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أهدي هذا البحث المتواضع إلى  التً ال ٌمكن للكلمات أن تفً حقها إلى نبع الحنان  أمً 

 "مرٌم"الغالٌة

 و إلى الذي بفضله وصلت إلى هذه المرحلة من التعلم و منحنً القوة للمواصلة 

 "عبد القادر:"إلى قرة عٌنً  أبً العزٌز

 "مجمد،أسامة و فاطمة و البرعمة الصغٌرة رفٌدة:"إلى  إخوتً 

 "خدٌجة"إلى  التً تدعو لً فً كل  صالة إلى بركة العائلة  إلى جدتً

إلى  التً كانت بمثابة أمً الثانٌة  رحمها هللا و أسأل هللا أن ٌسكنها  فسٌح جنانه 

 "دمحم"و كذلك جدي رحمه هللا" فاطمة"خالتً

 إلى  الذٌن ساعدونً حتى فً دعائهم إلى األقارب من أعمام و عمات

 . إلى الخاالت و األخوال و بنٌهم

إلى الذٌن ٌبتسم قلبً  لرأٌتهم إلى األصدقاء 

 "سمٌحة،مخطارٌة،نصٌرة،أمٌنة،بحرٌة"

 طلبة شعبة أدب عربً خاصة تخصص لسانٌات عربٌة إلى كل

                                     شٌماء



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الحمد هلل  و الشكر هلل  على إعانته لً إلتمام هدا  البحث المتواضع

لتقدٌمها لً " صدٌق لٌلى"و أتقدم  بالشكر الجزٌل إلى األستاذة المشرفة 

 التوجٌهات و النصائح  مع تصوٌبها أخطائً

.كما أتقدم بالشكر إلى  اللجنة المناقشة على المالحظات التً سٌقدمونها لً  

"حمدود عبد القادر"كما أقدم شكري  و امتنانً إلى  الوالد الكرٌم  

.و فً األخٌر  أشكر كل من ساعدنً و لو مساعدة معنوٌة  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

إنالحجاجمنأهماألبحاثالتًحظٌتباهتمامالدارسٌنخاللالعقود

األخٌرة،تعدالخطابةوسٌلةمنوسائلالحجاجلمالهامنتأثٌرعلىالمتلقً

التًٌلجأإلٌهااألدباءمنبٌنهمالشٌخدمحمالبشٌراإلبراهٌمًالذيٌعتبررائدا

منروادالحركةاإلصالحٌةفًالجزائر،فكانتالخطابةاألداةالوحٌدةلدا

البشٌرلتحرٌضالشعبالجزائريللقٌامبالثورة،وكداالكفاحوالنضالمنأجل

وبفعلالخطابةرسخ،استرجاعوطنهموتحرٌرهمنالمستعمرالفرنسًالظالم

اللغة-تعالٌماإلسالم،وأرادالبشٌرأنٌغرسالروحالوطنٌةفًالجزائرٌٌن

.والعملبمبدأماأخدبالقوةلنٌسترجعإالبالقوة-اإلسالموالعروبة

الحجاج في خطابة :"وفًهذااإلطارٌندرجموضوعبحثًوالموسومب

.ٌتحدثعناألسالٌبالتًٌلجأإلٌهاالبشٌرمنأجلاإلقناع"البشير اإلبراهيمي

الرغبةفً:-ومناألسبابالتًدفعتنًلدراسةهذاالموضوعمنبٌنها

التعرفعلىخطبالبشٌراإلبراهٌمًالتًتمٌزت,التعرفعلىأسرارالحجاج

.بجمالٌةبالغٌة،قلةالدراساتالمتعلقةبالخطابةالعربٌة

ماهوالحجاج؟،وماهً:ولدراسةهذاالموضوعطرحتاإلشكالٌةالتالٌة

الخطابة؟،ولماذاجاءتالخطابةالجدٌدة؟،وماهًاآللٌاتالتًاستعملها

.البشٌراإلبراهٌمًألجلاإلقناع؟

ولإلجابةعنهذهالتساؤالتقسمتبحثًإلىمدخلوفصلٌنمعمقدمةو

خاتمة

:تناولتفٌه"الحجاج مفهومه و تاريخه:"المدخلبعنوان

تعرٌفالحجاج-

الحجاجعندالغرب-



 مقدمة
 

 ب
 

الحجاجعندالعرب-

تعرٌفالخطابةوأنواعها-

تناولت"الخطاب الحجاجي:"وفًالفصلاألولوهوالفصلالنظريبعنوان

:فٌه

(الخطابة)الحجاجوبالغةاإلقناع-

الخطابةالجدٌدة-

أسسالخطابالحجاجًوسماته-

الحجاج عند البشير:"أماالفصلالثانًوهوفصلتطبٌقًبعنوان

:تناولتفٌه"اإلبراهيمي

حٌاةالبشٌراإلبراهٌمً-

فنالخطابةعنده-

آلٌاتالحجاجٌةفًخطبالبشٌراإلبراهٌمً-

كمااعتمدتفًبحثًهذاعلىمجموعةمنالمصادروالمراجعمن

وبالغةاإلقناعلعلً,أثارالبشٌراإلبراهٌمًألحمدطالبإبراهٌمً:أهمها

قاسمسعدهللا،االتصاليقادا،ودمحمالبشٌراإلبراهٌمًفًقلبالمعركةألب

.الخطابًوفناإلقناعلكرٌمةحسنشعبان

اتبعتفًتناولموضوعًالمنهجالوصفًفًاألولثمالمنهجالتحلٌلًفً

األخٌر،أماعنالصعوباتالتًواجهتنًفًبحثًهذاخاصةفًهذهالظروف

صعوبةالبحثفًالمصادروالمراجعو:التًتمربهاالجزائربسببالسٌاسة

شساعةالموضوعالحجاجفمنالصعوبةاإلحاطةبه



 مقدمة
 

 ج
 

وفًاألخٌرأرجوأنأكونقدوفقتفًبحثً،فإنأصبتفهدامنعندهللا

 .وإنأخطأتفحسبًقدحاولت،وأسألهللاالتوفٌقوالسداد

 

:مستغانم في  

13-05-2019  
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  :تعرٌف الحجاج-1 

 :لغة -أ

أن الحجاج و المحاججة مصدرا لفعل " جاء فً لسان العرب البن منظور

أي غلبته بالحجج التً أدلٌت بها،و الحجة هً البرهان أو هو :حاجج و حاججته

وٌمال حاجه و محاجة ,ما دوفع  به الخصم،وتجمع الحجة على حجج و حجاج

وحجاجا،أي نازعه الحجة،و التحاج هو التخاصم،و الرجل المحاجج هو الرجل 

و ٌمال أنا حاججته،فأنا ،من احتج بالشًء أي اتخذه حجة:الجدل و االحتجاج

"محاجه و حجٌجه أي مغالبه بإظهار الحجة التً تعنً الدلٌل و البرهان 
1
  

أَلَْم تََر إٍلَى الذي َحاجَّ ّ}:وردت كلمة الحجاج فً  المرآن الكرٌم فً لوله تعالى

جاءت  كلمة حاج  بمعنى خاصم و "سورة البمرة :258اآلٌة  {".إٍْرَرااٌُم  ًِ َررِّ ِ 

و الَ تَُجاِدْل َعِن :"أٌضا وردت على أن الحجاج و الجدل مترادفان فً لوله تعالى

 "سورة النساء:107اآلٌة ".الِذٌَن ٌْيتَااُوَن  أَْا َُ ُ مُ 

و مهما ٌكن من أمر فإن الحجاج و الجدل ٌكثر ورودهما مترادفٌن فً 

لكنه فً " الحجاج"اصطالح المدماء من ذلن أن أبا الولٌد الباجً أسمى كتابه 

ممدمة كتابه ٌنعته بكونه كتابا فً الجدل و هو ما ٌعنً أن الحجاج عنده مرادف 

.للجدل
2
 

 تشٌر  argumentationو فً اللغة الفرنسٌة على سبٌل الممارنة نجد لفظة 

 :إلى عدة معانً متماربة، أبرزها على الخصوص حسب لاموس روبٌر ما ٌلً

  المٌام باستعمال الحجج-

 مجموعة من الحجج التً تستهدف تحمٌك نتٌجة واحدة-

                                                             
 ".حجج"،مادة 1ط.دار الصادر بٌروت، د ابن منظور،لسان العرب،: ٌنظر 1
 عبد هللا صولة،الحجاج فً المران الكرٌم  من خالل أهم خصائصه األسلوبٌة،دار المعرفة  2

 17،ص2001، 1للنشر،تونس،ط
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فن االستعمال الحجج أو االعتراض  بها فً منالشة معٌنة-
1
 

 :اصطالحا-ب

أن :هنان بعض المحددات التً وضعها دارسو الحجاج لتحدٌد مفهومه منها

الحجاج خطاب إلناعً أي هدفه التأثٌر فً المتلمً إما لتدعٌم مولفه أو لتغٌٌر 

رأٌه و تبنى مولفا جدٌدا و أٌضا جاء الحجاج على أنه بعد جوهري فً اللغة 

 .ذاته

 و استعِمل   كإستراتٌجٌة لغوٌة و عملٌة ٌلجأ إلٌها المتكلم إللناع نفسه أو إلناع 

غٌره،و ضمن هده المجددات تأتً جملة من تعرٌفات الحجاج بوصفه نمطا من 

:أنماط الخطاب من ذلن 
2
  

أنه  كل منطوق به موجه إلى الغٌر  إلفهامه :"ٌعرفه طه عبد الرحمن بموله

.دعوة خصومه ٌحك له االعتراض
3

"   

    فتصوره للحجاج مبنً على أساس وجود نٌة االدعاء عند المتكلم ونٌة 

جعل العمول تدعن :"و ٌعرفه أٌضا بٌرمان لائال.االعتراض لدى المتلمً

وتسلم لما تطرح علٌها من األلوال أو ٌزٌد فً درجة ذلن اإلذعان و ذلن 

فأنجع  و أنجحه ما وفك فً جعل حدة اإلذعان تموى لدى السامعٌن .التسلٌم

."بشكل ٌبعثهم على عمل مطلوب
4

 

                                                             
 ه، 1437 ،1، دار المتوسطٌة،ط-دراسة تداولٌة- أمال ٌوسف  المغامسً ،الحجاج فً الحدٌث النبوي1

 22م، ص 2016
 23 المرجع نفسه،ص 2
،الدار ,طه عبد الرحمن، اللسان و المٌزان أو التكوثر  العملً،المركز  الثمافً العربً: ٌنظر3

 226،ص1،1998البٌضاء،ط
دراسة تداولٌة -نور الدٌن بوزناشة ،الحجاج بٌن الدرس البالغً  العربً و الدرس اللسانً الغربً: ٌنظر 4

 11 ،ص2016-2015،أطروحة لنٌل  شهادة الدكتوراه ، جامعة سطٌف،كلٌة اآلداب و الفنون،-مماربة
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فالحجاج إذا مرتبط باإلذعان و التسلٌم السامع باأللوال فالحجاج فً نظره 

ظاهرة لسانٌة منطمٌة تهدف إلى تحمٌك اإللناع من خالل تغٌٌر سلون المتلمً 

 .ومعتمده بحٌث ٌجري هدا التغٌٌر فً هدوء بواسطة الحوار ال اإلكراه

" أزفالد دٌكرو"   و ما تجدر اإلشارة إلٌه أٌضا الحجاج عند اللغوي الفرنسً 

المعنى العادي و المعنى الفنً أو :فهو ٌفرق بٌن معنٌٌن للفظ الحجاج

االصطالحً، فالحجاج بالمعنى العادي ٌعنً طرٌمة عرض الحجج و تمدٌمها 

وٌستهدف التأثٌر فً السامع فٌكون بذلن الخطاب ناجعا فعّاال غٌر أنه لٌس معٌارا 

المستهدف من هذا  (أو المستمبل)كافٌا إذ ٌجب أال تهمل طبٌعة السامع

الحجاج،فنجاح الخطاب ٌكمن فً مدى مناسبته بسامع و مدى لدرة التمنٌات 

أما الحجاج بالمعنى الفنً فٌدل على صنف .الحجاجٌة المستخدمة فً إلناعه

مخصوص من العاللات المودعة فً الخطاب و المدرجة فً اللسان  ضمن 

.المحتوٌات الداللٌة
1
 

فنستنتج من خالل التعارٌف أن الحجاج هو نوع من الخطاب ٌكون بٌن طرفٌن 

متخاصمٌن حول المضٌة ما، و هو محاولة إلناع كل طرف باستخدام آلٌات 

 .وأدوات من اجل ذلن

 : ٌوجد عدة مرادفات للحجاج من بٌنها

 : الحجاج واإللناع

 ٌعرف توماس شاٌدل اإللناع بأنه محاولة واعٌة للتأثٌر فً السلون،و ٌرى 

.اوستٌن فرٌلً الحجاج و اإللناع جزئٌن من عملٌة واحدة و ال اختالف بٌنهما
2
 

                                                             
عباس حشانً، مصطلح الحجاج بواعثه و تمنٌاته،مجلة المخبر ،أبحاث فً و األدب الجزائري،جامعة :ٌنظر1

 271, 270،ص2010،العدد التاسع،-الجزائر_بسكرة
دمحم العبد،النص و الخطاب و االتصال،األكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً،كلٌة األلسن ،جامعة عٌن  2

 139،ص2013ط،.شمس،د
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ٌعد اإللناع الوجه اآلخر للحجاج ،فهدف استخدام الحجاج فً الخطاب هو إلناع 

المتلمٌن بفحوى ذلن الخطاب ،و جعله ٌذعن لما ٌطلبه منهم المتكلم فمفهومه 

ٌمترب من مفهوم الحجاج ،فمد ذهب حازم المرطاجنً إلى تعرٌف اإللناع 

"حمل النفس على فعل شًء أو اعتماده أو التخلً عن فعل اعتماده"ب
1
 

ٌكون النص الخطابً نصا إلناعٌا،و لكنه لٌس نصا حجاجٌا بالضرورة ألنه ال 

ٌعبر بالضرورة عن لضٌة خالفٌة ،ٌعنً هذا أن كل نص حجاجً نص إلناعً 

،و لٌس كل نص إلناعً نصا حجاجٌا،ٌرتبط اإللناع بالحجاج إذن ارتباط النص 

بوظٌفته الجوهرٌة المالزمة فً محٌط أنواع نصٌة أخرى كالوضعٌات 

.والسردٌات
2
 

:الحجاج  ً الثرات الرالغً-2  

الحجاج عند الغرب-أ  

    البست البالغة الخطابة و ارتبطت بها،وبذلن انطوت منذ مٌالدها 

األول على حمولة اإللناع و ارتبطت بسطوة التأثٌر ٌمول جابر 

البالغة نشأت مالزمة للخطابة،ولم تفارق ما ارتبط بها من مخاٌلة :"عصفور

اإللناع و ما تؤدٌه هذه المخاٌلة من وظٌفة إٌدٌولوجٌة تتصل بإٌماع التصدٌك 

لذلن لم ٌكن غرٌبا أن تؤرخ الحضارة الغربٌة لمٌالد بالغتها " فً النفوس

بمضاٌا الملكٌة التً ألٌمت بعد سموط الطاغٌتٌن جٌلٌون و هٌٌرون إثر 

انتفاضة دٌممراطٌة خالل المرن الخامس لبل المٌالد و لد تطلبت تلن المضاٌا 

من األهالً امتالن المدرة على إلناع لجان التحكٌم الشعبٌة التً تم تعٌٌنها 

للفصل فً الدعاوي كما انتعشت بالجو الدٌممراطً السائد بعد طردهما 
3
  

                                                             
1
سمٌرة شرٌف،اللسانٌات المجال و الوظٌفة و المنهج،عالم الكتب  

 700،ص2،2008الحدٌث،عمان،األردن،ط
 140دمحم العبد،النص و الخطاب و االتصال،ص 2
 26ص2016، 1437 ،1دار كنوز المعرفة،ط,عبد العلً لادا،بالغة اإللناع: ٌنظر 3
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 (م.ق347- م. ق427)و هنان من رفض الحجاج السفسطائً مثل أفالطون 

حٌث ارتكز هذا االختالف حول طرٌمتهم فً الخطابة الحجاج و المحاورة، 

فتصدى لهم أفالطون و اتهمهم بتموٌه الخطأ بالمنطك المزخرف و لوة الحمائك 

و إبهام الجماهٌر و تشكٌكهم فً الثوابت أو الحمائك
1
. 

ٌنظر إلٌه من الزاوٌة البالغٌة :ٌتناول أرسطو الحجاج من زاوٌتٌن متمابلتٌن

فٌربطه بالجوانب المتعلمة باإللناع و ٌتناوله من الزاوٌة الجدلٌة،فٌعتبره عملٌة 

تفكٌر، تتم فً بنٌة حوارٌة و تنطلك من ممدمات لتصل إلى النتائج ترتبط بها 

.بالضرورة
2
 

و أما إنتاج المول الحجاجً عند أرسطو فٌمر بثالث مراحل أو ثالث عناصر 

اصطلح علٌها الدارسون المعاصرون على تسمٌتها باإلٌجاد و الترتٌب 

 .واألسلوب

 و تكون بالظفر بالحجة و التماط المناسبة  بٌن )و هً اإلٌجاد:المرحلة األولى

حتى ٌمطع المتكلم السبٌل على السامع فال ٌجد منفذا ,الحجة و السٌاق و االحتجاج 

 (الستضعاف الحجة أو الخروج عن دائرة فعلها أو نمصها

 فبعد الظفر بالحجج ال بد من التفكٌر بترتٌبها  )الترتٌب: المرحلة الثااٌة

 (ووضع كل حجة فً المكان المناسب

 و تعود أهمٌة األسلوب فً نظر أرسطو إلى أن )األسلوب:المرحلة الثالثة

فهم فً حاجة إلى وسائل األسلوب,عامة الناس ٌتأثرون بعمولهم
3
. 

ومن هنا نستنتج أن الحجاج لم ٌكن ولٌد الٌوم فمد بدأ مع السفسطائٌٌن الذٌن 

دافعوا عن أرائهم الباطلة و الزائفة، مرورا بأفالطون  الذي أراد بالحجاج أن 

                                                             
 45، ص-دراسة تداولٌة– أمال ٌوسف المغامسً، الحجاج فً الحدٌث النبوي  1
، 1ط.دمحم طروس ،النظرٌة الحجاجٌة من خالل الدراسات البالغٌة و المنطمٌة  و اللسانٌة،دار الثمافة: ٌنظر 2

 .15، ص2005، 1429
 53- 51أمال  ٌوسف المغامسً، الحجاج فً الحدٌث النبوي الشرٌف،ص 3
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ٌكون مدافعا لصالح الخٌر على عكس السفسطائٌٌن و أخٌرا أرسطو الذي اتبع 

  .مسار أستاذه فً أشٌاء و خالفه فً بعض منها

أّما الحجاج فً الدراسات الغربٌة الحدٌثة، فٌفتح بٌرمان آفاق جدٌدة ٌحاول فٌها 

إخراجه من الدائرة الضٌمة التً حصرته فٌها الدراسات التملٌدٌة، فباإلشتران مع 

و الذي درس  فٌه التمنٌات التً "دراسة الحجاج"تٌتٌكا ألف الباحثان كتابا بعنوان 

 من شأنها أن تؤدي باإلذعان و التسلٌم بالموضوعات المعروضة علٌها، 

و الحجاج فً نظرهما ٌتجاوز النظر فٌما هو حمٌمً مثبت  مجدد ،إلى تناول 

الحمائك متعددة و مندرجة ،وشرطه أن ٌموم على موضوعٌة الحوار، حٌث ٌمف 

فٌه األخر المحاجج مولف الشرٌن المتعاون ،ال مولف الخصم العنٌد
1
. 

من اتهامه :الى تخلٌص الحجاج من أمرٌن هما - بٌرمان و تٌتٌكا–و لد سعا 

بالمناورة و المغالطة و التالعب بعواطف الجمهور ،وأٌضا تخلٌصه من صرامة 

 .االستدالل الذي ٌجعل المخاطب مضطرا و مجبرا على المبول

 :و أٌضا الحجاج عندهما ٌأتً على ضربٌن

تمثله البالغة البرهانٌة حٌث ٌموم على البرهنة و االستدالل و ٌتتبع :األول 

الجانب االستداللً فً المحاججة ٌعتمد على العمل و هو خاص بالفٌلسوف 

 .جمهوره ضٌك و غاٌته بٌان الحك

حجاج أوسع من السابك ٌهتم بدراسة التمنٌات البٌانٌة التً تسمح بإذعان :الثانً

.المتلمً و غرضه دغدغة العواطف و اإلثارة و األهواء استنفارا للسامعٌن
2
 

 :الحجاج عاد العرب-3

                                                             
 .44- 43 دمحم طروس،النظرٌة الحجاجٌة من خالل الدراسة البالغٌة و المنطمٌة و اللسانٌة،ص 1
-خلٌفة بوجادي ، فً اللسانٌات التداولٌة  مع محاولة تأصٌله فً الدرس العربً المدٌم،جامعة سطٌف:ٌنظر  2

 107ص,2009، 1،ط- الجزائر



 مدخل                                                               مفهىم الحجاج و تاريخه
 

 
10 

 الحجاج فً الدراسات العربٌة المدٌمة بدأ مع ظهور المرآن الكرٌم ألنّه تحد 

بخطابات العرب الفصحاء الباطلة ،بل أكثر من ذلن لٌمنع كل األمة للدخول فً 

 .اإلسالم و ذلن بأدلة و براهٌن لوٌة و معجزة بترن العمائد الفاسدة

ما ٌجب أن " البٌان و التبٌٌن"فً كتابه  (255-159 )ولد تناول الجاحظ

ٌكون علٌه الخطٌب ،و هو عنصر فً العملٌة الحجاجٌة ثم نبّه إلى أهم 

الصفات التً تجعل الخطاب ناجحا و ذلن لسالمة  الخطٌب من العٌوب 

 .النطمٌة

البٌان اسم جامع لكل شًء كشف لن لناع :" ٌعرف الجاحظ البٌان بموله

المعنى، وهتن الحجاب دون  الضمٌر حتى ٌفضً السامع إلى حمٌمته و ٌهجم 

على محصوله كائنا ما كان ذلن البٌان و من أي جنس كان الدلٌل الن مدار األمر 

"و الغاٌة التً ٌجري إلٌها المائل إنما هو الفهم و اإلفهام
1
. 

الوظٌفة الفهمٌة "و ٌرى دمحم العمري أن البٌان عند الجاحظ تنازعه وظٌفتان 

 .والوظٌفة اإللناعٌة ،فالبٌان عنده معرفة و إلناع

و ٌتبٌن من تعرٌف الجاحظ للبٌان أن هنان عاللة بٌن الحجاج و البٌان إذ ٌمكن 

الكشف عن :ّعده من البحوث المهمة فً الحجاج  و ذلن لالرتباطات اآلتٌة

المعنى، وٌكون هذا بدٌل الفهم و اإلفهام و الغاٌة من الكالم هتن الحجاج و هذا 

ٌعنً اإللناع و اإلفحام و مجمل هذه العناصر تكون عملٌة حجاجٌة بٌن فعلً 

اإلنتاج و التلمً
2
. 

ولد تحكمت فً إلحاح الجاحظ على وظٌفة اإلفهام، باإلضافة إلى االعتبار 

البالغً ،شروط عامة مٌزت الثمافة و المجتمع اإلسالمً فً عصر،ارتبط 

 بعضها بالدٌن فتماط التكلٌف فً الخطاب الدٌنً ٌتولف على إفهام المكلفٌن،

                                                             
  86ط،ص. ، دار الجبل ،تحمٌك عبد السالم هارون، بٌروت، د1الجاحظ، البٌان و التبٌٌن ج:ٌنظر 1
عالم الكتب، _دراسة فً إنتاج ابن بادٌس األدبً_ عباس حشانً ،خطاب الحجاج و التداولٌة 2

  30،ص2014ط،.د.أربد،األردن
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و ارتبط بعضها األخر بطبٌعة الفترة التارٌخٌة حٌث توسعت اإلمبراطورٌة 

اإلسالمٌة، فاختلطت الثمافات و تعددت اللغات و ظهرت الشعوبٌة و الزندلة 

واإللحاد فكان الدفاع عن اإلفهام دفاعا عن اللغة و حماٌتها من اللحن و لهذا كان 

الشًء المركزي الثابت لً كتاب البٌان و التبٌٌن هو الفهم و اإلفهام بالوسائل 

المختلفة
1
. 

لد فرق عند حدٌثه عن ألدار المستمعٌن بٌن الخاصة و العامة فالخطٌب ال ٌكلم 

سٌد األمة بكالم األمة  و ال الملون بكالم السولة ،و عند حدٌثه عن ألدار الحاالت 

عرض لمناسبة المول التً تختلف فتختلف باختالفها المعانً وإن كان المستمع 

واحدا و هو بذلن ٌعطً للممام دورا حاسما فً تحمٌك الوظٌفة االلناعٌة للخطاب 

فالمعنى لٌس ٌشرف بأن ٌكون من معانً الخاصة و إحراز المنفعة مع موافمة 

.الحال و ما ٌجب لكل ممام من ممال
2
 

، الذي ربط الحجاج بالدرس التداولً (626- 555)وفً ممابل ذلن نجد السكاكً

نظم الدلٌل أي أن المتكلم حٌن تكون له نٌة التأثٌر فً السامع،علٌه نظم الحجة و 

و لهذا كان مفتاح السكاكً على عاللة بالحجاج و ما نظم الدلٌل .الدلٌل فً خطابة

 .إال ما ٌمصده المحاجج من وضع حجة فً كالمه لٌمنع لها السامع

 و ٌتضح من لول السكاكً أن الحجاج ٌمكن وصفه من المتكلم أهو ٌحاجج من  

أجل إثبات لضٌة أو هو ٌحاجج من أجل نفٌها ،هذا مراعاة لحال السامع و ممامه  

.أو هو مساند أي جاهل لما ٌسمعه و ٌتلماه أم رافض أم منكر
 3

 

ولد عالج السكاكً مفهوم الحجاج بلفظ االستدالل ، و ربطه بالجانب البالغً و 

النطمً فإن االستدالل الذي ٌمدمه البٌان و االستدالل الذي ٌمٌمه المنطك،فإن هذا 

                                                             
ط، .دمحم العمري ، البالغة العربٌة و أصولها و امتدادها، إفرٌمٌا الشرق، بٌروت لبنان ،د: ٌنظر 1

 120،ص1999
 123- 122دراسة نظرٌة و تطبٌمٌة،ص– عبد العلً لادا، بالغة اإللناع  2
 36 عباس حشانً،خطاب الحجاج و التداولٌة،ص 3
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األخٌر ٌنطلك من ممدمة صغرى و هً من لبٌل الحمائك أو الولائع أو المسلمات 

 .أو المرجعٌات

بٌنما االستدالل البٌانً لٌس هذا المبٌل ،بل هو من لبٌل التخٌالت التً من 

شأنها عدم التمٌٌد بالوالع أو بالحمٌمة إذ أن االستدالل المنطمً استنتاج صرٌح أما 

 االستدالل البٌانً استنتاج متخٌل ،لكن كال االستداللٌن هدفه اإللناع 

و النتٌجة واحدة
1
. 

ًّ عربً  أما فً الدراسات العربٌة الحدٌثة، ٌعد دمحم العمري من أبرز بالغ

ٌظهر عنده االهتمام بمموالت البالغة المعاصرة العامة و الحجاجٌة خاصة،سواء  

من خالل دراسته المبكرة حول بعض مظاهر اإللناع فً الخطابة العربٌة المدٌمة، 

أو من خالل ترجماته  المتعددة لبعض رواد هذا التٌار أو اهتمامه الطموحة 

روافدها اتجاهاتها امتداداتها , إلعادة رسم خارطة عامة للبالغة  العربٌة المدٌمة

وخصائصها الصوتٌة و النحوٌة و المنطمٌة
2
. 

إلى التنبٌه إلى البعد "فً بالغة الخطاب اإللناعً " ٌهدف العمري فً كتابه

اإللناعً للبالغة العربٌة، هذا البعد الذي كان حاضرا عند الجاحظ على وجه 

و لمد طبك فٌه . الخصوص،ثم نُسً  مع هٌمنة صٌاغة السكاكً للبالغة العربٌة

الباحث التصور البالغً لبٌرمان و أولٌخت لعممه و بساطته و ارتباطه مباشرة 

بأرسطو ،مما ٌسمح باستٌعاب الجاحظ ٌسر كما ٌمول على الخطابة فً المرن 

 .األول هجري مجتهدا فً كشف آلٌاته اإللناعٌة التً تمٌزها على الشعر

و لد رّكز على الممام خصوصا فً الخطابة السٌاسٌة و هً محاورة بٌن 

األنداد و ٌكثر فٌها النصح و المشاورات،و الخطابة االجتماعٌة و تكون فٌها 

وخطب ذات , موضوعات اجتماعٌة تتناول العاللة بٌن الناس و تنظٌم المجتمع

                                                             
 41, 40 عباس حشانً، خطاب الحجاج و التداولٌة،ص 1
دمحم سالم دمحم األمٌن الطلبة، الحجاج فً البالغة المعاصرة، دار الكتاب الجدٌد : ٌنظر 2

 287،ص1،2008المتحدة،ط
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طبٌعة وجدانٌة هدفها المشاركة فً المسٌرات و تعتمد على الحجج الممنعة 

.واألسلوب الجمٌل المؤثر
1
 

و ٌتطرق للحجاج أٌضا علماء األصول الهتمامهم به ، فهو منبع كل ما هو 

لغوي ،فبداٌة الحجاج عندهم كان عبر مراحل، أّولها التوصل ألنواع من 

الخطاب، الخطاب المرآنً خطاب األمة خطاب الرسول صلى هللا علٌه و سلم 

وثانٌهما ممصد و هدف كل خطاب و ثالثهما تعرٌفهم للخطاب المرآنً ووصفه 

بالخطاب الحجاجً
2
. 

و جانب آخر فإن عمل األصولً هو استنباط الحكم الشرعً ،من حمٌمة 

بل إنهم ٌدرسون العناصر السٌالٌة و الممامٌة للخطاب ،ألن األلفاظ ,وموضوعٌة 

ال تثبت على معانٌها التً وضعت لها إذ للمتكلم الحك فً أن ٌستعمل هذه األلفاظ 

فٌما وضعت له، و أن ٌستعملها وفك أسالٌب اللغة و لوانٌن المعروفة للسامع 

والمتكلم بهذا تكون المسائل األصولٌة ذات طبٌعة حجاجٌة استداللٌة تفسٌرٌة، 

ألنها تستنبط الحكم و تثبت الدلٌل على ذلن
3
. 

 :تعرٌف الخطابة و أنواعها-4

 :تعرٌف الخطابة-1

 :لغة-أ

،خطب الخطب ،الشأن أو األمر صغر  (ب,ط,خ)الخطاب فً اللغة من الجدر 

: أم عظم و الخطب،األمر الذي  تمع  فٌه المخاطبة و الخطاب و المخاطبة

.مراجعة الكالم
4
 

                                                             
 59،ص2002، 2دمحم العمري، فً بالغة الخطاب االلناعً، إفرٌمٌا الشرق ، بٌروت،لبنان،ط 1
  59 المرجع نفسه،ص 2
  44  المرجع نفسه ،ص 3
 .(خ ط ب) ابن منظور، لسان العرب ،مادة  4



 مدخل                                                               مفهىم الحجاج و تاريخه
 

 
14 

مواجهة اآلخرٌن بالكالم أو هو نظام صٌاغة : فالخطاب فً اللغة و علٌه

ما ٌعنً أن أربعة عناصر رئٌسٌة .الكالم المؤثر فً اآلخرٌن و تنظٌمه 

 :تسهم فً بناء مفهوم الخطاب لغة

فالخطاب موجه توجٌها مباشرا ،من ":التوجٌه المباشر" أولها عنصر 

بعٌنه، لتحمٌك غاٌة  (ممام)مخاطب بعٌنه إلى مخاطب بعٌنه،فً سٌاق 

، أي توجٌه أطراف "نظام التوجٌه"بعٌنها، و هدا ٌمتضً عنصرا ثانٌا هو 

الخطاب المشار إلٌها أنفا توجٌها ٌراعً العاللة المائمة بٌن المستمع و 

المتكلم، بناء على ما تمتضٌه مماصد هذا األخٌر و أحوال المخاطبٌن و 

المولف "ظروف الخطاب، و هذا ٌؤدي إلى عنصر ثالث هو عنصر 

بناء على شروط نظام –الذي  تمع فٌه المخاطبة " التبادلً أو التفاعلً

نفسه بما ٌحتوٌه من " الخطاب"، أضف إلى ذلن عنصرا أخر هو -التوجٌه

 .مضامٌن داللٌة

انطاللا من هذه العناصر، ٌمكن المول إن الخطاب كالم متبادل بٌن 

 .طرفٌن أو أكثر بناء على شروط تفرضها حٌثٌات ممام محدد

  بناء على المعنى اللغوي للخطاب ٌمكن توضٌح أبعاده االصطالحٌة 

ترجمة " خطاب"فً الدرجات الحدٌثة ،و ذلن أن مصطلح العرب

مجموعة من )...(لٌس :الذي ٌعرف بأنه  (discours)للمصطلح األجنبً 

العبارات المنفصلة عن بعضها البعض،لكنه تجمعات أللوال أو جمل أو 

 .عبارات ٌتم تشرٌعها فً سٌالا اجتماعً معٌن ،فٌحددها السٌاق

  و علٌه فإن الخطاب نظام من المتتالٌات الجملة التً تمدم بنٌة للملفوظ أو 

هٌكال لغوٌا شكلٌا  لعملٌة التلفظ فً إطار سٌاق اجتماعً ٌمتضً وجود 

".العملٌة التواصلٌة"عناصر فاعلة و مؤثرة فً بلورة 
1
 

                                                             
، 1ن ،ط.،د-فً الخطاب خلفاء الراشدٌن دراسة وصفٌة لنماذج خطابٌة–هناء حالسة، بالغة الحجة :ٌنظر1

 30،ص2016
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إلى  (أنا،نحن)المول الموجه الممصود من المتكلم :" لال محمود عكاشة

إلفهامه لصده من الخطاب صرٌحا  (أنت،أنتما، أنتم ،أنتن)المتلمً المخاطب 

 ."و مباشرا أو كناٌة أو تعرٌضا فً سٌاق التخاطب التواصلً

فالخطاب فً لفظه شكل لغوي  فً سٌاق تفاعلً أو تواصلً،فإن اجتزئ 

من سٌاله التواصلً نصا كنص الكتاب و األثر المدون فالفرق بٌن الخطاب و 

النص أن  األول ٌزٌد على الثانً بالتواصل و التفاعل بٌن طرفٌن ، وأن ٌكون 

مباشرا أو التفاتا أو  تعرٌضا، و " أنت"إلى المخاطب" أنا"موجها من المتكلم 

و ٌراد به الموجه إلى متلك و غٌره . النص اللفظ المحظوظ فً شكل ثابت 

و .،فإن كان موجها جاز أن ٌسمى خطابا ،و أن كان مدونا للحفظ فهو نص فمط

من ثم صارت الرسالة خطابا و النص األدبً خطابا و الممال خطابا ألنها 

.نصوص موجهة إلى متلك
1
 

  :اصطالحا-ب

فن مخاطبة الجماهٌر بطرٌمة إلمائٌة تشتمل على اإللناع :"عرفت الخطابة بأنها

 ."و االستمالة

 :هذا التعرٌف ٌموم على عناصر معٌنة

أن ٌكون الحدٌث مخاطبة لجمهور من الناس ،فإذا كان الشخص ٌتحدث إلى -

فرد أو اثنٌن فإنه عادة ال ٌحتاج إلى لهجة خطابٌة و ٌكفٌه أن ٌشرح المعنى أو 

 .فكرة التً ٌرٌدها بصوت هادئ 

و هذا ٌعنً جهاز الصوت و تكٌٌفه باختالف نبراته : أن ٌكون بطرٌمة إلمائٌة-

ومن مكمالت هذه الطرٌمة أن تصطحبها . و تجسٌم المعانً التً تتضمنها الخطبة

 .إشارات بالٌد أو بغٌر الٌد

                                                             
محمود عكاشة ،تحلٌل الخطاب فً ضوء نظرٌة أحداث اللغة دراسة تطبٌمٌة ألسالٌب التأثٌر و اإللناع  1

 17,18 ص2012 ،1الحجاجً فً الخطاب النسوي فً المران الكرٌم ، دار النشر الجامعات ، الماهرة،ط
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أن ٌكون الحدٌث ممنعا بحٌث ٌشتمل على أدلة و براهٌن تثبت صحة الفكرة -

 التً ٌدعو إلٌها الحدٌث

أن تتوفر فً الخطبة استمالة و هذا ٌعنً توجٌه عواطف السامعٌن - 

واستجابتهم للرأي الذي تدعو إلٌه الخطبة، هذا العنصر من أهم عناصر الخطبة 

.ألنه الذي  ٌحمك الغرض  المطلوب منها 
1
 

  :أنواع الخطابة-2

 الخطابة الدٌنٌة: 

 هً الخطابة التً تدور حول الدٌن و كل ما ٌتعلك به من وعظ و إرشاد 

وحث على فعل الخٌر و اجتناب الشر و تمرب إلى هللا ،و هذا النوع من الخطابة 

 .ٌكون فً المساجد و الكنائس و المحافل الدٌنٌة

تنصب موضوعاتها حول الشرٌعة اإلسالم السمحة و هً تشمل بذلن الخطبة 

المنبرٌة التً تلمى فً الجمع و األعٌاد و ٌوم الحج و فً بالً المناسبات كصالة 

 االستسماء لتعرٌف الناس بحمٌمة اإلٌمان و تجنب الناس فٌه

 و دعوتهم للعمل بممتضاه،و أكثر الخطب الدٌنٌة و المواعظ أثرا فً النفوس 

و بلوغا إلى الملب و تأثٌرا فً السامع ما كان عن مطابمة حمٌمة بٌن المول 

 والفعل و ما كان صدى مستمٌما لسلون مستمٌم أثره و ٌضٌع من السامعٌن تأثٌره

ما ٌحافظ على الخطبة الدٌنٌة و استمرارها هو أن تأتً بأفكار جدٌدة و معان 

رلٌمة و أسلوب مشّوق مع مراعاة مساٌرة الحٌاة الوالٌة عن طرٌك االستشهاد 

ببعض األمثلة من حٌاة الناس االجتماعٌة
2
. 

 الخطابة السٌاسٌة: 

                                                             
 12، ص1451،1981 ،1عبد الجلٌل عبده شلبً،الخطابة وإعداد الخطٌب،دار الشروق،ط 1
كرٌمة حسن شعبان،االتصال الخطابً و فن اإللناع ، دار أسامة للنشر و التوزٌع ،األردن، : ٌنظر 2

 30، 29عمان،ص
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ٌرى المؤرخون أن نشأة الخطابة السٌاسٌة ٌرجع إلى ساعات األولى التً 

برزت فٌها المطامع بٌن الدول فأراد لوٌّها أن ٌسود ضعٌفها و ٌفرض علٌه 

 .سلطانه

  و ترجع الخطابة السٌاسٌة إلى األٌام التً كان فٌها فً بعض بالد العالم 

المدٌم أحزاب متباٌنة األهداف و المبادئ و الوسائل فكان لكل حزب خطباؤه 

 .المؤرخون له

  و الخطابة السٌاسٌة تدور حول شؤون الدولة الداخلٌة و الخارجٌة فتشمل 

الخطب التً تلمى فً البرلمان و فً المجتمعات االنتخابٌة و المؤتمرات الدولٌة 

 .و السٌاسٌة

أن الخطب السٌاسٌة المرتبطة  ببناء الدولة كانت أول :"  و ٌرى دمحم العمري

 أمرها أمٌل إلى الخطابة الدٌنٌة لطبٌعة الدعوة اإلسالمٌة و هً تعلٌمٌة 

 .و تحمٌسٌة موجهة إلى جنود الفاتحة فً الغالب

 الخطابة المضائٌة: 

هً  تلن المرافعات التً تلمى أمام الحكام فً اتهام شخص أو الدفاع عنه 

وموضوعها  إحماق الحك و إبطال الباطل و الفصل فٌما ٌنشأ بٌن الناس من 

 نزاع 

كما عرفت الخطابة المضائٌة أٌضا أنها تلن التً تلمى فً ساحة المحاكم 

سواء كان الملمى ممثل النٌابة أم محامً عن المتهم و هً تخلف ,أمام المضاة 

باختالف المحاكم التً تلمى بها ،فمد تكون فً أمر جناٌة أو أمر ندنً أو حالة 

من األحوال الشخصٌة
1
. 

 

                                                             
 30 كرٌمة أحسن شعبان، االتصال الخطابً، ص 1



 مدخل                                                               مفهىم الحجاج و تاريخه
 

 
18 

 الخطابة االجتماعٌة: 

وهً التً تعالج لضاٌا المجتمع على اختالفها و ٌدرج الدارسون جمٌع 

الخطب تحت عنوان عرٌض هو الخطابة االجتماعٌة و ٌمكن تصنٌف هذه 

الخطب على كثرة موضوعاتها إلى صنفٌن
1
: 

خطب فً موضوعات اجتماعٌة تتناول العاللة بٌن أناس و تنظٌم المجتمع  -1

 مثل خطب األمالن 

خطب ذات طبٌعة وجدانٌة هدفها المشاركة و االشتران فً المسٌرات  -2

 .واألحزان كالتهنئة و التعزٌة ووصف المشاهدة و البالد

فهذا النوع من الخطب ٌسمى من خاللها الخطٌب لمشاركة اآلخرٌن ما ٌجده أو 

 .إشعارهم بمشاركة وإٌاهم و تعاطفه معهم

 الخطابة العسكرٌة: 

عرفت الخطابة منذ ألدم العصور و هً التً ٌلمبها المائد على جنده لٌثبت 

للوبهم و ٌلمى الحماسة فً نفوسهم و ٌدفعهم فٌها إلى حٌاة شرٌفة أو موت 

عطر الذكر و لهذا النوع من الخطب أثر عظٌم فً الحروب ،فهو الذي ٌموي 

روح الجند المعنوٌة،و الموة المعنوٌة لها أثر العظٌم فً االنتصارات فالموة 

المعنوٌة هً العامل الحاسم فً الحروب فً العصر الحاضر كما كانت فً 

الغابر وال رٌب فً أن الخطب العسكرٌة لها األثر الواضح فً تموٌة الروح 

المعنوٌة
2
. 

 

 

                                                             
 31 كرٌمة أحسن شعبان، االتصال الخطابً،ص 1
 35 المرجع نفسه، ص 2
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     (الخطابت)بالغت اإلقناع :المبحث األول

ٛ٘حى ٖٓ ٣ؼطوذ إٔ جُرالؿس  ُْ ٣ؼذ ٣لْٜ ٜٓ٘ح عٟٞ ٝظ٤لطٜح ك٢ ض٤ٔ٘ن جُخطحخ 

ٝ ك٢ ٛذٙ جُكحُس ٓح دجٓص :"ٝصخشكطٚ ٝ ؾٔح٤ُطٚ ٝ ال ػالهس ُٜح  ذحإله٘حع ٣وٍٞ دمحم ج٢ُُٞ

ٗٞجز جُرالؿس جُكؿحؾ٤س هذ أُكوص ذحُٔ٘طن كوذ جخطضُص جُرالؿس جُؼحٓس ك٢ ف٤ـطٜح 

".جألسعط٤س ئ٠ُ ذالؿس ٓكغ٘حش ٝ صخحسف
1
 

ئٕ جُرالؿس ٖٓ ٛذج جُٔ٘ظٞس أفركص ذالؿس ٓكغ٘حش ٝ صخحسف  ٝ جعطٔحسجش  

  ذحُكؿحؼ ،ٝع٤ِس ُإله٘حع ًٔح ٟ ٝ جُرالؿس ػ٠ِ ػٌظ رُي ك٢ٜ  رجش فِس  ٝغن,ؾٔح٤ُس

.أٜٗح ضركع ك٢ جعطؼٔحٍ جُخطحخ ٖٓ أؾَ إٔ  ٣ٌٕٞ ٓوذٓح
2
 

كٖٔ جُؼغ٤ش ؾذج ئٕ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ جُٔغطك٤َ كقَ جُرالؿس ػٖ جُخطحذس جُط٢ ٢ٛ ئُوحء 

كٖ :خطحخ كٞس١ ك٢ ؾٔحػس ذِـس ذٔلٜٜٞٓح أٝ ٢ٛ ًٔح  ٣ؼشكٜح ذؼل جُـشذ٤٤ٖ 

جإله٘حع
3
 

ٝجُـح٣س جُط٢ ٣ش٢ٓ ئ٤ُٜح جُكؿحؼ ٢ٛ ضكو٤ن جالعطٔحُس أ١  جعطٔحُس جُٔطِو٢ ُٔح ٣ؼشك 

ٝ ذحُؿِٔس جإله٘حع ،جسضرطص جُخطحذس ٓ٘ذ جُوذ٣ْ ذحإله٘حع ٝ ػ٠ِ ,ػ٤ِٚ ٖٓ سأ١ أٝ ؽٌٟٞ

جُش٣طٞس٣س هٞز ضطٌِق جإله٘حع :"كوذ  هحٍ "  جُخطحذس"ٛذج أعحط أُق أسعطٞ ًطحذٚ 

كل٢ ٓح هرَ ,أٝ ئ٣وحع جُطقذ٣ن ذؼرحسز ؽشجـ   أسعطٞ ٖٓ جُلالعلس جُٔغ٤ِٖٔ " جٌُٖٔٔ 

أسعطٞ هذ أِٛٔٞج جُؿحٗد جُؼو٢ِ ك٢ جُخطحذس ،ٝسًضٝج ػ٠ِ ٝعحتَ جُطأغ٤ش ػ٠ِ جُٔطِو٢ 

ٝ خ٤حالضٚ ذؾٌَ ٣ؿؼَ جُٔطِو٢ ٣طِو٠ جُخطرس ك٢ ؿ٤رس ٖٓ جُؼوَ
4

كوذ ًحٗص جُخطحذس ك٢  .

ًحٕ ًَ :"ق٤ع هحٍ ك٤ٜح ك٤٘٤رِٕٞ,جُكنحسز ج٤ُٞٗح٤ٗس قحُس كش٣ذز ك٢ ضحس٣خ جإلٗغح٤ٗس

".ؽ٢ء ك٢ ج٤ُٞٗحٕ خحمؼح ُِؾؼد ٝ ًحٕ جُؾؼد خحمؼح ُِخطحذس
5
 

                                                         
 32 ،ؿ31 ضٌطي ئًشجّ ،جُكؿحؼ ٝ جُرالؿس جُؿذ٣ذز،ٓؿِس جُكو٤وس ،جُؼذد  1
 137ؿ,1989 كٌشز ٝ ٗوذٙ ػذد،31دمحم ج٢ُُٞ ،ٖٓ جُرالػس جُكؿحؼ ئ٠ُ ذالؿس جُٔكغ٘حش ،ٓؿِس  2
 267 ،ؿ2010، 1ػرذ جُِٔي ٓشضحك ،ٗظش٣س جُرالؿس،دجس جُوذط جُؼشذ٢، ه:٣٘ظش 3
 108،ؿ200، 1ؾ٤َٔ ػرذ جُٔؿ٤ذ، جُرالؿس ٝ جالضقحٍ،دجس ؿش٣د ،ه 4
 20، ؿ2012، 1ػرذ جُؿ٤َِ جُؼؾشج١ٝ،جُكؿحؼ ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس ، ػحُْ جٌُطد جُكذ٣ع ،ه 5
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كوذ جٛطْ أسعطٞ ذحُؿحٗد جُؼو٢ِ ٝ جُ٘لغ٢ ٓؼح ٓكحٝال جُطٞجصٕ ذ٤ٖ ٝعحتَ جإله٘حع 

ٝٝعحتَ جُطأغ٤ش
1

 ،جٗقشف جٛطٔحٓٚ ئ٠ُ ف٘حػس جُخطحذس ذحػطرحسٛح قؿحؾح ئه٘حػ٤ح 

جُٜذف ٓ٘ٚ جعطشؾحع جُكوٞم جُٔغِٞذس ػ٘ٞز ذٞجعطس جُِـس ٣ٜذف ئ٠ُ ئٗوحر جُخطحذس ٖٓ 

جألٍٝ ٓؼشك٢ :أصٓطٜح جُؾ٤ٌِس جُط٢ ضشدش ك٤ٜح ٓغ جُغلغطحت٤٤ٖ ٝ رُي ػ٠ِ ٓغط٤٣ٖٞ 

ُـ١ٞ، ٣طْ ك٤ٚ ضط٣ٞش جُِـس ٝ جخط٤حس جُِـس ٝ جخط٤حس جُكؿؽ جُالتوس ذٌَ ٓوحّ ٝ جُػح٢ٗ 

.  جؾطٔحػ٢ ئٗغح٢ٗ ٣ؼ٠٘ ذونح٣ح جُلشد ٝ جُٔإعغس ٝ ػالهس ذؼنٜح ذرؼل ٝ ٖٓ ٛ٘ح

.كحُق٘حػس جُو٤ُٞس قغد أسعطٞ ؽشه ال ؿ٠٘ ػ٘ٚ ك٢ ًَ جؾطٔحع ذؾش١
2
 

عؼ٠  أسعطٞ ئ٠ُ ضأع٤ظ ٗٔو خطحذ٢ ؾذ٣ذ ػرش ػ٘ٚ ًطحذٚ جُخطحذس ٝ قحٍٝ ٖٓ 

خالُٚ إٔ ٣طذجسى ٓح سآٙ ػ٤رح ك٢ جُخطحذس جُغلغطحت٤س ،ٝإٔ ٣ؿٔغ ؽٞجسدٛح،كأعظ 

.ًطحذٚ ٛذج ػ٠ِ جُؿذٍ
3
 

كوذ دسط أسعطٞ جُؿذٍ ٝ ػالهطٚ ذحُخطحذس ٝ قذد جُؼالهس ذ٤ٜ٘ٔح ذؼرحسض٤ٖ 

،ٝ هذ جخطِق جُؾّشجـ ٝ جُٔطشؾٕٔٞ هذج٠ٓ ٝ جُٔكذغٕٞ  antistrophes ٓؾٜٞسض٤ٖ

ك٢ جخط٤حس جُؼرحسز جألًػش ٝ جألدم ٓٞجكوس ،كحذٖ ع٤٘ح جعطؼَٔ ك٢ ؽشقٚ ًِٔط٤ٖ ٛٔح 

.جُٔؾحسًس ٝ جُٔؾحًِس
4
 

 :ًٔح أؽحس أسعطٞ ئ٠ُ أ٤ٔٛس ًَ ٖٓ ؾذٍ ٝ قحؾس  جُٔؿطٔغ ئ٤ُٜٔح ذوُٞٚ

ئٕ جُ٘حط ؾ٤ٔؼح ٣ؾحسًٕٞ ذذسؾحش ٓطلحٝضس ك٢ ٤ًِٜٔح ألْٜٗ ؾ٤ٔؼح ئ٠ُ قذ "...

".٣كحُٕٝٞ ٗوذ هٍٞ أٝ ضأ٤٣ذٙ ٝ جُذكحع  ػٖ أٗلغْٜ أٝ جُؾٌٟٞ ٖٓ ج٥خش٣ٖ,ٓح
5
 

 

                                                         
 108ؾ٤َٔ ػرذ جُٔؿ٤ذ، جُرالؿس ٝ جالضقحٍ،ؿ:٣٘ظش 1
 20- 19ػرذ جُؿ٤َِ جُؼؾشج١ٝ، جُكؿحؼ ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس،ؿ 2
، ػحُْ جٌُطد 1ؼ_ دسجعحش ٗظش٣س ٝ ضطر٤و٤س ك٢ جُرالؿس جُؿذ٣ذز_قحكع ئعٔحػ٤َ جُؼ١ِٞ ، جُكؿحؼ ٓلٜٞٓٚ ٝ ٓؿحالضٚ :٣٘ظش 3

 8  ،ؿ2010، 1431 ،1جُكذ٣ع، ئسذذ ،جالسدٕ ،ه
  18ػرذ جُؿ٤َِ جُؼؾشج١ٝ، جُكؿحؼ  ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس،ؿ  4
 43، 1 قحكع ئعٔحػ٤َ جُؼ١ِٞ،جُكؿحؼ ٓلٜٞٓٚ ٝ ٓؿحالضٚ ؼ 5
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أ١ ئٕ جُخطحذس ئٗطحؼ جُوٍٞ ٣ٜذف ئ٠ُ جإله٘حع ك٢ ٓؿحٍ جُٔغحتَ جُخالك٤س جُوحذِس 

.ُِ٘وحػ ٝ ٢ٛ  ذزُي ػالهس ذ٤ٖ هشك٤ٖ ضطأعظ ػ٠ِ جُِـس ٝ جُخطحخ
1
 

:  ٝ ٣كقَ جإله٘حع ك٢ جُخطحذس  جألسعط٤س ذطنحكش أسًحٕ غالغس ٝ ٢ٛ

ٝ ػ٠ِ ٛذج , أ١ جالٗلؼحٍ patos أ١ جألخالم جُخط٤د ٝ جُرحضٞط ethosجإل٣طٞط

٣ؾطشه أسعطٞ ك٢ جُخط٤د  إٔ ٣ٌٕٞ هحدسج ػ٠ِ إٔ ٣لْٜ جالٗلؼحالش ،أػ٢٘ إٔ ٣٘غرٜح 

ٝ ٣قلٜح ٝ ٣ؼشف أعرحذٜح جُط٢ ذٜح ضغطؾحس ،إٔ قؿط٢ أٝ ٝع٤ِط٢ جإل٣طٞط ٝ جُرحضٞط 

ًٔح أع٤ٔ٘حٛٔح ٣ؿؼالٕ جُخطحذس أٝ جُرالؿس كشػح ٖٓ ػِْ جألخالم ًٔح ٣وٍٞ أسعطٞ، 

 أ١ جُوٍٞ ذٔح ٛٞ كٌش ٝ ٖٓ ٣ِٔي ٛذٙ جُكؿس أٝ جُٞع٤ِس ك٢ logosأٓح جُِٞؿظ 

،ٝ ٛذٙ "هحدسج ػ٠ِ جُطل٤ٌش جُٔ٘طو٢:"جإله٘حع ك٤ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ًٔح هحٍ أسعطٞ 

جألٗٞجع جُػالغس ٖٓ جُكؿؽ ٣ط٘حعد ًَ ٝجقذ ٜٓ٘ح ٓغ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُخطحذس ٝ ٢ٛ 

أ٣نح غالغس
2

 : 

  خطحذس ٓطؼِوس ذحُخطحخ جُغ٤حع٢ ٝ ذٔذُٞالش جُؿٔحػ٤س ٝ ٢ٛ جُخطحذس

 . discours délibératifجُٔؾٞس٣س 

  خطحذس ٓطؼِوس ذٔؿحٍ جُٔشجكؼحش جُونحت٤س ٝ ٓوحٓحش جالضٜحّ ٝ جُذكحع ٝ ٢ٛ

  . disrours judiciareجُخطحذس جُٔؾحؾش٣س 

  خطحذس ٓطؼِوس ذحُٔكحكَ جُؿٔح٤ٛش٣س جٌُرشٟ ٝ ضٌٕٞ ٓذقح جٝ رٓح ٝ ٢ٛ

.disrours epdictiqueجُخطحذس جُطػر٤ط٤س 
3 

ٝ ُِخطحخ جإله٘حػ٢ ك٢ ٛزٙ جألٗٞجع جُػالغس ذؼذ ه٢ٔ٤ ٝ خِو٢ ،كحُخطحذس جُٔؾٞس٣س ٢ٛ 

ك٢ جُخطرس جُٔؾٞس٣س إٔ  ض٘حعرٜح قؿس جإل٣طٞط  كؼ٠ِ جُخط٤دضكو٤ن جُخرش ٝ جُ٘لغ 

٣طض٣ٖ ذكغٖ جُخِن ك٤ٔح ٣طٞؾٚ ذٚ ئ٠ُ جُغحٓؼ٤ٖ قط٠ ٝ ئٕ ًحٕ ػ٠ِ ؿ٤ش رُي جُخِن ك٢ 

، أٓح جُخطرس جُٔؾحؾش٣س كٜذكٜح  خذٓس جُؼذٍ ٝ ضكو٤ن جإلٗقحف كط٘حعرٜح قؿس جُٞجهغ

                                                         
 64،ؿ_دسجعس ٗظش٣س ٝ ضطر٤و٤س _ػرذ جُؼ٢ِ هحدج ،ذالؿس جإله٘حع  1
  29, 28،ؿ,1قحكع ئعٔحػ٤َ جُؼ١ِٞ،جُكؿحؼ ٓلٜٞٓٚ ٝ ٓؿحالضٚ ؼ2

 65،ؿ _ دسجعس ٗظش٣س ٝ ضطر٤و٤س_ ػرذ جُؼ٢ِ هحدج ، ذالؿس جإله٘حع  3
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أٓح جُخطرس جُطػر٤ط٤س كططٞخ٠ خذٓس  ذ٤حٕ جُؾش٣ق ٝ جُلحمَ ,جُِٞؿٞط أ١ جٌُالّ ٗلغٚ 

 عحػ٤س ئ٠ُ جٕ ضشعخ ك٢ مٔحتش جُ٘حط ك٢ جُٔذ٣٘س ه٤ٔس جُؿ٤َٔ كط٘حعرٜح قؿس جُرحضٞط 

ٝ جُرحضٞط ئٗٔح ٛٞ ٓؿَٔ جالٗلؼحالش ٝ جألٛٞجء ٝ جُٔؾحػش جُط٢ ٣٘رـ٢ ػَ جُخط٤د إٔ 

٣ػ٤شٛح ك٢ ٗلٞط جُغحٓؼ٤ٖ ك٤كون ذِي جإله٘حع ٝ ٛذج ٣وطن٢ ٖٓ جُخط٤د إٔ ٣ٌٕٞ ػحُْ 

.جُ٘لظ ٣ؼشف ٤ًق ٣ػ٤ش ٓؾحػش ؾٜٔٞسٙ ٝ ٖٓ أ٣ٖ ٣أض٤ْٜ 
1
  

ئٕ ٛذٙ جُـح٣حش ضػرص إٔ جإله٘حع جُخطر٢ ٣طٞخ٠ ذؼذج ه٤ٔح ٝ أخاله٤ح ،ٝ ٛٞ ٓؼ٢٘ 

 . أعحعح ذٔق٤ش جإلكشجد ًٔح ذٔق٤ش جُٔؿطٔغ 

ٝ ُوذ ٗظش أسعطٞ ك٢ قذ٣ػٚ ػٖ جُؼ٘حفش ذ٘حء جُخطحخ ئ٠ُ جألهشجف جُػالغس جٌُٔٞٗس 

ُٔشعَ :ُٚ ٝ جُٔغحٛٔس ك٢ كؼح٤ُطٚ ٝ ٢ٛ   ،(جُٔغطٔغ)، ٝ جُٔطِو٢ (جُخط٤د)جُ

،كحٌُطحخ جألٍٝ ٖٓ جُخطحذس ٛٞ ًطحخ ٓشعَ جُشعحُس أ١ ًطحخ (جُخطرس)ٝ جُشعحُس 

ػحُؽ ك٤ٚ ػ٠ِ ٝؾٚ  خحؿ ، ٓلّٜٞ جُرشج٤ٖٛ ذكغد ضؼِوٜح ذحُخط٤د ،ٝٓذٟ .جُخط٤د 

جٗغؿحٓٚ ٓغ جُؿٜٔٞس ٝ رُي قغد أٗٞجع جُخطحذس جُػالغس جُٔؼشٝكس جُونحت٤س 

ٝجالعطؾحس٣س ٝ جالقطلح٤ُس  ،ٝجٌُطحخ جُػح٢ٗ ٛٞ ًطحخ ٓطِو٢ جُشعحُس ،ًطحخ جُؿٜٔٞس 

ػحُؽ ك٤ٚ ػذدج ٖٓ جالٗلؼحالش ٝ جألٛٞجء ٝ ًذج ذؼل جُرشج٤ٖٛ ؿ٤ش  أٜٗح ٛذٙ جُٔشز 

،ٝجٌُطحخ جُػحُع جُشعحُس ٗلغٜح ٝ ػحُؽ (٤ُٝظ ذكغد ضقٞسٛح ًٔح عِق)ذكغد ضِو٤ٜح 

أ١ جُقٞس جُرالؿ٤س ٝ ض٘ظ٤ْ أؾضجء جُوٍٞ  elocutionأٝ جُر٤حٕ  lexisك٤ٚ جألعِٞخ 

taxis.
2
 

ٝ جعط٘حدج ئ٠ُ ٓح رٛد ئ٤ُٚ أهطحخ جُرالؿس جُؼشذ٤س ك٢ ضؼش٣لحضْٜ ٝ أذكحغْٜ جعطخِـ 

ٝ ٗلْٜ ٖٓ "(جُ٘لغ)جُٞمٞـ ،جالسضؿحٍ ٝ جُطأغ٤ش :"أد٤ٗٝظ إٔ جُرالؿس ضٜذف ئ٠ُ أٓش٣ٖ 

ٛذج جُوٍٞ إٔ جُرالؿس ضخحهد ؾٜٔٞس ٓؼ٤٘ح ٝ ٖٓ غْ قحؾطٜح ُِرالؿس إله٘حػٚ ٝ جُطأغ٤ش 

                                                         
   53-,52 ، ؿ 2013_ 1434 ،1 ػرذ جُِط٤ق ػحدٍ ، ذالؿس جإله٘حع ك٢ جُٔ٘حظشز، دجس جألٓحٕ جُشذحه، ه 1
 22دمحم جُؼٔش١ ،ك٢ ذالؿس جُخطحخ جإله٘حػ٢، ؿ: ٣٘ظش 2
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ٝ ٖٓ ٓ٘طِن إٔ جُخطحذس ضكطحؼ ُِرالؿس ،كاٜٗح ضكطحؼ ذحُطح٢ُ ُِقٞس جُرالؿ٤س ’ك٤ٚ 

 ٝجُكؿؽ ٝ جُكؿحؼ كحُطأغ٤ش ٝ جالعطٔحُس ٣ططِرحٕ جإلذحٗس ٝ جُٞمٞـ ٝ أعح٤ُد جإله٘حع ، 

ٝ ٖٓ ٛذج جُٔ٘طِن ٣ؿد جإلهشجس ذٞؾٞد جُكؿحؼ ذالؿ٢ ػ٘حفشٙ جألعحع٤س ك٢  

.جُٔؼح٢ٗ جُرالؿ٤س ًأدٝجش ئه٘حػ٤س ٓػَ جُؾحٛذ ٝ جالعطؾٜحد ٝ جُكؿس ٝ جُذ٤َُ
1
 

ٕ ،ض٤حس ئٓطحع ٓشضرو ذغإجٍ جُٔ٘حعرس جًحٗص جُرالؿس جُؼشذ٤س هذ ضٞصػص ئ٠ُ ض٤حس

جُٔوح٤ٓس كوذ جػطرش جُؿحقع جُٔإعظ جُط٤حس جُػح٢ٗ
2

،كحُؿحقع ك٢ جُر٤حٕ ٝ جُطر٤٤ٖ ًحٕ 

٣شٟ إٔ جُؾحٛذ ٛٞ جُؼ٘قش ٖٓ ػ٘حفش جُكؿحؼ ًٔح جٗٚ ٓشجدف ُِكؿس ٝ جُذ٤َُ 

ٝجُرشٛحٕ، كحُكؿحؼ جُرالؿ٢  جُوحتْ ػ٠ِ جُؾٞجٛذ جػطرش ػ٘ذ جُؿحقع ٝ ٖٓ  قزج قزٝٙ 

ٓذجس جُؼِْ ػ٠ِ جُؾحٛذ :"دػحٓس إلسعحء جُكوحتن ٝ فشـ ُؼِْ ٌٛزج ٣إًذ جُؿحقع إٔ 

...".ٝجُٔػَ 
3
 

ُوذ جٗطرٚ جُؿحقع ئ٠ُ عِطحٕ جٌُالّ ٝ ػحسمس جالقطؿحؼ ،ٝٓح ُٜٔح ٖٓ ٓلؼٍٞ ه١ٞ 

ؾٔحع :"ُزُي سذو جُرالؿس ذحإله٘حع ٣وٍٞ .ك٢  جالعطٔحُس ٝ ؾِد جٗخشجه جُٔغطٔؼ٤ٖ 

كحُرالؿس ضـذٝ ٝع٤ِس ُِطأغ٤ش ػ٠ِ ". جُرالؿس جُرقش ذحُكؿس ٝ جُٔؼشكس ذٔٞجمغ جُلشفس 

جُٔغطٔغ ،ٝجُظٜٞس ػ٤ِٚ ٝ ئه٘حػٚ ذحُشأ١،إٔ جُوٍٞ جُر٤ِؾ ٓ٘ذٝس ذطك٣َٞ ق٤حد جُٔطِو٢ أٝ 

.ٓؼحسمطٚ ئ٠ُ جُطؿحٝخ
4

  

ٖٝٓ ٛ٘ح ؾحءش ػ٘ح٣س جُؿحقع ذحُِلع ٝ جُطخ٤٤ش ،ٝ ٣ؾطشه جُؿحقع ك٢ جُِلع جالػطذجٍ 

ٝ جُطٞعو  ٤ُؿٔغ ذ٤ٖ جُ٘ؿحػس جُطٞجف٤ِس ٝ جُو٤ٔس جُطض٤٘٣س كحُوقذ ٖٓ رُي ضؿ٘د 

.جُغٞه٢ ٝ جُٞقؾ٢ ٝ ًزُي ٣ؾطشه ك٢ جُِلع جُٔؾحًِس ُِٔؼ٠٘ ٤ُكون جُوقذ ٝ جُٔ٘لؼس 
5
 

                                                         
 3ئػذجد ٝ ضوذ٣ْ قحكع ئعٔحػ٤َ جُؼ١ِٞ ؼ_ٓلٜٞٓٚ ٝ ٓؿحالضٚ_مٖٔ جُكؿحؼ , جُكر٤د جألػشجخ ، جُكؿحؼ ٝ جالعطذالٍ جُكؿحؾ٢ 1

 44 ،ؿ1،2010،ػحُْ جٌُطد جُكذ٣ع، ئ سذذ، جألسدٕ ،ه
 117ػرذ جُؼ٢ِ هحدج ، ذالؿس جإله٘حع،ؿ 2
 45جُكؿحؼ ٝ جالعطذالٍ جُكؿحؾ٢،ؿ, جُكر٤د ،جألػشجخ : ٣٘ظش 3
 64 ػرذ جُِط٤ق ػحدٍ ،ذالؿس جإله٘حع ك٢ جُٔ٘حظشز،ؿ 4
 121 ػرذ جُؼ٢ِ هحدج ،ذالؿس جإله٘حع،ؿ 5
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٣ٝؾطشه جُؿحقع ُطكو٤ن جألؿشجك جإله٘حػ٤س ُِرالؿس عالٓس جُخط٤د ٖٓ جُؼ٢ 

، ًٔح ٣ؾطشه ك٤ٚ جُوذسز ػ٠ِ "جُر٤حٕ ذقش ٝ جُؼ٢ ػ٠ٔ"ٝجُكرغس ٝ م٤ن جُقذس 

جٗي ئٕ أٝض٤ص :"جإلذالؽ ٝ جإلكقحـ ذحُكؿس ٝ جُرقش ذٜح ،٣وٍٞ ٗحهال ػٔشٝ ذٖ ػر٤ذ 

"ضوش٣ش قؿس هللا ك٢ ػوٍٞ جٌُِٔل٤ٖ 
1

، ئرٕ جُر٤حٕ ػ٘ذٙ ٛٞ جُلْٜ ٝ جإلكٜحّ ذحُٞعحتَ 

.جُِـ٣ٞس ٝ ؿ٤ش جُِـ٣ٞس 
2
 

ٝهذ كشم ػ٘ذ قذ٣ػٚ ػٖ أهذجس جُٔغطٔؼ٤ٖ ذ٤ٖ جُخحفس ٝ جُؼحٓس كحُخط٤د ال ٣ٌِْ ع٤ذ 

ٝ ال ِٓٞى ذٌالّ جُغٞهس الٕ جُٞقؾ٢ ٖٓ جُ٘حط ًٔح ٣لْٜ جُغٞهس .جألٓس ذٌالّ جألٓس 

 .سهحٗس جُغٞه٢

 (جُٔطٌِْ)ُوذ ؾؼَ أذٞ ػػٔحٕ ٓشجػحز جُٔوحّ ٝ جُكحٍ أعحعح ُؼالهطٚ ذ٤ٖ جُخط٤د 

 ٝ جُٔغطٔغ ذٌَ ضٞجفَ ذ٤ح٢ٗ كحُخط٤د ٓطحُد ذٔشجػحز هذس ٓخحهر٤ٚ ٝ ٓ٘ضُطْٜ

. ٝ ٓٞجهلْٜ ٝ ظشٝكْٜ 
3
 

ئرًج ٗغط٘طؽ ٓٔح عرن إٔ  جُكؿحؼ ك٢ ٓلّٜٞ جُخطحذس ػ٘ذ أسعطٞ أٝ ٛٞ جُؼقد 

جألعحط ذؼ٤ِٔس جُخطحذس ،ًٞع٤ِس ئه٘حػ٤س ال ًِٕٞ أٝ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُطؼر٤ش ٝ جُخطحخ، 

كإ جُرالؿس جُؼشذ٤س ك٢ ػٜٔٞٓح ،٣ٌٖٔ ػذٛح ذؼذج أعِٞذ٤ح ك٢ جُخطحذس أٝ ُ٘وَ ذالؿس 

 جُخطحخ ،ٝ جُز١ ٣ؿد إٔ ضرشص ك٤ٚ هٞز جُٔؼح٢ٗ ٝ جألُلحظ ،ٝهٞز جُكؿس ٝ جُرشٛحٕ،

.ٝ هٞز جُؼوَ جُخق٤د 
4
 

 

 

                                                         
 88جُؿحقع ، جُر٤حٕ ٝ جُطر٤٤ٖ،ؿ 1
 122 ػرذ جُؼ٢ِ هحدج ،ذالؿس جإله٘حع،ؿ  2
 123 جُٔشؾغ ٗلغٚ ،ؿ  3
 ، 1ؾحٓؼس جإلخٞز ٓ٘ٞس١ هغ٘ط٤٘س  ,14: ،سهْ 07ٓرشٝى ف٤ؾ٢ ،ضٞؾٜحش ٓلّٜٞ جُكؿحؼ ك٢ جُػشجش جُرالؿ٢ جُؼشذ٢ ،ٓؿِس  4

 299، ؿ2018



 الفصل األول                                            الخطاب الحجاجي
 

 
25 

 الخطابت الجديدة :المبحث الثاني

ّٕ ٤ًِٜٔح ٣ٜذكحٕ ُإله٘حع ٝ ٖٓ جؾَ رُي ظٜش ٓق٘ق  جٛطٔص جُرالؿس ذحُكؿحؼ أل

 ذ٤ٖ ؽح٤٣ْ ذ٤شٓحٕ ٝ جُرشضؾص ض٤ط٤ٌح ، ق٤ع أهِن ػ٤ِٚ ٓقطِف 1958جُكؿحؼ 

 ذٞفلٚ خطحذس ضغطٜذف جعطٔحُس ػوَ  la nouvelle rhétorique جُخطحذس جُؿذ٣ذز 

.جُٔطِو٢ ٝ جُطأغ٤ش ك٢ عًِٞٚ أ١ جإله٘حع 
1
 

ٖٓ خالٍ ٛذج جُٔق٘ق ،ذؼع ذالؿس جإله٘حع ذؼذ جإلٛٔحٍ جُز١ ,ٝهذ قحٍٝ جُٔإُلحٕ 

...  ٝ ذؼذ جٗكقحس جُرالؿس ك٢ جُٔؿحصجش ٝ جُٔكغ٘حش ٝ جُقٞس,ُكوٜح ُوشٕٝ ه٣ِٞس 

ٝذاخشجؼ جُكؿحؼ ٖٓ دجتشز جُخطحذس  ٝ جُؿذٍ ،أٝ ذحألقشٟ جعططحػح إٔ ٣ؼػشج ػ٠ِ رُي 

جُخ٤و جُشك٤غ جُز١ ٣ٌٖٔ جػطٔحدٙ ُٔقحُكس ضحس٣خ٤س ذ٤ٖ جُخطحذس ٝ جُؿذٍ أٝ ذ٤ٖ 

ضٜٔس :أسعطٞ ٝ أكالهٕٞ، ًٔح ػٔال ػ٠ِ ضخ٤ِـ جُكؿحؼ ٖٓ ضٜٔط٤ٖ جُطقوح ذٚ ٝ ٛٔح 

جُٔـحُطس ٝ جُٔ٘حٝسز ٝ جُطالػد ذؼٞجهق جُؿٜٔٞس ٝ ذؼوِٚ ٝ دكؼٚ دكؼح ئ٠ُ جُورٍٞ 

ذحػطرحه٤س جإلقٌحّ ٝال ٓؼو٤ُٞطٜح ٝ ضٜٔطٚ  ذقشجٓس جالعطذالٍ جُز١ ٣ؿؼَ جُٔخحهد ذٚ 

ك٢ ٝمغ مشٝسز ٝ خنٞع ٝ جعطالخ ،ئٕ جُكؿحؼ ػ٘ذٛٔح ٓؼو٤ُٞس ضرؼذ جُٔـحُطس 

ٝ قش٣س ضشكل جُكو٤وس جُٞجقذز ٝ ضط٤ف ئٌٓح٤ٗس جُطؼذد ٝ جالخطالف ... ٝجُطالػد 

.ٝجالخط٤حس ُزُي ػذٙ ذ٤شٓحٕ ؽشهح ُٔٔحسعس جالخط٤حس جُؼحهَ 
2
 

 ٝ ئرج ًحٕ جُخطحخ ك٢ جُرالؿس جُوذ٣ٔس هذ جسضرو ذحعطؼٔحٍ جُِـس جُؾل٣ٞس، كإ جُذٝس 

كنال ػ٠ِ إٔ .جُٔؼحفش ُِٔطرؼس هذ هحد جُٔإُل٤ٖ ُالؽطـحٍ ػ٠ِ جُ٘قٞؿ جٌُٔطٞذس 

جُٔإُل٤ٖ ال ٣غؼ٤حٕ ُوقش جُكؿحؼ ػ٠ِ جُؼّٔٞ ًٔح ًحٗص ضلؼَ جُخطحذس جُوذ٣ٔس ،ذَ 

٣ؼطرشجٕ ئٕ جُٔكحؾؽ ؾحدج أسجد جُطأغ٤ش ذلؼح٤ُس ػ٠ِ جُؼوٍٞ ،ٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣ط٤ٌق ٓغ 

 .ٓخحهر٤ٚ ٝ ه٤ٔس جُكؿحؼ ضشضلغ ذوذس ًلحءز جُٔغطٔؼ٤ٖ 

 

                                                         
  30 ػرذ جُؿ٤َِ جُؼؾشج١ٝ ، جُكؿحؼ ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس،ؿ 1
 158- 157 ػرذ جُؼح٢ُ هحدج، ذالؿس جإله٘حع،ؿ 2
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ئٕ ٗظش٣س جُكؿحؼ  جُط٢ ٣طر٘حٛح ذ٤شٓحٕ ٝ ض٤ط٤ٌح ػوذش فالش ٝجعؼس ٓغ ٓرحقع ػِْ 

ٝ ُزُي أ٠ُٝ .جُ٘لظ جُط٢ ضكٌْ جُغِٞى جُلشد١ ٝ جُؿٔحػ٢ ك٢ ضلحػِٜٔح ٓغ جُخطحذحش

ٓق٘لٜٔح أ٤ٔٛس ُألهش جُ٘لغ٤س ٝ جالؾطٔحػ٤س ،ٝ دٝسٛح ك٢ ضكو٤ن جُطأغ٤ش جُلؼحٍ ُِخطحخ 

غْ جخط٤حس أقغٖ جُغرَ ,ك٤ِظ جُكؿحؼ ه٢ جُٜ٘ح٣س عٟٞ دسجعس  ُطر٤ؼس جُؼوٍٞ :"٣وٞالٕ

ٝ ٓكحُٝس ُك٤حصز جٗغؿحٜٓح جال٣ؿحذ٢ ٝ جُطكحٜٓح ٓغ جُطشـ .ذٔكحٝسضٜح ٝ جإلفـحء ئ٤ُٜح

كحدج ُْ ضٞمغ ٛزٙ جألٓٞس جُ٘لغ٤س ٝ جالؾطٔحػ٤س ك٢ جُكغرحٕ   كإ جُكؿحؼ ٣ٌٕٞ .جُٔوذّ

" ذال ؿح٣س ٝ ال ضأغ٤ش
1

،جخطحس ذ٤شٓحٕ ضق٤٘ق جُٔطِو٢ ئ٠ُ  ٗٞػ٤ٖ،جُلشم ذ٤ٖ جإله٘حع 

ٝجالهط٘حع ًٔح ٣شٟ إٔ جُٔشء ك٢ قحُس جالهط٘حع ٣ٌٕٞ هذ جه٘غ ٗلغٚ ذأكٌحسٙ جُخحفس، أٓح 

ك٢ قحُس جإله٘حع كحٕ  جُـ٤ش ْٛ جُذ٣ٖ ٣و٘ؼٞٗٚ دجتٔح ،ٖٝٓ غْ ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ ذإٔ ذ٤شٓحٕ 

٣شضٌض ك٢ ذالؿطٚ جُؿذ٣ذز ػ٠ِ جإله٘حع ،ألٗٚ ٣٘حعد ٓؿحٍ جُكؿحؼ جُٔر٢٘ ػ٠ِ كغف 

جُٔؿحٍ ُؼوَ جُٔطِو٢ ٝ قش٣س جخط٤حسٙ ك٢ خنٞػٚ ُٔح ٣ؼشك ػ٤ِٚ ٖٓ هنح٣ح  ٝ 

.أهشٝقحش 
2
 

ٝ هذ قحٍٝ ذ٤شٓحٕ ٝ ض٤ط٤ٌح جُطوش٣د ذ٤ٖ جُكؿحؼ ٝ جُخطحذس  ٝ جُـح٣س ٖٓ ضوش٣رٜٔح 

ذ٤ٖ جُخطحذس ٝ جُكؿحؼ إٔ ِٗف ػ٠ِ أٗٚ  ال قؿحؼ دٕٝ ؾٜٔٞس ٣ش٢ٓ جُخطحخ ئ٠ُ ؾؼِٚ 

 .٣وط٘غ ٝ ٣غِْ ٝ ٣قحدم ػ٠ِ ُٔح ٣ؼشك ػ٤ِٚ 

ٌُٖ ُِخطحخ هرَ إٔ ٣غط١ٞ ٤ًحٗح ٓؾٌال ٖٓ ضو٤٘حش قؿحؾ٤س ٣ٞجؾٚ ذٜح جُٔطٌِْ 

جُٔخحهد إل٣وحع جُطقذ٣ن ٓ٘طِوحش قؿحؾ٤س ٓذجسٛح ػ٠ِ ٓوذٓحش ضإخز ػ٠ِ أٜٗح 

.ٓغِٔحش ٣ورَ ذٜح جُؿٜٔٞس 
3
 

ٝجخط٤حس ٛزٙ جُٔوذٓحش ٝ هش٣وس فٞؿٜح ٝ ضشض٤رٜح ُٚ ك٢ قذ رجضٚ ه٤ٔس 

قؿحؾ٤س،ذك٤ع ٣رذٝ جُلقَ ذ٤ٖ دسط ٓ٘طِوحش جُكؿحؼ ٝ دسط جُطو٤٘حش جُكؿحؼ كقال 

 .ٓطٌِلح ٝ ٌُ٘ٚ كقَ ٜٓ٘ؿ٢ 

                                                         
 87-86ػرذ جُِطرق ػحدٍ،ذالؿس جإله٘حع ك٢ جُٔ٘حظشز،ؿ 1
، ؾحٓؼس ذحؾ٢ 2018 عرطٔرش 15 جُؼذد5ؽؼرحٕ أٓوشجٕ،ضو٤٘حش جُكؿحؼ ك٢ جُرالؿس جُؿذ٣ذز ػ٘ذ ؽح٣ْ ذ٤شٓحٕ ،جُٔؿِذ :  ٣٘ظش 2

 224ٓخطحس، ػ٘حذس ،جُؿضجتش ،ؿ 
 32ػرذ جُؿ٤َِ جُؼؾشج١ٝ،جُكؿحؼ ك٢ ُخطحذس جُ٘ر٣ٞس،ؿ 3
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ـّ جُٔإُلحٕ جُٔكحؾؽ إله٘حع ٓطِو٤ٚ ٖٓ ؾِٔس ٓوذٓحش جُط٢  ضؼطرش ٗوطس  ئرٕ خ

 :جٗطالم ػ٘ذ ًَ ٖٓ ذ٤شٓحٕ ٝ ض٤ط٤ٌح ٝ ٛذٙ جُٔوذٓحش ٢ٛ 

ٝ ضٔػَ ٓح ٛٞ ٓؾطشى ذ٤ٖ ػذز أؽخحؿ أٝ ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جُ٘حط  : les faitsجُٞهحتغ .1

،ٝ ٛذٙ جُٞهحتغ ك٤ٜح ٓح ٛٞ ػ٤ح٢ٗ ٝ ٛٞ جُؾؼد أًػش أ٤ٔٛس ك٢ جُٔوذٓحش ،ٝك٤ٜح 

.أ١ جُٞهحتغ جٌُٔٔ٘س أٝ جُٔكطِٔس supposésجُٔلطشمس 
1 

ضوّٞ ػ٠ِ جُشذو  ذ٤ٖ جُٞهحتغ ٝ ٓذجسٛح ػ٠ِ ٗظش٣حش :  les réalitésجُكوحتن .2

ػ٤ِٔس أٝ ٓلح٤ْٛ كِغل٤س أٝ د٤٘٣س ،ٝهذ  ٣ؼطٔذ جُخط٤د ئ٠ُ جُشذو ذ٤ٖ جُٞهحتغ ٝ جُكوحتن 

ٖٓ ق٤ع ٢ٛ ٓٞمٞػحش ٓطلن ػ٤ِٜح ٤ُكذظ ٓٞجكوس جُؿٜٔٞس ػ٠ِ ٝجهؼس ٓؼ٤٘س ؿ٤ش 

  (خ)إلٗؾحء ج٤ُو٤ٖ ٖٓ  (ط)ئ٠ُ جُ٘ظش٣س  (أ)ًإٔ ٣نحف جُط٤وٖ ٖٓ جُٞجهؼس ,ٓؼِٞٓس 

،ُْ ٣وذّ ذشٓحٕ أٓػِس ػ٠ِ ٛذج ٌُٖ ٣ٌٖٔ جالعط٘ؿحد ذٔػحٍ  (خ)ٝٓؼ٠٘ رُي جُطغ٤ِْ خ 

 " .جُخطحذس"أسعطٞ جُز١ ٣ذسعٚ ك٢ ذحخ جُٔػَ ٖٓ ًطحخ 

ٝ ٢ٛ إٔ ذحذ٤غطشجضٞط ٝ هرِٚ غ٤حؾ٤ظ ج٤ُٔـحس١ ًحٗح  (ٝجهؼس ؾضت٤س ) (أ)جُٞجهؼس 

 هِرح قشعح خحفح، ٝ ق٤ٖ ققال ػ٠ِ رُي ضكٞال ئ٠ُ هحؿ٤ط٤ٖ 

  سجتؾ ئ٠ُ جُطـ٤حٕ ٣طِد قشعح خحفح :(ط)جُ٘ظش٣س ًَ. 

  جُشأ١ جُز١ ٣ش٣ذ جُخط٤د قَٔ جُغحٓؼ٤ٖ ػ٠ِ جُطقذ٣ن :  (خ)جُون٤س ٝ

كوذ ضنحكشش ػ٠ِ ضأ٤٣ذ جُون٤س ,د٣ٞٗٞع٤ٞط هحؿ٤س ألٗٚ ٣طِد قشعح خحفح :ذٚ

.(ط)ٝ جُ٘ظش٣س  (أ)جُٞجهؼس  (خ)
2
 

٢ٛ أقٌحّ هر٤ِس أٝ آسجء ٓغِْ ذٜح ٖٓ :  les présomptionsجالكطشجمحش .3

هشف جُٔؼ٤٤ٖ٘ ،ٝال ٣وٟٞ جُطغ٤ِْ ذٜح ئال ك٢  ع٤حهٜح جُكؿحؾ٢ ،٤ُغص غحذطس ٝ ئٗٔح 

.ٓطـ٤شز ضرؼح ُِٞعو ٝ جُٔوحّ
3
 

                                                         
 87 ػرذ جُِط٤ق ػحدٍ ،ذالؿس جإله٘حع ك٢ جُٔ٘حظشز، 1
  25 - 24ؿ 2011، 1،  دجس جُؿ٘ٞخ ،ضٞٗظ ، ه-دسجعحش ضطر٤و٤س _ػرذ هللا فُٞس ،ك٢ ٗظش٣س جُكؿحؼ : ٣٘ظش 2
  32 ػرذ جُؿ٤َِ ،جُؼؾشج١ٝ جُكؿحؼ ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس، ؿ  3
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ضطذخَ جُو٤ْ ًأعظ  ُِكؿحؼ ك٢ ج٤ُٔحد٣ٖ جُونحت٤س ٝ جُغ٤حع٤س :  les valeursجُو٤ْ.4

٢ٛٝ ضغطذػ٢ ُذكغ جُٔغطٔغ ٗكٞ جخط٤حسجش ٓؼ٤٘س أٝ ُطرش٣ش ٛذٙ جالخط٤حسجش ,ٝ جُلِغل٤س 

ٝ جُو٤ْ ٤ُغص ٤ًٗٞس ألٜٗح رجش فِس ذططِؼحش ٓؿٔٞػس خحفس ٝ  ٢ٛ ئٓح ٓؿشدز ,

.ًحُؼذٍ ٝ جُكن أٝ ٓكغٞعس ًحُٞهٖ 
1
 

إٔ جُو٤ْ ٤ُغص ٓطِوس ٝ ٢ٛ خحمؼس ُٜش٤ٓس ٓح: les hiérarchiesجُٜش٤ٓحش .5
2

 ، 

.ٝ رُي ذٌغد جُر٘حء جُكؿحؾ٢ هرؼح ػ٤ِٔح
3
 

أ١ جُٔوذٓحش جُؼحٓس جُط٢ ٣ِؿأ ئ٤ُٜح جُٔكحؾؽ، :  les lieuxجُٔؼح٢ٗ ٝ جُٔٞجمغ .6

ك٤ؼٔذ جُخط٤د ئ٠ُ جعطخذجّ جُو٤ْ ٝ ٛش٤ٓحش ُِشكغ ٌٖٓ دسؾس ئرػحٕ جُؿٜٔٞس ،ئٕ 

 :جُٔٞجمغ ٖٓ جُطشجتن جُط٢ ٣غطخذٜٓح جُخط٤د هِرح ُِطقذ٣ن ٝ ٢ٛ أٗٞجع ٗزًش ٜٓ٘ح

 ٌُْ٢ٛ جُٔٞجمغ جُط٢ ضػرص ئٕ ؽ٤ثح أكنَ ٖٓ ؽ٢ء أخش : ٓٞجمغ ج ٝ

ألعرحخ ٤ًٔس 
4

،ٖٓ رُي ٓػحٍ أسعطٞ ك٢ جُٔٞجمغ ، ٝ ٛٞ إٔ جُٔحٍ جُٞكش أكنَ 

.ٖٓ جُٔحٍ جألهَ ٝكشز 
5
 

 ٢ٛ مذ جٌُْ ،ك٢ٜ ٝجقذز  مذ جُؿٔغ ٓػَ جُكن جُز١ ٣ٌٖٔ : ٓٞجم٤غ ج٤ٌُق ٝ

ٜٓٔح ًحٕ  ػذد خقٞٓٚ ٝ أػذجتٚ ًػ٤شز ٝ ٛ٘حى ,ئال إٔ ٣ؼِٞ ٝ ال ٣ؼ٠ِ ػ٤ِٚ 

 .جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔٞجمغ ًحُطشض٤د ٝ  جُٔٞؾٞد ٝ جُؿٞٛش

ئٕ ٛزٙ جُٔوذٓحش  ؿ٤ش ًحك٤س ُِخط٤د ُؿؼِٜح رجش كحػ٤ِس ٝ ٖٓ جٗؿف جُٞعحتَ ك٢ 

:جُطوذ٣ْ جُكؿحؼ
6
 

                                                         
 88 ػرذ جُِط٤ق ػحدٍ ،ذالؿس جإله٘حع ك٢ جُٔ٘حظشز،ؿ  1
 26ػرذ هللا فُٞس ،ك٢ ٗظش٣س جُكؿحؼ،ؿ  2
 33 ػرذ جُؿ٤َِ جُؼؾشج١ٝ، جُكؿحؼ ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس،ؿ  3
 88 ػرذ جُط٤ق ػحدٍ ،ذالؿس جإله٘حع ك٢ جُخطحذس جُ٘ر٣ٞس،ؿ  4
 27 ػرذ هللا فُٞس ،ك٢ ٗظش٣س جُكؿحؼ ، ؿ 5
 165-16 ػرذ جُؼ٢ِ هحدج، ذالؿس جإله٘حع،ؿ 6
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جالعطكنحس ٝ جُطأ٣َٝ، كحالعطكنحس ٣ؿؼَ ضِي جُؼ٘حفش ٓحتِس أٓحّ ػ٤ٖ جُٔخحهد، أٓح 

جُطأ٣َٝ ك٤غطؼِٔٚ جُخط٤د إلصجُس جُـٔٞك جُز١ ٣كن جُٔؼطرحش جُكؿحؾ٤س ٝ ٣ؿؼَ ضكَٔ 

 دالالش ٓط٘ٞػس 

جعطؼٔحٍ جُ٘ؼٞش ٝ جُقلحش ،كٌَ فلس ضخطحسٛح ضؼرش ػٖ ٝؾٜس ٗظشٗح ٝ ٓٞهل٘ح ٖٓ 

جُٔٞمٞع ،ٝ ٢ٛ ٖٓ  ٓوٞٓحش جُكؿحؼ ألٕ ٓح ٣ٞفق ذحٌُِٔحش ؾ٤ذ أٝ فحتد أٝ ؾ٤َٔ 

أٝ قو٤و٢ أٝ ٝجهؼ٢ ٣ؼطرش عح٤ٓح،ك٢ ق٤ٖ إٔ ٓح ٣ٞفق ذحٌُِٔحش هر٤ف أٝ ذحهٖ أٝ صجتق 

 أٝ ظحٛش١ ٣ؼطرش ٓ٘كطح 

هش٣وس ػشك ٛزٙ جُٔوذٓحش ،ئر إٔ  ئؾحدز  هشقٜح ٣إعظ ُر٘حء ػ٘قش جُػوس ٓغ 

 .جُٔخحهر٤ٖ ٝ ػذّ جُكذم ك٢ رُي ٣ذكؼْٜ ئ٠ُ  سكل ٛذج جُكؿحؼ

جٗطوحء جألُلحظ جُخحفس أٝ جُؼحٓس ٝ جُكغ٤س أٝ جُٔؿشدز ،قغد جُٔوحّ ٝ جُوقذ٣س ُٚ ه٤ٔس 

 .جُكؿحؾ٤س أ٣نح

٣ططِد ػشك ٛذٙ جُٔوذٓحش  ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼ٘حفش جألعِٞذ٤س ٝ جُط٢ ضغ٠ٔ ذٔٞؾٜحش 

جُط٢ ضطٌٕٞ ٖٓ أعح٤ُد ؽشه ٝ ٗل٢ ٝ أدٝجش سذو ٝ ؿ٤شٛح ٖٓ هرَ جُٔإُل٤ٖ ك٢ ػذز 

:أٗٞجع أٜٛٔح
1
 

 جُز١ ٣قِف جعطخذجٓٚ ٌَُ قؿحؼ:جُٔٞؾٚ جإلغرحض٢

 ضإد١ ٣قحؽ ؿحُرح ك٢ أعِٞخ أٓش:جُٔٞؾٚ جإلُضج٢ٓ

 ٝ  ٣٘رغ ٖٓ ٓذٟ ػٔن جُغإجٍ جُٔطشٝـ ٖٓ ؾٜس ٝ ؾٞجخ: جُٔٞؾٚ جالعطلٜح٢ٓ

كوذ ققش جُٔإُلحٕ جُطو٤٘حش أٝ جُطشجتن جُكؿحؾ٤س ئ٠ُ هشجتن جضقح٤ُس ٝ أخشٟ 

جٗلقح٤ُس أٓح جالضقح٤ُس ك٤وقذ ذٜح ج٤ُ٥حش جُط٢ ضوشخ ذ٤ٖ جُؼ٘حفش جُٔطرح٣٘س،ٝ  ضٌٖٔ ٖٓ 

: ئهحٓس سٝجذو ػالتو٤س ذ٤ٜ٘ح  ٢ً ٌٖٓ دٓؿٜح ك٢ ذ٤٘س قؿحؾ٤س ٓطٔحعٌس ٝ ٖٓ أؽٌحُٜح

                                                         
ػرذ هللا فُٞس، جُكؿحؼ أهشٙ ٝ ٓ٘طِوحضٚ ٝ ضو٤٘حضٚ،مٖٔ أْٛ ٗظش٣حش ك٢ جُطلح٤ُذ جُـشذ٤س ٖٓ أسعطٞ ئ٠ُ ج٤ُّٞ ،كش٣ن : ٣٘ظش 1

 318جُكذ٣ع ك٢ جُرالؿس ٝ جُكؿحؼ، قٔحدٟ فٔٞد ،٤ًِس ج٥دجخ ٣ٞ٘ٓس ،ضٞٗظ ؿ
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جُكؿؽ جُٔإعغس ُر٤٘س جُٞجهغ أٓح ,جألدُس ؽرٚ جُٔ٘طو٤س،جُكؿؽ جُٔإعغس ٓر٤٘س ػ٠ِ جُٞجهغ 

جالٗلقح٤ُس ك٢ٜ ػرحسز ػٖ جُطو٤٘حش ئ٢ُ ضغطخذّ ذٜذف جُطل٤ٌي جُِكٔس جُٔٞؾٞدز ذ٤ٖ 

.ػ٘حفش ضؾٌَ ػحدز ًَ ال ٣طؿضأ
1
 

ٝ ٤ُغص ٛذٙ جألدٝجش ٢ٛ جُكؿؽ ذؼ٤ٜ٘ح، ًٔح أٜٗح ال ضغطٞػرٜح ًِٜح ،ٌُٜٝ٘ح هٞجُد 

ُٜح أدٝجسٛح جُط٢ ض٘ظْ جُؼالهحش ذ٤ٖ جُكؿؽ ٝ جُ٘طحتؽ ،أٝ ضؼ٤ٖ جُٔخحهد ػ٠ِ ضوذ٣ْ 

ٝ جعط٘حدج ػ٠ِ ًػ٤ش ٖٓ جُ٘ظش٣حش جُكؿحؾس ، .قؿؿٚ ذحُطش٣وس جُط٢ ض٘حعد جُغ٤حم

:٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ آ٤ُحش جُكؿحؼ ذؼحٓس ئ٠ُ.ٝٓٞسٝظ جُطوغ٤ٔحش جُِـ٣ٞس 
2
 

جألدٝجش جُِـ٣ٞس جُقشف ٓػَ، أُلحظ جُطؼ٤َِ ذٔح ك٤ٜح جُٞفَ جُغرر٢ ،ٝ جُطش٤ًد -

 .جُؾشه٢ ٝ ًزُي جألكؼحٍ جُِـ٣ٞس ،ٝجُكؿحؼ ذحُطرحدٍ ،ٝجُٞفق ،ٝ ضكق٤َ جُكحفَ

ج٤ُ٥حش ؽرٚ جُٔ٘طو٤س ٣ؿغذٛح جُغِْ جُكؿحؾ٢ ذأدٝجضٚ  ٝج٤ُحضٚ جُِـ٣ٞس، ٝ ٣٘ذسؼ -

ٌُٖ،قط٠،كنال ػٖ، ٤ُظ )ٓػَ جُشٝجذو جُكؿحؾ٤س . مٔ٘ٚ ًػ٤ش ٖٓ جألدٝجش جُِـ٣ٞس

،ٝ دسؾحش جُط٤ًٞذ، ٝ جإلققحءجش ٝ ذؼل ج٤ُ٥حش ٝجُق٤ؾ (ًذج ككغد، أدٝجش جُط٤ًٞذ

 ٓػَ جُطؼذ٣س ذأكؼحٍ جُطلن٤َ ،ٝ جُو٤حط ،ٝ ف٤ؾ جُٔرحُـس.جُقشك٤س

 .ج٤ُ٥حش جُرالؿ٤س، ٓػَ ضوغ٤ْ جٌَُ ئ٠ُ أؾضجتٚ ٝ جالعطؼحسز جُرذ٣غ جُطٔػ٤َ -

ذ٤شٓحٕ ض٤ًٞذ أ٤ٔٛس جُٔطِو٢ جُز١ ُْ ٣ؼذ  (ذالؿس)ٝ ضرو٠ أْٛ عٔس ٝ عٔحش خطحذس 

عِرح ،ذَ أفرف ٓطِو٤ح كحػال،ٝ أفرف جُكؿحؼ ذزُي ٝكحهح ٝ ضؾحسًح ٝ قٞجسج ذؼ٤ذج ػٖ 

ًَ أؽٌحٍ جُنـو فك٤ف ئٕ جُٔطِو٢ ًحٕ قحمشج ك٢ جُرالؿس جُوذ٣ٔس أ٣نح ،ٝ ٌُٖ 

ُْ ٣ؼذ ًٔح ًحٗص جُكحٍ ك٢ جُخطحذس جُوذ٣ٔس  عِر٤ح "جُؿذ٣ذز (جُرالؿس)جُٔطِو٢ ك٢ جُخطحذس 

ٝ ئٗٔح أفرف ٓطِو٤ح ج٣ؿحذ٤ح ٣طِو٠ ٓح ٣طِوحٙ ٝ ٣لٌش  ك٤ٚ، غْ ,٣وطقش دٝسٙ ػ٠ِ جُٔطِو٢ 

٣شد ٝ ٣٘حهؼ ٝ ٣ل٘ذ ٝ ٣ذػْ ،٤ُ٘طوَ ذزُي ٖٓ ٓٞهغ جُطِو٢ ئ٠ُ ٓٞهغ جإلسعحٍ ،كحُطشكحٕ 

                                                         
 127دمحم عحُْ جأل٤ٖٓ جُطِرس ،جُكؿحؼ ك٢ جُرالؿس جُٔؼحفشز،ؿ: ٣٘ظش 1
 ،ضوذ٣ْ قحكع ئذشج٤ْٛ، ػحُْ جٌُطد 1جُكؿحؼ ٓلٜٞٓٚ ٝ ٓؿحالضٚ ؼ"مٖٔ "ػرذ جُٜحد١ ذٖ ظحكش جُؾٜش١، آ٤ُحش جُكؿحؼ ٝ أدٝجضٚ 2

 79،ؿ2010جُكذ٣ع، جسذذ جألسدٕ،
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ٝ ٖٓ ؾٜس غح٤ٗس، كإ جُٔطِو٢ ك٢ جُخطحذس جُوذ٣ٔس ذكٌْ .٣طرذالٕ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح جُٔٞجهغ 

عِر٤طٚ ًحٕ ك٢ دسؾس أد٠ٗ ٖٓ دسؾس جُخط٤د، ٝ ٖٓ غْ ًحٕ ٣طِو٠ جُخطرس،كحُؼالهس 

ذ٤ٜ٘ٔح سأع٤س أٓح جُٔطِو٢ ك٢ جُخطحذس جُؿذ٣ذز كٜٞ ذكٌْ ج٣ؿحذ٤طٚ ٣وق ك٢ دسؾس ٓٞجصٗس 

"ذذسؾس جُٔشعَ ٖٓ غْ ٣طِو٠ جُخطرس ٖٓ ٓوحذَ  ٓٞجص  كحُؼالهس ذ٤ٜ٘ٔح أكو٤س
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 117 ؾ٤َٔ ػرذ جُٔؿرذ،جُرالؿس ٝ جالضقحٍ،ؿ 1
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 أسس الخطاب الحجاجي و خصائصه:المبحث الثاني 

ٝ رُي ُـ٘حٙ جُط٢٘٣ٌٞ  ُطؼذد ,ئٕ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ٤ٓذجٕ غش١ ُِذسجعحش جُٔط٘ٞػس 

ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ِٗٔظ ٛزج ٖٓ خالٍ ضؼش٣لٚ ضؼش٣لح ٓرغطح،ئر ئٕ .جألذؼحد جُط٢ ٣٘ط١ٞ 

ػو٤ِس ضٜذف ئ٠ُ ضوذ٣ْ ٗوذ ٓؼوٍٞ قٍٞ ٓور٤ُٞس ,جُكؿحؼ ٓٔحسعس ُلظ٤س ،جؾطٔحػ٤س 

جُٔٞهق ذق٤حؿس ٓؿٔٞػس ضشج٤ًٔس ٖٓ جُونح٣ح جُط٢ ضرشس  جُذػٟٞ جُٔؼرّش ُٜح ك٢ 

كحٗطالهح ٖٓ ٛذج جُطؼش٣ق ٣ٌٖٔ ئٕ ٗوق ػ٠ِ ٌٓٞٗحش خطحخ . جُٔٞهق أٝ ضذقنٜح

ٓػَ جألذؼحد ,ٝ ضطؿغذ أذؼحدٙ ك٢ , ألٕ ٓٔحسعس جُلؼ٤ِس ضطرِٞس ك٤ٚ,جُكؿحؼ جُشت٤غس 

كحُخطحخ جُكؿحؾ٢  غٔشز ذوذسز جإلٗغحٕ جُطٞجف٤ِس .جُغ٤حه٤س ٝ جُٔ٘طو٤س ٝ جُِـ٣ٞس 

٣لطشك إٔ ٗ٘ظش ئ٠ُ "ذٞفلٚ ٓٔحسعس ٗحضؿس ػٖ ضلؼ٤َ جٌُلحءز جُكؿحؾ٤س رجضٜح ،ُٜزج 

" جُكؿحؼ مٖٔ جإلهحس ج٢ٌُِ ُؼ٤ِٔس جُطٞجفَ جإلٗغح٢ٗ
1
 

 

جُشأ١ " جعطٔحُس"٣ؼطرش جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ؾٞٛش جُؼ٤ِٔس جُطٞجف٤ِس جإلذالؿ٤س ؿح٣طٚ 

جُؼحّ ٗكٞ كٌشز ٓؼ٤٘س ٢ٛ جُٜذف ًَ هحتْ ذؼ٤ِٔس جإله٘حع ٝ جُطأغ٤ش، ٝ ٖٓ جؾَ رُي 

٣٘قد جٛطٔحّ جُوحت٤ٖٔ ذحإله٘حع ٝ جُطأغ٤ش ػ٠ِ أكنَ جُغرَ ٝ جهِٜح ًِلس ٝٝهطح ٝ ؾٜذج 

ك٢ جُٞفٍٞ ئ٠ُ ضـ٤٤ش جضؿحٛحش جُشأ١ جُؼحّ أٝ ذ٘حء جضؿحٛحش ؾذ٣ذز ،أٝ ضؼذ٣ِٜح أٝ ُلص 

جٗطرحٙ جُؿٜٔٞس ٗكٞ هن٤س ٓؼ٤٘س  ٝ ٛٞ ٓح ٣لغش إٔ جُٔكحؾؽ ٣طٌِْ ذوقذ جُطأغ٤ش أٝ 

.جإله٘حع
2
 

   ٣طؼذد جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ذطؼذد جألٛذجف ٝ جألؿشجك جُٔطٞخحز ٓ٘ٚ كٜ٘حى 

ذحػطرحس إٔ  (جُغِؼس،جُٔحد٣س ٝ جُٔؼ٣ٞ٘س)جإلؽٜحس١ جُز١ ٣غطٜذف جعطٔحُس  جُضذٕٞ

جُكؿحؼ ٝ جإلؽٜحس ذٞفلٜٔح ػ٤ِٔط٤ٖ ُغح٤ٗط٤ٖ ٝ ػو٤ِط٤ٖ ضؼطٔذجٕ ٓرذأ جعطٔحُس، كٜٞ رٝ 

                                                         
 76 ػرذ جُٜحد١ ذٖ ظحكش جُؾٜش١، آ٤ُحش جُكؿحؼ ٝ أدٝجضٚ،ؿ  1
، ٓزًشز ٤َُ٘ ؽٜحدز جُٔحعطش ك٢ جُِـس (قضخ قٔظ أٗٔٞرقح)ػرحط قغ٤رس، جُكؿحؼ ك٢ جُخطحخ جُغ٤حع٢ جُؿضجتش١: ٣٘ظش 2

 12ؿ,2017-2016ػِّٞ جُِغحٕ، ؾحٓؼس ذؿح٣س، ,جُؼشذ٤س
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ذؼذ ضأغ٤ش١ هحتْ ػ٠ِ جُطش٣ٝؽ ُألكٌحس ٝ جُغِغ ، كحُؼ٤ِٔس جإلؽٜحس٣س ك٢ ف٤ٜٔٔح كؼَ 

ٝ ٛ٘حى جُخطحخ جُؼ٢ِٔ جُز١ ٣ٜذف ئ٠ُ ضر٤ِؾ جألكٌحس جُٔخطِلس .جؾطٔحػ٢ ٝ جهطقحد١ 

ٝ ٛ٘حى جُخطحخ . ػٖ هش٣ن جُؾشـ ٝ جُطك٤َِ ٝفٞال ئ٠ُ ذ٤حٕ أٝ جُلْٜ أٝ جإلكٜحّ 

قوحتن، أٝ ٓرحدب أٝ ٓؿحدالش أٝ )جإلػال٢ٓ ٝ ؿح٣طٚ جإلخرحس أٝ ٗؾش جُٔؼِٞٓحش 

ٝكن جضؿحٙ ٓؼ٢ ٖٓ ؾحٗد كشد ٓؼ٤ٖ أٝ ؾٔحػس  (ئؽحػحش أٝ ئٗقحف قوحتن أٝ أًحد٣د

ك٢ ٓكحُٝس ٓ٘ظٔس ُِطأغ٤ش ك٢ جُشأ١ جُؼحّ ٝ ضـ٤ش جضؿحٙ جإلكشجد ٝ جُؿٔحػحش ذحعطخذجّ 

ٝعحتَ جإلػالّ ٝ جالضقحٍ ذحُؿٔح٤ٛش ٝ ٣غؼ٠ ذذٝسٙ ئ٠ُ جُطـ٤٤ش ك٢ ٓٞجهق جُٔطِو٢ 

.ٝأكٌحسٙ
1
 

 

 :أعظ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ .1

ذ٘حء ػ٠ِ إٔ جُكؿحؼ ضو٤٘حش ٝ أعح٤ُد ضؼَٔ ػ٠ِ جعطٔحُس جُٔطِو٢ ٝ ئه٘حػٚ ذٞؾٜس 

٣ر٠٘ ٖٓ ٗـ ٝجقذ أٝ  (le discours argumenté)ٓؼ٤٘س،كإ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ 

مٖٔ ٓ٘ك٠ ضذج٢ُٝ ٓخطِق , ٖٓ ػذز ٗقٞؿ ػ٠ِ هش٣ن ٛذٙ جُطو٤٘حش ٝ جألعح٤ُد

, ئمحكس ئ٠ُ جٗٚ ٗٔو خطحذ٢ ٣خنغ ألعظ ذ٘حت٤س غحذطس,ذحخطالف جُٔٞجهق ٝ جُٔوحٓحش 

ٝخقحتـ ض٤٤ٔض٣س ٓكذدز، كأٓح جألعظ جُر٘حت٤س ك٢ٜ خٔغس غالغس ٜٓ٘ح ست٤غ٤س ٝ جغ٘حٕ 

:غح٣ٞٗحٕ
2
 

٣وقذ ذٚ ئ٣ؿحد جألكٌحس ذقلس ػحٓس  : (l  invention)جإل٣ؿحد :جألعحط جألٍٝ-أ

ٝئ٣ؿحد جألدُس ذؾٌَ خحؿ ذ٘حء ػ٠ِ ٗٔو جُخطحخ ٝ جإل٣ؿحد ذٜزج جُٔلّٜٞ ٓشقِس ضٜطْ 

 .ذطكن٤ش ٓح ٣وحٍ، ٝ ٌُٖ هرَ ذِٞسز ك٢ ئهحس ٗق٢ ضكٌٔٚ مٞجذو خحفس

ٝ ٣وقذ ذٚ ضشض٤د ٓح ضْ ضكن٤شٙ : ( la disposition)جُطشض٤د : جألعحط جُػح٢ٗ- خ

جُط٢ ٝؾذش قغد هر٤ؼس  (جألكٌحس ٝ جألدُس)ذك٤ع ض٘ظْ جُٔحدز جُِـ٣ٞس ,ٖٓ أهٞجٍ 

 .جُخطحخ 

                                                         
 13،ؿ(قضخ قٔظ أٗٔٞرقح) ػرحط قغ٤رس، جُكؿحؼ ك٢ جُخطحخ جُغ٤حع٢ جُؿضجتش١ 1

 40ٛ٘حء قالعس ،ذالؿس جُكؿس ك٢ خطحخ خِلحء جُشجؽذ٣ٖ، ؿ: ٣٘ظش 2
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ٝ ٣وقذ ذٚ جُر٘حء جُِـ١ٞ جُز١  ٣كط١ٞ  : (l élocution)جُؼرحسز : جألعحط جُػحُع- ؼ

ُٔح ًحٕ ُخط٤د ك٢ أ١ ُـس جُؼحُْ ٣غؼ٠ ئ٠ُ ,جُٔحدز جُٔطكقَ ػ٤ِٜح ٖٓ أكٌحس  قؿؽ 

ذِٞؽ ؿح٣طٚ ٖٓ ٓطِو٢،
1

كاٗٚ ٣ؼٔذ ئ٠ُ جخط٤حس جُِـس جُط٢ ٣رِؾ ذٞجعططٜح ْٜٓ٘ ٓح ٣ش٣ذ ٖٓ 

كطشجٙ سذٔح جفط٘غ هحتلس ٖٓ جُٔكغ٘حش ,ٝ ض٤ٔ٘ن ُـطٚ ٝ ضأ٤ُق أعِٞذٚ ,جهشخ ٗغؿٚ

.جُرذ٣ؼ٤س ، ٝ ؾِٔس ٖٓ جُٔطؾرٜحش ٝ جٌُ٘ح٣حش ٝ جُٔؿحصجش ٝ جالعطؼحسجش
2
 

  ضوّٞ جُِـس ك٢ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ذذٝس ؾٞٛش١ ٝ كحػَ ك٢ جُطأغ٤ش ٝ جالعطٔحُس، 

كحُٔلشدجش  جُطشج٤ًد جُط٢ ٣خطحسٛح جُٔطٌِْ ُٞفق قذظ ٓح ضؼٌظ ٓٞهلٚ ضؿحٙ دُي 

٣إغش ك٢ ضكذ٣ذ جُٔٞهق ,جُكذظ ٖٓ ؾٜس ، ٝ ضنغ رُي جُكذظ ك٢ ٗغن ضقٞس١ ذؼ٤٘ٚ

جُز١ ٣طخزٙ جُٔطِو٢ ضؿحٙ رُي  جُكذظ ٖٓ ؾٜس غح٤ٗس، ككذظ  ٓػَ ه٤حّ كِغط٢٘٤ ذطلؿ٤ش 

ه٘رِس ك٢ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؿ٘ٞد جإلعشجت٤٤ِٖ ،٣ٞفق ك٢ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جإلعشجت٢ِ٤ 

ذ٤٘ٔح  جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُؼشذ٢ ,ذأٗٚ ػَٔ ئسٛحذ٢ ؾرحٕ جعطٜذف جُذٓحس ٝ علي جُذٓحء 

٣قق رُي جُكذظ ذأٗٚ ػَٔ ذط٢ُٞ ؽؿحع جعطٜذف جُذكحع ػٖ جُكوٞم 

كحُكذظ  ٝجقذ ٝ جُٞفق ٓخطِق ذحخطالف ٝ جُٞفق ٓخطِق ذحخطالف ,جُٔغِٞذس

جُٔط٤ٌِٖٔ ٝ ٓٞهق ًَ ٜٓ٘ٔح ، ٝ ذحخطالف جُٞفق ٣خطِق سد كؼَ أٝ ٓٞهق جُٔطِو٢ 

كارج ًحٕ جُٞفق جألٍٝ ٣ػ٤ش ُذٟ جُٔطِو٢ ٓؾحػشٙ جُؼذجٝز ٝ جُطكو٤ش، ,ضؿحٙ رُي جُكذظ 

.كإ جُٞفق جُػح٢ٗ ٣ػ٤ش ٓؾحػش جُطؼحهق ٝ جُطوذ٣ش
3
 

 la ٝ جُزجًشز  l action"جإلُوحء"٣نحف ئ٠ُ ٛزٙ جألعظ جُشت٤غ٤س ك٢ ذ٘حء جُخطحخ 

mémoire ٝٛٔح أعحعحٕ ٣طالصٓحٕ ،كحإلُوحء ٣غطذػ٢ جُطزًش ، ُٝٞ ًحٕ ئػحدز ئٗطحؼ 

ذحػطرحسٛح , خطحخ ٓح ٖٓ خالٍ ئُوحتٚ ػ٠ِ جُٔأل ٣لشك قنٞس جُزجًشز ك٢ ٛذٙ جألغ٘حء 

ٓؿٔٞػس جإلؾشجءجش جُُٔٞذز ُألقذجظ جٌُال٤ٓس جُٔكذدز عِلح ٝكن ئ٤ُس جُطزًش، ئمحكس ئ٠ُ 

                                                         
 40 ٛ٘حء قالعس،ذالؿس جُكؿس ك٢ جُخطحخ جُغ٤حع٢ جُؿضجتش١ ،ؿ 1
 267ػرذ جُٔحُي ٓشضحك، ٗظش٣س جُرالؿس،ؿ: ٣٘ظش 2
 118 ؾ٤َٔ ػرذ جُٔؿ٤ذ ،جُرالؿس ٝ جالضقحٍ، ؿ 3
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أٜٗٔح ٣طٌٔالٕ ٓغ جألعظ جُػالغس ج٢ُُٞ ، ٝ ٌُٜ٘ٔح غح٣ٞٗحٕ ذحُ٘غرس ُػالغس أعظ ٗق٤س 

.ست٤غ٤س كٜٔح أعحعحٕ ال ٗق٤حٕ ئر ال ٣طؼِوحٕ  ئال ذحُخطحخ أػ٤ذ ئٗطحؾٚ ؽل٣ٞح كوو
1
 

 :خقحتـ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ .2

جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ٓٞؾٚ  ُِطأغ٤ش ك٢ أسجء جُٔغطٔغ ٝ عًِٞحضٚ ٓخطِلس-أ
2

، كوذ ٣خطحس 

جُٔطٌِْ أق٤حٗح ضـ٤د ذؼل جُونح٣ح ،ٝجُغٌٞش ػٔذج ػٖ ذؼل  جُؿٞجٗد ،ٝ ض٘حع٢ جُشد 

ػٖ ذؼل جُطغحؤالش ،ٝ ض٤٤ٌق جألكٌحس ذ٘حء ػ٠ِ جألقٞجٍ ٝ جُٔوحٓحش ،٢ٛٝ جخط٤حسجش 

ضلشمٜح ؽشٝه جُ٘ؿحػس ،ألٗٚ خطحخ ٣طٞم  ئ٠ُ ضأغ٤ش ٝ ٣٘ؾذ جُلؼَ ك٢ أخش ذ٘حء ػ٠ِ 

 .ٝظ٤لطٚ جإله٘حػ٤س

ٝ ذحُطح٢ُ، ٣ٌٕٞ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ٗحؾؼح ك٢ ضكو٤ن أٛذجكٚ جُٔٞؾٜس ،ذكٌْ جٗٚ ٣غؼ٠ 

ذك٤ع ٣طِوحٛح جُغحٓغ ػ٠ِ أعحط أٜٗح , ئ٠ُ ضٞظ٤ق  ٓخطِق جُٞعحتَ جإلغرحش ضٞظ٤لح ر٤ًح

ؿح٣طٚ ئه٘حع ,ٓلح٤ْٛ فحدهس ػٖ جُٞجهغ كٜذج جُ٘ٔو ٖٓ جُخطحذحش خطحخ ؿحت٢ ٓٞؾٚ 

ٝٓح ٣ؼشمٚ ٖٓ ٓٞجهق ،ٖٝٓ غْ ئقذجظ أغش ٝجمف ك٢ . جُٔطِو٢  ذٔح ٣كِٔٚ ٖٓ أكٌحس

.جُغ٤ًِٞحش ٝ جُطقٞسجش
3
 

٣ؼطٔذ )كٜٞ خطحخ ٓغطذٍ  ػ٤ِٚ : جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ٣غطؿ٤د ُ٘ظحّ هحذَ ُِطك٤َِ-خ

ٝ ٣طْ رُي ٝكن غالغس ٓوٞٓحش , ،ق٤ع ٣وّٞ ػ٠ِ ٓ٘طن ٓح ك٢ ًَ ٓشجقِٚ (جالعطذالٍ

 : جفطِف   ػ٤ِٜح جُذجسعٕٞ ذٔوٞٓحش جُط٘حؿْ ٝ ٢ٛ

 ٍٞكحُٔطٌِْ ٖٓ أؾَ ض٘ل٤ز ئسجدضٚ ٝ جُطؼر٤ش ػٖ ٓوحفذٙ جُط٢ ضإد١ : جُور 

                                                         
 41 -40ٛ٘حء قالعس، ذالؿس جُكؿس، ؿ: ٣٘ظش 1
دسجعس ُ٘ٔحرـ ٗق٤س ٓخطحسز -قٔذ١ ٓ٘قٞس١ ،جُخقحتـ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ٝ ذ٤٘حضٚ جاله٘حػ٤س ك٢ أػٔحٍ جُرؾ٤ش جإلذشج٢ٔ٤ٛ 2

 50، ؿ2008- ٤ًِ2007س ج٥دجخ ٝ جُؼِّٞ جإلٗغح٤ٗس,ٓزًشز ٓوذٓس ٤َُ٘ ؽٜحدز جُٔحؾغط٤ش ك٢ ػِّٞ جُِغحٕ ،ذغٌشز
 41ؿ2011ه،،. عح٤ٓس دس٣ذ١،جُكؿحؼ ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ،دجس جٌُطد ،ئسذذ،جألسدٕ، د 3
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ئ٠ُ ضكو٤ن أٛذجكٚ ال ذذ ُٚ ٖٓ جُطِلع أٛذجكٚ ال ذذ ُٚ ٖٓ جُطِلع ذخطحخ ذ٘حء ػ٠ِ ٓح 

ٝ ٝكوح ُٔح ٣لٜٔٚ ٝ ٣ورِٚ جُٔطِو٢ ٖٓ خالٍ ٝػ٢ جُٔطٌِْ , ٣وطن٤ٚ ع٤حم جُكحٍ

 .ذٔغط٣ٞحش ٛزج جُٔطِو٢ جُٔؼشك٤س 

 رُي إٔ جُؼحُْ جُٔؼشٝك ك٢ جُخطحخ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ : ٓؾحكٜس جُكو٤وس

ٝ ػالهحضٚ ٓكطِٔس  هحذن ٓح ٣كِٔٚ جُٔطِو٢ , ٝ إٔ ٣ٌٕٞ أؽ٤حؤٙ هحذِس ُِطؿذ٣ذ , ٓطقٞسج 

ٝ إٔ ُْ ٣طكون رُي ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُكوحتن  جُ٘غر٤س كال ذذ إٔ ,ٖٓ ضقٞسجش قٍٞ جُٞجهغ 

 ٣طكون ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔلؼٍٞ 

 ئر ٣٘رـ٢ ُِٔطٌِْ جالٗطالم ٖٓ غٞجذص ػشك٤س د٤٘٣س ،ه٤ٔ٤س ٓوشسز عِلح : جإلهشجس

قط٠  ٣طٌٖٔ جُٔطِو٢ ٖٓ ضؿذ٣ذٛح، ٖٝٓ غْ جُؼَٔ ػ٠ِ جالهطذجء ذٜح ئهشجسج ٓ٘ٚ 

ذٔؾشٝػ٤طٜح ، ألٕ ضٞكش  جُٔؼحسف جُٔؾطشًس ذ٤ٖ هشك٢ جُخطحخ، ٣غٞؽ ُِٔطِو٢ 

هرٍٞ جُخطحخ ك٢ قحُس ػذّ جهط٘حػٚ ذٞؾٜس ٗظش جُٔطٌِْ ئ٢ُ قحؾؽ ػ٤ِٜح ٛذج جألخ٤ش 

ذحُػٞجذص جُٔوشسز
1

 . 

٣طنف إٔ جُخطحخ جُٔط٘حؿْ،خطحخ هحتْ ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ , ذ٘حء ػ٠ِ ٛذٙ جُٔوذٓحش جُػالغس

جُطٞجكن ذ٤ٖ أؾضجتٚ ،ئر ٣رذٝ ُِٔطِو٢ إٔ ال خَِ ك٢ جُر٘حء ج٢ٌِ٤ُٜ ٝ ال ض٘حهل ذ٤ٖ 

جألكٌحس ٝ جُٔلح٤ْٛ، ٝٛزج ٓح ٣خٍٞ هرُٞٚ ذحُذسؾس جأل٠ُٝ ئمحكس ئ٠ُ إٔ جٗغؿحّ آكحم ًَ 

ٖٓ ٓشعِٚ ٝ ٓطِو٤ٚ ٣ٞق٢ ضكون جألغش جُكؿحؾ٢ أغ٘حء جُؼ٤ِٔس جُطٞجف٤ِس ًٔح ٣نٖٔ أدجء 

.جُٞظ٤لس جاله٘حػ٤س ذأهَ ؾٜذ  كٌش١ ٌٖٓٔ
 2 

ئٕ قشؿ جُٔطٌِْ ػ٠ِ ض٘حؿْ جُخطحخ جُكؿحؾ٣،٢ؼ٢٘ جُكشؿ ػ٠ِ هشـ جُشؤ٣س -ؼ

ٝجمكس ألْٛ جألكٌحس ٝ جُطٞؾ٤ٜحش كارج ًحٗص دالُس جألُلحظ ٓؿذدز ، ٝ جُٔشؾغ  جُز١ 

٣ك٤َ ػ٤ِٚ جُخطحخ ٓكذدج، كإ جُٔطِو٢ ُٖ ذوغ ك٢ ٓؾٌِس ضأ٣َٝ جألكٌحس ٝ ققش  جُشجء 

 .ٝ مرطٜح ٝ ذحُطح٢ُ ُٖ ٣ؿذ فؼٞذس ك٢ ئدسجى ٓوحفذ جُٔطٌِْ ٝ أؿشجمٚ 

                                                         
 37عح٤ٓس دس٣ذ١،جُكؿحؼ ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُوذ٣ْ،ؿ: ٣٘ظش 1
 43 ٛ٘حء قالعس،ذالؿس جُكؿس، 2
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ٖٓ أْٛ  خقحتـ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ألٕ جُٔشعَ "جُٞمٞـ جُذال٢ُ "ٝػ٤ِٚ كإ 

ك٢ قحُس جالعطذالٍ ال ٣غؼٚ إٔ ٣طشـ أذؼحدج دال٤ُس ضوطن٢ ئٌٓح٤ٗس جُلْٜ جُخحهة كٜذٙ 

ك٢ ؿ٠٘ ػٖ ًَ .ك٢  ٛذٙ جُكحُس .جألذؼحد هذ ضغْٜ ك٢ كطف كنحءجش جُطأ٣َٝ، ٝ جُخطحخ

 .ذَ ٛٞ أقٞؼ ئ٠ُ جعطالخ رٖٛ جُٔطِو٢ ،ذزال ٖٓ ضؾططٚ ذطؼذد جالقطٔحالش جُطأ٤ِ٣ٝس, رُي

ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ جُٞمٞـ جُذال٢ُ ٖٓ أْٛ خقحتـ جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ئال إٔ -د

جُِـس جُؿٔح٤ُس هِٔح ضِطضّ ذزُي ئر ال ٣ٌٖٔ إٔ  ٣ٌٕٞ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ُِٞقذجش جُِـ٣ٞس ٛٞ 

ٓذٍُٞ جُخطحخ جُٞق٤ذ ٝ ٢ٌُ ال ٣وغ جُٔطٌِْ ك٢ ٓؼنِس جُطأ٣َٝ، ٣غؼٚ ئ٠ُ سذو جُذالُس 

كارج , جُِـ٣ٞس ذٔوحفذٙ ٖٓ خالٍ جُٔالتٔس ذ٤ٖ جُؾٌَ  جُِـ١ٞ ٝ ذ٤ٖ جُؼ٘حفش جُغ٤حه٤س

أسجد جُٔشعَ ئقذجظ أغش  ك٢ جُٔطِو٢ ال ذذ  ُٚ ٖٓ هقذ ٓؼِٖ ٣ٌٖٔ ضكذ٣ذٙ ُغح٤ٗح ذ٘حء 

ػ٠ِ جُٞظ٤لس جُكشك٤س ُِـس، ٝ ٣ٌٖٔ مرطٚ ضذج٤ُٝح ذ٘حء ػ٠ِ ظشٝف جُخطحخ ٝ 

 .ٓؼط٤حضٚ جُخحسؾ٤س

ٝذحُطح٢ُ ،٣ٌٕٞ جُوقذ جُٔؼِٖ عٔس جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ٝ ٓخشؾح ُٚ ٖٓ جُٞهٞع ك٢ 

.جُطوق٤ش جُٞظ٤ل٢ ئغش دخُٞٚ ٓطحٛحش جُطأ٣َٝ 
1
 

ٗٔو خطحذ٢ :ئرج ٣ٌٖٔ ضؼش٣ق جُخطحخ جُكؿحؾ٢ ذ٘حء ػ٠ِ أعغٚ ٝ خقحتقٚ ذأٗٚ

- جُطشجذو  جُ٘ق٢-خحمغ ألعظ غحذطس ،ضغْٜ ك٢ ذ٘حء ٝقذز ٗق٤س ٖٓ عٔحضٜح جُط٘حؿْ

ٝجُٞمٞـ جُذال٢ُ ٖٓ جؾَ ئه٘حع ٓطِن ذٞؾٜس ٗظش ٓؼ٤٘س ٝكن ضو٤٘حش ٗحؾؼس ٝظ٤ل٤ح  

  ٝجُـح٣س ٖٓ رُي ضكو٤ن أٛذجف ذشجؿٔحض٤س ٝ ٓوحفذ ٓؼِ٘س

                                                         
 45-44 ٛ٘حء قالعس،ذالؿس جإله٘حع،ؿ 1
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 حياة البشير اإلبراهيمي: المبحث األول

ٌونٌوعام 14بناحٌة مدٌنة سطٌؾ بالشرلً الجزائر " رأس الوادي"ولد بمرٌة 

م1889
1

من شهر شوال عام ::،عند طلوع الشمس ٌوم الخمٌس الثالث عشر 

ه1306
2

، فً بٌت أسس على التموى والعلم و الدٌن، ولد أثم حفظ المرآن الكرٌم 

على ٌد عمه الشٌخ المكً اإلبراهٌمً الذي اكتشؾ مواهبه المبكرة ،وكان له 

 .الفضل األكبر فً تربٌته و تكوٌنه حتى جعل منه ساعده األٌمن فً تعلٌم الطلبة

الحك هو و والده على جده الشٌخ السعدي اإلبراهٌمً إلى ,م1911وفً عام 

 التمى خاللها بعدد من العلماء ,المدٌنة هروبا من وٌالت االستعمار الفرنسً

و أدبائها و شعرائها حظر بعض الدروس فً األزهر و عندما استمر فً 

المدٌنة المنورة درس فٌها كل كبار علمائها الوافدٌن من كل أنحاء العالم 

ثم أصبح ٌلمً الدروس ...الفمه و التراجم و أنساب العرب,اإلسالمً،علوم التفسٌر

للطلبة فً الحرم النبوي،وٌمضً أولات فراؼه فً مكتبات العامة و الخاصة بحثا 

 .عن المخطوطات

، وما من شن أن تلن اللماءات 1913التمى باإلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس عام 

 .شهدت مٌالد فكرة تأسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن

 و فً مخٌلته فكرة تحً 1920وبعد ذلن لرر اإلبراهٌمً العودة إلى الجزائر 

اإلسالم و العربٌة فً الوطن و تنشر العلم
3
. 

كرد فعل اٌجابً على "جمعٌة علماء الجزائرٌٌن"تأسست ,م1931وفً عام 

وبعدما أٌمنت الجزائر لد ,احتفال فرنسا بمرور لرن على احتالل الجزائر 

مسٌحٌة الدٌن فرنسٌة اللسان فجاء شعار الجمعٌة ,أصبحت إلى األبد لطعة منها
                                                             

،بٌروت، 1،1997،دار الؽرب اإلسالمً، ط1آثار البشٌر اإلبراهٌمً ج , أحمد طالب اإلبراهٌمً: ٌنظر  1

 10ص
 290، ص5 أحمد طالب اإلبراهٌمً،آثار البشٌر اإلبراهٌمً،ج 2
  10،ص1 أحمد طالب اإلبراهٌمً،ج 3
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اإلسالم دٌننا و :"وراسما طرٌك الخالص منها, صارخا مدوٌا فً وجه فرنسا

 ".العربٌة لؽتنا و الجزائر وطننا

بعد أن رفض اإلبراهٌمً رفضا لاطعا كل محاوالت  فرنسا إلؼرائه أو تثبٌط 

لررت السلطات االستعمارٌة نفٌه إلى لرٌة أفلو فً جنوب الؽربً من ,عزٌمته

 .الوطن، فً مطلع الحرب العالمٌة الثانٌة

–وبعد أسبوع من نفٌه تلمى خبر وفاة رفٌمه اإلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس 

فتحمل مسؤولٌته .و خبر اجتماع أعضاء الجمعٌة و انتخابهم له رئٌسا- رحمه هللا

لٌادة الجمعٌة ؼٌابا و تولى إدارتها بالمراسلة طول أعوام الثالثة التً لضاها فً 

 م1943بعد إطالق صراحه عام,المنفى

وبمى فٌه عاما كامال ذاق , م1945و لد زج به فً السجن بعد أحداث ماٌو

األمرٌن فً زنزانته تحت األرض ، حٌث الظلمة و الرطوبة مما استدعى نمله 

 .إلى المستشفى العسكري بمسنطٌنة

م، ممثال للجمعٌة 1952سافر اإلبراهٌمً إلى المشرق العربً للمرة الثانٌة،عام

لٌسعى لدى الحكومات العربٌة لمبول بعثات طالبٌة جزائرٌة فً معاهدها و 

جامعاتها وطلب اإلعانة المادٌة و المعنوٌة حتى تستطٌع مواصلة أعمالها و 

جهادها،والتعرٌؾ بالمضٌة الجزائرٌة
1
. 

وفً األخٌر عاد اإلبراهٌمً إلى وطنه بعد استعادة االستمالل حتى وفاته فً 

 .م1965 ماٌو20

 :بعض مؤلفاته

فً (البصائر)وهً المماالت التً كتبها بملمه فً جرٌدة :عٌون البصائر - 

 .سلسلتها الثانٌة

                                                             
1
 13،ص1احمد طالب اإلبراهٌمً، أثار البشٌر اإلبراهٌمً،ج: ٌنظر 
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و التزم فٌه اللهجة السائدة :بماٌا فصٌح العربٌة فً اللهجة العامٌة بالجزائر- 

 .الٌوم فً مواطن هالل بن عامر

من )جمع فٌه كل ما جاء على وزن فعالة:النمابات و النفاٌات فً لؽة العرب- 

 .(مختار الشًء أو مرذوله

 .أسرار الضمائر فً العربٌة- 

 .التسمٌة بالمصدر- 

 الصفات التً جاءت على وزن فعل- 

 .نظام العربٌة فً موازٌن كلماتها- 

 .االطراد و الشذوذ فً العربٌة- 

.ما أدخلت ب كتب األمثال من األمثال السائدة- 
 1
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 فن الخطابة عنده:المبحث الثاني

تعد الخطابة من أكثر الفنون األدبٌة التصالا بالوالع المعاش،فهً تتناول جمٌع 

نواحً الحٌاة،العلمٌة و األدبٌة و الفنٌة و الفلسفٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة و 

الدٌنٌة و المضائٌة، و اختالؾ هذه النواحً ،و تعددها أدى إلى تعدد أنواعها 

فجاءت الخطب الدٌنٌة و الخطب السٌاسٌة و الخطب االجتماعٌة
1
. 

عرفت الجزائر فً الحمبة االستعمارٌة حمالت  كثٌرة كانت تدعو إلى إلحالها 

باألرض الفرنسٌة األم، حٌث حاولت طمس المعالم األثرٌة بالمضاء على هوٌتها  

فأؼلمت المساجد و أمام هذا الوضع المتردي و الظلمة الحالكة برز نور من ,دٌنها 

تحت هذه األنماض ٌعٌد األمل لهذه األمة المستضعفة إنه نور جمعٌة العلماء 

المسلمٌن التً جمعت ثلث من العلماء المجددٌن،وهبوا أنفسهم لخدمة دٌن ربهم و 

نشره و إعالء كلمة الحك ٌدفعهم فً ذلن علمهم و إٌمانهم بصدق دعواهم، ولعل 

من أبرز هؤالء العلماء البشٌر إبراهٌمً الذي أخذته الؽٌرة على  بنً وطنه
2

و . 

هو ٌعتبر من الممامات األدبٌة الكبٌرة التً شهدها األدب العربً خالل المرن 

تشهد له كأباته و مماالته الصحافٌة ,فإنه لؽوي و أدٌب من الطراز العالً,العشرٌن

لد ملن :"ٌصفه عبد هللا الركٌبً,المختلفة ٌصاؾ إلى ذلن مهارة خطابة نادرة

ز امتاز .وتبحر فً اللؽة العربٌة و آدابها,و استوعب البٌان العربً,ناصٌة المول

ولكن خطبه ,وامتاز بالموهبة األدبٌة و عرؾ باالرتجال ,بالمدرة على تولٌد الكالم 

و اطلع علٌها ,فلو اكتشفت كل أثاره فً هذا المٌدان..لم ٌبك منها إال الملٌل

فربما تؽٌرت نظرة نحو الخطبة األدبٌة فً الجزائر,الباحثون
3

". 

                                                             
 لٌلى لندة، الفنون النثرٌة فً أثار البشٌر اإلبراهٌمً،أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً األدب الجزائري  1

 39،ص2016،2015الحدٌث،جامعة باتنة،
،مجلة العلوم -بحث فً حجج النصٌة- نور الدٌن بودرباشة، الحجاج فً خطب البشٌر إبراهٌمً 2

 332م،ص2017جوان24االجتماعٌة،العدد 
،جامعة -خطبة مسجد كتشاوة أنموذجا-حبٌب بوزوادة،إستراتٌجٌة الحجاج عند البشٌر اإلبراهٌمً: ٌنظر 3

 76معسكر،الجزائرص
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تمٌز البشٌر اإلبراهٌمً فً دعوته و حجاجه كرده إلى خلٌفة المعرفٌة 

ومنطك سلٌم ٌبرز فً استدالله و , فضال عن امتالكه لذكاء حاد,الواسعة

ٌمول تركً ,حجاجه،وهو ما أهله ألن ٌصٌر محاججا من الطراز األول 

ؼزارة ...ولعل من العوامل الهامة التً ساعدت الشٌخ على نجاح:"رابح

ولوة حجته وفصاحة لسانه و لبالته فً الحدٌث إلى مستمعٌه ,وبالؼة للمه ,علمه

مهما كانت درجاتهم الثمافٌة و االجتماعٌة
1
أما الشاعر الجمعٌة دمحم العٌد أل الخلٌفة ,

 :فإنه ٌصفه وصفا دلٌما بموله

عَا ًجا        بِتاج تحلَّى بالنٌّهى و تَرصَّ  فَأهالً َو َسهالً بالبشٌر ُمتوَّ

بعا  إمارةُ عرفاٍن ٌسوُس أمورها       أمٌٌر على دَْسِت البٌََاِن تَرَّ

 ٌوالٌه  شعٌب للعروبة ٌنتمً       و ٌصبُو كما إلى الٌَمانون تُبَّعا

                      ٌنابٌُع للبً لبل كفً عالماً        على الملن أربَى لدُره و ترفعا

تؽدى من الفصحى بمحِض لبانِها      وشبَّ آدابها و تَرعَرعا
2
 

تمٌز البشٌر اإلبراهٌمً ببراعته التً لفتت انتباه من عرفوه و سمعوه ٌمول عنه 

كان الشٌخ إذا تحدث ٌتدفك كأنه البحر :"ٌوسؾ المرضاوي واصفا إٌاه

 .."الثجاج،وٌتألؾ كأنه السراج الوهاج

أحد طلبة -فهو إذا تكلم أفصح و إذا احتج ألنع،و هذا ما ٌؤكده جمٌل صلٌبا

من عجٌب أمر الشٌخ أن الناس كانوا ال ٌهتمون به عند :"البشٌر إبراهٌمً بموله

حتى إذا تكلم أو  احتج أو خطب ألهب النفوس حماسة، وجعل ,إلمائه ألول مرة

 .الملوب تشرئب لالستماع بفصاحة لسانه و سحر بٌانه

                                                             
 119خطبة مسجد كتشاوة أنموذجا ،ص-حبٌب بوزوادة،إستراتٌجٌة الحجاج عند البشٌر اإلبراهٌمً 1
 دمحم العٌد دمحم علً خلٌفة،شعراء الجزائر دٌوان دمحم العٌد ،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ،الجزائر  2

 186ط،د،ت،ص.د
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لمد اتخذ البشٌر الخطابة وسٌلة للدعوة و اإلصالح فهً ركن اإلصالح 

لحال األمة الجزائرٌة التً كانت من بطش المستعمرات الذي  سعى إلى ,الركٌن

محو هوٌتها العربٌة و اإلسالمٌة ألجل ذلن كانت الخطابة عند البشٌر اإلبراهٌمً 

أداة لتأثٌر فً الناس و نشر اإلصالح و لد تمٌزت خطابته بالطابع األدبً و 

البالؼً و استحضار المحفوظات و الشواهد وكان مؤثرا فً الخاصة أكثر من 

وهو ٌجٌد النكتة السرٌعة و اللمحة الدالة ،ولهذا نال شهرة فً الداخل و ,العامة

 .الخارج

وهكذا أثبت اإلبراهٌمً زعامته لهذا الفن وولع اسمه ضمن لائمة أكبر الخطباء 

فً العالم العربً،وأكثرهم ارتجاال فً إلماء المول على الناس
1
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آليات الحجاجية في خطب البشير : المبحث الثالث 
 اإلبراهيمي

إذا نظرنا للبالؼة على أنها آلٌة من آلٌات الحجاج نجد أنها أكثر آلٌة تبرز 
الحجاج فً معظم الخطابات كونها تعمد إلى التأثٌر فً المتلمً و استمالته عن 

طرٌك أسالٌب جمالٌة
1

 ،فٌنبؽً على الخطٌب أن ٌراعً فً خطابه عنصر 
اإللناع و التأثٌر فً المتلمً و إلناعه بالدلٌل و الحجة و هذا ال ٌأتً إال إذا تمكن 

الخطٌب من آلٌات الحجاج و اإللناع
2

و سنحاول التطرق إلى اآللٌات  البالؼٌة  .
 و اآللٌات اللؽوٌة و األدوات  اللؽوٌة

 : اآللٌات البالؼٌة - أ

:التشبٌه-1  

به و الشَّبه و الّشبٌه المثل و الجمع أشباه و أشبه "جاء فً لسان العرب  الّشِ
...الشًُء الشًَء ماثله

3
 

بشًء أخر (حسً أو مجرد)فهو صورة تموم على تمثٌل شًء:أّما اصطالحا
أو أكثر (حسٌة أو مجردة)الشتراكهما فً صفة  (حسً أو مجرد)

4
. 

 :حجاجٌة التشبٌه_

باعتبار من أكثر ,إن التشبٌه ٌتصدر كل الصور البالؼٌة كل الصور البالؼٌة 
كالم العرب فمد تحدث عنه  المدماء حدٌثا مفصال،و اتفموا على أنه ٌمرب بٌن 

األشٌاء المتباعدة  من وجهة واحدة أو من وجوه كثٌرة ال من جمٌع الوجوه
5
. 

     ٌبدوا الطابع ألحجاجً بارزا فً التشبٌه من خالل حدٌث البالؼٌٌن عنه فهذا أبو 
هالل العسكري ٌمول متحدثا عن حجاجٌة التشبٌه هو أن تأتً بمعنى ثم تأكده بمعنى 

أخر ٌجري مجرد استشهاد و الحجة على صحته
6
. 

  للتشبٌه مٌزة أنه ٌجمع بٌن اإللناع و الجمال حٌث انه ٌمنع بفكرة أو رأي من جهة 

 .و من جهة أخرى فهو ٌمتع و ٌطري من جهة أنه صورة تزٌٌن المول و توشٌة

                                                             
صابر حباشة ،التداولٌة و الحجاج مداخل و نصوص،صفحات للدراسات و النشر،دمشك، :ٌنظر 1

 50 ،ص1،2008سورٌا،ط
 65عبد الجلٌل العشراوي، الحجاج فً الخطابة النبوٌة،ص:ٌنظر 2
 (ه,ب,ش)لسان العرب،مادة :ابن منظور 3
 15،ص2012 ،1،دار المٌسر للنشر و التوزٌع ،ط,التشبٌه و االستعارة:ٌوسؾ أبو العدوس :ٌنظر 4
حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى اإلمام علً رضً هللا عنه،عالم الكتب ,كمال الزمانً 5

 36ت ،ص.،د1الحدٌث،اربد، ط
 65 عبد الجلٌل العشراوي،الحجاج فً الخطابة النبوٌة،ص 6
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ٌمر الجرجانً بالتأثٌر النفسً الذي تحدثه الصورة التشبٌهٌة خاصة عندما 

ٌحصل االحتفال و الصنعة فً التصورات التً تروق السامعٌن و تر وعهم، و 

التخٌالت التً تهز الممدوحٌن و تحركهم تعجب و تجلب و تروق وتأنك و تدخل 

النفس من مشاهدتها حالة ؼرٌبة لم تكن من لبل رؤٌتها و ٌخشاها ضرب من 

الفتنة ال بنكر مكانه و ال ٌخفً شأنه
1
. 

فٌعد التشبٌه كذلن من األسالٌب اإللناعٌة التً ٌستعملها الخطٌب إلثارة مشاعر 

المتلمً و عواطفه بضروب السحر اإلبهام حٌث ٌحاول الخطٌب النفاذ إلى مناطمه 

بتشكٌل صورة ملٌئة بالحركة و الحٌوٌة مما ٌمنحها جماال و تأثٌرا فتدعه له 

 .النفس

و نجد البشٌر إبراهٌمً من خالل دراسة خطبه حٌث ٌتناول التشبٌه من أجل 

إلناع المتلمً و لد ٌرد التشبٌه على شكل نتٌجة،ولد ٌرد على شكل حجج ومن 

 :أمثله على ذلن

شاع بٌن الناس مبدأ فطري توارت علٌه أٌها الشباب :"ٌمول البشٌر:1مثال

 ٌؽد إلٌه هو أن الكبٌر لرٌب من الموتو الدماء و نصره الحّس و المحدثون 

 ،ومن ثم فهو لرٌب من هللا مدعاة عند عجالن كمترٌث  و كمختار مكرهاالسٌر 

..."العالل
2
 

 انه شاع بٌن الناس مبدأ أن الكبٌر هو األلرب من الموت:النتٌجة

 عجالن كمترٌث:2الحجة,مكرها كمختار:1الحجة

  حٌث شبه الشخص الكبٌر المرٌب من الموت ٌعد مكرها كمختار و كمترٌث فال 

فرق بٌنهما ألنه لٌس هو من ٌمرر ذلن و لد أراد اإلمام نصح الشباب و توجٌههم 

 .ان الموت لٌست عصمة لهم وإنما هً ألرب إلى هللا

كالربح فً  الشعٌرة و أمثالها من الشعائرإن هذه :"ٌمول الشٌخ اإلبراهٌمً:2مثال

"التجارة
3
 

 كالرٌح فً التجارة  :2الشعٌرة الدٌنٌة و أمثالها من الشعائر ،الحجة:1الحجة

 تصحٌح العمائد:النتٌجة

                                                             
 258 حافظ إسماعٌل علوي،الحجاج مفهومه و مجاالته،ص 1
 أثار البشٌر اإلبراهٌمً،خطبة إلى الشباب،منتدٌات أهل الحدٌث السلفٌة:ٌنظر 2
 http://mqjiesqlukqh.net /t.1003:اإلمام دمحم البشٌر اإلبراهٌمً،خطبة العٌد 3
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حٌث شبه الشعائر الدٌنٌة بالتاجر ال ٌنتظر من تجارته سوى رأس المال و 

رأس المال فً الدٌن هو تصحٌح العمائد و ذلن من خالل المحافظة على العبادات 

و األخالق التً أوصى بها الدٌن اإلسالمً و إتباع سنة نبٌٌنا دمحم صلى هللا علٌه 

 و سلم

 الرحم الواصلةمن جمٌع ألطار العروبة هً :"..ٌمول البشٌر اإلبراهٌمً:3مثال

. و آدابهاهً اللحمة الجامعة لخصائصهابٌننا و 
1

" 

 اللحمة الجامعة لخصائصها: 2هً الرحم الواصلة بٌننا،الحجة:1الحجة

 اللؽة العربٌة شرٌفة:النتٌجة

فمد شبه اللؽة العربٌة الشرٌفة بالرحم الواصلة و اللحمة الجامعة لمالها من لوة فً 

 .توحٌد العرب مع بعضهم البعض كعائلة واحدة

 :  اإلستعارة-2

اإلستعارة تشبٌه بلٌػ حذؾ أحد طرفٌه ووجه الشبه و أداته فاالستعارة ضرب 

.من المجاز اللؽوي الذي تستعمل فٌه الكلمة فً ؼٌر معناها الحمٌمً
2
 

 :حجاجٌة االستعارة

تعد االستعارة من األسالٌب البالؼٌة التً لها لدرة سحرٌة على التأثٌر فً 

المتلمً و ال ٌستعملها الخطٌب إال لوثوله أنها أبلػ من حمٌمة حجاجٌا فهً لها 

 .المدرة عجٌبة على توصٌل لمعانً و إخراجها إلى الناس إخراجا فنٌا و معنوٌا

تعرؾ االستعارة الحجاجٌة بكونها تلن االستعارة التً تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر 

فً المولؾ الفكري أو لعاطفً المتلمً،و أن لوة الحجاج فً المفردات تبدوا فً 

االستعماالت االستعارٌة ألوى مما نحسه عند استخدامنا لنفس المفردات بالمعنى 

الحمٌمً،و لالستعارات الحجاجٌة خاصة ثابتة، فالسٌمات الداللٌة المحتفظ بها فً 

عملٌة التخٌٌر الداللً الذي ٌموم علٌه هذه االستعارات هً سمات لٌمٌة
3
. 

                                                             
 292، ص5احمد طالب اإلبراهٌمً،أثار دمحم البشٌر اإلبراهٌمً،ج:ٌنظر 1
، دار المٌسر للنشر -علم البدٌع-علم البٌان-علم المعانً-ٌوسؾ أبو العدوس، مدخل إلى البالؼة العربٌة : ٌنظر 2

 186ه ،ص 1427-م2007،,1و التوزٌع، ط
 36،ص1حافظ إسماعٌل العلوي،الحجاج مفهومه و مجاالته،ج 3
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و االستعارة المائمة على المبالؽة تبدوا فضال عما فٌها من جمال و روعة أداة 

أساسٌة فً الحجاج ألنها أكثر لدرة على اإللناع و أبلػ من المول العادي من حٌث 

 . لدرتها اإللناعٌة

 :ومن أجل اإللناع فً المتلمٌن وظؾ البشٌر اإلبراهٌمً االستعارة و من نماذجه

و اسأله تعالى للمائمٌن بشؤون هذه األمة ألفة تجمع الشمل ووحدة :"ٌمول: 1مثال

و تعاونا ٌثمر المنفعة، و إخالصا ٌهون , و الرحمة تضمد الجراح, تبعث الموة

و ٌثبت األلدام، و حكمة ,و توفٌما ٌنٌر السبٌل ،و تسدٌد ٌموى الرأي , العسٌر

عزٌمة تمطع مستمدة من تعالٌم اإلسالم و روحانٌة الشرق، و أمجاد العرب و 

" من النفوس بعد أن لطعت دابره فً األرضاالستعمار دابر
1

  فالعبارة ؼنٌة 

 : بالحجج االستعارٌة نمثل لها 

 .تبعث الموة و الرحمة تضمد الجراح:  1الحجة

ففً هذا المول جاء على شكل حجة لوٌة حٌث شبه الطبٌب الذي ٌداوي الجراح 

فكذلن  الرحمة تداوي الجروح التً  تعانً منها ,التً ٌعانً منها جسم المرٌض 

 .النفس 

 .عزٌمة تمطع دابر االستعمار: 2الحجة

ففً هذا المول حجة لوٌة لٌمنع أن الشعب الجزائري باسترجاع حرٌته و تحرٌر 

أرضه من لٌود االستعمار و حث اإلمام على ترن و نبذ ما خلفه المستعمر فً 

 .نفوس الجزائرٌٌن 

 من ثورة التهمت األخضر وإنكم خارجون ,ٌا إخوتً:"فً لول اإلمام:2مثال

وإنكم اشترٌتم حرٌتكم بالثمن الؽالً و لد متم فً سبٌلها من الضحاٌا  ما لم ,الٌابس

."ٌمدمه شعب من شعوب األرض لدٌما و ال حدٌثا
2
 

 ثورة التهمت األخضر و الٌابس:1الحجة

ففً هذا المول حجة لوٌة حٌث بٌّن اإلمام الثمن الذي دفعه الشعب الجزائري 

لٌنال حرٌته و ٌسترجع أرضه من المستعمر الؽاشم حٌث شبه الثورة بالحٌوان 

 .الذي ٌلتهم كل شًء أمامه األخضر و الٌابس

                                                             
 258ت،ص.ط، د. أبو لاسم سعد هللا، دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة ،دار األمة،د 1
 261أبو لاسم سعد هللا،دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة ،ص:ٌنظر  2
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 ."تكلمت البنادقفً النفوس حتى وبذرت بذور الثورة :"..فً لول البشٌر : 3مثال

 .بذرت بذور الثورة فً النفوس: 1الحجة

ففً   لوله ٌحاول أن ٌمنع أن الشعب لد استعد لمتال العدو لما عاناه من ظلمه 

 .و بطشه ،حٌث شبه النفوس باألرض التً تزرع فٌها البذور

 تكلمت البنادق: 2الحجة

نجد فً هذا المول أن البشٌر لد احتج باالستعارة لٌصل إلى  إلناع المتلمً من 

أجل المحاربة و استرجاع أرضه الطٌبة بالنفس و السالح حٌث  شبه البنادق 

 .باإلنسان الذي ٌتكلم

 :الكناٌة- 3

جاء فً لسان العرب تكنّى  أي تستر من كنى عنه أذا وّرى أو من :فً اللؽة

 الًكنٌة    

نخلص من خالل هذا التعرٌؾ إلى أن مصطلح الكناٌة ٌدل فً معناه اللؽوي 

و لتأكٌد ذلن فمد استعمل ,على التستر و إخفاء االسم الصرٌح إلحالل الكنٌة مكانه

التً ال تعنً ولوع فً داللة االسم بمدر ما تعنً ترن " ورى"ابن منظور كلمة 

التصرٌح باالسم إلى ما ٌعادله داللة و معنى
1
. 

مع جواز إرادة ذلن المعنى أو . لفظ أطلك و أرٌد به الزم معناه: أما إصطالحا

حمٌمة و مجازا من ؼٌر واسطة ال على جهة :هً اللفظ الدال على معنٌٌن مختلفٌن

 .التصرٌح

 :حجاجٌة الكناٌة

تعتبر الكناٌة من األسالٌب البالؼٌة التً تؤثر على المتلمً بفضل سحرها و 

 .روعة جمالها،فهً ترفع من لٌمة األلفاظ و المعانً

  و الكناٌة من األسالٌب التً تمل حجاجٌة عن األسالٌب األخرى،فهً ترفع من 

لٌمة المعنى الحمٌمً و ترسخه فً النفس،فهً اللحمة الدالة و هً اإللماح حٌن ال 

                                                             
 53- 52حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى اإلمام علً رصً هللا عنه،ص,كمال الزمانً:ٌنظر 1
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ٌجوز اإلفصاح،و بذلن تسمو بالتعبٌر عن المول الفاحش المبتدل فتكون المخرج 

.من مأزق االستحٌاء
1
 

وتكمن ,    وألسلوب الكناٌة أثره الخاص الذي ٌمٌز عن ؼٌره من أسالٌب البٌان

بالؼة الكناٌة فً كونها تعطٌن الحمٌمة مصحوبة بدلٌلها و تذكر المضٌة و فً 

فهً تمتاز باإللناع و اإلمتاع،ومتى ما جاء المعنى ,طٌاتها برهانها الشاهد علٌها

 مصحوبا بدلٌله كان أشد أثرا و تأثٌرا ،وألوى إلناعا

   والكناٌة تمكن األدٌب من أن ٌعبر عما ٌمصد دون أن ٌكشؾ أمره ،أو ٌفتضح 

.شأنه
2
 

 فمن أجل ذلن لم ٌوظؾ البشٌر اإلبراهٌمً  الكناٌة كثٌرا ألن خطبه كانت 

 .مباشرة من أجل اإللناع 

 :و من نماذج الكناٌة فً خطب البشٌر اإلبراهٌمً

 نعتمد أصبحنا فً درجة من الضعؾ المادي و الضعؾ العملً:"فً لوله: 1مثال

"وخلمهم خلمة األسد،أن  هللا خلمنا خلمة األرنبفٌها،
3
 

 أصبحنا فً درجة من الضعؾ المادي و العملً:النتٌجة

 أن هللا خلمنا خلمة األرنب: 1الحجة

 .خلمهم خلمة األسد:2الحجة

الحجتان كناٌة عن الصفة الضعؾ و الموة و هو أن الشعب الجزائري تملكه 

 .الضعؾ العملً حتى أصبح ٌظن أن هللا خلمه ضعٌفا

 : المحسنات البدٌع4  

للمحسنات البدٌعٌة  لها دورا حجاجٌا ال على سبٌل زخرفة الخطاب،ولكن ٌهدؾ 

.اإللناع و البلوغ باألثر مبلؽه األبعد
4

نجد . وٌنمسم إلى لسمٌن معنوي و لفظً

البشٌر اإلبراهٌمً ٌوظؾ الكثٌر من  المحسنات البدٌعٌة من أجل التأثٌر و اإللناع 

                                                             
 69عبد الجلٌل العشراوي، الحجاج فً الخطابة النبوٌة،ص  1
 223ٌوسؾ أبو العدوس، مدخل إلى البالؼة،ص 2
 471،ص2أحمد طالب اإلبراهٌمً، أثار مجمد البشٌر اإلبراهٌمً،ج 3
 498ت ص.،د1،دار الكتب الجدٌد،ط,عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتٌجٌة الخطاب: ٌنظر 4
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فسنمتصر فً هذه المدونة على , كما أنها لها رنة موسٌمً لجلب السامع

 الطباق،السجع و االلتباس  

 : الطباق -

 تساوٌا :جاء فً لسان العرب طبك بمعنى تطابك الشٌئان :فً اللؽة

االتفاق و طابمت بٌن الشٌئٌن إذا جعلتهما على :الموافمة،والتطابك:و المطابمة

.حذو واحد و ألصمتهما
1
 

الطباق أو لمطابمة فً اصطالح رجال البدٌع هً الجمع بٌن : أما فً االصطالح

.الضدٌن أو بٌن الشًء وضده فً الكالم أو بٌت شعر
2
 

 :من نماذج الطباق فً خطب البشٌر اإلبراهٌمً 

سبحانه و تعالى جعل :"جاء فً خطبة البشٌر اإلبراهٌمً بمسجد كتشاوا:1مثال

وولد الحرٌة من ,فأخرج الموة من الضعؾ,الّسٌؾ فرلانا بٌن الحك و الباطل

.."العبودٌة و جعل الموت طرٌما إلى الحٌاة
3
 

ففً هذا المول جاء الطباق على شكل ثنائٌات و كل ثنائٌة نعتبرها حجة من أجل 

 .اإللناع المتلمً للعمل باإلسالم ألن بواسطته تحل المشاكل

 الحرٌة و العبودٌة,الموة والضعؾ,الحك و الباطل

.."جاعال أّول الفكر أخر العمل:" ..فً لوله: 2مثال
4
 

 تكمن حجاجٌته فً أن الشاب الجزائري ٌفكر لبل العمل فً أي شًء

 :السجع-

وهذا هو معنى لول ,السجع هو توافك الفاصلتٌن من النثر على حرؾ واحد 

.السجع فً النثر كالمافٌة فً الشعر:السكاكً
5
 

                                                             
، 1، المؤسسة الحدٌثة للكتاب، لبنان،ط(المعانً-البٌان-البدٌع)دمحم أحمد لاسم،محً الدٌن دٌب ،علوم البالؼة 1

 65ص, 2003
 88ت،ص.د.ط.لبنان،د,دار النهضة العربٌة،بٌروت,علم البدٌع:عبد العزٌز عتٌك، فً البالؼة العربٌة 2
 257أبو لاسم سعد هللا، دمحم البشٌر اإلبراهٌمً،فً للب المعركة،ص 3
 509- 510 احمد طالب اإلبراهٌمً، أثار اإلمام دمحم البشٌر اإلبراهٌمً،ص 4
 215ص"علم البدٌع,فً البالؼة العربٌة, عبد العزٌز عتٌك: ٌنظر 5
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ٌساهم فً اتساله و ,فمد ٌهدؾ السجع إلى اإللناع و البلوغ باألثر هو مبعده األبعد

انسجامه الخطاب و ٌكسوه بطابع خاص ٌهدؾ إلى التبلٌػ و اإلبالغ و اإلفهام 

ٌوحً السجع تؽٌٌر فً الرؤٌة و خاصة إذا استعماله طبٌعٌا فً ذلن المولؾ الذي 

.وضع فٌه
1
 

 :  من أمثلة خطب البشٌر اإلبراهٌمً

لد اجتمع على اهتضامها ؼنو األلوٌاء :"ٌمول البشٌر إبراهٌمً فً خطبة العٌد

وكٌد الضعفاء،شرع هللا فٌها هذه الصالة لنجتمع بملوبنا و أجسادنا و نتعاطؾ 

."ونتراحم و نتسامح و نتصافح
2
 

جاءت هذه الحجج مسجوعة بحجة إبالغ وإلناع المستمع أن هللا تعالى جعل ٌوم 

العٌد ٌوما ٌجتمع فٌه كل الفئات المجتمع لوٌهم وضعٌفهم و جعل الناس كملب 

 .واحد فً جسد واحد 

و نحًٌ بالعمار و الثمار و الؽٌث المدرار هذه المطعة الؽالٌة من أرض :" 2مثال

ومن نباتها ؼذٌنا و ,وعلى حبها ثبتنا,والتً فٌها نبتنا ,اإلسالم التً نسمٌها الجزائر

."فً سبٌلها أودٌنا
3
 

إن الحجج مسجوعة من أجل إلناع المستمع أن الجزائر لطعة ؼالٌة و من أجل 

 .اإلذعان  فٌه حب الجزائر 

 :الشاهد و المثل-5

 الشاهد و المثال عند أرسطو الحجج الجاهزة أو ؼٌر الصناعٌة و ٌدخل فً 

وتختص إجماال ,نطالها الموانٌن و الشهود و االعترافات و ألوال الحكماء

بالخطابة المضائٌة أما فً الخطابة العربٌة تضمٌن اآلٌات المرآنٌة  و األحادٌث و 

.أبٌات الشعر و األمثال و الحكم
4
 

ولد اعتمد البشٌر فً خطبه على الشواهد من المران الكرٌم و السنة النبوٌة و 

 الشعر و سألتصر على المران الكرٌم 

                                                             
 114ص,الحجاج فً الشعر العربً,سامٌة درٌدي 1
 المولع السابك ,خطبة العٌد,اإلمام دمحم البشٌر اإلبراهٌمً 2
 259ص,دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة,أبو الماسم سعد هللا:3

 90ص,فً بالؼة الخطاب االلناعً,دمحم العمري  4
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نََع  }:إن هللا ذم لوما فمال ’أٌها المسلمون :"من أمثلة لوله َو َمْن أَْظلًُم ِمَمْن مَّ

إنّما }:،و مدح لوما فمال"،سورة البمرة114اآلٌة "{.ِ  أَْن يُْ َ َر فِيَيا اْ ُم ُ  َمَ اِجدَ 

َ اةَ َو لَْم  ََلَة َو آتَى الزَّ يُْعُمُر َمَ اِجدَ   َمْن آَمَن بِاهلِل َو اليَْوِم اآلِخِر َو أَقَاَم الصَّ

 "  ورة التوبة18اآلية " {.يَْخَ  إِ ًّال  َ فَعََ ى أٌأوللَِ  أًن يَُ ونٌأوا ِمَن الُمْيتًِدينَ 

الن المتلمً ,فالبشٌر اإلبراهٌمً استدل باآلٌة الكرٌمة  ألنها من ألوى الحجج 

 .عندما ٌسمع كالم هللا ال ٌمكن أن ٌشن فً صحته و لكً ٌصل إلى هدفه

وٌراد استنتاج نهاٌة ,أما  المثل حجة تموم على المشابهة بٌن حالتٌن فً ممدمتها

.احدٌهما بالنظر إلى النهاٌة مماثلها
1
 

و المثال فً الخطابة دعامة كبرى من دعائم الخطابة لما ٌحممه من إلناع و تأثٌر 

 .فمد ٌجعل المتلمً ٌنتمل من شًء مجهول إلى شًء معلوم و تتضح رؤٌة

تؽربت هذه الزهرة كما تؽربت لبله نخلة عبد :" فٌمول:فمد لدم البشٌر أمثلة 

حٌث شبه تؽرب شعب الجزائر من جراء االستعمار مثل تؽرٌب "الرمان الداخل

 .عبد الرحمن

 :اآللٌات اللؽوٌة-ب

تعد اللؽة من أهم آلٌات الحجاج لما تحمله من أسالٌب ووسائل إلناعٌة فاللؽة 

تحمل بصفة جوهرٌة وظٌفٌة حجاجٌة فً كب ظواهرها الصوتٌة و الصرفٌة و 

التركٌبٌة و الداللٌة فأؼلب الخطابات و الحوارات الجارٌة بٌن المتخاطبٌن 

الؽرض منها التأثٌر و اإللناع و هذا ما ذهب إلٌه دٌكرو فً دراسته منطلما من 

فكرة أننا نتكلم عامة بمصد التأثٌر
2
 

 :ألفاظ التعلٌل-1

ٌعتبر لفظا من ألفاظ التعلٌل و هو المصدر الذي ٌدّل على سبب :المفعول ألجله-

(أي بٌان علته)ما لبله
3

و فً سبٌل الوصول اإلبراهٌمً  إلى ؼاٌته المثمثلة فً  ,

 :اإللناع و التأثٌر ٌوظؾ البشٌر المفعول ألجله

 

                                                             
 85ص,دمحم العمري،فً بالؼة الخطاب اإللناعً:ٌنظر  1
أطروحة لنٌل , 1آلٌات الحجاج فً كتاب وحً الملم لمصطفى صادق الرافعً ج, الضاوٌة مخلوفً: ٌنظر 2

 38ص,2017- 2016,ورللة,جامعة لاصدي مرباح,شهادة ماستر فً اللؽة العربٌة 
 477ص,إستراتٌجٌة الخطاب,  عبد الهادي بن ظافر الشهري  3
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وتجلى برحمته و رضاه على آخرٌن فأحال فٌهم كنائس التثلٌت :"بموله: مثال

"إلى مساجد للتوحٌد
1
 

 .ففً هذا المول حجة تبٌن فٌها اإلبراهٌمً المساجد وضعت للتوحٌد

بل هً من أهمها ٌبدأ المرسل خطابه الحجاجً ,تعد ألن من ألفاظ التعلٌل: ألن-

 :و من أمثلة البشٌر إبراهٌمً. بها فً أثناء تركٌبه و ٌستعمل لتبرٌر الفعل

ٌوم بدر هو ٌوم الفرلان ألنه ٌوم انتملت فٌه الدعوة اإلسالمٌة من :" بموله

"اللسان و الحجة و النظر إلى السٌؾ
2
 

 وردت على شكل حجة ٌعلل فٌها اإلبراهٌمً أن ٌوم بدر هو ٌوم الحك   

ٌحس فً الذوق االجتماعً اللطٌؾ الذي ٌتجلً السري و :"و ٌمول أٌضا

السالمة لإلنسانٌة كلها أن ٌسمى المؤتمر اإلفرٌمً جنة ألنه لم ٌحضره 

"شٌطان
3
 

 حجة ٌعلل فٌها اإلبراهٌمً أن المؤتمر جنة ألنه لم ٌحضر فٌه االستعمار 

 .الؽاشم

 :الوصؾ-2

 :اسم الفاعل-

فال ,وعلى فاعله,   ٌعرؾ اسم الفاعل بأنه اسم مشتك على معنى مجرد حادث 

المعنى المجرد الحادث و فاعله,بد  أن ٌشتمل على أمرٌن معا هما
4
فهو من .

فً خطابه من أجل الوصؾ  (الفاعل)نموذج من نماذج الوصؾ ال ٌدركه المتكلم

وإنما من أجل إدراج الحجج اللؽوٌة التً تسّوغ له إصدار حكمة من ,فً حد ذاته

أجل نتٌجة التً ٌرٌد تحمٌمها
5

ومن أمثلة البشٌر إبراهٌمً على  حجاجٌة اسم . 

إنما ٌكون أدٌبا بحك حٌن ٌكون أمٌن الملم صادق البٌان ٌنمل :" ...ٌمول: الفاعل

.."نابؽا عن بٌئتهم...إحساسه إلى لارئه فً عمك و صدق
6
 

                                                             
 257ص,دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة, أبو الماسم سعد هللا 1
 79ص".دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة,أبو لاسم سعد هللا : ٌنظر 2
 75ص, المرجع نفسه 3
 239- 238ص,ت.د.ط.د.الماهرة ,دار المعارؾ,3ج, عباس حسن،النحو الوافً 4
 488ص,إستراتٌجٌة الخطاب,عبد الهادي بن ظافر: ٌنظر 5
 154ص,دمحم البشٌر إبراهٌمً فً للب المعركة,أبو لاسم سعد هللا: ٌنظر 6
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لارئ و نابػ لٌمنع المستمع إلى أن األدٌب صادق فً ,فمد وظؾ الكلمات صادق

 مشاعره و أحاسٌسه

 :اسم المفعول-

وعلى ,ؼٌر دائم,ٌدل على معنى مجّرد,  ٌعرؾ اسم المفعول بأنه اسم مشتك 

فال بد أن ٌدل على األمرٌن معا,الذي ولع علٌه هذا المعنى
1
و ٌصنؾ من نماذج ,

الوصؾ التً ٌستعملها المتكلم فً خطابه من توجٌه المتلمً نحو االستجابة لمراده 

.من خالل هذا الوصؾ
2
 

و هذا :"فً لوله : من أمثلة حجاجٌة اسم المفعول فً خطب البشٌر إبراهٌمً

.."الٌوم المشهود فً تارٌخكم اإلسالمً
3

 فمد وظؾ البشٌر اسم الفاعل 

لإللناع و التأثٌر فً المستمع أن الٌوم هو الٌوم األعظم فً تارٌخ ,"مشهود"

 الجزائر 

بل هو ودٌعة ,وهذا المسجد هو حصة اإلسالم من مؽانم جهادكم:" مثال أخر

التارٌخ فً ذممكم ،اضعتموها باألمس ممهورٌن ؼٌر معذورٌن و استرجعتموها 

"الٌوم مشكورٌن ؼٌر مكفورٌن
4

" مشكورٌن,معذورٌن,ممهورٌن"فمد وظؾ  ,

 .لٌحاجج ما أل  إلٌه المسجد  فً ولت االستعمار

 :الصفة-

وذلن بإطالله لنعت ,تعد الصفة من األدوات التً تمثل حجة  للمرسل فً خطابه

معٌن فً سبٌل إلناع المرسل إلٌه
5

كما هو فً الخطاب البشٌر إبراهٌمً الذي , 

ٌهدؾ المرسل إلى اإللناع بأن  المجمع اللؽة العربٌة له ور كبٌر فً استرجاع 

وأن ما :"مكانة اللؽة العربٌة التً تعد مموما من ممومات الشعب الجزائري فٌمول

بإخوانكم أعضاء ,واللماء المرحب المؤهل,لمتم به الٌوم من هذا االستمبال المتهلل

"المجمع الجدد
6
 

                                                             
 271ص,3ج,النحو الوافً.  عباس حسن  1
 489ص,إستراتٌجٌة الخطاب, عبد الهادي  بن ظافر  2
 259ص,دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة,أبو لاسم سعد هللا:ٌنظر 3
4

 259ص,المرجع نفسه: 
 486عبد الهادي بن ظافر ،إستراتٌجٌة الخطاب،ص  5
 251 أبو لاسم سعد هللا،دمحم البشٌر اإلبراهٌمً،ص 6
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"إن هذه اللؽة العربٌة الشرٌفة:"مثال أخر
1

إذ إن الوصؾ لشرٌفة حجاج لٌزٌل 

 .كثٌرا من التساؤالت حول اللؽة العربٌة

 :التوكٌد-

ذلن عند إنتاج الخطاب ,بترتٌب درجاته لؽوٌا,وٌستعمل استعمال التوكٌد

كما ٌصنفها ,الخبري فً ثالث درجات من التوكٌد طبما لثالثة سٌالات

ولد لسمه السكاكً .الخبر اإلنكاري,الخبر االبتدائً،الخبر الطلبً:السكاكً

.الخبر اإلنكاري,الخبر الطلبً,الخبر االبتدائً:إلى
2
 

إذا كان المرسل خالً الذهن من أي حكم سابك فٌستعمل المرسل الخبر 

بٌنما الخبر الطلبً فٌكون مؤكدا بأداة واحدة عندما ,االبتدائً خالٌا من أي مؤكدات

 بٌنما ٌؤكد للخبر بأكثر من أداة ,ٌلمً الخطاب إلى مرسل إلٌه مترددا 

ٌلجأ المرسل إلى التوكٌد إذا ظن ان المرسل إلٌه بحاجة إلى ذلن فٌؤكد الكالم 

بمؤكد واحد أو أكثر ومثال ذلن فً خطبة الجمعة األولى فً مسجد كتشاوا 

و أما وهللا لو أن االستعمار الؽاشم أعاده إلٌكم :"بالجزائر العاصمة ٌمول اإلمام 

 عفوا من

."ؼٌر تعب
3
  

لٌؤكد أن االستعمار شدٌد المسوة و إذا رجع " المسم" و"أما:"وظؾ اإلمام أداتٌن

 .   إلى الجزائر فسٌحطم  أكثر من لبل

و إن الرابط الطبٌعً ,إن مواطن العروبة متفرلة متباعدة:أٌها اإلخوة:"2مثال

.."و لد ألم بها من أحداث الدهر ,بٌنهما هو هذه اللؽة
4

 فٌلمً الخبر الى المرسل 

 .إن و لد:مؤكدا أن الرابط الذي ٌجمع األمة العربٌة هً اللؽة و موظفا  أداتٌن هما

 :األدوات اللؽوٌة-ج

 :الروابط و العوامل الحجاجٌة-1

هً عبارة عن أدوات لؽوٌة ٌكون دورها هو الربط بٌن المولٌن أو :الروابط-

و تستند لكل لول دورا مجددا داخل  (أو األكثر)بٌن حجتان على األصح 

                                                             
 251أبو لاسم سعد هللا،مجمد البشٌر اإلبراهٌمً،ص 1
 523عبد الهادي بن ظافر،إستراتٌجٌة الخطاب،ص: ٌنظر 2
 259أبو لاسم سعد هللا، دمحم البشٌر إبراهٌمً فً للب المعركة،ص: 3
 253 المرجع نفسه،ص  4
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بل، :اإلستراتٌجٌة الحجاجٌة العامة و ٌمكن التمثٌل للروابط باألدوات التالٌة

ر،بما أن ،إذ,لكن،حتى، السٌما،إذن
1
 

إن هذه اللؽة العربٌة :"فمن الروابط التً استعملها اإلمام للتعلٌل الحجج فٌمول

جتمعنا على فا,ثم أسمعنا داعٌها المثوب,الشرٌفة التً طرلنا خٌالها المؤوب

"بساطها الٌوم من جمٌع ألطار العروبه
2

فجاءت على شكل حجة للٌعلل سبب 

 .مجًء المجمع للدفاع عن اللؽة العربٌة

 لم ٌخرج من مصالح ل ن فهو لد خرج من أرضكم و :"2مثال 

"أرضكم
3

،استعمل الرابط لكن لالستدران و المعنى بأن االستعمار ما زال فً 

 أرضكم

و اإلسالم ٌثبت األدٌان السماوٌة و ٌحمٌها و ٌمرب فٌها من خٌر و :"3مثال

 ٌجعل اإلٌمان بتلن الكتب و أولئن الرسل لاعدة من بلٌحترم أبناءها و كتبها 

"لواعد و أصال من أصوله
4

الرابط ٌستعمل للتعارض وٌربط بٌن الحجج فالحجة 

 .التً تأتً بعد هذا الرابط تكون ألوى الحجج

أي بٌن حجة و نتٌجة )فهً ال تربط بٌن متؽٌرات حجاجٌة :العوامل الحجاجٌة-

أو بٌن مجموعة حجج و لكنها تموم بحصره و تمٌٌد اإلمكانات الحجاجٌة التً 

ربما ،تمرٌبا،كاد،للٌال ،كثٌرا :وتضم ممولة العوامل أدوات من لبٌل,تكون لمول ما

ما
5

 : ومن أمثلة العوامل الحجاجٌة للبشٌر اإلبراهٌمً

" لؽاٌة واحدة هً  إضعافها ثم اإلجهاز علٌهاإ و ما ذلن كله :" 1مثال
6
 

 " ٌزهك روحها ادفهو الذي ألح علٌها لصد و تعمد حتى "2مثال

 

 :ال لم الحجاجي

نسمً سلما حجاجٌا كل عاللة ترتٌبٌة :"  ٌعرؾ دٌكرو السلم الحجاجً بموله

 :و رمز لهب"لحجج معٌنة
                                                             

 27ص1،1426،2006دار البٌضاء،ط,أبً بكر العزاوي،اللؽة و الحجاج 1
 251أبو لاسم سعد هللا،دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة ،ص 2
 261المرجع نفسه،ص 3
  60المرجع نفسه،ص4

 26اللؽة والحجاج،ص,أبً بكر العزاوي: ٌنظر  5
 254أبو لاسم سعد هللا،دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة ،ص  6
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  ن 

        2ق 

     1ق 

 

 .النتٌجة المستخلصة من هذا الحجج ( ن)حجج و  (2ق)و (1ق):حٌث

 :وهو أٌضا ما أجمله طه عبد الرحمن فً لوله

بحٌث تلزم عن , كل لول ٌمع فً مرتبة ما من السلم ٌلزم عنه ما ٌمع تحته-

 .المول الموجود فً األعلى جمٌع األلوال التً دونه

 .كل لول كان فً السلم دلٌال على مدلول معٌن كان ٌعلوه مرتبة دلٌال ألوى منه-

و بهذا ٌصبح السلم الحجاجً عبارة عن فئة حجاجٌة موجهة تنبنً أساسا على 

حٌث ٌستلزم ما ٌمع منها ,التدرج بٌن األلوال و الحجج من األلوى إلى أضعؾ

وذلن كله بؽرض دعم النتٌجة المتوخاة و تموٌة ,أعلى السلم لما ٌمع أسفله 

.التصدٌك بها لدى المتلمً
1
 

 : وهذا ما سنموم بتمثٌله فً خطب البشٌر اإلبراهٌمً

 :1المثال

و لنشدد ,ولنكسب علٌها عصارة أرواحنا و لنضاعؾ جهودنا و لنشدد حٌازٌمنا"

 "عزائمنا

 العمل من أجل لؽتنا           ن

  

3ق ولنشدد حٌازمنا                 

  2ق ولنضاعؾ  جهودنا           

        لنكسب علٌها عصارة أرواحنا1                         ق

     

                                                             
 141- 140 كمال الزمانً،حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة،ص  1
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   و من خالل هذه الحجج نرى أن البشٌر اإلبراهٌمً انتمل من الحجة األضعؾ 

 .إلى األلوى

و ٌوم بدر هو ٌوم الفرلان ألنه ٌوم انتملت فٌه الدعوة اإلسالمٌة من : "2مثال

"اللسان و الحجة و النظر إلى السٌؾ و الدم
1
 

 انتملت فٌه الدعوة اإلسالمٌة:1الحجة

 من اللسان و الحجة والنظر :2الحجة

 إلى السٌؾ و الدم:3الحجة

 ٌوم بدر هو ٌوم الحك :النتٌجة

 ن ٌوم بدر هو ٌوم الحك 

   

1ق إلى السٌؾ والدم                     

2ق  من اللسان و الحجة والنظر           

1ق انتملت فٌه الدعوة اإلسالمٌة   

  نستنتج من خالل خطب البشٌر اإلبراهٌمً ال ٌهدؾ من خالل خطابة إلى تزوٌد  

بل التأثٌر و إلناعه و محاولة استمالته لٌصل إلى مماصده ،المتلمً بالمعلومات

.                                                                                الحجاجٌة  

  

      

                                                             
 79،ص "دمحم البشٌر اإلبراهٌمً فً للب المعركة"أبو لاسم سعد هللا،:ٌنظر 1
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 :و في األخير  بعد كل ما تمدم في هذا البحث توصلت إلى نتائج اآلتية

الحجاج هو ما دوفع به الخصم ،و هو نوع من الخطاب يكون بين طرفين - 

فالحجاج لم يكن وليد البوم ,و هو محاولة إلناع األخر,متخاصمين حول لضية ما

 .بل بدأ مع السفسطائيين حيث كان الصراع حول الملكية

 :يكون اإللناع في الخطابة األرسطية في أركان ثالثة- 

 الخطابة متعلمة بالخطاب السياسي- 

 خطابة متعلمة بمجال المرافعات المضائية- 

 خطابة متعلمة بالمحافل الجماهيرية- 

كما أن العاللة بين الحجاج و البالغة هي عاللة وثمي ألن كليهما يؤدبان إلى - 

اإللناع و هذا ما جعل بيرمان و تيتكا يؤلفان مصنفا أطلك عليه بالخطابة الجديدة 

 .التي اهتمت بالمتلمي و أصبح متلميا فاعال بعد  أن كان منحصرا

و تهدف الخطابة إلى التأثير في جمهور المتلمين و إلناعهم وذلن بإعتماد 

 .الحجج و البراهين

اآلليات البالغية التي تحفل بها خطب البشير , تناولت في دراسة التطبيمية- 

وكلها تمثل عامال مهما في عملية الحجاج و تنمي لدرة المخاطب ,اإلبراهيمي

 .على اإللناع

 :اآلليات منها:فتطرلت إلى- 

اآلليات البالغية المتمثلة في لبيان و البديع فمن حيث البيان ركزت على 

 .االستعارة و التشبيه و الكناية و البديع على السجع و الطباق و لشاهد و المثل
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أما اآلليات اللغوية فتتمثل في ألفاظ التعليل و التوكيد و الوصف من اسم 

الصفة و كذلن هنان أدوات أخرى الستمالة المتلمي و هي ,اسم المفعول,الفاعل

 .األدوات اللغوية و المتمثلة في الروابط و العوامل الحجاجية ثم السلم الحجاجي
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 القرآن الكريم

 :المصادر و المراجع-1

 ط.ابن منظور لسان العرب،دار الصادر،بٌروت،د (1

 1،1426،2006أبً بكر العزاوي،اللغة و الحجاج،دار البٌضاء،ط (2

،دار الغرب "أثار البشٌر اإلبراهٌمً:"أحمد طالب البشٌر اإلبراهٌمً (3

 2،1997اإلسالمً،ط

 تحمٌك عبد السالم هارون،دار الجبل،بٌروت،1الجاحظ،البٌان و التبٌٌن ج  (4

  

–الحبٌب األعراب،الحجاج و االستدالل،ضمن الحجاج مفهومه و مجاالته  (5

فً البالغة الجدٌدة،عالم الكتب الحدٌث،إربد، -دراسات نظرٌة و تطبٌمٌة

 األردن

،دار "الحجاج فً الحدٌث النبوي الشرٌف:"أمال ٌوسف المغامسً (6

 1،1437،2016المتوسطٌة،ط

 1،2002جمٌل عبد المجٌد،البالغة و االتصال،دار الغرٌب ط (7

دراسات نظرٌة و –حافظ إسماعٌل العلوي،الحجاج مفهومه و مجاالته  (8

 تطبٌمٌة فً البالغة الجدٌدة،عالم الكتب الحدٌث،إربد ،األردن

خلٌفة بوجادي،فً اللسانٌات  التداولٌة مع محاولة تأصٌله فً الدرس العربً  (9

 ت.ط،د.المدٌم،جامعة سطٌف الجزائر ،د

الحجاج فً فً الشعر العربً المدٌم،عالم الكتب الحدٌث :سامٌة الدرٌدي (10

 2011ط،.إربد، األردن،د

،عالم الكتب " سمٌرة شرٌف،اللسانٌات المجال و الوظٌفة و المنهج (11

 2،2008الحدٌث،عمان،األردن،ط

 صابر حباشة، التداولٌة الحجاج مداخل و نصوص،صفحات للدراسات و  (12

 1،2008النشر،دمشك،سوٌا،ط

  طه عبد الرحمن،اللسان و المٌزان أو تكوثر العملً،المركز الثمافً العربً،   (13

 1،1437الدار البٌضاء،ط

عبد الجلٌل عبده شبلً،الخطابة و إعداد الخطٌب،دار  (14

 1،1451،1981الشروق،ط

الحجاج فً الخطابة النبوٌة،عالم الكتب الحدٌث،إربد :عبد الجلٌل العشراوي (15

 1،2012األردن،ط

 1،1434،2013عبد اللطٌف عادل،بالغة اإللناع ،دار األمان ،الرباط،ط (16
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 1،2002عبد الملن مرتاض،نظرٌة البالغة،دار المدس العربً،ط (17

الحجاج فً المران الكرٌم من خالل أهم الخصائص :- عبد هللا صوله (18

 1،2001األسلوبٌة،دار المعرفة للنشر ،تونس،ط

،دار -دراسات تطبٌمٌة-فً نظرٌة الحجاج-

 1،2011الجنوب،تونس،ط

الحجاج أطره و منطلماته و تمنٌاته ضمن أهم نظرٌات فً التمالٌد      - 

الغربٌة من أرسطو إلى الٌوم،فرٌك الحدٌث فً البالغة و الحجاج 

 1إشراف حمادى صمود ،كلٌة اآلداب منوٌة،تونس

،دار النهضة العربٌة -علم البدٌع-عبد العزٌز عتٌك،فً البالغة العربٌة (19

 ت.ط،د.،بٌروت،لبنان،د

إستراتٌجٌة الخطاب،دار الكتب الحدٌث :- عبد الهادي بن ظافر الشهري  (20

 .،د1ط

آلٌات الحجاج و أدواته صمن الحجاج مفهومه و مجاالته                   - 

 ،تمدٌم حافظ إبراهٌم ،عالم الكتب الحدٌث إربد،األردن1ج

 ت.ط،د.عباس حسن ،النحو الوافً،دار المعارف،الماهرة،د (21
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البالغة العربٌة و أصولها و امتدادها،إفرٌمٌا - 
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 ملخص البحث
 

      

     إن غاٌة الحجاج هو التأثٌر و اإلقناع و االستمالة، و التً ٌصل من خاللها 

المخاطب إلى هدفه التأثٌري، و الخطابة هً نوع من الحجاج ووسٌلة فً اإلقناع  

الحجاج "فاخترت خطابة البشٌر اإلبراهٌمً أن تكون موضوع بحثً الموسوم ب  

 .الذي ٌعد رائد الحركة اإلصالحٌة فً الجزائر " في خطابة البشير اإلبراهيمي

مقدمة و مدخل تناولت فٌه مفهوم الحجاج و :فكانت خطة البحث مكّونة من 

أٌضا الحجاج فً الدراسات الغربٌة و العربٌة  و الخطابة،و فصلٌن الفصل األول  

و هو فصل نظري ٌتحدث عن الحجاج و عالقته بالخطابة و أسس الخطاب 

الحجاجً،و فً الفصل الثانً هو فصل تطبٌقً ٌتحدث عن الوسائل و اآللٌات 

الحجاجٌة التً وّضفها البشٌر اإلبراهٌمً ألجل التأثٌر فً المتلقً ختمت بحثً 

 .بخاتمة توصلت فٌها إلى أهم النتائج

وفً األخٌر توصلت إلى أن البشٌر اإلبراهٌمً هو موسوعة فً األدب و لدٌه 

قوة اإلقناع و التأثٌر فً المتلقً ، و كدا استعماله لرموز البٌانٌة و الدٌنٌة والمعرفٌة 

 .بغرض التأثٌر

 .                 اإلقناع ،الحجاج ،اآلليات الحجاجية،البشير اإلبراهيمي:الكلمات المفتاحية


