اهلل صكلة أٌف أىـ األركاف في ىذه الرسـك الحجاجية ىي: )المعطى )ـ( 
كالنتيجة )ف( كالضماف )ض(: كالفرؽ بيف المعطى كالضماف، إٌف المعطى يككف مصرَّحا 

 (.implicite(، في حيف يككف ضماف ضمنيان )Explicitéبو )
ة في القرآف في رأم كما يرل تكلميف نفسو، كىك شكؿ حجاجي تخضع لو جمٍؿ كثير 

 [1] صكلة.

                                                           
 .25عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص -1
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كنالحظ مف خالؿ ىذه الرسكمات غياب ركف الجميكر ككما ىك معركؼ أٌف الجميكر ىك 
ف كاف مف الممكف أف نستشؼ كجكد صكت المتمقي  قكاـ الحجاج في رأم صكلة، كا 

ف"، فكأنو مف أجؿ ذلؾ نجيء باألركاف: ض. ج .      المحتمؿ يتعرض ضمنيا عمى "ـ 
س لتثبت الحقيقة ىذا المتمقي المحتمؿ قد يككف المتكمـ ذاتو يخاطب نفسو كيحاكؿ 
إقناعيا كالظاىر أٌف تكلميف قد تجاكز فيما بعد تعريؼ الحجاج عمى ىذا النحك معتبرا إياه 

عالن بيف األطراؼ المساىمة في ال مجرد تتابع لمقضايا مف قبيؿ ما كٌنا نرل، بؿ تفا
 [1] المحادثة، فيي إذف حكار كليس مناجاة.

  الحجاج في الفكر العربي المعاصر -2
قائما بذاتو لو  لقد أصبح الدرس الحجاجي في الفترة المعاصرة عند العرب عممان     

نظرياتو التي يحتكـ إلييا كأكجو استعماالتو كالبد مف القكؿ أٌف المجيكدات الغربية الجبارة 
في ىذا الميداف قد أسيمت في تككيف فكر العرب كتطكيره بالنسبة لدرس الحجاجي الذم 
ىك في األصؿ ضارب في عمؽ التراث العربي، كما منحتيـ الفرصة في إدراج مبحث 

 [2] ج في منطؽ تفكيرىـ.الحجا
كقد تجسدت ىذه الجيكد في أعماؿ كككبة مف الباحثيف خاصة في المغرب العربي      

الكبير نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر د.طو عبد الرحمف، د.أبك بكر العزاكم، 
 د. محمد العمرم، كفريؽ البحث التكنسي بجامعة منكبة كغيرىـ.

 
 
 

                                                           
 .27، ص نفسوالمرجع  -1
ابتساـ بف خراؼ، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب اإلمامة كالسياسة البف قتيبة، دراسة تداكليى، أطركحة  -2

 .170، ص2010-2009دكتكراه، جامعة باتنة، 
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 الفمسفي )طو عبد الرحمن( الحجاج في الدرس -2-1
لقد حاكؿ طو عبد الرحمف مف خالؿ مصنفىٍيٍو "في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ"     

ك"المساف كالميزاف أك التككثر العقمي" إيجاد رابط منطقي لغكم، بغية سىبؾ نظرية حجاجية 
كقد عرؼ تمٌيزت نظرية الحجاج بطابع فمسفي تأخذ بقكة المنطؽ كسالمة المغة، لذلؾ 

دُّ الحجاج أنو فاعمية تداكلية جدلية، فيك تداكلي ألٌف طابعو فكرم  الحجاج قائالن: كىحى
مقامي كاجتماعي، كىك أيضا جدلي ألٌف ىدفو إقناعي قائـ بمكغو عمى االلتزاـ بصكرة 

  [1] االستداللية.
لإلنساف كيختمؼ ىذا المنيج االستداللي )الحجاج( باختالؼ مراتب السمكؾ التخاطبي  -

حيث جعؿ طو عبد الرحمف مراتب ثالث ىي "الحكار كالمحاكرة كالتحاكر"، كىي مراتب 
تناسب تضيقا ثالثيان لنظريات المتداكلة في مجاؿ التحميؿ الخطابي كالتي سٌماىا: النظرية 
العرضية أك "النظرية االعتراضية" كالنظرية التعارضية. فأٌما مرتبة الحكار " النظرية 

الحكارية" فإف العارض ينتيج في عرضو مناىج االستدالؿ البرىاني كيتميز ىذا العرضية 
األخير بمميزات صكرية مف ترتيب كتدقيؽ ككذا تجديد كمف بسط لقكاعد كتمايز 

 [2] لممستكيات كاستيفاء الشركط كاستقصاء العناصر.
كأٌما مرتبة المحاكرة كالنظرية االعتراضية لمحكارية فإٌف المحاكر يستند عمى المنيج    

االستداللي "الحجاج" كىك نمكذج ينتمي إلى المجاؿ التداكلي، كأٍف يطكم المحاكر الكثير 
مف المقدمات كالنتائج، كيفيـ مف قكلو أمكر غير تمؾ التي نطؽ بيا ككأٍف يذكر دليؿ 

 مف غير أٍف يقصد التدليؿ بو. صحيح عمى قكلو

                                                           
 3الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ططو عبد  -1

 .65، ص 2007
 .41، ص نفس المرجع -2
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كيرل أٌف ىذا المنيج ىك سبيؿ احتجاجي ال برىاني يقيد فيو مقاـ التراكيب، كيرجع العمؿ 
 [1] عمى النظر.

لمحكارية، فإٌف المتحاكر يعتمد منيجان استدالليان ىك  كأٌما مرتبة التحاكر كالنظرية التعارفية
"التحاٌج"، تتمثؿ طرقو في أف يثبت المخاطب قكلو بدليؿ، ثـ يعكد ليثبتو بدليؿ أقكل، ثـ 

 [2] ينطمؽ إلثبات نقبضو بدليؿ آخر، كأٍف يثبت قكالن بدليؿ كيثبت نقيضو بعيف الدليؿ.
ف" سماه "الخطاب كالحجاج"، إذ انو أٌف األصؿ كما عقد بابان في كتابو "المساف كالميزا -

في تككثر الكالـ ىك صفتو الخطابية كالحجاجية كالمجازية، بناءن عمى أنو ال كالـ بغير 
 [3] خطاب كال خطاب بغير حجاج كال حجاج بغر مجاز.

ة فرعية ميكيرل أٌف الحجاج عبارة عف فعؿ تكٌممي لغكم مرٌكب أك مؤلؼ مف أفعاؿ تكمي
 إلى إثبات أك إبطاؿ دعكل معينة.كمكجية 

ٌف كؿ حجة خطابية ترد في السياؽ الحكارم معيف ينبغي عمى المتمقي استحضارىا  - كا 
 [4] لمتعرؼ عمى بنيتيا كالتمكف مف تقكيميا.

كما عٌرؼ الحجاج انطالقا مف مبدأيف أساسيف ىما: "قصد االدعاء" كقصد االعتراض"    
منطكؽ بو مكٌجو إلى الغير إلفيامو الدعكل مخصكصة يقكؿ: إذا جدُّ الحجاج أنو كؿ 

 يحؽُّ لو االعتراض عمييا".
كمراتب الحجاج كركز عمى كما تحدث في كتابو "نماذج التكاصؿ كأنكاع الحجاج"    

دراسة السمـ الحجاجي، كدراسة االستعارة باعتباره مف أقدر األساليب التعبيرية عمى إمداد 
 ثر.الخطاب بقكة التفرع كالتكك 

 

                                                           
 .46المرجع السابؽ، ص  -1
 .51المرجع انفسو، ص  -2
 .262المرجع السابؽ، ص  -3
 .270، ص نفسوالمرجع ا -4
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 الحجاج في الدرس البالغي )محمد العمري( -2-1
يعدُّ محمد العمرم أبرز بالغي عربي يظير عنده االىتماـ بالمقكالت البالغية     

خاصة، سكاء مف خالؿ دراستو المبكرة حكؿ بعض مظاىر  المعاصرة عامة كالحجاجية
اإلقناع في الخطابة العربية القديمة كمف خالؿ ترجمتو لبعض ركاد التيار كاىتماماتو 
إلعادة رسـ خارطة عامة لمبالغة العربية القديمة، ركافدىا، اتجاىاتيا، امتداداتيا 

 [1] كخصائصيا الصكتية كالنحكية كالمنطقية.
العمرم في كتابو "في بالغة الخطاب االقناعي" إلى التنبيو إلى البعد االقناعي ييدؼ     

لمبالغة العربية، ىذا البعد الذم كاف حاضران عند الجاحظ عمى كجو الخصكص، ثـ نسي 
لعمقو كبساطتو كارتباطو مباشرة بأرسطك، مما  -مع ىيمنة صياغة السكاكي كأكلبيخت
عمى الخطابة العربية في القرف األكؿ اليجرم،  -قكؿيسمح باستيعاب الجاحظ بسيركما ي

 [2] مجتيدا في كشؼ آلياتيا االقناعية التي تميزىا عمى الشعر.
كقد ركز عمى المقاـ خصكصا في الخطابة السياسية كىي محاكرة بيف األنداد، كيكثر  -

ناكؿ كالمشاكرات كالخطابة االجتماعية كتككف فييا مكضكعات اجتماعية تت فييا النصح
العالقة بيف الناس كتنظيـ المجتمع، كخطب ذات طبيعة كجدانية، ىدفيا المشاركة في 

 [3] المسرات كاألحزاف... كتعتمد الحجج المقنعة كاألسمكب الجميؿ المؤثر.
كفي كتابو: البالغة الجديدة بيف التخيؿ كالتداكؿ، يعٌرؼ العمرم البالغة بقكلو: "البالغة 

االحتمالي اليادؼ إلى التأثير أك اإلقناع أك ىٌما معاي، إيياما ىي عمـ الخطاب 
 [4]كتصديقان.

                                                           
 .287الحجاج في البالغة المعاصرة، مرجع سبؽ ذكره، ص محمد سالـ محمد االميف الطمبة،  -1
 .180ابتساـ بف خراؼ، الخطاب الحجاجي السياسي، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
 .59، ص2002، 2العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، طمحمد  -3
 .06، ص2005محمد العمرم، البالغة الجديدة بيف التخيؿ كالتداكؿ، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، د.ط،  -4
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إنيا عمـ عتيؽ كعميؽ ييتـ بالخطاب في كٌميتو في بعديو التخيمي األدبي كالحجاجي 
 كالمنطقي.

 الحجاج في الدرس المساني )أبو بكر العزاوي( -2-3

باسـ المغكم المغربي أيك بكر  يرتبط الدرس الحجاجي المساني في العالـ العربي     
العزاكم، الذم يؤكد في مؤلفاتو كحكاراتو المختمفة بأف المغة تحمؿ في حٌد ذاتيا كظيفة 

 حجاجية بقصد التأثير كاإلقناع.
كىك ينطمؽ في أبحاثو مف مبدأ عاـ ىك: ال تكاصؿ مف غير حجاج كال حجاج مف غير  -

 [1] تكاصؿ.
يؤكد العزاكم في مقدمة كتابو "المغة كالحجاج" )كىك دراسة صفية لمحجاج في المغة    

العربية( فرضية الطبيعة الحجاجية لمغة الطبيعية، كما يركه مف خالليا اكتشاؼ منطؽ 
المغة، ثـ قٌدـ تعريفان لمعنى الحجاج، إذ يعتبره إنجاز المتكمـ لخطاب يعتمد عمى آليات 

 [2] كالترتيب كاالستنتاج بيدؼ التأثير كاإلقناع. التقديـ كالتسمسؿ
لقد سعى العزاكم جاىدان لإلحاطة بنظرية الحجاج المغكية التي ىي عبارة عف تطكير    

أك باألحرل امتداد لنظرية األفعاؿ المغكية )األكستف كسيرؿ( ثـ تطكرت في أعماؿ ديكرك 
ظائؼ المغة، إذ لـ تكف ىي أيضان، كالتي ساىمت في الكشؼ عف كظيفة أساسية مف ك 

أىـ كظيفة كىي الكظيفة الحجاجية المنطقية االقناعية لمغة، كما درس العزاكم الركابط 
كما  كرٌكز عمى االستعماؿ الحجاجي لياالحجاجية في المغة العربية مثؿ )بؿ، لكف، حتى( 

سمـ مركزان عمى مفاىيـ ال درس ظاىرة االستعارة كالمظير الحجاجي لبعض أنكاعيا،

                                                           
، المغرب،  -1 ، نقال عف 2006أبك بكر العزاكم، ال تكاصؿ مف غير حجاج كال حجاج مف غير تكاصؿ، بياف يـك

 .182ابتساـ خراؼ، الخطاب الحجاجي السياسي، ص 
 .08المغة كالحجاج، مرجع سبؽ ذكره، صأبك بكر العزاكم،  -2
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كاالبطالة كالقكة الحجاجية، كدافع عف تصكر مفاده أف القكؿ االستعارم لو قكة  الحجاجي
 حجاجية عالية مف األقكاؿ المغكية العادية.

كيقٌر العزاكم في كتابو )الخطاب كالحجاج( أف مجاؿ الحجاج ليس القكؿ أك الجممة    
استعمالو كتتضح طرائؽ إٌنما مجالو الحقيقي ىك الخطاب كالحكار حيث تظير كجكه 

اشتغالو كيؤكد ىذه الفكرة مف خالؿ تحميمو كفؽ منيجية النظرية الحجاجية المعاصرة 
لمجمكعة مف الخطابات، الخطاب القرآني عمى رأسيا، حيث درس البينية الحجاجية 
لمخطاب القرآني مف أجؿ إبراز الجكانب الحجاجية االستداللية المتجمية فيو، كبياف أىمية 

حميؿ الحجاجي لمنصكص كالخطابات بمختمؼ أنكاعيا كأنماطيا، كيرل أنيا محاكلة منو الت
الستجالء بعض مظاىر الحجاجية لسكرة قرآنية "سكرة األعمى" كأٌف الخطاب القرآني 
خطاب إالىي كتب بمغة طبيعية ىي المغة العربية كىك مكجو إلى كافة البشر فيك خطاب 

 [1] تداللي غير البرىاني.يقـك عمى الحجاج كالمنطؽ االس
كال ننسى ذكر عبد اهلل صكلة كما قد جاء بو مف أعماؿ سمطت الضكء عمى الدرس  -

الحجاجي في الخطاب القرآني، معتمدان عمى تطكيع النظريات الغربية مف خالؿ كتابو " 
الحجاج في القرآف الكريـ" كقد كصؿ إلى نتيجة مفادىا أٌف الخطاب القرآني مقنع بكجو مف 

ي كتابو )المعجـ القرآني : خصائص كمماتو كحركاتو الحجاجية الكجكه في ثالثة أبكاب ف
الصكرة في القرآف الكريـ: التركيب في القرآف الكريـ: خصائصو كجكه الحجاج فيو، 

خصائصيا ككجكه الحجاج فييا( تقكد إلى نتيجة كاحدة كحيدة ىي أٌف الحجاج في القرآف 
حرل حكارية معتبر فييا الطرؼ المتمقي الكريـ ىك حكار دائر بينو كبيف متمقيو، أك ىك باأل

   [2] حضكران فاعالن، كليس عنؼ مسمط عمى العقكؿ في شكؿ استدالالت جامدة.

 

                                                           
 ، انظر الفصؿ األكؿ.2007، 1ينظر: أبك بكر العزاكم، الخطاب كالحجاج، األحمدية لمنشر، المغرب، ط -1
 .610عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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 تجليات ببلؼة الحجاج في سورة الشعراء : 

  تمهيد :

 أفكدارممو عدار   ممعتقدداته به, فأبطلنزل القرآن الكريم في بيئة معارضة لما جاء أ  لقد  -

علد  مسدائل  األولد و نق  كل حجة بدالئل قوية و حجد  قاطعدة. فكدان تركيدز  فدي ال تدرة 

ددد والتوحيدددد و ن دددي الشدددر   م تل دددة و األصدددناؾ ,مدددن  دددبلل م اطبدددة  األوثدددانر  عبدددادة ت 

قدد جداد  ألندهمسدتويات فهدم الم داطبين  األ يرمستويات عديدة في البيئة الواحدة فراع  مدا 

لد    عدز ذ,و قد قال فدي  ال طابية األساليبللعموم با تبلؾ العقليات و ال ئات العمرية ,و 

دك  ح  ال  ب      ب در   يل  ب  س    ل  إ   ع  د  ا  ]و جل :  دع  و  الم  و  ة  م  دالح   ة  ظ  د ة  ن  س  د ي  الت  ب د م  ه  ل  اد  و ج    ي  م 
دح  أ  [ن  س 

و .  1

و  قتندداع والتددأثيراإل  , طدداب دعددوت يعتمددد علدد   القرآندديال طدداب  أنمددن منددا يمكننددا القددول 

سدبيل ربد   إلد ادع ]لقولده :      أ رىاالستمالة من جهة و  طاب جدلي حجاجي من جهة 

الئل الظنيدة الدعوة بدالئل القطعية مي الحكمدة و دعدوة بالدد أت[الحسنة  الموعظةبالحكمة و 

عامدل ن سدي يلجدا  أمدمتشدكل  التدي القرآنيةلة القصص أان نؽ ل مس مي موعظة حسنة ,دون

 أمددلالتددي كددان يدددين بهددا  الباطلددةلن ددي العقائددد  إقحددامهم صددومه و  محاجددةالقددران فددي  إليدده

و ؼيدرمم الكتاب و المشدركين 
2
 إالسدورة مدن سدور القدران الكدريم  أت  تمدر علدو ال تكداد  

 .الحجة ثنايامافي تحمل  قرآنيةو قصص  حجاجيه آلياتوجدنا 

القران الكريم  طداب قدد زاوج بدين الؽدر  و الهددؾ الدديني و الجمدال  أنو البد من القول 

و  التدأثيرحاسدة الوجددان الدينيدة بل دة الجمدال ال ندي . فيقد   القرآنديال ني : في اطدب التعبيدر 

الديني فحين يرت   ال دن  التأثيريبلمس التعبير الن س فتليه و يصبح المتلقي في استعداد لتلقي 

 الرفي  و حت  تص و الن س لتلقي رسالة الجمال.مدا المستوى  إل 

و ا ترنددا مددن بددين السددور  القرآندديمددن الحجدداج فددي ال طدداب  نمددوذجمددد   مددذكرتناو لنددا فددي 

 .نموذجاالكريمة سورة الشعراء 

 تعريؾ سورة الشعراء. 1

سورة الشعراء -
3
تحتدل  ،(227) آيدةو سدبعة و عشدرون  مدائتينسورة مكية تحتدوت علد   

  ذعالجدت مد الواقعدة.الترتيب السادس و العشرون في المصحؾ الكريم و نزلت بعدد سدورة 

العقيدة و  بأمورالدنيا في التوحيد و الرسالة و قضايا البحث و امتمت مجمبل  أصول األ يرة

                                                

521سورة النحل اآلية  
1
 

713م . ص  5541/  5011 5مناع القطان : مباحث في علوم القران , مؤسسة الرسالة ,بيروت ط  
2
 

اشتهرت عند السلؾ سورة الشعراء الحتوائها ل ظة الشعراء كما سميت في كتب السنة أيضا بهد  التسمية و سميت بسورة طسم : و في أحكام    
شور, ابن العربي تسم  الجامعة ... و لعلها أول سورة جمعت ذكر الرسول أصحاب الشرائ  المعلومة إل  الرسالة المحمدية .... ينظر : ابن ألعا

.  45د الطامر ,ت سير التحرير و التنوير :المجلد الثامن الجزء الثامن عشر ص محم      
3
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ين ذو سددميت سددورة الشددعراء الن   عددز و جددل رد بهددا عددن المشددركين الدد اإليمددان أصددول

قدد جداء بده مدو مدن قبيدل  مداإنن الرسدول   محمدد صدل    عليده و سدلم شداعر و أ وام  ع  ز  

د م  ل دأ   ون  او  الؽ   م  ه  ع  ب  ت  ي   راء  ع  الش   الشعر فكدبهم   سبحانه و تعال  بهد  السورة لقوله : * و   ى ر  ت 

. و بعد  لدق  ل  ظهر الحق و بان  ذ* و ب ون  ل  ع     ي   اال  م   ون  ول  ق  ي   م  ه  ن  أ   و   ون  يم  ه  ي   اد  و   ل  في ك   م  ه  أ ن  

 طبينام دال أتالجمهدور الكدوني  إقنداعا الهدؾ ال اص مدن نزولهدا مددؾ عدام يتمثدل فدي ذم

 نادمم و استكبارمم.عند   و ف  عقدة ع    السورة مي من ذبان م

ا ال صددل التطبيقددي سددنعتمد علدد  آليددات عديدددة منهددا الببلؼددة اللؽويددة و شددبه منطقيددة ذوفددي مدد

 إلبراز الحجاج و كي ية تأثير  عل  المتلقي و مدى وقعه االيجابي عل  الم اطبين .
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تجلٌات الحجاج فً سورة الشعراء -2  

تقنٌات الحجاج: – 1-1  

طوعة لحجاجي جملة من اآلليات و التقنيات التي ي تص بها  فهي م  اإن  للدرس 

حسب استعمال الملقي لها . إذ انه ي تار حج  و طريقة بناءما بما يتناسب م  

وتعتبر مذ  التقنيات قوالب تنظم العبلقات بين  ال طاب,السياق الذت يوجد فيه 

نحو التاليالالحج  و النتائ  و يمكن تقسيمها عل  
1
:  

.....والبدي .مثل االستعارة والتمثيل  ببلؼية:آليات  –أ   

..اللؽوية.األفعال  الوصؾ, ,أل اظ التعليل  لؽوية:آليات  -ب  

لروابط الحجاجية مثل ) لكن, الحجاجي واآليات شبه منطقية : تتجسد في السلم  -ج

 حت  , فضبل, عن, أدوات التوكيد .....(

التعدية أفعال الت ضيل و القياس  أفعال الصيػ الصرفية مثل منها:وبع  اآلليات التي 

ؽة وصيؽة مبال
2

......  

السورة.وسنحاول في مذا ال صل التطبيقي دراسة أمم أدوات و آليات الحجاج في   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

033عبد الهادت ظافر الشهرت ,استراتيجيات ال طاب . مرج  سابق ص    
1
  

034المرج  ن سه ص    
2
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البالغٌة للحجاج فً سورة الشعراء األول: اآللٌاتالمبحث   

ا ذ  و ك اإلمتاعببلؼية , تساعد عل   أدواتإن االستعارة و التشبيه و الطباق مي  -

حجاجية من جهة تعبيرما عن الحج  بطريقة مركزة  أيضاو مي في المقابل التأثير 

.إصابةو  تأثير أكثرم  جعلها   

:ه ـــــــٌــالتشب– 1  

ن التمثيل و التشبيه ل ظان مترادفان في أؼلب اللؽويين و الببلؼيين عل  أ  لقد ات ق 

ت مثله به و أالمعن  و ال فرق بينهما ,فالتشبيه في اللؽة : تشبه الشيء بالشيء 

قرنه
1
ن أعم من التمثيل فالجرجاني يقول أشمل و أن التشبيه ألكن منا  من يرى   .

عم من التمثيل أن التشبيه أل  ذكل تمثيل مو تشبيه و ليس كل تشبيه تمثيل . و 

 ص منه و التشبيهات عند  تراما ال يق  بها االعتداد و ال يكون لها موق  أتمثيل و

ون الشبه مقررا بين شيئين م تل ين في حت  يك من السامعين و ال تهز و ال تحر 

 الجنس
2
.  

عجب أالن وس  كانت , كلماشديدا  فكلما كان التباعد بين الشيئين في التشبيهات   

األقرب. األريحيةن تحدث أل  إطرب و كان مكانها أكانت الن وس لها و  

أمورو أ أمرينما عند القزويني : التمثيل ما وجهه وصؾ منتزع من متعدد أ
3
.  

في القلب  واق نه إيضرب المثل زيادة في التوضيح و التقرير , فو قال البيضاوت : 

ما  األمر مذاو المعقول محسوسا ,ويري  المت يل محققا  ألنهو  األلدقم  لل صم أو 

. ⁴الحكماءو  األنبياءو فشت في كبلم  األمثال  في كتبه  أكثر   

 ت تلؾ نوعا ما في ال طاب القرآني التشبيه و التمثيل و حت  االستعارة أنوال بد من القول 

كل  أنتتضمن الؽرابة و تحمل العمق في مدلوالتها و يعتبر  القران مثبل فهو يقول  أنهادل  

مثالفهو  آ رما اشتمل عل  تمثيل حال بحال 
.  

َنا إِلَى ُموَسى أَِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفلََق َفَكاَن ُكلُّ   *:  63 األول: اآليةالمثال  ٌْ َفؤَْوَح

ْوِد اْلَعِظٌِم  *فِْرٍق َكالطَّ
4

 

فيه وجه الشبه بينهما و تر  الطرفين و  حذؾفي مدا المثال التشبيه : تشبيه مجمل مرسل 

التشبيه الكاؾ التي جسدت الرابط بين المشبه و مو )البحر ( و المشبه به و مو   أداة

التكاف ء و مدى التشابه بين الطرفين                    إلبرازل  ذ) الجبل ( و أتالطود( )

                                                

554عبد القامر الجرجاني , أسرار الببلؼة ,مصدر سابق ص   
1
  

502ي علوم الببلؼة مصدر سابق ص ال طيب القرويني ,اإليضاح ف   
2
  

542. ص  5ج  5555, 5البيضوت : انوار التنزيل و أسرار التأويل . دار الكتب العلمية ط   
3
  

.27الشعراء اآلية   
4
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ا التشبيه الوارد في ذف ي م التأكيدالتماثل التام بينهما و مدا نوع من  إلبقاءوجه ال فحذؾ

وجه  حذؾمو موجود في سياق قصة سيدنا موس  عليه السبلم قد  الذتراء و سورة الشع

فقد قيل في  التأويبلتالشبه بؽية تر  الباب م توحا عل  مصرعيه لم تلؾ الت سيرات و 

العظيم  لالشبلوو طوله و صبلبته  إشرافهكالجبل من حيث  ل   البحر قد ع   أنت سير 

  و لم ينكر  ات ستدالل لم يكن لينكر  فرعون و مؤل  ا االذو مالمتطاول في السماء الثابت 

حد من الناس عاقلهم و جاملهم عل  شيء ؼير معروؾ بهد  الص ات الن من المستحيل ان أ

ه ا وفق مشيئته  يرج  ي   أنتكون من المألوؾ في الواق  . و لكن   الذت  لق السنن قادر عل  

  عندما يريد

طرؾ االستدالل و المحاجة  أممفي كونه من  القرآنيو تظهر ال صائص االقناعية للتشبيه 

في سبيل بلوغ الحقيقة ,فيسوق ال بر مقرونا بحجة ليلق  قبوال و استجابة من المتلقين بعيدا 

نه يجسد المعقول في صور محسوسة أالتشبيه  أمميةعن طرؾ السرد المباشر و من 

المقصود من المشبه الواحد و كدا يقرب لنا  إدرا ب من  بللها ليتمكن الم اطواضحة 

  ي عنا و يزيد من ال هم  التشبيه ما
1
.  

ارة :ــــعـــاالست – 2  

االستعارة من الجهة التزيينية  إل  يأ ذنافنحن نقؾ عند بابين باب  ستعارةبللتطرق نعندما 

 الجمالية و باب  اص بوظي ة الحجاجية . 

فاالستعارة عموما مي مجاز لؽوت عبلقته المشابهة بين المعن  الحقيقي و المعن  المجازت 

كر طرؾ واحد منه و تر  الزمه تدل عل  الطرؾ ذ  حد طرفيه و أكت عن و مي تشبيه س  أ

  ؾ  دوصالم

في  أمميتهابلستعارة ال يلقي عل  لصور ت ت  أ أن  ب صوص االستعارة :  ن  لماريو يقول ب

بربطه  أكثردور االستعارة سيتضح  أننعتقد  أننا إالبقبولها , ي طئ أنالحجاج ال يمكن 

 بنظرية التناسب الحجاجي.

تؽيير في الموقؾ ال كرت او  إحداث إل تل  التي تهدؾ  بأنهاو تعرؾ االستعارة الحجاجية 

 العاط ي للمتلقي .

                                                

31ص  01505315553فضل حسن عباس . الببلؼة فنونها و أفنانها ,علم المعاني دار ال رقان اربد. األردن.ط  2   
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ية تدعو الم اطب إل  اإلقناع و و االستعارة في القران الكريم تعتبر استعارة حجاج

ال  حالة حسية مادية التصديق بما جاء فيه تتميز بالوضوح و تنقل السام  من حالة معنوية 

ملموسة
1

 

نماذج عن االستعارة فً سورة الشعراء -  

  

1 – المثال االول : اآلية 84 *َواْجَعلْ لًِ لَِساَن ِصْدٍق فًِ اآْلِخِرٌنَ  * استعار اللسان 

سببه فالعبلقة منا عبلقة سببية و قيل  ألنهعل  القول الحسن و الدكر الجميل لداللة 

مو مجاز لعبلقة الجزئية ات اطلق الجزء و مو اللسان لداللة عل  الكل وقيل مجاز 

 لعبلقة الية الن اللسان مو االلة التي يتل ظ بها الدعوى.

لسبلم دعوته كما كل ه بها رب العباد.فهدا دعاء ينتظر االجابة . ليبلػ ابراميم عليه ا-  

 

ن ) نتيجة ( تبليػ دعوة   ال  الناس -                                            

اجعل لي لسان صدق -                                           

اجعل الناس يذكرونني ذكرا حسنا -                                           

215 اآلية الثاني:المثال  – 2
2
َبَعَك ِمَن اْلُمْإِمنٌِنَ *   شبه  * َواْخفِْض َجَناَحَك لَِمِن اتَّ

التواض  و اللين و التعامل الطيب بطائر ي    عند مبوطه فحذؾ المشبه به و مو 

 الطائر و تر  قرينة تدل عليه و مي جناح فاالستعارة منا استعارة مكنية .

فهذا امر من   تعال  لنبيه محمد ) صل    عليه وسلم ( لتواض  و معاملة 

و كل المؤمنين باللين و الرفق ,ينتظر استجابة منه لتحقيق ما اراد    و  أصحابه

اإلسبلميمو التمكين للدين 
3
.  

  اإلسبلمي) النتيجة ( التمكين للدين  ن -                                          

ا    جناح  للمؤمنين -                                            

كن لينا و متواضعا م  المؤمنين -                                            

 

 

                                                

.512العزاوت . اللؽة و الحجاج . ص ابو بكر   7  

 

251الشعراء : االية   
2
  

023محي الدين الدرويش ,مرج  سابق ص   
3
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ِهٌُمونَ  * مثل ذمابهم عن سنن  ٌَ ُهْم فًِ ُكلِّ َواٍد  3 – المثال الثالث : اآلية 225 *أَلَْم َتَر أَنَّ

يدرت  مام عل  وجهه ال الذتفي المدح و الهجاء بالتائه في الصحراء  إفراطهمالهدى ,و 

مناحي القول و  إل تؽلؽل  كأنهيمشي و ليس ثمة ال شعاب وال واد وال ميام و  أين

 أعرا يهتكونه من  مباالةو النسب ,و قلة  التشبيبو  التؽزلو  األوصاؾاالعتساؾ في 

أقواليرج ون به من  ,و 
1
.  

ن ) النتيجة ( ضياع الشعراء -                                                             

في كل واد يهيمون ميام  -                                                             

الشعراء ضائعون -                                                             

:   ـــــــالبدي – 3  

قناعي  له الهدؾ اإل إل ان الهدؾ من البدي  مو ز رفة ال طاب م  الوصول  

بعد , فالمحسنات البديعية يمكن لها ان تؤدت وظي ة حجاجية  و في مدا أبلوغ مبلػ و

اذا كان استعماله . و مو يؤدت لهو حجاجي  ن محسنا  إ: *  الحبشةيقول صابر  الشأن

دور تؽيير زاوية النظر ,يبدو معتادا في عبلقته بالحالة الجديدة المقترحة ,و عل  

العكس من ذل  فادا لم ينت  عن ال طاب استمالة الم اطب ,فان المحسن سيتم 

ل  تقصير  عل  إ,و يعود ذل   أسلوبات باعتبار  محسن أباعتبار  ز رفة , إدراكه

. و من منا يمكننا القول ان منا  نوعان كما قلنا من المحسنات اإلقناعدور  أداء

ز رفيه متعلقة باألسلوب التكرار و الطباق و مقابلة البديعية ,محسنات تزيينية 

 ضمن مد  المحسنات البديعية 

التكرير او التكرار. -أ   

 ل  معن  مرددو مو داللة ل ظ عأ أ رىبشيء مرة  إتياننه أيعرؾ التكرار عل   -

و مضمونة حت  ي همه من لم ي همه أو بعبارة ا رى التكرار مو تكرير الكبلم   

 أتبه ,و للتكرار دور مهم و كبير في العملية الحجاجية  التأثيرو ليزداد ال هم له و أ

او  األطروحةيرفد الحج  و البرامين التي يقدمها المتكلم ل ائدة  أساسيايعد رافدا 

المتلقي و  أقناعان تكرار له طاقة فعالة في  أ رالدعوى او القضية المعنية, بمعن  

حمله عل  االدؼان
2
.  

تتمثل  الثانيةفهامي و الوظي ة اإل لتبليؽيافي دور  ول  و للتكرار وظي تان تتمثل األ

في الم اطب من جهة  التأثيرو تحقيق  األذمانو ال كرة في أ الرأتفي ترسيخ 

.أ رى  

                                                

31جميل عبد المجيد , البدي  بين الببلؼة العربية و اللسانيات النصية ص   
1
  

524سامية الدريدت , مرج  سابق ,ص   
2
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يوجد تكرار دون فائدة في القران الكريم فبل يوجد ل ظ ال  ال ه  نأبالقول  و البد من -

 أولو في سورة الشعراء قد ورد التكرار في  القرآنيفائدة من تكرير  في ال طاب 

الوقر  بهاااصالتي  اآلذاننتبا  و قرع شد اإل ألجل, ذل   أوا رماالسورة و في  آيات

أ أ بالتكرار نهتزسية اقالقلوب الف ر  ب  .لين  و ت  ت   

تربط بين القصص الواردة  األول و التكرار في سورة الشعراء جاء في المجموعة 

الزمة في بداية كل قصة من قصص  فجاءتناما المجموعة الثانية أ السورة,في 

.األنبياء  

 المجموعة االول  : 

ًة َوَما َكاَن أَْكَثُرُهْم ُمْإِمنٌِنَ * ٌَ      االية ]8-9 [ * إِنَّ فًِ َذلَِك آَل

ِحٌمُ  * َك لَُهَو اْلَعِزٌُز الرَّ                   *َوإِنَّ َربَّ

 140-139 ] [ 122-121  ]و[104-103]و[ 68 – 67]و [89]تكررت في  اآليةن س 

: اآليةوصوال ال   [175-174]و [ 159-158 ]و[  

فهد  اآلية الكريمة قد تكررت ثمانية مرات و المبلحظ لموق  مد  اآلية   [190191]

دلة تاري ية تثبت االبعد  تء جاءبيانجاءت في نهاية  كل قصة من قصص األ أنها

ن دين   مو دين الحق و نبيه جاء بالحق و مدا التكرار له دور في التعميق و أ

دلة التاري ية ,و البد الكونية و تل  األ اآليات,بعد عر   القرآنيةفكار الترسيخ األ

ن أل,  األنبياءت أالمكررة نجدما متعلقة بما قبلها  اآلياتن كل واحدة من أمن القول 

ينسجم م  تكرار التكذيب الذت كان في الواق  . لآليةالتكرار المتواصل   

  الثانية:المجموعة 

وح ن   م  و  ق   ت  ب  ذ  *ك   110 ةاآليال   108:  اآليةيقول   سبحانه و تعال  في   

 إ  , ين  ل  رس  الم  
  و  اوق  ت  إ  ف  , ين  م  أ   ول  س  ر   م  ك  ني ل  إ  , ون  ق  ت  ت   ال  أ   وح  ن   م  وم     أ   م  ه  ل   ال  ق   ذ 

  ن  إ   ر  ج  أ   ن  م   ه  ي  ل  ع   م  ك  ل  أ  س  أ  ا م   ,و   ون  يع  أط  
   و   واق  ت  إ  ف  , ين  م  ال  الع   ب  ر   ل   ع   ال  إ   ت  ر  ج  أ 

* ون  يع  أط  
1
م  النبي مود عليه [127-123] اآليةفي كل من  اآليةو تكررت مذ   

م  صالح عليه السبلم و قومه ثمود [145]ال  ؼاية  141] اآلياتالسبلم و قومه في 

و كدا تكررت في  164 اآليةال   160 اآليةو م  النبي لوط عليه السبلم و قومه في 

اآليات متكررة بن س األل اظ مد   أتتم  نبي   شعيب , [180] اآليةال   176 اآلية

ن تكون أ لألجاء لقومهم فاآلية كررت ستة مرات يبو المعن  الدال عل  موعظة االن

عبرة يتعظ بها فنهاية أقوامهم كانت واحدة و مي الهبل  لما قد افسدوا في األر  و 

آيات   فكلها دروس يست اد منها . اكذبو  

                                                

[551-514]سورة الشعراء :  
1
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وا قُ تَ إِ فَ *.......* ونْ قُ تَ تَ  الَ أَ و في اآليات الكريمة أكد األنبياء عل  تقوى   و طاعته *

*في فاتقوا و أطٌعون * وردت في بداية اآلية و في  تم اآلية لقوله *ونْ ٌعُ طِ أَ  هللا وَ 

ألمر  . المثولل  أساسها طاعة   و إلة التقوى أمجمل سياق القصة لتأكيد  عل  مس  

,  األنبياء أقوامت عند أعندمم  أمرين لتأكيدوردت  إنهاو فسرما ابن اثير في قوله -

و تقريرمما في ن وسهم م   أنبيائهعن تقوى   و طاعة  أنبيائهمالم اطبين من قبل 

( فيما بينهم و الثاني حسم  أمينا)كونه  األمانة:  األولتعليق كل منهما لعلة . فجعل 

نلمح اذا من مذا التكرار زيادة  األعرا  فيما يدعومم اليهمن  طمعه عنهم , و  لو 

التأكيدفي 
1

 

تكرير المعن  دون الل ظ -  

و نلمح في سورة الشعراء ورود معاني متكررة في قوالب ل ظية مؽايرة و م تل ة فيحصل 

مثل: التكرار عل  مستوى الل ظ ال معني  

إِنَّ َهُإاَلِء  من سورة الشعراء * 54 اآلية: يقول   عز و جل في  األولالمثال  – 1

*  لَِشْرِذَمٌة َقلٌِلُونَ 
2
 

واحدة و تحصل كبلمما ن س  أيةو منا ورد التكرار في ذكر  لم ردتين متواليتين في 

ألجل جملة لها و ذل   معها م ردة قليلون تكرارا   أضيؾالمدلول فل ظه شرذمة تعني القلة و 

تجا  حجاجي واحد :إاند في من األسباب تتضافر و تتس  

بني إسرائيلحتقار إالزيادة في  -                               

ستصؽار شانهم و قيمتهمإ -                               

وص هم ليعلم كل ضرب و كل حزب منهم القليل  -                               

لسالم الدال عل  القلة و قد يقصد بها الداللة  تيار جم  المذكر اإ -                             

 العدد.

ؼير  من الموصوفين . إل فيه بالنسبة  هووص هم بالموصوؾ ,و تنامي-    

الثاني:المثال  – 2  

                                                

772ابن اثير ,ضياء الدين , مرج  سابق ص  
1
  

10الشعراء االية   
2
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قوله تعال  في اآلية 101 :* َواَل َصِدٌٍق َحِمٌمٍ  *و منا أيضا ورد تكرار لل ظين مترادفين في 

نجد  أنناالمعن  فم ردة الصديق تعني من يواسي  و م ردة حميم تعني الصديق القريب و لو 

) حميم ( و مذا  األ ص) صديق ( ثم  األعم ص من ل ظة صديق ,فذكر أل ظة حميم مي 

 فيه تدعيم للحجاج و زيادة في فاعليه.

الطباق : -ب  

حقيقي و مجازت  , و قد ورد نه الجم  بين المتضادين و يكون بنوعين أيعرؾ الطباق عل  

ت طباق في سورة الشعراء في عدة مواض .أ األ يرمدا   

َنُهَما إِْن ُكْنُتْم  * جل:بقول   عز و  28 اآليةفي  األول:المثال -1  ٌْ َقالَ َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َب

 * َتْعقِلُوَن 

ْشفٌِنِ  * ٌَ  2- المثال الثاني: في اآلية 80 قوله تعال  *َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو 

ٌُِمٌُتنًِ ُثمَّ  * أيضاقوله  81 اآليةفي  الثالث:المثال  – 3 ٌٌِنِ َوالَِّذي   * ٌُْح

الَِحاِت َوَذَكُروا  4 – المثال الراب  : في اآلية 227 لقوله تعال  *إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
1
ْنَقلُِبونَ  * ٌَ ْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنَقلٍَب  ٌَ َ َكثًٌِرا َواْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ُظلُِموا َوَس

 هللاَّ

له قيمة حجاجية يقوت الحجة بدليل المحتوى عل  التضاد. اآلياتفالطباق الظامر في -  

: ةــــالمقابل-ج   

عل  و ؼيرمما أ بأضدادماثم  فأكثرالمتكلم بل ظين متوافقين  إتياننها أتعرؾ المقابلة عل  

الترتيب و تكون قائمة بين المعاني 
2
.  

ُة  * 91-90 اآليةمثال عل  ذل  قوله تعال  في سورة الشعراء  قٌَِن.َوأُْزلَِفِت اْلَجنَّ  لِْلُمتَّ

َزِت اْلَجِحٌُم  *لِْلَغاِوٌَن َوُبرِّ
3

 

 أصنام هيةلإتقابل في المعن  و تظهر قيمتها الحجاجية في بطبلن الحجة عل   اآليةفي مذ  

و في موقؾ كل واحد من مؤالء الم اطبين .فمن كان من الم لحين تدنو منه  إبراميمقوم 

نه أ) الؽاوين ( ف األشقياءالجنة ينظر اليها و في سعادة بما ينتظر  فيها من نعيم , و من 

نه مسوق اليهأها و يتندم عل  ينظر ال  النار و جحيم  

                                                

223 - 45 – 41 – 24سورة الشعراء اآلية   
1
  
05عبد القادر حسين ,فن البدي  , ص  
2
  
55-51سورة الشعراء اآلية  
3
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فيتقي   و يعدل سلوكه قبل قيام ت طائ ة أومن مذ  الصورة يرى كل م اطب ن سه من 

الساعة.
1

 

اللغوٌة فً سورة الشعراء  اآللٌات-  

و التصديق  اإلقناعلتحقيق  األفضلمن الوسائل  ألقرانياللؽوية في ال طاب  اآللياتتعتبر 

 بما جاء فيه

كر منها :نذ و اإلقناعالدور ال عال في عملية  الم تل ة اآللياتن نميز بين مذ  أيمكننا  و  

التعليلية ليبرر و يعلل  األل اظو  األفعال: فالمحاج  يست دم جملة من التعلٌل  ألفاظ – 1

. ألجلهو مي الم عول  تعليلية مستعملة فيها أداةنجد كبلمه و حججه و في سورة الشعراء 

 مبيناون يكون مصدرا قلبيا أمنها ن يستوفيها فأجملة من الشروط التي البد له  األ يرولهذا 

في ال اعل أيضان يشار  عامله في الزمن و يشاركه أت سبب ما قبله. البد أقبله  عل  ما  

    س     ن      ا   ب   ل   ع  قوله عز و جل *ل   الشعراء, فيفي مقدمة سورة  ألجلهو قد ورد الم عول 

.*ين  ن  م  ؤ  م   واون  ك  ي   ال  أ
2
ال  نبي محمد صل     المكذبينمن الك ار  نيآلقراو انتقل ال طاب  

في و نآمن قره و تعزيته عن تكذيب المشركين لما جاء به عليه و سلم م اطبا له بؽية تسليت

 *ين  ن  م  ؤ  م   م  م  ر  ث  ك  أ   ان  ا ك  م   و   ة  ي  أل      ل  ي ذ  ف   ن  إ  الثامنة بيان لهذا الكبلم حيث يقول تعال  * اآلية

مبين  ب  تا  ك  ب   ؾ  ي  السابقة من تساؤل النبي في ن سه :ك   اآليةمنا جواب عما في مضمون و

المعاندون ؟ مؤالءمعجز يعر  و يكذب به و  

ن ي  ألجلو منا جاءت ن ال ٌكون*ألو *أ* ال ٌكونأَ قد ورد في * ألجلهن الم عول أو نجد  -

جمي  الناس  إقناعل  إعن الك ار المكذبين ,و مذا ت  يؾ عن النبي ات كان يسع   اإليمان

لم يؤمنوا و ظلوا في عنادمم رؼم ما أن  ن ال يؤدت ن سه م  مؤالء الك ارأباهلل و  باإليمان

لم يعد مسؤوال عن  اآليةه اطعة عل  وجود   و ل  من  بللقدمه لهم من أدلة و حج  ق

النتيجة. مذ 
3

 

الوصف  – 2  

يعتبر من اليات اللؽوية الجد فعالة في ال طاب او العملية الحجاجية و ا تبلؾ الوصؾ 

يجعل ال طاب يترنح بين قوة الحج  او ضع ها و من ادوات الوصؾ نجد : الص ة ,اسم 

 ال اعل ,اسم الم عول.

                                                

511محمد الطامر بن عاشور ,مرج  سابق ص  
1
  
4سورة الشعراء اآلية  
2
  
752اج : أطر  و منطلقاته من  بلل مصنؾ في الحجاج ال طابة الجديدة لبير لمان و تيتكا ص الحج’ عبد   صولة  
3
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ذ إستمالته ,إقناع الم اطب و إفي سبيل  الص اتالمتكلم لجملة من  بإدراجل  ذالص ة :  -أ  

و أيجابي يه من  بلل وص ه اإلأ تيار  ووجهة رإن المتكلم من  بلل وص ه يبين لنا أ

و قضية ما أالسلبي للمساءلة   

 تيار المتكلم لص تين متناظرتين و في المقابل مما متعارضتين يكون إ أنوالبد من القول 

 *أبٌه بثؤر األخذ* او * قاتل امهلنا مثبل : *حدمما فاضحا لوجهة نظر الم اطب كقوإ تيار إ

ما الص ة الثانية فتعطيه أتا تحمل ال اعل المسؤولية الجنائية و يعتبر مذنبا ,  األول فالص ة 

الص ة عل  ش ص و  إطبلقالمشروعية لل عل الذت قال به ,فالعر  الحجاجي من 

نما تجديد الموقؾ الذت إنه يشتر  معهم في تل  الص ة و أت أمن  انة العموم  إ راجه

ن يحكم به عليه ,و نجد في سورة الشعراء الوصؾ في عدة مواضي .أينبؽي   

* ين  ض  ر  ع  م   ه  ن  وا ع  ان  ك   ال  إ   دث  ح  م   ر  ك  ذ   ن  هم م  أتي  ا ي  يقول   تعال  * و م  - 
1
و قوله أيضا *  

 ًَ  احر  مذا لس   ن  إ   ه  لو  ح   و قال تعال  * قال للمئل   32اآلية  *ُثْعَباٌن ُمبٌِنٌ َفؤَْلَقى َعَصاهُ َفإَِذا ِه

اٍر َعلٌٍِم  * و قال  34عليم * اآلية  ؤُْتوَك بُِكلِّ َسحَّ و كثرت الص ات في سورة  37اآلية  *ٌَ

 الشعراء و ما مذ  األؼلبية منها نأ ذ المثال األول في شرح بسيط.

* الذكرت *أفوصؾ كبلم    من ذكر محدث   يأتيهم: * و ما  األولو قوله تعال  في المثال 

ن بعضه يعقب بعضا أفوصؾ الذكر عل  انه متجدد ,مستمر و  باستعمال ل ظة محدث  

فقد زادت من قوة الحجاج  أ رىت كلمة أيؤيد  , فاستعمال مذ  الكلمة ليس كاستعمال و

من ؼير المعقول ان ال يق  المتلقي لذكر ص تا  التجدد  ألنهحجته عل   ير   أثبتناو

ستمرار .اإلو
2

 

حادث ,  د  ر  ج  * بدل عل  معن  م  سم مشتق سم ال اعل عل  انه *اإ: يعرؾ اسم الفاعل -ب 

معا , مما المعن  المجرد الحادث و فاعله. أمرينن يشتمل عل  أو عل  فاعله , فبلبد من     

حجته القوية  إيراد ألجل إنماو يصوؼه المتكلم في  طابه ليس قصد الوصؾ بحد ذاته و 

جل الهدؾ الذت أحكمه من  إصدارله في ال طاب و الذت يسوغ له ,سم ال اعل يقوى دليإفب,

عديدة منها قوله تعال  في مثالين تاليين : أمثلة,و نجد في سورة الشعراء     امبتؽ  يريد  و   

اٍر َعلٌٍِم  *األول :  المثال-1    ؤُْتوَك بُِكلِّ َسحَّ ٌَ *
3
 

* التي جاءت في صيؽة مبالؽة السم ال اعل عل  وزن فعال ار  ح  و نبلحظ في المثال كلمة* س  

و ذل  لداللة عل  الص ة كان نقول : حداد ,نجار ,و اقترنت بل ظة عليم لداللة عل  قوة 

                                                

73-70-27-11سورة الشعراء االية  
1
  
53ابن عاشور , محمد الطامر ,ت سير التحرير و التنوير ,الجزء التاس  عشر ص  
2
  

73سورة الشعراء االية   
3
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من   يؾستعملت صيؽة المبالؽة لتحإلكن  ار  لسح  مرادفة ن ل ظة ساحر أالعلم بالسحر , و لو 

التي سبقتها  اآليةن موس  عليه السبلم ,ف ي أو تقليل من ش ,قلق فرعون و بث الثقة بهم فيه

في ثانية نموذج عن الوصؾ فيه  أن إالم  انها مترادفتين  و بعدما ل ظة سحار   احر  ذكر الس  

. م ال ة لتوق  فرعون في النهايةن كانت النتيجة إتقوية لحجة الم اطب و   

َقالُوا َنْعُبُد أَْصَناًما َفَنَظلُّ : * 71 اآليةيقول عز و جل في سورة الشعراء  الثاني:المثال  - 2

* لََها َعاِكِفٌنَ 
1
 

تبين محمد عليه الصبلة  كأدلةعملية محسوسة و عقلية  بأدلةعليه السبلم  إبراميمقد جاء ل

نها ليست إو  األصنام إلهيةعل  انتقاء  قدم دليبل عقليا   عليه السبلم إبراميمالسبلم , و و

*و مي اسم فاعل جاء عاكفٌنتستحق العبادة في شيء , و نجد موض  المثال في الم ردة *

 عل  وزن فاعل

نهم يطيلون ا أ  ست سار ال انكار , فقالوإنه أعل  سؤاله ظنا منهم  إبراميمقوم  إجابةو جاءت -

نه إبالنهار دون الليل , و يقول صاحب كتاب التحرير و التنوير  األصنامعند  اإلقامة

.به فت ارا  إبتهاجا و فرحا و إمكررو ال عل الواق  في السؤال 
2

 

سم مشتق بدل عل  معن  مجرد ؼير دائم إنه أج اسم الم عول : يعرؾ اسم الم عول عل   

 األمرينن يدل عل  أعل  المعن  فبلبد  ن يدلأ, فبلبد ,و عل  الذت وق  عليه مذا المعن  

معا و يندرج مو األ ر ضمن الوصؾ .
3

 

سورة الشعراء  فالمتكلم يست دمه اسم م عول قصد بناء حججه كنوع من الوصؾ و لنا في

.
4
ُكْم لََمْجُنونٌ  * ٌْ  اآلية 27 *َقالَ إِنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَ

تهام لموس  عليه إمذ  الكلمة و عول    * عل  وزن م   ون  ن  ج  سم الم عول منا ل ظة * م  إو 

,فحجة فرعون *جنون موس  * مي حجة  حججه بحجة جنونه   إضعاؾالسبلم الهدؾ منها 

جل تؽليط القوم و تشكيكهم في قول موس  أفتراء عليه من مؽالطة  اطئة بمثابة الكذب و اإل

 و ما جاء به.

حج  موس   إضعاؾ إل المقرونة بم ردة مجنون يؤدت  م التوكيدبلل   ستعمال فرعون إو 

في نظر فرعون و تهي  المستمعين ضد 
5
.  

                                                

.35سورة الشعراء االية   
1
  

 575ابن عاشور محمد ,ت سير التحرير و التنوير ,الجزء التاس  عشر ص   
2
  

235عباس حسن ,النحو الواقي ,الجزء الثالث ص   
3
  
23سورة الشعراء االية  
4
  
521ابن عاشور محمد ,ت سير التحرير و التنوير ,الجزء التاس  عشر ص  
5
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َخْذَت إِلًَها  المثال الثاني : يقول عز و جل في اآلية 29 من سورة الشعراء * َقالَ لَئِِن اتَّ
1
َك ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن * ِري أَلَْجَعلَنَّ ٌْ  َغ

 اإلكرا من  بحج   ال   العنؾ يكون حوارا   ن الحجاج جاء محلأكما مو مت ق عليه 

 األولفي المثال  أدرجناستعمل كما إن فرعون قد أنبلحظ  أننا إالصب و العنؾ ,ؽ  الو

نه فعل عنيؾ و مكرو  يسلب الحرية أب *الحج  الكاذبة المؽالطة و التي عرفها فليب بروتن

ن فرعون أو نجد  * األ رمنظم يتو   منه تؽليط  , و مو بمثابة كذباأل ر ض  لي  

ستعمل مذا الحجاج المؽالط في سياق اآلية و ذل  بالترميب و اإلكرا  قصد سلب حرية إ

اعه .ض إموس  و   

 الروابط الحجاجٌة :

ثم سوقهما ضمن  أكثر أولؽوية تصل بين ملحوظين  أداة إنهاتعرؾ الروابط الحجاجية عل  

الحجاجية  االستراتيجيةن س 
2
  باراإلو تنتقل مذ  الروابط من الدور التقليدت المتمثل في . 

ل  دور الحجاجي ,فهي تربط بين قضيتين )ملحوظتين ( و الترتيب بينهما حسب قوة لم إ

اللؽة العربية كؽيرما من اللؽات تشتمل  أن  ضعؾ الحج  الموجودة في ال طاب ,و نجد 

 ,فضبل عل  ,حت  ,بل ( عن القول ,لكن ي  ن  عل  عدد كبير من الروابط من بينها نجد )ؼ  

,كي ....و لهذ  الروابط جملة من المعايير  ,البلم ,ال اء ,الواو إذا, أن,بما  إذن,السيما ,

:في تتجل   

:المتغٌراتمعٌار عدد  -أ  

*يربط الرابط الحجاجي بين المتؽيرات الحجاجية ,فيكون محموال ذا موقعين حجاجيين   

ذا ثبلثة مواق .أ و  ,  

:معٌار وظٌفة الرابط  -ب  

ظي تها سوق الحج  يحدد مذا المعيار وظي تين لرابط الحجاجي فهنا  فئة الروابط التي و

,و فئة أ رى وظي تها سوق النتيجة من  ن,أل ,ذل  من مذ  الروابط نجد : حت  ,بل ,لكن م 

 مذ  الروابط نجد : إذا)إذن( لهذا ,و بالتالي .

 

 

                                                

25سورة الشعراء االية   
1
  
ة اللسانية و المنهجية البنيوية ,مقال ضمن مؤلؾ الحجاج م هومه و مجاالته , دراسات نظرية و تطبيقية في الببلؼة رشيد الراضي : الحجاجي 

511الجديدة ,اعداد و تقديم حافظ اسماعيلي علوت ,الجزء الثاني ,مدارس و اعبلم ص 
2
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الكائنة بٌن الحجج التً ٌسوقها الرابط :معٌار العالقة -ج   

تجامها الحجاجي و األول  تكون حججها إو مذا المعيار يحدد فئتين من الروابط حسب 

 المتعارضة و منها :بلو اندةمتعسيما ,و الثانية حججها متساوية و منها :حت  ال أومتساندة 

ذل .... م , ,لكن,  

الروابط المدرجة  الجمالية, فهنا و منا  حصة من الروابط التي تصنؾ حسب قوتها 

مدرجة للحج  الضعي ة. أ رى,السيما و  لكن , بل ,حت  مي:للحج  القوية و   

عن الروابط الحجاجية في سورة الشعراء : أمثلة  

: الفـــاءب نبدأ  

بعضا منها نأ ذي سورة الشعراء و مي من روابط الحجاجية التي تكثر ف   

1
ًة َفَظلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعٌنَ  * ٌَ َماِء آ ِهْم ِمَن السَّ ٌْ لْ َعلَ  المثال األول : *إِْن َنَشؤْ ُنَنزِّ

فمحل الشامد في المثال مو الرابط الحجاجي ال اء فحسب معيار عدد المتؽيرات تربط ال اء 

عل  ال عل المضارع  مقرونة ب اء, (ظلتبين متؽيرين حجاجيين حيث جاء فعل الماضي )

ن عطؾ الماضي المعطوؾ في الحكم ,أل ( ,فاء المعطوؾ عليه جواب شرط و تبعه ننزل)

 محال , فجاء الرابط الحجاجي في  و تجسيس بتحققه و انه سيكون ال إشعارعل  المستقبل 

مدعما النتيجة .المثال 
2

 

بالرسالة السماوية)ن( اإليمان  -                               

ظلت أعناقهم لها  اضعين -                               

ال اء -                                

أيةننزل عليه من السماء  -                                

 إذا   فقوم إبراميم لم 
3
المثال الثاني:قال   تعال :* َقالُوا َنْعُبُد أَْصَناًما َفَنَظلُّ لََها َعاِكفٌِنَ  *

في أجابتهم عليه شرحا و توضيحا  اتعبدون و إنما زادو يجيبوا عل  سؤال حينما سألهم ما

 أكثر.

                                                

0سورة الشعراء اآلية  
1
  
51الثامن  ,الجزء الثامن  عشر ص  ابن عاشور محمد ,ت سير التحرير و التنويرالمجلد 
 2

  
35سورة الشعراء اآلية  
3
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بتهاج بعباد  إن سهم من ف ر و  في ما إلظهارمذا  او مي قولهم فنظل لها عاك ين وزادو

.األصنام  

قوى من أو الثانية : مي  األصنام: مي عبادة  األول حجتين الحجة  إبراميمومنا ساق قوم 

.األصناممدعمة و مساندة لها و مي نظل لها عاك ين عل  عبادة  األول 
1

 

ن )النتيجة ( الك ر برسالة ابراميم عليه السبلم -                                  

نظل لها عاك ين  -                                 

ال اء -                                  

األصنام  -                                  

ى :ـــــــحت  

ن الرابط الحجاجي : *الحج  المربوط بواسطة مذا أنسكوبير( في شأكرو( و )ديقول )

ن ت دم نتيجة واحدة أال ئة الحجاجية الواحدة ,ات البد لها  إل ن تنتمي أالرابط ينبؽي 

*ال يقبل  بحتلذل  فان القول المرتبط * األقوىتكون مي  الحجة التي ترد ال  الرابطو

*و تعار  حجاجي * إبطاال  

2
َرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلٌِمَ . ٌَ ٌُْإِمُنوَن ِبِه َحتَّى   مثال قال تعال  في اآلية 201 من سورة الشعراء *اَل 

 أن قبل اإليمانحقق ؼايتان الترميب و التهديد بالعذاب من جهة و الحث عل   منارابط الف

نتيجة واحدة ألجلعذاب من ربهم اليم .ات است دمه حجتان  يأتيهم  

بالقران اإليمانن) النتيجة (  -                                              

يؤمنون به ال -                                              

حت  )الرابط الحجاجي(                                                

األليمالعذاب  ايرو -                                               

: الواو   

الترتيب و الوصل بين الحج  بل و تقوى حجة عل   ألجليست دم ) الواو( في الحجاج 

فقي ,عكس السلم الحجاجي .أحيث الربط و تكون في نسق  أ رى
1

 

                                                

71ابو بكر العزاوت :اللؽو و الحجاج ص 
1
  
215سورة الشعراء اية  
2
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ِرٌَن * 186-185 اآليةيقول   تعال  في  َما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ َوَما أَْنَت إاِلَّ  (185)َقالُوا إِنَّ

َك َلِمَن اْلَكاِذبٌَِن   * َبَشٌر ِمْثلَُنا َوإِْن َنُظنُّ
2

شعيب عليه تهام إربطنا الواو بين حجتين االول  : 

شعيب بشر عادت مثلهم  نأالسبلم بالسحر ,و بالتالي قد ذمب عقله بالسحر و الحجة الثانية :

و لو حذفت الواو في موضعها ذا   ,و الحجتان كبلمما تكذب رسالة شعيب عليه السبلم,

سحر وال يكون شعيب مثلهم بشر فالرابط  أنها أتلكان التكذيب و الن ي عل  رسالة فقط 

تجا  حجاجي و لنتيجة واحدة و مي إبالحجة الثانية في  األول ي منا دعم الحجة الحجاج

 التكذيب برسالة شعيب عليه السبلم 

ن :التكذيب برسالة شعيب عليه السبلم -                                     

اتهام شعيب عل  انه بشر  -                                     

الرابط الحجاجي )الواو(                                        

اتهام شعيب بالسحر -                                     

الكريمة جاء متسق الحج  ؼير من صلة فيما بينهما و كل حجة مي  اآليةفالحجاج في مذ  -

.و مذا ب ضل الرابط الحجاجي )الواو( لؤل رىمقوية و داعمة   

 إذن :

ستقبال تنصب ال عل المضارع بثبلثة شروط إفي تعري ها مي حرؾ نصب و  كما عهدنا

و ال ي صل بينها و بين ال عل فاصل و  ن تكون مصدرا  أ,شرطان متعلقان  بموقعهما فبلبد 

و تكون جواب لمتحدث و تكون  ,و ليس حاال   ن يكون متعلق بال عل و يكون مستقببل  أشرط 

مذ   إحدىن فقدت إل عل بعدما في زمن المستقبل فنها تجعل حدوث اأبحيث  ستقباال  إ

(  إذاستقبال و تكتب بالتنوين )إعملها ,فتصبح حرؾ جواب و جزاء و  بطلأ  الشروط 

ريق بينهما .ت ل  

حيث تعمل حجاجيا لربط  إدراجهاو أذن ( في سوق النتيجة إتتمثل وظي ة الرابط الحجاجي )

.بين الحجة و النتيجة
3

 

السورة:نموذج من   

الٌِّنَ  * قد سأل فرعون موس  عليه السبلم عن  قال تعال  :* َقالَ َفَعْلُتَها إًِذا َوأََنا ِمَن الضَّ

عترافه بذنبه إموس  و  تأثرستحجب من عدم إو  البدايةمن  إقحامهفعلته التي فعلها قصد   

                                                                                                                                                   

032ص  515554عبد الوماب بن ظافر الشهرت ,استراتيجيات ال طاب . مقابل التداولية دار الكتاب الجديد المتحدة ط 
1
  
542-541سورة الشعراء االية  
2
  

71العزاوت :اللؽة و الحجاج ,مرج  سابق ص   
3
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قر موس  بذنبه ؼير متهيب ,احت  موس  عليه أ,ف لينصح و يدعو   رؼم ذنبه  نه جاء إو

نا من الضالين الم طئين أل  نتيجة :إ,ليصل  د  م  ع  ير ت  ؼ   أ ط ت قتلت  أالسبلم بالحجة فعلتها 

ألنه من الروابط المدرجة للحجة كما سبق الحديث (إذا)مستعمبل الرابط الحجاجي   

موس  ب علته وعدم تهيبه ن:اقرار                                              

نا من الم طئينأ                                            

ذا )الرابط الحجاجي(إ                                             

فعلتها )قتلت  طا( -                                            

الثاني:المثال   

بٌَِن   *من سورة الشعراء :  42 اآلية ُكْم إًِذا لَِمَن اْلُمَقرَّ * َقالَ َنَعْم َوإِنَّ
1
منا رابط حجاجي  ذا  إ

نستنت  النتيجة من  أنناو حرؾ جواب و جزاء عل  سؤال سحرة فرعون ل رعون ,حيث 

موس  عليه السبلم و  ن كان حجة لهم كي يجابهواإمن المقربين , و  نكمإالحجة و مي :

ذ ال عبلقة إجر ,كثر من حصولهم عل  األأل  فرعون إالتقرب عليه , و لكن ؼايتهم  يتؽلبوا

 لهم بعقيدة و ال لهم بقضية.

ذن في مذا المثال في حال حذفه فزيادة الرابط الحجاجي إو تظهر قيمة الرابط الحجاجي 

في سورة الشعراء كان بؽر  الداللة عل  قوة الوعد و توكيد  و ربط تقريبهم بالؽلبة  إذن

ن ما بعدما مشروط حصوله بحصول ما أحرؾ جواب و جزاء و ذكرما يدل  إذنن أو ذل  

.قبلها 
2

 

ن)نتيجة ( تحقيق المصلحة                                       

( الحظوةمن المقربين )نيل  نكم -                                      

  إذا                                     

أجرالكم  إننعم  -                                      

 

 

                                                

02الشعراء االية  
1
  
772ص 2112 ,5023فاضل صالح السمراني ,التعبير القراني ,دار عمار ,عمان الطبعة الرابعة  
2
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ل*ــــــالرابط *ب -1  

)و مي من  نها:أشؼير  يقول الرماني في  إثباتجاءت *بل* عند النحويين لن ي كبلم و 

للثاني ( اإليجابو  األولعن  اإلضراب,و معناما  الهوا ملالحروؾ 
1
.و من منا نستنت   

.اإلبطالت للحجاج و أ اإلثباتلؽرضين ,ن مذا الرابط يست دم أ  

ْفَعلُونَ   المثال االول : قال   عز وجل :* ٌَ *   َقالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك 
2

 74االية 

منا  عبلقة حجاجية مركبة من عبلقتين حجاجيتين فرعيتين يربط بينهما الرابط الحجاجي 

التي ال تن   و ال تدف  ضرا عنهم و  األصنامقومه عن عبادة  إبراميمبل : العبلقة بين حجة 

و في قوله تعال  عل   األصنامعليه السبلم مي تر  قومه لعبادة  إلبراميمنتيجة المقصود 

او يضرون *و العبلقة الحجاجية مل يسمعونكم اذ تدعون او ين عونكم *:قال  إبراميملسان 

باءمم يعبدونها و نتيجة أة و مي قولهم أنهم قد وجدوا تجا  النتيجة المضادإالثانية تسير في 

 مذ  مضادة لنتيجة السابقة و مي التمس  بعبادة األصنام و التمس  بالباطل .

ن(تمس  بعبادة األصنام    -)ال                                                  )ن( تر  عبادة

               

األصنام                                 

باءمم أنهم وجدوا سؤال إبراميم قومه عن سبب عبادة األصنام               عبدوما أل

 يعبدونها

2ج                                                                1ج       

لـــــــــــب                                    

( حجتان 2ج  -1)ج   

 )ن( نتيجة

ن (النتيجة المضادة            األقوى وردت بعد الرابط بل  -)ال  

)بل= رابط حجاجي و من منا نستنت  أن بل ربطت بين حجتين متعارضتين و انه يقيم عل  

. عبلقة حجاجية بين حجتين  

                                                

35الرماني ,معاني الحروؾ ص   
1
  
سورة  
2
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ة :ـــل الحجاجٌـــــالعوام  

 باألحرى أو التي وظي تها كما ذكرنا تربط بين قولينالبد من الت ريق بين الروابط الحجاجية 

ت بين أو بين العوامل الحجاجية التي تصل بين المتؽيرات الحجاجية  أكثرو أبين حجتين 

الحجاجية التي تكون بقول ما و  اإلمكاناتو بين مجموع الحج  و تقيد أالحجة و النتيجة 

القصر( . كقولنا  أدواتو جل  إال-را ماكثي-قليبل-كاد-تقريبا-من بينها ) ربما أدواتتضم 

2, درس كثيرا محمد            الملحوظ  1مثبل درس محمد           الملحوظ   

مو )كثيرا( و قد  2ي لو من عامل الحجاجي في حين مو موجود في الملحوظ  1فالملحوظ 

ذ  الطاقة عمل مذا العامل عل  زيادة الطاقة الحجاجية لهذا الملحوظ )تحويل موجب( و م

.ؼير مستمدة من القيمة ال برية لهذا العامل  اإلضافية
1

 

عن العوامل الحجاجية  في سورة الشعراء أمثلة  

إنما:لدينا العامل   

*إنما يقولون:األ رى القصر و يرى أئمة النحو ( و ت يد مي  إال.. ما.)بمعن   إنماتكون 

*لما يذكر بعدما و ن يا لما سوا    تأتي إثباتا    

بعد  تكون أقوى من الحج   تأتيو ما يبلحظ عل  مذا العامل الحجاجي ان الحج  التي 

 التي تكون قبله.

( يكون في المقامين او السياقين الم تل ين )ما .... إال و إنمان ال رق بين أو البد من الذكر 

 يقتضيان بضرورة مذا ال رق .

المتنبي شاعر إنما -1كان تقول مثبل        

شاعر إالما المتنبي  -2                        

في المعن  مو المتنبي شاعر و حسب و لكن من  بلل  األصلكبل العبارتين فيهما قصر و 

 األول , ف ي  األ رىعل   إضافيزيادة و معن   إحداممامنا  في  أنيظهر  العبارتين

عليه في  التأكيدريد المتكلم ن الم اطب عل  دراية بكون المتنبي شاعر و لكن يأيتصور لنا 

و نحوت أن المتنبي فيلسوؾ أن يتصور الم اطب أ أيضاالمحاورة لكي يمن   أثناءن سه 

ن المتكلم في جدال م  الم اطب الذت يذكر كون أفي العبارة الثانية فيتصور لنا  أما أفقيه

ء .من  بلل القصر بالن ي و االستثنا بإقناعهالمتنبي شاعر و المتكلم يقوم   

                                                

ؾبتصر 55رشيد الراضي :الحجاجيات اللسانية و المنهجية البنيوية ص 
1
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إنما:نماذج من السورة عن   

ِرٌَن   :* 153 اآليةقال   تعال  في  َما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ  * َقالُوا إِنَّ
1

المبلحظ لسياق القصة 

 ان سيدنا صالح قد قدم العديد من الدعاوت لقومه كي يطيعو  و لكن قومه قد ردوأ اآلياتفي 

ال من إنت أحر حت  ؼلب عل  عقله و لم يقولو ما نه س  أ أتنه مسحر أتهمو  اعليه بالن ي و 

ن تل  قضية بديهية أن يبين وأا رادوأألنهم  المسحرين
2
مر الش  فيه أنه من المسحرين إو 

نما السحر عل  سيدنا صالح عليه السبلم ن ت إ. فذكرمم العامل الحجاجي حد أال يناقش فيه 

قوى بوجود أ, فكان ال عل الحجاجي  ت حججهلبطأدفعة واحدة كل الدعاوى قد جاءت بها و 

 نما*.إالعامل الحجاجي *

من طرق القصر في اللؽة العربية و الذت يمثل صورة من  األ ريعد مو ال :إ..ما.العامل 

من  بلل الت صيص  اإلثباتعل  قيمة . و يزيد القصر لئلثبات تأتيصور التراكيب التي 

 بأربعة( ترتيب الحج  في سلم واحد و يكون القصر الإما...) األداتين,كما تتضمن مذ  

من  أصناؾثبلثة  إل القصر  أسلوبت أ األسلوب( و يوجه مذا الإ)( و ماطرق منها ب )

 الم اطبين:

م الؾ يعتقد  رأتم اطب له -  

المقدم له الرأتم اطب شا  في -  

في الحكم أكثرو أثنين إم اطب يعتقد الشركة بين -  

(إالما...العامل )مثال من سورة عل    

اِدِقٌنَ   قال   عز و جل :* ٍة إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ ٌَ * َما أَْنَت إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلَُنا َفؤِْت بِآ
3
 

ل  إت بعدما جاءمم سيدنا صالح بالدعوى أالتي قبلها  اآليةفي  إنماسل نا الذكر في مثال أكما 

من  أنبياءن   ال يرسل أن في زعمهم أل نبوته لكونه بشرا   انكروأذل  و  ا  كذبو  و ن و

  اإلنكار( لن ي و إالالقصر ب )ما( و ) ستعملواإفبشر 

َك لَِمَن اْلَكاِذبٌِنَ  *قال   تعال   الثاني:المثال   *  َوَما أَْنَت إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلَُنا َوإِْن َنُظنُّ

ا نكروأن الم اطب بصدد إنكار ما يلق  عليه و مو ن س الشيء م  المثال السابق أمنا نجد 

بالكذب.  تهاما  إالنبوة بسبب بشريته و زادو    

                                                

517سورة الحجاج االية   
1
  
730مرج  سابق ص –الببلؼة فنونها و افنانها  –فضل حسن العباس  
2
  

542سورة الشعراء االة    
3
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ة ــــشبه منطقٌ اتـــــــآلٌ – 3  

المتمثلة  اآللياتالم اطب بواسطة جملة من  إقناعل  إن الهدؾ من الحجاج مو الوصول إ

نجدما تعتمد  األ يرةالببلؼية و اللؽوية و الشبه منطقية مذ   اآللياتكما ذكرنا سابقا في 

عتمد عليه المتكلمون و المسلمون في  طاباتهم و إستداللي إ أسلوبعل  القياس الذت مو 

 مناظراتهم و رسائلهم

: البد من الت ريق بين قياس منطقي يقوم عل  االستنتاج العلمي القٌاس الخطابً  – 1

حتمالقائم عل  اإلال الصارم و قياس  طابي
1
, و نوع الثاني من القياس يعتبر فعالية  

ستدالل رتباطه باإلإنطقي من جهة داة شبه منطقية ,فيه شكل مأ طابية ,لذا سميت ستداللية إ  

جملة من ال صائص المشتركة بينها  شيئين, بتوفرو يقوم مذا القياس عل  أساس الربط بين 

يلي:وفق مسلمات  طابية تتمثل فيما   

تحتمل  أل اظ: يمتاز ال طاب الطبيعي بتركب جملة من الخطاب الطبٌعً  التباسٌهمسلمة -أ

ن * يطلق الل ظ أالتبليػ الم تل ة ,و يظهر مذا في  ألؼرا م تل ة تستجيب  تأويبلت

ن يكون من المعتذر تعين أو بأالواحد عل  مسميات م تل ة و يدل به عل  معان متعددة 

.دقيقا   * و تحديد معنا  تحديدا   بل  مسما  تعينا كام
2

 

حد المتحاورين في مقال أكثر حيث يقؾ أ أو ثنينإ:تحمل فائدة كبلم بين مسلمة حوارٌة  -ب

ظي ة المعتقد و وظي ة المنتقد في مقام المستم  بوظي تين متدا لتين بينهما ,و األ رالمتكلم و 

ن يستند و يعتمد عل  القياس عل  طريقة  طابية أاال تبلؾ و المؽايرة * لزم  بمبدأت و

بالحوار. إالوال يتم له ذل   أمكن إن تبلؾ و رفعه ت تص بضبط مذا اإل  

ل  إعيان بعضها أستدالل ي تص ينقل ص ات و قيم إ: القياس مسلمة جملة الخطاب  -ج

.اإلدرا بع  , فيكون محققا لل اصية التحويلية المميزة للطريق اللؽوت في   

نطباق بين قيمة اإلن العبلمة الص ة بالموصوؾ ال تنتقل أت أ: مسلمة ترتٌبٌة الصفات  -د

ال الطرفين إنطباق و عدمه نطباق ,بل مي تحمل مراتب متعددة ال يكون فيها اإلو عدم اإل

الثالث المرفوع ال يصح في حق مذ  العبلقة  أبدمن أت أالمتباينين األعل  و األدن  ,

 ال طابية الطبيعية.

                                                

27محمد العمرت ,في ببلؼة ال طاب االقناعي ص  
1
  
54طه عبد الرحمن في اصول الحوار و تحديد علم الكبلم ص  
2
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نتقال مما مو مسلم به  أما وظي ة القياس ال طابي في ال طاب الحجاجي الطبيعي فهي اإل -

ل  ما مو مشكل )النتيجة ( إالمقدمات ( عند الم اطب )
1

 

نماذج القياس ال طابي في القران الكريم سورة الشعراء -  

االولالمثال  1
2

 77-70 :قال   تعال  في اآلية

ْسَمُعوَنُكْم إِْذ َتْدُعوَن ))71 (َقالُوا َنْعُبُد أَْصَناًما َفَنَظلُّ لََها َعاِكفٌَِن  * ٌَ ْنَفُعوَنُكْم 27َقالَ َهلْ  ٌَ ( أَْو 

وَن  ُضرُّ ٌَ ْفَعلُوَن )73 (أَْو  ٌَ ُتْم َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن )74 (َقالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك  ٌْ َقالَ أََفَرأَ

ُهْم َعُدوٌّ لًِ إاِلَّ َربَّ اْلَعالَِمٌَن )76 (أَْنُتْم َوآَباُإُكُم اأْلَْقَدُموَن )75 (  * )77(َفإِنَّ

 :اآلتيو صورة كاملة لهذا القياس عل  الشكل  و مقتضيا  أ نست رج من اآلية قياسا مضمرا   -

براميم عليه السبلم.ال ين   و ال يضر عدو إل يسم  و ال له  إكل  – 1  

ين  .قوم إبراميم ال يسم  وال يضر و ال  لهإو  – 2  

ليس باله الحق  ألنهله قوم إبراميم عدو إلبراميم إ – 3  

  (2)و  (1) تلزم من (3)النتيجة -

بٌِنَ * ِ إَِلًها آَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَّ  المثال الثاني: قال   تعال : * َفاَل َتْدُع َمَع هللاَّ

و الصورة الكاملة لهذا  و مقتضيا  أ نست رج من اآلية السابقة قياسا مو األ ر مضمرا   -

اآلتي:القياس عل  الشكل   

كل من يدعو ال  ؼير   فهو من المعذبين.– 1  

و محمد صل    عليه و سلم ال يدعو ال  ؼير    – 2  

و محمد صل    عليه وسلم ليس من المعذبين  – 3  

(2( و )5تلزم من ) (7)جة النتي        

                                                

515طه عبد الرحمن ,في اصول الحوار و تجديد علم الكبلم ص  
1
  
33-31سورة الشعراء االية  
2
  



 

  

 خــــاتــمــــــة



 خــــــــاتــــمة         
 

 :خـــــــــــــاتـــــمة

     هللا بفضل استوفى و,  الحجاج حول بحثنا لختام وصلنا قد نكون هنا إلى-         

    أهم على المشتملة الحوصلة هذه فً لخصتها التً مباحثه و فصوله كل  عونه و

 بها خرجنا التً النتائج

 الشغل كانت فقد المعرفة حقول من كبٌرا حٌزا تشغل تزال وال البالغة كانت -1

   العبارات أبلغ لٌصطادوا جمالٌاتها بحر فً ٌغوصون القدامى للمفكرٌن الشاغل

  حضٌت  حٌث الجدٌدة الغربٌة البالغة بظهور االهتمام هذا زاد و, األقوال درر و

 . حجاجا الجدٌدة البالغة هذه اعتبوا و, الغرب و العرب  النقاد و اللسانٌن باهتمام

 

    كالجدل التارٌخً  مساره عبر مرادفات بعدة ارتبط الحجاج مصطلح إن  -2

   آال واحدة غاٌة تحمل المرادفات هذه كل و...  البرهان و المناظرة و والحوار

   . التبلٌغً هدفه إلى المتكلم ووصول, المتلقً على التأثٌر هً و

 كما,  الحجاج وبناء الحجاجً الحوار طبٌعة حسب الحجاج أشكال تتّعدد -3

   . الحجاج أنواع تحدٌد فً ارؤهم آ و الباحثٌن نظر وجهات تّعددت

 – سقراط – أرسطو– سفسطائٌٌن) الٌونانٌة الفترة فً ازدهارا الحجاج عرف  -4

 الفكر فً الحجاج مبحث نشأة والبالغة والمنطق الجدل فن فاحتضن( أفالطون

 .الٌونانً الفكر أعالم مع معارفه وظهرت القدٌم، الٌونانً

 



 خــــــــاتــــمة         
 

 

 كل واستعمل للجدل مرادفا العربً البالغً التراث فً الحجاج ظهر -5

  اإلسالمً العربً التراث فً لبعضهما  مترادفٌن المصطلحٌن من

 عند للحجاج حدٌثة نظرٌة وضع فً ساهمت التً االتجاهات أّهم البحث فً ذكرنا -6

 إضفاء حاوال إذ ؛" وتٌتٌكا لبٌرلمان"  الجدٌدة الخطابة أو البالغة: أّولها,  الغرب

 بٌن اتفاق إحداث إلى ٌسعى حوار عندهما فهو,  الحجاج على العقلٌة الصبغة

    االعتباطٌة عن بعٌدا,  المعقولٌة و الحرٌة من ّجو وفً,  المتحاورة األطراف

 .الجدل ٌطبع الذي اإللزام و العنف و االكراه او  الخطابة فً الالمعقولٌة  و

 الحجاج ان قولت التً و ؛ اللغة فً الحجاج نظرٌة"  دٌكرو"  به جاء ما وكذلك -7

 مهما قول فّكل,   استعمالها عن النظر بصرف اللغة قلب فً  موجود و كامن

 .حجاجً قول هو إلٌه والدافع منه هدفال كانت

 باعتباره الحجاج فاشتغل, المساءلة بنظرٌة ٌرتبط الحجاج أن"ماٌٌر" وٌرى -8

 مشكل إزاء اتخاذه على المتلقً ٌحمل موقف أو نتٌجة إلى تؤدي ضرورة

 . متلقٌه و المتكلم بٌن تخاطبً لموقف حتمٌة فهو تخاطبً؛ سٌاق  فً معروض

 القانونٌة الممارسة بنائه فً ٌحاكً,  منطقً حجاج هو" تولمٌن"  عند والحجاج -9

 .  ثابتة عقالنٌة كممارسة

 



 خــــــــاتــــمة         
 

 

 تتمازج و األفكار تتالقح أن البد كان الغرب على الواسع االنفتاح بوجود -11

 باعتبار, الحجاجً لدرس كبٌر إثراء ذلك عن فتمخض, العربً و الغربً الدرس بٌن

 بوعً درسوها و المستعملة مناهجهم و الحجاج فً الغرب نظرٌات على اطلعوا أنهم

 أثروها و اإلسالمً العربً التراث فً الحجاج مالمح على فحافظوا دقٌق علمً

 محمد, الرحمن عبد طه, نجد  الباحثٌن هؤالء ومن الغربٌٌن بها جاء التً بالنظرٌات

 ...العزاوي بكر أبو و العمري

 آلٌات منها فكانت القرآنً النص فً الحجاجٌة واآللٌات األسالٌب تعددت -11

 روابط و كالوصف لغوٌة كانت ما منها و وتشبٌه استعارة و كالبدٌع  بالغٌة

 القٌاس فً تتجلى منطقٌة شبه لٌاتآ أخرى و ةحجاجٌال ملالسال والعوامل، الحجاجٌة،

 .المتلقً فً التأثٌر و اإلقناع من عالٌة درجة النص تكسب  كلها اآللٌات هذه الخطابً

 

 وجه على خطاب أقوى أكمل هو القرآن أن فتحدثنا التطبٌقً الفصل فً أما -12

 .القاطع الدلٌل و البالغة بالحجة خاطئ معتقد   كل وكذب النفوس أالن األرض

 

 قصص فجاءتوالتأثٌر، اإلقناع صورعن  عدة الشعراء سورة  فً ورد -13

 لوط وسٌدنا موسى سٌدنا قصةك المتلقً فً اإلقناع بقصد للتمثٌل كوسٌلة فٌها  الرسل

  أقوامهم مع األنبٌاء حجاج من صور على اشتملت كما.. .. السالم علٌه  صالح و

 . المتلقً فً التأثٌر قوة من بذلك لتزٌد

 



 خــــــــاتــــمة         
 

 تلعبه لما نظرا وهذا  الكرٌمة السورة فً الحجاجٌة اآللٌات واختلفت تعدد -14

  المتلقي استمال قوٌة وجهة القرآنً الخطاب وتوجٌه  الحجاجً الخطاب انسجام فً

 . فيه تؤثر و شعوره استفزاز و
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 المصادر و المراجع  

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم  : المصدر األول  

د ط , بيروت , دار الجيل , ابن كثيرعماد الدين أبوا الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم 1.

 د ت,

، مقايس اللغة، تح عبد السالم هارون، ,ابن فارس أبوا الحسن أحمد بن فارس بن زكريا2.

 1191..دمشق.دار الفكر

ابن منظور جمال الدين، لسان العرب تحقيق عبد السالم هارون دار الصادر بيروت، 3.

 1119. –الطبعة األولى 2مجلد 

جفني محمد شرف : ابن وهب أبو الحسين إسحاق، البرهان في وجوه البيان تقديم وتحقيق 4.

 د ت –مصر د ط  –مطبعة الرسالة  –

أحمد الحوفي :تحقيق,المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ابن األثير ضياء الدين -5

 ت.د, القاهرة, دار النهضة , وبدوي طبانة 

عبد المجيد التركي دار الغرب : الباجي أبو الوليد، المناهج في الترتيب الحجاج، تحقيق6.

 222.بيروت، الطبعة الثالثة،  –اإلسالمي 

 1191,  1ربية، القاهرة، طتوفيق الطويل، أسس الفلسفة، دار النهضة الع

مكتبة ,عبد السالم هارون : تحقيق , البيان والتبيين , الجاحظ أبو عمرو عثمان بن بحر -9

 .م 1113, الطبعة السابعة ,الجزء األول , القاهرة , الخانجي 

 :الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد -1

 .م 2442, ط .د, مصر, اإلسكندرية ,دار اإليمان , كتاب التعريفات - 

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –أسرار البالغة في علم البيان تحفيف عبد الحميد الهنداوي  -

 222..الطبعة األولى  –لبنان 

 



, محمد الحبيب بن خولة : تحقيق ,  مناهج البلغاء و سراج األدباء, حازم القرطاجني -11

 م 1131,ي دار الغرب اإلسالم, بيروت لبنان , الطبعة الثانية 

 أسسه وتطوره إلى القرن السادس_ التفكير البالغي عند العرب, حمادي صمود -21

 م1131, ط .د, منشورات الجامعة التونسية _ الهجري

المكتبة , درويش جويدي : تحقيق , مقدمة ابن خلدون , ابن خلدون عبد الرحمن -21

 .ت .د, ط .د, لبنان , بيروت , العصرية 

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجري،  دريدي سامية،-14

 2222..بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديثة، األردن،إربد الطبعة األولى

 –دار الكتب العلمية لبنان  –تحقيق نعيم زرزور  –مفتاح العلوم ,السكاكى أبو يعقوب - -15.

 1123..الطبعة األولى

حسين، اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، دار اآلفاق العربية القاهرة، سالمة محمد  -16

 22..الطبعة األولى 

أهم نظريات الحجاج في : ضمن كتاب , نظرية الحجاج في اللغة , شكري المبخوت  -21

منشورات كلية , حمادي صمود : إشراف , التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم 

 م1113,  تونس, منوبة ,اآلداب
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 :ق ال تعالى

َها أَْنُتْم َهؤَلِء َحاجَْجُتْم ِفيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم فَ لَِم ُتَحاجُّوَن ِفيَما  
 لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َواللَُّه َيْعَلُم َوأَْنُتْم َل َتْعَلُمونَ 

 (66)آل عمران  
 



 : ص  ــــــــــــخــــــــــمل

لقد كان الهدف من وراء دراستنا  للحجاج في الخطاب القرآني  هو الكشف عن كيفية              
و مهدنا  , مع القرآن الكريم  ( بمبادئها و تقنياتها و آلياتها) تعامل النظريات الحجاجية الحديثة  

الحجاج هو أسلوب حياة موجود في كل مواقف    إنلذلك بفصل كامل عن الحجاج حيث أدركنا فيه  
خاصة في التراث العربي فمنه من     هذا األخير التي يتعرض لها و تعددت مفردات    اإلنسان

و غيرها و باعتبار أن الحجاج متواجد في كل  ... يستعمل الجدال و األخر يستعمل البرهان و المناظرة  
القرآني مطبقين عليه اآلليات البالغية و اللغوية و  أنواع الخطاب  توجب علينا دراسته في الخطاب  

نبين من خاللها   ,شبه منطقية لنظريات الغربية الحديثة و اخترنا سورة الشعراء أنموذجا لذلك
 .تجليات بالغة الحجاج في صورة تطبيقية جلية وواضحة  
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