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اإلهدا :

إىل الشهداء:
أبي الذي مل تقر عيناه برؤية فلذة كبده
وخالي العزيزين حبا واعتزازا...
إىل أمي
اليت عانت وجاهدت
وأهلي الذين غمروني حبنانهم وصدق دعواتهم
وشجعوا وساعدوا على إمتام هذه الرحلة
ومل يبخلوا علي بشيء بالرغم من قسوة الظروف.
إىل مشوع حياتي:
زوجيت وابين حسن وابنيت زهراء.
إىل أصدقائي األوفياء
الذين أحبوا لي النجاح والتوفيق.
أهدي هذا اجلهد املتواضع.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد الصادق األمني وعلى آله
الطيبني الطاهرين ،وصحبه الكرام املنتجبني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الددين
وبعد :فللخطاب بصورة عامة أمهية كبرية ،والسيما عندما يراد له إقناع اآلخدر
واالحتجاج عليه؛ وعليه فاخلطاب عبارة عن منظومة من العالقات اللغويدة الد
تعتمد األطروحة عليها ملواجهة املتلقي وحماولة التأثري فيه بغية إقناعه.
يتخذ اخلطاب القرآين عامة والسور املكية خاصة مجلة من األدوات احلجاجية
ال تدفع باملتلقي إىل التأثر واقإقناع ،وبالنتيجة التسليم واقإذعان؛ ملا يتضدمنه
اخلطاب ،ومن هنا جاءت فكرة البحث عن أسلوبية اخلطاب احلجاجي هدذ
السور ،أصل هذا الكتاب أطروحة للدكتورا كان عنواهنا املقترح مدن املردر
األستاذ املساعد الدكتور (طالب عويد نايف الرمري) ينهض بتسمية األطروحدة
بد (احلجاج السور املكية ..دراسة أسلوبية) إذ حاول الباحث فيها أن يطدرح
دراسة تضا إىل الدراسات ال سبقته اخلطاب القرآين ،وقد ارتأى الباحدث
أن يغري العنوان إىل (أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي ،تنظري وتطبيق على السور
املكية) ذلك ألن من حق الباحث أن يظهر للقارئ األكادميي وغري األكادميي مدا
ضمه الكتاب من دراسة بتوسعة العنوان لكي يضم احملتوى.
والشك أن الدراسات املتقدمة على الصعيد اللساين كانت مدعاة للبحث
وتفعيل نظرية احلجاج وإعادة بنائها والتبرري هبا؛ ألهنا أصبحت من آليات التواصل
والتبليغ واقإقناع ،فضالً عن قلة الدراسات هذا اجملال ،والسيما حداثة الددر
احلجاجي العامل العربدي وحمدودية تطبيقاته اجلامعات العربيدة؛ ذلدك ألن
احلجاج الدراسات احلديثة يتمثل مبا يسمى بد (البالغة اجلديدة) ال تفيد من
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احلجاج والتداولية الكرف عن أسلوبية االستمالة والتأثري واقإقناع.
ووصالً مبا سبق اقتضت طبيعة اخلطة أن ينهض البحث بفصول ثالثة تسدبقها
مقدمة ومتهيد يتناول فيه الباحث احلجاج لغة واصطالحاً ،ومن أدىل بدلو فيه قددمياً
وحديثاً غربياً وعربياً ،بعد تناول الفصل األول الذي ومسته بد (أسدلوبية اخلطداب
احلجاجي) ثالثة عنوانات خصص األول منها لدراسة النص بوصفه خطاباً والتفريدق
بني النص واخلطاب ،ويأيت املبحث الثاين باحثاً عن املالمح احلجاجية ال تتدوافر
اخلطاب؛ لكي يكون خطاباً حجاجياً ،مث يفضي املبحث إىل مبحدث يترشدح منده
تنويعات اخلطاب احلجاجي كل نوع حبسب وجهته التأثريية ،بعد ذلك خيتم الفصدل
بالتواصل احلجاجي الذي ينماز به اخلطاب القرآين بصورة عامة.
وجاء الفصل الثاين (أسلوبية احلجاج التداويل السور املكيدة) الدذي يعد
باحلجاج التداويل مركزاً مباحثه على الروابط احلجاجية ،مبا حتتويه مدن إمكانيدات
حجاجية على مستوى التداول ،يردفه مبحث العوامل احلجاجيدة رابطداً احلجداج
التداويل ببنية القول الواحد ،مث يأيت مبحث السالمل احلجاجيدة منطلقداً باخلطداب
احلجاجي من حجته الضعيفة إىل القوية وصوالً إىل النتيجة ،بعدها يأيت مبحث األفعال
الكالمية ومنه نعر مدى العالقة بني طر اخلطاب سياق املوقف وعمق تأثري
اخلطاب وخيتم الفصل مببحث التكرار؛ لكنه ليس التكرار الصدويت ،وإمندا التكدرار
التأثريي اقإقناعي الالفت للمتلقي ضمن تصورات هذا الفصل التداولية.
أما الفصل الثالث (احلجاج البالغي السور املكيدة) فجداء اسدتكماالً
للفصلني السابقني ،والسيما أن علوم البالغة هلا األثر الفاعل احلجاج؛ ألن هذ
العلوم ومنها (التمثيل واالستعارة وااللتفات والتقابل والتفريع) كمدا تسدهم
اقإمتاع فإهنا تسهم اقإقناع؛ ويسعى الفصل من خالهلا إىل قراءة حجاجية للنص
املكي على وفق املعطيات البالغية ،وتأيت اخلامتة وفيها جزء مما وصل إليه البحدث
الذي يطمح أن يكون مبستوى ما أريد له ،وبعد اخلامتة يأيت ثبت املصادر واملراجع
ال هلا وثاقة الصلة مبوضوع حبثه.
والبد من اقإشارة إىل جهود الباحثني العرب الذين حبثوا هدذا امليددان
ومنهم أبو بكر العزاوي كتابيه (اللغة واحلجاج) و(اخلطاب واحلجاج) وكذلك
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الدكتور طه عبد الرمحن كتابه (احلجاج الدر الفلسفي) وحممد العمري
كتابه (احلجاج الدر البالغي) وسواهم مما ال يتسع اجملال لدذكرهم ،ومدن
اجلدير بالذكر أن الدكتور عبد اهلل صولة كان قد قدم أطروحته(احلجاج القرآن
الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية) عام 2002م وعلى الرغم من جهدود
الباحث البارزة إال أن هذ األطروحة مل يتخدذها الباحدث مصددراً حبثده؛
الختال خطة البحث بينهما مجلة وتفصيالً؛ ألن صولة قدد غلدب اجلاندب
األسلوبدي حبثه على اجلانب احلجاجي والتداويل ،فضالً عن ظهور دراسدات
أجنبية مترمجة أو عربية بعد ؛ عززت مفهوم احلجاج والتداولية تنظرياً وإجراءً.
أما الصعوبات ال واجهت الباحث فهي احلصول على املصادر؛ إذ إن هذ
املصادر غري متوافرة كثرياً املكتبات ،فضالً عن قلة الدراسات األكادميية حدول
هذا املوضوع؛ فضالً عن املصطلحات غري القارة اخلاضعة الجتدهادات الترمجدة
أحياناً واجتهادات الباحثني أحياناً أخرى؛ لتناوهلم احلجداج فلسدفياً وتدداولياً
وبالغياً؛ مما جعلهم ال يتفقون على رؤية واحدة؛ لتداخل احلجاج أيضاً مع جماالت
أخرى كاجملال السياسي والقانوين واقإعالمي؛ لذا حاول الباحث أن يوفق بني هذ
املصطلحات مبا يالئم حتليله للخطاب ،وقد بددت هذ الصعوبات االستعانة بداهلل
وااللتزام بتوجيهات املرر ونصائحه ،فإن كان مثة نقص فإن الكمال هلل وحد ،
وحسبدي هبذا العمل إخالص النية.
وختاماً ال يسع إال أن أتقدم بالركر واالمتنان ألستاذي املرر على هذ
األطروحة ،األستاذ املساعد الدكتور طالب عويد نايف الرمري ،الدذي حبداين
برعايته اخلاصة بتوجيهاته ونصائحه ،ومتابعته األطروحة من الغال إىل الغال ،
والركر موصول وموفور أيضاً ،وألساتذيت اجلامعة وزمالء الدراسة ،داعياً من
اهلل العلي القدير هلم املوفقية والسالمة ومن اهلل التوفيق.
الدكتور
مثىن كاظم صادق
دياىل/اخلالص
2015م
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التمهيد
الحججج مفهوما وتسريخا
يرري املعجم اللغوي العربدي إىل أن ((احلج القصد ،حج إليندا فدالن؛ أي
قدم وحجه حيجه ،قصد ورجل حمجوج؛ أي مقصود وقد حج فدالن فالنداً إذا
أطال االختال إليه))( )1و موطن آخر ((احلجة :الربهان ،وقيدل احلجدة مدا
دوفع به اخلصم ...واحلجة الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة ،والتحاجج
التخاصم ،ومجع احلجة حجج وحجاج ،وحاجه حماجة وحجاجاً نازعده احلجدة
واحلجة الدليل والربهان ،وهو رجل حمجداج أي جددل))( )2فاحلجدة تدراد
الدليل ،وهي مركبة من مقدمات مسلم هبا عرفاً عند اخلصم واملقصود منها إلزامه
وإذعانه وبالنتيجة التسليم بالقضية املطروحة( )3فاحلجة يستعملها املرسل وسديلة
تأثري اخلصم ،وهذا ما تذهب إليه أغلب مفاهيم احلجاج املعجات العربيدة،
والسيما أن احلجاج يتم عن طريق عالقة ختاطبية بني طرفني بيندهما قضدية مدا
و((تبعاً لذلك يصبح احلجاج بعداً مدن أبعداد اخلطداب اقإنسداين املكتدوب
واملنطوق))(.)4
وترري االجنليزية إىل أن مفهوم احلجاج يع وجود اختال بدني طدرفني
وحياول طر واحد أو كالمها إقناع اآلخر بوجهة نظر  ،وذلك بتقدمي األسباب
()1
()2
()3
()4

لسان العرب :مادة (ح ج ج).
نفسه :مادة (ح ج ج).
ينظر :كرا اصطالحات الفنون.622/1 :
احلجاج واالستدالل احلجاجي.89 :
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والعلل ال تكون حجة مدعومة أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ما( )1ولعدل
إثبات قضية مطروحة غري متفق عليها ،جيب أن يستند احلجاج فيها إىل أدلة مدن
أجل إثبات صحة الدعوى املطروحة؛ الستمالة املتلقي إىل صحتها واالعتقاد هبدا
ويرى عبد احلليم بن عيسى أن احلجاج يؤسس على ((وجود اختال بني املرسل
للرسالة اللغوية واملتلقي هلا ،وحماولة األول إقناع الثاين بوجهة نظر  ،بتقدمي احلجة
والدليل على ذلك ،فاحلجاج انتهاج طريقة معينة االتصال غايته استمالة عقول
اآلخرين والتأثري فيهم ،وبالنتيجة إقناعهم مبقصد معني))( )2ويقتضي هذا املقصدد
((قصد االدعاء ،إدعاء الناطق الصريح ملا يقول عن نفسه ،واالستعداد التام قإقامدة
الدليل عليه عند الضرورة ،وأما قصد االعتراض ،فيقتضي أن يكون للمنطوق لده
حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه))()3؛ ألن اخلطاب احلجاجي يدؤدي إىل
ردود فعل ،ورد الفعل هذا قد يكون مباشراً أو غري مباشر ،ولعل مطابقة القدول
ألفعال صاحبه سببٌ رئيسٌ حدوث التأثري والتغيري.
عوداً على بدء ال تكون الربهانية القول شرطاً كافياً لتحصديل االقتنداع
العملي الذي يستهدفه احلجاج ،فقد تستوىف برهانية الدليل ،وال حيصل معها اقتناع
املخاطب ،فيحصل بدليل من الفساد الصوري ما ال خفاء فيه ،تستر إن مل متحده
قوة املضمون الداليل اخلطاب الطبيعي ،فاحلجة اجلدلية البالغة على ما يردوهبا
من اعتالل الصورة ،خري من الربهان الصحيح غري املقنع( )4إذ يرى شامي بريملان
أن ((إذعان العقول بالتصديق ملا يطرحه املرسل أو العمل على زيادة اقإذعان ،هدو
الغاية من كل حجاج ،فأجنع حجة هي تلك ال تنجح تقوية حددة اقإذعدان
عمن يسمعها ،وبطريقة تدفعه إىل املبادرة سواء باقإقدام على العمل أو اقإحجدام
عنه أو هي على األقل حتقق الرغبة عند املرسل إليه أن يقوم بالعمل اللحظدة
املالئمة))( )5فاالعتقاد األول للمتلقي هو أن القضية ال سيتسلمها مدن املرسدل،
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :البالغة واالتصال.105 :
البيان احلجاجي إعجاز القرآن الكرمي سورة النمل إمنوذجاً.37 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.225 :
ينظر :أصول احلوار وجتديد علم الكالم.65 :
استراتيجية اخلطاب (مقاربة تداولية)456 :د .457
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تكون موضع نقاش؛ ألهنا احتمالية ال يقينية ،فاللغة هذ احلال هي ال تكفدل
اخلطاب ،فتكون أداةً موجهة له ومن هنا ((كانت اللغة ذات طبيعدة حجاجيدة
متأصلة فيها ،هذ اخلاصية ألصق باخلطاب منها باللغدة ،وكاندت أندواع مدن
اخلطابات التراث العربدي ،هي ال متد األحباث احلجاجية مبادة غنية التنظري
للحجاج على أسس حديثة ،وال وجد فيها الباحثون املعاصرون ضدالتهم فيهدا
يرومون منه الكرف عن الكنوز التراثية العربية هذا اجملال))(.)1
إن احلجة هي نسق يركل العالقة الوثيقة بني املرسل واملتلقي واملقام؛ لدذا
البالغة تصبح على وفق هذا حمدداً خطابياً للدنص الدذي سديوجه إىل املتلقدي
فد ((اخلطاب احلجاجي ،هو خطاب موجه وكل خطاب يهدد إىل اقإقنداع،
يكون له بالضرورة بعد حجاجي))( )2فاملرسل عندما يطالدب سدوا مبرداركته
معتقداته ،فإن هذ املطالبة ال تكتسي بالتأكيد بطابع اقإكرا  ،وال تنددرج علدى
منهج القمع( )3فاهلد إذن العملية احلجاجية إشراك املتلقدي فيمدا يعتقدد
املرسل؛ وهلذا ال يذهب الظن بالقارئ أن املرسل يرسل خطابه إىل املتلقي جزافداً
دون قصد ،إذ إن من وراء هذا اقإرسال هدفاً ،هو التأثري واقإقناع واالستمالة عن
طريق اللغة أو سواها من وسائل االتصال األخرى ،فهو ((ليس سدوى دراسدة
لطبيعية العقول ،مث اختيار أحسن السبل حملاورهتا واقإصغاء إليها ،مث حماولة حيدازة
انسجامها اقإجيابدي والتحامها مع الطرح املقدم ،فإذا مل توضدع هدذ األمدور
النفسية واالجتماعية احلسبان؛ فإن احلجاج يكون بال غاية وال تدأثري))( )4وال
نعدم وجود احلجاج متون األطروحات الفلسدفية ،واملنطقيدة ،والبالغيدة،
واللسانية ،كما هو موجود النصوص القانونية ،والسياسية ،وسدواها؛ ألهندا
((خطابات تضم قصوداً أربعة ،قصد التوجه إىل الغري ،وقصد إفهامده ،مث قصدد
اقإدعاء ،وقصد االعتراض))( )5وأن هذ املقاصد يترتب على وفقها أثرٌ مسدتقبليٌ؛
()1
()2
()3
()4
()5

التداولية عند العلماء العرب.66 :
البنية احلجاجية القرآن الكرمي ،سورة النمل منوذجا.330 :
ينظر :أصول احلوار وجتديد علم الكالم.226 :
مفهوم احلجاج عند بريملان وتطور البالغة املعاصرة.68 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.225 :
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يتحقق بعد التلفظ باخلطاب؛ فينتج عنه القرار مبمارسة عمل معني أو اختاذ موقف
ما ،سواء باقإقدام أو اقإحجام( )1فاحلجاج يستمد وجود وفعاليته من مرجعيتده
املصدرة إيا (املرسل)؛ ألنه يتمحور غالباً على ما حيمله املرسل من فضاء فكدري
فردي أو مجاعي ،وعليه فإن اخلطاب مهما كان ينحو حنو البعد اقإنساين الدذي
التواصل مع اآلخر؛ فإنه يقوم بنقل رؤا عندما جيدد أن
يستعمل األفق املعر
عليه أن يكون مؤثراً اآلخر؛ بغية استمالته ،وجعله يرداركه هدذ الدرؤى،
فالباعث واحملرك له قضية ال يقينية خمتلف عليها ،وهلذا فإن وظيفة احلجاج ((ترتدد
إىل طرح احلجج ال تضمن النفاذية للخطاب اللغوي؛ وبالنتيجة حصول االقتناع
الفعلي بالقضية املطروحة ،وهذا يع توظيف اآلليات ال جتتاز االعتقاد األويل حنو
التغيري ،وبناء املوقف املغاير))(.)2
قد تزدوج أساليب اقإقناع بأساليب اقإمتاع؛ ليكونا أثراً فعاالً التدأثري
اعتقاد املتلقي ،وتوجيه سلوكه؛ ملا يعطيه اقإمتاع من قدوة استحضدار األشدياء
ونفوذها ذهن املتلقي( )3على أن الباحث يرى أن إجادة اللغة ال تكفي وحدها
للوصول إىل إقناع اآلخر والتأثري فيه لدرجة تبديل آرائه وسلوكه؛ إذ البد للمرسل
من أن يتمكن أيضاً من معرفة من سيخاطب؟ و أي ظر ؟ وقد جعل طه عبدد
الرمحن اخلطاب احلجاجي ينطلق من ثالثية املوصل واقإيصال واالتصال ،إذ يقول
حول ذلك ((فأما النموذج األول وهو الوصلي؛ فإنه يعتمد على احلجاج ذاته دون
اعتبار املقام التواصلي مبعىن أنه يغفل عنصري :املتكلم ،والسامع ،وأما النمدوذج
اقإيصايل للحجاج ،فهو ذلك النموذج الذي يركز على املتكلم ووظيفته العملية
اخلطابية وأما النموذج الثالث االتصايل فهو الذي يستحضر رك العملية التواصلية
املتكلم ،واملستمع جو من التفاعل واملمارسة اخلطابية ،مقام حي))( )4ومدن
هنا فقد نظر إىل احلجاج من زاويتني األوىل تعىن بدراسة العالقدة بدني املرسدل
()1
()2
()3
()4

ينظر :إستراتيجيات اخلطاب (مقاربة تداولية).457 :
البيان احلجاجي إعجاز القرآن الكرمي سورة النمل إمنوذجاً.37 :
ينظر :أصول احلوار وجتديد علم الكالم.226 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.271 :
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واملتلقي وما حتمله هذ العالقة من استعمال آليات اقإرسال ومراعاة حال املتلقني
أما الثانية فتعد احلجاج بنية نصية وهنا يتم التركيز فقط على اجلوانب اللغوية(.)1
كما أن العملية احلجاجية ال ميكن أن تربز بركل جيد ما مل يكن مثدة أدوات
داخل املنظومة الناقلة للحجج ،وهذ األدوات ختضع ملفاهيم ذهنيدة هدي مبثابدة
مقدمات من خالهلا يتم وضع اآللية ال ستنقل بوساطتها احلجج خالل الظدرو
احمليطة بالنص ،وحتويل اخلطاب إىل حالة خاصة من امللفوظية؛ مما أدى إىل أن يكون
((للحجة وجهان ختتص هبما ،يتمثل األول إفادة الرجوع أو القصد إذ إن احلجدة
مرتقة من الفعل (حج) الذي يع رجع أو قصد ،فتكون احلجة أمراً نرجدع إليده،
ونقصد حلاجتنا إىل العمل به ،والثاين يتمثل إفادة الغلبة ذلك أن الفعل (حدج)
يدل أيضاً على معىن غلب ،فيكون مدلوله هو إلزام الغري باحلجة))( )2وأن هذا اقإلزام
من شأنه أن يرفع األطروحة املزمع توجيهها إىل املتلقي؛ بغية التأثري فيه ،وأن فاعليدة
اخلطاب احلجاجي ال تأيت من األطروحة املختلف عليها فحسب وإمنا تدأيت مدن
أسلوبية بناء هذ األطروحة ،ووضعها سياق لغوي ،وهذا مدا أدى إىل ((فدتح
األبواب أمام عودة اخلطابة ،ورجوع وظيفة اقإقناع والتأثري صفة مل نعرفها مدن
قبل ،وأصبح اخلطاب يعتمد إجناز تلك الوظيفة ،وإحداث التأثري بأسباب متنوعة
منها ما يقوم على بالغة الصورة ومنها ما يقوم على قدرة اخلطاب الفائقدة علدى
التأثري مفهومه ومتضمنه))( )3فالفعالية احلجاجية تضمن التأثري؛ إذا كدان اسدتعماهلا
جيداً والسيما استثمار اآلليات املتاحة تبعا للسياق ولنوع األطروحة املقدمة.
برز االهتمام باحلجاج الدر اللغوي والبالغي املعاصر من خالل احلقلني
النقدي واللساين خاصة واقإنساين عامة ،و جمايل املرافهة والكتابة ،وقد حصل
هذا االهتمام بعد الثورة ال عرفها الدر اللغوي()4وقد خضع احلجاج البالغدي
إىل رغبتني مها :إرادة املتكلم ،وإرادة املتلقي وخضوع حججه للتراتبية والتنظديم،
()1
()2
()3
()4

ينظر :احلجاج رسائل ابن عباد الرندي.286 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.137 :
من حتليالت اخلطاب البالغي .133 :كذا.
ينظر :احلجاج البالغة املعاصرة.7 :
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واشتماله على البعد االستداليل ،والبعد اقإمتاعي ،واجلمع بني البيان والبديع( )1وأن
اقإرادتني (املرسل واملتلقي) تتناوبان االدعاء ،واالعتراض فاألول يريد أن يقندع
املتلقي بدعوا  ،واآلخر يريد أن يقتنع بالدعوى من خالل االعتراض عليها ،وعليه
فإن بناء املرسل للتصورات يتم عرب سلسلة من احلجج املنطقية تنقل عدن طريدق
االتصال ،فهو تداويل؛ ألنه يرتبط بسياق اجتماعي ،وأن األدلة املقدمة قد ال تكون
قاطعة بالنسبة إىل املتلقي؛ لذا فهو حر االقتناع من عدمه ،وهذا يتطلب جمهوداً
كبرياً من املرسل عرض حججه اخلطاب.
ال ميكن بأي حال من األحوال هنا تتبع جذور نظرية احلجداج الفكدر
الغربدي القدمي واحلديث بركل مفصل ،وكذا احلال بالنسبة للفكدر العربددي
القدمي واحلديث ،والسيما أرسطو الذي قدم قامساً مرتركاً بني اخلطابة والردعر
واجلدل إذ تتصل هذ مجيعاً باحلجاج ،فقد اتضحت البالغة احلجاجية عندد
كتابه الذائع الصيت (اخلطابة) لذا عد مرجعاً من مراجع احلجاج ((ألنده تنداول
احلجاج من زاويتني متقابلتني ،من زاوية بالغية ،ومن زاوية جدلية ،فمن الزاويدة
البالغية يربط احلجاج باجلوانب املتعلقة باقإقناع ،ومن الزاوية اجلدلية يعد احلجاج
عملية تفكري تتم بنية حوارية ،وتنطلق من مقدمات؛ لتصل إىل نتائج ترتبط هبا
بالضرورة ،فهاتان النظرتان املتقابلتان تتكامالن التحديد الذي يقدمه أرسدطو
ملفهوم اخلطاب ،إذ يبنيه انطالقاً من أنواع احلضور ،ومدن الرغبدة اقإقنداع،
()2
ثالثة أنواع :النوع االستراري ،النوع القضائي ،الندوع القيمدي))
وحيدد
ويرى أرسطو أيضاً أن احلجاج اجلديل يدخل قضايا الفكر ،واجلوانب املتعلقدة
باألحكام ،فهو أدخل البحث الفكري ،أما احلجاج اخلطابدي ،فيدخل جمال
توجيه الفعل ،وتثبيت االعتقاد أو صنعه( )3فاحلجاج اجلديل على وفق ذلك يتم بني
طرفني ،األول سائل واآلخر جميب لكن احلجاج اخلطابدي ال يقوم جممله على
السؤال واجلواب؛ ألنه ((قول ينرئه اخلطيب وحد  ،والغرض املقصود منه كل
( )1ينظر :االستدالل احلجاجي.98 :
( )2النظرية احلجاجية البالغة العربية تكاد تكون مفقودة.15 :
( )3ينظر :كتاب اخلطابة.8 :
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احلاالت هو اقإقناع حبكم وإىل احلكم يستند الفعل ،واحلكم ميثدل جوابداً عدن
سؤال ،يكون استرارة الوضع اخلال املنرئ للحجاج عمومداً))( )1ومدن هدذا
املنطلق البد للمحاج من مواد حلجاجه أو ما يسمى بد (مصادر األدلدة) عندد
أرسطو ،وبعد ذلك يعمل على تنسيق وترتيب أجدزاء القدول ،مث يدأيت علدى
التحسينات ،واختيار اللفظ للتعبري وما أطلق عليه فيما بعد باألسلوب(.)2
أما احلجاج الفكر الغربدي احلديث ،فيربز اسم بريملان وتيتكا والسديما
بعد ظهور مؤلفهما املرترك املوسوم بد (مصنف احلجاج أو اخلطابة اجلديدة)
عام 1958م إذ عرفا احلجاج بأنه ((موضوع يدر تقنيات اخلطاب ال من شأهنا
أن تؤدي باألذهان إىل التسليم ،مبا يعرض عليها من أطروحدات أو أن تزيدد
درجة ذلك التسليم( )3وأن إضافة بريملان وتيتكا  ،تتأتى عرب ((توسيع البالغدة إىل
احلدود البعيدة عرب دمج اجلدل ،واقإنسانيات العامة والتحاور اليومي العملدي
هذا النموذج املوحد الذي دعيا البالغة اجلديدة ،والواقع أن بريملان قد وقف على
آليات مرتركة بني كل أشكال الكالم سواء النفسي الرخصدي أو الثندائي أو
اجلماهريي أو الرعري أو خطاب املختصني جمال القانون ،والعلوم اقإنسدانية
والالفت للنظر ،هو هذا اجلمع بدني اخلطداب الردعري ،وخطداب العلدوم
اقإنسانية))( )4وأن هذا اجلمع يأيت طبيعياً العصر احلديث ،والسديما انتردار
وسائل االتصال املعر  ،فأصبح إمكان أي شخص أن ينقل أفكار عرب قنوات
معرفية متعددة فد ((كل واحد منا يسعى إىل نرر ما لديه من فكرة أو معتقدد أو
بضاعة ال باستعمال العنف واقإكرا وإمنا بالتأثري واقإقناع ،فلم يعد جمدياً سدوى
اخلطاب اقإقناعي الذي يستميل ،إىل حد أن بريملدان نفسده يقدول :إن القدرن
العررين ،وما يليه هو قرن الترويج والدعاية))(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

نفسه.19 :
ينظر :احلجاج عند أرسطو.173 :
احلجاج أطر ومنطلقاته.299 :
مدخل إىل احلجاج.35 :
البالغة واالتصال.115 :
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وعلى املستوى اللغوي يربز ديكرو وإنسكومرب كتاهبمدا املردترك أيضدًا
(احلجاج اللغة) إذ أشارا إىل أن احلجاج متجذر اللغة وال ميكن فصل اللغة عنه؛
ألن النص األدبدي نص لغوي بالنتيجة ،وخلصنا إىل أن الوظيفة األساسية للغة هدي
احلجاج؛ ألن ((جمال البحث عندمها هو اجلزء التداويل املدمج الداللدة ،ويكدون
موضوع البحث ،هو بيان الداللة التداولية (ال اخلربية الوصفية) املسجلة أبنية اللغة،
وتوضيح شروط استعماهلا املمكنة))( )1ويرى ديكرو ((أن كل قول حيتوي على فعدل
إقناعي ،فإن تتكلم يع أنك حتاجج (كل قول = حجاج) وال وجدود لكدالم دون
شحنة حجاجية ،فاحلجاج عند هو عالقة داللية تربط بني األقوال اخلطاب؛ لتنتج
عن عمل احملاجة))( )2كما أن مثة أمساء أخرى أسهمت إسهاماً واضدحاً التدنظري
لنظرية احلجاج ،مثل مايري وتوملني وسوريل ...إخل .يضرب احلجاج أطنابه بعيدداً
التراث البالغي ،والنقدي العربدي إذ هو عندهم تتنازعه املفاهيم اآلتيدة :احلجداج
واالحتجاج واجلدل واجلدال واجملادلة ،وقد أدى احلجاج فعدالً مهمدا املددار
الفكرية ال ظهرت ،و خضم هذا اجلو الفكري ظهر اجلاحظ (ت 255هد) الذي
نقل أن ((مجاع البالغة البصر باحلجة ،واملعرفة مبواضع الفرصة))( )3ومواضع الفرصدة
هي املقام ،ومراعاة أحوال املتلقي ،ولعل اجلاحظ من أوائل العلمداء الدذين اهتمدوا
باملتلقي وأحواله وصفاته ،وبالنتيجة اخلطاب سيكون حبسب هذ األحوال والصفات،
وال نعدم وجود احلجاج متون مؤلفات اجلاحظ ،ال تتخدذ جمملدها طابعداً
حجاجياً ،إذ شكلت ((حموراً دينياً جند فيها خطب النبدي صلى اهلل عليه [وآله] وسلم
وخطب الصحابة (رض) وحموراً سياسياً جند فيه خطب احلجاج ،وزياد وأنصدارمها،
وخصومهما وحموراً ثابتاً جدلياً مذهبياً ،كان نتيجة للصراع الفكدري الدذي عرفده
املسلمون منذ هناية العصر الراشدي ،واحتدم بفعل التطورات االجتماعية والسياسدية
والثقافية أيام اجلاحظ الذي كان هو نفسه طرفاً فيه ،ينافح عن إحدى الفرق))( )4وممدا
()1
()2
()3
()4

نظرية احلجاج اللغة.351 :
اللغة واحلجاج.15 - 14 :
البيان والتبيني.88/1 :
احلجاج البالغة املعاصرة.212 :
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مييز اجلاحظ أيضاً ،أن غاية اخلطاب عند اقإقناع عن طريق الفهم واقإفهام؛ لدذا
فهو ((يتعامل مع كل جنس [لغوي] بوصفه خطاباً ،وكل جنس عند خصائصده
ال متيز على مستوى الركل ،وهو من مزايا النادرة ،فمفهوم اقإقناع عندد مل
يقتصر على جنس بعينه))( )1بل جعله لكل األجنا بدليل أن البيان ضمن مفهوم
اجلاحظ هو بيان خطابدي إفهامي ال يرمل جنساً بعينه ،بل جعل لده حمدددات
مقامية تندرج ضمن مفهوم احلجاج البالغي واالجتماعي .ويذهب ابدن وهدب
الكاتب (ت 335هد) إىل أن احلجاج ((قول يقصد به إقامة احلجة ،فيما اختلدف
فيه املتجادلون ،ويستعمل املذاهب والدديانات و احلقدوق ،واخلصدومات
والتنصل االعتذارات ،وقد أمجع العلماء وذوو العقول من القدماء على تعظديم
من أفصح عن حجته ،وبني عن حقه واستنقاص من عجز عن إيضاح حقه ،وقصر
عن القيام حبجته))( )2ويبدو أنه قد ربط احلجاج من ناحية وجدود العلدة؛ إذ إن
معظم العلماء واملفكرين اهتموا مبن أبان عن حجته خطابه ،وهبذا امتاز األدباء
من سواهم ،وإن ربط اجلدل باحلجاج عند ابن وهب مرد إىل أن مقام اجلدل
اخلصومات حصراً ولعل ما قاله ابن وهب أن ((اجلدل يقع العلة))( )3يضارع
إىل حد ما ترا النظرية احلجاجية ،بأن اقإنسان كائن ذو خطاب حجاجي؛ ألنده
يوظف خطابه العلة أو السببية ،وهبذا فإن ابن وهب جعل احلجاج آليدة مدن
آليات اجلدل أي أنه جزء من اجلدل.
ويربط أبو هالل العسكري (ت 395هد) الرعر باحلجاج بصلة وثيقة؛ ألن
الراعر يعمد إىل إثبات صحة املعاين ال يوردها شعر ؛ ألن الردعر يسدتميل
القلوب والعقول ،ويؤثر فيهما بتوسله اللغة وبتقنياهتا ،وله كتابه (الصدناعتني)
فصلٌ ومسه بد (االستردهاد واالحتجداج) وقدد أشدار إىل أن االستردهاد،
واالحتجاج ((كثري كالم القدماء واحملدثني ،وهو أحسن ما يتعاطى من أجندا
صنعة الرعر ،وجمرا جمرى التذييل؛ لتوليد املعىن ،وهو أن تأيت مبعنًًى ،مث تؤكدد
( )1استراتيجيات اخلطاب (مقاربة تداولية)448 :د.449
( )2الربهان وجو البيان.222 :
( )3نفسه.225 :
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مبعنًًى آخر جمرى االسترهاد وعلى األول ،واحلجة على صحته))( )1وهندا يلمدح
العسكري على وجود الصلة القوية بني الرعر واحلجاج؛ ألن الرعر مؤثر قوي
املتلقي ،وله القدرة على االستمالة والتحفيز واقإذعان ،فالرعر ((تلني به العريكدة
األبية املستعصية ويبلغ به احلاجة وتقام به احلجة))(.)2
ومن اجلهود الناضجة أيضاً ال تبلورت واتصدلت باحلجداج وتطدور
الدر البالغي العربدي القدمي جهود ابن األثري (ت 360هد) الذي خلدص إىل
أن ((مدار البالغة كلها على استدراج اخلصم إىل اقإذعان والتسليم))()3واقإذعدان
هو تصديق العقول ملا مطروح النص ،وإن البالغة آليدة فعالدة السدتجالب
التصديق والتسليم ،من خالل جذب املتلقي إىل اخلطاب وجعله ينسدجم معده
ويتأثر به.
كما أورد حازم القرطاج (ت 684هد) مفهوماً للحجاج ،وعدد مدن
وجو الكالم ،فهو يقول إن ((كل كالم حيتمل الصدق والكذب ،إما أن يرد على
جهة اقإخبار واالقتصاص ،وإما أن يرد على جهة االحتجاج واالستدالل))( )4ومن
اآلليات املهمة إقناع اخلصم على وفق رأيه االستدراج واجلذب ،ويتحقق ذلك
من وجود خربة كافية للمرسل؛ فهو يقول :إن ((االسدتدراجات تكدون بتدهيؤ
املتكلم هبيئة من يقبل قوله أو باستمالته املخاطب ،واستلطافه له بتزكيته ،وتقريضه
وإحراجه على خصمه ،حىت يعد ذلك مقبوالً عند احلكم ،وكالم خصدمه غدري
مقبول))( )5ومثة علماء آخرون جند متون بعضهم مفداهيم حجاجيدة ،لكدن
التمهيد بني بإجياز إضاءة بعض آراء العلماء للحجاج ،فكانت خالصة احلجداج
تنصب التراث البالغي والنقدي العربدي القدمي خطابني مها ((خطابة اجلدل
واملناظرة ،فيما بني زعماء امللل والنحل ،وفيما بني النحاة واملناطقة ،وفيمدا بدني
()1
()2
()3
()4
()5

الصناعتني.416 :
نفسه.49 :
املثل السائر.64 :
منهاج البلغاء وسراج األدباء.63 :
نفسه.64 :
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الفالسفة واملتكلمني))()1؛ نتيجة الثورة الفكرية والكالمية والفلسفية ال أدت إىل
ظهور الفرق الكالمية.
ومتخضت اجلهود العربية احلديثة نظرية احلجاج علدى يدد مجلدة مدن
الباحثني ،والسيما املغرب العربدي ،ومنهم على سبيل املثال ال احلصر طه عبدد
الرمحن الذي عر عنه اشتغاله الفلسفي ،والذي حد احلجاج بقوله ((إنه فعاليدة
تداولية جدلية ،فهو تداويل؛ ألن طابعه الفكري مقامي واجتماعي ،وهدو أيضداً
جديل؛ ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استداللية))( )2إذ يدذهب إىل
أن األصل الكالم صفته اخلطابية ،واحلجاجية واجملازية؛ بناءً على أن ال كدالم
بغري خطاب ،وال خطاب بغري حجاج( )3على أن الفعل اللغوي يتجه حنو إثبدات
الريء أو نفيه ،باستعمال تقانات حجاجية من شاهنا إثراء اخلطاب ومدد بقدوة
التأثري.
ويعد حممد العمري ،أحد البالغيني العرب ظهر عند االهتمدام بداملقوالت
البالغية خاصة ،سواء من خالل دراسته املبكرة حول بعض مظداهر اقإقنداع
اخلطابة العربية القدمية ،أو من خالل جهود الترمجة ،إذ حاول أن يعيد رسدم
خارطة عامة للبالغة العربية القدميدة ،مدن روافددها واجتاهاهتدا ،وامتدداداهتا
وخصائصها الصوتية ،والنحوية واملنطقية( )4ويركز العمري على املقام عمليدة
احلجاج ،والسيما احملاورة بني األنداد؛ إذ إن املخاطبة االجتماعية تتسم بالنصدح
واملراورات ،لتناول اخلطاب العالقة بني النا وتنظيم اجملتمدع ،وأن اخلطداب
الوجداين هدفه املراركة األحزان واملسرات ويعتمد اخلطاب املوجه جمملده،
على احلجج املقنعة ،واألسلوب اجلميل املدؤثر( )5ويعدر البالغدة اجلديددة
(احلجاجية) بأهنا((علم اخلطاب االحتمايل اهلاد إىل التأثري أو اقإقناع ،أو مها معاً
()1
()2
()3
()4
()5

البالغة واالتصال.126 :
أصول احلوار وجتديد علم الكالم.65 :
ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.213 :
احلجاج البالغة املعاصرة.287 :
ينظر :بالغة اخلطاب اقإقناعي.59 :
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إيهاماً ،وتصديقاً))( )1ويستهد العمري التنبيه على البعد االقناعي للبالغة العربية،
الذي كان حاضراً عند العلماء العرب القدامى ،والسيما قبل السكاكي.
وعلى املستوى اللساين يربز أبو بكر العزاوي؛ إذ يرى أن احلجاج وصدف
اللغة ،ويفترض مقدمة كتابه وجود طبيعة حجاجية للغة الطبيعية كما يروم من
خالهلا اكترا منطق اللغة ،مث يعر احلجاج ،ويعد إجناز املتكلم خلطاب يعتمد
على آليات التقدمي والتسلسل والترتيب واالستنتاج؛ لغرض التأثري واقإقناع( )2وقد
حلل على وفق النظرية احلجاجية املعاصرة جمموعة من اخلطابات وكان اخلطداب
القرآين على رأسها ،حيث در البنية احلجاجية للخطاب القرآين؛ ساعياً إىل إبراز
اجلوانب احلجاجية االستداللية املتجلية فيه ،وبيدان أمهيدة التحليدل احلجداجي
للنصوص ،واخلطابات مبختلف أنواعها وأمناطها ،ويراها حماولة منه اسدتجالء
بعض املظاهر احلجاجية للسورة القرآنية (سورة األعلى) مثاالً.
إن اخلطاب القرآين خطاب إهلي ،كتب بلغة طبيعية هي اللغة العربية وهدو
موجه إىل كافة البرر إنه خطاب يقوم على احلجاج ،واملنطق الطبيعي واالستدالل
غري الربهاين( )3يعتمد على شىت آليات احلجاج ال اعتمدت علدى آليدة الدنص
اخلطابدي ،ونوع العالقة بني املرسل واملتلقي ،وما يستتبع ذلك من مقام من أجل
الوصول إىل حجاج تقتنع به الفطرة السليمة ال أريد هلا أن تستنري باحلق إذ امتزج
اهلد الدي باهلد الف ؛ فظهر اخلطاب القرآين ذا فرادة خمتلفة عن سوا مدن
اخلطابات اللغوية .من البديهي أن حيتوي اخلطاب القرآين على معطيات حجاجية؛
ألنه خطاب يؤسس ملنهج حياة وعقيدة كونية ،فنجد خطابه يزخر بآليات احلجاج
والسيما هو خياطب اقإنسان بأنواعه خطاباً داخلياً ( النص) وكذا احلال (خارج
النص) ويعتمد أسلوبه على توظيف البديهيات ال يدركها املتلقي املبتدئ؛ لكدي
يبعث فيه التأمل والسيما تلك ال تتعلق بأمور احلياة وقضايا البرر الد وظدف
خالهلا اللغة الواضحة املرصوفة باتقان وعناية فائقة ،ومن هنا نالحظ أن اخلطداب
( )1البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول.6 :
( )2ينظر :اللغة واحلجاج.8 :
( )3ينظر :اخلطاب واحلجاج.17 :
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القرآين مل يتخذ طريقة واحدة إقامة احلجة ،بل اجته حنو قصدية التعدد عرض
حججه ،ضمن آليات متنوعة مستثمراً اللغة وإمكانياهتا الواسعة املؤثرة النفس،
من خالل بث العظة والعربة واقإفحام واقإذعان والتسليم خطابه.
إن اجلمال اللغوي اخلطاب القرآين مل يكن غاية نفسه وإمنا كان لغرض
التأثري واقإقناع ،بل إن هذا اقإقناع يبقى فعاالً حىت لو حتول القرآن إىل لغة أخرى
عن طريق الترمجة ،ملا يضم خطابه من معانٍ مدهرة ،وتعاليم منسقة ومنظمة؛ ألنه
رسالة كونية تب العالقة بني الفرد وخالقه ،وبني الفرد واآلخر ،فاخلطاب القرآين
من خالل هذ الغاية استطاع أن يكون مقنعاً ومؤثراً النفو والعقول تدبر
آياته.
فيما يتعلق باملتلقي اخلطاب احلجاجي جيب أن يكون من صنف (املتدردد
الراك أو املتلقي املنكر) ويستثىن املتلقي (اخلايل الذهن)()1؛ ألن اخلدايل الدذهن
مصدق للخطاب ،أما املتردد الراك أو املنكر ،فالكالم معهما هو الدذي حيقدق
احلجاج بدفع الرك واقإنكار عنهما.

( )1ينظر:

بالغة اخلطاب اقإقناعي.35 :
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الفصل األول

أسلوبية اخلطاب احلجاجي

توطئة
يفضي هذا الفصل إىل أسلوبية اخلطاب احلجاجي ،وما ميكن أن نلمسه مدن
حجاج على املستوى النصي ،وعليه فإن هذا الفصل يعاجل النص بوصفه خطابداً
حجاجياً؛ التطرق إىل مفهومي النص واخلطاب واملقاربة بينهما؛ بعدمها عمالً عقليا
يرتبط بوجهات النظر املؤثرة املتلقي؛ ولذلك تندرج حتته أهم املالمدح الد
حيملها اخلطاب احلجاجي؛ لكي يصح أن نطلق عليه خطاباً حجاجيداً ،بوصدفه
حمتوياً للسمات احلجاجية ،ضمن ضوابطها السياقية واملقامية ،وما حيمله اخلطداب
من طبيعة تفاعلية وتأويلية واعتقادية.
كما يتفرع اخلطاب احلجاجي إىل أنواع ،حبسب وجهته التأثريية أو االقناعية
وما حتمله من أطروحات مباشرة أو غري مباشرة ،ذات طابع موضوعي ،من وجهة
النظر البالغية والتداولية والفلسفية ،والسيما أن خطاب القرآن الكرمي جيعل بعض
املتلقني مييلون إليه ويتفاعلون معه ،فكان التواصل احلجاجي اخلطاب القدرآين
مبحثاً أخرياً هذا الفصل؛ فنظام التواصل احلجاجي شرط من شروط احلجداج؛
إذ ال حجاج من دون حدوث التواصل ،والذي يع الباحث هو األسلوبية الد
جتعل من النص خطاباً حجاجياً متواصالً مع اآلخر حيمل مالمح التأثري املتلقدي
سواء أكان اخلطاب احلجاجي بالغياً أم تداولياً أم فلسفياً ،حماولة جادة قإجيداد
ذلك هذا الفصل فضالً عن رأي الباحث فيها .وعليه فإن الفصدل التفدت إىل
معامل التجلي احلجاجي اخلطاب وهذا ما اقتضى عقد املباحث ال ستلي هدذ
التوطئة.

31

الن

بو فا خطجبج

مل تكن اخلطابة مبنأى عن النفس اقإنسانية ،إذ إهنا نردأت مندذ أن تعلدم
اقإنسان األول ملكة االتصال عن طريق اللغة ،كما مل يكدن التدنظري للخطداب
وليد اليوم ،إذ تضرب جذور إىل أرسطو ورؤيته حول اخلطابدة ،فضدالً عمدا
توارثه العرب من صفات ختص اخلطيب ،ففي هذا املبحث يروم الباحث معاجلدة
النص بوصفه خطاباً ،وتوضيح معىن النص ،واخلطاب ضدمن مسدارمها عندد
الباحثني.
و املعجم العربدي ،يرد النص لغة على أنه ((رفعك الريء ،ونص احلديث
ينصه نصاً رفعه ،وكل ما أظهر فقد نص ...ونص املتاع نصاً؛ جعل بعضه علدى
بعض وأصل النص أقصى الريء وغايته ،ونص كل شيء منتها ))( )1أما مصطلح
نص القرآن ونص السنة؛ أي ما دل ظاهر لفظها عليه من األحكام()2وعلى وفدق
ذلك ،فد ((إن معاجلة األدب بوصفه خطاباً معنا النظر إىل النص بوصفه عالمات
بني مستعملي اللغة ليس حبسب عالقات الكالم ،بدل أيضداً عالقدات الدوعي
ال))( )3وملا كانت اللغدة نرداطاً
واآليدلوجيا؛ إذ ال يعود النص شيئاً ،بل يغدو فع ً
تواصلياً بني اجملتمعات؛ فكان البد من توضيح ما تنتجه منه ،هل هي خطداب أو
نص؟ على أن الباحث يرى أن ما تنتجه هو خطاب حجاجي ،وكدذلك ندص
حجاجي ،والسيما الدراسات احلجاجية تعتمد على هذين املصطلحني؛ إذ أتيا من
الباحثني الذين قسموا ((النصوص إىل منداذج وصدفية ،وسدردية ،وعرضدية،
( )1لسان العرب :مادة :ن ص ص.
( )2ينظر :مفهوم النص عند املنظرين القدماء.41 :
( )3ينظر :نظرية األدب القرن العررين.132 :
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وحجاجية ،وأمرية))( )1لذا كان من الالزم معرفة الفرق بني الدنص واخلطداب،
واألسا الذي جيتمعان عليه ،ويرى ابن فار (ت 395هد) أن ((اخلطاب :كل
كالم بينك ،وبني آخر))( )2ويعر الرريف اجلرجاين (ت 618هد) النص بأنده
((ما ازداد وضوحاً على الظاهر ملعنًًى املتكلم ،وهو سوق الكالم؛ ألجل ذلدك
املعىن ،فإذا قيل :أحسنوا إىل فالن الذي يفرح بفرحي ،ويغتم بغمي ،كان نصاً
بيان حمبته))( )3كما يعر اخلطاب على أنه قيا مركدب مدن مقددمات ذات
مقبولية تصدر من املرسل املعتقد فيه ،والغرض منها ترغيب النا فيما ينفعهم من
أمور معاشهم ومعادهم ،كما يفعله اخلطباء والوعاظ( )4ولضمان االنسجام علدى
النص أن يكون منضداً ،ويرى حممد مفتاح أن النص عبارة عن وحددات لغويدة
منضدة ومتسقة؛ ألن التنضيد يضمن انسجام العالقة بني أجزاء النص ،مثل أدوات
العطف وغريها من أدوات الربط( )5أما النص ضمن مفهومه الغربدي من الناحية
()6
اللغوية ،فهو ((مأخوذ كما هو معلوم ،من الالتينية ( )Textusوتع النسديج))
ويرى جان ميرال آدم أن النص ((وحدة التبليغ والتبدادل ،ويكتسدب الدنص
انسجامه وحصافته من خالل التبادل والتفاعل))( )7مبعىن أنه بنية متوالية أصلها،
حتققها اجلمل املترابطة فيما بينها؛ لتركل استمراراً ،ونسيجاً على صدعيد تلدك
املتوالية حبسب فاولر( .)8ويعر اخلطاب على أنه قيا مركب من مقدمات ذات
مقبولية تصدر من املرسل املعتقد فيه ،والغرض منها ترغيب النا فيما ينفعهم من
أمور معاشهم ومعادهم ،كما يفعله اخلطباء والوعاظ( )9وعليه فإن توجيه الكدالم
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

النصوص احلجاجية.778 :
جممل اللغة :خ ط ب.
كتاب التعريفات.167 :
ينظر :نفسه.72 :
ينظر :املفاهيم األدبية النقد العربدي احلديث.340 :
مفهوم النص عند املنظرين القدماء.42 :
قراءة اللسانيات النصية.116 :
ينظر :إنفتاح النص الروائي.12 :
ينظر :كتاب التعريفات.72 :
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حنو اآلخر لإلفهام يقتضي أن يعرب عنه مبا يقع به التخاطب( ،)1فهو ((رسالة موجهة
من املنرئ إىل املتلقي ،تستخدم فيها الرفرة اللغوية املرتركة بينهما ويقتضي ذلك
أن يكون كالمها على علم مبجموع األمناط ،والعالقدات الصدوتية والصدرفية،
والنحوية والداللية ال تكون نظام اللغة (أي الرفرة) املرتركة وهذا النظام يلبدي
متطلبات عملية االتصال بني أفراد اجلماعة اللغوية ،وتركل عالقاته مدن خدالل
ممارستهم كافة ألوان النراط الفردي واالجتماعي حياهتم))( .)2وقد منا اخلطاب
وتأصل بعد ظهور كتاب دي سوسري املوسوم بد (حماضرات اللسانيات العامة)
ومناقرة الدال واملدلول ،وتفريقه بني اللغة ،والكالم وسواها من املفداهيم؛ لدذا
فد ((اخلطاب يفرز أمناطه الذاتية وسننه العالمية والداللية؛ فيكون سياقه الداخلي
هو املرجع لتقييم داللته ،حىت لكأن اخلطاب هو معجم ذاته))( )3واخلطاب ضدمن
النقد ،هو فعل النطق أو فاعلية القول الذي نصوغ منه ما يعتمل فيندا كتلدة
لفظية ،حتمل حرارة النفس والرغبة احلديث عن شيء ،وهذا الريء ليس هدو
اجلملة متاماً ،وال هو النص متاماً بل فاعلية ميارسها خماطب ،يعيش مكان وزمان
تارخيي ،فيه عالقات اجتماعية بني النا ()4؛ وتأسيساً على ذلك ((جيب النظر إىل
اخلطاب من حيث بعد الواسع؛ أي من حيث هو الكالم/تلفظ يفتدرض وجدود
متكلم ،وخماطب وإن لألول فيه التأثري على الثاين بركل من األشكال))( )5فدإن
امللفوظ سيكون مع املقام الذي حيدث فيه التخاطب خطاباً فد ((التلفظ هو حدث
التكلم نفسه أو النراط املتحقق بوساطة الكالم أو إنتاج الكالم/امللفدوظ ،أمدا
امللفوظ فهو نتاج التلفظ؛ أي جمموع األقوال املنجزة( .)6للخطاب قسمان حبسب
فان دايك ،مها :اخلطاب الداليل واخلطاب التداويل وكاآليت(:)7
()1
()2
()3
()4

ينظر :كرا اصطالحات الفنون.175/2 :
األسلوبية وحتليل اخلطاب.16/2 :
نفسه.16/2 :
ينظر :اخلطاب واخلطاب األدبدي.177 :

( )6ينظر :حتليل اخلطاب من خالل
( )7ينظر :لسانيات النص.27 :

liugistigue generule Gallimard p. 245
النظرية احلديثة.337 :
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()5

وحبسب وجهة نظر روالن بارت ،فإن النص ((يظل علدى كدل األحدوال
متالمحاً مع اخلطاب ،فليس النص إال خطاباً ،وال يستطيع أن يتواجدد إال عدرب
خطاب آخر؛ مبعىن أن كل ما وراء اجلملة يلتحق بد (اخلطاب) الذي هو علدم
معياري قدمي وهو البالغة))( )1ومل يكن النص خطاباً من وجهة نظر بارت فقدط،
وإمنا من وجهة نظر اآلخرين ،مثل جوليا كرستيفا ال تقول :إن ((النص األدبدي
خطاب خيترق حالياً وجه العامل واآليدلوجيا ،والسياسة ويتنطع ملواجهتها وفتحها
وإعادة صهرها ،ومن حيث هو خطاب متعدد ،ومتعدد اللسان أحياناً ،ومتعددد
األصوات غالباً))( )2وذلك؛ ألن النص خطاب ذو معىن ثابت مبلفوظات مترابطدة،
ومتراصفة يتضمن رموزاً داللية ،وعلى املتلقي أن يتعر إليها ،وحيلل معناهدا ،أو
بتعبري آخر أن النص جمموعة من امللفوظات تركل بصفة عامة خطاباً مسترسدالً،
كما تركل بنية قابلة للفهم والتحليل( ،)3و احلقيقة ال ميكن حصر مفهوم جامع
مانع للخطاب وضبطه؛ ألن كل مدرسة نقدية أو اجتا لساين له رأي ذلدك،
ويرى الباحث ما يرا دومينيك مانقينو؛ إذ ينتهي إىل تعريفه كما يأيت(:)4
()1
()2
()3
()4

ينظر :األسلوبية وحتليل اخلطاب.31/2 :
علم النص.13 :
ينظر :تدريسية النصوص.8/2 :
ينظر :األسلوبية وحتليل اخلطاب.27/2 :
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للكالم عند دي سوسري ،وهدو املعدىن اجلداري

 -1اخلطاب مراد
اللسان.
 -2هو الوحدة اللسانية ال تتعدد فيها اجلملة ،وتصبح مرسدلة كليدة أو
ملفوظاًً.
 -3اخلطاب ملفوظ طويل أو هو متتالية من اجلملة ،تكون جمموعة منغلقدة
ميكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصدر بوسداطة املنهجيدة
التوزيعية ،وبركل جيعلنا نظل جمال لساين حمض.
إن النص القرآين نص خطابدي؛ ألنه يقتضي التأثري واقإقناع؛ ألن ((اخلطاب
أعم مفاهيمه ،كل قول يفترض متكلماً وسامعاً ،مع توافر مقصد التأثري بوجده
من الوجو هذا السامع))( )1ومن مزايا اخلطاب القرآين أنه مب علدى اهلددم
والبناء ..هدم بعض األفكار ،وإقامة بدهلا األفكار البديلة ،ويزكي هذا التصور ،إن
كثرياً من النصوص تطرح قضية اآلخر وهتدمها؛ لكي يكون اخلطداب حجاجداً.
وردت لفظة اخلطاب القرآن الكرمي مبعانٍ تتراوح بني الدعوة والكدالم الدبني
الفاصل الذي ال لبس فيه أو القصد ،وكل ذلك مقرون بالكالم الذي يلجأ إليده
اقإنسان عندما ينفعل ويريد أن يقول ما خباطر من أفكار وعواطف ،فقدد وردت
كلمة اخلطاب امساً القرآن الكرمي غري مرة ،كما قوله تعاىل :وَشَدَدْنََا مُلْكَهُ
وََآتَيْنََاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطََابِ )2(وكذلك جاءت فعالً ،كما قوله تعداىل:
وَعِبََادُ الرَّحْمَنِ الَّذِِينَ يَمْشُُونَ عَلََى الْأَرْضِ هَوْْناً وَإِذََا خََاطَبَهُمُ الْجََاهِلُُونَ َقَالُُوا
سََالماً )3(إن اخلطاب القرآين يتضمن النص؛ ألنه مازال مستثمراً احلياة اليومية
لدى املسلمني.
النص بالنتيجة ينتج اخلطاب ،وإن العالقة بينهما توزيعية ،وبدني اخلطداب
والنص عالقة قوية جداً ((فاخلطاب جمموعدة مدن النصدوص ،ذات العالقدات
املرتركة؛ أي أنه تتابع مترابط من صور االستعمال النصي ،ميكن الرجوع إليه
problenes de linguistgye p. 240

( )2ص.20 :
( )3الفرقان.63 :
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()1

وقت الحق ،وإذا كان عامل النص هو املوازي املعر للمعلومات املنقولة ،واملنرطة
بعد االقتران الذاكرة من خالل استعمال النص؛ فإن عامل اخلطاب هدو مجلدة
أحداث اخلطاب ذات العالقات املرتركة مجاعة لغوية أو جمتمع ما … أو مجلة
اهلموم املعرفية ال جرى التعبري عنها إطار ما))( )1وهذا اقإطار يتجده صدوب
التفاعل االجتماعي؛ إذ إن اخلطاب نقطة تواصل تصدر عن املرسدل إىل املتلقدي
احلاضر ،ضمن مقام وسياق خمتار ،ومن هنا يظهر املتلقي اخلطداب جدزءاً ال
يتجزأ من اخلطاب؛ ألنه مركز التفاعل وحمور التأثر.
إن اخلطاب القرآين موجه إىل متلق داخل النص ،وهو املتلقي اخلاص ،وموجه
كذلك إىل متلقٍ عام خارج النص ،فاملتلقيان كالمها خماطبان من خدالل الدنص،
فالقرآن ((خطاب مييل إىل مرجعية ثالثية ،فهناك مرجعية الدال ،ويكون النص على
مثال مرسله .وهناك مرجعية املدلول ،ويكون النص فيها على مثال متلقيه .وهناك
أخرياً ،مرجعية النص نفسه على نفسه ،ويكون النص فيها داالً ومددلوالً خالقداً
لزمنه اخلاص ،ودائراً مع زمن املتلقني كل العصور ،ومسة القراءة كل ذلدك،
أن كل واحدة من هذ املرجعيات تستقل بذاهتا وتطلدب األخدرى الوقدت
ذاته))( .)2وتؤثر اخلطاب مجلة من األمور منها شكل العالقة بني املرسل واملتلقي
والقضية ال بينهما فضالً عن السياق واملقام ،فإذا مل تتوافر وشائج بينهم ((فدإن
املرسل يسعى إىل إجيادها خبطابه ،فقد يكون إقامة عالقة بني طر اخلطاب هدو
اهلد الرئيس من اخلطاب وهذا ما يربر إعطاء كثرياً من االهتمام))( )3وإن اللغة
هلا أثر كبري خلق هذ العالقة مبا حتمله من قيم تأثريية إقناعية ،وبالنتيجة تكريس
حضور القضية لدى املتلقي عندما يتضمن النص خطاباًً.

( )1النص واخلطاب اقإجرائي.6 :
( )2مقاالت األسلوبية.220 :
( )3استراتيجيات اخلطاب.88 :
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مالمح الخطجب الحجججل
الشك أن اخلطاب الذي يستهد التوجه لقبول أطروحدة حيتدوي علدى
مالمح ،وهذ املالمح بدورها تنرطر إىل مسات وضوابط وطبيعة النص ،ومدن
هنا فإن اخلطاب احلجاجي خيتلف عن اخلطابات األخرى؛ ((بكونه خطاباً مبنيداً
وموجهاً وهادفاً يبىن بناءً استداللياً يتم فيه اللجوء إىل احلجة واالستدالل واملنطدق
والعقل وموجهاً مسبقاً بظرو تداولية ،تدعو إليها إكراهات قولية ،أو اجتماعية،
أو ثقافية ،أو علمية ،أو عملية ،أو سياسية تتطلب الدفاع عن الدرأي واالنتصدار
لفكرة ،وتتطلب نقاشاً حجاجياً يالمس احلياة االجتماعية ،أو املؤسساتية هبدد
تعديل فكرة ،أو نقل أطروحة ،أو جلب اعتقاد ،أو دفدع انتقداد))( )1إذ لديس
بالضرورة أن يكون كل خطاب حجاجياً ،فهنالك كثري من األقدوال نسدتعملها
يومياً شكل عمليات غري حجاجية ،فقد تكون هناية خطاب ما دون تأثري على
املتلقي ،وبالنتيجة فهد اخلطاب ليس حجاجياً األصل ،وإن كانت فيه تعابري
تتجه حنو احلجاج ،فهي عرضية ،ال تكون لغرض احلجة أو االستدالل على موقف
ما ،أو الدفاع عن أطروحة أو جعل اآلخر يذعن ،وهذا ما يرا بالنتني(.)2
إن اخلطاب ال يكون حجاجياً باستثمار ميل األغلبية ،وجعل هذا امليل حجة؛
ألنه هنا ال يكلف املستدل نفسه عناء البحث عن احلجج املقبولة هلذا اخلطداب،
وإمنا
يتكئ مليل اجلمهور له ،وهذا ال جيوز العملية احلجاجية ،فإذا قلنا لرخص
ما :ما الذي يعجبك احلزب ( )؟ فيجيب قائالً :إن أكثر النا متيدل إليده،
( )1اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.226 :
( )2ينظر :عندما نتواصل نغري.128 :
39

فكالمه ال يكون حجة للمتلقي ،نعم إذا شرح برناجمه السياسي ،ومبادئه وإجنازاته؛
ألن ميل الكثرة من النا إىل احلزب ( ) ال يقوم دليالً على قيمة هذا احلدزب؛
ألن ميل النا هذا قد يكون حمكوماً باألهواء واملصاحل اآلنية ،وهذا خارج املعايري
احلجاجية( )1فاهلد من التوجه بقبول األطروحة عن طريق اخلطاب يقوم علدى
قدرة التأثري املتلقي؛ باستعماله الدقيق للحجج ،والسيما إذا كدان هلدا األثدر
الفاعل جعل املتلقي يذعن ويسلم ملا حيتويه اخلطاب من رؤية ،يدراد مندها أن
تتغلغل وجدان املتلقي وذهنه ،على أن تكون هذ الرؤيدة متدرجدة وتدرتبط
باحلقل اللغوي ألن اللغة كما هو معرو مرآة الفكر ،وأداة التواصدل البردري
فعندما يتبىن املرسل فكرة ما فد ((إنه يتخذ من العالقات اقإنسانية واالجتماعيدة
حقالً له ،وتربز كأداة لغوية وفكرية ،تسمح باختاذ قرار ميدان يسود الندزاع،
وتطغى عليه اجملادلة))( )2أي أن األمر ((ال يتعلق بالسياق عموميته ،وباملخاطبني
داخل السياق ،بل يتعلق مبا هو خارج السياق ،أي يتعلق مبا يعرفه املتخاطبان عن
املقام ،وعما يريدان قوله أو مساعه ،ومها يعرفان معرفة تامة املدى الذي ميكدن أن
يبلغا اخلطاب))( )3وعلى وفق نظريات حتليل اخلطاب ،فإن الذات ال تكدون
مستقلة وحدها ،بل مثة أطر أخرى تتواشج معها ،كإطار السياق وإطدار املقدام؛
وهبذا يتم اعتماد السياق تأويل اخلطاب؛ ألن املعاين ال ينتجها اخلطاب هدي
عبارة عن معانٍ ضمنية ،تنتج اقإمياءات ال يفرزها السياق اللسداين (التركيدب
والبالغة والتضمني) ومنها يتم االنطالق إىل التحليل( )4إن النص احلجداجي هدو
خطاب لغوي تواصلي ،له بنية عرض تدخل فيها جمموعة من العوامل حتدد بعدها
احلجاجي اخلطاب؛ لذا فهذ العوامل ال تفرض بالقوة واقإكرا  ،بل عن طريق
تقريب أطروحات املرسل إىل املتلقي ،ويتم ذلك عن طريق كفاية املرسل وقدرتده
على التأثري ،ومن هنا جدير بنا تقسيم مالمح اخلطاب احلجاجي إىل:
()1
()2
()3
()4

ينظر :احلجاج واملغالطة.61 - 60 :
احلجاج الرعر العربدي.24 :
لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب.88 :
ينظر :عندما نتواصل نغري.133 :
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 - 1سمجت الن

الحجججل:

تنرطر ذات املرسل إىل قسمني ،األوىل ظاهرة مدعية ،واألخرى باطنة تقوم
مقام املتلقي املفترض ممارسة االعتراض؛ ألن املرسل قد يفتدرض  -ذهنيداً -
مواطن االعتراض على دعوا ؛ لذا يعمد إىل حماولة تقدير خمتلف التساؤالت الد
يتوقعها من املتلقي( )1لذا فالنص احلجاجي يتسم ببعض السمات هدي حبسدب
(رونو) تندرج اآليت(:)2
 -1القصد املعلن :أي إحداث أثر ما املتلقي؛ أي إقناعه بفكرة معيندة،
وهو ما يعرب عنه بالطريقة اقإحيائية.
 -2التناغم :يوظف التسلسل الذي حيكم ما حيدثه الكالم مدن تدأثريات
سواء تعلق األمر بالفتنة أو االنفعال ،وتكون له معرفة لنفسية املتلقدي
وقدراته ،ويتجلى أيضاً نصه سحر البيان ،وتتأكد فتنة الكدالم أي
االنفعال له.
 -3االستدالل :وهو سياقه العقلي أي تطور املنطقي ،فالنص احلجداجي
قائم على الربهنة ،وإذا أعدنا احلجاج إىل أبسط صور  ،وجدنا ترتيبداً
عقلياً للعناصر اللغوية يستجيب لنية اقإقناع.
 -4الربهنة :وإليها ترد األمثلة ،واحلجج ،وكل آليات االقناع ،مروراً بأبلغ
إحصاء وأوضح استدالل.
كما أن من مساته أيضاً(:)3
 -1حماربة أفكار اآلخر وأطروحاته.
 -2االنتصار ألفكار النص وأطروحاته.
 -3إشراك اجلمهور ،وإشهاد على مواطن الطرح.
وتعد مسات النص احلجاجي حموراً يتخذ منها املرسل (املؤثر) منطلقداً حندو
املتلقي (املتأثر) عن طريق ((استعمال التحليل العقلي ،والدعاوي املنطقية ،وغرضها
( )1ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.265 :
( )2ينظر :احلجاج الرعر العربدي.27 - 26 :
( )3ينظر :معامل لدراسة تداولية حجاجية.216 :
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حل املنازعات والصراعات ،واختاذ قرارات حمكمة ،والتأثري وجهدات النظدر
والسلوك))( )1وهبذا يتم توصيل الرأي ،وتوضيح مدى قدرة اللغة على التغديري
اآلخر ،وجعله مذعناً ملا مطروح ،فال حجاج دون القدرة على التدأثري وحماولدة
اقإقناع وينبه الباحث هنا إىل أن احلجاج ليس شرطاً أن يتم عدن طريدق اللغدة
فحسب؛ وإمنا يتم بطرق شىت كاقإعالنات الصورية ،وطدرق عدرض البضدائع
وسواها؛ ألنه غالباً ما يرتبط بالعامل النفسي واالجتماعي والثقدا ؛ إذ يتندوع
حبسب نوع االتصال بني املرسل واملتلقي.
 - 2ضوابط الخطجب الحجججل:

حييل اخلطاب احلجاجي إىل مجلة من الضوابط؛ تؤدي إىل تقاسدم املتلقدي
اعتقاد املرسل ،وقد اتفقت املتون التنظريية للحجاج على ذلك جمملها فد ((أن
اخلطاب احلجاجي يتميز عن باقي اخلطابات األخرى؛ بكونه خطاباً مبنياً وموجها
وهادفاً))( )2على أن البحث يرري إىل أن اخلطاب احلجاجي عليه أال يكون مبالغداً
سرد احلجج لكي ال يفقد احلجاج قوته بل عليه أن يكدون مقتصدداً ويدأيت
باحلجج حملها؛ ألن الذهن البرري ال يستطيع أن يستوعب احلجدج الكدثرية
واملبالغ فيها والسيما عندما تكون غري أساسية( .)3ومن الضوابط ال تفرق النص
احلجاجي عن سوا من النصوص األخرى هي(:)4
 -1أن يكون احلجاج ضمن إطار ثابت مثل الثوابت الدينية أو العرفيدة أو
العلمية فليس كل شيء يقبل احلجاج.
 -2أن تكون داللة األلفاظ حمددة واملرجع الذي حييل إليه حمدداً ،بيدد أن
تفاوت التأويل يكسب اخلطاب ثراءً وغنًًى ولكن ال يكسدبه الدقدة
والنهاية.
()1
()2
()3
()4

وسائل اقإقناع).34 :

النص واحلجاج العربدي (دراسة
عندما نتواصل نغري.128 :
ينظر :عندما نتواصل نغري.129 :
ينظر :استراتيجيات اخلطاب.267 - 266 :
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 -3أال يقع املرسل التناقض قوله أو فعله وجيب أن يكون احلجداج
موافقاً ملا يقبله الفعل وإال بدا زيف اخلطاب ووهن احلجة.
 -4أن يكون احلجاج جامعاً مرتركاً بني املتحاجني؛ لكي حيصل توافدق
بينهما إمكانية قبول احلجج أو رفضها.
 -5ضرورة خلو احلجاج من اقإيهام واملغالطة واالبتعاد عنها.
 -6امتالك املرسل لثقافة واسعة كلما كانت الثقافة واسعة زادت احلجدج
وأصبحت أكثر إقناعاً.
إن من أهم الرهانات الصعبة ضوابط النص احلجاجي هدي اسدتهدا
اعتقادات اقإنسان وتغيري جمريات أفكار  ،فاعتقادات اقإنسان املوروثة أو املكتسبة
ال متثل عناصر مادية ملموسة والختلو من استدالل ذي بعد علمي برهداين فهدي
ترتبط غالباً ببعض القيم اقإنسانية كالنبل والتضدحية ...إخل فاملعتقددات بصدفة
عامة هي ملتقى األخالق املقبولة؛ ألهنا ال ختضع للتحليل العلمي؛ فهي تقوم علدى
أنساق فكرية وعلل متزج فيها األقوال باألفعال ،واملبادئ باملسلمات ،واألقدوال
السياقية كلها تتفاعل؛ لتؤسس أعمال القيمة احلجاجيدة( )1ذلدك ألن احلجداج
كما يرى (جيل دكالرك) خطاب ((يتخذ من العالقات اقإنسانية ،واالجتماعيدة
حقالً له يربز كأداة لغوية ،وفكرية تسمح باختاذ قرار ميدان يسدود الندزاع
وتطغى عليه اجملادلة))( )2ويتم استثمار احلجة حبسب ما يراد مندها اخلطداب
وكاآليت(:)3
 -1احلجة التوجيهية :وضابطها إقامة الدليل على الدعوى بناء على فعدل
التوجيه الذي يستدل به املستدل مع أن التوجيه املقصود هنا هو توصيل
املستدل حلجته ،فهو من هذ اجلهة ينرغل بأقواله من حيث إلقاؤهدا،
وال ينرغل هبا من حيث تلقيها من طر املتلقي ورد عليها ،فهو يويل
أقصى عنايته ملقاصد وأفعاله املصاحبة لقوله.
( )1ينظر :عندما نتواصل نغري.133 :
( )2احلجاج الرعر العربدي.24 :
( )3ينظر :استراتيجيات اخلطاب.470 :
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 -2احلجة التقوميية :وتتصف بالفعل االستداليل الذي يصدنعه املرسدل؛
لغرض إفادة املتلقي مع هنوض املتلقي بتقومي هذا العمدل؛ ألن هدد
املرسل حتقيق اقإقناع؛ لذا أن املرسل يضع حسبانه أثنداء بنداء
خطابه أن املتلقي يعارض هذ احلجج ،فيقوم بقطدع الطريدق عليده
()1
باستحضار ما سيفكر به وتفنيد ضمناً أو ظاهراً
إن العالقات اللغوية اخلطاب تعمل على توجيه القدول إىل مضدامني ذات
قصدية ال تستهد إىل التوصيل فحسب ،وإمنا إىل تعديل املعتقد وبالنتيجدة تبدديل
السلوك ،ويتم هذا بالتأثري واقإقناع عن طريق توافر عناصر تتضافر مع بعضها؛ لتحقيق
اخلطاب احلجاجي وهي (املرسل واخلطاب واملتلقي واملقام) فضدالً عدن أن الدنص
بوصفه خطاباً ،هو الوعاء الذي يصب فيه مقاصد املرسل وأطروحاته؛ ليتفاعل معهدا
املتلقي ،وحيقق التواصل العملية احلجاجية ،وهبذا تتحدد مالمح اخلطاب احلجداجي
من النص ،ومما حييط به من عناصر ،وهذا ما يؤكد بريملان من أن ((إذعدان العقدول
بالتصديق ،ملا يطرحه املرسل أو العمل على زيادة اقإذعان ،هو الغاية من كل حجاج،
فأجنع حجة هي تلك ال تنجح تقوية حدة اقإذعان عند من يسدمعها ،وبطريقدة
تدفعه إىل املبادرة سواء باقإقدام على العمل ،أو اقإحجام عنه ،أو هي على األقل مدا
حتقق الرغبة عند املرسل إليه ،أن يقوم بالعمل اللحظة املالئمة))(.)2
 - 3طبيعة الخطجب الحجججل:

الشك أن بالغة اخلطاب احلجاجي أصبح هلا أثر فعال ومهم التأثري بدأحوال
النا  ،وقد ركزت على املقام خصوصاً اخلطابة ال تكثر من النصح واملراورات،
وجذب اآلخر إىل الطرح املوجود النص ،والسيما اخلطداب احلجداجي خيدص
موضوعات اجتماعية ،تتناول العالقة بني النا  ،وتنظيم اجملتمع باعتماد على احلجدج
املقنعة ،ذات األسلوب اللغوي اجلميل واملؤثر( )3وعليه ،فإن طبيعدة احلجداج تدأيت
( )1ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.255 :
( )2استراتيجيات اخلطاب.457 :
( )3ينظر :بالغة اخلطاب االقناعي.59 :
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حبسب نوع اجلمهور ،فقد يكون احلجاج (اقناعياً) إذا كان يرمي إىل إقناع مجهدور
خاص ،وقد يكون احلجاج (اقتناعياً) إذا كان يرمي إىل أن يسلم به كدل ذي عقدل
متأمل ،وهو عام للجميع( )1مبعىن أن اقإقناع يكون ضمن ما يندرج حتدت املدؤثرات
العامة ،فتنتج عنه اآلثار الفعلية ،واالقتناع يرتبط بالرضى النفسي للذات؛ لدذا فهدو
يندرج ضمن املؤثرات النفسية اخلاصة ،ويرتبط احلجاج باقإقناع واالقتنداع؛ ألهنمدا
الوجه املكمل للحجاج ،بل مها أرضيته ال يستند إليها ،فقد فرق املرتغلون باخلطاب
احلجاجي بني اقإقناع واالقتناع ،فهما عند بريملان وتيتكا إذ إن ((االقتناع يرتبط مبدا
هو عقلي ،على اعتبار أنه إذعان نفسي مب على أدلة عقلية أكثر من اقإقناع الذي قد
يرتبط مبا هو ذايت ،باعتبار يتضمن السماح للمتكلم باستعمال اخليدال والعاطفدة
محل اخلصم على التسليم بالريء ،بل إهنما يقسمان احلجاج حبسب نوع اجلمهور إىل
نوعني :حجاج إقناعي ،وهو يرمي إىل إقناع اجلمهور اخلاص ،وحجاج اقتناعي وهدو
حجاج غايته أن يسلم به كل ذي عقل))(.)2
ونستطيع أن نلمس طبيعة هذا اخلطاب من خالل:
 -1التفاعل :وينطلق من مبدأين أساسيني مها (االدعداء) و(االعتدراض)
فالتفاعل حيدث اخلطاب احلجاجي بدني املرسدل واملتلقدي؛ ألن
اخلطاب احلجاجي ((كل منطوق به موجه إىل الغري؛ قإفهامده دعدوى
خمصوصة حيق له االعتراض عليها))( )3وهبذا يتم دفدع االخدتال
الرأي إىل حتقيق نوع من التفاعل حتققه طبيعة اخلطاب احلجاجي.
 -2التأويل :ويتأتى من الفهم األويل للنص القويل ،مث إعادة فهمده ثانيدة
لتأويل املعىن لذلك القول ،ويرى (موشلري) هذا الصدد ((أن املتكلم
ال يقدم قوله كما لو كان وصفاً اعتيادياً ،لكنه باألحرى يقدم تقييمداً
(إجيابياً أو سلبياً) وهو مقتضى وصف القول بالفعل احلجاجي))()4؛ ألن
()1
()2
()3
()4

ينظر :احلجاج أطر ومنطلقاته.301 :
احلجاج أطر ومنطلقاته وتقنياته.301 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.213 :
عندما نتواصل نغري.132 :
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اخلطاب ال يستعمل إال إطار سياق ومقام معينني و هدذا تردري
النظرية التأويلية إىل اعتماد السياق تأويل اخلطاب ،وتضيف التداولية
املقام إىل اخلطاب ،مع أن املقام ليس نصداً لسدانياً وذلدك لتعزيدز
التأويل(.)1
 -3االعتقاد :ويتحقق عن طريق استهدا أفكار املتلقي ،لكن االعتقاد ال
يفرض فرضاً على املتلقي بل يتحقق عن طريق التواصل ،والسديما إن
االعتقاد ال يأخذ بعداً يلتقي فيه اجلميع ،كاملسلمات العلمية مثالً(.)2
 -4تغيري السلوك :ويتمثل ذلك تأثري القول احلجاجي الذي يدؤدي إىل
رد فعل معني ،ورد الفعل هذا هو عدول عن سلوك سابق ندتج عدن
معتقد ما ،مث تغري املعتقد ،فتغري السلوك أو حتول عن مسار  ،وهذا مدا
يؤكد من أن احلجة املقدمة قد أخذت مداها وهذا ال يتحقق إال بعدد
مطابقة القول احلجاجي لصاحبه (املرسل)؛ ألن املطابقة دليل وحجدة
تنسحب على (املرسل) لتعود إىل موقفه( )3ووصال مبا سبق تنطلق طبيعة
اخلطاب احلجاجي إىل خلق رؤية ما لدى املتلقي عن طريدق إشدراك
اآلخر املعتقد بالتأثري فيه وعلى وفق هذا توظف مجيع اقإمكانات ال
ميكن هلا أن تكون مؤثرة املتلقي ومنها اقإمكانات اللغوية.

( )1ينظر نفسه.133 :
( )2ينظر :عندما نتواصل نغري.133 :
( )3ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.237 :
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سنواع الحججج

 - 1الحججج الباليل:

وهو الذي يتخذ من البالغة جماالً له ،ويتخذها أداة من األدوات احلجاجية؛
وذلك العتمادها االستمالة والتأثري عن طريق احلجاج بالصورة البيانية ،واألساليب
اجلمالية؛ أي إقناع املتلقي عن طريق إشباع فكر ومراعر معداً ،حدىت يتقبدل
القضية أو الفعل موضوع اخلطاب( )1إذ يعد احلجاج البالغي فناً للتعبري؛ حليازتده
أدوات مؤثرة بقدر تلقيها؛ كوهنا إجراءات بالغية متنح القيمة الربهانية حصانة من
اهلدر ،كما متنح منتج اخلطاب التعبري القوي عن نفسه وعن األشياء(.)2
إن احلجاج البالغي منه ((فتح األبواب أمام عود اخلطاب ورجدوع وظيفدة
اقإقناع والتأثري صيغة مل تعرفها من قبل ،وأصبح اخلطاب يعتمد إجناز تلدك
الوظيفة ،وإحداث التأثري أساليب متنوعة منها ما يقوم على بالغة الصورة ،ومنها
ما يقوم على بالغة اخلطاب الفائقة التأثري))()3ويقصد بد ((قوة التأثري؛ أن يتدرك
األسلوب أثر نفو القارئني أو السامعني؛ وأن يدفع من يقرأ أو يسدمعه إىل
اقإميان مبا آمن به البليغ فكرة أو رأياً أو عقيدة))(.)4
يستعمل احلجاج البالغي آليات البالغة ال تضم جممل االستراتيجيات ،ال
يستعملها املرسل من أجل إقناع خماطبة؛ وهلذا ارتبطت البالغة اجلديدة باحلجداج
ارتباطاً وثيقاً؛ فاستعملت تقنيات البالغة عملية الفهم واقإقناع ،ببناء وتصدور
()1
()2
()3
()4

ينظر :آليات تركل اخلطاب احلجاجي.173 :
بالغة اخلطاب وعلم النص.80 :
من جتليات اخلطاب البالغي.133 :
حنو بالغة جديدة.139 :
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تفاعلي بني الذات املتكلمة واملخاطبني( )1فالبالغة كما يرى الباحث مجيل عبدد
()2
اجمليد (( اقإبالغ املفهم املؤثر إفهاماً وتأثرياً من شأهنا حتقيق اقإقناع واالسدتمالة))
أي أهنا تركز على الغاية ال نريد أن نصل إليها من خالل األدوات البالغية؛ ألن
احلجاج يتصل بالبالغة؛ ألن األول من غاياهتا ضمان تسليم اجلمهدور ،وإذعانده
ملضموهنا فد ((ليس احلجاج علماً/فناً يوازي البالغة ،بل هو ترسانة من األساليب
واألدوات يتم اقتراضها من البالغة ،أو من غريها كداملنطق واللغدة االعتياديدة؛
ولذلك فمن اليسري احلديث عن اندماج احلجاج مع البالغة كثري من األساليب،
وملا كان جمال احلجاج هو احملتمل ،وغري املؤكد واملتوقع ،فقد كان من مصدلحة
اخلطاب احلجاجي أن يقوي طرحه باالعتماد على األساليب البالغية ،والبيانية ال
تظهر املعىن بطريقة أجلى وأوقع النفس))(.)3
وملا كانت البالغة معظم تعريفاهتا تتجه صوب الوضوح واقإباندة عدن
املعىن؛ لذا فهي تعطي للخطاب احلجاجي وظيفة إقناعية ،عن طريق استثمار هدذا
اخلطاب بوسائلها املعروفة فد ((أمهية الوسائل البالغية ،تكمن فيما توفر للقدول
من مجالية قادرة على حتريك وجدان املتلقي والفعل؛ فإذا انضافت تلك اجلماليدة
إىل حجج متنوعة وعالقات حجاجية؛ تربط بدقة أجزاء الكالم وتصل بني أقسامه؛
أمكن للمتكلم حتقيق غايته من اخلطاب؛ أي قيادة املتلقي إىل فكدرة مدا أو رأي
معني ،ومن مثة توجيه سلوكه الوجهة ال يريدها له؛ أي أن احلجاج ال غىن له عن
اجلمال ،فاجلمال يرفد العملية االقناعية وييسر على املتكلم ما يرومه من نفداذ إىل
عوامل املتلقي الفكرية والرعورية والفعل فيها))(.)4
ويرري روبول حديثه عن احلجاج البالغي إىل قوله(( :إننا لن نبحث عدن
جوهر البالغة ال األسلوب ،وال احلجاج بل املنطقة ال يتقاطعان فيهدا
بالتحديد بعبارة أخرى ،ينتمي إىل البالغة بالنسبة إلينا كل خطاب جيمدع بدني
()1
()2
()3
()4

ينظر :نظريات احلجاج.25 :
البالغة واالتصال.129 :
حماوالت حتليل اخلطاب.124 :
احلجاج الرعر العربدي.120 :
48

احلجاج واألسلوب ،كل خطاب حتضر فيه الوظائف الدثالث املتعدة والتعلديم
واقإثارة ،جمتمعة متعاضدة ،كل خطداب يقندع باملتعدة واقإثدارة مددعمتني
باحلجاج))( )1أما ما يصفه بريملان باقإمرباطورية البالغية ،إمنا ساعدت عليه حركة
األسلوبية بوصفها جوهراً اللغة ،إذ تسهم التأثري املتلقدي ،ويدفعانده إىل
التأثري والتسليم واقإذعان ،مبا يتضمن اخلطاب والعمل به ،ويتأتى ذلدك حبسدب
قصديته وفعاليته ،وهو شرط إقامة اخلطابات نفسها ،وعليه ميكن فهم ارتبداط
البالغة باحلجاج ضمن مسار عقالين للنص ،باجتا املتلقي عرب الفهم الذي سيصبح
جزءاً مهماً من الوظيفة البالغية لعملية القراءة( )2فد ((البالغة هي بعد أسلوبددي
لذلك جاز احلديث عن بالغة اخلطاب واستحال العكس))(.)3
كما أن األساليب البالغية تتوافر فيها خاصية التحول؛ ألداء أغراض تواصلية
وإجناز مقاصد حجاجية( )4ذلك ألن احلجاج البالغي يفترض وجود عالقة تفاعلية
بني املرسل واملتلقي على أنه  -احلجاج البالغي  -ليس استدالالً تعليلياً يددور
حقل لربهان املنطقي احملض وخارج كل اندراج للذات( )5فد ((النص احلجداجي
من وجهة نظر البالغة اجلديدة ،حني حيمل بذرة خال تتضمن قصدداً تأثرييداً
مضمراً أو معلناً بنية حتويل أو تعديل وجهة تفكري املخاطب أو محله على مزيد من
مواقفه داخل مسار تواصلي غري إلزامي))( )6ألن البالغة اجلديدة ((جمموعدة مدن
القواعد ال تسمح ،إما باقإقناع وإمدا بدالتعبري اجليدد( )...فهدي مؤسسدة
اجتماعية))()7على حد قول روالن بارت.
ويعد حممد العمري من البالغيني العرب املعاصرين الدذين ظهدر عنددهم
االهتمام مبقوالت احلجاج البالغي ،سواء من خالل رصد بعض ظواهر اقإقنداع
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي.22 :
ينظر :الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.57 :
احلجاج واالستدالل احلجاجي.108 :
ينظر :التداولية واحلجاج.50 :
ينظر :احلجاج بني املنوال واملثال.16 :
احلجاج وبناء اخلطاب ضوء البالغة اجلديدة.143 :
هسهسة اللغة.166 :
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اخلطابات العربية القدمية أو من خالل ترمجاته لدراسات أجنبية اهتمت بذلك،
وهبذا حاول أن يرسم خارطة عامة للبالغة العربية من خالل حجاجيتدها( )1مدن
خالل تعريفه للبالغة ،إذ يقول(( :البالغة هي علم اخلطاب االحتمدايل اهلداد
إىل التأثري أو اقإقناع ،أو مها معاً إيهاماً وتصديقاً))( )2ويرى أن ملراعاة احلال واملقام
أثراً احلجاج البالغي ،بوصفهما ((عنواناً للعالقة بدني اخلطيدب واملسدتمع،
فالبالغيون العرب وإن مل يهتموا كثرياً بالدراسة النفسية واألخالقيدة للمرسدل
واملتلقي ،حاولوا أن يدرجوا حتت عنوان املقام واحلال مالحظات كدثرية فيمدا
ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو يراعيه من أحوال املستمعني))( )3فيكرف عدن
فعالياته خطابه.
 .2الحججج التداولل:

ترغل التداولية مساحة واسعة من الدراسات النقدية املعاصرة ذلدك ألهندا
وسيلة من وسائل الكرف عن عالقة اللغة مبستعمليها ،إذ تنظر إىل اللغة على أهندا
خطاب تواصلي وظيفي ،ذات قوة إجنازية مع املتلقي ،مبعىن أن الدنص بوصدفه
خطاباً ال يسعى إىل متعة املتلقي وتقدمي معلومات له فحسب ،وإمنا يسدعى إىل أن
يتواصل معه ضمن سياق املقام ومن هنا فإن احلجاج التداويل اخلطاب ينددرج
حتت التداولية ((خلضوع اخلطاب احلجاجي ظاهر وباطنه لقواعد شروط القول
والتلقي ،وتربز فيه مكانة القصدية والتأثري والفعالية ومنه قيمدة أفعدال الدذوات
املتخاطبة ومكانتها))(.)4
إن أقرب مفهوم للتداولية كما يدرى الباحدث هدو ((دراسدة اللغدة
االستعمال( )In useأو التواصل بني املتخاطبني ( )In interactionألنه يرري إىل
أن املعىن ليس متأصالً الكلمات وحدها وال يرتبط باملتكلم وحدد  ،فصدناعة
()1
()2
()3
()4

ينظر :احلجاج البالغة املعاصرة.287 :
البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول.6 :
بالغة اخلطاب االقناعي.18 :
احلجاج واالستدالل احلجاجي.101 :
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املعىن تتمثل تداول اللغة بني املتكلم والسامع سياق حمدد (مادي واجتماعي
ولغوي) وصوالً إىل املعىن الكامن كالم ما))( )1مبعىن أهنا ختصص لساين يددر
كيفية استعمال النا للداللة اللغوية صلب أحاديثهم وخطاباهتم ،كما تعىن من
جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديث(.)2
إن التداولية قمة ازدهارها اليوم ،لكنها مل تتحد ومل يتم االتفداق بدني
الباحثني حول جتديد افتراضها واصطالحاهتا؛ لذا تقف التداولية مفترق طدرق،
وهذ الطرق غنية لتداخل اختصاصات اللسدانيني أو املناطقدة والسديميائيني،
والفالسفة والسايكولوجيني ،فنظام التقاطعات ،هو نظام لإللتقاءات واقإفتراقدات
آن واحد()3؛ ألن قيمة احلقيقة جلملة ما ال تبقى حمصورة بنائهدا الدداليل
فحسب؛ وإمنا ترتبط هذ القيمة عندما ترتبط اجلملة بواقعها ،وهذا االرتباط هدو
الذي سينقلها من طابعها الداليل الذي يتعلق بالصدق أو الكدذب إىل طابعهدا
التداويل الذي يتعلق بقيم االستعمال والفعالية والتأثري؛ ألن خاصدية القصددية
اللغة ال تساعد على بناء الداللة فقط ،بل على الدفع هبذ الداللة إىل بنداء فعدل
الكالم( )4ووصالً مبا سبق يقسم احلجاج التداويل حبسب أوسنت إىل اجلمل اخلربية،
ال هي مجل ميكن احلكم عليها بالصدق أو الكذب ،وإىل اجلمل اقإنرائية ال يتم
احلكم عليها مبعيار التوفيق أو اقإخفاق ،ومن مث الحظ أن املقابلة بينهما ليسدت
هبذ البساطة ال كان يظنها ،وقد قادته هذ املالحظة إىل اقإقرار بأن كل مجلدة
تامة مستعملة تقابل إجنازاً لغوياً واحداً على األقل( ،)5لكن أوسنت رفض بعد ذلك
هذ األقوال ال ينطلق منها الفعل اقإنرائي والفعل التقريري ،ورأى أن كل قول
عمل وال توجد مجل وصفية ،وحبسبه أنه ملا كانت األقوال أعماالً فإنده يتعدذر
احلكم عليها بالصدق أو الكذب(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

آفاق جديدة البحث اللغوي املعاصر.14 :
ينظر :مدخل إىل اللسانيات التداولية.24 :
ينظر :املقاربة التداولية.11 :
ينظر :الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.68 :
ينظر :التداولية اليوم.31 :
ينظر :مدخل إىل اللسانيات التداولية.24 :
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كما ((أن التحليل السليم ألفعال الكالم هو الغرض الرئيس للتداولية؛ ألنه ال
ميكن أن يتم بغري فهم مسبق ملعىن الفعل أو التصر ))( )1إذ إن املهمة األساسدية
للحجاج التداويل هي حتويل ضروب اخلطاب (اجلمل) إىل أفعال منجزة ،فعمليدة
حتويل اخلطاب إىل أفعال منجزة ميكن أن تسمى أيضاً تأويالً تداولياً للعبارات ،أما
املهمة الثانية فهي تنزيل هذ األفعال موقف معني وصياغة الرروط ال تدنص
على جناح هذ العبارات أي موقف من املواقف( )2وهذا ما جيعدل احلجداج
التداويل يستحضر نظرية أفعال الكالم اخلطاب ،ورصدها فيه لغدرض إقنداع
املخاطب بالرغم من اختال األبعاد التداولية ال تتيح توجيه اخلطاب احلجاجي،
واقإجابة عن التساؤالت واقإشكاليات ال حتيط بالعملية التخاطبية واحلجاجية(.)3
ومن اجلدير بالذكر على وفق ذلك ((أن النص األدبدي ليس جمدرد إخبدار
وأقوال وأحاديث ،بل هدفه تغيري وضع املتلقي عرب جمموعة من األقوال واألفعدال
االجنازية ،وتغيري نظام معتقداته أو تغيري موقفه السلوكي؛ ألن اخلطاب احلجداجي
التداويل عبارة عن أفعال كالمية ،تتجاوز األقوال وامللفوظات إىل الفعل اقإجنازي،
والتأثريي الذي يتركه ذلك اقإجناز))( )4وهلذا حياول احلجداج التدداويل معاجلدة
اخلطاب بعد فعالً تداولياً ال ميكن تفسري إال مبعرفة مراتب املتكلمني وأدوارهم
أفعال الكالم ،فضالً عن معرفة أمهية السياق التخاطبددي ،كمدا أن احلجداج
التداويل يقف عند الروابط احلجاجية ،بوصفها أدوات تسهم حتديدد العالقدة
اخلطابية بني املتكلمني من جهة ،وبني أطرا النص من جهة أخرى ،فضالً عدن
االهتمام بالسالمل احلجاجية داخل املنطوقات واألقوال؛ هلذا فإن التحليل التدداويل
يتخذ من النصوص وكيفية صوغها موضوعاً حمورياً يسعى إىل املسامهة حتديدد
قواعد قراءة النصوص احلجاجية ومعايريها(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

النص والسياق.227 :
ينظر :النص والسياق.257 - 256 :
ينظر :آليات تركيل اخلطاب احلجاجي.173 :
نظريات احلجاج.52 :
ينظر :االستدالل احلجاجي التداويل.87 :
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أما املفاهيم األساسية للحجاج التداويل فهي(:)1
 -1وجهة النظر :إن االدعاء أو االعتراض قضية ما هي ممدا يؤسدس
وجهة النظر بعدها معىن حجاجياً غالباً ما يرك فيه املتلقي؛ فيسدعى
املرسل إىل إقناعه بقبول الدعوى املطروحة ،بعدها متثل وجهدة نظدر
املرسل.
 -2القضية :احلجاج عبارة عن قضية أو جمموعة قضدايا يدتم ادعاؤهدا
والدفاع عنها.
 -3العرض :إن احلجاج حبسب التداولية استعمال جمموعة من التقنيدات؛
لتسويغ قضايا مطروحة من املرسل عن طريق العرض.
 -4االعتراض :يفرض التحاج بالضرورة وجود معترض على الددعوى أو
وجهة نظر ،فاالعتراض يهد إىل الوصول إىل صدق القضية أو كذهبا
وبالنتيجة االقتناع أو عدم االقتناع هبا.
 - 2الحججج الفلسفل:

ساهم البعد احلجاجي تطور اخلطاب الفلسفي ،والسيما استحضار حجة
هلدم حجة أخرى ،وهبذ التضادية حترد القدرائن وتترسدب الكفداءة املعرفيدة
للمرسل ،حىت بات حياجج ضد هذ النظرية أو تلك باستقبال فعال مدن خدالل
تقليب القضية على وجوهها وعرضها على مبادئ العقل ومقارنتها مدع قضدايا
سابقة ،ومتريرها مسلك القيم( )2ومبا أن الفلسفة خطاب يسدعى إىل اقإقنداع،
فمن البديهي أن تكون القدرة على احلجاج آلية من آليدات الدتفكري الفلسدفي
فد ((الفلسفة بداية ،تع أهنا اجتراح للوجود وتأسيس للحقيقة ،والبدايدة هدي
دائما مركلة وأزمة وسؤال؛ إذ الوجود جمموعة أسئلة منها ما التحم مع جوابده؛
فانبنت به الظاهرة ،وتأسست فيه احلقيقة ،ومنها ما ينتظر و االنتظار تكدوين،
وتفعيل وإبداع للقضايا ،فالفلسفة موجودة صريورة البداية؛ أي التأسديس
( )1ينظر :احلجاج مفهومه وجماالته.281/2 :
( )2ينظر :الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.125 - 124 :
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املستمر ،و الوعي املساوق هلذا التأسيس))( .)1ومتثل اخلطابة األرسطية مصددراً
مهماً من مصادر اخلطاب احلجاجي الفلسفي؛ ألنه ينطلق من وسائل االسدتمالة
اخلطابية اآلتية(:)2
 -1اآليتوس :وهو جمموعة اخلصال املتصلة باخلطيب ،واملؤدية إىل إحدالل
الثقة اجلمهور ،ويعرب هبا عن األخالق.
 -2الباتوس :وهو ما ينبغي أن يثري اخلطيب اجلمهور مدن مرداعر،
وأحاسيس وانفعاالت حتقق اقتناعهم ،والتسليم مبحتوى اخلطاب.
 -3اللوغوس :وهو اخلطاب نفسه ،ويعدرب عنده اللغويدون احملددثون
بد (الرسالة) ال يؤدي فيها األداء اللغوي دوراً حامساً حتقيق هدذ
االستمالة سواء جبمالية اخلطاب أو بسطوة احلجاج العقلي أو هبما معاًً.
ومن األمهية أن نفرق بني احلجاج والربهان إذ إن اخلطاب الفلسدفي لديس
خطاباً برهانياً باملعىن احلصري للكلمة ،بل هو خطاب حجاجي ،ولذلك ال بنبغي
اخللط بني احلجاج والربهان وكما يأيت:
(( -احلجاج جماالته متعددة منها الفلسفة ،هناك أيضاً احلجداج القدانوين،
واحلجاج السياسي ،واحلجاج اخلطابدي ،...أما الربهدان؛ فمجالده
املنطق.
 احلجاج شخصي ،بينما الربهان غري شخصي.اللغة الطبيعية ،والربهان اللغة الرمزية.
 احلجاج ميار احلجاج يعطينا اقإقناع ،بينما الربهان يعطينا الصواب أو اخلطأ. احلجاج أساسه الرأي؛ أما الربهان فأساسه احلقيقة. احلجاج ال يقبل املعاجلة اآللية أما الربهان فيقبل ذلك))(.)3ويستثمر أرسطو البالغة أداةً تطبيقية ملتون منطقية وسياسية وأخالقيدة؛ ألن
البالغة هدفها اقإقناع ،فضالً عن اعتمادها على التجارب املستمدة مدن اخلدارج
( )1الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.126 :
( )2ينظر :البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة مليرال ميار.398 :
( )3درو احلجاج الفلسفي.6 - 5 :
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(الرهود مثالً) أو من داخل البالغة نفسها( )1إذ يسدتعملها احلجداج الفلسدفي
((بوصفه تلك املنهجية ال يسلكها الفيلسو والبالغي ،هبد إرسداء حقيقدة
معينة ضمن مدار واحد ،ومركز هذا املدار عرض احلقيقة الفعلية أو اللفظية عرضاً
استداللياً متماسكاً ،تواكبه إجراءات حجاجية معروضة تناسق مدع اجندازات
لسانية وبالغية وغريها))(.)2
إن احملاجة نراط ذه يتداوله السائل واملعلل أي النا واملثبت حول معدانٍ
هي آن واحد معطيات نفسية اجتماعية؛ أي تبادل احلجج لغرض إثبات الرأي
الرخصي ،أو رد رأي اخلصم وغرض كل ذلك اقإقناع وحصدول االقتنداع(،)3
يقول أرسطو((وحيصل اقإقناع حني يُُهيأ املستمعون ،ونستميلهم بالقول اخلطابدي
حىت يرعروا بانفعال ما؛ ألننا ال نصدر األحكام على حنو واحد حسدبما حندس
باللذة أو األمل واحلب والكراهية ،فاخلطاب هو الذي ينتج االقناع حينما نستخرج
الصحيح ،والراجح من كل موضوع حيتمل فيه اقإقناع))(.)4
ويرى الباحث حبيب إعراب أن احلجاج ذو بعد عميق الفلسدفة سدواء
أكانت الفلسفة معرفة ،أو تنكرياً فضالً عن فعالياته األخرى اخلطابية والتداوليدة
والبالغية ،فالتفكري الفلسفي تفكري حجاجي بامتياز( .)5ومن املصدطلحات الد
تداخلت مع احلجاج وعدت من مرادفاته هو (اجلدل) فقد ورد ((هو رجل حمجاج
()7
أي جدل))( )6مبعىن خماصم وعلى وفق هدذا يقسدم ابدن حدزم األندلسدي
(ت 456هد) اجلدل إىل حممود ،ومذموم ويستند ذلك إىل القرآن الكرمي ،فأما
احملمود فهو من أجل إظهار احلق كقوله تعاىل :ادْعُ إِلََى سَبِِيلِ رََبِّكَ بِِالْحِكْمََةةِ
وََالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجََادِلْهُمْ بِِالَّتِِي هِيَ أَحْسَنُ إِِنَّ رََبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضََلَّ عََة ْن
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :نظريات احلجاج.22 :
احلجاج واالستدالل احلجاجي.127 :
ينظر :أصول اخلطاب الفلسفي.9 :
كتاب اخلطابة.16 :
ينظر :احلجاج واالستدالل احلجاجي.115 :
لسان العرب :مادة :ح ج ج.
اقإحكام أصول األحكام.23/1 :
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سَبِِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِالْمُهْتَدِِين)1(وأما املذموم فله وجهان مها :اجملادلة بغدري علدم
كقوله تعاىل :وَمِنَ النََّّاسِ مَنْ يُجََادِلُ فِِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وََال هُُدىً وََال كِتََةابٍ
مُنِريٍ )2(والوجه اآلخر اجلدل لنصرة الباطل على احلق كقوله تعاىل :مََا نُرْسِِةلُ
الْمُرْسَلِنيَ إِ َّال مُبََشِّرِِينَ وَمُنْذِرِِينَ وَيُجََادِلُ الَّذِِينَ كَفَرُُوا بِِالْبََاطِلِ لِيُدْحِضُُةوا بِِةهِ
الْحََقَّ وََاتَّخَذُُوا آيََاتِِي وَمََا أُنْذِرُُوا هُزُُواً )3(ولعل ذلك تلميحاً إىل أن اقإنسان
إن امتلك احلجة أصبح نداً قادراً على احلجاج فالد ((اجلدل اللدد اخلصدومة
والقدرة عليها))( )4وهبذا كثر ورود اجلدل مبعىن احلجاج وبالعكس لكن الباحدث
مييل إىل أن اجلدل يندرج حتت مفهوم جزئي للحجاج؛ ألن اجلدل ((إلزام اخلصدم
والتغلب عليه مقام االستدالل))( )5بينما احلجاج ال يرترط اقإلدزام إذ لديس
املتلقي احلجاج أن يكون خصماً بالضرورة؛ لذا كان للمتلقي حريدة القبدول
وعدم القبول واقإذعان وعدم اقإذعان ،كما أن اجلدل يرتبط باألمور املنطقية دائماً
بينما احلجاج قد يتعداها إىل فضاء أوسع من املنطق وهو العاطفة واخليال وهبدذا
فهو  -احلجاج  -يرتمل على األمور اليقينية واالحتمالية.

()1
()2
()3
()4
()5

النحل.125 :
احلج.8 :
الكهف.56 :
لسان العرب :مادة :ج د ل.
تاريخ اجلدل.5 :
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التوا ز الحجججل
يل الخطجب القرآنل
من البديهي أن يكون النص القرآين خطاباً ،بوصفه نصاً مؤثراً ،ومبدا أنده
خطاب؛ فهذا يع بالنتيجة أنه خطاب يروم اقإقناع والتغيري ،وقد تعدد املخاطبون
القرآن الكرمي ،فمنهم من كان خماطباً خاصاً النص (خماطب داخلي) كما
خطاب اهلل لألنبياء والنا  ،وخطاب األنبياء ألقوامهم ،ومنهم من كدان خماطبداً
عاماً (خماطب خارجي) وهو املستمع أو املتلقي كل زمان ومكان ،وهذا يعد
أن اهلل تعاىل خطاب دائم مع البرر ،و حالة تواصل هبم بدل أشدد أندواع
التواصل ،سواء أكان هذا التواصل خطابياً من خالل ما أنزله من كتب مقدسة ،أو
من خالل معجزاته على يد أنبيائه أو من خالل آياته ال تعيش مع البرر ،واهلد
كما هو معرو  ،كان لتلبيغ وحدانيته وإرشاد النا إليه ،ووضدعهم املسدار
الصحيح عن طريق ((الوصل واقإيصال واالتصال ،ويقصد بالوصل نقدل اخلدرب
وباقإيصال نقل اخلرب مع اعتبار مصدر الذي هو املتكلم واالتصال الذي هو نقدل
اخلرب باعتبار مصدر (املتكلم) ومقصد (املستمع) أي باعتبارمها معاً))(.)1
ومن املالحظ أن مساحات التواصل اخلطاب القرآين أكرب من مسداحات
الترريعات واألحكام؛ ذلك ألن ذكر أنبياء األمم السابقة وتواصلهم مدع أممهدم
شغل حيزاً واسعاً ضمن اخلطاب القرآين؛ ألن القرآن الكرمي محل عقيدة جديددة
موجهة جلميع النا ( )2ويتأتى مبدأ التواصل اخلطاب القرآين مدن التعدار ،
( )1اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.254 :
( )2ينظر :آليات التواصل اخلطاب القرآين.173 :
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القرآن الكرمي مواضع كثرية ،تدور جمملها ضمن آليدات
وورد التعار
اخلطاب القرآين جملرد التعار فحسب؛ وإمنا تعار
التواصل ،فليس التعار
من أجل التواصل ،ومن هذا التواصل سيكون التفاعل ،ومن التفاعل سيكون التأثري
واالستمالة ومن االستمالة ،سيكون احلجاج واقإقناع ،مثل تعدر اقإنسدان إىل
اهلل( )1وتعار اقإنسان إىل الكون( )2ومع اآلخر()3وبالنتيجة ((كلما ازدادت درجة
التعار كلما جتذر السلوك التواصلي بني اجملتمعات))()4وملا كان احلجاج جيمدع
بني التواصل والتفاعل ،فهو فضاء تلتقي فيه وجهات النظر ،فعن طريقه ((حتاول أن
املواقدف
تنقل عناصر معينة غرضها خلق قناعات وتوكيدها ،وذلك للتصر
بقصد اقإقناع ،وليس بساطة إثراء معار املتلقي))( )5ففي القرآن الكرمي ((أقدوى
احلجج ،أال ترى أن اهلل جعله احلجة والبيان والداعي والربهان))(.)6
ملا كان اخلطاب ميثل قناة االتصال ال ((متثل حمور عملية التواصدل؛ ألهندا
()7
مكان متظهر السنن شكل رسالة ،ومركز االتصال الفيزيقي بني املدتكلمني))
فسيكون شرط هذا التواصل ،تسنني األخبار أي حتويل الرسالة املدركة واحملسوسة
إىل نظام من العالمات أو إىل سنن من خصائصه اجلوهرية؛ كونه متفقاً عليه مدن
الناحية التنظيمية والتصنيفية( )8فاخلطاب احلجاجي هو خطاب لغوي ال يتم فيده
التواصل إال بتوافر أطرا هذا التواصل كاملرسل واملتلقي ،وأن اللغدة أهدم أداة
( )1كقوله تعاىلِ :إِِّنِّي أََنَا اللَّهُ َرَبُّ الْعََالَمِنيَ القصص.30 :
( )2كقوله تعاىل  :خَلَقَ السَّمََاوََاتِ وََالْأَرْضَ بِِالْحََقِّ يُكََوِّرُ اللَّيْلَ عَلََى النَّهََارِ وَيُكََوِّرُ النَّهََارَ
وَالْ قَمَرَ كُُلٌّ يَجْرِِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً أََال هُوَ الْعَزِِيزُ الْغََفََّّةارُ
عَلََى اللَّيْلِ وَسََخَّرَ الشَّ ْمسَ َ
الزمر.5 :
( )3كقوله تعاىل  :يََا أََيُّهََا النََّّاسُ إِِنََّّا خَلَقْنََاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثََى وَجَعَلْنََاكُمْ شُعُُوباً وَقَبََائِِةلَ
لِتَ َعَا َر ُفُوا ِإِنَّ أَ ْكرَ َمكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقََاكُمْ إِِنَّ اللَّهَ عَلِِيمٌ خَبِريٌ احلجرات.13 :
()4
()5
()6
()7
()8

آليات التواصل اخلطاب القرآين.170 :
احلجاج مفهومه وجماالته.273 :
اعجاز القرآن.44 :
اللسانيات ونظرية التواصل.25 :
ينظر :نفسه.25 :
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تواصلية شائعة عند اقإنسان على أن البحث يؤكد هنا أن مثدة آليدات أخدرى
للتواصل غري اللغة ،كاقإعالنات أو اقإشارات وسواها و((لعل مدن الضدروري
التأكيد على أن (نراط التواصل) هو من أهم اجملاالت ال تلتقي فيهدا معظدم
تلك التخصصات ،ال تعىن بسلوك اقإنسان))( )1والسيما املرسل يسدتعمل كدل
الوسائل املتاحة من أجل حتقيق التواصدل ،باسدتثمار الظدرو املخصوصدة
واالختيارات املقصودة ،فاملرسل يلزم نفسه بتقدمي حجج على مدا يعتقدد  ،وإال
فإنه منقول لقول غري  ،فال يلزمه ذلك االسدتدالل عليده إذ ((إن الدذوات
العالقة االستداللية ترتقي إىل مقامدات أخدرى ،حيدث يرتقدي املدتكلم إىل
مقام(املدعي) واملخاطب إىل مقام (املعترض) وال تتوقف وظيفة املتكلم اجملدرد،
وتوجيه كالمه للغري قإفهامه معنًًى خمصوصاً ،كما العالقة التخاطبية وإمنا تتحول
وظيفته إىل وظيفة تأثريية ،فاللغة ما مل تنقل إىل الغري ما حيمله على احلركة ،فدال
عمل هلا))(.)2
وحبسب بول فرايس وديفيد لويس؛ فإن التواصل إنتاج املعطيات وتأويلدها؛
فالتواصل يضع طرفني معاجلة املعلومة؛ لذلك يسمى أحياناً باملنوال االستداليل،
فضالً عن صفة اقإفادة املالزمة للحدث التواصلي ،بعد مبدأ مهماً لتحقيق جناعدة
امللفوظ( )3وجييب فيليب بريتون عن السؤال ((مىت مدار اقإنسدان احلجداج؟
اجلواب :منذ أن تواصل أو باألحرى منذ أن كانت له آراء ومعتقدات وقيم حياول
أن يتقامسها مع اآلخر))( )4أما كيف يتم هذا التواصل؟ فيتم عن طريق الفعاليدات
اللغة (األساليب) وبالنتيجة ستحدث مرتركات فكرية ،قابلة للنقاش بدني
ال
الطرفني فد ((كلما كان تقاسم املعلومات موجوداً كان ذلك شدرطاً حلددوث
التواصل))( )5ويتحقق ذلك كما الركل اآليت:
( )1آليات التواصل اخلطاب القرآين.11 :
( )2جتديد املنهج تقومي التراث.248 :
( )3ينظر :العوامل احلجاجية اللغة العربية.107 :
( )5عندما

Pilippe Breton, I'argumetion dansla comuhiction p. 14
نتواصل نغري.55 :
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()4

((خرب نقل اخلرب  استقبال اخلرب  اتصال
اتصال   2استقبال اخلرب  نقل اخلرب  اخلرب
اتصال  + 1اتصال  = 2تواصل))(.)1
ووصالً مبا سبق ،فإن املخطط التقليدي جلاكوبسن (املرسل  -الرسالة  -املرسل
إليه) يكون حالة توصيل األخبار ،أما التوصيل احلجاجي فاملرسدل إليده يكدون
مراركاً للرأي متأثراً فيه ،ومن خالل سياق االستقبال يتم التأثري والتواصل ومدن مث
التغيري عن طريق متثالت احلجج بتوظيف اللغة ،وعلى وفق هذا الفهم يكون املتلقدي
باملستوى نفسه للمرسل إليه ((وهو ما جيعلنا نقول إن املتكلم واملستمع الذي يصري هو
نفسه متكلماً ،وفقاً ملبدأ العكسية لبنفيست عضوان فاعالن التفاعل اخلطابددي،
وهو ما يوافق مفهوم التفاعل ،وهذ الظاهرة حتديد مفهوم احلجاج مل جند هلدا -
على األقل  -املراجع األجنبية ال اطلعنا عليها أثراً تعريفات الغدربيني ملفهدوم
احلجاج ،فهي تعريفات جتعل من املستمع كائناً سلبياً يقع عليه فعل احلجاج))( )2وقدد
حاول بريملان بذلك أن يرري إىل أن اللغة ليست أداة توصيل وختاطب فحسب؛ وإمندا
أداة تفاعل بني املتعارفني ،وأن هذا البعد التداويل للغة يستحضر حجاجاً؛ لفهم كدثري
من األنرطة اللغوية ،ال تتضمن قضية ما يكون فيها اهلد  ،لتأسيس بنداء فكدري
عميق ،تندمج فيه أبعاد املتكلم واملستمع واملقام؛ فظهر على يد بروتون مدا يسدمى
باملثلث احلجاجي التواصلي كما الركل اآليت(:)3
1

( )1آليات التواصل اخلطاب القرآين.22 :
( )2معامل لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحا اجلزائري املكتوب.191 - 190 :
( )3ينظر :احلجاج مفهومه وجماالته.274 - 273 :
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إن التواصل عن طريق اللسان من أرقى ضروب التواصل؛ ذلك ألن اللسدان
أداة للفصاحة ،فعن طريقه تتخاطب اجلماعات واألفراد ،ويتم تبادل األطروحات
على اختال مستوياهتا ،فال تواصل باللسان من غري حجاج ،وال حجاج من غري
تواصل( )1وملا كانت التداولية ((عالقة النراط اللغوي مبستعمليه وطرقه ،وكيفيدة
استخدام العالمات اللغوية بنجاح ،وبالسياقات والطبقات املقامية املختلفة ،الد
ينجز ضمنها اخلطاب ،والبحث عن العوامل ال جتعل من اخلطاب رسالة تواصلية
واضحة وناجحة))( )2لذا فإن دراسة العالقة بني العالمات ومستعمليها يع اجلمع
بني التواصل والتفاعل(.)3
ومبا أن الكالم هو فعالية تواصلية بني مرسل ومرسل إليه؛ فبالنتيجة يتجاذبده
قصدان :األول قصد اقإفهام؛ ألنه كالم موجه إىل الغري ،واآلخر قصدد التدأثري
واقإقناع؛ ألن هدفه التأثري املرسل إليه للوصول إىل بناء موقف جديد أو تغيري ،
فقصد اقإدعاء وقصد االعتراض يتكفالن بذلك ،فاملرسل يددعي ويسدتعد لده
واملتلقي يعترض ،ويطالب بالدليل ومن هنا تدتم املرداركة مددار الكدالم
وتواصله( )4وقد امنازت اآليات القرآنية بأساليب حجاجية ،وكان من الضدرورة
التركيز عليها كوهنا جعلت منه خطاباً حجاجياً بامتياز؛ إذ سعى دائماً اخلطداب
القرآين إىل التأثري اآلخر بغية إقناعه ،ومن اجلدير بالذكر أن هذا اخلطاب موجه
إىل متلقٍ عام (كوين) ال يتحدد بزمان ومكان.
إن الطروحات املقدمة اخلطاب القرآين تدعو إىل التأمل بغية تأسيس ملسار
واعٍ ،وقد ظهرت دالالت احلجاج مبعانٍ خمتلفة وكثرية ،اخترنا ما يناسب البحث
واخلطة ،فاخلطاب القرآين يتصف باحلجاج؛ ألنه ((جاء رداً على خطابات تعتمدد
عقائد ومناهج فاسدة ،فهو يطرح أمراً أساسياً ويتمثل عقيدة التوحيد ،ويقددم
احلجج مبستويات خمتلفة واملدعمة هلذا األمر ضد ما يعتقد املتلقون من املردركني
()1
()2
()3
()4

ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.213 :
األفعال الكالمية عند األصوليني.181 :
ينظر :جتديد املنهج تقومي التراث.244 :
ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.226 - 225 :
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وملحدين ومنكرين للنبوة واملعادين واجملادلني))( )1إذ تتجه حجج القرآن صدوب
حقائق األشياء ،على أن اخلطاب القرآين قريب من اقإنسان وفطرته فد ((ليس من
احلكمة أن خياطب بتفكري فلسفي ،وال بإسلوب علمي جدا  ،وإمندا خياطدب
بأسلوب سلس يغذي الفطرة ،ويرد الوجدان ويأخذ األلباب بأسلوب التقت فيه
سياسة البيان وبالغته بقوة احلق))( )2إن التواصل جاء اخلطاب القدرآين بلغدة
عربية خمتلفة عن جنس الرعر والنثر املتعار عليه على حد سواء ،فلغته أسسدت
لنوع خاص من التواصل تواصل اهلل مع اقإنسان قإنراء معرفة وتأصيلها ،ويذهب
الباحث علي سلمان إىل رأي يصطف معه البحث؛ إذ يرى أن ((إعجاز القرآن ال
ميكن أن يكون بنظمه فقط كما هو عند عبد القاهر اجلرجاين ألن النظم مجهدور
ضيق ،وإمنا هو فيما اشتمل عليه من ضروب احلجاج ،فاحلجاج مجهدور مهمدا
ضاق كوين دائماً ،وآية ذلك أن ما يربط بني اجلمهورين اخلاص والكدوين هدو
عماد اخلطاب احلجاجي))(.)3
وتتحكم العالقة التخاطبية مبعيار التواصل بني طر اخلطاب مدن خدالل
ظرو القول وسياقه؛ ملا له من تأثري مهم على عملية التواصل إذ ترتبط ظدرو
التواصل احلجاجي بد ((احلديث عن عالقة املخاطدب بالوضدعية التواصدلية،
وبالسياق الذي جيري فيه اخلطاب ،وله عالقة مباشرة بلحظدة بدايدة اخلطداب
وهنايته))( )4وهبذا كان متثل اخلطاب احلجاجي القرآن واضحاً علدى مسدتوى
التواصل والتفاعل بني ما هو لفظي وغري لفظي وبني عملية االتصال مدن خدالل
اللغة و((إن نظام الكلمات املتفق عليها من طر مجاعدة مدا السدتخدامها
التواصل ،هذ الكلمات ال معىن هلا حد ذاهتا ،لكن قد مت اختيارها واالتفداق
عليها لتع الريء الذي أطلقت عليه تلك الكلمة ،فكلمة ماء مثالً ال تررب لكن
الذي يررب هو سائل عدمي اللون والرائحة ،والذي أطلقت عليه تلك الكلمدة،
()1
()2
()3
()4

واحلوارwww.araiyat.com :

اقإقناع واملنهج األمثل للتواصل
اجلدل القرآن.141 :
النظرية احلجاجية البالغة العربية.5 :
لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب.155 :
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وأصبح يعر هبا))( )1ويرى إمربتو إيكو أن التواصل ((سريورة اجتماعية ال تتوقف
عند حد بعينه ،سريورة تتضمن عدداً هائالً من السدلوكيات اقإنسدانية :اللغدة
واقإمياءات والنظرة ،واحملاكاة اجلسدية والفضاء الفاصل بدني املتحددثني وهلدذا
سيكون من العبث الفصل بني التواصل اللفظي والتواصل غدري اللفظدي))( .)2إن
الغرض القصدي من التواصل هو التفاهم بني الذوات ،وهو حمصلة العالقة بني أنا
وأنت ،مما يترك اجملال فسيحاً إىل تواصل مزدوج ،يتأسس مبظهر عقالين مقدرون
بسياق لغوي تداويل ،يعتمد على الربهان وأسلوب احملاججة( )3وهبذا تتم عمليدة
االتصال والتواصل وكاآليت:

فاحلجاج فعالية تواصلية قائمة على التأثري ،وأهنذ املقاربة التواصلية هتدد
إىل استمالة املتلقي ،فإن من شروط إجناز هذا التواصل وجود (املرسدل والدنص
واملتلقي واملرتركات والضام اللغوي) وإن أي عيب ميس هذ العناصر سدتكون
عملية التواصل متعثرة؛ لذا على احملاج أن يتالىف هدذ العيدوب عدرب إنتاجده
اخلطابدي ،فهو الطر األول عملية التواصل الذي يضع القصدية الدنص
املرسل إىل املتلقي؛ فيتحول النص إىل بنية موجهة؛ وهبذا سيكون احلجاج تدداولياً
وحبسب مارتينيه أن ((إحدى وظائف اللغة االتصال وهي الوسيلة الد تسدمح
ملستعمليها الدخول عالقات مع بعضها البعض وهي ال تضمن التفاهم املتبادل
بينهم))( )4فعملية التواصل تتحقق بتبادل الرسالة بني الطرفني املرسدل واملتلقدي
وبالعكس؛ إذ يسعى املرسل واملتلقي إىل أن يضعا أمراً يريدان منه أن يكون موضع
التواصل والتفاعل فيما بينهما؛ وعليه ((تتجاذب مفهوم التواصل حقدول معرفيدة
بالغة التنوع وتكاد ترمل كل املنتوج اقإنساين فكل ما ميكن أن يرتغل كدرابط
()1
()2
()3
()4

علم نفس االتصال.47 :
استراتيجيات التواصل من اللفظ إىل اقإمياءة.11 :
ينظر :النظرية النقدية التواصلية.126 :
اللغة والتواصل.80 :
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بني اقإنسان وما يوجد خارجه وكل األشكال الثقافية ال تتحدد مدن خالهلدا
هوية األفراد وخترب عن انتماءاهتم إىل ثقافة بعينها  -لغة ولباساً وطقوسداً ومندط
عيش  -جيب النظر إليها باعتبار وقائع إبالغية تندرج ضمن حاالت االجتمداع
اقإنساين الذي يتخلى داخله الفرد طوعاً عن ملكوته اخلاص لكي يتوحدد مدع
اآلخرين))( )1فيتم التواصل عن طريق اقإقناع من طر املرسل ويتحقق عن طريق
االقتناع من طر املتلقي وبالعكس وتأسيساً هلذا يرى الباحث أن البالغة العربية
جمملها جاءت من أجل ((التواصل واالقناع واالمتاع))( )2وبناء على هذا ميكدن
أن تفضي هذ املقولة إىل أنه يوجد كل موقف تواصلي طرفان أحدمها نسدميه
الفاعل احلقيقي واآلخر فاعل على جهة التمكن وكالمهدا ينتميدان إىل لسدان
مرترك(.)3
يتم التواصل مع اخلطاب القرآين عن طريق فهمه وما حيتويه من آليات لغوية
الفتة ترد االنتبا  ،وتبعث على التأمل؛ مما يؤدي إىل حتقق الرسالة التواصلية الد
تتواشج مع اآلخر بسالسة ،فيتفاعل مع قصدية الذات املرسلة (املبلغة) ليؤدي ذلك
إىل االنسجام بينهما .إن االتصال القرآين جاء ضمن مقومات تردترط آليدات
حجاجية نصية توافرت لغته ،وما حتمله من مضمون حيايت موطن الددفاع
عن احلق والدعوة إىل التوحيد وسواها من الدعوات ،عن طريق التمكن اللغدوي
املدهش املرحون بالطاقة احلجاجية.
وميكن التمثيل بالتواصل احلجاجي اخلطاب املكي بتكليم اهلل تعاىل ملوسى
 بالواد املقد طوى كقوله تعاىل :فَلََمََّّا قَضََى مُُوسََى الْأَجَلَ وَسََةارَ بِأَهْلِِةهِ
آَنَسَ مِنْ جََانِبِ الطُُّّورِ نََارًًا قََالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُُوا إِِنِِّّي آَنَسْتُ نََارًًا لَعََلِّي آَتِِيكُمْ مِنْهََا
بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النََّّارِ لَعََلَّكُمْ تَصْطَلُُونَ  فَلََمََّّا أَتََاهََا نُُودِيَ مِنْ شََاطِئِ الْْةوََادِ
الْأَيْمَنِ فِِي الْبُقْعَةِ الْمُبََارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يََا مُُوسََى إِِنِِّّي أَنََا اللَّهُ رََبُّ الْعََالَمِنيَ 
وَأَنْ أَلْقِ عَصََاكَ فَلََمََّّا رَآَهََا تَهْتََزُّ كَأََنَّهََا جََانٌّ وََلََّّى مُدْبِرًًا وَلَمْ يُعََقِّبْ يََا مُُوسََى أَقْبِلْ
( )1استراتيجيات التواصل من اللفظ إىل اقإمياء.21 :
( )2التلقي والتأويل.38 :
( )3ينظر :النص والسياق.258 :
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َو َال تَخَفْ إِِنَّك مِنَ ا َآلمِنِنيَ )1(فاخلطاب يتضح فيه التواصل ضمن العالقة املبنيدة
بني العبد وربه وهي الشك عالقة أريد هبا التقريب ال اقإبعاد ومتثل هذ اآليدات
وما يليها تواصالً حجاجياً بني الطرفني.

( )1القصص.31 - 29 :
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الفصل الثاني

أسلوبية احلجاج التداويل

توطئة
يُُعىن هذا الفصل باحلجاج التداويل الذي يطرح املفاهيم اللسانية ال تددور
حول بنية النص التداولية ،والسيما مدونة مفعمة باألساليب احلجاجيدة الد
تتعالق فيما بينها حجاجياً ،ومن خالل عالقات هذ البىن األسلوبية وفاعليتدها
حميطها؛ لذا فإنه  -الفصل  -جاء لريكز على الروابط احلجاجية مبا حتملده مدن
دالالت حجاجية خاصة بالتداول؛ ألهنا تصل املقدمات بالنتائج ،مبدا تطرحده
السياق ،وعلى وفق هذا يأيت مبحث العوامل احلجاجية؛ لريبط احلجاج التدداويل
ببنية القول الواحد؛ فيمنحها هويته احلجاجية املفترضة ،ويصرح هبا عدن طريدق
دورها انسجام اخلطاب ،أما السالمل احلجاجية فمبحث ينطلق مدن احلجدج
املتدرجة من احلجة الضعيفة إىل القوية للوصول إىل نتيجة ما على أن تكون احلجج
ذات عالقات تراتبية فيما بينها ،وتنتمي إىل فئة حجاجية واحدة؛ ليفضي الفصدل
إىل األفعال الكالمية ال نعر منها عمق العالقة بني طر اخلطاب مدن سدياق
املوقف ،وكيف حتدث أثراً نفسيا أو سلوكياً املتلقي؛ ألن الكالم لده وثاقدة
باالجناز ،وخيتم الفصل نفسه بالتكرار ،ال بوصفه ظاهرة صوتية ،وإمندا بوصدفه
ظاهرة حجاجية تداولية ،ملا له من دور لفت انتبا املتلقي إىل الداللة أو الفكرة
ال حيملها املكرر بغية االقتناع مبا محله من تأثري وبالنتيجدة التدأثري فاالقتنداع.
شكلت مباحث هذا الفصل تصورات تداولية للنص احلجداجي ،وحاولدت أن
تقترب من اقإجابة عن التساؤل الذي يفضي إىل مدى معرفة املرسدل بداملتلقي،
وكذلك معرفة تأثري هذا اخلطاب فيه ،باستحضار التقنيات احلجاجية ال شكلت
املفاهيم األساسية للتداولية ،وهذ التقنيات حبسب النظرية احلجاجية تعىن بعدرض
قضية ذات إشكالية خمتلف عليها حياول املرسل إقناع املتلقي هبا ،وإن مدا يريدد
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املرسل إقناع املتلقي به متثل وجهة نظر حول موضوع ما؛ وبذلك يدتم حتديدد
تركيب اجلملة واالشتغال على بنيتها ال ترتبط بالسدياق واملقدام وعالقتدهما
مبستعمليها؛ ومدى إجنازية اجلمل لفعل التواصل والتفاعل.
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الروابط الحجججية
تدور معاين الروابط املعجم العربدي حول التوثيق والتثبيت والرد( )1أما
االصطالح فهي(( :العالقة ال حتصل بني شيئني ببعضهما البعض ،ويتعني كون
الالحق منهما متعلقاً بسابقه))( )2فثمة عالقة  -إذن  -سياقية بني معنيني ،تربطهما
واسطة تدل على تلكم العالقة ،فالربط حلقة وسطى بني االرتباط واالنفصال()3وملا
كانت اللغة هلا وظيفة حجاجية ،وكانت التسلسالت اخلطابية فيها حمددة بوساطة
بنية األقوال اللغوية بتوظيف مؤشرات لغوية خاصة باحلجاج توصدف بدالروابط
احلجاجية( )4فعليه ال ميكن معرفة قيمة هذ الروابط احلجاجية إال من خالل دورها
الربط احلجاجي بني قضيتني ،على أن تكون هاتدان القضديتان حجاجداً
اخلطاب ،وأن وجود الرابط احلجاجي ال يكفي وحد للنهوض بالداللة احلجاجية
برمتها ،ما مل تكن مثة عالقة بني القولني؛ فد ((لكل قدول دورٌ حمدددٌ داخدل
االستراتيجية احلجاجية العامة))( )5إذ تؤدي الروابط احلجاجية على وفق ذلك مهمة
إبراز الداللة احلجاجية حبكم تواشجها مع نسيج النص؛ ألهنا تربز ضمن مكوناتده
اللغوية ال تأيت ضمن((خليط من الروابط والعوامل تتطلدب النظدر الوجدو
والفروق بينها للوقو على أيها أقوى حجاجاً أو ما يتولد عدن تعاملدها مدن
فروق))( )6إذ تتفاعل هذ الروابط داخل نسيج اخلطاب؛ لتخلق الداللة احلجاجية؛
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر :لسان العرب :مادة :ر ب ط.
معجم املصطلحات النحوية والصرفية.90 :
ينظر :نظام االرتباط والربط تركيب اجلملة العربية.10 :
ينظر :احلجاج واملعىن احلجاجي.63 :
احلجاج الفلسفي.58 :
درو
نظرية احلجاج اللغة.377 :
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مما جيعل التوقف عندها أمراً البد منه لدورها الفاعل واملهم النص فد ((الروابط
احلجاجية ال ميكن أن نعر قيمتها احلجاجية إال بالعودة إىل سياقها؛ لدذا تعدد
الروابط مؤشراً مهمته القيام بعمليات حجاجية))( )1نكرف مدن خالهلدا عدن
استراتيجية املرسل أمام املتلقي ،و هذا تعبري عن موقف املرسل من املتلقي ،ومن
املتحدث عنه أيضاً ،وبالنتيجة يكون هنالك فهم جيد لألفكار املطروحة من أجل
تدعيم قوة ما وبياهنا النص اخلطابدي فالتأثري اخلصم أو املتلقي يدؤدي إىل
جلوء املرسل إىل آليات قإثبات االدعاء من أجل التمكن من هذا التأثري من خدالل
مسات هلا عالقة باملقام املعر فد ((هذ العملية ختضع لعملية تفكري تساير املنطق،
وتأخذ وضعية املخاطب االجتماعية واملادية ومؤهالته الفكرية بعدني االعتبدار؛
فيحصل أن يكون اقإقناع إما واضحاً يستخلص من املعطى الظاهري للخطداب،
وإما أن يكون ضمنياً يستخرج من املعطى االجتماعي االقتضائي للخطاب))(.)2
يرى ديكرو أن الروابط احلجاجية ختدم التوجه احلجاجي ،والسديما هدي
ليست شيئاً مضافاً إىل اللغة ،بل إهنا موجودة نظام اللغة الداخلي ،وأن الروابط
بصورة عامة ال تنحصر وظيفة أحادية فقط هي األغراض اللغوية ،ولكنها أيضاً
تؤدي أغراضاً استداللية حجاجية ،فضالً عن وظيفتها الرابطة( )3فتسهم مسدامهة
فاعلة االنسجام والتماسك النصي؛ لتغري متقبل اخلطاب إغراء رمبا حيمله على
اقإذعان أو التسليم بأطروحة احملاج ،والسيما إذا كان املتلقي يتزود من املرسدل
مبعرفة مل يكن يعرفها سابقاً بإنراء حدث إقناعي موجه إىل التدليل علدى صدحة
الدعوى إذ إن ((هنالك بعض األدوات اللغوية ال يكون دورهدا هدو الدربط
احلجاجي بني قضيتني ،وترتيب درجاهتا بوصدف هدذ القضدايا حججداً
اخلطاب))( )4إذ تضفي الروابط على النص االتساق ،وربط اجلزء مبعنا من أجدل
تدعيم قوة ما وبياهنا ،يقال ضمن املواضعة االجتماعية ال ختضع للمعرفة الردعبية
Ducrot, Lesehlles argumentation p. 15

( )2االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله.101 :
( )3ينظر :نفسه.104 :
( )4استراتيجيات اخلبطاب.58 :
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()1

املتداولة .ومتثل هذ الروابط عالقة الرخص بأفعاله وما يتركه من تدأثري علدى
املتلقي ،وهي تؤدي دوراً متميزاً زيادة اقإقناع( )1ألهنا تصل املقدمة باالستنتاج،
وتتدخل توجيه الداللة احلجاجية( )2وترتمل اللغة العربية كسواها من اللغدات
على الروابط احلجاجية ال ال ميكن معرفتها إال باقإحالة إىل قيمتدها احلجاجيدة،
ونذكر منها هذ الروابط (بل ولكن ومث وحىت ومبا أن ،مع ذلك ووالسديما وألن
و ...إخل)( )3وسيقتصر الباحث على دراسة الروابط (بل ،لكن ،مث ،حىت) ألهنا من
أكثر الروابط وروداً السور املكية ،فضالً عن إسهامها وفاعليتها الواضدحة
إبراز الداللة احلجاجية للنص وجعلها النص أكثر تأثرياً أداء املعىن املقصدود؛ إذ
إهنا ((متثل الروابط التداولية احلجاجية النص ،فتحقق الوظيفة احلجاجيدة مدن
خالل أهنا تضمن تالحم أجزاء النص ،وعناصر واتصال بعضه ببعض))( )4كما أن
هذ الروابط هلا كثرة االستعمال داخل اخلطاب ،واحلوارات اليومية ،وعالقاهتا
القوية ،والواضحة مع املعىن الضم واملضمر( )5فالروابط تدؤدي إىل االنسدجام
التلفظي النص باتساع هذا النص أو ذاك أو تدرج احلجة فيه؛ ألن هذ الروابط
هلا القدرة على أن تسلسل القضايا ،ومن هنا تنقل الروابط احلجاجية امللفوظ مدن
بنية اقإخبار واقإبالغ إىل بنية احلجاج ال هي من أهم املرتكزات ال تستند إليها
الداللة التداولية للحجاج دراستها للغة ،فالروابط احلجاجيدة أدوات إجرائيدة
تنفتح على سياقات خمتلفة بفعل ما يوظف فيها من آليات لغويدة خمتلفدة ،بغيدة
إيضاح الداللة احلجاجية ال يؤديها الرابط بكيفية سليمة .تطرح قضية التدرابط
احلجاجي إشكالية أساسية بالنسبة إىل بنيوية اخلطاب املثايل؛ ألهنا تددور حدول
التساؤل عما جيعل من اخلطاب وحدة متماسكة ألن الروابط تقع بني اجلمل( )6وملا
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر :احلجاج الدر اللغوي الغربدي.74 :
ينظر :حتليل اخلطاب ضوء املناهج النقدية املعاصرة.117 :
ينظر :احلجاج الدر اللغوي الغربدي 74 :واللغة واحلجاج.55 :
نظرية احلجاج اللغة.376 :
ينظر :اللغة واحلجاج.56 :
ينظر :نظرية احلجاج اللغة.371 :
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كان اخلطاب اللغوي املتسم باقإقناع خيضع جدوهر إىل القواعدد اللغويدة،
فبالنتيجة له القدرة على تقدمي الداللة احلجاجية من خالل الدروابط احلجاجيدة
املذكورة آنفاً ال سنبدأ بدراستها على الترتيب ،على وفدق كثدرة وروردهدا
حجاجياً اخلطاب املكي وهي:
 - 1الرابط (بز):

تعد األداة بل من الروابط املهمة اخلطاب املكي ،ليس ألهنا تقنيدة مدن
تقنيات اقإضراب فحسب ،وإمنا ألهنا من الروابط ال ((تقيم عالقدة حجاجيدة
مركبة من عالقتني حجاجيتني فرعيتني تسريان اجتا النتيجة املضادة ،أي بدني
احلجة القوية ال تأيت بعد (بل) والنتجية املضادة للنتيجة السابقة))( )1وتأيت (بدل)
مبعناها اجلامع لإلضراب؛ أي انصرا القول أو احلكم إىل ما يأيت بعد بل ،فتدارة
احلكم وتارة جملرد التنقل من خدرب إىل
تأيت قإبطال معىن الكالم ،فهي انصرا
آخر مع عدم إبطال اخلرب األول( )2إذ إهنا إذا دخلت على اجلمل كانت تدل علدى
اقإضراب اقإبطايل أو االنتقايل( )3ويقصد باقإضراب اقإبطايل ،أن تأيت اجلملة بعدد
بل تبطل هبا معىن اجلملة السابقة كقولنا :ليس يوسف مالكاً بل برراً؛ إذ إننا
أبطلنا مالئكية يوسف  وأثبتنا برريته بالرابط بل( )4أما اقإضراب االنتقدايل؛
فهو أن ينتقل اخلطاب بنا من غرض إىل غرض آخر ،مع عدم إرادة إبطال الكدالم
األول( )5مثل :جنح حممد االمتحان بل دخل اجلامعة.
إن ما يهمنا (بل) هنا هو إضراهبا االنتقايل ،أي عندما يكون اقإضدراب
على جهة الترك؛ لالنتقال من حجة إىل حجة من غري إبطال احلجة األوىل ،وإقامة
عالقة حماجة بينهما ختدم النتيجة ،فد (بل) ال تكون لإلضراب االنتقايل هي من
()1
()2
()3
()4
()5

اللغة واحلجاج.63 :
ينظر :التحرير والتنوير.226/16 :
ينظر :معاين النحو.224/3 :
ينظر :اجلامع قإحكام القرآن.281/11 :
ينظر :النحو الوا .446 - 445/3 :
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النمط احلجاجي؛ ألهنا تقيم عالقة حجاجية مركبة من عالقتني حجاجيتني ترتبطان
بنتيجة ،تأيت ضمناً فتتواشج مع احلجة القوية ال تأيت بعد بل ،فتردري اجتدا
النتيجة املتوخاة وقد تكون النتيجة مضمرة(.)1
إن اقإضراب االنتقايل يصور لنا الداللة احلجاجية؛ ألنه ينتقل بنا من حجدة
إىل أخرى؛ ألن ذلك يترك أثراً نفسياً لدى املتلقي ،والسيما األلفاظ سدتكون
حيز اقإضراب (االمتناع) فيتوافر بذلك املعىن املراد من الدنص؛ ألن اقإضدراب
االنتقايل ((انتقال من شيء إىل آخر من غري إبطال ملا سبق))( )2فتكون احلجة بعدد
بل أقوى.
إن اقإضراب االنتقايل الذي يكون مبايناً ملا قبله وبعد يعطي للمتلقي حالة من
االنتبا والتأمل واقإذعان؛ ألن النفس اقإنسانية تنتبه لسرعة االنتقال هبا من معىن إىل
آخر أو حجة إىل أخرى ،والسيما إذا كان املعىن اآلخر أو احلجة األخدرى هدي
األقوى ،وتركل نتيجة غري متوقعة لديه ،فيتحقق بذلك التوازن وقدرع احلجدة،
وتعديل فكرة أو معتقد؛ إذ إنه يتعلق بتقدمي أفكار أو أخبار موجهدة إىل املتلقدي؛
قإنراء حدث إقناعي موجه إىل التدليل على صحة الدعوى املطروحة اخلطداب،
فاستعمال الرابط اقإضرابدي االنتقايل بل يفضي إىل إعداد املتلقي ذهنياً وإصدغائياً،
وتزويد مبعرفة مل يكن يدركها مسبقاً؛ ألن الرابط غالباً ما يكردف اسدتراتيجية
املرسل أمام املتلقي كما قوله تعاىل :قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتََاكُمْ عَذََابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ
السََّّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُُونَ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِنيَ  بَلْ إِِيََّّاهُ تَدْعُُونَ فَيَكْشِفُ مََا تَدْعُُونَ
إِلَيْهِ إِنْ شََاءَ وَتَنْسَوْنَ مََا تُشْرِكُُونَ )3(إذ تتعالق هنا بنية امللفوظ التقوميي والتذكريي
لإلنسان عندما يأتيه العذاب؛ فيتخذ موقف التضرع إىل اهلل دون سدوا  ،فتصدحح
العالقة عندئذ بني املرء وربه وقت الردة ،ومن هنا تسىن للدنص أن يلتقدي هبدذ
املواضعة العرفية والنفسية؛ لكي يصل املقدمة بالنتيجة ال ترري إىل تثبيت الدعاء هلل
تعاىل دون سوا  ،فقد أسهم الرابط االنتقايل (بل) حتقيق ندوع مدن الفعاليدة
( )1ينظر :اللغة واحلجاج.63 - 61 :
( )2البحر احمليط103/4 :
( )3األنعام .41 - 40
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التواصلية ،لتعاضد احلجة مركزية النسق الفعلي وإشراك اجلمهور مدن خدالل
الردة ال مير هبا املرء وحيداً ،فال جيد ما يتعلق به سوى اللجوء إىل اهلل حىت لدو مل
يكن مؤمناً به ،وقد أكد النص هذ احلالة بتقدمي املفعول به جوازاً علدى فعلده
االستفهام التقريري الذي أفضى للتعجب (أغري اهلل تدعون) إذ يأيت التقددمي هندا؛
لتوكيد مقام احملاجة قضية العقيدة ،والسيما إنكارهم وجود اهلل والبعدث ،وقدد
عزز الرابط (بل) الداللة احلجاجية لدعوة اهلل تعاىل احملن دون سوا ((ملا تضدمنه
الكالم السابق من معىن النفي؛ ألن معىن اجلملة السابقة النفي وتقديرها ما تددعون
()1
أصنامكم؛ لكرف العذاب وهذا كالم حق ال ميكن أن تنكرو وتضربوا عنده))
وكأنه يتضمن أال أحد تدعون سوى اهلل عند احملن .كما شكل الدرابط احلجداجي
(بل) قوله تعاىل :وَلَقَدْ ذَرَأْنََا لِجَهََنَّمَ كَثِِرياً مِنَ الْجِِنِّ وََالْأِنْسِ لَهُُةمْ قُلُُةوبٌ ال
يَفْقَهُُونَ بِهََا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُُونَ بِهََا وَلَهُمْ آذََانٌ ال يَسْْةمَعُُونَ بِهََةا أُُولَكِِةكَ
كََالْأَنْعََامِ بَلْ هُمْ أَضََلُّ أُُولَكِكَ هُمُ الْغََافِلُُونَ )2(عالقة حجاجية قارة قإقامدة بنيدة
مركبة ،جاءت احلجة األوىل تصف حوا هؤالء باملعطلة ،وغري مسدتعملة ألن
العالقة ذات مسار يدحض ويعطل حوا هؤالء ،إذ أخذت مساراً حجاجيداً أدى
إىل حدث إقناعي ،وبالنتيجة يتسىن الطعن بفكر هؤالء ويسوغ الد (الذرء) هلدم
جهنم ،فضالً عن كثرهتم وذلك للوصول إىل عملية توازن مقنع ملا سيأيت بعد بل من
حجة أقوى؛ من أجل أن يتساوق الكالم وصفهم وما آلوا إليه فليست ((بدل
قوله تعاىل :بَلْ هُمْ أَضََلُّ رجوعاً عن األول ،وإمنا هي لالنتقال مدن إخبدار إىل
إخبار))( )3فقد شبههم باألنعام؛ لعدم انتفاعهم مبا أعطاهم اهلل من حدوا وعقدل
يعرفون من خالهلا احلق من الباطل ،مث انتقل بالرابط احلجاجي بل إىل ما هو أشدد
حجة بقوله( :بَلْ هُمْ أَضََلُّ) فالرابط االنتقايل قد أظهر شدة ضدالهلم علدى جهدة
املبالغة؛ لكي يتسىن الطعن فيه على حنو أكثر إقناعاً وتدأثرياً؛ ألن األنعدام تددرك
بالفطرة من املنافع واملضار وهؤالء ليسوا كذلك.
( )1البحر احمليط.334/4 :
( )2األعرا .179 :
( )3البحر احمليط.428/4 :
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وقد عرض اخلطاب النص املكي عرضاً حجاجياً؛ مما أدى إىل شدة بدروز
الفكرة املراد إيصاهلا واحملاججة هبا قوله تعاىل :قََالُُوا يََا مُُوسََى إِِمََّّا أَنْ تُلْقِِةيَ
وَإِِمََّّا أَنْ نَكُُونَ أََوَّلَ مَنْ أَلْقََى قََالَ بَلْ أَلْقُُوا فَإِذََا حِبََالُهُمْ وَعِصِِيُّهُمْ يُخََيَّلُ إِلَيْْةهِ
مِنْ سِحْرِهِمْ أََنَّهََا تَسْعََى )1(إن إما الررطية التفصيلية بعد قول السحرة شدكلت
مدركاً ذهنياً؛ ذلك لورودها مقام التخيري املوجه ملوسى  ويبدو أن السحرة
((استدرجو إىل التخيري اقإلقاء أيكون هو البادئ أم يكونون هم البدادئني مبدا
معهم؛ ليكون إلقاؤ العصا بعد السحرة قذفاً باحلق على الباطل ،فيدمغه فإذا هدو
زاهق))( )2ولعل موسى  أدرك رغبتهم بالبدء بترشح التخيري الثاين (أَنْ نَكُُدونَ
أََوَّلَ مَنْ أَلْقََى) فالفعل املاضي (ألقى) استعمل قبل اقإلقداء ،وأن عمليدة اختيدار
املعطيات اللفظية النص تظهر هذ الرغبة األوىل اقإلقاء الذي  -بنظدرهم -
سيعرضون خبصمهم وعند ذاك ستكون الغلبة كما ظنوا ،لكن النص قد اكتسدب
بفضل الرابط احلجاجي (بل) قيمة تأسس عليها مدار احلجداج ،مدن خالهلدا
لد ((حتقيق وحدة معنوية بني األلفاظ واجلمل يصل بعضهما ببعض))( )3من خالل
قول موسى  :بل ألقوا لإلضراب واالنتقال؛ إظهاراً بعدم املبداالة بسدحرهم
فد (بل) مل تبطل ما قبلها ،وإمنا تركته دون إبطال ،لكنها جاءت حبجة أخدرى
هي حتول عصا موسى  إىل أفعى حقيقية؛ والنتيجة فدوز موسدى  علدى
السحرة.
وجند الداللة احلجاجية لد (بل) واضحة قوله تعاىل :قََالُُوا أَأَنْتَ فَعَلْْةتَ
()4
هَذََا بِِآلِهَتِنََا يََا إِبْرََاهِِيمُ قََالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِريُهُمْ هَذََا فََاسْأَلُُوهُمْ إِنْ كََانُُوا يَنْطِقُُون
فقد أعان هذا الرابط احلجاجي على فهم املعىن الظاهر أو اخلفي ،والسديما عندد
التأمل عملية التكهن مبآالت اخلطاب احلجاجي بتقنية بسط املعلوم من اجلميدع؛
ليترشح منه حجة بالغة للجميع؛ ألن الكيفية ال خاطب إبراهيم  هبا قومه بعدد
()1
()2
()3
()4

طه.66 - 65 :
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.699/4 :
حتليل اخلطاب ضوء املناهج النقدية املعاصرة.117 :
األنبياء.63 - 62 :
77

الرابط ،جاءت قوية احلجة لتحفيز عقوهلم على التنبه والتيقظ على أهنم يعبدون ماال
ينطق ،وهذا ما ينا العقل ألهنم ((سألو لكي يعتر ليؤذو فظهر منه ما انقلدب
األمر عليهم))( )1ففي جوابه (قََالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِريُهُمْ هَذََا فََاسْأَلُُوهُمْ إِنْ كََانُُوا يَنْطِقُُونََ)
حجة لقومه ألن الرابط (بل) قد علق به اجلواب عن قضية تكسري األصدنام علدى
كبريهم؛ ألنه يريد أن جيعلهم يذعنون ألمر بوصف ما جاء بعد الدرابط االنتقدايل
يرتدي لبوساً يري بتوسل الوثاقة العقلية ،بتوظيف اليقينيات وهدي عددم النطدق
لألصنام ،ومن خالل استرفاد هذ احلاسة وتوظيفها بالفعل (إسألوهم)مت له مدا أراد
ألن هؤالء قد سألو أيضاً بقوهلم( :قََالُُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذََا بِِآلِهَتِنََا يََا إِبْرََاهِِيمُُ) فجرى
نقل السؤال بالرابط احلجاجي االنتقايل إىل كبريهم وإىل حطام األصدنام ،فاحلجدة
جاءت ذات نسق شرطي (إِنْ كََانُُوا يَنْطِقُُونَ) فاجلزاء متوقف هنا على حتقق الررط،
وهو شرط النطق الذي هو مستحيل التحقق فضالً عن حجة مضمرة أخرى ،وهدي
عدم احلركة لكبري األصنام ،فكيف له القدرة  -إذن  -على التكسري كما أن بقيدة
األصنام مل تستطع الدفاع عن نفسها فأي آهلة هذ ؟!! على أننا هنا نرري إىل فعدل
تكسري األصنام فد ((ما فعله كبريهم وما كذب إبراهيم؛ ألهنم لو نطقوا فكدبريهم
فعل ،وإن مل ينطقوا فكبريهم مل يفعل شيئاً ،فما نطقوا وما كذب إبراهيم))( )2وهذا
ما جعله يبطل دعواهم فحاججهم بعد الرابط بطريقة علمية أثدارهتم ،ومدا تدرك
إبراهيم  لكبري الصنم إال لكرف زيف حميطهم االعتقادي الكاذب ،فقام الرابط
(بل) االنتقايل بإعالء احلجة عليهم ،فلم يكن ((قصد إبراهيم صلوات اهلل عليده إىل
نسب الفعل الصادر عنه إىل الصنم ،وإمنا قصد تقرير لنفسه وإثباته هلا على أسلوب
تعريفي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم))( )3إذ قام بالربهنة على تدداعي
معتقدات سوا .
إن التنويه إىل عوج ما معتقد املتلقي يأيت ضمن تقنية هتلهل أنظمة الربهنة
عند من خالل دحض مزاعمهم عن طريقه وجيعلهم يلقون احلجة على أنفسدهم
( )1تفسري الرازي.185/22 :
( )2االحتجاج.104/2 :
( )3الكرا .577/2 :
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وجعلهم أسارى تفوهاهتم ،كما قوله تعاىل :قََالَ هَلْ يَسْمَعُُونَكُمْ إِذْ تَدْعُُونَ
أَوْ يَنْفَعُُونَكُمْ أَوْ يَضُُرُُّّونَ  قََالُُوا بَلْ وَجَدْنََا آبََاءَنََا كَذَلِكَ يَفْعَلُُةونَ )1(فطبيعدة
االستفهام الوارد؛ لغرض التنبيه وإقامة احلجة عليهم ومتكنها منهم وهو ما جنم
السري قدماً إىل إلقاء احلجة على أنفسهم؛ ألن عدم مساعها للدعاء وعددم ضدرها
ونفعها متحقق عندهم ،فما كان لديهم من جواب سوى االنتقال حلجة أخدرى
كانت ضدهم وليست هلم حققها الرابط احلجاجي االنتقايل (بل) بأهنم إمنا يفعلون
ذلك؛ ألهنم وجدوا آباءهم على هذ الطريقة أو العبادة من دون تأمل وتفكدري
صحتها وجدواها!! ألن ((هذا التقليد األعمى لآلباء ،هو املنهج الوحيدد الدذي
يضمن هلم البقاء امتيازاهتم ،فاألفكار اجلديدة حتدث تغيرياً شدامالً حيداهتم
الفكرية كالسيف املسلط على احلرية الفكرية))( )2إن املسار احلجاجي الوارد قبدل
(بل) جاء ضمن دعوة قإثبات قضية عدم أهلية العبادة لألصنام ،وإن هذ احلجدة
قد قوبلت باالنتقال إىل حجة عليهم بتقليدهم األعمى لآلباء؛ إذ استمدت احلجة
ضدهم من انتقاهلم إىل جواب آخر وهو أهنم ليسوا سوى مقلدين آلبائهم!!!.
كما أضفى الرابط (بل) االتساق بربط أجزاء النص بعضه ببعض؛ ألن ((القيمدة
الداللية ال تكمن الرابط ،لكنها كامنة العالقات ال تربطه مبلفوظدات أخدرى
تعمل على جعله مقبوالً))( )3لذلك سعى النص املكي إىل العرض والردرح ،وجعدل
الروابط احلجاجية ((عالمات تتدخل على مستوى الوصف الداليل للغة الطبيعية))( )4إذ
إن امللفوظ ذاته ينطلق من أن احلجاج يقوم على ما ميكن أن يصلح موضوعاً قإبدداء
رأي قضية مهمة ،والسيما إذا كان املرسل يريد أن يعرب عن موقفه الرافض لظاهرة
ما كما قوله تعاىلَ :إِِنَّكُمْ لَتَأْتُُونَ الرِّجََالَ شَهْوَةً مِنْ دُُونِ النِّسََاءِ بَلْ أَنْْةتُمْ قََةوْمٌ
تَجْهَلُُونَ )5(فقد أنكر لوط  على قومه هذا االحنرا األخالقي فهدم ((خدالفوا



()1
()2
()3
()4
()5

الرعراء.74 - 72 :
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مجيع العاملني من األنواع ال فيها ذكور وإناث؛ إذ ال يوجد من بيندها مدن يدأيت
الذكور))( )1إن السريورة هلذا الرابط كرفت عن إعالن مهم آلفات تسدود اجملتمدع
الذي فيه هذا النبدي ،نلمس ذلك من ورود الفعل(تأتون) املؤكدد بدالم التوكيدد
املزحلقة ،بدالً من (جتيئون) ألن ((اقإتيان جميء بسهولة))( )2فاألمر كدان مستسدهالً
عندهم ،وال جيدون أحداً حياججهم واستمروا فيه فالفعل املضارع (تأتون) دل علدى
االستمرارية واالعتياد والتفري والتجذر؛ ألن الفعل (أتى) يستعمل القرآن الكدرمي
((دليالً على البعد سواء أكان البعد مكانياً أم زمانياً أم نفسياً))( )3وإن املعطى (احلجدة)
ربط بالرابط احلجاجي (بل) الذي أضرب عن إتياهنم الرجال لفعل الفاحرة وتبكيتهم
على ذلك واالنتقال إىل جهلهم عاقبة هذا الفعل ،وكأنه ينتظر من خدالل فعاليدة
الرابط (بل) اقإجابة أو ردة فعل منهم فَمََا كََانَ جَوََابَ قَوْمِهِ إِ َّال أَنْ قََالُُوا أَخْرِجُُةوا
آلَ لُُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِِنَّهُمْ أُنََاسٌ يَتَطََهَّرُُونَ )4(مما يدل على أنده يقصدد اقإقنداع
واالستمالة فأراد أن يكون منطقياً فسعى إىل ربط ذلك باجلهل ألنه الرابط احلجاجي
بل له فائدة ((توكيد مضمون احلكم وتقرير ))(.)5
وللتأثري على اخلصم يلجأ املرسل إىل آليات قإثبات دعوا  ،وللتمكن من هذا
التأثري توظف مسات هلا عالقة باملقام املعر كما قوله تعاىل :أَأُنْْةزِلَ عَلَيْْةهِ
()6
ذابِ
الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنََا بَلْ هُمْ فِِي شََكٍّ مِنْ ذِكْ ِري بَلْ لََمَّا يَذُُوقُوا عَ َ
إن استغراهبم وتعجبهم من نزول الذكر على النبدي  من دوهنم اعتدرا
منهم على أهنم ((أنكروا أن يتميز حممد  هبذا الردر مدن بدني أشدرافهم
ورؤسائهم ،وقد كرر هذا املعىن كثرياً القرآن ...وإنكارهم للذكر لديس عدن
علم))( )7وإمنا عن شك من كونه ذكراً أصالً ،ولعلهم ذكرو جماراة للمتداول بدني
()1
()2
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املسلمني بتوظيف الرابط (بل) الذي ثبت شكهم هذا (بَلْ هُمْ فِِي شََكٍّ) إذ أصبحت
هذ العبارة النسق احلاضن الذي سيأيت بعد ما ينبثق عنه من نتيجة متوقعة احلصول،
ضمن موجهات إثباتية وموجهات إلزامية ،أما املوجه اقإلزامي فهو قد متثل بدالرابط
احلجاجي الثاين (بَلْ لََمََّّا يَذُُوقُُوا عَذََابِ) أي مل يذوقوا عذابدي بعد ،فإذا ذاقو زال
منهم الرك وأيقنوا صحة الذكر( )1منتقالً هبذا الرابط إىل الزمن املسدتقبل الدذي
سيثبت هلم من خالل العذاب صحة هذا الذكر؛ ألن سبب شكهم هدو أهندم مل
يتذوقوا العذاب وبالنتيجة قوََّّت (بل) احلجاجية ال أفضت إىل نتيجة حتمية العذاب
هلؤالء .والنتيجة عدم استعجال العذاب الذي سيوقنون به بالقرآن ،وقد جاء توظيف
األداة (ملا) بعد (بل) لزيادة الربهنة القائمة على االستمرارية الزمنية ،وتوقع حصدول
املنفي ال حمالة ليحدث واقعاً إثباتياً املستقبل؛ ملا حتمله األداة من قيمة زمنية ،متتدد
من املاضي املستمر إىل احلاضر؛ ألن ((النفي بد (ملا) يكون متصالً بدزمن الدتكلم،
وأن املنفي هبا فيه معىن التوقع))( )2كما ساعد الفعل (يذوقوا) الذي حقق االسدتعارة
املكنية على حتقق ما سيؤول إليه األمر فيما بعد ،والسيما أن هذا الترخيص جداء
عن طريق حاسة مؤثرة النفس؛ فالترخيص ((قادر على حتقيق اقإثارة والدهردة
وحتفيز الذهن مبحفزات واضحة ،وإن مل تكن مرئية))( )3فللذوق فضل علدى بقيدة
احلوا ؛ ألن اقإنسان إن كان جاهالً بريء ال يعرفه مشه ،فإن عرفه ذاقه إمعانداً
اقإدراك( ،)4وإن الرابط (بل) قد رفع من قيمة التأثري املتلقدي بفعدل اقإضدراب
االنتقايل الذي عضد احلجة بأن شكهم الذكر سيكون يقيناً بالقصدية املعلنة بفعل
هذا الرابط الذي أثبت قضية وجود اجلزاء للمسديئني؛ ألن اخلطداب احلجداجي
بالروابط احلجاجية النص يبىن عن طريق ((تسلسل األقوال ،وتتابعهدا إجنداز
تسلسالت استنتاجية داخل اخلطاب))( )5وميكن بوساطته التددرج احلجدج .إن
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العالقة التخاطبية احلجاجية التتم صورهتا الكلية إال باختيدار املرسدل القالدب
املناسب خلطابه ألنه يريد أن يستميل املتلقي إليه كقوله تعاىل :هَلْ أَتََاكَ حََةدِِيُُ
الْجُنُُودِ  فِرْعَوْنَ وَثَمُُودَ بَلِ الَّذِِينَ كَفَرُُوا فِِي تَكْذِِيبٍ )1(فإن الرابط (بل) أقام
عالقة حجاجية مركبة من عالقتني حجاجيتني فرعيتني ،عالقة بني حجة إطالعهدم
على أخبار فرعون ومثود وسواهم والنتيجة (االعتبار واالتعاظ) وعالقدة حجاجيدة
ثانية تسري اجتا النتيجة املضادة؛ أي بني احلجة القوية ال تدأيت بعدد الدرابط
احلجاجي (بل) وهي (الَّذِِينَ كَفَرُُوا فِِي تَكْذِِيبٍ) أي أهنا أتدت نتيجدة حجاجيدة
تقريرية بأداة املساءلة (هل) بوصفها هنا أتت مبعىن (قد) ال تفيد التوكيدد ،ومدن
خالل استرفادها هذا املعىن الذي يوجب التصديق حسمت قضية حديث فرعدون
ومثود ،فقررت بالطلب االستفهامي من خالل ما محلته األداة من طاقدة حجاجيدة
أقنعت املخاطب بتداولية احلديث ،وقدمه للرد على مزاعم جهلهم ،فجاء بدالرابط
احلجاجي؛ لكي يقوي حجة هذ األحاديث وصدقها ،أتى بصلة املوصدول مجلدة
فعلية (كفروا) بني املبتدأ (الذين) وخرب ( تكذيب) مما جعل التكذيب موجهاً هلم
حصراً؛ ألهنم مسعوا قصص ما حل مبن قبلهم ووقعوا على آثارهم ،ومع ذلك فهدم
مستمرون تكذيب شديد للقرآن و((هذا إضراب انتقايل من الفظيع إىل األفظدع،
وكأنه قيل :ليس حال هؤالء بأعجب من حال قومك؛ فإهنم مع علمهم مبا حل هبم
مل ينزجروا))( )2فقد جاءت شبه اجلملة ( تكذيب) تدل على االستمرار والدميومة
حجة أقوى من سابقتها؛ فأعطت نتيجة مضمرة ،وهي أن تكذيبهم من أجل الذود
عن نفوذهم احلياة ،ومن هنا مت ربط القول مبقصديته التداولية والسياقية واملقاميدة
بتدرج العالقات القائمة على ربط احلجج والنتائج؛ إذ إن احملاج يتخذ مدن معرفدة
املقام أرضية لبث حججه ،والسيما إذا كان هذا املقدام يقدع ضدمن التدداول
االعتقادي؛ ألن احلجاج قد مت بذكر أحاديث األمم املاضية؛ ملا لألحاديدث مدن
((مكانة رفيعة نفو البرر على اختال أجناسهم ولغاهتم ومللدهم وحنلدهم،
( )1الربوج.19 - 17 :
( )2الكرا .240/4 :
82

وذلك ملا فيها من استهواء للنفو ))( )1ودحض مزاعمهم لتبدالت مضمونية
املتلقي ...وهي التكذيب!!.

فكر

 - 2الرابط (لك ):

تعد األداة (لكن) من الروابط املدرجة للحجج القوية؛ لذا لقيدت اهتمامداً
كبرياً عند إنسكومرب وديكرو فقد ميزا وجود هذا الرابط اللغدات األخدرى
أيضاً( ،)2وملا كانت الروابط احلجاجية ((مجلة من األدوات توفرها اللغة ويستغلها
الباث؛ لريبط بني مفاصل الكالم ،ويصل بني أجزائه فتتأسدس عنددها العالقدة
احلجاجية املقصودة ال يراها مؤسس اخلطاب ضرورية؛ لتضطلع احلجة بددورها
كامالً ال نقص فيه))( )3كأن يعتمد الرابط (لكن) ليؤسس هبا عالقة استدرك عمدا
قبله لتقوية ما بعد فهي عند النحاة ((تقع بني كالمني ملا فيها من نفدي وإثبدات
لغري ؛ فهي تتوسط بني كالمني متغايرين نفياً وإجياباً يستدرك هبا النفي باقإجيداب
واقإجياب بالنفي))( )4وتأسيساً على ذلك؛ فإن الرابط احلجاجي (لكدن) يسدتلزم
أمرين عندما يقدم املتكلم قوالً من منط (أ) لكن (ب) وكاآليت(:)5
 -1إن املتكلم يقدم (أ) و(ب) بعدمها حجتني األوىل موجهة حندو نتيجدة
معينة (ن) واحلجة الثانية اآلتية ،بعد الرابط (لكن) تكون موجبة حندو
نتيجة مضادة هلا (ال  -ن).
 -2أن املتكلم يقدم احلجة الثانية بعدها احلجة األقوى ،وهي الد توجده
القول أو اخلطاب برمته.
وبالنتيجة يقوم الرابط (لكن) على التعارض احلجاجي بني ما يتقدمها وبني ما
يتلوها ومبا أن ما يتلوها خيدم النتيجة املضادة؛ فعليه تكون احلجة بعدها أقوى مدن
()1
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األوىل ،وهبذا توجه القول مبجمله حنو النتيجة الثانية املضادة لدألوىل؛ إذ إن ((ورود
يؤدي إىل توليد طاقة حجاجية إضافية ،كما ميكن من الربط بني ملفوظني حجاجيني
ربطاً تساندياً جعلهما يتجهان معاً إىل تعزيز النتيجة املضمرة نفسدها ...كمدا أن
()1
وجود هذا الرابط امللفوظ يؤدي إىل تقدمي إرشادات حتدد وجهته احلجاجيدة))
ويرى الباحث أن (لكن) هلا خصوصية على بقية الروابط؛ ذلك ألهنا تدربط بدني
حجتني متعاندتني أو متنافرتني ،وتغلب احلجة الثانية األوىل ببلوغها مراميها الضمنية
للنتيجة؛ ألن احلجة الثانية تستجمع قوهتا من خالل هذا الرابط االستدراكي.
يرد الرابط (لكن) القرآن مردداً وخمففاً ،واالختال بينهما أن املردددة
أو ((املثقلة مجيع الكالم مبنزل إنَّ))( )2تدخل على اجلملة االمسية فتنصب امسهدا
وترفع خربها ،وأما أن تكون خمففة فإذا كانت كذلك بطل عملها( )ومل يرر أحد
()3
إىل عملها من النحاة ،وعلتهم ذلك هي ((زوال اختصاصها باجلملة االمسية))
ألهنا تدخل على اجلملة االمسية والفعلية على حد سواء ويرري الفراء (ت 206هد)
إىل أن للعرب (لكن) لغتني الترديد للنون وإسكاهنا ،فمن شددها نصدب هبدا
األمساء ومل يلها (فَعَلَ/النَفْعَلَ) ومن خفف نوهنا وأسكنها مل يعملها شيء اسدم
وال فعل وأما قوله تعاىل :مََا كََانَ مُحََمَّدٌ أَبََا أَحَدٍ مِنْ رِجََالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُُولَ اللَّهِ
وَخََاتَمَ النَّبِِيِّنيَ وَكََانَ اللَّهُ بِكُُلِّ شَيْءٍ عَلِِيماً )4(فإنك أضمرت (كان) بعد (لكن)
فنصبت هبا( )5وقد تسبق (لكن) املرددة واخلفيفة بالواو ،ولنا جدواز تردديدها
وختفيفها ،ولكن العرب آثروا ترديدها بعد الواو( )6وقد ترد خمففة مقترنة بدالواو
مواطن كثرية القرآن الكرمي كما سيأيت ،إذ ال ميكننا أن جنعل (لكن) املخففة
ثقيلة؛ جملرد وجود الواو قبلها!! ألن الرابط احلجاجي (لكن) نرفع به ما قد يتومهه
()1
()2
()
()3
()4
()5
()6

احلجاجيات اللسانية عند إنسكومرب وديكرو.236 - 235 :
الكتاب.145/2 :
اقإبطال ليس من الناحية االقناعية احلجاجية وإمنا من ناحية العالمة النحوية.
مهع اهلوامع.188/2 :
األحزاب.40 :
معاين القرآن.465 - 464/1 :
ينظر شرح املفصل.81 - 80/8 :
84

السامع؛ لذا وظف معنا باالستدراك وهو ((دفع توهم يتولد من الكدالم املتقددم
دفعاً شبيهاً باالستثناء))( )1سواء أكانت(لكن) مثقلة أو خمففة؛ ألن الذي يهمنا هنا
ليس املستوى التركيبدي ،بل املستوى احلجاجي التداويل الذي علينا السؤال عنه
خبصوص الواو (ولكن) أين العاطف النحوي؟ وأين الرابط احلجاجي التداويل؟
واجلواب :هو أن الواو تعطف ،والرابط (لكن) يقوم بإجنداز الدربط التدداويل
احلجاجي ،مبعىن أنه سيحصل هنالك نوع من التوزيع التكاملي علدى املسدتوى
احلجاجي( )2ألن االستدراك باملعطو يؤدي إىل تقوية احلجة بالتعارض مدع مدا
قبلها ،فيحدث التنبيه والتأثر ،ولعل املراد وكثافة حضور (لكن) املسبوقة بالواو
السور املكية مرد إىل ذلك فضالً عن ،إدائها وظيفة املوجه اقإثبايت اقإلزامدي ملدا
قبلها؛ ألن الغرض منه السياق كان لغرض احلجاج ،وتصحيح العالقة احلجاجية
املقترحة قبلها ،وبالنتيجة حيدث هذا الرابط واقعاً جديداً مستحصل مما يرد بعد ؛
لبيان احلقيقة أو النتيجة ،والسيما أن ما يأيت بعد (لكن) ميثدل املخدزن املعدر
للسياق؛ ألنه ذو مسة تعارضية مع ما قبله؛ لذلك ((كان السياق التداويل ،هو الذي
حيدد لنا املعىن احلقيقي للرابط ...فالرابط واحد مل يتغري ،ولكن الذي تغدري هدو
عالقته بالعبارة ،واملوقف واملقام))( )3وجد البحث وفرة من اآلليات ال يدخل
نسيجها الرابط احلجاجي (لكن) املخففة ،إذ كانت هي املؤشر األسدا البدارز
على (لكن) الثقيلة ،ولعل السبب يعود ملراعاة إمكانية التعارض احلجداجي فيهدا
أكثر من املرددة؛ ألن اخلفيفة تدخل على اجلمل الفعلية واالمسية؛ لذا تكون أوسع
الترجيح بني اآلراء املتعارضة ضمن القضية الواحدة وتأسيسداً لكدل هدذ
االعتبارات السابقة وبغية الوقو على العالقة احلجاجية بني احلجة األوىل والثانية
ال بعد الرابط (لكن) البد من ((تتابع دالالت حضورها املضامني املتوزعدة
جسد النص ،بوصفه نسيجاً واحداً متكامل األجزاء مترابط املدلوالت))( )4فكانت
()1
()2
()3
()4

الكتاب.145/2 :
ينظر :اللغة واحلجاج.67 :
االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله.108 :
سورة الكهف ،دراسة أسلوبية.18 :
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بنية النفي من أخصب مقدمات الرابط (لكن) ونقصد بالنفي بنوعيده الضدم
املتحقق بالررط أو الصريح املتحقق بأدوات النفي املباشر ،كما قوله تعداىل:
فَلَوْْال إِذْ جََاءَهُمْ بَأْسُنََا تَضََرَّعُُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُُوبُهُمْ وَزََيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطََانُ مََةا
كََانُُوا يَعْمَلُُونَ )1(إذ جاء الرابط احلجاجي (لكن) بعد (لوال) املتضمنة ملعىن النفي
للتضرع؛ مما أفاد التوبيخ والتندمي بفصل ظر الزمان (إذ)؛ فجعل ما بعد (لكن)
موجباً فأثبت نفي ما قبله بإثبات قساوة القلوب ،وعدم إمياهنا إذ كدان ضدرورياً
إيراد الفعل (قست) لتسويغ نفي التضرع؛ كي تترشح النتيجة من هدذا الدرابط،
وهي إغواء الريطان هلم ،ففي النص الكرمي حجة ثانية أقوى جاءت بعد (لكدن)
وهي (قَسَتْ قُلُُوبُهُمْ) لتخدم نتيجة ضمنية تتعارض مع احلجة األوىل ال متثلدت
بعدم التضرع ،حىت إن وجد البأ لتكون قساوة القلوب املضادة هي النتيجة ال
يؤول إليها النص برمته وهي عدم اقإميان وكما موضح أدنا :

إذ برزت النتيجة املضمرة بإثبات القساوة بوساطة ((األداة (لكن) ال حتقدق
اقإخبار ،كما تظهر صدق اخلرب بنفي اخلاطئ ،واستبداله بالصحيح ومن مثة حتصل
فائدة املخاطب؛ إذ صار لديه حكم صحيح ميكن األخذ به)( )2فعدم اقإميان كدان
لقساوة القلوب ،وتزيني الريطان جاء تعليالً ملا قبل الرابط؛ فأفاد الدرابط هندا
االستدراك والتعليل معاً؛ ألن املعىن يدور حول التضرع وعدمه ،فجاءت احلجدة
( )1األنعام.43 :
( )2احلجاج رسائل ابن عباد الرندي (دراسة تداولية).154 :
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مدرجة بعد (لكن) ونسجت خطاب واحد متكامل ،إذ فصلت بدني موضدع
احلجة ،فطريقة الربط صنعت مناءً وحركة ،و هذا إقناع للمتلقي وتواصل معده؛
ألن اآلية بفعل الرابط دلت((على أن اهلل سبحانه يقبل كل من جلأ إليه حىت ولدو
كان التجاؤ لضغط الردائد والنوازل ،وهذا هو شأن الكرمي العظيم ال يرد سائالً
وال خييب أمالً مهما كانت دوافعه))( )1لكنهم مل يتضرعوا حني جاءت الرددائد
الدنيا ،وينزلوا عن عنادهم ،بل أصروا فد ((مل يتضرعوا إذ جداءهم بأسدنا،
ولكنه جاء بد (لوال) ليفيد أنه مل يكن هلم عذر ترك التضدرع إال عندادهم
وقسوة قلوهبم))( )2إذ عرب هنا بالسبب عن املسبب()3من خالل الرابط احلجداجي
الذي ربط بني ضدين مها اللني والقسوة الدالة على العتو وملدا كاندت املبدادئ
احلجاجية ترتبط باآليدلوجيات اجلماعية فإنه من املمكن إن ينطلق االستدالل من
املقدمات نفسها ،والسيما إذا كانت معتمدة على مبادئ حجاجيدة تنتمدي إىل
أفكار متعارضة( )4كآيدلوجية الرؤية ،وعدم الرؤية قوله تعاىل :وَلََمََّّةا جََةاءَ
مُُوسََى لِمِِيقََاتِنََا وَكََلَّمَهُ رََبُّهُ قََالَ رََبِّ أَرِنِِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قََالَ لَنْ تَرََانِِي وَلَكِنِ انْظُُة ْر
إِلََى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقََرَّ مَكََانَهُ فَسَوْفَ تَرََانِِي فَلََمََّّا تَجََلََّّى رََبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلََةهُ دَكااةاً
وَخََرَّ مُُوسََى صَعِِقاً فَلََمََّّا أَفََاقَ قََالَ سُبْحََانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنََا أََوَّلُ الْمُؤْمِنِنيَ )5(إذ
تصدر النص بد (ملا) الظرفية احلينية؛ ليتم هبا الرد على قضية طلبية ملوسدى 
وجاء االلتفات من املتكلم (لِمِِي َقَاتَِنَا) إىل الغائب (وَكََلَّمَهُ رََبُّهُ) ألن الكالم سيكون
حول أمرٍ عظيم فد ((املقام قد يقتضي كثرة اقإصغاء إىل الكدالم واستحسدانه،
فيتوصل إىل ذلك بااللتفات))( )6وإن االلتفات من التكلم أوالً يظهدر الكربيداء،
وانتقاله إىل الغيبة يظهر اجلاللة واملهابة( )7وإن ورود (وَكََلَّمَهُ رََبُّهُ) حالة إضدافة
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

التفسري الكاشف.189/7 :
البحر احمليط.130/4 :
ينظر :نفسه.130/4 :
ينظر :اللغة واحلجاج.33 :
األعرا .143 :
مواهب الفتاح شرح تلخيص املفتاح.413/1 :
ينظر :إرشاد العقل السليم.11/2 :
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إىل الضمري العائد على موسى  لترريفه واالنتبا لربوبيته ،وختصيصه بداملتكلم
دون سوا ؛ إذ متثلت بنية النفي االستقبايل أو التأبيدي (لَنْ تَرََانِِي) رداً على طلدب
()1
الرؤية؛ وألن (( املبدأ احلجاج يكون على األدلة الفعلية باملوضوع حمل النزاع))
مت توظيف الرابط احلجاجي (لكن) واستثمار ؛ لتقوية النفي واحلفاظ على انسجام
النص واستمراريته وتدرجه ،وليقلب النتيجة املنتظرة باستدراجه وإثبدات النفدي
وتقويته (لَنْ تَ َرَانِِي) إذ عمل الرابط على اقإيضاح والتوكيد للنتيجة املضمرة (عدم
الرؤية) .إن ما يدفع النبدي موسى  أو املتلقدي لالقتنداع بصدحة الفكدرة
املطروحة النص (عدم) الرؤية ،وجعلها ذات قيمة صدقية مقبولة النتيجة ضمن
مآالهتا؛ إذ جاءت ضمن معطياهتا النصية شرط استقرار اجلبل مقابل الرؤية (فإن
استقر مكانه فسو تراين) وحلضور حر االستقبال (سو ) تأثري من خدالل
الفصل بني الررط ،وجوابه سياق البناء احلجاجي ،دليل على عددم اسدتقرار
اجلبل عند التجلي؛ ألن احلر ((سو يدل على أن ما بعد ليس حباضر))( )2لذا
أفاد استبعاد األمر ،وأن وقوعه بعيد املنال مستحيل احلصول( )3مما جعل امللفدوظ
يوحي بعدم الرؤية وهبذا تتأسس عالقة احلجة بالنتيجة ،فالرابط احلجاجي (لكن)
جاء ليكمل الصورة الصحيحة؛ لكي ال يتوهم املتلقي ،ويدخل حيز التأويالت؛
إذ إن استقرار اجلبل أصبح معادالً موضوعياً للرؤية ال مل تتحقق ،ويعد التوضيح
بعد الرابط احلجاجي (لكن) مجلة (انْظُرْ إِلََى الْجَبَلِ) ترويقاً للمتلقي من أجدل
متابعة احلدث والتركيز عليه وإضفاء املصداقية للخطاب ،وتأسيساً على ذلك ميكن
أن نعد مدخالً للحجاج؛ ألن ((املدخل إىل احلجاج حنتاجه حينما نريدد حتديدد
مفهوم ما حىت تكون هنالك أرضية مرتركة بني املخاطبني مدن أجدل إقنداع
أحسن))( )4ولتوضيح ماهية األمور وتقريبها لألذهان ،ضمن توجهات النص ساهم
الرابط (لكن) تقوية درجة هذ التوجهات ،مما زاد طاقة احلجة بعدها كمدا
()1
()2
()3
()4

احلجاج واملغالطة من احلوار
بدائع الفوائد.91/1 :
ينظر :معاين النحو.22/4 :
عندما نتواصل نغري.142 :

العقل إىل العقل
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احلوار.23 :

قوله تعاىل أيضاً :أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُُوحٍ وَعََادٍ وَثَمُُةودَ وَقََةوْمِ
إِبْرََاهِِيمَ وَأَصْحََابِ مَدْيَنَ وََالْمُؤْتَفِكََاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِِالْبََيِّنََاتِ فَمََةا كََةانَ اللََّّةهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كََانُُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُُونَ )1(إذ شكلت بنية االستفهام املنفي نسدقاً
حاضناً للخطاب؛ الختاذ بعداً ساعد إبالغ اخلطاب اقإقناعي بصيغته التقريريدة
(أَلَمْ) لتقرير حقيقة اقإتيان ،مما جعل إتيان الرسل لألقوام واقعاً معروفاً عند املتلقي مبا
فيه من قوة؛ ألن االستفهام املنفي ((أوقع النفس وأدل على اقإلزام))( )2كمدا أن
()3
التقرير باالستفهام املنفي حيمل املتلقي على اقإقرار واالعترا بأمر قد استقر عند
ضمن حقيقة غري خمتلف عليها عند ؛ إذ شكل قوةً ضاغطة على املخاطب متثلت
التثبيت .ويدخل االستفهام ضمن التوجهات عند أوسنت وسريل؛ فيكون الغرض منه
توجيه متلقي اخلطاب إىل االنتبا  ،ملا سيطرحه املرسل( )4مما يفضي إىل قوة إجنازيدة
انتقلت سياق اآلية الكرمية إىل التقرير واقإذعان؛ ملا للحجة الواردة بعدد مدن
مصداقية قإميان النا هبا وتوافقهم عليها؛ لتواترها عندهم إذ ((يتطلدب احلجداج
االعتماد على األدلة ال ختاطب احلس السليم والعقل القومي الذي جيد نفسه منقداداً
إىل التسليم هبا والقبول مبقتضياهتا))( )5وتأسيساً على هذا نلحظ النص قدد سداق
مسترسالً ذكر األقوام ضمن توظيف مكثف للعطف بالواو؛ مما دل علدى التتدابع
والترريك ،وأن هؤالء الرسل مرسلون من اهلل دون سوا إىل هؤالء األقوام ضدمن
ارتباط زم متدرج؛ لتحقيق غرض حجاجي مفاد عدم االقتناع من إرسال نبدي
هلم كما هلؤالء فأعطى قوة التقرير وأن ((القوة والغدرض عنصدران مكمدالن
للمعىن؛ فالقوة درجة والغرض وظيفة لكل غرض رئيس أغدراض فرعيدة ،وفقداً
لسياقات االتصال))()6ومن أجل كون احلجة واقعية مدركة باقإخبار ،اجتده الدنص
بذكر األقوام بالتتابع ،وقإبعاد الظلم عن اهلل تعاىل إذ حقدق الكدون املنفدي ،والم
()1
()2
()3
()4
()5
()6

التوبة.70 :
البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم املعاين).190/1 :
ينظر :مغ اللبيب.26 :
ينظر :آفاق جديدة البحث اللغوي املعاصر.79 :
احلجاج واملغالطة من احلوار العقل إىل العقل احلوار.52 :
تعديل القوة اقإجنازية.319 :
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اجلحود (مََا كََانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ) توكيداً وإنكاراً ونفياً لظلم اهلل تعاىل فد ((املعىن مدا
كان مريداً للفعل أو قاصداً له أو مقدراً له ،وهذا أبلغ من نفي الفعدل نفسده؛ ألن
نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه))( )1فضالً عن تقوية احلجة ،ضمن هذا التوجيه
وزيادة الداللة احلجاجية له ،مث انتقل النص من اقإخبار واقإبالغ عن نتيجة ضمنية،
وهي أن اهلل ليس بظامل إىل حجة حتمل نتيجة أخرى متثلت بظلم هؤالء ألنفسدهم
بوساطة الرابط (لكن) على وفق نسق استداليل تداويل ،وبتآزر نفي الظلم عدن اهلل
تعاىل وتوكيد هذا النفي ،وإثبات الظلم هلم وتوكيد عليهم تتركل فاعلية الدربط
احلجاجي ضمن املسافة املسكوت عنها وهي عدم اقإميان.
إن نظرة متأنية للرابط (لكن) املتمركز بني احلجتني توحي بثبدوت احلجدة
وقوهتا ال بعد ال أعطت أبعاداً ساعدت إبالغ اخلطاب اقإقناعي والسيما أن
االستدراك قد غاير ما قبله مبعىن أن الرابط قد غاير باملثبت (أَنْفُسََدهُمْ يَظْلِمُُدونَ)
باملنفي (فَمََا كََانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ) فجعل ظلم أنفسهم حجة قويدة ضددهم فقدد
((وقعت (لكن) هنا أحسن مواقعها؛ إذ جاءت بني نفي وإثبات فيعد ما نفدي
وقوع الظلم من اهلل بقيت النفس متروقة ومتطلعة ملعرفة الظامل فاسدتدرك بدأن
الظلم احلاصل منهم))( )2كما جاء توكيد هذا الظلم بنصب (أَنْفُسَهُمْ) علدى أنده
مفعول به مقدم لالختصاص وقصر عليهم( )3و ضوء مدا تقددم أدى الدرابط
(لكن) دوراً تفعيل العملية احلجاجية املقامات املختلفة؛ إذ إن املتكلم يقددم
احلجة الثانية بوصفها األقوى لتوجيه القول الذي سبقها ومن مث اخلطاب كله.
 - 3الرابط (ثم):

ينهض الرابط (مث) على أسا الترتيب والتراخي( )4مبعىن أن الثاين يأيت بعدد
األول مبهلة ،وهو أن يقع املعطو بعد املعطو عليه بعد انقضاء مدة بيندهما،
()1
()2
()3
()4

معاين النحو.206/1 :
البحر احمليط.215/1 :
الدر املصون.361/3 :
ينظر :مغ اللبيب.158 :
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وأن هذ املدة قياسها متروك ملا متعار عليه وشائع ،فضالً عدن السدياق إذ ال
ميكن وضع ضابطٍ حيدد املدة طويلة أو قصرية( )1ألن ما يعد وقتاً قصرياً موقف
ما قد يكون طويالً غريها ،فال يوجد قطعية على مقدار التراخي مدن جهدة
اللفظ(.)2
إن الترتيب قد يأيت معنوياً الزمان أو قد يأيت ذكراً اقإخبار أو قد يدأيت
رتبياً السبق( )3وهذا يفضي إىل أن رتبة املعطو أعلى من رتبة املعطو عليه،
أو أدىن منه فتستعمل (مث) ألداء هذ الداللة ،وأن التراخدي الزمدان أدى إىل
تفاوت الرتبة واملنزلة(.)4
ووصالً مبا سبق كان الرابط احلجاجي (مث) متضمناً جملموعة من اقإشدارات
ال تتعلق بالطريقة ال يتم هبا توجيه اخلطاب ،والسيما أن دالالت عطفده هدو
الترريك لكننا هنا نرري إىل أن هذا الرابط ال تقتصر وظيفته هبذا فحسدب مدن
الناحية النحوية ،وإمنا يأيت على املستوى احلجاجي أداةً إجرائية ذات بعدٍ أكرب من
جانبها اللغوي احملض بيد أنه  -الرباط (مث)  -أداة تؤدي إىل الكرف عن مقصدية
املتلفظ باخلطاب ،وتوضيح نوايا من خالل سياق املقام الدذي هدو ((جممدوع
الرروط الطبيعية واالجتماعية والثقافية ال يتحدد هبا ملفوظ أو خطداب غندها
املعطيات املرتركة للمرسل واملتلقي حول احلالة الثقافيدة والنفسدية واخلدربات
واملعار لكل واحد منها))( )5وضمن هذ املعطيات ساهم الرابط (مث) اتساق
النص وإبراز داللته احلجاجية السور املكية وقد عد منظرو احلجداج رابطداً
مهماً؛ ألنه ذو بعد حجاجي تداويل.
إن الربط احلجاجي حبر العطف (مث) يكون بني وحدتني دالليتني أو أكثر
()6
إطار استراتيجية واحدة؛ لذا فقد يكون الربط بني عناصر غدري متجانسدة
()1
()2
()3
()4

ينظر :النحو الوا .413/3 :
ينظر :البحر احمليط.64/2 :
ينظر :نفسه.62/2 :
ينظر :أساليب العطف القرآن الكرمي.175 :

( )6ينظر :اللغة واحلجاج.29 :
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()5

بتوظيف (مث) ضمن تركيب مناسب حبسب ما يكتنف الكالم من ترتيب ،وبذلك
يلتفت املتلقي إىل املعطيات املطروحة السياق كما قوله تعاىل :وَيََةا قََةوْمِ
اسْتَغْفِرُُوا رََبَّكُمْ ثُُمَّ تُُوبُُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمََاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرََاراً وَيَزِدْكُمْ قُُةوَّةً إِلََةى
قُُوَّتِكُمْ وََال تَتَوََلَّوْْا مُجْرِمِنيَ )1(يفتتح النص بالطلب اقإجنازي (النداء) للقوم للفت
انتباههم ،وبيان مدى عالقة املنادى باملنادي إذ تنعكس هذ العالقة؛ لتكون تعبرياً
صادقاً عن أبعاد هذ العالقة ،والسيما أن املنادى (قوم) موجه إىل الندا عامدة
فد (الفائدة ال يتوخاها القرآن الكرمي من النداء للفت نظر املنادى ،وتنبيهه على
األمر الذي يليه))( )2ذلك لتفعيل العملية احلجاجية اخلطاب ،ولتوفري حمتدوًًى
بصفة منتظمة ويرى بعض العلماء أنه (( العربية إذا روت األخبار عن أمر عظيم،
جعلته نداءً))( )3إذ تضافر النداء مع ما تال من الطلب اقإجنازي اآلخر ،وهو األمر
اجلمعي (اسْتَغْفِرُُوا رََبَّكُمْ) ففعل األمر شكل بعداً حجاجياً نافذاً من خالل مرجعية
االستغفار ،وهو اهلل تعاىل ،كما أضفى إىل علو هذا الطلب ،وارتفاع شدأنه؛ ألن
من ورائه (توبة) لذا فقد محل األمر قصدية مباشرة لآلخر فد ((فعل األمر صديغة
مستقلة باملخاطب شائعة فيه))( )4ولعل ورودها أعطى تصاعدية وكثرة لالستغفار
على املدى الطويل بركل متضرع؛ ملا ((األمر ترغيب الفعدل املدأمور بده
ويقتضي الرتبة))( )5وتعزيزاً التساق هذا اخلطاب ،جاء الدرابط احلجداجي (مث)
ليستد عي فرضية املهلة بني االستغفار والتوبة والترتيب والتراخدي بطدول مددة
االستغفار بالتوبة والعمل ،وبالنتيجة حتصل التوبة ال هي أهدم وأعلدى مرتبدة
وأرقى؛ ألن التراخي يفضي إىل تباين املنزلتني إذ ال تصلون إىل التوبة إال بطدول
استغفاركم وأن ((للتركيز على حضور املأمور وقربه يعكس إسدتراتيجية نصدية
مقصودة للتأثري املخاطب املمتد عرب الزمان واملكان))(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

هود.52 :
الترغيب والترهيب القرآن الكرمي.97 :
التبيان.115/4 :
حنو الفعل.59 :
التبيان.100/5 :
التفسري البياين للتراكيب القرآنية.27 :
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إن الرابط احلجاجي (مث) قد وقع بني أمدرين تضدمنا النصدح واقإرشداد
واالستدالل على اخللق ،وهو كثري بني الرسل وأقوامهم السور املكية وينطبق ما
قلنا على (مث) ينطبق أيضاً على بقية اآليات هذ السور( .)1وحيدد ترابط اجلمل
مع بعضها بالواو الواصلة وانتقاهلا ،بتوظيف الرابط احلجاجي(مث) مرتكزاً حجاجياً
السور املكية كما قوله تعاىل :الَّذِِي خَلَقَنِِي فَهُوَ يَهْدِِينِ وََالََّّةذِِي هُُةوَ
يُطْعِمُنِِي وَيَسْقِنيِ وَإِذََا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنيِ وََالَّذِِي يُمِِيتُنِِي ثُُمَّ يُحْيِنيِ وََالَّذِِي
الدِّين )2(إذ ينب النص على مجلة من التراكمات
أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِِي خَطِِيكَتِِي يَوْمَ ِّ
الوصلية بد (الواو)الذي بتتابعه؛ جعل الرابط احلجاجي (مث) يعمل عالقة حجاجية
تقوم على أسا عطف الصفات؛ لغرض حجاجي ألن ((األصل الصدفات أن
تأيت توابع ،فال جيوز وصلها بعاطف))( )3لكنها عطفت هنا هلد حجاجي ينهض
إىل اقإشارة ال تؤدي إىل أن كل واحدة من هذ األمور ،تكفي لعبادة اهلل تعاىل،
ونلحظ االنتقال من العطف بالفاء وبالواو ،فالفاء حبسب األسبق (اخللق  -اهلداية)
وكذلك (املرض  -الرفاء) ألن الرفاء يأيت بعد املرض مباشرة ،وكدذلك أيضداً
(اقإطعام  -السقاية) النسجام واقع بني األكل والررب ودميومتها لدى اقإنسان.
وملا كان الرابط احلجاجي (مث) جيمع بني املتباعدين بتراخٍ؛ جاءت لفظدة املدوت
مربوطة مع احلياة نظراً لتباعد املوت مع احلياة واستغراقه زمناً طويالً.
إن الرابط احلجاجي (مث) قد أفضى إىل داللة حجاجية أقوى ،وهي اقإحيداء
بعد سلسلة حياتية (إطعام وإسقاء ومرض وشفاء وموت) وبالنتيجة قدرته تعداىل
على كل شيء ،ولعل حجة اقإحياء الواقعة بعد الرابط (مث) هدي األقدوى؛ ألن
اقإحياء ليس كاقإطعام والسقي واملرض والرفاء ،فاملوت واحلياة ال يقدر عليهمدا
إال اهلل تعاىل ،فمن أجل ذلك جاء الرابط احلجاجي (مث) بني املوت واحلياة ال يقدر
( )1ينظر مثالً التوبة  126/118/117يونس  23/4/3النحل  119/110/84/83/70اقإسراء
 69/68/18الكهف  92/89/37مرمي  72/70/69/68طه  60/50/40األنبياء  65احلجر
 33/29/15/5املؤمنون  ...16/15/14/13إخل.
( )2الرعراء.82 - 78 :
( )3التوابع من خالل القرآن الكرمي.55 :
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عليها إال اهلل ،فمن أجل ذلك جاء الرابط احلجاجي (مث) بني املوت واحلياة ،ومنه
قوله تعاىل :فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِ َعَاءِ أَخِِيهِ ثُُمَّ اسْتَخْرَجَهََا مِنْ وِعََاءِ أَخِِيهِ كَذَلِكَ
كِدْنََا لِيُُوسُفَ مََا كََانَ لِيَأْخُذَ أَخََاهُ فِِي دِِينِ الْمَلِكِ إِ َّال أَنْ يَشََاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجََاتٍ
مَنْ نَشََاءُ وَفَوْقَ كُُلِّ ذِِي عِلْمٍ عَلِِيمٌ )1(فاملفاترة بدأت بأوعيتهم تغطية للحيلدة،
وانتهى بعد ذلك إىل وعاء أخيه واستخرج املكيال منه ،وإمنا مسي ذلك كيداً؛ ألن
ظاهر غري واقعه وهو جائز؛ ألنه ال حيلل حراماً وال حيرم حالالً( .)2إن البحث
أمتعة اقإخوة تستغرق وقتاً زمنياً طويالً؛ مما استدعى إىل تراتبية البحث ،وصوالً
إىل األخ املطلوب لغرض عدم إثارة شكهم بقصدية العملية املفتعلة من يوسف 
لكي يكون التدرج مؤثراً؛ إذ عمل الرابط (مث) على الربط النسقي للخطاب لتقوية
النتيجة املطروحة بعد ودعمها؛ فب النص على عالقة التتابع ال انتهت بد (ثُُمَّ
اسْتَخْرَجَهََا مِنْ وِعََاءِ أَ ِخِيهِ) ألن االستخراج املتراخي هنا أدى إىل إشهار احلجدة،
وتقويتها فتباينت األوعية زمنياً عندما وجد املكيال وعاء أخيه وهذا ما جعلده
دليالً ومسوغاً على استيفائه عند  ،فوعائه كان أهم من أوعيتهم لتباعد ما بيندهما
احملتوى والوقت ،فأرجأ يوسف  الستخالص النتيجة ،فال ميكن أن يركوا
فيه؛ ألن الذي يبعث على الرك هو أن يبدأ منه ،فقد جاء الدرابط موضدعه
الصحيح؛ ليؤدي إىل علو احلجة وارتقائها وقوهتا ،وبالنتيجة تؤدي إىل السبيل إىل
اقإقناع ذلك؛ ألن اخلطاب قد وضع املتلقي وسط احلديث ،وجعله ينجدذب إىل
املوضوع ،ويقتنع به وأن إعادة (مِنْ وِعََاءِ أَخِِيهِ) بدالً من االستعاضة عندها (ثُُدمَّ
اسْتَخْرَجَهََا مِنْ وِعََاءِ أَ ِخِيهِ) لكي يؤكد احلجة عليهم بأن املكيال وعداء أخيده
دون أحد غري بغية االنسجام الداخلي للنص؛ ألنه محل مسة اقإحالة القبلية.
ال سَيَعْلَمُُونَ )3(فجاء مفتتحداً بدأداة
ال سَيَعْلَمُُونَ ثُُمَّ كَ َّ
أما قوله تعاىلَ  :ك َّ
الردع والزجر (كال) لدعم السياق احلجاجي وقيادته إىل التأثري من خدالل توظيدف
(سني) االستقبال للزمن القريب احلاصل ،ومرت هذ اآلية عدرب مصدفاة التراخدي
( )1يوسف.76 :
( )2ينظر :التفسري الكاشف.342/4 :
( )3النبأ .5 - 4
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والترتيب بعد الرابط (مث) لتتكرر؛ فتعطي فكرة موجهة إىل املتلقي أال وهي العلم بيوم
املعاد بارتفاع النص املكرر بعد الرابط (مث) ألن األداة ((مث تأيت للترتيب الرتبددي أي
أن مدلول اجلملة ال بعدها أرقى رتبة الغرض والقصد من مضمون اجلملدة الد
قبلها))( )1فعلى مستوى اخلطاب أن لد (مث) وظائف ضمن سياقات الداللة الدواردة
فيها؛ نتيجة الربط احلاصل بني عناصر اخلطاب للنهوض بالداللة التدأثري( )2إذ أدى
الرابط (مث) إىل احليلولة إىل أعلى درجة حجاجية من العلم للفضاء املتسع الذي أنتجده
بني املترابطني؛ فأدى هذا إىل قوة وتأثري ملا بعد(مث) على ما قبلها ألن عملية التردريك
املفصول بالزمن ((تقيم رابطاً من اجلمع بني قولني تتيح برهنة ضمنية مبجرد أن يتندزل
القوالن إطار إشكالية ما))( )3وهذ الربهنة استمدت قوهتا مدن تراخدي الدرابط
احلجاجي؛ أي إهنم سيعلمون بوقوعه النهاية ورمبا التكرار احمليل إىل ما قبل قد أثبت
القول األول؛ ألنه يندرج بتراخيه أيضاً حتت موضدوعة التوكيدد لرددة الوعيدد
فد ((التكرار رافد مهم يرفد النص احلجاجي الذي يقدم أطروحة ما ،مبعىن أن التكرار
يقدم لألطروحة طاقة مضافة حتدث أثراً جليالً عند املتلقي ،فيساعد على حنو فعال
إقناعه أو إذعانه))( )4وبذلك عكس الرابط احلجاجي (مث) أمهية املكرر ومضمونه وبأنه
سيقع عليهم بأقرب فرصة ممكنة ،حىت لو تأخر حيناً ،وذلدك ألن عمليدة علمهدم
ستحصل بالتدريج والتراخي؛ لكي ال تكون عندهم حجة بعدم العلدم؛ ألن اهلل قدد
أعطاهم مهلة كافية؛ كي يتفكروا فيها من خالل جانس احلجتني مع تباينهما القوة
لد ((أن احلجة املتجانسة حتقق شرط االتصال من خالل فهم اخلطاب وتلقيده علدى
حالة توافقية))( )5وهبذا املعىن تكتسب احلجة قوهتا من جهتني سياقها التراتبددي
سلسلة أفعال الكالم املوجودة اخلطاب ،وكذلك بنيتها الداخليدة ،ومضدموهنا
اخلاص خارج سياقها اخلطابدي؛ أي مبا هي مقدمات ونتيجدة( )6وهبدذا السدبيل
()1
()2
()3
()4
()5
()6

التحرير والتنوير.12/30 :
ينظر :قضايا اللغة كتب التفسري.521 :
احلجاج بني النظرية واألسلوب.18 :
اخلطاب واحلجاج.48 :
الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي.91 :
ينظر :نفسه.94 :
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تستحكم احلجة عليهم وتعجزهم عن املعارضة ،بتوظيف الرابط احلجاجي (مث) الذي
استمد اخلطاب قوته وفاعليته منه ومن التكرار اآلخر؛ لتحقيق إضداءات تأثرييدة
النص ،ومن هنا ندرك مناسبة توظيف هذا الرابط النص املكرر.
 - 4الرابط (حتى):

التراث اللغوي مثة آراء متعددة حول (حىت) والسيما إعراهبا( )1ويأيت هذا
الرابط؛ ليفضي إىل معىن انتهاء الغاية ،وهو الغالب ويأيت للتعليدل وقلمدا يدأيت
لالستثناء( )2والغاية (حىت) تع شيئاً ينتهي به املذكور أو عند كدالرأ مدن
السمكة املثال املرهور( )3وصفوة القول :يأيت الرابط (حىت) على صور ثدالث
على وفق السياق التخاطبدي التداويل الذي يرد فيه( )4ألن دور الرابط(حىت) هدو
إقامة عالقة تراتبية بني طر القول ،وحبسب السياق( )5وأن هذ العالقة تنب على
الوسائل والغايات ،مبعىن أن (حىت) يعد قيمة تربط بني عالقتني معتر هبمدا؛ إذ
ينتقل هبذا الرابط ((من قيمة مرتبطة بالثمرة إىل قيمة مرتبطة بالردجرة))( )6علدى
حدود قول بريملان.
إن احلجج املربوطة بالرابط(حىت) عليها أن تنتمي إىل فئة حجاجية واحددة
لتخدم نتيجة واحدة ،كما أن القول املرتمل على الرابط (حىت) ال يقبل اقإبطدال
والتعارض احلجاجي( )7وعليه يرري ما بعد (حىت) إىل حجة نفعية للخطاب مدن
خالل اقإشارة إىل أمهية ما هو ثانوي ،وتفعيل دور إىل ما قبله األسدا ؛ لكدي
يأخذ مركزية معينة الذهن ،إذ ينتمي ما قبل (حىت) وما بعد إىل مستويات غري
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

يرى البصريون أنه حر عطف وحر ابتداء وحر جر أما الكوفيون فال يعدونه حر
عطف بل حر نصب ،ينظر مثالً :تيسري التحرير 96/2 :وينظر :اجلىن الداين.542 :
ينظر :مغ اللبيب.166 :
ينظر :كرف األسرار.297/2 :
ينظر :االستدالل احلجاجي التداويل.108 :
ينظر :نفسه.107 :
تاريخ نظريات احلجاج.50 :
ينظر :اللغة واحلجاج.73 :
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متساوية ،كالعالقة بني السمكة ورأسها املثال املعرو (أكلت السمكة حدىت
رأسها) فثمة قيمة متحقق ملا بعد الرابط (حىت) رفعه إىل مصا ما قبله سدواء
أدخل فيه عمل الفعل أم مل يدخل ،وتنمو هذ العالقة وتدربز بالداللدة الد
يعطيها الرابط السياق ،وهذا يستدعي حضور معطيات من قضدية ،وسدبب
يرتبطان بركل نفسي مع الغاية املنتهية لوجود مقصدية خلف ما يرد بعدد هدذا
الرابط ،والسيما أنه غالباً ما يكون ما قبل (حىت) علة ملا بعدها؛ لتحصني اخلطاب
ومتتني دعائمه؛ إذ إن احلجة ال تأيت بعد هذا الرابط أقوى حجة ميكن أن نتخيلها
ونتصورها و((أن تكون آخر حجة ميكن تقدميها لصاحل النتيجة املقصودة))( )1وأن
هذا الرابط يضيف معلومة غري متوقعة ،من أجل تنريط ذهن املتلقي والتأثري فيده
كما قوله تعاىل :قَدْ خَسِرَ الَّذِِينَ كََذَّبُُوا بِلِقََاءِ اللَّهِ حََتََّّى إِذََا جََاءَتْهُمُ السََّّةاعَةُ
بَغْتَةً قََالُُوا يََا حَسْرَتَنََا عَلََى مََا فََرَّطْنََا فِِيهََا وَهُمْ يَحْمِلُُونَ أَوْزََارَهُمْ عَلََى ظُهُُةورِهِ ْم
َأال سََاءَ مََا يَزِرُُونَ )2(إذ تصدرت اآلية الكرمية ،بتوكيد اخلسران هلؤالء املكذبني
وأن اخلسران قد جعلهم يتحسرون ،فالرباط منح النص داللة حجاجية؛ لتوثيدق
هذا اللقاء الذي كذبو ؛ ألهنا ربطت بركل نسقي بني اخلسران وبدني اقإخبدار
حبسرة من كذب هذا اللقاء ،وأتت هذ احلسرة متزامنة مع مباغتة الساعة هلدم،
وهذا يستلزم من الرابط إقناع املتلقي هبذ البغتة لذا جاء الظر (إذا) املتضدمن
للررط بعد الرابط للداللة على قطعية احلجة املطروحة ،وحصوهلا ال حمالة (جمديء
الساعة) لتعميم املعرفة ال قامت على احلجاج؛ ألن األداة إذا ((تستعمل معظم
احلاالت األمور املتيقنة أو ال يكثر وقوعها))( )3والسيما أن لفظدة (السداعة)
وردت اخلطاب معرفة ألهنا معروفة شائعة لديهم.
إن الرابط (حىت) ربط مجلتني تنذران باالهتمام واالنتبا  ،ورمبدا أن الدذي
سوغ ذلك هو أن الرابط قد ربط بني طرفني هلما عالقة متماثلة اخلطاب ،وهذ
العالقة طرفها األول (خسارة عدم اقإميان) وطرفها الثاين (الندم واحلسرة لعددم
( )1اللغة واحلجاج.89 :
( )2األنعام.31 :
( )3الررط بإن وإذا القرآن الكرمي.60 :
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اقإميان) قإضفاء مبدأية االشتراك واالحتواء بني ما بعد (حىت) وبني ما قبلها بعددم
إغفال العالقة السابقة ال وردت بعد الرابط ،ومن ذلك قوله تعاىل :وَلَقَدْ بََوَّأْنََا
بَنِِي إِسْْرائيلَ مُبََوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنََاهُمْ مِنَ الطََّّيِّبََاتِ فَمََا اخْتَلَفُُوا حََتََّّى جََاءَهُمُ الْعِلْمُ
إِِنَّ رََبَّكَ يَقْضِِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيََامَةِ فِِيمََا كََانُُوا فِِيهِ يَخْتَلِفُُونَ )1(إن النص يتمركدز
حول إطارين األول االختال واآلخر العلم ،وإن الذي ربط بينهما بد (حدىت)
وجود العلم وأن
هو املضمون وهو التعجيب حلال هؤالء ،فال مكان لالختال
العالقة احلجاجية هنا هي عالقة رؤية تتعالق مبا قبل الرابط؛ فد ((املراد باالختال
ما تعورهم من شكوك بعد جميء الرسول  وتضافر معجزاتده))( )2فاخلطداب
احلجاجي يفترض املخاطب أن يكون حاضراً؛ ألن وظيفة احلجاج تواصدلية مدع
اآلخر( )3إذ تكفل السياق حبضور حجاجي للرابط (حىت) من حيث أن مدا قبلده
ينفي اختالفهم وأهنم متفقون ،وأن االختال قد برز بعد الرابط؛ قإشباع القضية
املطروحة وكرفها وجعلها حجة عليهم ويفضي هذا إىل االنتقدال مدن العدام
(االختال ) إىل اخلاص (سبب االختال ) وهو العلم الذي جعل هذا االختال
ذا حيز مستقل؛ فصار ثابتاً مترسخاً ،كما أن حاهلم يستوقف املتلقي عن هنايتهم،
ومن سيقضي بينهم؛ ألنه سيدخل حتت حكم العلة مع الرابط ،والسيما أن ما بعد
الرابط قد أكد بأداة التوكيد(إن) ال أكدت احلجة بأن اهلل هو الدذي سديتكفل
هبم ،كما أن لألداة (إنََّّ) ((طاقة حجاجية عالية؛ ألهنا تقدم النتيجة املطلوبة ومن مث
تلحقها باحلجة أو احلجج ،فتكون مدعاة قإلزام املتلقي بقبول األطروحة املعروضة
أو أن يزيد اقتناعه هبا))( )4وملا كانت الروابط احلجاجية ذات وظيفدة تدؤدي إىل
الربط بني احلجج أو بني احلجج والنتائج؛ لذا فإهنا تسند إىل كل قول منها أثدراً
حمدداً داخل االستراتيجية العامة للنص( )5كما قوله تعاىل :مَنِ اهْتَدََى فَإِِنَّمََةا
()1
()2
()3
()4
()5

يونس.93 :
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.377/3 :
ينظر :التعبري عن الذاتية اللغة.24 :
بىن احلجاج هنج البالغة.82 :
ينظر :احلجاج مفهومه وجماالته.63/1 :
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يَهْتَدِِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضََلَّ فَإِِنَّمََا يَضِِلُّ عَلَيْهََا وََال تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرََى وَمََا كُُنََّّةا
مُعََذِّبِنيَ حََتََّّى نَبْعََُ رَسُُوالً )1(يستثمر النص الكون املنفي الداخل علدى اجلملدة
االمسية داللة الثبوت واالستقرار على عدم تعذيب اهلل للنا دون حجة ما ،وبغية
الكرف عن هذ احلجة ،قام الرابط (حىت) باسترفادها والدفاع عن خواصها؛ ألن
هذا الرابط قد عمل على حيازة ما بعد بارتباط الضمائر املتكلمة بذات واحددة،
وهي الذات اقإهلية ال حتدثت بصيغة اجلمع للتعظيم؛ لكي تعطي بعداً تواصدلياً
يرتبط بركل نسقي باحلجة وهي (بعث الرسول) والسديما أن (الرسدول) ذو
منصب إهلي أخص من النبدي؛ مما يؤدي إىل حماججتهم بالرسالة الد حيملدها
والدعوة ال يوجهه إليهم؛ لكي تتم احلجة عليهم يوم القيامة ألن ((مسؤولية البالغ
العاقل أمام اهلل سبحانه تقا بوصول التكليف إليه ومعرفته به))( )2عدن طريدق
الرسل ،وهذا ما يستدعي احلجة ال تدفع إىل الركون إىل إدراج الدرابط حجدة
سليمة وقوية وقعت بعد الرابط.

( )1اقإسراء.15 :
( )2التفسري الكاشف.247/1 :
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العوامز الحجججية
يرتبط مفهوم العوامل احلجاجية بضرب من احلجاج ،هو احلجداج الدتق
املقيد للقول الواحد حجة واحدة ،والعوامل احلجاجية إذا وجدت اخلطداب
فإهنا حتول وتوجه إمكاناته احلجاجية؛ لكون هذ العوامل حتصر إمكانياته وتقيدها
ال يريد االحتجاج هبا( )1إذ تتمثل فعالية العامل احلجاجي بتدعيمده لصدالحية
القاعدة العامة ،بعدها مسة ضمنية هلذا اخلطاب أو ذاك؛ ألهنا موجودة الدوعي
كامنة فيه ،ويقوم العامل بإبرازها ،وتسليط الضوء عليها ضمن هذا الوعي؛ مدن
أجل إثبات قضية ما على أن يكون العامل على وفق هذا منصهراً ضمن بنية القول
الواحد ،فقد ((حتمل بعض الصيغ اجلاهزة أو التراكيب العاملية احلجاجية ،مدادام
اهلد من العوامل احلجاجية واحد ،وهو مزيتها إظهار حجاجيدة امللفدوظ؛
وذلك بتقوية التوجيه))( )2إذ ستكون هنالك هوية مفترضة للحجدة الالزمدة
اخلطاب ،فاخلطاب سيمتاح قوة هويته من العامل احلجاجي؛ ألن العامل سديربز
هذ اهلوية ويصرح هبا بركل الفت.
أدرج ديكرو مفهوم العامل احلجاجي ألول مرة مقال نرر عدام 1982م
مث فصل القول فيه تنظرياً ...وبعد ذلك جاء مبقال آخر منرور عام 1983م وقدد
جاء اهتمامه بظاهرة العوامل احلجاجية ،بوصفها من األدوات ال جتعل اخلطداب
منسجماً يقود املتلقي إىل وجهته ال يريد ،فغاية العامل االحتجداج ملدا يقيدد
وحيصر ضمن آليات الطرح بإشباع مراعر املتلقي وفكر جلعله مستعداً لقبدول
القضية املطروحة دون أن يكون مثة خروج عليها ...إذن نستطيع القول :إن العامل
( )1ينظر :البعد التداويل اخلطاب القرآين املوجه إىل ب إسرائيل43 :د .44
( )2العوامل احلجاجية اللغة العربية.17 :
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احلجاجي خيتص بقضية ذات موضوع واحد ،ولعل النجاعة ال حيققهدا العامدل
احلجاجي تكمن إطار ملحته على جواب واحد ،وهو مدا يقيدد وحيصدر
ويقاربه إىل املتلقي وهبذا حييط العامل باحلجة ،ويرفع من فاعليتها احلجاجية ،وهلذا
أولت النظرية احلجاجية اللسانية أمهية خاصة للعوامل احلجاجية؛ ملا هلا مدن دور
فعال إبقاء بنية اجلملة ملتحمة دون انفراط فد ((العامل حيمل على املكوندات
داخل الفعل اللغوي؛ فيبقي هذا الفعل ملتحماً))( )1ليقوي النتيجة ويعززهدا؛ ألن
((العوامل احلجاجية ال ترتبط بني متغريات حجاجية؛ أي بني حجة ونتيجة أو بني
جمموعة حجج ،ولكنها تقوم حبصر اقإمكانات احلجاجية وتقييدها ال تكون لقول
ما ،وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل ،كاد ومدا ...إال وإمندا))( )2فالعامدل
()3
صريفة تكون ملفوظ معني؛ فتؤدي إىل حتويل الطاقة احلجاجية هلذا امللفدوظ
عن طريق إعادة إنتاج امللفوظ بالتقييد ضمن مجلة واحدة مقام تواصدلها مدع
املتلقي؛ ألن األمر متعلق بأفكار وقضايا موجهة إىل اآلخدر ،ضدمن تأليفدات
ألساليب لغوية على أمل استدراجه إىل منطقة االعتقاد واقإميان مبا هذا القدول،
فالعامل يأتلف مع احملتوى نطاق واحد ضمن عملية تراكل.
وللتمييز بني الروابط احلجاجية والعوامل احلجاجية نرري إىل أن الروابط تربط
بني قولني أو بني حجتني على األصح أو أكثر ،وتسند لكل قول دوراً حمدداً داخل
االستراتيجية العامة ،أما العوامل احلجاجية فهي ال تربط بني متغريات حجاجيدة
()4
وإمنا تقيد وحتصر إمكانات حجاجية قول واحد حيتوي على حجة واحددة
وعلى أية حال يبدو واضحاً أن السمة األساسية للعوامل هي أهنا تُُظهر حلظة ما
تركل عالقة بني أكثر من طر ضمن اجلملة الواحدة ،ويدتم توضديح ذلدك
بالعامل احلجاجي ،ومن هنا جاء االهتمام بالعامل احلجاجي إطار تأتيه ضدمن
حجاجية اجلملة الواحدة؛ ألن احلجة فيها تكون حجة حمتوى تواصلي يسدتملكه
العامل ويعمقه.
()1
()2
()3
()4

احلجاجيات اللسانية عند إنسكومرب وديكرو.234 :
اللغة واحلجاج.27 :
ينظر :احلجاجيات اللسانية عند إنسكومرب وديكرو.235 :
ينظر :اللغة واحلجاج.27 :
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ولتوضيح مفهوم العامل احلجاجي بركل أكرب نسوق املثال اآليت:
 زيد اخلامسة من عمر . ما زيد إال اخلامسة من عمر .إن اجلملة األوىل ختلو من العامل احلجاجي ،حدني أن اجلملدة الثانيدة
تضمنت عامالً حجاجياً (ما ...إال) الذي حتقق باالستثناء املفرغ ،وقد أدى وجود
هذا العامل إىل زيادة الطاقة احلجاجية هلذا امللفوظ على اجلملة األوىل والثانيدة
القيمة اقإخبارية أو احملتوى اقإعالمي ،لكن الذي أثدر
فليس بينهما اختال
تقوية اقإخبار أو احملتوى وبروز هو العامل احلجاجي()1؛ ألن احلجة هلدا غايدة
إقناعية أصيلة ،فاالهتمام هبا يقتضي ضمنياً االهتمام باالقتناع( )2وبالنتيجدة فدإن
العامل احلجاجي يدعم قضية مطروحة تتمتع  -القضية  -عند املتلقدي بكوهندا
حدثاً ،ويسمح هذا احلدث للمرسل باستعمال العامل احلجاجي ،ببناء حجة تسند
إىل عالقة ترتكز إىل مرتركات بني املرسل واملتلقي؛ مما يؤدي إىل أنده سيصدبح
للقول قيمة حجاجية بسبب دعم العامل له ،ووصالً مبا سدبق سديكون العامدل
احلجاجي منرطاً للقضية املراد االحتجاج هبا؛ لتكون هلا قيمدة عاليدة جدداً
اخلطاب ،إذ تنزل فيه بانتظام بفعل العامل احلجاجي ،وبناءً على ذلك حيقق العامل
دور احلجاجي الذي يؤدي إىل التركيز املتنامي على موضوع ما أو فكرة وتعالقها
آليات هذا العامل ،على أن البحث يذهب على أن ((العوامل األسلوبية واللغوية
البد ملرسل اخلطاب من معرفة أوجه استعماهلا واملواضع املثلى لذلك االسدتعمال
حىت يتحقق له النجاح احلجاجي))( .)3ومن املعلوم أن اخلطاب القرآين محل بدني
طياته خطة تغيري ملعتقدات كانت سائدة اجملتمع ووضع البديل هلا ،فمن البديهي
أن تكون اللغة فعالة لتغيري هذ املعتقدات ونظامها وكانت العوامل احلجاجية من
املعامل البارزة اخلطاب املكي ،لبسط قضية إطار الدفاع عندها واقإحيداء أو
الدعوة لالعتقاد هبا من خالل تقييدها وعدم ترعبها ،وهذا ما يدعو الباحدث إىل
( )1ينظر :احلجاج مفهومه وجماالته.98/2 :
( )2ينظر :تاريخ نظريات احلجاج.14 :
( )3احلجاج البالغة املعاصرة.196 :
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االعتقاد بأن اخلطاب الذي حيتوي على العوامل احلجاجية هو خطداب احلجدة
والبينة؛ ألن احلجة الواردة مجلة العامل احلجاجي تكون أقوى منها عندما تكون
جمردة عن العامل ،وتتم عملية ارتباط القول بالعامل احلجاجي ،عندما يروم املرسل
حتريك آليات اقإقناع عند املتلقي بتوظيف ميدان اللغة وعالقتها باقإنسان ضدمن
البنية االجتماعية أو اآليدلوجية.
ملس الباحث العوامل احلجاجية السور املكية ،بعدها ظاهرةً ذات وظيفدة
حجاجية مؤثرة اخلطاب املكي والسيما العامل (كاد وما ...إال وإمنا) بوصفها
عوامل تنبئ عن دورها احلجاجي دميومة القضدية املطروحدة ومسداندهتا
اخلطاب ،إذ ختتزل هذ العوامل احلجاجية احلجة والنتيجة معاً دائدرة واحددة
بركل مهيمن وبارز املعىن احلجاجي املتنامي عند وجودها الدنص ،وهبدذ
العوامل سيكون ذهن املتلقي حمصوراً داخل فضاء تلقي احلجة الدالة على صددق
اخلرب نظام لغوي خاص ،حيدد التعالق بني العامل والقضية؛ لدذا فاالهتمدام
اقإجرائي سينصب عليها.
 .1العجمز الحجججل (كجد):

ترري املعاجم اللغوية إىل أن (كاد) تفصح عن قرب الفعل ووقوعده ،وهدو
املعىن املرهور هلا( )1ويرى ابن فار (ت 395هد) أن الفعل (كاد) يدل أيضداً
على التما شيء ببعض العناء( )2وعلى هذا فإن (كاد) يقارب الريء سواء أفعل
أم مل يُُفعل( )3ولفعل املقاربة هذا استعماالت وأحكام متنوعة شغلت بال النحداة
طويالً ،لكن البحث مييل إىل أن قصدية املرسل وسياق خطابه مهدا احملددد األول
واألخري للمعىن الذي حيمله هذا الفعل ،ويأيت الفعل (كاد) عامالً حجاجياً ،سدواء
أكان منفياً أو مثبتاً فد ((نفيه نفي ملعنا وهو مقاربة الفعل أيضاً ،حنو ما كاد زيد
يقوم فهو نفي للقرب من الفعل ،وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه فإن قولدك مدا
( )1ينظر :لسان العرب :مادة (ك ود).
( )2ينظر :مقاييس اللغة.145/5 :
( )3ينظر :لسان العرب :مادة (ك ود).
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قربت من الضرب آكد من نفي الضرب من قولك :مدا ضدربت))( )1مبعدىن أن
إثباهتا نفي ،ونفيها إثبات فإذا قلت :كاد زيد يقوم ،أثبت قرب القيام ال إثبدات
القيام نفسه ،وعندما تقول :ما كاد زيد يقوم نفيت هنا قرب القيام( )2ولتوضديح
األمر أكثر ففي مجلة (املاء يغلي) يفهم السامع أن املاء حالدة غليدان بسدبب
الفعل املضارع ،فإذا قلنا :كاد املاء يغلي ،خيتلف املعىن هنا؛ إذ إننا فهمنا أن املداء
اقترب وأوشك من الغليان اقتراباً كثرياً ،وإن مل يغل بالفعل؛ ألن فعدل املقاربدة
(كاد) أدى معنًًى خاصاً( )3وأن املعىن اخلاص هذا حققه العامل احلجاجي (كداد)
ألن وجود كان أبلغ من عدم وجود اجلملة؛ فقد أدى إىل تقريدب احلددث
بردة.
يعد فعل املقاربة (كاد) على وفق النظرية احلجاجية من العوامل احلجاجية
اخلطاب؛ ألنه يقوم على االقتضاء ،فلو قلنا :إن مقتضى امللفوظ (كدت أجنح) فهنا
االستجابة مل حتصل ،فهذا امللفوظ يقتضي ذلك ،فوجود العامل (كدت) يوضحه
ويؤكد  ،أما عمله حجاجياً فإنه يتيح الربط بني أجزاء النص وبدني امللفوظدات
داخل املقطع الواحد ،فحسب التحليل احلجاجي (كدت أن أجنح) مجلة تسدري
االجتا الذي تؤدي إليه احلجة من االقتراب من النجاح(.)4
ال يسعى العامل احلجاجي (كاد) اخلطاب املكي إىل املقاربدة فحسدب،
وإمنا يعمل على توحيد املضمون النصي الذي حيمل فكرة ما يراد هبا إقناع املتلقي
ومحله على االعتقاد مبحتواها؛ لذا جاء النزوع إىل العامل احلجاجي (كاد) هذا
اخلطاب؛ لتكثيف الفكرة وحصر إمكاناهتا للفت انتبا املتلقي من خدالل إبدراز
املضمون مبستوًًى قريب جداً إليه ،وبالنتيجة ارتفاع درجدة التخييدل عندد إىل
مستوى استحضار احلدث كما قوله تعاىل :مِنْ وَرََائِهِ جَهََنَّمُ وَيُسْقََى مِنْ مََةاءٍ
صَدِِيدٍ يَتَجََرَّعُهُ وََال يَكََادُ يُسِِيغُهُ وَيَأْتِِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُُلِّ مَكََانٍ وَمََا هُوَ بِمَيِِّّةتٍ
()1
()2
()3
()4

شرح الرضي على الكافية.229/5 :
ينظر :شرح املفصل صنعة اقإعراب.308/3 :
ينظر :النحو الوا .615 - 614/1 :
ينظر :اخلطاب واحلجاج.56 :
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وَمِنْ وَرََائِهِ عَذََابٌ غَلِِيظٌ )1(إذ إن الصديد القيح املختلط بالدم) يتكلف الظدامل
بلعه بصعوبة بالغة( )2لذلك جاء العامل احلجاجي ليقيدد نفدي االقتدراب مدن
االستساغة (عدم سهولة الررب) ألنه مكر على شربه ،فورود الفعل (يتجدرع)
بدالً من (جيرع) دل على أن هذا الصديد يررب على شكل دفعات؛ لصعوبة قوام
هذا الرراب وكراهية طعمه؛ مما أعطى صورة اقإجهاد والعذاب هذا الردراب
املتكرر بتكلف؛ لذا جاء العامل احلجاجي (ال يكداد) منفيداً؛ قإثبدات عددم
االستساغة واالستطعام هلذا الصديد؛ إذ قيد العامل احلجاجي وحصر إمكانية عدم
التقبل هلذا الرراب ،بدليل أن الكالم كان ليستقيم لو قيل مثالً (وال يسيغه) ممدا
جعل العامل احلجاجي (ال يكاد) يدفع باخلطاب إىل املقاربة توصيل املعىن بعد
عنصراً حجاجياً أوحى للمتلقي باالتساق واالنسجام بني مضمون اخلطاب ،وحتقق
حدثه إذ شحن العامل احلجاجي النص حبجاجية عالية ورفعه إىل مستوى عالٍ من
احلسية ،والسيما إذا كان هذا اخلطاب يتحدث عما سيالقيه الظدامل العدامل
االخروي ،فأضفى العامل احلجاجي بعداً معنوياً وصف شدة عدم تقبل شراب
الصديد وقربه؛ وبالنتيجة قدم العامل احلجداجي مسدتويني مدن التعدبري األول
(التجرع) واآلخر (عدم االستساغة) مما جعل وقع التأثر عالياً؛ ألن النص مل يكتف
بالتجرع فحسب ،وإمنا إثبات عدم استساغته من خالل كسب النص داللة جديدة
بتوظيف العامل احلجاجي (كاد) قوله تعاىل :وَإِنْ كََادُُوا لَيَفْتِنُُونَكَ عَنِ الَّذِِي
أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَ َليْنََا غَيْرَهُ وَإِِذاً َالتَّخَذُُوكَ خَلِِيالً )3(إن العامل احلجداجي
(كاد) عكس حالةً فكرية أو وجدانية متنامية حول اقتراب املرركني مدن فتندة
النبدي  وتلك املقاربة مل تؤدِ إىل فتنة؛ ألن قلب النبدي  كان ثابتاً باقإميان
باهلل ،ولن يتزعزع ،وأن ضمري الرأن احملذو من حر التوكيد (إن) قد شدوق
املتلقي إىل أمهية هذ املقاربة ،ونتيجتها فالرغبة تولدت ملعرفة ما بعد هذا التقارب؛
قإزالة اقإهبام أن النبدي  مل يستجب هلم.
( )1إبراهيم16 :د .17
( )2ينظر :إعراب القرآن الكرمي وبيانه.134/4 :
( )3اقإسراء.73 :
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ومن املالحظ أن النص مل يكتف بسرد الواقعة ،بل تقريبها إىل املتلقي فالفعل
كادوا) الذي محل ضمري اجلمع أوحى مبا تعرض له النبدي  من ضغط مجعدي
من مرركي قريش وسواهم فد ((لقد حداولوا أن يسداوموا رسدول  أن
يستجيبوا له ،ويتخذو ولياً وصديقاً لبعض ما يريدون مدن ذلدك أن يتمسدح
بآهلتهم!! كما بعض الروايات أو يترك التنديد هبا  -علدى األقدل  -ولكدن
النبدي  مل يستجب لطلب املرركني))( )1وعلى الرغم من املساحة التقريبيدة
هلذ الفتنة للنبدي  وحماولة حصرها به وتقييدها برخصه؛ فإن اخلطاب بعامله
احلجاجي الوارد أعطى معىن الثبات والرسوخ عدم االنصياع هلذ الفتندة؛ إذ
استوعب العامل احلجاجي حالة ختلص النبدي  من إغوائهم و هذ املقاربدة
يعمل العامل احلجاجي على استقطاب البعد االقناعي ،الذي يدل على قوة تدأثري
هؤالء املرركني ،ومدى مقدرهتم على الفتنة لكن اهلل صر عدن النبددي 
كيدهم.
كما أن اخلطاب الذي حيتوي على العامل احلجاجي قد يهيمن علدى ذهدن
املتلقي إىل درجة تصل إىل التأمل حمتوا  ،ومحله على اقإذعان له ،والسديما أن
العامل احلجاجي يقارب فكرة واحدة ،يسعى إىل تكثيفها والتركيز عليها برسدم
موقف شعوري عند املتلقي ،يؤدي إىل نتيجة يريدها املرسل كما قوله تعداىل:
إِِنَّ السََّّاعَةَ آتِيَةٌ أَكََادُ أُخْفِِيهََا لِتُجْزََى كُُلُّ نَفْسٍ بِمََا تَسْعََى )2(وملا كانت الساعة
خمفية الوقت جاء العامل احلجاجي (أكاد) ليبني للنا أهنا قريبة الوقوع لظهورها
وحتققها فعالً ،وقد جاء اخلطاب مؤكداً بد (إنََّّ) لتأكد هذا التحقق وأن األخفاء
قد جعله العامل احلجاجي يعطي معىن االقتراب من الظهور؛ ألن ((أخفيهدا مدن
خفيت الريء أخفيته إذا أظهرته))( )3ألن أخفيها من ألفاظ األضدداد ،ورمبدا أن
معىن أكاد هذ اآلية (أريد) إخفاءها( )4فكما جاز أن يوضع (كداد) موضدع
()1
()2
()3
()4

التفسري الكاشف.71/5 :
طه.15 :
شرح التسهيل.386/1 :
ينظر :روح البيان تفسري القرآن.376/5 :
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(أريد) قوله تعاىل :فََانْطَلَقََا حََتََّّى إِذََا أَتَيََا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمََا أَهْلَهََا فََةأَبَوْْا أَنْ
يُضََيِّفُُوهُمََا فَوَجَ َدَا فِِيهَا جِدََاراً يُرِِيدُ أَنْ يَنْقََضَّ فَأَقََامَهُ قََالَ لَوْ شِكْتَ لََتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
أَجْْراً )1(فكذلك كاد( )2لكن البحث ال مييل إىل هذا الرأي؛ ألنه يرى أن الدنص
(أكاد أخفيها) يوحي بردة ظهور عالمات حتققها لدى النا  ،حىت أن اهلل تعاىل
قارب ظهور عالماهتا يوماً بعد يوم عسى أن يتعظ النا ويرعووا ،ويرجعوا عدن
غيهم ،وأن شدة اقتراهبا وقرب ظهورها وحتميتها جعل العامل احملتوي هلا حيقدق
حجاجية حتمية وقوعها ،وأن ((اهلل سبحانه أخفى علم الساعة عن عباد ؛ ليترقبوا
جميئها كل وقت ،فيخافوا منها ويعملوا هلا ،مث ليستوفوا جدزاء عملدهم ،وال
()4
يظلمون شيئاً))( )3ولعل أحسن حمامل اآلية ،هو أكاد أزيل خفاءها أي أظهرهدا
فالعامل احلجاجي استلهم إمكانياته لبناء عالقة حجاجية بني املرسل ،وبني املتلقي
واملوضوع املطروح (البعث) فقد أعطى العامل احلجاجي بعداً حتقيقياً ،نتج عنده
قوته التأثريية ال ترشحت منها داللة االقتراب ،إذ لو كان النص (إنَّ الساعة آتية
أنا أخفيها) ملا كان حيمل قيمته احلجاجية عند املتلقدي ،وال يلبددي متطلبدات
اخلطاب ،وهكذا يلحظ أن العامل احلجاجي قد أكسب اخلطاب داللة حجاجيدة
ضمن داللة االقتراب ال محلها ،مركالً ضمن ضمري املستتر املقدر بدد (أندا)
قدرة اهلل تعاىل وحد هذا اقإخفاء املقترب ظهور .
 .2العجمز الحجججل (النفل واالستثنج بإال):

يعد النفي واالستثناء بد (إال) عامالً حجاجياً مهماً مبا يقصر من شيء على
شيء آخر بنية النص ،وتكون الفكرة املرتركة بني كل من املرسل واملتلقي هي
املسار املؤدي إىل نتيجة ما()5؛ ذلك ألن هذا العامل صورة من صور تقييد الفكرة
()1
()2
()3
()4
()5

الكهف.77 :
ينظر :لسان العرب :مادة (ك ود).
التفسري الكاشف.208/5 :
ينظر :إعراب القرآن الكرمي وبيانه.664/4 :
ينظر :احلجاج كتاب املثل السائر.44 :
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املطروحة ،والضغط على حمتواها اخلربي؛ لكي جيعل املتلقي يلتفت إليهدا فلعلده
يذعن؛ ألن القصر بالعامل احلجاجي ((يكون لألمر الذي ينكر املخاطب ،ويرك
فيه))( )1فكثرياً ما يستعمل العامل احلجاجي (النفي واالستثناء) توجيه القول إىل
وجهة واحدة ،حنو ما يعتقد به املتحدث ،ويريد أن يثبته ،وهذا ما يستثمر املرسل
حماولة منه للدفاع عن قضية معينة يعتقد هبا ويريد اآلخر أن يقتنع هبدا( )2لدذا
يوجه هذا األسلوب إىل ثالثة أصنا من املخاطبني:
 خماطب خايل الذهن. خماطب يعتقد رأياً خمالفاً فهو منكر ملا يسمع. خماطب شاكٌ متردد الرأي املقدم له(.)3وعلى وفق ذلك يعد هذا العامل من العوامل الذي يقيد احملتوى نقطة ثابتة
نظراً الرتباطه املباشر باملقام ،والسيما النصوص املكيدة الد حتتدوي علدى
املناقرات حول األمور االعتقادية فد ((اجلملة احملصورة أو املقصورة هلا إمكانات
حجاجية كثرية؛ ألهنا ختدم نتائج متعددة؛ ألن القصر يضيق احملتدوى ويكثفده،
ويؤدي إىل اقإسراع بالنتيجة))( )4ألنه يربز ما يعتقد املرسل ويدافع عنه مبقصدية؛
لذا يعد هذا العامل نقطة مفصلية النص جاذبة ملتلقي ،وملا كان القصر((جعدل
أحد طر النسبة الكالم سواء أكانت إسنادية أو غريها وخصوصاً مع اآلخدر
حبيث ال يتجاوز  ،أما على اقإطالق أو باقإضافة بطرق معهودة))( )5وهذ الطرق
تتولد بالنظر إىل املنفي حيث عمومه وخصوصه ،أو من جهدة مطابقتده للواقدع
اخلارجي أو بنائه على دعوى املتكلم أو من حيث النظدر إىل طبيعدة املقصدور
واملقصور عليه( )6وتكون القيمة احلجاجية حبسب موقع املقصور واملقصور عليده؛
فإذا قلنا مثالً (ما املتنبدي إال شاعر) قصرنا املتنبدي على الرعر مع أن املتنبددي
()1
()2
()3
()4
()5
()6

دالئل اقإعجاز.313 :
ينظر :إستراتيجيات اخلطاب520 - 519 :
ينظر :البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم املعاين).364 :
التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه.65 :
الكليات.717 - 716 :
ينظر :دالالت التراكيب.38 :
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له صفات أخرى غري الرعر ،لكننا قصرنا على الرعر؛ لرهرته فيه أما إذا قلنا (ما
شاعر إال املتنبدي) فقد قصرنا الرعر على املتنبدي دون سدوا مدن الردعراء،
وحصرنا به وهذا فيه مبالغة واستعظام لرأنه.
إن للعامل احلجاجي (النفي واالستثناء) عالقة وثيقة باألحوال الد يكدون
عليها املخاطب ،فاجلو العام للنفي وما يلفه من ظر نفسي أو اجتماعي له األثر
الكبري استعمال هذا العامل؛ ألن هذا العامل يستعمل عند عددم اتفداق اآلراء
على شيء ما كما مر قبل قليل ،ويكون املقصور عليه (املختلف فيده) بعدد أداة
االستثناء ،فالعامل احلجاجي هذا ((حيدد املعاين حتديداً كامالً ،ويكثر املسدائل
العلمية وما مياثلها))( )1ومن مسات هذا العامل أيضاً تقرير املعىن الذهن وتثبيتده
والدعوة إليه ضمن نسق لغوي خاص ،يقرر األسلوب واألداة املستعملة ،وتقدمي
املقصور على املقصور عليه ،وبالعكس حبسب سياق املوقف؛ ألن النفي متندوع
األدوات ولكل أداة نفي العامل احلجاجي داللتها املعيندة الد ال ميكدن أن
نستبدهلا بأخرى كما قوله تعاىل :وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْْةكَ وَجَعَلْنََةا عَلََةى
قُلُُوبِهِمْ أَكِِنَّةً أَنْ يَفْقَهُُوهُ وَفِِي آذََانِهِمْ وَقْْراً وَإِنْ يَرَوْْا كُُلَّ آيَةٍ ال يُؤْمِنُُوا بِهََا حََتََّّى
إِذََا جََاءُُوكَ يُجََادِلُُونَكَ يَقُُولُ الَّذِِينَ كَفَرُُوا إِنْ هَ َذَا إِ َّال أَسََاطِريُ الْأََوَّلِنيَ )2(إذ جاء
العامل احلجاجي ختام اآلية معلناً تقييد اعتقادهم بالقرآن ،على الرغم من سياق
اآلية األول ،فأعطت أداة النفي (إنْْ) شدة التوكيد بعددم اقإميدان؛ فالعامدل
احلجاجي حصر عدم إمياهنم وثبته عليهم ،فثمة من يصغي مندهم ،لكدن لفدرط
عنادهم حصروا جواهبم باألساطري؛ ألهنم مل جيدوا ما يتقولون به حدول اآليدات
الباهرة املخرسة هلم ،إذ قصروا القرآن املعرب عنه باسم اقإشدارة (هدذا) علدى
األساطري ،وملا كان العامل احلجاجي يرتبط حبال املخاطب واجلو احمليط به جداء
النفي بد (إنْْ) املقدرة معناها بد (ما) ألن (إنْْ) هذا العامل ((آكد يدل علدى
ذلك السياق فقد قال فيهم:
( )1املعاين  -علم األسلوب.40 :
( )2األنعام.25 :
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 -1وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهو .
 -2و آذاهنم وقراًً.
-3وذكر أهنم إن يروا كل آية ال يؤمنون هبا.
فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد ...ألن الصفات ال تستدعي قوة التكدذيب
واقإنكار أشد وأكثر ولذلك أكد النفدي فيهدا ب(إن)))( )1إمعانداً الدرفض
والتكذيب ،فالعامل خلق مرتكزاً حلال املقام الذي يتالءم معه السياق ومنه قوله
تعاىل :قََالَ يََا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلََى بََيِّنَةٍ مِنْ رََبِِّّي وَرَزَقَنِِي مِنْهُ رِ ْزْقاً حَسََةناً
وَمََا أُرِِيدُ أَنْ أُخََالِفَكُمْ إِلََى مََا أَنْهََاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِِيدُ إِ َّال الْأِصْْالحَ مََا اسْتَطَعْتُ وَمََا
تَوْفِِيقِِي إِ َّال بِِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوََكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِِيبُ )2(فقد قصر العامل احلجاجي الفعدل
املضارع الدال على احلاضر ...قصر على اقإصالح؛ لكي يقيد رسالته إليهم هبذ
املهمة اجلليلة ،فالبنية التركيبية للعامل كان هلا األثدر الفاعدل ثنائيدة (اقإرادة
واقإصالح) إذ فرضت حضوراً إجيابياً عند املتلقي ،والسيما أن شدعيباً أراد أن
ينقل رؤيا اخلالصة إىل املتلقي؛ ألن احملتوى قد تقيد وحصر باقإصالح وإرادتده؛
فتحول إىل نقطة اتصال مقبولة عند اآلخر من خدالل إثبدات هدذا األصدالح
وتوكيد  ،فقد ((لوحظ كثرة القصر بالنفي واالستثناء موقدف الرسدل مدع
أقوامهم ،ملواجهة إنكارهم ورفضهم الدعوة ،ولتصحيح أخطاء وقعوا فيها وهدو
أسلوب يلبدي حاجة الرسل إىل احلسم والتأكيد ،وإلزام اخلصم احلجة على سبيل
اقإقناع))( )3ومن هنا جاء العامل احلجاجي لتقليص املساحة وبثها للمتلقي بركل
مركز؛ ليعمق اقإحسا بكالم النبدي  ،فاألثر احلجاجي هنا يترتدب علدى
املتلقي قبول وعدم قبوله على الرغم من قيامه على اقإجياب ،كما أن العلو املعىن
قد ارتفع بتوايل عامل حجاجي آخر(وَمََا تَوْفِِيقِِي إِالَّ بِِاللَّهِ) إذ أكد هدذا العامدل
مضمون األول ،فاقإصالح ضامنه التوفيق من اهلل عز وجل ،و هذا تأكيد ودعوة
للقبول؛ ألنه أتاح لذهن املتلقي أن ينحصر بني اقإصالح والتوفيق اقإهلي للمصلح.
( )1معاين النحو.172/4 :
( )2هود.88 :
( )3خطاب األنبياء القرآن الكرمي.196 :
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ويأيت العامل احلجاجي بد (ما) النافية؛ الستنكار عبادهتم لألصنام إذ أنكرها
يوسف  عليهم كما قوله تعاىل :مََا تَعْبُدُُونَ مِنْ دُُونِهِ إِ َّال أَسْمََاءً سََمَّيْتُمُُوهََا
أَنْتُمْ وََآبََاؤُكُمْ مََا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهََا مِنْ سُلْطََانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِ َّال لِِلَّهِ أَمَرَ أَ َّال تَعْبُُةدُُوا إِ َّال
إِِيََّّاهُ ذَلِكَ الدِِّّينُ الْقََيِّمُ وَلَكِِنَّ أَكْثَرَ النََّّاسِ ال يَعْلَمُُونَ )1(ففي هذ اآليدة قدارن
املفسرون بني العوامل احلجاجية (مََا تَعْبُدُُونَ مِنْ دُُونِهِ إِالَّ أَسْمََاءً) وبني (إِنِ الْحُكْمُ
ِإالَّ لِِلَّهِ) وبني (َأالَّ تَعْبُدُُوا إِالَّ إِِيَّا ُ) فعبادة األمساء عبادة مفرغة مدن حمتواهدا؛ ألن
االسم اجملرد ال حكم له وال قوة وال حدث ،أما احلكم هلل فهو القائم على كدل
شيء ،وقد جاء (تعبدونه) تأكيداً على (إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِِلََّّدهِ) (َأالَّ تَعْبُُددُُوا إِالَّ
إِِيََّّا ُ)( )2فالعوامل احلجاجية الواردة اخلطاب ،جاءت سياق الدعوة إىل عبادة
اهلل الواحد األحد ،وهذ األمساء غري حقيقية دنيا الوجود؛ لدذا جداء تتدابع
العوامل احلجاجية بالتدرج وصوالً إىل النتيجة ،فقد قصر العامل التسمية لآلهلة هبم
وبآبائهم ،مث قيدت العوامل اقإمكانات وحصرها باهلل تعاىل (إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِِلَّهِ) مث
جاء النهي عن عبادة األوثان واحلث على عبادة اهلل تعاىلَ( :أالَّ تَعْبُ ُدُوا إِالَّ إِِيََّّدا ُ) مث
جاءت النتيجة هناية اخلطاب (ذَلِكَ الدِِّّينُ الْقََيِّمُ).
إن حضور العوامل احلجاجية النص؛ أعطى قوة التأثري نفس املتلقي ،إذ
منحت هذ العوامل أبعاداً مؤثرة؛ لكي يذعن املتلقي هلا ،فالنفي واالسدتثناء كثدف
اقإشارة إىل اهلل تعاىل ،وذلك رداً على شركهم ،ومن هنا يردري البحدث إىل كثدرة
العوامل احلجاجية خطابات األنبياء مع أقوامهم ،وبالعكس األمدور املختلدف
فيها ،وقد يرد العامل احلجاجي لسد منافذ الرد ليسري حنو النتيجدة املتوخداة ،فقدد
ذكرت (أمساء) دون كلمة (مسميات) مبعىن عدم حتقق وجودها التأثري بل هي جمرد
تومهات متخيلة عندهم ،وقد متثل قول يوسف  ضمن سياق اسدتداليل ،بدأن
هذ اآلهلة ليس هلا من اقإلوهية شيء إال االسم ،ويأيت العامل احلجاجي مقيدداً ببنيدة
التصوير؛ ليوحي بإثبات الصورة الذهن من خالل تولد ظالل التحقق؛ ألن التربيه
مع النفي واالستثناء يعطي قيمة حجاجية عليا ،والسيما املواطن املهمة ،إذ تتأسدس
( )1يوسف.40 :
( )2ينظر مثالً :تفسري الطربي 172/6 :والتفسري الكبري.24/17 :
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بينهما عالقة قصر وتقييد بني املربه واملربه به ،كما قوله تعداىل :وَلِِلََّّةهِ غَيْْةبُ
السَّمََا َوَاتِ وََالْأَرْضِ وَمََا أَمْرُ السََّّاعَةِ إِ َّال كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِِنَّ اللََّّةهَ عَلََةى
كُُلِّ شَيْءٍ قَدِِيرٌ )1(وملح البصر كما هو معرو هو ارتداد الطر من أعلى حدقدة
العني إىل أسفلها ،وهذا التربيه أعطى داللة سرعة اجمليء بصورة مؤكددة علدى مدا
موجود من تداولية (ملح البصر) وداللته للسرعة بني البرر ،فأمر الساعة قريب أو هدو
أقرب من ذلك مما جعل العامل احلجاجي يفيض بقدرة اهلل تعاىل بعدم التدأخري وملدا
((كانت الساعة آتية والبد جُُعلت من القرب مبثابة ملح البصر؛ واللمح النظر بسدرعة
والبد فيه من زمان تنقلب فيه احلدقة حنو املرئي ،وكل زمان قابل للتجزئة فلم يدرد أن
الساعة تأيت ملح البصر ،وإمنا وصف سرعة القدرة على اقإتيان هبدا؛ ألنده يقدول
للريء كن فيكون))( )2فالعامل احلجاجي هنا حبسدب اعتقداد الباحدث أدى دوراً
حجاجياً بقوة تأثري  ،وبرََّّز الفكرة املقصودة ،واملبنية على التربيه.
 - 3الرابط الحجججل (ننمج):

ينهض العامل احلجاجي (إمنا) النص مظهراً لنا معىن ثابتاً ،وذلك بتقييدد
وجعله مؤكداً به؛ مما يكسب اخلطاب نوعاً من ترتيب احلجة وتقويتها ،فغالباً مدا
يستعمل هذا العامل مواطن التلبث عند األهم ،مث املهم ،ذلك ألن (إمنا) تدأيت
لد ((إثبات ملا يذكر بعدها ونفي ملا سوا ))( )3وعليه ترد (إمنا) لد ((تؤطر املقصور
عليه وجوباً فيها))( )4ومن اجلدير بالذكر أن الفرق بني العامل احلجاجي بدالنفي
واالستثناء و(إمنا) أهنم ((ال يكونان سواء فليس كل كالم يصلح فيه (مدا ...إال)
()5
ال اللَّهُ
يصلح فيه (إمنا) أال ترى أهنا ال تصلح مثل قوله تعاىل :وَمََا مِنْ إِلَهٍ إِ َّ
و حنو قولنا (ما أحد إال وهو يقول) قلت ماال يكون له معىن))( )6وتأسيساً على
()1
()2
()3
()4
()5
()6

النحل.77 :
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.285/4 :
نظم الدرر.468/16 :
دراسات بالغية.181 :
ص.65 :
دالئل اقإعجاز328 :د .329
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هذا يأيت العامل احلجاجي اخلطاب ((خلرب ال جيهله املخاطب ،وال يدفع صدحته
كقولنا :إمنا هو أخوك ،فإننا ال نقول ذلك ملن جيهل ،وإمنا ملن يعلمه ويقر به لكن
تستعمل (إمنا) للتنبيه للذي جيب عليه من حق األخوة ،وأما النفدي واالسدتثناء
كقولنا ما هذا إال كذا وإن هذا إال كذا ،فيكون ألمر فيه شك املخاطب وانكار ،
فإذا قلت :ما هو إال زيد مل تقله إال وصاحبك يتوهم أو يرك أنه ليس بزيد ،وأنه
إنسان آخر))( )1وهبذا يكون العامل احلجاجي هذا موجباً قإثبات ما بعد حبصدر
وتقدميه ونفيه الضم ملا سوا  ،بتحويل اخلطاب إىل بنية مقيدة باقإثبات مرتبطدة
به ،من خالل تفعيل النص حجاجياً ،وهيمنته على مساحة واسعة منه؛ إذ إن مدا
أثبته العامل احلجاجي أبطل غري باملقابل؛ لذا ميكننا القدول :إن عالقدة العامدل
احلجاجي (إمنا) باخلطاب هي عالقة إثبات أكثر مما هي عالقة نفي؛ ألنه حيمل بنية
مرتبطة بذات املرسل ومن ذلك قوله تعاىل :قََالُُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلََى مََا جََاءَنََا مِِةنَ
الْبََيِّنََاتِ وََالَّذِِي فَطَرَنََا فََاقْضِ َمَا أَنْتَ قََاضٍ إِِنَّمََا تَقْضِِي هَذِهِ الْحَيََاةَ الةدُّنْيََا )2(إذ
جاء العامل احلجاجي (إمنا) ذا دور فاعل ومؤثر إثبات قضية متثلت بزوال الدنيا
والثبات على عقيدة موسى  وسد السحرة كل منافدذ الرجدوع إىل عقيددة
فرعون؛ ألهنم أرادوا قطع الطريق على فرعون بتأطري خطاهبم بالعامل احلجداجي،
فقصروا االنقضاء والزوال باحلياة الفانية السفلى؛ لذا جاء العامل ليدد ((قصدر
موصو على صفة قصراً حقيقياً حتقيقاً ،فهو مقصور على القضداء الددنيا ال
يتجاوز إىل القضاء اآلخرة ،وفيه تصحيح خلطأ اعتقاد فرعون ،أنده أشدد
عذاباً وأبقى))( )3فضالً عن أن ظهور اسم اقإشارة (هذ ) اخلطاب؛ أعطى داللة
التحقري هلذ احلياة واالستهانة هبا واستصغارها.
ويكسب العامل احلجاجي (إمنا) النص تقييداً حملتوًًى ذه عميق كاسباً النص
أبعاداً جديدة ،من خالل تسليط الضوء على معنًًى واحدٍ غري متعدد كما قولده
تعاىل :وَمِنَ النََّّاسِ وََالدَّوََابِّ وََالْأَنْعََامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوََانُهُ كَذَلِكَ إِِنَّمََا يَخْشََى اللَّهَ مِنْ
( )1نفسه.332 - 330 :
( )2طه.72 :
( )3خطاب األنبياء القرآن الكرمي.201 :
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عِبََادِهِ الْعُلَمََاءُ إِِنَّ اللَّهَ عَزِِيزٌ غَفُُورٌ )1(فالعلماء مؤهلون للخردية ،فقدد هندض
اخلطاب على تقدمي اخلرية؛ ألهنا البؤرة ال حتترد عندها معاين الدنص ،ويقدوم
عليها اقإميان باهلل تعاىل ،وختصيص اخلرية من اهلل بالعلماء من بداب اختصداص
املقصور باملقصور عليه ،وعدم جماوزته إيا إىل سوا فد ((خردية اهلل تعداىل ال
احلقيقة والواقدع))( )2وأن اهلل تعداىل
تتجاوز العلماء إىل غريهم من سائر النا
خيافه من علم جبربوته وعزته وسلطانه ،كما أن (من) التبعيضدية أدت إىل عددم
مشول اخلرية من اهلل بني النا  ،وقصرها على فئة معينة ،وهم العلماء ومن ذلدك
قوله تعاىل :أََمَّنْ هُوَ قََانِتٌ آنََاءَ اللَّيْلِ سََاجِِداً وَقََائِِماً يَحْذَرُ الْْآخِرَةَ وَيَرْجُُو رَحْمَةَ
رََبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِِي الَّذِِينَ يَعْلَمُُونَ وََالَّذِِينَ ال يَعْلَمُُةونَ إِِنَّمََةا يَتََةذََكَّرُ أُُوُلُةو
الْأَلْبََابِ )3(فالتذكر ال يتجاوز غري أويل األلباب ،فالعامل احلجاجي حصر التذكر
بأصحاب العقول مطلقاً ،واستثمر العامل احلجاجي ذلك لغرض ((التعريض بأهدل
اجلهل ،وحنو ذلك أن تكون مقام الثناء علدى أحدد بدالفهم وبُُعدد اقإدراك
والتعريض بآخر ،بأنه ليس عند هذا الفهم والبعد اقإدراك))( )4وهذا تنبيده إىل
طلب الفهم واحلث عليه وتنديد باجلهالء الذين ال يسعون إىل العلم والتفكدر
الكون وآيات اهلل فلوال العامل احلجاجي ملا حصل التعريض هنا.

()1
()2
()3
()4

فاطر.28 :
نظم الدرر.49 - 48/16 :
الزمر.9 :
معاين النحو.303/1 :
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السال لم الحجججية
ينطلق هذا املبحث من تصور مب على تدرج احلجج ،من احلجة الضدعيفة
إىل احلجة القوية ،وصوالً إىل النتيجة املتوخاة من املرسل ،وأن هذ احلجج تددعم
هذ النتيجة ال ينقاد إليها املتلقي ،من خالل متابعة هذ احلجج ،وما ستؤول إليه
لد ((أن احلجة ال تكون حجة بالنسبة إىل املتكلم إال بإضافتها إىل النتيجدة ،مدع
اقإشارة إىل أن النتيجة قد يصرح هبا ،وقد تبقى ضمنية))(.)1
ويعر السلم احلجاجي على أنه عالقة تراتبية للحجج متابعة ميكن أن نرمز
هلا باملخطط اآليت:

وهذ احلجج تنتمي إىل فئة حجاجية معينة ،وتنهض على عالقة تراتبية معينة؛
()2
لذا فهي تركل سلماً حجاجياً موجهاً حنو ما يريد أن يصل إليده املخاطدب
وخترج السالمل احلجاجية إىل فضاء أكرب من فضائه اللغوي؛ فهو ال خيضع لرروط
الصدق والكذب ،بل يتكئ على جودة التدرج( )3وأن هذا التددرج ترتيدب
( )1نظرية احلجاج اللغة.363 :
( )2ينظر :اللغة واحلجاج.21 - 20 :
( )3ينظر :الفلسفة والبالغة.194 :
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احلجج غالباً ما يظهر مواقف املرسل واجتاهه عرب امللفوظات النصدية ،وبالنتيجدة
ترتب هذ احلجج بناءً على تنظيم األقوال ال تسبق النتيجة ،ومن اجلدير بالذكر
أن نرري إىل أن السالمل احلجاجية ((تفرض على املخاطب منطاً معيناً مدن النتدائج
بعدها الوجهة الوحيدة ال ميكن للمخاطب أن يسري فيها))( )1فالباحث مييدل إىل
رأي ديكرو الذي يرري إىل أن مثة تالزماً بني احلجج املتدرجة وبني النتيجة الد
تتمخض عنها؛ ألن احلجة السلم احلجاجي ال تكون حجة إال إذا أفضدت إىل
نتيجة ،مع التنويه أن النتيجة قد يصرح هبا اخلطاب أو نسترف منها ضمنياً(،)2
على أن الباحث ينو هنا على ((أن السلم احلجاجي ال حيمل قضيتني متعارضدتني
دفعة واحدة أو أكثر ،وإمنا يكتفي بإطروحة واحدة مؤيدة أو معارضدة مثبتدة أو
مفندة ،وتنخرط القضايا األخرى ضمن سالمل حجاجية أخرى منتظمة مسدار
واحد ،فتنرأ صياغة سلمية مقارنة مرتركة نتيجة واحدة سدابقة أو الحقدة
بأقواهلا املوجهة أو يؤدي عرض مجلة من السالمل فاعلية املستقبلني ،عوض تقدمي
سلم واحد مؤيد أو معارض))( )3ووصالً مبا سبق فإن اخلطاب احلجاجي يعتمدد
على قيم اقإثبات والنفي ،بدالً مما يعتمد على الصدق والكدذب؛ ألن اخلطداب
احلجاجي غايته القوة والضعف إزاء قضية ما(.)4
صاغ ديكرو قوانني ثالثة ضمن كتاباته حول السلم احلجاجي ،وعدها مبنزلة
قواعد تدعم هذا السلم وهي:
 .1قانون تبديل السلم (النفي) :ويقتضي هذا القانون أنه إذا كان القدول
دليالً على مدلول معني ،فإن نقيض هذا القول دليدل علدى نقديض
مدلوله( ،)5مبعىن أننا لو استعملنا امللفوظ (ب) للداللة على مدلول مدا
فإن نفيه (ليس ب) سيكون دليالً على نقيض املدلول ،مبعىن إذا كانت
()1
()2
()3
()4
()5

احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.23 :
ينظر :نظرية احلجاج اللغة.363 :
سيمولوجيا االتصال اخلطاب الدي .172 :
ينظر :الفلسفة والبالغة.194 :
ينظر :اللسان وامليزان.278 :
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(ب) تنتمي إىل الفئة احلجاجية احملددة باملدلول (ج) فإن (لديس ب)
تنتمي إىل الفئة احلجاجية احملددة باملدلول (ليس ج)(.)1
 .2قانون اخلفض :ويقتضي هذا القانون أنه إذا صدق القول مراتدب
معينة من السلم ،فإن نقيضه يصدق املراتب ال تقع حتتدها( )2وأن
التراتب بني احلجج ميكن أن يعدل أو يتغري من زيادة أو نقصدان مدن
حلظة إىل أخرى ،حبسب تدخل عوامل معينة وحبسب املدلول وقوته ،إذ
ميكن أن يتغري املوقف من حجة معينة تعد صادقة بعد أن كانت كاذبة،
والعكس صحيح وعليه فإن مفهوم القوة يظهدر جليداً السدالمل
احلجاجية؛ لتكونه من حجج متدرجة القوة والضعف منذ أن حتدث
أوسنت عن القوة اقإجنازية وسورل عن القوة التكلمية وديكرو عن القوة
احلجاجية ضمن هذا التكلم(.)3
 .3قانون القلب :يرتبط هذا القانون أيضاً بالنفي ،ويعد تتميماً للقدانون
ومفاد أن السلم احلجاجي لألقوال املنفية هو عكس سدلم األقدوال
اقإثباتية ،إذا كانت إحدى احلجتني أقوى من األخرى التدليل علدى
نتيجة معينة ،فإن نقيض احلجة الثانية أقوى من نقيض احلجة األوىل
التدليل على النتيجة املضادة ،وميكن أن نرمز هلا بوسداطة السدلمني
احلجاجني اآلتيني:

( )1ينظر :منهجية احلوار والتفكري النقدي.138 :
( )2ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.277 :
( )3ينظر :منهجية احلوار والتفكري النقدي.138 :
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وللتوضيح نقول:
 حصل زيد على كلية الطب ،مث الدكتورا الطب. مل حيصل زيد على كلية الطب ،ومل حيصل على الدكتورا فيها.فحصول زيد على الدكتورا دليل قوي على مثابرته العلمية حني عددم
حصوله على كلية الطب املثال الثاين املنفي حجة قوية علدى عددم مثابرتده
العلمية(.)1
إن سريورة التدرج السلم احلجاجي حنو االرتفاع ،ويأيت من أجل التسليم
بالنتيجة من خالل االنسجام هذ احلجج عرب مساراهتا التصاعدية ،وصدوالً إىل
النهاية (النتيجة) وهذا ما يهد إليه مرسل اخلطاب ،وهلذا فد ((إن مفهوم السلم
احلجاجي بتركيز على الطابع املتدرج واملوجه لألقوال يبني أن احملاجدة ليسدت
مطلقة ،إذ ال تتحد باحملتوى اخلربي للقول ومدى مطابقته حلالة األشياء الكون
وإمنا هي رهينة اختيار هذ احلجة أو تلك بالنسبة إىل نتيجة حمددة لذلك ،فاحلكم
على احملاجة أساسه القوة والضعف اعتباراً لطابع التدرج فيها))( ،)2وقدد خلدص
هوفالن وجانيس الفائدة من اخلطاب الذي يعرض جانباً واحداً مدن املوضدوع،
والذي يعرض اجلانبني فقالوا :عرض جانبدي املوضوع  -املؤيد واملعارض  -أكثر
فاعلية على املدى الطويل من عرض جانب واحد ،حينما يتعدرض اجلمهدور -
بصر النظر عن رأيه األصلي  -للدعاية املضادة بعد ذلك أو حينمدا ال يتفدق
اجلمهور أصالً مع وجهة نظر القائم باالتصال بصر النظر عن تعرضه بعد ذلك
للدعاية املضادة( ،)3وعليه جيب على املرسل أو القائم باالتصال استعمال السدلم
احلجاجي؛ لتعديل سلوك املتلقي أو استمالته إىل النتيجة عدرب البنداء احلجداجي
للسلم؛ ألن النتيجة فيه ال ميكن الوصول إليها إال من خالل االرتقاء عدرب هدذا
السلم ضمن فئة حجاجية واحدة غري مرتته ،ومن اجلدير بالذكر أن نردري إىل أن
لديكرو الفضل وضع السلم احلجاجي والتنظري له ،بالنسبة للقوالت ال تنتمي
( )1ينظر :اللغة واحلجاج.24 :
( )2نظرية احلجاج اللغة.370 :
( )3ينظر :اقإعالم ونظرياته العصر احلديث :د452د.453
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إىل اللغة الطبيعية ،لكننا النعدم وجود عند اللغويني والفالسدفة قبلده؛ ألهندم
استثمروا هذا املبدأ وعملوا به وأن يتمثلو عن وعي ،وقدد عدر املسدلمون
تصانيف سلمية قائمة على التدرج ،مثل تصنيف األحكدام الردرعية ،إذ رتبدوا
الواجب واحلرام واملكرو واملستحب واحلالل طر السلم تتوسطهما درجتدا
املندوب واملكرو وبينهما املباح واملطلق( ،)1لذا كان من الطبيعدي أن ينردأ
اخلطاب سلم حجاجي متدرج؛ قإبراز املسوغات ال أسهمت إدراك النتيجة،
كما ينو الباحث إىل أن السلم احلجاجي ال ينب على عدد حمدد من احلجج بدل
يتوقف ذلك على النتيجة ،ومكانتها بني طر اخلطاب (املرسل واملتلقي) ضدمن
مرتركات ثقافية أو إنسانية أو علمية أو دينية.
غالباً ما تكون احلجة األوىل املطروحة اخلطاب مهيأةً للمتلقدي وحمفدزة
لذهنه على التواصل واملتابعة ملا سيأيت بصورة تصاعدية على وفق قوهتا؛ السدتمالة
املتلقي وإذعانه ،ولعل اجتا التدرج باجتا واحد ضمن فئة حجاجية واحدة ،هدو
الذي يقود إىل النتيجة بركل غري ملتبس وهذا يرجع إىل التراتبية عرض احلجج
ضمن آليات لغوية يعتمدها املرسل خطابه مع املتلقي ،كما قوله تعاىل :قََالَ
لَهُ مُُوسََى هَلْ أََتَّبِعُكَ عَلََى أَنْ تُعََلِّمَنِ مِِمََّّا عُُلِّمْتَ رُشْْداً قََالَ إِِنَّكَ لَنْ تَسْْةتَطِِيعَ
صبْْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلََى مََا لَمْ تُحِطْ بِهِ ُخ ْبْراً قََالَ سَتَجِدُنِِي إِنْ شََةاءَ
مَعِيَ َ
اللَّهُ صََابِِراً وََال أَعْصِِي لَكَ أَمْْراً قََالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِِي فََال تَسْأَلْنِِي عَنْ شَيْءٍ حََتََّّةى
أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْْراً فََانْطَلَقََا حََتََّّى إِذََا رَكِبََا فِِي السَّفِِينَةِ خَرَقَهََا قََالَ أَخَرَقْتَهََةا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهََا لَقَدْ جِكْتَ شَيْكًًا إِمْرًًا قََالَ أَلَمْ أَقُلْ إِِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِِيعَ مَعِِةيَ صََةبْرًًا
َ قَالَ َال تُؤََاخِذْنِِي بِمََا نَسِِيتُ وَ َال تُرْهِقْنِِي مِنْ أَمْرِِي عُسْ ًرًا  فََانْطَلَقََا حََتََّّى إِذََا
المًًا فَقَتَلَهُ قََالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًًا زَكِِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِكْتَ شَيْكًًا نُكْرًًا  قََةالَ
لَقِيََا غُ َ
ال
أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِِيعَ مَعِيَ صَبْ ًرًا  قََالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ َهَا فَ َ
تُصََاحِبْنِِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُُنِِّّي عُذْرًًا  فََانْطَلَقََا حََتََّّى إِذََا أَتَيََا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْْةتَطْعَمََا
أَهْلَهََا فَأَبَوْْا أَنْ يُضََيِّفُُوهُمََا فَوَجَدََا فِِيهََا جِدََارًًا يُرِِيدُ أَنْ يَنْقََضَّ فَأَقََامَهُ قََالَ لَوْ شِكْتَ
( )1ينظر :اقإعالم ونظرياته
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َالتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًًا  قََالَ هَذََا فِرََاقُ بَيْنِِي وَبَيْنِكَ سَأُنََبِّكُكَ بِتَأْوِِيلِ مََا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًًا.)1(
اعتمد الرجل على سلسلة مرجعيات قولية وفعلية ساقها املقدام للوصدول إىل
نتيجتني ضمن سلمني انبثقا؛ ليتوزعا منتظماً منت النص من خدالل ((عددد مدن
()2
القواعد للتلفظ باخلطاب على وفق ما تقتضيه العالقة بينه وبدني املرسدل إليده))
حمققة  -العالقة  -بينهما إضاءة موحية لنتيجتني تعالق احلجج وتددرجها فئدة
واحدة ضمن ثنائية املصاحبة بني (معلم ومتعلم) مركلةً داللدةً رامدزة إىل احلقدائق
الكامنة املوجودات إطار هذ العالقة التعليمية احلجاجية بني متعلم طلب العلدم
بلطف (هَلْ أََتَّبِعُكَ عَلََى أَنْ تُعََلِّمَنِ مِِمََّّا عُُلِّمْتَ رُشْْداً) وبني معلم التمس عدذراً هلدذا
املتعلم ،وأعطا مسوغاً له (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلََى مََا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْْراً) ووعداً مردروطاً
بالصرب ،وعدم السؤال بينهما حىت اكتمال الدرو ؛ ألن املعلم (الرجل الصاحل) كدان
قد ((تعلم علوماً من معاملة النا يعلمها اهلل ملوسى  ،فالتفاوت العلم هدذا
املقام تفاوت بفنون العلوم وهو تفاوت نسيب))( )3فالكفاءة ال ميتلكهدا الرجدل
املراهدات والغيبيات خولته على أن يكون معلماً ملوسى  ،لذا جداءت العالقدة
السلمية بينهما متفاوتة فيها تفاعلية واضحة مع األفعال واألقوال( )4ارتكدزت علدى
ترتيب األقوال واألفعال عرب مسارات تصاعدية ،ارتفعت القول املفتداحي الدذي
شكل العتبة األوىل للسلم احلجاجي ،وكذا بالنسبة للفعل األول املفتاحي ،وصوالً إىل
النتيجة من خالل قيام املرسل بترتيب األقوال واألفعال؛ قإثبات النتيجة النهائية الد
يؤيدها ضمن أطروحته ال عرضها ،باستثمار األدوات اللغوية ال جسدت التوجده
احلجاجي للسلم الذي منذج النتيجة املسار السلمي الترتيبدي.
وتزداد درجة احلجة ،كلما ازدادت درجة تأثر املتلقي ،وهدذا يرجدع إىل
كفاءة املرسل استجالب إمكانياته ،وإدراجها السلم وضبطها بغية التصريح
()1
()2
()3
()4

الكهف.78 - 66 :
استراتيجيات اخلطاب.91 :
التحرير والتنوير.363/15 :
ينظر :استراتيجيات اخلطاب.213 :
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بالنتيجة أو إرجائها النهاية ،كما عند الرجل الصاحل ،الذي يسترر األحداث
املستقبلية وميكن أن نستخرج سلمني حجاجيني من خالل هذ القصة وكما يأيت:
 -1السلم القويل :ويتمثل باألقوال الصادرة من املرسل كما الردكل
أدنا :

وكما هو معلوم ،فإن السلم احلجاجي ((ميثل صلب احلجاج تدافع احلجج
وترتيبها حبسب قوهتا ،إذ ال يلبث غالباً إال باحلجة ال تفرض ذاهتا على أهنا أقوى
احلجج السياق ،ولذلك يرتب املرسل احلجج ال يرى أهنا تتمتع بالقوة الالزمة
ال تدعم دعوا ))( )1إذ جاءت احلجة القولية األوىل ،مؤكدة حبر التوكيد (إن)
املرتبط بضمري املرسل إليه (كا اخلطاب) للحاضر؛ مما أدى إىل توكيد عدم صرب
موسى  والنفي املطلق بعدم استطاعته للصرب على هذ الصحبة بالدال اللغدوي
(لن) ال سيحقق نفيها نتيجة مرتقبة؛ ألن الرجل الصاحل ستصددر عنده أفعدال
سينكرها موسى  ،إذن مثة تعارض بني علمني ...علم لدين عند املعلم وعلدم
ظاهري قائم على الرريعة ال تأخذ بالظاهر ،فد ((هدذا العلدم الدذي أوتيده
اخلضر هو علم سياسة خاصة ،غري عامة تتعلق مبعنيني جبلب مصلحة أو دفدع
مفسدة ،حبسب ما هتيئه احلوادث ،واألكوان ال حيسب مدا يناسدب املصدلحة
العامة))( )2ال يعرفها موسى  على وفق علمه الظاهر؛ لذا جاءت احلجة القولية
األوىل من اخلضر ( إِِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِِيعَ مَعِيَ صَبْ ًرًا) غري مقررة باالستفهام املنفي،
وهلذا خلقت وضعية التواصل بينهما وضعاً خاصاً ،أفضى إىل عالقة متدوترة مدن
( )1استراتيجيات اخلطاب.500 :
( )2التحرير والتنوير.371/15 :
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خالل إخالل موسى  باالتفاق عند اعتراضه األول (خرق السفينة) فأدىل لده
الرجل الصاحل حبجة أخرى أقوى من سابقتها بزيادة االستفهام التقريري (قََالَ أَلَمْ
أَقُلْ لَكَ إِِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِِيعَ مَعِيَ صَبْ ًرًا) وهذا التقرير جيء به؛ لتفهيم موسدى 
وتذكري باحلجة السابقة ال أذعن هلا وقبل برروطها ،ففي السياق هندا محدل
ملوسى  على اقإقرار واالعترا باالتفاق املرروط بالصرب ،إذ شدكلت هدذ
احلجة التقريرية الطلبية قوة ضاغطة على موسى  مث اعتراض موسى  علدى
قتل الغالم ،دون االلتفات إىل احلجة السابقة ،فجابه الرجل الصاحل بالقول نفسده
مزيداً عليه(لك)وذلك قوله تعاىل( :قََالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِِنَّكَ لَنْ تَسْْدتَطِِيعَ مَعِِديَ
صَبْ ًرًا) الستدراج موسى  ولفت نظر إىل الوصول إىل النهاية ،وتقرير ذلك
ذهنه وأن زيادة (لك) جاء لتوكيد النتيجة ال قاهلا الرجل الصاحل ابتدداءً (عددم
صربك يا موسى) معي فد ((الالم قوله (لك) الم التبليغ ،وهي ال تدخل على
اسم السامع أو ضمري ؛ لقول أو معنا ( )...وذلك عندما يكون املقول له الكالم
معلوماً من السياق ،فيكون ذكر الكالم لزيادة تقوي الكالم ،وتبليغه إىل السدامع
( )...أال ترى أن الالم مل حيتج لذكر جوابه أول مرة (قََالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِِنََّّدكَ
لَنْ تَسْتَطِِيعَ مَعِيَ صَبْ ًرًا) فكأن التقرير واقإنكار مع ذكر الم التعدية القول أقدوى
وأشد))( )1إذ حتولت بنية النفي السابقة بركل مميز له أثر الفاعدل جمريدات
النتيجة القادمة من خالل رصد اعتراض موسى على بناء اجلددار دون أجدر،
فضالً عن عدم استقبال القرية هلما وتضييفهما لتأيت النتيجة النهائية (عددم صدرب
موسى.)
ومن املالحظ أن احلجج املرتبة السلم القويل قد هديمن عليهدا (التداء)
و(الكا ) إذ هلما مركزية مهمة هذا السلم ،والسيما أن (تاء) الفاعدل ذات
مرجعية فعلية للمعلم(الرجل) الصاحل و(الكا ) ذات مرجعية خطابيدة للمدتعلم
(موسى) وكون املعلم فاعالً هلذ احلوادث واألقوال؛ جعله ذلك حمل اعتراض من
املتعلم (موسى) ،وبذلك وجب على املعلم أن يعمل سلماً حجاجياً للمتعلم؛ كي
( )1التحرير والتنوير.375/15 :
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يثبت ما يريد أن يثبته للمتعلم الذي كثر خطابه االعتراضي بالضمري (الكا ) كما
أن الرجل الصاحل رمبا أراد أن يُعَلِمَ موسى  الصرب على ما سيالقيه مدن بد
إسرائيل ،وأن تعاقب األحداث هذ الرحلة بصورة سريعة جعلت موسدى
يعترض على معلمه هبذ السرعة ،وعدم اكتمال رحلته مع معلمه لغرابة تصرفاته،
وما هذ التصرفات إال أعمال متعلقة بأحداث مستقبلية ،وتأكيداً هلدذ الفكدرة
جعلت وترية احلجج تتصاعد النفي ،وصوالً إىل النهاية (عدم الصرب) فدالفراق،
ولعل مرد ذلك الفراق الذي قرر الرجل الصاحل ((ألن السؤال قد يصاد وقدت
إشغال املسؤول بإكمال عمله ،فتضيق به نفسه ،فرمبا كان اجلواب عنده بددون
نفس ،ورمبا خالطه بعض القلق ،فيكون اجلواب غري شا ٍ ،فأراد اخلضدر أن
يتوىل هو بيان أعماله اقإبانة بالذي يرا مناسباً؛ ليكون البيان أبسط واقإقبدال
أهبج ،فيزيد االتصال بني القرينني))( )1فالرجل الصاحل عر من اهلل تعاىل بدواطن
األمور ،واألسرار الكامنة األشياء.
 - 2السلم الفعلي :ويتمثل باألفعال الصادرة من املرسل كما الردكل
أدنا :

إذ هيمنت على السلم أفعال متدرجة تبعث على التعجيب املتضدمن للدوم،
فجعلت العالقة بني موسى  والرجل الصاحل  متوترة بردة وانطالقداً مدن
هذ األفعال املتدرجة جعلت موسى  يتراجع عن قرار (الصدرب) وبالنتيجدة
الوصول إىل هناية السلم الفعلي الذي أدى إىل إثبات حقيقة أن الرجل الصاحل أعلم
( )1نفسه.373/15 :
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من موسى  من خالل تأويل الرجل الصاحل ألفعاله ،وإقناع موسدى هبدذ
األفعال وأنه يعلم ما ال يعلمه بإذن اهلل تعاىل ،فاحلجج املساقة من الرجل الصداحل
أقنعت موسى  ألن تأويلها كان مبنياً على أمور غيبية مستقبلية.
إن موسى  أقام تصوراته على علمه الظاهر املتعار عليده؛ ألنده رأى
التدرج هبذ األفعال مدعاة لالعتراض لغموضها مما أدى إىل انفعاله املتدرج بتدرج
األفعال (اخلرق والقتل وإقامة اجلدار) فأدى هذا االعتراض إىل رسم النهاية ملسار
السلم بتأويل الرجل الصاحل ،ملا قام به عندما قرر االفتراق عن تلميذ موسى؛
ألن األخري قد تراجع عن قرار األول بالصرب والطاعة ملعلمه وهذا ما يثبت جنداح
الرجل الصاحل حجاجه ،وإقناع موسى  بأفعاله والسيما هنايدة السدلم
الفعلي ،موضحاً صواب قراراته ومن مث ((طبعت العالقة بيندهما بالتفداوت ،إذن
فالتفاوت املسجل هذ احلادثة يرجع بالدرجة األوىل إىل الدور التفاعلي الدذي
أسند إىل كليهما ،كما أن الكفاءة ال ميتلكهدا اخلضدر املوضدوعات أو
املراهدات أو الوقائع ال جرت أثناء احملادثة مع سيدنا موسى  خولته املكاندة
العليا))( )1لذا جاءت العالقة بني قائم باألعمال (الرجل الصاحل أو اخلضر) وبدني
مراهد هلا معترض عليها(موسى )لتفضي إىل نتيجة ضمنية مؤداهدا علميدة
الرجل الصاحل أمور خفيت عن موسى .
وملا كان احملاج (الرجل الصاحل) لديه خربة ما سيحل مبوسى  من نفاد
الصرب على ما يقوم به اشترط عليه الصرب الرحلة الغامضدة؛ ألنده سيرداهد
سلوكيات مل حيط هبا علماً من قبل ،مث سيوضحها له من تلقاء نفسه الحقاً لدذا؛
فإن نقض االتفاق جعل الفراق هناية حمتومة هلما على أن اقإتباع حصدل ،لكدن
الصرب مل حيصل حبسب ما يرري إليه السلم القويل والفعلي الذي حنن بصدد .
ويبدو واضحاً أن الركوب السفينة كان ألجدل اخلدرق؛ ألن الرديء
املقصود يبادر قاصد ألنه يكون قد دبر وارتآ من قبل( ،)2وهذا ما يؤكد تعاقب
األفعال املباشرة وسرعتها ،فما أن ركبا السفينة مت اخلدرق مباشدرة بقصددية،
( )1استراتيجية التفاعل القويل القرآن الكرمي.213 :
( )2ينظر :التحرير والتنوير.375/15 :
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وكذلك مت قتل الغالم مباشرة عند لقيا  ،وكذا بالنسبة للجدار؛ لذا جاءت بنيدة
اقإنكار هلذ األفعال من ناحية تقوميية للتمثالت ال ينكرها اجملتمع والدين ،لكدن
عندما قام الرجل الصاحل بالتأويل علم موسى  أن شريعة خطابه أصبحت غدري
جمدية؛ ألن الرجل الصاحل من خالل تأويله ألفعاله سعى بعد مرسالً إىل ((االنتصار
ألفكار وطروحاته وإشراك اجلمهور ،وإشهاد على رهاندات الندزاع))( )1ألن
املرسل إليه موسى  كان يريد الوصول إىل هناية السلم الفعلدي ،والتحصديل
العلمي لتأويالهتا ألفعال معلمه.
إن السلم الفعلي حيمل تدرجاته بعداً خفياً للمكان ،وأن هذا البعدد اخلفدي
كان دافعاً لسلوكيات الرجل الصاحل ((ويظهر لنا النص كيفية تفاعل سديدنا موسدى
 مع املكان بوصفه مكاناً مادياً ظاهراً للعيان ،فالسفينة مكان مادي مرئدي ظداهر
للعيان ،فهو لعدم إدراكه ملا وراء السفينة حكم على الظاهر ،بينما كان اخلضدر 
مدركاً لوجود مكان آخر خفي ،هو الوراء ...وأن الوراء هنا جهة غري فارغة دالليداً،
فهي تلتبس بفكرة التعقب ،فامللك وراء السفن ،وكأنه يتعقبها ليظفر هبا))( )2فاملكدان
ينرطر على وفق هذا السلم إىل رؤيتني رؤية حاضرة يُُمثلها موسى  ورؤية باطندة
(ورائية) ميثلها الرجل الصاحل ببعد مكاين غيبدي ألن موسى (( مل ينجح إدراك
هذا املكان اخلفي فجعله ذلك جيري حكمه على الظاهر ،بينمدا إدراك اخلضدر
وجود مكان خفي هو (حتت) اجلدار مبا حيتويه من قيم مادية ومعنوية (كندز) وهدذا
يربز مرة أخرى التقابل بني منظومة العلم اللدين ال تتصل بزمان ومكان خفيني (الد
اقترنت باخلضر )ومنظومة العلم الررعي ال تتصل أحكامهدا مبكدان وزمدان
ظاهرين))( )3أما الزمان فجاء واضحاً؛ ألن الرجل الصاحل استرر الدزمن املسدتقبل
هلذا الغالم فقتله؛ إذ تعلق القتل حبدث مستقبلي ،ومن اجلدير بالذكر مالحظة تكدرر
الفعل الناقص (كان) سياق شرح عتبات السلم الفعلي من الرجل الصاحل ،وما قدام
به من أفعال؛ ألن الفعل (كان) يقرر حالة زمنية مستمرة ودائمة.
( )1معامل لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحا اجلزائري.216 :
( )2استراتيجية التفاعل القويل القرآن الكرمي.201 :
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كما أن النص القرآين خبري خبطاب املتلقي إذ يصرفه مبقدار ويوزعه بأشكال
والسيما أن احلجاجي تأيت متدرجة تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة ،حىت لو كدان
النص حيمل سلمني متعاكسني ،على وفق قانون اخلفض ،كما مرهد النعيم
قوله تعاىل :عَلََى سُرُرٍ مَوْضُُونَةٍ  مُُتَّكِكِنيَ عَلَيْهََا مُتَ َقَابِلِنيَ  يَطُُةوفُ عَلََةيْهِمْ
وِلْدََانٌ مُخََلَّدُُونَ  بِأَكْوََابٍ وَأَبََارِِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِنيٍ َ ال يُصََدَّعُُونَ عَنْهََا وَ َال
يُنْزِفُُونَ  وَفََاكِهَةٍ مِِمََّّا يَتَخََيَّرُُونَ  وَلَحْمِ طَيْرٍ مِِمََّّا يَشْتَهُُونَ  وَحُُورٌ عِِةنيٌ 
كَأَمْثََالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُُونِ  جَزََاءً بِمََا كََانُُوا يَعْمَلُُونَ َ ال يَسْمَعُُونَ فِِيهََا لَغْوًًا وَ َال
ال ًمًا )1(وميكن التمثيل هلذا السلم باآليت:
المًًا سَ َ
ال َس َ
تَأْثِيمًًا ِ إ َّال ِقِي ً

بدأ السلم احلجاجي بذكر قطعة األثاث (السرر) ،إذ يركل تدرجاً ضمن حيدز
مكاين متثل مبركز االسترخاء والراحة لإلنسان بعد تعب الدنيا وابتالءاهتا ال مر هبدا،
وهي أول النعم وجاء وصف السرر باملوضونة أي ((حمكمة وهي املسدبوك بعضدها
ببعض منسوجة بقضبان من ذهب))( )2لكي تعطي األلفة للمتلقي مع املكدان وقدد
ازدادت درجة األلفة هذ مبفردة (متكئني)ال انطوت على داللة توسع هذا املكدان
الفار غري الضيق؛ مما يبيح لإلنسان أن يتكئ عليه ،وأن هذا االتكاء يكون بالتقابدل؛
لذا فإنه يزيد من هذ الراحة ،وتستكمل الغبطة هنا هذا املكان مث يدزداد املكدان
توسعاً باالنتقال إىل اخلدمة العالية من الغلمان ،وأن هذ اخلدمة تكون واسدعة جدداً
( )1الواقعة.26 - 15 :
( )2لسان العرب :مادة (و ض ن).
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بتوظيف مفردة (يطو ) املوحية بعدم التوقف هلذ اخلدمة ودميومتها الد أعلندت
دخول املتلقي ضمن منطقة الرؤية والتوق هلا؛ ألن اقإنسان يتوق بعد الراحة واالتكداء
املتقابل مع أقرانه إىل املررب واملأكل ،وأن هلم احلرية املطلقة التخري واالشتهاء.
إن اجلمل املنسقة ال يرتاح هلا املتلقي قد فعلت فعلها ،والسيما أن اخلدمدة
مكرسة للمؤمنني اجلنة ،فبعد االستقرار املكداين والبددين أو الغدذائي يدأيت
االستقرار النفسي بالزواج من (احلور العني) ،وهبذا يصعد السلم إىل مرتبة أقدوى
تأثرياً من ذي قبل وأعمق الذهن ،مث الوصول إىل ما جيعل اقإنسان راحة بال
بعد الزواج ،وهو اهلدوء والسالم مث الوصول إىل النتيجة (اجلنة).
أما السلم املختص مبرهد اجلحيم ،فقد بدأ باجلو العام وهو ذو حيز حييط مبا
سيأيت من حجج متدرجة السلم ،وتعد هذ احلجج وسائل فاعلدة لترهيدب
املتلقي وحثه على العمل الصاحل؛ كي ال يأيت إىل هذا املكان املعادي له؛ لذا بددأ
السلم بالكل وانتهى باجلزء ،كما قوله تعاىل :وَأَصْحَابُ الشِّمََالِ مََا أَصْحََابُ
الشِّ َمَالِ  فِِي سَمُُومٍ وَحَمِِيمٍ  وَظِِلٍّ مِنْ يَحْمُُومٍ َ ال بََارِدٍ وَ َال كَرِميٍ  إِِنَّهُ ْم
كََانُُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِنيَ  وَكََانُُوا يُصِِرُُّّونَ عَلََى الْحِنْْةُِ الْعَظِِةيمِ  وَكََةانُُوا
يَقُُولُُونَ أَئِذََا مِتْنََا وَكُنََّّا تُرََابًًا وَعِظََامًًا أَئِِنََّّا لَمَبْعُُوثُُونَ  أَوَآَبََاؤُنََا الْأََوَّلُُونَ  قُلْ إِِنَّ
الْأََوَّلِنيَ وََا َآلخِرِِينَ  لَمَجْمُُوعُُونَ إِلََى مِِيقََاتِ يَوْمٍ مَعْلُُومٍ  ثُُةمَّ إِِنَّكُُةمْ أََيُّهََةا
آلكِلُُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زََقُُّّومٍ  فَمََالِكُُونَ مِنْهََا الْبُطُُونَ 
الضََّّالُُّّونَ الْمُكََذِّبُُونَ َ 
فَشََارِبُُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِِيمِ  فَشََارِبُُونَ شُرْبَ الْهِِةيمِ  هََةذََا نُُةزُلُهُمْ يََةوْمَ
الدِِّّينِ )1(وميكن أن منثل هذا السلم كاآليت:

( )1الواقعة 41د .56
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يريع السلم منذ بدايته االحتواء واقإحاطة ،فالسموم واحلميم يبعثان على
النفور النفس والضيق من هذا اجلو ،والسيما أن ((السموم :الريح احلارة الد
تدخل مسام البدن))( )1وتزداد درجة النفور بعطف (محيم) على السموم ،لكي
تكتمل الصورة املرعبة ،فاملكان ليس حاراً فحسب ،وإمنا يضا إليه الد (محيم)
وهو ((الدخان األسود واحلممم الرماد والفحم وكل ما احترق))( )2فجعل ذلدك
التأثري قائماً نفس املتلقي؛ إذ يرتغل السلم منذ البدء على التنفري مدن املكدان،
وجعله معادياً لترهيب املتلقي ،مث إذا فزع املتلقي من اجلو العام ينطلق بعدها السلم
إىل الظل ،لكن هذا الظل ليس ذا فائدة؛ ألنه من حيموم أيضاً وال برودة فيه فجاء
النفي؛ ليعزز عدم فائدته ونفعه ملن يأوي إليه من أهل اجلحيم.
إن انتقال السلم إىل األكل من شجرة الزقوم ،وهي شجرة جمهولة عندنا لكن
السياق ينطوي على ((أهنا ترري إىل سوء العذاب ،وقد شبه اهلل سدبحانه طلعهدا
برؤو الرياطني سورة الصافات))( )3وجاءت الالم املزحلقة (آلكلون) لتؤكد
هذا األكل غري املستساغ الذي سيمألون منه بطوهنم ،مث بعدها يكون الردراب
الساخن الذي سترربونه وال ترتوون كما ((اقإبل العطاش :ال ال تروى من املاء
لداء يصيبها))( )4ولعل تكرار الفعل (يرربون) لبلوغ استمرارية العذاب النفس
واجلسد والوصول إىل ذروته ،وتوكيداً هلذا العذاب وتقريراً له؛ ألنه على مضاضته
وكراهته فإهنم يرربونه فتتقطع به أحراؤهم مث خيتم املرهد املرعب هذا بالتدهكم
منهم جبملة (هَذََا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِِّّينِ) فقد مسي هذا املكان املعادي احملتوي على شىت
أصنا العذاب بالنزل من باب التهكم ،ومن املالحظ أن السلم مل حيتدوِ علدى
زوجات هلم ،حىت لو كانت هذ الزوجات خميفات؛ ألن اهلل يريد أن يسلبهم نعمةً
كبريةً وهي املرأة ال غالباً ما تكون مالذاً للرجل وأمناً وسكناً له ،فضالً عن أنندا
نلمح تكرمياً للمرأة عند عدم تزوجيها من أهل النار وعدم حصدوهلم عليهدا ،و
()1
()2
()3
()4

إعراب القرآن الكرمي وبيانه.400/7 :
نفسه.400/7 :
التفسري الكاشف225/7 :وينظر الصافات.66 - 64 :
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.400/7 :
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ذلك داللة مؤثرة املتلقي لزوال هذ النعمة من يديه يوم القيامة.
وخنلص مما سبق أن إبراز السلمني اخلطاب جاء من خالل التنافر بينهما،
فضالً عن أن بداية السلم األول دل على املكانة (سرر موضونة) أما بداية السدلم
الثاين ،فدل على املكان (مسوم ومحيم) ومابني املكانة واملكدان بدرزت قيمتدان
للمكان األوىل :األلفة املكانية لوجود الراحة والنعيم فيه بأنواعها الذي متثل باجلنة،
والقيمة األخرى التغريب املكاين لوجود العذاب فيه بأنواعه الذي متثل بالنار.
ويظهر السلم احلجاجي بقانون اخلفض قوله تعداىل :كََةذَّبَتْ ثَمُُةودُ
بِطَغْوََاهََا إِذِ انْبَعََُ أَشْقََاهََا  فَقََالَ لَهُمْ رَسُُولُ اللَّهِ نََاقَةَ اللََّّةهِ وَسُُةقْيََاهََا 
()1
ال يَخََافُ عُقْبََاهََةا
فَكََذَّبُُوهُ فَعَقَرُُوهََا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رََبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوََّّاهََا َ و َ
وكاآليت:

يرتبط السلم منذ بدايته بقيمة إجنازية فعلية أدائية (التكذيب) لديس بسدبب
ضعف دعوى النبدي صاحل  وإمنا لطغيان هذ القبيلة ،وفرط كربهدا الدذي
أوحت به لفظة (طغواها) ال جعلت الطغيان واسعاً وكبرياً ،ويبدأ السلم تأثري
املتلقي باالخنفاض التدرجيي ملعرفة هذا الطغيدان ،إذ ينتقدل إىل األداء االجندازي
(انبعث) الذي يدل على اقإسراع من أشقى القبيلة إىل عقر الناقة واالنبعاث ،كما
هو واضح أهنم قد انتدبو هلذا الفعل على الرغم من حتذير النبدي صاحل  هلدم
بعدم إيذاء الناقة ،مث جاء التكذيب املباشر مرة أخرى مث أردفو بالعقر ،وأن النص
( )1الرمس.14 - 11 :
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قد استعمل لفظة (عقروها) مضافة إىل الضمري اجلمعي ((مع أن العاقر واحد؛ ألهنم
رضوا عن فعله بل حرضوا عليه))( )1ويبدو أن العقر كان سريعاً عنددما انتددبوا
أشقاهم وإن إضافة الرسول إىل لفظ اجلاللة (رسول اهلل) وكذا بالنسبة للناقة (ناقة
اهلل) سياق واحد إشارة إىل قدسيتها معاً لكنهم مل يرعووا لذلك ،فكما أجندزوا
التكذيب والعقر بسرعة باغتهم اهلل بإنزال العذاب هبم ،فعرب بذلك بلفظة (فدمدم)
و((الدمدمة إهالك باستئصال))( )2لذا كان التدمري هلم مضاعفاً وأخذهم بذنبهم إذ
ذكرت لفظة (فسواها) للداللة على تساوي اجلميع العذاب فأتى عليهم مجيعاً؛
ليعترب ويتعظ املذنبون كما أن التصريح باسم الذنب داللة على أن اهلل ال يعاقدب
النا إال بذنوهبم ،ويبدو أن السلم احلجاجي الذي شكل قصة مثود أخدذ منحداً
سردياً ،أكسب النص متناً واقعياً بتوظيف الضمائر الغائبة جلميع األطرا (مثدود
وصاحل واهلل تعاىل) ضمن مسارات حركية ،متثلت باجلمل الفعلية املتتابعة الدذي
حدد املناحي املوجهة إىل النتيجة.

( )1التفسري الكاشف.571/7 :
( )2لسان العرب :مادة (د م م).
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األيعجز الكالمية
تعد نظرية األفعال الكالمية من املوضوعات األساسية للسدانيات التداوليدة
واألخرية تسعى لإلجابة عن أسئلة كثرية منها :من يتكلم؟ إىل من يدتكلم؟ مداذا
نقول حني نتكلم؟ وكيف نتكلم شيئاً ونريد شيئاً آخر؟( )1إذ إن عمق العالقة بني
املرسل واملتلقي يتأتى من سياق املوقف؛ ألن التواصل اقإنساين يتم عن طريق اللغة
ال حتقق إجنازاً لألفعال الكالمية ذات الطبيعة اللسانية فد ((عند حماولدة الندا
التعبري عن أنفسهم ،فإهنم ال ينرئون ألفاظاً حتوي بنًًى حنوية وكلمات فقط ،وإمندا
ينجزون أفعاالً عرب هذ األلفاظ))( )2وتأسيساً على ذلك ،فإن احلقيقة الوحيدة ال
تستند إليها األفعال الكالمية هي اقإجناز(.)3
إن األفعال الكالمية حتدث أثراً سلوك املتلقي ،سواء أكان هذا األثر نفسياً
أم سلوكياً (جسدياً) وغايته محل املتلقي على اقإقناع ،واختاذ موقف مدا إزاء مدا
مطروح من حمتوًًى قضوي ،فالقصدية هلا دور مهم اخلطاب املتضمن لألفعدال
الكالمية فد ((من املعلوم أن للفعل الكالمي وظائف تداوليدة مرتبطدة بقصدد
املخاطب من أمهها وظيفته احلجاجية ال تزيد من فاعليته اقإجنازية ال أرادها لده
أوسنت وسريل ،والسيما تلك املرتبطة بوظيفتني :التأثري واقإقناع))( )4لوثاقة الصلة
بني املرسل واملتلقي من جهة وبني الكالم واالجناز من جهة أخرى.
ظهر مصطلح األفعال الكالمية مع التنظري له ستينيات القرن املاضي علدى
()1
()2
()3
()4

ينظر :املقاربة التداولية.5 :
التداولية.81 :
ينظر :املقاربة التداولية.61 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.260 :
133

يد أوسنت ،مث استأنف البحث بعد سريل قبل أن يكون املصطلح قاراً مسدتوعباً
حملتوا من ناحية اعتداد اللسانيني بالنظرية امللفوظية( )1إذ عد أوسنت الفعل الكالمي
أو اللغوي مركباً من ((أفعال قولية ،يتوسل هبا حتقيق أغراض إجنازية ،كالطلب أو
غايات تأثريية حتض ردود فعل املتلقي ،ومن مث فإنه يطمح أن يكون ذا تدأثري
املخاطب ومن مث إجناز شيء ما))( )2وأن هذ األفعال اللغوية أو الكالمية هلا عالقة
باحلجاج؛ ألهنا تسهم بركل مؤثر طر اخلطاب ،وتكون هدذ األفعدال
السياق بقدر االستعمال ،فاملرسل يستعمل أغلب أصنا الفعل التقريدري إن مل
يكن كلها ليعرب عن وجهة نظر  ،وليحدد موقفه من نقطة اخلال  ،كما يستعمله
للمواصلة حجاجه من خالل التأكيد أو اقإدعاء ولتدعيم رؤيته أو للتراجع عنها
عند اقتناعه بأهنا مل تعد صاحلة كما يعرب هبا عن تنازله عدن دعدوا  ،وكدذلك
لتأسيس النتيجة( )3وأن األفعال الكالمية هي ما يتحقق منها هد إجنازي مثدار
بوساطة شيء ما كامن السياق؛ إذ إهنا ترتبط باملخاطب ،والسيما من ناحيدة
التأثري به أو إقناعه ،وملا كانت التداولية تُُعىن بعالقة اللغة مبستعمليها؛ لذا فإن هذ
األفعال الكالمية ذات منجز تواصلي ،والسيما النصوص اخلطابية.
ووصالً مبا سبق قسم أوسنت األفعال الكالمية إىل جمموعات ذات وظدائف
حجاجية وهي حبسبه ((تدل على احلكم أو األفعال ال تدل على املمارسة ،وهلدا
قوة فرض واقع جديد كاالنتخاب أو التعيني أو االسترارة ،وكدذلك أفعدال
السلوك املرتبطة بالسلوك املرتبطة بالسلوك االجتماعي للمتكلم ،وال حتمله علدى
اختاذ موقف إزاء املخاطب))( )4وقد عر أوسنت الفعل اقإجنازي ،بأنه ذلك الفعل
الذي نقوم به من خالل الكالم مبعىن األثر املترتب أو املنجز من خالل الكدالم أو
القول ومدى ارتباطه املباشر باحلدث( )5عن طريق عالقة احلدث باملرسل واملتلقي
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :اللسانيات التداولية.87 :
التداولية عند العلماء العرب.55 :
ينظر :إستراتيجيات اخلطاب.482 - 481 :
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برقيها احلر املباشر والضم التواصلي ،فاملرسل يقوم بتحقيق فعل إجنازي على
مستوى امللفوظ ،وبالنتيجة يكون هذا اقإجناز ذا مقصدية حجاجية ،وهبذا تكدون
العالقة قوية بني املرسل واملتلقي ،ضمن حمموالت هذ األفعال الكالمية ملضدامني
إجنازية تتمثل اهلد اقإقناعي أو التأثري املوجه إىل املتلقي فد ((أحوال حصول
األفعال املنجزة عن قصد هي ما ميكن أن توصف بكوهنا أفعاالً إجنازية))(.)1
ميز أوسنت بني ثالثة أفعال النص ...األول :فعل القول وهو حدث التلفظ
اجلملة والثاين :الفعل اقإجنازي ،وهو احلدث الذي يتم إجناز عند التلفظ جبملة
معينة أما الفعل الثالث :فهو الفعل التأثريي ،ويقصد به النتائج أو التأثريات الد
يولدها الفعل اقإجنازي( )2فد ((إن قول شديء مدا هدو بوجده عدام إجنداز
االستعمال))( )3وقد أشار (غرايس) إىل وجود معنيني للخطاب علدى مسدتوى
اقإجناز أحدمها (صريح) واآلخر(ضم ) أما الصريح فهو ما تدل عليه الصيغة ،وأما
()4
الضم فهو ما يتولد عنه من مقصديات طبقاً للسياق أو املقام الذي ينجز فيده
وعلى وفق ذلك قسم سريل أفعال الكالم إىل أفعال مباشرة ،وأفعال غري مباشدرة،
فالفعل غري املباشر الذي ينجز املتكلم ،فضالً عن الفعل الكالمي الذي تدل عليه
الصيغة النحوية بصورة مباشرة ،فقد تأيت مجلة استفهامية ،و الوقت نفسه يقصد
هبا معنًًى آخر فمعناها النحوي ميثل فعلها املباشر ،أما احلدث أو املعدىن املنجدز،
فيرمل بالفعل غري املباشر( )5وهلذا مثة من يرى استحضار البعد التداويل من خالل
السياق الطلبدي؛ ألن اجلمل ذات الطابع الطلبدي اقإنرائي املباشر كما يدرى
أوسنت ((يقابلها إجناز لغوي واحد على األقل))( )6فاجلمل اقإنرائية تعدد أفعداالً
إجنازية ،ينرئ منها املرسل مضامني جديدة؛ ألهنا ختضع للحواريدة غالبداً؛ إذ إن
ذوات العملية التواصلية تكون حاضرة ،وأن هذ اجلمل جمملها حتمل قضايا يتم
()1
()2
()3
()4
()5
()6

النص والسياق.235 :
ينظر :نظرية الفعل الكالمي.83 - 81 :
نظرية أفعال الكالم العامة.122 :
ينظر :االستلزام احلواري التداول اللساين.15 :
ينظر :الفعل الكالمي.153 - 152 :
التداولية اليوم.31 :
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الدفاع عنها من املرسل ،فاخلطاب احلجاجي ((خيضع ظاهرياً وباطنيداً لقواعدد،
وشروط القول ،والتلقي وبعبارة أخرى إن كل خطاب حجاجي تربز فيه مكاندة
القصدية والتأثري والفعالية ،وبالنتيجة قيمة ومكانة أفعال الذوات املتخاطبة))( )1فمن
شروط إجنازية األفعال اقتضاؤها لرروط وأحوال ذهنية سابقة ،والسيما القصدية؛
ألن أحوال حصول األفعال املنجزة عن قصد هي ما ميكن أن توصف بكوهنا أفعاالً
إجنازية( )2كما أن لظرو اقإجناز دوراً مهماً بنية اخلطداب احلجداجي ،وأن
املرسل يستعمل الفعل الكالمي املباشر أو غري املباشر لغرض اقإجنداز ،والسديما
عندما يريد تبليغ قصدية ما أو هد ما؛ ألن هذ القصدية أو اهلد تتجده إىل
توجيه املتلقي بعمل ما أو تغيري سلوكه ،وغالباً ما تكون األفعدال الكالميدة ذات
إجنازية مستقبلية ،وإن((غرضها االجنازي هو التعبري عن املوقف النفسدي ،تعدبرياً
تتوافر فيه شرط اقإخالص ،وليس هلذا الصنف اجتا مطابقة ،فاملتكلم ال حياول أن
جيعل الكلمات تطابق العامل اخلارجي ،وال العامل اخلارجي يطابق الكلمات ،فكدل
ما هو مطلوب اقإخالص التعبري عن القضية))( )3فضالً عن أن األفعال املتدوافرة
امللفوظ ،تستعمل لغرض إلزامي غايته اقإجناز ،وإلزام املتلقي بفعدل شديء
املستقبل( )4فهي تتوق إىل أن يتخذ املتلقي موقفاً مع رؤيتها حال إيقاع الكدالم،
وحتاول إلزامه بواجبات خمصوصة ذات نفوذ للمرسل؛ نظراً لألثر املتأيت من املقدام
الذي تقال فيه هذ األفعال؛ ألن هذ األفعال مما قد تواضع عليهدا تواصدلياً
اجملتمع وأهنا((تسهم بأدوار خمتلفة احلجاج؛ إذ إن كالً من هذ األفعدال يقدوم
بدور حمدد احلجاج بني طر اخلطاب ،وتترتدب األفعدال حبسدب مقددار
االستعمال ،فاملرسل يستعمل أغلب أصنا الفعل التقريري ،إن مل يكدن كلدها
ليعرب عن أطروحته وليحدد موقفه من نقطة اخلال  ،كما يستعمله للمواصدلة
حجاجه من خالل التأكيد أو اقإدعاء ،ولتدعيم وجهة نظر أو للتراجع عنها عند
()1
()2
()3
()4

احلجاج واالستدالل احلجاجي.101 :
النص والسياق.228 :
آفاق جديدة البحث اللغوي املعاصر.80 :
آفاق جديدة البحث اللغوي املعاصر.79 :
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اقتناعه بأهنا مل تعد صاحلة كما يعرب هبا عن تنازله عن دعوا  ،وكدذلك لتأسديس
النتيجة))( )1وتكون العبارات امللفوظة اقإجنازية على نوعني:
 .1إجنازية صرحية/مباشرة ،فعلها ظاهر (أمر واستفهام وهني ونداء) وتكون
حاضرة الزمن للمتكلم.
 .2إجنازية ضمنية/غري مباشرة متضمنة لفعل غري ظاهر حنو قولنا :االجتهاد
مفيد ،فإهنا تفضي إىل :اجتهد(.)2
سيقتصر البحث على األفعال الكالمية املباشرة؛ ألن املبحث األسا جلهود
أوسنت وسريل جمال األفعال الكالمية انصب جممله على األفعدال الكالميدة
اقإنرائية ،بوصفها أفعاالً كالمية مباشرة سياق النص ،وهلا الفعدل األكدرب
التواصل ،ويرى أوسنت أن ((اجلمل اقإنرائية هي ال يتم احلكم عليهدا مبعيدار
التوفيق أو اقإخفاق ،ومن مث الحظ أن املقابلة بينهما ليست بالبساطة الد كدان
يظنها ،وقد قادته هذ املالحظة إىل اقإقرار بأن كل مجلة تامة مستعملة تقابل إجنازاً
لغوياً واحداً على األقل))( )3ومثة من يرى أن استحضار األفعال املباشرة ،تعطدي
مقصدية واضحة للغة ،والسيما من ناحية البعد التداويل والسياقي ،كما أن اجلمل
اقإنرائية تتوافق مع توجهات اخلطاب احلجاجي(.)4
إن األفعال اقإنرائية أفعال تتعلق باملباشرة باستعمال من املرسل ،وإن املرسل
يستعمل األفعال اقإنرائية عندما يروم حتقيق هد حجاجي من خدالل إناطدة
املتلقي بريء ما وتوجيهه إليه ،والسيما أن األفعال اقإنرائية أدوات اسدتراتيجية
مؤثرة املتلقي ،إذ متار األفعال اقإنرائية قوهتا بطلبها ،ويتجلى هدذا الطلدب
بالربط بني آثار  ،ونتائجه من خالل انزياحه ،فاجلمل اقإنرائية تراكيب حمفدزة،
تستدعي النهوض باحلجة بوصفها ممرات ضمنية لقوة احلجة وتأثريها املتلقدي،
فالنراط احلجاجي الطلبدي حيث املتلقي إىل اقإصغاء ،ومنه ترتبط اللغدة بإجنداز
()1
()2
()3
()4

استراتيجيات اخلطاب.283 - 482 :
ينظر :اللسانيات التداولية.96 :
التداولية اليوم.31 :
املقاربة التداولية.6 :
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الوقائع ((وال تقوم فقط عند حدود وصف الوقائع القائمة سلفاً ،وبالنتيجة ،فإهندا
تستحق عناية أكرب لفهم طبيعتها ،وتنسيق القوانني ال تتحكم فيهدا ليؤكدد أن
مجيع اجلمل هي حقيقتها مجل إنرائية؛ أي إهنا أفعال كالمية مادامدت ترتدد
بدورها فعالً خمصوصاً ،هو فعل اقإخبار الذي يعد فعدالً كالميداً))( )1فاملرسدل
يستعمل األفعال الكالمية املباشرة عندما تكون مثة رغبة كامنة النفس؛ لتلبيدغ
أمر ما يراد منه مصلحة معينة ،تتم آناً أو مستقبالً ،فيتجده صدوب األسداليب
كاالستفهام واألمر والنهي والنداء ،بوصفها منجزات طلبية مباشرة ،وملدا كدان
احلجاج ((كل منطوق به موجه إىل الغري؛ قإفهامه دعوًًى خمصوصدة حيدق لده
االعتراض عليها حبسب القيمة ال حتملها))( )2فإن القيمة اقإجنازية الد تصدطبغ
()3
فيها مجلة االستفهام واألمر والنهي والنداء ،تعد قيمة ذات قوة دالليدة مدؤثرة
فاحلجاج يأخذ بعني االهتمام مقتضيات احلال ال حتقدق حيزهدا األفعدال
الكالمية اقإجنازية ،وتوجهاهتا ضمن الفعل اقإجنازي ((إذ أصبح مفهدوم الفعدل
الكالمي نواة مركزية كثري من األعمال التداولية))( )4والسيما إجنازيدة الفعدل
الكالمي على مستوى االجتماعي ،ومدى هذ اقإجنازية واقعية التواصل بدني
الطرفني ،إذ حتسب األفعال مؤثرات حجاجية؛ ألهنا حتفز املتلقي على توليدد ردة
فعل عند متكنه من حتديد مقصدياهتا.
حيرص اخلطاب املكي على حضور األفعال الكالمية املباشدرة خماطباتده،
والسيما أن هذ األفعال مما يتضمن سياقها توجهات وتكداليف وانتباهدات،
ويعود إىل غايته التبليغية ال ال تتم إال باحلجاج ،فألفعال الكالم النص املكدي
إجنازات تعطي بعداً داللياً ،ذات توجه قويل/تأثريي هدفده اقإقنداع وأن هدذ
النظرية  -أفعال الكالم  -تدر النص على وفق املستوى اخلطابدي واللغدوي
وعلى وفق املستوى املتواري من خالل السياق ،وما يتعلق به وكاآليت:
()1
()2
()3
()4

احلجاجيات اللسانية عند ديكرو وإنسكومرب.216 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.226 :
ينظر :التداولية عند العلماء العرب.35 - 34 :
نفسه.54 :
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 - 1االستفهجم:

يعد االستفهام من الوسائل احلجاجية املهمة ال حتفز املتلقي ،وميكدن مدن
خالله معرفة املوقف ضمناً أو علناً بقرائن السياق( )1ال تثري املتلقي ،والسديما أن
االستفهام يرتبط بعامل القصدية ،وهذ القصدية تكمدن وراءهدا ردود أفعدال
منتظرة ،وهذا ما جيعل االستفهام شديد اقإلزام ملرروطية اقإجناز ،ومن هذا املنطلق
يعر االستفهام احلجاجي على أنه ((منط من االستفهام يستلزم تأويل القول املراد
حتليله انطالقاً من قيمته احلجاجية))( )2ألن املستفهم (املرسل) مىت ما طرح سؤاله؛
فإنه يدعو املتلقي إىل اختاذ قرار ما بل إن اجلواب حىت لو كان معلوماً يثري التساؤل
حول املستفهم عنه ،كما االستفهام اجملازي( )3فاالستفهام اخلارج مدن بنيتده
املقامية اخلطاب ،والداخل معانٍ أخرى يهد إىل إضعا موقف املتلقدي
معنوياً وإلزامه باجلواب واقإقرار مبا يريد املرسل.
وملا كان االستفهام ((أسلوباً لغوياً أساسه طلب الفهم))( )4فهذا يع أنه يتجه
صوب حتريك آراء املتلقي ومعتقداته ال تكمن ذهنه ،وتندرج ضدمن مقدام
جمتمعي يسود فيه املتواضع عليه؛ لذا فاملقصود بالفهم على وفق تعريف االستفهام
السالف هو ((حصول صورة املراد فهمه النفس وإقامة هيئته العقدل))( )5وأن
هذ اهليئة املقامة أو ال ستقام تكون ذات بنية مقصودة؛ تتعاضد مدع مسدتوى
املهارة االستداللية ،والسيما مبا تتعلق جبودة اختيار أداة االستفهام ،واستثمارها
عرض السياق ،وتأسيساً على ذلك تكون النسبة العميقة لالستفهام أكثر تأثرياً
النفس ،وأكثر إقناعاً خلدمة مقصدية احلجاج و((لذا نرى أساليبه تتواىل مواطن
التأثري والتأثر لالستمالة واقإقناع))( )6من خالل عدول االستفهام واجتدا معندا
()1
()2
()3
()4
()5
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ينظر :احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.141 :
اخلطاب واحلجاج.57 :
ينظر :البالغة واحلجاج.394 :
النحو العربدي (نقد وتوجيه).264 :
دالالت التراكيب (دراسة بالغية)203 :د .204
فن البالغة.137 :
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احلقيقي إىل الضم  ،فاملرسل ال يريد هنا الفهم بقدر ما يريد إفهام املتلقي بفكرته
ومنه ينطلق تبيلغ خطابه؛ لذا فاالستفهام ملفوظ إجنازي ضمن املتداول حيز
الفعل اقإنساين ،و((لعل احلوار الذي يدور بني املرسلني ،وأقوامهم تطلب وجدود
الصيغة االستفهامية ،وال قد اختذت من جانب أنبياء اهلل وسيلة قإقامدة احلجدة
واقإقناع امتزجت بالنصيحة غالب األحيان ،وذلك عكس ما تلقو من جانب
أقوامهم))( )1فهو من اآلليات التوجيهية ،بوصفه يوجه املتلقي إىل ضرورة اقإجابدة
عنه أو التفكري مادة العدول ال صنعها املرسل فيه فأصبح املرسل يسيطر علدى
جمريات األحداث ،والسيطرة على ذهن املتلقي وتسيري اخلطاب حنو ما يريد (.)2
يسعى املرسل إىل إجناز فعل إقناعي ،بتوسله أسلوب االسدتفهام ،فداجلمهور
يعتقد شيئاً ،واملرسل يصوغ ما يريد إقناعهم به عن طريق االسدتفهام( )3والسديما
املعدول عن معنا الذي حيقق النتيجة املرجتاة ،وهي إقناع اآلخرين وينطلق هذا مدن
املبادئ املتفق عليها غالباً ،وحبسب نظرية األفعال الكالمية ينهض االسدتفهام مدن
الناحية التخاطبية على فكرة مفادها اعتقاد املتكلم أو من يطرح التساؤل أن املتلقدي
ميلك اقإجابة عنها لكنه سيلزم هبا لفظاً ومعنًًى( )4فد ((كثرياً ما يكرف االسدتفهام
عما يريد السائل ضمنياً ،عن طريق التنغيم أو املوقف الذي ورد فيه))( )5السياق
املقامي الذي يعد أهم مرتكزات التداولية ال تكرف مقصديات املتلفظ ،وتوضيح
نوايا الظاهرة واخلفية؛ ألن  -السياق املقامي  -هو املتداول االجتماعي والثقدا
والعر الذي حيدد امللفوظ اخلطابدي ،مبعىن أنه معطيات مردتركة بدني املرسدل
واملتلقي .يتفق غري واحد من الباحثني على أن الركيزة األساسية لالستفهام هي إجناز
املعىن؛ أي إن االستفهام خيتص بأداء وظيفة حجاجية تدرك قيمتها بالتأمل العمل
احلجاجي ،والسيما املخاطبات العامة التداوليدة ،وقيمتده تعدود إىل أسدباب
()1
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روائع اقإعجاز القصص القرآين.259 :
ينظر :إستراتيجيات اخلطاب.324 :
ينظر :تلخيص كتاب اجلدل.199 :
ينظر :دائرة األعمال اللغوية.197 :
البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم املعاين).202/1 :
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اختصاصه بإجناز العمل احلجاجي ،سواء أتعلدق ذلدك باالسدتفهام احلقيقدي أم
اجملازي( )1وقد ميز التداوليون بني أنواع من األعمدال املنجدزة مدن االسدتفهام،
وحرصوا على تصنيفها تصنيفاً مل يكن فيه االستفهام اجملازي سوى شكل خمصوص
من العدول عن أصل معنا  ،وأن هذا النوع من االستفهام له قيمة اخلرب نفياً أو إثباتاً
مهما كانت أسباب العدول( )2إذ يدخل االستفهام ضمن وسائل احلجداج؛ ألنده
يذكر املتلقي باجلواب أو جيعله يبحث عنه و((وأن طرح السؤال ميكدن أن يضدم
االختال حول موضوع ما إذا كان املخاطب ال يراطر املتكلم اقإقرار جبوانب ما
كان ميكن أن يلطف السؤال مابني الطرفني من اختال  ،إذا كان املخاطب مييل إىل
اقإقرار جبوانب غري جوانب املتكلم ،وبإمكان املتكلم كذلك تعميق نقاط االتفداق
مع املخاطب ،إذا ما كان مقراً مبا يطرحه عليه من أجوبة))( )3ألن االستفهام يلدزم
املتلقي بقبول النتيجة أو املفهوم الداليل هلا من خدالل اقإقدرار ،فقدوة اخلطداب
احلجاجي تأيت من كونه يفرض على املتلقي منطاً معيناً من النتائج مقراً إياها بوصفها
االجتا الوحيد الذي يسري فيه املتلقي( )4والسيما حني ميتنع االستفهام مقامياً إجراء
على األصل؛ ألداء وظيفة حجاجية بعدوله اخلارج عن احلقيقة ،ومن هندا يسداهم
االستفهام عرض احملتوى النص اخلطابدي بصورة أوضح؛ ألن الذي اسدتفهم
أحدث فعالً تواصلياً مع املتلقي باذالً أقصى طاقاته قإدراك املقصدود اخلطداب؛
فضالً عن أن العالئق النحوية والقرائن تساهم ذلك .حقق االستفهام السدور
املكية أبعاداً حجاجية إبالغ اخلطاب ،ضمن بنيته التصديقية حيزاً يريدد إلدزام
املتلقي ضمن التداولية النصية ال أدت دوراً تنبيهياً منطلقاً من بنيته املعدولة بوصفها
نافذة واسعة للفعل اقإجنازي كما قوله تعاىل :يََا صََةاحِبَيِ السِِّّةجْنِ أَأَرْبََةابٌ
مُتَفََرِّقُُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوََاحِدُ الْقََهََّّارُ )5(يدعو يوسف  إىل التوحيد الذي يقدوم
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :اخلطاب احلجاجي السياسي.304 :
ينظر :نفسه.308 :
البالغة واحلجاج.399 :
ينظر :احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.23 :
يوسف.39 :
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على االعترا بإله واحد ،وهو مبدأ الرسل واألنبياء مجيعاً ،فاالستفهام محل تنبيهداً
وتقريراً لصاحبدي السجن ودعوهتما إىل التوحيد ،وذلك حبمل االستفهام نفياً لتعدد
اآلهلة ،فقد كمنت النص طاقة حجاجية إقناعية ،اجتهت صوب التقرير واقإثبدات
لإلله الواحد ،فضالً عن أن مراعاة املقام كانت هلا وقعها حتديد الدرجة اقإجنازية
للفعل الكالمي املوجه داخل مكان مغلق ،وهو السجن الذي يبيح األمل ومراجعدة
النفس ،وما حتمل من معتقد إذ ((أراد بالكالم الذي كلمهما به تقريرمهدا بإبطدال
دينهما ،فاالستفهام تقريري وقد رتب هلما االستدالل بوجه خطابدي قريب مدن
إفهام العامة ،إذ فرض هلما إهلاً واحداً منفرداً باقإهلية ،كما هو حال ملته ال أخربهم
أشياء معينة مدن أندواع
هبا وفرض هلما آهلة متفرقني كل إله منهم ،إمنا يتصر
املوجودات حتت سلطانه ال يعدوها إىل ما هو من نطاق سلطان غري منهم وذلدك
حال ملة القبط ،مث فرض هلم مفاضلة بني جمموع احلالني حال اقإله املنفرد باقإهليدة
واألحوال املتفرقة لآلهلة املتعددة ليصل إىل إقناعهما بأن حال املنفرد باقإهلية أعظدم
وأغىن فريجعان عن انتقاد تعدد اآلهلة ،وليس املراد من هذا االستدالل وجود احلالني
اقإهلية واملفاضلة بني أصحاب هذين احلالني؛ ألن املخاطبني ال يؤمنون بوجدود
اآلهلة الواحدة))( )1وقد حقق حضور اهلمزة مع أم املعادلة داللدة تصدب رؤى
الوضع الكوين املنظم من إله واحد فقط ،فاملوقف له تراكيبه اللغوية اخلاصدة الد
تتصل باملخاطب ،فاالستفهام ليس حباجة إىل إجابة منتظرة ،بل إنه أدى إىل إثبدات
اجلواب املفترض ،وهو اقإقرار علناً أو ضمناً بوجود إله واحد ،ومدا ورود لفظدة
(متفرقون) إال للتنفري من اآلهلة؛ ألن النا ضمن عرفهم املتدداول ال يصدطفون أو
مييلون مع التفرق؛ كون التفرق يوحي بالضعف فكان أن استعمله النص بقصددية
واضحة هلد حجاجي يعضد االستفهام.
وقد أنكر إبراهيم  على أبيه وقومه أيضاً الوثنية قوله تعاىل :إِذْ قََالَ لِأَبِِيهِ
()2
وَقَوْمِهِ مََا هَذِهِ التَّمََاثِِيلُ الَّتِِي أَنْتُمْ لَهََا عََاكِفُُونَ قََالُُوا وَجَدْنََا آبََاءَنََا لَهََا عََابِِةدِِينَ
( )1التحرير والتنوير.275 - 274 :
( )2األنبياء.53 - 52 :
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إن السياق النصي التداويل الوارد حيتوي بنًًى لغوية ذات خصدائص تدرتبط مبقامهدا
اقإجنازي؛ إذ إن الفعل اقإجنازي املقترن بد (هذ ) يفضي إىل احلط من شأن التماثيدل
املعبودة ،فمن املفترض جواهبم أن يكون فيه حجة منطقية مدؤثرة تسدتميل هلدا
العقول ،لكنها جاءت باهتة؛ ألهنا جمرد تقليد بال برهان فكان جواهبم (قََالُُوا وَجََددْنََا
آبََاءَنَا لَهََا عََابِدِِينَ) فقد استدرجهم االستفهام ،وربطهم به لتبيان حجتهم الضعيفة ،من
خالل استنكار إبراهيم  ملا يعبدونه من متاثيل ال تنفع وال تضدر لوجدود((عددم
()1
املالءمة بني حقيقتها املعرب عنها بالتماثيل وبني وصفها باملعبودية بعكوفهم عليهدا))
فاالستفهام يدخل ضمن التوجيهات عند أوسنت وسريل؛ ليكون الغرض منه توجيده
املتلقي للخطاب للبحث عن إجابة عما تساءل عنه املتكلم( )2فقد هيمن الفعل الكلدي
(عدم النفع والضر) هلذ التماثيل املتفرقة وبرز االستفهام النمط االستداليل الدذي
أشار إىل أن عبادة التماثيل ما هي إال إرث عبادي خاطئ جاء دون تأمل ،و هدذا
حجة استدرجها االستفهام منهم ،لتفنيد عبادهتم كما أن ((من شأن السؤال بد (مدا)
أنه لطلب شرح ماهية املسؤول عنه))( )3فال حجة هلم بردهم أهنم ورثوا عبادة التماثيل
عن آبائهم ،فإجابتهم كانت غري متطابقة مع أصل السؤال وأداته ،فعبدادهتم تقليدد
أعمى ليس إال .إن إبراهيم  يعي جيداً أن قومه ورثوا هذ العبادة من آبائهم لكنده
أراد إلزامهم باجلواب وتنبيههم على اخلطأ فد ((املقام مقام استفهام احملاجة ويوضدح
ذلك السياق)) 4وليس مقام االستفهام احلقيقي ألنه عليم مبا يعبدون.
أما قوله تعاىل :قََالَ إِِنَّمََا أُُوتِِيتُهُ عَلََى عِلْمٍ عِنْدِِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أََنَّ اللََّّةهَ قََة ْد
أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُُونِ مَنْ هُوَ أَشََدُّ مِنْهُ قُُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْْعاً وََال يُسْْةأَلُ عََة ْن
ذُنُُوبِهِمُ الْمُجْرِمُُونَ )5(فاخلطاب خيص قارون ذلك الرجل املغرور بثروته الطائلة،
فاحنر وبغى على قومه وعلى نبيه ،وتناسى أن اهلل قد أهلك من هو أقوى منده
()1
()2
()3
()4
()5

التحرير والتنوير.94/17 :
ينظر :آفاق جديدة البحث اللغوي املعاصر.79 :
التحرير والتنوير.94/17 :
معاين النحو.94/4 :
القصص.78 :
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وأغىن وتقرر ذلك عند عن طريق االستفهام ،وأن توكيدد لفدظ اجلاللدة (اهلل)
باحلر (إن) وتوكيد الفعل (أهلك) بد (قد) مرد لتوكيد تقريدر االسدتفهام
املنجز وإلزام اجلواب له بدليل الفعل (يعلم) إذ جاء لليقني وليس جملرد املعرفة.
إن احلجاج ورد للتقرير وهو ((محلك املخاطب على اقإقرار واالعترا بأمر
قد استقر عند ثبوته أو نفيه))( )1ليعلم املتلقي ما هو مسؤول عنه ،وتقرر نفسه
مما يركل قوة إجنازية ضاغطة ،يسلطها فاعل الكالم عليه إذ إن دخدول ((مهدزة
االستفهام على مل مع املضارع قلبت النفي مل إىل اقإثبات))( )2فكدأن اهلمدزة
أفادت نفي النفي الذي (مل) ونفي النفي إثبات؛ أي أن اهلمزة مع أداة النفدي
أثبتت وقررت اجلواب( )3لضمان قصدية الوصول ،من خالل محدل االسدتفهام
الوظيفة اقإجنازية بالتواصل مع اآلخر من جهة واالستمرار الزم من جهة أخرى.
 - 2األمر:

يضفي األمر بعداً حجاجياً بوصفه قاعدة لإلجناز ،وإن شيوع فعل األمدر
اخلطاب القرآين ،والسيما السور املكية ليدل على استمرارية احلدث والزمن ،ولعل
مرد ذلك إىل التعليم واالعتبار ،وبالنتيجة التأثري واقإقناع واألمدر هدو ((صديغة
()4
تستدعي الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة االستعالء واقإلدزام))
على أن هذا االستعالء قد جيانب معنا ((ليفارق داللته احلقيقية؛ فيفيد عدداً مدن
()5
مقامات خمتلفة ،وعلى وفق مقاصد املتكلم وعالقته بسامعه))
املعاين املختلفة
ومن هنا يأيت التأثري ألن األمر يرتغل على معانٍ متعددة حبسب السياق الذي يقع
وسطاً رابطاً بني املرسل واملتلقي إال أنه ((صيغة مستقلة باملخاطب شائعة فيه))(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

مغ اللبيب.26 :
الزمن القرآن الكرمي.282 :
ينظر :مغ اللبيب.25 :
الطراز.282 - 281/3 :
البالغة العربية (حنو رؤية جديدة).105 :
درو
حنو الفعل.59 :
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يسمي أوسنت فعل األمر بد (الفعل القويل) وذلك ألنه يهدد باألسدا إىل
صياغة مواقع جديدة حبضور طر اخلطاب الزمان واملكان ،ويرتبط األمر بردة فعل
املتلقي( )1ومحله على القيام بعمل معني أو نصحه إزاء شيء ما فهو  -األمر  -دقيق
ترخيص من ينفذ الفعل اقإجنازي ،وتتجلى قيمته اقإجنازية باحلدث السلوكي املتحقق
أو الذي سيتحقق املستقبل؛ ألن ((األمر فيه ترغيب الفعل املأمور بده ويقتضدي
الرتبة))( )2والرتبة هي ال تري بالرغبة حتقيق األشياء أو اقإعالن عن وجودهدا
املستقبل ،والسيما إذا توافر املتلقي القادر على اقإجناز تقويةً للحجة ،وحتقيقاً هلددفها
من أجل التأثري واقإقناع فد ((فعل األمر فعل كالمي مباشر ترتبط داللتده بدالقول،
ويركل بذلك قوةً إجنازية ترتبط بذلك القول))( )3املتولد عن العدول ،لغرض تدداويل
مما يصعد من كفاءة اقإجناز بتحقيقه األغراض املطلوبة ضمن معنا احملمول فيه كدنمط
فاعلٍ املستند الطلبدي ،وهذا ين أن ((األمر ميثل واقعاً ذهنياً متحققداً يكمدن
اختيار املنفذ أو من ينتخب للتنفيذ لتحقيقه الواقع))(.)4
سيقتصر اقإجراء على فعل األمر صيغة (افعل) ألن هذ الصيغة أقوى من بقية
الصيغ كما أن املرسل يلقيها إىل املخاطب آمراً إيا بإيقاع الفعل( )5فضالً عن كثدرة
ورود هذ الصيغة اخلطاب القرآين عامة واملكي خاصة ،كما قوله تعداىل :إِ ْن
ِمَّةا
نَقُُولُ إِ َّال اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنََا بِسُُوءٍ قََالَ إِِنِِّّي أُشْهِدُ اللَّهَ وََاشْهَدُُوا أََنِِّّي بََةرِِيء مِ َّ
تُشْرِكُُونَ مِنْ دُُونِهِ فَكِِيدُُونِِي جَمِِيعاً ثُُمَّ ال تُنْظِرُُونِ )6(فقد أشدهد هدود  اهلل
تعاىل وأشهدهم على براءته مما يرركون بصيغة األمر (وََاشْهَدُُوا) احتجاجاً علديهم مث
حتداهم هبذ الصيغة اقإجنازية تعجيزاً ،وعدم مباالة هبم وبآهلتهم( )7وإن إشهاد هلل مدن
باب أنه واقع متحقق من براءته من شركهم ،وهذ الرباءة مستمرة لذا جداء الفعدل
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :احلجاج الرعر العربدي بينته وأساليبه.147 :
التبيان تفسري القرآن.100/5 :
دراسات حنو اللغة العربية الوظيفي.174 :
نفسه.178 :
ينظر :أساليب الطلب أمناطها وداللتها.17 :
هود.55 - 54 :
ينظر :خطاب األنبياء القرآن الكرمي.225 :
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املضارع حامالً زمناً مستمراً وعرب جانبهم بصيغة األمر ال تضدمنت االسدتهانة
باعتقادهم وإلقاء البينة عليهم( )1وأن فعل األمر (فَكِِيدُُونِِي) منح النص تأثرياً ضداغطاً
يفضي إىل التحدي ،وإلزام املتلقي هبذا الكيد مهما بلغ حال عدددهم مدن خدالل
توظيف احلال (مجيعاًً) النص الذي جاء حامساً لفعل األمر اقإجنازي ،وأدت بده إىل
احلجاج مما جعل النص يفضي إىل الثقة القوية بإميانه باهلل تعاىل وإحداث خلخلة ما
يعتقدون هبذا التحدي الذي سيكرف زيف آهلتهم.
إن عملية استثمار أفعال األمر(اشهدوا) (كيدوين) جاء بإدراك واعٍ ملضمون
املقام بوصفه دعوة للخصم آن يتوجه حنو عجز آهلته حنو اآلمر(املرسل) فيلدزم
املتلقي مبا تلفظه به املرسل من فعل إجنازي مستقبلي ،فاملرسل فرض سيطرته على
ذهن املتلقي هبذ األفعال اقإجنازية ،واحلجاجية ((ترتبط مبا يؤول إىل أفعال داخدل
احلياة االجتماعية بدوافع عقالنية ألن االقتناع والتوافق إمنا يدؤوالن إىل االلتدزام
بالفعل أو اقإقرار به))( .)2وجاءت األفعال اقإجنازية (اذهبوا/فألقو /وآتوين) قوله
تعاىل :اذْهَبُُوا بِقَمِِيصِِي هَذََا فَأَلْقُُوهُ عَلََى وَجْهِ أَبِِي يَأْتِ بَصِِرياً وَأْتُُونِِي بِِةأَهْلِكُمْ
أَجْمَعِنيَ )3(متحققة عن طريق االستعالء واقإلزام ،متجهة حنو التوجيه واقإرشداد
من اآلمر (يوسف )إىل املأمور (إخوته) وقد أدت إىل احلجداج نظدراً لدتغري
الظرو واملقام ،فلم يغفل يوسف  من اقإفادة من تغري املوقدف ،فددفعهم
بطريقة مباشرة إىل االمتثال ألمر وحتفيزهم على إجناز على أكمل وجه وبتراتبية
مدروسة ،فالررط املقامي قد ساهم إىل حد كبري إجنازية الفعل الدذي جداء
ضمن مسارات املقام الرمسي ،والسيما أنه مقام يوسف  أعطى قدوة اقإجنداز
للمتلقي هلذ األفعال إطار اخلطاب فضالً عن توافر االنسجام النصي بني املرسل
واملتلقي الذي قام على أسا املرترك بينهما (األب ونع به يعقدوب  .)إن
القميص الواقع عليه فعل الذهاب محل بني طياته ريح يوسف  جاء مؤشراً عليه
النص بد (هذا) ضمن مؤشرات عائدية لصاحبه ،وقد عزز هذا بنية فعل األمر
( )1ينظر :إعراب القرآن الكرمي وبيانه.447/3 :
( )2الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.91 :
( )3يوسف.62 :
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وإجناز من أجل كرف هوية ما سينجز من خالله بعد ذلك ،وهذا مدا جعدل
املتلقي (املنجز) شريكاً فعلياً هذا التأشري للوصول إىل فهم مرترك ملا سديتحقق
من حجاج من خالل هذا القميص الذي عال شأنه باألمر(اذهبوا) واملردو باسم
اقإشارة فد ((التأشري مصطلح تق  ،يستعمل لوصف أهم األشياء ال نقدوم هبدا
أثناء الكالم))( )1كما أن أفعال األمر اكتسبت بعداً حجاجياً ،بوصدفها أدت إىل
نتائج ضمن مسارات إجنازها ،وأن االمتثال والتنفيذ هلذ األوامر أصبحت حجدة
عليهم وكاآليت:

ولعل إجنازية هذ األفعال جعلتنا نقارن بني ((القميص األول والقميص الثاين،
فاألول جر على يعقوب البالء ،واألدواء أما الثاين ففيه الرفاء واهلنداء ،ونقدارن
أيضاً بني موقف أبنائه حني جاءو بالقميص األول معزين وموقفهم حدني أتدو
()3
( )
بالثاين مهنئني))  . 2أما قوله تعاىل :قََالَ لَهُمْ مُُوسََى أَلْقُُوا مََا أَنْتُمْ مُلْقُُةونَ
فيبدو التحدي واضحاً باستعمال الفعل (ألقوا) أي ابتدئوا باقإلقاء ،فسترون مدا
( )
سيحل بكم من فضيحة  4وأن هذا الفعل (ألقوا) الصادر عن النبدي موسى 
طالباً منهم اقإلقاء دل على إميانه العميق وثقته باالنتصار( )5ويبدو أن االشتقاق بني
(ألقوا) وبني (ما أنتم ملقون) أظهر عدم مباالته بأي شيء يلقونه مهما كان ،وهذا
تعجيز واحتجاج عليهم وليلزمهم احلجة بعد ذلك وقد((اختدار موسدى  أن
يتقدموا ]باقإلقاء[ استهانة هبم وببدايتهم وثقة بتأييد ربه))(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

التداولية.27 :
التفسري الكاشف.353/4 :
الرعراء.43 :
ينظر :التفسري الكبري.134/24 :
ينظر :األمثل.238/11 :
خطاب األنبياء القرآن الكرمي.222 :
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 - 3النهل:

للنهي طاقة حجاجية فاعلة؛ ألنه يتضمن إجنازاً ألفعال معينة حتدت عندوان
الترك أو الكف عن فعل ما وإجناز فعل مضاد له ،بوصفه إجنازاً ضمنياً؛ ألن النهي
حيمل دعوة توجيهية للمتلقي ،وبالنتيجة إقناعه هبذ الدعوة( )1فاملرسل يتواصل مع
املتلقي من خالل طاقة ترك الفعل املنهي عنه ،وإجناز فعل آخر نقيضه؛ إذ مثة أفكار
راسخة تستدعي الكف عنها عن طريق احلجاج بصيغة النهي؛ ألن صيغة الندهي
تربز فيما بعدها وهو (املفضل) وأن هذا املفضل أدعى إىل االنتبا إليه وتدرك مدا
يناقضه وهذا ما يستلزم السرعة الترك ،ومن هنا أشار العلماء ((وأمجعوا على أن
النهي يقتضي الفور))( )2أي السرعة التنفيذ.
تتحقق صيغة النهي اقإجنازية بصيغة (ال تفعل) وأن التعامل مع هدذ البنيدة
يستدعي حضور حالة شعورية وذهنية تبدأ فاعليتها من منطقدة (اقإثبدات) ألن
الكف فعل حيصل برغل النفس ضد املنهي عنه ،فاملرسل ال ينهى املتلقدي إال إذا
وجد عند القدرة على اقإجناز( )3ضمن منظومة قيمة حتتويها الصيغة ال تروم ترك
غري املفضل ،واستلزام املفضل ضمن تصورات املرسل ،وأن هذا املفضل يراد منده
أن يُُنجز من املتلقي ،وعليه فاملرسل جيب أن يدرك قدرة املتلقي على اقإجناز؛ لكي
يتحقق احلجاج اخلطاب و((مادام احلجاج خلقاً للعالقة بني خطابني لغدويني،
فالبد إذن من وجود تالزم بني القول واحلجة ،وهو تالزم قد يصرح بده وقدد
يضمر))( )4دعماً ملقوالت اخلطاب ال حتقق ميثاق التواصل بني املرسل واملتلقدي
ضمن املقام.
وتتحرك صيغة النهي من موضعها ،لتفرز دالالت متعددة تستمد قوامها من
املعىن األصلي مربعة بطبيعة السياق معتمدة على قرائن األحوال( ،)5فالنهي أسلوب
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.149 :
البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم املعاين).154 :
ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى.297 :
احلجاج البالغة املعاصرة.194 :
ينظر :جدلية اقإفراد والتركيب النقد العربدي القدمي.199 - 198 :
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خطابدي مقنع على وجه اقإلزام ،ولعل املرسل يتخذ منه معرباً إىل بنية حجاجيدة
ضمنية ذات شحنة عميقة متصلة بالسياق ،كما قوله تعاىل :وََال تَرْكَنُُوا إِلََةى
()1
الَّذِِينَ ظَلَمُُوا فَتَمَسَّكُمُ النََّّارُ وَمََا لَكُمْ مِنْ دُُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيََاءَ ثُُمَّ ال تُنْصَرُُونَ
إذ تؤسس صيغة النهي فضاءً للكف عن الركون إىل من قاموا بالظلم؛ ولكي يكون
النهي مؤثراً ،ويعمق هذا الفعل اقإجنازي بني عاقبة ذلك وقد ((خص املس ليرري به
إىل ما يستحق الراكن من العقاب ،وإن كان مس النار قد يطلق ويراد به اقإحراق
لكن هذا اقإطالق جماز؛ ألن حقيقة املس أول مالقاة اجلسم حرارة النار))( )2وملدا
كان اقإحراق عقاباً للظامل أوجب العدل أن يكون املدس عقداب الدراكن إىل
الظامل( )3وإن بيان العاقبة للراكن هبذ الطريقة أضفى نوعاً من احلجاج على ما يراد
تقرير الذهن؛ مما أدى إىل تعميق فكرة الكف للنتيجة احلتمية ال ستؤول عند
عدم االلتزام بالنهي.
()4
ال تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلََهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُُوماً مَخْْةذُُوالً
وجاء قوله تعاىلَ  :
لبيان عاقبة من يررك باهلل تعاىل؛ لذا جاءت صيغة النهي حتمل النصح واقإرشداد
عن طريق الكف ،وترك الررك والدعوة إىل التوحيد ،وإن هدذ الصديغة ،وإن
خاطبت املفرد؛ لكنها خاطبت بوساطتها اجلميع؛ إذ إن كل متلدقٍ سيردعر أن
الكف خاص به دون سوا ؛ لتعميق إحساسه بذاته االعتقادية ألن النهي ال يؤدي
فعله إال بد ((تواصل فعله التأثريي املرروط حبسن العرض ،املوصول بدقة البسط
حىت تثبت احملتويات الفكرية ،وترسخ القيم التصورية ال ينوي احملاج إيصاهلا إىل
مجهور ؛ ليقنعه هبا ،ويضمن يقينه من خالهلا))( )5وبناءً على هذا جاءت املدآالت
بعد النهي؛ لتقرر عاقبة عدم الكف عن اقإشراك باهلل بتوظيف الفعدل املضدارع
(فتقعد) الدال على احلال واالستقبال ،مبا يرعر بدميومة القعود الذي هدو هيئدة
()1
()2
()3
()4
()5

هود.113 :
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.495/3 :
ينظر :نفسه.495/3 :
اقإسراء.22 :
احلجاج واحلقيقة وآفاق الدتأويل.379 :
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توحي بالضعف ،ودعم ذلك إردا الفعل باحلالني (مدذموماً خمدذوال) دعمداً
احلجاج؛ ألن احلالني قد أسسا هيئة مؤكدة للمررك ،فاحلال املؤسسة ((هي الد
تبني هيئة صاحبها عند وقوع احلدث))( )1أي حدث القعود ...فالذم ...فاخلذالن.
أما قوله تعاىل :قََالَ لَهُمْ مُُوسََى وَيْلَكُمْ ال تَفْتَرُُوا عَلََى اللَّهِ كَذِِباً فَيُسْْةحِتَكُمْ
بِعَذََابٍ وَقَدْ خََابَ مَنِ افْتَرََى )2(فقد جاء النهي مركالً نقطة جدذب فكدري،
ضمن بنية التصدر ((ونع به أن تكون اللفظة أو إحدى مرتقاهتا قدد تقددمت
مادهتا اآلية الكرمي وهي تربه رد العجز على الصدر الرعر))( )3وأن ذلدك
يدل على انسجام الفاصلة مع النص بركل متماسك؛ ليستقر املعدىن الدنفس
وتتقبله أعظم قبول( )4إذ إن الفعل اقإجنازي املوجه إىل الكف عن االفتراء املختدوم
هناية اآلية بنفس اللحظة؛ قد حقق تناظراً مع النهي عن االفتراء الذي أفرز خيبة
املفتري ،وأن اخليبة جاءت بعد الفعل (فيسحتكم) أي يهلككدم ،وأن توظيدف
السحت دون اهلالك؛ ألن ((أصل هذ املادة ]اللغوية[ تدل على االستقصاء والنفاد
ومنه :سحت احلالق الرعر؛ أي استقصا  ،فلم يترك منده شديئاً ،ويسدتعمل
اقإهالك والذهاب))(.)5
 - 4الندا

هو بنية تنتج اقإقبال حساً أو معنًًى ،ويتحقق حبر مولد من الفعل (أدعو أو
أنادي) وقد يكون احلر ملفوظاً على مستوى السطح أو مضمراً على مسدتوى
العمق( )6فهو إذن توجيه دعوة إىل املخاطب ،وتنبيهه إىل اقإصغاء ومساع ما يريد
املرسل( )7وجتدر اقإشارة إىل أن املستعمل من أحر النداء اخلطاب القرآين هو
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

معاين النحو.239/2 :
طه.61 :
الظاهرة اجلمالية القرآن الكرمي.64 :
القرآن الكرمي.213 :
ينظر :التعبري الف
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.691/4 :
ينظر :البالغة العربية قراءة أخرى.300 - 299 :
ينظر :النحو الوا .1/4 :
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حر واحد وهو (يا) دون سوا ؛ ألنه أصل النداء وأوسعه انتراراً ،ويدل علدى
املسافات بأنواعها (قريبها ووسطها وبعيدها) لدذا محدل دون سدوا سدعة
الداللة( ،)1فالنداء بالنتيجة له التأثري الكبري على املتلقي؛ ألن النداء ال يؤتى به جملرد
االنتبا واقإصغاء ،فحسب وإمنا يؤتى به لتنفيذ فعل إجنازي ما عن طريقده؛ لدذا
دخل باب األفعال الكالمية.
جاء النداء اخلطاب القرآين بغية توصيل ما يراد عن طريق االستدعاء؛ لذا
كان اختيار األسلوب النفسي املؤثر فيه ،لتوصيل البث الندائي إىل اقإنسانية ،ملدا
للنداء من استقطاب للمتلقي ضمن فرضية اقإجناز حيز ما نادى به املرسدل
سياق تنظيم نصي؛ إذ إن للنداء فعالً إجنازياً خمصوصاً مييل إىل االجتا صدوتياً إىل
املخاطََب ،على أن املنادى ليس هو املركز فقط ،وإمنا ينترر إىل ما هو أبعد مدن
املنادى وهو األشكال والبىن ال بعد  ،فهي ال تكسبه طاقة االجناز من خدالل
قراءة ضمنياته بالقيمة ال يعطيها السياق ،ومما الشك فيه أن ما سيأيت بعد الندداء
ذو أمهية خاصة يراد له أن ينتبه إليه املتلقي ويتأمله جيدداً ،وبالنتيجدة حيددث
التواصل ،فاحلجاج من خالل املباشرة إجناز الفعل الكالمي ،كما قوله تعاىل:
قُلْنََا يََا نََارُ كُُونِِي بَرْْداً وَسََالماً عَلََى إِبْرََاهِِيمَ )2(إذ حقق النداء هدفه اقإجندازي
املباشر بإعجازية إهلية ،كلفت النار أن تكون بالضد من طبيعتها احلارقة ،فالندداء
جاء توجيهياً حفز املتلقي أو املنادى (النار) لينفذ ما سبق له مدن تكليدف بعدد
اقإقبال ،وقد شكل األمر (كوين) بعد النداء بؤرة انطالق مكثفة لتحقيق الفعل أو
تنفيذ ؛ ألن األمر املباشر بعد اقإقبال واالنتبا جاء للمنادى املقصدود بذاتده دون
سوا ؛ أي نار إبراهيم  فقط فد (يا نارُ) منادى نكرة مقصودة.
إن مقصدية املنادي (املرسل) كانت حتول املنادى (النار) من صفة احلرق إىل
صفة الربد والسالم ،وهو نقيض طبيعتها وهويتها التكوينية ،فالنداء فعل تكليدف
نافذ اخلطاب؛ ألن مثة خصوصية تكوينية للمنادى ،كما أن النص جتاوز الندداء
من الذات العاقلة إىل غري العاقل(النار) ال استجابت لسرعة النداء اقإهلي ،وهذا ما
( )1ينظر :مغ اللبيب.488 :
( )2األنبياء.69 :
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أعطى اآلمر أو املنادي صفة القدرة املطلقة على املوجودات كلها واملأمور (املتلقي)
أو املنادى عليه صفة القدرة على اقإجناز ،وبالنتيجة فإن النار قد أجنزت فعالً إجنازياً
معاكساً لتكوينها ،من خالل النداء الذي يعد مدخالً لألفعال الكالمية ،وذلك ألن
السياق الوارد بعد النداء محل مقصدية املنادي ،وهو فعل األمر املفضي إىل الكينونة
الباردة بدالً من الكينونة احلارقة ،ومن هنا نفهم أن النداء ال يؤتى به قصد اقإقبال
فحسب وإمنا حيقق فعالً إجنازاً مع ما بعد .
كما جاء النداء قوله تعاىل :حََتََّّى إِذََا أَتَوْْا عَلََى وََادِ النَّمْلِ قََالَتْ نَمْلَةٌ يََا
أََيُّهََا النَّمْلُ ادْخُلُُوا مَسََةاكِنَكُمْ ال يَحْطِمََةنَّكُمْ سُُةلَيْمََانُ وَجُنُُةودُهُ وَهُُةمْ ال
يَشْعُرُُونَ )1(مرتبطاً ببعد حجاجي بعد طلب النملة استحضار قومها وانتبداههم
بالنداء؛ لتوجههم إىل الدخول إىل مساكنهم خوفاً من التحطيم ،إذ سيطرت هبدذا
النداء على أذهان النمل مث بعدها توجيههم باالجناز ،ملا سيأيت إليهم مدن عظديم
األمر ،ويرى بعض العلماء أنه (( العربية إذا وردت األخبار عن أمر عظيم جعلته
نداءً))(.)2
إن النملة قد نادت املقصود من قومها ،وإن استعمال صيغة (يََا أََيُّهََا النَّمْْدلُ)
بدالً من (يا منل) املباشرة أوحى إىل ثقل اخلطب وخطورته ،ولعل النمدل كدان
منرغالً غافالً ،فكان النداء هبذ الصيغة تنبيهاً وأن ((حتذير النملة ألخواهتا هذ
القصة ،ليوحي بأهنا قد كانت حادة البصر؛ إذ الشك أهندا رأت سدليمان 
وجنود عن بعد مناسب ،فأحست باقتراب اخلطر فأصاهبا الذعر على أقراهنا مدن
النمل ،فنادت حمذرة))( )3ففرضت نداءها على قومها عرب ما سديحل هبدم إن مل
يستجيبوا هلا؛ ألهنا امتلكت اآلليات الكافية ال مكنتها من تدوجيههم بالندداء
والتأثري عليهم من خالله.

( )1النمل.18 :
( )2التبيان.115/4 :
( )3أدب القصة القرآن الكرمي.209 :
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التكرار
يسعى هذا املبحث لدراسة التكرار بوصفه ظاهرة حجاجيدة ال صدوتية ،إذ
حياول البحث الوقو على مفهومه ضمن وجهة نظر احلجاج ،مث إنعام النظدر
دوافعه وتوظيفه السور املكية.
غالباً ما يُُبحث التكرار الدراسات اللسانية على املستوى الصويت؛ ملا له مدن
وقع صويت األذن؛ ألنه يعد مركز اقإيقاع مجيع حاالته ،لكن من ناحية أخدرى
ال نغفل أن للتكرار دوراً مؤثراً التأثري واقإقناع ،والسيما عندما يتكر حضور
النص احلجاجي ،فله قوة سبك املعىن وتوكيد  ،يتجاوز البعدد الصدويت الدذي
يصدر إىل املعىن الذي حيمله ،فد ((إن التكرار يوفر طاقة مضافة حتدث أثراً جليالً
املتلقي ،وتساعد على حنو فعال إقناعه أو محله على اقإذعان؛ ذلدك أن التكدرار
يساعد أوالً على التبليغ واقإفهام ويعني املتكلم ثانياً على ترسيخ الرأي أو الفكدرة
األذهان ،فإذا ردد احملتج لفكرة ما ،حجة ما أدركت مراميها ،وباندت مقاصددها،
ورسخت ذهن املتلقي))( )1ألن املرسل غالباً ما يستعمل التكرار للتركيز على بعض
أفكار  ،وقد دعا توظيفه الرعر اجلاهلي والقرآن الكرمي واحلدديث الردريف إىل
االهتمام به قدمياً وحديثاً ،وعلى هذا األسا يواظب التكرار حضور النصدوص
الكتابية والرفاهية؛ لتثبيت ما حيمله من معانٍ الذهن من خالل اسدتحواذ هدذ
الفكرة أو تلك على ذهن املتلقي وجعلها راسخة ذاكرته؛ لكي يتأثر هبا ،فدالتكرار
يؤدي إىل ((تقوية النربة العامة للكلمة ،بيد أن املفردة ال حتقق بنربة معيندة بدالتكرار
فقط ،وإمنا بوساطة الداللة املرحونة هبا))( )2لتعميق الداللة والتركيدز علدى إيصدال
( )1احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.168 :
( )2األفكار واألسلوب.184 :
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األفكار واملعاين ،إذ مينح التكرار ثقالً معنوياً للنص ،مرحوناً بالتوالدد الدداليل مدن
خالل عرض األفكار ،وبلورة الرؤيا للتعبري عن نظرة ما حول موضوع ما ،ضمن حيز
التأثري وتنامي حركيته السياق.
إن التكرار خيدم النص؛ ألنه يذكر به عند املعاودة ،فالنص املكرر الثاين حييل
إىل ما قبله بصفة جديدة؛ ألن النص املكرر هو الذي يعول عليه ويدرتبط الدنص
املكرر باملتلقي ،من حيث أن املرسل يردد له لغرض داليل ،غايته التأثري واقإفهام،
وتوضيح السابق أو تثبيته فد ((التكرار ال يأيت إذن الكالم إال لغاية حجاجيدة،
إذ إن ذلك الترديد الذي حيدثه املرسل خطابه ينتج زيادة حضور الفكرة
ذهن املتلقي ،األمر الذي يؤدي إىل قبول الفكرة واقإقتناع هبدا))( )1ألن التكدرار
يضيف عناصر تأثريية وحجاجية جديدة إىل العالقة السدابقة( )2لغايدة إقناعيدة
حجاجية ،ضمن الغرض املصاغ لغوياً؛ ألن التكرار له عالقة باللغدة توكيدد
حجيته ،على أن التكرار الذي يقصد البحث ((ليس هو ذلك التكرار املولد للرتابة
وامللل أو التكرار املولد للخلل واهللهلة البناء ،ولكنه التكرار املبدع الذي يدخل
ضمن عملية بناء النص أو الكالم بصفة عامة ،إنه التكرار الذي يسمح لنا بتوليدد
بنيات لغوية جديدة ،باعتبار أحد ميكانزمات عملية إنتاج الكالم ،وهدو أيضداً
التكرار الذي يضمن انسجام النص وتوالد وتناميه))(.)3
الشك أن الريء الذي يتواتر ينهض على تعظيم شأنه؛ لذا عدد التكدرار
ظاهرة بيانية تؤدي إىل إعطاء أمهية معينة للنص املكرر ،من خالل التتابع الركلي
واملضموين ،فهو ((يغ املعىن ويرفعه إىل مرتبة األصالة))( )4وهذا يع أن يسدلط
الضوء على نقطة حساسة العبارة ،ويكرف عن اهتمام املرسل هبدا()5؛ ألنده
إحدى املرايا العاكسة لكثافة الرعور املتراكم زمنياً عند الذات املبدعة يتجمدع
()1
()2
()3
()4
()5

احلجاج كتاب املثل السائر.81 :
ينظر :اخلطاب واحلجاج.51 :
نفسه.48 :
قضايا الرعر املعاصر.263 :
ينظر :نفسه.263 :
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بؤرة واحدة ،ليؤدي أغراضاً كثرية( ،)1ووصالً مبا سبق ،فالتكرار يردكل مسدة
واضحة النص احلجاجي ،والسيما ((التكرار اللفظي القادر علدى االضدطالع
بدور حجاجي ،حىت اعتمد سياقات حمددة ،وتوافرت فيه شروط معينة))( )2فهو
يعد رافداً أساسياً ،يرفد الرباهني واحلجج ال ختدم أطروحة مدا أي خطداب
كان( )3والتكرار الذي نعنيه هو تكرار اللفظة أو اجلملة و((وهو أسلوب قدمي مدن
اساليب العرب ،الغرض منه إيضاح الكالم واقإقنداع والتوكيدد))( )4واسدتثمر
اخلطاب القرآين ،والسيما املكي قصد التأثري املتلقي ألن ((الكدالم إذا تكدرر
تقرر))( )5إذ تتولد من التكرير دالالت ختص املعىن ،ومتنحه امتددادات متبايندة،
وإحياءات ذات تأثري واضح على املتلقي( )6و((التكرار الكالم حالة نفسية كثرياً
ما جيريها املرء من غري تفكري أو تعمد ،فنحن نكرر الكالم للتنبيه ونكرر للتكثري،
ونكرر للتوكيد واملبالغة ،ونكرر الستحضدار املعدىن أنفسدنا و أنفدس
السامعني))( )7وللوقو على األبعاد احلجاجية هلذ التقنية ،وما يترتب عليها نورد
بعضاً من اآليات ال فيها التكرار ،كقوله تعاىل :إِذْ قََالَ يُُوسُفُ ألَبِِيهِ يََا أَبََةتِ
إِِنِِّّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وََالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِِي سََاجِدِِينَ )8(إذ يركز
التكرار على ترديد الفعل املاضي (رأيت) لرحن النص بطاقة حجاجية تفضي إىل
توكيد هذ الرؤية ،حىت يتأثر املتلقي هبا؛ مما عزز القطع هبذ الرؤيا وصحتها فقط
كرر الفعل خرية تناسي الفعل األول؛ ألن االنطالقة احلجاجية الدنص هدي
(الرؤيا) ال أراد يوسف  أن يوضحها ويثبتها ألبيه يعقوب ؛ لدذا جداء
التكرار اخلطاب فاحتاً فكرة مصحوبة باحلاجة إىل التصديق؛ لكي يتعزز املعدىن،
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر :التكرار شعر حممودة درويش.11 :
احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.168 :
ينظر :نفسه.168 :
الصاحبدي فقه اللغة وسنن العرب كالمها.207 :
الربهان علوم القرآن.10/4 :
ينظر :التكرير بني املثري والتأثري.281 :
البالغة وتطورها.261 :
درو
يوسف.4 :
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ويالحظ هذا من توجيه القول إىل واحد وهو يعقوب  وأن التكرار لفعل الرؤيا
النص أدى إىل إعطاء قيمة هلا؛ ألن التكرار النص ((يصل بدني العالقدات
اللسانية ،فظاهرة التكرار اخلطابية تتطلب االستمرارية الكالم حبيث يتواصدل
احلديث عن الريء نفسه باحملافظة على الوصف األول أو بتغيري ذلك الوصدف،
ويتقدم التكرار لتوكيد احلجة وإيضاحها))( )1وأن هذا البوح بالرؤيا وتكرارها على
األب للعالقة املتينة ال تربط يوسف  بأبيه.
إن الفعل الثاين املكرر (رأيتهم) جاء بد ((إعادة الضمري هم على الكواكب؛
ألهنا سجدت والسجود من صفات العقالء))( )2فضالً عن وقوع هذ الرؤية على
املرئي نفسه حتديداً ،من خالل قصدية إحكام املضمون ،هو السجود للكواكدب
ليوسف  فأعطى قيمة حجاجية؛ لتحقق هذا السجود وصددقه فيمدا بعدد،
فالتكرار قد عمق اقإحسا بصدق هذ الرؤيا.
ويأيت التكرار قإبراز احلجة وجتلياهتا؛ لرد انتبا املتلقي واهليمنة على تركيز ؛
مبا جيعل منه بنية حجاجية تدربط الدنص بالقصددية املطروحدة اخلطداب
فد ((التكرار قد جييء على صورة غري مألوفة ،فيبدو واضحاً أن هلدذا التكدرار
مقصداً آخر غري التوكيد))( )3وهو الدور احلجاجي الذي حيقق ترابطاً بإقامة عالقة
جديدة ،ذات تأثري اخلطاب كقوله تعاىل :قََالُُوا آمََنََّّا بِِةرََبِّ الْعََةالَمِنيَ رََبِّ
مُُوسََى وَهََارُُونَ )4(فتكرار لفظة (رب) مضافة إىل موسى ،املعطو على هارون،
سامهت  -لفظة رب  -خلق بناء انسجام حجاجي؛ ألن اللفظة الثانية تضطلع
النص بدور حجاجي ،حدد التكرار فرب موسى وهارون ((عطف بيان لدرب
العاملني؛ ألن فرعون كان يدعي الربوبية ،فأرادوا أن يعزلو  ،ومعىن إضافته إليها
()5
ذلك املقام ،أنه الذي يدعو إليه هذا ،والذي أجرى على أيديهما مدا جدرى))
()1
()2
()3
()4
()5

املصطلحات األساسية لسانيات النص.100 :
التفسري الكاشف.288/4 :
اقإعجاز اللغوي القصة القرآنية.114 :
الرعراء.48 - 47 :
الكرا .313/3 :
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فالسحرة بنطقهم وتكرارهم هلذ اللفظة ،عكسوا انقالهبم من سحرة مأجورين إىل
مؤمنني ،من خيار املؤمنني( )1وذلك لتقرير إمياهنم ،وتقرير احلجة ال جداء هبدا
موسى  الذهن؛ ألهنم أكثر النا ميكن أن يدفعوا توهم ربوبيدة فرعدون
وتوجيه هذ الربوبية هلل تعاىل؛ لذا جاء تكرار (رب موسى) مضافاً؛ لكي حيسموا
ويفرقوا بني فرعون املدعي للربوبية وبني اهلل ،الذي هو رب العاملني بصورة عامة،
ورب موسى وهارون بصورة خاصة ،وهبذا قدم التكرار حجة واضحة وتفصديالً
للفظة األوىل ،فقد قرن أبو هالل العسكري (ت 394هد) التكرار بتأكيد احلجدة
وجعله مداً للنص ،مث قرنه مبد القول وبلوغه حد اقإقناع( )2بالتركيز علدى املعدىن
األول ،وتثبيته وهو اقإميان بالرب احلقيقي (اهلل) تعاىل(رب العاملني).
كما شكل التكرار ضمن بينة النداء نسجاً حجاجياً ،بوصفه إعادة ملرابه له
كما قوله تعاىل :وَقََالَ الَّذِِي آمَنَ يََا قَوْمِ اتَّبِعُُونِ أَهْدِكُمْ سَبِِيلَ الرَّشََادِيََاقَوْمِ
إِِنَّمََا هَذِهِ الْحَيََاةُ الدُّنْيََا مَتََاعٌ وَإِِنَّ الْْآخِرَةَ هِيَ دََارُ الْقَرََارِ )3(إذ ارتدبط الندداء
املكرر ببعد حجاجي؛ ملا سيأيت بعد  ،كون النداء أسلوب تنبيه صويت ألمر عظيم
الرأن فد (( العربية إذا روت األخبار عن أمر عظيم ،جعلته ندا ًء))( )4فاملندادى
املكرر(يا قوم) جاء مرتكزاً أساسياً للفت املتلقي صوتياً ،وحيتج عليه بزوال هدذ
احلياة الفانية ،وثبوت احلياة اآلخرة فاملتاع مؤجل والقرار دائم ،فضدالً عدن أن
السياق قد قصر املوصو على الصفة؛ لتعضيد زوال احلياة الفانية؛ ألن املنادى (يا
قوم) أحكم ما بعد  ،واحتج له ضمن بنية تكرارية ،متنت النص ،وقد استلزم ذلك
بالضرورة للتنبيه املتكرر بالنداء ((للتوصيل هلذا البث الندائي إىل اقإنسان؛ قإقناعده
وتوصيل مراد ))( )5بغية تزهيدهم هذ احلياة الزائلة ،وترغيبهم احلياة األخرى
الباقية؛ فجاء احلجاج عن طريق تكرار النداء لد ((توجيه دعدوة إىل املخاطدب،
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :ظالل القرآن.2596/5 :
ينظر :كتاب الصناعتني.159 :
غافر .39 - 38
التبيان.115/4 :
النداء القرآن الكرمي.90 :
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وتنبيهه إىل اقإصغاء ،ومساع ما يريد املتكلم))( )1وإحكام حجته عليه.
وشكل تكرار (ليلة القدر) داللة حجاجية مكثفة ،تلفت املتلقدي إىل التدأثر
هبذ الليلة ،كما قوله تعاىل :إِِنََّّا أَنْزَلْنََاهُ فِِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  وَمََا أَدْرََاكَ مََا لَيْلََةةُ
الئِكَةُ وََالرُُّّوحُ فِِيهََةا بِِةإِذْنِ
الْقَدْرِ  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  تَنََزَّلُ الْمَ َ
()2
المٌ هِيَ حََتََّّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فليلة القدر عالية الردأن
رََبِّهِمْ مِنْ كُُلِّ أَمْرٍ َ س َ
والقدر ففيها فِِيهََا يُفْرَقُ كُُلُّ أَمْرٍ حَكِِيمٍ )3(وجاء تكرارهدا واقعداً حيدز
اقإضافة؛ لتمييزها عن باقي ليايل رمضان ،ووصالً مبا سبق آثر الدنص تكرارهدا
احتجاجاً لعلو شأهنا ،وترابطها الصيغي مع الليل؛ ألن الليل جليس النفس املؤمندة
املراجعة لذاهتا ،فالنص حيتج بليلة القدر فد ((يكون التكرير منبعثداً عدن املدثري
النفسي ،مفضياً إىل نفس املخاطب بأثر والتكرار احلاصل له وقعه ،إذ يدق اللفظ
بعد ما يتكرر أبواب القلب ،موحياً باالهتمام اخلاص مبدلولده ،فيردغل شدعور
املخاطب ،إن كان خافتاً ويوقظ عاطفته إن كانت غافية))( )4لذا جاء التجسديد
احلجاجي بتكرارها ،والسيما توظيف فاعلية الطلب (االستفهام) من أجل كمدال
العناية هبا عرب التركيز عليها ،من خالل نواة هذ الليلة ففيها(نزل القرآن) وفيهدا
الئِكَةُ وََالرُُّّوحُ) مما أدى إىل تصاعد احلجاج هبا ،والسيما بعد التكدرار
(تَنََزَّلُ الْمَ َ
الثالث ،فهي (خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) مما جعلها ذات بنية عميقة واسعة ،فدور التكرار
انتهى إىل إثبات اجلانب الروحي والوجداين هلذ الليلة من خالل العالئق املتواشجة
هبا وتكريس احلجاج هبا ،بوصفها ليلة مؤثرة ،فجيء هبا مكررة لتترك أثراً انفعالياً
لدى املتلقي؛ ألن املعاودة تسهم إقناع املتلقي ،فمن الطبيعي أن املرسل عنددما
يكرر ،فهذا يع االهتمام باملكرر وتعظيمه ،وشد االنتبا إليده كقولده تعداىل:
الْقََارِعَةُ  مََا الْقََارِعَةُ  وَمََا أَدْرََاكَ َمَا الْقََارِعَةُ )5(يستهل النص الكرمي بافتتاح
()1
()2
()3
()4
()5

النحو الوا .1/4 :
القدر1 :د .5
الدخان.4 :
التكرير بني املثري والتأثري.212 :
القارعة1 :د.3
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حجاجي ،ملا هلذ اللفظة (القارعة) ال ستتكرر من تأثري على قدرع القلدوب،
فالقرع هو الصوت العايل ،وقد تكررت لتؤكد هذا القرع وإقناع املتلقدي بده،
ضمن بنية االستفهام ،ومبا أن((التكرار يساعد على التبليغ واقإفهام ويعني املدتكلم
على ترسيخ الرأي))( )1فمن البديهي أن التكرار ضمن بنية االستفهام ،جاء ليضيف
قوة تأثريية ،فقد غدت لفظة القارعة (املكررة) حجة تغدذوها نفدوذ حمتواهدا،
وحضورها الذهن؛ ألن القارعة أصبحت الزمة نصية ،عمقت احلجاج سياق
االستفهام التقريري فد ((حصل هذ ]اآليات[ هتويل شديد بثمانية طرق وهي:
االبتداء باسم القارعة املؤذن بأمر عظيم ،واالسدتفهام املسدتعمل التدهويل،
واقإظهار مقام اقإظهار أول مرة ،واالستفهام عما ينبئ بكنه القارعة ،وتوجيده
اخلطاب إىل غري معني واقإظهار مقام اقإضمار ثاين مدرة ،والتوقيدت بزمدان
جمهول حصوله ،وتعريف ذلك الوقت بأحوال مهولة))( )2فتم نفسدياً اسدتعداد
املتلقي ،ملا سيأيت بعد املكرر ،املتمثل بوصف النا املنبعثني مدن قبدورهم الد
()3
تعادلت تربيهياً مع صورة اجلراد يَوْمَ يَكُُونُ النََّّاسُ كََةالْفَرََاِِ الْمَبْثُُةوثِ
فالصورة احلسية قربت مرهدية هذا اليوم ،فاللفظة األخرية (القارعة) أوضحت ما
سبق على حنو التفصيل بعد اقإمجال؛ إذ إن موضوع اخلطاب احلجاجي الدنص
عن هذ القارعة وماهيتها ،فهي قضية كربى حتتاج إىل التأثري واقإقناع؛ لذا هيمن
النسق التكراري على النص.
قوله تعاىل :قُلْ أَعُُوذُ بِرََبِّ النََّّاسِ  مَلِكِ النََّّاسِ  إِلَهِ النََّّةاسِ 
أما
مِنْ شََرِّ الْوَسْوََاسِ الْخََنََّّاسِ  الَّذِِي يُوَسْوِسُ فِِي صُدُُورِ النََّّاسِ  مِِةنَ الْجِِنََّّةةِ
َوَالنََّّاسِ )4(فجاء التكرار موضع الفاصلة؛ فجعلها ذات بنية تكرارية مقطعيدة
ذات وضوح جلي ،فلفظة (النا ) تدل على منهجية ذات مسار حجاجي واضح
لتحديد ماهية املستعاذ به ،واملستعاذ منه ،فالنا هلا عالقة مع الرب بصورة عامة،
()1
()2
()3
()4

احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.168 :
التحرير والتنوير.512/30 :
القارعة.4 :
النا .6-1 :
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لذا ((قدم الربوبية لعمومها ومشوهلا لكل مربوب على حد سواء ،فال فعل ألحد إال
وهو خلقه سبحانه وتعاىل ،وهو الباعث عليه وأخر اقإلوهية؛ خلصوصيتها؛ ألنده
من مل يتقيد بأوامر ونواهيه فقد أخرج نفسه من أن جيعلده إهلداً ،وأن كدان
احلقيقة ال إله سوا ))( )1فكل خملوق مربوب ،لكن عالقة الربوبية خمتلفة بالنسبة إىل
اهلل تعاىل ،ولكي حيدد ماهية الرب الذي يستحق أن نستعيذ به ،جداء التكدرار
ليعطي حجاجية القرىب من اهلل تعاىل واالحتماء به.
إن تكرار كلمة النا  ،استندت إىل تكرار توزيعي ،متثل مبفاتيح لفتح مغاليق
وتبديد غوامض ،ومن منظور حجاجي عمقت كلمة(النا ) من ضرورة االستعاذة
باهلل من (الَّذِِي يُوَسْوِ ُ فِِي صُدُُورِ النََّّا ِ) فأدى إىل احلذر واليقظة من (الْوَسْوََا ِ
الْخََنََّّا ِ) فمن الطبيعي أن يلجأ النا إىل من حيميهم ،كما أن نسق املستعاذ بده،
وذكر مضافاً إىل املكرر(النا ) يع أن مدار اخلطاب هو التجاء الندا إليده،
وحثهم عليه فد (رب النا وملك النا وإله الندا ) وردت ذات مسدوغات
حجاجية مترابطة حتاكي احلياة اقإنسانية؛ ألن ((ذكر الرب أوالً؛ ألنه أقرب مدن
اقإنسان ،وأخص والية مث امللك؛ ألنه أبعد مناالً وأعم والية يقصد مدن ال ويل
خيصه ،ويكفيه مث اقإله؛ ألنه ويل يقصد اقإنسان عند إخالصده ،العدن طبعده
املادي))( )2فعالقة اجملاورة للكلمة املكررة (النا ) مع املضدا ؛ ولددت نسدقاً
حجاجياً على سبيل التعريف باملضا عن طريق ثنائية متوالية ،بدأت من العدام،
وانتهت إىل اخلاص ،وإن هذا التكرار كرف للمتلقي مقصديات االستعاذة بداهلل
تعاىل من خالل الفعل (ق) األمري الذي أعطى مفتاحاً للدخول إىل النص الدذي
محل درجة التأثري على سلوك املتلقي ،وتوجيهه بتوظيف ما حيملده ذلدك علدى
التسليم واقإذعان.

( )1نظم الدرر تناسب اآليات والسور.612/8 :
( )2امليزان تفسري القرآن.459/20 :
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الفصل الثالث

أسلوبية احلجاج البالغي

توطئة
إن دراسة أسلوبية احلجاج البالغي هذا الفصل هلي حتميدة البحدث
احلجاجي ،والسيما العلوم البالغية هلا األثر الفاعل تعزيز احلجاج وما توصدله
هذ العلوم من تأثريات املتلقي ،حني تؤدي أثراً كبرياً التسليم واقإذعدان
الذي هو نتاج االقناع؛ ملا حتمله هذ العلوم من مضامني.
وإذا أراد املرء أن يرصد احلجاج من ناحيته البالغية ،عليه أن يرصد موقعده
ضمن علوم البالغة املعروفة (املعاين والبيان والبديع) وعلى وفق ما تدرا البالغدة
اجلديدة من أن هذ العلوم ترتبط بقضية حياول املرسل التأثري املتلقي واستمالته؛
من أجل تغيري موقفه أو اقإميان مبوقف املتلقي ،فالغاية من هدذ العلدوم وسديلة
وهد  ،وملا كانت البالغة مرتبطة باحلجاج من خالل هذا اهلد  ،كان عقد هذا
الفصل مطلباً للحجاج البالغي السور املكية.
إن الفنون البالغية مثل (التمثيل واالستعارة وااللتفات والتقابدل والتفريدع)
آليات بالغية؛ ألهنا تسهم اقإمتاع و الوقت نفسه تعد حامالت للحجداج؛
ألهنا تركز الفكرة وتطرحها طرحاً مؤثراً ومقنعاً وانطالقاً من هذا ،فدإن البالغدة
مسلك رئيس من مسالك احلجاج واالستدالل؛ ذلك ألن العلوم البالغية تكتسب
قوهتا التأثريية احلجاجية؛ ألهنا ال ختاطب العقل والذهن فحسب ،وإمندا ختاطدب
اقإحسا واالنفعال أيضاًً.
إن احملاج إذن حياول إقناع املتلقي بإثبات دعوته املوجهة إليه ،فمن الضروري
منو احلجاج بالعلوم البالغية؛ ألهنا تدخل مجيع أندواع اخلطابدات األدبيدة،
االجتماعية ،السياسية ،الدينية؛ هلذا يسعى الفصل إىل قراءة حجاجية علدى وفدق
املعطيات البالغية السور املكية.
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التمثيز
يعطي التمثيل قوة انطالق العالقة احلجاجية ،من خالل املعطيات ال تترشح
عنها اخلالصة ال بالنتيجة تفضي إىل احلجة؛ إذ إن التمثيل يعمل على إسناد بنيدة
ذهنية لدى املتلقي تتعلق بالتأثري الصوري عن طريق امللفوظ ،وإن هدذا امللفدوظ
حيث على االعتقاد بالفكرة املطروحة سياق التمثيل ،وقد كرف اقإمام عبدد
القاهر اجلرجاين (ت 471هد) القوة التأثريية للتمثيل النص بقوله(( :واعلدم أن
مما اتُُفق عليه أن التمثيل إذا جاء أعقاب املعاين أو بدرزت هدي باختصدار
معرضه ،ونقلت عن صورها األصلية إىل صورته ،كساها أهبة وكسدبها منقبدة،
ورفع من أقدارها وشب من نارها ،وضاعف من قواها حتريك النفدو هلدا،
ودعا القلوب إليها ...فإذا كان مدحاً كان أهبدى وأفخدم وأنبدل النفدو
وأعظم ...وإذا كان ذماً كان أوجع ،وإذا كان حجاجاً كان برهانه أنور وسلطانه
أقهر وبيانه أهبر))( )1وذهب الرازي (ت 606هد) إىل أن التمثيل تربيه سائر ،يكثر
استعماله على معىن يرري إىل أن الثاين مبنزلة األول ،وهذا املعىن ثبت فيهما فهو ال
يتغري(.)2
الدراسات الغربية احلديثة ،والسيما الدراسات احلجاجية ،يدرى بريملدان أن
التمثيل ((هو طريقة حجاجية تعلو قيمتها على مفهوم املراهبة املسدتهلك ،حيدث ال
يرتبط التمثيل بعالقة املراهبة دائماً ،وإمنا يرتبط بترابه العالقة بني أشياء ما كان هلا أن
تكون مترابطة))( )3وإن متثيل شيء بريء آخر ال يتم بصورة اعتباطية ،بل يأيت ذلدك
( )1أسرار البالغة.88 :
( )2ينظر :هناية اقإجياز.132 :
( )3عندما نتواصل نغري.91 :
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عرب الصلة ال توحد بينهما ،وهذ الصلة تكون معروفة سلفاً وشائعة الواقع ،وهبذا
يتم ثبات هذ الصلة ،ومتثيلها الذهن؛ ألهنا ستكون مؤثرة عن طريق هذا التمثيدل،
إذ إن ((التمثيل يسقط عالقات مستفادة سابقاً على جمال جمهول أو يبددع عالقدات
جديدة من منطلق ترابه ما ،فالذهن ينظر إىل ما جيري أمامه من خالل األحكام الد
تكونت فيه على ضوء اخلربة السابقة))( )1ويعد بريملان أن احلجاج بالتمثيل مردروط
بأن املثل املستعمل عليه أن يكون داعماً لقضية ما؛ كي يصبح احلجداج مدؤثراً؛ ألن
التمثيل ينتقل من حالته اخلاصة ذات القبول عند املتلقي إىل حالة عامة تضدم الدرأي
املدافع عنه( ،)2ومن هنا ينهض التمثيل بوصفه شكالً من أشكال الربهنة ال تقوم على
التأمل؛ ألنه يصل بني املتباعدات ،فعلى احملاج أن يتخذ من (املثيل) عتبة للصدعود إىل
مستوى التأثري واقإقناع ،لكن هذا غري كا ما مل يعر كيف يداخل بينهما (املثدال
واملثيل) ألن هذا ما سيجر إىل صناعة احلدث اقإقناعي.
إن عملية التوازن بني طر التمثيل مطلوبة؛ لتكون عن طريق الكل أو اجلزء؛
قإقامة وحدة متثيلية ترد انتبا املتلقي؛ ألن األمر يتعلق بد ((تردابه العالقدة
أكثر منه عالقة ترابه ،مبعىن أن املماثلة تقيم عالقة داخل املوضوع وعالقدة
داخل املثيل))( )3وبذلك يؤسس نوعاً من القيا الذي يقود املتلقدي إىل التسدليم
واقإذعان باالستنتاج ،بل إن قوة التمثيل تتأتى من قدرته علدى التقريدب بدني
عنصرين من نظامني خمتلفني ،مع حماولة جاهدة لطمس ما بينهما من فروق خالفاً
للمقارنة ،كطريقة االستدالل؛ إذ هي جتري عادة بني عنصرين من نظام واحد،
فتقام تراتبية معينة منها نستنتج حكماً ،فهو احتجاج ألمر معني عن طريق عالقدة
الربه ال تربطه بأمر آخر( )4يبث الذهن تكامالً رؤيوياً يعمل علدى إقناعندا
بالفكرة بعملية استبطان ما هو خارج النص اللغوي ،وإن عملية الفهم تددخل إىل
جمال احلجاج عن طريق العقد االجتماعي املتفق عليه الوسط البرري؛ وعلدى
()1
()2
()3
()4

الصلة بني التمثيل واالستنباط.29 :
ينظر :تاريخ نظريات احلجاج.53 - 52 :
نفسه.55 :
ينظر :احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.253 - 252 :
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هذا األسا يكتسب التمثيل سلطته من قدرته على اقإسكات؛ إذ ال ميكن قرع ما
يعاكسه؛ ألنه يسوق املسلمات عند اجلميع ،ويؤكد اقإثباتات النهاية؛ ليدعم هبا
كل التصورات ال يريد املرسل من املتلقي أن يعتقد هبا.
ومما الشك فيه أن آليات التمثيل من أوسع الطرق االستداللية استعماالً ،ومن
أشدها اخلطابات اقإنسانية( )1ألنه ((يزيد الكالم معنًًى يدل على صحته ذكر
مثالٍ له))( )2فهو أقرب وسيلة لإليضاح واقإبانة ،وأقرب وسيلة لتقريب البعيد من
املعاين ،وأن االستدالل بالتمثيل بوساطة استثمار الصور واحلكايات أو مدا هدو
رمزي لتبيلغ بعض األفكار إمنا يقوم على نقل احلقيقة املتعلقة حبالة خاصة إىل حالة
خاصة أخرى باالعتماد على معايري الترابه والتماثل ،وما يرتبط بينهما من عالقة
تناظر بني عناصر أو بنيات تنتمي لعوامل خمتلفة( )3تستحوذ على املرترك وجتعلده
مصدراً للحقيقة ،ضمن منظومة تضع التمثيل موضع (اهلوية) ال منها حنصل على
النتائج ،وهذ النتائج حيصل عليها املتلقي بفعل التمثيل وجدارتده االسدتدالل
الذي يترشح من العالقة بني الطرفني (املثل واملثيل) على أن الباحث يرري هندا إىل
أن هذ العالقة غري مصطنعة ،وإمنا موجودة األصل والتمثيل يقدوم بددجمها،
وإعادة متثلها عن طريق املقارنة ال حتمل املعىن الذي نريد إيضاحه مبعىن ((أن تأيت
()4
مبعىن مث تؤكد مبعىنً آخر ،جيري جمرى االسترهاد واحلجدة علدى صدحته))
فاملماثلة تأسيس عالقة بني ما يراد الدفاع عنه ،وبني عنصر جيري البحث عنده
موقع آخر من احمليط هو املثيل الذي يكون مقبوالً سلفاً لدى املتلقي ،فالعملية إذن
توضيح موضوع بوساطة التمثيل له ،ونقل قيمة املثيل إىل املوضدوع ،وإن هدذا
يتضمن كما احلال احلجاج توضيح بعض العالقات واستقطاهبا ،وإمهال بعضها
اآلخر( )5وال خيفى أثر ذلك من تركيز على جانب االرتباط بالتجربة ،بل إن املثيل
()1
()2
()3
()4
()5

تقومي التراث.174 :

ينظر :جتديد املنهج
سر الفصاحة.275 :
ينظر :درو احلجاج الفلسفي.39 :
كتاب الصناعتني.416 :
ينظر :تاريخ نظريات احلجاج.55 :
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يصبح داخل هذ التجربة ،وضمن حيزها الذي ينسجم فيه ،والسيما هو يتعلدق
باستراتيجية الربهنة ال تفرض سطوهتا على صعيد املضمون.
يذهب الباحث إىل أن املثل ((يقوم اخلطاب مقام االسدتقرار املنطدق،
واملثل حجة تقوم على املراهبة بني حالتني مقدمتها ،ويراد االسدتنتاج هنايدة
أحدمها بالنظر إىل هناية مماثلة))( )1إذ ليست للتماثالت أي قيمة عندما ال تسدجل
عالقات نظام الواقع الذي ينطبق عليه التمثيل( ،)2وأن هذ العالقدات تُُعدىن
بتركيل البنية ال تؤسس لواقع يسمح لنا بإثبات حقيقة ما عن طريق التردابه
هذ العالقات للوصول إىل النتيجة املنتزعة من املتعدد فد ((التمثيل يتوخا املتكلم
االحتجاج؛ فيقدمه على أنه دليل أقوى لصاحل النتيجة املتوخاة ،وهذ اخلاصدية
املميزة للقول التربيهي أو االستعاري جتعله فوق اقإبطال؛ ولذلك أكد الدارسون
أن يعسر على املرء أن يتصور إمكان ورود دليل مضاد بعد التربيه أو االسدتعارة،
خيدم النتيجة املعاكسة))( )3ومن هنا يعمد املرسل إىل التمثيل عند احلجاج ،بعقدد
الصلة بني صورتني ،ليتمكن من االجتماع لبيان حجته( )4فقيمة التمثيل تتأتى من
هذا االجتماع ،ومدى تأثري النفس ال متيل غالباً إىل االقتناع بالصور التمثيلية
الواقعية؛ وبالنتيجة رسوخها النفس ،إذ إن الدنفس لتددرك املردترك بيسدر
وسهولة ،والسيما املثل يرتبط بنتيجة يسلم هبا العقل ،وتذعن هلا النفس و((كمدا
هو معلوم وثابت ،من أن املراهدة ذات أثر فعال النفو  ،حدىت مدع العلدم
بصدق اخلرب ،وعدم تسرب الرك إليه))( )5وأن التمثيل هو جتسيد وجتسيم ألحدد
الريئني اللذين يقارن بينهما باتفاق جزئيات مرتركة هلما( )6وما حضور احلجة
التمثيل إال من حضور تلك العالقة الرابطة املدجمة فيه؛ أي أن التمثيل يتواجه مدع
بىن أخرى ،ويستجلبها إليه وأن االتفاق بني أمرين وجه من الوجو ؛ ال يعد
()1
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()4
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بالغة اخلطاب اقإقناعي.82 :
ينظر :الصلة بني التمثيل واالستنباط.29 :
احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه.264 :
ينظر :استراتيجيات اخلطاب.497 :
البيان ضوء أساليب القرآن.61 :
ينظر :دراسات فنية صور القرآن.347 - 346 :
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أهنما متفقان الوجو وعليه فالوجه املرترك بينهما هو ما يدور عليه احلجداج
بالتمثيل؛ ألن التمثيل له زيادة احلجة والتأثري و((أن انصهار أطدرا التمثيدل
بعضها بعض بصور عدة يقرب بني جماالهتا املختلفة ،فيسدهل مدن الناحيدة
احلجاجية حصول آثارها اقإقناعية))(.)1
يعد املثل ذا قيمة حجاجية؛ ألن له القدرة الكبرية على جعل املتلقي قدادراً
على فهم املعىن ،واستيعابه من خالل معنا التربيهي ،لينفتح على حقيقدة باطندة
()3
( )
تؤثر النفس  2فهو ((يعرب عن حقيقة جوهرية ،متجاوزة للحضور احلسدي))
بغية توضيح املعىن أو الفكرة املرجتاة ،ومن هنا يأخذ التمثيدل حيدزاً واسدعاً
اخلطاب ،والسيما اخلطاب املكي الذي أخذ التمثيل فيه مساراً تأثريياً؛ إذ يكرف
عن البعد اآلخر (املضمر) عن طريق استثمار البعد اقإحيائي املؤثر بإسباغ فعاليدة
حجاجية وجعلها مقرونة متداخلة املثيل ،فهو ((ميثل الدرجة العالية من درجات
الترابه بني الريئني أي يتجاوز املتوسط إىل درجة أعلى منه))( )4وهذا مدا جيعلده
مقصوداً لطلب الفهم واقإدراك ،وكذلك لتكثيف ما يراد إفهامه واالحتجاج بده؛
ألن املتلقي يدرك أعماقه العالقة بني الطرفني املسوقني متثيالً بركل أسدهل؛ إذ
ميكن القول :إن ((الوظيفة النفسية للمثل ملتصقة فيه التصاقاً معاجلته البالغيدة
كافة؛ إذ بكل باب من أبواب البيان ،نلمس األثر النفسي رفضاً أو استجابة ،مدن
خالل رصد املثل ملهمته التعبريية))( )5وهذ املهمة تقر بدأن اسدتعمال التمثيدل
استعماالً حجاجياً مبا يقدمه لنا من تصور لألشياء ألن للمثل قاعدة تركل قانونداً
يقوي درجة التصديق بتقدمي حالة خاصة ،توضح القول بطابعه العدام وتقدوي
حضور هذا القول الذهن ،إذ إن املثل يؤتى به للربهنة ،ولتأسيس قاعدة قصدد
تقوية حضور احلجة(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

احلجاج أطر ومنطلقاته وتقنياته.343 :
اقإسالم.137 :
ينظر :اجلسد والصور واملقد
إعراب القرآن الكرمي وبيانه.197/8 :
البالغة احلديثة ضوء املنهج اقإسالمي.94 :
الصورة الفنية املثل القرآين.350 :
ينظر :احلجاج أطر ومنطلقاته وتقنياته.338 :
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إن التمثيل عامل مساعد للعقل الذي أنتج املثيل ،والذي اشترك مع املثيل له،
وإن املنطقة ال يدخل إليها املرسل وأع هبدا (التمثيدل) تكدون ذات فضداء
حجاجي؛ ألنه ينتج فيها معنًًى جديداً حيتج به اخلطاب املوجه إىل املتلقي ،وأن
عملية التوازن بني األشياء املتماثلة ال ترترط أن يكون التماثدل فيهدا خارجيداً
فحسب ،وإمنا قد يكون داخلياً مع االحتفداظ باخلصوصدية ،لكدل األشدياء
(األطرا ) ال تدخل إطار التماثل الذي سيكون بالنتيجة ((استقراراً بالغيداً
وهوى حجة تقوم على املراهبة بني حالتني مقدمتها ،ويدراد اسدتنتاج هنايدة
أحدمها بالنظر إىل هناية متماثلتها))( )1وأن اخلطاب القرآين يستمد املثيل من الواقع
اليومي املعيش؛ ألن هذا يتيح له ترخيص الفكرة املراد االقتناع هبا عن طريق ملكة
إبداعية تتجاوز اللغة إىل اقإفهام فاهلل تعاىل(( :يضرب املثل زيدادة التوضديح
والتقرير ،فهو أوقع القلب ،وأقمع للخصم األلد؛ وألنه يريك املتخيدل حمققداً
واملعقول حمسوساً ،وأكثر اهلل كتبده األمثدال ،وفردت كدالم األنبيداء
واحلكماء))( )2وأن مجيع األقوال القرآن الكرمي ال تتضمن متثيالً يقدرن حداالً
بأخرى يدخل ضمن هذا اقإطار ،وتأسيساً على هذا فد ((املثل القرآين ال يقصدد
إىل التربيه باعتبار تربيهاً بل باعتبار حاجة فنية ،تبىن عليها ضدرورة الصدياغة
والتركيب ،فهو وإن كان عنصراً بيانياً ،يكسب النص روعة واستقامة وتقريدب
()3
فهم إال أنه يعد عنصراً ضرورياً؛ ألداء املعىن القرآين متكامالً من مجيع الوجو ))
وأن هذا اللون يسهم اقإحاطة باملعاين ،وجالء الغامض منها؛ فللمثل والتمثيدل
داللة مؤثرة؛ ألهنا جتسم األفكار وتقرب إىل اقإفهام ما هو بعيد عنها( )4فهو مدن
العالمات احلجاجية املهمة؛ ألنه غالباً ما يرفد عملية احلجاج ويدفعها إىل اقإقناع،
من خالل تركيله اتصاالً مؤسساً حلجج مبنية على الواقع(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

بالغة اخلطاب اقإقناعي.82 :
أنوار التنزيل وأسرار التأويل.186/1 :
الصورة الفنية املثل القرآين.168 :
ينظر :املعاين الثانية األسلوب القرآين.445 :
ينظر :احلجاج أطر ومنطلقاته وتقنياته.336 :
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ومن املعلوم أن املتلقي يرارك املرسل عن طريق التمثيل وملا كان ((املثل أجنح
مطلباً وأقرب مذهباً توضيح املعاين))( )1لذا جاء سدوقه الدنص القدرآين،
والسيما املكي لتوضيح املعاين ال ما كان هلا أن تكون مؤثرة لوال هذ املراركة
ال حتمل على اقإقناع والتوضيح ،ولوال هذا التوضيح الذي هو ((مدن احلجداج
القائم على الترابط بني أشياء ما كان هلا أن تكون مترابطة أصالً؛ أي أن يكدون
املوضوع واحلامل له من ميدانني خمتلفني؛ ألن الغاية التمثيل توضيح املوضوع،
بوساطة احلامل هلذا عد احلامل العموم أشهر من املوضوع وأكثر ذيوعاً))( )2لذا
فإن ما يريد أن يقف عليه الباحث ،هو ما للتمثيل من داللة حجاجيدة بيدان
املوضوع ،بوصفه  -التمثيل  -جملياً للمعىن مقرباً للفهم ،إذ إنه غري مقيد بزمدان
ومكان اخلطاب القرآين ،فالتمثيل فيه مطلق عام وهذا ما جيعله خطاباً كونيداً
للنا .
إن دراسة األساليب القرآنية التأثري واالستمالة كثرياً ما تدؤدي إىل فهدم
الصورة القرآنية على إهنا طريقة اقإقناع تتوسل باقإبانة والتوضيح ،معتمدة على
لون من احلجاج واجلدل؛ لتحرص على إثارة املتلقي واستمالته( )3كمدا قولده
تعاىل :مَثَلُ الْفَرِِيقَيْنِ كََالْأَعْمََى وََالْأَصََمِّ وََالْبَصِريِ وََالسَّمِِيعِ هَلْ يَسْْةتَوِيََانِ مََةثَالً
أَفََال تَذََكَّرُُونَ )4(إذ جاء التمثيل متكأً النص على اجلانب املعنوي احلاصل من
األلفاظ ،وإمنا لوحظ انتزاع حال الفريق األول (الكافرون) مع مقارنته مع الفريق
الثاين(املؤمنون) بتمثيلهما ضدياً( )5وقد ورد متثيل الفريق األول مبن مجع بني العمى
والصمم ،وأما الفريق الثاين فورد مبن مجع بني البصر والسمع ،وكأنه انتزع مدن
الفريق األول تصامهم وتعاميهم ،ووقوعهم بسبب ذلك العدذاب املضداعف
واخلسران( )6وإن استحضار (األعمى واألصم والبصري والسميع) جاء تثبيتاً للفكرة
()1
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الربهان وجو البيان.156 :
احلجاج أطر ومنطلقاته وتقنياته.340 :
ينظر :الصورة الفنية التراث النقدي والبالغي عند العرب.332 :
هود.24 :
ينظر :البالغة واملعىن النص القرآين.142 :
ينظر :تفسري إرشاد العقل السليم.114/3 :
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وأعىن هبا عدم االستواء بينهما عقالً وعرفاً ،وهذا ما أدى بالتمثيدل إىل الفاعليدة
اقإقناعية بوصفه مؤثراً النفس ،من خالل سرعته الرؤية التأملية التأويلية.
حدث التمثيل عن طريق املقارنة بني األضداد؛ الستمالة املتلقدي وإقناعده
بالفرق الواسع بني اقإميان والكفر ،وأن توظيف حاسة السمع والبصر؛ ألمهيتدهما
ألهنما حاستان تدركان عمق األشياء واستيعاهبا ،وأن عملية طمسهما وإلصداقهما
بالفريق األول؛ لكي يستقر اقإذعان والتسليم النفس ،كما أن استعمال (مثدل)
و(الكا ) النص جاء؛ لتعميق هذا التماثل بني الطرفني فاألداة (مثدل) الد
تصدرت النص ((متثل الدرجة العالية من درجات الترابه بني الريئني؛ أي يتجاوز
املتوسط إىل درجة أعلى منه))( )1فالعالقة القائمة بني األعمى والبصري ،هي عددم
االستواء وتباينهما احلال قد رفعت من مستوى التأثري ،بعقد املماثلة بينهما عن
طريق احلوا  ،ومن هنا حتولت الفكرة عن طريق التمثيل إىل شيء نراهد ونرا ،
وهذا ما يعطي وضوحاً للمعىن ،ويزيد إقناعاً لذا ،فالتمثيل من الطدرق املهمدة
لالستدالل ،فمن خالله ندرك املقصود بتأول العالقة وتقريرها السياق.
إن التمثيل حماولة جادة للتأثري عن طريق صقل الركل وتطوير اللفظ ومهمته
تقريب املعىن إىل الذهن بتجسيد حياً( )2فاملثل معرو ومتفق عليه ،وبه يصدنع
املرسل وسيلته االقناعية للمخاطب؛ بربطه باملثل غري املتفق عليه فيطغى املعدرو
على اجملهول كقوله تعاىل :وَلِِلَّهِ غَيْبُ السَّمََاوََاتِ وََالْأَرْضِ وَمََا أَمْرُ السََّّةاعَةِ إِ َّال
كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِِنَّ اللَّهَ عَلََى كُُلِّ شَيْءٍ قَ ِدِيرٌ )3(يردري التمثيدل إىل
القدرة اقإهلية ال جتاوز الزمن احملسوب عند البرر؛ إذ جاءت وصدفاً لتقريدب
الفكرة إىل أذهان منكري املعاد ،وبذلك حصل التمثيل؛ لكي يبدد املستحيل عند
الباري عز وجل ،ويثبت أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون؛
لقدرته املطلقة( ،)4فقد اختار اخلطاب املكي التمثيل األنسب لقرب الريء وهدو
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البالغة احلديثة ضوء املنهج اقإسالمي.94 :
ينظر :الصورة الفنية املثل القرآين.167 :
النحل.77 :
ينظر :األمثل.197/8 :
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(ملح البصر) لتتأثر به النفس ،ويتأمله العقل ،وأن ما تظنونه بعيداً نرا قريباً ،بل هو
أقرب من ملح البصر و((اللمح :النظر بسرعة ،والبد فيه من زمان تنقلب فيه احلدقة
حنو املرئي ،وكل زمان قابل للتجزئة ،ومل يرد أن الساعة تأيت ملح البصر ،وإمندا
وصف سرعة القدرة على اقإتيان هبا))( )1وهبذا ينعقد الربهان الزمان النسبدي،
ويفتح نوافذ اقإقناع القلب ،وعليه فإن التمثيل يقع اخلطاب املكي؛ ألنه ينفذ
عميقاً إىل داخل النفس اقإنسانية؛ لذا غالباً ما يكون املثيل له حيز احملسدو ؛
لتقريب الصورة أكثر من سوا  ،فلمح البصر مما هو متعار عليه بسرعة الدزمن،
حىت أصبح الزمن السريع يضرب بد (ملح البصر) ولعل استحضار أمدر السداعة
وربطها بلمح البصر؛ لسرعة اقتراهبا أفضى بالتمثيل من التجريدد إىل التجسديد،
وهذا ما جعل العالقة بينهما حتدث أثراً يدفع بداملتلقي إىل اقإذعدان والتسدليم
واستقرار قيام الساعة النفس هبذ العملية الذهنية (حساب الزمان) ال أدت إىل
نتيجة صدق قيام الساعة وقد أثرى النص وعزز حجاجه حر العطف (أو) الذي
عطف ما هو أسرع من ملح البصر(أو هو أقرب) بانسجام منطقي شحن التمثيدل
بطاقة حجاجية إطار تكاملي ختم اآلية بتوكيد التمثيل بد (إِِنَّ اللَّهَ عَلََى كُُدلِّ
شَيْءٍ قَدِِيرٌ).
كما جاء التمثيل السور املكية؛ هلد إقناع املتلقي من خالل جالء فكرة
زوال هذ الدنيا ،بغية تأديبه وحتذير بتعريفه بكوامن األمور ،إذ يعدىن التمثيدل
باالقتراب من املتلقي ،وحماكاة يومياته للتأثري فيه كقوله تعاىل :وََاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ
الْحَيََاةِ الدُّنْيََا كَمََاءٍ أَنْزَلْنََاهُ مِنَ السَّ َمَاءِ فََاخْتَلَطَ بِهِ َنَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِِةيماً
تَذْرُُوهُ الرِّيََاحُ وَكََانَ اللَّهُ عَلََى كُُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِِراً )2(إن التمثيل انتزع صوراً عدة،
مثل حالة األوراق القوية اليانعة باملاء ،وبني ضعفها اخلريف؛ إذ إن أي نسديم
يهب عليها يكسرها وجيعلها هريماً ويرسلها إىل أي مكان يراء( )3فاآليدة تنبده
على تبدل حال الدنيا بإقناع فكري؛ ألن املتأمل هذا التمثيل يوصدلك إىل أن
( )1إعراب القرآن الكرمي وبيانه.258/4 :
( )2الكهف.45 :
( )3ينظر :األمثل.200/9 :
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زخار احلياة وهبجتها ال تعجبنا ما هي إال حمض زوال تضدمحل فجدأة ،وأن
الدنيا ال نظنها ذات أمد طويل ،إمنا هي النهاية كنبات األرض األخضر اليانع
عندما يصبح هريماً يابساً اخلريف تكسر الرياح ،ويذهب بذهاهبا ،فالتمثيدل
جاء صورة حية انتزع منها الزوال أو املوت ضمن مراحل متتابعة تدرجيياً ،ويبدو
أن السياق التمثيلي جعل املاء مركزاً حمورياً؛ ألنه أصل احلياة وعمادها ،وللمبالغة
ورد (اختلط به نبات األرض) بدالً من (اختلط بنبات األرض) داللدة علدى أن
النبات امتزج باملاء ،وأصبح خمضراً هبياً ،وفجأة يستحيل هذا النبات إىل (هرديم)
على وزن (فعيل) وأن هذا الوزن يفضي إىل االستقرار ،وثبات النهايدة احملتومدة
للحياة الدنيا على الرغم من وسعها؛ لكدي يتجده املتلقدي إىل العدامل البداقي
اخلالد(ملكوت اهلل) لذا فإن االنسجام املنطقي جعل النبات األخضر الذي يصدفر
يابساً تكسر الرياح ،وتأخذ أدراجها ،مثله مثل احلياة فكان الثاين (املاء املختلط
به نبات األرض) موضحاً لألول (احلياة الدنيا) بعالقة الزوال ،وهنا موطن اقإقناع
بأن احلياة غري دائمة.
إن التمثيل اآلية اختزل سرعة الزوال ،بتتابع حر العطف (الفاء) الدذي
دل على الترتيب والتعقيب بدون مهلة زمنية ،ومن املالحظ عدم ذكدر تفاصديل
(احلياة الدنيا) كما كان التفصيل حول املاء وأحواله؛ لكي تكتمل املآالت فاحلياة
تفىن بسرعة كالزرع ،وأن السياق استحضر الفعل (أصبح) بدالً من (أمسى) ولعل
ذلك قد شكل عنصر السرعة واملفاجأة؛ لكي يكون أكثدر توجيهداً وتدأثرياً
النفس ،والسيما التمثيل هنا ((يترك للعني مدة كافية للتأمل وللنفس مددة كافيدة
للتأثر))(.)1
وتتأسس العالقة بني من يتمسك بغري اهلل ،وبني العنكبوت ذي البيت الواهن
الضعيف عن طريق التمثيل قوله تعاىل :مَثَلُ الَّذِِينَ اتَّخَذُُوا مِِةنْ دُُونِ اللََّّةهِ
أَوْلِيََاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْْتاً وَإِِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُُةوتِ لََةوْ
كََانُُوا يَعْلَمُُونَ )2(إن من يعرض عن اهلل تعاىل مبالٍ أو علمٍ أو فهدمٍ أو سدلطانٍ،
( )1التصوير الف
( )2العنكبوت.40 :

القرآن.110 :
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ومن بغى وسعى األرض فساداً ،هو مثل بيت العنكبوت الذي يبقى إذا سكنت
الرياح ،ومل يعترضه أي عارض أما إذا هبت الريح أو اعترضه عارض بسيط يصبح
أثراً بعد عني ،مبعنًًى آخر إن من يعرض عن اهلل تعاىل معتمداً على سوا فهو مدن
اخلاسرين(.)1
إن مادة التمثيل غالباً ما تكون من احملسو  ،وهي مما يراهد املتلقي ويلم به
حياته ،فالعنكبوت كائن يوجد حىت البيوت؛ إذن التمثيل ترشح عن احليدز
اليومي املادي احملسو  ،وإن املثيل (العنكبوت وبيته) ميثل مادة معروفة ،وإن مدار
اقإقناع حول توظيف بيته الواهن ،مبا اختذ اقإنسان من دون اهلل؛ مما جعل التمثيل
يرفع من صالحية الصورة اليومية لبيت العنكبوت إىل مستوى التأمل املفضدي إىل
التأثر واقإذعان ،كما أن التمثيل السور املكية جاء عابراً للزمان واملكان ،مبعدىن
أنه ثابت من عصر إىل عصر حىت لو تغريت أجيال املتلقني وبصورة عامدة جداء
التمثيل السور املكية مبنياً على ما متفق عليه؛ لكي يقنع املتلقي بريء غري متفق
عليه.

( )1ينظر :التفسري الكاشف.110/6 :
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االستعجر الحجججية
حظيت االستعارة وملا تزل باهتمام خاص من الفالسفة واملناطقة والبالغديني
والنقاد وسواهم قدمياً وحديثاً ،ليس ألهنا تندرج ضمن مفهوم اجملاز فحسب ،وإمنا
بوصفها ناقلة للمعىن من حيز إىل حيز آخر ،ضمن مرروطية االشتراك بينهما بآلية
استبدالية تكون جزءاً حياً للثاين.
ومن املرترك هذا برزت عالقة املراهبة فيها بني املستعار منه واملستعار له ،إذ
يتمركزان على آلية اجلمع ال تفضي بنا إىل التخييل مث التأثر فاقإقناع ،ومن هندا
عدت االستعارة وسيلة تواصلية النص؛ ألهنا تتفاعل مع اآلخر وتناغيه ،إذ مثدة
مناحٍ ال ميكن أن يكون اخلطاب فيها مؤثراً إال بتوظيفه لالستعارة ،والسديما أن
االستعارة من أهم خصائص اخلطاب اللغات بركل عام واخلطاب احلجداجي
بركل خاص؛ ألن االستعارة ال ينظر إليها اليوم مادة للتزيني والزخرفة ،وإمنا ينظر
إليها أداةً أو آلية من آليات اقإقناع ضمن الوجهة احلجاجية للخطاب.
عدت االستعارة ضمن النظرية اللسانية احلديثة (احلجاجيدة) أداةً مدن أدوات
اقإقناع ملا هلا من أثر اللغة والفكر على حد سواء()1إذ ((ليست االستعارة جمدرد
جماز حييل إىل فضاء ختييلي اللغة ،بل هي عملية استبدال وحتويل داخدل الدوعي
نفسه))( )2ومن خالل هذا الوعي تتم آلية احلجاج باالستعارة عن طريق حتول املعىن
املتخيل إىل صورة حسية غالباً ،تفضي بنا إىل التخييل فيتم لفدت ذهدن املتلقدي
وبالنتيجة نعطي للخطاب قوته الداللية التأثريية ،ضمن بنية إيضاحية تصويرية ،لتغيري
مسار الذهن وحتفيز املتلقي بصورة أعمق؛ لذا عدت االستعارة أكثر تأثرياً وأبلغ من
( )1ينظر :االستعارات ال حنيا هبا.159 :
( )2الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.160 :
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التربيه ألن ((احلس بالريء ورؤيته االستعارة))( .)1مثة من فرق بدني االسدتعارة
()2
احلجاجية ((ال هتد إىل إحداث تغيري املوقف العاطفي أو الفكري للمتلقي))
واالستعارة البديعية ال تكون مقصودة لذاهتا ،وال ترتبط بداملتكلمني ومبقاصددهم
وأهدافهم احلجاجية ،مثل االستعارات ال نلحظها عند األدباء والفندانني الدذين
يهدفون من ورائها إظهار متكنهم من اللغة ،فالسياق عندهم هو سدياق الزخدر
اللفظي ،والتفنن األسلوبدي وليس سياق التواصل والتخاطب()3وعلى الرغم مدن
بوهنما ظاهر السياق ،لكن الباحث يرى ما ذهب إليه ميرال لوكرن مزجهما،
وعد االستعارة البديعية حجاجية أيضاً مقالته (االستعارة واحلجداج) إذ يقدول:
((وهكذا جند مقابل الغاية اجلمالية لالستعارة الرعرية مطمحاً إقناعياً لالسدتعارة
احلجاجية))( )4فعلى وفق ذلك ،ميكننا أن نعد االستعارة البديعيدة داخلدة ضدمن
احلجاج إذا جتاوزت قصديتها اجلمالية إىل حيز التأثري املتلقي وإقناعه مبا حتمله
طياهتا ضمن سياقها الذي نظمت فيه؛ ألن احلجاج يتوافر فيه اجلمال أيضاً واجملداز
كذلك إذ ((ال حجاج بغري جماز))( )5وألن االسدتعارة تعطدي مؤشدراً حجاجيداً
باتساعها ،وأن هذا االتساع يؤدي دوراً مؤثراً اخلطاب؛ لعمقها التخييلي الفعال
منعطفات الفكر والذهن ،فهي تقوم مبهمة ((الوسيط اللغوي الذي ينقدل فكدرة
املؤلف إىل القارئ))( )6بوساطة اخلطاب الذي تتوطد عالقته مع الردريك ،سدواء
أكان الرريك حقيقياً أم متخيالً فردياً أم مجاعياً ،وهذ اخلاصية تطرح بالضرورة ما
ميكن أن نطلق عليه(( :اقإطار الترخيصي للتلفظ))( )7وبه يتم حتقيق شرط االتصدال
باالستدعاء االستعاري ،فيكون اخلطاب فعاالً بوجهه االستبدايل املؤطر باجملاز ،وهي
من اخلصائص البارزة بالغياً قدمياً وحديثاً ،فاالستعارة احلجاجية ((تضفي مالمح فنية
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

األسلوب اقإعجاز البالغي للقرآن الكرمي.331 :
اللغة واخلطاب.131 :
ينظر :اللغة واحلجاج.109 :
احلجاج الرعر العربدي القدمي بنيته وأساليبه.121 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.213 :
إشكالية القراءة وآليات التأويل.20 :
ينظر :احلجاج واالستدالل احلجاجي.104 :
178

خاصة متنح املكترفني هلا من القراء متعة معينة تكون كفيلة بإقناعهم أحياناً حبسدب
قوة البناء احلجاجي))( )1إذ يرى بريملان :أن حمسناً هلو حجاجي إذا كان استعماله
سياق تغيري زاوية النظر ،ضمن احلالة اجلديدة املقترحة ،فإذا مل ينتج عدن اخلطداب
استمالة املخاطب فإن هذا احملسن سيكون مقصراً عن أداء دور االقناعي( ،)2إال أن
آالن بواسيتو تعرض إىل كون االستعارة تعمل حجاجياً؛ فتعرض احلجج وتؤثر على
املتلقي على اعتبار أن وجودها ليس تزييناً بقدر ما تكون وسيلة حجاجية عن طريق
هذا التزيني ،عن طريق االستدالل بالقيا  ،فهي عامل مهم ال ميكن االستغناء عنده
االنسجام النصي(.)3
وعلى وفق ما تطرحه النظرية احلجاجية تسهم االستعارة بناء النص احلجاجي
من ناحية (االستدالل والتأثري واقإقناع)( ،)4ووصالً مبا سبق نرري إىل أن االستعارة
احلجاجية تكون األهدا متباينة حبسب السياق وهذا ما يؤدي إىل توجيه اخلطداب
برمته ،من خالل التأثري املتلقي بربوز ادعاء يرترك جزء من خصائصه مدع العدامل
احلقيقي ،بدخول املستعار له املستعار منه ،وبالعكس فيتحقق احلجداج علدى أن
احلقيقة هي األرضية ال تقوم عليها االستعارة وتتريد جمازياً عليها ،باستعمال موادها
إذ تقوم ((االستعارة من خالل انزياحات اللغة ال تنرئها ببناء تصدورات مكملدة أو
جديدة متاماً تعيد توجيه الفكر إىل طريق فيه معانٍ ال توفرها القواعد العاديدة لنرداط
اللغة))( )5وغاية ذلك إظهار اخلفي وإيضاح الظاهر الذي ليس جبلي عن طريق استعارة
كلمة من شيء معرو إىل شيء مل يعر هبا( )6ألهنا تصطنع من الوسدائل اللغويدة
()7
كالماً غري الكالم االعتيادي أو تصطنع لغةً داخل اللغة ،كما يرى بدول فدالريي
فتخلق تصوراً ذهنياً وثيقاً باملتعار عليه الوسط اقإنساين ،وهو ما جيعدل املتلقدي
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

احلجاج البالغة املعاصرة.166 :
ينظر :التداولية واحلجاج.51 :
ينظر :النصوص احلجاجية.184 :
ينظر :عندما نتواصل نغري.112 :
الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.154 :
ينظر :الربهان علوم القرآن.433/3 :
ينظر :اجلملة الرعر العربدي.5 :
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متقبالً هلا ،وبالنتيجة سيتولد عند التأثري حبسب املفهوم اجلديدة لالستعارة ال تددفع
كآلية حجاجية ال تنحصر فقط بني فكرتني ،وإمنا تقوم على التناسب بدني املسدتعار
منه ،واملستعار له؛ فيتولد من جمازها عالقة مقبولة ،ضمن التوجه اجلديد هلا ((ويظهدر
هذا التوجه العملي لالستعارة ،ارتكازها على املستعار منه ،سواء أصرح بده أم مل
يصرح ،وغالباً ما يقترح هذا الطر فيها حالياً أو مقامياً بنسق من القديم العليدا ،إذ
ينزل منزلة الراهد األمثل والدليل األفضل))( )1ألن التناسب ينصهر بني املستعار منده
واملستعار له ،وأن هذا التناسب قد يأيت الركل أو املعىن أو الوظيفة ،وهبذا تفتدرق
االستعارة عن التربيه بد ((وضعها شيئني غري متراهبني اعتماداً على ربطهما بعالقدة
املراهبة ،وأن هذا التربيه الطارئ التناسب يُُكتََسب بفضل هذا الربط))( )2وعنددها
سيحدث توهم االنتساب بني املربه واملربه به ،مبحو األبعداد بدني املسدتعار منده
واملستعار له ،فعندما نقول مثالً رأيت أسداً ((حىت ندعي له األسدية وحىت نوهم أنده
أعطاك من البسالة والبأ والبطش ما جتد عند األسد صدار كأنده واحدد مدن
األسود))( )3إذ ستكون الصفات الالزمة لألصل احلقيقي ادعاءً على اقإنسان وسدوا ،
عن طريق اجملاز املتحقق ،لكي يكون املعىن مؤثراً مقنعاً للصفات املسبوغة ،وأن ((هدذا
اقإدعاء الثاين يبلغ الغاية اقإقناع ،حىت أنه يصري مبنزلة قانون حجاجي يددل علدى
نفسه وال يدل عليه غري ))( )4ألن اقإبدال االستعاري هو قيا خمتزل ،وبعبدارة أدق
قيا إضماري؛ أي قيا حذفت مقدمتا واكتفي بالنتيجة فقدط( )5وعلدى هدذا
األسا فإن املتكلم يقدم القول االستعاري ،على أنه دليل قدوي ملصدلحة النتيجدة
املتوخاة ،وهلذا كانت االستعارة احلجاجية مرتبطة مبقاصد املدتكلمني ،وبسدياقاهتم
التخاطبية والتواصلية(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.312 :
االستعارة احلجاجية بني أرسطو وشامي بريملان.35 :
أسرار البالغة علم البيان.230 :
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.307 :
ينظر :اجملاز واحلجاج در الفلسفة.23 :
ينظر :اللغة واحلجاج106 :د .108
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تصب االستعارة احلجاجية ،دمج جهتني فننظر من نافدذة اجلهدة األوىل
(املستعار له) إىل اجلهة الثانية (املستعار منه) وبذلك يتم التأثري املتلقي وبالنتيجة
إقناعه ،من خالل خروجها إىل املتداول؛ بعدوهلا من احلقيقدي القددمي إىل غدري
احلقيقي اجلديد ،فتنجم عنها احلجة أعلى درجة من اقإقناع علدى املسدتوى
اجلديد الذي ظهرت هبا مما كانت عليه قبل فد ((كل استعارة حسنة هي توجدب
بالغة بيان ال تنوب منابه احلقيقة ،وذلك أنه لو كانت تقوم مقام احلقيقة لكاندت
أوىل به ومل جتر االستعارة ،وكل استعارة فالبد هلا من حقيقة ،وهي أصل الداللدة
على املعىن اللغة))( )1ألهنا تدعي معىن االسم للريء ال نقل االسم عن الريء(.)2
إن احلجاج عن طريق االستعارة ال يقتصر فقط العلوم اقإنسانية ،بدل إنندا
كثرياً ما نلمسها عن كثب بقية العلوم ،وأقصد هبا العلوم الصرفة ال تستعني هبدا
الفرضيات؛ لكي تثبت برهاهنا وتقنع املتلقي بصحة نظرية أو قانون عدن طريدق
االستبدال إذ ((ترتغل االستعارة حجاجياً من خالل عملية االستبدال بوصفها حركة
يتم من خالهلا بيان ،وبالنتيجة تنمحي احلالة ال يكون فيها املتكلم قاصراً عدن أداء
مقصد حميالً بذلك إىل مكان تنبئي يستهد فيه مقاصد وإىل حني حتققها يكدون
قد أقنع وأفهم))( )3ألن العالقة االستعارية هي أدل ضدروب اجملداز علدى ماهيدة
احلجاج( )4ألن التأثري فيها سيتحقق بالتخييل ،واستتار األول (املستعار منه) وبدروز
الثاين (املستعار له) على أنه جمََسدٌ لألول شكالً أو معنًًى أو وظيفةً ،وعلى وفق ذلك
جعلت االستعارة املعنويات حسية واجلمادات ناطقة؛ لكي تكون مؤثرة اخلطاب؛
فتدفع باملتلقي إىل االقتناع مبا أريد طرحه فد ((االستعارة بوصفها متثيالً مركباً مدن
ختييل وتصوير هي شكل خطابدي يدفع باحلجة إىل مستوى ال يتحدد معه ميدزان
ملعرفة قيم احلقيقة فيقع الربهان بسلطة ال تنقضي))( )5ألن عدم االنقضاء هذا الدذي
حيقق الربهان يقع حتت طائلة اقإدراك الذه العايل الذي صنع االستعارة باجتيازهدا
()1
()2
()3
()4
()5

ثالث رسائل إعجاز القرآن.79 :
ينظر :دالئل اقإعجاز.280 :
الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.157 :
ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي.233 :
الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية.159 :
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معيار احلقيقة ونقلها املعىن بطريقة موحية تؤثر النفس؛ لذا ((كان دورها مدؤثراً
وذا انفرادية التركيز املعنوي بعيداً عن االطناب االستطرادي ،فهي ختتلف عدن
غريها من ألوان البيان التسامها بالعمق الذي يسهم فيه اخليال بركل أكثر فاعليدة؛
ألن براعة التركيب اجلملي فيها ،يتناول املعاين بطريقة مركزة مؤثرة املتلقي مدن
خالل السطوع الداليل املذهل للمخاطب الذي ينتج عنه ولوج ذه مرع وقدادر
على التقاط املعاين وتوضيحها))(.)1
مال الباحث حتليله لالسدتعارات السدور املكيدة إىل عددم إدراج
التقسيمات والتجزيئات املتعار عليها متون املصادر واملراجع؛ ألن االستعارة
عموماً تؤدي إىل احلجاج ،بوصفها جمازاً كما مر ذكر  ،كما أن الباحث سينطلق
من االستعارة إىل ما حوهلا (السياق) لبيان مدى تأثريها وحجاجيتدها وقوهتدا
النص الذي وضعت فيه إذ إن االستعارة احلجاجية كما يرى بول ريكدور هتدتم
((بعلم داللة اجلملة ،قبل اهتمامها بعلم داللة الكلمة املفردة وبالنتيجدة ال ميكدن
التحدث عن استعارة ،جملرد كلمة واحدة ،وإمنا ميكن احلديث عن قول اسدتعاري
بالكامل))( .)2إن اخلطاب القرآين ،والسيما املكي قد مار من خالل االسدتعارة
وأنواعها إيضاحية تأثريية إقناعية ،وعليه سيتم التحليل على وفق ما تلقيه االستعارة
من حجاج على املتلقي على أننا هنا ،ال ننكر أنواع االسدتعارة كمدا أوردهدا
القدامى من بالغيني ونقاد ،فما يهمنا هنا هو حتقيق االستعارة الغاية اقإقناعية عن
طريق تثوير املعاين الذهن ،ضمن آلية مل تكن تتحقق فيما إذا كان التعبري علدى
وجه احلقيقة؛ لذا فإن هلا اليد الطوىل بث اقإقناع والتأثري عند املتلقي ،وتأسيساً
على ذلك لن يقتصر التحليل على نزعة الكلمة املستعارة من احلقيقي فحسب وإمنا
سيكون داخل وظيفتها ومعناها وداللتها السياق.
كثر القرآن الكرمي إيضاح األمور املعنوية بالصور احملسوسة ،لتلقي عليهدا
أشعة الضوء فتصبح شديدة األثر املتلقي( ،)3وغالباً ما مت هذا بتوظيف القدرب
( )1أساليب البيان العربدي السور املئني.159 :
( )2نظرية تأويل اخلطاب وفائض املعىن.90 :
( )3ينظر :من بالغة القرآن.218 :
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التناسبدي؛ لكي حيدث التأثري واقإقناع ويقصد الباحث بالقرب هنا ،هو قدرب
(املعىن) بني املستعار منه واملستعار له فد ((إذا كان معىن شكل (أ) يؤثر معدىن
شكل(ب) كان تأثري معىن(أ) معىن(ب) كبرياً))( )1وهبذا ستتولد قوة إقناعيدة
النص عن طريق االستعارة ،فتكون وسيلة من وسائل التغيري؛ ألهنا ستصبح جدزءاً
من النسق الذه أو الفكري عند املتلقي ضمن املعطى السياقي وهبذا ستنتقل مدن
فضاء اللغة إىل فضاء الفكر ،بعملية القرب الذي ينتج قوةً التأثري ،وأن عمليدة
اقإقناع تتم االستعارة جراء تداخل املستعار منه املستعار له ضدمن عمليدة
العبور هذ .
جاءت أكثر االستعارة احلجاجية السور املكيدة حمسدو ملعقدول؛ ألن
الغرض منها ليس التصوير والزخرفة بقدر حتفيز الذهن ،والتأثري فيه وتغديري سدلوكه
فد ((الصورة مل تكن حلية تزدهي بقدر ما هيَ رؤية واعية وإحسا مجايل عالٍ يراد
منه توصيل اخلطاب إىل متلقيه))( )2وضمن ما ذكر سدابقاً مت توظيدف االسدتعارة
حجاجياً السور املكية ،ضمن مقصدية توصيل اخلطاب بصورة مؤثرة ،كما قوله
تعاىل :وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْيَةً كََانَتْ آمِنَةً مُطْمَكِِنَّةً يَأْتِِيهََا رِزْقُهََا رَغََداً مِنْ كُُلِّ مَكََانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذََاقَهََا اللَّهُ لِبََاسَ الْجُُوعِ وََالْخَوْفِ بِمََا كََانُُوا يَصْنَعُُونَ )3(إذ آثر
اخلطاب القول االستعاري احلجاجي على القول احلقيقي؛ لكي يكدون اقإحسدا
بالفكرة مؤثراً مقنعاً وأكمل النفس؛ ألن التذوق يتم بسرعة كبرية لدذا مل تقدف
االستعارة على حد كلمة (أذاق/لبا ) بل تعدت إىل التضايف اقإقناعي الذي حيتضدنه
السياق الذي جعل االستعارة احلجاجية هلا((قدرة خاصة على تأسديس نسدق مدن
التضايف جديد ،حيمل الواقع على الالواقع ،ويرسدي ماهيدة الالمداهي))( )4عدرب
()5
استحضار حاسة الذوق بدالً من استعماله اقإصابة؛ لردة أثر الدذوق املتلقدي
()1
()2
()3
()4
()5

االستعارات ال حنيا هبا.135 :
استرداد املعىن أدب احلداثة.75 :
النحل.112 :
اخليال مفهومه ووظائفه.262 :
ينظر :أساليب البيان القرآن.595 :
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وازداد هذا األثر ،ضمن طاقة إقناعية إضافية باستعارة اللبا للجوع واخلو  ،وإمندا
((قال سبحانه (لبا اجلوع) ومل يقل طعم اجلوع واخلو ألن املراد بدذلك  -واهلل
أعلم  -وصف تلك احلال بالرمول هلم واالشتمال عليهم كاشتمال املالبدس علدى
اجللود))( )1على أن الباحث يؤكد أن التناسب حاصل بني اقإذاقة واللبا من خدالل
اقإحاطة والتمكن منها والسيطرة عليها ،فضالً عن التناسب احلاصدل بدني الدذوق
واجلوع مما عمق البعد اقإقناعي بقدرة اهلل تعاىل وإحاطته وجربوته ،وقد عدزز هدذا
ظهور لفظ اجلاللة حمل الفاعلية سياق النص ،وهبذا مت االنتقال من حقل اللفدظ
االستعاري إىل حقل املعىن املقنع املؤثر النفس ،بغية االتعاظ وتغيري السلوك إذ قوت
االستعارة الثانية األوىل؛ مما ولد حجاجاً للمتلقي بوساطة ((فكرة مركبدة ال بطريدق
التحليل أو التجريد ،بل بطريق اقإحسا املباشر))( )2بدالطعم وامللدبس فجعلدهما
شاخصني الذهن مقنعاً حتمية وقوعهما .ويستمر اخلطاب املكي ضدمن قولده
االستعاري الذي يهد إىل التأثري واقإقناع وإحداث رجة وجدانية عند االبن ،كمدا
قوله تعاىل :وََاخْفِضْ لَهُمََا جَنََاحَ الذُُّّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رََبِّ ارْحَمْهُمََةا كَمََةا
رََبَّيََانِِي صَغِِرياً )3(فقد وردت قيمة االستعارة احلجاجية بتوظيفها (اجلنداح) ضدمن
سياق إضافة الذل له؛ قإقناع املخاطب باخلضوع وطاعة والديه واحلث عليده ببددء
السياق بفعل إجنازي واجب وهو (أخفض) الذي حفز الذهن؛ لتلقي مقبولية الذل من
خالل استعارة أداة الطائر له فأدى ذلك دور التوسع العطف والدد ء ،كمدا أن
هذ الالزمة (اجلناح) تكاد تكون أهم الزمة للطري ألنه ال يستطيع التحليق إال هبمدا،
وأن أي خلل اجلناح سيؤدي إىل تعرقل هذا الطريان؛ لذا لن يصل اقإنسان ملرضداة
اهلل إال برضا الوالدين فقد قرن اهلل تعاىل  -كما هو معلدوم  -رضدا بطاعدة األب
واألم ،ولعل إخفاء الطائر(املستعار منه) وإظهار جناحه متلبساً بالتذلل والرمحدة كدي
يقتنع املخاطب بأن هذا اجلناح اجملازي سيؤدي به إىل اجلنة؛ ألن ((االسدم املسدتعار
كلما كان قدمه أثبت مكانه كان موضعه من الكالم أضمن بده وأشدد حمامداة
( )1تلخيص البيان جمازات القرآن196 :د .197
( )2اجملاز وأثر الدر اللغوي.107 :
( )3اقإسراء.24 :
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عليه))( )1فقد عمق (اجلناح) البعد احلجاجي للنص؛ المتالكه فاعلية التصوير والتدأثري
باجتاهها صوب املؤثرات الذهنية ال خضعت للمراهد اليومي حلال الطائر الذي حينو
على فراخه.
إن هد احلجاج هو ((العمل على حتديد دور كل بنية اخلطاب احلجاجي
حبيث تتجانس بعضها مع البعض اآلخر مع حماولة لتقنني العالقة بني كدل مدن
املقدمات والنتائج))( )2من خالل دمج العالقة اقإسنادية ،وحتويلدها مدن الواقدع
اجلمايل إىل الواقع احلجاجي ،ضمن تقانة االستبدال الوظيفي ،كما قوله تعاىل:
قََالَ رََبِّ إِِنِِّّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِِنِِّّي وََاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْْباً وَلَمْ أَكُُةنْ بِِةدُعََائِكَ رََبِّ
شَ ِقيّّا )3(ألن أصل اقإسناد هو للرعر ال للريب ،لكن جاء اقإسناد للرأ للمبالغة
العموم واالشتمال والتوسع ،بضم شعر اللحية أيضاً بعدها جزءاً مدن الدرأ
فضالً عن داللة اقإيغال الزم للريب ،فانترار الريب قد نقدل فكدرة متكدن
الريخوخة منه ،وثباهتا جسمه وإظهار حالة الضعف ذلك؛ ألن االستعارة تعد
((وسيطاً لغوياً ينقل فكرة املؤلف إىل القارئ))( )4فالفكرة هي عدم رجوع الرباب
بعد انترار الريب ،ووهن العظم الذي أحال إىل داللة ضعف اجلسد كله قإقامدة
العظم هليكلية اجلسم ،وقد جاء التوكيد هلذ الفكرة باحلر (إن) بعدد الندداء
املسندة إىل ضمري الذات املتكلمة؛ لبث الركوى مباشرة من الوجدان املتأمل إىل اهلل
مباشرة ،وهذا ما حيث املتلقي بأن يوقن املعجزة ال ستحدث للنبدي زكريا 
ألنه قدم وهن العظم وضعفه على انترار الريب؛ ألن انترار الريب قد حيددث
للراب أيضاً بداللة أن السياق قد ((ترك مجع العظم إىل اقإفراد لردمول الدوهن
العظام فرداً فرداً))( )5لوجود عموم اجلسد.
وقد ترتبط االستعارة احلجاجية السياق بثنائيدة ضددية ،تعمدق اقإقنداع
واالنسجام بوصفها بنية تأثري تساند االستعارة عملية احلجاج كقوله تعاىل :بََة ْل
()1
()2
()3
()4
()5

أسرار البالغة.279 :
احلجاج مفهومه وجماالته.271/2 :
مرمي.4 :
إشكالية القراءة وآليات التأويل.20 :
إعراب القرآن وبيانه.572/4 :
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()1

الْبََاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذََا هُوَ زََاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْْةلُ مِِمََّّةا تَصِِةفُُونَ

نَقْذِفُ بِِالْحََقِّ عَلََى
فالعالقة االستعارية ذات أسا حجاجي مقنع؛ بتبليغ السياق لفكرة انتصار احلق على
الباطل ،وقد جاء احلجاج باالستعارة ،ليوحي بقوة هذا االنتصدار؛ ألن ((القدذ :
الرمي البعيد والدمغ شج الرأ  ،حىت يبلغ الددماغ أمدا زهدوق الدنفس فتلفهدا
()3
وهالكها))( )2فقد استعري القذ لإليراد ،والدمغ للمحو واقإزالة واملزوق للدذهاب
ولو أنعمنا النظر لوجدنا أن القذ والدمغ يدخالن ضمن منطقة(احلسي) ملدا هدو
معقول عن طريق االستعارة ،وهذا ما أدى إىل أن هذا االنتصار مرهود ومستمر حاالً
واستقباالً ،وأن هناية الباطل التالشي ألن (الدمغ) الذي يصيب رأ الباطل ومركدز
حواسه سيؤدي إىل هذ النهاية ال تطمئن املظلوم وتقنعه بانتصار علدى الظلدم
النهاية ،وقد جاءت (إذا) الفجائية لتثبت هذ النهاية وختلصها إىل احلال عدن طريدق
اجلملة االمسية الدالة على استقرار االنتصار للحق النهاية.
إن األمهية االستعارة احلجاجية تكمن املضمون الداليل الذي حتمله إىل
املخاطب ،بغض النظر عن مستواها غري احلقيقي بغية بناء هوية إقناعية ملا حتملده
أكثر من بنائها هلذ اهلوية ،عن طريق احلقيقة على أهنا تنهل من احلقيقة املسدتعار
منه ،وإعادة توصيفه وترخيصه ضمن تصورات املرسل ،مثل حتويل الصدامت إىل
صائت حقل ال يصدق عاملنا الفعلي ،كما قوله تعاىل :وََال نُكََلِّفُ نَفْْساً
ِإ َّال وُسْعَهََا وَلَدَيْنََا كِتََابٌ يَنْطِقُ بِِالْحََقِّ وَهُمْ ال يُظْلَمُُونَ )4(إذ جاء النطق مستعاراً
ملا هو غري قادر عليه ،وهو الكتاب لتبيان ((أن صحيفة األعمال ناطقة باحلق يدوم
القيامة ال يقرءون فيها إال ما هو صدق وعدل))( )5فضالً عن أن النطدق امتدداد
صويت أكثر اتساعاً من فضاء الكتابة وبتوظيف الصوغ االستعاري للنطق ستتحقق
احلجة بوجه هؤالء الذين سيجاهبون بإعماهلم ،وإن وضوح االستعارة قد زاد مدن
تأثريها النفس؛ ألن الكتاب يدل على االحتواء.
()1
()2
()3
()4
()5

األنبياء.18 :
امليزان.262/14 :
ينظر :علم البيان.163 :
املؤمنون.62 :
الكرا .183/3 :
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وتنهض االستعارة السابقة على مفارقة اتصا اجلمداد بدالنطق ،وجعلده
مسموعاً يقول احلق ،وهبذا تفتح االستعارة باباً ملراجعة النفس ،كما عزز حجاجية
االستعارة أسلوبية التوكيد بالقصر الذي جاء متصدراً النص االستعاري فظدر
املكان (اخلرب) (لدينا) تقدم جوازاً لتوكيد إحيائية حيازة هذا الكتاب وملكيته؛ ممدا
دل على قوة املالك وجربوته وإحاطته التامة بأعمالنا.
وتأسيساً على ذلك جاء قوله تعاىل :وََآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهََارَ فَإِذََا
هُمْ مُظْلِمُُونَ )1(حيمل طياته احلجاج باالستعارة ال أعطت القول قوته مدن
خالل جمازيتها ،فالفعل (نسلخ) ذو فضاء بصري مستمر الزمن ضمن آلية تعاقدب
الليل والنهار ،ولعل استعمال هذا الفعل؛ ألن استعارة السلخ من الليل يدؤدي إىل
إظهار ما خفي حتته فالنور والظلمة أصل ،وهبذا املنظر املؤثر جاء السدلخ ليظهدر
معامل اخلفي ،كما أن هذا الفعل ميارسونه حياهتم اليومية من فصل اجللد عدن
الدابة أو يراهدونه أقل تقدير؛ لكي تتم مقارنة وحماجة عينية بني التناسب بني
سلخ اجللد ،وسلخ النهار وذلك أنه ((ملا كانت هوادي الصبح عند طلوعه ملتحمة
بأعجاز الليل أجرى عليها اسم السلخ وكان ذلك أوىل))( )2وخنلدص إذن إىل أن
االستعارة كان هلا دور حجاجي اخلطاب املكي ،من خالل تندوع وظائفهدا
داخل النص ملعاجلة بعض القضايا ،حبسب األهدا املتوخاة هلا ،فلم تعد االستعارة
للتزيني اللسانيات احلديثة ،والسيما احلجاجية منها كما أن مالحظة البحدث
استعمال السور املكية لالستعارات الواضحة حىت ال تكدون متكلفدة التدأثري
واقإقناع وليصبح اقإقناع والتأثري أسرع وقعاً وأسرع حجاجاً؛ ألن التكلف قدد
يلغي اقإقناع أو جيعله متعثراًً.

( )1يس.37 :
( )2إعراب القرآن الكرمي وبيانه.329/6 :
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االلتفجت
يربط بريملان وتيتكا االلتفات باحلجاج ،والسيما وجو ارتباطده مبسدتوى
الضمائر أو الزمان؛ لتعزيز املوضوع الواقع حتت االلتفات ذهن املتلقدي ،مدن
خالل التنوع الضمائر ،وأزمنة األفعال اخلطاب من أجل أن يتفاعل املتلقدي
معه( )1ومن هنا يعد االلتفات مربزاً حلضور الفكرة ال هلا قيمة حجاجية؛ ألهندا
تروم التأثري املتلقي ،فعن طريق االلتفات يؤثر املرسل املتلقي ،وجيذبه وجيعله
ينتبه؛ لذا فااللتفات يساق حبسب ما حيتاج إليه من تثبيت رؤية ما.
ليس املبحث بصدد تقصي االلتفات من حيث مسمياته وتعاريفاته وتفريعاته
عند العلماء ،فقد تنازعته علوم البالغة الثالثة (املعاين والبيان والبديع) واختلدف
حوله العلماء ،مما يطول شرحه هذا املقام ،فقد كفى الباحث املؤونة سوا ممدن
تصدى للموضوع ،ووقف عليه بركل مستفيض( ،)2ولعل هذا التنازع  -كما هو
راجح عند البحث  -السالف الذكر ((على الرغم من انتفاء جدوا من عالئم ثراء
هذا الفن ،وحفوله بالدالالت املعنوية والفنية واجلمالية على أوسع مدى))( )3ملا له
من قوة تأثريية الذهن؛ فالغاية من اعتماد هو التأسيس قإطروحة مدا حيملدها
السياق ضمن احليز املعدول فيه ،بوصفه  -العدول  -استجابة لفعل داخلي يهدم
املرسل ،فيبثه إىل املتلقي وعليه فمن الضرورة مبكان أن نقف على بعض التعريفات
ال وردت بعض متون العلماء؛ مما هلا وثيق الصلة احلجاج وتفاعل التواصل
بني املرسل واملتلقي فقد عر ابن املعتز(ت 296هد) االلتفات على أنه ((انصرا
( )2ينظر مثالً :فن
( )3فن االلتفات
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()1

املتكلم عن املخاطبة إىل اقإخبار وعن اقإخبار إىل املخاطبة ،وما يربه ذلك ومدن
االلتفات االنصرا عن معنًًى يكون فيه إىل معنًًى آخر))( )1ويدرى أبدو هدالل
العسكري (ت 395هد) أن املرسل قد يلجأ إىل االلتفات إذا ظن أن راداً يرد قوله
أو سائالً يسأله عن سببه؛ لكي يزيل الرك منه( )2وبذلك يتحقق التواصدل؛ ألن
املرسل غالباً ما يعمد إىل الداللة على مقبولية رؤيته أو صحتها مستعمالً هذا الفن؛
لكي يقنع املتلقي بصحة دعوا عن طريق املغايرة اللفظية؛ لتحديد قيمة امللفدوظ
للوصول إىل مقصد حجاجي يعمل مبوجبه االلتفات من خالل تنريط الذهن ،ومن
هذا الباب يرى ابن الزملكاين (ت 651هد) أن االلتفات ((هو أن تعدل من الغيبة
إىل اخلطاب أو من اخلطاب إىل الغيبة أو من الغيبة إىل التكلم ،وهو من أسداليب
االفتتان الكالم؛ وألنه إذا نقل الكالم من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أنرط
لإلصغاء وأيقظ للسامع ،مما لو أجري الكالم على أسلوب واحد))( )3تعميقاً للرؤية
ضمن إمياءات مبطنة؛ إذ إن االلتفات يقع منطقة االتصال املتتابع بكسر للرتابة
لكي يضع املتلقي حالة دائمة من التيقظ واالنتبا ؛ لذا فهو مدثري أسلوبددي
وحجاجي آن واحد مبا يلزمه للمتلقي من مغدايرة انعطافيدة ،للسدياق و((أن
االنعطا بالكالم من جهة إىل أخرى أو غرض إىل آخر؛ إمنا يسدنح للخداطر
سنوحاً بديهياً يالحظه الفكر املتصحف بالتفاتاته إىل كل جهة ومنحًًى من أحنداء
الكالم ...وأن ينعطف من أحدها انعطافاً ليناً من غري واسدطة ،تكدون توطئدة
للصريورة من أحدمها إىل اآلخر على جهة من التحول))( )4وأن هذا التحول هدو
من باب العدول النسقي الذي ((يعطي املتكلم أو الكاتب جماالً رحباً للتعبري عدن
اآلراء بطرق خمتلفة))( )5وأن هذ الطرق تؤدي إىل تفاعل املتلقي مع اخلطداب ألن
هذا العدول الذي يأيت عن طريق الضمائر واألفعال يضع املتلقي موضوع املعىن
()1
()2
()3
()4
()5
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اجلديد الذي يكون تابعاً للمعىن األول املعدول عنه فد ((املقام قد يقتضي كثدرة
اقإصغاء إىل الكالم ،واستحسانه؛ فيتوصل إىل ذلك بااللتفات))( )1وعليده يردري
الباحث إىل أن االلتفات ليس جمرد مراوغة أو لعبة لغوية ،وإمنا هو حتقيق انعطافدة
أسلوبية واعية متنح النص دفقة داللية مكثفة يستدعيها تغاير السياقي( )2ووصالً مبا
سبق فاملقام غالباً ما يقتضي كثرة اقإصغاء إىل الكالم واستحسانه؛ فيعمد املرسدل
إىل االلتفات؛ لكونه أداةً قإقامة احلجة وغري ذلك( )3ألنه يلفت النظر إىل ما يصرح
به املرسل ،ويسعى اخلطاب إىل تثبيت هذا التصريح ،ضمن املسافة املعدولة الد
تنصهر فيها القضية امللتفت إليها بد ((االنتقال من أسلوب إىل أسلوب آخدر أو
االنصرا عنه إىل آخر))( )4باستعمال آلية (التكلم واخلطاب والغيبدة والدزمن)
شريطة أن يكون املسند إليه واحداً وأن يكون التعبري التايل معدوالً عدن ظداهر
الكالم( )5وإن لاللتفات فوائد عامة ،منها تطرية الكالم وصيانة السمع عن امللدل
والضجر ،ملا جبلت عليه النفو من حب التنقالت والتغيري واالبتعاد عن السدآمة
من االستمرار على منوال واحد أما اخلاصة فتكون حبسب األغراض ،منها التعميم
والتنبيه واملبالغة واالختصاص واالهتمام والتوبيخ وسواها ،مما ميكن استنباطه مدن
النص( )6وعليه فإن معاين االلتفات متعددة؛ ألهنا مرتبطة بالسياق ،فااللتفدات -
إذن  -يركز على املتلقي بالدرجة األسا ؛ ألنه حماولة قإخراجه من سلسلة املعاين
املتواصلة أو اقإيقاعات املتتالية ،وإحداث انكسار بقطع هذ السلسلة من املعداين
وصرفه عنها بإحداث معنًًى جديد النص داخل املعىن األول أو إحداث انكسار
إيقاعي وتركيبدي بتدوير املتلقي داخل النص من الغائدب إىل احلاضدر ،ومدن
احلاضر إىل الغائب وهكذا(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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وسيقف البحث على االلتفات مستوى الضمائر ،ومستوى الدزمن حمداوالً
حتليل ما أدا من وظيفة حجاجية تتعلق حبضور املضمون بقوة السياق كما قوله
تعاىل :إِِنَّمََا يُؤْمِنُ بِِآياتِنََا الَّذِِينَ إِذََا ذُُكِّرُُوا بِهََا خََرُُّّوا سُُجََّّداً وَسََبَّحُُوا بِحَمْدِ رََبِّهِِةمْ
وَهُمْ ال يَسْتَكْبِرُُونَ )1(إذ عدل من ضمري املتكلم احلاضر (بآياتندا) إىل (وَسََدبَّحُُوا
بِحَمْدِ رََبِّهِمْ) دون القول (وسبحوا حبمدنا) لغرض تعظيم الردأن للدذات اقإهليدة،
واالحتجاج باآليات الباهرة إذ إن ((التعرض لعنوان الربوبية بطريدق االلتفدات مدع
اقإضافة إىل ضمريهم لإلشعار بعلة التسبيح والتحميد ،وبدأهنم يفعلوهندا مبالحظدة
ربوبيته تعاىل هلم))( )2ولو أنعمنا النظر جند أن سريورة السياق بدأت بالقصر أو احلصر
لإلميان بالذين يذكرون هبا  -آيات اهلل  -وأن هذا األسلوب التخاطبددي بإسدناد
ضمري التعظيم اجلمعي (نا) إىل اآليات ،جاء ليستدعي االنتبا إىل عظمة هذ اآليدات
تؤدي إىل فعل (السجود) و(التسبيح) لتقوية االستدالل على الذات اقإهلية وتنزيها عن
األشياء غري الالئقة ،وقد جاءت اآليات شداهداً نصدياً أدت إىل الرداهد املقدامي
(السجود والتسبيح) لكي يصبح كالً متحداً يصب قدرة اهلل عز وجل.
كما يستند الضمري املتكلم لفعل داخلي ،فتنبثدق إىل العددول إىل الضدمري
اخلطابدي إذ حيل الضمري للمتكلم إىل ذات أخرى هي ال متثل نقطة مركزيدة
السياق كقوله تعاىل :وَمََا لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِِي فَطَرَنِِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُُونَ )3(فضدمري
املتكلم (أعبد/فطرين) حقق عدوالً نسقياً بالتفاته إىل اخلطداب احلاضدر (إليده
ترجعون) الستنهاض الذهن ،فثمة مقتضًًى حجاجي منح النص تواصلية حضدور
املرجع (اخلالق) (الذي نرجع إليه) ليؤدي دوراً إقناعياً يتالءم مع عبدادة اخلدالق،
فالنص ينهض بالتعجب السماعي الذي حققه االستفهام؛ قإرساء عالقة بديهيدة
عبادة اخلالق ،ودفع ذلك االلتفات إىل تنمية الوجدان وحتريك العواطف ،كما أن
حتول املفرد املتكلم إىل اجلمع املخاطب ،جاء قإثارة التوبيخ ملا هم عليه و الوقت
نفسه دعوة لعبادة اهلل تعاىل وحرص على التنبيه إىل هناية اقإنسان الذي سيؤول إىل
( )1السجدة.15 :
( )2إرشاد العقل السليم.16/7 :
( )3يس.22 :
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اهلل تعاىل ((وهذا احتجاج منه عليهم وأضا الفطرة إىل نفسه؛ ألن ذلك نعمدة
عليه توجب الركر والبعث إليهم؛ ألن ذلك وعيد يقتضي الزجر ،فكان إضدافة
النعمة إىل نفسه أظهر شكراً وإضافة البعث إىل الكافر أبلغ أثراً))( )1احلث على
العبادة من خالل الذات املتكلمة ،بوصفها توجه نصحاً للمتلقي بركل سريع.
وجاءت طاقة االلتفات على مستوى الزمن بركل مؤثر بازدواجية زمنية من
املاضي إىل املضارع؛ لتأكيد وقوع احلدث وإثبات زمنه احلصويل قوله تعداىل:
أَتََى أَمْرُ اللَّهِ فََال تَسْتَعْجِلُُوهُ سُبْحََانَهُ وَتَعََالََى عََمََّّا يُشْرِكُُونَ )2(ألن الفعل (أتى)
يستعمل القرآن الكرمي لالستسهال ،وعمق التحقق سواء أكان هذا التحقدق
البعد املكاين أم الزماين أم النفسي()3؛ مبعىن أن احلدث متحقق ال حمالة والشك
حدوث أمر اهلل تعاىل؛ لذا وجب تنبيههم عليه وعدم استعجاله وعليه فقد عرب عنه
بالفعل املاضي؛ زيادة التأثري واقإقناع ((بصدق إتيان األمر فصار بأنه البدد أن
يأيت مبنزلة ما قد مضى وكان فحسن اقإخبار عنه باملاضي ،وأكثر ما يكون هدذا
فيما خيربنا اهلل عز وجل ذكر به ،أنه يكون؛ فلصحة وقوعه وصدق املخبََر عنده
صار كأنه شيء قد كان))( )4وعلى وفق ذلك حترك االلتفدات مدن املاضدي إىل
املضارع؛ لكي حيقق دواخلهم جدالً ذهنياً ونفسياً ،ويكون اخلطاب أقدوى
()5
النفس ،ولعل التقدير ((أتى أمر اهلل وعداً فال تستعجلو وقوعاً و ذلك وعيد))
حتقق عن طريق التمازج الزم الذي ترشحت عنه حتمية اقإتيان.
وقد ورد العدول النسقي االلتفات الزم عدن طريدق قطدع السدياق
احلضوري للمضارع واالنتقال إىل املاضي فتحققت بذلك حتوالت على املرجدع
الزم األول ،وكرف بذلك السياق لنا عالقة املعدول عنه باملعددول إذ يدؤدي
ذلك إىل التحام املرهد الثاين باألول ويكون نتيجة له كقوله تعاىل :وَيَوْمَ يُُةنْفَخُ
فِِي الصُُّّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِِي السَّمََاوََاتِ وَمَنْ فِِي الْأَرْضِ إِ َّال مَنْ شََاءَ اللَّهُ وَكُُلٌّ أَتَوْهُ
()1
()2
()3
()4
()5
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دََاخِرِِينَ )1(فالفعل (فزغ) و(أتو ) فعل ماضٍ التحم عن طريق االلتفات مع الفعل
املضارع (ينفخ) لتصبح هذ األفعال نتيجة لفعل الدنفخ املضدارع ،الدذي أدى
لتحقيق الفزع واقإتيان بسبب (النفخ الصور) وذلك املرهد العظيم املدؤثر
والتأكيد على حضور النفخ من خالل املضارع ،وعلى هذا حقق االلتفات تدأثرياً
إقناعياً بالنمو االمتدادي عن طريق العدول الزم .
وللوصول إىل التجدد والدميومة بوصفهما حمركات زمنية داخل اخلطاب جيعالن
املتلقي ينتبه ،ويتأمل عندما يرد االلتفات معدوالً من زمن مداضٍ إىل زمدن حاضدر
مستمر كقوله تعاىل :وََاللَّهُ الَّذِِي أَرْسَلَ الرِّيََاحَ فَتُثِريُ سَحََاباً فَسُقْنََاهُ إِلََى بَلَدٍ مََيِِّّةتٍ
فَأَحْيَيْنََا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهََا كَذَلِكَ النُّشُُورُ )2(فإرسال الرياح قبل السحاب؛ ملا هلدا
من أثر باقٍ جيعل املتلقي ينتبه؛ إذ إن موضع االلتفات هو الفعل املضارع (فتثري) بددالً
من (فأثارت) ،فاملاضي حكى زمناً واستثمر مرهداً واقعاً عياناً يددل علدى القددرة
الربانية ضمن مدد خمصوصة لإلرسال ،كما أن مثة ملمحاً أسلوبياً آخر يفيد احلجداج
هو أن حر (الفاء) الفعل املضارع (فتثري) ليست سببية ،وإمنا هي استئنافية ولعدل
هذا يع أن ليس اقإرسال هو السبب الرئيس لإلثارة ،فثمة أسباب أخرى ثانوية و((ملا
أسند فعل اقإرسال إىل اهلل وما يفعل اهلل يكون بقوله(كن) فال يبقى العدم الزمانداً
وال جزءاً من الزمان ،فلم يقل بلفظ املستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونده؛ كأنده
كان وكأنه فرغ من كل شيء ،فهو قدر اقإرسال األوقات املعلومدة إىل املواضدع
املعينة والتقدير كاقإرسال ،وملا أسند فعل اقإثارة إىل الريح ،وهو يؤلف زمان قدال
(تثري) أي على هيئتها))( )3فاقإرسال أصل واقإثارة فرع وماضي اقإرسدال منقطدع
وحاضر اقإثارة دائم وعلى وفق هذا ((جاء املضارع بعد املاضي استحضاراً للصدورة؛
ألن ذلك أدخل اعتبار املعتربين))( )4للداللة على االعتبدار والتصدديق ،وخلدص
االلتفات السور املكية إىل التأثري املتلقي بانتقاله من أمر إىل أمر وهدذا يعكدس
مدى التأثري املتلقي من خالل االستجابة ألفق انتظار .
()1
()2
()3
()4

النمل.87 :
فاطر.9 :
مفاتيح الغيب.224/26 :
فتح القدير.340/4 :
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التقجبز
يعد التقابل مفهوماً عرفه البالغيون ،وعنوا به عناية كبرية ،بوصفه حمسناً يزيد
الكالم هباءً ،ووضعوا له مصطلحني أحدمها (الطباق) واآلخر (املقابلدة) وفرقدوا
بينهما على أسا الكم ،ورأوا أن الطباق يقتصر على التقابدل أو التضداد بدني
لفظتني فحسب ،أما إذا زاد التقابل على لفظني ،فهو من جنس التقابل ،وسداقوا
أمثلة من الرعر والقرآن والنثر( ،)1وللتقابل الضدي تأثري اخلاص واملتميز ،ويتجلى
هذا التأثري أنه جيمع األضداد ،فيؤدي إىل إفراز موازنة بني متضادين؛ ليتبني مدا
هو حسن وما هو سيء فيفصله عنه(.)2
وقإثارة انتبا املتلقي وحتفيز ذهنه ليتقبل الفكرة ((يتوخى املدتكلم ترتيدب
الكالم على ما ينبغي ،فإذا أتى بأشياء صدر كالمه أتى بأضددادها عجدز
على الترتيب ،حبيث يقابل األول باألول والثاين بالثاين))( )3لرفع مستوى ما نريدد
إثباته إىل درجة التصديق به ،إذ إن السياق األول النص يعد مددخالً للسدياق
الثاين الذي سيكون متقابالً مع األول ويدعمه؛ ألن املتقابالت حيتاج كل منها إىل
اآلخر للتأثري واقإثبات ،وكما هو معرو أن املعىن قد ال يتضح أحياناً إال بدإيراد
نقيضه ،كما أن التقابل يولد نتيجة ما يريد اخلطاب؛ نظراً ملا حيتويه مدن تضداد
يتجه حنو جدهلما السياق ،ولعل األمر ال ينتهي بالكرف عنه فحسب ،وإمندا
التحرك داخل بنيتها وحماولة املسك على تأثريمها اخلطاب.
فالتقابل حبسب هذا الفهم يأيت معززاً للحجاج بيان وجه الصلة العميقدة
( )1ينظر :بديع القرآن.56 :
( )2ينظر :دراسات البالغة.15 :
( )3حترير التحبري.179 :
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بني املتقابلني ضدياً ،من حيث الداللة وسر أسلوب املقابلة كله هتيئة مفاجدأة،
وتوضيح توتر ما بينهما( )1إذ توجد عالقة ظاهرة أو باطنة بني املتقابلني ،تقوم هذ
العالقة على أسا التناسب من أجل بلوغ غاية حجاجية لد ((أن حمسدناً هلدو
حجاجي إذا كان استعماله وهو يؤدي دور تغيري زاوية النظر ،يبدو معتاداً
عالقته باحلالة اجلديدة املقترحة ،وعلى العكس من ذلك ،فإذا مل ينتج عن اخلطاب
استمالة املخاطب ،فإن احملسن سيتم إدراكه باعتبار زخرفة؛ أي باعتبار حمسدن
أسلوب ،ويعود ذلك إىل تقصري على أداء دور اقإقناع))(.)2
يسمي احلجاجيون التقابل أحياناً باالستدالل باخللف ،والسديما احلجداج
الفلسفي ،ويع (اخللف) املخالفة بني األلفاظ؛ ألن املسلمة ال يرتكدز عليهدا
االستدالل باخللف هي أن النقيضني ال ميكن أن جيتمعا معاً ،وال أن يرتفعا معاً فال
ميكن أن يصدقا معاً ،وال أن يكونا خاطئني معاً ،وبالنتيجة يثبت صدحة قضدية
ببطالن نقيضها والتسليم بصحة القضية املطروحة( ،)3فاملتلقي يكون أكثر متحيصاً
للفكرة املراد إقناعه هبا ،وبذلك حيتج عليه بتوظيف التقابل الدذي يفدتح منافدذ
لثنائيات ضدية ،تربز املعىن ضمن القيم التعبريية ال تأيت جزءاً مدن بنيدة الدنص
الكلية؛ ألننا ال ميكن اقتطاع اجلزء الذي يتقابل مع اجلزء اآلخر؛ ألنه من وسدائل
التعبري السياق ،فاملتقابالت ختلق بؤرة للمتلقي فهم جديد للرؤيدا ،ويددعم
ذلك السياق الذي حيتوي هذ املتقابالت ال تتخذ شكلها املتناسدق الدذهن
املتأثر هبا ،فاحلجة تنطوي على نقيضها حجة تالية عليهدا؛ لتسدويغ املعدىن
املقصود ،فيتعزز بذلك املضمون بد ((حماذاة املعاين بعضها ببعض والتقريب بينهما
احليز الذه والتأويلي؛ قإحداث جتاوب ما أو تفاعل معر وإضداءة بعضدها
اآلخر ،وهو خاصية تواصلية وإدراكية ،فاألمور تفهم وتتمثدل بردكل أفضدل
بعرضها على مقابالهتا))( .)4إن اخلطاب احلجاجي يبددو الثنائيدات التقابليدة
()1
()2
()3
()4

الروقيات.121 :

ينظر :خصائص األسلوب
التداولية واحلجاج.51 :
ينظر :درو احلجاج الفلسفي.44 :
التأويلية العربية.222 :
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متحوالً إىل مسار داليل ضمن منطقة التنا ال ستحقق النتيجة املرادة ،مبعدىن أن
التقابل الضدي قد أخذ طبيعة عميقة التأويل؛ ألن ((التأويل التقابلي إستراتيجية
قرائية لصناعة املعىن ميكن االشتغال هبا؛ لفهم النصوص واخلطابات ،وتفهيمها إنده
اشتغال الفهم يقوم على التساند بني اآلليات الد تندب عليهدا النصدوص
واخلطابات من جهة ،وعلى اجلهد الذه املتقصي للمعاين والعالقات املمكنة بني
العناصر النصية واملستويات السياقية من جهة أخرى))( )1ومن هنا فالتضاد يستوي
معرضاً للتأثري الذه أو النفسي أو العقلي ،فيترك آثاراً عميقة بأسدلوبه املدوازن
املقارن( )2فالتقابل من خالل متكنه من عرض املضمون بدقة متناهية ،عن طريدق
عرض نقيضه الذي يتقابل معه املعىن جيعل املتلقي حيدد معامل هدذا املضدمون
وبالنتيجة يترسخ املعىن داخله(.)3
وبإخفاء أبعاد حجاجية للمحتج به عن طريق التقابل يوسع احليدز بدذكر
مقابلة الضدي بغية إعطاء زخم إقناعي ،يستو الفكرة بإسدناد تعارضدي هلدا
أسهمت جتديد الرؤيا للتقابل على أسلوبه التأثريي اقإقناعي؛ ملا حيتويه من عالقة
اجتاهية حنو الربوز عن طريق الضد ،وقد جاء التقابل النص املكي؛ ليكرف عن
بنياته احلجاجية املختلفة ،ويتبني دور السياق دعم التقابل الذي غالباً ما يددور
إطار توجيه املتلقي حنو التسليم واقإذعان ،كما قوله تعاىل :قُلْ أَرَأَيْْةتُمْ إِ ْن
أَتََاكُمْ عَذََابُهُ بَيََاتاً أَوْ نَهََاراً مََاذََا يَسْتَعْجِلُ مِنْْةهُ الْمُجْرِمُُةونَ )4(فقدد كدذب
املرركون بعذاب اآلخرة واستعجلو مستهزئني ،فقال هلم اهلل من خالل بنية النص
الكرمي أخربوين ما أنتم صانعون ،إذا نزل بكم العذاب وأنتم أيقاظ أو نيام ،فهدل
تقدرون على دفعه واخلالص منه؟ إذ ال مفر منه( )5كما شكل التقابل بني (بياتداًً)
و(هناراًً) حجة ذات بعد زماين ،متهد لنتيجة الظفر هبم أي وقدت يريدد اهلل
()1
()2
()3
()4
()5

تقابالت النص وبالغة اخلطاب:
ينظر :دراسات علم النفس اللغوي.46 :
ينظر :فواتح السور القرآنية دراسة بالغية.184 :
يونس.50 :
ينظر :التفسري الكاشف.167/4 :
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تعاىل ،وإذا كان العذاب ميثل املرتكز اخلطاب ،فقد جاء التقابل فيده لتددعيم
حتقيقه ،ولعل توظيف كلمة (بياتاًً) الذي هو املعىن (ليالًً) يدل على أنكم حدىت
لو كنتم بائتني بيوتكم احملمية ،فلن حتميكم من عذاب اهلل ،كما أن االسدتفهام
التصوري بد (ماذا) دل على قوة التعجب ،واالستهزاء هبؤالء الذين يسدتعجلون
العذاب؛ ألن العذاب واقع هبم عاجالً أم آجالً؛ مما أعطى للنص حقيقدة الوقدوع
فولد انسجاماً مع الضد السياق الواحد؛ ألن املتقابالت سيقع فيها العذاب.
وميتلك التقابل تأثرياً إقناعياً يتجلى جبمعه بني األضدداد؛ ليخلدق بدذلك
تداعيات ذهنية ونفسية متعاكسة ،يعمل املتلقي على املوازنة بينها موازنة وجدانية
أو داللية( )1كما قوله تعاىل :وَجَعَلْنََا مِنْ بَيْنِ أَيْدِِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سََةدّاً
فَأَغْشَيْنََا ُهمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُُونَ )2(وذلك عن طريق إحاطتهم بسدين معنويني غطيا
أبصارهم؛ أي أهنم حبسوا جهالتهم وغراوهتم؛ ألهنم حرموا أنفسهم من نعمة
التأمل آيات اهلل فهم ظلمة داكنة ،ال ختتلج العني من جانبدها بقدبس وال
تتوسم بصيصاً من ضوء( )3فالتقابل االجتاهي (بني أيديهم) وبني (مدن خلفهدم)
استوعب احمليط املكاين اخلاص هبم ،والسيما لفظة (بني أيديهم) تدوحي بقدرب
السد منهم أكثر من كلمة (أمامهم) ضمن حيز مكاين ،فالكفار بني سدين قريبني
مما حقق مكاناً ضيقاً أفضى إىل (غراوة وعددم اقإبصدار) وبالنتيجدة خدروج
النبدي  من أمامهم دون أن يبصرو  ،فالتقابل حترك اجتاهني أفقيني وهبذا مت
تقوية املعىن املطروح السياق وهو جناح خروج الرسول  عن طريق اسدتيفاء
التقابل ضدياً ،وعليه مت إثبات الداللة العامة للنص ،من خالل بناء النص على عدم
إبصار الكفار الذين يرومون شرًا بالنبدي .
كما جاء التقابل التفضيلي تفضيل أحد املتقابلني على اآلخر ،وبيان عاقبة
هذا التفضيل اخلاطئ ،من خالل السياق و((ملا كانت ماهية التقابل تبحدث عدن
نظري هلا ،ومن مث احلصول على تطبيقاهتا كانت العناصر األساسية؛ ألشكال التقابل
( )1ينظر :بالغة اخلطاب وعلم النص.55 :
( )2يس.9 :
( )3ينظر :إعراب القرآن الكرمي وبيانه.309/6 :
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تظهر بكل دقة ،وهي تتوزع على أنساق تعبريية متعددة يقدف كدل نسدق
مواجهة اآلخر على سبيل املعارضة والتناقض أو على سدبيل التماثدل والتنداظر
واملراكلة))( )1كما قوله تعاىل :وَأََمََّّا ثَمُُودُ فَهَدَيْنََاهُمْ فََاسْتَحََبُُّّوا الْعَمََى عَلََةى
الْهُدََى فَأَخَذَتْهُمْ صََاعِقَةُ الْعَذََابِ الْهُُونِ بِمََا كََانُُوا يَكْسِبُُونَ )2(ففي ذكر العمى
بدالً من الضالل؛ ألهنم أشبه باألعمى الذي يتعسف الطريق أما اهلدى أو اقإميان،
فهو استدالل طريق واضح جلي( )3فاخلطاب يدور حول حمور العذاب الدذي
أتى نتيجة تفضل أو استحباب العمى ،وقد وظفت كلمة (العمى) بدقة متناهيدة
بدالً من الضالل؛ لكي تكون أكثر تأثرياً املتلقي العاقل إذ ليس من املعقدول أن
يفضل أحد (العمى) ويستحبه بوصفه عاهة يفضله على طريق اهلددى ،بوصدفه
استدالالً ووضوحاً ،فترشحت عن هذا التقابل نتيجة حجاجية للمتلقي ،فالعالقدة
التقابلية هنا غري متوازنة أو متساوية مطلقاً ،وعليه فالبد من نتيجة لتفضيل مدا ال
يفضله العقالء ،فجاء جواب الررط جزاءً هلذا االستحباب ،وهو أخذهم بالصاعقة
وهذا تنبيه للمتلقي على خيارين احلياة ،األول هو ما ينسجم مع السلوك احلسن
العقالين ،واآلخر السلوك السيئ املعاند الذي يتجه باملرء إىل التهلكة.
ولتبيان حقيقة النظام الكوين والظفر بفاعليته احلجاجية واستقطاب اخلطاب
للمتلقي ،يأيت التقابل جمتمعاً ليكتمل ضمن وحدة موضوعية واحدة كما قولده
تعاىل :وَجَعَ ْلَنَا اللَّيْلَ ِلَبَاساً وَجَعَلْنََا النَّهََارَ مَعََاشاً )4(فالطباق بني الليل والنهار،
يؤثر على وجدان اقإنسان وحياته؛ فيبقى القلب موصوالً باآليات اقإهلية مسدلماً
بوجودها ،وملبياً لنداء الفطرة( )5إذ إن هذا التقابل استوعب تبيني وضوح عالقدة
اقإنسان بني نصفي يومه الذي يتوزع ضمن ثنائية حياتية ،بدأت بالليل/الستر الذي
عرب عنه باللبا  ،مث االنترار النهار طلباً للمعاش (الرزق) الدذي يستحصدل
()1
()2
()3
()4
()5

النص القرآين.143 :

التقابل اجلمايل
فصلت.17 :
ينظر :إعراب القرآن الكرمي وبيانه.625/6 :
النبأ.11 - 10 :
ينظر :التقابل الداليل اللغة.138 :
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بالسعي واحلركة ،فالرابط الذي مجع بني الليل والنهار هو وحدة زمانيدة وهدي
(اليوم) فضالً عن الفعل(جعل) مد النص ببعد تأثريي باتصاله بضمري التعظيم (نا)
والسيما أن هذا الفعل من أفعال التحويل والتصيري ،فمرجعية الليل والنهار مردها
إىل اهلل تعاىل وتقدير احلكيم الذي صنف اليوم إىل ثنائية تقابلية األوىل يرتاح فيها
اقإنسان ،والثانية يتعب فيها لطلب معاشه وقوت يومه ،فالتقابل هنا حالة توازن
مابني الراحة والتعب ،ونتيجتها تعظيم قدرة اهلل تعاىل سياق ختاطبدي مهم من
خالل املزاوجة بني األضداد ،واحتياج أحدمها إىل اآلخر من حيث تداخلدهما أو
تعاقبهما.
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التفريع
التفريع يتحقق عندما يذكر املرسل حجته كلياً أول األمدر ،مث يعدود إىل
تعداد أجزائها ،فكل جزء يتفرع عن الكل يكون مبثابة حجة أو دليل على صدحة
دعوا املطروحة اخلطاب ،فيحافظ بذلك على قوهتا احلجاجية( ،)1وملدا كدان
التفريع أو تقسيم الكل إىل أجزاء هو ((أن يثبت ألمر حكماً بعدد إثباتده ألمدر
آخر))( )2فإن األجزاء املتفرعة عن الكل تثبت ما سبقها من كل؛ ألن املرسل يقوم
بطرح قضية ما ،مث يررع بتفريعها إىل أجزاء على أن تكون هذ األجزاء حججداً
هلا؛ لتكون داعمة لقضيته ،ودليالً عليها فكثرياً ما يلجأ اخلطاب قإثبدات صدحة
قضية ما أو نفيها إىل جتزئتها؛ ألن هذ التجزئة حتمل طياهتا دالئل اقإثبدات إذ
(( تركل طبيعة أسلوبية جتري فيها األنساق اللغوية ال تتركل على وفق عالقات
بنائية خمتلفة ،تكرف عن احلكمة العقلية ال شكلت النص املكتوب؛ ألن العقدل
يتحرك بطبيعة تفصيلية ،تكرف عن أن هذ الفكرة تتحلل إىل عناصدر جزئيدة
صغرية))(.)3
وال خيفى أن التفريع يرد ضمن مصطلحات أخرى كاقإمجدال والتفصديل
والتقسيم واجلمع والتفريق ،إذ إن ((تعريفات التقسيم واجلمع والتفريق متراهبة من
حيث اخلصائص البنائية ،فإهنا تأخذ منطاً أسلوبياً واحداً يعمد األصل إىل ذكدر
شيء صورة إمجالية ،مث يفصله إىل عناصر خمتلفة))( )4وأن احلجة الدواردة عدن
()1
()2
()3
()4

ينظر :استراتيجيات اخلطاب.494 :
معجم املصطلحات العربية اللغة واألدب.64 :
السور املدنية دراسة بالغية وأسلوبية.117 :
اقإمجال والتفصيل القرآن الكرمي.13 :
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طريق تقسيم الكل إىل أجزائه ،تتعلق بالقيمة الذاتية ال تسند إىل كل جزء مدن
األجزاء ،مبعىن أن الكل يربه بأجزائه املكونة له بد ((قطعدة أثداث ذات أدراج،
فقطعة األثاث هذ ال تكون مغرية ما مل تكن أدراجها جيدة وسليمة ،فقيمة الكل
هي من قيمة األجزاء))(.)1
ومن اجلدير بالذكر أن األجزاء املتفرعة عن الكل قد ال تذكر مجيعهدا بدل
يذكر أمهها ،والسيما األجزاء املذكورة جيب أن يكون هلدا دور بدارز دعدم
اخلطاب( )2فاملرسل يطرح قضية كلية ،مث يقوم بتفصيل هذ القضية عدن طريدق
أجزائها ال هي جمموعة من احلجج ،وكل واحدة منها تدعم هدذ القضدية
ذكرها الكلي ،وعلى وفق ذلك نستنتج أن القضية الكلية هي نتيجة ،وما يتفدرع
منها من حجج تثبيتها هي أسباب هلا ،إذ البد أن تكون القضية عالية األمهية ،لكي
جيري إثباهتا عن طريق أجزائها أو تفصيالهتا على أن الباحث يرري إىل أنه لو حذفنا
أي جزء من األجزاء ستضعف النتيجة؛ ألن الكل أهم من اجلزء؛ ألنه مرتمل عليه
واجلزء يكون حجة هلذا الكل ألنه مكون له.
ويعتمد مبدأ التفريع أو تقسيم الكل إىل أجزائه املكونة له على الربهدان ذي
احلدين ،وهو كما يعرفه بريملان شكل من أشكال احلجج يتناول فرضيتني ليستنتج
أنه سواء وقع االختيار على األوىل أو الثانية ،نصل إىل الفكرة ذاهتا أو املوقف ذاته،
وذلك ألهنما يقودان إىل النتيجة السابقة (الكلية) ويدعماهنا( )3فاملرسل (احملاج) قد
يسترسل التفريع أو التقسيم إىل حد االستيفاء ،ليبني املعىن ويؤكدد الفكدرة
ولعله  -التفريع  -يصبح مبثابة األجوبة عن أسئلة تثار ذهن املتلقي عند تلقيده
اخلطاب موجهة إيا إىل اقإذعان والتسليم أو التأمل للقضية املطروحة بركل كل
كما قوله تعاىل :وََاتْلُ عَلَيْهِمْ َنبَأَ الَّذِِي آتَيْنََاهُ آيََاتِنََا فََانْسََةلَخَ مِنْهََةا فَأَتْبَعََةهُ
الشَّيْطََانُ فَكََانَ مِنَ الْغََاوِِينَ )4(فالبنية الكلية للنص متحورت (الََّّدذِِي آتَيْنََدا ُ
( )2ينظر :احلجاج الرعر
( )3ينظر :نفسه.209 :
( )4األعرا .175 :

l, argumetation: principes etmethods p. 25
العربدي بنيته وأساليبه.207 :
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()1

آَيَاتَِنَا) مث تفرعت إىل أقسام؛ لكي تكون هذ األقسام حججاً ملصري املخزي ،وأن
متحور التقسيم على هذا اقإنسان جاء متعاقباً من غري تراخٍ بفعل (الفاء العاطفدة)
لبيان هراشة إميان هذا اقإنسان وسرعة اخلراب الروحي الذي أمل به؛ البتعاد عن
آيات اهلل بعد أن كان قد هدا  ،فالنص محل إلينا كليته (آتَيْنََا ُ آيََاتِنََا) مضدموناً
إميانياً على هذا اقإنسان ،مث ما لبث هذا اقإنسان أن أعدرض عندها ،ويتصددر
اخلطاب فعل األمر (أتل) العائد إىل الرسول الكرمي  بوصفه مبلغاً للخطداب،
فعسى أن يرعوي كل من يترابه مع هذا الذي النبأ ،وميكن أن نوضح التفريع
بالركل اآليت:

أما قوله تعاىلَ  :قَالُُوا يََا أَبََانََا مََا لَكَ َال تَأْمََنََّّا عَلََى يُُوسُُةفَ وَإِِنََّّةا لََةهُ
لَنََاصِحُُونَ  أَرْسِلْهُ مَعَنََا غَدًًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِِنََّّا لَهُ لَحََةافِظُُونَ قََةالَ إِِنِِّّةي
لَيَحْزُنُنِِي أََن تَذْهَبُُواْ بِهِ وَأَخََافُ أََن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأََنتُمْ عَنْهُ غََافِلُُونَ  قََالُُوا لَكِ ْن
أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِِنََّّا إِذًًا لَخََاسِرُُون )1(فقد جاء اخلطاب احلجاجي مدن
كال الطرفني ،فمن أخوة يوسف لتنفيذ خمططهم ومن يعقوب  بعدم رغبته
ذهاب يوسف  معهم ،وعندما شعر األبناء بعدم رغبة أبديهم هدذ بددأوا
يقسمون رغبتهم وحياولون إقناع أبيهم ،وفعالً مت هلم ما أرادوا إذ جاءت تفريعاهتم
كاآليت:

( )1يوسف11 :د .14
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و املقابل كان أبوهم حياول أن يعدل عن أمر خروج يوسف  معهدم
وبدأ بتقسيم عدم هذ الرغبة ،وتفريع مسوغاهتا مبدا سداور مدن هدواجس
وكاآليت:

لكن النتيجة كانت أن ذهب يوسف معهم مع رغبة خفية من يعقدوب
بعدم الذهاب حبكم عاطفته األبوية ،وحرصاً منه على يوسف  وحتذيراً ألبنائه
من التقصري عنه.
وجاء قوله تعاىل :اللَّهُ يَتَوََفََّّى الْأَنْفُسَ حِنيَ مَوْتِهََا وََالَّتِِي لَمْ تَمُتْ فِِي مَنََامِهََا
ِن فِِي ذَلِكَ
فَيُمْسِكُ الَّتِِي قَضََى عَلَيْهََا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرََى إِلََى أَجَلٍ مُسَمّىً إِ َّ
َآلياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفََكَّرُُونَ )1(لكي يرري إىل أن اهلل تعاىل هو من بيد مقاليد البددن
والروح ،فالنوم نوع من املوت والوفاة والنفس ال تتوىف عند النوم هي النفس ال
تعقل ومتيز ،أما ال تتوىف عند املوت ،فهي نفس احلياة ال تزول بزوال الدنفس،
فنقيض النوم يضاد اليقظة ،ونقيض املوت يضاد احلياة(.)2



( )1الزمر.42 :
( )2ينظر :التفسري الكاشف.419/6 :
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وهبذا يتم طرح قضية مرجعية الروح إىل اهلل تعاىل بركل حجاجي وكاآليت:

ومما الشك فيه أن دعوة األنبياء والرسل والسيما الرسول الكرمي حممد صلى
اهلل عىيع وآله وسىم هي دعوة إىل طريق احلق ،ومن سلك هذا الطريق الواضح عليه
أن يعي أنه طريق اهلل ففي قوله تعاىل :وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ رُُوحاً مِنْ أَمْرِنََا مََةا
كُنْتَ تَدْرِِي مََا الْكِتََابُ وََال الْأِميََانُ وَلَكِنْ جَعَلْنََاهُ نُُوراً نَهْدِِي بِهِ مَنْ نَشََاءُ مِِة ْن
عِبََادِنََا وَإِِنَّكَ لَتَهْدِِي إِلََى صِرََاطٍ مُسْتَقِِيمٍ صِرََاطِ اللَّهِ الََّّةذِِي لََةهُ مََةا ِفِةي
السَّمََاوََاتِ وَمََا فِِي الْأَرْضِ أََال إِلََى اللَّهِ تَصِريُ الْأُمُُورُ )1(هنالك خطداب كلدي
للتوجه حنو الصراط املستقيم الذي يدعو إليه الرسول  وإن إضافة لفظة صراط
إىل لفظ اجلاللة (اهلل) هو تفريع الصراط وتوضيحه ،كما أن ما سيأيت بعد وهدو
تقسيمات (حجج) لصفات اهلل تعاىل الذي بيد كل شيء:

ومن مجلة ما حث اهلل تعاىل إليه هو بر الوالدين ،والسيما األم ال قاسدت
الكثري محل اقإنسان ووضعه وحضانته؛ لذا جاء االهتمام هبا خاصاً التفريدع
على الرغم من ذكر األب معها البنية الكلية ،كما قوله تعداىل :وَوََصََّّةيْنََا
( )1الرورى.53 - 52 :
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الْأِنْسََانَ بِوََالِدَيْهِ إِحْسََاناً حَمَلَتْهُ أُُمُّهُ كُرْْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصََالُهُ ثََالثُُونَ
شَهْْراً حََتََّّى إِذََا بَلَغَ أَشُُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِنيَ سَنَةً قََالَ رََبِّ أَوْزِعْنِِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتََةكَ
الَّتِِي أَنْعَمْتَ عَلََيَّ وَعَلََى وََالِدََيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صََالِِحاً تَرْضََاهُ وَأَصْلِحْ لِِي فِِي ذُُرِِّّيَّتِِي
إِِنِِّّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِِنِِّّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ)1(فالتوصية بالوالدين وعدم إمهاهلما واجدب
على األبناء ،وقد فرع اهلل تعاىل هذ البنية لتوضيح أسباهبا ال هي حجج عليندا،
فكل حجة تعضد الكل وترتقي هبا إىل وجوب االلتزام هبا ،كما الركل أدنا :

( )1األحقا .15 :
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خجتمة البحث ونتجئجا
ترشح عن البحث وبعونه تعاىل مجلة من النتائج ال متثدل أهدم الظدواهر
احلجاجية السور املكية كانت خالصتها اآليت بيانه:
 -1الفصل األول (أسلوبية اخلطاب احلجداجي) بدرزت النتدائج اآلتيدة
بياهنا:
أ .مثة فرق بني النص واخلطاب على املستوى احلجداجي ،وإن اخلطداب
املكي حجاجي؛ ألنه يقتضي التأثري واقإقناع ،ومن مزايدا اخلطداب
القرآين املكي أنه مب على اهلدم والبناء ..هدم بعض األفكار ،وإقامدة
بدهلا أفكاراً بديلة ،ويزكي هذا التصور أن كثرياً من النصوص تطدرح
قضية اآلخر وهتدمها؛ لكي يكون اخلطاب حجاجاً.
ب .إن العالقات اللغوية اخلطاب املكي تعمل على توجيده القدول إىل
مضامني ذات قصدية هتد ال إىل التوصيل فحسب ،وإمنا إىل تعدديل
املعتقد وبالنتيجة تبديل السلوك ،ويتم هذا بالتأثري واقإقناع عن طريدق
توافر عناصر تتضافر مع بعضها؛ لتحقيق اخلطاب احلجداجي وهدي
(املرسل واخلطاب واملتلقي واملقام).
ج .إن احملاجة نراط ذه يتداوله السائل واملعلل أي النا  ،واملثبت حول
معانٍ هي آن واحد معطيات نفسية اجتماعية؛ أي تبدادل احلجدج
لغرض إثبات الرأي الرخصي.
د .تعدد املخاطبون القرآن الكرمي ،فمنهم من كان خماطبداً خاصداً
النص (خماطب داخلي) كما خطاب اهلل لألنبياء والنا  ،وخطداب
األنبياء ألقوامهم ،ومنهم من كان خماطباً عاماً (خماطب خارجي) وهدو
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املستمع أو املتلقي كل زمان ومكان ،وهذا يعد أن اهلل تعداىل
خطاب دائم مع البرر ،و حال تواصل معهم بل أشد أنواع التواصل.
الفصل الثاين (أسلوبية احلجاج التداويل السور املكية) برزت النتدائج
.2
اآلتية:
أ .تنقل الروابط احلجاجية امللفوظ من بنية اقإخبار واقإبدالغ إىل بنيدة
احلجاج السور املكية فيتحقق بذلك التوازن وقرع احلجة ،وتعدديل
فكرة أو معتقد؛ إذ إنه يتعلق بتقدمي أفكار أو أخبار موجهة إىل املتلقي؛
قإنراء حدث إقناعي موجه إىل التدليل على صحة الدعوى املطروحدة
اخلطاب.
ب .العوامل احلجاجية السور املكية ،ظاهرة ذات وظيفة حجاجية مؤثرة
اخلطاب املكي والسيما العامل (كاد وما ...إال وإمندا) بوصدفها
عوامل تنبئ عن دورها احلجاجي دميومة القضية املطروحة ومساندهتا
اخلطاب إذ ختتزل هذ العوامل احلجاجية احلجة والنتيجدة معداً
دائرة واحدة.
ج .إن سريورة التدرج السلم احلجاجي يتجه حنو االرتفاع ،ويأيت مدن
أجل التسليم بالنتيجة من خالل االنسجام هذ احلجج عرب مساراهتا
التصاعدية ،وصوالً إىل النهاية (النتيجة).
د .حيرص اخلطاب املكي على حضور األفعدال الكالميدة املباشدرة
خماطباته ،والسيما أن هذ األفعال مما يتضمن سدياقها توجهدات
وتكاليف وانتباهات ،ويعود إىل غايته التبليغية ال ال تتم إال باحلجاج،
فألفعال الكالم النص املكي إجنازات تعطي بعداً داللياًً.
هد .ويأيت التكرار قإبراز احلجة وجتلياهتا؛ لرد انتبا املتلقي واهليمنة علدى
تركيز ؛ مبا جيعل منه بنية حجاجية تربط النص بالقصدية املطروحدة
اخلطاب.
 .3أما الفصل الثالث (أسلوبية احلجاج البالغي السور املكية) فتمخض عدن
النتائج اآلتية:
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أ .يأخذ التمثيل حيزاً واسعاً اخلطاب ،والسيما اخلطاب املكي الدذي
أخذ التمثيل فيه مساراً تأثريياً؛ إذ يكرف عن البعد اآلخر (املضمر) عن
طريق استثمار البعد اقإحيائي املؤثر بإسباغ فعالية ما وجعلها مقروندة
متداخلة املثيل.
ب .إن اخلطاب القرآين ،والسيما املكي ،قد مار من خالل االسدتعارة
وأنواعها إيضاحية تأثريية إقناعية إذ تصب االستعارة احلجاجية دمج
جهتني فننظر من نافذة اجلهة األوىل (املستعار له) إىل اجلهدة الثانيدة
(املستعار منه) وبذلك يتم التأثري املتلقي وبالنتيجة إقناعه ،من خالل
خروجها إىل املتداول؛ بعدوهلا من احلقيقي القدمي إىل غدري احلقيقدي
اجلديد ،فتنجم عنها احلجة أعلى درجة من اقإقناع على املسدتوى
اجلديد الذي ظهرت هبا.
ج .وخلص االلتفات السور املكية إىل التأثري املتلقي بانتقاله من أمدر
إىل أمر وهذا يعكس مدى التأثري املتلقي من خالل االستجابة ألفدق
انتظار .
د .توجد عالقة ظاهرة أو باطنة بني املتقابلني ،تقوم هذ العالقدة علدى
أسا التناسب من أجل بلوغ غاية حجاجية.
هد .فإن األجزاء املتفرعة عن الكل تثبت ما سبقها من كل؛ ألن املرسدل
يقوم بطرح قضية ما ،مث يررع بتفريعها إىل أجزاء على أن تكون هذ
األجزاء حججاً هلا؛ لتكون داعمة لقضيته ،ودليالً عليها فكثرياً ما يلجأ
اخلطاب قإثبات صحة قضية ما أو نفيها إىل جتزئتها؛ ألن هذ التجزئة
حتمل طياهتا دالئل اقإثبات.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وما التوفيق والسداد إال من عندد
تعاىل.
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م جدر البحث ومراجعا
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البحث اللغوي املعاصر ،حممود أمحدد حنلدة ،دار املعرفدة

آفاق جديدة
د.ط 2006 -م.
اقإحاطة علوم البالغة ،عبد اهلل شريفي ،وزبري دراقي ،ديوان املطبوعدات
اجلامعية ،عكنون ،اجلزائر ،د .ط 2004 -م.
االحتجاج ،أبو منصور أمحد بن علي بن أبدي طالب الطربسدي ،تعليدق
حممد باقر املوسوي اخلرسدان ،مؤسسدة األعلمدي للمطبوعدات د.ط -
1981م.
اقإحكام أصول األحكام ،ابن حزم األندلسي (ت 456هد) ،منردورات
دار اآلفاق بريوت د.ط  -د.ت.
أدب القصة القرآن الكرمي دراسة حتليلية كاشفة عن معامل اقإعجداز ،د.
عبد اجلواد حممد احملص ،القاهرة د.ط 2000 -م.
إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ،حممد بن حممد العمدادي أبدو
السعود(ت 951هد) دار إحياء التراث العربدي ،بريوت د.ط  -د.ت.
أساليب بالغية ،د.أمحد مطلوب ،وكالدة املطبوعدات الكويدت ،ط- 1
1980م.
استراتيجيات اخلطاب (مقاربة تداولية) عبد اهلادي بن ظافر الردهري ،دار
الكتب اجلديدة املتحدة ،ط2004 - 1م.
االستلزام احلواري التدداول اللسداين ،العياشدي أدرواي ،منردورات
االختال اجلزائر ،دار األمان الرباط ،ط20011 - 1م.
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أسرار البالغة علم البيان ،عبد القاهر اجلرجاين (ت 471هد) ،تح عبدد
احلميد اهلنداوي ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط.2001 - 1
أسرار الترابه األسلوبدي القرآن الكرمي ،د .شلتاغ عبدود ،دار احملجدة
البيضاء ،دار الرسول األكرم ،ط2003 - 1م.
األسلوبية وحتليل اخلطاب ،نور الدين السد ،دار هومدة للطباعدة والنردر
اجلزائر ،د.ط 1997 -م.
األشبا والنظائر ،جالل الدين السيوطي (ت 911هد) ،تح عبد العال سامل
مكرم ،بريوت ،مؤسسة الرسالة 1985م.
أصول اخلطاب الفلسفي ،حممود يعقوبدي ،ديوان املطبوعدات اجلامعيدة،
اجلزائر 1995 -م.
إعجاز القرآن ،أبو بكر حممد الباقالين (ت 402هد) تح حممد شريف بكر،
دار إحياء العلوم ،بريوت ،لبنان ط1990 - 2م.
اقإعجاز اللغوي القصة القرآنية ،حممود السديد مصدطفى اقإسدكندرية
مؤسسة شباب اجلامعة ط1981 - 2م.
إعراب القرآن الكرمي وبيانه ،حميي الدين الددرويش ،دار اليمامدة سدوريا
ط2011 - 11م.
اقإعالم ونظرياته العصر احلديث ،جيهان أمحد رشىت ،دار الفكر العربدي
ط1971 - 1م.
األفكار واألسلوب أ .شيررون ،ترمجة حياة شرارة ،دار الرؤون الثقافية
العامة بغداد 1982م.
اقإقناع املنهج األمثل للتواصل واحلوار ،آمنة بلعلدى ،منتددى عربيدات:
www.arabiyat.com

●

●

األمثل تفسري كتاب اهلل املنزل ،العالمة الريخ ناصر مكارم الردريازي،
األمرية للطباعة والنرر والتوزيع ،ط2005 - 1م.
انفتاح النص الروائي ،د .سعيد يقطني ،املركز الثقدا العربددي ،الددار
البيضاء ،بريوت ،ط1991 - 1م.
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،القاضي البيضاوي ،دار الكتب العلمية ،لبندان
ط1999 - 1م.
البحر احمليط ،أبو حيان األندلسي (ت 745هد) ،دار الفكر ،بريوت ،ط- 2
1983م.
حبوث قصص القرآن ،عبد احلافظ عبد ربه ،دار الكتاب اللبناين ،بدريوت
لبنان ،د.ط  -د .ت.
بدائع الفوائد ،ابن القيم أبو عبد اهلل حممد بن أبدي زكريا بن أيوب ،تدح
علي بن حممد العمران ،جممع الفقه اقإسالمي ،جددة ،دار عدامل الفوائدد،
د.ط  -د.ت.
البديع ،ابن املعتز (ت 296هد) ،تح :أغناطيو كراتروفسدكي ،مطبعدة
املثىن ،بغداد1967 ،م.
بديع القرآن ،ابن أبدي األصبع املصري (ت 654هد) ،تح د .أمحد مطلوب
ود.خدجية احلدديثي ،الددار العربيدة للموسدوعات ،بدريوت ،ط- 1
2010م.
الربهان علوم القرآن ،بدر الدين حممد الزركري (ت 794هد) تح :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار اجلبل ،بريوت د.ط 1988 -م.
الربهان وجو البيان ،إسحق بن وهب (ت 238هد) ،تح .أمحد مطلوب
ود .خدجية احلديثي ،بغداد 1967م.
البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،د .حممد العمري ،أفريقيا الررق الدار
البيضاء د.ط 2005 -م.
البالغة احلديثة ضوء املنهج اقإسالمي ،د .حممود البسدتاين ،دار الفقده
للطباعة والنرر ،إيران ،ط1424 - 1هد.
بالغة اخلطاب وعلم النص ،د .صالح فضل ،عدامل املعرفدة ،الكويدت ع
 - 164آب 1992م.
البالغة العربية قراءة أخرى ،د .حممد عبد املطلب ،الرركة املصرية العامليدة
للنرر لوجنمان ،مصر ،ط1997 - 1م.
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البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم املعاين) د.فضل حسن عبا  ،دار الفرقان للنردر
والتوزيع ،عمان األردن ،ط1989 - 2م.
البالغة واالتصال ،مجيل عبد اجمليد ،دار غريب للطباعة والنردر والتوزيدع
القاهرة 2000م.
البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة (حبث) ميرال مايري ،ترمجة حممد
علي القارصي ،ضمن كتاب (أهم نظريات احلجاج التقاليد الغربية مدن
أرسطو إىل اليوم) سلسلة آداب كلية اآلداب ،منوبة تونس ،املطبعة الرمسيدة
للجمهورية التونسية ،د.ط  -د.ت.
البالغة واملعىن النص القرآين ،د .حامد عبد اهلادي حسني تفسري أبددي
السعود إمنوذجاً ،ديوان الوقف الس 2007 ،م.
البيان والتبيني ،أبو عمرو بن حبر اجلاحظ (ت 255هد) تح ،عبدد السدالم
حممد هارون ،دار الفكر ،د.ط  -د.ت.
التأويلية العربية حنو منوذج تساندي فهم النصوص واخلطابات د .حممدد
بازي ،الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بدريوت ،لبندان ط1431 1هدد -
2010م.
تاريخ اجلدل ،حممد أبو زهرة ،دار الفكر العربدي ،بريوت د.ط  -د .ت.
تأريخ نظريات احلجاج ،فيليب بروتون وجيل جوتيده ،ترمجدة د .حممدد
صاحل الغامدي ،مركز النرر العلمي ،جامعة امللدك عبدد العزيدز ،ط- 1
2011م.
التبيان تفسري القرآن ،أبو جعفر حممد احلسن الطوسدي (ت 460هدد)،
تح :أمحد شوقي األمني ،أمحد حبيب قصري ،املطبعة العلمية ،ومطبعة النعمان
1965م.
التبيان علم البيان املطلع على إعجاز القرآن ،ابن الزملكاين(ت 651هد)
تح د.أمحد مطلوب ود.خدجية احلديثي ،مطبعة العاين ،بغداد ط1964 - 1م.
جتديد املنهج تقومي التراث ،طه عبد الرمحن ،املركز الثقا العربدي الدار
البيضاء ،ط2005 - 2م.
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حترير التحبري صناعة الرعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،ابن أبدي اقإصبع
املصري ،تقدمي وحتقيق حف حممد شر جلنة إحياء التدراث اقإسدالمي،
القاهرة 1383هد.
التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنرر والتوزيع.
حتليل اخلطاب ضوء املناهج النقدية املعاصرة ،آمنة بلعلدى ،منردورات
االختال اجلزائر ،ط2002 - 1م.
حتليل اخلطاب املسرحي ضوء النظرية التداولية ،عمر بلخري ،منردورات
االختال  ،اجلزائر ط2003 - 1م.
حتوالت البنية البالغة العربية ،د.أسامة البحدري ،دار احلضدارة ط- 1
2000م.
التداولية ،جورج بول ،ترمجة د.قصي العتابدي ،الددار العربيدة للعلدوم،
ناشرون ،الرباط ،املغرب ،ط2010 - 1م.
التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظداهرة األفعدال الكالميدة
التراث اقإنساين والعربدي ،مسعود صحراوي ،دار التنوير ،ط2008 - 1م.
التداولية واحلجاج مداخل ونصوص صابر احلباشة ،صدفحات للدراسدات
والنرر ،دمرق ط2008 - 1م.
التداولية اليوم ،آن روبول وجاك موسكي ،ترمجة سيف الدين دغنوش وحممد
الريباين ،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان ط2003 - 1م.
تدريسية النصوص ،خنبة من األساتذة ،الدليل التربوي الرباط املغدرب د.ط
1993م.
القرآن ،سيد قطب ،دار املعار  ،القاهرة ط1983 - 8م.
التصوير الف
القرآن الكرمي ،د.بكري الريخ أمني ،دار العلدم للماليدني
التعبري الف
بريوت لبنان ،ط1994 - 1م.
تعديل القوة اقإجنازية دراسة التحليل التداويل للخطاب (حبدث) ضدمن
كتاب (التداوليات علم استعمال اللغة) ،حممد العبد ،عامل الكتب احلدديث،
أربد األردن ،ط2011 - 1م.
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تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر حممد بن جريدر
الطربي (ت 310هد) تح :حممود حممد شاكر ،دار املعار مصر 1374م.
التفسري الكاشف ،حممد جواد مغنية ،دار العلم للماليني ،ط.2
التفسري الكبري ،اقإمام الفخر الرازي أبو عبد اهلل حممد بن عمر (ت 606هد)
دار الكتب العلمية ،طهران ،ط - 2.د.ت.
تقابالت النص وبالغة اخلطاب حنو تأويل تقابلي د .حممد بدازي ،الددار
العربية للعلوم ،ناشرون ،بريوت ،لبنان ،ط2010 - 1م.
التقابل اجلمايل النص القرآين دراسة مجالية فكرية وأسلوبية ،حسني مجعة
دار النمري للطباعة والنرر ،دمرق2005 ،م.
التكرار شعر حممود درويش ،فهد ناصر عاشدور ،دار الفدار األردن
ط2004 - 1م.
التكرير بني املثري والتأثري ،د.عز الدين السيد ،عامل الكتب ،بدريوت ،ط- 2
1986م.
تلخيص كتاب اجلدل ،ابن رشد (ت 595هد) تح :ترارل بيزون ،د.أمحد
عبد اجمليد هريدي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة1979 ،م.
التوابع من خالل القرآن الكرمي األمناط والدالالت ،د .هادي هندر ،مركدز
عبداي للدراسات والنرر ،صنعاء ،اليمن ط2002 - 1م.
تيسري التحرير ،حممد أمني احلسي  ،مطبعة مصطفى البابددي احللبددي،
مصر1350 ،هد.
اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصداري القرطبددي
(ت 671هد) ،دار الرعب ،القاهرة ،مصر.
اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أبددي بكدر بدن فدرج القرطبددي
(ت 671هد) ،تح أمحد عبد العليم الربدوين ،دار الرعب ،القداهرة ،ط- 2
1372هد.
اجلدل القرآن فعالية بناء العقلية اقإسالمية ،حممدد التدوين ،شدركة
الرهاب للنرر والتوزيع ،اجلزائر ،د.ت  -د.ط.
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جدلية اقإفراد والتركيب النقد العربدي القدمي ،د .حممد عبدد املطلدب،
الرركة املصرية العاملية للنرر ،لوجنمان ،ط1995 - 1م.
اقإسالم ،فريد الزاهي ،أفريقيا الردرق د.ط -
اجلسد والصورة واملقد
د.ت.
اجلىن الداين حرو املعاين ،بدر الدين أبو حممد احلسن بن قاسم املصري
املرادي (ت 794هد) ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،د.ط 1983 -م.
احلجاج أطر ومنطلقاته (حبث) من خالل مصنف احلجداج  -اخلطابدة
اجلديدة لبريملان وتيتكا  -عبد اهلل صولة ضمن كتداب (أهدم نظريدات
احلجاج التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم) ،سلسلة آداب كلية اآلداب
منوبة ،تونس املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية د.ط  -د.ت.
احلجاج بني املنوال واملثال نظرات أدب اجلاحظ وتفسريات الطدربي د.
علي الربعان ،مسكيلياين للنرر والتوزيع ،تونس ،ط  - 1د.ت.
احلجاج بني النظرية واألسلوب (حبث) عن كتاب حنو املعىن واملبىن ،باتريك
شارور ،ترمجة :د .أمحد الودرين ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بنغازي ،ليبيا
ط2009 - 1م.
احلجاج البالغة املعاصرة ،حبث بالغة النقد املعاصر ،د .حممدد سدامل
حممد األمني الطلبة ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،ط .2008 - 1
احلجاج الرعر العربدي بنيته وأساليبه ،د .سامية الدريدي ،عامل الكتدب
احلديث ،أربد ،األردن ،ط2011 - 2م.
احلجاج مفهومه وجماالته ،إعداد وتقدمي حافظ امساعيل علوي ،عامل الكتدب
احلديث ،إربد ،األردن ،ط2010 - 1م.
احلجاج واالستدالل احلجاجي ،احلبيب أعراب ،مقال ضمن كتاب (احلجاج
مفهومه وجماالته) ،دراسات نظرية وتطبيقية البالغة اجلديدة ،إعداد وتقدمي
حافظ امساعيل علوي ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن ط2010 - 1م.
احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل حبث اقإشكال واالستراتيجيات ،د .علي
الربعان ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،ط2010 - 1م.
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احلجاج واملعىن احلجاجي(حبث) أبو بكر العزاوي ،ضمن كتاب (التحداجج
طبيعته وجماالته ووظائفه) ،تنسيق محو النقاوي ،منردورات كليدة اآلداب
والعلوم اقإنسانية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،134الربداط ،اململكدة
املغربية ،جامعة حممد اخلامس ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضداء ط- 1
2006م.
احلجاج واملغالطة من احلوار العقل إىل العقل احلوار ،د .رشيد الراضي،
دار الكتاب اجلديد ،بنغازي ليبيا ط2010 - 1م.
احلجاج وبناء اخلطاب ضوء البالغة اجلديدة ،أمينة الدهري ،شركة النرر
والتوزيع ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2010 - 1م.
احلواميم السبع (دراسة حتليلية فنية) ،د .طالب عويد نايف الرمري ،ديوان
الوقف الريعي ،سلسلة اقإصدارات العلمية ( )3بغداد ،ط2008 - 1م.
خصائص األسلوب الروقيات ،حممد اهلادي الطرابلسدي ،منردورات
اجلامعة التونسية ،تونس 1981 -م.
خطاب األنبياء القرآن الكرمي خصائصه التركيبية وصور البيانية ،د .عبد
الصمد عبد اهلل حممد ،مكتبة الزهراء ،ط1998 - 1م.
اخلطاب واحلجاج أبو بكر العزاوي ،مؤسسة الرحاب احلديثة ،لبنان ،د.ط -
2010م.
اخلطاب واخلطاب األدبدي وثورته اللغوية على ضوء اللسدانيات وعلدم
النص ،رابح بوحوش ،جملة اللغة واألدب جامعدة اجلزائدر ع  12ديسدمرب
1997م.
دائرة األعمال اللغوية مراجعات ومقترحات ،د .شدكري املبخدوت ،دار
الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت لبنان ،ط2010 - 1م.
دراسات بالغية ،بسيوين عبد الفتاح ،متوسطة املختار للنرر والتوزيع القاهرة
مصر اجلديدة ،ط2006 - 2م.
دراسات فنية صور القرآن ،حممود البستاين ،مرهد مؤسسة الطبع التابعة
لإلستانة الرضوية املقدسة ،ط( - 1د.ت).
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دراسات البالغة ،علي أمحد ،بريوت ،ط1988 - 2م.
دراسات علم النفس اللغوي ،حامد عبد القادر1952 ،م.
دراسات حنو اللغة العربية الوظيفي ،أمحد املتوكل ،دار الثقافدة للنردر
والتوزيع الدار البيضاء ،ط1986 - 1م.
الدر املصون علوم الكتاب املكنون ،أمحد بن يوسف املعرو بالسدمني
احللبدي ،تح :د أمحد حممد اخلراط ،دار القلم ،دمرق ،ط1986 - 1م.
درو احلجاج الفلسفي ،أبو الزهراء ،جملة الربكة التربوية الراملة ،د.ط -
2008م.
البالغة العربية (حنو رؤية جديدة) ،األزهر الزناد املركدز الثقدا
درو
العربدي ،الدار البيضاء ،بريوت ،صفاقس ،ط1982 - 2م.
البالغة وتطورها ،مجيل سعيد ،مطبعة املعار بغداد 1951م.
درو
دالئل اقإعجاز ،عبد القاهر (ت 471هد) ،تح عبد احلميد هندداوي ،دار
الكتب العلمية ،لبنان ،ط2001 - 1م.
دالالت التراكيب دراسة بالغية ،حممد حممد موسى ،مكتبة وهبة ،القداهرة
ط - 2د.ت.
روائع اقإعجاز القصص القرآين دراسة خصائص األسلوب القصص املعجز،
حممود السيد حسني ،املكتب اجلامعي احلديث اقإسكندرية ،د.ط  -د.ت.
روح البيان تفسري القرآن ،إمساعيل حقي بن مصطفى احلنفدي اخللدويت،
طبعه عبد اللطيف حسن عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية ،بدريوت ،لبندان
ط - 1د.ت.
روح املعاين تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أبو الفضدل اآللوسدي
(ت 1270هد) ،دار إحياء التراث العربدي ،بريوت د.ط  -د.ت.
الزمن القرآن الكرمي ،دراسة داللية لألفعال الواردة فيه ،د .بكري عبدد
الكرمي ،دار الفجر للنرر والتوزيع ،القاهرة ،ط1999 - 2م.
سر الفصاحة ،ابن سنان اخلفاجي (ت 466هد) شرح وتعليق عبد املتعدال
الصعيدي ،مكتبة ومطبعة حممد صبيح وأوالد  ،ميدان األزهر1969 ،م.
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السور املدنية دراسة بالغية وأسلوبية ،د.عهود عبد الواحد عبد الصداحب،
دار الفكر للطباعة والنرر والتوزيع ،األردن1999 ،م.
شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد) ،مجال الدين بن حممد بدن
مالك الطائي األندلسي (ت 672هد) ،تح حممد عبد القادر عطا ،وطدارق
السيد ،منرورات علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت د .ط د .ت.
شرح الرضي على الكافية النحو ،البن احلاجب الرضدي االسدترابادي
(ت 684هد) تح عبد العال سامل مكرم ،القاهرة ،عدامل الكتدب ،د.ط -
2000م.
شرح املفصل ،موفق الدين بن يعيش (ت 646هد) عامل الكتب بدريوت د.
ط  -د .ت.
شرح املفصل صنعة اقإعدراب ،القاسدم بدن احلسدني اخلدوارزمي
(ت 617هد) تح عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ،دار الغرب اقإسدالمي
بريوت ط1990 - 1م.
الصاحبدي فقه اللغة وسنن العرب كالمهدا ،أمحدد بدن فدار
(ت 395هد) ،تح د .مصطفى الروميي ،بريوت1964 ،م.
الصلة بني التمثيل واالستنباط (حبث) بناصر البعزاين ،ضمن كتاب (التحاجج
طبيعته وجماالته ووظائفه) ،تنسيق محو النقاوي ،منردورات كليدة اآلداب
والعلوم اقإنسانية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،134الربداط ،اململكدة
املغربية ،جامعة حممد اخلامس ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضداء ط- 1
2006م.
الصورة الفنية التراث النقدي والبالغي عند العرب ،د.جدابر عصدفور
املركز الثقا  ،لبنان ط1992 - 3م.
الصورة الفنية املثل القرآين ،د .حممد حسني الصدغري ،منردورات وزارة
الثقافة واقإعالم ،اجلمهورية العراقية ،دار الرشيد 1981م.
الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اقإعجاز ،حيىي بن محزة العلوي
اليم (ت 749هد) مطبعة املقتطف ،مصر ،د.ط  -د.ت.
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الظاهرة اجلمالية القرآن الكرمي ،نذير محدان ،دار املنارة للنرر والتوزيدع،
جدة ،السعودية ،ط1991 - 1م.
علم النص ،جوليا كرستيفا ،ترمجة فريد الزاهي ،مراجعة عبد اجلليل نداظم،
دار توبقال للنرر ،املغرب ،ط1997 - 2م.
علم نفس االتصال ،حممد مقداد ،شركة بانيت باتنة ،اجلزائر ط2004 - 1م.
عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج ،عبدد
السالم عرري ،أفريقيا الررق ،املغرب ،د.ط 2004 -م.
فتح القدير اجلامع بني ف الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن علي بن
حممد الروكاين (ت 1250هد) دار الفكر ،بريوت.
الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي ،د.عمارة ناصر ،الدار
العربية للعلوم ناشرون ،منرورات االختال اجلزائر ط2009 - 1م.
فن البالغة ،د.القادر حسني ،دار هنضة مصر للطباعدة والنردر ،الفجالدة
القاهرة ،د.ط  -د.ت.
اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية الدر القدمي خليفة ،بوجدادي
بيت احلكمة ،ط2009 - 1م.
النحو العربدي (نقد وتوجيه) د مهدي املخزومي ،دار الرائد العربددي
بريوت ط1986 - 2م.
بالغة اخلطاب اقإقناعي (مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية)
حممد العمري ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ط1986 - 1م.
ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الرروق ،بريوت ط1974 - 1م.
قراءة اللسانيات النصية مبادئ اللسدانيات النصدية ،جدان ميردال
آدم خولة طالب اقإبراهيمي ،جملة اللغة واآلداب اجلزائدر ع  11ديسدمرب
1997م.
قضايا الرعر املعاصر ،نازك املالئكة ،بريوت ط1983 - 8م.
قضايا اللغة كتب التفسري دراسة املنهج والتأويل واقإعجاز ،د .اهلادي
احلطالوي ،نرر كلية اآلداب ،سوسة ،تونس ط1998 - 1م.
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الكتاب ،سيبويه عمر بن عثمان بن قنرب(ت 180هد) ،تح :عبدد السدالم
حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ط1988 - 3م.
كتاب التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاين (ت 826هد) دار الفكر للطباعة
والنرر ،بريوت ط2005 - 1.م.
كتاب اخلطابة ،أرسطو ،ترمجة عبد القادر قني  ،أفريقيدا الردرق الددار
البيضاء ،ط2008 - 1م.
كتاب الصناعتني ،أبو هالل العسكري (ت 395هد) تح :علي حممد جباوي
وحممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،د.ط 1986 -م.
كرا اصطالحات الفنون ،حممد علي الفاروقي التهانوي ،املؤسسة املصرية
العامة للتأليف والنرر ،دار الكتاب العربدي 1977م.
الكرا عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل وجو التأويدل ،جدار اهلل
الزخمرري (ت 538هد) ،بريوت ،دار الفكر1979 ،م.
الكرا عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل وجو التأويل ،أبو
القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمرري اخلدوارزمي (ت 538هدد) دار
الكتاب العربدي ،بريوت ،د.ط  -د.ت.
كرف األسرار عن أصول فخر اقإسالم ،عالء الدين عبدد العزيدزي بدن
امحد(ت 730هد) ضبطه وخرجه حممد املعتصم البغددادي ،دار الكتدب
العربدي بريوت ،ط1997 - 3م.
الكليات أبو البقاء الكفوي (ت 1049هد) تح عدنان درويدش ،د.حممدد
املصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط1998 - 2م.
لسان العرب ،أبو الفضل حممد بن مكرم املعدرو بدد (ابدن منظدور)
(ت 711هد) دار احلديث ،القاهرة د.ط 2002 -م.
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرمحن ،املركز الثقا العربددي،
الدار البيضاء ،املغرب ،ط1998 - 1م.
لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب ذهبية ،محو احلاج ،دار األمدل للطباعدة
والنرر والتوزيع د .ط 2005 -م.
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لسانيات النص مدخل انسجام اخلطاب ،حممد خطابدي املركدز الثقدا
العربدي ،الدار البيضاء ،بريوت ط1991 - 1م.
اللسانيات ونظرية التواصل ،عبد القادر الغزايل ،دار احلوار للنرر والتوزيع،
سوريا ،ط2003 - 1م.
اللغة واحلجاج أبو بكر العزاوي ،العمدة الطبع ،الددار البيضداء ط- 1
2006م.
املثل السائر أدب الكاتب والراعر ،ضياء الدين بن األثري ،تدح :أمحدد
احلو وبدوي طبانة ،منرورات دار الرفاعي  -الرياض ط - 2د.ت.
جممل اللغة ،أمحد بن فار (ت 395هد) تح :زهري عبدد احملسدن ،نردر
مؤسسة الرسالة ،ط1404 - 1هد.
حماوالت حتليل اخلطاب ،صابر احلباشة ،املؤسسة اجلامعيدة للدراسدات
والنرر والتوزيع ،بريوت ،ط2009 - 1م.
مدخل إىل اللسانيات التداولية اجليالين دالش ،ترمجة حممد حبيداتن ،ديدوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط  -د.ت
مركل إعراب القرآن مكي بن أبدي طالب القيسي (ت 437هد) تح حامت
صاحل الضامن ،بريوت ط1988 - 4م.
املصطلحات األساسية لسانيات النص وحتليل اخلطاب دراسة معجميدة،
د.نعمان بوقرة ،جدارا للكتاب العاملي ،عمان األردن ،ط2010 - 2م.
املصطلح النقدي كتب اقإعجاز القرآين حىت هناية القرن السابع اهلجري د
إبراهيم حممد حممود احلمداين ،سلسلة رسائل جامعية ،دار الرؤون الثقافيدة
العامة ،ط2009 - 1م.

●
●

●

املعاين  -علم األسلوب ،مصطفى الصاوي اجلوي  ،دار املعرفدة اجلامعيدة
اقإسكندرية ،د.ط 1993 -م.
املعاين الثانية األسلوب القرآين ،د.فتحي أمحد عامر ،منردأة املعدار
اقإسكندرية1986 ،م.
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معاين احلرو أبو احلسني علي بن عيسى الرماين ،تح عرفان بن سليم العرا
حسونة ،املكتبة العصرية ،بريوت لبنان ،ط2005 - 1م.
معاين القرآن ،الفراء أبو زكريا حيي بن زياد (ت 207هد) تح حممد علدي
النجار وأمحد يوسف جنايت ،عامل الكتب ،بريوت ط1980 - 2م.
معاين النحو د .فاضل صاحل السامرائي ،دار الفكر ،عمدان ،األردن ،ط- 2
2003م.
معايري حتليل األسلوب ميكائيل ريفاتري ،ترمجة وتقدمي وتعليقدات ،د محيدد
حلمداين ،منرورات دار سال ،دار النجاح اجلديدة ،الددار البيضداء ط- 1
1993م.
معجم املصطلحات العربية اللغة واألدب ،جمدي وهبة ،وكامل املهندد ،
مكتبة لبنان ،بريوت ،د.ط 1979 -م.
معجم املصطلحات النحوية والصرفية ،حممد مسري جنيب ،مؤسسة الرسدالة،
بريوت ط1985 - 1م.
مغ اللبيب من كتب األعاريب ،مجال الددين بدن هردام األنصداري
(ت 761هد) حققه وعلق عليه ،د.مازن املبارك ،حممد علي محدد اهلل دار
الفكر ،بريوت  -ط.3
مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،فخدر الددين الدرازي (ت 606هدد)
مصر.
املفردات غريب القرآن ،أبدو القاسدم حممدد الراغدب األصدفهاين
(ت 502هد) تح :حممد سيد كيالين ،القاهرة ،د .ط 1961 -م.
املقاربة التداولية ،فرانسو آرمينكو ،ترمجة د .سعيد علوش ،مركدز اقإمنداء
القومي ،الرباط ،املغرب ،ط1986 - 1م.
مقاالت األسلوبية ،منذر عياش ،منرورات احتاد األدباء العرب ،دمردق
سوريا ط1990 - 1م.
مقاييس اللغة أبو احلسني بن فار (ت 395هد) تح :عبد السدالم حممدد
هارون شركة ،ومطبعة البابدي احللبدي ،مصر ط1972 - 2م.
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من جتليات اخلطاب البالغي ،محادي صمود ،دار قرطداج ،تدونس ط- 1
1999م.
منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حازم القرطاج (ت 684هد) تح احلبيب بن
اخلواجه ،تونس 1966م.
منهجية احلوار والتفكري النقدي ،حسان الباهي ،أفريقيا الررق ط2004 - 1م.
مواهب الفتاح شرح تلخيص املفتاح ابن يعقوب املغريب(ت 110هدد)،
مطبعة عيسى البابدي احللبدي ،مصر 1937م.
امليزان تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي ،منرورات مؤسسدة دار
اجملتىب للمطبوعات ،قم إيران ،ط2004 - 1م.
حنو بالغة جديدة ،حممد عبد املنعم خفاجي ،وعبد العزيز شدر مكتبدة
غريب القاهرة ،د.ت.
حنو الفعل ،د .أمحد عبد الستار اجلواري ،مطبعة اجملمع العلمي العراقي بغداد
د.ط 1974 -م.
النحو الوا  ،عبا حسن ،دار املعار  ،القاهرة ط - 7د.ت.
النداء القرآن الكرمي ،أبو أو النبهان ،اقإمارات العربية املتحددة ط- 1
1984م.
النص احلجاجي العربدي (دراسة وسائل اقإقناع) ،حممدد العبدد جملدة
فصول ع 2002/60م.
النص واخلطاب اقإجرائي ،روبرت دي بوجراند ،د متام حسان ،عامل الكتب
ط1998 - 1م.
النص والسياق ،فان دايك ،ترمجة عبد القادر قني  ،أفريقيا الررق املغدرب،
د.ط 2000 -م.
النصوص احلجاجية ،اللغة واألدب ،احلوا املسعودي ،جامعة اجلزائر ع 14
ديسمرب 1999م.
نظام االرتباط والربط تركيب اجلملة العربية ،مصطفى محيدة ،الردركة
املصرية العاملية للنرر ،لوجنمان ،القاهرة ،ط1997 - 1م.
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نظريات احلجاج ،د .مجيل محداوي ،الناظور ،د.ط 2012 -م.
نظرية األدب القرن العررين ،ك م نيوتن ترمجة عيسى علي الكاعوب عني
للدراسات والبحوث واقإنسانية واالجتماعية ،مصر ط1996 - 1م.
نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكلمات ،جون أوسنت ترمجة
عبد القادر قني أفريقيا الررق الدار البيضاء املغرب ط2008 - 2.م.
نظرية احلجاج اللغة ،شكري املبخوت (حبث) ضمن كتاب (أهم نظريات
احلجاج التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم) ،سلسلة آداب كلية اآلداب،
منوبة ،تونس املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية ،د .ط  -د .ت.
نظرية الفعل الكالمي ،هرام عبد اهلل اخلليفة ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،بريوت
الرركة املصرية العاملية للنرر ،لوجنمان مصر د.ط 2007 -م.
النظرية النقدية التواصلية ،حسن مصدق ،الدار البيضداء املغدرب ،ط- 1
2005م.
نظم الدرر تناسب اآليات والسور ،برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي
(ت 885هد) تح حممد عبد املعني خان ،طبعة جملس املعار اقإسدالمية،
حيدر آباد الدكن ،اهلند1969 ،م.
هناية اقإجياز دراسة اقإعجاز ،فخر الدين بن عمر بدن احلسدن الدرازي
(ت 606هد) تح د.نصر اهلل حاجي مغ أوغلي ،دار صادر بريوت لبندان
ط2004 - 1م.
مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع جالل الدين السيوطي (ت 911هد) تح،
د .عبد العال سامل مكرم ،دار البحوث العلمية 1979م.
هسهسة اللغة ،روالن بارت ،ترمجة د .مندذر عياشدي ،مركدز اقإمنداء
احلضاري ،حلب سورية ط1999 - 1م.
هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي ،ربو بول ترمجة حممد العمري ضمن
كتابه البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،أفريقيا الررق ،املغرب ،د.ط -
2005م.
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آليات التواصل اخلطاب القرآين ،بلقاسم محام ،أطروحة دكتورا جامعدة
باتنة ،اجلزائر2005 ،م.
أساليب الطلب أمناطها ودالالهتا دراسة تطبيقية ديوان ابن الرومي إمساعيل
عبا الكعبدي ،رسالة ماجستري املستنصرية ،آداب 1998م.
استراتيجية التفاعل القويل القرآن الكرمي ،خطاب األنبياء منوذجاً عائردة
خدمي ،رسالة ماجستري ،جامعة بن يوسف بن خد  ،اجلزائر 2006م.
البعد التداويل اخلطاب القرآين املوجه إىل ب إسدرائيل ،قددور عمدران
أطروحة دكتورا  ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر 2009م.
بىن احلجاج هنج البالغة دراسة لسانية ،علي عبد الوهاب عبا أطروحة
دكتورا  ،آداب مستنصرية 2013م.
الترغيب والترهيب القرآن الكرمي (دراسة بالغية) موسى سدلوم عبدا
الربيعي ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب املستنصرية 1998م.
التغيري الصويت الفواصل القرآنية ودالالته ،ابتسام عبد احلسدني سدلطان
أطروحة دكتورا  ،كلية اآلداب ،بغداد 2006م.
التفسري البياين للتراكيب القرآنية ذوات الدالالت االحتمالية ،ندوار حممدد
إمساعيل احليايل ،أطروحة دكتورا  ،جامعة املوصل 2004م.
التقابل الداليل اللغة ،عبد الكرمي حممد حافظ العبيدي ،ماجسدتري آداب
املستنصرية 1989م.
احلجاج رسائل ابن عباد الرندي (دراسة تداولية) مييندة تداب  ،رسدالة
ماجستري قسم األدب العربددي ،جامعدة مولدود معمدري تيدزي وزو
2007م.
احلجاج كتاب املثل السائر البن األثري ،نعيمة يعمران ،رسالة ماجسدتري
جامعة مولود معمري ،كلية اآلداب ،اجلزائر 2012م.
اخلطاب احلجاجي السياسي كتاب اقإمامة والسياسة البن قتيبة ،دراسدة
تداولية أطروحة دكتورا  ،جامعة باتنة2009 ،م.
227

●

●

●

●

●

●

●

سورة الكهف (دراسة أسلوبية) وسن عبد الغ مال اهلل ،رسالة ماجسدتري
كلية اآلداب ،جامعة املوصل2000 ،م.
سيمولوجيا االتصال اخلطاب الدي قصص األنبياء منوذجاً ،عميش بدن
عمر أطروحة دكتورا  ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم السياسية ،قسم اقإعدالم
واالتصال 2010م 2011 -م.
شعر حممود حسن امساعيل (دراسة أسلوبية) ،عرتار داوود حممدد ،رسدالة
ماجستري ،تربية بنات ،جامعة بغداد 1999م.
العوامل احلجاجية اللغة العربية ،عز الدين الناجح ،أطروحدة دكتدورا
جامعة منوبة ،اجلزائر 2004م.
فن االلتفات البالغة العربية ،قاسم فتحي عامر ،رسالة ماجستري ،اآلداب،
املوصل 1988م.
فواتح السور القرآنية دراسة بالغية ،طالب عويد نايف الردمري ،رسدالة
ماجستري ،آداب مستنصرية 1999م.
معامل لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحا اجلزائري املكتوب مدابني
1989م 2000 -م عمر بلخري ،أطروحة دكتورا  ،جامعة اجلزائر 2005م -
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آليات تركل اخلطاب احلجاجي بني نظرية البيان ونظرية الربهدان ،هداجر
مدقن ،جملة األثر ،اجلزائر ع 2005 - 5م.
اقإمجال والتفصيل القرآن الكرمي (حبث) فايز القرعان جملة أحباث الريموك
مج  14/12لسنة 1994م.
االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله (حبث) ،د .رضوان الرقبدي،
جملة عامل الفكر مج  40ع 2004 2م.
استراتيجيات التواصل من اللفظ إىل اقإمياءة ،سعيد بن كراد ،جملة عالمات،
العدد 2004 - 21م.
األفعال الكالمية عند األصوليني دراسة ضوء اللسانيات التداولية ،مسعود
صحراوي ،جملة اللغة العربية العدد  10اجلزائر 2004م.
البيان احلجاجي إعجاز القرآن الكرمي سورة النمل إمنوذجاًً(حبث) ،عبدد
احلليم عيسى جملة التراث العربدي ،احتاد كتاب العرب دمرق العددد 102
السنة السادسة والعررون  -نيسان 2006م.
حتليل اخلطاب من خالل النظرية احلديثة أو التلفظ ،حممد حيىي ،جملدة اللغدة
واألدب ،جامعة اجلزائر ع  14ديسمرب 1999م.
التعبري عن الذاتية اللغة تقومي املقاربة الوصفية ،كاترين كرسربا أوكيدوين،
جملة لغة العرب ،والفكر العاملي ،مركز اقإمناء القومي عدد 7بريوت 1989م.
احلجاج الدر اللغوي الغربدي ،بوزناشة نور الدين ،جملة علوم إنسانية
جملة دورية ،اجلزائر ،السنة  7العدد 2010 - 44م.
احلجاجيات اللسانية عند إنسكومرب وديكرو ،د.الراضي رشيد ،جملة عدامل
الفكر ،العدد  1مج  34الكويت 2005م.
الررط بإن وإذا القرآن الكرمي (حبث) ،د .علي فودة ،جملة كلية اآلداب،
جامعة الرياض مج 4السنة السابعة.
فن االلتفات مباحث البالغيني (حبث) د.جليل رشيد فداحل ،جملدة آداب
املستنصرية ع 1984 - 9 -م.
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املفاهيم األدبية النقد األدبدي احلديث ،الريخ بو قربة ،جملة عالمات
النقد ،جدة السعودية ،ح  40مج  10يونيو 2001م.
مفهوم احلجاج عند بريملان وتطور البالغة املعاصرة ،حممد سامل ولد سامل
حممد أمني ،الكويت ،جملة عامل الفكدر ،م  - 28ع  3ينداير  -مدار -
2000م.
مفهوم النص عند املنظرين القدماء ،حممد الصغري بنايت ،جملة اللغدة واألدب،
جامعة اجلزائر  124ديسمرب 1997م.
النظرية احلجاجية البالغة العربية تكاد تكون مفقودة ،علي سلمان مقدال
صحيفة الوسط البحرينية العدد  2750مار 2010م.
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املصادر األجنبية
Benveniste, problems de linguistigue generale Gallimard, paris,
1966
●

●

Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguisingue, larouss,

 paris, 1999 p: 116.نقالً عن السياق ومقتضى احلال مفتداح العلدوم
متابعة تداولية (حبث) باديس هلوميل ،جملة املخرب ،جامعة بسدكرة اجلزائدر،
العدد 2013 - 9م.
l, argumetation: principes etmethods1984
●

●

 O.Ducrot, les echlles argumentationنقدالً عدن احلجداج واملعدىن
احلجاجي(حبث) أبو بكر العزاوي ،ضمن كتاب التحاجج طبيعته وجماالتده
ووظائفه ،تنسيق محو النقاوي منرورات كلية اآلداب والعلدوم اقإنسدانية
الرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  134اململكة املغربية جامعدة حممدد
اخلامس ،مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء ط2006 - 1م.
●

Perlmanet et Tyteca lagumentation op.cit
Philippe Breton, I, argumentation dans la communication, cabah e,
dition, Alger janvier 1998
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د .مثنى كجظم
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جدق

مواليد مدينة اخلالص/دياىل.
دكتورا فلسفة اللغة العربية وآداهبا/اجلامعة املستنصرية.
عضو االحتاد العام لألدباء والكتاب العراق.
عضو نقابة الفنانني العراقيني.
عضو رابطة النقاد العراقيني.
عضو رابطة التدريسيني التربويني.
حاصل على درع التربية من املديرية العامة لتربية دياىل عام 2011م.
حاصل على كتاب شكر من اجملمع العلمي العراقي عام .2013
حاصل على درع التميز من احلكومة العراقية جلهود العلمية والثقافية عدام
.2014
حاصل على درع السياب األدبدي عام 2014م.
حاصل على درع الكميت الثقا عام 2014م.
حاصل على شهادة طرق التدريس بدرجة امتياز وشهادات تقدير أخرى
من جهات ثقافية وأدبية وإعالمية.
أستاذ اللغة العربية إعدادية اخلالص للبنني.
أستاذ األدب املقارن والنثر الف احلديث كليدة اآلداب/جامعدة اقإمدام
الصادق.
نرر دراساته ومقاالته األدبية والنقدية صحف كثرية ،فضالً عن مراركته
الندوات واملهرجانات الثقافية واألدبية.
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