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مقدمة

مقدمة:
متنكعة ،كذلؾ بيف
مقدمةّ :ينبني الخطاب الحجاجي الغربي عمى مسالؾ
ٌ
معرفية ٌ
لسانيا
ككنو خطابا ببلغيا مثؿ :أعماؿ (شايـ برلماف) ك(ألبريخت تيتيكا) ،أك خطابا
ٌ

منطقيا مثؿ :أعماؿ
مثؿ :أعماؿ (أكزكالد دكرك) ك(جكف كمكد أنسككمبر) ،أك خطابا
ٌ

(ستيفف تكلميف) ك (بكؿ غرايس) ،...فيؤالء كمنذ خمسيف سنة عمى األقؿ يثابركف
النظرية مرتبة
مف أجؿ إقامة نظرٌية
حجاجية ناضجة المعالـ ،كبالفعؿ بمغت ىاتو ٌ
ٌ
مما دعا العرب إلى إقامة
ليست باليسيرة أتاحت ٌ
النجاعة في تحميؿ الظٌاىرة المٌغكيةٌ ،
إشكالية تمقييا .كقد انخرط في األمر مف
المعاممة الجادة معيا ،كذلؾ باالنخراط في
ٌ

الباحثيف العرب تمثيبل ال حص ار (عبد المٌو صكلة ،عزالديف الناجح ،أبكبكر العزاكم،

محمد طركس ،رشيد الراضي ،محمد العمرم .)...فأكلئؾ كغيرىـ مف الذيف راىنكا
الحجاجية الغر ٌبية ،فعممكا عمى متابعة تشكبلتيا غر ٌبيا
عمى االستفادة مف الخطابات
ٌ

حيينيا عر ٌبيا فقدمكا في ذلؾ كتاباتّ.
كت ٌ

طبيقية
ٌ
لتقييـ حدكد الكفاية التٌ ٌ
أىـ المقاربات التي تسعى ٌ
كتعد دراسة التٌ ٌ
مقيات أحد ٌ

عية لمساءلة
فعالية الكفاية ٌ
النظرية ،فيحصؿ كالحاؿ ىذه؛ أف تمنح الشر ٌ
كتحديد مدل ٌ
التنظير كالتطبيؽ كاإلبداع فحصا كتقكيما كنقدا كاكماال.

قدمكا كفايات
فأكلئؾ الدارسكف مف خبلؿ ممارستيـ لمظٌاىرة
الحجاجية ،يتٌضح ٌأنيـ ٌ
ٌ

كتطبيقية نممؾ أف نتناكليا مساءلة ،كنحكـ حكليا تحميبل ،كذلؾ مف خبلؿ
نظرٌية
ٌ

مجمكعة مف األسئمة تمثمت في :ما ّحدود ّكفايتيم ّالنّظريّة ّوالتّطبيقيّة؟ وكيفّ
ّصور ّالخطاب ّخصوصا ّالقرآني؟ّ
استثمروا ّالخطاب ّالحجاجيّ ّالغربي ّفي ّتحميل ّ
وىل ّىناك ّمحدودية ّفي ّأدائيم ّالتّطبيقي؟ وما ّالمساحات ّالشرخة ّبين ّتنظيرىمّ
وتطبيقيم؟ّوىلّتعدّّكتاباتيمّمؤسسةّأمّأنياّكتاباتّعارضةّشارحةّوفقط؟ّوماىيّ
الحداثةّفيّمؤلفاتيم؟ّوىلّيمكنناّاستغاللّإمكاناتّمدونتيمّ
ّ
حالّإشكاليّةّالتراثّو
لندعمياّبالبحثّوالتّحميلّونتباحثّآفاقيا؟ ىذه األسئمة ىي التٌي دفعتني إلى تحميؿ
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مــــــقــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ:
فاستقر البحث عمى العنكاف اآلتي :الدراساتّالحجاجيّةّعندّالمسانيينّ
المدكنات
ىذه
ٌ
ٌ
العربّالمحدثين.

الرغبة في االطٌبلع عمى
أىـ سبب دفعني الختيار ىذا العنكاف :ىك ٌ
كلع ٌؿ ٌ

أف ىذا المكضكع لـ ينؿ
التٌحميؿ الحجاجي كمعاينة كاقعو عند المٌ ٌ
سانييف العرب ،كما ٌ

الدراسات العر ٌبية.
حصتو مف البحث في ٌ
ٌ

يدم ،كصفا كاستق ار نء ،فقد استدعى ذلؾ
كنظ ار لككني أقكـ بتحميؿ
المدكنة التٌي بيف ٌ
ٌ

سانية العر ٌبية الحديثة،
اعتمادم المنيج الكصفي؛ حيث سأحمٌؿ الكتابات
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

الحجاجية مكضكع
النظرية
استقرتو مف معطيات نظرٌية
أ
استنادا إلى ما
ن
كتطبيقية في ٌ
ٌ
ٌ
الٌدراسة.

فية بينيا،
كسأحاكؿ أف أصؼ ىذه الكتابات كأبحث عف العبلقات التٌكاف ٌقية كالخبل ٌ

كلتحقيؽ ىذا فقد قسمت البحث إلى :مقدمة كمدخؿ كثبلثة فصكؿ كخاتمة ،إذ؛ سيبدأ
الحجاجية الغر ٌبية كالكتابة
البحث بمقدمة تبرز فييا المعاممة الجادة بيف الكتابة
ٌ

أتطرؽ فيو لخمفيات الظٌاىرة
الحجاجية العر ٌبية ،ث ٌـ ستردؼ ىذه المقدمة بمدخؿ
ٌ
ٌ

الحجاجية
النظريات
األكؿٌ :
ٌ
ٌ
الحجاجية قديما كحديثا ،كبيذا سنتناكؿ في الفصؿ ٌ

أما الفصؿ الثاني:
المٌسانية الغر ٌبية مف حيث؛ األصكؿ كالمبادئ
المنيجية كالتٌ ٌ
ٌ
قنياتٌ ،

سانية العر ٌبية الحديثة مرٌك از عمى مادة البحث
الدراسات
فسأتناكؿ فيو ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

الحجاجية
الدراسات
أما الفصؿ الثالث كاألخير فأتناكؿ فيو ٌ
ٌ
كمنيجٌية التٌحميؿ التٌكافقيٌ ،

منيجية التٌحميؿ األحادم .فبالنسبة لمفصميف الثاني
سانية العر ٌبية الحديثة ذات
ٌ
المٌ ٌ

الحجاجية العر ٌبية الحديثة كتحميميا رأينا
سانية
ٌ
كالثالث كبعد االطبلع عمى الكتابات المٌ ٌ
نخصو بفصؿ:
ٌأنو يمكف تقسيميا إلى قسميف كؿ قسـ
ٌ

2

مــــــقــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ:
ألنيا
بالدراسات
قسـ نعتناه ٌ
افقية؛ كذلؾ ٌ
الحجاجية المٌسانية العر ٌبية الحديثة التك ٌ
ٌ

كتكافؽ فيما بينيا بتقريب مفاىيـ بعضيا
النظريات
تستعمؿ جميع ٌ
ٌ
الحجاجية الغر ٌبية ٌ
النظرٌية
لحجاجية
كالنظرٌية ا
المنطقية ك ٌ
مف بعض أثناء التٌنظير كأثناء التٌطبيؽٌ ،
ٌ
ٌ

سانية .كنقصد
النظرٌية
الحجاجية
النظرٌية
الحجاجية
الفمسفية ك ٌ
الببلغية ك ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
بياتو الكتابات تمثيبل :كتابات (عبد المٌو صكلة ،كتابات عزالديف الناجح  .)...كقسـ

ألف ىاتو
آخر نعتناه بالدراسات
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
سانية العر ٌبية الحديثة األحادية؛ كذلؾ ٌ

النظريات عف بعضيا البعض ،فك ٌؿ نظرٌية ليا نسقيا الخاص
الكتابات تفرز ىاتو ٌ

المنطقية
الفمسفية ليا نسقيا ،ك
فالنظرٌية الببلغية ليا نسقيا ،كالمٌسانية ليا نسقيا ،ك
بيا؛ ٌ
ٌ
ٌ

النظريات منفصمة عف بعضيا البعض أثناء التٌنظير
ليا نسقيا ،لذلؾ نعثر عمى ىاتو ٌ

الحجاجية الحديثة ،كنقصد بياتو الكتابات
أك التٌطبيؽ في ىاتو الكتابات العر ٌبية
ٌ

تمثيبل :كتابات (أبي بكر العزاكم ،كتابات محمد طركس ،كتابات رشيد الراضي،
كتابات محمد العمرم.)...

كفي سبيؿ بناء المكضكع كصياغتو اعتمد البحث مجمكعة مف المصادر كالمراجع
األسمكبية) لعبد اهلل صكلة،
أىـ خصائصو
ٌ
منيا( :الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

كتطبيقية في الببلغة الجديدة )-لحافظ
(الحجاج مفيكمو كمجاالتو – دراسات نظرية
ٌ
مصنؼ في الحجاج) لشايـ بيرلماف
إسماعيمي عمكم( ،الخطابة) ألرسطكٌ ( ،

كألبريخت تيتيكا( ،الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي -دراسات في الببلغة الجديدة)-
لحافظ إسماعيمي عمكم...
كمنو ككرمو كلطفو ،ثـ الشكر
كفي الختاـ ال يسعني إالٌ أف أحمد اهلل عمى تكفيقو ٌ

الجزيؿ لؤلستاذ المشرؼ؛ األستاذ الدكتكر ''صبلح الديف زراؿ'' الذم ال نجد لو جزاء

عمي
خي ار مف الدعاء لو بظير الغيب ،ككؿ أساتذة جامعة مكلكد معمرم الذيف ليـ ٌ
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أما إخكاف الصفا كخبلف الكفا فبل أجد ليـ خي ار مما قاؿ ابف الحاجب -
فضؿ كبيرٌ ،

رحمو اهلل :-

م فما  زلتـ حضك ار عمى التحقيؽ في ىخمىدم
ٍ
إف غبتي يـ صكرةن عف ناظر ٌ
مث يؿ الحقائؽ في األذىاف حاضرةه  كا ٍف ً
ترد صكرةن في الخاروج ت ًج ًد
رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو الكريـ.
كالحمد هلل ٌ

4

ّ
ّ
مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّ
فـــيّالخــــــــــمفيـّـات)

ّ
ّ
ّ
ّ
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
جدت
مبنية عمى االختبلؼ كاالحتماؿ كالتأثير ،إذ ٌ
ّيتيح المشيد السكسيكتاريخي الحديث بؤ ار ٌ
فيو الحكادث في جميع المجاالت ،فعمى مستكل السياسة مثبلنجد" :أكضاعا كتقمٌبات كلٌدت

االختبلؼ في الرأم كفتحت فضاء لمخطاب كالخطاب المضاد سكاء كاف ذلؾ االختبلؼ
الحر لمخطاب السياسي الذم يبدك أكثر إقناعا
طريقة في ممارسة الحكـ تقكـ عمى االختيار ٌ

األساسية مثمما كقع بيف
مف غيره أك كاف صراعا بيف ايديكلكجيات تختمؼ في خياراتيا
ٌ
الماركسية كالرأسمالية" .1كفي االختبلؼ ذاتو كعدـ فتح المجاؿ لمتحاكر ذكر تاريخ أكركبا

لمنظـ
أسمالية ،كذلؾ خبلفا ٌ
اكية لعدـ مفاكضتيا ٌ
الحديث انييار ٌ
النقكد الر ٌ
النظـ االشتر ٌ

اكية ككنيا رأيا مختمفا فتستغميا في تعديؿ برامجيا،
أسمالية التٌي كانت تصغي لنقكد االشتر ٌ
الر ٌ

كاذ ذاؾ فػ ":النظاـ الرأسمالي استفاد فائدة كبرل مف النقد الذم كانت تكجيٌو إليو الماركسية

النظـ االشتراكية
باستساغتو كتحكيمو إلى عكامؿ تعديؿ كتقكية  ...ككاف مف أسباب تياكم ٌ

كسد األذف أماـ النقد الرأسمالي" .2كمف عدـ احتراـ االختبلؼ
العممية اكتفاؤىا بما عندىا ٌ
ٌ

التشبث باليقيف تياكل االشتراكي كفتح المجاؿ لمرأسمالي كي يتمركز؛ فكاف لو أف
كالرأم ك ٌ

حقٌؽ فرضياتو كبرامجو ،كدعا اإلنساف المعاصر بتأثيراتو المقنعة لبلنخراط كاالندماج في
معادلة اإلنتاج كاالستيبلؾ المادم كالمعنكم ،3كقد استغمت المٌغة لتقكـ ىنا بدكر الكسيط في

اإلقناعية ،فيغرس في اإلنساف بذلؾ" :اإلقباؿ عمى السمعة لما
التركيج لممعادلة كبحث سبميا
ٌ

تقدـ
كلكنيا ٌ
إما في مظيرىا أك في فعاليتيا كىي تطكرات مفتعمة ٌ
يستحدث فييا مف تطكرات ٌ


تأسست سياسيا قديما.
أف الظاىرة ا
ٌ
تتحرؾ في فمكيا ،كما ٌ
 اخترنا السياسة ٌلحجاجية ٌ
ألف المجاالت األخرل تكاد ٌ

1
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
 -حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتابٌ ،

إلى اليكـ ،فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج ،إشراؼ :حمادم صمكد ،دط .المطبعة الرسمية لمجميكرية التكنسية ،جامعة

اآلداب كالفنكف كالعمكـ اإلنسانية تكنس ،1كمية اآلداب ،منكبة ،سمسمة آداب ،مجمد ،ص.24
 -2المرجع نفسو ،ص.24
 -3المرجع نفسو ،ص.24
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
فاإلشكالية التأثيرٌية أصبحت ىي البؤرة التي تراىف عمييا
في صيغة مفتعمة" .1كعميو؛
ٌ
المجتمعات الحديثة ،سكاء عمى المستكل المادم أك المعنكم ،خصكصا المستكل المادم

الذم حممتو الصكرة فغطٌى عمى الجانب المعنكم حديثا فبالنسبة لمجسد مثبل :يؤ ٌكد (دايفيد
إف الجسد في مجتمعاتنا الغر ٌبية ،ىك إذف عبلمة الفرد ،كمكاف
لكبركتكف) ىذا األمر قائبلٌ " :
2
تتغيا اإلقناع
كتميزه" فجسد الفرد كاألمر كذلؾ؛ ىك تجميؿ كجذابة كلطافة تأثيرية ٌ
اختبلفو ٌ

التميز .كىي الحاؿ التي دعت اإلنساف (اإلقناعي ،النجكمي المختمؼ)
باالختبلؼ كالنجكمية ك ٌ

إلى إبداع المٌغة كمكقعتيا في كسائؿ اإلعبلـ ،فكاف لو بذلؾ" :خطب كممارسات اكتسحت

3
أف الميديا ىي الحاممة
كسائؿ اإلعبلـ"  ،كعمى ذكر كسائؿ اإلعبلـ ٌ
فإننا نشير إلى ٌ

اإلقناعية التأثيرٌي ة بشكؿ كبير ،فجعمت اإلقناع كالتأثير قيمة سكقية بامتياز،
لممسؤكلية
ٌ
ٌ

يسيرىا أشخاص غايتيـ التأثير في المتمقي ،فعمى مستكل آلة
فأجيزة الميديا ىي آالت ٌ

عمؽ في نظاـ
التمفزيكف كىك مكاف اجتماع
ٌ
التأمؿ كالتٌ ٌ
األغمبية مف الناس ،نجد األمر يثير ٌ
فالنتيجة التٌي يمكف
تسير فيو ،ككذا األشكاؿ التأثيرٌية التٌي يحكـ ضبطيا فيوٌ ،
األحداث التٌي ٌ
الرفاىية لصالحناٌ ،أنيا
يخيؿ لنا ٌأنيا تتيح المعمكمة ك
ٌ
أف نصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه اآللة التٌي ٌ

عبارة عف مجتمع لو ميكانيكو الخاص كتركسو المحكمة ،ففرضياتو كبرامجو مدركسة ألجؿ

بأف" :ىذه اآللة المركبة أم المجتمع تخضع ألدكات ضبط
المتمقي ،كعميو يمكف أف نؤ ٌكد ٌ

محددة ،كدكر أدكات الضبط كالتحكـ ىذه ىك
كتحكـ تيدؼ إلى تكجيييا نحك استراتجيات ٌ
المجتمع...إننا
إحكاـ السيطرة عمى المحاكر كالحركات المختمفة التٌي تتٌـ داخؿ ىذه اآللة أم
ٌ

أف كؿ آلة
نستخدـ كممة آلة ىنا بالمعنى العممي بطبيعة الحاؿ كليس لمجرد المجاز ،ذلؾ ٌ
 -1حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
إلى اليكـ ،ص.24
 -2دايفيد لكبركتكف ،أنثركبكلكجيا الجسد كالحداثة ،تر :محمد عرب صاصيبل ،ط .4بيركت ،1331 :المؤسسة الجامعية
لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،ص.71
 -3المرجع نفسو ،ص.1
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
معينة" ،1كعميو فالتفكير
تـ تصميمو كضبطو ألداء كظيفة أك كظائؼ ٌ
ىي عبارة عف نظاـ ٌ

المتعددة" ( ،)multimediaالتٌي تممؾ المعمكمة
في التمفزيكف ىك تفكير في كؿ "الكسائط
ٌ
كتسيرىا
ٌ



كفقا اليديكلكجيتيا ،أك ما يمكف" :أف نسميو باإليديكلكجيا الناعمة"

(  )softideologieكالتٌي تتمثؿ في تمؾ الجرعات اليكمية بؿ المٌحظية التٌي تبثيا كسائؿ
المتعددة ( )multimediaكانتشار شبكة االنترنت عمى
اإلعبلـ الحديثة ،ككذلؾ الكسائط
ٌ
المستكل العالمي .ىذه الجرعات تتغمغؿ كتنساب إلى عقكؿ المشاىديف كالقراء كالمستمعيف

يتـ في
متخذيف الكسائط
ٌ
المتعددة كاالنترنت ...بيدكء كببل ضجيج عمى عكس ما كاف ٌ

السابؽ" ،2ىكذا إذف االيديكلكجيا تمارس نمكذجيا بطرؽ مخادعة مستغمة كمية مف الجميكر

لتميزىا
ذات باؿ ،فقد شكمت ىذه اآلالت صدمات عمى اإلنساف المعاصر لكقت طكيؿ ٌ

بالذكاء الصناعي الذم ليس متاحا لكؿ إنساف ،كاٌنما تممكو مجمكعات بشرية قميمة يساعدىا

عمى تجسيد فعؿ الييمنة كحيازة المعمكمات كرمييا في الضعفاء عمى شكؿ نتائج عجيبة

سريعة الكاحدة تمكل األخرل فيصعب بذلؾ تتبع أسبابيا ليزكؿ عجبياٌ ،إنيا الييمنة أك

إقناعية ممكقعة في الكسائط أك
الصراع مف أجؿ رأس ماؿ يتمثؿ في ممكية المعمكمات بمغة
ٌ
اعية كبعض
الميديا ،مثمما كاف تقميديا أك في سياؽ قديـ تمميؾ األراضي كالحقكؿ الزر ٌ

اآلالت ،كعميو فاألمر ليس إنتاجا فحسب بؿ ىذا اإلنتاج يرافقو أك يركز فيو خطاب لغكم
يتميز بالبعد اإلقناعي يعمؿ عمى اإلشيار كالتسكيؽ ،فالمٌغة الميديائية بيذا التصرؼ تحتاج
ٌ
إلى متمؽ مف جنس ذكائيا كاالٌ انخرط فييا بدكف شركط ،ىذا مف جية إذا اعتبرنا الميديا،

ايديكلكجية كناعمة برؤية (بكرديك) ،كمف جية إذا جردنا الميديا مف االيديكلكجيا كجعمناىا
ٌ

فإف اإلنتاج كالسمعة المادية كالمعنكية التٌي تتمكقع في اآلالت  -ميما كاف -
حسنة ٌ
النية ٌ
 -1بيير بكرديك ،التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،تر :دركيش الحمكجي ،ط .1دمشؽ ،4772 :دار كنعاف ،ص.44
كتسييرىا كالتأثير بيا قدر المستطاع في كمية كبيرة مف
 -اخترعت الكسائؿ كاآلالت أك أجيزة الميديا ألجؿ المعمكمة
ٌ
المتمقيف.

 -2بيير بكرديك ،التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،ص.42
8

مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
فيكرر محاسنيا .كعميو فاإلشيار المٌغكم
تحتاج إلى خطاب لغكم إقناعي يشيرىا
كيسكقيا ٌ
ٌ

اإلقناعية الحجاجية تتٌـ مف أجؿ البضاعة ميما كانت النكايا حسنة أـ سيئة .كىك
كالتكجييات
ٌ
يحكؿ المٌغة إلى إشيار حجاجي مكجكد فييا كىذا أمر غاية في الطبيعية ،كقد
األمر الذم ٌ
"إف كؿ كبلـ ىك إشيارم
أحسف كبير
الحجاجييف المٌ ٌ
ٌ
سانييف( دكرك) أداء ىذا الكصؼ فقاؿٌ :
في جكىره .كليس الكبلـ إشياريا ،فقط لككنو يحمؿ بعض المعمكمات التٌي تجدىا تفرض

ألف قيمتو الداخمية تطابؽ المتتالية التٌي يعمف عنيا ذلؾ الكبلـ.
مٌ ،
بعض النتائج؛ ٌإنو إشيار ٌ
تقدـ ممفكظاتنا ذاتيا بمعزؿ حتٌى
إف ما يريد قكلو ،ىك ما يريد أف يجعؿ اآلخر يقكلو .ىكذا ٌ
ٌ
1
إف الميديا
عف كفاءتيا في تأسيس برىنة ،بكصفيا أصؿ خطاب حجاجي أك استمرار لوٌ ".

التميز كاالختبلؼ كاإلبداع
بمغتيا
الحجاجية أتاحت الفرص لمشاركة الجميع في إبداء الرأم ك ٌ
ٌ

تكصية ،فتتاح بذلؾ النماذج
مسؤكلية أك
ألية
كالحرية كصياغة ٌ
ٌ
ٌ
النماذج التٌي ال تخضع ٌ
كتراجع مراجع الفيـ كتثار الحكارات كالمناقشات في جميع المجاالت في إطار الديمقراطية،

كثقافية ...تشابكت متكجة في
سياسية كاقتصادية
حصؿ ديمقراطية
ٌ
ٌ
كعميو فالمجتمع الحديث ٌ

جميكرية سكسيكالكتركنية نشيطة كسريعة ،فأضحى بذلؾ االختبلؼ كالتناظر كالتشاكر يتدخؿ

لتسد الثغرات أماـ التعتيـ كالمماطمة كالتحريؼ الذم يزدىر عف طريؽ
فيو عنصر السرعة
ٌ

البطء الكرقي المطكم في الرفكؼ كاإلدارات ،...فاآلفاؽ كاألمر كذلؾ لمحكار كالتشاكر
كالتناظر المٌغكم الممكقع ميديائيا .األمر الذم يستدعي إقامة منطؽ كضكابط كاستراتجيات
الميديائية التٌي تقبض عمى الجميع كبالحشكد سكاء بكعي منيـ
أسس لمخطابة
ٌ
عامة .كفعبل ٌ
تتـ في الكسائط المحيطة
ألف الخطاب العاـ كالمٌغة
ٌ
أك بغير كعي فالجميع ينخرط ٌ
الجماعية ٌ
 -1أكزكالد دكرك ،السبللـ الحجاجية ،تر :صابر الحباشة ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو  -دراسات نظرية
كتطبيقية في الببلغة الجديدة ، -إعداد كتقديـ :حافظ إسماعيمي عمكم ،ط .1األردف ،4717 :عالـ الكتب الحديث،
ص.12

ألنيا تحارب التٌعتيـ فبل يجد
يتـ مستعجبل  ،إالٌ ٌأنيا
ايجابية ٌ
ٌ
 السرعة كاف كانت سمبية في التأسيس لمقضايا ٌألف األمر ٌ
حجاجية ،زد عمى ذلؾ ٌأننا نقصد السرعة
المعتٌـ الفرصة لممراكغة ،كما ٌأنيا تتيح التنافس في التٌعامؿ مع المعمكمات بطريقة
ٌ

في النشر .فبالنشر نضمف مشاركة الجميع في التحميؿ.
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
بنا أك التي أصبحت جزءا منا بحكـ حمؿ ىاتو الكسائط لمٌغة التٌي ىي ممؾ الجميع ،إف

بتتبع لغتو
بطريقة أخبلقية أك غير أخبلقية  .كالجميع مطالب في ىذه المنطقة شاء أـ أبى ٌ

(سماعا ،مشاىدة ،قبكال ،رفضا) في إطار الحكار الفكرم المحمكؿ لغكيا الممثٌؿ لخصائص
ألف المٌغة مكجكدة في ذاتوّ .
ألف األمر يضايقو مف كؿ جية ،بؿ مف ذاتو ٌ
العكلمة الجكىرية ٌ
منيجيات لتحميؿ الحكار فيفتح المجاؿ
إف ىذا المشيد دعا المحمٌؿ المعاصر إلقامة
ٌ
ٌ

لمعاني الحكار كلشركطو كمثؿ التي طرحيا (إدغار مكرغاف) في كتابو (المنيج) كالتٌي ىي
التعددية كتنكع كجيات النظر .فكؿ مجتمع يتضمف
األكؿ لمحكار ىك
ٌ
كالتالي ٌ " :
إف الشرط ٌ
معرفية جد
أفرادا مختمفيف ذىنيا كنفسيا ككجدانيا؛ أم لدييـ االستعداد لتبني كجيات نظر
ٌ

الحد مف السمككات النمطية بتجمي
متنكعة...ك تسمح الكقائع أك الشركط المساىمة في
ٌ
فإف ىذه االختبلفات تتجمى بشكؿ كاضح
االختبلفات الفردية عمى كؿ المستكيات .كطبعا ٌ

النقاشات الفكرية .يقتضي
داخؿ المجتمعات التٌي تنتعش فييا الممتقيات كأنكاع التٌكاصؿ ك ٌ
يعزز االنفتاح الفكرم كيسيـ في
مما ٌ
الحكار الفكرم تبادؿ األفكار كالمعمكمات كاآلراءٌ ،

الدغمائية كالتعصب كالتطرؼ .تستدعي ىذه التٌبادالت ،التنافس كالتعارؼ كبالتالي
مكاجية
ٌ
صراع األفكار كالتصكرات حكؿ العالـ (رؤل العالـ).

تحكؿ مف صراع لؤلفكار إلى عنؼ
ٌ
يتعيف أف يخضع ىذا الصراع لقاعدة الحكار ،كا ٌال ٌ

جسدم .لذلؾ ،مف الكاجب اإلقرار بيذه القاعدة كأساس لكؿ حكار فكرم ،حيث يصبح
الدليؿ كالبينة إلقناع اآلخريف.
النقاش محف از لمخياؿ كلممحاججة كلمبحث عف ٌ
سبللية)،
كعندما يككف المجتمع
ٌ
اثنية ( ٌ
متعدد الثقافات كيككف لمفرد انتماءات عديدة ٌ

فإف الصراع بيف ىذه االنتماءات كالمعتقدات يمكف أف
فمسفية،
لغكية،
ٌ
ٌ
سياسيةٌ ،
ٌ
عقائديةٌ ... ،
 -يمثؿ السكفسطائيكف أنمكذ جا ليذا .ينظر قيمتي العدؿ كالظمـ عند :محمد الكلي ،تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف
جكرجياس كفيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،إعداد كتنسيؽ :محمد مشباؿ ،ط .1الرباط ،4712 :دار األماف،
ص 24كما بعدىا.
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
ألف المكاجية بيف األفكار المتناقضة تخمخؿ التصكرات
يككف مصد ار لنقاشات ساخنةٌ .
الراسخة ( أم ما يصطمح عميو بالمعتقد) كتكلد لدل األفراد الشككؾ كعدـ الرضى كاعادة

فعالية
النظر كالتٌقصي كالبحث 1".كمف ضخامة كغ ازرة ىذا النص يذىب (الخطابي) مؤكدا
ٌ
ٌ

الفعالية الناجمة عف الحكار الفكرم في النقط
يمكننا اختزاؿ
ىاتو الشركط يقكؿ" :ىكذا
ٌ
ٌ

التالية:
ٌ

 االستقالليّةّالنسبيّةّلألفكار
 انبثاقّمعارفّوأفكارّجديدة
تطورّمواقفّنقديةّلدىّجميعّاألطرافّالقابمةّبمبدإّالحوار
ّ

كعندما يتٌسع ىذا الحكار ليشمؿ األفكار كالمعارؼ المنبثقة مف ثقافات أخرل مغايرة،
كتتطكر الركح النقدية،
النظريات كالتٌصكرات
آنذاؾ تتش ٌكؿ
إمكانيات التٌبلقح بيف ٌ
ٌ
ٌ

أىمية الحجاج لتدبير االختبلفات
النزعة
المتأرجحة بيف ٌ
الككنية ...كىنا تبرز ٌ
النسبية ك ٌ
ٌ

كالتعارضات بيف األطركحات كالمكاقؼ".

2

حد سكاء ،كبيذا
فالتكاصؿ ضمف ىذا ىك أمر حجاجي ،فيك مقترف بالحجاج كاألخبلؽ عمى ٌ
أف الحكار كالتفاىـ
يمكف الحديث عف التراضي العقبلني يقكؿ (الخطابي)" :يتٌضح إذفٌ ،

الحجاجية .لذلؾ اقترف التكاصؿ
العممية
كأيضا الصراع كاالختبلؼ ،تدخؿ جميعيا في صمب
ٌ
ٌ

تحدد العبلقة بيف المتخاطبيف ،مف
معايير
أخبلقية ٌ
ٌ
ألف ىناؾ ٌ
بالحجاج كما اقترف باألخبلؽٌ ،
-Edgar Morin, La méthode, 4, Les idéés, Leur habitat, Leur vie, Leur murs, Leur

1

organisation, ed, du seuil, paris, 1991.
نقبل عف :عزالديف الخطابي ،في الحاجة إلى حكار فمسفي أك مف أجؿ عقبلنية تكاصمية كحجاجية ،ضمف كتاب ،الحجاج
كاالستدالؿ الببلغي دراسات في الببلغة الجديدة ،إشراؼ حافظ إسماعيمي عمكم ،ط ،4711 .1دار كرد األردنية لمنشر
كالتكزيع ،ص.55/52
 -2عزالديف الخطابي ،في الحاجة إلى حكار فمسفي أك مف أجؿ عقبلنية تكاصمية حجاجية ،ضمف كتاب ،االستدالؿ
الببلغي ،ص.51
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
أبرزىا االلتزاـ بأخبلقيات الحكار ...بيذا المعنى يمكف الحديث عف التٌراضي العقبلني الذم
بالحؽ في االختبلؼ كبالحكار بيف الثقافات المختمفة
تقترف فيو ثقافة االعتراؼ باآلخر
ٌ
المتعددة التٌي يمكف اعتبارىا متكافئة مف حيث ككنيا أجكبة محدكدة كمخصكصة
كالتجارب
ٌ
اطية التٌي تقتضي كسمكؾ ،معرفة
عف تساؤالت عامة كمشتركة ،كتمؾ ىي الثقافة الديمقر ٌ

كمعايير النقاش كبأخبلقياتو كااللتزاـ بيا ،حيث تككف الغمبة ألفضؿ حجة كحيث تحؿ
بقكاعد
ٌ
إف
حجة السمطة...
سمطة
ٌ
الحجة محؿ ٌ
ٌ
كيمكننا القكؿ مع الباحث التكنسي حمادم صمكدٌ ،
الضيؽ كاٌنما بالمعنى الكاسع
العصر الحالي ىك عصر الخطابة بامتياز ،ال بالمعنى التٌقني
ٌ

كالعميؽ الذم يشير إلى مختمؼ التٌيارات المتفاعمة كالمتصارعة في إطاره .كسيككف االىتماـ
1
إف ىذا الذم أكرده
بالحجاج ،انخراطا في ركح العصر المتمثمة في تقكيض كؿ النزاعات" ٌ

بخمفية مصكغة
الحجاجية في آف كلكف
اصمية
ٌ
ٌ
(عزالديف الخطابي) ىك مف أجؿ العقبلنية التك ٌ
فمسفية عامة.
بمغة
ٌ

كحيف ال نبتعد عف ىذا؛ نجد الباحث (طو عبد الرحماف) يقيـ العبلقة بيف التكاصؿ
تقنية ،كألجؿ الحكار كبمٌغة التٌداكؿ الفمسفي يقكؿ (طو عبد
فمسفية
كالحجاج كلكف بمغة
تداكلية ٌ
ٌ
ٌ
إف األصؿ
مبر از مركزية الحكار في كينكنة اإلنساف مبديا في اآلف ذاتو ٌ
أىميتوٌ " :
الرحماف) ٌ

األكؿ كانت حقيقة حكارية؛ كىذا
في الكبلـ ىك الحكار ،فحقيقة الكبلـ الذم تكمٌـ بو اإلنساف ٌ

ثـ دخمت فيما بعد عمى
الحكار ...كاف مكصكال بالفطرة كمكصكال بالكجكد كمكصكال بالركحٌ ،
أىميات
محددة  ...كمف كجية نظرم ،لمحكار اليكـ
الحكار تيذيبات كتقنينات كضكابط
ٌ
ٌ

2
يعيف لؾ االحكار الحقكؽ كالكاجبات
أىمية
أىمية
خارجية"  .فآليا ٌ
ٌ
داخمية ك ٌ
ٌ
آلية ك ٌ
أىمية ٌ
عديدةٌ :

حؽ االعتقاد
يقكؿ (طو) ..." :يعطيؾ الحكار حقكقا كيكجب عميؾ كاجبات؛ إذ يعطيؾ ٌ
كالقكؿ ،بحيث ترل الرأم الذم تريد ،كيعطيؾ كذلؾ حؽ انتقاد الرأم كاالعتقاد المخالؼ؛ كما
 -1المرجع نفسو ،ص .17،53
 -2طو عبد الرحماف ،الحكار أفقا لمفكر ،الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر ،ط .1بيركت ،4714 :ص .42
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
يستدؿ عمييا ،أم
بد مف أف ٌ
ادعى دعكل ال ٌ
يكجب عميؾ أيضا كاجبات ،فمف اعتقد شيئا أك ٌ
بد لممنتقد الذم يطالب
األدلة عمى
صحة دعكاه كاعتقاده ،كما ٌأنو ال ٌ
يتكلى بنفسو تقديـ ٌ
ٌ

المدعي قبؿ الدخكؿ في االعتراض عمى دعكاه؛ كعميو،
باألدلة مف أف يستمع ٌأكال إلى أدلة ٌ
ٌ

1
بأف
القكة
االستداللية لئلنساف"  ،كداخميا ٌ
ٌ
يعيف لؾ الحكار ٌ
ٌ
فإف الحكار ىك مجاؿ لممارسة ٌ

فرديتؾ تشتغؿ داخؿ الجمع فأنت بفرديتؾ مكظؼ ألجؿ الجميع ،فذاتؾ ىي مجمكع
أف اإلنساف ليس
فإف الحكار يعكد بؾ إلى األصؿ ،كىذه الحقيقة
ٌ
األصمية ىي ٌ
الضمائرٌ ..." :

أف اإلنساف قد يحاكر ذاتو كما
مفردا ،بؿ ىك جمع ،ىك "ذات" ك"غير" في اآلف نفسو ،بدليؿ ٌ

يحاكر غيره؛ فالعممٌية الحكارٌية متكافقة مع أصؿ اإلنساف مف حيث ٌإنو جمع ،كليس مف حيث

كترسخ في عقكؿ المحدثيف خاصة ،فإذا الحكارٌية مكجكدة بكجكد الجمع
ٌإنو فرد ،كما اشتير
ٌ
اإلنساني في المظير الفردم لمكاحد؛ كىذا ،فبقدر ما أمارس قدرتي في الحكارية مع اآلخريف

أتعرؼ في الحقيقة ،عمى اآلخرية "أك قؿ الغيرٌية المكجكدة في
الذيف ىـ خارج ذاتي ،فإٌني ٌ

الجمعية المكجكدة فيؾ داخميا ،أك بخطاب الضمائر المشتغمة فيؾ
ىذه الذات" ،2كبياتو الركح
ٌ

األىمية الخارجية ..." :كاضح ٌأنيا تقكـ في ضركرة الحكار مع اآلخريف كيفما
فإف
ٌ
طبيعيا ٌ
تضييؽ الحكار بما يجعمو
أف ىناؾ مف الناس مف يرل ضركرة ٌ
كانت آراؤىـ كمعتقداتيـ ،إالٌ ٌ
يتعيف عمى المسمـ أف ال
محصك ار في فئات متجانسة أك مكضكعات متقاربة ،كأف ٌ
يدعي ٌأنو ٌ

بحجة اجتناب
يحاكر إالٌ المسمميف ،كعمى
المسيحييف أف ال يحاكركا إالٌ
المسيحييف ،كىكذاٌ ،
ٌ
ٌ
يعـ كؿ
الجدؿ العقيـ كتحصيؿ الفائدة ،غير ٌأنني أرل ٌ
أف الحكار كاجب إنساني ينبغي أف ٌ

ألف،
المقررةٌ ،
الفئاتٌ ،أيا كانت ،ككؿ المكضكعات كيفما كانت ،عمى شرط االلتزاـ بقكاعده ٌ
في تحقيؽ ىذه الحكارية كتكسيعيا مع جميع األطراؼ كتعميميا عمى جميع المجاالت ،زيادة

قكتو
إنسانية اإلنساف
في معرفة الذات ،فضبل عف معرفة اآلخر ،كزيادة في تحقيؽ
ٌ
ٌ
كتنمية ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.42
 -2طو عبد الرحماف ،الحكار أفقا لمفكر ،ص.43
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
فإنو
االستداللية" .1كعميو ،فياتو
األىميات التٌي ٌ
عددىا (طو) عمى سبيؿ التٌصنيؼ كالتفصيؿ ٌ
ٌ

إنسانية اإلنساف ،فاإلنساف
االستداللية التٌي تحقٌؽ
القكة
ٌ
ٌ
أىمية كاحدة كىي ٌ
جمعيا في ٌ
تنمية ٌ
مكجكد مف أجؿ الظفر بالرأم السميـ المقبكؿ.

ئيسية في المجتمع الحكارم ىذا الذم
لقد أثبتت المٌغة سمطتيا في ىذا األمر ،فيي قيمة ر ٌ

اتية في آف ،كعمادىا مقكلة
فتسييرىا تأثيريا ،فالمٌغة ظاىرة " :كجكدية ظاىر ٌ
يسعى الستغبلليا ٌ
ىايدغر التٌي اعتبر فييا المٌغة ىي الكجكد ،ك ٌأنيا الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،حيث يثكم
في طبقاتيا كؿ شيء ،كفي رحميا كذلؾ تتصارع عكامؿ التأثر كالتأثير معا" 2كىك أمر":

يجعؿ المٌغة باعتبارىا أساس تشكيؿ ىذا المجتمع الجديد ،تدخؿ في قمب الصراع ،أك قؿ ىي
سكقية بالدرجة األكلى ،عمى اعتبار ٌأنيا بضاعة يتٌـ
مف بيده حسـ المكاجية ،فيي ذات قيمة
ٌ

تسكيقيا  ،فتكتسب قيمة تبادلية" .3كلذلؾ فعمى محمٌؿ الخطاب أف يتمكقع في" :مجتمع جديد

الخصكصيات،
نصو اإللكتركني الحدكد ك
ٌ
ىك المجتمع اإلعبلمي ،الذم تبلشت عمى سطح ٌ
بؿ تآكمت اليكيات كاضمحمت الفركقات بيف الشعكب كالثقافات ،إذ؛ التبادؿ الرقمي الخارؽ

لمحدكد العابر لمقارات قد أعمف عف ميبلد مجمكعات بشرية جديدة ،يصطمح عمييا
اضية ،التٌي ال ترضى بمنطؽ المجتمعات القديمة ،حيث يشترط مراعاة
بالمجمكعات االفتر ٌ

الدينية لقياـ مجتمعٌ ،إنو المجتمع االفتراضي /األثيرم ،القائـ عمى
العرقية ك ٌ
غكية ك ٌ
الركابط المٌ ٌ

برامج المعمكمات كشبكات االتٌصاؿ ،في عالـ اصطناعي يقكـ عمى الخياؿ الكسائطي
4
نصا /حكا ار يتكجو إلى المستقبؿ كالذم يش ٌكؿ الخياؿ فيو
/الميديائي" .كبيذا تتيح المٌغة ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.47/43
 -2محمد سالـ محمد األميف الطمبة ،الحجاج في الببلغة المعاصرة – بحث في ببلغة النقد المعاصر ، -ط .1بيركت:
 ،4772دار الكتاب الجديدة المتحدة ،ص.127
 -3عبد الغني بارة ،الفمسفة كاليرمينكطيقا  -نحك مشركع عقؿ تأكيمي ،-ط .1الجزائر ،4772 :منشكرات االختبلؼ ،الدار
العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت ،لبناف ،ص.432
 -4المرجع نفسو ،ص.277
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
المعنكية التٌي
نص تتشابؾ فيو الحكاس كاألمكر المادية كاألشياء كالقضايا
ٌ
عنص ار رئيسياٌ ،

تدخؿ السمعي البصرم
رقميا ،فالحديث عف النص المعاصر ىك حديث عف ٌ
جمعتيا المٌغة ٌ
كالمرئي فيو ،فالمجتمع المعاصر يحمؿ ىذا النص/الحكار بامتياز ،كقد كصؼ ... " :بعصر
الثكرة الرقمية ،كعصر التٌكنكلكجيا ،كعصر العكلمة ،...كاذا كانت ىذه األكصاؼ تحمؿ
فإنيا بكؿ تأكيد ال تحمؿ جكانب أخرل كثيرة ،لذلؾ ال نجد
مما نعيشو كنحياهٌ ،
ميمة ٌ
جكانب ٌ

بأنو عصر التٌكاصؿ كالحجاج ،ال لشيء إالٌ
كصفا أبمغ كأبيف مف أف يكصؼ عصرنا الحالي ٌ
التحكالت العميقة كالمتسارعة التٌي
ألف كؿ األكصاؼ األخرل تستكشؼ استكشافا كاضحا
ٌ
ٌ

جعمت عالمنا سمكات مفتكحة كأسكاقا كثيرة بضاعتيا الدعاكل كالحجج بشتى أصنافيا
الحجة كالمعمكمة بذلؾ عصب الحياة المعاصرة  ...لقد
المتعددة ،فأصبحت
المختمفة كألكانيا
ٌ
ٌ
الدعاية ك اإلشيار كالتٌعميـ كالسياسة
كاف مف الطبيعي أف يكتسح الحجاج ،تدريجيا ،مجاالت ٌ

مفر مف كؿ
كالقضاء كالسينما كالبيداغكجيا كااليديكلكجيا كالسيككلكجيا ...إذ ال غنى عنو كال ٌ

طرائؽ اإلقناع التٌي يسمكيا أىؿ الدعاية في صحفيـ ،كاألساتذة في دركسيـ كمحاضراتيـ
كالسياسيكف في خطاباتيـ ،كالمحامكف في مرافعاتيـ ،كالقضاة في تعميبلتيـ ،كالفبلسفة في
قكيا في كؿ مجاالت التكاصؿ
معالجاتيـ ،كالعكاـ في تكاصميـٌ ...إنو حاضر حضك ار ٌ
اإلنساني بإطبلؽ ،كىؿ ىناؾ تكاصؿ بغير حجاج" .1كاف كاف ىذا الباحث أكرد العبلقة بيف

فإف (طو عبد الرحماف)
الحجاج كالتٌكاصؿ بطريقة عامة عمى مستكل المجاالت
ٌ
المعرفيةٌ ،

فتحدث فاصبل التٌكاصؿ عف الحجاج فقاؿ" :يظ ٌؿ لفظ "التكاصؿ" عمى
تقنية،
ٌ
أكدىا بصيغة ٌ

معرفية مختمفة ،لفظا يكتنفو الغمكض؛ فقد يد ٌؿ عمى
تداكؿ األلسف لو كركده في قطاعات
ٌ
معاف ثبلثة متمايزة فيما بينيا:

تسمية ىذا النقؿ بػ "الكصؿ"؛
 األول :نقؿ الخبر؛ كلنصطمح عمىٌ

 -1حافظ إسماعيمى عمكم ،تقديـ ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،1ص.71
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
ّالثاني :نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذم ىك المتكمٌـ ؛ كلنطمؽ عمى ىذا الضربمف النقؿ اسـ" االيصاؿ"؛
 الثالث :نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذم ىك المتكمٌـ كمقصده الذم ىك المستمعالنكع مف النقؿ باسـ "االتٌصاؿ" .1كفي المقابؿ يضيؼ (طو) فاصبل الحجاج
معا؛ كلندع ىذا ٌ
"أما لفظ الحجاج فبل يدكر عمى األلسف مثمما يدكر عمييا لفظ "التٌكاصؿ" كلك
عف التكاصؿٌ :
ٌأنو ال تكاصؿ بالمٌساف مف غير حجاج ،كال حجاج بغير تكاصؿ بالمٌساف؛  ....كيدخؿ

"الحج ة" مف الجيات التي يدخؿ منيا عمى لفظ "التكاصؿ" فقد يحمؿ ىك
الغمكض عمى لفظ
ٌ

اآلخر عمى معاف ثبلثة:

أحدىا :الحجة بكصفيا بناء استدالليا يستقؿ بنفسو؛ فمنصطمح عمى ىذا المعنى باسـ""الحجة المجردة"؛
الحجة بكصفيا فعبل استدالليا يأتي بو المتكمٌـ؛ فمنسـ ىذا المعنى الثاني باسـ
ّ -الثانيٌ ّ :

المشددة")؛
"الحجة المكجيٌة" (بفتح الجيـ
ٌ
ٌ

الحجة بكصفيا فعبل استدالليا يأتي بو المتكمـ بغرض إفادة المستمع كينيض
ّ -الثالثٌ ّ :

المشددة).2".
المقكمة" (بفتح الكاك
المستمع بتقكيمو؛ فمندع ىذا المعنى الثالث باسـ "الحجة
ٌ
ٌ

تقنية
الدقيؽ ،نجده يكطٌد العبلقة بيف المصطمحيف
كبعد ىذا الفصؿ التٌقني ٌ
بعممية كصؿ ٌ
ٌ
اصمية
كلما كاف كؿ حجاج تكاصبلٌ ،
فإننا نحصؿ عمى ثبلثة نماذج تك ٌ
كدقيقة يقكؿ فيياٌ " :
لمحجة ،كىي:
ٌ

 -1طو عبد الرحماف ،التكاصؿ كالحجاج ،سمسمة الدركس االفتتاحية ،الدرس العاشر ،دط .المممكة المغربية ،جامعة ابف
زىر كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،أكادير ،الرباط :دار المعارؼ الجديدة  ،ص.2
 -2طو عبد الرحماف ،التكاصؿ كالحجاج ،ص.75
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لمحجة كظيفة كصؿ إذ؛ يعامؿ
اصمية
ٌ
أّ -النموذجّالوصميّلمحجةّ:تككف فيو الكظيفة التك ٌ
الحجة معاممة البناء االستداللي المستقؿ الذم تككف عناصره مكصكلة كصبل تاما؛

ألنو
اصمية لمحجة كظيفة إيصاؿٌ ،
بّ -النموذج ّاإليصالي ّلمحجة :تككف فيو الكظيفة التك ٌ

يتكجو بو المتكمـ إلى المستمع؛
الحجة فعبل استدالليا ٌ
يجعؿ مف ٌ

لمحجة كظيفة اتٌصاؿ ،إذ ينظر
اصمية
ٌ
جّ-النموذجّاالتصاليّلمحجةّ:تككف فيو الكظيفة التك ٌ
األكؿ كتقكيـ
في
ٌ
الحجة بكصفيا فعبل مشتركا بيف المتكمٌـ كالمستمع ،جامعا بيف تكجيو ٌ
الثاني".1

أف العصر الحديث ىك عصر التفاكض
الميـ
إف
األىـ الذم نستشفو مف كؿ ىذا ،ىك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

اليكة بيف االختبلفات  ،...كنستطيع أف ننعت ىذا العصر
كتقريب كجيات ٌ
النظر ،كتقميص ٌ
أف المعمكمة أصبحت ممؾ الجميع
ممكية
ٌ
الحجة كالمعمكمة ٌ
ٌ
بأنو عصر ٌ
كتسييرىما .كيؼ ذلؾ ك ٌ
النقاشات التٌي طكرتيا كسائؿ الميديا .عمى عكس المجتمعات القديمة التٌي كانت
بسبب كثرة ٌ
تسيي ار كانت
ممكية المعمكمة محصكرة كمستبدا فييا  .فالمعمكمة كالحجة سكاء ممكا أك ٌ
فييا ٌ

تطكر القانكف قديما ،الذم أتاح انتشار الظمـ
متاحة فقط لطبقة مف الناس ،زد عمى ذلؾ عدـ ٌ

كاالستبداد كالتزكير...

أىـ مجتمع ديمقراطي قديما ،لـ تكف بمنجى عف ىاتو األمكر إذ؛
ك(أثينا) التٌي كانت تمثٌؿ ٌ

يتقرر بإرادة المكاطنيف األحرار
"كاف كؿ شيء خبلؿ القرنيف الخامس كالرابع قبؿ الميبلدٌ ،

الذيف كانكا يمارسكف ىذه الحرية في المؤسسات الديمقراطية الثبلث ،أم التجمع الشعبي الذم

تيـ المكاطنيف ،كالمحكمة االيمٌية التٌي
يجتمع فيو كؿ المكاطنيف التخاذ كؿ الق اررات التٌي ٌ

اتجييف،
كانت تعرض عمييا الجرائـ التٌي تتعمٌؽ بمحاسبة الفاسديف مف أىؿ السمطة أك االستر ٌ

كالمجمس الحاكـ ،أك مجمس الخمسمئة الذم كانت تسند إليو أمكر تنفيذ االختيارات التٌي
 -1طو عبد الرحماف ،التكاصؿ كالحجاج ،ص.75
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أف الممارسة السياسية مقصكرة عمى المكاطنيف
إف ىذا يعني ٌ
تقررت في التجمع الشعبيٌ .
ٌ
األحرار كممنكعة عمى العبيد ،الذيف كانكا يش ٌكمكف حكالي ثبلثة أرباع السكاف ،كما منعت

عمف كانكا
كعمف لـ يبمغكا س ٌف الرشد ،أم دكف سف الثامنة عشر ،ك ٌ
عف األجانب كالنساءٌ ،

يعتبركف لقطاء"

1

بأنيـ رقكا إلى
يسجؿ التاريخ ٌ
كاألمر استفحؿ أكثر عندما اجتمع عميو معمٌمك السفسطة ،إذ ٌ

النية ،كعميو فقد أتاحت ىاتو
مكقع المدرسة ،ببحثيـ سبؿ التغميط كالخداع ،أك اإلقناع بسكء ٌ
النظير ،كذلؾ " :بعدما انتقؿ المجتمع األثيني مف طابع
يخيا مزيفا منقطع ٌ
الجماعة مشيدا تار ٌ

كتنمية الحرؼ،
ييتـ بتطكير الصناعات،
ٌ
زراعي إقطاعي مرتبط بالقبيمة إلى مجتمع تجارم ٌ

الحرة ،كأصبح المجتمع في ظؿ صعكد ىذه الطبقة
كاالعتماد عمى الكفاءة الفردية كالمبادرة ٌ

االجتماعية الجديدة ( رجاؿ التجارة كأرباب الصناعات) مجتمعا ديمقراطيا ،يستند إلى حرية
يسمى
االنتخابية ،كالتصكيت
التٌعبير ،كاالحتكاـ إلى المجالس
ٌ
ٌ
باألغمبية ،كلـ يعد ىناؾ ما ٌ

الحر لو الحؽ الكامؿ في الحصكؿ
بالحكـ الكراثي أك التفكيض اإلليي ،بؿ أصبح المكاطف ٌ
فف الخطابة كالجدؿ السياسي
عمى أعمى مراتب السمطة ،لذلؾ سارع أبناء األغنياء إلى تعمٌـ ٌ

يزكدكا ىؤالء بأسمحة الجدؿ
السي ٌ
إلفحاـ خصكميـ ٌ
اسييف .كىنا ظير السكفسطائيكف لكي ٌ
الخطابية.2"...
الحجاجية ك
كالخطابة ،كاستعماؿ ببلغة الكممة في المرافعات كالمناظرات
ٌ
ٌ

اطية  -كاف كانت مزيفة  -لـ
ككصكؿ المجتمع اليكناني إلى ىذا المستكل مف الديمقر ٌ

السياسية العصيبة التي عاشتيا ىذه الجزيرة في
يتأت مف فراغ ،كاٌنما جاء نتيجة" :الظركؼ
ٌ
ٌ

أف مدف صقمية عرفت ...مكجات مف العنؼ المنظٌـ مف قتؿ كنفي
القرف الخامس ؽ.ـ .ذلؾ ٌ

 -1محمد الكلي ،تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف كجكرجياس كفيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،إعداد كتنسيؽ محمد
مشباؿ ،ص.23
 -2جميؿ حمداكم ،مف الحجاج إلى الببلغة الجديدة ،دط .المغرب ،4712 :أفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،ص.14
 -يقصد جزيرة صقمية.
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يد
كترحيؿ لممكاطنيف كتكطيف لممرتزقة ،سمبت كثي ار مف الناس أمبلكيـ كجعمتيا في ٌ

جدد".1
مستكطنيف ٌ

أىميا:
تعمؽ فيو نجده ٌينـ عف أمكر كثيرة ٌ
ىذا المشيد إذا ما أردنا ال ٌ
حب التٌممؾ األحادم ،كنشر الرأم الكاحد ،كالسيطرة عمى أفكار
الترويج ّلألحادية :أك ٌ

بالقكة ،فتغدك المعاممة كاألمر كذلؾ استبدادية ،األمر الذم دعا إلى الثكرة
كممتمكات اآلخريف ٌ

كمكسع مدينة سيراككزة خميفة ىيركف
عمى الطغاة أمثاؿ (جيمكف  ( gelonحاكـ مدينة جيبل ٌ
صقمية التٌي
شعبية تسع كؿ مدف
) ": )hiéronفكاف سقكط طاغية سيراككزة بداية لثكرات
ٌ
ٌ

ستتخمٌص الكاحدة بعد األخرل مف طغاتيا لتقيـ جميكريات ديمقراطية في مختمؼ أنحاء
األحادية ،أصبح المجتمع يميؿ
الفردية
الممكية
صقمية" 2كبعد التخمٌص مف ىاتو السيطرة أك
ٌ
ٌ
ٌ
اطية كاالحتماؿ ،لكف كما أشرنا سابقا سرعاف ما تمقٌؼ المشيد
إلى االختبلؼ كالديمقر ٌ
التاريخي ىذا عمماء التغميط كالسفسطة.

النجكمية -ميما
التفكؽ ،بؿ
ٌ
إف قديما أك حديثاٌ ،
ككمبلحظة ٌ
فإف عنصر السيطرة أك التٌممؾ ك ٌ
السبب في الصراع بيف بني اإلنساف ،كلكف الغاية ال
كانت األسباب
ٌ
المؤدية إلى ذلؾ  -ىك ٌ

فإف األمر ال نجده يختمؼ عف الردع
تبرر الكسيمة ،فإذا انتشرت المغالطة في إقناع الناسٌ ،
ٌ
بالقكة التٌي كاف يمارسيا الطغاة مف أجؿ تممٌكيـ كنجكميتيـ.
ٌ

إشكالية حشد
كربما يشترؾ المشيد التاريخي القديـ مع المشيد التاريخي الحديث في
ٌ

الجميكر ،كاالقتناع المستعجؿ الذم يتٌـ تمريره بدكف معرفة فعند القدماء" :الخطابة في غنى

مقكما صالحا لئلقناع ،كالنتيجة
عف معرفة ماىية األشياء التٌي ٌ
تتحدث عنياٌ ،إنيا قد اكتشفت ٌ

مما يعرفو العارفكف ...ففي النياية
ىي ٌأنو أماـ جميكر مف الجيمة تبدك ٌ
ككأنيا تعرؼ أكثر ٌ

 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج :األصكؿ اليكنانية ،ط .1لبناف ،4712 :دار الكتاب الجديدة المتحدة ،ص .44،42
 -2الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.42
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العمكمية ،حيث
المختصة رىينة فضاءات التجمعات
الصفات
ٌ
ٌ
تبدك مسألة غمبة الخطابة عمى ٌ
إف الجميكر المجتمع
ال يككف الخطيب ىك كحده القميؿ االختصاص كرٌبما عديمو ،بؿ ٌ

اإلقناعية إالٌ الجيمة
قكة
ٌ
يتقاسـ مع الخطيب ىذا الفقر المعرفي ،في سياؽ ىذا ال يتمتٌع بال ٌ

النياية ال
بالمكضكع ،كيصبح صاحب المعرفة
المختص عرضة لمحرج كربما السخرٌية ،ففي ٌ
ٌ
أف أثينا القرف الخامس كالرابع قبؿ الميبلد قد فاضت بمثؿ ىذه
محاكر لو إطبلقا ،كالحقيقة ٌ
أف
الحشكد فغطت أغمب الفضاءات ك ٌ
امتدت إلى ما كراء حدكدىا المشركعة  ،مع العمـ ٌ

قنية ال تناسبيا تجمعات الحشكد" 1كبالنسبة لؤلمر نفسو يقكؿ أحد
الممارسة
العممية أك التٌ ٌ
ٌ
يميز الحشد،
"إف ما ٌ
عمماء الدعاية السياسية (سرج شاخكتيف ٌ :)Serge Tchakotine

العاطفية عمى االستدالؿ :إف انتباه حشد ما كلك
ككذلؾ الجميكر ،ىك ىيمنة تجميات الحياة
ٌ
كاف متألفا مف عناصر عمى قدر كثير أـ قميؿ مف الثقافة ،كمنضبطة كعاقمة ،يمكف أف

ينحرؼ كأف ينجذب إلى أفعاؿ تافية ،مؤثرة في الحكاس كالرؤية كالسمع" .2كيضيؼ أحد
"يتميز الحشد عف مجرد
الباحثيف المرمكقيف في اإلشيار كىك (س.ر .ىاس :)C.R.Haas
ٌ

تصاحب األفراد بككنو يتمتٌع بحياة جماعية كاحدة ،كبنفس جماعية ،كىذا ميما كانت
أف بعض األفراد المجتمعيف يمكنيـ أف يتصرفكا
خصائص األفراد الذيف يؤلفكنوٌ .إننا نبلحظ ٌ

كحشد أـ ال تبعا لككف المكضكع الذم ينصب عميو اىتماميـ أك نشاطيـ مندرجا أك غير

النخبة العالمة مثبل إذا كانكا يحمٌمكف
مندرج في
إف بعض الرجاؿ األذكياء أك ٌ
تخصصيـ؛ ٌ
ٌ
مسألة عممية ،يعتمدكف االستدالؿ القائـ عمى أساس منطؽ فكرم صارـ ،إالٌ ٌأنو بمجرد

فإننا نشيد نفس التٌجمع ال يعكد يستدؿ
حدكث عارض أك طارئ ال يككف مف طبيعة
عمميةٌ ،
ٌ
1
أكد أف
 -محمد الكلي ،تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف جكرجياس فيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب  ،ص  .25كما ٌ

أف المكضكع الخطابي يميؿ إلى المستقبؿ كىك خياؿ أك يتضمف الخياؿ العممي الذم يحتاج إلى طرح معرفي
أشير إلى ٌ

سنراه فيما بعد مع أرسطك كبيرلماف قديما كحديثا.

-Serge Tchakotine, Le viol des foules par la propagrande, ed,Tel Gallimard,

2

نقبل عف :محمد الكلي ،تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف جكرجياس فيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة paris,1952,p.185.
كالخطاب ،ص.52
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المميز لمحشكد" 1.كليذا دعا (أرسطك) نفسو قديما
إال بمنطؽ اإلحساسات كالمنطؽ الجماعي
ٌ

القيـ كفؽ منطؽ االحتماؿ كالممكف
بالتٌأسيس لممتمقي العاقؿ بدؿ االنفعالي،الذم يتمقى الرأم ك ٌ
اإلشكالية
كاالختبلؼ ،كالذم يتناسب فيو الجدؿ كالخطابة ،فالمتمقي ىك حجر الزاكية كعمكد
ٌ

قسـ األجناس
الخطابية ،ككؿ
ٌ
ٌ
التقنيات األخرل كميا مف أجؿ المتمقي ،كليذا نجد (أرسطك) ٌ

مبر ار
الخطابية كفقا لممتمقي/السامع فقدٌ " :
ٌ
كضح ٌ
أف معيار ىذا التقسيـ الثبلثي ىك السامعٌ ،
أف أنكاع السامعيف عنده ثبلثة،
بأنو ىك المستيدؼ في ٌأية ممارسة
ذلؾ ٌ
ٌ
خطابية .فبما ٌ

فأجناس الخطابة ىي بالضركرة ثبلثة الجنس االستشارم ،كالجنس القضائي ،كالجنس

2
أسس (أرسطك) لمنطؽ المتمقي درسا أسماه الخطابة 3مستعينا في ذلؾ
كقد
.
االحتفالي"
ٌ

القيـ.
بالجدؿ الصارـ لعقمنة الخطابة أك التأسيس لمنطؽ ٌ

تـ مف أجؿ المتمقي قديما ،األمر الذم دعا عالـ الحجاج/الخطابة الجديدة يحتفظ
ىذا ما ٌ

"إف ما نحتفظ بو مف الخطابة التقميدية ىك بالذات فكرة المخاطب
بالمتمقي صراحة يقكؿٌ :
الذم نستحضره بمجرد التفكير في الخطاب" 4كقد كاف (شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكاه

لمقيـ
 )Chaim perelman, Lucie Olbrechts-Tytecaيسعياف إلى اكتشاؼ منطؽ ٌ

لكنيما أخفقا في ذلؾ ،كذلؾ بسبب تكجو مكضكع درسيما إلى
يخضع الستدالالت صارمة ٌ ،
مما
المستقبؿ أم إلى المتمقٌي ،األمر الذم يككف فيو الحاؿ محفكفا بال ٌشؾ كالظف كالخياؿٌ ،

دعا إلى تمكقعيما في الخطابة فقصة" :لقاء (شايـ بيرلماف) ك(ألبريخت تتيكاه) بالخطابة...
كما يحكي (بيرلماف) في كتابو إمبراطكرية الخطابة ،كاف في األصؿ ييدؼ إلى كضع منطؽ
C.R.Haas , pratique de la publicité, éd. Dunod, paris, 1998, p, 171.

1

نقبل عف محمد الكلي ،تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف جكرجياس فيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،ص.52
 -2الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.443
 -3ينظر :أرسطك طاليس ،الخطابة الترجمة العربية القديمة ،تح كتع :عبد الرحماف بدكم ،دط .لبناف ،1313 :ككالة
المطبكعات ،الككيت ،دار القمـ ،بيركت.
مصنؼ في الحجاج لشايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
 -4رشيد الراضي ،مقدمة كتاب
ٌ

كمجاالتو :ج ،2ص.55
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أف ما
لمقيـ ككسيمة لمعيرة طرؽ تفضيؿ قيمة عمى أخرلٌ ،
ٌ
لكنيما اكتشفا بعد بحث طكيؿٌ ،

منطقية صارمة ،بؿ فقط الستدالالت خاضعة
يبحثاف عنو ال يمكف أف يخضع الستدالالت
ٌ
لمتشبيو بالحقيقة ،قكتٌيا مرتبطة بمكقؼ المستمع منيا ،كىذا بالضبط ما أبدياه في الخطابة".1

كعميو إف قديما أـ حديثا؛ مع (أرسطك) ك(بيرلماف) تكجيت الببلغة الحجاجية نحك اآلخر
إلقناعو بتبني مكقؼ  .ىذا ما يمكف أف نسميو النشاط المٌغكم اإلقناعي" ،2الذم يندرج في
"بينت العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
مجمكعة أكسع مف اإلشكاالت فمنذ (أرسطك) ك(برلماف)ٌ :

متعددة يؤالؼ بينيا األفراد بطريقة
أف المجتمعات مرٌكبة كمجزأة
كمككنة مف مجاالت أنشطة ٌ
ٌ
ٌ

إف نمكذج مداكالت ميداف أثينا كنمكذج
القكة القائمةٌ ،
تشاركية لينظمكا اجتماعيا عبلقات ٌ

القانكنية ،باإلضافة إلى نمكذج البرىاف في التكاصؿ العممي ليست
اإلقناع في النقاشات
ٌ

لكنيا تسيـ في مجمكعة أكسع
كحدىا المكجكدة ،بؿ ٌإنيا ليست المييمنةٌ ،إنما مازالت قائمة ٌ
متنكعة ،تتعمٌؽ أحيانا بالبرىاف كأحيانا باإلقناع
مف األكضاع التٌي تفرض عقكدا
ٌ
تفاعمية ٌ

التقميدية
الحجاجية الكبرل التٌي يصعب عمى الببلغة
كأحيانا بالتفسير ،كىي الفئات
ٌ
ٌ

إشكالية التأثير بصفة عامة ،بؿ أصبحت
االجتماعية اندرجت في
تمييزىا" .3كعميو فالعمكـ
ٌ
ٌ
ٌ
مقامية فػ" :ال تراىف  ...عمى صيغة حقيقي أكثر مف صيغة اعتقاد ٌأنو حقيقي.
تثير إجابات
ٌ

قكة إقناعيا .ال نبحث عف دليؿ مطمؽ
القكة المنطقية لمحجج أكثر مف ٌ
لـ نعد نراىف عمى ٌ

ظرفية في اإلطار المحيط كالكضعي .طبعا ىذه
صحة
ٌ
يحيؿ عمى الكمي بقدر ما نبحث عف ٌ
قيما مطمقة كلكف
الجكانب المختمفة تتعايشٌ ،
أم مجتمع كيفما كاف أالٌ يعتقد ٌ
ألنو يتع ٌذر عمى ٌ

لمنظر أف تنشأ لعبة األقنعة في مجتمعاتنا المعاصرة بيف الحقيقة المطمقة كالحقيقة
مف البلفت ٌ
النسبية ،ليس عمى تحميؿ الخطاب أف يجعؿ مكضكعو ىك الكشؼ عف الحقيقة ،كاٌنما عميو
ٌ

 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.445
 -2باتريؾ شاركدك ،الحجاج كاشكاؿ التأثير ،ضمف كتاب ،الحجاج كاالستدالؿ الببلغي ،ص .434
 -3باتريؾ شاركدك ،الحجاج كاشكاؿ التأثير ،ضمف كتاب ،الحجاج كاالستدالؿ الببلغي :ص .434
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
كشؼ آليات تفضيؿ الحقيقة نحك اعتقد كجعؿ يعتقد ،...كىك ما أسميو إشكاؿ التأثير".1
لتخصصنا أف نككف مع (أرسطك) ك(برلماف) ،إذ تكجيت
ييمنا نحف بالنسبة
غير ٌ
ٌ
أف الذم ٌ
الحجاجية نحك اآلخر إلقناعو بتبني مكقؼ ،كىذا ما يمكف تسميتو بالحجاج المٌغكم
الببلغة
ٌ

اإلقناعي" كبعد ذلؾ مع عمماء كبار أمثاؿ (أكزكالد دكرك )O.Ducrotك(جكف كمكد

ممف ليـ
أنسككمبر )J.C Anscombreك(ميشاؿ ٌ
مايير ) Michel Meyerكآخريفٌ ...

لمخمفيات التٌي يتيحيا المشيد السكسيكتاريخي قديما
مركزية في الظاىرة ،فبحكثيـ تستجيب
ٌ

أخص.
(أثينا صقمية) كحديثا المشيد التأثيرم ممثبل في كسائؿ اإلعبلـ بصفة
ٌ

اإلشكالية التأثيرٌية الذم ىك
نتعرؼ عمى المنطؽ المنبثؽ عف
ٌ
كعميو يككف ضركريا أف ٌ

العممية التي استطاعت بفعؿ بناء المنطؽ غير
المنطؽ غير الصكرم ،كعمى االستجابات
ٌ

المطكر عف التأسيس األرسطي أف تنظٌـ المشيد التأثيرم الحجاجي بصفة عامة،
الصكرم
ٌ

النسبية المطمقة.
كالذم يتأرجح بيف الحقيقة المطمقة ك ٌ

بنسبية المنطؽ
الخطابية المٌغكية التأثيرٌية المدعكمة
أف الظاىرة
ٌ
ٌ
لقد ٌ
تعيف لنا مف ىذاٌ ،

الطبيع ي ظاىرة مرافقة لئلنساف قديما كحديثا سكاء إنتاجا أك تحميبل ،قديما مع السفسطة،

(أفبلطكف)( ،سقراط)( ،أرسطك) ...كحديثا (برلماف ،دكرك ،مايير )...كحضكرىا الدياكركني
شمكلية أشمؿ مف عمـ الفمسفة أك لنقؿ االستبداد بعمـ
يفسره السعي لتأسيس
ٌ
الدائـ ىذا ٌ

فأما عف الصعكد الذم يحمميا إلى الشمكلية
يقدـ (ريككر)
الفمسفةٌ ،
ٌ
فرضية شمكليتيا قائبلٌ " :

فف الحجاج القائـ عمى االحتماؿ ،دكف
فيتمثٌؿ في مجازفتيا بكؿ شيء لبسط سمطانيا عمى ٌ
االجتماعية التٌي ارتبطت بيا في أصميا .كىذا التٌجاكز ليذه المقامات
التقيد بالمقامات
ٌ
ٌ

تحددت إمكانية
كلممستمعيف
األكلى ٌ
ٌ
النكعييف المرتبطيف بيا ٌ
تـ في خطكتيف :ففي الخطكة ٌ
ألف المٌغة العادية ليست سكل استعماؿ المٌغة
ضـ كؿ ما ىك إنساني إلى الحقؿ الخطابي ٌ
ٌ

أف التخاطب يخدـ األغراض الخاصة
الطبيعية في مقامات التخاطب العادية .كمعمكـ ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.434
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مـــــدخـــلّ:الــــــظّاىــــــــــرةّالحجـــاجيةّ(قـراءةّفـــيّالخــــــــــمفيـّـات)ّ
لممتخاطبيف يعني؛ تمؾ األىكاء التٌي أفرد ليا أرسطك كتابو الثاني مف الخطابة .فتككف
تتحدد لمخطابة
الثانية ٌ
الخطابة إذف "فف الخطاب اإلنساني المفرط في إنسانيتو" .كفي الخطٌكة ٌ

األكلى
إمكانية المطالبة
بضـ الفمسفة كميا إلى سمطانيا .إذ يكفي ٌ
ٌ
ٌ
النظر إلى كضع القضايا ٌ

في كؿ فمسفة لنرل ٌأنيا غير قابمة لمبرىاف ،فبل تككف لذلؾ قائمة إالٌ عمى سمطة اآلراء التٌي

لؤلكفاء مف العقبلء فتدخؿ تحت االحتماؿ كالحجاج لذلؾ .كىذا ما صدؽ بو األستاذ

(بيرلماف) في كؿ أعمالو .فحقكؿ الخطابة كالحجاج كالفمسفة األكلى متداخمة عنده".

1

ألىـ المراكز
نتعرض تاليا
جية ،ال ٌ
مف ىنا كبعد معاينة خمفيات الظاىرة الحجا ٌ
بد أف ٌ
ٌ

الحجاجية الغر ٌبية الحديثة المرتبطة بالحجاج المٌغكم ،كنقصد بذلؾ (برلماف) ك(دكرك)
ٌ

ك(مايير) ككيفية اشتغاليا ضمف منطقيا البل صكرم.

 -1بكؿ ريككر ،الخطابة الشعرية التأكيمية ،تر :ياسيف ساكير المنصكرم ،ضمف كتاب،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج،2
ص.471
 -ىؤالء األعبلـ شكمت كتبيـ التالية منعطفات في التحميؿ المٌغكم الحجاجي:
-Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation.
-J.C AnscombreO.Ducrot, l’argumentation dans la langue.
-Michel Meyer : Logique, Langage et l’argumentation.
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ّ
ّ
الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيّةّالمسانيةّالغربيةّ
(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
الدراسات الغر ٌبية الحديثة يجده
إف
المتأمؿ المٌغكم لمتٌحميؿ الحجاجي كما ىك جاىز في ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية
أف الظاىرة
تحميبل
ٌ
ٌ
التكجيات إذ؛ ىك تحميؿ يصعب القبض عميو؛ ذلؾ ٌ
متعدد ٌ
المعرفية ،كالمنطؽ كالببلغة ك القانكف كالفمسفة ،...فمفيكـ
ظاىرة مرتبطة بعديد المجاالت
ٌ
الحجاج بذلؾ ىك" :مفيكـ عائـ ،يصعب حصره كتحديده داخؿ ركاـ ىائؿ مف الكتابات

التقميدية ،كفي
الببلغية
المنطقية ك
الفمسفية ك
األدبيات
النظرية ،إذ نجده متكات ار في
كالمرجعيات ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الخطابية المعاصرة؛ كال ينحصر المشكؿ
النفسانية ك
سانية ك
الدراسات
ٌ
ٌ
القانكنية ،كالمقاربات المٌ ٌ
ٌ

الدالالت كاالستعماالت التٌي تتبايف تبايف
تعدد ٌ
كتنكعيا فحسب ،بؿ في ٌ
في ٌ
تشعب الخريطة ٌ

مما يستدعي إعادة تنظيـ الخريطة ،كرصد
النظرٌية كالمجاالت
كؿ ىذه األطر ٌ
ٌ
المعرفيةٌ ،
التٌداخبلت كاالختبلفات" ،1كنحف مف مكقع المٌغكم نأمؿ أف نعثر عمى خريطتو المٌغكية

لغكيا ،كذلؾ بالعكدة إلى مراكزه المٌغكية التٌي حقٌقت
فنتعرؼ عمى بؤر اشتغالو
تحديدا،
ٌ
ٌ

مصححة عف جدؿ كخطابة اإلغريؽ فػ:
نكعيتيا ،فاشتيرت كأثٌرت بنتائجيا ،فبرزت منعطفة
ٌ

"القكـ لـ يكتفكا بجعؿ الحجاج مستقبل عف الجدؿ كالخطابة فحسب كاٌنما استطاعكا أف يبرئكه

البلئطة بو في أصؿ نشأتو في كنؼ الخطابة".2
مف تيمة الدعاية كاالستمالة كالمغالطة ٌ

كيقصد (صكلة) بيؤالء القكـ ممثٌمي بؤر الحجاج المٌغكم القائـ بذاتو ،الذيف اختاركا سبيبل
يعبر عف ىاتو السبيؿ الثالثة التٌي اجتمع فييا القكـ الممارسيف
ثالثة غير الجدؿ كالخطابة ،إذ ٌ
بأنيا سبيؿ" :أخذت  ...في المٌحكب شيئا فشيئا منذ سنة( )8736تاريخ
لمحجاج المٌغكم ٌ
صدكر كتابيف في الحجاج يضعانو في إطار فمسفي عاـ .كلـ يكف أحد مف المؤلفيف عمى

إف الحجاج ما فتئ حتٌى صار بعد ذلؾ مع
ثـ ٌ
األرجح بمطٌمع عمى ما كاف يصنع اآلخرٌ .

(أنسككمبر) ( كزميمو دكرك خاصة) يعالج في إطار لساني محض أك يكاد .كقد حاكؿ
(مايير) أف يستثمر الجيكد الفمسفية كالمٌسانية المذككرة ،في مجاؿ الفمسفة بكضع الحجاج في

 -1محمد طركس ،النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمٌسانية ،ص.75
 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.41
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
إطار نظرٌية أكسع ىي نظرية المساءلة ( ،1" ( Theorie du questionnementكعميو

يككف (شايـ بيرلماف) ك(ألبريخت تيتيكا) ك (أزكالد دكرك) ك(جكف كمكد أنسككمبر) ك(ميشاؿ
الحجاجية ،كتحميميـ كما ىك
غكييف لمظٌاىرة
مايير)
ٌ
كمدرسيييـ ،ىـ عمى األقؿ المحمٌميف المٌ ٌ
ٌ

مبيف في قكؿ (صكلة) متبايف ،فكؿ باحث لو جيازه كنمكذجو الذم ينماز بو عف اآلخر كاف
ٌ

البد منيا ،فيصبح الحاؿ كاألمر كذلؾ أف نعايف كؿ نمكذج عمى
كانت مكاطف االشتراؾ التٌي ٌ

فنكضح مفاىيمو كاجراءاتو كىذا عمكما.
حدة،
ٌ
ٌ
بأف عمماء الغرب مف (أثينا) قديما إلى أكركبا حديثا،
ككمبلحظة ننطمؽ كنحف نعمـ إفادة ٌ

النقد كاإلكماؿ عنصر جكىرم في بناء
عمماء
مصححكف مراجعكف الشتغاالتيـ ،فعنصر ٌ
ٌ

تثكر حكليا المسائؿ كاإلشكاالت
كتنظيـ أمكرىـ
ٌ
العممية ،فنجد نماذجيـ ما إف تجيز حتٌى ٌ
مميزة إلنجازاتو قديما كحديثا ،فيي سمكؾ ثابت
فالحداثة مصاحبة
لذىنية اإلنساف الغربي ٌ
ٌ

تطكر تاريخي
فيو .فتظ ٌؿ فيو" :مكضكعا عاما
ٌ
يتضمف في داللتو إجماال ،اإلشارة إلى ٌ

2
ثقافية
ناحية
تبدؿ في
بأكممو ،كالى ٌ
سمككية ٌ
ٌ
الذىنية" ىذه أمكر التٌصحيح منظكر إلييا مف ٌ
ٌ

فإننا نجدىا طبيعة ابستمكلكجية
العممية
المقننة في التقاليد
لناحية
المتخصصة ٌ
ٌ
ٌ
أما مف ا ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية
العممية؛ فركضا أك مبادئ أك نتائج .كبالنسبة لمظٌاىرة
فالغرب ىـ نقدة إلنجازاتيـ
ٌ
ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .41كيقصد صكلة المؤلفات التالية:
-Stephen EdelstonTuolmin ، les usage de l’argumentation .
-Chaimperelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation.
-J.C AnscombreO.Ducrot, l’argumentation dans la langue.
-Michel Meyer ، Logique, Langage et l’argumentation.
2
إشكالية تأصيؿ الحداثة في
مادة ، Encyclopedia Universalis.(Modernite) ،نقبل عف :عبد الغني بارة،
 ٌٌ

الخطاب النقدم المعاصر -مقاربة حكارية في األصكؿ المعرفية ،-دط ،4772 .مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب

ص.15

ميمة في فمسفة
 -ينظر :مصطمح االبستمكلكجيا في ،ماىر عبد القادر محمد عمي ،محمد عابد الجابرم كتصكرات ٌ

العمكـ ،نقبل عف :التراث كالحداثة في المشركع الفكرم لمحمد عابد الجابرم ،إشراؼ كتقديـ ،محمد الداىي ،دط .المغرب:

 ،4714منشكرات دار التكحيدم ،ص 41كما بعدىا .ككذلؾ ،حافظ إسماعيمي عمكم كأمحمد المبلخ ،قضايا ابستمكلكجية
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
فإنو منظكر إلييا نظرة ابستمكلكجية منذ (أثينا) قديما إذ؛ تكالت عمييا
كتخصص عمميٌ ،
ٌ
يتغير
يتغير المشيد السياقي ٌ
يخية ،فبقدر ما ٌ
السياقات كالمشاىد السكسيكتار ٌ
النقكد حسب ٌ
النمكذج العممي في اشتغالو.

أوالّ:تصحيحّأرسطوّلمظّاىرةّالسوفسطائيّةّ:
السكفسطائية ظاىرة
نعد الظاىرة
-1إشكاليّة ّالمظاىر ّالسمبيّة ّلمسّفسطةّ :يمكف أف ٌ
ٌ

صححت نظ ار لسمبيتيا،
رسطية تصحيحا ،فقد
ٌ
أسست عمييا الخطابة األ ٌ
مركزٌية ٌ

كتسييرىا أماـ الحشكد ضمف كاقع سياسي
كتكمف سمبيتيا في ممؾ المعمكمة
ٌ

يخية كما يصؼ (جميبر ديربي) ،1فجميع الظٌركؼ
اجتماعي ،أك ضمف لحظة تار ٌ

السكفسطائي بسكء ٌنية ليغمٌط المتمقي /الجميكر ،كذلؾ
يخية ك
ٌ
التار ٌ
االجتماعية يستغمٌيا ٌ

أم في كؿ المجاالت .لكف التاريخ استدعى
مف أجؿ أف يظير نجما يتسمٌط عمى كؿ ر ٌ

(أرسطك) مرك ار طبعا بأفبلطكف الذم أ ٌكد استشاطتو في محاكرتيـ ليزيح تمؾ
النجكمية المزٌيفة التٌي خدعت ك ٌؿ الناس ك ٌؿ الكقت .ليصنع ليـ صكرة ممعكنة ظمٌت
ٌ

تطاردىـ إلى اليكـ" :صكرة تجعؿ مف السكفسطائييف جماعة مف المخادعيف يتاجركف
كىمي ة ليس ليا مف الحكمة سكل الظاىرة معتمديف في ذلؾ
كيركجكف لمعرفة
ٌ
بالعمـ ٌ
قدحيا ،كأصبحت
عمى استعماؿ كاسع لممغالطات ،بحيث أصبح السكفسطائي نعتا
ٌ

في المٌسانيات ،ط .1الجزائر ،4773 :منشكرات االختبلؼ ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،ككذلؾ ،جميؿ صميبا
المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلنكميزية كالبلتينية ،دط .لبناف ،1324 :دار الكتاب المٌبناني ،بيركت،
ص.154
 . Dherbey(G.R), Les sophistes, p04. -1نقبل عف :الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية،
ص.24

تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف جكرجياس كفيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،ص .23ككذلؾ
 -ينظر :محمد الكليٌ ،

أىـ نظرٌيات الحجاج في التقاليد الغر ٌبية مف أرسطك إلى اليكـ ينظر:
في كتابٌ ،
محمد النكيرم ،األساليب المغالطية مدخبل لنقد الحجاج274 ،كما بعدىا.
ىشاـ الريفي ،الحجاج عند أرسطك ،ص 23كما بعدىا.
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السمبية التي
النظرة
السفسطة مرادفا لبلستدالؿ الخاطئ ،كىي صكرة مكركثة عف ٌ
ٌ
ٌ

قدمت
شنا حرنبا شعكاء عمى
السكفسطائييف .فقد ٌ
رسخيا (أفبلطكف) ك(أرسطك) المٌذاف ٌ
ٌ
النقد البلٌذع الذم شغؿ الجزء
أطركحاتيـ ،في أغمب تمؾ المصادر ،انطبلقا مف ٌ
كحي از ميما مف كتابات (أرسطك)"ّ ،1
األكبر مف محاكرات (أفبلطكف) ٌ

تبيف مكقؼ الفبلسفة مف صنيع
كلمتٌعزيز نذكر ،بعض ال ٌشيادات كالتٌحميبلت التي ٌ
عاـ
السكفسطائييف يقكؿ (أفبلطكف)" :عندما يجتمع عدد كبير مف أفراد الجميكر في مجمس ٌ

أم مجتمع آخر ،كىناؾ يجمسكف معربيف
أك في محكمة أك في مسرح ،أك في معسكر أك في ٌ

ألم شيء يقاؿ أك يفعؿ كىـ في كمتا الحالتيف
بالصراخ عف استحسانيـ أك استيجانيـ ٌ
تردد الصخكر كالمكاف كمو صدل صيحاتيـ ،كيتضاعؼ
مبالغكف ،يصيحكف كيصفقكف حتٌى ٌ

الذىنية
كقع االستحساف أك االستيجاف في مثؿ ىذه الحالة كيؼ تنتظر أف تككف الحالة
ٌ

القكة التي تم ٌكنو مف مقاكمة ذلؾ التٌيار
لمٌشاب؟ كأم تعميـ خاص يستطيع أف يضفي عميو ٌ

الجارؼ ،كعدـ االندفاع مع التيار؟ ألف يككف حكمو عمى ماىك صكاب كخطأ مماثبل

لحكميـ؟ ألف يفعؿ ما يفعمكف كيغدك مماثبل ليـ في كؿ شيء؟" ،2يظير بيذا عنصر
يؤدم
الجميكر المستغؿ عاطفيا عنص ار مساعدا عمى التٌضميؿ .فرمي معمكمة في الجميع ٌ
خصكصيتيـ
العامة المندفعيف لعدـ
الخاصة المفكريف قمٌة أماـ
ألف
ٌ
إلى إشيارىا كذلؾ؛ ٌ
ٌ
ٌ

العامة
الفكرية فيغطي
ٌ

إف
يقكؿ (الراضي)ٌ " :

الخطابية
سمبي لمممكة
الخاصة  .كعميو فالتٌكظيؼ ىك تكظيؼ
عمى
ٌ
ٌ
ٌ
المتنكعة ،سيجعؿ
الخطابية كلتق ٌنياتيا
السمبي لمممكة
ٌ
ىذا التٌكظيؼ ٌ
ٌ

مقتديا بأستاذه سقراط يصرؼ قد ار معتب ار مف جيده الفمسفي في محاكلة افتكاؾ
أفبلطكف
ٌ
مما عمؽ بيا مف تصكراتيـ الباطمة كممارستيـ
الخطابة مف قبضة السكفسطائييف ،كتنقيتيا ٌ

 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.21
 -2أفبلطكف ،الجميكرية ،تر :فؤاد زكرياء ،دط .المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر ،ص .411نقبل عف :رشيد
الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة ،ضمف كتاب ،حافظ إسماعيمي عمكم ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص.474
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
المنحرفة ،فنجده يؤكد دعكة أستاذه إلى ضركرة تخميؽ الخطابة كاستعماليا فقط لؤلغراض
دية في المظاىر المعيبة ألساليب السكفسطائييف
النبيمة كاألىداؼ
ٌ
السامية ،ثـ يعمؿ أدكاتو النق ٌ
ٌ

سيستمر بعده ،كيتمثٌؿ في نقد الخطابة
كطرقيـ في استمالة الجميكر ،مد ٌشنا بذلؾ لتقميد
ٌ
كتكضح (باربا ار كاساف ) Cassan,Bالمغالطة
السكفسطائية ،كالقدح في كسائميا كغايتيا".1
ٌ
ٌ

معرفية عديدة فتقكؿ" :مف مجمكع محاكرات أفبلطكف تنبثؽ
تقنية في مجاالت
ٌ
ىاتو بطريقة ٌ
السفسطائيةٌ .إنيا فاقدة لبلعتبار عمى جميع
الصكرة التٌي ستصبح منذئذ سائدة عف
ٌ
ٌ

ييتـ السكفسطائي بالكجكد ،بؿ يمجأ إلى العدـ
األصعدة .فعمى صعيد مبحث
ٌ
الكجكدية ،ال ٌ

الجدلية ،بؿ عف الرأم كالترابط
كالعرض ،كفي المنطؽ ال يبحث عف الحقيقة أك الصرامة
ٌ
الخطابية فقط ،كفي عمـ األخبلؽ كالتر ٌبية
المنطقي الظٌاىرم كاإلقناع كالغمبة في المقارعات
ٌ

كالسياسة ال يضع نصب عينيو الحكمة كالفضيمة ،سكاء بالنسبة لمفرد أك لمجماعة ،بؿ يسعى

الشخصية كالماؿ ،كىك فاقد لبلعتبار حتٌى عمى صعيد األدب ،مادامت الكجكه
لمسمطة
ٌ
ٌ
الببلغية المستعممة في أسمكب ليست سكل تصنع فارغ معرفيا"،2
ٌ

-2أرسطوّناقداّلمظّاىرةّالسّوفسطائيّةّمنيجياّ:
السياؽ
الس
ٌ
ييمنا في ىذا ٌ
كبذلؾ دعا (أرسطك) الظاىرة ٌ
كفسطائية لمتٌحميؿ كالتٌصحيح ،كعميوٌ " :

نصنفيا
اىتـ فييا أرسطك بيذه المسألة لنبلحظ ٌأنو يمكف أف
ٌ
أف نعكد إلى المكاطف التٌي ٌ

األكلى كفي
أما داخمو فقد اىتٌـ
ٌ
صنفيف داخؿ األكرغانكف كخارجوٌ ،
بالقضية في التٌحميبلت ٌ

أخص في التبكيتيات السكفسطائية ،حيث درس ثبلثة عشر نكعا منيا ستة
طكبيقى كبصفة
ٌ

داخؿ الكبلـ كسبعة مستقمة عنو .كما تناكؿ األمر أيضا خارج األكرغانكف في الفصؿ الرابع

 -1رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة ،التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،ضمف كتاب ،حافظ إسماعيؿ
عمكم ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص.472
 Cassan(B),L’effet sophistique, Gallimard,1995,p10. -2نقبل عف :الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج
األصكؿ اليكنانية.21 ،
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كالعشريف مف الجزء الثاني مف كتاب الخطابة" 1كقد ضرب (أرسطك) بحسـ التبكيتات
كالقياسات السكفسطائية ،كذلؾ فيما يقكلو (ابف رشد) شارحا تعريؼ (أرسطك)" :التبكيت
السكفسطائي ىك القياس الذم يكىـ ٌأنو بيذه الصفة مف غير أف يككف كذلؾ" ،2فعنصر

السكفسطائي ،ىاتو األمكر
المغالطة بحسب (أرسطك) ىك الجكىر المسيطر عمى الخطاب ٌ
الخطابية بتأسيسيا مف جديد ،كيجعؿ ليا محبل أك
يقدـ الظٌاىرة
دعت (أرسطك) إلى أف ٌ
ٌ

إف الريطكرية ترجع
السفسطة ،كعميو يقكؿ مكطٌدا عبلقتيا بالجدؿٌ " :
يمكقعيا بيف الجدؿ ك ٌ
3
الدليؿ
يتأكلو فيقكؿ" :بيف ٌ
عمى الديالقطيقية"  .كيشرح (بكؿ ريككر ) Ricoeur,Pىذا القكؿ أك ٌ

سجؿ أرسطك نظرٌيتو في الجدؿ ،جاعبل الخطابة
السفسطة يسكد االستدالؿ الراجح الذم ٌ
ك ٌ
بذلؾ جكابا لمجدؿ" ،4كبذلؾ يغدك الجدؿ كالخطابة متعاكنييف إلى درجة ٌأنيما  -فيما نقؿ

(صكلة) عف (أرسطك) " :-قكتاف إلنتاج الحجج"،5فػ" :الحجاج الجدلي ...عرض لو
(أرسطك) في كتابو (الطكبيقى  )TOPIQUEكمعناه المكاضعة أم مكاضع القكؿ .كمداره
أما الحجاج
عمى مناقشة اآلراء مناقشة نظرٌية محضة لغاية التٌأثير العقمي المجرد  ...ك ٌ
الخطابي فمف قبيؿ ما عرض لو (أرسطك) في كتاب (الخطابة) كىك حجاج مكجو إلى

النظرم
جميكر ذم أكضاع خاصة ،في مقامات خاصة .كالحجاج ىينا ليس لغاية التٌأثير ٌ
يتعداه إلى التٌأثير العاطفي كالى إثارة المشاعر كاالنفعاالت كالى إرضاء
العقمي كاٌنما
ٌ

1
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد
 محمد النكيرم ،األساليب المغال ٌطية مدخبل لنقد الحجاج ،ضمف كتاب ،حمادم صمكدٌ ،

الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.275

المغالطية مدخبل لنقد الحجاج
 -2ابف رشد ،تمخيص منطؽ أرسطك ،ص .517نقبل عف :محمد النكيرم ،األساليب
ٌ

ص.271

 -3أرسطك ،الخطابة ،ص .74
-Ricoeur(P) ،Rhétorique,Poétique,Herméneutique, p145..
اليكنانية ،ص.112
.نقبل عف الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ
ٌ

 -5عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.11
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1
التخييؿ
الجميكر كاستمالتو"  ،فيككف بذلؾ الحجاج عند (أرسطك) حامبل لعنصر الكاقع ك ٌ



فالخطابة كالجدؿ بذلؾ كعف طريؽ المشاكمة كما يرل (ابف سينا) تغدك" :مبادئيا جميعا
ظنية" ،2ك بناء عميو يتجاكز
المحمكدات ،لكف الجدؿ محمكداتو
حقيقية ،كالخطابة محمكداتيا ٌ
ٌ

معرفا الخطابة بػ ":القدرة عمى الكشؼ في كؿ حالة عف المقنع الكامف فييا".3
(أرسطك) ٌ

كضحو الحسيف بنك
ككجكه التٌجاكز كالتٌصحيح مف حيث التعريؼ يمكف اختزاليا في (ما ٌ
ىاشـ):

4

بأف (أرسطك) ى ٌذب الخطابة ،كذلؾ حينما جعميا قدرة
يرل الباحث (الحسيف بنك ىاشـ) ٌ

محدد ،إذ تقيـ االرتباط بجميع المجاالت
كليست سمطة ،ىاتو القدرة أك الكفاءة مجاليا غير ٌ
محددة.
قضية ٌ
فيي تحاكر كؿ القضايا ،كليست صناعة محصكرة في ٌ



الحقيقية لمظٌاىرة محطٌ االىتماـ ،فالكظيفة
حدد القيمة
كلع ٌؿ الكشؼ عف الكظيفة ،ىك الذم ٌ
ٌ

اقعية
تممؾ أف تعمف المفيكـ كالمبادئ
المنيجية كالجياز الكاصؼ نفسو ،بؿ المنفعة الك ٌ
ٌ

تؤسس بامتياز لمعمـ ،كعميو عندما ىاجـ
لمظٌاىرة المدركسة .فالمنفعة الك ٌ
اقعية ىي التٌي ٌ

كمرة أخرج مف التٌيـ اآلفاؽ
مرة نقد فييا التٌيـٌ ،
(أرسطك) خصكـ الخطابة ،ىاجميـ مر ٌتيفٌ ،
التأسيسية .كبالنسبة لمتيـ المنقكدة ،كانت في مجاليف:
ٌ

5

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.12
التأكيمية ،ضمف
الخطابية،
 -يراجع ىذا في ،محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التٌخييؿ كالتٌداكؿ ،كبكؿ ريككر ،الشعرية،
ٌ
ٌ
كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج.2

 -2ابف سينا ،الشفاء المنطؽ ،ج ،2ص .5،1نقبل عف :الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص .121
 ، Rhétorique,trad,P.Chiron,p ;124.،Aristote -3نقبل عف الحسيف بنك ىاشـ،

ببلغة الحجاج األصكؿ

اليكنانية ،ص .474
ٌ

اليكنانية ،ص  474كما بعدىا.
 -4الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ
ٌ


تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف جكرجياس كفيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،ص .24حيف
 -ينظر محمد الكليٌ :

ٌنزؿ جكرجياس الخطابة منزلة السمطة.

 -5الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.123،121
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 "االنتقادّاألوّل :يتمثؿ في ككف مف ألٌفكا في الخطابة لـ يعالجكا سكل جزء يسير منيا.الصناعة ،كما
ألف التٌصديقات ،كما يقكؿ (أرسطك) ،ىي األمكر الكحيدة ٌ
ٌ
الداخمة في مجاؿ ٌ
الضمائر كىي عمكد التٌصديؽ ،بؿ
عداىا مجرد زكائد .كالحاؿ ٌأنيـ ال يذكركف شيئا عف ٌ
انصب جيدىـ عمى ما يتعمٌؽ بإثارة األىكاء".
ٌ

القضائية ،كلـ
مصنفي الخطابة لـ يعالجكا سكل الخطابة
أف
ٌ
ٌ
أما االنتقادّالثاني فمفاده ٌ
ٌ" -

أف ممارستيا أنبؿ لممكاطف مف ممارسة
يذكركا شيئا عف الخطابة االستشارٌية ،عمى الرغـ مف ٌ
ألف الكبلـ خارج
انصبت جيكدىـ عمى كضع قكاعد الخطابة
األكلى .فقد
ٌ
القضائيةٌ ،
ٌ
ٌ

القضائية ،كىي أم (االستشارية) أق ٌؿ
المكضكع في الخطابة االستشارية أق ٌؿ فائدة منو في
ٌ

تأث ار بالخدع مف األخرل .ففي الخطابة االستشارية يحكـ السامع عمى قضايا تتعمٌؽ

أما في
الخاصة ،كبالتالي فكؿ ما عمى الخطيب بيانو ىك
بمصالحو
صحة ما ٌ
ٌ
ٌ
يتقدـ بوٌ .
ألف القضايا المطركحة
الخطابة
القضائية  ،فبل يككف ذلؾ ٌ
ٌ
كافيا .كمف المفيد كسب السامعٌ ،

الخاصة ،كينصتكف لممرافعات
ييتمكف سكل بإرضاء أذكاقيـ
ٌ
غريبة عف القضاة ،كبما ٌأنيـ ال ٌ

طمبا لممتعة التٌي يجدكنيا فييا ،فيـ ينساقكف كراء المترافعيف بدؿ أف يحكمكا بينيـ بالفعؿ".

النظاـ المترتب
كيستشيد (الحسيف بنك ىاشـ)
أف ٌ
بنصيف ألرسطك ىما" :فمف ٌ
ٌ
البيف ،لذلؾٌ ،
ألننا نككف أكثر
أف التصديؽ نكع مف البرىافٌ ،
كفقا لقكاعد الفف ،ال يعنى إالٌ بالتصديقات ،ك ٌ
أف البرىاف الخطابي ىك ضمير ،كالضمير
أف أم ار ما قد برىف عميو ،ك ٌ
اقتناعا كمٌما افترضنا ٌ

كلما كانت
بكجو عاـ ،ىك أقكل التٌصديقات
ٌ
الخطابية ،كأخي ار ٌ
أف الضمير نكع مف القياسٌ .

النظر في كؿ نكع مف األقيسة عمى نحك مماثؿ ،فمف
ميمة الجدؿ ،كك ٌؿ أك أحد أجزائوٌ ،
ٌ
مادة القياس كأشكالو سيككف ىك األقدر عمى الحجاج
أف األقدر عمى فحص ٌ
الكاضح ٌ
الخطابي ،لك ٌأنو أضاؼ إلى ذلؾ معرفة المكضكعات التي تتناكليا الضمائر كالفكارؽ بينيا

كبيف األقيسة المنطقية" .1كيضيؼ (أرسطك) رافعا مف قيمة الشبيو بالحقيقة ليضعو في
 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.123
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
ألف
ألف فحص الحقيقة كالشبيو بيا متعمٌقاف بنفس القدرة ،كفي نفس الكقت ٌ
مستكل الحقيقة ٌ " :

كبالنتيجة مف
الناس مطبكعكف بشكؿ ٌ
كاؼ عمى الحقيقة ،كىـ يبمغكف إلييا أغمب األحيافٌ :

تحرم اآلراء المشتركة".1كيستمر الباحث
تحرم الحقيقة يممؾ القدرة عمى ٌ
يممؾ القدرة عمى ٌ

"إف ىذيف النصيف المٌذيف ختـ بيما (أرسطك) انتقاده لمؤلفي كتب الخطابة
معمٌقا مبديا رأيوٌ :
قبمو ىما ،في رأينا ،بمثابة البديؿ الذم يقدمو لمخطابيات السابقة :الخطابة الحقٌة .ففي مقابؿ

المغيبة لمعقؿ كالمعتمدة عمى إثارة األىكاء كاالنفعاالت كالعكاطؼ ،يقترح (أرسطك)
التٌقنيات
ٌ

خطابة بديمة تقكـ أساسا عمى االستدالؿ العقمي الذم يش ٌكؿ الضمير كسيمتو الحاسمة .ىذا

الضمير يعتبره نكعا مف القياس ،أم ٌإنو ينتمي إلى أعمى درجات االستدالؿ العقمي عند
ٌ

يبرره ككف الحقيقة التي يسعى إلييا القياس كالشبيو بالحقيقة الذم
(أرسطك) .ىذا االنتماء ٌ
الطبيعية لمناس .كىنا يعمي مف شأف
يشكؿ مجاؿ الضمير ،يعكداف إلى نفس القدرة أك الممكة
ٌ

الشبيو بالحقيقة الذم تقكـ عميو الخطابة" .2فياتو ىي الخطابة الحقة التٌي ارتضاىا (أرسطك)
كالقائمة عمى العقؿ عف طريؽ تقنية الضمير ،كالفارغة مف االنفعاؿ.

الحقيقية لمخطابة كذكر منافعيا ،كىك يرمي فيما
قدـ الكظيفة
كبعد أف انتقد أرسطك سابقيو ٌ
ٌ

يرمي إلى إعبلف التٌأسيس الفعمي ليا كمف منافعيا عنده:

3

فإنو
ألف
ٌ
الحؽ كالعادؿ بما ٌأنيما أقكل بطبيعتيما مف مضادييماٌ ،
ّ-رجحانّالحقّوالعادلٌ "ّ:

بالضركرة ،إلى المترافعيف كحدىـ .كجيميـ
مرده،
إذا لـ تصدر األحكاـ كما ينبغي ،فالفشؿ ٌ
ٌ

يستحؽ ،إذف ،التكبيخ"  .فالعدؿ كالحقيقة مكجكداف بالقكة في الطبيعة البشرية لذا؛ ينبغي
ٌ
سياسة الكسائؿ لتحقيقيما فعبل كترسيخيما.

 -1المرجع نفسو  ،ص .123
2

 -المرجع نفسو ،ص .137 ،123

 -3المرجع نفسو ،ص .131،137
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
ّالخطابّالعمميّالدّقيقّينتميّإلىّالتعميمّ،كمف المستحيؿ استعمالو في الخطابة فالحججككسائؿ اإلقناع فييا ينبغي أف تعتمد عمى اآلراء المشتركة".
الدعكل
 ّينبغيّعمىّالمرءّأنّيمتمكّالقدرةّعمىّاإلقناعّبعكسّدعواه ،ال لمبرىنة عمى ٌأخبلقية) ،بؿ لكي ال نجيؿ كيؼ تطرح
معا ( إذ ال ينبغي اإلقناع بأمكر غير
ٌ
كنقيضيا ن
تفنيد مف يحاجج ضد العدالة".
القضايا ،كنككف قادريف عمى ٌ

العجزّعنّالدفاعّعنّالنفسّبالكالمّعيب ّ":إذا كاف مف المخجؿ عدـ القدرة عمى الدفاععف النفس بكاسطة الجسد ،فسيككف مف غير المعقكؿ أالٌ يخجؿ مف عدـ القدرة عميو بكاسطة
أخص باإلنساف مف استعماؿ جسده"
يعد استعمالو
الكبلـ الذم ٌ
ٌ
االستعمال ّغير ّالعادل ّلمخطابة ّليس ّمقصو ار ّعمييا ،بؿ ىك أمر مشترؾ بيف جميعالصحة كالغنى كقيادة
القكة ك ٌ
الخيرات ماعدا الفضيمة ،كبالخصكص أكثرىا نفعا مثؿٌ :

فإف استعماليا الظالـ يمكف أف
أف االستعماؿ العادؿ ليا يمكف أف يككف نافعاٌ ،
الجيكش .فكما ٌ

يككف ضارا" ،ىذه ىي الحجج التٌي قدميا (أرسطك) لبياف منفعة الخطابة .كعميو" :فالخطابة
شأنيا أف
ألنيا تستطيع ٌ
ألف مف ٌ
نافعة ٌ
أم استعماؿ ليا ،ك ٌ
رد األمكر إلى نصابيا ،كمكاجية ٌ

فإف
تدافع عف
ٌ
الحؽ كالعدؿ كتقؼ أماـ ٌأية محاكلة لتغميب مضادييا ،كاذا ذىبنا بعيدا ٌ ...
السفسطائييف "القادريف عمى جعؿ الحجة األضعؼ أقكل
السفسطة ك ٌ
الخطابة كسيمة لمكاجية ٌ

1
لميمتيا /لكظيفتيا
أخبلقيا
بيذه الحجة يعطي (أرسطك) لمخطابة بعدا
ٌ
ٌ
أما بالنسبة ٌ
اجتماعيا" ٌ .

ميمتيا ليست اإلقناع بقدر ما ىي
فيتكجيا (أرسطك) بالنظر إلى ىاتو المنافع يقكؿ" :ك ٌ
أف ٌ

البحث في كؿ حالة عف الكسائؿ المكجكدة في اإلقناع .كاألمر نفسو ينطبؽ عمى سائر

الصحة لممريض ،كاٌنما محاكلة بمكغ ىاتو الغاية قدر
ميمة
ٌ
الطب إعادة ٌ
الفنكف :فمثبل ليست ٌ

 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص .134
35

الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
المستطاع ،فحتى ىؤالء الذيف يستحيؿ شفاؤىـ يمكف عبلجيـ أيضا كما ينبغي " .1فميمة
الخطابة ىي البحث في كسائؿ اإلقناع لئلقناع.
ثانيّاّ:اإلجراءاتّالتّقنيّةّاألرسطيّةّلمتّحميلّالحجاجيّ:
عدة
كعميو ينطمؽ (أرسطك)
قدـ ٌ
ائية ىذا المشركع كقد ٌ
داعما ىذا بالبحث الفعمي في إجر ٌ
ن

نتحدث عف
تقنيات أك نمكذج تنظير تمثٌؿ في كسائؿ اإلقناع يقكؿ" :لنحاكؿ اآلف أف
ٌ
ٌ
يمكننا أف نحقٌؽ أىدافنا كانطبلقا مف ٌأية عناصر سنصؿ
الصناعة نفسيا .كأف نقكؿ كيؼ ٌ
2
خصص الفصؿ الثاني لتقديـ نظرة عامة عف كسائؿ اإلقناع التٌي
إلى ذلؾ"  .فأرسطك " ٌ

أف ىذا الفصؿ يشك ٌؿ التٌصميـ أك خطة
تش ٌكؿ عنده العمكد الفقرم لمخطابة ،كيمكف أف نعتبر ٌ
ممخصا لما سكؼ يتطرؽ إليو
يقدـ
العمؿ التي سكؼ يتٌبعيا في الكتابيف األكؿ كالثاني ،ففيو ٌ
ٌ

بالتفصيؿ طيمة ىذيف الكتابيف (االيتكس ،الباتكس ،المكغكس ،الضمير ،المثاؿ ،المكاضع
الخاصة ،المكاضع المشتركة)" ،3يدعكنا ىذا في ىذا المقاـ إلى ضركرة تقديـ ىاتو المفاىيـ
عمى طريقة المصطمحات:
ّ -1االيتوس ّوالباتوس ّوالموغوس 4وأجناس ّالخطابة :5تكاد ىاتو المصطمحات الثبلثة
ترتبط عمى التكالي (بالخطيب كالمستمع كالخطاب) فيصؼ (االيتكس) الخصائص المتعمقة
بشخصية الخطيب ،كأف يككف متفيٌما ،عنيفا ،رحيما ،شديدا  ...في حيف يصؼ (الباتكس)

مجمكع االنفعاالت التي يرغب الخطيب في إثارتيا لدل المتمقٌي (الرحمة الكراىية  ...كيمثٌؿ
عقبلني ة السمكؾ الخطابي مف قدرة عمى االستدالؿ كبناء الحجاج .كتناسب ىاتو
المٌكغكس
ٌ
 -1الحسيف بنك ىاشـ  ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص .472
 -2المرجع نفسو  ،ص .414
 -3المرجع نفسو ،ص .414
4
المنطقية كالممٌسانية ،ص .12
الببلغية ك
الدراسات
النظرية
الحجاجية مف خبلؿ ٌ
 محمد طركسٌ ،ٌ
ٌ
ٌ

 -5عبد المٌو صكلة ،الببلغة العر ٌبية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،حافظ إسماعيمي عمكم،
الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص .43
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
الخطابية ألرسطك ،بؿ ىي نتائج لكؿ كاحدة يقكؿ (عبد المٌو صكلة) في
الثبلثية األجناس
ٌ
ٌ

ىاتو المناسبة" :ىذه األنكاع الثبلثة مف الحجج يتناسب كؿ كاحد منيا مع نكع مف أنكاع
الخطابة .كىي أيضا ثبلثة  :الخطبة المشكرية كالخطبة المشاجرية كالخطبة التثبيتية...
التكصية باتٌباع أقكـ المسالؾ ،كاجتناب
الضار ك
ٌ
فالخطبة المشكرية غايتيا بياف النافع ك ٌ
أسكئيا ،تناسب حجة (االيتكس) فعمى الخطيب في الخطبة المشكرية أف يتزٌيف بحسف الخمؽ

أما الخطبة
فيما يتكجو بو إلى السامعيف حتٌى كاف كاف عمى غير ذلؾ الخمؽ في الكاقع .ك ٌ

التثبيتية التي قكاميا المدح كال ٌذـ مدح الشريؼ كذـ الخسيس فتناسبيا حجة (الباتكس)
ٌ

ك(الباتكس) ٌإنما ىك مجمؿ االنفعاالت كاألىكاء كالمشاعر التٌي ينبغي عمى الخطيب أف

يثيرىا .في نفكس السامعيف فيحقٌؽ بذلؾ اإلقناع كىذا يتطمٌب مف الخطيب أف يككف عالـ
أما الخطبة المشاجرية التٌي
نفس يعرؼ كيؼ يثير مشاعر جميكره كمف أيف يأتييـ  ...ك ٌ

حجة المٌكغكس أم الكبلـ نفسو
غايتيا بياف العدؿ كالظٌمـ كقكاميا االتٌياـ كالدفاع فتناسبيا ٌ
كقكاـ الحجاج في مثؿ ىذه الحالة الضمير() L’enthymèmeكالمثاؿ (")l’exemple

1

مفيكميا ال تعني عنده" :قياسا أضمرت احدل قضاياه ( المقدمة
الضمير عنده
ٌ
كتقنية ٌ
ٌ
المميزة
السمة
ٌ
الصغرل في الغالب) كما ساد عند أغمب الدارسيف .فيذا اإلضمار ليس ىك ٌ

مككف مف قضايا شبيية
السمة
المميزة ٌ
ٌ
لوٌ ...
إف ٌ
لمضمير ،عند (أرسطك) ىي ٌأنو "قياس ٌ

2
أما بالنسبة ّلتقنيةّالمثالّفيي" :استدالؿ يبقى في إطار عبلقة
.
بالحقيقة أك مف عبلمات" ٌ

خاصة
خاصة انطبلقا مف حالة
الخاص بالخاص ،أم ٌأننا نستخمص شيئا متعمٌقا بحالة
ٌ
ٌ

يكضح (أرسطك) األمر قائبل" :ىك ليس
األكلى
أخرل مف نفس جنسياٌ ،
ٌ
لكنيا أشير مف ٌ

عبلقة جزء إلى ك ٌؿ ،كال ك ٌؿ إلى جزء ،كال ك ٌؿ إلى ك ٌؿ ،بؿ عبلقة جزء إلى جزء ،كشبيو إلى

 -1عبد المٌو صكلة ،الببلغة العر ٌبية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،حافظ إسماعيمي عمكم ،الحجاج

مفيكمو كمجاالتو ،ص.47 ،43

 -2الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص .447
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
شبيو ،حيف يندرجاف تحت جنس كاحد ،كلكف أحدىما معركؼ أكثر مف اآلخر" .1فالعبلقة
ىي عبلقة خاص بخاص.
-2الموضع :تابع (ىشاـ الريفي) في دراستو المكسكمة بالحجاج عند (أرسطك) ضمف كتاب
الحجاج في التقاليد الغربية ،مفيكـ المكضع  ،كذكر ٌأنو لـ يعثر عمى مفيكـ كاضح لو

قدـ مبلحظتيف تساعداف شيئا عمى االقتراب
يعرؼ (أرسطك) المكضع حينئذ لكنو ٌ
يقكؿ" :لـ ٌ

مف مدلكؿ المفيكـ عنده ففي المقالة الثامنة مف كتاب (المكاضع) قاؿ :عميؾ أف تحاكؿ

امتبلؾ المكاضع أحسف امتبلؾ فتحتيا تقبع الحجج في الغالب كفي بعض أعطاؼ كتاب
ألف العنصر أك المكضع باب يندرج
أف العنصر كالمكضع شيء كاحد ٌ
(الخطابة) قاؿ" :أرل ٌ
األكلى إشارة إلى عبلقة الحجج بالمكاضع كفي القكلة
تحتو كثير مف الضمائر .ففي القكلة ٌ
الثانية إشارة إلى عبلقة الضمائر بالمكاضع لكف ليس ىناؾ تحديد لتمؾ العبلقة كالمشكؿ كؿ
ٌ
المشكؿ ىك في تحديد تمؾ العبلقة" ،2لكف (الريفي) يتابع الشراح كيعثر عمى مقاربة ثمينة

ألنو يمٌخص في دقة ككضكح ما
النص كقد اخترناه ٌ
فيقكؿ" :فالمكاضع حسب ما جاء في ىذا ٌ
مقدمات األقيسة
اتٌفؽ فيو غالب الشراح مف اإلغريؽ كالبلٌتيف كالعرب ليست ىي الحجج كال ٌ
المقدمات كبتمؾ المقدمات تبنى الحجج...
تشتؽ
الجدلية أك األقيسة الخطبية لكف منيا
ٌ
ٌ
ٌ

الخطبية" .3كؿ
المقدمات
المقدمات
...تكلد منيا
جدا
الجدلية ك ٌ
ٌ
عامة ٌ
ٌ
ٌ
المكاضع ىي قضايا ٌ
ٌ
التقنيات كالمبادئ إلرضائو كاستمالتو ذلؾ ٌأنو:
ىذه التييئة مف أجؿ المستمع كقد كجدت ىاتو
ٌ

4
يكضح
"ىك المستيدؼ في أية ممارسة
خطابية "  .يكاد يككف ىذا ىك المعجـ الرئيسي الذم ٌ
ٌ

الخطابية.
الحجاجية/
رسطية لعالـ الظٌاىرة
ٌ
ٌ
قنية األ ٌ
الرؤية التٌ ٌ
ٌ
 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص .442

 -2ىشاـ الريفي ،الحجاج عند أرسطك ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص
.132 ،134
 -3المرجع نفسو ،ص .132 ،132كيمكف متابعة تفاصيؿ المكاضع في المرجع نفسو ص  414كما بعدىا.
 -4الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص .443
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
داعيات
ثالثاّ :شايم ّبيرلمان ّوألبريخت ّتيتيكا ّوالحجاجيّات ّالحديثةّ :في ضكء التٌ ٌ
يخية التي كرسيا المشيد الحديث ،خصكصا تمؾ المتعمٌقة باإلعبلـ كاإلشيار أك
السكسيكتار ٌ
1
بمعية
الميديكلكجيا بصفة خاصة  ،كالتٌي أصبح ليا كبير تأثير عمى القيـ ،دعا (بيرلماف) ٌ

تسييره
لمقيـ التي تعمؿ الميديا تخصيصا عمى ٌ
(تيتيكا) نفسييما إلى التٌأسيس لمنطؽ جديد ٌ

النشاط فيو ،كقد تمكقع 2الباحثاف بيف جدؿ كخطابة (أرسطك) تصحيحا كاكماال ،في
كاثارة ٌ
"إف مجاؿ
يركج فيو االحتماؿ كالشبيو بالحقيقة .يقكؿ (شايـ بيرلماف)ٌ :
ذلؾ المكاف الذم ٌ
الحجاج في الجدؿ كالخطابة ،ىك بامتياز ذاؾ الذم تتدخؿ فيو القيـ"ّ 3

"قصة لقاء (شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا) بالخطابة .فمشركعيما،
كبيذا الخصكص كجدتٌ :

كما يحكي (بيرلماف) في كتابو إمبراطكرية (الخطابة) ،كاف في األصؿ ييدؼ إلى كضع
لكنيما اكتشفا بعد بحث طكيؿ،
مقيـ ككسيمة لمعيرة طرؽ تفضيؿ قيمة عمى أخرلٌ .
منطؽ ل ٌ

أف ما يبحثاف عنو ال يمكف أف يخضع الستدالالت منطقية صارمة ،بؿ فقط الستدالالت
ٌ

قكتيا مرتبطة بمكقؼ المستمع منيا .كىذا بالضبط ما كجداه في
خاضعة لمشبيو بالحقيقةٌ ،
1
النظريات الحديثة لبلتٌصاؿ ...تسمـ بعدـ انفصاؿ (محتكل) الخطاب عف
إف تحميؿ الخطاب ،كفؽ ٌ
 -الميديكلكجياٌ ،

تخصص
قنية كالبشرٌية التي تسمح ليا باالنتشار) لقد اقترح (دكبرم) إنشاء
(الكاسطة) (الكعاء المادم لمرسالة ،الشبكات التٌ ٌ
ٌ
االتصالية كانتشار األفكار ك(الكسائط التٌي بفضميا تصبح فكرة
سماه الميديكلكجيا التي تدرس العبلقات بيف الشركط
ٌ
جديد ٌ

فإف االحتفاؿ بيذا البعد
قكة مادية) ،كحتٌى كاف كانت الميديكلكجيا لـ تبمغ بعد ىذه الغاية بكصفيا
تخصصا مستقبلٌ ،
ٌ
ما ٌ
إف نمط الكجكد المادم كنمط انتشار الخطاب ال ينضافاف إليو بشكؿ عرضي،
الميديكلكجي يبدك أساسيا لتحميؿ الخطابٌ ،

المؤسساتية لمكبلـ"( .دكمينيؾ مانغكنك)،
يمكننا أف نفصؿ ما يقاؿ عف الظركؼ المادية ك
بؿ ىما جزءاف مف تككينو ،ال ٌ
ٌ

المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :محمد يحياتف ،ط .1الجزائر ،4772 :منشكرات االختبلؼ ،الدار العربية لمعمكـ

ناشركف ،لبناف ،ص .22 ،24
 -2التموقع :ىك تمكقع عمى شكؿ خطابي في حقؿ خطابي ما (مثؿ تشكؿ الدرس الحجاجي لبيرلماف مف خبلؿ الخطابة
كالجدؿ األرسطييف) ،دكمينيؾ مانغكنك ،المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر ،محمد يحياتف ،ص 171 ،177
بتصرؼ.
 l’empire rhétorique p176.،CHaim perlman -3نقبل :عف الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ
اليكنانية ،ص .415
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1
القيـ المرتبطة" :ارتباطا خاصا
القيـ مف المنظكر الحجاجي حسب الباحثيف ىي ٌ
الخطابة"  .ك ٌ

قكة التبني لبعض القيـ ...،فالحجاج الخطابي يصدر
بالجنس التثبيتي الذم يرمي إلى ٌ
تنمية ٌ
عف قاعدة قيـ يشترؾ فييا الخطيب كالحضكر اشتراكا قميبل أك شديدا" ،2كتصبح القيمة مف

كجية نظر االستعماؿ المٌغكم أريا .فكممة رأم ترادؼ كممة قيمة في الخطاب المٌغكم.3
ىذا األمر يدعكنا قبؿ الحديث عف مشركع (بيرلماف) ك(تيتيكا) إلى الحديث عف التٌأسيس
الفعمي لمنطؽ القيـ في استعماؿ المٌغات الطبيعية عند (بيرلماف).
 -8منطقّالقيمّعندّشايمّبيرلمانّ:
متعددة ،كفي بعض
في االستخداـ المٌغكم حسب (بيرلماف) تمنح" :العبارة الكاحدة معاني
ٌ
مكانية الرجكع إلى االستعارات كاعتماد التأكيبلت المتناقضة
األحياف معاني جديدة تماما ،كا ٌ

تتكسؿ عادة بمفاىيـ غامضة تفسح
ىك أمر مرتبط بشركط استخداـ المٌغةٌ .
إف ككف ىذه المٌغة ٌ

متغيرة ،يضطرنا غالبا إلى إجراء اختيارات كق اررات ليست
مكانا لتأكيبلت ٌ
متعددة كلتحديدات ٌ

بالض ركرة .مف ىنا كجب في غالب األحياف تبرير ىذه االختيارات كتعميؿ تمؾ
متطابقة
ٌ
4
القانكنية المستعممة لغكيا يقكؿ:
النصكص
الق اررات"  .كيدعـ (بيرلماف) ىذا األمر بمثاؿ مف ٌ
ٌ

مضطر إلى
ٌا
النسؽ الصكرم،
"في مجاؿ القانكف نجد القاضي ،كعمى خبلؼ ما يجرم في ٌ

أف
مدكنة نابميكف تعمف ٌ
اتٌخاذ الق اررات كتعميميا في الكقت نفسو ،فالمادة الرابعة الشييرة مف ٌ

النص أك غمكضو أك عدـ الكفاية القانكنية
القاضي الذم يرفض أف يحكـ بحجة سككت ٌ

األكلى حامبل
النص عند ٌ
سيصبح ممتبسا بتيمة االمتناع عف الحكـ .كحينما يظير لو ٌ
النظرة ٌ
 l’empire rhétoriquep8/9. ،Chaim perlman -1نقبل عف :الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية،
ص .445
 -2باتريؾ شاركد كدكمينيؾ مانغكنك ،معجـ تحميؿ الخطاب ،تر :حمادم صمكد كعبد القادر المييرم ،ص.221
 -3المرجع نفسو ،ص.221
 -4شايـ بيرلماف ،المنطؽ الصكرم كالمنطؽ غير الصكرم ،تر :أسامة المتني ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو
ج ،2ص.134
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بكيفية
تقنيات االستدالؿ القانكني
يؤكؿ ٌ
ٌ
النسؽ باعتماد ٌ
ثغرة أك تناقضا أك التباسا ،فعميو أف ٌ

تم ٌكنو مف إيجاد الح ٌؿ كتعميموٌ .إننا في كؿ ىذه الحاالت نجد أنفسنا مضطريف لمعكدة إلى
يبرر الحكـ ،كيم ٌكف مف حؿ التناقض ،كاتٌخاذ القرار
غير المنطؽ الصكرم كمنطؽ ٌ

1
غكية ،يعمف ميبلد منطؽ غير
إف ىذا القكؿ ،كبمثالو القانكني ذم
الحجة المٌ ٌ
ٌ
المناسب" ٌ ،

يحدد مجاؿ
صكرم ،يختمؼ تماـ االختبلؼ عف المنطؽ الصكرم .كعميو فبرلماف ينسب أك ٌ

أف المنطؽ
بأف المنطؽ الصكرم مجالو الظاىرة البر ٌ
ىانية ،في حيف نجد ٌ
المنطقيف ،فيرل ٌ

الحجاجية يقكؿ (شايـ)" :إذا كاف المنطؽ الصكرم ىك منطؽ
غير الصكرم مجالو الظاىرة
ٌ
فإف المنطؽ غير الصكرم ىك منطؽ الحجاج" .2فاألمر ال يتعمٌؽ " :في الحجاج كما
البرىاف ٌ

النتيجة ،بؿ ببياف
مكضكعية كالصدؽ تنتقؿ مف
في البرىاف ببياف ككف قيمة
ٌ
المقدمات إلى ٌ
ٌ
كمقبكلية قرار مف الق اررات" .3كيزداد الفرؽ
لمعقكلية
ٌأننا قادركف عمى الظفر بقبكؿ السامعيف
ٌ
ٌ

بأف إكاليات الحجاج/المنطؽ غير الصكرم ،تككف إكاليات مقبكلة لدل
كضكحا ،حيف نجد ٌ

4
يشيد (بيرلماف) ىذا المنطؽ مف أجؿ المستمع األفضؿ
السامعيف،
كتعكد الناس قبكليا" ٌ ،
ٌ

المستمع العنيد كالمحقٌؽ في القضايا يقكؿ (شايـ) " :فأفضؿ الحجاج ىك ما استطاع إقناع
المستمع األكثر تحقيقا كاألشد انتقادا كاألفضؿ اطبلعا مثؿ اآللية أك العقؿ اإلليي ،لذا

الحجاجية أك
أدبيات المٌغة
فالحجاج الفمسفي ٌ
ٌ
عبرت عنو في ٌ
يقدـ نفسو كنداء لمعقؿ ،كىك ما ٌ

يتكجو إلى مستمع ككني .فالحجاج العقبلني يتٌصؼ بقصدية
الخطابة الجديدة ،بككنو خطابا ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص .134
 -2المرجع نفسو ،ص .134
 -3المرجع نفسو ،ص .134
 -4شايـ بيرلماف ،المنطؽ الصكرم كالمنطؽ غير الصكرم ،تر :أسامة المتني ،ضمف كتاب  ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو
ج ،2ص .132 ،134
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1
يعبر
ككنية تتكخى اإلقناع ،أم استمالة مخاطب يعتبره الفيمسكؼ تجسيدا لمعقؿ"  .كبيذا ٌ
ٌ

شايـ عف عمؽ الحجاج.

ّ-2شايمّبيرلمانّوألبريختّتيتيكاّوالتموقعّالمتّصلّالمنفصلّبأرسطوّمنيجيّاّّ:
يبدأ (شايـ بيرلماف) بمعية (ألبريخت تيتيكا)  ،باإلعبلف الصريح ،عف تمكقعيما في التراث
األثيني بيف جدؿ كخطابة (أرسطك) ،رافضيف االنضماـ إلى التقاليد الديكار ٌتية التي ىيمنت

بؿ ش ٌكمت مركزية الفكر الغربي خبلؿ القركف الثبلثة األخيرة يقكؿ (بيرلماف كتيتيكا):

« la puplication d’un trait consacré à l’argumentation et son
rattachment à une vieille tradition , celle de la rhétorique et de la
dialectique grecques, constituent une rupture avec une conception
de la raison et du raisonnement, issue de descartes, qui a marqué de
son sceau la philosophie occidentale des trois derniers siècle »2.
أف (ديكارت) كاف
فأكؿ ما ىاجـ فيو (ديكارت) الباحثيف األمكر
االحتمالية كالتقر ٌ
ٌ
يبية ،ذلؾ ٌ
ٌ

يبية ىي أمكر كاذبة تقريبا ،كال يمكف ليا بناء البرىاف ،فالبرىاف أساسو
بأف األمكر التقر ٌ
يرل ٌ

المميزة عنده ،فالبرىاف ينطمؽ مف األمكر الكاضحة
الخاصية
عند ديكارت البداىة كالتي ىي
ٌ
ٌ
ليصؿ إلى األمكر الكاضحة ،عكس الحجاج الذم يراه (بيرلماف) ،كالذم مجالو األمكر

يبية كالمحتممة كالمقبكلة .3كالعقبلنية ينعتيا (بيرلماف كتيتيكا) كفؽ التٌصكر الديكارتي
التقر ٌ

طقية تسعى
بمعناىا الكاسعٌ ،أنيا ما كانت مكافقة لممناىج
بأف المؤلفات المن ٌ
ٌ
العممية ،إذ يرل ٌ
تقنيات الدليؿ في العمكـ
إلى التٌحقؽ مف
الفرضيات النبنائيا ،كال تغامر إالٌ ندرة في معالجة ٌ
ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص.132
- Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,Editions de
l’université de Bruxelless, 6ème edition2008 ,p01.
 -3شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
2

كمجاالتو،ج ،72ص .51
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p01.
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التحميمية التٌي تتميز بالضركرة
اإلنسانية .فالمنطؽ التابع لديكارت يجد شييتو في األدكات
ٌ
ٌ

ياضييف منذ قرف – حسب شايـ -إلى حسـ األمر
كالمٌزكـ ،األمر الذم دعا المناطقة الر ٌ
التٌحميمي في المنطؽ الصكرم فقط ،كك ٌؿ استدالؿ يقع خارج الصكرٌية ال ينتمي إلى العقؿ،
الصيغة يراه (ديكارت) قاد ار عمى ح ٌؿ جميع المشاكؿ ،كالعقؿ ينعتو
ٌ
إف العقؿ حسب ىاتو ٌ

(شايـ) بالعاجز حيف يتعمؽ األمر بمجاؿ غير مجاؿ التحسيب ،فالتجربة كاالستنباط المنطقي
يبية ،األمر الذم يجعمنا عرضة لبلستسبلـ 1كيستمر (بيرلماف
ال تعيف في ح ٌؿ المشاكؿ التقر ٌ
النمكذج العقبلني كذلؾ باالنتقاد التٌاريخي ،فدعا عف التٌاريخ الحديث
كتيتيكا) ضاربيف ٌ

لمنزعة الديكار ٌتية إالٌ ٌأنو
(باسكاؿ) ك(كانط كىنرم برغسكف) كالذيف ىـ مف المعارضيف ٌ

الصحة مف تأثيرات حصر
يصفيـ ٌ
بأنيـ لـ يتخمكا عف تأثيرات ديكارت ،أك بعبارة تقرب ٌ
ديكارت المعرفة في مفيكـ العقؿ البدييي الممزـ 2كيستمر (بيرلماف) ك(تيتيكا) منتقديف حتٌى

التحميمية ،كاألدلٌة
الجدلية ،كاألدلٌة
العقمية ،بيف األدلٌة
قسـ الممكات
ٌ
ٌ
ٌ
(أرسطك) ،كذلؾ حيف ٌ

المرتبطة بالتقريب إلى جانب األدلٌة المرتبطة بالضركرة ،كأدلٌة المجادلة كالحجاج إلى جانب

أدلٌة البرىاف ،3كبعد ىذا يؤكد الباحثاف ضركرة التٌصدم لمبداىة مف أجؿ فتح مشركع لنظرٌية

4
ئيسيا مباش ار لبيرلماف كتيتيكا لكتابة مشركع نظرية الحجاج؛ فعصكر
الحجاج كاف ىذا سببا ر ٌ

 -1شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص .54
Voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p02/03.
 -2شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر ،رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص .54
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p03/04.
 -3شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.54
voir ، Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p/04.
 -4شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر ،رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.54
voir ، Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p/04/05.
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البداىة يجب أف تتراجع .كيفتح المجاؿ لعصر اإلشيار كتسيير المعمكمة كالدعاية لكي تأخذ
مقننة ،كىك أمر دعا (بيرلماف) إلى التٌمكقع في ال ٌشكؿ الخطابي األرسطي
حقٌيا بطريقة ٌ
بطريقة جديدة .1فالمكانة كاألمر كذلؾ لممعمكمة فعبل.

كيذكر الباحثاف تبري ار لبلرتباط االصطبلحي بخطابة كجدؿ (أرسطك) ،فمكضكع تحميميما
الجدلية في (المكاضع) كتطبيقيا في (الخطابة) ،كقد ربط درسييما
يشبو أدلٌة (أرسطك)
ٌ
بالخطابة كالجدؿ كفضبلى إشيار مصطمح الخطابة بدؿ الجدؿ ،كذلؾ بسبب تداكؿ الفمسفة

لمصطمح الجدؿ كالذم بقي لقركف طكيمة يد ٌؿ عمى المنطؽ نفسو ،بخبلؼ مصطمح الخطابة
أف الجدؿ كالذم ىك فف لمتفكير في اآلراء المقبكلة
الذم أىممو التٌداكؿ الفمسفي ،زد عمى ذلؾ ٌ

يتـ استثمار فكرة الميؿ فيو ذلؾ االستثمار الذم حقٌقتو
ك
ٌ
االحتمالية التي نميؿ إلييا بتفاكت لـ ٌ
الخطابة إذ فكرة الميؿ فكرة جكىرية في الخطابة .2كبيذا فمصطمح الخطابة ىك األرجح.

كيصحح (شايـ بيرلماف) الخطابة القديمة تصحيحا تتفاكت نسبو ،فأحيانا يككف غزي ار شديدا
ٌ

البيف بيف المشيديف السكسيكتاريخييف ،األثيني
كأحيانا أخرل قميبل لطيفا ،كذلؾ لبلختبلؼ ٌ

قديما كاألكركبي حديثا ،3فبالنسبة لمكضكعات الخطابة -حسب (شايـ كتيتيكا) -فقد كانت

فنا لمكبلـ في جمع أك حشد في ساحة عامة بمغة منطكقة ليدؼ كسب الميؿ ،فيذا الكسب
ٌ

يستقر
أف ىذا األمر ال يمكف أف
فاعمية
يراه (شايـ كتيتيكا) ىك أساس كؿ
ٌ
ٌ
حجاجية .غير ٌ
ٌ

 -1شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص .52
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p05/06.
 -2شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص .52،52
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p/06/07.
 -3تتح ٌكـ الٌنظرة البلصكرية المنطقية تح ٌكما كبي ار في ىذا المصنؼ ،كما أشرنا إلى إشكاؿ اقتراح المنطؽ البلٌصكرم مف
قبمو.
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حديثا لمجرد العرض الحجاجي بكاسطة الكبلـ في حشد مجتمع في ساحة كنمط.1فكسب
الميؿ ىك الركف األساس في التفاعؿ الحجاجي.
يتغيا الحصكؿ عمى أستاذ لمفصاحة ،عمى عكس (شايـ كتيتيكا) المٌذاف
إف اىتماـ القدامى ٌ
ٌ

بالنسبة إلشكالية المشافية القديمة فيدعميا
أما ٌ
يسعيا لبلرتقاء بالمنطؽ البلٌصكرمٌ ،
بالنصكص المكتكبة ،بؿ يعطي المركزية حديثا لمنص المكتكب نظ ار لدكر الطباعة.2

بأف الكتابة بنيتيا غير البنية الشفيية ذات الطكؿ كالقصر المتفؽ عمييما.3
كيضيفاف ٌ

كيصرحاف باألمر الذم يحتفظاف بو بحذافيره أك بصفة جكىرية (يش ٌكؿ األساس المتيف
لمصنفيما) كالذم ىك المخاطب الشفيي أك الكتابي .4فالمخاطب ىك أساس قياـ العممية
الحجاجية.
باالستعجالية ،كالتٌي تركـ الكصكؿ
كيضرباف الفكرة الخطابية قديما في عمقيا إذ ينعتانيا
ٌ

النتيجة في أسرع كقت كدكف عناء ،الستغبلؿ الجيمة ،كالتٌي أثبت التاريخ تراجعيا أماـ
إلى ٌ
5
قدـ أكثر مف
التحاليؿ الفمسفية ( أفبلطكف في محاكرات جكرجياس)  .فالخطابة يجب أف ت ٌ

دليؿ حتٌى تككف نزيية.
 -1شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص .52
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation p07.
حقيقية حديثا.
 -2مثمٌت الكتابة قكة ميديكلكجية
ٌ

 -3شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو

كمجاالتو،ج ،72ص .55
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p08.
 -4شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.55
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p08.
 -5شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.55
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ينكعاف
إف (بيرلماف كتيتيكا) يتكجياف إلى مستمع ككني ،فبل يتجاىبلف ٌ
ٌ
نكعية النفكس ،كما ٌ

مكسع ،إذ تشمؿ جميع المجاالت حتٌى المحاكرات اليكمية .1فالعمؿ
ٌ
التقنيات الحجاجية بشكؿ ٌ

محددة بؿ لمستمع ككني .فالمجاؿ ىك
كاألمر كذلؾ ليس ليدؼ مستعجؿ كمكجو لجماعة ٌ
ككني.
النفكس عف طريؽ المٌغة/الخطاب التأثيرم ،فالذم
كالحجاج الذم يحص ارنو ىك كسب ميؿ ٌ

يرسؿ المثاؿ دكف أف يقكؿ أم شيء ،أك الذم يبلطؼ أك يمطـ أك الذم يمارس دعاية كما
تـ
ىي صكرتيا في القرف العشريف ،يمكنو أف يحقٌؽ نتيجةٌ ،
لكنيما ال ٌ
ييتماف بيذا إالٌ إذا ٌ
يدعكاف المناطقة إلكماؿ نظرية الحجاج المٌغكم
ذلؾ باالعتماد عمى المٌغة ،2كلذلؾ نجدىما
ٌ
فقد دعيا لدراسة كسائؿ التٌدليؿ في العمكـ اإلنسانية كالقانكف كالفمسفة ،كذلؾ بدراسة

الحجاجيات كما ىي مقامة عند أىؿ الدعاية
ٌ

الصحؼ كالخطابات كالمرافعات ك
في
ٌ

3
لممعقكلية كالحرٌية في االختيار
أىـ غاية يرمي إلييا المؤلٌفاف ىك التٌأسيس
ٌ
الفمسفات  .ك ٌ

معقكلية كحرية ،كىك حكار مف
المقزـ لمعنؼ يقكؿ صكلة" :فالحجاج عندىما
فحجاجيما ىك ٌ
ٌ
أجؿ حصكؿ الكفاؽ بيف األطراؼ المتحاكرة ،كمف أجؿ حصكؿ التٌسميـ برأم آخر بعيدا عف

باطية كالبلٌمعقكؿ المٌذيف يطبعاف الخطابة عادة كبعيدا عف اإللزاـ كاالضطرار المٌذيف
االعت ٌ

voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p09.
 -1شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر ،رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.51
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation p09/10.
 -2شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.52
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation, ,p10.
 -3شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو،ج ،72ص.53
voir : Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p13.
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أف الحجاج عكس العنؼ بكؿ مظاىره" .1فالحجاج عندىما
يطبعاف الجدؿ .كمعنى ذلؾ كمٌو ٌ
مكجكد مف أجؿ المعقكلية كحرية االختيار.
كعميو فمكضكع الحجاج:
« L’objet de cette théorie est l’étude des technique discursives
permettant de provoquer ou d’accroitre l’adhésion des esprits aux
thèses qu’on présente à leur assentiment »2
كغايتو:
« Le but de tout argumentation, avons-nous dit, est de provoquer
ou d’accroitre l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur
assentiment : une argumentation efficace est celle qui réussit à
accroitre cette intensité d’adhésion de façon à déclencher chez
audireurs l’action envisagée (action positive ou abstention), ou du
moins à créer, chez eux, une disposition à l’action, qui se manifestra
au moment opportun. »3
المؤسس مف أجؿ المتمقي باالعتماد عمى المٌغة/
ىذا ىك التٌعريؼ الصريح الذم اقترحاه ،ك ٌ

بأنو مشركع
الخطاب المعقمف بطريقة المنطؽ البلٌصكرم .يقكؿ (شايـ) ناعتا مشركعو/كتابو ٌ

بالتقنية التٌي تستعمؿ المٌغة .4
النفكس
ييتـ باألدكات
الخطابية التٌي ترمي إلى كسب ميؿ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

فيثني صكلة عمى ىذا األمر" :كيتمثؿ فضؿ كتاب بيرلماف كتيتيكاه حسب رأينا ،في ٌأنو

"مصنؼ في الحجاج" الخطابة الجديدة لبيرلماف كتيتيكا
 -1عبد اهلل صكلة  ،الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو مف خبلؿ
ٌ
ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.432

- Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p,5.
- Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p,59.

2
3

المؤسس عمى خيار العقؿ.
 -يقصد بو بيرلماف المٌغة /المٌكغكس /الكبلـ نفسو
ٌ

 -4شايـ بيرلماف كألبريخت تيتيكا ،مقدمة كتاب مصنؼ في الحجاج ،تر :رشيد الراضي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو

كمجاالتو،ج ،72ص .51
Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation,p17,
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األبنية
حاكؿ بصراحة كبجرأة في أحياف كثيرة أف يخمٌص الحجاج مف ربقة المنطؽ كمف أسر
ٌ
اإلنسانية
مقربا ٌإياه مف مجاالت استخداـ المٌغة مثؿ :مجاؿ العمكـ
االستداللية
ٌ
ٌ
ٌ
المجردة ٌ

كالفمسفة كالقانكف" 1كالتي ليا منطقيا الخاص بيا (المنطؽ الطبيعي).
-3المصطمحاتّالتّقنيّةّلشايمّبيرلمانّوألبريختّتيتيكاّ:

تقنيا
ٌ
تعبر ٌ
قدـ الباحثاف مجمكعة مف المصطمحات كالكقائع كالحقائؽ كالمكاضع ...كالتي ٌ

عف مشركعيما.فماىك حاليا في مشركعيما؟ ّ

حاليا أف نراقب جيازه أك بناءه الحجاجي مف خبلؿ معجمو أك رؤيتو لمظٌاىرة
نحاكؿ
ٌ
الحجاجية:
ٌ

2

أىميا:
 المقدّمات :كىي التٌي ٌتؤسس نقاط انطبلؽ الحجاج ك ٌ
فإنيا تصمح لتأسيس نقطة البداية "فيي تمثٌؿ ما ىك
ّالوقائع" :بما ٌأنيا ثابتة ال ش ٌؾ فيياٌ ،

عدة أشخاص أك بيف جميع الناس ...كالتٌسميـ بالكاقعة مف قبؿ الفرد ليس
سمكؾ مشترؾ بيف ٌ
إالٌ تجاكبا منو مع ما يفرض عمى جميع الخمؽ إذ الكاقع يقتضي إجماعا ككنيا".3

لمربط بينيا كبيف الكقائع
 ّالحقائق " :فيعمد إلييا الخطيب – كالمحاجج بصفة عامة ٌ -ليمنح حجاجو بداية قكية نافذة ،فالحقائؽ تقكـ عمى فكرة الربط بيف الكقائع ،كبذلؾ فيي

كعممية"،
كدينية
فمسفية
تتأسس في الغالب عمى مفاىيـ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

1

"مصنؼ في الحجاج" الخطابة الجديدة لبيرلماف كتيتيكا،
 -1عبد اهلل صكلة  ،الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو مف خبلؿ
ٌ

المصنؼ في جكانب كثيرة
ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص .422يراعي
ٌ

المنطقية.
الصرامة
ٌ
منو العبلقات التٌي تربط الحجاج بالمنطؽ في حيف ظ ٌؿ كتاب (تكلميف) مائبل إلى ٌ

 -2محمد سالـ محمد األميف الطمبة ،الحجاج عند بيرلماف ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،4ص.132 .134

كينظر :التفاصيؿ في كتابو ،محمد سالـ محمد األميف الطمبة ،الحجاج في الببلغة المعاصرة – بحث في ببلغة النقد
المعاصر ،-ط .1لبناف ،4772 :دار الكتاب الجديدة المتحدة ،بيركت ،ص 111كما بعدىا.
 -3محمد سالـ محمد األميف الطمبة ،الحجاج عند بيرلماف ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،4ص.134
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القكم بيا في
أف التٌسميـ
 ّاالفتراضات" :كاف كانت مسمٌما بيا مف قبؿٌ
المعنييف سمفا ،إالٌ ٌ
ٌ

إف االفتراضات
إطار الخطاب ال يككف كذلؾ مالـ تشفع بأدلٌة كأنساؽ بر ٌ
ىانية تدعميا .ثـ ٌ

ألنيا تقاس بالعادم
ليست ثابتة بؿ ىي
متغيرة تبعا لمكسط كالمقاـ كالمتكمٌـ كالسامعيفٌ ،
ٌ

الجماعية"
كالعادم مفيكـ مجرد يختمؼ باختبلؼ القدرات كاإلمكانات الفردية ك
ٌ

2

ّالقيمّ:فيي عنصر أساسي مف عناصر الحجاج ،كالى البحث عنيا يرجع (بيرلماف) أصبلاإلنسانية  ،إذ عمييا يعتمد
كلمقيـ دكر بارز في مجاالت العمكـ
ٌ
في اىتمامو بنظرٌية الحجاجٌ ،
القيـ نكعاف .مجردة كالعدؿ
في تغيير مكاقؼ السامعيف كدفعيـ إلى الفعؿ المطمكب .ك ٌ

اتبية يجب احتراميا
القيـ لتر ٌ
كالشجاعة كمحسكسة كالكطف كأماكف العبادة ،كتخضع ىذه ٌ
كالكعي بيا مف لدف المحاجج ،فاحتراميا ككعييا عامبلف فاعبلف في تحقيؽ الخطاب".3

أعـ كأشمؿ مف كؿ العناصر السابقة ،كقد اعتبرت في الببلغة
 المواضع"ّ:فتعتبر ٌمقدمات ٌ

اليكنانية القديمة مخازف لمحجج عمى كؿ مف يركـ أف يقتبس منيا عماد برىنتو".4
ٌ

معايير
أف أم ار أفضؿ مف آخر انطبلقا مف ٌ
 ّمواضع ّالكمّّ :نستطيع بكاسطتيا أف ٌنثبت ٌ

كمية كقكلنا الكؿ أفضؿ مف الجزء كما يترتب عف ىذه القاعدة مف نتائج في أحكامنا اليكمية

في شتٌى المجاالت".5
الشكمية في مكاجية الجمع مثؿ:
الحجاجية في كحدتيا
خاصيتيا
 ّمواضعّالكيف :فتكمفٌ
ٌ
ٌ

الحؽ في ذاتو الذم يبايف كؿ ما عداه مف باطؿ .ككؿ "ىذه المقدمات ،فيما يرل
مكضع
ٌ
الخاص بالكقائع كالحقائؽ
تتفرع إلى ضربيف :أحدىما مداره عمى الكاقع كىك
ٌ
(بيرلماف) ٌ
بالقيـ كمراتبيا كبالمكاضع...
المفضؿ كىك المتعمٌؽ
كاالفتراضات ،كاآلخر مداره عمى
ٌ
ٌ
 -1محمد سالـ محمد األميف الطمبة ،الحجاج عند بيرلماف ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،4ص.134
 -2المرجع نفسو ،ص.134
3

 -المرجع نفسو ،ص.132 ،134

4

 -المرجع نفسو ،ص .132

 -5المرجع نفسو ،ص.132
49

الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
متعددة ،منيا ما يكلٌده المقاـ كمنيا ما ييتدم إليو
كلمحجاج في ىذه المستكيات مظاىر
ٌ
المعرفية كظركؼ القكؿ عامة  ...فيذه المقدمات
مخاطبيو
المحاجج بحذقو ككعيو بطاقات
ٌ
ٌ

يؤسس عمييا الحجاج ليست ذات فاعمية في ذاتيا بمعزؿ عف كفاءة
كالفرضيات التٌي ٌ
الخطيب ككعيو .كالمٌذيف بيما تكتسب عناصر الحجاج شحنتيا الحجاجية".1

قنية مف أجؿ الظٌفر بالمتمقي كقد اختزؿ (برلماف
يتميز بالتٌ ٌ
كعمى الخطيب إزاء ذلؾ أف ٌ

ضـ الفكرة إلى
كتيتيكا)
ٌ
التقنيات في طريقتيف ىما الفصؿ كالكصؿ" :أما الكصؿ فيقكـ عمى ٌ
الفكرة كاف تباينتا ،كجعؿ الكاحدة بسبب مف األخرل لمكصكؿ إلى نتيجة كاحدة .مف ذلؾ عمى
المؤسس عمى بنية الكاقع (مثؿ :الحجج القائمة عمى
سبيؿ المثاؿ مايسميو (بيرلماف) الكصؿ
ٌ

المؤسس لمكاقع مثؿ :االستعارة
حجة السمطة) كما يسميو الكصؿ
الكصؿ السببي كمثؿٌ :
ٌ

كالتمثيؿ).

إف الحجج القائمة عمى الكصؿ يربط فييا بيف أحكاـ مسمٌـ بيا كأحكاـ يسعى الخطاب إلى
ٌ
تأسيسيا كجعميا مقبكلة كمسمٌما بيا ،كذلؾ بجعؿ األحكاـ المسمٌـ بيا كاألحكاـ غير المسمٌـ

بيا عناصر تنتمي إلى كؿ كاحد يجمع بينيا بحيث ال يمكف التٌسميـ بأحدىما دكف أف يسمٌـ
اتصالية أك قائمة عمى الكصؿ.
بأنيا حجج
اآلخر .كمف ىنا جاء كصفيا ٌ
ٌ
إف طرائؽ الكصؿ في الحجاج تعمد إلى العناصر المتباينة فتدمج أحدىما في اآلخر
ٌ

أما طرائؽ الفصؿ فبالعكس إذ يعمد فييا إلى ماىك كؿ.
كتجعؿ أحدىما بديبل مف اآلخر  .ك ٌ

فيحدث فيو فصؿ بيف حقيقتو كظاىره كأف نقكؿ ىذا الرجؿ ليس رجبل أك ما ىكذا يككف

 -1محمد سالـ محمد األميف الطمبة  ،الحجاج عند بيرلماف ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص.132
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العدؿ ( في الحديث عف كضع ما)" .1فالكصؿ ىك تقريب العناصر المتباعدة مف بعضيا
كالفصؿ ىك إحداث التبايف بيف العناصر المتقاربة.
رابعاّ:ميشالّماييرّوالحجاجّ:
يعمٌؽ الباحث (عبد المٌو صكلة) عمى ركافد نظرٌية الحجاج عند (مايير) فيقكؿ" :مفيكـ

نسية ( بمف فييا مف أعبلـ
الحجاج عند مايير استخمص بعضو مف مفاىيـ المدرسة الفر ٌ

أما بعضو اآلخر فيكاد
بمجيؾ مثؿ :بيرلماف) فيك مسبكؽ إليو عمى كجو التبسيط كالتٌعميـٌ .

ككد ذىنو"
يككف مف صنعو ٌ

2

كسياقيا استفاد (مايير) مف (بيرلماف) ك(دكرك) كأعبلـ المنطؽ البلٌنسقي كنظرياتيـ كتمكقع
ٌ
في أثرىـ؛ فك ٌؿ الفبلسفة كنجكـ العمـ الذيف يركمكف إحداث منعرج يعكدكف إلى دراسة كتحميؿ

تاريخ الظٌاىرة التٌي ينعرجكف عنيا.
المنطقية
لغكيا كفؽ التحديدات
بأف (مايير) فمسؼ الظٌاىرة
كعميو ٌ
ٌ
الحجاجية ٌ
ٌ
أكد أف نتٌفؽ ٌ

كيستمر مبدعا .كلذلؾ نجد
البلٌنسقية ،فيك يثني عمى ىذا التاريخ المنعرج عف الصكرية
ٌ

التحكؿ كفي مسحو ىذا نفيـ مدل
(مايير) يتابع ذكر األعبلـ الذيف ناضمكا مف أجؿ ىذا
ٌ
يمتد مف (فيتغنشتايف)
إرادة تمكقعو ضمف ىذا التاريخ قارئا مراجعا كمبدعا ،ىذا التاريخ ٌ

مرك ار بغرايس كأكستيف كسكرؿ كستراكسف كبيرلماف كصكال إلى دكرك الذم نعت الخطاب كمٌو
بأنو إشيارم  .3...فالمٌغة ىي مف حيث الطبيعة إشيار.
ٌ
 -1عبد اهلل صكلة  ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو،
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغر ٌبية ،كبيرلماف كتيتيكاه ،في مصنؼ في الحجاج،
ص .42كينظر ،عبد اهلل صكلة فيٌ ،
القسـ الثاني ،الفصكؿ الثبلثة األكلى بالنسبة لمكصؿ كالفصؿ الرابع بالنسبة لمفصؿ.

 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.41
 -3ينظر ،تقديـ محمد أسيداه ،لترجمتو ،ميشيؿ مايير ،المٌغة كالمنطؽ كالحجاج ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو
ج ،2ص.12 ،12
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نسقية الذيف يسعكف إلى مركزية المٌغة ،كبناء منطؽ عمى
كمف بيف نجكـ
المنطقيات البلٌ ٌ
ٌ

يكضح
أساسيا ،يمسؾ (مايير برلماف كدكرك) كيربطيما أك يشابكيما مع مفيكمو لمحجاج أك ٌ

اإلبداعية ،كقد أحسف الربط عندما
مدل تشابكيما معو كفي اآلف ذاتو يعمف زاكيتو الجديدة
ٌ

مفيكميا كبالضبط بتحميمو نتائج مفيكمييما يقكؿ" :في مقابؿ ىذا التقميد
ارتبط بيما
ٌ
األنكمكساكسكني الذم يثابر في أثر (فيتغانشتيف) ،في تخميص فكرة المٌغة مف ىكسيا

تيتـ بالعبلقات
نسية خالصة  -أضـ إلييا
ٌ
التركيبي ،لكحظ نشكء مدرسة فر ٌ
البمجكييف أيضا ٌ -

الحد
ستسمى
بيف المظير كالمضمر؛ عبلقات
دالليات مندمجة أك حجاجا .لكف ٌ
تداكليات أك ٌ
ٌ
ٌ

إف
األخير ٌ
يعد أكثر مبلءمةٌ ،
ألنو يغطي مقكالت ظيرت كتم ٌكنت في إشكاؿ مخالؼٌ ،

الحجاج ىك دراسة العبلقة القائمة بيف القكؿ المظير كالقكؿ المضمر .كيبدك لي ىذا التعريؼ

كيخصص بيرلماف الحجاج باعتباره ما:
مناسبا أكثر مف أم تعريؼ آخر يمكف تقديمو.
ٌ

"يستغرؽ ك ٌؿ حقؿ الخطاب الذم ييدؼ إلى اإللزاـ كاإلقناع أيا ما تككف السامعة التي يتكجو
أف اإللزاـ كاإلقناع ليسا ٌإال نتيجتيف
إلييا ،كأيا ما يككف المكضكع الذم يتناكلو"ٌ .إنو لكاضح ٌ
يحددىا بيرلماف تبعا لعبلقتيا باآلخريف ،كبحسب
لعبلقة المظير كالمضمر ،تمكـ العبلقة التٌي ٌ

المككف الببلغي كما
فإف الببلغة تصبح صيغة مف صيغ الحجاج ،كيصبح دكر
ىذا
الضـٌ ،
ٌ
ٌ
عند دكرك كامنا في البحث داخؿ المقاـ عف العناصر القابمة لمؿء الخانات الفارغة المسجمٌة

في داللة الجممة ،كفي القياـ بذلؾ حسب التعميمات القابمة لمقراءة في تمؾ الداللة ...كىكذا
أف ىذه
يككف التأكيؿ الببلغي ىك حساب قيمة الدالة ،بعد تعرؼ قيمة المكضكع .كالكاقعٌ ،

ألنو ال كجكد ألية إشارة
العبلقة عمى النحك الذم يصفيا بو دكرك ليست عبلقة
ببلغيةٌ ،
ٌ

أف األمر يتعمٌؽ بكجكد مسبؽ ألطركحة خاصة في
تخص إرادة إقناع الغير .زد عمى ذلؾ ٌ
ٌ

الحجاج تقضي بكجكد مؤشر حجاجي في المعنى الحرفي لمجممة يستدعي ما يكجد مضم ار

1
النص بنص
السياؽ لئليحاء بنتيجة مقنعة أك غير مقنعة"  .كيستطرد (مايير) شارحا ىذا ٌ
في ٌ

 -1ميشيؿ مايير ،المٌغة كالمنطؽ كالحجاج ،تر :محمد أسيداه ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص .42،42
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تتميز بو
أف غايات (بيرلماف) ك(دكرك) ىك ما ٌ
أكثر خصكبة كيتٌسؽ مع سابقو ،فيكضح فيو ٌ

نظريتو" :ىا نحف اآلف إزاء كجية نظر مغايرة في العبلقات بيف ما ىك مضمر كما ىك
مظير ،متٌسقة مع تمؾ التي عرضت في الفقرة السابقة ،إف لـ نقؿ متكاممة معيا ،كىي
لمنتيجة باعتبارىا
بدكرىا غاية في الثراء كالخصكبة  ...لقد كقفنا عند بيرلماف عمى تصكر ٌ

يتـ بسطيا عمى مستكل الحجة
ثـ ٌ
إذعانا (المضمر) لدعكل استنادا إلى قيـ السامعةٌ ،

كيتضمف المظير عند (أنسككمبر) ك(دكرك) عمى المستكل المٌغكم نتيجة تقبميا
(المظير).
ٌ
الحجاجية المحايثة لمجممة ،فالعبلقة بيف المظير
المتغيرات
السامعة أك ال تقبميا .تكحي بيا
ٌ
ٌ

الحجاجية ليست شيئا يضاؼ إلى
معقكلية المظير ،كالقيمة
تؤسس
ٌ
ٌ
كالمضمر ىي التٌي ٌ
أما
المظير كلكٌنيا عمى العكس مف ذلؾ ،ما ألجمو يقاؿ المظير عمى ٌ
النحك الذم يقاؿ بو .ك ٌ
المضمر فميس مسألة مقتضيات فحسب ،يأخذىا المتكمٌـ في الحسباف؛ بؿ ٌإنو ما يكحي بو

المظير أيضا أك حتى نتكمٌـ مثؿ غرايس مايستمزمو :أم ما يفرض الخطاب استنتاجو مف
1
نتحدث عنو ىك ما يتقاسمو مع أعبلـ
كاقع ما يقكلو كمف السياؽ الذم أنجز فيو"  ،ىذا الذم ٌ

يختص بو في صياغتو
أما الشرح الذم يكاد (مايير)
ٌ
الحجاج خصكصا (بيرلماف كدكرك)ٌ .

استشكالية .ىذا ىك
السؤاؿ كالجكاب .بؿ جعؿ المٌغة كحدة
ٌ
ىك ربط المٌغة باالستشكاؿ أم ب ٌ
التكجيو الجديد الذم ىك مف إبداعو كالذم يصكغو في قانكف يقكؿ" :يمكف أف نصكغ القانكف

يحدد
أف الكحدة
فإف استعماؿ المٌغة ٌ
ٌ
األساسية لمٌغة ىي الزكج سؤاؿ /جكاب ٌ
العاـ اآلتي :بما ٌ
دائما تبعا ليا" 2كيحدث عف ىذا التكجيو الجديد أربع نتائج:3

 كؿ استعماؿ لمٌغة يمثٌؿ جكابا عف مشكؿ ،حتٌى عندما يتعمٌؽ األمر بالتٌعبير عنو؛
 غاية المٌغة ال تتمثٌؿ في التٌعبير عف المشاكؿ بؿ في التٌعبير عف حمكليا؛
 تقيـ المٌغة حاج از بيف المضمر(الذم يككف عديـ الصكرة) كالمظير الذم لو (صكرة)؛
 -1ميشيؿ مايير  ،المٌغة كالمنطؽ كالحجاج ،تر :محمد أسيداه ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص .43،42
 -2المرجع نفسو ،ص.24
 -3المرجع نفسو ،ص.44
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فإف ىذا الح ٌؿ الجزئي الذم يستدعي عمى
 عندما نجيب عف مشكؿ ما بالتعبير عنوٌ ،
يرسـ صكريا باعتباره حبلٌ جزئيا.
مكمبل ٌ
نحك صريح حبلٌ ٌ

السؤاؿ كالجكاب ،يقكؿ بشأف المساءلة:
كلذلؾ فمايير يبحث أك يفاكض المسافة المكجكدة بيف ٌ

فإننا نمغي معو الجكاب كاٌنما المساءلة
إف المساءلة ىي أيضا الجكاب كاذا ما ألفينا السؤاؿ ٌ
"ٌ

المتعددة"
الحمالة لؤلجكبة
ٌ
السؤاؿ كامتدادات ٌ
تكمف في ذلؾ االختبلؼ بيف ممارسة ٌ
السؤاؿ ٌ

1

النظريات .كىك مكقعة الحجاج في
تتميز بو نظرية (مايير) عف باقي ٌ
ىذا التٌكجيو ىك الذم ٌ

بالنظر إلى المكقع الجديد.
نظرية المساءلة العامة .كىذا التٌمكقع ىك الذم ٌ
يقدـ نتائج جديدة ٌ

بأنيا كحدة
عاـ ٌ
حمٌؿ إذف مايير المٌغة في إطار نظرٌية المساءلة حتٌى كصفيا في قانكف ٌ

السؤاؿ كالجكاب أك بيف
ٌ
استشكالية ،كيكمف الحجاج بالضبط في مفاكضة المسافة بيف ٌ
المظير كالمضمر.

"إف
السيطرة عمى معجمو الحج اجي في ثبلثة مصطمحات مجمكعة في القكؿ التاليٌ :
كيمكف ٌ

البت في
السؤاؿ ىك العائؽ أك الحرج أك ضركرة االختيار ،أم ٌأنو دعكة إلى اتٌخاذ قرار ،ك ٌ

الداعية
أف الضركرة
ٌ
يتـ باإلجابة عنو ،كىذا يستمزـ ٌأنو ال كجكد لسؤاؿ دكف جكاب ك ٌ
ٌ
السؤاؿ ٌ

تحدد اضط ار ار سيركرة شاممة يحيؿ فييا أحدىما عمى
إلى السؤاؿ التٌي يمثميا ىذا الجكاب ٌ
دينامية مسار يتجو نحك الحؿ" .2فالسؤاؿ
إف السؤاؿ بما ىك سيركرة لممساءلة ،ىك
ٌ
اآلخرٌ .
ىك عنصر داللي مكجكد مف أجؿ الجكاب كالجكاب عنصر داللي مكجكد مف أجؿ السؤاؿ.

النظريات السابقة -نشير إلى القارئ الذم يتابع
إف الذم يسعى إلى إحداث التٌكافؽ بيف ٌ
ٌ

كمرجعياتيا
النظر عف مراكز انطبلقيا
متابعة
النظريات -مف خبلؿ نتائجيا كبغض ٌ
ضمنية ٌ
ٌ
ٌ

أف النظريات تنيؿ مف التشكؿ المنطقي
يجد مكاطف التٌداخؿ؛ كمف بيف مكاطف التداخؿ ٌ
 -1محمد القارصي ،الببلغة كالحجاج مف خبلؿ نظرية المساءلة لميشيؿ ميار ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في
التقاليد الغربية ،ص.437
 -2ميشيؿ مايير ،المٌغة كالمنطؽ كالحجاج ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص. 42/44
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البلٌنسقي ،كترتبط بخطابة كجدؿ أرسطك قديما ،كتحاكؿ استخداـ المٌغة جميعا في قالب
حجاجي ك ٌأنيا كمٌيا نظرية مبنية ألجؿ المتمقي ،كمتمركزة حكؿ المٌكغكس ،فمثبل( :مايير)

المحددة -
لنسقيتو
يشير إلى مكاطف االشتراؾ بصراحة ،كال يمكننا أف نمكـ )دكرك ( -نظ ار
ٌ
ٌ

أف االشتراؾ ضركرم بينيما ألٌنيما يحمٌبلف نفس
عمى إشاراتو القميمة لػ (برلماف) ،إالٌ ٌ

النظرٌيات ىك األمر
المكضكع كلكف كؿ بطريقتو ،ككجكد االختبلؼ العممي األنيؽ بيف ٌ

تتحيز لنفسيا
االيجابي – كلكال ىذا االختبلؼ
العممي لما ازدىرت بحكث الحجاج كلظمٌت ٌ
ٌ
كمف ىنا صيغ التٌعريؼ العاـ لمحجاج كالذم حاكؿ (كريستياف بمكنتاف) أف يقبض بو عمى

العممية التٌي مف خبلليا يسعى المتكمٌـ إلى تغيير نظاـ المعتقدات
النظرٌيات يقكؿ" :ىك
جميع ٌ
ٌ
التصكرات لدل مخاطبو بكاسطة الكسائؿ المٌغكية" ،1فبالمٌغة/المٌكغكس/الخطاب جمع الحجاج
ك ٌ
2
جية
أكد أف تبقى البحكث
في االستخداـ ك ٌ
متفرقة مف المبادئ المني ٌ
ٌ
الحجاجية ضمف نظريات ٌ

تسد الثٌغرات
النتائج التٌي ٌ
بالنتائج المتكاممة تمؾ ٌ
النتائج المتكاممة ،كنقصد ٌ
مجتمعة مف حيث ٌ
فالمتأمؿ غير العميؽ يجد صعكبة ىذا
اكية التٌي يتناكؿ بيا الحجاج ،كعميو
المنظكرٌية أك الز ٌ
ٌ
التشتٌت االيجابي.

خامسا:أوزوالدّدكروّوجونّكمودّأنسكومبرّوالحجاجّّ:
مخصصة في
التداكلية المندمجة
-1التاريخ ّوالطبيعة ّالمنيجيّة ّالعمميّةّ :عندما تذكر
ٌ
ٌ

لسانييف ىما( :أكزكالد دكرك) كصاحبو
الحجاجيات المٌسانية سرعاف ما يرتبط اسميا بنجميف
ٌ
ٌ

(جكف كمكد أنسككمبر) :إذ ىما مف افترضا ىذا المشركع كبرىنا عمى نتائجو .كيمكف القكؿ
فإف طبيعة العقؿ الغربي ىي
أسسا مدرسة فر ٌ
نسية خالصة ليذا التكجو؛ ككما أسمفنا ٌ
ٌأنيما ٌ
- Christian Plantan ، Essais sur l’argumentation p.13.

1

"مصنؼ في الحجاج" الخطابة الجديدة لبيرلماف
نقبل عف عبد المٌو صكلة ،الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنياتو مف خبلؿ
ٌ

أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.427
كتيتيكا ،ضمف كتابٌ ،
 -2ىاتو تأمبلتي الضمنية لمتكافؽ الحجاجي.
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النتائج ،كما إف تكتشؼ زاكية لمدراسة كنتيجة حتٌى تبحث عف
طبيعة تؤمف
تقييـ ٌ
بالنسبية في ٌ
ٌ

النضج العممي .كقد كصؼ
بديؿ أفضؿ منيا ،لعمي أصؼ ىذا بسياسة البدائؿ في تكفير ٌ
التداكلية المندمجة في سياقيا التٌاريخي يقكؿ" :ينحدر تكجو الحجاجيات
رشيد ال ارضي
ٌ
معبرة
النزعة
المٌسانية مف أصميف اثنيف ،أحدىما تمثمو ٌ
التداكلية في المٌسانيات ،كالتٌي جاءت ٌ
ٌ

غكية ،كالثاني تمثمو أعماؿ الخطابة الجديدة مع
عف إخفاؽ المقاربات الصكرية لمظٌاىرة المٌ ٌ
الفاعمية
رائدييا بيرلماف كتيتيكا ،كالتٌي بدكرىا قامت نتيجة إخفاؽ المحاكالت الصكرية لنمذجة
ٌ

1
استمر يصؼ تجاكزىا أك إكماالتيا التٌي كفٌرت ليا
النظرة حينما
عمؽ ىاتو ٌ
ٌ
ٌ
التدليمية" ،كقد ٌ

أف ىذا االنتساب ال يعني
إبداعيتيا
ٌ
ٌ
كنجكميتيا في الحقؿ مكضكع الكصؼ يقكؿ" :غير ٌ
حقيقية لكثير
سانية مجاكزة
الكفاء الحرفي ألطركحات ىاتو المدارس ،فقد مثٌمت
ٌ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
مف ىذه األطركحات ،لتتمكف بفضؿ ذلؾ مف رسـ معالـ دقيقة لدرس جديد مستقؿ بمكضكعو

كمتميز بخطة عممو ،درس ينطكم عمى نضج نظرم كبير يكشؾ أف يخرجو مف دائرة
ٌ
سانية المضبكطة" ،2كقد
الفمسفية في المٌغة ليمحقو بحظيرة الممارسة
النظريات
ٌ
العممية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

سانية لمتٌكجو التٌداكلي الكبلسيكي (كالذم
تمثٌمت حسب (الراضي) مجاكزة
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ

لمت شتاتو .كذلؾ حينما أقبمت عمى خطكة جريئة
يكصؼ عادة بالمبعثر الكقائع) بأف ٌ
الدرس
مغامرة ،كفؽ برنامج عممي ،طرح ىاتو الخطكة ىك إدماج الكقائع
التداكلية في قمب ٌ
ٌ

الحجاجيات المٌسانية" :مسككنا بياجس التٌدقيؽ كالتٌنسيؽ
الداللي ،كالحاؿ تمؾ جاء مشركع
ٌ
ٌ
تعييف مكضكع االشتغاؿ ،الذم سيغدك محصك ار في
ليذا ٌ
النكع مف الدراسة ،فكاف التٌدقيؽ في ٌ

لسانية
التداكلية التٌي تنطبع في بنية المٌغة ،كبالتالي تسمح بمعالجتيا معالجة
تمؾ المعطيات
ٌ
ٌ

التكجو عنايتو كمٌيا إلى مظاىر أكثر تحديدا ضمف
مممكسة .بؿ أكثر مف ذلؾ سيصرؼ ىذا ٌ
بتعييف
بالفاعمية
التداكلية ،كىي التي تتٌصؿ
ىذه المعطيات
الحجاجية ال غير ،ككاف التٌنسيؽ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

 -1رشيد الراضي ،مفيكـ المكضع كتطبيقاتو في الحجاجيات المٌسانية ألنسككمبر كدكرك ،مجمة عالـ الفكر ،الككيت:
أكتكبر/ديسمبر  ،4711ع ،4مج ،27المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،ص.134
 -2المرجع نفسو ،ص .134
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التداكلية
الدقيقة التٌي سيسير عمى ضكئيا مشركع
الحدكد النظرٌية ليذا التٌكجو ،كالخطٌة ٌ
ٌ

المنسقة ،كالخطكات المضبكطة ،التي ستقكد إلى تحكيؿ
المدمجة في صكرتيا المدقٌقة ك ٌ

العممية الناضجة".1
فمسفية عامة إلى االندراج في سمؾ األبحاث
تأمبلت
ٌ
ٌ
ٌ
التداكلية مف مجرد ٌ

متمكنة
لقد ٌ
أكد (بيرلماف كتيتيكا) ٌ
أف الكقائع تحضر في سياؽ التٌفاعؿ الخطابي الحجاجي ٌ

بسيركرة التذاكت 2الذم يقكـ بيف المتكمٌـ كالمخاطب ،فيناؾ تذكيت يطاؿ الكقائع فيشحنيا
ضمنيا كدائما حسب الراضي -في تعميؽ
حجاجيا .لذا فمجاكزة المٌسانيات – كاف
كيغمٌفيا
ٌ
ٌ
حجاجياّ.
فرضياتيا كنتائجيا ،التٌي أثبتت التٌداخؿ بيف الكقائع كال ٌذكات المتفاعمة
ٌ
ٌ

يخص طبيعة العبلقة بيف
بأف ىذا األمر لـ يؼ؛ بطمكح (دكرك كأنسككمبر) فيما
فنجد ٌ
ٌ
ألنيما سيعمناف – عمى األقؿ في مرحمة مف
الكقائع كالخطاب في سيركرة التٌفاعؿ الحجاجي ٌ

أف األمر ال يقؼ عند حدكد عبلقة كيفما كانت درجة عمقيا – بيف
تطكر ىذه ٌ
النظرٌية ٌ -
ٌ
ثانية ،فالبحث الفعمي في الحجاج
الكقائع مف جية كالخطاب بما ىك سيركرة
تذاكتية مف جية ٌ
ٌ

الصياغة المٌسانية لمكقائع يكشؼ عف حقيقة أعمؽ مف ذلؾ
بصكرتو التي تنعكس كتنطبع في
ٌ

ألف المٌغة
أف التٌمايز بيف ىذه الكقائع
ٌ
كصياغاتيا المٌسانية غير مكجكد أصبلٌ ،
بكثير ،كىي ٌ
حجاجية متٌصمة ،أك بعبارة أخرل
حركية
في كمٌيتيا إف ىي إالٌ ترجمة لمكقائع في سياؽ
ٌ
ٌ

النظر
حد ذاتو حجاجا
تحكيؿ حجاجي لمكقائع ،بحيث يككف كؿ استعماؿ لمٌغة ىك في ٌ
بغض ٌ
ٌ
مؤصبل في
عف السياؽ الخارجي ليذا االستعماؿ كأغراضو المخصكصة ماداـ الحجاج
ٌ

3
بأف دكرك كزميمو
األنسجة
ٌ
القاعدية لمٌغة" ،كيمكف صياغة ىذا القكؿ بعبارة أخرل نقكؿ فييا؛ ٌ

 -1رشيد الراضي ،مفيكـ المكضع كتطبيقاتو في الحجاجيات المٌسانية ألنسككمبر كدكرك ،مجمة عالـ الفكر ،4711،ع4
مج ،27ص.132
 -2التٌذاكت  ،ىي الترجمة العربية الرائجة لممصطمح الفرنسي ( )l’intersubjectivitéالذم يفيد التٌفاعؿ بيف الذكات".
رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ط .1المغرب ،4712 :المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيركت ،لبناف
ص.11
 -3رشيد الراضي ،مفيكـ المكضع كتطبيقاتو في الحجاجيات المٌسانية ألنسككمبر كدكرك ،مجمة عالـ الفكر ،4711،ع4
مج ،27ص .132،132
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ابيستمكلكجية بامتياز فيي
النظرية ٌأنيا نظرٌية
جعبل المٌغة كحدة
المميز في ىاتو ٌ
ٌ
حجاجية .ك ٌ
ٌ
أدل
بيف فترة كأخرل تبلحظ مبادئيا كنتائجيا كفركضيا فتكمؿ فتنقد
فتصحح .األمر الذم ٌ
ٌ
بيا إلى تقسيـ تاريخيا إلى خمس مراحؿ:

1

بالنظر إلى المٌغة كالحجاج بكصفيما منفصميف
تميزت ٌ
 المرحمة ّاألولى :كىي التٌي ٌ
التكجو كالتقميد الذم
تامة ،كفي ىذه المرحمة ال نكاد نجد أدنى فرؽ بيف ىذا
ٌ
بصكرة ٌ
يخص العبلقة بيف المٌغة كالحجاج.
كاف سائدا في درس الخطابة فيما
ٌ

التحميمية ،كفي
 المرحمةّالثانية :كىي التٌي حصؿ فييا نكع مف التٌفاعؿ مع الفمسفة
ٌ
اليكة بيف الحجاج كالمٌغة ،إذ رغـ
ىذه المرحمة بدأ ٌ
التقدـ خطكات إلى األماـ في جسر ٌ

غكية ،إالٌ ٌأننا نجد بداية لمحديث عف
بقاء القكؿ باستقبلؿ الحجاج عف البنيات المٌ ٌ
تميز
الداللية
انعكاس الحجاج في المٌغة عبر بعض الخصائص
األساسية التٌي ٌ
ٌ
ٌ
مييز بيف المحتكل اإلخبارم
الممفكظات ،كقد تجمٌى ذلؾ عمى كجو الخصكص في التٌ ٌ

العبارم ( )poséكالمحتكل االقتضائي"

منيجية سكسيرٌية ممثٌمة
 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص  .14،14تضعنا نظرية (دكرك) بيف اتجاىيف،
ٌ

المككف التٌداكلي ،كأطراؼ محيطة بو مثؿ (بيرلماف) يستميـ منيـ كلك
النظرية ىك
البنيكية،
في
كمككف أك رىاف يدعـ بو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
التداكليات .كما نشير إلى عدـ التٌفريؽ بيف
البنيكية ك
سانيات
ٌ
ٌ
تكجيو ىك لساني تداكلي يقع بيف مفاكضة المٌ ٌ
أف ٌ
ضمنيا .إالٌ ٌ
التخصصات عف طريؽ االقتراضات
سانية صارت بفعؿ حكار
سانية ،فاالزدىارات
العممية المٌ ٌ
ٌ
التخصصات خصكصا المٌ ٌ
ٌ
ٌ

الغية ،فأصبحنا نقؼ عمى دراسات
العممية في العمـ ك
التقميدية بيف االختصاصات
كالتشابكات فػ"،التفريقات
اإلنسانية صارت ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

مختمفيف ،نحك ما فعمتو الباحثة (أنا جكبير) في قراءتيا بعض آثار (جكف جاؾ
منفصميف
عدا سابقا
تسكم بيف عمميف ٌ
ٌ
ٌ
تداكلية ،كلعمٌيا في ذلؾ ٌإنما تشايع مذىب مكاطنتيا (كربرات أكركيكني) التي عرفت الببلغة بأٌنيا "،
أسمكبية
ركسك) قراءة
ٌ
ٌ

كلكنيا أيضا في نطاؽ اإلرث األرسطي (الذم
قبؿ ك ٌؿ شيء ىي نظرٌية الكجكه أك نظرٌية طرؽ تحريؼ الكبلـ كتحكيموٌ ،

الناجعة
تابعو (بيرلماف كتيتيكا) في مؤلفيما
فف اإلقناع كدراسة الكسائؿ ٌ
ٌ
مصنؼ في الحجاج الببلغة الجديدة "ىي دراسة ٌ
تداكليا" ،صابر الحباشة  ،التداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص ،ط .1سكريا:
البيانية تعمٌؿ
الصكر كالكجكه
إف
ٌ
ٌ
لمتٌعبيرٌ ،
ٌ

المككف
 ،4772صفحات لمدراسات كالنشر ،دمشؽ ،ص .11 ،17كنجد عند (دكرك) ترابطا كبي ار بيف
المككف المٌغكم ك ٌ
ٌ
أىـ نظريات الحجاج
الببلغي في نظرٌية ال ٌشكؿ المقبلع .ينظر :شكرم المبخكت ،نظرية الحجاج في المٌغة ،ضمف كتابٌ ،
في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.425 ،422 ، 422
58

الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
 المرحمةّالثالثة :كىي المرحمة التي يمثٌميا صدكر كتاب (الحجاج داخؿ المٌغة) سنة
( .)8761حيث سيكتشؼ (أنسككمبر كدكرك) في ىذه المرحمة – كىك ما يد ٌؿ عميو
بنية
األىمية ،كىي كجكد عكامؿ
خطابية بالغة
عنكاف الكتاب  -حقيقة
حجاجية في ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية التي تحضر
بالقيـ
ٌ
أف المٌغة مشبعة ٌ
سيتـ التٌأكيد عمى ٌ
ثـ ٌ
الجمؿ ذاتيا ،كمف ٌ
القيـ الخبرٌية (.)descriptive
جنبا إلى جنب في داللة الجمؿ مع ٌ

الدراسة تميؿ إلى مكقؼ جذرم ال
 المرحمةّالرابعة :كىي المرحمة التٌي أصبحت فييا ٌ
حجاجية شاممة ،كقد تحقٌؽ ىذا
برمتيا إالٌ مظاىر لحركة
ٌ
يرل في الجمؿ المٌغكية ٌ
يفسر كيؼ يستكطف
األمر بالعكدة إلى مفيكـ المكضع ذم الجذكر
ٌ
األرسطية الذم ٌ

الحجاج في الطبقات القاعدية لمٌغة.

الراىنة التٌي الزاؿ يشتغؿ في إطارىا ىذا التٌكجو
 المرحمة ّالخامسة :كىي المرحمة ٌ
كتتميز بالمراجعة الشاممة التٌي انطمقت مف المساءلة النقدية لمفيكـ المكضع في ضكء
ٌ

األساسية ليذا التكجو كالمتمثٌمة تحديدا في مبادئ المقاربة البنيكية ذات
المنطمقات
ٌ
الحجاجية
لمنظرية
النكاة الصمبة ٌ
النظر في ٌ
األصؿ السكسيرم ...لتنتيي إلى إعادة ٌ
ٌ

المٌسانية ،أم ما يتعمٌؽ بفكرة كجكد الحجاج داخؿ المٌغة.

سانية؛
كبالنسبة لنظرٌية (دكرك كأنسككمبر)
منيجيا مف خبلؿ مكقعيا بيف ٌ
النظريات المٌ ٌ
ٌ

بأف (دكرك كأنسككمبر) فاكضا المسافة المكجكدة بيف البرنامج السكسيرم
نستطيع القكؿ ٌ

النسؽ
نسقيا ،فأخرج مف ٌ
البنيكم المٌساني الخالص كالبرنامج التٌداكلي الذم يصعب التٌحكـ فيو ٌ

النسقي .فالباحثاف
تحميمية جديدة اسميا
كالبلٌنسؽ صيغة
سانية ذات البعد ٌ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ٌ

التداكلية
التداكلية .أك تناكال المضاميف
كطكراىا بالمضاميف
حافظا عمى
ٌ
ٌ
ٌ
المنيجية السكسيرٌية ٌ
بالمنيجية السكسيرٌية.
ٌ

التداكلية
"تعرؼ
لسانيا
كعمى كجو العمكـ نككف
النظاـ كاستعماؿ ٌ
كتداكليا بيف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النظاـ ،إذٌ :

النظاـ المٌساني الذم تعنى بو تحديدا المٌسانيات ،كاذا
بأنيا دراسة استعماؿ المٌغة مقابؿ دراسة ٌ
ٌ
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عممية
فؤلف ىذا االستعماؿ ليس محايدا  ،مف حيث تأثيراتو ،في
ٌ
تحدثنا عف استعماؿ المٌغة ٌ

إف استعماؿ
التٌكاصؿ كال في النظاـ المٌغكم في ٌ
حد ذاتو ...كليس مف الساذج أف نقكؿ أخي ار ٌ

غكية ينتج عنو بالمقابؿ إدراج لبلستعماؿ في الٌنظاـ نفسو" .1كبالنسبة لبحثنا كما
األشكاؿ المٌ ٌ
بالضبط ،التٌداكلية المدمجة كالتي انتشرت كمصطمح
داكلية
ييمنا مف بيف ٌ
ٌ
النظريات التٌ ٌ
أشرنا ٌ

داكلية المنجزة حكؿ أعماؿ (ج ؾ أنسككمبر كأكزكالد دكرك).2
في نطاؽ التٌحاليؿ التٌ ٌ

فالتداولية ّالمدمجة ّفي ّالداللة" :ىي بحث في الجكانب التٌداكلية المسجمة في بنية المٌغة
التمثيمية أم
الكصفية
التداكلية ال القيمة
كداللة الجممة الستخراج األشكاؿ المٌغكية ذات القيمة
ٌ
ٌ
ٌ

يعبر عف حالة األشياء في الككف ،لضبط شركط استعماليا إذف :فالمكقؼ المبدئي
ما ٌ

لغكية كليست كصفا لحالة األشياء في الككف
أف المٌغة تحقٌؽ أعماال ٌ
ٌ
لمتداكلية المدمجة ىك ٌ

عممية القكؿ ال عف الككف" 3كظاىرة األعماؿ
كىذا يستمزـ أف يككف معنى القكؿ صكرة عف
ٌ
التداكلية ذاتو ،كعميو" :ليس
المٌغكية كما ىك معركؼ ليا تاريخ إذ؛ ىك مفيكـ مرتبط بظيكر
ٌ

أف
تاريخ
كلكنو غير ٌ
التداكلية بمعدكـٌ ،
ٌ
ممتد في الزماف إالٌ قميبل ( ثبلثكف عاما) .كالمفارقةٌ ،
العبلمية
داكلية ليست صناعة كلدت مف برنامج بحث صيغ صياغة مجردة ،كما ىك حاؿ
ٌ
التٌ ٌ

األكركبية ،البرنامج الذم أطمقو سكسير في بداية
مثبل التٌي اتٌبعت عمى األقؿ في تقاليد القارة
ٌ

 -1جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ ،القامكس المكسكعي لمتداكلية  ،تر :مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ عزالديف المجدكب ،التداكلية
كالمٌسانيات كالعرفاف ،تر ،شكرم المبخكت  ،المركز الكطني لمترجمة ،تكنس ،دار سيناترا ،ص.47
لمتداكلية ،ص.42
 -2جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ ،القامكس المكسكعي
ٌ

ينظر أيضا :جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ ،التداكلية اليكـ عمـ جديد لمتكاصؿ ،تر :سيؼ الديف دغفكس كمحمد الشيباني ،ط.1
لبناف ،4774 :المنظمة العربية لمترجمة ،دار الطميعة لمنشر كالتكزيع ،بيركت.
مسعكد صحراكم ،التداكلية عند العمماء العرب -دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المٌساني العربي ،-ط.1
لبناف ،4772 :دار الطميعة لمنشر كالتكزيع ،بيركت.
 -3شكرم المبخكت ،نظرية الحجاج في المٌغة ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى
اليكـ ،ص.422
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التداكلية في أعماؿ فبلسفة المٌغة ،كبالخصكص في سمسمتي
نحدد منطمؽ
القرف ،كيمكف أف ٌ
ٌ
محاضرات قدمت بجامعة ىارفارد ( محاضرات كليـ جيمس) ألقاىا سنة ( 8733جكف

المخصصة لمفمسفة ،مفيكما
أكستيف)  ،...فقد أدخؿ (أكستيف) في سمسمة محاضراتو
ٌ
بأف
سيصبح محكريا في
ٌ
التداكلية  ،كىك مفيكـ العمؿ المٌغكم  ،مدافعا بذلؾ عف الفكرة القائمة ٌ

عممية .فأف نستعمؿ المٌغة
كصفية بؿ ليا كظيفة
المٌغة في التكاصؿ ليس ليا أساسا كظيفة
ٌ
ٌ

لغكية خاصة
ٌ
غكية .فكاف كجكد ظكاىر ٌ
فإننا ال نصؼ العالـ بؿ نحقٌؽ أعماال ىي األعماؿ المٌ ٌ

األكلى التٌي اعتمدىا المٌسانيكف لتأسيس
بالداللة عمى العمؿ المٌغكم أحد برامج البحث ٌ
التداكلية" .1فالتداكلية كاألمر كذلؾ غير معدكمة التاريخ.

كقد مثٌمت األعماؿ المٌغكية التي انتيت إلييا نظرية أفعاؿ المٌغة األنكمكساكسكنية" :منطمؽ
سانية ،كسيشكؿ مفيكـ الفعؿ المٌغكم
النظرٌية
أعماؿ (دكرك كأنسككمبر) في بناء ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

مفظية كمف
النظرٌية ،مرتك از لمحديث عف
تطكر ىذه ٌ
الفاعمية التٌ ٌ
ٌ
األكلى مف ٌ
في المراحؿ ٌ
سانية بنظرٌية األفعاؿ
تـ كصؿ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ضمنيا الحجاج  ...كلكي ٌ
يتبيف بجبلء كيؼ ٌ

يتضمنيا
غكية نذكر بشكؿ مرٌكز ذاؾ التمٌييز الذم أقامو (أكستيف) بيف مظاىر ثبلثة
المٌ ٌ
ٌ
أف الممفكظ عمكما ( كالممفكظ الحجاجي عمى
الفعؿ المٌغكم  ...فقد اعتبر (دكرك كأنسككمبر) ٌ

كجو الخصكص) ما ىك إالٌ إنجاز لمظير مخصكص مف ىذه المظاىر الثٌبلثة ىك الفعؿ
 -يمكف مراجعة فبلسفة المٌغة العادية في :صبلح إسماعيؿ عبد الحؽ ،التحميؿ المٌغكم عند مدرسة أككسفكرد ،ط .1لبناف:
 ،1334دار التنكير ،ص 14كما بعدىا .كبنظر أيضا:
جكف النكشك أكستيف ،نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة  -كييؼ ننجز األشياء بالكبلـ  ، -تر :عبد القادر قنيني ،ط ،4المغرب:
 ،4772إفريقيا الشرؽ.
أحمد المتككؿ ،المٌسانيات الكظيفية -مدخؿ نظرم  -ط ،1المغرب ، 1322 :منشكرات عكاظ.
العياشي أدرارم ،االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المٌساني -مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة إلى كضع القكانيف
الضابطة ليا  -ط ،1الرباط ،4711 :دار األماف.
حافظ إسماعيمي عمكم ،التداكليات (عمـ استعماؿ المٌغة) ط .1األردف ،4711 :عالـ الكتب الحديث.
 -1جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ ،القامكس المكسكعي لمتداكلية  ،ص .41،44
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معينة" 1كتعميقا عمى ىذا كمٌو يمكف
التٌكممي مف حيث ىك إنجاز قكلي مصحكب بقصدية ٌ
مر إلى الحجاج ،إذ كما ىك معمكـ منذ قميؿ ،ىك فعؿ
القكؿ ٌ
بأف الفعؿ الكبلمي/التأثيرم ٌ

تتغيا إحداث القبكؿ ،فتزداد تأثيرٌيتو حينيا بالتمكقع
مرتبط بمقاصد المتكمـ ،كىاتو
المقصدية ٌ
ٌ
الحجاجية التٌي تعمؿ عمى إحداث القبكؿ؛ كعميو" :فممفعؿ الكبلمي كظائؼ
في األدكار
ٌ

فاعميتو
الحجاجية التٌي تزيد مف
أىميا كظيفتو
ٌ
ٌ
ٌ
تداكلية مرتبطة بقصد المخاطب ،كمف ٌ
سيما تمؾ المرتبطة بكظيفتي التأثير كاإلقناع
اإلنجازية التٌي أرادىا (أكستيف كسكرؿ) لو ،كال ٌ

يمكننا الحديث عف الحجاج التٌصالو بكظائؼ الفعؿ
في بعض مقامات التخاطب .كعميو
ٌ
قيد (أكستيف) بركزىما بالفعؿ
الكبلمي عمكما كبقيمتي ا ٌلنجاح كالفشؿ عمى األخص كالتٌي ٌ

2
حده بصفة عامة
فإف (أكستيف) قد جمع ٌ
التأثيرم تحديدا" .كمف ىذا كبالنسبة لمفعؿ التٌأثيرم؛ ٌ

أف فكرة التٌأثير خصبة ينبغي تكسيعيا
ككأنو يكحي
فترؾ مجالو مفتكحا لش ٌكوٌ ،
ٌ
بالضبط إلى ٌ

بالتٌأسيس لبحكث جديدة فييا يقكؿ" :كىك بالضبط مصطمحنا الزـ فعؿ الكبلـ ،كال نتعرض
إلى تعريؼ ىذه الفكرة كتحديدىا تحديدا دقيقا ،كاف كانت بطبيعة الحاؿ تحتاج إلى ذلؾ".3

فالدرس الحجاجي اتٌخذ فعؿ التٌأثير منطمقا لو ،إذ أثره غير خاؼ في المنطمقات
كعميو ٌ
الحجاجية ذات التٌكجو المٌساني (دكرك مثبل) .4إذ" :األلفاظ كاألقكاؿ كالعبارات التٌي نستعمميا
ٌ

حجاجية بارزة ،نسعى مف خبلليا
كقكة
كننتجيا في حياتنا
ٌ
ٌ
اليكمية ليا طابع حجاجي كاضح ٌ
معيف ،أك اتخاذ مكقؼ
إلى التٌأثير في المتمقي كدفعو إلى ٌ
تبني رأم ما ،أك االستجابة لطمب ٌ

5
القكة اإلنجازٌية عف طريؽ التٌأثير في
مف
جدت
ك
ة
الحجاجي
ة
فالقك
ما مف قضية مف القضايا"
ٌ
ٌ
ٌ
ي

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.42
 -2مسعكد صحراكم ،في الجياز المفاىيمي لمدرس التداكلي المعاصر ،ضمف كتاب ،التداكليات عمـ استعماؿ المٌغة
ص.23
 -3جكف النكشك أكستيف ،نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة  -كييؼ ننجز األشياء بالكبلـ ، -ص.141
 -4شكرم المبخكت ،نظرية الحجاج في المٌغة ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ
 ،ص.424
 -5أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ط .1المغرب ،4771 :األحمدية لمنشر ،الدار البيضاء ،ص.144
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المتمقي ،فنظرية (دكرك) نجدىا تنطمؽ مف فكرة ٌأننا نتكمٌـ عامة بقصد التأثير كىي فكرة

كطكرت في إطار الدرس الحجاجي 1كعميو إذا كاف
مستميمة مف أعماؿ (أكستيف كسكرؿ) ٌ

بالقكة
بالقكة اإلنجازية فإ ٌف (دكرك) كالحجاجييف اشتيركا ٌ
فبلسفة مدرسة أككسفكرد اشتيركا ٌ

الحجاجية لؤلقكاؿ.2
ٌ

المككف التٌداكلي
أف نظرية( دكرك) أدمجت
-2موقعّالحجاجّفيّالتداوليةّالمدمجةّ:صحيح ٌ
ٌ
التداكلية مكضكع دراستيا ،بؿ تركز:
في الكصؼ الداللي ،إالٌ ٌأنيا ال تجعؿ جميع الكقائع
ٌ

متناميا عمى تمؾ الكقائع التٌي ليا ارتباط باستعماؿ مخصكص لمٌغة ىك االستعماؿ
"تركي از
ٌ

3
بنية المٌغة
القكة
ع
فالمكضك
الحجاجي"
الحجاجية المكجكدة كأصؿ في ٌ
ٌ
الحقيقي ىك دراسة ٌ
ٌ
4
التميز
النقطة ىي
بنية المٌغة" كىاتو ٌ
ٌ
بآليات التكجيو المكجكدة أيضا في ٌ
كالتي ليا ارتباط ٌ

يتأت دفعة كاحدة بؿ في تسمسؿ تاريخي؛
ميز لـ ٌ
الكاضح عف باقي نظريات الحجاج .كىذا التٌ ٌ

الكبلسيكية كالخطابة
التداكلية
الخارجية ،ك
التداكلية
البنيكية المغفمة لمعكامؿ
النزعة
ٌ
عدلت فيو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
التداكلية خصكصا المرتبطة بالحجاج .فكاف
البنيكية لمكقائع
الجديدة المعرضيف عف المظاىر
ٌ
ٌ
مصنؼ
الداخمية لمٌغة عف طريؽ
البنية
ٌ
ٌ
الحسـ عسي ار عندما حصؿ تكطيف الحجاج في ٌ

حجاجيات (دكرك) كمنيجية (دم
"الحجاج داخؿ المٌغة" 5كعميو ماىي حدكد العبلقة بيف
ٌ
سكسير)؟ّ

 -1المرجع نفسو ،ص.72
 -2المرجع نفسو ص .142
 -3رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.21
 -4المرجع نفسو  ،ص.24
 -5المرجع نفسو  ،ص.22
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نقكؿ إٌنو إذا كانت المٌغة تدرس في ذاتيا كلذاتيا مف منظكر (سكسير) ،كفؽ الكظيفة

فإف المٌغة تدرس في ذاتيا كلذاتيا مف منظكر دكرك كفؽ الكظيفة
التك ٌ
اصمية ،الخبرٌيةٌ ،
الحجاجية



حدد العبلمة بكصفيا نسقيا ،فيغدك الرىاف رىاف جممة في
كعميو إذا كاف (سكسير) ٌ
حدد مكاف العبلمة الجممة ككحدة دنيا لمكصؼ الداللي .فيغدك الرىاف
فإف (دكرك) ٌ
التحميؿٌ ،

في التحميؿ رىاف خطاب /نص /حكار ،كقد "كجد دكرك كأنسككمبر نفسييما مدفكعيف بتكجيو

التكليدية التي كانت تمثؿ النمكذج العممي المييمف في مجاؿ المٌسانيات إباف فترة
مف التقاليد
ٌ
الداللية ،أم
السبعينيات ،إلى التٌسميـ كالقبكؿ عمى نحك تمقائي باعتماد الجممة أساسا لدراستو
ٌ
ٌ

النظر إلييا بكصفيا قاعدة ليذا الكصؼ تحتؿ
الداللي كالتي
الكحدة الدنيا لمكصؼ ٌ
سيتـ ٌ
ٌ

يتـ
ثـ ٌ
يتعيف أف ٌ
مكقعا مناظ ار لممكقع الذم تحتمو العبلمة في المٌسانيات السكسيرية ،كمف ٌ

الحجاجيات
إسناد المدلكؿ إلييا ،كىذا المدلكؿ ىك بالذات ما سيصطمح عميو بػ "الداللة" في
ٌ

المٌسانية" .1فالجممة ىي الكحدة الدنيا لمكصؼ الداللي عند (دكرك).

 -يمكف مراجعة األمر في :فرديناند دم سكسير ،محاضرات في عمـ المٌساف العاـ ،تر :عبد القادر قنيني ،دط .المغرب:
 ،4772إفريقيا الشرؽ ،المغرب.4772 ،
أحمد مكمف ،المٌسانيات -النشأة كالتطكر ،-ديكاف المطبكعات الجماعية ،بف عكنكف ،الجزائر ،ؽ.4
جية ،-دط .الجزائر ،4771 :دار القصبة لمنشر.
البنيكية -دراسة
الطيب دبة ،مبادئ المٌسانيات
تحميمية إبستمكلك ٌ
ٌ
ٌ

ميمكا إيفيتش ،اتجاىات البحث المٌساني ،تر ،سعد مصمكح ،كفاء كامؿ ،ط ،4777 .4المجمس األعمى لمثقافة ،الييئة العامة
لشؤكف المطابع األميرٌية.

مبارؾ حنكف ،مدخؿ لمٌسانيات سكسير ،ط .1المغرب ،1321 :دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء.
أحمد المتككؿ ،المٌسانيات الكظيفية -مدخؿ نظرم -منشكرات عكاظ ،المغرب.
التكاتي بف التكاتي ،المدارس المٌسانية في العصر الحديث كمناىجيا في البحث ،دط .الجزائر ،4772 :دار الكعي لمنشر
كالتكزيع ،الركيبة.
 -1رشيد الراضي  ،المظاىر المٌغكية لمحجاج،ص.24
64

الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
األفقية التي تسمح
اكبية
استبقى (دكرك كأنسككمبر) مف
ٌ
منيجية (سكسير) العبلقات التر ٌ
ٌ
بتأليؼ الجمؿ مع الجمؿ األخرل ضمف نسؽ تأليفي خطابي .فػ" :حصر نمط التٌأليؼ

الخطابي الذم ينبغي أخذه باالعتبار في الكصؼ المٌساني؛ كذلؾ بالكجو الذم يصير معو
مف الممكف القياـ بتحديد تراكبي لمجمؿ بمكجبو تتمايز ىذه األخيرة فيما بينيا ،كىذا المممح
سيتـ االعتماد عميو دكف غيره ىك الذم سيصطمح عميو بالحجاج ،أم
التأليفي الخطابي الذم ٌ

الحجاجية ،التٌي تتيحيا الجممة ،كىذه
تتحدد انطبلقا مف مجمكع التأليفات
إف داللة الجممة
ٌ
ٌ
ٌ
كتتميز ىذه
حدة،
تعيينيا عبر تحديد اإلرشادات الخاصة بكؿ جممة عمى ٌ
ٌ
يتـ ٌ
التأليفات ٌ

أم نحك بالمعطى اإلخبارم
التأليفات بطابعيا الداخمي الخالص الذم ال يرتبط عمى ٌ

الخارجي" ،1فالتٌأليؼ كالحاؿ تمؾ محصكر بتكجيو حجاجي أصمي فيو.

النمكذج ،فالميٌمة
يتـ كؿ ىذا كفؽ طبيعة
ابيستمكلكجية ليا مكانتيا في الغرب كىي بناء ٌ
ٌ
ٌ

كتصنفيا ،إذ العممي بكصؼ (دكرك)" :البحث
العممية ال مكاف ليا إذ كانت تجمع الكقائع
ٌ
ٌ
لمكيفية
الذم يحاكؿ أثناء تفسيره لمظٌكاىر المبلحظة في الطبيعة ،أف يضع تمثيبل مصطنعا
ٌ

2
يقدـ الجياز الكاصؼ لمظكاىر.
التٌي تنتج بيا ىذه الظكاىر"  .فالعممي ىك الذم ٌ

أما
ٌ
كيفرؽ (دكرك) بيف الجممة كالممفكظ ،فالجممة تنتمي إلى نمكذج الكصؼ (المٌغة الكاصفة) ٌ

اليكمية يقكؿ دكرك" :مف أجؿ
اقعية في حياة الناس
ٌ
الممفكظ فيك تحقيؽ لمجممة بطريقة ك ٌ

أخص
نسقيا ،أرل أف
الصمة المبلحظة بيف المعنى كالممفكظ استحضا ار
ٌ
ٌ
استحضار تمؾ ٌ

إف ىذا اإلجراء يبدك
أسميو "داللة" ٌ ،
الجمؿ التٌي تعتبر الممفكظات تحقيقا ليا بمكضكع نظرم ٌ

ىاما مف حيث ٌإنني أفترض إمكاف صياغة قكانيف تقكـ مف جية بحساب داللة الجمؿ
لي ٌ

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص .22
 Ducrot les mot du discours p51. -2نقبل عف  ،رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص .25
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
بالتنبؤ عبر ىذه الداللة لمعاني
المعجمية ،كمف جية أخرل
النحكية
انطبلقا مف بنيتيا ٌ
ٌ
ٌ
الممفكظات"

1

معينة ،يمتمككف القدرة
كقد أثار (دكرك) االنتباه إلى" :ظاىرة تتمثٌؿ في ككف المتكمٌميف بمغة ٌ

2
الداللة
كتتـ
،
يتـ إنجازىا بكاسطة ىذه المٌغة"
عممية تحديد ٌ
ٌ
ٌ
عمى منح معنى لمممفكظات التٌي ٌ

تقدميا الجممة ألكلئؾ
عف طريؽ اإلرشادات  ،ذلؾ ٌأنيا" :عبارة عف مجمكعة مف التٌكجيياتٌ ،

كضعية الخطاب عف
معيف مف ممفكظاتيا ،كتطالبيـ بالبحث في
ٌ
الذيف ييمكف بتأكيؿ ممفكظ ٌ
المعطيات التي تفيد بصكرة ما في إعادة بناء المعنى المقصكد مف المتكمـ ...كعمى ىذا

تتضمنيا ىذه
األساس تككف داللة الجممة ىي خبلصة إرشاداتيا  ،أم تمؾ اإلرشادات التي
ٌ

ترد ىذه الممفكظات
الجممة كالتي تم ٌكف المخاطبيف مف إسناد المعنى لممفكظاتيا ،أم حيف ٌ

المتنكعة ،ككذلؾ يككف المعنى الذم يمكف اشتقاقو مف ىذه الجممة
االستعمالية
في سياقاتيا
ٌ
ٌ

كمتغي ار بحسب األكضاع كالسياقات المتغيرة أيضا" .3فاإلرشادات مكجكدة في الجممة
متعددا
ٌ
ٌ

كينبغي عمى محمٌؿ الممفكظ أف يستشفيا منيا.

المنيجية
-1المصطمحاتّالتقنيّةّألّزوالدّدكروّوجونّكمودّأنسكومبرّ :ىذه إذف ىي الرؤية
ٌ

الحجاجية  ،كىي رؤية ليا معجميا التٌقني الذم
التي تسير عمييا نظرية (دكرك كأنسككمبر)
ٌ

يجسدىا ،كىك فيما يميّ:

معينة ،كىك يتمثؿ
إف الحجاج ىك تقديـ الحجج كاألدلٌة
ٌ
المؤدية إلى نتيجة ٌ
-مفيومّالحجاجٌ " :

استنتاجية داخؿ الخطاب ،كبعبارة أخرل يتمثٌؿ الحجاج في إنجاز
في إنجاز تسمسبلت
ٌ

النتائج
غكية ،كبعضيا اآلخر ىك بمثابة ٌ
متكاليات مف األقكاؿ ،بعضيا ىك بمثابة الحجج المٌ ٌ
محددة،
أف التٌسمسبلت
إف ككف المٌغة ليا كظيفة
الخطابية ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية يعني ٌ
التي تستنتج منياٌ ،

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص .51،57
 -2المرجع نفسو  ،ص .23
 -3المرجع نفسو  ،ص .54
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
محددة أيضا كأساسا
ال بكاسطة الكقائع ()les fait
كلكنيا ٌ
المعبر عنيا داخؿ األقكاؿ فقطٌ ،
ٌ

يتـ تكظيفيا كتشغيميا "كاذا أردنا أف
بكاسطة بنية األقكاؿ نفسيا ،كبكاسطة المكاد المٌ ٌ
غكية التي ٌ

تقنيا لنظرٌية الحجاج عند (دكرك) ينبغي عمينا أف نشرح ىذا القكؿ المفيكمي
نجمع معجما ٌ
النظرٌية.
ٌ
تقنيا كالذم يكاد يستجمع المفاىيـ التي تشتغؿ عمييا ٌ
المحدد لمحجاج تحديدا ٌ

ىاتو المفاىيـ تستدعي مصطمحاتيا في شبكة كاحدة كالتي ىي :االستداللّ،الحجاجّ،السممّ
النتيجة ،الرابط ،العامؿ ،التٌكجيو) كىاتو
الصريح ،الضمني،
الحجةٌ ،
ٌ
الحجاجي ّوتبعاتو ( ٌ

المصطمحات كمٌيا مخزنيا المكضع أك المبدأ الحجاجي.

االستداللّوالحجاجّومخازنيماّأيّالمواضعّالحجاجيّةّأوّالمبادئّالحجاجيّةّ:
إف كضع الركائز بينيما يعني كضع كؿ مصطمح في سياقو ،كضع االستدالؿ في منطقو
ٌ
الصكرم ،ككضع الحجاج في منطقو الخطابي ،كقد أكرد رشيد الراضي ستٌة فركؽ بيف
ٌ
"إف العبارات التٌي ترد في المصكغات البرىانية
المصطمحيف يقكؿ
مفصبل فييا عمى التكاليٌ :
ٌ

تكجد مستقمٌة بعضيا عف بعض ،كتتآلؼ فيما بينيا عمى أساس جممة مف العبلقات الصكرية
تتضمنيا ىذه العبارات (معانييا إحاالتيا
الداخمية التٌي
لمقيـ
ٌ
الصارمة ،دكف مراعاة ٌ
ٌ

الحجاجية التي تنشأ في الخطاب الطبيعي ،بأف
تتميز العبلقة
ٌ
الخارجية) ...بخبلؼ ذلؾ ٌ
داخمية محضة ،مرتبطة بطبيعة الممفكظات
تعالؽ الممفكظات فييا يستجيب العتبارات
ٌ

العممية
أف المحتكل يمعب دك ار حاسما في االنتقاؿ بيف الكحدات في
ٌ
كمعناىا ذاتو ،أم ٌ

الحجاجية  ...في االستدالؿ البرىاني يكفي إيراد دليؿ كاحد لتككف النتيجة مثبتة أك منفية

بأف عدد الحجج التي يتألٌؼ منيا ال يككف
...بخبلؼ ذلؾ ٌ
يتميز االستدالؿ الحجاجي ٌ

اإلنسانية كما يتعمٌؽ بيا ،فاألصؿ في
يتميز البرىاف باستقبللو التٌاـ عف الذات
م ٌ
ٌ
حدداٌ ...
المكضكعية القائمة بذاتيا كالمستندة عمى قكانيف
ىانية ٌأنيا جممة مف العبلقات
ٌ
البناءات البر ٌ

قكتيا مف ذاتيا كتفرض سمطتيا عمى غيرىا ...بخبلؼ ذلؾ ال يككف لمعبلقة
ٌ
عامة تستمد ٌ

يتميز الحجاج
الحجاجي ة أم معنى إذا لـ تستحضر سياؽ تداكليا اإلنساني الخاصٌ ...
ٌ
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
القيـ كالمعايير كالعبلقات
بارتكازه عمى ما يسمى بالمكاضع ،كالمكاضع ىي مجمكعة مف ٌ
كمقبكلية لدل عامة الناس
البليقينية ،كلكنيا مع ذلؾ تتمتٌع بشيرة
الظنية ك
المتميزة بطبيعتيا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

إف ىذه المكاضع تقكـ في الحجاج مقاـ القكانيف
نتيجة تكافقيا مع
الحس القكيـ المشترؾٌ ،
ٌ

العقمية الضركرية التي يقكـ عمييا االستدالؿ في المصكغات البرىانية (المقدمة
كالقكاعد
ٌ
تميز الحجاج عف البرىاف ،كىي متفرعة عف
الكبرل في القياس) ...،ىناؾ
خاصية أخرل ٌ
ٌ

إف المكضع المشترؾ قاعدة عامة يقبؿ بيا أغمب الناس كليس
ٌ
الخاصية السابقة ،فقد قمنا ٌ

النسبية
الثقافية
مرجعيتو
المتحصمة مف
الظنية
كميـ ،كيرجع ذلؾ إلى طبيعتو
ٌ
القيمية ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
السياقات كالعكائد كالظٌركؼ كاألحكاؿ ،مف ىنا كاف الحجاج الذم
ٌ
المتغيرة بحسب المقامات ك ٌ

التفنيد
يش ٌكؿ المكضع قاعدتو مفتكحا دائما عمى االعتراض كقاببل باستمرار ٌ
لمدحض ك ٌ

تتأسس عمى مكاضع
بعممية
حجاجية يمكف مكاجيتيا
عممية
ٌ
ٌ
ٌ
كالمنازعة فكؿ ٌ
حجاجية معارضة ٌ
الدكاـ
معاندة تعكس
مرجعيات قيمية مغايرة ،كىذا بخبلؼ البرىاف الذم يككف ممزما عمى ٌ
ٌ

ضمنية عكس
اليقينية الكمية ...م ٌما جعؿ الخطاب الحجاجي يقبؿ الكركد في صكرة
لطبيعتو
ٌ
ٌ
مككناتو".1
البرىاف الذم يمزـ فيو التٌصريح بكؿ ٌ

تيبية لمحجج يمكف أف نرمز ليا
"السمـ الحجاجي ىك عبلقة تر ٌ
 السّمم ّالحجاجيٌ ّ :كالتٌالي:

ن=ّالنتيجةّّّّّّّّبّجّدّحججّوأدلّةّتخدمّالنّتيجةّنّ
فإف ىذه الحجج
المنتمية إلى فئة
فعندما تقكـ بيف الحجج
حجاجية ما ،عبلقة تر ٌ
ٌ
ٌ
تيبية معينةٌ ،

السمـ الحجاجي بالسمتيف اآلتيتيف:
تنتمي إذ ذاؾ إلى ٌ

السمـ يككف القكؿ الذم يعمكه دليبل أقكل منو بالنسبة إلى (ن).
كؿ قكؿ يرد في درجة ما مف ٌ

 -1رشيد الراضي ،الحجاج كالبرىاف ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص 122إلى .134
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
أف (ج) أك (د) الذم يعمكه درجة
إذا كاف القكؿ (ب) يؤدم إلى النتيجة (ن) ،فيذا يستمزـ ٌ

اآلتية:
ٌ
يؤدم إلييا ،كالعكس غير صحيح ،فإذا أخذنا األقكاؿ ٌ
الثانكية
 حصؿ زيد عمى ال ٌشيادة
ٌ
 حصؿ زيد عمى شيادة اإلجازة

 حصؿ زيد عمى شيادة الدكتكراه
السمـ الحجاجي
تتضمف حججا تنتمي إلى الفئة
فيذه الجمؿ
ٌ
الحجاجية نفسيا ،كتنتمي إلى ٌ
ٌ

العممية كلكف القكؿ
تؤدم إلى نتيجة مضمرة ،مف قبيؿ كفاءة زيد أك مكانتو
نفسو ،فكميا ٌ
ٌ
السمـ الحجاجي ،كحصكؿ زيد عمى الدكتكراه ىك
األخير ىك الذم يرد في أعمى درجات ٌ

العممية".
بالتالي أقكل دليؿ عمى مقدرة زيد كمكانتو
ٌ

1

السمـ الحجاجي مفيكـ آخر ىك
التوجيو :كيرتبط بمفيكـ السمٌـ الحجاجي" :كيرتبط بمفيكـ ٌ

مفيكـ الكجية أك االتٌجاه الحجاجي كيعني ىذا المفيكـ ٌأنو إذا كاف قكؿ ما يم ٌكف مف إنشاء
يتـ تحديدىا بكاسطة االتجاه الحجاجي ،كىذا
فإف القيمة
ٌ
فعؿ حجاجي ٌ
الحجاجية ليذا القكؿ ٌ

األخير قد يككف صريحا أك مضم ار ،فإذا كاف القكؿ معمما؛ أم مشتمبل عمى عديد الركابط

متضمنة لمجمكعة مف اإلشارات
فإف ىذه األدكات كالركابط تككف
كالعكامؿ
ٌ
الحجاجيةٌ ،
ٌ

أما في حالة ككف
يتـ بيا تكجيو القكؿ أك الخطابٌ .
كالتعميمات التي تتعمٌؽ بالطريقة التي ٌ
المحددة لبلتجاه الحجاجي تستنتج إذ ذاؾ مف األلفاظ
فإف التعميمات
ٌ
القكؿ غير معمـٌ ،
كالمفردات باإلضافة إلى السياؽ كالخطاب العاـ" .2كيتٌـ ىذا بالعكامؿ كالركابط الحجاجية
المحققة لفظا ،كباالستنتاج إذا انعدمت الركابط كالعكامؿ.
 ّالروابطّوالعواملّالحجاجيّة" :الركابط تربط بيف قكليف ،أك بيف حقبتيف عمى األصح (أكالحجاجية العامة .كيمكف التمثيؿ
اتيجية
أكثر) ،كتسند لكؿ قكؿ دك ار ٌ
ٌ
محددا داخؿ االستر ٌ
 -1أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص .57،23
 -2المرجع نفسو ،ص .54
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الفصلّاألوّلّ:النظرياتّالحجاجيةّالمسانيةّالغربيةّ(األصولّوالمبادئّالمنيجيةّوالتقنيات)
أما العكامؿ
لمرابط باألدكات
التالية :بؿ ،لكف ،حتٌى ،ال ٌ
ٌ
الف ،بما ٌ
سيما ،إذفٌ ،
اف ،إذٌ ...،

حجة كنتيجة أك بيف مجمكعة حجج
متغيرات
حجاجية أم بيف ٌ
ٌ
الحجاجية فيي ال تربط بيف ٌ
ٌ

كتضـ مقكلة العكامؿ
الحجاجية التي تككف لقكؿ ما
كتقييد اإلمكانات
ٌ
كلكنيا تقكـ بحصر ٌ
ٌ

أدكات مف قبيؿ :ربما ،تقريبا ،كاد ،قميبل ،كثيرا ،ما ،إالٌ ،كج ٌؿ أدكات القصر" .1فكظيفة
الرابط الربط ،ككظيفة العامؿ الحصر.
ممي از لممصطمحات السابقة
كتعد العبلقة بيف
 ّالحجّةّوالنّتيجة:ٌ
الحجة ك ٌ
النتيجة تكضيحا ٌ
ٌ

أف مفاىيـ
مطك ار ٌ
جدا يقكؿ العزاكم فيو" :كنشير إلى ٌ
كقد اقترح (دكرك) لذلؾ تعريفا لكمييما ٌ

الحجة كالنتيجة كانت ،في التٌصكر السابؽ الذم نجده عند (دكرك) ،كخاصة في كتابو
ٌ
فإف ىذه
السبللـ
ٌ
أما في التٌصكر الذم نجده في أعمالو األخيرةٌ ،
الحجاجية عبارة عف أقكاؿٌ ،

فالحجة ،حسب ىذا التٌصكر الجديد ،عبارة عف
المفاىيـ أعطيت ليا داللة كاسعة كمجردة،
ٌ

الحجة قد ترد في ىذا اإلطار عمى
عنصر داللي ٌ
يقدمو المتكمٌـ لصالح عنصر داللي آخر ،ك ٌ

نص ،أك قد تككف مشيدا طبيعيا أك سمككا غير لفظي إلى غير ذلؾ
شكؿ قكؿ أك فقرة أك ٌ

النتيجة كالرابط
السياؽ ،كالشيء نفسو بالنسبة إلى ٌ
ك ٌ
الحجة قد تككف ظاىرة أك مضمرة بحسب ٌ
الحجاجي الذم يربط بينيما" .2فالحجة كالنتيجة مكجكداف ألجؿ بعضيما في العممية

الحجاجية.
الحجاجية إذف ىي مجمكعة مف المسمٌمات كاألفكار
المواضع ّأو ّالمبادئ" :المبادئٌ

معينة ،كالكؿ يسمٌـ بصدقيا كصحتيا ،فالكؿ
لغكية ٌ
كالمعتقدات المشتركة بيف أفراد مجمكعة ٌ
أف الصدؽ كالكرـ كالشجاعة
أف العمؿ ٌ
يؤدم إلى ٌ
أف التٌعب يستدعي الراحة ،ك ٌ
النجاح ،ك ٌ
يعتقد ٌ

المحببة لدل الجميع ،كالتي تجعؿ المتٌصؼ بيا في أعمى المراتب
القيـ النبيمة ك ٌ
مف ٌ
أف انخفاض ميزاف الح اررة يجعؿ سقكط المطر محتمبل ،كبعض ىذه
االج ٌ
تماعية ،كالكؿ يقبؿ ٌ
 -1أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص. 54
 -2المرجع نفسو ،ص.22
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القيـ كاألخبلؽ ،كبعضيا اآلخر يرتبط بالطبيعة كمعرفة العالـ".1
المبادئ يرتبط بمجاؿ ٌ

فالمكاضع ىي القاسـ المشترؾ بيف أفراد المجمكعة المٌغكية.

الخطابية
تعدد ّاألصوات ّواقتراض ّالمفاىيم"ّ :كظيفة المكضع تتمثٌؿ في تحقيؽ التأليفاتٌ

فالترابط الحجاجي بيف الممفكظات ٌإنما يبنى عمى قاعدة المكاضع .كليس استنادا إلى طبيعة

فإف ذلؾ ليس
الكقائع
ٌ
الخارجية ،يقكؿ الباحثاف ...إذا كنا نستنتج مف ممفكظ "م" ممفكظا "ف" ٌ

أف حدكث "ل" يجعؿ مف حدكث
ألف "م" يشير إلى كاقعة "ل" ك"ف" يشير إلى كاقعة "ق" ك ٌ
ٌ
ألف "ـ" يعرض "ل" بكجو يجعؿ مف المشركع إعماؿ مكضع أك سمسمة
"ق" أم ار محقٌقا  ،كاٌنما ٌ

مف المكاضع تقكدنا إلى الممفكظ "ف" الذم يمكف أف نرل فيو قناعا لسانيا ؿ"ؽ" .2يتٌضح مف
أف الترابطات بيف الحجج كالنتائج متحقٌقة بتشغيؿ المبادئ /المكاضعّ.
خبلؿ ىذا كمٌو ٌ
النتيجة المباشرة
ّووظيفةّالمواضعّدعتّإلىّتقميصّدورّالعواملّوالروابطّالحجاجيةّإذٌ " :

سانية تتمثؿ في التراجع المممكس لدكر العكامؿ
إلدراج مفيكـ المكضع في
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ

الحجاجية لـ تعد كفؽ ىذا المنظكر مرتبطة بالعكامؿ كالركابط...
كالركابط ،فاإلرشادات
ٌ
أما
فكظيفة العامؿ إذف ىي مجرد اإلشارة إلى الكيفية التي ينبغي كفقيا إعماؿ المكضعٌ ،

التٌأليؼ بيف الحجة كالنتيجة فيك مف عمؿ المكضع".3

قيمية لمعالـ
لغكم عف معجـ
إف الحديث عف المكضع ىك حديث عف اشتراؾ
يكضح رؤية ٌ
ٌ
ٌ
ٌ



بيف المتكمٌـ كالمتمقي ذات باؿ ،كاعادة االرتباط بذلؾ المعجـ ،أصبحت تتيح دك ار مركزٌيا لمٌذم
ييتـ بالمتكمـ كأصبحت
يريد إعماؿ ذلؾ المعجـ/المكضع أم المتكمـ ،فالتٌركيز ىنا أصبح ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.55
 -2رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.134
 -3المرجع نفسو ،ص.447
نظامية المعجـ المشكمة بػ رؤية حسب رؤية العالـ .المٌو كاإلنساف في القرآف عمـ
 -ينظر كتب :تكشيييكك ايزكتسك ،حكؿ
ٌ
الدينية في القرآف ،تر:
األخبلقية
داللة الرؤية القرآنية لمعالـ ،تر :ىبلؿ محمد الجياد ،ط .1لبناف .4771 :المفيكمات
ٌ
ٌ

عيسى عمي العاككب ،ط .1سكريا ،4772 :المنظمة العربية لمترجمة ،مركز دراسات الكحدة العربية ،دار الممتقى.
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قيمة المتمقي ال يركز عمييا تركي از كما في السابؽ ،كقد دعا المكضع نفسو ضركرة إلى
يؤدم المكاضع ليس متكمٌما كاحدا ،بؿ متكمٌمكف كثر ٌإنيـ باصطبلح
تكضيح تش ٌكبلتو .فالذم ٌ

اتيكف ،فقد حاكؿ كؿ مف (دكرك) ك(أنسككمبر) تحقيؽ إدماج نسقي لمفيكـ
(دكرك) أصك ٌ
اتية ليا ارتباط
اتية في المٌسانيات ،ك
سانية خصكصا ،فأصبحت األصك ٌ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
األصك ٌ

اتية تقكـ عمى
النظرٌية خصكصا المكضع :فػٌ :
كثيؽ كتأثير كتأثٌر بعناصر ٌ
"النظرٌية األصك ٌ
الخطابية بيف
تعدد األصكات في الممفكظات
تفكيؾ مقكلة المتكمٌـ
المتكحد لتكشؼ عف ٌ
ٌ
ٌ
الشخصيات
تتصرؼ
يتصرفكف داخؿ ىذه الممفكظات كما
متكمٌميف كمتمفٌظيف حسب (دكرك)
ٌ
ٌ
ٌ
1
اتية حسب (دكرك) ،يقكؿ
فكؽ خشبة المسرح"  .ىذا التٌمثيؿ ىك ٌ
حد أك مفيكـ لؤلصك ٌ


"أف المتكمـ ىك ال ٌشخص الذم يرد في
 -مفيكـ المتكمٌـ كالمتمفٌظ حسب دكرك ،يقكؿ الراضي في المتكمٌـ بحسب دكركٌ :

أف ىذا األمر يظير في معنى الممفكظ ذاتو) ،أم باعتباره شخصا
الخطاب باعتباره المسؤكؿ عف الممفكظ ( مع التٌأكيد ٌ

إف تمثٌؿ مفيكـ
ينبغي أف تنسب إليو
ٌ
مسؤكلية ىذا الممفكظ ،فإليو يحيؿ الضمير "أنا" كسائر العبلمات األخرل المرتبطة بوٌ .

تعدد صكتي ناتج عف نكع مف التٌمايز بينو كبيف الناطؽ الكاقعي مف جية ،كمف جية
تمييز ٌ
المتكمٌـ عمى ىذا النحك يتيح لنا ٌ
أخرل عف تمايز داخمي بيف كجييف مف األكجو التي يتبدل بيا المتكمـ داخؿ الخطاب ."...رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية

"إف المتمفٌظيف عند دكرك ىـ أكلئؾ األشخاص الذيف يفترض ٌأنيـ
لمحجاج ،ص  .122أما بالنسبة لممتمفظ فيقكؿ دكركٌ ،

مما
يعبركف عف ذكاتيـ داخؿ
الفاعمية التٌ ٌ
ٌ
ٌ
مفظية دكف أف يككف ذلؾ مف خبلؿ الكبلـ ٌ
الصريح كالمباشر ،فػ "كبلميـ" ىك ٌ
يكحي بو التٌمفظ .يتعمٌؽ األمر ىنا بما ينبغي مبلحظتو مف ٌأنو عادة ما يرد في التٌمفظ الذم ينسب لمتكمٌـ مخصكص ما

يعب ر عف كجيات نظر متمفظيف آخريف كمكاقفيـ ككضعيـ دكف أف يككف ليـ قكؿ بالمعنى المممكس لمكممة".
ٌ

ينظر .O.Ducrot, le dire et le dit, p204. :نقبل عف :رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج :ص .153كيشرح
يتحمؿ
"إف ىؤالء المتمفٌظيف ينظر إلييـ ضمف ىذا
الراضي دكرك فيقكؿٌ :
التصكر كأصكات ال تسند لممتكمٌـ ( بمعنى ٌأنو ال ٌ
ٌ
مسؤكليتيا) ،كلكنيا تتفاعؿ داخؿ نشاطو التٌمفظيٌ .إنيا مكاقؼ ككجيات نظر ألشخاص آخريف غير المتكمٌـ (المتمفٌظكف)،

مفظية لممتكمٌـ ،بحيث ال يأخذ ىؤالء المتمفٌظكف كظيفة التكمٌـ المباشرة" ينظر :رشيد الراضي،
يتـ تصريفيا داخؿ
الفاعمية التٌ ٌ
ٌ
ٌ
المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.153

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.44

كيفية استعماؿ المكاضع باستحضار عبارة (أنسككمبر) فقاؿ " :كيمكف  ...أف نختصر التٌحكير الذم
عبر المبخكت عف ٌ
ٌ -

أدخمو مفيكـ المكضع عمى نظرٌية الحجاج في المٌغة فيما يمي" ...،لما كانت بعض التٌراكيب كاألساليب تمثٌؿ تعميمات

محددة إالٌ باإلحالة
كتكجييات
فإف الجممة التي تنجز في مقاـ مخصكص ال تفضي إلى نتيجة ٌ
ٌ
حجاجية منذ المستكل المٌغكم ٌ
"إف داللة الجممة ىي مجمكع
عمى مكضع مف المكاضع " ...كيمكننا كذلؾ أف نصكغ ىذه الفكرة بطريقة أخرل ىيٌ ،
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المكضعية" :كعمكما يمكف
اتية ك
ٌ
(الراضي)  -مستندا إلى دكرك -مكطٌدا التشابؾ بيف األصك ٌ
النظرية
القكؿ ٌإننا مف منطمؽ المنظكر األصكاتي سنعتبر كجية نظر المتمفٌظيف في سياؽ ٌ

معيف عبر إعماؿ صكرة مف
المكضعية ىي بالذات تمؾ
العممية المتمثٌمة في استدعاء مكضع ٌ
ٌ
ٌ
المكضعية ،فيذه الكقائع لف تظ ٌؿ كفؽ المنظكر األصكاتي أفعاال لمتكمـ متكحد ،كاٌنما
الصكر
ٌ
إف استدعاء المكاضع كاعماليا
ستصير كقائع
ٌ
متعددة يتقاسميا المتكمٌـ مع المتمفظيف ،أم ٌ

المكضعية ىي بالذات تدخبلت المتمفٌظيف كأصكاتيـ
النظرية
كما تحدثنا عنيا في سياؽ ٌ
ٌ
اتية ،كىذه التٌدخبلت كاألصكات
المتنكعة كما بسطنا القكؿ فييا خبلؿ عرضنا ٌ
لمنظرية األصك ٌ
ٌ
ٌإنما تككف خاضعة لتٌدبير كتكجيو المتكمٌـ الذم يؤدم ىنا دكر المخرج المتح ٌكـ في مسرح

يتصرؼ في حركة المتمفٌظيف لحسابو الخاص كيدفعيـ إلى
التمفظية ،فيذا المتكمٌـ
الحركية
ٌ
ٌ
ٌ

سكؽ كاعماؿ المكاضع بالكجو الذم يفيد غايتو كيحقٌؽ مقصده".1

اتية كذلؾ بضرب مثاؿ غاية في
كيستطرد (الراضي)
مكضحا العبلقة بيف المكضع كاألصك ٌ
ٌ

لكنو كسكؿ
تقي ٌ
الربط بيف المصطمحيف ،فيك مثاؿ بمغة أصك ٌ
ٌ
اتية مكضعية في آف يقكؿ" :زيد ٌ
المكضعية التي تتجو
يطبؽ الصكرة
ٌ
معينا كىذا المتمفظ ٌ
األكؿ يستدعي متمفٌظا ٌ
ٌ ...
إف الجزء ٌ
يجابية ،ثـ يظير
يجابية أم تقكل إ ٌ
عمكما إلى ٌأنو بقدر ما تككف التٌقكل بقدر ما تككف اإل ٌ
أمامنا متمفٌظ آخر يرد في صكرة مف يستند إلى ىذه الصكرة المكضعية لكي يستنتج منيا

الميمة) .ثـ يرد الجزء الثاني الذم نجد فيو تعارضا لممتكمـ
ستحؽ ىذه
معينة ( مثبل ي
ٌ
نتيجة ٌ
ٌ
الميمة) عبر حجاج آخر يستند إلى
مع ىذا المتمفظ األخير كدحضا لمنتيجة (استحقاؽ
ٌ

االيجابية) كمف ثـ تصير النتيجة ىي عدـ
مكضع معاند "بقدر ما يككف الكسؿ بقدر ما تق ٌؿ
ٌ

أف القاعدة اإلرشادية لمرابط
( عدـ استحقاؽ
الميمة) ،كذلؾ بمقتضى ما سبؽ تقريره مف ٌ
ٌ
المكاضع التٌي تم ٌكف مف تطبيقيا ما إف يقع قكؿ الجممة .كما اختيار جممة ما في مقاـ ما دكف غيرىا إالٌ اختيار لتطبيؽ ىذا
أىـ نظريات الحجاج في
المكضع دكف غيره ."...شكرم المبخكت ،نظرية الحجاج في المٌغة ،ضمف كتاب ،حمادم صمكدٌ ،
التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.424
 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.445
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الحجاجية لمجزء الكاقع بعد الرابط ...كقد ذىب
(لكف تفرض رد الممفكظ ككؿ إلى الكجية
ٌ
معجمييف ،فالمتكمـ حيف يستعمؿ كممة فيك يستدعي
حد الحديث عف متمفٌظيف
(دكرك) إلى ٌ
ٌ
بأف
ىؤالء المتمفظيف المعجمييف ،الذيف يبثكف المكاضع في داللة الكممات كىك ما قد يكحي ٌ

أف داللة الكممات ٌإنما ىي
األصك ٌ
اتية محايثة لممعجـ ذاتو ،حيث تنتشر فيو األصكات ماداـ ٌ

إشعاع مف المكاضع كما سبؽ القكؿ؛ فالمتكمـ حيف يستعمؿ كممة اجتياد يرل في الخطاب

أف االجتياد مصدر تعب ك ٌأنو عامؿ نجاح ك ٌأنو مكجب أجر...إلخ ككؿ مكضع
صكتا يفيد ٌ

يتحيز عمى أنحاء
يعبر عف صكت متمفٌظ مف المتمفظيف كالمتكمٌـ يمكنو أف ٌ
مف ىذه المكاضع ٌ

مختمفة تجاه ىذه المكاضع األصكات ،فيتماىى مع ىذا كيتعارض مع ذاؾ كيصادؽ عمى

اتية يمكف أف
فإف األصك ٌ
ذلؾ بقدر أك بآخر مف التماىي كالتعارض كالمصادقة ....كعمكماٌ ،

1
جسد العبلقة الرصينة بيف
نجد صياغتيا ضمف ٌ
النظرية المكضعية" ( .فمثاؿ الراضي) ٌ

المكاضع كاألصكاتية.

ينزؿ الكبلـ فييا منزلة اإلشيار
كيصؼ (دكرك) أبحاثو رفقة (جكف كمكد انسككمبر) كالتي ٌ
إف األبحاث المتعمٌقة بيذا األمر ،كقد قمت بيا صحبة (جكف كمكد أنسككمبر)
يقكؿٌ " :

مد ىذه األطركحة إلى مدل أكسع مف المكاضع
كسميناىا الحجاج في المٌساف ،تطمح إلى ٌ
فإف كؿ ممفكظات لساف تأخذ كتقتمع
بكبتيا الببلغة .كحسب كجية نظرناٌ ،
المشتركة التي ٌ

معيف مف
جراء ككنيا تضطمع بدكر مف يمزـ المخاطب باستخبلص صنؼ ٌ
معناىا مف ٌ

النتائج ،كا ٌف كؿ كبلـ ىك إشيارم في جكىره ،كليس الكبلـ إشياريا فقط لككنو يحمؿ بعض

المتتالية
الداخمية تطابؽ
ألف قيمتو
المعمكمات التي تجدىا تفرض بعض ٌ
ٌ
ٌ
النتائجٌ ،إنو إشيارم ٌ

تقدـ
إف ما يريد قكلو ىك ما يريد أف يجعؿ اآلخر يقكلو .ىكذا ٌ
التي يعمف عنيا ذلؾ الكبلـٌ .

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ص.441،445
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ممفكظات نا ذاتيا بمعزؿ عف كفاءتيا في تأسيس برىنة ،بكصفيا أصؿ كؿ خطاب حجاجي أك
استم ار ار لو". 1فالكبلـ بتحديد (دكرك) مف حيث الطبيعة ىك إشيار.
النظريةٌ ،أنيا نظرية مرنة تمثٌؿ
إف المبلحظة العامة التٌي يمكف إقامتيا عمى ىاتو ٌ
ٌ

حقيقية؛ فيي تراجع كتمارس اإلكماؿ عمى نفسيا دائما كدليؿ ذلؾ مسرح
ابيستمكلكجيا
ٌ
الحجاجية التي ال تزاؿ تفرز بيف
أحداثيا الذم شاىدناه  .مف االنفصاؿ عف الدراسات
ٌ

النظرية بالمكاضع
المككف المٌغكم إلى تأصيؿ الحجاج في المٌغة إلى تطعيـ ٌ
المككف التداكلي ك ٌ
ٌ

الداللية كآفاقيا المتكقٌعة.
اتية إلى الممتحمات
ٌ
كاألصك ٌ

 -1أكزكالد دكرك ،السبللـ الحجاجية ،نقبل عف :صابر الحباشة ،لسانيات الخطاب األسمكبية كالتمفظ كالتداكلية ،ط.1
سكريا ،4717 :دار الحكار لمنشر كالتكزيع،ص.422
75

ّ
ّ
الفصلّالثانيّ:مادّةّالبحثّومنيجيّةّالتّحميلّ
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كمادتيا إف أردنا
المتأمؿ لمكتابات
إف
المادةٌ ،
متعددة ٌ
الحجاجية العر ٌبية الحديثة يجدىا كتابات ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جمعيا نقبض عمييا مف خبلؿ الخطاب بكؿ صكره ،كعميو كفيما عثرنا عميو مف خطابات

الحجاجية العر ٌبية الحديثة كالتاليّ:
حاكلنا إحداث تصنيؼ لممادة
ٌ
ّ-1القرآنّالكريمّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
ّ-2حديث ّالرسول ّصمى ّالمو ّعميو ّوسمم ّوالخطبة ّبصفة ّعامة ّمادة ّلغوية ّلمبحثّ
الحجاجيّالعربيّالحديثّ.
ّ -1الصورةّ(اإلشيارّمثال)ّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديث.
ّ-4الشعرّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
ّ-5النثر ّبأجناسو ّ(سيرةّ ،أمثالّ ،نصوص ّعامةّ )...،مادة ّلغوية ّلمبحث ّالحجاجيّ
العربيّالحديثّ.
-6الخطابّالعمميّالحجاجيّالتراثيّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:
 الخطابّالعمميّالتراثيّاليونانيّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديث؛ّ
 الخطابّالعمميّالتراثيّالعربيّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
-7الخطاب ّالعممي ّالحجاجي ّالعربي ّالحديث ّمادة ّلغوية ّلمبحث ّالحجاجي ّالعربيّ
الحديثّّ.
-8الخطابّالحجاجيّالغربيّالحديثّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
جاجية الحديثة التي
تاليا كبإيجاز تصديؽ ىذا التٌصنيؼ بتحديد الكتابات العر ٌبية الح ٌ
نحاكؿ ٌ
لمدراسة.
ستككف نماذج ٌ

الحجاجية المٌسانية العر ٌبية الحديثة التٌي أخذناىا كنماذج لمدراسة مايمي:
فمف الدراسات
ٌ
 كتاباتّعبدّالموّصولة؛ّ
 كتاباتّعزالدينّالناجح؛ّ
 كتاباتّأبوبكرّالعزاوي؛ّ
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 كتاباتّمحمدّطروس؛ّ
 كتاباتّرشيدّالراضي؛ّّ
 كتاباتّمحمدّالعمريّ.
تمبية لمتصنيؼ الذم أحدثناه في مادة البحث ،إذ تحتكم ىاتو
إف اختيار ىاتو ٌ
النماذج يككف ٌ
ٌ

الكتابات عمى جميع مكاد التٌصنيؼ مف جية ،كمف جية أخرل تحتكم ىاتو الكتابات عمى

الحجاجية العر ٌبية
كعية الدراسات
حجاجية خالصة تفكؽ مف حيث
لسانية
تحميبلت
الكمية ك ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الحديثة األخرل .كبعد االطبلع عمى ىاتو الكتابات كجدنا ٌأنو يمكف تقسيميا إلى قسميف:

ألنيا
 .8قسم ّنعتناه ّبالدّراسات ّالحجاجية ّالمسانية ّالعربيّة ّالحديثة ّالتوافقيّة؛ ّكذلؾ ٌ

الحجاجية الغر ٌبية كتكافؽ فيما بينيا بتقريب مفاىيميا مف
النظرٌيات
تستعمؿ جميع ٌ
ٌ
النظرٌية
الحجاجية
كالنظرٌية
المنطقية ك ٌ
بعضيا البعض أثناء التٌنظير كالتٌطبيؽٌ ،
ٌ
ٌ

الحجاجية المٌسانية .كنقصد
النظرٌية
الحجاجية
النظرية
الحجاجية
الفمسفية ك ٌ
الببلغية ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
بياتو الكتابات النماذج:

 كتاباتّعبدّالموّصولة؛ّ
 كتاباتّعزالدينّالناجحّ.
 .2قسم ّآخر ّنعتناه ّبالدّراسات ّالحجاجيّة ّالمسانيّة ّالعربيّة ّالحديثة ّاألحادية ّأوّ
النظريات عف بعضيا البعض ،فكؿ
فرؽ ىاتو ٌ
الخالفيّة؛ ّكذلؾ ٌ
ألف ىاتو الكتابات ت ٌ

الببلغية ليا نسقيا ،كالمٌسانية ليا نسقيا
فالنظرية
نظرية ليا نسقيا الخاص بيا؛ ٌ
ٌ

النظريات منفصمة
الفمسفية ليا نسقيا ،ك
ك
المنطقية ليا نسقيا ،لذلؾ نعثر عمى ىاتو ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية
عف بعضيا البعض أثناء التٌنظير كالتٌطبيؽ في ىاتو الكتابات العر ٌبية
ٌ
النماذج:
الحديثة ،كنقصد بياتو الكتابات ٌ

 كتاباتّأبوبكرّالعزاوي؛ّ
 كتاباتّمحمدّطروس؛ّ
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 كتاباتّرشيدّالراضي؛ّّ
 كتاباتّمحمدّالعمريّ.
المتأمؿ
إف المبلحظ
ّأوالّ :تصنيف ّالكتابات ّالعربيّة ّالحجاجية ّمن ّحيث ّمادّة ّالبحثٌ ّ :
ٌ

متعددة المادة ،كمادتيا إف أردنا جمعيا
الحجاجية العر ٌبية الحديثة يجدىا كتابات
لمكتابات
ٌ
ٌ

نعزز كبلمنا ىذا بما قالو
صكره ،كيمكف أف ٌ
نقبض عمييا مف خبلؿ الخطاب؛ الخطاب بكؿ ٌ

الية؛ كىي أ ٌف الحجاج نجده ...في كؿ أنماط الخطاب كأنكاع
(العزاكم)" :نؤ ٌكد الحقيقة التٌ ٌ
اليكمية كالمفاكضات
الدينية كالقصيدة الشعرٌية كالمحاكرة
النصكص :نجده في الخطبة
ٌ
ٌ
ٌ

األدبية
المسرحية
التجارية كالبلفتة اإلشيارٌية كالخطاب السياسي كمرافعة المحامي كالركاية أك
ٌ
ٌ

النصكص
لجامعية كالكتابات
كالمناظرات الفكرٌية كمناقشة األطركحات ا
العممية كغيرىا ...كؿ ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية ،لكف مظاىر الحجاج كطبيعتو تختمؼ
الطبيعية
كالخطابات التي تنجز بكاسطة المٌغة
ٌ
ٌ

لنص ،كمف خطاب لخطاب" ،1كاستنادا لمقكؿ كفيما عثرنا عميو مف خطابات حاكلنا
مف نص ٌ
الحجاجية العر ٌبية الحديثة كالتاليّّ:
لممادة
إحداث تصنيؼ ٌ
ٌ

 1القرآنّالكريمّمادّةّلغويّةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
2

حديث ّالرسول 

والخطبة ّبصفة ّعامّة ّمادّة ّلغويّة ّلمبحث ّالحجاجي ّالعربيّ

الحديثّ.
 .1الصورةّ(اإلشيارّمثال)ّمادّةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديث.
 .4الشعرّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
 .5النثر ّبأجناسو ّ(سيرةّ ،أمثالّ ،نصوص ّعامةّ )...،مادّة ّلغويّة ّلمبحث ّالحجاجيّ
العربيّالحديثّ.
 .6الخطابّالعمميّالحجاجيّالتراثيّمادّةّلغويّةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:
 الخطابّالعمميّالتراثيّاليونانيّمادّةّلغويّةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديث؛ّ
1

 أبك بكر العزاكم ،الخطاب كالحجاج ،ص .17 ،7379
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 الخطابّالعمميّالتراثيّالعربيّمادّةّلغويّةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
 .7الخطاب ّالعممي ّالحجاجي ّالعربي ّالحديث ّمادّة ّلغوية ّلمبحث ّالحجاجي ّالعربيّ
الحديثّّ.
 .8الخطابّالحجاجيّالغربيّالحديثّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ.
الحجاجية الحديثة التي
تاليا كبإيجاز تصديؽ ىذا التٌصنيؼ بتحديد الكتابات العر ٌبية
ٌ
نحاكؿ ٌ

تؤدم ىاتو العناكيف:
ٌ

الحجاجية
الدراسات
تعدّمف ٌ
ّ-1القرآنّالكريمّمادةّلغويةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثٌ ّ:
ٌ
لغكية؛ دراسة الباحث (عبد المٌو صكلة)
العر ٌبية الحديثة التٌي اتٌخذت القرآف الكريـ ٌ
مادة ٌ

المكسكمة بػ (الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية) ،كقد استطاع الباحث
أف يثبت الحجاج في بنيتو ،أم؛ الحجاج مكجكد في بنية الخطاب القرآني ذاتو .كمف

الدراسات أيضا دراسة الباحث (أبك بكر العزاكم) مف خبلؿ كتابو (الحجاج كالخطاب) ،فنجده
ٌ
مبر ار تحميمو لياتو المادة" :لقد كاف ىدؼ ىذا البحث
درس في كتابو ىذا سكرة "األعمى" كقاؿ ٌ
إف ىذه الدراسة
ىك إبراز بعض جكانب الحجاج كاالستدالؿ الطبيعي في الخطاب القرآنيٌ ...

الحجاجية ليذه السكرة القرآنية ،كىناؾ بالطبع مظاىر
محاكلة الستجبلء بعض المظاىر
ٌ

لمادة أم القرآف
كتداكلية أخرل مبثكثة في ىذه السكرة" .1كيضيؼ
حجاجية
مصنفا ىاتو ا ٌ
ٌ
ٌ

طبيعية ىي
الكريـ عمى ٌأنيا خطاب طبيعي فيقكؿ" :القرآف الكريـ خطاب إليي كتب بمٌغة
ٌ

المٌغة العر ٌبي ة ،كىك مكجو إلى كافة البشر ،فيك إذف خطاب طبيعي ،يحكمو المنطؽ الذم

الطبيعية ،كبعبارة أخرل فيك خطاب يقكـ عمى الحجاج كالمنطؽ الطبيعي
يحكـ الخطابات
ٌ

كاالستدالؿ غير البرىاني" .2فالقرآف كاألمر كذلؾ ،يمكف أف يخضع لؤلدكات التٌي تحمٌؿ
المٌغات الطبيعيةّ.
 -1أبكبكر العزاكم ،الخطاب كالحجاج ،ص.41
 -2المرجع نفسو ،ص.41
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كفي مكاف آخر ،أم؛ في كتاب (االستدالؿ الببلغي) لػ (شكرم المبخكت) .حمٌؿ الباحث
اآلية ( )22مف سكرة األنبياء في ضكء ظاىرة بديعية مف الببلغة العر ٌبية كىي ظاىرة

(المذىب الكبلمي) ،كقد أعاد (المبخكت) تحميؿ تمؾ اآلية كذلؾ نظ ار لعدـ كفاية تحميؿ
حجاجية ينبغي إثباتيا كالتحاليؿ
المادة المٌغكية القرآنية كفرة
القدامى؛ فيك يرل في ىاتو
ٌ
ٌ
التصكر نفسو يثير تحميؿ
القديمة محتاجة لمتعزيز؛ لذلؾ نجده يقكؿ" :كانطبلقا مف ىذا
ٌ

النحكية التٌي تعمٌمكا
التعج ب .فيـ يبنكف في العادة تحاليميـ عمى المعطيات
غييف بعض
ٌ
ٌ
الببل ٌ

النكت
النظر في دقائقيا كطرؽ تصريفيا في القكؿ الستخبلص ٌ
منذ الجرجاني ،بالخصكص ٌ
القياس االستثنائي
التي يريد المتكمٌـ أف يد ٌؿ بيا عمى مقاصده .فمئف كانت العكدة إلى صكرة ٌ

أىـ ما في تحميميـ لو دالة عمى تفاعؿ الببلغة كالمنطؽ
في المثاؿ المعتمد الذم عرضنا ٌ

فإف النتيجة التٌي تكصمكا إلييا حكميا التٌعريؼ الذم انطمقكا منو
كالكبلـ في المنظكمة القديمة ٌ
مما حكميا تحميميـ لتركيب اآلية .لذلؾ سنعمد إلى إعادة تحميؿ ىذا الشاىد (أم اآلية
أكثر ٌ

أف اآلية قكؿ لو
 22مف سكرة األنبياء) استنادا إلى مبادئ التٌحميؿ ٌ
النحكم الببلغي مسمٌميف ٌ

مقاـ حجاجي يسعى إلى مطابقتو" .1كقد جعؿ (المبخكت) الحجاج بيذا قيمة مضافة في

التحميؿ.
كقد استعمؿ القرآف الكريـ في مكضع آخر عمى سبيؿ التٌناص سكاء بمعناه أك بنصو
الحرفي كذلؾ في دراسة لمباحث (عمي عبد النبي فرحاف) التٌي كسميا بػ "كظيفة التٌناص
لبنية
الحجاجية كالتأثيرٌية في (مقامات الحريرم) فتكظيؼ الحريرم
آنية ىك ٌ
ٌ
حث ٌ
لممادة القر ٌ
ٌ

إف الحريرم كظٌؼ مف
مقاماتو عمى اإلقناع يقكؿ المحمٌؿ في ىذا األمر" :كخبلصة القكؿ ٌ

 -1شكرم المبخكت ،االستدالؿ الببلغي ،ط .4ليبيا ،4717 :دار الكتاب الجديدة ،ص.143
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ليتحكؿ نصو (المقامات) إلى
الحجاجية كؿ طرائؽ القكؿ الممكنة؛
النجاعة لبنيتو
أجؿ تحقيؽ ٌ
ٌ
ٌ

بناء مقنع يرمي إلى إقناع المتمقٌي كالتأثير فيو ،رغبة في نجاح مشركعو اإلبداعي .1"...

ك نجد (صابر الحباشة) بدكره في مكضع آخر مف خبلؿ كتابو (التداكلية كالحجاج – مداخؿ
أىمية
مادة
آنية كاعتبرىا ٌ
أىمية تضاىي ٌ
حجاجية خصبة ذات ٌ
ٌ
كنصكص )-حمٌؿ المفردة القر ٌ

آنية بمعزكلة عف حجاجية التركيب أك
التركيب كالنص يقكؿ" :ليست
حجاجية المفردة القر ٌ
ٌ
حجاجية المفردة بكصفيا نكاة دالة
تبيف
الجممة أك اآلية أك السكرة أك النصٌ ...
ٌ
كلكننا حاكلنا ٌ

فعالة ذات مدل بعيد في
عمى إسياـ ىذا العنصر المٌغكم المحدكد في تكليد طاقة
ٌ
حجاجية ٌ

تبميغ مقاصد القكؿ".2

الحجة في االستخداـ القرآني مف خبلؿ الخطاب
ثـ نجد كذلؾ (إدريس حمادم) يقارب
ٌ
بسيدنا إبراىيـ عميو السبلـ كقكمو".3
المرتبط ٌ

كمرجعياتو كآفاقو
كفي مجمة (فصؿ الخطاب) الصادرة عف مخبر الخطاب الحجاجي أصكلو
ٌ
في الجزائر المكجكد مقره بجامعة ابف خمدكف بتيارت حمٌؿ الباحثكف القرآف مف خبلؿ الزكايا

التٌالية:
الصمت – قراءة في حجاجية
 زركقي عبد القادر ،االستراتيجيةٌ
الحجاجية لببلغة ٌ
الحذؼ في القرآف الكريـ -؛

 بف يمينة رشيد ،القصص القرآني كالبعد الفمسفي الحجاجي في تفسير الفخر الرازم؛ -خبلدم محمد األميف ،إعجاز الحكار كالحجاج في القصص القرآني؛

 -1عمي عبد النبي فرحاف ،كظيفة التناص الحجاجية كالتأثيرية في مقامات الحريرم ،ضمف كتاب ،االستدالؿ الحجاجي،
ص.424
 -2صابر الحباشة ،التداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص ،ط .1سكريا ،4772 :صفحات لمدراسات كالنشر ،ص.51
 -3إدريس حمادم ،الحجة في االستعماؿ القرآني ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،2ص.114
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 مغربي محمد رضا ،األسمكب الحجاجي في القرآف الكريـ كسبؿ استثماره لدلتأممية مع آية مف القرآف الكريـ.-
المؤسسة التربكية – كقفة ٌ

يعدد مادتو
كنجد دراسة أخرل لػ( :عزالديف الناجح) تعالج سكرة اإلخبلص إذ نراه باحثا ٌ
الحجاجية عمى العربية؛ كمف بيف مكاده القرآف الكريـ متمثٌبل في سكرة
المٌغكية في اختباراتو
ٌ
تداكلية
الحجاجية في المٌغة العر ٌبية مف خبلؿ مقاربة
اإلخبلص ،فقدـ دراسة بعنكاف( :العبقرية
ٌ
ٌ

كيبرر الناجح ارتباطو بالقرآف تبري ار اختياريا يقكؿ" :قبؿ الخكض
لسانية لسكرة اإلخبلص)ٌ ،

أف اختيار مكضكع االختبار (أم السكرة
نكد التٌنبيو إلى ٌ
في الجانب اإلجرائي مف المقاربة ٌ

البيف في ىذا
مبررات سكل قصرىا كنجاعة تطبيؽ النظرية كسرعتيا ك ٌ
القرآنية) ليس لو ٌ

الممفكظ – سكرة اإلخبلص  -ىك حجاجية بنيتو الكمية"

1

حجاجيا كؿ بكيفيتو التي سنعمؿ عمى
يحاكؿ ىؤالء الباحثكف استنطاؽ المادة المٌغكية القرآنية
ٌ

النظرية.
التطبيقية ك
كصؼ بعض حدكدىا
اإلبداعية كتحديد مدل استجابتيا لمكفاية ٌ
ٌ
ٌ

ّ-2حديثّالرسولّّوالخطبةّبصفةّعامةّمادةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديث:
مادة محمٌمة عند الباحث (عمي عبد النبي فرحاف)
عف ّطريؽ التٌناص نجد الحديث الشريؼ ٌ
الحجاجية التأثيرية في مقامات الحريرم) يقكؿ" :لـ يقتصر
مف خبلؿ دراستو (كظيفة التٌناص
ٌ
النص القرآني ،بؿ شمؿ أيضا الحديث النبكم الشريؼ".2
التناص الديني عمى ٌ

كفي مجمٌة جامعة أـ القرل لعمكـ المٌغات كآدابيا تقدـ الباحث (جمعاف بف عبد الكريـ
الغامدم) لمخطبة النبكية ليستنطؽ طاقتيا الحجاجية فقاؿ ":يتناكؿ ىذا البحث الحجاج في
الخطبة النبكية ،كيحتكم عمى ثبلثة مباحث :مبحث حكؿ الخطابة كالحجاج بكجو عاـ .كقد
 -1عزاليف الناجح" ،العبقرية الحجاجية في المٌغة العربية مف خبلؿ مقاربة تداكلية لسانية لسكرة اإلخبلص" ،مجمة المجمع
الجزائرم لمٌغة العربية ،الجزائر :ديسمبر  ،4771ع ،75ص72
 -2عمي عبد النبي فرحاف ،كظيفة التناص الحجاجية كالتأثيرية في مقامات الحريرم ،ضمف كتاب ،االستدالؿ الحجاجي،
ص.445
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خاص ،يميو مبحث ثاف حكؿ المسار
تـ التٌركيز فيو عمى دراسة الخطبة النبكية بكجو
ٌ
ٌ

كضح الباحث في نيايتو
الحجاجي لمخطبة النبكية ،كثالث جرل فيو التحميؿ الحجاجي ،كما ٌ
أنمكذجا مقترحا لمحجاج في الخطب النبكية"

1

قدـ خالد يعقكبي دراسة بعنكاف( :خطبة طارؽ بف زياد مف اإلقناع العقمي
كفي الكتاب نفسو ٌ
مقبكلية الخطبة لمبحث الحجاجي
إلى االندفاع العاطفي بحث في الحاؿ كالمقاـ) .كقد أ ٌكد
ٌ

اإلشكالية بامتياز ،لما أثارتو كتثيره مف
الفنية
يقكؿٌ " :
ٌ
تعد خطبة طارؽ بف زياد مف النصكص ٌ
جدؿ كسجاؿ حاد بيف مؤرخي األدب كدارسيو ،خاصة بيف الشرؽ كالغرب ،أم بيف الرفض

كاإلثبات .بعيدا عف جحكد الجاحديف كانكار المنكريف كتشكيؾ المش ٌككيف ،نحاكؿ في ىذا
األدبية مف منظكر
النص الخطابي لمفحص كالمساءلة ،قصد مقاربة بنيتو
المقاؿ بسط ىذا ٌ
ٌ

يتغيا فيـ تكليفة المقاؿ في ضكء المقاـ كشركط الحاؿ".2
حجاجي ٌ

-3الصورة(ّ:اإلشيارّمثال)ّمادةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:
التخصصات في العمكـ اإلنسانية؛
أىـ المكاد التٌي تعتني بيا
ٌ
ٌ
يعد خطاب الصكرة أحد ٌ

عدة دراسات .ففي مجمة
خصكصا العمكـ المٌغكية ذات البعد المقامي ،كقد عثرنا عر ٌبيا عمى ٌ

مخبر أبحاث في المٌغة كاألدب الجزائرم – جامعة بسكرة  -أراد الباحث (بمقاسـ دفة) أف
يقارب الصكرة اإلشيارٌية العر ٌبية؛ فتقدـ بدراسة عنكانيا( :استراتيجية الخطاب اإلشيارم-

 -1جمعاف بف عبد الكريـ الغامدم" ،الحجاج في الخطبة النبكية" ،مجمة جامعة أـ القرل لعمكـ المٌغات كآدابيا ،السعكدية:
 ،4714ع ،17ص.412
 -2خالد يعقكبي ،خطبة طارؽ بف زياد مف اإلقناع العقمي إلى االندفاع العاطفي ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو،
ج ،72ص.444
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يكضح الحجاج
دراسة تداكلية في اإلرسالية اإلشيارية العربية الحديثة ،)-فحاكؿ الباحث أف
ٌ
السميـ كالحجاج المغالط في المادة اإلشيارية العربية.1

الصكرة اإلشيارية مف
كفي مجمة مخبر تحميؿ الخطاب ،عايف الباحث (عزالديف الناجح) ٌ

الضمني مف الخطاب اإلشيارم كذلؾ بدراسة عنكانيا
خبلؿ المفيكـ ،ككف المفيكـ يستنطؽ ٌ
المفيكـ مف خبلؿ الممفكظ اإلشيارمّّ.2

كفي دراسة لػ( :محمد الكلي) مكسكمة بػ (الحجاج كاإلشيار –أفيكف الشعكب المعاصر)-
بأف باحثيا الحجاجي سيصيب غمٌتيا كثي ار
مادة
جعؿ الباحث اإلشيار ٌ
حجاجية ٌ
ٌ
بامتياز كرأل ٌ
ألف دكاعي دراستيا كثيرة :يقكؿ" :اإلشيار ضرب مف ضركب الحجاج أك الخطابة".3
ٌ
4
مبررات الربط
كيضيؼٌ :
مبرر"  .كلع ٌؿ ٌ
"إف الربط بيف الخطابة كبيف اإلشيار لو أكثر مف ٌ

أسمالية كثكرة كسائؿ االتٌصاؿ مف الراديك كصكال إلى االنترنتٌ ،إنو مادة خصبة
ىي سكؽ الر ٌ
لمبحث الحجاجي.5

النص اإلشيارم) .درس
كفي دراسة أخرل لػ( :نعماف بكقرة) معنكنة بػ (القيمة
الحجاجية في ٌ
ٌ
النصكص التراثية العر ٌبية مثؿ :جميرة
المقامة البشرية لميمذاني مشي ار لممكاطف اإلشيارٌية في ٌ

خطب العرب.6

 -1بمقاسـ دفة" ،استراتيجية الخطاب الحجاجي – دراسة تداكلية في اإلرسالية اإلشيارية العربية ،"-مجمة مخبر أبحاث في
المٌغة كاألدب الجزائرم ،جامعة بسكرة  ،الجزائر ،4712 :ع ،17ص.223
 -2عزالديف الناجح" ،المفيكـ مف خبلؿ الممفكظ اإلشيارم" ،مجمة مخبر تحميؿ الخطاب ،جامعة تيزم كزك ،الجزائر:
 ،4771ع ،4ص.454
 -3محمد الكلي ،الحجاج كاإلشيار أفيكف الشعكب المعاصر ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،72ص.457
 -4المرجع نفسو ،ص.454
 -5المرجع نفسو ،ص.452
 -6أحالنا الباحث عمى كتاب ،أحمد زكي صفكت ،جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة ،المكتبة العممية،
بيركت 1421 ،ق.
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-4الشعرّمادّةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:
لمادة الشعر نجد ليا ارتباطا كبيار بالبحث الحجاجي العربي الحديث ،فيذه (أمينة
بالنسبة ٌ
حجاجيا أثناء تحميميا الحجاجي لكتاب (طكؽ
المادة
تكضح ىاتو
الدىرم) نعثر عمييا
ٌ
ٌ
ٌ
الحمامة) البف حزـ1؛ إذ تسائؿ الذاكرة الشعرية العر ٌبية مف خبلؿ مكقعيا في كتاب (طكؽ
النظـ الحزمي
الحمامة) تقكؿ
مكضحة االىتماـ بياتو المادة" :يأتي االىتماـ بعبلقة ٌ
ٌ

بالمكركث الشعرم ،مف حيث إضاءتو لبعد آخر مف أبعاد مسافات طكؽ الحمامة ،الذم
أكحى منذ البدء بافتراض اعتباره كتاب مسافات بامتياز .إذ تسمح بعض اإلشارات الكاضحة
إلى أشعار القدامى مف استجبلء الباعث عمى استدعائيا ،كالمقصد مف محاكرتيا ،مثؿ معمقة

طرفة في قسـ ىجر التذلٌؿ ،كاإلشارة إلى خمريات أبي نكاس في باب السمك ،ثـ البحث في
عمٌة مزار الطيؼ عند الطائييف أثناء الحديث عف فضؿ التنكع".2
مادة خصبة
كفي تحميبلتو
أف الشعر ٌ
ٌ
الحجاجية المختمفة أبرز الباحث (أبك بكر العزاكم) ٌ
بأنو يكجد شعر حجاجي كشعر غير حجاجي .3كيؤ ٌكد ىذا األمر
لممساءلة
الحجاجية ،إذ يرل ٌ
ٌ

كقكتو تختمؼ مف
مسمٌما" :كمع تسميمنا بكجكد شعر حجاجيٌ ،
فإننا نؤمف ٌ
بأف طبيعة الحجاج ٌ

اميا
نص شعرم آلخر ،ككمما كاف الشاعر صادقا في معاناتو ،ساعيا إلى تبميغ خطاب ما ،ر ٌ
ٌ

محدد يرمي إليو ،كمما كاف
إلى التخاطب كالتٌكاصؿ مع اآلخريف لو غاية كاضحة كىدؼ ٌ

التداكلية
نسبية الحجاج كارتباطو بمقاصد المتكمٌميف كسياقاتيـ
شعره أكثر
ٌ
إف ٌ
ٌ
حجاجية ،ثـ ٌ

 -1استعممت الدىرم النسخة ،ابف حزـ  ،طكؽ الحمامة ،ضبطو سعيد محمكد عقيؿ ،بيركت ،4771 :دار الجيؿ.
 -2أمينة الدىرم ،الحجاج كبناء الخطاب في ضكء الببلغة الجديدة ،شركة النشر كالتكزيع المدارس ،ط .1الدار البيضاء:
 ،4711ص.145
 -3أبكبكر العزاكم ،الخطاب كالحجاج ،ص .45
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كاالجتماعية ىك مف المبادئ التٌي تقكـ عمييا نظرية الحجاج في المٌغة ،بؿ كأغمب النظريات
الحجاجية القديمة كالحديثة" .1فممشعر عنده قيمة تأثيرية ينبغي فحصيا حجاجيا.

كمتبنيا طرح (مايير) إلى ضركرة ىدـ
كنادل (محمد العمرم) اقتداء بػ( :ركبكؿ)Reboul
ٌ
متبنيا
حث فرص التٌناسؽ بينيما .يقكؿ العمرم مقتديا
الثنائية الشعرية
الخطابية ،كضركرة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أف
ٌ
أىمية الشعر أك مساىمتو في بناء الببلغة يقكؿ" :كفي ىذا اإلطار يرل ميشيؿ مايير ٌ
القضكية بيف الكجكد كالبلٌكجكد التٌي بني عمييا
لمببلغة كمية يتطمٌب الخركج مف المقابمة
ٌ

تفريؽ أرسطك بيف الشعرية كالخطابية ،حيث :الشعر ال كجكد يحتمؿ الكجكد "كالخطابة "كجكد
يحتمؿ البلكجكد" .أك بعبارة أقرب إلى المصطمحات المستعممة في القراءة العربية ألرسطك:
الشعر كذب يحتمؿ الصدؽ ،كالخطابة صدؽ يحتمؿ الكذب ،فبدؿ ىذا التطابؽ القضكم
الكجكدم يمكف تحقيؽ كحدة الببلغة باعثا التفاعؿ القائـ عمى اإلشكاؿ كالمساءلة" .2كبذلؾ

التخييؿ نافيا الصدؽ كالكذب.
القضكية كبحث فرصة
فػ( :العمرم) أشكؿ القيمة
ٌ
ٌ
كقد غطى النثر عمى الشعر في الدراسات الحجاجية بسبب التفريؽ المصدرم (مف حيث
النشأة) لمحجاج .إذ الحجاج مف (أرسطك) إلى المحدثيف مرتبط بالخطابة ك تدخؿ الشعر في
مجاؿ الحجاج يرجع إلى ما بعد التأسيسات أم مع (أكليفي ركبكؿ ،كمايير)...
-5النثر ّبأجناسو ّ(سيرةّ ،أمثالّ ،نصوص ّعامةّ )...،مادة ّلمبحث ّالحجاجي ّالعربيّ
بقية المكاد األخرل التٌي أشرنا إلييا منذ قميؿ مثؿ
الحديثّ :غطى ٌ
النثر بكثرتو كمادة عمى ٌ
الشعر ،كذلؾ الرتباطو بالجنس الخطابي ،فالخطابة تمارس بطريقة نثريةّ.

ففي كتاب (الخطاب كالحجاج) نجد الباحث المغربي (أبك بكر العزاكم) يحمٌؿ جنسا مف
المادة لما عثر فييا مف قيـ حجاجية؛ إذ
أجناس النثر كىك "المثؿ" كقد دعا الباحث ىاتو
ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص.41،45
 -2محمد العمرم ،الببلغة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ط .4المغرب ،4714 :أفريقيا الشرؽ ،ص.41
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الحجاجية تتمثٌؿ في
يراىا بمثابة المكاضع/المبادئ الحجاجية يقكؿ" :إذا كانت المبادئ
ٌ
معينة ،ككانت تتٌصؼ
مجمكعة مف األفكار كالمعتقدات المشتركة بيف أفراد مجمكعة بشرية ٌ

أف أغمب األمثاؿ تبدك متماثمة مع ىذه المبادئ.
بالعمكمية ك
النسبيةٌ ،
التدرجية ك ٌ
ٌ
ٌ
فإننا نعتقد ٌ
أف األمثاؿ
خاصية
فيما يشتركاف في
ٌ
ٌ
العمكمية كالخصائص األخرل ،كقد سبؽ أف أشرنا إلى ٌ

أف مضامينيا
تتضمف خبرات الشعكب كحكميا كخبلصة تجاربيا
ٌ
الحياتية ،كلذا نجد ٌ
ٌ

الكمية" .1كننتقؿ مف المثؿ
العامة كالمعاني
كمحتكياتيا تتمثؿ في مجمكعة مف الحقائؽ
ٌ
ٌ
كمكضع حجاجي إلى جنس قريب منو .ففي دراسة لعزالديف الناجح منشكرة في مجمة تحميؿ

الخطاب عنكانيا (–مقاربة تداكلية لحكمة عطائية )-نجده يستدعي الحكمة لمتٌحميؿ فبلحظ
المتعددة كقمٌص تعدداتيا بالمكاضع كالعكامؿ الحجاجية يقكؿ ..." :كىذاف
ضمنياتيا
ٌ
ضح
العنصراف؛ العكامؿ الحجاجية كالمكاضع ىك ما بو يمكف أف تتقمٌص االستمزامات كيتٌ ٌ
حد ذاتيا مكضعا يحتكـ إلييا
الفاسد منيا مف الصكاب فييا ىذا إذا لـ نقؿ نعتبر الح ٌكمة في ٌ

اجتماعية ما
كمخزف حجج يحاج بيا .فيي مف قبيؿ األمثاؿ المتعارؼ عمييا مف منظكمة
ٌ
كيؤيد تصكرنا ىذا ما أكرده أحمد زركؽ في شرحو ليذه
كبعبارة أخرل ىي في ذاتيا مكضعٌ .

الح ٌكمة (زركؽ أحمد ،ت677ق)...حيث يكرد الشيخ مقاربة تقكـ أصكليا عمى النظرية
األصكلييف عمى محكرم المفيكـ كالمقتضى بأصنافيما فكانت الحكمة بذلؾ ،أم
المٌغكية عند
ٌ

بما تحتكيو مف مفاىيـ كمقتضيات ،بمثابة المكضع بؿ دعنا نقؿ بمثابة مسمٌمة االنطبلؽ أك
بدييية".2
بمفظ الفبلسفة
ٌ
المرة يقارب (الناجح) الخطاب السردم متمثٌبل في الركاية كذلؾ في دراسة
مرة أخرل؛ كىاتو ٌ
ٌ

عنكانيا بػ ( :انسجاـ الخطاب الركائي المغاربي مف خبلؿ مقاربة حجاجية لممنظر الخامس
مف ركاية السد لمحمكد المسعدم) ،كقد رأل الناجح في الحكار المكجكد عمى مستكل السرد
 -1أبك بكر العزاكم ،الخطاب كالحجاج ،ص.21
 -2عزالديف الناجح" ،مقاربة تداكلية لحكمة عطائية" ،مجمة مخبر تحميؿ الخطاب ،الجزائر :مام  ،4772جامعة تيزم كزك

ع ،4ص .41ينظر كذلؾ كتاب الحكـ البف عطاء المٌو اإلسكندرم.
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قيما حجاجية خصبة" .1كفي دراسة ضخمة كذلؾ في كتابو (الحجاج في الخطاب القانكني)
ٌ
الحجاجية
بأف القضاء مممكء باألدلٌة
القضائية
المدكنة
درس (الناجح)
ٌ
ٌ
ٌ
حجاجيا ،كنعمـ بديييا ٌ
ٌ

حجاجيتو القانكف ،كتمثمت المدكنة
خمفيات
ٌ
إف (شايـ بيرلماف) كاف محاميا ككاف مف ٌ
بؿ ٌ
التكنسية ( نمكذج )8
الشخصية
القانكنية التٌي اعتمدىا الناجح في مجمة األحكاؿ
النثرية
ٌ
ٌ
ٌ

2
حؽ
أف القانكف مممكء بالضمني كمف ٌ
الميـ ٌ
كالمجمة الجنائية التكنسية ( نمكذج  . )2ك ٌ

المادة.
الحجاجييف اكتشاؼ
الضمنيات في ىاتو ٌ
ٌ
ٌ

نصا عر ٌبيا قديما كحديثا مف مختمؼ المجاالت كالمشاغؿ
كقد درس محمد العبد سبعة عشر ٌ
لرصد البنى الحجاجية.3

كدرست (ىاجر مدقف) في كتابيا(الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو) كتاب (المساكيف
األدبية تقكؿ ىاجر مدقف" :كاف لمنيج
لمنصكص
لمرافعي) ،كعف تمؾ المبلءمة
الحجاجية ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية ...كابراز
كآلية درس كاستقراء دكر في استنباط أنكاع الخطابات
ٌ
تحميؿ الخطاب ٌ

فاعميتيا في تشكيؿ الحجاج كمجاؿ مفتكح يستكعب قد ار كاسعا مف
أىـ خصائصيا كمدل
ٌ
ٌ

إمكانية تكفٌر
عممية التكاصؿ اإلنساني – المنطكؽ كالمكتكب معا  -كما م ٌكف مف إثبات
ٌ
ٌ

الحجاجية (بمعنى
األدبية خاصة بعدما أبعدت مف قائمة النصكص
الحجاج في النصكص
ٌ
ٌ
المدكنة
الحجاجية المستخرجة مف
عاـ) ،بؿ كتكفره بأكثر مف كجو مف خبلؿ الخطابات
ٌ
ٌ

ميداف البحث" :كتاب المساكيف "لمرافعي"

4

 -1عزالديف الناجح " ،انسجاـ الخطاب مف خبلؿ مقاربة حجاجية لممنظر الخامس مف مسرحية السد لمحمكد المسعدم"
ضمف أعماؿ الممتقى الدكلي لتحميؿ الخطاب ،كمية اآلداب تيزم كزك ،الجزائر ،4773 :ص.14
 -2عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،دط .تكنس ،4714 :نيرفانا دار بكجميؿ لمطباعة كالنشر ،كمية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية.
 -3محمد العبد ،النص كالخطاب كاالتصاؿ ،األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي ،دط .القاىرة ،4772 :ص  133كما
بعدىا.
 -4ىاجر مدقف ،الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو ،ط .1الجزائر ،4714 :منشكرات االختبلؼ ،ص .132
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كقاربت الباحثة (أمينة الدىرم) خطاب السخرٌية عند (الجاحظ) كعند (أبي حياف التكحيدم)

كخطاب (طكؽ الحمامة) البف حزـ األندلسي .ك في إطار السخرٌية ذاتو درس (محمد
العمرم) الخطاب الساخر عند (الجاحظ) .مف خبلؿ مؤلفو (الببلغة الجديدة بيف التخييؿ

األكلى سنة (8763أم العمرم) .درس الباحث الخطابة في القرف
كالتداكؿ) .كفي تأسيساتو ٌ

األكؿ اليجرم ،حينما بدأ دكرىا يزداد في البيئة العر ٌبية عمى إثر صراعاتيا الجديدة كغير
ٌ
العادية.1

النثرٌي ة ،إذ درس "عمي عبد النبي فرحاف" مقامات الحريرم
كتناكلت المؤلفات
الجماعية ٌ
المادة ٌ
ٌ
2
أما بالنسبة لممقاؿ فنجد المقاؿ السياسي مكضكعا
كذلؾ بإثبات كظيفة التٌناص
ٌ
الحجاجية ٌ .

لمبحث الحجاجي؛ إذ درسو (حاتـ عبيد) مف خبلؿ دراسة مكسكمة بػ "مف االحتجاج

بالعكاطؼ إلى االحتجاج لمعكاطؼ"

3

كلمقص نصيب في البحث الحجاجي إذ؛ نعثر عمى الباحث (محمد نجيب العمامي) يقارب
ٌ
أقصكصة القمعة لجماؿ الغيطاني في دراسة مكسكمة بػ (البعد الحجاجي في أقصكصة

حجاجية بؿ
مقبكلية كبرل كمادة
القص لو
أف
ٌ
ٌ
القمعة) لجماؿ الغيطاني ،كيرل (العمامي) ٌ
ٌ
التخييمية كالحجاج مكغمة في
القصة
القص كالحجاج يقكؿ" :كالعبلقة بيف
العبلقة كطيدة بيف
ٌ
ٌ
ٌ

أف في بعض األشكاؿ
القدـ سكاء تعمٌؽ األمر باألدب العربي أك باألدب الغربي .فميس ٌ
خافيا ٌ
أف
المثمية كالخرافات ....حكاية مركية مستخدمة استخداما
القديمة كالحكاية
ٌ
ٌ
حجاجيا .إالٌ ٌ

 -1محمد العمرم ،في ببلغة الخطاب اإلقناعي  -مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الببلغة العربية ،-ط .4المغرب،4774 :
أفريقيا الشرؽ.
 -2عمي عبد النبي فرحاف ،كظيفة التناص الحجاجية كالتأثيرية في مقامات الحريرم ،ضمف كتاب ،االستدالؿ الحجاجي
ص 444كما بعدىا.
 -3حاتـ عبيد ،مف االحتجاج بالعكاطؼ إلى االحتجاج لمعكاطؼ ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص.51
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الفنية التمميح كاإليحاء كالغمكض كاخفاء
األشكاؿ ا
تطكرت .كصار مف خصائصيا ٌ
ٌ
لقصصية ٌ
1
تعرض لو الباحث مف منظكر الضمني في الحجاج .2
المقاصد"  .كىذا اإلخفاء ٌ

كنجد دراسة أخرل معنكنة بػ (ببلغة الحجاج في سخرية الرحاليف العرب مف ببلد العـ ساـ)
لمادة نثرية .كقد أثار الباحث السخرٌية
لمباحث (عبد النبي ذاكر) ،كىي دراسة حجاجية ٌ

أىـ
خطابية
اتيجية
حجاجية ك ٌ
ٌ
ٌ
حجاجيا فقاؿ" :لقد شكمٌت السخرٌية بما ىي استر ٌ
أسمكبية أحد ٌ

أقنعة المحتمؿ في الرحبلت العر ٌبية إلى أمريكا .فما عبلقة السخرية الغيرٌية بالمحتمؿ؟ ككيؼ

حجاجية مقنعة؟" 3كىك إذ
خمفية
النصكص
تتأسس العبلقة بينيما كتتبنيف في ٌ
ٌ
الرحمية عمى ٌ
ٌ
ٌ
المادة النثرٌية ألف يطاليا البحث الحجاجي.
حجة
لمشركعية ىاتو ٌ
ٌ
يقكؿ ىذا فيك يجد ٌ
-6الخطابّالعمميّالحجاجيّالتراثيّمادةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:
ألم باحث
الخطابّالعمميّالتراثيّاليونانيّمادةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:ال يمكف ٌ

أف ينكر مصدرية التراث اليكناني خصكصا المرتبط بأرسطك في تشكيؿ معظـ نظرٌيات
الدراسات العر ٌبية الحديثة التي درست
الحجاج ،كعميو يصير عمينا كاجبا أف نشير إلى ٌ

الدراسات التي استعانت بو .إذ ال يمكف أبدا
الحجاج اليكناني في ذاتو كلذاتو ككذا تمؾ ٌ
الحجاجية العر ٌبية الحديثة التي ارتبطت بالظاىرة
الدراسات
التغافؿ عف إرث (أثينا) .فمف ٌ
ٌ

الحجاجية في اإلرث اليكناني عمى شكؿ كتب أك مقاالت مستقمٌة نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:
ٌ
دراسة لمباحث الحسيف بنك ىاشـ مكسكمة بػ (ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية) حاكؿ فييا

النسؽ األثيني يقكؿ:
الباحث تأصيؿ اإلشكالية
تطكرىا في ٌ
ٌ
الحجاجية في ميدىا متابعا ٌ
 -1محمد نجيب العماٌمي ،البعد الحجاجي في أقصكصة القمعة لجماؿ الغيطاني ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو
ج ،2ص.472
 -2المرجع نفسو ،ص.472
 -3عبد النبي ذاكر ،ببلغة الحجاج في سخرية الرحاليف العرب ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،72ص
.421
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النظرٌية لببلغة الحجاج عند اليكناف.
"انصب عممنا في ىذا الكتاب عمى دراسة األصكؿ ٌ
ٌ

بتطكرىا في أثينا عمى يد
صقمية ،مرك ار
حيث تناكلنا ىذه الببلغة منذ نشأتيا في
ٌ
ٌ
السكفسطائييف كمعممي صناعة الخطابة .إلى أف استكت نسقا نظريا عمى يد أرسطك كىك
ٌ

الن ظرم الكحيد الذم عرفو تاريخ ببلغة الحجاج إلى حدكد العصر الحديث ،كالذم ال
النسؽ ٌ
ٌ
1
النظرم لمحجاج
النضج ٌ
تشكؿ ببلغة الحجاج الحديثة سكل امتداد لو"  .كحمٌؿ (ىشاـ الريفي) ٌ

عند (أرسطك) في المؤلؼ الجماعي الذم أشرؼ عميو (حمادم صمكد) بدراسة عنكانيا
النسؽ األثيني" :فمف الضركرم
(الحجاج عند أرسطك) .كنجده أم الريفي
يصرح ٌ
بمادتو في ٌ
ٌ

نقدـ في إيجاز معقد الخبلؼ بيف أفبلطكف كالسكفسطائييف في خصكص كجو
حينئذ أف ٌ
ممارستيـ لمقكؿ الحجاجي .كأف نجمك المسافة الفاصمة بيف المسمكيف المٌذيف أخذ فييما ك ٌؿ

نتدبر بالخصكص الفرؽ بيف
مف أفبلطكف كأرسطك في نقد الحجاج السكفسطائي عمكما كأف ٌ
مشركع صناعة القكؿ الحجاجي الذم اقترحو األستاذ كىك مشركع رسـ خطكطو الكبرل في

محاكرة فيدر كالصناعة التي بناىا التمميذ .كىي صناعة بناىا في أجزاء ثبلثة مف األكرغانكف
تصكريف لمحجاج كالمعرفة
كفي ذلؾ المشركع كفي ىذه الصناعة مبادئ صادرة عف
ٌ

السكفسطائية
مختمفيف" .2ك بعدىا يحسـ (الريفي) في ضبط مادتو" :المكاضع كالتبكيتات
ٌ

مسألية كاحدة
مسألية الحجاج ،فييا كتب تجمع بينيا
ثبلثية تناكؿ فييا أرسطك
كالخطابة
ٌ
ٌ
ٌ

أف شراح أرسطك في الغرب منذ القركف األكلى
كتشترؾ في العكد مف تمؾ
ٌ
المسألية ،غير ٌ

كفف ال ٌشعر فقد
األكليف إلى األكرغانكف كاختمفكا في أمر الخطابة ٌ
اتٌفقكا في انتساب الكتابيف ٌ
اعتبر الجميكر منيـ إلى حدكد القرف الخامس أجزاء الكتاب ستة"ّ .3كفي المؤلؼ نفسو نجد

خمفياتيا ،بدراسة
الحجاجية كذلؾ مف خبلؿ قراءة
(حمادم صمكد) درس منشأ الظٌاىرة
ٌ
ٌ
 -1الحسيف بنك ىاشـ ،ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية ،ص.11
 -2ىشاـ الريفي ،الحجاج عند أرسطك ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ
ص.22
 -3المرجع نفسو ،ص.34،34
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الحجاجية في التراث
المادة
النظرية لممصطمح أم الحجاج؛ حيث أبرز
أسماىا :في
ٌ
الخمفية ٌ
ٌ
ٌ
الخمفية فيك
اليكناني مف خبلؿ أسباب نشأتيا ،كىك إذ يعرض أسباب نشأتيا مف خبلؿ
ٌ

يقارنيا بأسباب نشكء الببلغة العر ٌبية .1فالباحث قارف الببلغتيفّ.

الحجاجية في التراث اليكناني ككصفيا بالببلغة
كتناكؿ الباحث (محمد طركس) الظٌاىرة
ٌ
بمادة تحميمو يقكؿ" :ندرج داخؿ
التقميدية ،حيث عمؿ عمى تحميؿ تمؾ الببلغة،
فيصرح ٌ
ٌ
ٌ
تقنيات
الببلغية ،كؿ األعماؿ التي تناكلت الحجاج مف زاكية
المقاربات
ببلغية ،كاعتبرتو ٌ
ٌ
ٌ

مميزيف في ىذه المقاربات بيف الببلغة
كآليات
مكجية إلى إقناع المتمقي كالتأثير فيوٌ .
خطابية ٌ
ٌ
ٌ
مطبقة
مفسرة أك
مكسعة أك ٌ
ٌ
ٌ
التقميدية التي انطمقت مع أرسطك كاستمرت بعده شارحة أك ٌ
متخذة في الغالب طابعا تعميميا"

2

كفي المؤلؼ الجماعي (الحجاج مفيكمو كمجاالتو) نجد مقاالت كثيرة تناكلت الحجاج عند
اليكناف منيا:
 أحمدّيوسفّ:البالغةّالسوفسطائيةّوفاتحةّالحجاج؛ّ
 محمدّأسيداهّ:السفسطةّوسمطانّالقول؛ّ
 محمدّالوليّ:السبيلّإلىّالبالغةّالباتوسيةّاألرسطية؛ّ
 حموّالنقاريّ:حولّالتقنينّاألرسطيّلطرقّاإلقناع؛ّ
 رشيدّالراضيّ:السفسطاتّفيّالمنطقياتّالمعاصرةّ.
كمادة ىك دليؿ عمى االىتماـ بنشأة الحجاج .كلـ يخؿ
ككجكد ىاتو المقاالت في مؤلؼ كاحد ٌ
كمادة ففي العمؿ الجماعي
مؤلؼ جماعي آخر مف االىتماـ بالتراث الحجاجي اليكناني
ٌ

1
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
مقدمة في
 حمادم صمكدٌ ،الخمفية ٌ
ٌ
النظرية لممصطمح ،ضمف كتابٌ ،
إلى اليكـ ،ص 11كما بعدىا.
2
الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمٌسانية ،ص.12
النظرية
الحجاجية مف خبلؿ ٌ
 محمد طركسٌ ،ٌ
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تأمؿ محمد الكلي محاكرات أفبلطكف
(الببلغة كالخطاب) الذم أشرؼ عميو محمد مشباؿ ٌ
تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف كجكرجياس كفيدر"
كجكرجياس كفيدر بدراسة كسميا بػٌ " :

1

تطرقيا لمحجاج اليكناني
كعمى سبيؿ االستعانة بنشأة الحجاج لـ تخؿ المؤلٌفات
ٌ
التالية مف ٌ
الحجاجية:
خمفيات الظاىرة
ٌ
القديـ .كذلؾ مف أجؿ بناء بحكثيـ انطبلقا مف ٌ

 عمي الشبعاف ،الحجاج بيف المنكاؿ كالتمثاؿ– نظرات في أدب الجاحظ كتفسيرات
الطبرم-؛
 جميؿ حمداكم ،مف الحجاج إلى الببلغة الجديدة؛
 أمينة الدىرم :الحجاج كبناء الخطاب؛
 ىاجر مدقف :الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو.2
فقدـ
كمف أجؿ إبراز كتاب (شايـ بيرلماف) ،استعاف (محمد الكلي) بمصادر الحجاج القديمة ٌ

ككأف األمر تصحيح ،3كذلؾ في مجمة عالـ الفكر التٌي
ألفبلطكف كأرسطك ثـ بيرلماف.
ٌ

خصصت لمحجاج في سنة ( .)2188كفي دراسة (النكيرم) لمبرالكجيسـ نجده استعاف
ٌ
بالسفسطائية لتحديد البرالكجيسـ.
ٌ

4

 -1محمد الكلي ،تأمبلت في محاكرتي أفبلطكف جكرجياس كفيدر ،ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،إعداد كتنسيؽ :محمد
مشباؿ ،ص 23كما بعدىا.
 -2عمي الشبعاف ،الحجاج بيف المنكاؿ كالتمثاؿ – نظرات في أدب الجاحظ كتفسيرات الطبرم ،-ص  12كما بعدىا.
كينظر أيضا:
جميؿ حمداكم ،مف الحجاج إلى الببلغة الجديدة ،ص  11كما بعدىا.
أمينة الدىرم ،الحجاج كبناء الخطاب ،ص  72كما بعدىا.
ىاجر مدقف ،الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو ص  43كما بعدىا.
 -3محمد الكلي ،مدخؿ إلى الحجاج أفبلطكف كأرسطك كشايـ بيرلماف ،مجمة عالـ الفكر ،الككيت :أكتكبر -ديسمبر ،4711
ع ،4ـ ،27المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،ص 11كما بعدىا.
4
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف
 -محمد النكيرم ،األساليب المغالطية مدخبل لنقد الحجاج ،ضمف كتابٌ ،

أرسطك إلى اليكـ ،ص  274كما بعدىا.
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ّ-7الخطابّالعمميّالتراثيّالعربيّمادةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:
مادة لبحكثيـ
استدعى الباحثكف
الحجاجيكف العرب المحدثكف التراث العربي القديـ ،كجعمكه ٌ
ٌ
الحجاجية الغر ٌبية أك الكتشاؼ
قدـ كتقميبيا بالمفاىيـ
لحث ىاتو
إما
ٌ
المادة عمى التٌ ٌ
ٌ
ٌ
الحديثة ٌ

الرؤية
مكاطف
ٌ
الحجاجية فييا .كمف البحكث الحديثة التي استدعت الت ارث/المادة عمى ىاتو ٌ
نذكر:

النظرية لممصطمح حكؿ أسباب
تقدـ بيا (حمادم صمكد) في
الدراسة المقارنة التٌي ٌ
ٌ
الخمفية ٌ
ٌ

فرؽ تماـ التفريؽ بيف أسباب نشأة الببلغة الغر ٌبية عند
نشأة الحجاج كنشأة الببلغة؛ إذ نجده ٌ
أرسطك كنشأة الببلغة عند العرب ،كأتاح في ذلؾ فرصا قميمة لمتٌشابو مثؿ :مدكنة الجاحظ.

المادتيف مف حيث النشأة" :لقد كانت الدكاعي إلى ن ٌشأة
مصرحا باختبلؼ
يقكؿ (صمكد)
ٌ
ٌ
الببلغة مختمفة تماما عف دكاعي نشأة الخطابة".1

الجماعية دائما ( كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو) نجد ،المناظرة حاضرة في
كفي األعماؿ
ٌ
التٌحميؿ الحجاجي العربي الحديث .فساىـ في ىذا المؤلؼ الباحث (عبد العزيز لحكيدؽ)

بدراسة مكسكمة بػ" :الحجاج في المناظرة مقاربة حجاجية لمناظرة أبي حنيفة مع الممحديف.2

كفي التناظر دائما درس (حافظ إسماعيمي عمكم) تراث (ابف حزـ األندلسي) بدراسة كسميا:
(التٌحاج كالتناظر -آليات كشؼ التغميط كآداب التناظر في تراث ابف حزـ األندلسي) .3كفي
المؤلٌؼ نفسو نجد دراسة أخرل لمباحث (أحمد أتزكمرت) درس المحاجة النحكية التي تمت

1
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف
 -حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتابٌ ،

أرسطك إلى اليكـ ،ص .13

 -2عبد العزيز لحكيدؽ ،الحجاج في المناظرة ،ج ،72ص  415كما بعدىا ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو.
 -3حافظ إسماعيمي عمكم ،التحاج كالتناظر ،ضمف كتاب ،االستدالؿ الحجاجي ،ص  144كما بعدىا.
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بيف أبي سعيد السيرافي كمتٌى بف يكنس مف خبلؿ دراسة مكسكمة بػ (الحجاج في المناظرة –
مقاربة حجاجية لمناظرة أبي سعيد السي ارفي لمتٌى بف يكنس).1

الببلغييف العرب
كفي نفس المؤلؼ أيضا تناكؿ (عمي محمد عمي سمماف) :الحجاج عند
ٌ

مثؿ :الجرجاني عبد القاىر ،كالسكاكي...كغيرىـ فيؤالء ارتضاىـ مادة حجاجية.2

المادة الببلغية القديمة مف تشبيو ضمني كاستعارة كمذىب
كدرس (محمد عمي الكاسطي)
ٌ
كبلمي ...كؿ ذلؾ في مقاؿ ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو بعنكاف( :أساليب الحجاج في
المادة
الببلغة العر ٌبية فكانت تمؾ المصطمحات مادتو الحجاجية) .3كدرس (الحسف بنعبك)
ٌ

الفقيية في مقاؿ عنكنو بػ ( :استئناؼ القكؿ في الطبيعة الحجاجية لممقاؿ الفقيي عمى شرط
ٌ
يكضح الباحث استعماؿ مادتو :كسنعمؿ في ىذا المقاؿ
أبي حامد الغزالي) ،كفي ىذا األمر ٌ

الحجاجية لممقاؿ الشرعي مستنديف في ذلؾ عمى مكاقؼ المحقٌؽ األصكلي
عمى بياف الطبيعة
ٌ
كالمنطقي أبي حامد الغزالي".4

الحجاجية كذلؾ بمقاؿ عنكنو( :حجاجية
كارتضى (الحسف مكدف) المجاز مادة لدراستو
ٌ
المجاز كاالستعارة )-كذلؾ في الدرس الببلغي العربي القديـ .كقد استثار ىذا المفيكـ عند
الجرجاني كالسكاكي خصكصا.5
عبر عف نفسو بنفسو
اثية
كتقدـ (شكرم المبخكت)
ٌ
العممية العر ٌبية محمٌبل كقد ٌ
ٌ
لممدكنة التر ٌ
ٌ
كنيا تقكد في
فقاؿ" :ليذا الكتاب صمة بشكاغؿ
مؤسسي كل ٌ
ٌ
عممية بعضيا شخصي كبعضيا ٌ

 -1أحمد أتزكمرت ،الحجاج في المناظرة  ،ضمف كتاب ،االستدالؿ الحجاجي ،ص  123كما بعدىا.
الببلغيف العرب ،ضمف كتاب ،االستدالؿ الحجاجي ،ص  73كما بعدىا.
 -2عمي محمد عمي سمماف ،الحجاج عند
ٌ
 -3محمد الكاسطي ،أساليب الحجاج في الببلغة العربية،ج ،74ص 124كما بعدىا .

 -4الحسف بنعبك ،استئناؼ القكؿ في الطبيعة الحجاجية لممقاؿ الفقيي عمى شرط أبي حامد الغزالي ،ج ،74ص .415
حجاجية المجاز كاالستعارة ،ج ،74ص 122كما بعدىا،
 -5حسف المكدف،
ٌ
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مدكنة الثقافة
جممتيا إلى سؤاؿ جماعي اتٌخذ صيغا مختمفة :أيف يبرز مبحث الحجاج في ٌ
العر ٌبية القديمة؟ في كتب المناظرات كالجدؿ؟ في متكف عمـ الكبلـ؟ في أصكؿ الفقو؟"...

1

كضح
فكضح ما ٌ
السرد :الحجاج في أخبار الجاحظ ٌ
كدرس (محمد مشباؿ) في كتابو الببلغة ك ٌ
مف قيـ سردية عف طريؽ الحجاج.2

اثييف :مثؿ الجاحظ ،الرماني ،السكاكي،
كاستدعى (حسف المكدف) قائمة مف الباحثيف التر ٌ
العسكرم... ،كذلؾ لبناء نمكذج نسقي لببلغة الخطاب.3

آلية التٌقديـ كالتٌأخير عند كؿ مف الجرجاني كالسكاكي كذلؾ لبناء بحثو
كاستعمؿ (الناجح) ٌ
الضخـ (الحجاج في الخطاب القانكني)  .كذلؾ عؿ سبيؿ االستعانة.4
ٌ

حجاجيا أم حاكؿ أف يثبت فيو طرؽ الحجاج
النحكم
كدرس (حسف خميس الممخ) ٌ
الدرس ٌ
ٌ
مف خبلؿ مقاؿ مكسكـ بػ( :الحجاج في الدرس النحكم) 5.كقد حمٌؿ (عمي الشبعاف) أدب
الحجاجية لركث آمكسي .6كدرس (محمد العمرم)
الجاحظ كتفسيرات الطبرم باالستراتيجية
ٌ
يؤسس لؤلمر في الببلغة العربية.7
التداخؿ بيف الخياؿ ك التداكؿ كحاكؿ أف ٌ

-8الخطابّالعمميّالحجاجيّالعربيّالحديثّمادّةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديث:

 -1شكرم المبخكت ،االستدالؿ الببلغي ،ص .73
 -2ينظر ،محمد مشباؿ ،الببلغة كالسرد -جدؿ التصكير كالحجاج في أخبار الجاحظ ،دط .المغرب ،4717 :منشكرات
كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة عبد المالؾ السعدم.
 -3ينظر :حسف المكدف ،ببلغة الخطاب اإلقناعي – نحك تصكر نسقي لببلغة الخطاب .-
 -4عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ص  122كما بعدىا.
 -5حسف خميس الممخ ،الحجاج في الدرس النحكم ،مجمة عالـ الفكر ،الككيت :أكتكبر -ديسمبر ،4711 ،ع ،4ـ27
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،ص  113كما بعدىا.
 -6ينظر :عمي الشبعاف ،الحجاج بيف المنكاؿ كالتمثاؿ  -نظرات في أدب الجاحظ كتفسيرات الطبرم.-
 -7ينظر :محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ.
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تناكلت (ىاجر مدقف) بسرعة كفي أربع صفحات الحجاج عند (طو عبد الرحماف) كعند
(محمد العمرم) كذلؾ في بناء بحثيا المعنكف بػ (الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو)ّ.1
تعرض الباحث (حسف المكدف) لمناكلة (طو عبد الرحماف)
كفي
ٌ
حجاجية المجاز كاالستعارة ٌ
2
تعرض (عبد الرزاؽ
قد
الن
يؽ
ر
ط
كعف
.
مادة مف مكاد مقالتو
لحجاجية االستعارة فكانت ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

بنكر) لبحكث (عبد المٌو صكلة كشكرم المبخكت) .فكانت تقديمات الباحثيف لنظرٌيات
مرجعياتيا بدراسة معنكنة:
الحجاج منقكدة مف طرفو حيث ش ٌكؾ في سبلمة نقميا مف خبلؿ
ٌ

االيديكلكجية لبعض نظريات الحجاج) 3كتنككؿ (صكلة) مف قبؿ (صابر الحباشة)
(األطر
ٌ
التداكلية مداخؿ كنصكص) كذلؾ عمى سبيؿ التٌعريؼ بكتابتو حكؿ القرآف.4
في كتابو( :
ٌ

كفي مبحث كامؿ في المؤلؼ الجماعي (الببلغة كالخطاب) تكاتؼ مف أجؿ دراسة (محمد
العمرم) أربعة باحثيف بأربعة عناكيف مدرجة تحت عنكاف كبير( :نحك ببلغة عامة -مقاربات
لمشركع محمد العمرم الببلغي .)-كالبحكث عمى التكالي:
 محمد اليمبلحي ،أسئمة الفكر الببلغي في المغرب مقاربة لمشركع محمد العمرم؛
 إدريس جبرم ،سؤاؿ الببلغة في المشركع العممي لمحمد العمرم نحك ببلغة عامة؛
 محسف الزكرم ،الحجاج كالتداكؿ في الببلغة العربية القديمة عند محمد العمرم؛
 محمد المكساكم؛ عف تحميؿ محمد العمرم لمخطاب السياسي.

5

كدكف أف ننسى معالجة (عزالديف الناجح) (الحجاج في الخطاب القانكني) ،إذ نجده ذكر
الحجاجية العربية مثؿ :المؤلؼ الجماعي الذم أشرؼ عميو (حمادم
الدراسات
كمية مف ٌ
ٌ
ٌ
 -1ىاجر مدقف ،الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو  ،ص  23كما بعدىا.
 -2حسف المكدف ،حجاجية المجاز كاالستعارة ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،4ص 154كما بعدىا.
 -3عبد الرزاؽ بنكر ،األطر االيديكلكجية لبعض نظريات الحجاج ،ج ،74ص ،411كما بعدىا.
 -4صابر الحباشة ،التداكلية مداخؿ كنصكص ،ص  22كما بعدىا.
 -5ىاتو الدراسات مكجكدة ضمف كتاب ،الببلغة كالخطاب ،ص 421كما بعدىا.
98

الفصلّالثانيّ:مادّةّالبحثّومنيجيّةّالتّحميلّالتّوافقيّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيّةّالعربيّةّالحديثة

صمكد ،دراسات عبد المٌو صكلة) ...،كذلؾ عمى سبيؿ االستعانة بيا في تحميمو
الحجاجي.1
نقدـ في ىاتو
-9الخطابّالحجاجيّالغربيّالحديثّمادةّلمبحثّالحجاجيّالعربيّالحديثّ:ك ٌ
مادتيا
الدراسات العر ٌبية
الحجاجية تكاد تككف ٌ
أف ٌ
ٌ
ٌ
عامة ،كىي ٌ
النقطة -دكف إطالة -مبلحظة ٌ
النظرية
الدراسات
األساسية في بناء بحكثيا ىي ٌ
الحجاجية الغر ٌبية ،إذ؛ تستغ ٌؿ الكفاية ٌ
ٌ
ٌ

التطبيقية لمخطاب الحجاجي الغربي المصدر كتستخدمو في بناء خطاب المٌغة العربيةّ.
ك
ٌ

ثانياّ:الكتاباتّالمسانيّةّالحجاجيةّالعربيّةّالحديثةّالتوافقيّةّ(عبدّالموّصولةّوعزالدينّ
الناجحّأنموذجا)ّ:
-1الخطابّالحجاجيّالمسانيّالغربيّعندّ(عبدّالموّصولة):
نعدىا بداية خطابا متمقى مف بيئة لغكية
المدكنة
إ ٌف
الحجاجية لمباحث (عبد المٌو صكلة) ٌ
ٌ
ٌ

غر ٌبية كيبحث عف بيئة لغكية عر ٌبية يزدىر فييا ،فعبلقة (صكلة) كالحاؿ ىذه ،ىي تمقي
حجاجية مكجكدة بيف الغرب
لسانية
الخطاب الحجاجي المٌساني الغربي ،أك مفاكضة مسافة
ٌ
ٌ

كالعرب ،كستككف عبلقتي بخطاب "صكلة" ىي تمقي خطاب (صكلة) ببحث كيفية تمقيو
الكيفية
المنيجية التي يثيرىا أثناء التٌمقي ،ىاتو
بالكيفية
لمخطاب الغربي ،كذلؾ حتٌى نمسؾ
ٌ
ٌ
ٌ

كعمميتيا ،كابراز جكانب إبداعيا حيف التبييء؛ كعميو نككف نسعى
نسعى إلى كصؼ حدكدىا
ٌ
عمميا منيجيا ،كبذلؾ نككف قد
النظريات الغر ٌبية
حينيا إلى تقدير حجـ المساىمة في تبييء ٌ
ٌ

التالية:
أف العبلقة في أبده تعريؼ ليا تنشأ مف المسمٌمة
ٌ
حزنا عبلقة متكالدة متناسمة ،ذلؾ ٌ

تمؽ أكلى لصكلة
أف ىناؾ عبلقة ٌ
"ك ٌؿ عبلقة تنتج بكاسطة عبلقة" ،كمعنى ىذا ٌ
بالنسبة لنا ٌ

تمؽ أخرل – أمثٌميا أنا -بالنسبة لصكلة ،ىذا ىك حاؿ العبلقات تتنامى
تككف منطمقا لعبلقة ٌ

 -1ينظر ،عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص 12كما بعدىا.
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يتكسط بؿ تدكر حكلو
ىكذا
أف الذم يجمع العبلقات ىك ٌ
ٌ
منطقيا ،غير ٌ
النص/الخطاب الذم ٌ
العبلقات .

كتسييره
لكيفية تمقيو لمخطاب الغربي
المتأمؿ لخطاب (صكلة) كالباحث
إف الفاحص
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

عدة بؤر ،تمثٌؿ ىذه البؤر ربما غايات يتكخاىا (صكلة) تحقيقا
عر ٌبيا ،يممؾ أف يعثر عمى ٌ
كمف بيف ىاتو البؤر/الغايات كىي مرماه ما يمي:

تمييدية كنظرٌية لمخطاب الحجاجي المٌساني الغربي بغية تعريؼ القارئ
 تحقيؽ كفاية
ٌ
باإلشكالية؛
العربي
ٌ

النثر ،الببلغة
لغكية
مادة
 تحقيؽ كفاية
تطبيقية كذلؾ بتحديد ٌ
كعممية ( القرآفٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
العر ٌبية)...؛

إبداعية مف خبلؿ مفاكضة المسافة بيف التٌنظير كالتٌطبيؽ ،كذلؾ مف
 ك تحقيؽ أبعاد
ٌ
كفرضيات كنتائج الخطاب الغربي
خبلؿ إتقاف التٌمقي فالتٌطبيؽ فتأصيؿ برامج
ٌ

اثية ممثٌمة في الببلغة ،كبعبارة أخرل في
الحجاجي في كسط المبلمح
الحجاجية التر ٌ
ٌ

العممية العر ٌبية ذات المممح الحجاجي ،كذلؾ بغاية فتح اآلفاؽ
كسط الخطابات
ٌ
لبلزدىار.

حجاجية إحداث
يتغيا البرىنة عمييا ،أك بمغة
ٌ
تكاد تككف ىاتو األمكر التزامات باحث ٌ

القبكؿ فييا .فماىيّأحوالياّفيّخطابو؟

األكؿ لنككف عمى صمة قريبة بو
نحاكؿ أف نقبض عمى كؿ ىاتو األمكر كذلؾ بتمثٌؿ تمقٌيو ٌ

أثناء التٌمقي ،ككؿ ذلؾ مف خبلؿ أمريف:

- عبلقة خطابو بالخطابات المتمقٌاة مف جية ،فخطابو يحكز خطابات ،أك بمغة
عممية ،يجمعيا حقؿ كاحد
تعبر عف كجيات نظر
اتية ،أصكات ٌ
ٌ
متعددة مختمفةٌ ،
أصك ٌ
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بتمؽ عممي متكمٌـ حقيقي ىك (صكلة) .فكيفّحددّصولةّ
ىك حقؿ الحجاج،
كيسيرىا ٌ
ٌ
تعاونّوتنافرّتمكّاألصواتّفيّخطابو؟ّ

بمسير
الثانية ىي متكلٌدة عف ىاتو التٌي منذ قميؿ ،كالتٌي ىي مرتبطة
 كالجية
ٌ
ٌ

النص ليس فكضى أك اضطرابا ،كاٌنما
الخطاب ،كالتي يعمؿ مف خبلليا عمى تشعيب ٌ

النص
كخيارات بإتاحة الفرصة اللتقاء العناصر
الداللية .فيغدك ٌ
ٌ
آليات ٌ
مف خبلؿ ٌ

يتـ ذلؾ
بالنسبة لمتمقيو ٌ
ٌ
كأنو عنصر داللي مكجكد مف أجؿ عنصر داللي آخرٌ ،
بنية
بتكجيو يحككو المبدع ليس حياكة
خارجية ،كاٌنما بالتٌنبو إلى الركابط المكجكدة في ٌ
ٌ

الداللية ذاتيا أم بنية المٌغة/الخطاب.
ىاتو العناصر
ٌ

الحجاجية المٌسانية ،كالتٌي ىي
كعميو يمكف أف يككف خطاب (صكلة) ممتمئا باألصكات
ٌ

كيفية استعماؿ تمؾ
(مخازف
الركابط التٌي ٌ
تحدد ٌ
ٌ
حجاجية) ،كيككف دكر (صكلة) اكتشاؼ ٌ
الحجاجية .ككظيفتنا نحف إزاء ذلؾ ىك كصؼ تمؾ األمكر ،كالصفحات
األصكات /المخازف
ٌ

تقدـ إثباتات مقبكلة لذلؾ.
القادمة تحاكؿ أف ٌ

إف الكاصؼ
ّأ -نسق ّالكفاية ّالنظرية ّمن ّخالل ّالقراءة ّاالبيستمولوجية ّالتاريخيةٌ :
يخية
لخطاب (صكلة) يجده خطابا مميئا بالمبلحظات الغزيرة ٌ
الناجمة عف القراءة التار ٌ

خصكصية ك ٌؿ
كيبرر
االبستمكلكجية لمظٌاىرة
ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية ،فيك يعرض لعمماء الحجاج ٌ

لمسياؽ اليكناني نجده
نظرية قديما ىناؾ في (أثينا) كصكال إلى أكركبا حديثاٌ ،
فبالنسبة ٌ

الحجاجية في إرث
أقاـ معاممة مع مصطمحيف ىما عبلمة مف عبلمات الظٌاىرة
ٌ

فأىـ
(أثينا)  ،كسعى إلى أف يأخذ مكانا كسطا بينيما اقتداء ببرلماف حديثا يقكؿٌ ..." :
ناحية
منو فيما نحف منو بسبيؿ ،أف نبحث في الحجاج مف جية عبلقتو بالجدؿ مف ٌ

ناحية أخرل  ،ففيما اطٌمعنا عميو كاف كاف غير كثير ،كجدنا لمحجاج
كبالخطابة مف ٌ

خاصة عند القدماء كبعض
ثبلثة مفاىيـ عمى األقؿ :مفيكـ نجده مرادفا لمجدؿ كنجده
ٌ
خاصة كنجده
المحدثيف العرب ،كمفيكـ يجعمو قاسما مشتركا بيف الجدؿ كالخطابة
ٌ
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عند اليكناف (أرسطك عمى سبيؿ المثاؿ) ،كمفيكـ لو في العصر الحديث؛ كىك مفيكـ
ألف الحجاج قد أخذ شيئا فشيئا في
ٌ
أدؽ كأعمؽ مف المفيكميف السابقيف ،ذلؾ ٌ

كلغكيا قائـ ال ٌذات في العصكر الحديثة مستقبل عف صناعة
فمسفيا
االستكاء مبحثا
ٌ
ٌ

ناحية كعف صناعة الخطابة مف ناحية أخرل ،كىذا المفيكـ الذم لمحجاج
الجدؿ مف ٌ

التغيير مايمكف ، 1"...إذا
ىك الذم سنعتمده في عممنا بعد أف ندخؿ عميو مف
ٌ

االبستمكلكجية ،التٌي تؤمف بالتٌصحيح
الخصكصية
فإننا سنبلحظ
الحظنا ىذا القكؿ ٌ
ٌ
ٌ

كاإلكماؿ ،فصكلة اختار المفيكـ الحديث الذم ىك مفيكـ مص ٌحح كمراجع عف

الدراسات العر ٌبية القديمة نتيجة
التٌصكرات القديمة
األرسطية ،كالتي رٌبما كقعت فييا ٌ
ٌ
اليكنانية ،كباختيار المفيكـ الثالث يككف بذلؾ رفض
االرتباط التاريخي بالترجمة
ٌ

الدراسات العر ٌبية القديمة كالتي يذكر منياّ:
ٌ

- أبك الكليد الباجي ،المنياج في ترتيب الحجاج؛
- بدر الديف الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف؛
- جبلؿ الديف السيكطي ،اإلتقاف في عمكـ القرآف.
حمك
كاستمر األمر نفسو في الدراسات العر ٌبية الحديثة كالتي يذكر(صكلة) منياٌ :
اليادم ،مكاقؼ الحجاج كالجدؿ في القرآف الكريـ.

كقد ٌبرر صكلة رفضو عندما استشيد بياتو الدراسات قائبل" :إ ٌف اعتبار القدماء كبعض
المحدثيف الحجاج مرادفا لمجدؿ كمراكحتيـ بينيما في االستعماؿ كاستخداميـ أحدىما معطكفا

يضيؽ مجاؿ الحجاج كيغرقو في الجدؿ مف
عمى اآلخر باعتبارىما مترادفيف ،مف شأنو أف
ٌ

1
األسمكبية ،ط .4لبناف ،4771 :دار الفارابي ،كمية اآلداب
أىـ خصائصو
ٌ
 عبد اهلل صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌكالفنكف كاإلنسانيات ،تكنس ،دار المعرفة لمنشر ،الجميكرية التكنسية ،ص.3،2
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منطقية" ،1كما رفض أيضا المفيكـ الذم يجعؿ الحجاج قاسما مشتركا بيف
حيث ىك صناعة
ٌ
أف الحجاج الجدلي" :مف قبيؿ ما عرض لو أرسطك في كتابو
كيبرر ذلؾ ٌ
الخطابة كالجدؿ ٌ
أما
الطكبيقى ...كمداره مناقشة اآلراء مناقشة نظرٌية محضة لغاية التٌأثير العقمي المجرد  ...ك ٌ

مكجو إلى جميكر
الخطابي فمف قبيؿ ما عرض لو (أرسطك) في كتابو الخطابة ،كىك حجاج ٌ

النظرم العقمي
خاصة ،في مقامات
ذم أكضاع
خاصة كالحجاج ىينا ليس لغاية التٌأثير ٌ
ٌ
ٌ

يتعداه إلى التٌأثير العاطفي كالى إثارة المشاعر كاالنفعاالت ،كالى إرضاء الجميكر
كاٌنما ٌ

بصحة الكاقع" ،2كمف خبلؿ مناكلة
كاستمالتو كلك كاف ذلؾ بمغالطتو كخداعو كاييامو
ٌ

(أرسطك) لمجدؿ كالحجاج ك ٌؿ في كتاب (الطكبيقى كالخطابة) استنتج منو صكلة تشتٌت العقؿ
فإف الخطابة
جدلية
ٌ
البشرم إلى ممكات متنافرةٌ ،
خطابية ،كعميو فالذم يربط الحجاج بالخطابة ٌ

أف الجدؿ ال
مكضع اتٌياـ لككنيا مناكرة ،كالذم يربطو بالجدؿ أيضا ىك مكضع اتٌياـ ،ذلؾ ٌ
الطبيعية.3
يمٌـ بما ينشأ في خطاب المٌغات
ٌ

كازاء ىذا اإلشكاؿ ،يقترح صكلة مفيكما ثالثا ،كىك مفيكـ تمكقع فيو مف خبلؿ قراءتو لتاريخ
الحجاجية مف جية ،كلذكقو أك سمككو االبيستمكلكجي الذم يؤمف بالمراجعة
الظٌاىرة
ٌ

الحجاجية
الدراسات
فتذكؽ (صكلة)
ابيستمكلكجية ٌ
كالتٌصحيح لممبادئ كالفركض ك ٌ
ٌ
ٌ
النتائجٌ ،

يحث عمى غرابة
مما ٌ
الغر ٌبية الحديثة كتمكقع فييا ،كقد يبدك لمقارئ ٌ
بأنو تمكقع فييا مباشرةٌ ،

النظريات كالتي يراىا الجميكر مختمفة
كمما يزيد ىاتو الغرابة تمكقعو بيف عديد ٌ
ىذا التٌمكقعٌ ،
تمقياتو ،األمر الذم يدعكنا إلى تبرير
عف بعضياٌ ،إنو أمر يقكدنا إلى ٌ
تعدد األصكات في ٌ
التطبيقية.
النظرية
ىذا عمى مستكل الكفاية ٌ
ٌ

1
األسمكبية ،ط .4لبناف ،4771 :دار الفارابي ،كمية اآلداب
أىـ خصائصو
ٌ
-عبد اهلل صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

كالفنكف كاإلنسانيات ،تكنس ،دار المعرفة لمنشر ،الجميكرية التكنسية ،،ص .12

-2المرجع نفسو ،ص .12 ،11
-3المرجع نفسو ،ص .47
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يؤدم بنا إلى التبرير ،كالذم سنحاكؿ كصفو قدر اإلمكاف.
إف البحث في تضاعيؼ كتبو ٌ
ٌ

مكضحا تمكقعو كخياره النظرم" :لمحجاج سبيؿ ثالثة غير ىاتو
فقد عثرنا عمى صكلة يقكؿ
ٌ

التي تربطو بالخطابة ،كىي مكضع اتٌياـ لككنيا مناكرة ،كغير تمؾ التي تربطو بالجدؿ ،كىي

الطبيعية مف كجكه
مكضع اتٌياـ بالقصكر عف اإللماـ بكؿ ما ينشأ في خطاب المٌغات
ٌ
المحاجات .كقد أخذت ىاتو السبيؿ الثالثة في المٌحكب شيئا فشيئا منذ ( )8736تاريخ صدكر
ٌ

كتابيف في الحجاج يضعانو في إطار فمسفي عاـ ،كلـ يكف أحد مف المؤلٌفيف عمى األرجح
إف الحجاج ما فتئ حتٌى صار بعد مع (أنسككمبر)
ثـ ٌ
بمطمع عمى ما كاف يصنع اآلخر ٌ ...

ك(دكرك) يعالج في إطار لساني محض أك يكاد ،كقد حاكؿ (مايير) أف يستثمر الجيكد
سانية المذككرة في إطار نظرٌية أكسع ىي نظرٌية المساءلة ...التٌي شرع في
الفمسفية كالمٌ ٌ
ٌ

أف القكـ
األكلى في الفصؿ األخير مف كتابو (المنطؽ كالكبلـ كالحجاج)...عمى ٌ
كضع لبناتيا ٌ

لـ يكتفكا بجعؿ الحجاج مستقبل عف الجدؿ كالخطابة فحسب ،كاٌنما استطاعكا أف يبرئكه مف

الدعاية كاالستمالة ك المغالطة البلئطة بو في أصؿ نشأتو في كنؼ الخطابة "
مف تيمة
ٌ

1

ابيستمكلكجيا كما أشرنا ،كذلؾ
تصرفا
يتصرؼ
نستخمص مف ىذا القكؿ أف صكلة
ٌ
ٌ
ٌ

بالتٌمكقع في ىاتو السبيؿ الثالثة المراجعة لمف سبقيا ( أرسطك) كالمراجعة لذاتيا ،فبرلماف
تمقيا
غيره (دكرك) ك(دكرك) غيره (مايير) ،كلكف (صكلة) كىك ما نحاكؿ إثباتو يجمعيـ ٌ

الحجاجييف كصؿ
ككأنو بمغة
تمؽ منيجي
ىكة االختبلؼ بينيـ ،كىذا التٌمقي ىك ٌ
ٌ
ٌ
مقمٌصا ٌ
لئلشكالية
كيفية مكقعة (صكلة)
حجاجي،
ٌ
ثانية ٌ
مبرراتو مف جية ،كمف جية ٌ
ٌ
سنكضح ٌ

برمتيا في منطؽ الخطاب - ،كىي فرصة اشتراؾ نظرٌيات الحجاج التي يجمعيا
ٌ
الحجاجية ٌ
إف ىاتو الفرصة
لمنظريات
النقطة ىي فرصة مف فرص كصمو ٌ
 فياتو ٌٌ
الحجاجية المختمفةٌ ،

النظرية كالتطبيقٌية.
ستقدـ مغزل
ٌ
ىاما في كفايتو ٌ
ٌ
ابيستمكلكجيا ٌ

1
األسمكبية  ،ص.41
أىـ خصائصو
ٌ
 -عبد اهلل صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ
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ىذا تحديد تمقيناه مف (صكلة) ،تتشارؾ فيو أربعة خطابات ،خطاب (أرسطك) كخطاب (شايـ
برلماف) ك(ألبريخت تيتيكاه) ،كخطاب (أكزكالد دكرك) ك(جكف كمكد أنسككمبر) .1كخطاب
داللية ضخمة كؿ
(ميشاؿ مايير) ىاتو الخطابات/األصكات يمكف أف نفترضيا عناصر
ٌ
عنصر مكجكد عمى التٌكالي مف أجؿ عنصر آخر؛ أم ابتداء مف أرسطك كصكال إلى

(مايير) ،كىاتو الركابط المكجكدة بيف الخطابات ،ىي ركابط ابستمكلكجية  -ذات منحى
بنية الخطاب ذاتو ،كالتي انتبو إلييا (صكلة) تمقيا.
إيجابي ٌ -إنيا ركابط مكجكدة في ٌ
األكؿ بيف اإلرث اليكناني القديـ/أرسطك كبيف نظريات الحجاج
منذ قميؿ؛ اكتشفنا الرابط ٌ

نعزز ذلؾ إذا
تـ تكضيحو مع صكلة بمصطمحي الجدؿ كالخطابة ،كنحاكؿ أف ٌ
ٌ
برمتيا ،كقد ٌ

تحدثنا عف المنطؽ البلٌصكرم الذم أرساه (برلماف) كالذم أتاح الفرصة لتش ٌكؿ مفيكـ
ما ٌ
مصححا ٌإياه" : -لقد قابؿ (أرسطك)
الحجاج ،يقكؿ (شايـ برلماف) مستندا إلى أرسطك
ٌ

الجدلية ،أم تمؾ التي نصادفيا في المناقشات
كالقياسات باالستدالالت
االستدالالت
ٌ
التحميمية ٌ
ٌ

الصكرم
كالمجادالت المختمفة حينما يتعمٌؽ األمر بمدافعة اآلراء المقبكلة ...فإذا كاف المنطؽ ٌ
الصكرم ىك منطؽ الحجاج ،كاذا كاف البرىاف يتراكح
ىك منطؽ البرىاف ٌ
فإف المنطؽ غير ٌ

األكؿ ،كال قيمة لو في الكضع الثاني
بيف ٌ
الصحة كاالعتبلؿ ،بحيث يككف ممزما في الكضع ٌ

القكة كالمبلءمة كاإلقناع ،ال يتعمٌؽ األمر في الحجاج
فالحجج تتراكح بيف درجات متفاكتة مف ٌ

النتيجة ،بؿ
كالصدؽ تنتقؿ مف
مكضكعية
كما في البرىاف ببياف ككف قيمة
ٌ
المقدمات إلى ٌ
ٌ
ٌ

كمقبكلية قرار مف الق اررات ،انطبلقا
لمعقكلية
ببياف ٌأننا قادركف عمى الظٌفر بقبكؿ السامعييف
ٌ
ٌ

مسبقا ،كانطبلقا مف القضايا التي يميمكف إلييا بقدر كاؼ مف التكتٌر
مما يسمٌمكف بو ٌ
ٌ

القدرة عمى
الخاصية
يتكخى إذف نقؿ الميؿ ،أم تمؾ
الذاتية التٌي ليا ٌ
فالخطاب اإلقناعي ٌ
ٌ
ٌ
 -1ينظر الكتب التي يقصدىا صكلة كىي ألصحابيا:
-Stephen Edelston Tuolmin , les usage de l’argumentation .
-Chaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation .
-J.C Anscombre O.Ducrot, l’argumentation dans la langue.
-Michel Meyer , Logique, Langage et l’argumentation.
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النتائج المتكلٌدة عف األكاليات ،سكاء
النسؽ الصكرم يرينا ماىي ٌ
إف ٌ
التٌغير ٌ
بتغير ال ٌذكاتٌ ...
مجرد افتراضات اتٌفؽ عمى قبكليا ،فاألكاليات في
اعتبرت ىاتو األخيرة قضايا
ٌ
بدييية أك ٌ

مكضكعيا أك
النسؽ الصكرم ليست أبدا مكضكع تنازع ،إذ يفترض فييا أف تككف صادقة
ٌ
ٌ

1
األرسطية بكاسطة ىاتو
الحجاجية
تـ تجاكز البنية
ٌ
ٌ
بالتكاضع"  .يككف الحاؿ كفؽ ىذا ٌأنو ٌ

الطبيعية ،كتظير قيمة
البنية التي يقترحيا (برلماف) كىي بنية مستخمصة مف استخداـ المٌغة
ٌ
ٌ
التجاكز بشكؿ إيجابي بيف خطاب (أرسطك) كخطاب (برلماف) مف خبلؿ استمرار صكلة

المنتمييف إلى
الضخميف
بمراقبة الركابط
االبستمكلكجية بيف الخطابيف/العنصريف ٌ
ٌ
اللييف ٌ
الد ٌ
ٌ
الركابط مكجكدة طبعا في بنية الخطاب ذاتو مف خبلؿ المفيكـ
حقبتيف تاريخيتيف -كىاتو ٌ

المنيجية ،-فمف مفيكـ الجدؿ كالخطابة يتجاكز (صكلة) إلى مفيكـ ثالث يقكؿ:
كالمبادئ
ٌ

ناحية كصناعة الخطابة مف
"في حدكد ما فيمناه مف التٌعريفيف السابقيف صناعة الجدؿ مف ٌ

بكيفية تجعؿ الحجاج شيئا ثالثا ال ىك بالجدؿ كال ىك بالخطابة لنقؿ معيما ٌإنو
ناحية أخرل
ٌ
ٌ
أما الخطابة فميست لعبةٌ ،إنيا كسيمة عمؿ اجتماعي
خطابة جديدة  ...الجدؿ لعبة نظرٌية ٌ ،

كتكمف طرافة الحجاج عند (برلماف كتيتيكا) حسب رأينا في جعميما الجدؿ في خدمة

الخطابة ،كالخطابة في خدمة الجدؿ ،فيك ليا عماد كىي لو امتداد" ، 2كيستمر (صكلة)
 -1شايـ برلماف ،المنطؽ الصكرم كالمنطؽ غير الصكرم ،تر :أسامة المتني ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو –
دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة ،-دط .األردف :عالـ الكتب الحديث ،ج ،2ص  .134كتحدث رشيد الراضي
عف الحجاج أك منطؽ الحجاج كالذم يختمؼ عف االستدالؿ البرىاني كالتالي:
عقمية ببل إلزاـ ،مقابؿ االستدالؿ
 مساره حكارم ،يستخدـ أحكاـ القيمة التي تعتمد عمىالمقبكلية كىدفو اإلقناع عمى أسس ٌ
ٌ

امية.
البرىاني الذم مساره عقمي ،يخاطب اإلدراؾ كال يقبؿ المٌبس كأحكامو إلز ٌ

شخصية ممزمة كمجاليا
أف االستدالؿ برىنتو ال
 برىنتو الٌ
ٌ
شخصية كىي ليست ممزمة كمجاليا الرأم الممكف ،في حيف ٌ

اليقينيات.
ٌ

أف االستدالؿ جميكره
كنسبية كجميكرىا
الحجج تككف في كثيرةٌ
خاص كككني كيعتني بالبحث عف األفضؿ ،في حيف ٌ
ٌ

ككني كحجتو كاحدة .ينظر :رشيد الراضي ،الحجاج كالبرىاف ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو -دراسات نظرية
كتطبيقية في الببلغة الجديدة ،-ج ،1ص 122كما بعدىا.
 -2عبد المٌو صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .42
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عما إذا لـ يكف
داعما األمر بطريقة مباشرة يقكؿ" :كفي ىذا
ٌ
الصدد يتساءؿ المؤلٌفاف ٌ

الثنائية القائمة عمى التٌضاد في مفيكـ الحجاج
النظرٌية
(أرسطك) قد ساىـ في تكريس ىذه ٌ
ٌ

اثنيف مختمفيف يتناكالف مكضكعا ليما ،كىك مصنؼ (الطكبيقى) الذم
بكضعو
ٌ
لمصنفيف ٌ
إف قيمة
األكؿ مف الحجاج
يكافؽ ٌ
ٌ
يكافؽ ٌ
النكع الثاني منو ٌ ...
كمصنؼ الخطابة الذم ٌ
النكع ٌ

الثنائية في مفيكـ الحجاج
تعريفي (برلماف كتيتيكاه) لمحجاج تكمف في القضاء عمى ىاتو
ٌ

أف العمؿ الحاصؿ بكاسطة الحجاج عمى
فعندىما كما ىك كاضح مف التٌعريؼ الثاني
خاصة ٌ
ٌ

مؤد إلى
النظرم كاإلذعاف كالتٌسميـ (كىك غاية الجدؿ عادة) ٌ
صعيد العقؿ ،كىك عمؿ التٌأثير ٌ

العمؿ السمككي الذم كانت مف جممة مصادره في منظكر الخطابة العاطفة المميبة كالمشاعر
متكسبل إليو بالمغالطة كالتٌبلعب
أف العمؿ المترتب عمى الحجاج ليس
ٌ
الجياشة ،كمعنى ذلؾ ٌ
ٌ

النظر ،كىكذا تككف قكل اإلنساف
ىيأ لو العقؿ كالتٌدبر ك ٌ
باألىكاء كالمناكرة ،كاٌنما ىك عمؿ ٌ

(العقؿ ،اليكل) عندىما قكل متضامنة متفاعمة ال قكل منعزال بعضيا عف بعض .كىك ما
بأف حجاجيما أك"خطابتيما الجديدة" مرتبطة بالجدؿ
يدعمو قكليما منذ فاتحة كتابيما ٌ

كالخطابة عند اليكناف كلكنو ارتباط تجاكز االتٌباع إلى اإلبداع في رأينا"

1

االبستمكلكجية المستخمصة مف بنيتي الخطاب؛ خطاب (أرسطك) كخطاب
إف الركابط
ٌ
ٌ

الداللي األرسطي إلى عنصر داللي بيرلماني تمثٌؿ في
أدت إلى تكجو العنصر ٌ
(برلماف)ٌ ،
المنيجية المعمنة منذ قميؿ ،كىذا األمر يراقبو
إيجاد مفيكـ لمحجاج مبني عمى المبادئ
ٌ

ترجميا" :مكضكع
كيفية أم؛ مفيكـ الحجاج البيرلماني فيصكغو
(صكلة)
ٌ
متمقيا ٌإياه بطريقة ٌ
ٌ
تؤدم باألذىاف إلى التٌسميـ بما
تقنيات الخطاب التٌي مف شأنيا أف ٌ
نظرٌية الحجاج ىك درس ٌ
يعرض عمييا مف أطركحات ،أك أف تزيد في درجة ذلؾ التٌسميـ" ،2كيكمؿ صكلة مستكمبل
خاصة
إف الحجاج ما فتئ حتٌى صار بعد ذلؾ مع (أنسككمبر كدكرك)
"ثـ ٌ
ٌ
الركابط فيقكؿٌ :
 -1المرجع نفسو ،ص.43 ،42
 -2عبد المٌو صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.41
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1
أف
إف تمقي ىذا الكصؼ ىك دعكة مف صكلة إلى ٌ
يعالج في إطار لساني محض أك يكاد" ٌ ،

المنيجية نقمت مف عنصر داللي/خطاب (برلماف) إلى
مفيكـ الحجاج كمبادئو ككظيفتو
ٌ
عنصر داللي آخر ىك خطاب (دكرك) ك(أنسككمبر) ،كالرابط االبستمكلكجي الذم يجمع

سانيات المحضة
العنصريف
الداللييف كالمستخمص مف بنيتي العنصريف ىك اختصا ار المٌ ٌ
ٌ

نتحدث عف ىذيف الباحثيف في مؤلٌفيما
يتمقى (صكلة) ىذا األمر بكيفية أخرل" :لنا أف
ٌ
المشترؾ الحجاج في المٌغة (كفي تكاليؼ دكرك عمكما) مف حيث بنيتو مف ناحية كمف حيث
ناحية .فالحجاج عندىما كامف مف حيث بنيتو في المٌغة ذاتيا كما يد ٌؿ عمى ذلؾ
كظيفتو مف ٌ
شكمية أك
منطقية أك
عنكاف كتابيما ،ال فيما يمكف أف ينطكم عميو الخطاب مف بنى شبو
ٌ
ٌ

إف الحجاج يككف بتقديـ المتكمٌـ
ر ٌ
ياضية كما ىك ال ٌشأف عند (برلماف كتيتيكاه)  .فقد قاالٌ " :

قكال ؽ( 8أك مجمكعة أقكاؿ يفضي إلى التٌسميـ بقكؿ آخر ؽ 2كيككف ؽ 2ىذا قكال صريحا

بالحجة
ضمنيا كاذف فالحجاج عند (أنسككمبر كدكرك) :إنجاز لعمميف ىما عمؿ التٌصريح
أك
ٌ
ٌ

مصرحا بيا أك مفيكمة مف
النتيجة
ناحية أخرل ،سكاء كانت ٌ
ناحية كعمؿ االستنتاج مف ٌ
مف ٌ
ٌ

ضمنيا
النحك يككف الخطاب المبني عمى تتابع ؽ8كؽ 2تتابعا صريحا أك
ؽ ...8عمى ىذا ٌ
ٌ

الحجاجية الممكنة  ...لقد حصر الباحثاف درس الحجاج في
في شكؿ سمسمة مف الحمقات
ٌ

حجاجيا في جميع
إف المٌغة تحمؿ بعدا
ٌ
عما ىك كاقع خارجيا ٌ ...
نطاؽ المٌغة ال في البحث ٌ
مستكياتيا  ...ككظيفة الحجاج عندىما تكمف في التكجيو ،حتٌى ٌأنيما حص ار داللة الممفكظ
النتيجة ف بكاسطة أ
"إف المحاجة مف أجؿ حصكؿ ٌ
في التكجيو الناتج عنو ...يقكؿ الباحثافٌ :

النتيجة ف) ٌإنيا ىي في نظرنا ضرب مف تقديـ أ عمى ٌأنيا
(أم استخداـ أ مف أجؿ بمكغ ٌ
ينبغي أف تؤدم بالمتمقٌي إلى استنتاج ف ،كجعؿ أ عمٌة العتقاد ف".2

 -1المرجع نفسو ،ص.41
 -2عبد المٌو صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .45
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المادة – كالذم يحمؿ في بنيتو
الضخـ الغزير
ٌ
نص (صكلة) ىذا ٌ
ٌ
إف الحديث مف خبلؿ ٌ

عممية عند (دكركك
بنية
كيفية
ركابط
ٌ
خاصة عف إبداع مكجكد في ٌ
ابستمكلكجية متمقاة ب ٌ
ٌ
ٌ
أنسككمبر ، )-ىك حديث انتقاؿ مف عنصر داللي ضخـ/خطاب إلى عنصر داللي
بكيفية أخرل أك بتمقي آخر
ضخـ/خطاب جديد في الحجاج ،كيمكف شرح التٌرابط االبيستيمي
ٌ

كالتالي:

بنية المٌغة ذاتيا فتدرس المٌغة في
الحجاجية
عامة ك
خاصة مكجكدة في ٌ
ٌ
 الكقائع التٌ ٌ
ٌ
داكلية ٌ
الحجاجية في ذاتيا كلذاتيا؛
ذاتيا كلذاتيا ،ككظيفة المٌغة حينيا ىي الكظيفة
ٌ



لحجة مكجكدة في
النتيجة/العنصر ٌ
ىاتو ٌالضخـ/خطاب (دكرك) كاف نتيجة ٌ
الداللي ٌ

السياقية كال ٌذكات التي
بأنو يكجد تداخؿ بيف الكقائع
تفرؽ كتعمٌؿ ٌ
ٌ
الخطابة الجديدة التٌي كانت ٌ

يستمر
حجاجية ،أك قكلبتيا حجاجيا .كمنو
تؤدم تمؾ الكقائع كالتي تعمؿ عمى جعميا
ٌ
ٌ
ٌ

حجة/عمٌة لنتيجة
مرة أخرل ،إذ نجد ىذا العنصر ٌ
الضخـ/الخطاب ىك ٌ
الداللي ٌ
(صكلة) رابطا ٌ
أك عنصر داللي أضخـ ىك مساءلة (مايير) .يتابع (صكلة) ىاتو المسمسمة فيقكؿ" :مفيكـ

نسية (بمف فييا مف أعبلـ
الحجاج عند (مايير) استخمص بعضو مف مفاىيـ المدرسة الفر ٌ

أما بعضو اآلخر
بمجيؾ مثؿ برلماف) فيك مسبكؽ إليو يمٌخصو عمى كجو التٌبسيط كالتٌعميـٌ .
إليو تعريفو لمحجاج يقكؿ:
فيكاد يككف مف صنعو ٌ
ككد ذىنو .مف ذلؾ الذم ىك مسبكؽ ٌ

كقياـ الحجاج عمى قسميف
"الحجاج ىك دراسة العبلقة القائمة بيف ظاىر الكبلـ
كضمنيو"ٌ ...
ٌ
الميتميف بتحميؿ الخطاب ،ىك
الحجاجييف مف
صريح كضمني عند (مايير) كعند غيره مف
ٌ
ٌ
إف عبلقة
الذم يجعمو ذا صبغة حكارية أم مسرحا تتحاكر عمى ركحو األطراؼ كتتفاكضٌ ...

يختص
...أما القسـ الذم يكاد (مايير)
الضمني بالصريح ،ىي عمى صعيد لساني محض
ٌ
ٌ
ٌ

صياغتو لمفيكـ الحجاج فيك القسـ المتعمٌؽ بربط الحجاج بنظرية المساءلة ...لقد رأينا
بو في ٌ

يعرؼ الحجاج بقكلو ":ىك دراسة العبلقة القائمة بيف ظاىر الكبلـ كضمنيو.
(مايير) ٌ

إف ظاىر الكبلـ ىك الجكاب
كنضيؼ في ضكء نظرٌية المساءلة التٌي صاغيا فنقكؿٌ :
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1
النتيجة في تكسيع
الحجة لمعنصر ٌ
كضمنيو ىك السؤاؿ"  ،يتمثٌؿ دعـ العنصر الدالليٌ /

فكأف
الصريح ك ٌ
الضمني بالسؤاؿ كالجكابٌ ،
المفيكـ ،أم تكسيع الصريح كالضمني؛ إذ ارتبط ٌ

الضمني ىك السؤاؿ ،فيصبح الحاؿ كاألمر كذلؾ؛
الصريح ىك الجكاب في نظرية المساءلة ك ٌ
ٌ
اإلشكالية
أف يمارس الكبلـ الضمني كالصريح في إطار االستشكاؿ العاـ .كعميو تغدك
ٌ

فإف السائؿ الذم
ٌ
عامةٌ ،
عامة حسب (مايير) بقكلو التالي" :كبصفة ٌ
الحجاجية تعالج بصفة ٌ

نيائيا كيثير
يجد نفسو أماـ الجكاب سيعمؿ عمى استشكالو عمى نحك فعمي إذا لـ يكف جكابا ٌ
أف
سؤاال فالجكاب الذم يتعمٌؽ فيو السؤاؿ بمعرفة ما يككف جكابا عنو ىك طمب لممعنى ،غير ٌ

فخا عف قصد لمسائؿ الذم
ىذا الجكاب ،كعمى العكس مف أنماط األجكبة األخرل،
ينصب ٌ
ٌ

يستدرجو (استنتاج) إلى جكاب آخر ،كيفعؿ ذلؾ بفرض نفسو في بادئ الرأم باعتباره ثابتا
يضطر إلى طمب ذلؾ عمى
بالسماح لو بالكصكؿ إلى الح ٌؿ دكف أف
عمى نحك تأكيؿ ،كذلؾ ٌ
ٌ
نحك صريح مف المتكمـ". 2

مرة أخرل عند (صكلة) يقمٌص فييا الفركؽ بيف نظرٌيات الحجاج كذلؾ عف
كبعبارة صريحة ٌ
طريؽ المٌكغكس يقكؿ" :لقد قامت ببلغات القرف العشريف في مجمميا عمى بعث ببلغة
جدة مف حيث إلحاحو عمى الكبلـ كجعمو ٌإياه
أرسطك ...كيبدك عمكد المٌكغكس أكثر األعمدة ٌ

يقربو إلى ركح القرف العشريف الذم جعؿ المٌغة مف
في صدارة الحجاج أك الببلغة كىذا ما ٌ

أىـ قضاياه".3
ٌ

النظريات
فإف عمؿ (صكلة) مف خبلؿ ىذه السمسمة ىك تقميص البكف بيف ٌ
كعميو ٌ

حث ابستمكلكجي أم مف حيث المفيكـ
الحجاجية ،فاإلكماالت كالمراجعات تمؾ ،ىي ٌ
ٌ
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.43
 -2عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة ( أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو –
دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة ،-ص.22
 -3عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة ( أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو –
دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة ،-ص.47
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النسؽ القديـ
كالمبادئ
المنيجية كالنتائج ،ككؿ ٌ
مكمبل بالنسبة إلى ٌ
ٌ
حث ش ٌكؿ نسقا جديدا ٌ

النظرية في
النظرٌيات
برمتيا عمى مستكل الكفاية ٌ
كتكمف محاكلة (صكلة) في ٌ
ٌ
الحجاجية ٌ
الحجاجية.
إحداث الحكار االبستمكلكجي بيف األنساؽ
ٌ

اببيستمكلكجيا ككؿ ذلؾ
الحجاجية الغر ٌبية
ظاىرة
تمقياتو لم ٌ
ٌ
ٌ
نككف بذلؾ قد تمقينا (صكلة بإثبات ٌ


المرة بمتابعة تمقي
نسقيا
ٌ
تمقيا ٌ
بطريقة نسقية .كنستمر في تمقي (صكلة) ٌ
كصفيا ،كلكف ىاتو ٌ

أكد بعبارة أكثر كضكحا أف
(صكلة) لتاريخ الظٌاىرة ا
يخية ،ك ٌ
لحجاجية أك تحقيباتيا التار ٌ
ٌ

كبالضبط تاريخيا الحديث كالذم يقكؿ
الببلغية
الحجاجية/
الخطابية/
أسترجع تاريخ الظاىرة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الضدية التٌي قامت عمييا
الثنائية
الثانية ...كتتمثٌؿ في ىدـ
"أما الغاية
(صكلة) فيو
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
متمقياٌ :

الببلغة في الغرب فيي اليكـ كما يشير إلى ذلؾ (ركبكؿ) ،ببلغتاف :ببلغة الحجاج كمف

منصبا عمى درس الحجج كمصادرىا
أعبلميا (برلماف) عمى سبيؿ المثاؿ ،فقد كاف اىتمامو
ٌ

ناحية أخرل ،كمف أعبلميا
أكثر مف انصبابو عمى درس األسمكب ،كببلغة األسمكب مف ٌ

1
التعاكف كىذا سمكؾ ثابت فيو في خطابو كك ٌؿ ،إذ؛
ك
بط
لمر
اؿ
مي
)
صكلة
(
إف
.
جكف ككىيف"
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

األسمكبية بعدما أىمؿ
مرة أخرل بيف عنصر داللي ضخـ /تحقيب تاريخي لمببلغة ،ىك
ٌ
يربط ٌ
ييدد سقكط الببلغة بعنصر داللي آخر ىك الببلغة كما ىي عند
ىذا التٌحقيب بؿ ككاف سببا ٌ

ثنائية
(بيرلماف) كمف بعدهٌ ،إنو بذلؾ يدعـ تحقيبا تاريخيا بتحقيب تاريخي ،كقكلو ىدـ
ٌ

العممية بيف الببلغتيف
ميزت العصر الحديث ىك اكتشاؼ الركابط
ٌ
األسمكب ك الحجاج التٌي ٌ
الداللي اآلخر الحجاج يمكف
فالعنصر الداللي  -باسترجاع التاريخ -األسمكب مع العنصر ٌ

حجة تسير مف أجؿ نتيجة كاحدة/عنصر داللي ضخـ
أف يتكتٌبلف كحدة كاحدة؛ فيصيراف ٌ

 -انتقد صكلة النظريات الحجاجية الغربية في( ،ص ) 27مف كتابو ،الحجاج في القرآف .كىذا دليؿ عمى قصكر بعض
افقيا؛ كىك بذلؾ يفتح الباب لبلستثمار كاألنفع بدؿ
ٌ
متمقيا ٌإياىا تك ٌ
اليكة بينيا؛ ٌ
النظريات ٌ
مما ٌأدل بو إلى تمثٌميا كمٌيا لتقميص ٌ
التشتت.
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .25 ،22
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عمميا .أك بصريح تعبيره" :األسمكب حجاجي كالحجاج
كاحد ىك أسمكب كحجاج متضامناف
ٌ

يحممو األسمكب"

1

مقبكلية ىذا اليدـ كالذم نراه قميؿ اإلثبات
يمكف لنا أف نكرد بعض المبلحظات بخصكص
ٌ
يتحدث فيو عف القيمة
بنص لريككر ألقاه سنة ()8751
ٌ
ذلؾ ٌأنو ماذا لك طالعنا (صكلة) ٌ
الحجاجية كصراعاتيا مع الشعرٌية
الحجاجية لؤلسمكب في مقاؿ تابع فيو تاريخ الظٌاىرة
ٌ
ٌ

التأكيمية يقكؿ ريككر" :كيجب عمينا أف نقكؿ في األخير كممة عف األسمكب كالتٌعبير الذم
ك
ٌ
طرؼ عنو لدكره في
غض ال ٌ
ماؿ المحدثكف ميبل شديدا إلى ٌ
رد الخطابة إليو .فبل نستطيع ٌ
بفف
استمالة المخاطب .فاألساليب
الببلغية في المعاني كالبياف كالبديع ٌ
ٌ
فف اإلقناع ٌ
تمد ٌ
اإلمتاع حتٌى عندما يستعاف بيا في الحجاج كال تساؽ لمجرد الزخرؼ كالزينة" 2ىذا القكؿ

أف االختبلؼ
ٌ
ككأنو كقكؿ (صكلة) السابؽ "األسمكب حجاجي" .فاألمر يكاد ال يختمؼ .إالٌ ٌ
فقط مف حيث فضؿ السبؽ لريككر عمى (صكلة) .فاألسمكب كالحجاج عند (ريككر) عنصراف

داللياف ضخماف يدفعاف بعضيما البعض ألجؿ نتيجة كاحدة ىي تضامف األسمكب كالحجاج.
طة أخرل ضمف كتاب
ىذا مف جية؛ كمف جية أخرل كبالنسبة لصكلة نفسو كفي مح ٌ
تمييدية ليذا
يقدـ قراءة
(الحجاج في التقاليد الغر ٌبية)؛ كفي تقديمو لكتاب (بيرلماف) نجده ٌ
ٌ
تحدث فيو عف االستعارة كالكبلـ الصريح كالضمني ...إذ نعثر عمى الجكانب
الكتاب ،كالذم ٌ
األسمكبية التٌي ليا دكر في خطاب (بيرلماف) إذ؛ أبقى عمى قيمتيا في صنع الظٌاىرة
ٌ

الحجاجية كما أبقى عمييا أرسطك قديما ،كفيما ينقمو (صكلة) نفسو عف (بيرلماف) بخصكص
ٌ
أف التٌمثيؿ في الحجاج ينبغي أف تككف لو
الجكانب
ٌ
األسمكبية نستشيد بقكلو" :يرل المؤلفاف ٌ

الحجاجية ىذه حيف ننظر إليو
حجاجية كتظير قيمتو
مكانتو باعتباره أداة برىنة فيك ذك قيمة
ٌ
ٌ
إف العنصر "أ" يمثٌؿ بالنسبة
عمى ٌأنو تماثؿ قائـ بيف البنى كصيغة ىذا التماثؿ
العامة ىيٌ :
ٌ
1
األسمكبية ،ص.22
أىـ خصائصو
ٌ
 -عبد اهلل صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

 -2بكؿ ريككر ،الشعرية ،الخطابية ،التأكيمية ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ص.475
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يكضحو قكؿ
إلى العنصر "ب" ما يمثٌمو العنصر "ج" بالنسبة إلى العنصر "د" كىك ما
ٌ

يميزه مف مفيكـ
يميزه مف التماثؿ الجزئي أم ما ٌ
يؤسس أصالة التٌمثيؿ كما ٌ
بعضيـ :ما ٌ

المشابية المبتذؿ عمى نحك ماٌ ،أنو ليس عبلقة مشابية كاٌنما ىك تشابو عبلقة ...كمعنى

إف التٌفاعؿ بيف
أف التٌمثيؿ مكاجية بيف بنى متشابية كاف كانت مف مجاالت مختمفةٌ ...
ذلؾ ٌ
أف االستعارة مشتقٌة مف
أطراؼ التٌمثيؿ ليشتٌد كيمطٌؼ أحيانا فيصبح استعارة كمعنى ىذا ٌ

التٌمثيؿ كمنطمقة منو حتٌى اعتبر (ريتشاردس) االستعارة حصيمة تفاعؿ ال نتيجة استبداؿ.
لكف (ريتشاردس ) لـ يكف يعنيو مف القكؿ بالتٌفاعؿ في االستعارة بعد ىذا التٌفاعؿ الحجاجي
حجاجية االستعارة انطبلقا مف التٌفاعؿ الحاصؿ فيما بيف المكضكع
ييـ المؤلٌفيف
ٌ
في حيف ٌ

يقرب بيف
إف النصيار أطراؼ التٌمثيؿ بعضيا في بعض صك ار ٌ
كالحامؿٌ ...
عدة ،كىك إذ ٌ

ناعية .كمف المفارقة رٌبما
الناحية
مجاالتيا المختمفة يسيٌؿ مف
الحجاجية حصكؿ آثارىا اإلق ٌ
ٌ
ٌ

أف تككف مف أكثر ضركب االستعارة إقناعا كتأثي ار في رأم المؤلٌفيف االستعارات النائمة ...

النائمة االستعارات التي تنكسي أصميا المجازم فغدت مف معجـ
كالمقصكد باالستعارات ٌ
مثيمية التٌي يسيؿ عمى
سانية كمأتى طاقتيا
الحجاجية حسب المؤلٌفيف مادتيا التٌ ٌ
ٌ
المجمكعة المٌ ٌ
مادة انسمكت
المادة ليست معمكمة فحسب ،كاٌنما ٌ
أف ىذه ٌ
المخاطبيف قبكليا كالتٌسميـ بيا ذلؾ ٌ

الثقافية التٌي ألصحابو" .1كيقكؿ (صكلة) شارحا األمر بالتطبيؽ:
بكاسطة الكبلـ في التٌقاليد
ٌ
ﭧﭨﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔ ﮣ ﭼ

[الجمعةّ. ]5:ﭧﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
قيـ الجكزية :ىك مف بديع التٌمثيؿ ( األمثاؿ في
[المدثر ]51ّ –ّ 49ّ :قاؿ عنو ابف ٌ

القرآف) ...فالتداخؿ حاصؿ بيف (أ) ك (ج) في كبل المثاليف أم بيف الييكد كالحمار في

األكؿ كبيف المشركيف كالحمر في المثاؿ الثاني .كىذا التداخؿ حاصؿ أيضا بيف (ب)
المثاؿ ٌ
"مصنؼ في الحجاج  -الخطابة الجديدة -لبيرلماف كتيتيكا"
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنيٌاتو مف خبلؿ
ٌ
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص .424 ،424
ضمف كتابٌ ،
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ك (د) أم بيف حمؿ التكراة كحمؿ األسفار في المثاؿ ىذا التداخؿ حاصؿ أيضا بيف (ب) ك
األكؿ كبيف اإلعراض عف ديف محمد
(د) أم بيف حمؿ التكراة كحمؿ األسفار في المثاؿ ٌ
الرماة كقيؿ األسد في المثاؿ الثاني .كينشأ عف ىذا التٌفاعؿ
كالفرار مف القسكرة كىي جماعة ٌ

بيف أطراؼ التٌمثيؿ تبادؿ بينيا تأث ار كتأثي ار فمثمما أكسب الحمار كالحمر الييكد كالمشركيف

سمبية اكتسبت أطراؼ الحامؿ قيمة سمبية ىي أيضا مف داخؿ التمثيؿ فككف "الحمار
قيمة ٌ

حد ذاتو .كمعنى
يحمؿ أسفارا" كككف" الحمر مستنفرة" أمر ال غرابة فيو كال قيمة سمبية لو في ٌ
1
إف ىدفنا مف
أف المكضكع في التمثيؿ ال يكتفي بالتأثر بالحامؿ كاٌنما يؤثر بدكره فيو" ٌ .
ىذا ٌ

التأسيسية لمتٌمثيؿ كاالستعارة كىي
الضخـ ىك أف ند ٌؿ عمى اإلثباتات
االستشياد بيذا ٌ
ٌ
النص ٌ

كجو أسمكبي يدخؿ ضمف االستدالؿ بكاسطة التٌمثيؿ كىك مف الحجج القائمة عمى االتٌصاؿ
إف
كسنبرر ذلؾ في الكفاية
المؤسس لبنية الكاقع عند (بيرلماف كتيتيكا).
ٌ
التطبيقية .كعميو؛ ٌ
ٌ
ٌ

األسمكبية لمخطاب الحجاجي.
صكلة يستأنس ببيرلماف في تأكيد الجكانب
ٌ

الضمني كالصريح؛ كبيف
ٌ
كنعد خطاب (دكرك) ك(مايير) خطابا يبحث المسافة المكجكدة بيف ٌ
أف تحميؿ (دكرك) ىك
ٌ
الصريح تدرس كثير مف الجكانب المجازٌية ،أضؼ إلى ذلؾ ٌ
الضمني ك ٌ

التداكلية؛ كىي
الداللية ك
التركيبية،
المعجمية،
الطبيعية بكؿ خصائصو
تحميؿ لخطاب المٌغة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جمالية
حجاجية أك
جمالية األسمكب ىي قيمة
ككأف
متضامنة فيما بينيا تمثٌؿ أسمكبا.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

حجاجية.
ٌ

إف ىذا التجاكز ،ىك تجاكز لممنظكرٌية التي اعتنت بالعبارة جماليا فقط ،كذلؾ إلى تجاكز
ٌ

األسمكبية.
الحجاجية دكف إلغاء لممنظكرٌية
يتمثٌؿ في الظٌفر بمنظكرٌية أخرل ىي المنظكرٌية
ٌ
ٌ
تقنية
نستمر-مرة أخرل -دائما مثبتٌيف التٌمقي ٌ
المرة بطريقة ٌ
النسقي عند (صكلة) كلكف ىذه ٌ
ٌ

يكد أف يتمقى (دكرك كبيرلماف كمايير) متضامنيف متناسقيف كمف أكجو ىذا
ائية ،فصكلة ٌ
إجر ٌ

1
مصنؼ في الحجاج  -الخطابة الجديدة -لبيرلماف كتيتيكا"
 -عبد المٌو صكلة ،الحجاج أطره كمنطمقاتو كتقنيٌاتو مف خبلؿ " ٌ

أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ  ،ص.421
ضمف كتابٌ ،
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كبالضبط عمى مستكل
األسس كأنكاع الحجج؛
التضامف كالتٌناسؽ ،التٌناسؽ عمى مستكل
ٌ
ٌ
المٌكغكس/الخطاب /المٌغة يقكؿ" :لقد قامت ببلغات القرف العشريف في مجمميا عمى بعث

ببلغة أرسطك بكجكىيا أك أنكاع حججيا الثٌبلثة المذككرة ... كيبدك المٌكغكس أكثر األعمدة
يقربو
ٌ
جدة مف حيث إلحاحو عمى الكبلـ كجعمو ٌإياه في صدارة الحجاج أك الببلغة كىك ما ٌ
تشدد
أىـ قضاياه ...ككانت ببلغة (بيرلماف) ٌ
إلى ركح القرف العشريف الذم جعؿ المٌغة مف ٌ

الحجة نفسيا ...كيمكف أف نمحؽ ببيرلماف رفاقو الذيف
حد ذاتو ،أم عمى
عمى الكبلـ في ٌ
ٌ

جمعيـ بو عمكد كاحد ىك العمكد األكسط عمكد المٌكغكس كخصكصا (دكرك) فيك مثؿ

عكؿ عمى الكبلـ كحده مصد ار لمحجج كمسرحا ليا كمثمو فعؿ رفيؽ دربو
(بيرلماف) ٌ
1
تعاكنية
الحجاجية دائما بطريقة
النظريات
قنية يتمقٌى صكلة ٌ
(أنسككمبر)"  .كمف ٌ
ٌ
ٌ
احية التٌ ٌ
الن ٌ

أف ما يتيح لنا أف نمحؽ بيرلماف
ٌ
نسقية يقكؿ بالنسبة لممصطمح التٌقني أم التٌكجيو " :عمى ٌ
الحجاجية معا عمى
بدكرك عمى كجو الخصكص (كمعو رفيقو أنسككمبر) قياـ مناكيميما
ٌ

يتحدد الممفكظ الحجاجي بقدرتو عمى تكجيو األذىاف إلى
تقنيا فعند (بيرلماف) ٌ
مفيكـ التٌكجيو ٌ
فإف الكبلـ كظيفتو الجكىرٌية
فإنو لما كاف كؿ كبلـ
أما عند (دكرك) ٌ
ٌ
حجاجيا بطبعو ٌ
اإلذعافٌ ،

2
أىمية التٌناسؽ كالتٌعاكف في تمقٌي (صكلة) مف خبلؿ تنبيٌو أك
يكجو ال أف يدؿ"  ،كتزداد ٌ
أف ٌ

التقنية
الحجاجية
اليكة بينو كبيف الييكمة
تمقٌيو لقانكف ٌ
ٌ
ٌ
النفع أك الجدكل لدكرك كتقميص ٌ
متأكؿ الممفكظ إلى سؤاؿ مف
لبيرلماف كتيتيكا؛ يقدمو (صكلة كالتالي)" :فقانكف النافع يترجمو ٌ

قبيؿ لماذا قاؿ المتكمـ ما قاؿ؟ كيستعيف في تحصيؿ الجكاب عف ذلؾ بالمقاـ أك

أخص بالخطاب الحجاجي عمى األقؿ في الببلغة الجديدة كنظرٌيات
بالكضعية ...فيك عندنا
ٌ
ٌ
التثبيتية ،المشاجرٌية .
 -يقصد (االيتكس الباتكس المٌكغكس) كالتٌي تكلد ثبلثة أجناس عمى التكالي ،الخطبة المشكرٌية،
ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو،

ص.44
 -2عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو
ص.44
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حية ،ك(دكرك
الحجاج
ٌ
التقني عند (دكرك كأنسككمبر) .يعتبر (برلماف كتيتيكا) مف نا ٌ

أف بيف كحدات المٌغة تفاكتا في درجة التٌعبير
كأنسككمبر) مف ناحية أخرل؛ كؿ عمى طريقتوٌ ،

حجاجيا عف فكرة ما بحيث يعتمد التٌعبير بالعنصر (أ) دكف العنصر (ب) تطبيقا لقانكف
ٌ
األنفع حجاجيا ...أم فيما كاف العنصر (أ) أك الطريقة (أ) أنفع كأجدل مف الطريقة (ب)؟"

1

حجة/عمٌة مشتركة كانت دافعا إليجاد نتيجة/عنصر داللي بتكجيو كؿ مف (دكرك
ىذا األمر ٌ

الحجة ذاتيا .لكف تكجيو (بيرلماف) عاـ كتكجيو (دكرك)
الكيفية مف
كبيرلماف) باستشفاؼ
ٌ
ٌ

خاص كدقيؽ.
ٌ

حجاجية
اختيار المتكمٌـ ألفاظو تتح ٌكـ فييا غايات
ٌ
أف ٌ
يرل (بيرلماف) -حسب صكلة -ب ٌ

خصكصا إذا كاف المٌفظ (أ) مثبل كالكاقع عميو االختيار فيو عدكؿ عف الكبلـ العادم ،كىذا

األسمكبية
أف الجكانب
ٌ
االستخداـ العدكلي ىك المقصد الحجاجي  -أليس ىذا دليبل عمى ٌ

آلية االستبداؿ.
مستخدمة
حجاجيا في الجياز ٌ
الميـ عند (بيرلماف) ٌ
ٌ
التقني لبيرلماف  ، -ك ٌ

دقٌؽ (دكرك) األمر أكثر مف خبلؿ العكامؿ كالركابط ،إذ؛ ىاتو العكامؿ كالركابط تكسب
يحد مف المسارات
النتيجة
الممفكظ بعدا
الضمنية ،فالعامؿ كالرابط ٌ
حجاجيا في التٌكجيو نحك ٌ
ٌ
ٌ

مجرد
لمنتيجة كعميو ،فالممفكظ الذم دخمت عميو العكامؿ
ٌ
المؤدية ٌ
ٌ
الحجاجية أنفع مف الممفكظ ال ٌ

2
حدد األسمكب الحجاجي
طبؽ قانكف األنفع  ،يككف بذلؾ قد ٌ
بأف المتكمٌـ ٌ
كاذ ذاؾ نقكؿ ٌ

إف الحجاج
اآلليات
المناسب بياتو الطٌريقة
ٌ
إف األسمكب مستخدـ كفؽ ٌ
ٌ
الحجاجية؛ ٌ
التقنية؛ ٌ
بياتو الطريقة ىك استخداـ األسمكب.

تقنيتي الفصؿ كالكصؿ كالعامؿ كالرابط
كيقرب (صكلة) بيف (بيرلماف كدكرك) مف خبلؿ ٌ
ٌ
تتميز:
السبللـ
الحجاجي
الحجاجية إذ؛ ٌ
ٌ
ٌ
المنضكية في نظرٌية ٌ

 -1المرجع نفسو،ص.44
 -2عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو
ص.42 ،44
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 األولىّبالعمومّالفمسفيّوالشساعة؛
كقرب
ّ والثانيّة ّبالدّقة ّالمغويّة ّوالخصوصية ّوالتقميص .فصكلة ٌ
قدر نسبة التٌفاكت ٌ

ضـ الفكرة إلى الفكرة كاف تباينتا
االثنيف مف بعضيما فقاؿٌ :
"إف الكصؿ يقكـ عمى ٌ

كجعؿ الكاحدة بسبب مف األخرل لمكصكؿ إلى نتيجة كاحدة ،مف ذلؾ عمى سبيؿ

المؤسس عمى بنية الكاقع (مثؿ :الحجج القائمة
يسميو (بيرلماف) الكصؿ
ٌ
المثاؿ :ما ٌ

المؤسس لمكاقع (مثؿ:
يسميو الكصؿ
عمى الكصؿ ٌ
ٌ
السببي كمثؿ حجة ٌ
السمطة) كما ٌ
إف في الحجج القائمة عمى الكصؿ يربط بيف أحكاـ مسمٌـ بيا
االستعارة كالتمثيؿ)ٌ .

أما طرائؽ الفصؿ
كأحكاـ يسعى الخطاب إلى تأسيسيا كجعميا مقبكلة كمسمٌـ بياٌ ...

فبالعكس إذ يعمد فييا إلى ما ىك كؿ فيحدث فيو فصؿ بيف حقيقتو كظاىره كأف
نقكؿ :ىذا الرجؿ ليس رجبل أك ما ىكذا يككف العدؿ ( في الحديث عف كضع ما)...

فإنيما كاف اختمفا عف (بيرلماف) اختبلفا كبي ار مف حيث
أما (دكرك كأنسككمبر) ٌ
ٌ
فإنو يمكف لنا أف نجمؿ طرائؽ ىيكمة
المنطمقات كطرؽ المعالجة لمكبلـ الحجاجي ٌ

الضـ بحيث يأتي
إما بالكصؿ ك ٌ
العامؿ الحجاجي لمممفكظ عندىما في ٌ
اثنتيف :فيي ٌ

ليقكم تكجو ىذا الممفكظ إلى النتيجة المطمكبة
العامؿ الحجاجي الداخؿ عمى الممفكظ ٌ
مما يحدثو مثبل الرابط لكف في الممفكظ".1
أك ىيكمة قائمة عمى الفصؿ كالٌنقض ٌ

منيجية
تمت عمى المستكل االبيستمكلكجي (مفيكما كمبادئ
ٌ
كخبلصة ىذه اإلثباتات التي ٌ

األكؿ كاألخير ىك إحداث التٌكافؽ
أف (صكلة) ىك ٌ
كنتائج ٌ
تقنية) ٌ
متمؽ مفاكض بامتياز؛ ىدفو ٌ

ضـ الفكرة إلى الفكرة كاف تباينتا .فيك باحث –بديمكمة -عف فرص المٌقاء
أم؛ يسعى إلى ٌ

النظريات مشتٌتةٌ ،إنو يسعى مف أجؿ انسجاـ
كىك في ذلؾ
ٌ
محؽ؛ خير مف أف يتمقٌى ٌ
النظريات.
ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو،
ص.45،42
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عممية تتمثٌؿ
آنية كأخرل
مادتو ينقسـ إلى؛ ٌ
إف خطاب (عبد صكلة) مف خبلؿ ٌ
ٌ
لغكية قر ٌ
مادة ٌ
ٌ

العممية كذلؾ لغاية تناكليا منفصمة
المادة
في الببلغة العر ٌبية القديمة ،كيمكف أف نرجئ تناكؿ ٌ
ٌ

الحقا.

الحجاجية
لمنيجيتو
كيفية تطبيؽ (صكلة)
إف تحميمنا
ٌ
ٌ
ٌ
غكية نحاكؿ أف نكشؼ فيو ٌ
لممادة المٌ ٌ
ٌ

لممنيجية التي يتٌبعيا
غكية
صبلحية
كالتٌي عمؿ عمى تنسيؽ تمقٌييا ،ككذا كشؼ
ٌ
ٌ
المادة المٌ ٌ
ٌ

تحميمية مخالفة لمقاربة (صكلة) نفسو.
خصكصا تمؾ المتعمٌقة بالقرآف الكريـ الذم لو مقاربات
ٌ
كمادتو بالضبط ىك غاية ( .نتمقاه نحف بدكرنا
إف ٌ
حث الترابط مف قبؿ (صكلة) بيف منيجو ٌ
ٌ

ككصفيا).
نسقيا
ٌ
تمقيا ٌ
مف خبلليا ك نتمنى أف يككف ٌ

ب-قراءةّفيّنسقّالتّطبيقّ(فيّامتزاجّالكفايّةّالنّظريّةّبالتّطبيقيّة):
القرآف الكريـ/الخطاب ىك عنصر اختبارم مكجكد مف أجؿ منيج ،عنصر محمٌؿ لو ،فيككف
مادة عممو
المنيج/الحجاج مف أجؿ القرآف الكريـ ،لقد فاكض (صكلة) المسافة المكجكدة بيف ٌ
متضامنيف في نسؽ كاحد ،أك بصيغة أخرل
كمنيجو كبحث سبؿ التٌكافؽ بينيما فجعميما
ٌ
بحث الركابط التٌي تقيـ التناسب بيف القرآف كالمنيجية الحجاجٌية ،ينطمؽ( صكلة) في ذلؾ
يعبر عف
النظرٌية
مف مسمٌمة يسمٌـ بيا ،كنجده استخمصيا مف تمقٌيو الكفاية ٌ
الحجاجية الغر ٌبيةٌ ،
ٌ
فالرأم عندنا ٌأنو ما ك ٌؿ
مسممتو قائبلٌ :
"إننا نركـ الكقكؼ مكقفا كسطا بيف ىذيف الطٌرفيفٌ ،

المعجمية ذات
حجاج بفصؿ ككصؿ ،كما ٌأنو ما ك ٌؿ قكؿ بحجاج ،كليست المٌغة بكؿ كحداتيا
ٌ

أساسيا في إكساب لغتو
النص دك ار
طاقة
فإف لطبيعة ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية في ذاتيا ،كفكؽ ك ٌؿ ىذا كذاؾ ٌ

1
الحجاجية مف
النظريات
دعكة
يا
إن
،
حجاجيا أك عدـ إكسابيا إياه"
بعدا
ميمة الستجماع ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

أجؿ القرآف.

1
أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.27
 -عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ
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النص ،يعتمد
فالنص ىك استدعاء لممنيج ،إذ حسبو ليس
طبيعيا إقحاـ المنيج في تحميؿ ٌ
ٌ
ٌ

مكضحا التٌناسب بيف القرآف كالمنيج ،أك
(صكلة) ىاتو القيمة في تحميؿ الخطاب ليشرع
ٌ
كقسـ معانيو كمكقع
مكضحا
حجاجية القرآف ،كالتي يراىا ٌ
ٌ
ٌ
مميزة فيو ،فقد حمٌؿ مفيكـ الحجاج ٌ

القرآف في ىذا المفيكـ منطمقا في ذلؾ بالمساكاة بيف القرآف كالخطاب ،فالقرآف كالحاؿ تمؾ

تطبيقية ذات باؿ حجاجي:
مادة اختبارٌية كفي ىذا تحقيؽ لحدكد
خصبا لئف يككف ٌ
ٌ
ييتـ الحجاج بالخطاب كتحديدا الخطاب المؤثر ،فالحجاج منطقو الخطاب ،خطاب
ٌ 
طبيعية ىي العر ٌبية ليا سامعكىا عندما تتشكؿ
الطبيعية ،كالقرآف مصكغ بمغة
المٌغة
ٌ
ٌ

"إننا ننطمؽ مف فكرة
خطابا ،كقد ساكل (صكلة) بداىة بيف القرآف كالخطاب يقكؿٌ :

حدد
أف القرآف خطاب ،كككنو خطابا يقتضي ٌأنو إقناع كتأثير ،فقد ٌ
بدييية ٌ
جدا كىي ٌ
أعـ مفاىيمو ،كؿ قكؿ يفترض متكمٌما
(بنفنيست) الخطاب بقكلو" :الخطاب ،في ٌ

يستمر
كسامعا مع تكافر مقصد التٌأثير بكجو مف الكجكه في ىذا السامع" .1كعميو
ٌ

المادة المتمثمة في القرآف كالمنيج /الحجاج مف
(صكلة) ممكقعا أك مثبتا االلتئاـ بيف ٌ
خبلؿ مفيكـ السامع/المتمقي المرتبط بالخطاب مف حيث التأثير.
 الجميورّالضيقّأوّالخاصّ :كىك مصطمح حجاجي طبعا (نجده عند برلماف) كيمثٌؿ
األكليف .كىـ
األكليف أك المتمقيف ٌ
ىذا الجميكر – حسب (صكلة)  -السامعيف ٌ

الن ص القرآني مثؿ خطاب بني إسرائيؿ ،أىؿ الكتاب ،الذيف
المذككركف داخؿ ٌ

معيف باسمو أك لقبو أك بضمير الخطاب كما في ىاتو األمثمة
آمنكا ...،كىك جميكر ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.21
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1
النحكية في ذلؾ عادة
الصكرة ٌ
معيف عمى مف اعتبر ٌ
كقد يككف غير ٌ
بأنو الرسكؿ  ،ك ٌ

تأتي عمى ضمير المخاطب المفرد مثؿ :صيغة فانظر.2...

النص كىك
 الجميورّالكوني :كىك مصطمح حجاجي أيضا ،كىذا الجميكر يقع خارج ٌ
"إنو بعبارة
جميكر السامعيف المتمقيف عمى اختبلؼ عصكرىـ كأمكنتيـ يقكؿ (صكلة)ٌ :

الحجاجييف الجميكر الككني الذم رأيناه عند (برلماف ك تتيكاه) ،معنيا بالحجاج مف
ٌ
خبلؿ الجميكر الضيؽ أك الخاص".3

يغير كضعا"
ّ -تعريفّالحجاج :كمنيا ٌأنو" :عمؿ غرضو دائما أف ٌ

4

ىذا التٌعريؼ كجيتو

ليغير كضعا ،كليح ٌؿ مشكمة كليذيب
أف القرآف جاء ٌ
المستقبؿ فنجده يصيب القرآف ،لككف ٌ

مثبتا
أمة ،فيك كتاب إصبلح" ...كىاتو الكممات لصكلة يقكؿ فييا ٌ
عنفا ،...كليستجيب لسؤاؿ ٌ

تغيير كضع مادم في
ما ٌ
تغيير كضع ذىني يترتٌب عميو ضركرة ٌ
كنا نقكؿ":فيك يرمي إلى ٌ
آيات مف قبيؿ :ﭧ ﭨ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [يوسف ،]20 :ﭧ
ﭨﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ الزمر .]26-25 [:كسكاء أفادت (لع ٌؿ) في اآليات المذككرة (كفي القرآف عامة)
الحجاجية-
الناحية
التٌرجي أك التٌكقع أك التٌعميؿ أك غيره فيي في كؿ الحاالت تعني – مف
ٌ
ٌ

تعميقا لشيء كارد في (ؽ )2كىك العقؿ كالذكر كالتٌقكل عمى شيء كارد في (ؽ )8كىك القرآف

1
أىـ خصائصو
 -ينظر :استشياد صكلة بابف عاشكر في اليامش كتحديده ألنكاع المتمقي ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

األسمكبية ،ص.24

 -2مف اآليات التٌي استشيد بيا صكلة في ىذا األمر :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭼ [الكافرون ،] 20 :ﭧ ﭨ
ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯰ ﭼ [األنعام ،]39 :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [النمل.]01 :
 -3عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.24
 -4المرجع نفسو ،ص.24
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أف خطٌة تغيير الكضع ىذه منصكص عمييا في عبارات
تنزيمو كضرب األمثاؿ فيو ،عمى ٌ
أكضح مف قبيؿ :ﭧ ﭨ
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭳ ﭼ [إبراىيـ .1] 18:كيضيؼ (صكلة) داعما إثباتاتو
بدمج نصكص بيف نصكصو كمنيا ىاتو التي أمسكنا بيا ،كىي نصكص مف التفسير – ابف
الحجاجية بتعبير (دكرك) كاف
النصكص نصكصا بمثابة الركابط
عاشكر مثبل  -ك ٌ
أعد ىاتو ٌ
ٌ
غكية كنحف ك(صكلة) نستشيد
اختمفنا عف (دكرك)
منيجيا فقط ،فدكرك يستشيد بالركابط المٌ ٌ
ٌ

الحجاجية ذاتيا)؛
العممية ( المكجكدة في كتب التٌفاسير كالمستخمصة مف بنية القرآف
بالركابط
ٌ
ٌ

يكجو نصكص (صكلة)
فمف بينيا في األمر نفسو الذم كنا نناقشو قكؿ (ابف عاشكر) الذم ٌ

"إف الغرض األكبر لمقرآف ىك إصبلح األمة بأسرىا
تكجييا
ٌ
إيجابيا نحك غرضو يقكؿٌ :

فإصبلح كفارىا بدعكتيـ إلى االيماف  ...كاصبلح المؤمنيف بتقكيـ أخبلقيـ كتثبيتيـ عمى

كتزكية نفكسيـ ،كلذلؾ كانت أغراضو مرتبطة بأحكاؿ
ىداىـ كارشادىـ إلى طرؽ النجاح
ٌ
مدة الدعكة"
المجتمع في ٌ

2

المميزة
حجاجية القرآف كجيتيا لممستقبؿ ،فمف األمكر
كنضيؼ نحف ليذه األمكر أم
ٌ
ٌ

لمحجاج التٌكجو نحك المستقبؿ /المتمقي ،كالذم حافظ عميو (برلماف) محافظة شديدة ،أم؛

أىمية المتمقي عف (أرسطك) كدعميا في كؿ فقرة مف كتابو مع (تيتيكا) 3كىذا األمر
كرث ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.24
 -2ابف عاشكر التحرير كالتنكير ،ج ،1ص ،21نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو
األسمكبية ،ص .22
 -3ينتشر ىذا األ مر كثي ار في تضاعيؼ كتاب الخطابة ألرسطك ،كمصنؼ في الحجاج لبرلماف كتيتيكا الذم ذكرناه سابقا
ينظر أرسطك ،الخطابة ،تر :عبد الرحماف بدكم ،دط .بغداد 1325 :دار الشؤكف الثقافية العامة ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ .
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اقعيا الرأم المحتمؿ؛ فالرأم المحتمؿ مجالو المستقبؿ يقكؿ برلماف" :فدراسة الرأم
يفسر ك ٌ
ٌ
المحتمؿ  ...تستطيع في ىذا التحديد مف أف تأخذ مكقعيا – يقصد الخطابة.1" -

تتـ
كأيضا ،حسب (برلماف كتيتيكا) يرياف ٌ
بأف الحجاج ىك بديؿ عف العنؼ ،فنتائج الحجاج ٌ

يتحصؿ عمى النتائج بالعنؼ ،كلكف ىذا ال
بكاسطة الخطاب الحكارم كفقط ،كيمكف أف
ٌ

يتماشى مع نظرية الحجاج أبدا ،فالعنؼ ككسيمة مطركد طردا مف نظرية الحجاج ،فالخطاب

يجعمنا ندرؾ الفرؽ بيف حرية المعتقد كاإلكراه ،فالحجاج جاء كنظرٌية في مضمكنيا العاـ أك

صح التٌعبير لتأسيس االختبلؼ كفسح المجاؿ لمحريات ،يناسب (صكلة) الدليؿ
مغزاىا إف ٌ
الناحية حجاج صرؼ ،ال لككنو خطابا
أف القرآف مف ىذه ٌ
بالدليؿ فيقكؿ" :كغني عف البياف ٌ

ألنو يدعك أيضا بصريح المٌفظ إلى نبذ العنؼ في شأف االيماف كىك
حكارٌيا فحسب  ...كاٌنما ٌ
حجاجيا ٌأنو حكار كحجاج ،كيظير ىذا في آيات كثيرة منيا:
ما يقتضي
ٌ

ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [يكنس .]77 :ﭧ ﭨ ﭽﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [الغاشية .]22-28 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﭼ
3
2
"كمما ...قالو
[البقرة ".]234 :كيضيؼ (صكلة) تعبير (ابف عاشكر) كرابط يدعمو يقكؿٌ :

ابف عاشكر في تفسيرىا " كن في اإلكراه خبر في معنى النيي  ،كالمراد نفي أسباب اإلكراه
سر  .كجيء بنفي الجنس لقصد
في حكـ اإلسبلـ  ،أم ال تكرىكا أحدا عمى اتباع اإلسبلـ ق ا

-CHaim perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca ، traaité de l’argumentation,p07. -

1

 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.22
3
نعده
 -عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .22االستشياد في الخطاب العممي ٌ

التشابكية رابطا يكجو المعنى ،ينظر :الركابط المٌغكية في :دكرك كأنسككمبر مف خبلؿ كتابيما ،الحجاج في
عمى سبيؿ
ٌ
المٌغة ،كقد سحبنا الركابط المٌغكية عمى سبيؿ التشابكية ،ينظر :مصطمح االتشابكية في :باتريؾ شاركدك  ،الحجاج كاشكاؿ

التأثير ،تر :ربيعة العربي ،ضمف كتاب ،الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي -دراسات في الببلغة الجديدة ،-ط .1األردف:
 ،4711دار كرد األردنية لمنشر كالتكزيع،ص 431كما بعدىا.
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ألف أمر
العمكـ نصا ،كىي دليؿ كاضح عمى إبطاؿ اإلكراه عمى الديف بسائر أنكاعوٌ ،
االيماف يجرم عمى االستدالؿ كالتمكيف مف النظر كباالختيار"

1

 المضمرّوالمظير/الضمنيّوالصريح/السؤالّوالجواب :عند (دكرك كبرلماف كمايير)داللية يربطيا (صكلة)  -مف خبلؿ تمقينا ليا  -مف خبلؿ اقتراح مرادفاتيا
عناصر ٌ

عنصر دالليا نتيجة مكافقة
ا
فنعد نص (صكلة) التٌالي
لمضمنة في القرآف،
ا
ٌ
ٌ
لمصطمحات (دكرك برلماف مايير) كالتي يتمثٌميا (صكلة) مف أجؿ إثبات كجكدىا في
األمة التي نزؿ فييا كتحقيؽ
الخطاب القرآني ،يقكؿ (صكلة)" :كالقرآف استجابة لسؤاؿ ٌ
التالية :ﭧ ﭨ ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
تبينو اآلية ٌ
لرجائيا القديـ عمى نحك ما ٌ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ [فاطر]22 :
لؤلمة عف سؤاؿ كاف منيا صريحا،
كالقرآف في مكاضع غير قميمة منو جكاب صريح ٌ

كيككف ذلؾ عادة في صيغة (يسألكنؾ ،قؿ )...،كىك جكاب عف أسئمة تحكي عنيـ

االثنتيف في جاىميتيما كما يرل
في شأف البعث خاصة كىك احدل شبيتي العرب
ٌ
الشيرستاني (ت328ق8831/ـ) .كىذا في آيات مثؿ:

ﭧ ﭨ ﭽﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [المؤمنكف.2".. ]62 :
حجاجيا فالقرآف خطاب
قدـ صكلة إثباتات ليست باليسيرة ،جعمت القرآف خطابا
حتى اآلف ٌ
ٌ

أدت بالعمماء -كىـ كثير-
داللية ضخمة
يحتكم عمى عناصر
الضخامة ٌ
حجاجية ،ىاتو ٌ
ٌ
ٌ
عممية تحمٌمو غاية في التٌنكع تمثٌؿ شساعة القرآف أم؛
مدكنات
ٌ
الذيف تابعكا القرآف إلى إحراز ٌ

المؤكؿ عند
صعكبتو (قدسيتة) يقكؿ صكلة" :كلمقرآف مف المعاني ما ال يمكف أف يقؼ بو
ٌ

المؤخر" ك"الكجكه
حد .كلو أسباب نزكؿ ...المحكـ كالمتشابو ك"الناسخ كالمنسكخ"
ٌ
ٌ
ك"المقدـ ك ٌ
 -1ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،ج،4ص ،45نقبل عف عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو
األسمكبية ،ص.22
 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.22
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المدني" ...إلى غير ذلؾ مف
ك"المكي ك
كالنظائر" ك"الحقيقة كالمجاز" ك"اإلطناب كاإليجاز"
ٌ
ٌ
عد ت عماد "إعجازه" كجماع عمكمو .كىك فكؽ ذلؾ "قد أنزؿ عمى أكثر مف
الظكاىر التٌي ٌ

1
الداللية
يتكسط بو العناصر
أف
يحاكؿ
ؿ
بح
يظفر
ة
التنسيقي
كعادتو
)
صكلة
(
ك
،
حرؼ""
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

حجاجيا
الضخمة لمقرآف ،كالتٌي يعمؿ مف جية عمى تحديد كيفية تدافع بعضيا البعض
ٌ
ٌ

كيفية تكجيو معاني القرآف بعضيا البعض
انطبلقا منيا أم؛ مف بنيتيا ،فيعمؿ عمى اكتشاؼ ٌ

بأف األمر سيككف
كبرر ٌ
تخكؼ منيا (صكلة) ٌ
في إطار خطاب ضخـ شاسع .كىاتو ال ٌشساعة ٌ

صعبا عميو كحده .فمف أجؿ التكجيو حمٌؿ بنفسو ما حمٌؿ ،كاتٌصؿ بركابط أخرل اكتشفت قبمو

عمى سبيؿ االستعانة كالتٌضامف.
يبرر مكافقتو عمى
ىذا ىك الحؿ الذم يقترحو (صكلة) كالذم يراه أنجى لو ،فيعمٌؽ أك ٌ

االستعانة بتمؾ الركابط يقكؿ" :لقد دعانا إدراكنا لصعكبة المسألة إلى أف نستعيف عمى تحديد
العامة منيا كالخاصة ،كبتفسير (ابف
حجاجيا بكتب عمكـ القرآف
معاني القرآف تحديدا
ٌ
ٌ

عاشكر) المذككر كىك تفسير ترجح فيو كفٌة الجانب المٌغكم كالببلغي كفٌة سائر الجكانبٌ .إنو

باإلضافة إلى قرب صاحبو منا في الزماف كالمكاف ،جماع التٌفاسير القديمة كمٌيا تقريبا .كفيو
يؤد بنا إلى ىجر التٌفاسير القديمة
فضؿ عمييا بما اجتيد صاحبو فيو كأضاؼ ...لكف ىذا لـ ٌ
حجاجيا .فقد اعتمدنا عمى سبيؿ المثاؿ
تدب ار
ٌ
تدبر معاني القرآف ٌ
كعدـ االستعانة بيا في ٌ

2
قيدىا
كتاب الك ٌشاؼ لمزمخشرم"  ،كىاتو االستعانة بالركابط تمؾ -التي تكجو معاني القرآفٌ -

صكلة كلـ يتركيا أبدا تؤثر عمى الركابط التي يكتشفيا ىك بنفسو كمف بيف شركطو في ذلؾ

اضطرتنا إلى ذلؾ شركط
مما لـ نذكره كمما
ٌ
يقكؿ" :نستعيف بكتب التٌفاسير ىذه كمٌيا كبغيرىا ٌ
أف استعانتنا ىذه ستككف
الدقة كالتٌحرم
ٌ
ٌ
العممية ،ككمٌما كاف ذلؾ ممكنا بطبيعة الحاؿ .غير ٌ
حددناه لمحجاج
أف الكبلـ القرآني كبلـ حجاجي أساسا بالمعنى الذم ٌ
دائما مف منظكر ٌ ...

 -1عبد المٌو صكلة  ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.25
 -2المرجع نفسو ،ص.21،25
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ببلغييف .فمف
أصكلييف أك
جدا مف معناه عند القدماء مفسريف كانكا أك
كىك أكسع بكثير ٌ
ٌ
ٌ
معيف لو ،إذ
معيف لمقرآف ،كال نحف بحامميف ٌإياىا عمى فيـ ٌ
تحممنا كتب التفسير ىذه إلى فيـ ٌ
ليست غايتنا بياف حجاجية القرآف مف خبلؿ التفاسير .كاٌنما نحف نرمي فحسب إلى تكظيؼ

ممف نثؽ بيـ كنطمئف إلييـ ،لبعض معاني القرآف في نطاؽ األطركحة التي
فيـ
ٌ
المفسريف ٌ

إف ىؤالء المفسريف يراعكف كثي ار قكاعد المٌغة كاإلعراب كالببلغة التي مف شأنيا أف
نصكغٌ .

تكشؼ عف المعاني القرآنية بطريقة "مكضكعية" .كىـ إلى ذلؾ يأخذكف في االعتبار كثي ار

النظرية
مقامات القكؿ القرآني يفسركنو بيا كيتناكلكنو بيا في ضكئيا .كاعتبار المقاـ أساس ٌ
1
بحجة أخرل لبلستعانة كىي عنصر المقاـ.
الحجاجية التي نعتمد"  .ينيي (صكلة) قكلو ٌ
ٌ

إف ىاتو الركابط ىي ركابط خادمة لركابط (صكلة) كفقط.
كعميو نممؾ أف نقكؿ جامعيف ٌ
نسقيةّالخطابّالحجاجيّاألسموبيّ:

مقربا أك مفاكضا المسافة بيف
كؿ عبلقة ىي ميبلد عبلقة جديدة ،تمقينا منذ قميؿ (صكلة) ٌ

قكة تداخؿ
ٌ
المادة المتمثٌمة في القرآف الكريـ كالمنيج المتمثؿ في الحجاج ،كانتيى بو األمر مف ٌ
آنية ذاتيا كىك مرمى (دكرك)
غكية القر ٌ
العبلقة بينيما إلى إثبات تج ٌذر الحجاج في البنية المٌ ٌ

نسقية أخرل كىي خطاب
في حجاج المٌغات الطبيعية .لذا يراىف (صكلة) مف أجؿ عبلقة ٌ
المرة يفاكض مف أجؿ نسقية الخطاب
حجاجي (القرآف) في أسمكبٌ .
إف (صكلة) ىذه ٌ
الحجاجي (القرآف) األسمكبي.

المييمف
األسمكبية التي تيعنى باالستخداـ المٌغكم
األسمكبيات تمؾ
يختار )صكلة( مف بيف
ٌ
ٌ
ٌ

األسمكبية عمى ىاتو
في النص ،2كبالضبط في معجمو كتركيبو كصكره ،3فالقرآف لو ظكاىره
ٌ
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية  ،ص.22،21
أسمكبية ريفاتير كقد اعتمدىا في بحكثو ،ينظر:
األسمكبيات
يفضؿ صكلة مف بيف
-2
ٌ
ٌ
ٌ

Essais de stylistique structurale, présentation et taduction de daniel delas , ،-M . riffaterre

flammarion,1971.
أسمكبية معيكدة في التحميؿ.
 -3يستثني صكلة المكسيقى كىي جكانب
ٌ
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األسمكبية تتٌجو ميما اختمفت
متكررة كمتفاكتة في حضكرىا – ىاتو الخصائص
ٌ
المستكيات ٌ

1
ككأف األسمكب (ؽ)8
الحجاجية،
يرد إلى الكظيفة
إلى تنظيـ حجاجي  ،فكؿ أسمكب عنده ٌ
ٌ
ٌ

حجة عنصر داللي ضخـ مكجو إلى عنصر داللي/نتيجة ىك الحجاج  ،فاألسمكب مكجكد
ٌ
متتالية كاحدة ،كبدكف
مف أجؿ الحجاج  .كعميو يجمع (صكلة) القرآف كالحجاج كاألسمكب في
ٌ

صح
شٌ
بنية القرآف ذاتيا /المٌغة  /الخطاب .إف ٌ
أف الحجاج كبعده األسمكب قد تعاكنا في ٌ
ؾ ٌ

ؾ بتعبير (دكرك) طبعا ،يقكؿ (صكلة) في ىذا األمر" :أسمكب القرآف ذك بعد
ىذا الش ٌ
أف الحجاج فيو ناشئ عف طريقة لو في القكؿ مخصكصة ،فضبل عف نشكئو مف
حجاجي ك ٌ
لغكية في القرآف غدت تمثٌؿ خصائصو
إف ما ٌ
تردد مف ظكاىر ٌ
مضاميف ىذا القكؿ ٌ ...

حجاجية ،بحيث بات
عما انطكت عميو ىذه الظكاىر مف طاقة
ٌ
ٌ
األسمكبية ،ناجـ في رأينا ٌ

أف
تكرر الظاىرة المٌ ٌ
تكرر المعنى الحجاجي .كمعنى ىذا ٌ
غكية الذم عنو ينشأ األسمكب يعني ٌ
ٌ
مجسد في أسمكبو" ،2كبمعنى آخر؛ نجد الحجاج
أسمكب القرآف حامؿ حجاجا كحجاجو
ٌ

أف األسمكب يكجد مسافة بينو كبيف الحجاج
مضمنا في بنية المٌغة ذاتيا ككذلؾ األسمكب ،إالٌ ٌ
ٌ
أسمكبيا.
الحجاجية استخداما
أف األسمكب يستخدـ البنية
ٌ
ٌ
مف خبلؿ ٌ

الصمة المبلحظة – مف قبؿ (صكلة)  -بيف الحجاج
كعميو مف أجؿ استحضار تمؾ ٌ

آنية التي تعتبر
أخص البنى
نسقيا ،أرل أف
القرآني كاألسمكب استحضا ار
الحجاجية القر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ىاما
األساليب تحقيقا ليا بمكضكع نظرم أسميو (حجاج القرآف)ٌ ،
إف ىذا اإلجراء يبدك لي ٌ

مف حيث ٌأنني أفترض إمكاف صياغة قكانيف تقكـ مف جية بحساب داللة حجاج القرآف
الحجاجية
البنية
معجمية ،كمف جية أخرل
النحكية ال
انطبلقا مف بنيتيا ٌ
ٌ
بالتنبؤ عبر ىاتو ٌ
ٌ
ٌ

أف الطرافة في ىذا المستكل ٌأننا نجد (صكلة) يمارس
القر ٌ
آنية بخصائص األساليب ،غير ٌ
ىاتو األمكر تطبيقيا ،كيعتذر عف ممارستيا نظريا يقكؿ ..." :القرآف لما كاف كتاب حجاج

1
أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .23
 -عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

 -2المرجع نفسو ،ص.24
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الدرس ،كىك ما
ىاـ مف ٌ
كما قمنا كجب أف يككف لمحجج كمصادرىا ككيفية انبنائيا نصيب ٌ

عني بو (برلماف) ك(تيتيكاه) كحتٌى (ركبكؿ) ،1عمى نحك ما في الحديث ،كأرسطك كالجاحظ
ألف بحثنا معقكد
في القديـ ٌ ...
نيتـ بيذا أيضا لخركجو عف مدار بحثنا كذلؾ ٌ
لكننا لف ٌ

النص ،كاف كاف يصعب أحيانا
لحجاج األسمكب ،ال لرصد أنكاع الحجج كطرائؽ تبكيبيا في ٌ

مقدميف المستكيات الثبلثة
الفصؿ بيف ىذه الجكانب الثبلثة عند التطبيؽ ."2مف ىنا
نستمر ٌ
ٌ

النسقية (المعجـ كالتركيب كالصكرة).
محاكر درسو لنحاكؿ اكتشاؼ قيمتيا
ٌ

 .8المعجم :يختار (صكلة) مف بيف تعريفات المعجـ التٌعريؼ الذم تستعمؿ فيو الكممات

أما المعنى الثاني الذم لكممة
حية بمغة
ٌ
في مكاطف ٌ
طبيعية يقكؿ ناقبل عف (ديبكا)ٌ " :

إف الكبلـ
معجـ كالذم ييمنا في ىذا المقاـ فيضعو عمى محكر الكبلـ ،مف حيث ٌ

نشاط فردم مخصكص ،فيك بيذا المعنى قائمة الكممات التي يستخدميا شاعر أك

مدكنة خطاب ما كالخطاب القرآني" ،3فمعجمو ىك معجـ
كاتب أك ىي مستخدمة في ٌ
تداكلية.
خطابي أم؛ معجـ لغكم مستعمؿ بطريقة
ٌ

"إننا سنعتمد الكممة مكضكعا لمبحث في معجـ القرآف
 موضوع ّدراستوّ :يقكؿ عنوٌ :

4
حجة لنتيجة كىي ظفره بتقديـ
الحجاجي" كتحديد مكضكع ٌ
الدراسة بيذه الطريقة كاف ٌ

 -1يشير صكلة إلى ذلؾ بالتحديد في:
Reboul olivier ،Introduction a la rhétorique ,P ,U ;F ,1991.p123/124
2
األسمكبية ،ص .24 ،21
أىـ خصائصو
ٌ
 عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ يمكف مراجعة األمكر في الكتب التالية :تكشيييكك ايزكتسك ،المٌو كاإلنساف في القرآف .عمـ داللة الرؤية القرآنية لمعالـ ،تر

ىبلؿ محمد الجياد ،ط .1لبناف.4771 :
عبد القادر الفاسي الفيرم ،المعجـ العربي –نماذج تحميمية جديدة ، -ط .4المغرب ،1333 :دار تكبقاؿ لمنشر.
إبراىيـ بف مراد ،مسائؿ في المعجـ ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط .1بيركت.1331 :
عمي القاسمي ،عمـ المٌغة كصناعة المعجـ ،ط .4السعكدية ،1331 :منشكرات جامعة الممؾ سعكد.
-J. Dubois et al, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 1972,pp, 297-298.
نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية  ،ص .54
 -4عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .52
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تعريؼ حجاجي لمكممة يقكؿ فيو بعد أف استعرض تعريفات العرب القدامى كبعض

المعجمية –
"إنيا الكحدة
سانييف الغرب أيضا  ،يقكؿ في تعريفوٌ :
ٌ
المحدثيف كبعض المٌ ٌ

ابي ة معا القابمة ألف تكتسب باإلضافة إلى معناىا المعجمي سمات
الصرفية  -اإلعر ٌ
ٌ

إضافية مف خبلؿ عبلقتيا بالمقاؿ الذم ترد فيو كبالمقاـ الذم تستعمؿ فيو
داللية
ٌ
ٌ

داللية
قيـ ٌ
كىي قادرة في الكقت نفسو عمى التٌأثير في المقاؿ كالمقاـ بفضؿ ماليا مف ٌ

متأت مف االستعماؿ كالتداكؿ".1
مستمد مف المٌغة نفسيا كبعضيا
مختمفة بعضيا
ٌ
ٌ

كمتمؽ ليذا التٌعريؼ ىك حسف مكقعة ىذا التعريؼ العممي في
ييمني أنا
ٌ
كالذم ٌ

الحجاجية القائمة مف أجؿ التأثير كاإلقناع كىذا التأثير حسب
المنيجية
المبادئ
ٌ
ٌ

(صكلة) لو رافداف:

2

كحجاجية مخصكصة
داللية
أ .رافدّالمغةّذاتيا :فالكممة في بنيتيا ذاتيا ليا شحنة
ٌ
ٌ
تغطي عمى السياؽ ،فالكممات بفضؿ مقتضاىا تجعؿ لمسياؽ كقعا معنكيا "فما

السياقي الذم لمكممة ٌإنما ىك ذلؾ التٌغيير الطارئ عمى ذلؾ
نسميو كقع المعنى ٌ
ٌ
السياؽ مف جراء إقحامنا تمؾ الكممة فيو أم التٌغيير الذم تحدثو الكممة في معنى
ٌ
الممفكظ الجممي".3

كيفية لريككر
بّ .الرافد ّالتّداولي :استأنس (صكلة) في تكجيو
حجاجية الكممة برابط أك ٌ
ٌ

حدد التكجيو قائبل" :فالكممة مف زاكية نظر (ريككر)
كباختيف  -طبعا مع تيذيبو ىك -إذ ٌ


الدقة في تعريؼ الكممة
 -يذكر (عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص  )55انعداـ ٌ

في كتب التراث كبعض المحدثيف مف خبلؿ استشياده بػ:
جبلؿ الديف السيكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع؛
حممي خميؿ ،الكممة دراسة لغكية معجمية.
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .52
2
أىـ
 يصرح صكلة بكجكه اختبلفو عف تعريفات القدامى كتعريفات الغرب المعاصريف في :الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌخصائصو األسمكبية ،ص  .17 ،53ينظر تفاصيؿ ذلؾ.

 -3عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ص.14 ،11
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السياؽ الذم يحمميا تأخذ منو داللتيا عمى صعيد آني
ك(باختيف) في عبلقة
ٌ
جدلية مع ٌ
كتضفي عميو مف داللتيا عمى صعيد زماني .كال خبلؼ في ذلؾ ،لكف ما نخالفيما فيو الرأم

الدالالت التي تكتسبيا الكممة مف خبلؿ استعماالتيا السابقة ال يكتفى بأف يقاؿ في
أف ٌ
ىك ٌ
يخيا كىك قكؿ (ريككر) .كما ٌأنو ال يمكف أف
السياؽ أك الجممة بعدا تار ٌ
شأنيا ٌإنيا تمنح ٌ

يكتفى بأف يقاؿ عنيا ٌإنيا تضفي عمى الكبلـ بعدا حكاريا )" )Dialogiqueتناصيا" كىك قكؿ

الحجاجية ،تكسب أيضا الخطاب الذم ترد فيو "كقعا
(باختيف) ،كاٌنما ىي مف زاكية نظرنا
ٌ
حجاجيا أعمؽ في عبلقتو بمتمقٌيو" ،1فتيذيب (صكلة) لريككر ك(باختيف)
خاصا كبعدا
معنكيا
ٌ
ٌ
كاف بأف حصر كجية نظرىما بتكجيو حجاجي منو .أك التٌمكقع في التٌأثير عمى المتمقي.

الحجاجية كحركة الكممة
كعميو أبدع (صكلة) مصطمحيف لتعريؼ معجميتو :خصائص الكممة
ٌ
إف لمكممة خصائص
الحجاجية كالعبلقة بينيما ىي عبلقة ٌ
ٌ
حجة كنتيجة عمى التكالي يقكؿٌ " :

مؤىمة بطبيعتيا لتككف ذات صبغة
في ذاتيا
ٌ
تستمدىا مف المٌغة كمف التٌداكؿ تجعميا ٌ

غكية ،كا ٌف ليا في
حجاجي ة ،كترشحيا لتككف مف معجـ الخطاب الحجاجي كقكاـ جداكلو المٌ ٌ
ٌ

الخطاب بناء عمى تمؾ الخصائص ،حركة تقتضي فييا غيرىا كتعكضو كتح ٌؿ محمٌو ليككف

الحجاجية
نسمي تمؾ خصائص الكممة
ٌ
الخطاب أكغؿ في الحجاج كأذىب في اإلقناعٌ .

الحجاجية  ...ذلؾ ىك مفيكمنا لمكممة مف كجية نظر
كنسمي ىذه الحركة "حركة الكممة
ٌ
ٌ

المككنة لو أك
سنطبقو عند دراسة معجـ القرآف في معظـ كمماتو
حجاجية كىك المفيكـ الذم
ٌ
ٌ
ٌ
عمى األقؿ في أكثر كمماتو تكات ار كاطرادا" ،2ىذا المفيكـ التٌطبيقي أبدعو (صكلة) كىك في

ميما لدكرك كبرلماف معا كىك
كفي تماـ الكفاء لحدكد كفايتو ٌ
النظرية عندما استعمؿ مبدأ ٌ
ذلؾ ٌ
مستمدة مف المٌغة ذاتيا حسب (دكرك) كمف التداكؿ حسب
الحجاجية
أف خصائص الكممة
ٌ
ٌ
ٌ

النفع أك الجدكل الذم اقترحو
(بيرلماف) .ككذا تمكقعيما بيف الكممات
فكأف طريقة قانكف ٌ
ٌ
ألف
مطبؽ بامتياز أم بصيغة
ٌ
(دكرك) ىنا ٌ
ميمة .فيك استعمؿ (دكرك كبيرلماف) ٌ
إبداعية ٌ
 -1المرجع نفسو  ،ص.14
 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.12
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حجاجيا( .مازالت نظرٌيتو كما أسمفنا
(دكرك) نسقي ك(بيرلماف) يغمٌؼ الكقائع/الكممات تغميفا
ٌ
بنية المٌغة).
لـ تدمج الكقائع في ٌ

ّالخصائصّاالقتضائيّةّوالخصائصّالتقويميّةّلمكممة(ّ:مف رافد المٌغة /بنية المٌغة ذاتيا)ّ .ّ-الخصائصّالتداوليّةّلمكممةّ:كىي مف التاريخ كالمجتمع مضافاف إلى داللة الكممة ذاتيا.
بالنسبة لمخصائص االقتضائية كالتقكيمية نكرد مايمي:
الناجـ عف معنى الكممة (شأف
أف المقتضى ٌ
 المقتضىّ:يقكؿ (صكلة)" :كالرأم عندنا ٌ
كممة اهلل) يمكف أف يتحكؿ ىك نفسو ،في الممفكظ القرآني إلى مقتضى برغماتي ناقبل

بذلؾ المقاـ أك الكاقع مف خارج الجممة إلى داخميا .فكممة المٌو إذ ترد في أقكاؿ قرآنية
تؤدم بكاسطة مقتضاىا المعجمي شرطا مف
كثيرة ىدفيا تحقيؽ عمؿ ال قكلي ماٌ ،
الرسالة كىذا
الشركط
التمييدية ( )les conditions préminaireالتٌي ٌ
ٌ
تعد لنجاح ٌ

أف اإلنساف -
الشرط الذم يكفره المقتضى المعجمي ،ىك ٌأنو المعبكد كال معبكد غيره ك ٌ

الرسالة عمى كجو اإلجماؿ  -عابد كىك تبعا لذلؾ ضعيؼ عاجز مؤتمر حتما
متمقي ٌ
بأكامر المعبكد .كبذلؾ يتحكؿ المقتضى المعجمي الذم لمعنى كممة المٌو في السياقات
التي ترد فييا إلى مقتضى برغماتي أك عمى األقؿ جزء منو .فجمؿ مف قبيؿ "اتٌقكا
المٌو" " .أطيعكا المٌو"" .آمنكا بالمٌو" "اعبدكا المٌو" ...أك عمى األقؿ إلى جزء منو.
التمييدية (أك
المرات في القرآف يتكافر فييا مف الشركط
ٌ
كبعضيا يت ٌك ٌرر عشرات ٌ
المؤدية إلى كجكب تحقٌؽ أكامر التٌقكل كالطاعة كاإليماف
المقتضيات البراغماتية)
ٌ

يسميو بعضيـ عند تعريفو المقتضى تعريفا براغماتيا "شرط
كالعبادة شرط
ٌ
أف المٌو يقتضي مف حيث ٌإنو المألكه أك المعبكد
االستعماؿ" ...كمدار ىذا ال ٌشرط عمى ٌ

تقيا ينبغي أف يتٌقيو ،كطائعا ينبغي أف يطيعو ،كمؤمنا ينبغي أف
الذم ال معبكد سكاه ٌ
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يؤمف بو ،كعابدا ينبغي أف يعبده ،كىـ عابدكه المفترضكف في معنى لفظو" .1فكممة
متضمنا ،كىذا ىك المقتضى
المٌو في القرآف تحمؿ في ذاتيا مقتضى أم قكال
ٌ

عنصر دالليا آخر ىك
ا
المعجمي ،ىذا المقتضى المعجمي ىك عنصر داللي يدعـ
اغماتية) في
المقتضى البرغماتي كالذم نجده في الشركط
التمييدية (المقتضيات البر ٌ
ٌ

متكررة
عبارات قاليا (صكلة) في القكؿ السابؽ مثؿ( :آمنكا بالمٌو ،اعبدك المٌو كىي ٌ

الداللية ذاتيا كالمقتضى البرغماتي الذم كاف يقع
كثي ار في القرآف )...فمف البنية
ٌ

الداللية حسب (فممكر) قاؿ صكلة" :فالمقتضى البراغماتي ىينا يحممو
خارج البنية
ٌ
المقتضى المعجمي الذم لمكممة فيك داخؿ الممفكظ ،كليس مكجكدا خارج الممفكظ أم

في الكاقع ،كما ىك رأم فيممكر" 2فيذا االجتماع بيف العنصريف (المعجمي
يؤدم إلى نتيجة ىي القيمة التأثيرٌية ،يستشيد (صكلة) بػ( :أكركيكني)
كالبرغماتي) ٌ

التٌي عرفت المقتضى البرغماتي التأثيرم تقكؿ" :المقتضى البرغماتي ىك مجمؿ

التمييدية
المعمكمات التي يحمميا الممفكظ ،المتعمٌقة بشركط نجاحو (كنعني الشركط
ٌ
أساسا) تمؾ التٌي ينبغي أف تتحقٌؽ لكي يمكف لعمؿ الكبلـ الذم يرغب الممفكظ في

تحقيقو أف يككف لو تأثير" ،3كفي اآلف ذاتو ينسب (صكلة) القيمة التأثيرٌية إلى

(أكستيف) صاحب كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ.4

إف ىذا التٌصرؼ المنيجي الذم أقبؿ عميو (صكلة) غايتو تفادم إنكار المتمقي في حالة
ٌ
المقتضى البرغماتي عند (فممكر) ،فمثاؿ (فممكر) يمكف أف يتصدل لو المتمقي بمعارضتو.

"إنو مفتكح" أك "مف أنت حتٌى تأمرني" يقضي
فإذا قاؿ (فممكر) "افتح الباب" يقاؿ لوٌ :
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .172
 -ينظر :المرجع نفسو  ،ص  174كما بعدىا.
 -2المرجع نفسو ،ص.172
 -3المرجع نفسو  ،ص  ،175نقبل عف،C.K.Orecchionm L’implicité ;p36. :
 -4عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية  ،ص .175
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بضـ المقتضى البرغماتي إلى المقتضى المعجمي في بنية المٌغة
(صكلة) عمى ىذا التٌصدمٌ ،
الناجمة عف معنى المقتضى المعجمي الذم
ذاتيا يقكؿ" :لكف مف أجزاء المقتضى البرغماتي ٌ

لكممة "المٌو" ما ال يمكف أف ينكر ،ذلؾ ٌأنو مكجكد في كياف الكممة في أصؿ كضعيا كفي

1
كد ذىنو ككمتمقٌيف
طبيعة صياغتيا
الداللية كالصرفية"  .ىذا الرأم الذم يعتبره (صكلة) مف ٌ
ٌ

النظرم فأكده
كفي لئلدماج ٌ
نجده يشابو اإلدماج ٌ
النظرم الذم يقترحو (دكرك) كلكف (صكلة) ٌ
التطبيقية بياتو الطريقة ،كبالمثاؿ :فكممة (المٌو) مف مقتضاىا المعجمي
عمى مستكل الكفاية
ٌ
إلى مقتضاىا البرغماتي إلى قيمتيا التأثيرية .يستند (صكلة) في إبداعو التٌطبيؽ ىذا عمى
ركابط نعتبرىا عناصر داللية ،مثؿ( :أكركيكني ،أكستيف ،فممكر )...ىاتو الركابط ىي التٌي
تكاد كجيتو ىاتو الكجية.
أف التٌقكيـ أك الحكـ القيمي عند فبلسفة
فإف الثابت ىك ٌ
الخصائصّالتقويمية(ّ:التقويم)ٌ "ّ:

األخبلؽ ،كعند عمماء المٌساف أيضا ضرباف :تقكيـ غير أخبلقي؛ يتعمؽ بالمقادير مثؿ:

(كثير/قميؿ ،كاألحجاـ مثؿ :كبير /صغير ،كالمسافات مثؿ :بعيد/قريب كدرجات الح اررة مثؿ:
حار /بارد ...كغير ذلؾ ،فيذه كمٌيا كممات تفيد تقكيما كىذا التقكيـ لئف خبل مف ال ٌشحنة
المتحدث عنيا يمكف أف نقكؿ عنيا
أف األشياء نفسيا
ٌ
األخبلقية ٌ
فإنو ال يخمك مف ٌ
ٌ
ذاتية ،ذلؾ ٌ

أف أقربيا يمكف أف
جدا أك قريبة جداٌ كبيرة جداٌ أك صغيرة ٌ
"إنيا بعيدة ٌ
بعبارة قاليمية ٌ
جدا .ك ٌ

النسبية
أف قانكف
بأنو صغير كما يحكـ عمى أصغرىا ٌ
يحكـ عميو ٌ
ٌ
بأنو كبير .كىك ما يعني ٌ

المقكـ
يتح ٌكـ في سمٌـ الكممات
ٌ
التقكيمية .ذلؾ ٌ
أف تقكيـ األشياء ىك دائما تقكيـ مف زاكية نظر ٌ

لكنو يظ ٌؿ رغـ ذلؾ تقكيما غير أخبلقي ....كتقكيـ ىك أخبلقي لككنو إلقاء
كبالنسبة إليوٌ ،

بحكـ قيمي كأخبلقي عمى األشياء مثؿ :حسف قبيح ....كقد اختزلت (أكركيكني) ضركب

الكممة مف حيث مكضكعيتيا كذاتيتيا"

2

 -1المرجع نفسو ،ص .171
 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ص .141،147
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التقكيمية كثيرة في القرآف كمتكاترة
بأف الكممات
ٌ
رغـ ذلؾ اعتمد (صكلة) ىذا التٌقسيـ كأكرد ٌ

الصفات مقابؿ
كبرىف عمى ذلؾ بأف استخرج ستيف مادة لغكية .تغمب عمى ىاتو المكاد ٌ
األفعاؿ كاألسماء المشتقٌة مف المادة نفسيا.1

أف إحصاءنا ىذا ىك في كؿ الحاالت
ٌ
كيكضح (صكلة) قيمة ىذا اإلحصاء بقكلو" :عمى ٌ
ييمنا مف إيراده البرىنة
إحصاء تقريبي ال ندعي لو ٌ
الدقة كال نزعـ لو الشمكؿ ،ذلؾ ٌ
أف ما ٌ

التقكيمية في القرآف مف ناحية ٌأكلى ،كالكشؼ عف مدل نزكع المعجـ
عمى كثرة الكممات
ٌ
ضمنيا مف أقيسة
القرآني إلى إرساء بعده الحجاجي بكاسطتيا مف خبلؿ ما ينشأ عنيا
ٌ

ضمنيا مف تكجيو لحكار القرآف مع متمقٌيو كجية
خطابية أك ضمائر كما يترتٌب عمييا
ٌ
ٌ
حجاجية مخصكصة مف ناحية ثانية" .2كبالنسبة لي كمتمؽ إ ٌف إحصاء (صكلة) – مف خبلؿ
ٌ
لمصفات كتغطيتيا عمى األفعاؿ كاألسماء ،ىك
نصكصو
ٌ
التعميقية عمى إحصائو دائما – ٌ

أف طائفة
جعمنا نقبؿ
معجمية قر ٌ
ٌ
آنية متمكقعة في التقكيمات األخبلقية يقكؿ" :كمجمؿ القكؿ ٌ

تقكيمية كا ٌف التٌقكيـ ىك عمى كجو التٌدقيؽ تقكيـ
كبيرة مف المعجـ القرآني ذات خصائص
ٌ
3
التقكيمية جيء بيا لتقكيـ العالـ مف:
الصفات
ٌ
أخبلقي" كىاتو ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص 144كمابعدىا.
 -2المرجع نفسو  ،ص.144
 -3عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.122
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 أشخاص (كافركف ،ظالمكف ،فاسقكف ،مجرمكف ،فجار ،مؤمنكف ،محسنكف
مصمحكف ،أبرار كغير ذلؾ)؛
 أعماؿ( األعماؿ الصالحات /األعماؿ السيئات)؛
الطيب ،القكؿ المنكر ،الكممة الخبيثة)...؛
 أقكاؿ( القكؿ المعركؼ ،الكمـ ٌ

مسكدة)...؛
 أشياء (بيت مبارؾ ،شجرة مباركة ،الشجرة الممعكنة ،كجكه ناظرة ،كجكه ٌ

إف
 مفاىيـ (الزنى فاحشة ،الصبر جميؿ...،كما جيء بيا المتداح صفات المٌوٌ ...

الصفات الٌتقكيمية في القرآف ما يجعؿ التقكيـ بيا – عمى عكس األفعاؿ
لياتو ٌ

تقكيميا ذا درجات متفاكتة
المادة المٌغكية الكاحدة سمٌما
كاألسماء  -يش ٌكؿ في مستكل
ٌ
ٌ
فيمتد مف أقصى السمب إلى
السمـ التٌقكيمي
ٌ
يتسع ىذا ٌ
في االتٌصاؼ بالصفة ...كقد ٌ

معجمية
(إحصائية)
أقصى اإليجاب ،1"...اكتشؼ (صكلة) بطريقة تكاد تككف دقيقة
ٌ
ٌ

مرة أخرل ٌثبت تطبيقيا مدل
قرآنية
اتبية في ٌ
كصفية تسعى إلى إحداث تر ٌ
ٌ
القيـٌ ،إنو ٌ

أىمية المسألة عند (بيرلماف) .إذ
مبلءمة منيجو لمادتو ،كيشير في ىامشو إلى مدل ٌ
القيـ ترتيبا
الناحية
القيـ نفسيا مف
الحجاجية ،ترتيب تمؾ ٌ
ٌ
ٌ
أىـ مف ٌ
يقكؿ (بيرلماف)ٌ " :

سياقية يقكؿ" :فقد
تفاضميا)" ،2كينتقد (صكلة) تقسيـ (أكركيكني) العتبارات
ىرميا (
ٌ
ٌ
ٌ
أف الخطاب القرآني – شأف أم خطاب عمى
ظير لنا مف خبلؿ الجدكؿ المعمكؿ ٌ

الحقيقة  -ال تحافظ عناصر معجمو ذات الحركة الدائمة فيو عمى الطابع الذم ليا

في معجـ المٌغة حيث تبدك العناصر المٌغكية جامدة جمكدا يجعميا قابمة لمتٌبكيب
تقكيمية
أخبلقية إلى صفات
تقكيمية غير
كالتصنيؼ ...انقمبت صفات
ٌ
ٌ
ٌ

العاطفية إلى كممات ذات تقكيـ أخبلقي
أخبلقية...انقمبت بعض الكممات ذات ال ٌشحنة
ٌ

 -ينظر في ىذا األمر :تكشيييكك ايزكتسك ،المٌو كاإلنساف في القرآف.
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .125 ،122
 -2المرجع نفسو ،ص  .125نقبل عفChaimperelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de .،
l’argumentation ;p109.
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النار كبئس
بكاسطة كصفيا بصفة تفيد تقكيما
أخبلقيا مثؿ :العذاب المييف ،عذاب ٌ
ٌ
1
أدؽ التٌي تجعؿ
لسياؽٌ ،إنيا متاعب االستخداـ بعبارة ٌ
المصيرٌ "...إنو االستخداـ كا ٌ

قكة يقع في المثالب ،كىذا االكتشاؼ يعكد لطبيعة (صكلة)
المحمٌؿ ميما أكتي مف ٌ

كما أسمفنا ٌإنو يعمؿ عمى اكتشاؼ الركابط بيف العناصر المختمفة.

الحجاجية
حجة يصؿ بيا صكلة
ٌ
ىاتو النتائج أم؛ مركزٌية التقكيـ األخبلقي في القرآف ىي ٌ

ضمنيا تحت كممتيف مفتاحيتيف ىما (حسف كقبيح)
التقكيـ كنتيجة ،فالتقكيـ األخبلقي ينتظـ
ٌ

ضمنية الحسف كالقبيح ىك البعد الحجاجي يقكؿ" :يؤدم البعد التقكيمي
يستشؼ مف
كالذم
ٌ
ٌ
مما لـ نعرضو فيو إلى جعميا
األخبلقي الذم لكممات القرآف المعركضة في الجدكؿ ،كلغيرىا ٌ

إف خصكـ القرآف عمى سبيؿ المثاؿ :إذ
تنتظـ
ٌ
ضمنيا عمى محكر حسف قبيح األخبلقيٌ ...
يكصفكف بػ " :الكافركف" ك"الظالمكف" ك"الفاسقكف" ك"المجرمكف" ك"الفجار" كغير ذلؾ .يككف
معنيا
إف ىذا الفضاء الضمني الذم يظير فيو
صنفكا
قد ٌ
ٌ
ٌ
أخبلقيا في باب القبيحٌ ...

القيمة
االستحساف كاالستقباح يمثٌؿ
بضمنيتو تمؾ البعد الحجاجي الذم لؤللفاظ ذات أحكاـ ٌ
ٌ
الحجاجية
الضمنية
األخبلقية في القرآف" ،2كيستمر (صكلة) في صنع العبلقات متٌخذا مف
ٌ
ٌ

كحجة لنتيجة ىي اإللزاـ (كاف كاف عمى (صكلة) أف يستعمؿ مصطمح القبكؿ
دالليا
ٌ
عنص ار ٌ
انيا
عمى أساس منطؽ الحجاج بدؿ التٌأثر بمساعديو (ريككر كجكف فرنسيس كركابط) يقكؿ :ب ٌ

رأيو عمى جكف (فرنسيس كريكك" :يرل (بكؿ ريككر) في معرض حديثو عف نظرية العمؿ
التقكيمية ٌأنو باإلمكاف أف نربط بيف منطؽ األكامر كبيف
"التي يقكؿ بيا في شأف األلفاظ
ٌ

التقكيميةٌ ،أنو باإلمكاف أف نربط بيف منطؽ األكامر كبيف األلفاظ التقكيمية مف قبيؿ
األلفاظ
ٌ

التقكيمية.
نشتؽ صيغة األمر مف ىذه األلفاظ
منا أف
ٌ
لفظة "حسف" فيذا كاف استدعى األمر ٌ
ٌ
ضمنيا
األخبلقية الراجعة
آنية ذات أحكاـ القيمة
ٌ
ٌ
فإذا طبقنا نحف ىذا الرأم عمى الكممات القر ٌ

منطقيا منيا .كمدار ىذه
قكلية نستنبطيا
إلى مدار "حسف" ،قبيح" كجدناىا
ٌ
تتضمف قيمة ال ٌ
ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .122
 -2المرجع نفسو127،123،122،
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النيي عمى فعؿ آخر لككنو قبيحا .كىك شبيو بقكؿ
القيمة
البلقكلية بفعؿ ما لككنو حسنا ،ك ٌ
ٌ

األصكلييف بقاعدة "المبلزمة بيف الحسف كالقبيح ،كاألمر كالنيي" ،1ىذا أيضا كصؿ
بعض
ٌ
ألمكر متباينة كىك سمكؾ (صكلة) طبعا مؤدم ىذا الكصؿ األخير( .ىك عدـ فيـ ىاتو
انفعاليا عمى أساس البياف فحسب بؿ عمى سبيؿ القبكؿ).
المعاني فيما
ٌ
 خصائص ّالكممة ّالتداوليةّ :يقكؿ صكلة" :كممات المعجـ القرآني كممات نابضة
بالحياة مشحكنة بتاريخ ليا اجتماعي كأدبي كديني كحضارم عاـ .كا ٌف استقصاء
الحجاجية التٌي تكتسبيا في الخطاب القرآني
آنية بحثا في أبعادىا
ٌ
جميع الكممات القر ٌ

التداكلية التٌي ليا في استعماؿ العرب ٌإياىا أمر ال قبؿ
القيـ
ٌ
بناء عمى الخصائص ك ٌ

لنا بو في ىذا المقاـ عمى األقؿ .ليذا سنكتفي بطائفة مف كممات ىذا المعجـ عمى

نسبيا في لغة العرب كفي كجكدىـ الديني كاالجتماعي
أساس ماليا مف تاريخ كاضح ٌ

معربة عمى أف نعمؿ،
كاالقتصادم كغير ذلؾ سكاء كانت ىذه الكممات عربية أك ٌ

الحجاجية التٌي ليذه الكممات كالتي اكتسبتيا مف
الميـ ،عمى تدبر القيمة
كىذا ىك
ٌ
ٌ
تداكليا كاستعماليا في تاريخ العرب كاجتماعيـ"،2

حجاجية لرافد االستعماؿ ىذا كمنيا كاحدة عمى سبيؿ
عدة طرائؽ
كقد أثبت (صكلة) ٌ
ٌ
التمثيؿ ،يقكؿ" :الحفاظ عمى الكممة نفسيا مع نقميا مف مجاؿ الحقيقة إلى المجاز  ...قاؿ
الراغب األصفياني في شأف كممة الفسؽ ىذه" :قاؿ ابف األعرابي :لـ يسمع الفاسؽ في
كصؼ اإلنساف في كبلـ العرب ،كاٌنما قالكا فسقت الرطبة عف قشرتيا" ،3فكممة الفسؽ
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .124
 -2المرجع نفسو ،ص .125


ينظر :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ص  121كما بعدىا .كالتٌي يمكف قراءتيا

الداللية.
أحسف إذا ربطناىا بالحقكؿ
ٌ

 -3عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ص  ،122نقبل عف :الراغب األصفياني،
المفردات في غريب القرآف.421 ،
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أف الفسؽ مجالو
استعممت عمى سبيؿ االستعارة التٌي تنكسيت فيي استعارات قائمة ككجييا ٌ

الحقيقي زراعي/الرطب خارج قشرتو كمجالو المجازم اإلنساف خارج عف دينو كعف حجر

حسيا ىنا .1يقكؿ (صكلة)" :كىكذا نرل القرآف قد عمد إلى المتداكؿ
جسد الفسؽ ٌ
الشرع فقد ٌ

المجردة أك
مف كبلـ العرب فجعؿ دالٌو كمدلكلو معا ،أم داللتو التصريحية ،داال لمعانيو
ٌ
الجديدة ...ففي ىذه الطريقة نجد البعد الحجاجي ...فيبني القرآف المجيكؿ عمى المعمكـ
كغير المتداكؿ عمى المتداكؿ ،كيصكغ جديد معانيو صكغا قديما".2
التقكيمية ىي دخؿ لحركة الكممة
االقتضائية ك
 حركة ّالكممة ّالحجاجيّة :الخصائص
ٌ
ٌ
أسمكبيا ،لقد حاكؿ (صكلة) القبض عمى ىاتو الحركات
الحجاجية كالتٌي ىي خرجيا
ٌ
ٌ
الحجاجية المكجكدة في المعجـ القرآني ،كقد استدعى مف أجؿ ذلؾ المصطمحات
ٌ
الصرفية العر ٌبية القديمة ،كلكف حيف التٌطبيؽ ىي غيرىا إذ ىاتو المصطمحات كاف
ٌ

النظرية
حجاجية
آنيا مكجيا كجية
أسمكبية ليا كفايتيا ٌ
ٌ
ٌ
بقي اسميا تختبر معجما قر ٌ
النظرٌية كتدقيقيا
المعاصرة ك
إف (صكلة) يحاكؿ دائما أف يككف كفيا لكفايتو ٌ
الخاصةٌ .
ٌ

أف
كاإلبداع مف خبلليا ،كالمٌجكء إلى المصطمحات العربية  -زد عمى ذلؾ ٌ
الطبيعية  -قصد التبييء
مصطمحات االسـ كالفعؿ كالصفة ىي تقسيـ عالمي لمٌغات
ٌ

كاالستثمار كطمبا لممساعدة .
تناكؿ (صكلة) عمى ىذا المستكل:

الصفة ،كالعدكؿ عف الخاص إلى
الصفة إلى ٌ
الصفة كالعدكؿ عف ٌ
العدكؿ عف االسـ إلى ٌ

العاـ.

القيامة إلى صفات
لؤلكؿ عدؿ عف اسـ العمـ محمد إلى الرسكؿ ،كعدؿ عف اسـ ٌ
فبالنسبة ٌ
الحاقٌة ،الكاقعة ،كبالنسبة لمثالثة عدؿ مف المفرد إلى الجمع ،كعدؿ عف اسـ العمـ إلى

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .154،151
 -2المرجع نفسو ،ص .154
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العنصر اإلشارم كعدؿ عف اسـ العمـ إلى اسـ الجنس ،كالبأس أف نعرض مثاال  -عمى
القيامة إلى صفات "الحاقة" ك"اآلزفة" ك"الكاقعة"
سبيؿ المثاؿ  -كىك العدكؿ عف اسـ ٌ

القيامة
ك"الغاشية" ك"القارعة" ك"الصاخة" ك"الطامة" .لقد ٌ
حدد (صكلة) الحقؿ الداللي السـ ٌ

مفتاحية
الصفات ىي كممات
بصفاتو،
ٌ
ككأف ٌ
ٌ
القيامة كممة مركزية رئيسة في ىذا الحقؿ ،ك ٌ

بالنظر إلى
تعبر عف تقمٌبات ىاتو الكممة في السياقات ٌ
القيامة؛ فيي محيطة بيا .كالتٌي ٌ
لكممة ٌ
الظرفية بالعدكؿ األسمكبي ألجؿ صفات
تتشعب تساؤالتو
المتمقٌي (المشرؾ خصكصا) الذم
ٌ
ٌ

يخكؼ
الصفات ىي بمثابة تكضيحات
ٌ
ٌ
حجاجية ،فياتو ٌ
عاطفية أك كعنصر داللي عاطفي ٌ

غاشية ،قارعة ،صاخة ،طامة) ألجؿ نتيجة ىي الحصكؿ الفعمي "كاقعة،
معجميا في ذاتو (
ٌ
ٌ

القيامة .فكانت ىناؾ غايتاف
الصفات ىي ىكامش
داللية السـ كاحد ىك ٌ
ٌ
حاقة ،آزفة" ىاتو ٌ

العاطفية كافادة التٌحقيؽ الفعمي ،فشحف القيامة التٌي ىي "قياـ الساعة"
حجاجيتاف ىما اإلفادة
ٌ

حجاجية ىما
الصفات لغاية
أسمكبية تمؾ
تـ بصفة
"قياـ الناس" البعث بياتو
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الصفات ٌ

/النتيجة بمساعدة كتب التٌفاسير
الفائدتاف المذككرتاف منذ قميؿ؛ كقد كصؿ (صكلة) ليذا األمر ٌ

المعجمية ،ابف عاشكر ،البيضاكم ،الزمخشرم .التٌفسيرٌية
كالمعاجـ ،كمساعدة ابف منظكر
ٌ

األسمكبية إلى تمؾ النتيجة ككاف دكر (صكلة) إقامة العبلقة
الحجاجية
الداللة
ىؤالء كجيكا ٌ
ٌ
ٌ

بيف الركابط ىاتو كالخطاب القرآني/معجمو المتمثٌؿ فيما يمي:

 الحاقة" :الساعة الكاجبة الكقكع الثابتة المجيء التٌي ىي آتية الريب فييا".1
 اآلزفة " :صفة لمكصكؼ محذكؼ تقديره الساعة اآلزفة أك القيامة اآلزفة"بمعنى
القريبة "كالقرب مراد بو التحقؽ كعدـ االنقبلب".1

 -ينظر :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .417 ،112
 -ينظر :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .122 ،122 ،124 ،124
1
أىـ خصائصو
 -الزمخشرم ،الكشاؼ ،ج ،2ص .123نقبل عف ،عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

األسمكبية ،ص .122
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 الواقعة" :إذا حدثت القيامة سماىا كاقعة لتحقؽ كقكعيا".2
تغطية
 الغاشية" :عمـ بالغمبة عمى ساعة القيامة ( )...مشتقٌة مف الغشياف كىك
ٌ

ألنيا
سميت غاشية عمى كجو االستعارة ٌ
متم ٌكنة .كىي صفة أريد بيا حادثة القيامة ٌ

فكأنيا غاش يغشى عمييـ عقكليـ....فيي
إذا حصمت لـ يجد الناس مف ار مف أىكاليا ٌ

صفة لمكصكؼ".3

يقدر لفظا مؤنثا ليكافؽ كصفو المذككر نحك الساعة أك
القارعة" :صفة لمكصكؼ محذكؼ ٌ
القيامة .كالقارعة أم التٌي تصيب الناس باألىكاؿ كاألفزاع أك التٌي تصيب المكجكدات بالقرع

النجكـ....فشبو ذلؾ بالقرع".4
مثؿ ذلؾ الجباؿ كخسؼ األرض كطمس
ٌ

الصاخة" :كالصاخة صارت في القرآف عمما بالغمبة عمى حادثة يكـ القيامة كانتياء ىذا
العالـ".5
الطامة" :الداىية التٌي تطـ عمى الدكاىي أم تعمك كتغمب()....كىي القيامة لطمكميا عمى

كؿ ىائمة".6

 -1ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير،ج ،42ص  ،114ج ،41ص  .123 ،122نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف
مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .122
2
أىـ خصائصو
 -البيضاكم :أنكار التنزيؿ ،ج  ،2ص . 114نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

األسمكبية ،ص 122

 -3ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،ج ،47ص ،432 ،432نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ
خصائصو األسمكبية ،ص122
 -4ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،ج 43ص  .112نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو
األسمكبية ،ص .122 ،122
5
أىـ
 -ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير  ،ج ،47ص  .142 ،142نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

خصائصو األسمكبية ،ص .122

6
أىـ خصائصو
 -الزمخشرم ،الكشاؼ ،ج ،2ص  .412نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌ

أعدىا ركابط مساعدة كآياتيا ىي.:
األسمكبية ،ص .122كىاتو التٌعريفات منقكلة عف صكلة كالتٌي ٌ
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النسقية لخطاب (صكلة) تطبيقٌيا كنظرٌيا ،ندعـ ىذا األمر بمثاؿ
ىذا إثبات ثاف عف القيمة
ٌ

الحجاجية عمى أساس
ينسقو أك كما ىك مجمكع تحت مصطمح (صكلة) التالي :حركة الكممة
ٌ
االستعماؿ أك االستخداـ:

األمي :
النبي
قدميا صكلة؛ كعنكاف ىذا المثاؿ ىك الرسكؿ
كمثاليا مف بيف األمثمة التٌي ٌ
ٌ
ٌ
العممية فينظٌـ العبلقات
بالنصكص
فصكلة بيذا المثاؿ كاف كاف في سكابقو يكثر االستشياد ٌ
ٌ

المرة سمٌـ نفسو لتحميؿ
نصا
إبداعيا مف تمؾ ٌ
ٌ
المكجكدة بينيا ليستخرج ٌ
النصكص ،إالٌ ٌأنو ىذه ٌ
ﭧﭨ

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ [الحاقة] 9 - 0 :

ﭧ ﭨ ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭱ ﭼ [غافر]01 :
ﭧ ﭨ ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [النجم]71 – 75 :
ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الواقعة]0 – 0[ :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الحاقة]07 [ :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ الغاشية]0 – 0[ :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ القارعة]9 – 0[ :
ﭧ ﭨ ﭽ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ [الحاقة]1 :
ﭧ ﭨ ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ عبس]91 – 99[ :
ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ النازعات]97 –91 [ :
أف صكلة عمى مستكل تفاصيؿ التٌطبيؽ الدقيقة راىف كثي ار عمى آراء المحمٌميف مف المف ٌسريف خصكصا ،كىذا أمر
نشير إلى ٌ
ألف تحميؿ
ألنو تحرل ٌ
طبيعي ك(صكلة) محؽ فيو ٌ
الدقة؛ كالقرآف البد مف تحريو مف األقربيف إلى عصره كغير عصرهٌ ،
أف (صكلة) أخذ
كممة منو أمرىا عظيـ ،فصكلة يكثر مف المراجع العربية التفسيرية ،الركابط التٌي يتحرل منيا .كنشير إلى ٌ

ككأنو دمج بيف الكبلـ المٌغكم/
مكانا آمنا تمكقع فيو بيف النص القرآف كالنص العممي المحمٌؿ ،ليقكؿ رأيا بيف المسافتيف ٌ
القرآف كالكبلـ العممي.
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فيقدـ مثاال عمى
المفسريف كزاد أف دعمو شرحا يقكؿ" :يمٌخص ابف عاشكر ىذا كمو كيزيد ٌ
ٌ

األكؿ في نفس بعض أىؿ الكتاب كسمككيـ
مدل األثر الحجاجي الذم كاف آلية المثاؿ ٌ

أف
فيقكؿ" :كمف نكت القرآف الجمع في ىذه اآلية بيف كصفي ٌ
النبكة كالرسالة لئلشارة إلى ٌ

بالنبي ليصدؽ عمى أنبياء بني إسرائيؿ كغفمكا عف
كعبركا عنو
الييكد ٌ
بدلكا كصؼ الرسكؿ ٌ
ٌ
األمي كقد كانت ىذه اآلية سبب إسبلـ الحبر العظيـ
مفاد قكلو "مثمؾ" كحذفكا كصؼ
ٌ
سماه غاية
األندلسي ( ٌ
السمكأؿ) ابف يحي الييكدم كما حكاه عف نفسو في كتابو الذم ٌ

الرد عمى النصارل كالييكد" ،1فاآليتاف " ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
المقصكد في ٌ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮡ ﭼ [األعراف.]075 :

ﭧ ﭨ ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
صحة
﯁ ﯂  ﭼ [األعراؼ ،]836 :ىما حجاج لمييكد ك ٌ
النصارل عمى ٌ
2
األىـ
الميـ
لكف
،
نصت التكراة كاإلنجيؿ عمييما .لكف التٌحريؼ أصابيما
بعثة النبي ،كقد ٌ
ٌ
ٌ

أف (صكلة) نظٌمو عمى
مس المعجـ كالتركيب كالصكرة ،ذلؾ ٌ
بالنسبة لممستكل التٌطبيقي الذم ٌ
التداكلية المساىمة في
الحجاجية في ذاتيا كلذاتيا ،كقسـ الخصائص
قسميف :قسـ بنية المٌغة
ٌ
ٌ
حجاجيا ،كاستخدـ لتحميؿ ذلؾ المقتضى كالتٌقكيـ الحجاجي ،كاستعمالو
شحف البنية المٌغكية
ٌ

كتسييرىا
التداكلية
لممقتضى كالتٌقكيـ ىك استخداـ لدكرك ،كاستعماؿ (صكلة) لمخصائص
ٌ
ٌ

حجاجيا ىك استعماؿ لػ( :برلماف) ك(دكرك) في آف ،كاذ ذاؾ فيدؼ صكلة ىك استعماؿ
ٌ
حجاجية القرآف كأسمكبيتو مف جية كاختبار حكارية
جميع الفرص مف أجؿ امتصاص كاثبات
ٌ
أف (صكلة) في اعتماده عمى
األنساؽ
ٌ
الحجاجية الغر ٌبية مف جية ثانيةّ.كالبأس أف نشير إلى ٌ

1
أىـ خصائصو
 ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،ج ،3ص  ،144نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ ٌاألسمكبية ،ص.442

 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.444
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آ ارء المحمٌميف في بعض تفاصيؿ التٌطبيؽ عمى القرآف الكريـ أمر طبيعي بؿ غاية في
بد مف االرتباط بعمماء
آنية ،كعميو فبل ٌ
ألف األمر يتعمٌؽ بتحرم السياقات القر ٌ
المنطقية؛ ٌ
عصر القرآف أك غير عصره .فالخطاب القرآني أمره عظيـ ،ككؿ كممة تحمٌمو أمرىا عظيـ.

السيطرة عمى القضايا
 .2التركيب:
يستمر (صكلة) في إحداث التٌنسيقات ،كذلؾ بغية ٌ
ٌ

المرة مف منظكر تركيبي األمر الذم جعمو يعقد فصكال
األسمكبية
ٌ
ٌ
الحجاجية؛ كىاتو ٌ
كثانيا
الكمي بالزيادة داخؿ الجممة كأبعادىا
الحجاجية"ٌ .
ٌ
أربعة ىي كما يقكؿ" :العدكؿ ٌ

الحجاجية" .كثالثا "العدكؿ الكمي
"العدكؿ الكمي بالزيادة بيف الجمؿ كأبعادىا
ٌ

يتغيا مف
بالنقصاف كأبعاده الحجاجية" ،كرابعا "العدكؿ النكعي كأبعاده الحجاجية" كىك ٌ

تسمية
األسمكبية كما كردت في كتب عمكـ القرآف تحت
"لـ شتات الظٌكاىر
ٌ
ٌ
ىذا األمرٌ :


بمـ الشتات
كاحدة جامعة ليا ميما كاف اختبلفيا نا
كبير كفرؽ مف بينيا ن
بعيدا" ٌ .إنو ٌ

تطبيقي ا ىك بمثابة عنصر داللي آخر ىك العنصر الحجاجي
يككف قد أحدث نسقا
ٌ

ناحية كبما يرمي إليو
يقكؿ صكلة" :ربطنا العدكؿ الطارئ عمى الكبلـ بأثر المقاـ مف ٌ
كعينا لو كظيفة أخرل
ناحية أخرل فجعمنا لو بعدا آخر ٌ
مف تأثيرات في المقاـ مف ٌ

الحجاجية التي
الجمالية في الكبلـ .كىي الكظيفة
غير بناء الكظيفة الشعرٌية أك
ٌ
ٌ
ينيض بيا الكبلـ المبني عمى العدكؿ .كبذلؾ ننتقؿ بالعدكؿ مف عدكؿ غايتو إحكاـ

صنعة الكبلـ كصنع جمالو إلى العدكؿ بما ىك مدار الحجاج كمناط إقناع" .كمنو
نكد أف نعرض أداءه التطبيقي .فالجممة كما ىي عند (ابف جني) ك(الزمخشرم)
ٌ


معرفا ٌإياه ":كؿ
ك(ابف يعيش)؛ خصكصا مع ابف ٌ
جني التي ىي عنده (كبلـ) يقكؿ ٌ

 -عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.424
 -المرجع نفسو ،ص.421
 -عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.421
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1
ييمو
لفظ استقؿ بنفسو كجنيت ثمرة معناه فيك كبلـ"  .كينجـ عف ىذا تركيب آخر ٌ

ىك ":تركيب الجممة  -بالمفيكـ الذم رأيناه ليا -مع الجممة أختيا تككف منيا بسبيؿ
ييمنا مف
مف جية الداللة كالتركيب كتنشأ بينيما ضركب مف العبلقات – فما ٌ

التركيب في ىذا الباب ىك ما تشكمت بو "الجممة" بالمعنى الذم أردناه ليا ،كما

إف اإلطناب كاإليجاز سمة الكبلـ
تعالقت بكاسطتو كبمقتضاه الجممتاف أك الجمؿٌ ...
تميزه عف" شيء عرفي مقيس عميو" كما يرل
البميغ
المميزة لو عمى صعيد التركيبٌ ،
ٌ

السكاكي ،كىك كبلـ األكساط مف الناس .كحديث السكاكي عف شيء عرفي مقيس

أف اإليجاز كاإلطناب ىذيف يمثٌبلف عدكال
عند تحديده اإليجاز كاإلطناب يقتضي ٌ
بالنسبة إلى ىذا الشيء العرفي المقيس عميو كىك كبلـ العامة العادم...بناء عمى ىذا

إما إطناب أك إيجاز كال كجكد
يككف الكبلـ القرآني كمو قائما عمى العدكؿ فيك ٌ
أف المساكاة ىي" المتعارؼ مف كبلـ األكساط مف الناس الذيف
لممساكاة فيو .ذلؾ ٌ
ليسكا في رتبة الببلغو" .2لقد كاف ىذا المقياس بمثابة تحريض الختيار (صكلة)

لمسكاكي ،ىذا المقياس ىك الجممة في
مقياسا آخر منيجيا بدؿ المقياس العرفي ٌ

الكمي بالزيادة كالنقصاف
يعرؼ العدكؿ
مظيرىا الخبرم االبتدائي ،كعمى ىذا المقياس ٌ
ٌ
يجازا؛ أف نصكغ
يقكؿ" :كنحف نسمـ بقياـ التٌركيب القرآني عمى العدكؿ
إطنابا كا ن
ن

الضبط ىك الجممة في مظيرىا الخبرم االبتدائي
مقياسا آخر أكثر دقٌة كأقرب إلى ٌ
النظر
حكية ،مفيدة معنى في ذاتيا كبصرؼ ٌ
الناحية ٌ
البسيط المجرد باعتبارىا ،مف ٌ
الن ٌ

القكلية المختمفة المرتبطة بالمقامات المختمفة لـ تتك ٌخ فييا زيادة كال
عف استخداماتيا
ٌ

االبتدائية المذككرة .فإذا زيدت بتأثير المقاـ أك
نقصاف بالنسبة إلى صكرتيا الخبرٌية
ٌ
لخمؽ مقاـ لفظا إلفادة معنى زائد عمى معناىا األصمي الذم ليا في صكرتيا الخبرٌية

 -1ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص 11نقبل عف :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية

ص.442

 -2عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.421،427
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كميا بالزيادة كاذا أنقص منيا بفعؿ المقاـ أك
االبتدائية تمؾ
سمي ذلؾ عندنا عدكالن ٌ
ٌ
ٌ
سمينا ذلؾ عدكال كميا بالنقصاف".1
لصنع مقاـ أيضا لفظ لفائدة
ٌ
معنكية ما ٌ

كأكجد (صكلة) فرقا دقيقا بيف العدكليف "فعدكؿ الكبلـ بالزيادة – شأف العدكؿ بالنقصاف –
ليس عدكال بالنسبة إلى المقاـ كاٌنما ىك عمى العكس مف ذلؾ عبلمة عمى مطابقة الكبلـ

لممقاـ أك محاكلة لمتٌأثير في المقاـ بفضؿ ما تنتجو خصيصة العدكؿ تمؾ مف طاقة

2
كيتـ
المطمؽ،
المفعكؿ
البدؿ،
العطؼ،
ككيد،
الت
يؽ
ر
ط
عف
يادة
ز
بال
عدكؿ
ال
كيتـ
.
حجاجية"
ٌ
ٌ
ٌ

ذييؿ أك تحت ما سمي عند القدماء اإلطناب؛
أيضا بالتٌكرار كالتٌبسيط كالتٌتميـ كاالعتراض كالتٌ ٌ

كيتـ بإيجاز الحذؼ ،إيجاز
أما عدكؿ ٌ
ٌ
النقصاف كىك مطابؽ لئليجاز باصطبلح القدامىٌ ،
منيجية كىي عدـ التٌحكـ فيو.3-
القصر ،كاف كاف (صكلة) أىممو لضركرة
ٌ

النكعي كيتجمٌى مثبلن في العدكؿ عف التٌعبير
الكمي يكجد العدكؿ ٌ
كفي مقابؿ العدكؿ ٌ

بالفعمية كىذا يدخؿ
االسمية إلى التعبير
بالخبر إلى التٌعبير باإلنشاء كعكسو ،التعبير بالجممة
ٌ
ٌ
ضمف العدكؿ الجدكلي ،أم عدكؿ جدكؿ في التٌعبير إلى جدكؿ آخر ،كعدكؿ نسقي كيحصؿ

داخؿ الجممة الكاحدة مثؿ :التٌقديـ كالتٌأخير ،التٌضميف .كما يحصؿ بيف جممتيف أك جمؿ

الفعمية.4
االسمية إلى
مثؿ :االلتفات كاألسمكب الحكيـ ...كاالنتقاؿ مف الجممة
ٌ
ٌ

منيجيا ،كلذلؾ نحف كمتمقٌيف نجده بيذا؛ تمكقع بيف
سقية
بأف (صكلة) يميؿ إلى ٌ
ٌ
الن ٌ
نكرر ٌ
ٌ
كتب القدماء ك القرآف فجمع مف كتب القدماء مجمكعة المصطمحات كالتٌطبيقات المٌغكية
كيصدؽ ىذا بقكلو صراحة":
كقربيا أك ربطيا في حقميف؛ عدكؿ كمي كعدكؿ نكعيٌ ،
المشتٌتة ٌ

الكمي بالزيادة ىذا ٌأنو يتيح لنا أف نجمع تحت مصطمح كاحد
ٌ
إف مف محاسف مفيكـ العدكؿ ٌ

خاصة عمى دراستيا
عامة ككتب عمكـ القرآف
ظكاىر
ٌ
ٌ
أسمكبية مشتٌتة دأبت كتب الببلغة ٌ
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية  ،ص .424
 -2المرجع نفسو ،ص .423

 -3المرجع نفسو ،ص .422 ،421 ،425
 -4عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .423
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النكع الثاني مف الكتب كتاب "معترؾ
منفصمة احداىا عف األخرل كقد نستثير مف ىذا ٌ
األقراف في إعجاز القرآف" لمسيكطي".1

النعت مطبقا عمى آيات مف القرآف الكريـ يقكؿ" :كالمقتضى
كقد ٌ
قدـ صكلة مثاال مف خبلؿ ٌ
جدا في القرآف كما سبؽ أف ذكرنا
مكجكد أيضا في النعت يؤتى بو تأكيدا لمنعكتو كىذا كثير ٌ

كأكثره في نعت العذاب.
مثال :11ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [البقرة.]812 :
مثاؿ  :12ﭧ ﭨ ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [هود.] 11 :
مثاؿ  :11ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ
أف مف معاني التٌنكير التكثير كالتعظيـ .مف ذلؾ قكؿ الزركشي عف
[فصلت .]05 :كمعمكـ ٌ
تنكير كممة "عذاب" في قكلو :مثاؿ :2ﭧ ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ
[البقرة" ،]02 :معناه التٌعظيـ ،أم ال يكقؼ عمى حقيقتو" كىك ما يجعؿ نعت العذاب بصفتي
"أليـ" ك"شديد" في األمثمة األربعة المذككرة آنفا كالزائد لككف معناه قد فيـ بعد مف منعكتو كقد
أف اعتباره
ٌ
عد مف أجؿ ذلؾ تككيداٌ .
لكنو في رأينا تككيد عمى صعيد المنطكؽ فحسب .عمى ٌ

فإف ىذا النعت يأتي
أما عمى صعيد الضمني ٌ
مجرد تككيد ال يغني عف إمكاف رفضو فتيبلٌ .
جدا مف الناحية الحجاجية كذلؾ لعدـ قدرة الخصـ عمى دحضو كرفضو
لينتج مقتضى ميما ٌ
فيك مف قبيؿ المقتضى يبقى.2"...

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.425
 -2المرجع نفسو ،ص.473 ،472
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مادة الصكرة
لمصكرة في القرآف نجد (صكلة)
يصنفيا إلى أمريفٌ :
ٌ
 .1الصورةّ :بالنسبة ٌ
بمادة الصكرة في القرآف مضمكنيا الذم
كشكميا .يقكؿ صكلة في
المادة" :كنعني ٌ
ٌ
األكؿ .كالمقصكد بعالـ الخطاب ىنا
يعتمد فيو لغاية اإلقناع ،عالـ خطاب متمقٌيو ٌ

العقدية التٌي يأتي مضمكف
مجمؿ كفاءات المتمقٌيف
الثقافية ك ٌ
النفسية ك ٌ
المعرفية ك ٌ
ٌ
معتمدا عمييا بطريقة يككف مضمكف
بل بيا
الصكرة في القرآف
مستندا إلييا مشك ن
ن
ن
كتبعا لذلؾ يككف نفاذه إلى قمكبيـ
الصكرة ىذا غير غريب عنيـ فيك معمكـ لدييـ .ن

كعقكليـ في سيكلة كيسر كيحصؿ إقناعيـ بما أريد إقناعيـ بو دكف صعكبة أك

عسر".1
الحسي (الزراعي كالحيكاني كالتجارم
الصكرة منتزعة مف المجاؿ
مادة
كعميو كانت ٌ
ٌ
ٌ
الصكرة يقكؿ صكلة" :فنعني بو البناء الذم
أما بالنسبة لشكؿ ٌ
كاالجتماعي كالثقافي ٌ
الرمزم) ٌ

يؤدم إلى اإلقناع .كأظير ما
الصكرة تمؾ تش ٌكبلن
حجاجيا مف شأنو أف ٌ
تتش ٌكؿ كفقو ٌ
ٌ
مادة ٌ
األسمكبية
بحؽ مف خصائص القرآف
يعد
ٌ
يككف ىذا في ال ٌشكؿ التٌمثيمي الذم يمكف أف ٌ
ٌ

البارزة ،فاألمثاؿ كثيرة في القرآف  ...كلع ٌؿ كثرتيا ىي التي دفعت بكثير مف القدماء كحتٌى

المحدثيف إلى عقد كتب مفردة في أمثاؿ القرآف .لكف ىذا ال ينبغي أف يحجب عنا دكر شكؿ
السيما كىي كثيرة الكركد في
المحاجة كاإلقناع،
الصكرة االستعارم ،التٌشبييي كالكنائي في
ٌ
ٌ
ٌ

األسمكبي ة البارزة أيضا ،كخصكصا ما جاء منيا قائما عمى
القرآف فيي مف خصائصو
ٌ

االستعارة ،فاالستعارة كثيرة في القرآف كما قاؿ الجرجاني ككذلؾ التشبيو المؤكد" ،كاذا أخذنا

حد ذاتو ،يقكؿ صكلة في
نتحدث عف مفيكـ الصكرة في ٌ
مادة الصكرة كشكميا ،فينبغي لنا أف ٌ
ٌ
"إنو تعبير استبدالي يقكـ فيو "الشيء المشاىد" أك "المممكس" أم الصكرة بديبلن
ىذا األمرٌ :

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.235
 -المرجع نفسو ،ص.235
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بالصكرة لمكشؼ عف ككامف نفس
عف الفكرة أك المعنى أك المفيكـ ،...سكاء جاء ىذا التعبير
ٌ
المتكمٌـ أك لمجرد اإلمتاع أك لمتأثير كالمحاجة كاإلقناع".

اعيا يقكؿ (صكلة)" :يكثر في القرآف ضرب األمثاؿ لحاؿ الدنيا في
كلمتٌكضيح ٌ
نقدـ مثاال زر ٌ
النضرة كالحياة ثـ
بيجتيا ك ٌأنيا زائمة بصكرة الماء ٌ
ينزؿ مف السماء فتككف منو الخضرة ك ٌ
سرعاف ما تزكؿ تمؾ الخضرة كتمؾ الحياة مف قبيؿ قكلو:

ﭧﭨﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [يكنس:
يتكرر في حياة العرب مف سكاف شبو الجزيرة
الصكرة ىي دكف ش ٌ
ٌ ،]22
إف ىذه ٌ
مما ٌ
ؾ ٌ
أىميا عمى
العر ٌبية الذيف نزؿ فييـ القرآف ،فقد كانت زراعتيـ عرضة لكثير مف اآلفات ٌ

اإلطبلؽ الجفاؼ الذم سرعاف ما يعقب الغيث فيذىب بثمرتو  ...ىذا المشيد مف أعمؽ

مادة
أشدىا كقعا عميو .فمف ىنا جاء في رأينا اعتماد القرآف ٌإياه ٌ
المشاىد بذاكرتو كمف ٌ

لصكرتو في سياقات التٌنفير مف الدنيا كاإلقناع بزكاليا" .1فالمٌو سبحانو كتعالى خاطب عقكليـ
صنؼ
حسب معجميـ الذم يركف بو العالـ ،كىك معجـ فيو كثير مف األمكر
الحسية كما ٌ
ٌ

(صكلة) ىاتو المادة؛ فعمى مستكل التٌجارة مثبل :نجد الميزاف ،كعمى مستكل المجاؿ
ضيؽ (شبو
الخصكصية
إف ىاتو
الحجاجية ىي مف أجؿ جميكر ٌ
ٌ
ٌ
الرؽٌ .
االجتماعي نجد ٌ
لممادة
الجزيرة) كما إف
أما بالنسبة ٌ
ٌ
يستقر اإلقناع كيتم ٌكف حتٌى يصير إلى الجميكر الككنيٌ .

الرمزٌية في ثقافة
أف
الرمزية
ٌ
الثقافية فقد اعتبرىا (صكلة) مكاضع يقكؿ" :عمى ٌ
المقكمات ٌ
ٌ

مجمكعة بشرية ما قد تتحكؿ في كبلميا إلى مكاضع أك ما يشبو المكاضع التي ال يمكف

كيتقيد بيا كيكافؽ عمييا ،فيي معاف مسكككة لكف عمى كجو المجاز
لمفرد إالٌ أف يخضع ليا ٌ
 -المرجع نفسو ،ص .221
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .272 ،274
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خاصة) كاالتٌجاه (يميف /شماؿ خاصة)
شأف المعاني الحافة التٌي لؤللكاف (البياض كالسكاد
ٌ

الرتبة أك االتٌجاه أيضا (أعمى/أسفؿ خاصة)  .فيذه كمٌيا كما أشبو يمكف أف نعتبرىا مف
كٌ
جدا  ...تؤكد
عامة ٌ
المكاضع عمى أساس ٌ
أف المكاضع ىي كما يقكؿ ىشاـ الريفي" :قضايا ٌ

متغيرة مف زمف إلى زمف كمف مكاف إلى
الجدلية كالخطبية" ،1كالمكاضع
المقدمات
منيا
ٌ
ٌ
ٌ

لمتميز كالتفرد مثؿ" :كـ
مكاف ،كمف مجمكعة إلى مجمكعة رغـ االشتراؾ في الزماف كالمكاف ٌ

2
حجاجية بيذا العدكؿ أك االنتقاؿ
أىمية
ٌ
مف فئة قميمة غمبت فئة كثيرة"  .فانتقاؿ المكاضع لو ٌ

الحجاجية في استعارة مكاد المٌكف
األىمية
"إف
كيضيؼ (صكلة)
ٌ
ٌ
ٌ
مكضحا بالنسبة لؤللكافٌ :

الغـ كااليماف كالكفر كالغمبة كاليزيمة
كاالتجاه مف حيث ىي مكاضع قكؿ لمتٌعبير عف البيجة ك ٌ

كالكرامة كالحقارة كغير ذلؾ"

3

إف الفاحص المتأم ٌؿ لخطاب (عزالديف
ّ-2الخطابّالحجاجيّالمسانيّعندّعزالدينّالناجحٌ ّ:

عدة
الناجح) ،كالباحث في كيفية تمقيو لمخطاب الغربي
كتسييره عر ٌبيا؛ يممؾ أف يعثر عمى ٌ
ٌ

يتكخاىا الناجح تحقيقا .فالناجح يرمي إلىّ:
بؤر ،تمثٌؿ ىذه البؤر ربما غايات ٌ

تمييدية نظرٌية لمخطاب الحجاجي القانكني الغربي خصكصا؛
 تحقيؽ كفاية
ٌ

(مادة
 تحقيؽ كفاية
يطبؽ عمييا الجياز التٌقني الذم تمقٌاه ٌ
تطبيقية كذلؾ بتحديد ٌ
مادة ٌ
ٌ
قانكنية)...؛

النظرم بالتٌطبيقي مف
 تحقيؽ أبعاد
إبداعية مف خبلؿ إحداث مسافة يتقاطع فييا ٌ
ٌ
كفرضيات كنتائج الخطاب الحجاجي الغربي
جية ،كمف جية أخرل تأصيؿ برامج
ٌ
األصكلية ...كبعبارة أخرل في كسط
سانية
ٌ
المتمقٌى في المبلمح العر ٌبية التراثية المٌ ٌ

الببلغية،
األصكلية،
سانية،
الخطابات
ٌ
ٌ
العممية العر ٌبية في مجمكعيا؛ خصكصا المٌ ٌ
ٌ
 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .242
 -2المرجع نفسو ،ص .243
 -3المرجع نفسو ،ص .224
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أف
حكية ...،كذلؾ بغاية فتح اآلفاؽ لبلزدىار .كالذم يبلحظ
ٌ
الن ٌ
المدكنة بتمعف يجد ٌ
ٌ

عممية تزاحـ
حداثية يجدىا خطابات
اثية أك
ىاتو الخطابات
ٌ
ٌ
العممية العر ٌبية سكاء تر ٌ
ٌ
الخطابات الغر ٌبية ذاتيا في بناء خطاب (عزالديف الناجح) ،كذلؾ لما ليا مف قيمة.
فمـ ترد ىاتو الخطابات مساعدة كفقط بؿ كردت مساىمة في بناء خطاب الناجح.

التنافسية مع الغرب.
فيي بذلؾ تكسب القيمة الحكارٌية
ٌ

يتغيا البرىنة عمييا أك إحداث القبكؿ فييا بمغة
تكاد تككف ىذه األمكر التزامات باحث ٌ
الحجاجييف ،فماىيّأحوالياّفيّمدونتو؟.
ٌ

األكؿ لنككف عمى صمة قريبة منو
نحاكؿ أف نقبض عمى كؿ ىاتو األمكر ،كذلؾ بتمثؿ تمقيو ٌ
أثناء التٌمقي ،ككؿ ذلؾ مف خبلؿ جيتيف:

بالنصكص/الخطابات المتمقٌاة ،فخطابو يحكز خطابات،
 الجيةّاألولى:عبلقة مدكنتو ٌ
عممية ،يجمعيا
تعبر عف كجيات نظر
اتية أصكات
ٌ
ٌ
متعددة مختمفةٌ ،
أك بمغة أصك ٌ

حدد
كيسيرىا
حقؿ كاحد ىك حقؿ الحجاج
عمميا متكمٌـ حقيقي ىك (الناجح) .فكيؼ ٌ
ٌ
ٌ
الناجح تعاكف كتنافر تمؾ األصكات في خطابو؟

بمسير
 والجية ّالثانية :ىي متكلٌدة عف ىاتو التي منذ قميؿ كالتي ىي مرتبطة
ٌ
الخطاب ،كالتي يعمؿ مف خبلليا عمى تشعيب خطابو ليس فكضى أك اضطرابا كاٌنما

آليات كخيارات تتيح الفرصة لتكافؽ األصكات ،فتغدك األصكات بالنسبة
مف خبلؿ ٌ
يتـ ذلؾ بتكجيو
لممتمقٌيف ٌ
داللية مكجكدة مف أجؿ عناصر ٌ
كأنيا عناصر ٌ
داللية أخرلٌ ،
يحككو المبدع ليس حياكة خارجية كاٌنما بالتٌنبو إلى الركابط المكجكدة في بنية ىاتو

الداللية ذاتيا.
العناصر
ٌ

الحجاجية
كعميو يمكف أف يككف خطاب (الناجح) كممات كجمبل ممتمئة باألصكات الغر ٌبية
ٌ

كيفية
سانية
القانكنية  ...كيككف دكر (الناجح) اكتشاؼ أك إحداث الركابط التٌي ٌ
تحدد ٌ
ٌ
المٌ ٌ
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استعماؿ تمؾ األصكات كابداعيا كتابة ،ككظيفتنا نحف إزاء ذلؾ كمٌو ىك كصؼ تمؾ األمكر
اإلبداعيةٌ ،إننا نسعى إلى التمقي الكصفي في ذاتو كلذاتو.
في كتاباتو
ٌ
أف
ّأ .األصوات ّالحجاجية ّالمكونة ّلخطاب ّالناجحّ :قبؿ البدء ّفي التٌحميؿ نشير إلى ٌ

الحجاجية الغر ٌبية؛ كقد
النظر
النظريات كأكجو ٌ
كمية مف ٌ
ٌ
خطاب (الناجح) يحكز ٌ
النظريات ىي ىناؾ في أرض نشأتيا عبارة عف
استفاد منيا في بناء خطابو .كىاتو ٌ

منيجية كمصطمحات كجيا از
عيتيا فأصبحت؛ نظرٌيات تممؾ مبادئ
ٌ
مدارس حقٌقت شر ٌ
النظريات بحكـ
كاصفا متكاضعا عميو مف قبؿ صانعيو
عمميا ،كقد أصبحت ىاتو ٌ
ٌ
مركر الكقت كتحقيؽ االستقرار بمثابة مكاضع يرجع إلييا مستعمؿ الحجاجّ.

يجية التٌحميؿ مف
حد ما إلى المكاضع بالمٌغة
إف ىذا يشير إلى ٌ
الحجاجية .كعميو نستعير من ٌ
ٌ
ٌ

(دكرك كأنسككمبر) فنصبح نعتقد في خطاب (الناجح) ٌأنو خطاب" :محككما بمجمكعة مف
تؤدم
المبادئ العامة (ىي التي نصطمح عمييا بالمكاضع أك األمكنة المشتركة) كىذه المبادئ ٌ

1
سانية
دكر
اجية المٌ ٌ
تتـ مف المقدمات إلى النتائج"  .كحسب الحج ٌ
المسكغ أك المعمٌؿ لمنقمة التٌي ٌ
ٌ

يصبح المكضع" :ىك ...الذم يرد في صكرة مبدأ عاـ يصؿ ممفكظا بآخر كيحقٌؽ ما سبؽ
تحدد قيمة الجمؿ ضمف التٌعالؽ البنيكم العاـ الذم يحاكؿ ىذا
اكبية ٌ
أف قمنا ٌإنو عبلقات تر ٌ
التكجو أف ينظر مف خبللو إلى نسؽ الجمؿ داخؿ المٌغة (مثمما ىك الحاؿ بيف العبلمات
ٌ
اكبية
غكية في المٌسانيات السكسيرٌية ،أم بالصكرة نفسيا التٌي تحقٌؽ بيا العبلمات التر ٌ
المٌ ٌ

لمنسؽ
ك
سانية قيمة ىذه العبلمات في التٌصكر السكسيرم ٌ
االستبدالية بيف العبلمات المٌ ٌ
ٌ
المٌغكم ،...بحيث تككف داللة الجممة في آخر المطاؼ ىي رزمة مف المكاضع التٌي

المعجمييف فيصبح ٌأنو" :إذا كانت
تستدعييا ىاتو الجممة" .2كيمكف أف يتطكر ىذا القكؿ بمغة
ٌ
المكضعية ىي ...عبارة عف رزمة مف المكاضع التي
الفرضية
داللة الجممة في سياؽ
ٌ
ٌ

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،ص .137
 -2المرجع نفسو ،ص .135
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الفرضية نفسيا ىك
فإف معنى أم كممة أك كحدة مف المعجـ حسب
ٌ
تستدعييا ىذه الجممةٌ ،
كذلؾ عبارة عف شعمة مف المكاضع ،فالمكضع إذف يسيـ في تحديد معاني الكممات في ىذا

المنظكر ،كيترتٌب عمى ذلؾ ٌأننا نككف أماـ تحكيؿ منظكرم عميؽ في تصكرنا لمٌغة تتجاكز

المعجمي ة الدارجة التي تخضع لممنظكر اإلحالي في الغالب ،إذ تحيؿ الكممات في
النظرٌية
ٌ
ٌ

الكبلسيكية عمى مكضكعات ،أك قؿ شعمة مف الخصائص الثابتة ،بخبلؼ ذلؾ
النظرية
ىذه ٌ
ٌ
معجمية في التٌصكر المكضعي لممعجـ عبارة عف شعمة مف المكاضع
فإف معنى أم كحدة
ٌ
ٌ

يتـ التٌمفظ بيا
كما قمنا ،أم مجمكع المكاضع التي تسمح ىذه الكحدة بإعماليا ،فكؿ كممة ٌ
تفتح المجاؿ إلعماؿ مكضع مف المكاضع ،فيي ال تحيؿ إلى مكضكع بؿ كما يقكؿ

الكضعية القائمة ،كعميو؛ يؤكد في ىذا التصكر...
معينة حكؿ
ٌ
(أنسككمبر) تحرؾ كتثير نظرة ٌ

ضركرة استبعاد أم إحالة إلى ما ىك مكضكعي أك إخبارم عمى األقؿ في مستكل البنية

1
أف" :الحقؿ المعجمي ما ىك في أصمو
العميقة"  .فيككف األمر حسب (أنسككمبر) ك(دكرك) ٌ

2
اتية إلى
إالٌ حقبل مكضعيا"  .كزاد أصحاب ىاتو ٌ
النظرية في استكاء األمر بإضافة األصك ٌ

مجاؿ المكضع يقكؿ (الراضي) " :كعمكما يمكف القكؿ ٌإننا مف منطمؽ المنظكر األصكاتي

العممية المتمثمة
المكضعية ىي بالذات تمؾ
النظرية
سنعتبر كجية نظر المتمفٌظيف في سياؽ ٌ
ٌ
ٌ
المكضعية ،فيذه الكقائع لف تظ ٌؿ
معيف عبر إعماؿ صكرة مف الصكر
ٌ
في استدعاء مكضع ٌ

كفؽ المنظكر األصكاتي أفعاال لمتكمٌـ متكحد ٌ ...إنما تككف خاضعة لتدبير كتكجيو المتكمٌـ

يتصرؼ في
مفظية ،فيذا المتكمـ
الذم يؤدم ىنا دكر المخرج المتح ٌكـ في مسرح
الحركية التٌ ٌ
ٌ
ٌ

حركة المتمفٌظيف لحسابو الخاص ،كيدفعيـ إلى سكؽ كاعماؿ المكاضع بالكجو الذم يفيد
3
حد
معب ار عف األمر بنضج" :كقد ذىب (دكرك) إلى ٌ
غايتو كيحقٌؽ مقاصده"  .كيزيد الراضي ٌ

معجمييف ،فالمتكمٌـ حيف يستعمؿ كممة فيك يستدعي ىؤالء المتمفٌظيف
الحديث عف متمفٌظيف
ٌ

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،ص .472
2
غكية لمحجاج مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،ص .417
 -نقبل عف :رشيد الراضي ،المظاىر المٌ ٌ

 -3رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،ص.445
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اتية محايثة
بأف األصك ٌ
ٌ
المعجمييف الذيف يبثكف المكاضع في داللة الكممات كىك ما قد يكحي ٌ
أف داللة الكممات ٌإنما ىي إشعاع مف
لممعجـ ذاتو ،حيث تنتشر فيو األصكات ما داـ ٌ

أف االجتياد
المكاضع ...فالمتكمٌـ حيف يستعمؿ كممة اجتياد يسرم في الخطاب صكت يفيد ٌ

يعبر
مصدر تعب ٌك ٌأنو عامؿ نجاح ك ٌأنو مكجب أمر ...إلخ ،ككؿ مكضع مف ىذه المكاضع ٌ
يتحيز عمى أنحاء مختمفة تجاه ىذه
عف صكت متمفٌظ مف المتمفٌظيف كالمتكمٌـ يمكنو أف
ٌ

المكاضع األصكات ،فيتماىى مع ىذا كيتعارض مع ذاؾ كيصادؽ عمى ذلؾ بقدر أك بآخر

اتية يمكف أف تجد صياغتيا ضمف
فإف األصك ٌ
مف التٌماىي كالتعارض كالمصادقة ،كعمكما ٌ
ألف كبل مف
الخاصية
المكضعية كىك ما يسمح بمزيد مف تعميؽ
النظرية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الدينامية لمخطاب ٌ
حدة عف الطابع الحيكم لمخطاب".1
التصكر األصكاتي كالمكضعي يكشفاف ك ٌؿ عمى ٌ
ٌ

اتية يقكؿ الراضي" :إذ
ميمتيا في إطار المكاضع كاألصك ٌ
كبالنسبة لمعكامؿ كالركابط فتقمصت ٌ
الداللية
البنية
ٌ
إف ىذه العكامؿ كالركابط لف تحتفظ بكظيفتيا التي كانت تتمثٌؿ في شحف ٌ
ٌ

الحجاجية ،كتحديد طبقة النتائج التٌي يمكننا
الحجاجية عبر تكليد اإلرشادات
بالقيـ
ٌ
ٌ
لمجمؿ ٌ

الحجاجية حاضرة في الجمؿ مسبقا مف
ألف
ٌ
الكصكؿ إلييا عبر الممفكظات ،كذلؾ ببساطة ٌ

أما الدكر الذم ستضطمع بو العكامؿ فسيككف مقتص ار عمى أمكر ثانكية
خبلؿ المكاضعٌ ،

تتضمنيا الجمؿ ( الكممات الممتمئة تشير إلى محتكل
يقكؿ دكرك" :بعض  الكممات التي
ٌ
المكضع ،كبعضيا اآلخر كالعكامؿ ...تشير إلى الكجو الذم ينبغي كفقيا إعماؿ المكضع،

النتيجة فيك مف عمؿ المكضع ،كىك ما يعني بالطبع تجاكز طائفة
أما التأليؼ بيف
الحجة ك ٌ
ٌ
ٌ

الدكر المحكرم لمعكامؿ
السابؽ المستند إلى ٌ
مف المشكبلت التي كاف يطرحيا الكصؼ ٌ

حركية الحجاج داخؿ الخطاب" .2فالعكامؿ كالركابط تقمٌص دكرىا كاقتصر عمى
كالركابط في
ٌ
بعض األمكر الثانكية.

 -1رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،ص.441
 -2المرجع نفسو ،ص.447
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نبحث في خطاب (الناجح) عف العكامؿ كالركابط (في الخطاب العممي نستعمؿ كممة العكامؿ
كالركابط عمى سبيؿ المجاز أم نستعمؿ المعنى األدائي كالكظيفي في إرشاد الخطاب) أم؛
القبض عمى إرشادات (الناجح) التي أكصمتو إلى خطابو الذم يمثٌؿ دكر المخرج فيو.
الحجاجية في بناء خطابو .كنككف بذلؾ منطمقيف
نقدر حجـ أك نسبة األصكات
سنحاكؿ أف ٌ
ٌ
اتيا .كعندما نحمٌؿ كممة قانكف (مادة البحث)
مف مصطمح الحجاج ذاتو .كمكضع معمؿ أصك ٌ

نقدر نقصد ٌأننا نصؼ
سنقدر نسبة الصكت الحجاجي المكجكد في ىاتو المٌغة .كعندما ٌ
نككف ٌ

صفييف.
ما ٌ
قدره الناجح ،فنككف متمقٌيف ك ٌ

 األصواتّالحجاجيّةّالغربيّةّفيّخطابّالناجحّنظريّاّ:إذا تعرضنا لمفظة الحجاج بمغةفإننا نجدىا تتداعى منيا أربعة أصكات أثبتت
اتية
مكضعية في خطاب (الناجح) ٌ
ٌ
أصك ٌ

معينة لكممة الحجاج،
مركزيتيا كىيمنتيا في حقؿ الحجاج ،ككؿ صكت ٌ
قدـ داللة ٌ

كىؤالء األصكات ىـ :صكت (برلماف) كصكت (تكلميف) كصكت (مايير) كصكت

معجمييف،
فإنو تحدث عف متمفظيف
(دكرك)؛ فالناجح عندما استعمؿ كممة حجاج ٌ
ٌ

فالمتكمـ كىك (الناجح) استدعى بذلؾ متمفظيف معجمييف (األعبلـ األربعة) الذيف بثكا
المكاضع في داللة كممة حجاج .فكممة حجاج أصبحت رئيسة حقؿ" :يحتكم عمى

النظرية لمحجاج التٌي يمكف اعتبارىا بمثابة
المصنفات
مجمكعة مف
التأصيمية ٌ
ٌ
ٌ
1
أىـ
المشاريع
كيقدـ الناجح ٌإياىا" :مف أجؿ ىذا ٌ
العممية الكبرل" ٌ .
ٌ
نقدـ فيما يمي ٌ

الدارسكف في أربع مقاربات ىي تباعا:
المقاربات
الحجاجية ،كقد حصرىا ٌ
ٌ

ّ-1المقاربةّالبالغيةّويمثمياّمصنفّ"بيرلمان"ّو"تيتيكا"ّ.
ّ-2المقاربةّالمنطقيةّويمثمياّمصنفّ"ستيفانّتولمين"ّ.
ّ-3المقاربةّالفمسفيةّويمثمياّمصنفّ"ميشالّمايير"ّ.

ّ-4المقاربةّالمسانيةّويمثمياّمصنفّ"دكرو"ّو"أنسكومبر"ّ.
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.12
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لميكلندييف
الجدلية"
داكلية
ٌ
ٌ
كنضيؼ مع (مارياف تاتسكك) ...مقاربة خامسة ىي "المقاربة التٌ ٌ

(إيمريف) ك(قركتندكرست)".1

فإنيا ظيرت منذ قميؿ ،كىي ببلغي كمنطقي
تميز األصكات عف بعضياٌ ،
كبالنسبة ألمكر ٌ
كفمسفي كلساني تباعا ألعبلميا عمى التكالي (بيرلماف كتيتيكاه)( ،ستيفاف تكلميف)( ،ميشاؿ

فإنيا كممة تشعٌ بالمكضع
مايير)( ،دكرك كأنسككمبر) فبرلماف حيف يستعمؿ كممة حجاجٌ ،
الببلغي ،فيسرم في الخطاب صكت يفيد الببلغة ،ك(تكلميف) حيف يستعمؿ كممة حجاج

فإنيا كممة تشع بالمكضع المنطقي ،فيسرم في الخطاب صكت يفيد المنطؽ ،ك(مايير) حيف
ٌ

فإنيا كممة تشع بالمكضع الفمسفي ،فيسرم في الخطاب صكت يفيد
يستعمؿ كممة حجاجٌ ،
فإنيا كممة تشع بالمكضع المٌساني ،فيسرم في
الفمسفة ،ك(دكرك) حيف يستعمؿ كممة حجاج ٌ

الخطاب صكت يفيد المٌسانيات.

ّتميزّاألصواتّالحجاجيّةّعنّبعضياّعندّ(الناجح)ّ:فإنو حسب
أما بالنسبة لمشاركة (برلماف) بصكتو في العممية
الحجاجيةٌ ،
ٌ
ّ -برلمانّوتيتيكاٌ ّ :

تميز بأف" :أدمج الباحثاف معيار المخاطب كرائز الجميكر/المتقبؿ السامع/
(الناجح) قد ٌ
الحجاجي ة .كىذا الطرح فيما نرل أم إدماج الجميكر ،أحدث بو
القارئ ...في المعادلة
ٌ

التخاطبية .إذ
العممية
مككنات
(بيرلماف) قطيعة في الدرس الحجاجي .كذلؾ ٌ
ٌ
ٌ
حكر في ٌ
ألنو ٌ
مككف
كانت المٌغة كالخطاب مف قبمو محكر الحجاج ،فالجميكر حينئذ في تصكر (بيرلماف) ٌ
األكلىٌ ،إنما ىك
أساسي مف مككنات المعادلة الحجاجية  ....كالجميكر عنده في صيغتو ٌ

بالماىية
القاضي الذم يذعف كيسمٌـ لنص المرافعة .كلذلؾ كاف تعريؼ (برلماف) لمحجاج ال
ٌ

بالغائية ( لماذا ىك) .كالغاية منو ىك "جعؿ العقكؿ تذعف كتسمـ لما يطرح عمييا
(ما ىك) بؿ
ٌ
مف األقكاؿ ،أك يزيد في درجة ذلؾ اإلذعاف كذلؾ التسميـ .فأنجع الحجاج كأنجحو ما كفؽ

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.11،15
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حد ة اإلذعاف تقكل لدل السامعيف بشكؿ يبعثيـ عمى عمؿ المطمكب" ،1كيضيؼ
في جعؿ ٌ
ممي از لمصكت الببلغي عف األصكات األخرل التي تساىـ في إكساب الحجاج
(الناجح) ٌ
االستفيامية كتكجييات
امية ك
دالالت أخرل .فأشار (الناجح) إلى التكجييات
ٌ
اإلثباتية كاإللز ٌ
ٌ

2
تميز طرح (بيرلماف) عف
عامة ٌ
جدا بيا ٌ
التمني  .كالتي ىي معطيات تدخؿ ..." :في ٌ
تقنية ٌ

(تكلميف) كمناكيمو المنطقية ،كعف (مايير) كنظرية المساءلة عنده ،إذ يقترح (بيرلماف)

فأما طريقة الكصؿ
ك(تيتيكا) طريقتيف في
ٌ
المحاجة :ىما طريقة الكصؿ كطريقة الفصؿ ٌ ...

المتباينة في أصؿ كجكدىا "فينتج بذلؾ قياـ ضرب مف
فيي التي نجمع بيا بيف العناصر
ٌ
فإف"الحجاج فييا قائـ عمى
أما طرائؽ الفصؿ ٌ
التضامف بينيا لغاية إبراز تمؾ العناصر" ...ك ٌ
تميز الطرح
كسر كحدة المفيكـ بالفصؿ بيف عناصره المتضامف بعضيا مع بعض ...كرغـ ٌ

فإف مزٌية تناكلو تبدك أكثر
التقنيتيف ،كخاصة
بياتيف
البيرلماني عف سائر الطركح
ٌ
ٌ
ٌ
الثانية ٌ

الكبلسيكية ،كاقتراح نمكذج بو خمص الحجاج مف ربؽ
خطية الببلغة
كضكحا في كسر
ٌ
ٌ
المنطقية .فاستكل الحجاج مبحثا قائما بذاتو فبل ىك بالمناكرة
الببلغية
الكبلسيكية
المعايير
ٌ
ٌ
ٌ

المنطقية الجافة" .عكس السائد كعكس ما ذىب إليو
الخطابية الجكفاء كال ىك باالستدالالت
ٌ
ٌ

عرؼ (بيرلماف) الحجاج دكف أف يركف إلى مفيكـ الحقيقة ...أم ٌإنو لـ يكف
(تكلميف) ،لقد ٌ
مفس ار قكلو
ذا منزع أك أصكؿ
ٌ
منطقية ،رىاناتيا دائمة الحقيقة كالصدؽ .كيضيؼ (بمكنتاف) ٌ

قاعديا يككؿ
ىمة (بيرلماف) كانت متعمٌقة بعنصر الجميكر الذم يعتبر عنص ار
ٌ
السابؽ ٌ
"إف ٌ
بصحة الح ٌجة
ىمتو متعمٌقة أبدا
إليو كؿ األعماؿ
ٌ
ٌ
القكلية" عكس (ستيفاف تكلميف) الذم كانت ٌ

إف أىـ ما جاء بو طرح
كتركيبيا كحقيقتيا في ذاتيا كلذاتيا ،ال لذات الجميكر كمتعمٌقاتوٌ .

ار ( )dialogueبيف الخطيب كجميكره كليس
(بيرلماف) في رأينا ىك اعتبار الحجاج حك ا
شكميا ك"ال ىك مغالطة أك مناكرة كتبلعب بالمشاعر كالعقكؿ"ّ 3
استدالال ٌ
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .12،11
 -2عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .13
 -3المرجع نفسو ،ص.41، 47
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فإنو حسب
ستيفن ّتولمينّ :كبالنسبة لمشاركة (تكلميف) بصكتو في العمميةالحجاجيةٌ ،
ٌ

تميز بتعريفو لمحجاج؛ إذ الحجاج عنده مسار كمسمؾ ألجؿ نتيجة ما كقد كاف
(الناجح) قد ٌ
"كيعرؼ (تكلميف)
أدت لتركيب منكاؿ ضخـ يقكؿ الناجح:
ليذا التٌعريؼ منظكرٌية عميقة ٌ
ٌ

الباث إلقناع المخاطب بنتيجة
المصنؼ بككنو "المسار الذم يسمكو
الحجاج عمى مدل ىذا
ٌ
ٌ

اتيجية في
أف
الميـ كالمستفاد مف تعريؼ (تكلميف) ٌأنو تف ٌ
ثمة  -استر ٌ
ما" ...غير ٌ
طف إلى ٌأنو ٌ
ٌ
المتنامية كالمتراكمة
اتيجية نتجت تمؾ المجمكعة مف المناكيؿ
صكغ
ٌ
الحجة كعف ىذه االستر ٌ
ٌ

الحجة" .1كيضيؼ (الناجح) بعد ما
كالمنقٌحة .كىي ماعقد ليا فصبل كامبل كسمو بػ "تركيب
ٌ
2
الميـ فيما نرل مف الكتاب كمٌو؛ قد جمعو
ك
"
يقكؿ:
ة
كي
الس
مرحمتيا
عمى
ز
ا
ك
مر
النظرية
ٌ
شرح ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

(تكلميف) في فصؿ "تركيب الحجج" ( )L’agencement des argumentsكاف كاف قد

أشار إلى مفيكـ الحقؿ الحجاجي ( ...)Le champ argumentatifكىي أف تككف
النسؽ
مبنية عمى نفس ٌ
معطيات الحجج كنتائجيا التي تنتمي إليو ،أم الحقؿ الحجاجيٌ ،
الحجتاف في نفس الحقؿ الحجاجي عندما تككف أسسيا ( les
المنطقي" كال تككف
ٌ
المنطقية".3
النسؽ أك البنية
 )fondementأك نتائجيا ليس مف نفس ٌ
ٌ

الحجاجية
المسرحية
الصكت في
ٌ
ٌ
كقد أشار (الناجح) إلى كجو ٌ
التميز الحقيقي الذم يمعبو ىذا ٌ
بالحجاجية
النظرٌية
كمية المنطؽ المكجكدة في ىذا المنكاؿ ،إذ كصؼ ىاتو ٌ
ٌ
الغر ٌبية ،كىك ٌ

منطقيا؛ كعميو حسب
النظرٌية مسيطر عمييا
كمية المنطؽ فييا،
ككأف ٌ
ٌ
المنطقية نظ ار لتزايد ٌ
ٌ
ٌ

المنطقية.
بنيت عميو ،نظ ار لصبغتيا
(الناجح)ٌ :
ٌ
"فإنيا تآخذ مف األساس االبيستيمي الذم ٌ
النقض
فالمنكاؿ في درجتو
الصفر أم؛ كىك أعزؿ مف ك ٌؿ ٌ
الزكائد (شركط االستثناء ك ٌ
ٌ

القياس البرىاني المنطقي ذم الثبلثة
األساس ،المكجيات) ي ٌذكرنا بالمنكاؿ األرسطي في ٌ

مككنات ( مقدمة كبرل ،مقدمة صغرل ،نتيجة) كال حرج حسب رأينا في ذلؾ ،إذ إ ٌف المقاربة
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .43
 -2المرجع نفسو ،ص.42 ،44
 -3المرجع نفسو ،ص .42
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نقكؿ كتابو ضمف
التي رأل (تكلميف) إبرازىا ذات منطمقات
ٌ
منطقية محضة .لذلؾ عندما ٌ

الحجاجية الحديثة ٌإنما نضعو في خانة األبحاث ذات المنزع المنطقي فيك يحسب
الدراسات
ٌ
ٌ

1
حجاجييف غر ٌبييف
معز از رأيو بأعبلـ
غكييف"  .كيضيؼ (الناجح) ٌ
ٌ
عمى المناطقة ال عمى المٌ ٌ

أف (بارط) قد سبقنا إلى تصنيؼ كتاب (تكلميف) ضمف ما سماه
كعرب يقكؿ" :كالحقيقة ٌ

الحجاجية ...نظ ار لؤلصكؿ
الدراسات
بػ"المرحمة البرىانية" ( )L’étape justificativeفي ٌ
ٌ

تغييب (تكلميف) لعنصر الجميكر
المنطقية التٌي ٌ
شد إلييا الكتاب .كليس أد ٌؿ عمى ذلؾ مف ٌ
ٌ

أف الجميكر
ك ٌ
المتقبؿ عمى مدل الكتاب ،عكس ما ىك عميو الحاؿ مع (بيرلماف) ...كمعمكـ ٌ
ذرة
أساسيا في المعادلة
يعتبر عنص ار
ٌ
ٌ
األكؿ مف الخطاب كىك ٌ
الحجاجية فيك المستيدؼ ٌ

كافية في ىباءة الحجاج .لـ يكلو (تكلميف) اىتماما .كىك عمى حد عبارة (بمكنتاف)
كاجبة غير ٌ

الحجاجية .كيشترؾ
نميز بو بيف ج ٌؿ المقاربات في الدراسات
ٌ
الفيصؿ كالمعيار الكحيد الذم ٌ

مع (بمكنتاف) في ىذا الرأم (عبد المٌو صكلة) إذ يقكؿ معمٌقا عمى منكاؿ تكلميف "كالحقيقة ٌأننا
أف أركاف
مطمئنيف إلى نظرية (تكلميف)
غير
ٌ
ٌ
أىميا ٌ
الحجاجية ىذه اطمئنانا كامبل ،ألسباب ٌ

األساسية الثبلثة أم (ـ .ف .ض) يذ ٌكرنا عددىا بنيج االستدالؿ األرسطي في بناء
(تكلميف)
ٌ
المنطقية...كاٌنما ىك أقرب إلى صناعة البرىاف في المنطؽ حيث يقصد بالبرىاف
األقيسة
ٌ
الحؽ ،ال إلقناع الغير بو في العادة ،كاٌنما إقناع المرء نفسو".2
إثبات
ٌ

ميشال ّماييرّ :كبالنسبة لمشاركة (ميشاؿ مايير) بصكتو في التٌشكؿ الحجاجي الغربي،تنزؿ ...في إطار العبلقة بيف المعارؼ كالعمكـ المختمفة
يتميز حيفٌ :
فرأم (الناجح) ٌأنو ٌ
المعرفية
بخمفيتو
صرح
فالرجؿ أستاذ الفمسفة في الجامعات
ٌ
ٌ
ٌ
البمجيكية ،كقد ٌ
أصكال كفركعاٌ ،

منذ مقدمة الكتاب حيث ٌنبو إلى ضركرة تحاكر الفمسفة مع المٌسانيات ...ككي يبرىف عمى

تحدث طكيبل عف تفاعؿ المنطؽ مع المٌسانيات .متٌكئا عمى (فيتغنشتايف)
نجاعة طرحو ٌ
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أف تدارؾ ىذا اإللحاح
ك(رسؿ) إلى درجة كدنا ٌ
نصنفو مع (تكلميف) ك(فينك) ك(قرايز) ،لكال ٌ
سانيات ،فأفصح عف طرحو الخاص الذم يعكد إلى أصكؿ نظرٌية
عمى عبلقة المنطؽ بالمٌ ٌ

مستقمة عف المنطؽ ىي نظرية المساءلة )théorie de ouestionnement(.التي

ضمنية .كمف ىذا المنطمؽ جاء تعريفو
أف كؿ ممفكظ ٌإنما ىك إجابة عف أسئمة
ٌ
ٌ
ممخصيا ٌ
لمحجاج كاف كاف بأخرة ،إذ يعرفو قائبل" :الحجاج ىك دراسة لمعبلقة التي تجمع بيف الصريح

كالضمني مف الكبلـ"ّ1
دكروّوأنسكومبرّ :كبالنسبة لمشاركة )أكزكالد دكرك( ك)جكف كمكد أنسككمبر( بصكتو فيالمميز الجديد؛ يقكؿ منطمقا
قنية ىك
ٌ
أف عنصر التٌ ٌ
التشكؿ الحجاجي الغربي ،فرأم )الناجح( ٌ

قسـ
إف في قراءتيما
ٌ
مف شرح (مكشمر كركبكؿ)ٌ " :
التأليفية كالسريعة لتعريفات الحجاج ٌ

األكؿ فيك
الباحثاف (مكشمر) ك(ركبكؿ) الحدكد التي عالجاىا ٌ
بالدرس إلى ضربيفٌ :
أما ٌ

"إف
مجمكعة التٌعريفات
العامة لمحجاج ( )le sens ordinaairesكيمخصانيا بقكليماٌ :
ٌ

الحجاج في معناه العاـ ىك مجمكعة الخطط الخطابية المستعممة مف المخاطب إلقناع

جميكره (مكشبلر كركبكؿ  )26 ،8772كلـ يذكر الباحثاف مرجع ىذا التٌعريؼ العاـ كال
التقنية ( les
الضرب الثاني مف التٌعريفات فيك ما نعتاه بالتٌعريفات
ٌ
أما ٌ
أصكلو  ....ك ٌ

 )senstechniquesعكس التٌعريفات العامة كيسند الباحثاف ىذا المعنى التٌقني لمحجاج إلى

السبب الذم جعؿ الباحثاف (مكشبلر كركبكؿ) يفرداف
(دكرك كصاحبو أنسككمبر )...كلع ٌؿ ٌ

المعنى التٌقني كيجعبلنو حك ار عمى (دكرك كأنسككمبر) ىك الذم اضطرنا إلى أف نجعمو

معيف
ممثٌبل ٌ
جيدا لمطرح المٌساني لمحجاج .كذلؾ لطرافة تناكلو في جانب ما ،كلتسمحو بقسط ٌ

إف (دكرك) قد قاـ
مف التٌجريد العممي .كلذلؾ لك جاز لنا القكؿ لقمنا :كلك قبؿ عرض طرحو ٌ

ابيستمكلكجية في دراسة الحجاج .كمنطقنا في إصدار ىذا الحكـ ىك بدء تعريفو
بقطيعة
ٌ
يقدـ قكال ٌأكؿ (ؽ )8أك
يحده بقكلو" :إف المتكمٌـ إذ
يحاج ٌإنما ٌ
حد ذاتو إذ ٌ
لمحجاج في ٌ
ٌ
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مجمكعة مف األقكاؿ تقكده إلى اإلذعاف كالتٌسميـ بقكؿ آخر (ؽ )2أك مجمكعة مف األقكاؿ
األخرل"ّ.1

متميزة بسبب كجكد الحجاج في بنية
قنية التي ىي ٌ
قمة التٌ ٌ
ىذا التٌعريؼ يمثٌؿ فيو التٌكجيو ٌ
"إف طرافة نظرٌية
المٌغة ذاتيا ،كلذلؾ كسـ صكتو بالمٌساني ،فيك متمفٌظ لساني يقكؿ الناجحٌ :

الحجاجية في ما نرل ال تكمف في تفطٌنو إلى مفيكـ التٌكجيو الحجاجي كاف كاف في
(دكرك)
ٌ

ىذا مممح مف مبلمح قدرة الرجؿ عمى التٌجريد العممي .كىك عمى كؿ حاؿ مسبكؽ في ىذا
مسجؿ في بنية المٌغة ذاتيا كليس
أف الحجاج
الفيـ ...لكف طرافة
ٌ
تصكره تكمف في اعتباره " ٌ
ٌ

مقامية .كبناء عميو يككف (ؽ )8في
مرتبطا بالمحتكل الخبرم لؤلقكاؿ كال بمعطيات ببلغية
ٌ
المنطقية فمف ذلؾ
كقكتو
حجاجيتو مف بنيتو المٌغكية كذخيرتو
مستمدا
المثاؿ السابؽ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المعجمية ٌ

النفي كمف
النفي مف مقتضيات كاستمزامات مف خبلؿ
ٌ
تصدر الممفكظ لعامؿ ٌ
ما تكفٌره بنية ٌ
تذييمو بقيد الحصر المنتج الستمزامات كمقتضيات أخرل ،فبنية (ؽ )8حينئذ ىي
خبلؿ ٌ
"إف
المحدد لمدل
ٌ
ٌ
السمـ الحجاجي كلعمٌو مف أجؿ ىذا قاؿ دكرك ٌ
حجاجيتو كمدل درجتو مف ٌ
كحجة تفضي كتقكد إلى (ؽ .)2ال يكفي بذلؾ أف تككف (ؽ)8
أطركحتنا ...لكي ٌ
يقدـ (ؽٌ )8

مف الحجج التي تقكد إلى التسميـ بػ (ؽ )2كاٌنما البنية المٌغكية (ؽ )8يجب أف تنيض بشركط

حجة تقكد إلى (ؽ .)2كالشاىد عمى كبلمنا ىذاٌ ،أننا إذا سمبنا
مف شأنيا أف تؤىمو لكي يككف ٌ

لحجاجيتو لضعفت طاقتو
(ؽ )8العناصر المٌغكية المحقٌقة
الحجاجية .كبقي الممفكظ خاليا إالٌ
ٌ
ٌ
ىامشية مشتقٌة مف
المرجعية التٌي يعتبرىا (دكرك كأنسككمبر) كظيفة
اإلببلغية
مف كظيفتو
ٌ
ٌ
ٌ
الكظيفة المركزٌية لمٌغة التي ىي الكظيفة الحجاجية".2

التميز التي تجسدت في مصطمح حجاج عف طريؽ سرياف أصكات
ىاتو إذف بعض مظاىر ٌ

تعبر عف
لسانية فيو ،إ ٌف ىذا
فمسفية،
منطقية،
ببلغية،
التميز يضمف لؤلصكات أف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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خصكصيتيا كنقاط اختبلفيا .كاالٌ لكال ىذا االختبلؼ الممثٌؿ أصكاتيا كالذم ىك ضركرة ،لما
ٌ
حيكي ة اشتغاؿ في حقؿ الحجاج .كعمى ذكرنا حقؿ الحجاج نعكد إلى العبلقات
كانت ىناؾ
ٌ

معجمية كاحدة ىي
افقية بيف األصكات التي تشتغؿ كميا في حقؿ كاحد داخؿ كممة
ٌ
التك ٌ
افقية بيف ىاتو األصكات مثمما
إف ىذا األصؿ يضمف لنا الحديث عف عبلقات تك ٌ
الحجاجٌ .

الخبلفية التي أثرناىا حسب الناجح منذ قميؿ كالذم
التميز كاالختبلؼ العبلقات
ضمف لنا
ٌ
ٌ

مكضعي ا ( حسب نظرياتيا)؛ فالناجح في خطابو ىك مخرج
كاف مخرجا لؤلصكات المتمفٌظة
ٌ
لخطابو انطبلقا مف تكافؽ كتنافر تمؾ األصكات .كنحف نعمؿ عمى رصد التٌكافقات داخؿ

خطابو.
أف المتتبع لكممة حجاج كتاريخيا –ضمنيا -يجدىا تشتغؿ عمى التكافؽ
ك ٌأكد أف أشير إلى ٌ
الكصمية
كالتنافر ،كعمى تقريب التٌعارضات كتبعيد التٌكافقات كما أشار (بيرلماف) في تقنٌيتو
ٌ
الفصمية.
ٌ

كنمر اآلف إلى رصد ككصؼ التٌخريج
التّوافق ّبين ّاألصوات ّالحجاجيّة ّعند ّ(الناجح)ٌ ّ :
الخبلفية نقكؿ عنيا ٌأنيا
فقية ك
ٌ
التٌكافقي بيف األصكات المختمفة التي عرضنا؛ فالعبلقات التكا ٌ

منطقية راسخة
النظرياتٌ .إنيا مسألة
بنيكيا .ليا حضكر في كؿ ٌ
ٌ
عبلقة لمسيطرة عمى الطبيعة ٌ
البد أف يككف فيو
إف ذلؾ التٌنافر النابع مف ذات المصدر (الحجاج) ٌ
في إدراؾ اإلنساف؛ ٌ

خبلفية بقدر
الحجاجية بقدر ما ىي
تكافؽ نابع مف ذات المصدر (الحجاج)؛ فاألصكات
ٌ
ٌ

افقيةّ.
ماىي تك ٌ

مكلكجية؛ أك التٌكافؽ مف خبلؿ
أكرد (عزالديف الناجح) ّبخصوصّالتّوافقات اإلكماالت االبيست
ٌ
المنيجية كالنتائج المكجكدة عمى
يتـ عمى مستكل المبادئ
ٌ
اإلكماؿ االبيستمكلكجي الذم ٌ

أىـ ما جاء بو طرح
مستكل األجيزة
ٌ
التقنية الكاصفة .يقكؿ (الناجح) عارضا األمرٌ :
"إف ٌ

أىـ ما
(بيرلماف) في رأينا ىك اعتبار الحجاج حكا ار ( ... )dailogueكيمكف أف نضيؼ ٌ
أف ٌ
أسس نظرية
جاء بو ىذا الكتاب أيضا ىك القطع مع الخطابة القديمة .كمحاكلتو صكغ ٌ
160

الفصلّالثانيّ:مادّةّالبحثّومنيجيّةّالتّحميلّالتّوافقيّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيّةّالعربيّةّالحديثة

كتعدد األصكات
لمدرس المٌساني فيما بعد ( ،الحكارٌية ٌ
صارمة لخطابة جديدة ستككف منطمقا ٌ

( )polyphonieمع (دكرك) عمى ٌأنو تجدر اإلشارة إلى فكرة طريفة أكردىا (بمكنتاف) كىي

أف (بيرلماف كتيتيكا) كانا مف األكائؿ الذيف كظٌفكا مفيكـ المكضع ( )toposفي ىذه الببلغة
ٌ

مكضحا االشتراكات مف حيث األصكؿ؛ فالمكضع مثبل مكجكد
الجديدة" .1كيضيؼ (الناجح)
ٌ

"نكد اإلشارة إلى لطيفة كاف أكردىا (بمكنتاف) في قراءتو لتكلميف
في كتابات (تكلميف) يقكؿٌ :

أف (تكلميف) قد ناقش (أرسطك) بأرسطك( :أرسطك) في كتاب (الطكبيقا) بأرسطك في
إذ يرل ٌ

كتاب (التحميبلت) ...كلع ٌؿ ىذا ما جعؿ (بمكنتاف) يعتبر قانكف العبكر ()loi du passage

النتيجة التي يركـ
بمثابة المكضع الذم يضمف سبلمة المركر كاالنتقاؿ مف المعطى إلى ٌ
النتيجة ٌإنما يككف عبر
ألف المركر مف المعطى إلى ٌ
الباث إذعاف مخاطبو ليا كتسميمو بياٌ .

الحجاجية التي تمثٌؿ قمب الحجاج النابض".2
أىـ أركاف ال ٌشبكة
ٌ
المكاضع ( )topoiكىي أحد ٌ

المرة
كفي إطار التٌكامبلت
االبستمكلكجية ذاتيا يضيؼ (الناجح) ٌ
ٌ
مقدما تكامبل آخر كىاتو ٌ

"تنزؿ ...في إطار العبلقة بيف
عف ميشاؿ (مايير) كفيما انعرج بو عف (تكلميف) يقكؿٌ :
البمجيكية ،كقد
المعارؼ كالعمكـ المختمفة أصكال كفركعا ،فالرجؿ أستاذ الفمسفة في الجامعات
ٌ
تحاكر الفمسفة مع
صرح بخمفيتو المعرفية منذ مقدمة الكتاب حيث ٌنبو إلى ضركرة
ٌ

تحدث طكيبل عف تفاعؿ المنطؽ مع المٌسانيات.
المٌسانيات ...ككي يبرىف عمى نجاعة طرحو ٌ

نصنفو مع (تكلميف) ك(فينك) ك(قرايز) ،لكال
متكئا عمى (فيتغنشتايف) ك(رسؿ) إلى درجة كدنا ٌ
سانيات ،فأفصح عف طرحو الخاص الذم
أف تدارؾ ىذا اإللحاح عمى عبلقة المنطؽ بالمٌ ٌ
ٌ

يعكد إلى أصكؿ نظرٌية مستقمٌة عف المنطؽ ىي نظرية المساءلة(théorie de .

ضمنية.
أف كؿ ممفكظ ٌإنما ىك إجابة عف أسئمة
) Ouestionnementالتي ٌ
ٌ
ممخصيا ٌ
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كمف ىذا المنطمؽ جاء تعريفو لمحجاج كاف كاف بأخرة ،إذ يعرفو قائبل" :الحجاج ىك دراسة
الصريح كالضمني مف الكبلـ"
لمعبلقة التي تجمع بيف ٌ

1

لممنطقيات المنعزلة .كعميو يضيؼ
يؤدم إكماال ابيستمكلكجيا كاضحا بالنسبة
إف ىذا القكؿ ٌ
ٌ
ٌ
المنطقيات الصكرٌية كلكف
المطكرة عف
النظرية
متحدثا عف مظاىر
الناجح
ٌ
المنطقيات في ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

لمحجة ،طرفة مأتاىا تعكيمو عمى بعض المفاىيـ
تقنيا يقكؿ" :كفي تعريفو
ٌ
المرة ٌ
ىاتو ٌ
حد ذاتو ،إذ يقكؿ:
يعرؼ
الحجة في ضكء حديثو كتعريفو لممنطؽ في ٌ
ٌ
ٌ
المنطقية ،كالذم نراه ٌ

شكميا إالٌ إذا ضمنيا صدؽ
الحجة ال تككف مقبكلة
إف
ٌ
ٌ
"المنطؽ ىك دراسة االستدالالتٌ ...

لمحجة مف عبلقة بتعريفو
المقدمات كعبلقتيا بالنتيجة " ...كليس يخفى ما في تعريفو
ٌ
ٌ
المتقبؿ
ضمنية يكتشفيا
النتيجة .كىي عادة ،عبلقة
لمحجاج في إشاراتو لمعبلقة بيف
الحجة ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

نصنفو في
معينة .كىذه المسألة يشترؾ فييا مع (تكلميف) حتٌى كدنا
عبر
ٌ
ذىنية ٌ
عمميات ٌ
ٌ
خانة المقاربة المنطقية لمحجاج" .2كألجؿ التٌكافؽ نضيؼ راصديف خطاب (الناجح) في

"إف طرافة مقاربة (مايير) كىك الذم ترعرع بيف مصنفي
ٌ
تسييره لتقارب األصكات يقكؿٌ :

(بيرلماف) ك(تكلميف) كاستشيد بمجايميو (دكرك كأنسككمبر) ،ليس في تعريفو لمحجاج فقط

فيذا كما قاؿ (عبد المٌو صكلة) قد سبقو فيو كاليو غيره .لكف مأتى الطرافة في طرحو ىك في
كتقنياتو كأدكاتو .كقد شرع في محاكرة الفمسفة بالمٌسانيات منذ
متاخمتو ألصكؿ ٌ
الدرس المٌساني ٌ

سانية التي
بداية
ٌ
مصنفو كما ذكرنا آنفا ،كذلؾ عند حديثو عف الضمني كالكسائط كاألدكات المٌ ٌ
لسانية خاصة متمحضة
أف الضمني في الخطاب تقدحو أدكات
ٌ
تنتجو .إذ يرل (مايير) ٌ

3
تقنية
إلخراجو مخرجا
حجاجيا .كأناط بالمخاطب كظيفة ف ٌ
ؾ شفرة ىذا الضمني"  .كبمغة ٌ
ٌ

يصرح في طرحو ىذا
مصطمحية خالصة ٌ
ٌ
يتحدث (الناجح) عف التقارب" :عمى ٌ
أف (مايير) لـ ٌ

حكؿ ما سماه شارات أك عبلمات ( )marquerباعتماده عمى ما قالو (دكرك) في العناصر

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .41،45
 -2المرجع نفسو ،ص .41
 -3عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.42 ،41
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المتغيرات المحايثة" ()les varriabales
سماه ىك بػ"
سانية المحقٌقة
ٌ
ٌ
الممٌ ٌ
لحجاجيتو ،كىي ما ٌ

حجاجية تحقٌؽ كظيفة التٌكجيو
التٌي سماىا (دكرك كأنسككمبر) بعد ذلؾ عكامؿ أك ركابط
ٌ
الحجاجية التي يركـ المتكمٌـ إيصاليا إلى مخاطبو كالتي يسمييا
النتيجة
الحجاجي نحك ٌ
ٌ
كبمتغيرات ( )varriablesم ٌرة أخرل ،كبثكابت
مرة
ٌ
"مايير" ب مثيرات (ٌ )indicateurs

المتعددة
سانية
ٌ
أىـ كظائؼ ىذه العناصر المٌ ٌ
( )constantesفي مكاقع أخرل  ...كمف ٌ

الضمني كتجعمو أكثر كضكحا
األسامي أف تضاعؼ المعنى الحرفي كتكثره كتخرج المعنى ٌ

ميمة مؤىمة ألف يأخذ درجتو المناسبة في
خاصا بحيث يككف ذا طاقة
كتمبسو لبكسا
ٌ
ٌ
حجاجية ٌ

1
كيصرح (الناجح) بالتٌقارب بيف الصكت الحجاجي المٌساني كالصكت
.
السمـ الحجاجي "...
ٌ

عكؿ في
الحجاجي الفمسفي داعما إص ارره برأم (عبد المٌو صكلة) يقكؿ" :غير ٌ
أف (مايير) قد ٌ

ما نرل عمى (دكرك) في ما بيف ( )8752ك( )8761أم عمى كتابيو( :أف نقكؿ كالنقكؿ)

خاصة التي اقترض منيا مفيكـ ال ٌشارات
كعمى (السبللـ الحجاجية) ك(كممات الخطاب)
ٌ

مصنفو في ضكء نظرٌية الحجاج في المٌغة التي
الحجاجية .كليتو أعاد كتابة
المتغيرات
ٌ
ٌ
ك ٌ

صدرت تقريبا بعد سنة مف ظيكر كتابو ىك الذم صدر قبيؿ مصنؼ (دكرك) في نفس

حيز
الحكؿ تقريبا ....فالضمني عنده حينئذ رىيف تمؾ الشارات كالعبلمات التي تخرجو مف ٌ

آلية ىي االستفياـ كالسؤاؿ .كيعكد طرحو ىذا
حيز الكجكد بالفعؿ ،عبر ٌ
بالقكة إلى ٌ
الكجكد ٌ
حجة إلييا نريد تكجيو المخاطب
الضمني ليس كسيطا سياقيا ...فحسب لكنو ٌ
إلى اعتباره ٌ
دكف أف نككف قد أشعرناه بذلؾ أك قمنا لو شيئا" .كلعمٌو مف أجؿ ىذا الطرح ،الذم بقي رىيف

الضمني كالمساءلة كال ٌشارات ،عقب عميو (عبد المٌو صكلة) ،معتب ار ٌإياه طرحا غير مقنع ال

جدة فيو ،كما نرل ينازعو
جدة فيو حيث يقكؿ" :ىذا قسـ مف مفيكـ الحجاج عند (مايير) ال ٌ
فيو أعبلـ مختمفكف كمجاالت درس مختمفة .2كلشدة التٌقارب ذاتو يقترح الناجح" :غير ٌأننا

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.42
 -2عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .43
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ألف إشاراتو لمفيكـ
أف مقاربة (مايير) يمكف إعادة قراءتيا في ضكء التٌ ٌ
داكلية المندمجة ٌ
نرل ٌ
تسمية لما يقصده ،فيما بعد (دكرك) ،بالعكامؿ كالركابط".1
الحجاجية ىي
العبلمة أك ال ٌشارة
ٌ
ٌ

الحجاجية ،فعند حديثو
ة/النظريات
الناجح تقديـ التٌكافقات بيف األصكات
الحجاجي ٌ
كيكاصؿ ٌ
ٌ
ٌ
الببلغية يقكؿ" :كيمثٌؿ (ؽ )8أك
المنطقية
بالحجاجية
سانية يربط التٌكافقات
عف
ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

حج ة منيا يككف االنطبلؽ في المحادثة كالحدث الحجاجي ،كعميو
األكلى ٌ
مجمكعة األقكاؿ ٌ
إف (ؽ)8
ٌ
فإنو لك جاز لنا اقتراض مصطمحات (تكلميف) كمقاربتيا عمى منكاؿ (دكرك) لقمنا ٌ

النتيجة ( )cالتي يرمز إلييا (دكرك) عادة
يقابؿ عنصر (المعطى  )dك(ؽ )2يناضر عنصر ٌ

بػ ( )rكتقريبا يكازم (ؽ )8عند (بيرلماف) قضايا االنطبلؽ".2

تميزه انطبلقا مف نقاط االشتراؾ كالتٌكافؽ التي تنطمؽ كمٌيا مف كممة
ىكذا أثبت كؿ صكت ٌ
الحجاج ،أم؛ مف حقؿ الحجاج ،فاألصؿ كاحد ىك الحجاج كلكف لكؿ صكت مساىمتو

كتقنياتيا كالتي تكتسب
المنيجية
بكمية مف الكيفيات التي ليا مصطمحاتيا كمبادئيا
ٌ
ٌ
الخاصة ٌ
ٌ

الخاصة مف الزاكية التي تنظر إلييا .لكف يبقى التٌكافؽ يغطي عمى التٌنافر كالتٌنافر
كيفيتيا
ٌ

يغطي عمى التٌكافؽ فيما يسيراف معا مف أجؿ نتيجة كاحدة ىي إثراء الحجاج.

ب ّّ .األصوات ّالحجاجيّة ّفي ّمستوى ّالكفاية ّالتطبيقيّة ّعند ّعزالدين ّالناجحّ (:تشابكّ
حجة اختبارٌية مف أجؿ الظٌفر
المنيجّوالمادّةّوتوحدّالنّسق)ّ :القانكف /الخطاب عنصر أك ٌ

بمنيج/عنصر محمٌؿ لو ،فيككف األمر؛ المنيج/الحجاج مف أجؿ القانكف/الخطاب .لقد فاكض
مادة عممو كمنيجو كبحث سبؿ التكافؽ بينيما فجعميما
(الناجح) المسافة المكجكدة بيف ٌ
متضامنيف في نسؽ كاحد .أك بصيغة أخرل؛ بحث الركابط التي تدقٌؽ التناسب بيف القانكف/
أف القانكف يستدعي المٌغة لممساعدة
المادة/الخطاب كالمنيج الحجاجي .كمنذ البداية أعمف ٌ

مما
كعمى المٌساني أف ين ٌ
ظـ المٌغة منيجا لتحميؿ ذلؾ الخطاب القانكني يقكؿ" :ليس يخفى ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص .43
 -2المرجع نفسو ،ص. 41
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يجمع المٌغة بالعمكـ األخرل كالمياديف األخرل المختمفة كىي عبلقة استثمارٌية تقتضييا حاجة
القانكف إلى المٌغة .كلنقؿ ىي عبلقة األداة كالكسيمة .إذ مثمت المٌغة األداة كالكسيمة الكحيدة

عكؿ عمييا القانكف لتحقيؽ اشتغالو كانسجامو الداخمي ،تماما مثمما عكلت عمكـ
كالفريدة التي ٌ
1
كأنيا
اإلعبلمية
الرقمية عمى المنطؽّ . "...كقد ٌ
يخية لذلؾ ىذه اإلثباتات ٌ
قدـ إثباتات تار ٌ
ٌ
ٌ

داللييف ضخميفّ:
ركابط بيف المنيج كالم ٌ
ادة؛ بيف عنصريف ٌ

مقاربة ّبيرلمان ّوتيتيكا ّوتولمين ّتاريخيّا ّمعتمدة ّعمى ّالمرافعات ّالقانونيّة :اعتمدت
القانكنية يقكؿ (الناجح) في
النصكص
المقاربات
الحجاجية التٌي ٌ
قدميا ىؤالء األعبلـ عمى ٌ
ٌ
ٌ

المصنؼ بقسميو ،ىي إدماج
النكاة الصمبة التي اشتغؿ عمييا الباحثاف في ىذا
ٌ
"إف ٌ
األمرٌ :
مما جعؿ الباحث الفرنسي (كريستياف بمكنتاف)
نظرية الحجاج في فمسفة المعرفة كالقرارٌ ...

بأنو "فيمسكؼ القانكف" .
يصؼ (بيرلماف) بككنو ،عبلكة عمى ٌأنو "مخترع الببلغة الجديدة " ٌ

الدفاعية .فالخطاب القانكني كاف في
ألف منطمؽ البحث عندىما كانت نصكص المرافعات
ٌ
ٌ

تصكرىما بمثابة المخبر ( )laboratoireالذم أجريا عميو منكاليما .كلذلؾ كاف لمفيكـ
ٌ
الحقيقة بماىي ( )la véritéك( )le réélمعا ،دكر مركزم في نظرية الحجاج عندىما.

أسس الباحثاف الحجاج الخطابي كالحجاج القانكني كفي مكاضع أخرل الحجاج
كعميو ٌ
فإنيا مع
أف نصكص المرافعات كاف كانت منطمقا مع (تكلميف) أيضاٌ ،
العممي .كالكاقع ٌ

(بيرلماف) ك(تيتيكاه) كاف ليا تناكؿ آخر خاص ،كىك عندما أدمج الباحثاف معيار المخاطب
كرائز الجميكر/المتقبؿ /السامع /القارئ".2
الرسمية
العممية
حدد (الناجح) غربيا تاريخ العبلقة
التقنينّالرسميّلعالقةّالمغةّبالقانونٌ ّ:
ٌ
ٌ

فإف عبلقة القانكف بالمٌغة كانت كما قمنا آنفا
بيف القانكف كالمٌغة فقاؿ" :كميما يكف مف أمر ٌ

مقننة إلى مرحمة متأخرة كتحديدا مع سنة ()8771أم مع صدكر
عبلقة استثمارية غير ٌ

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.24
 -2المرجع نفسو ،ص.11
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المصنؼ ،نظ ار لطبيعتو
القانكنية (لجيرارد ككرنيو) ...كالمبلحظ في ىذا
سانيات
ٌ
ٌ
ٌ
مصنؼ المٌ ٌ
منيجيا اعتمد فيو (ككرني)
التأصيمية في آفٌ ،أنو قد جاء مكزعا تكزيعا
التأسيسية
يادية
ٌ
ٌ
ٌ
الر ٌ

اطبلع
الدرس المٌساني مف المفردة إلى الجممة إلى الخطاب .فالرجؿ قد برىف عمى ٌ
أكليات ٌ
ٌ

حقكقيا"ّ 1كلضبط العبلقة جمع (ككرنيو)
الدرس المٌساني ،كاف كاف
أىـ مفاصؿ ٌ
ٌ
محترـ عمى ٌ
يخص تعريؼ المٌسانيات
أىـ ما جاء فيما
ٌ
ليا ىذا التعريؼ كالذم نكرده بتعميؽ الناجح" :ك ٌ

سانية لمغة القانكف مف
سانيات
القانكنية ،في
ٌ
القانكنية ىي الدراسة المٌ ٌ
ٌ
إف المٌ ٌ
ٌ
مصنفو ىك قكلوٌ " :

القانكنية كيضمف ليا
سانيات
ٌ
خبلؿ قانكف المٌغة ذاتو" .فيذا التٌعريؼ يختزؿ اىتمامات المٌ ٌ
كيبرر (ككرنيو) كالدة ىذا الفرع العممي الجديد في
عامة ٌ
انتماءىا إلى حقؿ المعرفة المٌسانية ٌ

سانيات مف خبلؿ ما يجمع المٌغة بالقانكف ،إذ بينيما ركابط عميقة فكبلىما ظاىرة
المٌ ٌ
2
إف حديثو األخير "كبلىما ظاىرة اجتماعية" ىك ضماف ركح التٌعريؼ الذم
اجتماعيةٌ "...

اقترحو.

"أنو بقي حبيس المقكالت
كقد آخذ (الناجح) ىاتو العبلقة التي اقترحيا (ككرنيو) بسببٌ :
الكبرل مف جية ،كما ٌأنو في القسـ الثاني قد طغى البحث األسمكبي عمى مقاربتو مف جية

داكلية بفركعيا في معالجة الخطاب
ثانية ،في الكقت الذم كاف باإلمكاف استثمار المقاربة التٌ ٌ

3
ألف الخطاب القانكني" :نظ ار لطبيعتو اإلجرائية
القانكني بأنكاعو"  .كذلؾ ٌ

(l’aspect

التأكيمية كالحضارٌية
الخطابية كأبعاده
) proceduralكنظ ار لخصائصو اإلنجازٌية كمقاصده
ٌ
ٌ

مؤكلو كمف الباحث عف المعنى فيو بصفة عامة ،كفاية
أيضاٌ ،
فإنو يستدعي مف منشئو كمف ٌ
ؾ
كتيسر لمثاني
عممية اإلنجاز
لؤلكؿ
مرجعيات
لسانية ليا
عممية ف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تداكلية حتٌى تسيٌؿ ٌ

4
الحجاجية التي تحدثنا عنيا بعبلقاتيا
الدراسات/األصكات
الشفرة"  .مف خبلؿ ىذا كمٌو تككف ٌ
ٌ

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.22
 -2المرجع نفسو ،ص.22
 -3المرجع نفسو ،ص .22
 -4عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .21،25
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يفيات في تحميؿ الخطاب القانكني الذم
الخبلفية ىي التي ستظير
فقية ك
بكميات كك ٌ
ٌ
ٌ
التكا ٌ
أخرجو (الناجح).

حضورّاألصواتّالحجاجيةّتطبيقياّفيّخطابّالناجحّ :رأينا مند قميؿ العبلقة العميقة بيف
الحجاج كالقانكف كاآلف سنعمؿ عمى متابعة ىذا العمؽ بتقدير مدل مساىمة األصكات
تطبيقية عمى
قدمو (الناجح) مف إخراجات
الحجاجية عمى مستكل التطبيؽ مف خبلؿ ما ٌ
ٌ
ٌ
ككيفياتياّ.
كمياتيا
ٌ
ذلؾ .سنعمؿ عمى كصؼ تمؾ اإلخراجات كتقدير ٌ

حجاجيةّالخطابّالتشريعيّّ:
المعجمييف:
المعجمية مف منظكر حجاجي فقاؿ بمغة
المادة
 المعجمّ :حمٌؿ (الناجح)
ٌ
ٌ
ٌ

عامة كفي
"الكممات
العامة تمثٌؿ العماد ) (le cheville ouvrièreفي الممفكظ ٌ
ٌ
خاصة .كىي بمثابة البؤرة ( )focusبمقتضياتيا في الممفكظ" .1إذ
الفصؿ القانكني
ٌ

المعجمية ،أم المقتضى المعجمي
الضمني لمكحدة
ٌ
يقصد" :بالمقتضى؛ المعنى ٌ

) .2 ("leprésupposé lescicalكعمى سبيؿ المثاؿ نجده الحظ ىذا في مجمٌة

بالحجة
(األحكاؿ الشخصية) نمكذج  8المثاؿ  7الذم ىك" :ال تثبت
الكصية إالٌ
ٌ
ٌ

كمؤرخ كممضى مف طرؼ المكصي ،ففي ىذا المثاؿ تنيض
ٌ
محرر ٌ
الرسمية أك بكتب ٌ

تمر مف خبلؿ
الكممتاف العامتاف
محرر" عمى قدح ٌ
ٌ
النتيجة التي ٌ
"الحجة" ككتب" " ٌ

المقتضى عبر التسمسؿ الخطابي ( )l’enchainment discursifفمف مقتضيات

المحرر ىما الضامف لصبلح
الرسمية كالكتب
الحجة
أف
ٌ
ٌ
ىذا الفصؿ التشريعي ٌ
ٌ

حجة
كصيتو صالحة كثابتة
الكصية كثباتيا .كعميو مف أراد أف تككف
قانكنيا كذات ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

محرر كالممضى .كالبلٌفت لبلنتباه
بالحجة
يقيدىا
ٌ
ٌ
فعميو أف ٌ
يعية ٌ
تشر ٌ
الرسمية كالكتب ال ٌ
الخاصة ،كذلؾ لصفة
الحجاجية مف األلفاظ
أف مقتضى األلفاظ العامة ،أكغؿ في
ٌ
ٌ
ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.24، 21
 -2المرجع نفسو ،ص.11
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حرر كممتاف عامتاف ىما
"حجة
ٌ
الشمكلية كالعمكـ في المفردة ،فكممتا ٌ
ٌ
رسمية" ككتب م ٌ
الحجاجية التٌي ىي
النتيجة
المسؤكلتاف عف تكجيو ()l’orientation
المتقبؿ نحك ٌ
ٌ
ٌ
العامة
مقتضاىا ،كما يستدعي االنتباه أيضا في ىذا المثاؿ ىك مجيء األلفاظ
ٌ

مكصكفة ،كىذا ما أشار إليو (مكشبلر) ك(ركبكؿ) في معرض حديثيما عف األلفاظ
شدة عمكميا.
بالمقيدات ك
العامة فعادة ما تككف مصحكبة
المخصصات لتخفض مف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

حجاجيتيا كصماـ أمانيا في بناء الخطاطة
معمقات
ٌ
معمؽ مف ٌ
كىذا فيما نرل ٌ
الحجاجية لمممفكظ".1
ٌ

الحجاجية
النظريات
المعجمية
العمكمية
كضح (الناجح)
حجاجيا مف خبلؿ استدعاء ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كقد ٌ

النظرية لما قبميا
ككأف نظرية (دكرك) ىضمت
مرك از عمى نظرٌية (دكرك)،
المنيجيات ٌ
ٌ
ٌ

يعرؼ (دكرك) كصاحبو (أنسككمبر)
منيجية جديدة
كاستقمت
ٌ
ٌ
لسانيا فيي خياره؛ كفي ىذا ٌ

يقدـ قكال
الحجاج في
"إف المتكمٌـ إذ يحاج ٌإنما ٌ
ٌ
مصنفيما (الحجاج في المٌغة  )8755قائميفٌ :

ٌأكال "ؽ "8أك مجمكعة أقكاؿ تقكد إلى اإلذعاف كالتٌسميـ بقكؿ آخر "ؽ "2أك مجمكعة مف
حجة منيا يككف االنطبلؽ في عمؿ المحاجة "كلك جاز لنا
األقكاؿ األخرل .كيمثٌؿ "ؽٌ "8
إف "ؽ "8يمثٌؿ المعطى ()Donnée
اقتراض مصطمحات (تكلميف) لقمنا ٌ

كيمثٌؿ "ؽ"2

النتيجة ( )Conclusionكيمكف أف يكازم "ؽ" 8قضايا االنطبلؽ ( Les propositions de
الصريح
األكلى تككف مف
 )départعند (بيرلماف) .ك"ؽ "8أك مجمكعة األقكاؿ
ٌ
ٌ

ضمنية
أف "ؽ "2أم النتيجة "ف" قد تككف صريحة أك
ٌ
( )L’escpliciteفي حيف ٌ

ضمنية .لذلؾ كاف المركر مف
( .)Implicitéكأجكد الحجاج كأطرفو ما كانت فيو "ؽ"2
ٌ
الضمني ىك الكجو الثاني لتعريؼ الحجاج عند الباحثيف إذ يقكالف في مقاـ آخر
الصريح إلى ٌ
ٌ

المتقبؿ نحك نكع ما مف النتائج".
"إف مفيكمنا لمحجاج  ...ال يككف إالٌ بتكجيو
ٌ
مف مصنفيما ٌ
عرؼ بو (أنسككمبر) ك(دكرك)
األس ٌ
فمقكلة التكجيو ( . )Orientationىي ٌ
النظرم الذم ٌ
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قسـ (مكشبلر) ك (ركبكؿ) تعريفات الحجاج عندما
الحجاج ،بؿ ٌإنو عمى ىذا األساس قد ٌ
األكؿ الحجاج العادم ( )ordinaireكالثاني
اعتب ار ٌ
أف تعريفات الحجاج تنقسـ إلى نكعيفٌ :

التقني ( )techniqueكجعبل مفيكـ التٌكجيو متمحضا لمتٌعريؼ التٌقني الذم أبدعو
الحجاج ٌ

أف مفيكـ التٌكجيو عند (دكرك) ك(أنسككمبر)
(دكرك) ك(أنسككمبر) مف ٌ
كد ذىنييما .كالحقيقة ٌ

االصطبلحية لتكلميف .كىك
م شأنو شأف مفيكـ االنتقاؿ ( )passageفي ال ٌشبكة
ٌ
مفيكـ مركز ٌ
المتقبؿ عمى الظٌفر بػ "ؽ "2أم
اآللية التي تعيف
الذم يكسب الممفكظ
ٌ
حجاجيتو .باعتباره ٌ
ٌ

المتقبؿ في مأزؽ المشترؾ...
الصحيح حتٌى ال يقع
ٌ
ٌ
النتيجة كىك الذم يرسـ المسار التٌأكيمي ٌ

كتعدد المعنى".1
ٌ

كييسر الظٌفر
النتائج،
يثبت فعبل
حجاجية العمكـ مف خبلؿ ٌ
تعدد االستمزامات ك ٌ
ٌ
كىذا القكؿ ٌ
ٌ

الحجاجية حسب
العمكمية
بالمسار االستداللي .2كىما خاصيتاف لمعمكـ الحجاجي كتظير
ٌ
ٌ

مثمنا" :إ ٌف
(الناجح) مف خبلؿ المقتضى المعجمي الذم لو مكانة عنده يقكؿ
ٌ
جيدة لمحجاج كىك الذم يككف مسؤكال عف
العاـ كسيمة ٌ
المقتضى( )leprésuposéفي المٌفظ ٌ

الخاصية
الضمنية" .3كتجد ىاتو
المقدمات
حجاجية الفصؿ القانكني بأكممو عبر استدعاء
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

"إف العمكـ المعجمي كسيمة ناجعة
مناسبتيا في الجنس العمكمي مف الخطاب التشريعيٌ :

ركف إلييا المشرع لممناكرة كالحجاج حتٌى يضمف تسميـ الجميكر كاذعانو .كىك أم العمكـ

خاصية أجناسٌية في الخطاب التشريعي".4
ٌ

"إف ما اصطمحنا عميو بػ "عمكمية
العمومّفيّالتركيبٌ ّ:
كبالنسبة لمعمكـ في التركيب يقكؿٌ :
المسكرة كىي بنية مطردة
التركيب" أك العمكـ التركيبي ( )vague structuralتؤ ٌكد ما لبنية
ٌ

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.52
 -2المرجع نفسو ،ص  35كما بعدىا.
 -3المرجع نفسو ،ص .22
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أكلي عمى ذلؾ حيث
في
المدكنة التشر ٌ
ٌ
يعية ،كلع ٌؿ نتائج اإلحصاء التي قمنا بيا خير مثاؿ ٌ
مرة) ،كفي مجمة
مرة كمائة (ٌ 847
استعمؿ السكر "كؿ" في (المجمٌة الجنائية) تسعا كستيف ٌ

مرة ( )28كىذا مف شأنو أف يككف كما يقكؿ األسمك ٌبيكف
(األحكاؿ ال ٌشخصية) احدل كأربعيف ٌ

المشرع أك صائغ الممفكظ إلى
المطردة كغير البريئة في الممفكظ .كلع ٌؿ رككف
مف الظكاىر
ٌ
ٌ
المتقبؿ" .1كيضيؼ (الناجح)
بعمكميتيا ضماف إذعاف
المسكرة ،قد اختزلت لو
ىذه البنية
ٌ
ٌ
ٌ

المسكرة ىي المسؤكلة عمى
قكة التسكير أك البنية
ٌ
ٌ
مكضحا قيمة التسكير الحجاجية" :كلع ٌؿ ٌ
التكسؿ
يعية كذلؾ لشمكليتيا كتعميميا ...كيمكف لبياف ذلؾ
قدح
حجاجية الفصكؿ التشر ٌ
ٌ
ٌ

الكمية ( مكشمر كركبكؿ 8772
الحجاجية لدكرك ( ،)8761كمسألة السبللـ
السبللـ
ٌ
ٌ
بنظرٌية ٌ
)875

التداكلية التي ال يشيد عمى
النتائج
صدقيتيا إالٌ
لئف كانت ('ؽ )2ك(ؽ'' )2ىي مف قبيؿ ٌ
ٌ
ٌ

ضمنية كبالتالي فيي أرقى
فإف ؽ''' 2أكغؿ
ٌ
المقاـ أك مقتضى الحاؿ كما يقكؿ القدامىٌ ،

السكر كمداه االستغراقي الذم يجعؿ (ؽ''')2
ٌ
حجاجية ،كالذم ساعدنا عمى استخراجيا ىك ٌ

ثانية ،فالحجج
السمـ
الكمي مف جية ٌ
السمـ الحجاجي مف جية كبالتٌالي في ىرـ ٌ
في ىرـ ٌ
ٌ
(ؽ' )2ك(ؽ'' )2كؽ''' )2كمٌيا تنتمي إلى نفس القسـ الحجاجي (classe
الضمنية كىذا
كلكنيا تتفاكت في درجة
 )argumentativeكىك باختصار دكرك (ٌ .)CA
ٌ
بالسممية في
الضمنية عائد إلى ما يسميو (دكرك) كخاصة (أنسككمبر)
التٌفاكت في درجة
ٌ
ٌ
سممية (ؽ' )2ك(ؽ'' )2ك(ؽ''' )2عائد إلى دكر السكر
أف
ٌ
المٌغة كنزعـ في ىذا المقاـ ٌ

عاما .2")généralités operateur( desفغدا السكر
كخصائصو
ٌ
التعميمية باعتباره عامبل ٌ

مساىما مساىمة رئيسة في التحميؿ إذ" :السكر ينتشر عمى الممفكظ عاصما ٌإياه مف

المقتضيات المحتممة كاالستمزامات الفاسدة ،كما يقكؿ المناطقة كذلؾ بإضفاء التٌعميـ عمى

 -1المرجع نفسو ،ص .34
 -2عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.32 ،32
170

الفصلّالثانيّ:مادّةّالبحثّومنيجيّةّالتّحميلّالتّوافقيّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيّةّالعربيّةّالحديثة

الكضعيات التٌمفظية التي يقتضييا الممفكظ .كلع ٌؿ
الفصؿ التشريعي كجعمو صادقا في كؿ
ٌ

المقدمة
النتيجة "ف" ىي التٌي تؤ ٌكد ما كنا نقكؿ .فيذا الفصؿ التشريعي ىك بمثابة
ٌ
ٌ
ثانية عميؾ
( )prémisseأك المعطى ( )donneéلنتيجة
تتزكج ٌ
ضمنية ٌ
ٌ
أكلية كىي "لكي ٌ

ضمنية كالتٌي
النتيجة األكثر
بف ٌ
ثـ يأتي دكر السكر في استخراج ٌ
ٌ
األكؿ" ٌ
ؾ عصمة الزكاج ٌ
بثانية إالٌ بعد
يحقٌقيا التٌعميـ الذم يبسطو السكر عمى الممفكظ كىي"ال أحد ٌ
يحؽ لو الزكاج ٌ
لسانية
الثانية
فإف
األكؿ"كلئف كانت "ف "8ىي نتيجة ذات أبعاد
فٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تداكلية ٌ
ؾ عصمة الزكاج ٌ

محضة (.1" )linguistique purement

بالمسكرات خصكصا
الكمية المصدرة
كعمكما فالناجح عالج في مستكل التٌركيب القضايا
ٌ
ٌ

النظرية لمعمكـ فيقكؿ" :كعميو
بالقيـ ٌ
المسكر "كؿ" كلذلؾ أثناء التٌطبيؽ نجد (الناجح) يذ ٌكر ٌ
ٌ

النماذج أعبله كاستعماؿ "كؿ" فييا ،يصدؽ عميو
فإف التٌعميـ في المجمة
الجنائية مف خبلؿ ٌ
ٌ
ٌ
الككنية إذ يقكالف" :غالبا ما تككف األلفاظ
حجاجية القضايا
قكؿ (بيرلماف) ك(تيتيكاه) في
ٌ
ٌ
أف التٌعميـ يكسب
ككنية .ك
العامة في جمؿ كقضايا ٌ
المحصؿ مف كبلـ (بيرلماف" كتيتيكا) ٌ
ٌ
ٌ
الممفكظ كيسع نطاؽ جميكره المستيدؼ ،كىذا يصدؽ عمى فصكؿ (المجمة الجنائية) حيث

مما
أف مساحة الجميكر الذم تستيدفو أكسع رقعة مف جميكر مجمة (األحكاؿ
ٌ
ٌ
الشخصية)ٌ ،

كمتضمنات القكؿ .ففي المثاؿ ()8
حجاجية كأكثر إمكانات في إنتاج المفاىيـ
يجعميا أنجع
ٌ
ٌ

ككنية ( préposition
كىك "كؿ محككـ عميو بالقتؿ يشنؽ" ىك بمثابة
القضية ال ٌ
ٌ

طبلقية السكر.
األكؿ لساني ،كيتمثٌؿ في استغراؽ كا ٌ
 )universelleكىذا عائد إلى أمريف ٌ

النتيجة لو ،كىك الجميكر المقصكد كالمعني
كالثاني مف طبيعة غير
لسانية ،كاف كاف بمثابة ٌ
ٌ

بالممفكظ".2
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النفي مستندا إلى (دكرك)
كفي نفس المبحث أم
حجاجية العمكـ عالج (الناجح) قضايا ٌ
ٌ

1
النفي السجالي فيك نفي يعارض بو المتكمٌـ رأيا معاكسا
"فأما ٌ
كتقيسمو الثبلثي ٌ
لمنفي" يقكؿٌ :

النفي "الذم يككف تمثيبل
النفي الكصفي فيك ٌ
أما ٌ
لرأيو صاغو المخاطب صياغة إثباتية" .ك ٌ

يقدمو قائمو عمى ٌأنو يعارض خطابا آخر" .كلقد عالج
لحالة األشياء في الككف دكف أف ٌ

متقدمة في سنة ()8761كتحديدا في ( )8762في
النفي في مرحمة ٌ
(دكرك) ضربا ثالثا مف ٌ

النفي الميتالغكم ( )Négation Métalinguistiqueكىك " قكؿ منفي
"القكؿ كالمقكؿ" كىك ٌ

"أف
يياجـ متكمٌما قاؿ المقابؿ المكجب" 2كىاتو التٌعريفات تدخؿ تحت
محصؿ كاحد ىكٌ :
ٌ
النفي غايتيا االنتقاؿ ( )passageمف منكاؿ خطابي إلى آخر مغاير ،أك ىك بعبارة (دكرك)
ٌ

خطابية أخرل يتٌـ فييا االئتبلؼ في النتائج
كضعية
لممتقبؿ إلى
تكجيو ()orientation
ٌ
ٌ
ٌ

( )conclusionكالمكاقؼ كىذا غاية الحجاج القصكل كىي إنياء الحجاج عبر تآلؼ
النتائج" .3كقد أثنى (الناجح) عمى (دكرك) عندما دقٌؽ ىذه المفاىيـ كبرىف بما قدمو عمى

تعزز طرحو التٌصنيفي
ممية المٌغة إالٌ ٌأنو انتقده
تطبيقيا ،مف حيث إٌنو لـ ٌ
يقدـ أدلٌة تطبيقية ٌ
ٌ
س ٌ
تامة ،عمى
يطبؽ منكاؿ
النظرم كذلؾٌ :
ٌ
ٌ
"بأنو نسي أك قد تناسى أف ٌ
السممية ،باعتباره نظرٌية ٌ
لكلبية
ىذه األصناؼ الثبلثة مف ٌ
اتبية ٌ
أف ىذه األصناؼ الثبلثة تقع في تر ٌ
النفي .كالذم نرل ٌ

النيائي
المكلبية تككف في حركة دائمة يظ ٌؿ المقاـ ىك
عمكدية .كىذه
سممية
ال في
ٌ
المحدد ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ألنو
لمنتائج
النفي الكصفي مثبل ،ليس ثابتا ٌ
ألف المحؿ الذم يشغمو ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية فييا .كذلؾ ٌ

النفي
كضعية
يمكف أف يشغمو في
أف ٌ
ٌ
ٌ
تمفظية ما النفي السجالي كعميو اعتبرت (تاتسكك) ٌ
فإف ىذه األصناؼ
الكصفي مشتؽ كامتداد لمنفي السجالي" .كلذلؾ بناء عمى ىذه
ٌ
المكلبيةٌ ،

المتقبؿ كتسميمو .كاف
مؤدية إلذعاف
النفي ليا نفس الطاقة
الحجاجية .ككمٌيا ٌ
الثبلثة مف ٌ
ٌ
ٌ

اتبية ،كاٌنما عمى ما يقتضيو نكعيا كتعجيميا كاف بدا
تفاكتت ،فميس عمى سبيؿ
السممية أك التر ٌ
ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص .111،117
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أف الكصفي لو منكاؿ حجاجي مضاد"
أف "النفي السجالي أكثر
ٌ
حجاجية في حيف ٌ
لبعضيـٌ ،

(تاتسكك مرياف)" 1كقد عمٌؿ (الناجح) انتقاده لدكرك مف خبلؿ استعانتو بتاتسكك ،إذ ترل
تضامنية ترفض االنقساـ
لكلبية أم
النفي ىي عبلقة
بأف العبلقة بيف أصناؼ ٌ
ٌ
ٌ
(تاتسكك) ٌ

سمميا،
السجالي كليس امتدادا
النفي الكصفي امتداد لكلبي ٌ
أف ٌ
ٌ
كالتٌصنيؼ كدليميا ٌ
لمنفي ٌ
يقدـ الناجح أمثمة
النفي الثبلثة يجمعيا تضامف لكلبي كليس تضامف سممي .كعميو ٌ
فأصناؼ ٌ

التالية:
تطبيقية لذلؾ" :كيمكف بياف ذلؾ مف خبلؿ األمثمة ٌ
ٌ
أ .لمزكج كالية عمى أمكاؿ زكجتو الخاصة بيا؛

لمزكج عمى أمكاؿ زكجتو الخاصة بيا(ـ.أ.ش)82 ،2118 ،؛
ب .ال كالية ٌ
ج .يقع الطٌبلؽ في مكتب العمدة؛
د .ال يقع الطٌبلؽ إالٌ لدل المحكمة (.ـ.أ.ش)81 ،2118 ،؛
المدة؛
الزكجة بمضي ٌ
ق .تسقط نفقة ٌ
المدة(.ـ.أ.ش)21،2118،؛
الزكجة بمضي ٌ
ك .ال تسقط نفقة ٌ
النتيجة
أف
السجالي تؤكدىا طبيعة ٌ
حجاجية ٌ
ٌ
إف األمثمة المذككرة أعبله ،تبرىف عمى ٌ
ٌ
النفي ٌ
اقتضائية.
مفيكمية فبل يمكف أف تككف
التي اليمكف أف تككف إالٌ
ٌ
ٌ

تحكؿ المفيكـ مف المبلفيظ المثبتة (أ.ج.ق) إلى مفاىيـ مغايرة
كدليمنا عمى ذلؾ ىك ٌ
النفي .كعميو
المنفية (ب.د.ك) كالفضؿ في كؿ ذلؾ راجع إلى
تماما في المبلفيظ
عاممية ٌ
ٌ
ٌ
لمنفي ،يمكف اعتباره ،ليس في
السجالي كما اعتبرتو (تاتسكك) المنكاؿ الطراز ٌ
فإف ٌ
ٌ
النفي ٌ
النقطة المنطمؽ التٌي يتناسؿ منيا
ىرـ السمٌـ عمى طريقة (دكرك) ،كاٌنما ىك بمثابة ٌ
النفي الكصفي ،كالكصؼ الميتالغكم) أك لنقؿ بمثابة الرأس
ضرباف آخراف مف النفي ( ٌ

النفي
النفي ،بؿ ٌإنو ،أم ٌ
بقية األضرب مف ٌ
يتـ إنتاج ٌ
في القاطرة ،كحسب حركتو ٌ
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السجالي ،يمثؿ الرائز في تحديد مكقع الممفكظ في المحادثة" .1لقد حدث ىذا بسبب
النفي السجالي ليس في ىرـ سمـ (دكرك)
إحداث حركة في
ىرمية سمـ (دكرك) إذ؛ أصبح ٌ
ٌ

بالنفي إلى التٌناسؿ كالتكالد الحجاجي.
مما ٌ
يؤدم ٌ
بؿ في منطمؽ لكلب (تاتسكك) ٌ

معز از مراميو بأعبلـ عرب حجاجييف فاستدعى (شكرم المبخكت)
استمر (الناجح) ٌ
ك ٌ
النفي
"إف ٌ
لتكضيح مقاصده يقكؿ" :كنقصد بيذا ما ذىب إليو شكرم المبخكت عند قكلو ٌ

عندنا يشترط إطا ار ت خاطبيا يككف فيو استئنافا لمكبلـ ال ابتداء" .كمف مقتضيات الحجاج
النفي كبنيتو
إف
حجاجية ٌ
ٌ
أف يككف استئنافا كما يمكف أف يككف كذلؾ عمى االبتداء ٌ ...

األساسية التي ىي التٌكذيب .مف جية المعنى ،كتؤ ٌكدىما أيضا الكظيفة
تؤ ٌكدىما كظيفتو
ٌ
المتقبؿ عبر
النفي في تكجيو
ثانية ،حيث يساىـ ٌ
التبئيرٌية في بنية ٌ
ٌ
النفي ...مف جية ٌ
لكلبية ،كاف قد تفطٌف
سانية المحقٌقة لو إلى نتيجة ٌ
محددة ،عبر حركة ٌ
صدارة العناصر المٌ ٌ

يسببو المقاـ كفي ىذا السياؽ
كعبر عنيا بااللتباس ...الذم ٌ
إلييا (شكرم المبخكت) ٌ

تداكليا إلى
لمنفي تصنيفا
يقكؿ( :شكرم المبخكت) " ٌ
يؤدم اعتبار تصنيؼ (دكرك) ٌ
ٌ

النفي ممتبس كلكنو التباس تداكلي يتٌصؿ باالستعماؿ المقامي المحتمؿ
بأف ٌ
التسميـ عنده ٌ
المكلبية
لمقكؿ كليس التباسا دالليا .كمأتى ىذا االلتباس ىك ما اصطمحنا عميو بالحركة
ٌ

النفي إذا لـ نقؿ ىي ميزة المٌغة كميا .2"...كلع ٌؿ ىاتو االستعانة أم شرح
تميز ٌ
التي ٌ

(المبخكت) لدكرك مف خبلؿ مفيكـ االلتباس ،ىك الذم يجعؿ مفيكـ (دكرك) الشتغاؿ
المكلبية أك يكازييا فيما استدركو (الناجح) مف شرح (المبخكت)
النفي يقارب الحركة
ٌ
ٌ
خاصية مضافة
المكلبية
فالخاصية
لكلبيا،
إف األمر يظ ٌؿ سمٌميا أك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لدكرك .كعمكما؛ ٌ

مية.
متماشية ك
الخاصية السمٌ ٌ
ٌ
ٌ
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القانكنية فقاؿ" :كميما
المدكنة
النفي لمحجاج عمى مستكل
كقد عمٌؽ (الناجح) عمى خصب ٌ
ٌ
ٌ

القانكنية كلع ٌؿ
جيدة في المحاجة
فإف ٌ
ٌ
النفي باعتباره "إكذابا ك"تكذيبا قد مثٌؿ أداة ٌ
يكف مف أمر ٌ

يعية خير دليؿ عمى ذلؾ .كما يؤكد
ممي از كمطردا في
المدكنة التشر ٌ
طغياف استعمالو أسمكبا ٌ
ٌ
المحاجة لمخصـ أيضا عمى نفس القدر مف
النفي يكفٌر إمكانات
أف ٌ
ٌ
ىذا الطٌرح أيضا ،ىك ٌ
مدكنات أخرل كالقرآف كالمحاكرات بيف
المساكاة التي تككف لممتكمٌـ .كىذا ما ٌ
يفسر طغيانو في ٌ

الرسكؿ 

النفي مف الطرفيف)".1
كالمشركيف ،حيث يطغى أسمكب ٌ

مدكنة يغمب فييا حضكر صكت
المتأمؿ
بأف المبلحظ
كنشير ٌ
ٌ
لمدكنة التٌحميؿ يجدىا ٌ
ٌ
ضمنيا الجياز المنطقي لتكلميف
ككأنو صكت أكثر نضجا استغ ٌؿ
سانية.
ٌ
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

العامة لمحجاج الببلغي ،كضبطيا في تحميؿ بنى المٌغة .مف خبلؿ المعجـ
كالخصائص
ٌ
كالتركيب.

الصكت الببلغي (بيرلماف) العتبار خطابي ،كقد ذ ٌكرنا
أما ّ ٌ
بالنسبة لمتٌرتيب كجدنا ٌ
الترتيبٌ ّ:

النتيجة،
(الناجح) بقضايا التٌرتيب في الببلغة
األرسطية كاعتبر الترتيب ضمانا لممركر إلى ٌ
ٌ

فتحدث عف الترتيب اليرمي مثبل فقاؿ" :كقد
تحدث عف قضايا الترتيب عند (بيرلماف)
ٌ
ثـ ٌ
المكيؼ المباشر
أف التٌرتيب ىك
الضرب مف التٌرتيب في
ٌ
ٌ
عالج (بيرلماف) ىذا ٌ
مصنفو معتب ار ٌ

حجاجية خاصة تكمف في ككنو برىانا
فإف ىذا التٌرتيب لو كظيفة
لمنتائج
ٌ
ٌ
الحجاجية .كعميو ٌ

ألنو يكفٌر نكعا خاصا مف التسمسؿ ( )enchainementبيف
عمى انسجاـ الممفكظ كتناسقوٌ ،
باليرمية كقد أشار (بيرلماف) ك(تيتيكاه) إلى ىذا
العناصر المرتٌبة .كىذا ما اصطمحنا عميو
ٌ
تمتد جذكرىا إلى
أف المسألة ٌ
تعرضيما لطريقة ترتيب الحجج معتبريف ٌ
المعنى مف قبؿ عند ٌ

العمكـ الصحيحة في بناء استدالالتيا .كقد أشار إلى فضؿ (دكارت) في ذلؾ" .2كيضرب

(الناجح) مثاال تطبيقيا:

1
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الممفوظّالقانونيّالقائمّعمىّالتّرتيبّاليرميّالمنطقيّ

نّ.الحجاجيةّ

األكؿ ىك المسؤكؿ
األكؿ ككزير
ٌ
الكالة كالمعتمدكف كرؤساء الكزير ٌ
الداخمية ك ٌ
 6الكزير ٌ
البمديات مكمٌفكف كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذا األمر (ـ.أ.ش .عمى تنفيذ ىذا األمر...
ٌ
)74 .2118

ىرميا لمرتب:
كقد أنجز مخطٌطا
ٌ

2

الداخمية عمى جية التٌدني مف األعمى إلى
األكؿ عمى كزير
كقاؿ معمٌقا" :كقد ٌ
ٌ
قدـ الكزير ٌ
األدنى".3

في ىذا المبحث الحظنا الحضكر البيرلماني في التٌحميؿ قد حضر حضك ار مركزٌيا ،ثـ بعد

أف انتيى (الناجح) مف التٌرتيب انتقؿ إلى مبحث أسماه "التقديـ كالتٌأخير" باعتباره حركة ذات
الحجاجية الغر ٌبية فيو
منيجية بسبب غياب األصكات
حجاجية" كالذم سنرجئو ألسباب
أبعاد
ٌ
ٌ
ٌ

ككنا قبؿ ىذا عندما تحدثنا عف التٌرتيب أرجأنا اإلشارة إلى أربع نقاط في التٌرتيب كذكرنا
الحجاجية العر ٌبية.
اثية عر ٌبية تفيد فييا األصكات
ٌ
ألف األربعة األخرل ىي تر ٌ
التٌرتيب اليرمي ٌ
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خاصيتا
يعية مستقمٌة عف بعضيا باعتماده
ٌ
كاذا كاف (الناجح) قد عالج بعض الفصكؿ التشر ٌ

فإف في فصؿ" :دكراف الحجج كتقاطعيا في الفصؿ التشريعي:
التٌعميـ كالتٌرتيب مثبلٌ ...

حجاجية الفصؿ القانكني مف خبلؿ بعض مظاىر دينامية الخطاب" سيعالج الفصكؿ
ٌ
يعي ة في عبلقتيا ببعضيا البعض كذلؾ عف طريؽ الدكراف الذم يعرفو" :الحركة التي
التشر ٌ

الحجة في كامؿ الجياز الحجاجي كاألثر الذم تتركو عند كؿ مرحمة مف مراحؿ
ترسميا
ٌ
خاص مف مظاىر حجاجيتيا
الحجة ىك مظير
إف دكراف
ٌ
التكجيو الحجاجي كاف شئت قمت ٌ
ٌ
يفرضو عمييا المسار التأكيمي لمممفكظ كعبلقتو بما سبقو كما يمحقو".1

كقد عالج الدكراف عف طريؽ التٌعريؼ كعف طريؽ نظاـ التشريع ،كبالنسبة لمتٌعريؼ نجده
عكلت عمى ضرب خاص مف
"إف المبلفيظ التشر ٌ
تكصؿ إلى نتائجو التي دقٌقيا قائبلٌ :
ٌ
يعية قد ٌ

الحجاجية مف الممفكظ القانكني كعادة ما تككف ىذه
التٌعاريؼ تكسمٌت بيا لتحقيؽ الكظيفة
ٌ
قانكنية...إف التٌعريؼ في الفصؿ
الفصكؿ في فاتحة كؿ باب تشريعي مف أم مجمة
ٌ

المعجمية المعرفة في ما
حجاجية الممفكظ عبر الحركة التي تقكـ بيا الكحدة
التشريعي يحقٌؽ
ٌ
ٌ
المتقبؿ كىك
الحجة كذلؾ أف التٌعريؼ ىك بمثابة العقد بيف
اصطمحنا عميو بدكراف
ٌ
الباث ك ٌ
ٌ
إف دكراف الحجج عبر التٌعريؼ ،عبلكة
المسؤكؿ عف انسجاـ الممفكظ كتناسمو كاسترسالوٌ ...

الخطابية التي تبرىف عمى
الحجاجية لو كظيفتاف مصاحبتاف ىما الكظيفة
عمى كظيفتو
ٌ
ٌ
2
النتائج حاكؿ أف يثبت
انسجامو كالكظيفة
إف ىاتو ٌ
ٌ
تعمؽ تكجييو الحجاجي" ٌ
المكضعية التي ٌ

مكضحيف األمر بالمثاؿ لكاف ذلؾ أصدؽ.
بيا حجاجية التٌعريؼ في القانكف كلعمٌنا إذا زدنا
ٌ
فإننا نجدىا كظيفة ليا سمطة عمى انسجاـ الفصكؿ
فإذا أخذنا الكظيفة
المكضعية لمتٌعريؼ ٌ
ٌ

المكضعية تساىـ في تعميؽ التٌكجيو
يعية عف طريؽ تعميؽ التكجيو يقكؿ" :كالكظيفة
ٌ
التشر ٌ

فإننا في ىذا
عبر ٌ
رد المخاطب إلى المكضع الذم كفقو أنتج التٌعريؼ كميما يكف مف أمر ٌ
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الحجاجية عمى غرار ما يرل (دكرك كأنسككمبر ) .8775ىي
أف الكظيفة
ٌ
الطٌرح نرل ٌ
1
النص التالي ككثيقة استشياد يقكؿ
يفية"  .كنكرد ٌ
يعية التعر ٌ
المقصد األسنى مف الفصكؿ التشر ٌ

المكضعية لمتٌعريؼ ... " :كنضرب عمى ذلؾ مثبل تعريؼ كممة
(الناجح) مناسبا الكظيفة
ٌ

المشرع تعريفيف
"السبلح" في الفصميف ( ،886ـ،ج )25،ك(،251ـ،ج )35،حيث يصكغ
ٌ

أف
المعجمية
أحادية الكحدة
لمسبلح مختمفيف تقريبا رغـ
ٌ
ٌ
المعرفة ،كذلؾ عائد في ما نرل إلى ٌ
ٌ

يتسنى لممخاطب
معيف ،حتٌى ال
ٌ
يؤسسو عمى مكضع ٌ
كؿ تعريؼ يصكغو الشارع ٌإنما ٌ

السيطرة
محاصرتو كمحاجتو بأحادية التٌعريؼ
ٌ
فمكضكعية التٌعريؼ ىي التٌي تضمف لممشرع ٌ

أسس عميو
عمى تكجيو
ٌ
المحاجة عبر إخضاع المخاطب إلى سمطة المكضع الذم ٌ
التٌعريؼ".2

حجاجيةّالنظامّالتشريعيّ:
الغائية
أما ّبالنسبة ّلحجاجيّة ّالنظام ّالتشريعي فيقتضي فيو الحديث":عف الكظيفة
ٌ

قبميا عف
( )finalité/ fonctionnalitéمف دكراف الحجج في ٌ
النظاـ التٌشريعي حديثا ٌ
ألف ىذه الخطاطة ىي التي ستكشؼ
الخطاطة
الحجاجية التي يصاغ ٌ
ٌ
النظاـ التٌشريعي كفقيا ٌ
كيفية اشتغاؿ الجزء في الكؿ كىي التي ستكشؼ في اآلف نفسو عف تماسؾ الك ٌؿ (أم
لنا عف ٌ

الحجة عبر دكرانيا في تحقيؽ ىذا التٌماسؾ كاالنسجاـ" .3كتشمؿ
النظاـ التٌشريعي) "دكر
ٌ
ٌ
الخطاطة ثبلثة عناصر:

4

المقدمات ( )les prémissesكيتمحض ىذا العنصر
 العنصر ّاألول" :ىك عنصر
ٌ
بالنظاـ التشريعي كشركط قيامو كأركانو كالتٌعريؼ باألطراؼ التي
عادة عف التٌعريؼ ٌ
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تعنييـ كتشمميـ أحكامو كعادة ما يككف ىذا العنصر مف الخطاطة قائما عمى فصكؿ
يفية محضة"
تعر ٌ

1

االحتمالية
الكضعيات
"فإنو يقكـ عمى جممة الفصكؿ التي تعالج
 العنصر ّالثانيٌ :
ٌ
ٌ

كالمضادة أك لنقؿ األكضاع الطارئة التي قد تتعارض أك تختمؼ مع مقتضيات

المشرع كغابت عنو،
حددىا
األكؿ كال تدخؿ تحت طائمة
الكضعيات التي ٌ
ٌ
ٌ
العنصر ٌ
األكؿ الذم
فيذا العنصر حينئذ ىك بمثابة المستدرؾ كالممحؽ ( )annexeلمعنصر ٌ

قانكنية مح ٌددة أك قد ال يستكعب بعض
كضعيات
قد يككف غير صالح في
ٌ
ٌ

المعنيكف
الخاصة التي تظير فجأة كيقتضييا عامؿ الزمف مثبل أك األفراد
االحتماالت
ٌ
ٌ

بو".2

النظاـ
تحدد نياية
 العنصر ّالثالث ":يقكـ عمى مجمكعة الفصكؿ التٌي ٌ
صبلحية ٌ
ٌ
القانكنية التي يصكغيا الشارع إلنياء
تحدد الخاتمة
التٌشريعي كتضع لو صيغا
قانكنية ٌ
ٌ
ٌ
فإف العنصر الثالث مف الخطاطة ىك بمثابة مرحمة
العمؿ بذلؾ ٌ
النظاـ .كعميو ٌ
كيتميز ىذا العنصر مف
التخمٌص أك مرحمة االنتقاؿ إلى العمؿ بنظاـ تشريعي مغاير.
ٌ
ألنو قد بني عمى
الخطاطة باحتكائو عمى إحاالت مباشرة عمى العنصريف السابقيف ٌ

الحجة في حركتيا
الحجة في النظاـ بأكممو حيث تنطمؽ
أساسيما .كىك يكشؼ دكراف
ٌ
ٌ

األكؿ إلى العنصر الثاني لتستقر في العنصر الثالث إثباتا أك دحضا،
مف العنصر ٌ
ىدما أك تأسيسا".3

النظاـ التشريعي مف خبلؿ مكازنتيا بخطاطة (تكلميف)
كيحاكؿ (الناجح) تكضيح خطاطة ٌ

فإنو لك حاكلنا المكازنة بيف خطاطة النظاـ التشريعي كخطاطة
الحجاجية يقكؿ" :كعميو ٌ
ٌ

يعية يكافؽ
(تكلميف)
األكؿ مف الخطاطة التشر ٌ
ٌ
الحجاجية بجميع عناصرىا لكجدنا ٌ
أف العنصر ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص .441
 -2المرجع نفسو ،ص.441
 -3عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.444
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تقريبا عنصر المعطى ( donneé ) dفي خطاطة (تكلميف) ...كتقريبا يكازم ىذا العنصر
ميما عند (بيرلماف) ك(تيتيكا) كىك
في الخطاطتيف :التشريعية ك
ٌ
الحجاجية التكلمينية ،عنص ار ٌ
المقدمات
عنصر مسممات االنطبلؽ أك قضايا االنطبلؽ ( )propositions du déparأك
ٌ

كأسس لممحاججة (بيرلماف
ٌ
الحجاجية ( )les premisses argumentativesالتي تصمح ٌ

التكلمينية
الحجاجية
أما العنصر الثاني :يكافقو في الخطاطة
ٌ
ٌ
كتيتيكا ...)65 ،8772 ،ك ٌ

النقض كاالستثناء ( )conditions de réfutationكيرمز إلييا (تكلميف)
عنصر شركط ٌ
بالحرؼ البلتيني ( Rتكلميف ستيفاف ).823 ،8771 ،كىذا العنصر مف خطاطة (تكلميف)

العممية
سد الخانات التي يمكف أف يستثمرىا الخصـ إلحباط
الثانية ،مف كظائفو ٌ
ٌ
في مرحمتيا ٌ

الحجاجية عنصراف:
فإنو يكازيو في خطاطة (تكلميف)
أما العنصر األخيرٌ ...
ٌ
ٌ
الحجاجية ...ك ٌ
عنصر النتيجة (ف) كعنصر األساس ( .)fondementالذم يرمز إليو تكلميف ب  fمرة

أخرل"

1

النظاـ التشريعي أك دكراف الحجج داخؿ النظاـ التشريعي
ىذا انسجاـ حجاجي مف داخؿ ٌ

ذاتو (.كقد استعمؿ الصكت التكلميني).

النظاـ
يسميو "دكراف حجج ٌ
كيضيؼ (الناجح) داعما األمكرٌ ،
بأنو يمكف أف يككف ما ٌ

"المشرع ،حتى يككف ممفكظو
أف:
التشريعي مع حجج مف أنظمة تشر ٌ
يعية أخرل" فيككف ٌ
ٌ

الحجاجية منسجمة كمتكاممة يسعى في أغمب
طتو
مكمبل لبعضو بعضا ،كحتٌى تككف خ ٌ
ٌ
ٌ
القانكنية بأخرل ،كقد تككف ىذه الفصكؿ
األحياف إلى إنيائيا عبر إلحاؽ معاني الفصكؿ
ٌ

يعية ،بأسرىا،
منتمية إلى النظاـ التشريعي نفسو .كىذه ظاىرة متكاترة في
غير
المدكنة التشر ٌ
ٌ
ٌ
أف المعنى
إذ ال يكاد ينعدـ كجكد نظاـ تشريعي يخمك مف ىذه الظٌاىرة كذلؾ عائد إلى ٌ

القانكني في الفصؿ يبقى في حاجة إلى إتمامو بمعنى قانكني آخر مف فصؿ ينتمي إلى

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص 442،442،444،444
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"إف كجو
نظاـ تشريعي مختمؼ" 1كقد ضبط األمر بطريقة
ٌ
حجاجية مستندا إلى صكت دكركٌ :

يعية مختمفة ىك تقريبا
الحجة عندما تككف الحجج
الحجاج في دكراف
منتمية إلى أنظمة تشر ٌ
ٌ
ٌ
مف قبيؿ ما نجده عند (دكرك .)8761كعندما تككف الحجج غير منتمية إلى قسـ حجاجي

( )classe argumentativeكاحد كاف كاف تصكر (دكرك) في مفيكـ القسـ الحجاجي
يدخؿ ضمف تصكر أكبر لخصو في كتابو (السبللـ الحجاجية  .)8761فمفيكـ القسـ
الحجاجي باعتباره مفيكما مركزٌيا يجب الكقكؼ عنده" .ىك عبارة عف مجمكعة مف الحجج

الحجاجية نفسيا ،ىك تقريبا يضارع في بحثنا مفيكـ
أك المبلفيظ التي تقكد كتخدـ النتيجة "ف"
ٌ
الن ظاـ التشريعي ،باعتباره مجمكعة المبلفيظ أك الحجج التي تقكد إلى نتيجة كاحدة كلكف
ٌ
األمر مف خبلؿ مفيكـ دكراف الحجج يزداد تعقيدا عندما تككف الحجتاف غير منتميتيف إلى

السمات
نظاـ تشريعي كاحد ،كرغـ ذلؾ ٌ
فإنيما يخدماف نتيجة كاحدة .كىذا في الحقيقة مف ٌ

عامة عف سائر األنماط الخطابية".2
المميزة
ٌ
ٌ
لحجاجية المبلفيظ كالخطاب القانكني بصفة ٌ

كتطبيقا نكرد عمى ىذا مثاؿ (الناجح)مف مجمة األحكاؿ الشخصية الذم نصو ":يجكز
لمزكجيف أف يتفقا عمى تغيير نظاـ أمبلكيما بعد مركر عاميف عمى األقؿ مف تاريخ إقامتو
كيجب أف تحرر في ذلؾ حجة رسمية .كال يعارض الغير بذلؾ االتفاؽ إالٌ بعد الحصكؿ عمى
مصادقة رئيس المحكمة االبتدائية لمقر إقامة الزكجيف عميو كالقياـ باإلشيارات القانكنية
البلزم ة مف إدراج بدفاتر الحالة المدنية لمزكجيف كترسيـ بإدارة الممكية العقارية عمى النحك
المبيف بالفصميف  5ك 83مف ىذا القانكف(.ـ.أ.ش .3")811 ،2118 ،كيحمٌؿ (الناجح) ىذا
ٌ
المثاؿ عف طريؽ دكراف الحجة كبالضبط عف طريؽ المقتضيات التٌي تحدث االتصاؿ بيف
ذيؿ
الفصكؿ القانكنية –كاف كانت تنتمي إلى أنظمة تشريعية أخرل -يقكؿ ":ففي المثاؿٌ ...

الفصؿ بما يؤ ٌكد اتصالو بفصكؿ قانكنية أخرل مف نظاـ تشريعي آخر .كىذا االتصاؿ
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .444
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كالتكاصؿ بالفصكؿ القانكنية األخرل مف أنظمة تشريعية مغايرة ال يككف إالٌ عبر دكراف
تتمـ معنى الفصؿ القانكني الذم قد يستغمو الخصـ لدحض حجة المتكمٌـ
الحجة ،التٌي ٌ

كتكتشؼ مزٌية دكراف الحجج ك"تناص" الفصؿ القانكني مع فصكؿ قانكنية أخرل مف خبلؿ

المفاىيـ كالمقتضيات الخاصة .فبعض الفصكؿ مقتضيات لبعض الفصكؿ األخرل أك مفاىيـ

ليا .ففي المثاؿ األكؿ تنيض كممة" اإلشيار القانكني" باعتبارىا بؤرة الفصؿ بحركة حجاجية
نجد أثارىا مبثكثة في الفصميف  5ك .83فاإلشيار القانكني ال يتـ كال يككف ناجعا ،إالٌ
ألنيما بمثابة مقتضاه كعميو فالفصبلف  5ك 83ىما
بالعكدة إلى الفصميف المذككريف آنفا ٌ
بمثابة الضماف ) (garantieلصبلحية اإلشيار القانكني كمداه الحجاجي .كىما بالتالي
الضماف لحجاجية الفصؿ القانكني كمو"

1

الحجاجية التي اعتمدىا بداية
كالميـ حتٌى اآلف بالنسبة لمناجح ٌأنو؛ استعمؿ األصكات
ٌ

العامة اعتمد (بيرلماف كتكلميف)،
الحجاجية
(بيرلماف تكلميف دكرك) فإذا تعمٌؽ األمر باألمكر
ٌ
ٌ

العامة استعمؿ
الحجاجية
التقنية كالتي ىي خصيصة
غكية
ٌ
ٌ
أما إذا ارتبط األمر باألمكر المٌ ٌ
ٌ

نكع استخداـ األصكات كاستخدميا في
(دكرك) ،مثؿ ٌ
النفي  ،المعجـ ... ،كالخبلصة ٌأنو ٌ
عبرنا عف
غرض محدد اقتضتو ٌ
المادة المدركسة ،كنككف إذ ذاؾ بكؿ ىاتو االستشيادات قد ٌ

كمدرسيكه ،كفي اآلف ذاتو
كمية ككيفية استعماؿ األصكات تطبيقيا ،كاف كانت الكفرة لدكرك
ٌ
ٌ
عرضنا لؤلمر بالمثاؿ.

النظاـ التشريعي كجيتو ىي المستقبؿ كما ىي كجية الحجاج
إف ٌ
حجاجيةّالخطابّالقضائيٌ ّ:

حجاجيا .كذلؾ يعمؿ القانكني
التٌي ىي المستقبؿ .فالتفكير في المستقبؿ يعني اإلعداد لو
ٌ
كما
عامة ٌ
ككنية تستقطب ٌ
التشريعي عمى اإلعداد لممستقبؿ لمكقاية مف الجريمة فيصكغ قكانيف ٌ

قدـ قبؿ
أكد (الناجح) البنية
الحجاجية فيو مف خبلؿ التٌحميؿ الذم ٌ
ىائبل مف الجميكر كقد ٌ
ٌ
ىاتو الفقرةّ.
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كفي حالة كقكع الجريمة يمجأ الجميع لمقضاء لمعالجة كقائعيا كعميو يقكؿ الناجح" :كجمع
فقياء القانكف (مارنيار) ك(برجاؿ) كغيرىما عمى أف الخطاب القضائي يقكـ عمى قسميف
كبيريف ىما:
فأما الكقائع فيي األحداث
الوقائع (les faits)ّ :كالتّكييف (ٌ )qualification

عقمية في تحميؿ قانكني
كاألفعاؿ ،مكضكع ٌ
عممية ٌ
التكييؼ فيك عبارة عف ٌ
أما ٌ
النزاع ،ك ٌ
لمكضعيات كالكقائع مع إيجاد حمكؿ قانكنية ليا" .كلئف كانت الكقائع ىي ما يكشؼ
ٌ

التكييؼ ىي ما يعطي ليذا الجانب اإلجرائي
عممية
فإف
ٌ
ٌ
عف إجر ٌ
ائية ىذا الخطاب ٌ

بعده التٌأكيمي ( )escegese/ interpretationالذم طالما قرنو (مارينيار)

عممية
أس
أف
ٌ
ٌ
بالخطاب القضائي إذ يعتبر ٌ
عممية التٌأكيؿ في الخطاب القضائي ىي ٌ
ثانية
التكييؼ ،كىي مرتبطة بالكقائع مف جية كبالنصكص التشريعية مف جية ٌ
ٌ

كمؤكال مف جية ثالثة".
كبالقاضي باعتباره ٌ
مكيفا ٌ

1

كيقرب (الناجح) بيف الخطاب القضائي كالمنيج التٌحميمي الحجاجي فيقكؿ" :الخطاب
ٌ

فالسؤاؿ ىك عبارة
السؤاؿ كالجكابٌ .
عامة يحكميا عنصراف ىما ٌ
القضائي يقكـ عمى خطاطة ٌ

أما الجكاب فيك أطركحة القاضي
عف مطمب المتنازعيف كالمسألة التي ستنظر فييا المحكمة ك ٌ

تصكر (دكرك) كصاحبو لمحجاج.
فإنو يقدح فينا
كلجنتو .كلكف ىذا التٌقسيـ عمى بداىتيو ٌ
ٌ
فتصكر (ككرني) االثنيني (س
الحجاجية (ؽ ؾ).
اثنينية الخطاطة
يمحاف عمى
ٌ
ٌ
فيما ٌ
ٌ

ج)

تصكر (دكرك) الحجاجي كاف لـ يشر (ككرنيو) ال مف قريب كال مف بعيد إلى
ال يخرج عف
ٌ
األسمكبية
الجانب الحجاجي في الخطاب القضائي كاٌنما بقي رىيف محبسيف ىما
ٌ

القانكنية ( )méthhodologie juridiqueكيتٌضح ذلؾ مف
المنيجية
( )stylistiqueك
ٌ
ٌ

المنيجية القانكنية".2
األسمكبية ككظائفيما
كتتبع لخصائصيما
ٌ
ٌ
لمسؤاؿ كالجكاب ٌ
خبلؿ مقاربتو ٌ
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.422
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اعتمادا عمى ىذا حاكؿ الناجح أف يقارب الخطاب القضائي مف خبلؿ قسـ كسمو بػ:
تقدـ
الحجاجية" كقد حاكؿ فيو مقاربة األمكر
"خصائص الخطاب القضائي
البنيكية التي ٌ
ٌ
ٌ

انسجاـ الخطاب القضائي فعالج الخطاب القضائي مف منظكر الخطاطة التي عرضيا

ثنائية عند عمماء القانكف كتمثمٌت في قسميف ىما الحيثيات
كف ٌككيا
لسانيا كقد كانت الخطاطة ٌ
ٌ
الحجاجية
( )les motifكمنطكؽ الحكـ أك النتيجة ( )déspositifكقد جعمتيا المقاربة
ٌ
المٌسانية أكثر ثراء فأصبحت (معطى كأسانيد كنتائج)"

1

الدراسات
يخيتو في ٌ
كقد ٌبرر اختيار عنصر المعطى لكجكده منطمقا في كؿ عمـ فقد أثبت تار ٌ
الحجاجية كالدراسات الحقكقية
ٌ

2

الحجاجية /أعبلـ
يقدـ (الناجح) التٌكافؽ بيف المعطى الحجاجي ممثبل في األصكات
كعميو ٌ
ٌ
مصنؼ (بيرلماف)
الحجاجية مف قبيؿ
الدراسات
الحجاج كبيف المعطى القانكني يقكؿ" :ففي ٌ
ٌ
ٌ

ك(تيتيكاه) يمثٌؿ المعطى فييا ماسميناه بػ "مسممات االنطبلؽ ()proposition de départ

مقدمات االنطبلؽ عندىما نجد "القيـ
قسميا الباحثاف أنكاعا فمف ٌ
أك ٌ
مقدمات المحاجة كقد ٌ

كاليرميات كالمكاضع كالكقائع".

"فإف
أما مع (تكلميف) في كتابو (استعماالت الحجاج) ٌ
ٌ

األكلى التي
عنصر المعطى ىك ما رمز إليو بالحرؼ " "dفي خطاطتو .كىك نقطة االرتكاز ٌ

فإف المعطى ،حسب رأينا ،في
أما مع (دكرك) كصاحبو ٌ
ينطمؽ منيا الحدث الحجاجي .ك ٌ

خطاطتيما يكافؽ ما سمياه بػ "ؽ "8الذم يقكد إلى النتيجة (ؽ )2كالمٌطيؼ ٌأننا كجدنا في

القضائي ة مصطمحا نظي ار كجديدا لمصطمح المعطى المذككر آنفا في
أدبيات البحكث
ٌ
ٌ
الحجاجية كىذا المصطمح ىك الكقائع ،...كاف كاف (بيرلماف) قد أشار إليو باعتباره
الدراسات
ٌ
ٌ

عنصر مف عناصر المعطى في منكالو .ك تقريبا يكازم مفيكـ المعطى أيضا مفيكما آخ ار

1

 -المرجع نفسو ،ص .423

 -2المرجع نفسو ،ص .423
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1
تمثؿ
الدراسات
في ٌ
ٌ
الحقكقية كىك مفيكـ الحيثيات...القابؿ لممحاجة أك "لمتفسير" .كقد ٌ

المعطى في الكقائع ،...ك الكثائؽ ،...ك الحجج المساعدة ،...كمطالب األطراؼ....

السبب المباشر النتصاب
فبالنسبة لمكقائع نجد الناجح يعتبرىا ضركرية
ٌ
قانكنيا؛ فيي ٌ

فالنتيجة أك الحكـ ىك عارض لؤلسباب ك الكقائع ،كمنو يمكقع (الناجح) الكقائع
المحكمةٌ ،
الحجاجية مف طبيعتيا
فيما كتبو (بيرلماف) ك(تيتيكاه) فيقكؿ ..." :تكتسب الكقائع طاقتيا
ٌ

مما ال يمكف أف ينكره العقؿ أك
اقعية لمظٌاىرة
كخصائصيا الك ٌ
ٌ
الككف .فيي ٌ
المجسدة في ٌ

تدحضو الفكرة .كاذا كانت الكقائع في عرؼ (بيرلماف) ك (تيتيكا) تنقسـ إلى نكعيف كقائع

فإنيا في الخطاب القضائي
ناحية أخرل" ٌ
ناحية ككقائع مفترضة مف ٌ
مشاىدة معاينة مف ٌ

األكؿ الذم قصده (بيرلماف) "بالكقائع المشاىدة" .مف قبيؿ
عمى ضرب كاحد كىك ٌ
الضرب ٌ
السرقة كالطبلؽ كاالغتصاب كغيرىا مف الكقائع .كما تستمد الكقائع قيمتيا
القتؿ كالتٌحميؿ ك ٌ
الخاصية
الحجاجية مف مكقعيا ككقعيا عمى الجميكر لذلؾ يعمٌؽ (عبد اهلل صكلة) عمى ىذه
ٌ
ٌ

في الكقائع ،عمى ما ىي عميو عند (بيرلماف) ،قائبل "كالتسميـ بالكاقعة مف قبؿ الفرد ليس إال

تجاكبا منو مع ما يفرض نفسو عمى جميع الخمؽ إذ الكاقع يقتضي إجماال ككنيا"

2

بالن سبة لمكثائؽ فيقكؿ" :فالكثائؽ ،حينئذ في الخطاب القضائي ليا كظيفتاف
أما ٌ
ٌ

تستمدىا مف
رسمية
مشركعية
األكلى تبرير الكقائع  ...كتقكيتيا عبر إعطائيا
ٌ
ٌ
ٌ
حجاجيتافٌ :
ائي ة بغاية االنتقاؿ مف عنصر المعطى عامة إلى عنصر النتيجة أم
عيانيتيا ،ك
الثانية إجر ٌ
ٌ
الضماف
إف عنصر الكثائؽ ىك بمثابة ٌ
الحكـ كمنطكقو ...كقد ال نجانب الصكاب إذا قمنا ٌ

3
يقرب األمر مف (بيرلماف)
ف
الكظيفتي
ف
كبياتي
.
"
...لبلنتقاؿ  ...مف المعطى إلى النتيجة
ٌ
ٌ
ٌ

القضائية ،ما اصطمح عميو
النكع مف المعطى ،في خطاطتنا
فيقكؿ" :كتقريبا يكازم ىذا ٌ
ٌ
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .457
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الببلغية بعنصر "الحقائؽ" ،...كاف كاف ىذا المفيكـ عند الباحثيف
(بيرلماف) في مقاربتو
ٌ
أشمؿ منو في تصكرنا ،حيث يقصد الباحثاف بالحقائؽ "أجيزة معقٌدة أكثر مف الكقائع دقٌة

الفمسفية كالدينية التي
النظريات
يائية أك ٌ
ٌ
كتربط بينيا عبلقات" .مف قبيؿ الحقائؽ العممٌية الفيز ٌ

تستمد مشركعيتيا كحقيقتيا مف الكقائع فيككف ليا كقع عند الجميكر .كلع ٌؿ عنصر الكثائؽ
مشركعيتو مف خبلؿ عبلقتو بالكقائع التي
في خطاطة الخطاب القضائي ىك كذلؾ يستمد
ٌ

السبب لكجكده كىك بمثابة النتيجة ليا ،كالعبلقة بينيما معقدة ،كما ذكرنا آنفا
كانت بمثابة ٌ
ناقميف عف (بيرلماف) ك(تيتيكاه)،"1كبالنسبة لعنصر الحجج المساعدة فيأتي بيا المتنازعكف

2
الدكر الحجاجي لمحجج المساعدة" :مف خبلؿ تفاعمو
كذلؾ الفتكاؾ تسميـ القاضي  ،كيقكل ٌ

مع بقية عناصر المعطى مف قبيؿ الكقائع كالكثائؽ .لذلؾ قد يقع بعض المٌعب في بعض
ينتمياف أك يقعاف تحت تأثير عنصر
ألنيما
األحياف بيف عنصر الحجج المساعدة كالكقائعٌ ،
ٌ
أكبر منيما ىك عنصر المعطى ،كما ذكرنا سابقا في بداية التقديـ .لكف ىذا المٌبس ال يفسد

كسممية ...كانتقائية ...في أقساـ المعطى .كقد
اتبية
ٌ
لمخطاطة عمميا بقدر ما يفصح عف تر ٌ
يشيد عمى كبلمنا ىذا ما أكرده (بيرلماف) ك(تيتيكاه) عندما ٌنبيا إلى المٌبس الذم يمكف أف

الحجاجية".3
يكتنؼ عنصرم الحقائؽ كالكثائؽ في خطاطتيما
ٌ

فإف (الناجح) قدميا مف خبلؿ كظيفتيا ..." :أك ميما يكف
أما بالنسبة لمطالب األطراؼ ٌ ...
ٌ

فإنو
بالحؽ سكاء أكانت فردية أك
فإف المطالبة
جماعيةٌ ،
ٌ
مؤسسة ٌ
ٌ
مف أمرٌ ،
ضد فرد أك ضد ٌ

صبلحية الكقائع ك الكثائؽ
لسانيا ،ال يعنينا منيا سكل ككنيا الكاشؼ عف
في دراستنا ليا
ٌ
ٌ

ألنو مف
كالحجج المساعدة ك
مشركعيتيا .كما ٌأنيا تمثؿ "الكجكد بالفعؿ " لمحدث الحجاجي ٌ
ٌ

 -1المرجع نفسو  ،ص .454
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ترسـ
دكف مطالبة
ٌ
بالحؽ ال يكجد حجاج ،عمى األقؿ في المجاؿ القانكني"  ،فيي التي ٌ

المحكمة.

يسمو (الناجح) بػ "السندات"
أما العنصر الذم يأتي بعد المعطى ىك عنصر األسانيد ،كلـ ٌ
ٌ

الحجاجية المنطقية :كاألسانيد
لمخصكصية
يسمو بػ "الضماف"
لمخصكصية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الحقكقية ،كلـ ٌ

أساسية كعمى نصكص األفكار السابقة،
يعية بما ىي أسانيد
ٌ
تشتمؿ عمى؛ المبلفيظ التشر ٌ

النظرية التي تقاس عمييا
يمثؿ المعطى القاعدة االختيارٌية في حيف أف األسانيد ىي القاعدة ٌ
تكيؼ بيف المعطى كالنتيجة .يقكؿ (الناجح)
الكضعيات المتكفٌرة في قسـ المعطى ،فاألسانيد ٌ
ٌ

يعية
القكؿ في قسـ األسانيد بقسميو ،المبلفيظ التشر ٌ
في ىذا األمر ضابطا ٌإياه" :ك ٌ
محصؿ ٌ

مركر
نا
النتيجة،
كنصكص األحكاـ السابقةٌ ،أنو قسـ انتقالي شرع لممركر مف المعطى إلى ٌ
نص الحكـ كالعمؿ
يعصـ القاضي مف الكقكع في البلنسجاـ ،ك يجر المتنازعيف إلى تطبيؽ ٌ

بمقتضاه كىذا لعمرم  ،أنجع دكر حجاجي تمعبو األسانيد التي قمنا في ما مضى مف البحث
المنطقية أك المكاضع
المقدمة الكبرل في األقيسة
بشيء مف التٌجكز ٌإنيا ،تقريبا يكازم دكرىا
ٌ
ٌ
في الخطابة األرسطية".1

تفضؿ
بالصراحة ،فيي
النتيجة ،فالنتيجة مضبكطة
كبالنسبة لمحكـ يقدمو (الناجح) عمى ٌ
ٌ
ٌ

النتيجة في الضمني
الضمني عكس المقاربات
الحجاجية التي ترل بأف طرافة ٌ
ٌ
الصريح عمى ٌ

النتيجة
الحجاجية في الخطاطة
"فالنتيجة
القضائية ىي ما يصدؽ عمييا مفيكـ ٌ
يقكؿ الناجحٌ :
ٌ
ٌ
الحجاجية مف
الحجاجية ( )la conclusion argumentativeفي شتى المقاربات
ٌ

القضائية ٌأنيا عمى
النتيجة
الببلغية إلى
سانية .كلكف الطريؼ كالمٌطيؼ في ٌ
ٌ
المنطقية إلى المٌ ٌ
ٌ

الحجاجية
ألف كؿ المقاربات
ٌ
محكر الصريح مف الممفكظ كليس عمى محكر الضمني منوٌ ،
 -المرجع نفسو ،ص .455
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ضمنية كلكف أطرؼ الحجاج ما
الحجاجية يمكف أف تككف صريحة أك
النتيجة
أف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تمح عمى ٌ
يعرؼ الحجاج
كانت نتائجو مكغمة في التٌضميف كالتجريد .بؿ ٌ
إف مف الدارسيف المحدثيف مف ٌ
نفسو مف خبلؿ نتيجتو كعبلقتيا بالضمني كالصريح (مايير .)882 ،8762 ،كاذا صدؽ

ضمنيتيا
النتيجة التٌي يمحكف عمى
كبلـ (مايير) كمف قبمو (دكرك كأنسككمبر) عمى طبيعة ٌ
ٌ
القضائية ىي دائما عمى محكر الصريح .كىذا عائد إلى أسباب
النتيجة في الخطاطة
فإف ٌ
ٌ
ٌ

أىميا طرفا المحادثة حيث إ ٌف القاضي ليس مجب ار عمى االشتغاؿ بالضمني مف
عديدة ،لع ٌؿ ٌ
ألم عنصر مقامي عدا
النتيجة
الكبلـ .كلذلؾ ٌ
يقدـ ٌ
ٌ
الحجاجية تقديما صريحا دكف مراعاة ٌ

تكجو حكمو كىذا تقريبا ما ينتج الفرؽ الرئيسي بيف الحجاج
المعطيات كاألسانيد التي ٌ

كمعقكلية محضة ال تبلعب فيو بالمشاعر كاألفكار
ألف الحجاج عقؿ
ٌ
كالخطابة القديمةٌ .
عكس الخطابة في مفيكميا القديـ ".1

كقد حاكؿ الناجح تصديؽ ىذا الذم ذىب إليو منذ قميؿ مف خبلؿ اختبار ّالخطاطة ّعمىّ
نص ّمن ّنشرية ّمحكمة ّالتعقيب ّ(ّ ،)1996كذلؾ مف خبلؿ إحداث شكؿ ىرمي مساره
تصاعدم سممي كمعطياتو قاعدة كأسانيده كضماناتو جذع كنتيجتو رأس أك ثمرة كالذم ننقمو
كالتالي:



 -1المرجع نفسو ،ص.414
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"اختبارّالخطاطةّعمىّنصّمنّنشريةّمحكمةّالتعقيبّ:1996
قررتّالمحكمةّ...

النتيجةّ
الحجاجية

فإن
ولذا

الفصكؿ التشريعية
األسانيد كالضمانات

األعماؿ التحضيرية
نصكص األحكاـ السابقة

أف
-كبما ٌ

ألف
-كنظ ار ٌ

الكقائع  -كمف أجؿ...
الكثائؽ
الحجج المساعدة
المعطيات
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نص الحكـ عدد 82852مف مجمة" ق اررات الدكائر المجتمعة
كلك أجرينا ىذه الخطاطة عمى ٌ
لمحكمة التعقيب ( مركز الدراسات القانكنية كالقضائية )311 ،274 ،8774 ،لتحصمنا عمى

ال ٌشكؿ التٌالي:
قررت محكمة التٌعقيب...
لياتو األسباب ٌ

ف :النتيجة الحجاجية
فإف
كلذا ٌ

كقد صدر ىذا القرار بحجرة الشكرل في ...

 .كحيث أسس الطعف الحالي عمى نفس السبب القانكني كعمبل بأحكاـ الفصميف
 878ك 872مف مجمة المرافعات المدنية كالتجارية...

األسانيد

األكلى ما نصو ...كما
 .كحيث اقتضى الفصؿ  28مف مجمة الشغؿ بفقرتو ٌ
اقتضت الفقرة األخيرة منو...
 .كما اقتضى الفصؿ  21مف نفس المجمة...
 .كحيث تتضح مف جميع تمؾ النصكص أف...
"فبلف" ...
قدمو
 .بعد االطبلع
الذم ٌ
المشرع...
كضكحا لقصد
الشغؿ زاد
عقيبمجمة
مطمب21التٌ مف
عمىالفصؿ
أف
 .كحيث ٌ
ٌ

كنظ ار ألف

االبتدائية
 .طعنا في القرار المدنيٌ عدد 83362الصادر في  22مام  8763مف المحكمة
ٌ
بتكنس

المعطيات

الرد عمييا كعمى القرار المطعكف فيو ككافة اإلجراءات
 .بعد االطبلع عمى مذكرة الطعف ك ٌ
القضية كما أثبتيا القرار المطعكف فيو كاألكراؽ أنبنى عمييا...
 .حيث تفيد كقائع
ٌ
 .فصؿ األجيرة عف العمؿ بدكف مكجب (...كذا)..
 .مطالبة األجيرة بمقابؿ منحة الطرد كمنحة لباس الشغؿ...

"إف ىذا اإلجراء
كيعمٌؽ (الناجح) عمى عناصر تطبيقو مف حيث التكامؿ الحجاجي فيقكؿٌ :
 .مطالبة األجيرة بعشرة آالؼ دينار غرامة مقابؿ الطرد التعسفي...

حجاجيتيا ،مف جية التٌرتيب كالشكمنة كتفاعؿ
المبدئي لمخطاطة عمى الخطاب يكشؼ عف
ٌ
لمدة سبعة أياـ...
المدعية) أكقفت عف العمؿ ٌ
بأف األجيرة ( ٌ 190
 .أجابت المطمكبة ٌ

المؤسسة
بعد إحالتيا عمى مجمس التأديب لعدـ قياميا بالعمؿ المناط بعيدتيا .كاىانتيا مدير
ٌ
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ائية
العناصر
المككنة لمخطاب بأقسامو .فالمعطيات بمككناتيا مف كقائع ككثائؽ إدارٌية إجر ٌ
ٌ

أف المعطيات كما ذكرنا ،عند
كنصكص أحكاـ سابقة ،تقع في قاعدة الخطاطة العتبار ٌ

النتيجة
تعريفنا ليا ،ىي المنطمؽ في المحادثة
يتـ تكجيو األقكاؿ ك ٌ
ٌ
الحجاجية ،كعمى أساسيا ٌ
ثانية مف الخطاطة بيا
أف األسانيد كالفصكؿ التشريعية تأتي في درجة ٌ
الح ٌ
جاجية .في حيف ٌ

يائية .كىي منطكؽ القاضي كق ارره الختامي
تكييؼ المعطيات لمخمكص إلى النتيجة ٌ
الن ٌ
يتـ ٌ
ٌ
المفضي إلى إنياء المحاجة".1

الحجاجية األربعة
حجاجيا باعتماد األصكات
القضائية التي ف ٌككيا (الناجح)
ىاتو الخطاطة
ٌ
ٌ
ٌ

"حجاجية الخطاطة ك تركيبيا في بنية
كالتي يقكـ في تحميمو البلحؽ بتركيبيا بمبحث أسماه
ٌ
الخطاب القضائي كحجاجيتو" .كالتي حمٌميا ببنيتيف بنية صغرل كبنية كبرل كممخصيا":

الحجاجية التٌي يكتسبيا عنصر مف عناصر
البنية الصغرل المظاىر
نقصد
ٌ
بحجاجية ٌ
ٌ
النتيجة
الخطاطة
ن
منفردا عف سائر األقساـ األخرل ،مف قبيؿ المعطيات أك األسانيد أك ٌ

التداكلية التي
الداللية ك
فالبنية الصغرل في عرؼ البحث ىي بنية القسـ خارج إطار العبلقات
ٌ
ٌ

إما منطمقا لو أك يككف ىك نتيجة ليا..
تجمعو بما سبقو أك يمحقو مف األقساـ التي تككف ٌ

حجاجية الخطاطة بأقساميا الثبلثة ،تصنعيا العبلئؽ
الحجاجية الكبرل ،أم
كعميو لئف كانت
ٌ
ٌ
الصغرل يصنعيا مبدأ
الحجاجية
فإف
الداللية كالمقاصد
ٌ
ٌ
ٌ
الخطابية في نص الحكـ ٌ
ٌ
االنسجاـ ...في القسـ الكاحد كتعالؽ مبلفيظو بعضيا ببعض مف جية كمقاصد المتكمٌـ التي

داللية معنكية أـ
البنية
تركيبة أـ ٌ
ٌ
ثانية سكاء أكانت ىذه ٌ
تكشؼ عنيا البنية المٌغكية مف جية ٌ

إف
منطقية...مف أجؿ ىذا ،أم بياف
خطابية
ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية الصغرل نكد أف نجمٌي القصد مف قكلنا ٌ

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.413
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1
كقدـ (الناجح) مثاال لذلؾ مف
الحجاجية الصغرل يصنعيا مبدأ االنسجاـ كمقاصد المتكمـ " ٌ .
ٌ

خبلؿ القرار التعقيبي عدد  2211فقاؿ:2

حيث تفيد كقائع القضية كما أثبتيا القرار:أف ريـ البالغة مف العمر اثنتي عشرة سنة قصدت رفقة كالدىا
ٌ -8

األكؿ نزؿ خميج القردة بقمرت الذم كاف يكجد
األميف باألغا الطاعف ٌ

معدة لمتسكيغ
بمحبلتو عدة كسائؿ
ترفييية لحرفائو مف ضمنيا خيكؿ ٌ
ٌ
قصد الرككب كالتجكؿ.

المعطيات الكقائع

التردد عميو لممارسة
 -2كىناؾ تكجيت لمكاف الجياد الذم اعتادت ٌ
مدة
ىكاية
الفركسية كاستظيرت لممكمؼ بيا بكصؿ التسكيغ كحدىا ٌ
ٌ
ساعة كاختارت كعادتيا الجكاد "مسعكد" بمحضر كالدىا.

األكؿ ،الجكاد ،كسممو إلييا .فامتطتو
ٌ -1
أعد ليا المطعكف عميو ٌ
كركب ىك جكاد آخر كرافقيا داخؿ الغابة المجاكرة لمنزؿ كاالسطبؿ

ذىابا كايابا.
 -2كأثناء اإلياب األخير جمح بيا الحصاف كتجاكز ركضا مرافقيا
الذم كاف يسير أمامو.
 -3فأشار عمييا بمسؾ العناف ثـ بمسؾ شعر رقبة الحصاف بعد أف
أشعرتو بعدـ قدرتو عمى التقاط العناف الذم كاف ممقى عمى رقبتو.
 -4فتمادل في جمكحو إلى أف خارت قكاىا كتخمصت رجبلىا مف
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني  ،ص.472
 -2المرجع نفسو ،ص.434
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الركاب كسقطت أرضا مغمى عمييا كرغـ إسعافيا حينا مف طرؼ
مرافقيا كنقميا إلى المستشفى فقد ماتت متأثرة بجراحيا.
 -5كنتيجة انطمقت األبحاث كتعيد قمـ التحقيؽ بالبحث في
المكضكع.
نص
كعمٌؽ عميو فقاؿ" :كيمكف أف نضرب مثبل :عمى ما كنا منو بسبيؿ بقسـ الكقائع في ٌ
النص
الحكـ عدد ( 2211نشرية محكمة التعقيب )512-511 ،8774 ،كحدكد القسـ مف ٌ

كمٌو ىي مف قكلو ( قصدت ريـ البالغة اثنتي عشر سنة) إلى قكلو (لذلؾ انطمقت األبحاث)
حجاجية مف خبلؿ إيراد الكقائع ليس لذاتيا بؿ ألجؿ
كتظير مقاصد المتكمٌـ التي ليا أبعاد
ٌ
المكجو
القانكنية القادمة كىي
ائية األحداث
أف ىذه الكقائع ىي
ٌ
ٌ
المكجو إلجر ٌ
ٌ
مقصد كحيد كىك ٌ

األجمية
الداؿ عمى ىذه المقاربة ىك استعماؿ "لذلؾ"
كذلؾ لسيركرة الخطاب كالعنصر المٌساني ٌ
ٌ

المعيارية التي يفصح بيا المتكمٌـ عف مقاصده مف إيراد الكقائع .فمقاصدية المتكمٌـ حينئذ

حجاجية يستمدىا
األجمية عبر الصرفـ "لذلؾ" الذم يحمؿ شحنة
تظير في الرككف إلى مقكلة
ٌ
ٌ

الخاصية ىي
أف ىذه
مف سماتو
ٌ
ٌ
المعجمية المفيدة لمقكلة االستدالؿ كالبرىنة .كالحقيقة ٌ
خاصية نمطية ( )Typiqueإذا لـ نقؿ ٌأنيا مف الرسكـ ( )clichésحيث أف قسـ الكقائع في

الخطابية( ،لذلؾ انطمقت
كؿ خطاب قضائي يختمو القاضي بممفكظ يكشؼ فيو عف مقاصده
ٌ
األبحاث) ،التي تجعؿ المخاطب عمى بينة مف سيركرة إنجاز الخطاب كتبعاتو."1

لحجاجية البنية الكبرل فقد حقٌؽ (الناجح) انسجاميا مف خبلؿ مفيكـ العبكر
أما بالنسبة
ٌ
ٌ

قدـ فيو تطبيقا 2يقكؿ" :فمفيكـ العبكر الذم نقصده ىك في مكانة كسط بيف مفيكـ
كالذم ٌ
التكجيو ( )L’orientationعند (دكرك) ،كقد كقفنا عنده في القسـ األكؿ مف البحث،
كمفيكـ العبكر عند (تكلميف) كقد كنا منو بسبيؿ .كميما يكف مف أمر فإ ٌف ىذا العبكر ىك
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .417
 -2ينظر تطبيقات الناجح عمى ذلؾ في ،عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص  422كما بعدىا.
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أف ىذا العبكر كىذا االنتقاؿ في
مف قبيؿ ما تنتجو عبلقة الداخؿ بالخارج ...كالحقيقة ٌ

األكؿ ىك مف قبيؿ الكصؿ الجامع بيف المعطيات كاألسانيد
الخطاب القضائي فيو ضربافٌ :
النتيجة كيمكف لمخطاطة
كالثاني ىك مف قبيؿ العبكر االستداللي كىك الجامع بيف األسانيد ك ٌ

التالية بياف ما قصدناه:
ٌ

األسانيد والضمانات

المعطيات
أ

ج

ب

د

النتيجة و القرار
الختامي

عع

ع2
ع
القضائي مف خبلؿ مفيكـ
تكشؼ 8قدر المستطاع عمى بنيكية الخطاب
إف ىذه الخطاطة
ٌ

العبكر أك االنتقاؿ أك حتٌى التكجيو لكف بمعناه الكاسع"

1

ألنيا مدرسة تكصؼ بالبنيكية ،كقد
كفي ىذا المبحث استعمؿ (الناجح) مدرسة (دكرك) أكثر ٌ
قدـ تمييدا عف بنيكيتيا قبؿ بدء التحميؿ .
ٌ

العواملّوالروابطّالحجاجيةّودورىاّفيّتحقيقّاالنسجامّ:
حجاجيا ،استعمؿ (الناجح)
القضائية
التقني في تماسؾ الخطاطة
كمف أجؿ التحكـ ٌ
ٌ
ٌ

سانية مف خبلؿ فصؿ أسماه بػ "العكامؿ ك
التقنية
الصكت الحجاجي أك المدرسة
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .423
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بأف
الركابط
ٌ
الحجاجية كدكرىا الحجاجي في تماسؾ الخطاطة كانسجاميا" .كالجميع يعمـ ٌ

التقنية -
سانية
كد ذىني (دكرك) ك(أنسككمبر) كالمدرسة
العكامؿ ك الركابط مف ٌ
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

لسانيا
التقني ىك محاكلة لمقبض عمى الخطاب القضائي القانكني
إف ختـ الكتاب بالجانب ٌ
ٌ
ٌ

التقنية في الحجاج المٌساني كاف ليا حضكر نكعي ككثيؼ
أف المدرسة
ٌ
ٌ
تقنيا .كما نشير إلى ٌ
في الكتاب إزاء المدارس األخرل .-

الداللي
يصرح
بأىمية االنسجاـ فيقكؿ" :تماسؾ الخطاطة كانسجاميا ىك الضامف ٌ
ٌ
كعمى ىذا ٌ
الداؿ عمييا
أف االنسجاـ ىك القائد إلى
كاإلحالي عمى
حجاجية الممفكظ ك ٌ
ٌ
ٌ
حجاجيتيا .كمعمكـ ٌ

ألف الخمؿ في
ألف الممفكظ الحجاجي يستمد طاقتو
ٌ
قكة انسجامو ك ٌ
ٌ
الحجاجية كنجاعتو مف ٌ

االنسجاـ يقكد إلى المٌحف الحجاجي الذم قد يخرج المحادثة إلى ال ٌسفسطة كالبلٌفائدة  ...أك
الجدؿ كالحشك ...كالمغالطة ...إلخ" .كمف ىذا استدعى (الناجح) العكامؿ ك الركابط

"إف مبحث االنسجاـ
الحجاجية مف المدرسة
سانية لضبط األمر ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
تقنيا يقكؿٌ :

القضائية ال يمكف معالجتو إالٌ في ضكء الكسائط
الحجاجية
مطبقنا عمى الخطاطة
ٌ
ٌ
الحجاجي ٌ

سانية المحقٌقة ليذا االنسجاـ الحجاجي .كنقصد بذلؾ مبحثي العكامؿ كالركابط
المٌ ٌ
الحجاجية ...مف أجؿ ىذا كغيره ،نعقد ىذا الفصؿ ذا المبحثيف المتكامميف في سبيؿ بياف

الحجاجي ة في تماسؾ الخطاطة كانسجاميا كدكرىا في تحقيؽ الكظيفة
دكر العكامؿ كالركابط
ٌ

سانييف ،أم
أف ليذيف القسميف المٌ ٌ
ٌ
الحجاجية في المٌغة التٌي طالما ألٌح "دكرك" كصاحبو عمى ٌ
األكلية
العكامؿ كالركابط ،نصيب األسد في تحقيؽ ىذه الكظيفة كذلؾ مف خبلؿ كظيفتيا
ٌ

ننبو إلى الباحثيف (ركبكؿ) ك(مكشبلر)" ،فقد عالجا في
كىي الكظيفة
التكجييية .كال يفكتنا أف ٌ
ٌ
معجميما المكسكعي مسألة العكامؿ كالركابط اعتماد عمى دكرك".

 -عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.412، 415
 -المرجع نفسو ،ص.412
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مما سبؽ
كقد ٌ
حدد الناجح مفيكـ العكامؿ مف خبلؿ مصادرىا األصمية فقاؿٌ " :
محصؿ القكؿ ٌ

حجاجية الممفكظ ...كليس ليا
الحجاجية ،باعتبارىا "اآلثار الظاىرة  ...التي تؤكد
أف العكامؿ
ٌ
ٌ
ٌ
لسانية اتٌفؽ ك ٌؿ الدارسيف
مف كظيفة سكل ضماف التكجيو الحجاجي لمممفكظ ،ىي عناصر
ٌ

عمى انتمائيا إلى قسـ الصرافـ كىذا رأم قاؿ بو (دكرك) في كتبو الثبلثة التي ذكرنا منيا

(كممات الخطاب) ك(السبللـ الحجاجية) ك(الحجاج في المٌغة) كعنو أخذ (ركبكؿ) ك(مكشبلر)
قصير
نا
تأكيميا
كتقكيو كذلؾ برسميا مسمكا
أف العكامؿ ال
ٌ
ٌ
المٌذاف يعتبراف ٌ
حجاجية ٌ
تعمؽ التٌكجيو ٌ

يربط "ؽ "8ب"ؽ " 2فبل يضيع المخاطب بيف المفاىيـ ك التأكيبلت ،فيأخذ تأكيمو كجية غير
المتقبؿ كاذعانو" .كقد الحظ (الناجح) الخطاب
الباث فبل يضمف بذلؾ تسميـ
التٌي يقصدىا
ٌ
ٌ

النفي كحيث كبعد
القضائي
إحصائيا مف حيث العكامؿ فكجد طغياف الصرافـ ٌ
الدالة عمى ٌ
ٌ

مدكنة األحكاـ مف "ق اررات الدكائر المجتمعة لمحكمة
يقكؿ ":غير ٌأنو بعد اطبلعنا عمى ٌ
حجاجية مييمنة عمى ىذا الخطاب
التٌعقيب  ،)8772(8748الحظنا طغياف ثبلثة عكامؿ
ٌ

النفي /2.حيث /1 .بعد . ك لمكصؼ نختار مثاال
تباعا/8 ،الصرافـ ٌ
الدالة عمى ٌ
كىي ن

قدمو (الناجح) كىك مثاؿ :العامؿ "حيث" الذم حققو في العنكاف" :عامميّة ّ"حيث"ّ
تطبيقيا ٌ
ٌ
ووظائفياّالحجاجيةّمنّخاللّ"ّق ارراتّالدوائرّالمجتمعة"؛ّيقكؿ (الناجح) مطبقا"ّ :فتسمسؿ

الخطاب معقكد بػ "بحيث" مف جية ككنيا تحقٌؽ تكاصمو كتناسؿ مبلفيظو بعضيا عف بعض
نقدمو في شكؿ سؤاؿ كىك "ثـ ماذا؟" فيذا السؤاؿ يطرح بعد كؿ
كذلؾ مف خبلؿ رائز لساني ٌ
إف
تحييث ليجيب عنو
ٌ
ٌ
ثـ ٌ
التحييث المكالي ،كىكذا استرساال كانسجاما في كؿ الخطابٌ ،
أف
تقنيتي
التحييث ك ٌ
ٌ
التكييؼ تقتضي مف العامؿ الحجاجي حيث ىذا الدكر الخطابي ،كذلؾ ٌ
المكيفة لتمؾ الكقائع.
القانكنية
الخطاب القضائي يصاغ مناصفة بيف الكقائع كالفصكؿ
ٌ
ٌ
أف الفصؿ كذا
فالقاضي يذكر الكاقعة ٌأكال ثـ ٌ
يحيث بالفصؿ القانكني في قالب جاىز (كحيث ٌ
مف مجمة كذا ينص عمى)...

 -عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .442
 -المرجع نفسو ،ص .441
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وبعدّالتأكدّمنّكافةّأوراقّالممفّوالمداولةّطبقّالقانون

ّ

حيثّاتضحّباالطالعّعمىّأوراقّالممفّأنّاألستاذّأزىرّالقرويّالشابيّقدمّمطمباّفيّتصحيحّالخطأّالبينّ

ّ فيّّ11سبتمبرّّ1991نيابةّعنّموكميوّ...وقدمّاألستاذّبودربالةّفيّاليومّالمواليّمطمباّفيّالغرضّنفسوّ

ّ

نيابةّعنّمنّذكر...وقررّالسيدّالرئيسّاألوّلّفيّّ28جانفيّّ1991اإلذنّبترسيمّىذاّالمطمبّواضافتوّ
لممفّقضيةّالحال.

ّ

ّوحيثّاكتفىّاألستاذّإبراىيمّبودربالةّبتقديمّمطمبّدونّأنّيرفقوّبنسخةّمنّالقرارّالمنتقدّوالّقامّبتبميغّمستنداتّالطعنّإلىّ
المطعونّضدىمّوبماّأنّّاثنينّمنّمنوبيوّوىماّعبدّالحميدّبنّساسي...وقدّنابيماّاألستاذّاألزىرّالقرويّالشابيّوقدمّمطمباّ

ثمّماذا؟ّ

فيّالطعنّفيّحقيماّفإنوّيتجوّاالقتصارّعمىّالنظرّفيّىذاّالمطمبّباعتبارّأنّالمطمبّالثانيّمضمومّإليوّوأنّالموضوعّ

ّ

غيرّقابلّلمتجزئة

ّوّحيثّإنّمنّبينّمنّرفعّعمييمّاألستاذّاألزىرّالقرويّالشابيّالطعنّىيّالمدعوةّراضيةّأحمدّبيرمّواتضحّ
منّأوراقّالممفّأنياّمتوفاةّمنذّّ26سيبتمبرّّ1989حسبّحجةّوفاتياّالمضافةّلمممفّوانحصرّإرثياّفيّ

ّ

ّّّّثمّماذاّ

ابنتياّالدخيمةّفاطمةّ...وقدّذكرتّفيّالقرارّالمنتقدّباعتبارىاّدخيمة.

ّّّ
ّوحيثّإنوّوانّكانّالطعنّالمرفوعّضدّميتّيعتبرّباطالّ،إالّأنوّبالنظرّإلىّوارثّمنّتوفىّموجودّفيّالقضيةّ

ّ

باعتبارهّطرفاّفيياّفإنّالمحكمةّترىّتجاوزّىذاّاألمرّواعتبارّأنّالمطعونّضدىاّراضيةّكأنياّلمّتكنّطرفاّفيّ

ّّّّّّ

القضية

ثمّماذا؟ّ
وحيثّقدمّمطمبّالطعنّخاللّثالثةّأشيرّمنّتاريخّصدورّالقرارّالمنتقدّواستوفىّباقيّصيغوّوأوضاعوّالقانونية.

ّ
ّ

ولذلكّاتجوّقبولوّشكال
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ثمّماذا؟ّ
ّّّّّثمّماذاّ
إف ىذا الرسـ يختزؿ في كجو مف الكجكه قيادة (حيث) لمحدث الحجاجي كسمطتيا كتسمٌطيا
ٌ

الخطابية .كذلؾ مف
القضائية
عمى الكقائع كالكثائؽ بأنكاعيا ،باعتبارىما عناصر الخطاطة
ٌ
ٌ

خبلؿ ما تكفٌره (حيث) مف إمكانات في تكاصؿ الممفكظ كأخذ بعضو برقاب بعض ،كما يقكؿ
الضمني ،الذم اقترحناه رائ از لتسمسؿ الخطاب ،بيف
القدامى ،كلذلؾ يمكف طرح ذلؾ السؤاؿ ٌ
النتيجة التي يصدرىا القاضي كلجنتو .فتسمٌط (حيث) عمى
الحيثيات في سبيؿ الكصكؿ إلى ٌ

السببية إلى
الدليؿ متعمٌقا بيا في تسمسؿ كتكاصؿ خطابييف عبر مقكلة
الممفكظ ىك ما جعؿ ٌ
ٌ

حدكد الظفر بالنتيجة."1

أما الركابط تعريفا فيقكؿ ... " :مفيكـ الرابط
ىذا عف العكامؿ حسب ٌ
الناجح تعريفا كتطبيقاٌ .
لـ يكف ضمف مصطمحات الجياز الحجاجي قبؿ (دكرك) ك(أنسككمبر) ك نظرٌيتيما بؿ ٌإنو

ككد
نا
تصكرىما جاء
في
متأخر عندما اضط ار إلى تعديؿ منكاليما ،فيك إذف مف استنباطيما ٌ
ٌ

عمميتف
فإف الرابط الحجاجي ىك العنصر المٌساني الذم يربط بيف
ٌ
ذىنييما كفي كممة ٌ

لغكييف كالمقصكد بعمميف
سانية األخرل بيف عمميف
ٌ
حجاجيتف مثمما تربط الركابط المٌ ٌ
ٌ
النتيجة صريحة أـ
حجاجييف ىك الربط بيف القكؿ
النتيجة سكاء أكانت ىذه ٌ
الحجة كالقكؿ ٌ
ٌ
ألنو
ضمنية" ."2كسنختار نمكذجا
النمكذج ىنا ٌ
تطبيقيا لبلستشياد عمى ذلؾ ،كال نذكر ىذا ٌ
ٌ

نتحدث عف التراث العربي في خطاب (الناجح)
نمكذج محمٌؿ بالتراث العربي نرجئو عندما
ٌ
نكرر الحديث.
الحجاجي ،فبل ٌ

-3المالمح ّالمسانيّة ّالتراثيّة ّفي ّالدّراسات ّالمسانيّة ّالحجاجيّة ّالعربيّة ّالحديثة ّ(عبد ّالموّ
صولةّوعزالدّينّالناجحّأنموذجا)ّ:
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص.421،427،423
 -2المرجع نفسو ،ص.411
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أّّ-عبدّالموّصولةّ:
 قراءة ّفي ّنسق ّالتّوافق ّبين ّالحداثة ّوالتّراث(ّ :أو ّفي ّحثّ ّالبالغة ّالعربيّة ّعمىّغكية الغر ٌبية
إف ارتباط (صكلة) بالببلغة العر ٌبية عف طريؽ نظرٌية الحجاج المٌ ٌ
التّقدم)ٌ :

لمتقدـ ،كىي
ىك ارتباط مف أجؿ مفاكضة المسافة بينيما ألجؿ دفع الببلغة العر ٌبية ٌ

إف ىذا االرتباط يجعمنا ننتبو إلى
غاية كأحيانا أخرل لكسب التٌطبيؽ عمى العر ٌبيةٌ ...
يخية ليست باليسيرة ،ىي سياؽ نشأة الببلغتيف يقكؿ (حمادم صمكد)
إشكالية تار ٌ
ٌ

األرسطية اختبلفا ظاى ار
ضابطا أمر السياؽ" :تختمؼ الببلغة العر ٌبية عف الخطابة
ٌ

السياؽ
مف حيث ظركؼ نشأتيا كالحاجة إلييا كالتحكالت التٌي ٌ
بتغير ٌ
جدت في صمبيا ٌ
التاريخي الحاضف ليا"ّ.1

منطقية ،يقع مجاليا عمى
فمسفية
فيي أم الببلغة العربية؛ لـ تنشأ كالخطابة نشأة
ٌ
ٌ
لمسياقات
االختبلؼ ،كضرب الرأم بالرأم ،كالتٌركيز عمى السامع ،كترؾ المجاؿ مفتكحا ٌ

كنكعية الجميكر ،فالخطيب كالطائر ما إف يحط حتٌى ينطمؽ ،فيك صراع دائـ ،ليككف متٌفقا
ٌ
النضج السياسي
السياسية ذات
مع الحياة
ٌ
اطية التٌي أخذت أثينا تتفتٌح عمى ٌ
التعدد كالديمقر ٌ
ٌ
كترفض االستبداد ،كالظمـ"

2

الخطابية التٌي منذ قميؿ ،كاٌنما بعث الدارس إلى
تيتـ بالخطاب ال مف حيث القضايا
ٌ
كاٌنما ٌ

النصكص فقد ظيرت
االىتماـ بصكرتو كشكمو كأساليب تعبيره .كىي معايير المفاضمة بيف ٌ
يغير شيئا كاٌنما زاد
إف القرآف لـ ٌ
في أحضاف الشعر ،كالشعر كقعو مف ىيئتو الخبلبة ،حتٌى ٌ

األمر تثبيتا ،بؿ رأكا فيو معجزة مف حيث حسف التعبير.

3

 -1حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
إلى اليكـ ،ص .12
 -2المرجع نفسو ،ص.12
 -3المرجع نفسو  ،ص.13
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استمر كلو تاريخ ،فببلغة اليكناف غيرىا الببلغة
ىاتو ىي تقاليد النشأةٌ ،إنو سمكؾ ثابت فييـ
ٌ

إف التراجمة انتبيكا
العر ٌبية فياتو ليا مرجعيتيا كاألخرل ليا مرجعيتيا ،فيذه ليست ىذه ،حتٌى ٌ

إلى مشاكمة المٌفظ لممعنى أك النكتة  -بتعبير صمكد -حيث" :أدرككا النكتة .ففضمكا ،عمى ما

األصمية ،فقالكا "ريطكريقا" 1كفي المحيط
عرفنا في الترجمة ،اإلبقاء عمى المصطمح في لغتو
ٌ
الحجة كاإلقناع مناقشة في كتب التٌفاسير كاألصكؿ
الثقافي نفسو ،أم تزامنا ،نجد قضايا
ٌ

بصفة عامة كبعض عمماء الببلغة المتأخريف ...لكف الببلغة لـ تمتقط آنئذ أم في فترة
ازدىارىا ىاتو الكقائع .2فالتراث ربما في مجمكعو ببلغة كأصكال كتفسي ار .كاف زاخ ار بقضايا
الحجاج



أف الببلغة غطى فييا الشكؿ عمى اإلقناع ،رغـ كجكد (الجاحظ)
إالٌ ٌ

يخية حدث في المجادلة ،كحتٌى المتصفٌح
ك(الجرجاني) ...ممف اعتب ار في كتب الببلغة التار ٌ
العاـ.

الدليؿ عمى ذلؾ ٌأنيا في آخر تاريخيا نجدىا ببلغة
أف ىذا األمر لـ يؤثر عمى تاريخيا ك ٌ
إالٌ ٌ

تعميمية لكسائؿ الزخرفة كالزينة كالشكؿ كىك األمر الذم حممو شراحيا فقد" :أصبحت الببلغة
ٌ
الصكر كأنماط البديع
في كتب
الببلغييف ك ٌ
ٌ
النقاد منذ مطمع القرف الرابع ىجريا سردا بالكجكه ك ٌ

النص باألساس ،كال نستثني مف ذلؾ (عبد القاىر
كأساليب أداء المعنى القائمة في ٌ
المحاجة
قكة عارضتو عمى الكبلـ عمى مذىب األشاعرة كليجة
ٌ
الجرجاني) ،عمى الرغـ مف ٌ

كالجدؿ المبلئمة ألصؿ مشركعو الببلغي ،حيث كانت كؿ لبنة سابقة ككؿ رأم ينشأ مف

 -1حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
إلى اليكـ ،ص. 14
 -2المرجع نفسو ،ص .47
 -ينظر :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية.
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مخالفتو لرأم سابؽ كاستعداد كتابو األساس دالئؿ اإلعجاز ،ألف يككف فرصة الثقافة
المنطقية".1
االستداللية
اإلسبلمية لدراسة الخطاب في أبعاده
ٌ
ٌ
ٌ
أف التقاليد يصعب إحداث العدكؿ فييا فقد كاف لمشعر كزخرؼ القكؿ فيو ميمة شديدة عمى
إالٌ ٌ

تاريخ ال ٌدرس الببلغي العربي القديـ .فالمركزٌية لم ٌشعر كال ٌشكؿ كتصريؼ الكبلـ الجميؿ.

النقؿ كالركاية كال يعتمد التٌأكيؿ إالٌ فيما أشكؿ ،كأصبح القرآف
كعميو برزت في القرآف حجج ٌ

النمكذج الصحيح ،فبنى اإلجماع كأقصى
مركز كمعيار كؿ المعامبلت
(العممية) فيك ٌ
ٌ

ثـ قامت فنكف
االختبلؼ ،مف أجؿ إحكاـ دائرة
إيمانية كاممة أك شبو كاممة ،فيي ٌ
ٌ
النمكذجٌ ،

مرجعية القرآف ،عمى ٌأنو يكجد طبعا ىامش لمخبلؼ يؤثر عمى الجكىر ىذا،
كعمكـ عمى
ٌ
النص،
بقكة ٌ
لمنص ك ٌ
فالغمبة ٌ
مرة تجبر ٌ
بالسيؼ ٌ
النقؿ ،ثـ ارتبطت الثقافة بنكازع السمطاف ٌ
كمرة ٌ

لؤلمة لتٌباحث
كاشتيرت في مرحمة الفتنة الخطابة – معاكية  -عمي -ككانت فرصة ٌ
2
السيؼ كترٌنحت
بحد
الخبلفات
كحسمت
حك
الن
ىذا
عمى
تتـ
لـ
األمكر
أف
ال
إ
.
االختبلؼ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

السمطة الغالبة في منطؽ اإلقصاء كبسط النفكذ المطمؽ".3

عمى رغـ ىذا الكاقع الصحيح نجد (صكلة) يبحث عف مكاطف الفرصة لكصؿ المختمفات
تامة ،إالٌ ٌأنو يجد فرصتو في كتب التراث
فرغـ ىذا التاريخ ،كىك عمى دراية بو دراية ٌ

الدليؿ عمى ذلؾ استخدامو ىاتو الكتب .كعميو فصكلة يجد
مجمكعة كبعض كتب المتأخريف ك ٌ
بحد السيؼ ،كعمى الرغـ -أم التاريخ -فصكلة
تمؾ الفرصة التٌي أىممت قديما
كقضي عمييا ٌ
ٌ
كجمالية كالحجاج كإقناع كقد أثبت مزجو بينيما في سابؽ ىاتو
أثبت منطقتو بيف األسمكب
ٌ
 -1حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
إلى اليكـ ص .44
 -2حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتاب :أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك
إلى اليكـ ص44،44،41،47
 -3المرجع نفسو ،ص .43،42
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يخية التٌي قرأىا صمكد ال تؤثٌر عمى (صكلة) كمنو كاف لو أف
األسطر كعميو فالدكاعي التار ٌ

الحجاجية مف خبلؿ فرصيا التٌي
دعا التراث في عمكمو كالببلغة في خصكصيا لممساءلة
ٌ

كمرة أخرل مركزٌية األسمكب.
مرة ٌ
حدة السيؼ ٌ
أسقطتيا ٌ

يخية مف خبلؿ ٌأنو:
رغـ ىاتو المصاعب دعا صكلة نفسو لمقبض عمى الفرص التٌار ٌ
رمى الحجاج في الببلغة العر ٌبية مف أجؿ حثٌيا عمى التقدـ.
حييف كتطبيؽ
النظريات
استخدـ التراث كالببلغة بيف ٌ
الحجاجية الغر ٌبية كركابط مساعدة عمى ت ٌ
ٌ

النظريات عمى خطاب المٌغة العر ٌبية الطبيعي.
تمؾ ٌ

النظرم
كيثير صكلة صعكبات الببلغة العر ٌبية ،أم تمؾ الصعكبة المكجكدة بيف مفيكميا ٌ

بأف مفيكميا قريب
كبيف تطبيقاتيا عمى مستكل أضبلعيا الثبلثة ،معاف كبديع كبياف ،إذ يرل ٌ

كصفية تكاد
طبيقية معيارٌية
ٌ
ٌ
جدا مف نظريات الحجاج المعاصرة ،في حيف تظ ٌؿ مستكياتيا التٌ ٌ

حجاجية ،يقكؿ صكلة في ذلؾ" :تقكـ كتب الببلغة منذ السكاكي  ،كرٌبما
فعالية
ٌ
أم ٌ
تخمك مف ٌ
الببلغية
بالدرس لمختمؼ الكجكه
قبمو ،عمى تعارض بيف مفيكميا لمببلغة كطريقة تناكليا ٌ
ٌ

يقرب مفيكـ الببلغة فييا مف مفيكـ الحجاج ،خصكصا في ما
بيانا كمعاني كبديع ،فبقدر ما ٌ

يتعمٌؽ بمراعاة قانكف األنفع في الخطاب ،يبتعد الجانب التٌطبيقي فييا عف ىذا المفيكـ".1

كقد استنتج (صكلة) التٌفاىـ بيف مفيكـ الببلغة العر ٌبية كنظرٌيات الحجاج مف خبلؿ مفيكـ
السكاكي كالذم حثٌو صكلة قائبل" :كىذا المعيار فيما فيمناه مف شاىد (السكاكي) ككذلؾ مف

مجردة كقد اشتممت عمى مسند إليو كمسند ،فقد يقتضي
مكاضع أخرل في كتابو ىك الجممة ٌ
تعاكنيا ،كلكف األصؿ يبقى لكؿ عمـ مدرستو كمصادره كأسباب نشأتو
 -عمى ٌأنو أشير بأف محاكلة (صكلة) تبقى رىانا
ٌ
الخاص
التأكيمية ليا مستقبميا
األسمكبية ليا مستقبميا كالخطابة ليا مستقبميا ك
كفرضياتو كمبادئو كنتائجو كمستقبمو .فال ٌشعرٌية
ٌ
ٌ
ٌ

كال يمكف لعمـ أف يستبد بعمـ .ينظر :بكؿ ريككر ،الخطابة الشعرية التأكيمية ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو.

 -1عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ضمف ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو – دراسات
نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة  ،-ص .41
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الحاؿ ىذه الصكرة حينا لكف في معظـ األحياف كما ىك كاضح مف كبلمو يعدؿ عف ىذه
بطرفييا المسند كالمسند إليو بأف يحذؼ أحد الطرفيف أك بأف تنضاؼ
الصكرة؛ أم الجممة
ٌ
كمخصصات بحيث يككف مدار الببلغة في نياية األمر ،كما اعتبرىا كثير
مؤكدات
إلييما
ٌ
ٌ

مف الببلٌغييف ،عمى اإلطناب كاإليجاز مراعاة لمقتضى الحاؿ الذم يجرم كما يقاؿ عمى
الميـ ٌأننا إزاء عدكؿ (أ) مف (ب) تطبيقا لقانكف األنفع في الخطاب"،1
مقتضى الظاىر ...
ٌ

كعميو؛ فقانكف األنفع ىك ،أك كما صاغو ىك بنفسو عمى شكؿ سؤاؿ يقكؿ" :لماذا ترؾ
المتكمـ العنصر (ب) كعبر بدال عنو بالعنصر (أ) كما كجو النفع في ذلؾ؟ أم فيما كاف
العنصر (أ) أك الطريقة (أ) أنفع كأجدل مف الطريقة (ب)".2
بكيفيتيف أم عف طريؽ
كقد حث صكلة ىذا أم ،اإليجاز كاإلطناب مف حيث العدكؿ
ٌ

نكعية الكبلـ
فنكعيا بتغيير
النكعية ،كذلؾ في أضمع الببلغة بيانا كمعاني كبديعا،
ٌ
ٌ
الكمية ك ٌ
ٌ

ككميا بالزيادة كالنقصاف ،كفي ىذا األمر يقكؿ (صكلة) محركا
كتبرير ذلؾ بمعيار معيف،
ٌ
ككميا .سكاء في ذلؾ البياف
الببلغة نكعيا ككميا" :يمكف أف نجعؿ ىذا العدكؿ نكعيا ٌ
نكعيا بتغير نكع الكبلـ قياسا
إما
ٌ
كالمعاني كالبديع فالعدكؿ حاصؿ عمى أصعدتيا جميعاٌ ،

عمى معيار معيف ،كا ٌما كميا كذلؾ بتغيير كـ الكبلـ بأف تضاؼ إلى الصكرة المعيارٌية التي
تخصص كما
لغكية أخرل تؤ ٌكد أك
ضبطيا (السكاكي) ضمنيا في شاىده السابؽ عناصر ٌ
ٌ
جدا
أف تعريؼ الببلغة عند العرب كما قدمناه يجعؿ الببلغة قريبة ٌ
قاؿ السكاكي ،غير خاؼ ٌ

الخطابية التٌي تبمغ المعنى
قنيات
ٌ
مف الحجاج باعتباره في الببلغة الجديدة كما رأينا مجمؿ التٌ ٌ

كتكصمو إلى ذىف السامع" .3كفي مسعاه التٌطبيقي دائما ،نجد (صكلة) رمى بقانكف األنفع

 -1عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ضمف ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو – دراسات
نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة ،-ص.42
 -2المرجع نفسو ،ص.44
 -3المرجع نفسو ،ص .42
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في تطبيقات الببلغة ( المعاني البياف البديع) كبالضبط في التنكيت ،كفي المجاز كما يشتمؿ
عميو (التشبيو ،االستعارة ،)...كفي الخبر كاإلنشاء.
يخص التنكيت
كاذا أردنا أف نقترب أكثر فبل بأس أف نستأنس بمثاؿ عمى ذلؾ :كىك
ٌ

يقكؿ( :صكلة) في قضايا التنكيت" :عمى مثؿ ىذا الضرب قامت ببلغة القرآف الكريـ ،في
مجمميا مستبدلة عمى سبيؿ المثاؿ ضمير المتكمٌـ العائد عمى الجبللة بكممة المٌو في معظـ
األحياف تر ٌبية لمميابة كما قاؿ الزركشي ،كمستبدلة لفظة



بمفظ الرسكؿ عمى عكس ما

يعكمؿ بو سائر األنبياء مثؿ مكسى كعيسى عمييما السبلـ ،فقد كانت صفة الرسكؿ أدعى
لمميابة مف اسـ العمـ محمد عند مف كانكا يقكلكف :ﭧﭨ ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
تسمية الرسكؿ
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ الزخرف ،ّ"]13 [:كقد كاف القرآف نفسو حريصا عمى
ٌ
بصفتو ىذه دكف اسموّ:ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮙ
إف في استخداـ القرآف لمفظتي المٌو كالرسكؿ دكف ضمير المتكمـ كمحمد
ﭼ النورٌ .)]31 [ :
بالسبب ٌإنو يعدؿ عمى النحك التالي :أطيعكا اهلل لككف المٌو يطاع،
يسمى الحجاج ٌ
حجاجا ٌ
أطيعكا الرسكؿ لككف الرسكؿ يطاع"

1

يتحدث صكلة عف
حجاجية ،أك تنككؿ مناكلة
كعميو صيغ التٌحميؿ صيغة
حجاجية  ،كلـ ٌ
ٌ
ٌ

حجاجية لقضايا التنكيت يقكؿ" :يمكف أف
ىذا األمر بالمثاؿ فقط فقد صاغ لذلؾ قاعدة
ٌ

نصكغ مؤقتا قاعدة في التنكيت ،فنقكؿ ٌإنو يعدؿ عف المفظ (ب) إلى المٌفظ (أ) لككف (أ) أقدر

النتيجة التي تراءت منو ؼ (أ) ذك طاقة حجاجٌية أرقى مف (ب)
عمى تكجيو الممفكظ نحك ٌ

كيككف مف خصائصّالمفظينّ:

أف (أ) لفظ كمي (اسـ جنس مثبل) ك(ب) لفظ جزئي اسـ عمـ مثبل.
ٌ -8
 -1عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ضمف ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو – دراسات
نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة .21،27،-
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أف (أ) لفظ تقكيمي ك(ب) لفظ محايد  ...فعمى ىذا نجد في القرآف الكريـ نزكعا إلى
ٌ -2
"ياأييا الناس
استخداـ "يا ٌأييا المؤمنكف" أك "يا ٌأييا الذيف آمنكا" كىي لقب ليـ فيو مدح دكف ٌ

كىي لفظ محايد"".1

ّ-الفصلّوالوصلّالحجاجيّانّ:يقكؿ (صكلة) في استعداد المفيكميف لحث الببلغة العر ٌبية

األساسية التي يمكف أف تفيدىا الببلغة العر ٌبية في ممارستيا
عمى التقدـ" :مف المفاىيـ
ٌ
2
بأف
لتحميؿ الكبلـ البميغ بيانو كبديعو كمعانيو مفيكـ الفصؿ كالكصؿ الحجاجييف"  .كيضيؼ ٌ

المنيجية كالتنسيؽ يقكؿ:
أف األمر يعكزه
ٌ
الببلغة العر ٌبية في معظميا بياتيف الحركتيف ،غير ٌ

الببلغية في الببلغة العر ٌبية إف لـ نقؿ كمٌيا مبنية عمى شكمي الكصؿ
إف معظـ الكجكه
ٌ
"ٌ

أما الكصؿ فيككف بيف الحكـ الذم
إما لمكصؿ أك الفصؿ الح ٌ
جاجييفٌ ،
كالفصؿ ىذيف ،فيي ٌ

الحجة التي تدعمو عمى نحك ما تدعـ حقيقة األمكر
ىك عرضة ألف ال يقبؿ كبيف الحكـ أك
ٌ
تقدـ عمى ٌأنيا كذلؾ ظكاىر ىذه األمكر غير المسمٌـ
التي ال تقبؿ الطعف أك ىي عمى األقؿ ٌ

أما الفصؿ فيككف في األمر الكاحد بيف حقيقتو كظاىره المزعكـ.
بيا أك غير المجمع عمييا ،ك ٌ

إف كتب الببلغة العربية ككتب تفاسير القرآف قد تشير إلى ىاتو الظاىرة عند دراستيا لبعض
ٌ

منيجيا منظٌما ،كيمكف أف
كلكنيا ال تعرض ليا عرضا
الكجكه الببلغية في الشعر أك القرآفٌ ،
ٌ

نقدـ عمى ذلؾ نماذج مف البياف كالبديع كالمعاني".3
ٌ

كلنقترب أكثر مف ىاتو األمكر النظرٌية بمثاؿ تطبيقي – كىك دائما مف اقتراح صكلة  -عمى
المدعى
أسمكب القصر في عمـ المعاني يقكؿ" " :ما زيد إالٌ شاعر" ففييا فصؿ بيف الظاىر ٌ
لزيد مف قبؿ المخاطب كأف يقكؿ ىذا المخاطب عف زيد ٌإنو كاتب كليس شاع ار فيبطؿ ىذا
 -1المرجع نفسو.21/27،
 -2عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة (أك الحجاج) ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو –
دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة .22 ،-
 -3المرجع نفسو.23 ،
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اال ٌدعاء أك ىذا الذم بدا ظاى ار مف األمر بقكلو" :ما زيد إالٌ شاعر" محدثا بكبلمو قطيعة

بيف ظاىر زيد كحقيقتو" ،1ىذا ىك زيد مكضكع عمى الظٌاىر كالحقيقة عف طريؽ الفصؿ
الحث الذم
تفسح القارئ في ىذا
ٌ
الحجاجي ،كمنو يمكف االقتراب أك االستمتاع أكثر إذا ما ٌ

اقترحو صكلة لمببلغة العر ٌبية.

تقدـ بيا (صكلة) لمببلغة لحثيا عمى التٌقدـ ىي في اآلف نفسو
إف ىاتو المحاكلة التي ٌ
ٌ

حث لمقارئ عمى االنخراط في ىاتو المعادلة ،إذ اختزؿ (صكلة) ىاتو األمكر كميا باستفياـ
ككأنو يشير لممتمقٌيف إلى ضركرة فتح اآلفاؽ لئلبداع يقكؿ " :ىذا الجانب اإلبداعي
حجاجيٌ ،
الذم تنطكم عميو معظـ الكجكه الببلغية مف بياف كمعاف كبديع لك حركناه بكاسطة قانكف

بالقكة ألمكف لنا أف نخرج
األنفع كأسمكب الكصؿ كالفصؿ
ٌ
الحجاجييف كىما كامناف فييا ٌ

يمية
تعميمية معيارية أك ىي في أحسف الحاالت
تعميمية الببلغة العر ٌبية مف
كصفية إلى تعم ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

عامة كىي مف؟ يخاطب مف؟ فيـ كخاصة
اصمية ،تأخذ في عيف االعتبار مقكالت
ٌ
تك ٌ
التداكلية ٌ
حجاجيا مف ناحية ،كىك ثاك
لماذا؟ 2كتأخذ عف الببلغة الجديدة كالحجاج خاصة مبدأ األنفع
ٌ

الحجاجييف مف ناحية أخرل ،أم
النظرم المجرد ،كأسمكب الكصؿ كالفصؿ
بعد في مفيكميا ٌ
ٌ
أىـ بالنسبة إلى كؿ ببلغة ىي مقكلة :كيؼ؟ أم كيؼ يحصؿ اإلقناع
تأخذ عنيما مقكلة ٌ
األنفعية
الذم ىك غاية كؿ خطاب؟ ٌإنو يحصؿ بالفصؿ كالكصؿ الحجاجي .كبتطبيؽ مبدأ
ٌ

التداكلية عمكما كنظريات
كما رأينا في الكبلـ" .3فاآلفاؽ حسب (صكلة) ىي التٌمكقع في
ٌ
الحجاج خصكصا .كالكصؿ كالفصؿ كقانكف األنفع عينات عمى ذلؾ فقط.

 -1المرجع نفسو  ،ص.24
 -2ينظر :محاكلة ربط الببلغة بالتداكلية في ،خميفة بكجادم ،في المٌسانيات التداكلية –مع محاكلة تأصيمية في الدرس
العربي القديـ  ،-ط .1الجزائر.4773 :
 -3عبد المٌو صكلة ،الببلغة العربية في ضكء الببلغة الجديدة ( أك الحجاج) ،ضمف ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو –دراسات
كتطبيقية ،-ص .22
نظرٌية
ٌ
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كتبني مفاىيـ نظرية الحجاج المتمكقع
استخدام ّصولةّلمتراثّ:إن ّ(صكلة) لما يريد تطبيؽ ٌ

المطكرة
فييا عمى المٌغة العر ٌبية ،يطمب المساعدة مف المصادر كالمراجع العر ٌبية القديمة ك ٌ

لكمية تمؾ المراجع يجدىا ليست باليسيرة،
حديثا منظك ار إلييا في مجمكعيا؛ كعميو فالمبلحظ ٌ

الحجاجييف في:
كعميو تظير المساعدة أك التكجيو بمغة
ٌ

حجاجية عر ٌبية لنتيجة ىي إبداع
قضية
حجاجية غر ٌبية مكجكدة لصالح
قضية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ 
حجاجي غربي عربي(.مف خبلؿ استعماؿ الكتب)؛

حجاجية غربية لنتيجة ىي إبداع
قضية
حجاجية عر ٌبية مكجكدة لصالح
قضية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ 
حجاجي عربي غربي(.مف خبلؿ استعماؿ الكتب).

كأحيانا عنصر داللي عربي بعنصر داللي غربي .أك صكت ألجؿ صكت عف طريؽ
المحاكرة.
تعد النصكص التٌي يستعيف بيا (صكلة) كالتٌي نعتبرىا
إف ىذا األمر يحتاج إلى إثبات إذ؛ ٌ
ٌ

سياقي ة ،أم مناسبة عندما تتمكقع بيف القضايا
حجاجية نصكصا تكاد تككف
تكجييات
ٌ
ٌ

الداللة تمثيبل ال
الحجاجية الغر ٌبية ،كمف تمؾ الكتب التي يستعيف بيا صكلة مف حيث ٌ
ٌ

عقدت لدراسة داللة الكممة في القرآف الكتب المفردة مثؿ :كتب غريب القرآف
حصرا" :لقد ٌ
حد تعبير (الزركشي) مثؿ :كتاب غريب القرآف كتفسيره ألبي عبد
كىك معرفة المدلكؿ عمى ٌ
الرحماف اليزيدم (ت215ق638/ـ)  ،ككتاب تفسير (غريب القرآف) البف قتيبة ككتاب
(مفردات القرآف) لمراغب األصفياني ككتاب (تحفة األريب بما في القرآف مف غريب) لمشيخ
أثير الديف أبي حياف األندلسي (ت523ق8122 -ـ) كمثؿ :كتاب (الكجكه كالنظائر) لمقاتؿ
بف سميماف البمخي (ت 831ق 545ـ) ككتاب (تصاريؼ القرآف) ليحي بف سبلـ (ت 211ق
683ـ) ك(قامكس القرآف) أك إصبلح الكجكه كالنظائر لمحسيف بف محمد الدامغاني (ت256ق
8163ـ) كمثؿ :كتب معاني القرآف كمنيا كتاب معاني القرآف لؤلخفش األكسط (ت283ق
النحكم لـ يخؿ مف بحث في داللة الكممة مفردة .كمثؿ
فإنو كاف غمب عمييا الطابع ٌ
611ـ) ٌ
207

الفصلّالثانيّ:مادّةّالبحثّومنيجيّةّالتّحميلّالتّوافقيّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيّةّالعربيّةّالحديثة

كتب (المبيمات) كمنيا كتاب (غكامض األسماء المبيمة) لعبد الرحماف السييمي ( ت368
8863ـ) ككتاب (مفحمات األقراف في مبيمات القرآف) لمسيكطي ،كتاب (مجاز القرآف) ألبي
عبيدة (ت 281ق623 -ـ)"

1

المعجمية
آنية ،كىي الداللة
ٌ
كقد استخمص (صكلة) مف ىاتو الكتب خمس دالالت لمكممة القر ٌ


الدالالت تمثٌؿ
السياقية ،الداللة
الداللة الحافة ،الداللة
المرجعية ،الداللة الرمزٌية  ،كىاتو ٌ
ٌ
ٌ

أدل كظيفتو في تجربة المسمميف ،كقد حمٌمو عمماؤه عمى ىاتو الطريقة.
دالليا ضخما ٌ
عنص ار ٌ

بأف القرآف
الدالالت أضاؼ إلييا (صكلة) رابطا
كىاتو ٌ
ٌ
دالليا ضخما آخر كذلؾ حينما أقنع ٌ

حجاجي كغايتو التأثير ،فيك خطاب المٌغة العربية الحجاجي (كقد تحدثنا عف ىذا األمر

أدل بو إلى إبداع عنصر داللي آخر حجاجي لصالح الدالالت العر ٌبية كىما
مما ٌ
سابقا)ٌ ،
الحجاجية كما ينضكم تحت ذلؾ مف مصطمحات
لحجاجية كحركتيا
مصطمحا :الكممة ا
ٌ
ٌ

الداللة العر ٌبية
إف صكلة بذلؾ يجعؿ ٌ
حجاجية ( اقتضاء تقكيـ استعماؿ استبداؿ حجاجي) ٌ
حجاجية عر ٌبية
تطبيقية كنظرٌية كىي
إبداعية
الحجاجية الغر ٌبية لنتيجة
الداللة
في صالح ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
غربية لمكممة.

المدكنة؛ كذلؾ عندما ضبط (صكلة) العدكؿ
يمكف أف نزيد في اإلثبات كاإلثباتات كثيرة في
ٌ
النظريات
الكمي بالزيادة كالغاية
تفسر حجاجيا ،كىك أيضا مصطمح أبدعو مف مكقع ٌ
ٌ
أسمكبية ٌ
ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.15 ،12
المعجمية" ،بأف يذكر مرادؼ الكممة كقد يذكر أيضا أصميا االشتقاقي كمفردىا إذا كانت جمعا أك مثنى ...كتذكر
 -الداللة
ٌ
السياقية ىي ،ليا كجكه داللٌية
أف الداللة
معانييا المختمفة إذا كانت مف المشترؾ ،كتيمؿ داللتيا
ٌ
ٌ
السياقية كالحافة ألجؿ ٌ

الداللة الحافة ىي أف تعقؿ مف المٌفظ معنى يفضي بؾ إلى معنى غير
غكية التٌي ترد فييا ،ك ٌ
السياقات المٌ ٌ
مختمفة باختبلؼ ٌ
ذلؾ المعنى.،ينظر :عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص  15كمابعدىا.

 -ينظر :ىذا بالتطبيؽ في ،عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص  54كما بعدىا.
ألف الحاجة ىنا ىي إثبات مساىمة التراث في األداء
كقد تناكلنا أمثمة
ٌ
تطبيقية في سابؽ ىاتو الصفحات فبل نعيد؛ ٌ
الحجاجي لصكلة.
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األسمكبية ،فنجد (صكلة) ألجؿ إثراء ىذا األمر :يستدعي مف التراث مصطمحات
الحجاجية
ٌ
ٌ
التككيد ،النعت ،البدؿ ....كىي مناقشة في كتب تراثية عر ٌبية ،فيككف الحاؿ؛ مف أجؿ
عنصر داللي غربي تكجيو بعنصر داللي تراثي (مصطمحات /مراجع عر ٌبية) ألجؿ إبداع
"إف مظاىر التٌككيد في القرآف ىذه
غربي عربي .لدعـ ىذا األمر أكثر نستأنس بقكؿ صكلةٌ :

عقدت ليا الفصكؿ
كميا بالزيادة ،ألكثر مف أف تحصى فيو .كقد ٌ
التي تمثٌؿ في رأينا عدكال ٌ
الطكاؿ في القديـ كالكتب المفردة في الحديث .كيحصؿ التٌككيد عمى صعيد الجممة الكاحدة

إف
الفعمية ك
شأف التككيد الكاحد الداخؿ عمى الجممتيف
ٌ
ٌ
االسمية مثؿ :قد كالسيف كسكؼ كمثؿ ٌ

مما يقع
كٌ
أف مع الـ االبتداء كمثؿ القسـ كالقصر كغير ذلؾ مثؿ البدؿ كالنعت كالعطؼ ٌ

حجاجية غر ٌبية مدعكمة عربيا ،نجد قضايا
داخؿ الجممة الكاحدة" .1كألجؿ – دائما  -قضايا
ٌ

الحجاجييف الغر ٌبييف مدعكمة بقضايا البياف البديع العر ٌبية.2
الفصؿ كالكصؿ
ٌ

الداللية العر ٌبية
التحميمية الغربية تكاد تتساكل كالعناصر
الداللية
كأحيانا أخرل نجد العناصر
ٌ
ٌ
ٌ

ككأنو تكجيو ألجؿ اإلبداع الثنائي .ىذا األمر
قكة التحميؿ .فنجد ىذا مف أجؿ ىذاٌ ،
مف حيث ٌ
اثية بيذا الكصؼ،
نجده مثبل في أمكر الصكرة التٌي حمٌميا (صكلة) .إذ يصؼ المراجع التر ٌ
الحجاجية في الغرب
الدراسات
إف ٌ
ٌ
ٌ
بأنيا مراجع منافسة لممراجع الغر ٌبية يقكؿ صكلة رابطاٌ " :

الفنية في الكبلـ مف
 ...ال تكاد تضيؼ شيئا إلى ما كاف قالو القدماء عف كظيفة الصكرة ٌ
كلتقكية الشعكر لدل المتمقي
ٌأنيا لجعؿ الغائب مشاىدا كاإلظيار المجرد في شكؿ المحسكس
ٌ

 -1عبد المٌو صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .422كاستعمؿ صكلة الكتب التالية:
 السكاكي ،مفتاح العمكـ لمسكاكي. الزمخشرم ،الكشاؼ. السيكطي ،معترؾ األقراف. الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف. الرماني ،النكت في إعجاز القرآف. -2عبد المٌو صكلة  ،الببلغة العر ٌبية في ضكء الببلغة الجديدة ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،1ص 42

كما بعدىا.
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فكأنو ما ترؾ األكؿ لآلخر شيئا،
بحضكر األشياء مف أجؿ حممو عمى االقتناع كلمتأثير فيوٌ .

كقدـ لنا القدماء عمى الحقيقة كثي ار مف األمكر غير المفكر فييا بخصكص كظيفة الصكرة في
ٌ
فمما تركو القدماء لنا في ىذا
القرآف ،أك ما كقع التفكير فيو لكف بصفة عفكية
ٌ
كعرضيةٌ ،

منيجيا منظٌما تحميؿ الطرائؽ التٌي بيا يحصؿ تأثير الصكرة
المكضكع غير مفكر فيو تفكي ار
ٌ

في المتمقي".

1

الحجاجية الغر ٌبية الحديثة .كىذا
كعميو يمكف القكؿ ٌف التراث عمكما كجد مكقعو في الدراسات
ٌ
المكقع الذم كجده ىك الطريقة التٌي حثيا بو صكلة .كىي طريقة التكجيو كالمساعدة .أك ىي

اتية حكارية عر ٌبية غربية غر ٌبية عر ٌبية
بمغة أصك ٌ

2

بّّ.عزالدينّالناجح:
اثية
المتأمؿ الستعماؿ
إف المبلحظ
ٌ
المادة التر ٌ
 الصوت ّالتراثي ّفي ّخطاب ّالناجحٌ ّ :
ٌ

مدكنة
العر ٌبية في مجمكعيا (ببلغة كأصكؿ ك )...يجدىما ٌ
مادة ذات مكقع في ٌ
السياؽ
الناجح ،إذ يجدىا مقابمة منافسة لممستجدات
الحجاجية الغر ٌبية ،كلذلؾ يدعكنا ٌ
ٌ

سنكرسوّ:
ىذا لتقديـ إثباتات مممكسة كىك الذم
ٌ

 -1عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .232
كمية مف المراجع:
 -2ىاتو المعاشرة التٌي يراىا صكلة بيف العرب كالغرب
حجاجيا يراىا في ٌ
ٌ
 عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز. عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة. الزمخشرم  ،الكشاؼ.القيـ الجكزية ،األمثاؿ في القرآف الكريـ.
 ابف ٌ -أبك ىبلؿ العسكرم ،جميرة األمثاؿ.

الرضي ،تمخيص البياف في مجازات القرآف.
الشريؼ ٌ

ينظر :عبد المٌو صكلة :الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص .221كما بعدىا.
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 حضورّالصّوتّالتراثيّالعربيّعمىّىيئةّمالمحّوتقابالت :سنحاكؿ تقديـ مزاحمة
الصكت التراثي العربي عمى ىيئة مبلمح لمتٌحميؿ الحجاجي المٌساني الحديث ،كذلؾ
بتمثٌؿ األمر مف خبلؿ إشارة (عزالديف الناجح) إلى كجكد مبلمح ذات باؿ حجاجي،
لمنصكص الغر ٌبية كالتٌي ليا
النصكص التي نراىا نصكصا منافسة ٌ
كسنختار بعض ٌ
أف
المدكنة بأكمميا ،ككصفا فمنبلحظ مثبل؛ بالنسبة
صكت قكم في
إلشكالية ٌ
ٌ
النفي ٌ
ٌ

سانية
مستمدة مف صكت المدرسة
لئلشكالية
يقدـ أكصافا
ٌ
(الناجح) ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية لمٌغة مف خبلؿ
النفي يقكـ دليبل عمى الكظيفة
إف ٌ
ٌ
لدكرك كأنسككمبر فيقكؿٌ " :

لعممية التكجيو الحجاجي كيؤيد
لمنفي ،باعتبارىا العنصر القائد
الصرافـ المحقٌقة ٌ
ٌ

تغيير في
إف كؿ ٌ
تصكرنا المبدئي ىذا مسمٌمة لجاكبسكف ( )212 ،8741حيث يقكؿٌ ":
تغيير حامؿ لمعمكمات داللية جديدة"
النحكية كبالتالي
المقكالت ٌ
األبنية المٌغكية ىك ٌ
ٌ

داللية
تؤدم إلى إنجاز "معمكمات
النفي ٌ
أف زيادة الحركؼ المحقٌقة لمعنى ٌ
ٌ
كذلؾ ٌ

الحجاجية (إذا لـ تكف ثكاني عمى
جديدة" ىي ما يمكف االصطبلح عمييا بالمعاني
ٌ
تعمؽ (دكرك) في د ارسة المسألة منذ
رأم خالد ميبلد في
تصكره االسترسالي .كقد ٌ
ٌ

سممية المٌغة في السبللـ الحجاجية (دكرك
مطية لمبرىنة عمى
محاكلتو اتخاذ ٌ
ٌ
النفي ٌ
 )8761كلمبرىنة كذلؾ عمى بنيكية الخطاب المثالي  ...عبلكة عمى تقسيمو ٌإياه ،أم
أىميا صمتو بالمقتضى كمدل صمكد ىذا
النفي ،أصنافا حسب معايير مختمفةٌ ،

النفي في ضكء نظرية الحجاج في المٌغة مف
األخير أمامو أك إلغاؤه .كتظير قيمة ٌ

الستة حيث يرل
خبلؿ صدؽ تعريؼ العامؿ الحجاجي عمى حركؼ ٌ
النفي ٌ

كتكجو أقساـ
تشد الممفكظ
(أنسككمبر) ٌأنو" :يكجد مف المٌغة صرافـ ،عكامؿ
حجاجيةٌ ،
ٌ
ٌ
أقره (دكرك) في
النتائج المرتبطة بالجممة في الممفكظ في بدايتو" .كتقريبا ىذا ما ٌ

أف الحدث التٌكجييي في الممفكظ ٌإنما ىك
مصنفو السبللـ
ٌ
ٌ
الحجاجية ،عندما اعتبر ٌ

النفي ،كىك في كؿ ىذا ال يخرج عف نظرٌية الحجاج التي يعتبرىا نكاة
مناط بعيدة ٌ
( )atomeمف ىباءة ( )moléculeنظرٌية كبرل مف الخطاب المثالي .كعميو كاف
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كافية لكصؼ
النفي عنده قانكنا اختباريا)loi empirique(loi
ٌ
كمطية كاجبة غير ٌ
ٌ
المنفية في بنيتيا السطحية" "
البنية العميقة  Deep structureلممبلفيظ غير
ٌ

1

النفي في التراث العربي كلك عمى ىيئة مبلمح استعمؿ (الناجح)
كعمى سبيؿ إثبات أمر ٌ

جني) .يقكؿ
الصكت العربي التراثي ممثبل في أعبلمو أمثاؿ( :ابف يعيش ،الزركشي ،ابف ٌ

األصكلييف
النحاة العرب القدامى بؿ ك
أف ٌ
ٌ
(الناجح) مقاببل األمر" :كالبلٌفت لبلنتباه أيضا؛ ٌ

الحجاجيتيف
الداللية ،كاف لـ يشيركا إلى كظيفتو كقيمتو
النفي
أيضا ،قد تفطٌنكا إلى قيمة ٌ
ٌ
ٌ
كلكف نممح مف خبلؿ معالجتيـ لو نفسا حجاجيا .فابف يعيش يعتبره إكذابا كىك عكس

"إف منكر الشيء ٌإنما غرضو أف
اإليجاب ك(ابف جني) يعتبره "إنكا ار كعكسا
ٌ
كضدا" إذ يقكؿٌ :

كضده" كالزركشي في البرىاف يعتبره أرقى درجات التٌعبير عف المبالغة في
يحيؿ إلى عكسو
ٌ
مقيدا أك المراد نفيو
ٌ
النفي متٌى أريد بو غير التكذيب يقكؿ الزركشي "مف النفي نفي الشيء ٌ

النفي كتأكيده كقكليـ فبلف ال يرجى
مطمقا كىذا مف أساليب العرب يقصدكف بو المبالغة في ٌ

أف فيو خي ار ال يرجى ،غرضيـ ٌأنو ال خير فيو عمى كجو مف الكجكه"".2
خيره ،ليس المراد ٌ

كبعد ىذا الكبلـ الممتزج بالصكتيف الغربي فالعربي يصؼ (الناجح) مف خبلليما النفي

النفي حركة ( )mouvementغايتيا االنتقاؿ مف منكاؿ
فيقكؿ" :ك
أف ٌ
المحصؿ مف كؿ ىذا ٌ
ٌ
يتـ
كضعية
لممتقبؿ إلى
خطابي إلى آخر مغاير ،أك ىك بعبارة (دكرك) تكجيو
ٌ
ٌ
ٌ
خطابية أخرل ٌ

فييا االئتبلؼ في النتائج كالمكاقؼ كىذا غاية الحجاج القصكل كىي إنياء الحجاج عبر

بالمتقبؿ مف كضعية
النفي ،في االنتقاؿ
تآلؼ النتائج ،لكف كيؼ يشتغؿ ىذا الجياز ،جياز ٌ
ٌ
. 3

النفي عمى نجاعة نظرٌية الحجاج في المٌغة ".
خطابية إلى أخرل ككيؼ يبرىف ٌ
ٌ

 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني  ،ص.171 ،175
 -2عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني  ،ص.171 ،175
3
أصكلية ذات باؿ في التراث تمثمت في ،ابف
مدكنة نحكية
ٌ
 المرجع نفسو ،ص .171 ،175كقد استعمؿ (الناجح) لذلؾ ٌالمفصؿ)...،
جني (الخصائص) ،ابف يعيش (شرح
ٌ
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الصكت العربي التراثي مرافقا لمصكت
كمف بيف المباحث التي نعثر فييا عمى حضكر ٌ

كقدـ ليا نظرٌيا باستعماؿ
تحدث عف الركابط ٌ
الغربي الحجاجي مبحث الركابط ،فالناجح ٌ

األصكات الغر ٌبية المتمثمة في صكت (تكلميف) كصكت (كاركف جكف) كصكت (كريستياف

بمكنتاف) كصكت (دكرك كأنسككمبر) كمف بيف ىاتو األصكات ر ٌشح صكت (دكرك
النضج العممي
كأنسككمبر) (المدرسة
السبؽ ك ٌ
سانية الت ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
قنية) كذلؾ عمى سبيؿ ٌ

الحجاجية العكدة إلى تعريؼ الحجاج في
يقكؿ" :يقتضي صياغة تعريؼ عممي دقيؽ لمركابط
ٌ
ألف مفيكـ الرابط الحجاجي لـ يكف ضمف مصطمحات الجياز
المقاربة
ٌ
التداكلية المٌسانيةٌ .

اضطر
ٌا
الحجاجي قبؿ (دكرك كأنسككمبر) كنظريتيما بؿ ٌإنو في تصكرىما جاء متأخ ار عندما
فإف الرابط
إلى تعديؿ منكاليما فيك إذف مف استنباطيما ٌ
ككد ذىنييما  ...كفي كممة ٌ

الحجاجي ىك عبارة عف عنصر لساني ظاىر ،عادة ما ينتمي إلى قسمي األدكات أك

الحجة كالنتيجة كبالتالي إخراج
الحركؼ مف أقساـ الكبلـ ،يقكـ في الممفكظ بدكر الربط بيف
ٌ

النتيجة كانزاليا منزلتيا مف السمـ الحجاجي
اإلببلغية إلى
الممفكظ مف
الحجاجية عبر قدح ٌ
ٌ
ٌ

أف الربط الذم تقكـ بو يككف بيف
أما في الخطاب ٌ
فإنيا تنيض بنفس الدكر كذلؾ غير ٌ
كٌ

ألف الرابط
كحدات الخطاب في سبيؿ الكشؼ عف انسجامو كتناسقو القائديف إلى حجاجيتو ٌ

الحجاجي بيذا المعنى ىك المحقٌؽ النسجاـ الخطاب كحجاجيتو فيك بمثابة العماد

( )cheville D’ ouvrièreفي الخطاب".

1

الصكت الحجاجي المٌساني
السبؽ ك ٌ
النضج العممي ٌ
ك نجد (الناجح) استعمؿ عمى سبيؿ ٌ

لكنو أثناء التٌطبيؽ عالج بالصكت التراثي العربي عمى سبيؿ المرافقة كعمى سبيؿ
الغربي ،ك ٌ

فإننا سنشتغؿ عمى الرابط في معناه العاـ.
أما في ىذا البحث ٌ
جاىزية الركابط تراثيا يقكؿ" :ك ٌ
كما عالجو نحاتنا القدامى كالببلغيكف كاألصكليكف مف المٌغكييف خاصة عمى حد سكاء".2
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بأف لو كظيفة
أف ٌ
الدراسات المٌغكية العر ٌبية في مجمكعيا نعتت الرابط "الكاك" ٌ
رأل (الناجح) ٌ

اثية العر ٌبية عثر عمى
إببلغية إخبارية ،غير ٌأنو كمف خبلؿ تفتيشاتو في
المدكنة المٌغكية التر ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية
أعبلـ (ابف ىشاـ كالزركشي )...يعالجكف أمثمة مثؿ الكاك التي ىي مف أمثمة الربط
ٌ

اثية ذات مممح حجاجي" :تكاد تجمع الدراسات
في المٌسانيات الحديثة ككانت المعالجة التر ٌ

كالداللية
سانية منيا الحديثة بفركعيا
نحكية
المٌغكية عمى اختبلفيا
ٌ
كببلغية كحتٌى المٌ ٌ
ٌ
ٌ

(الربط) ك ٌأـ الباب كما يقكؿ القدامى .كىك ربط عمى
ك
ٌ
المعجمية عمى ٌ
أف (الكاك) ىي أـ ٌ

مطمئنيف إلى
اإلببلغية كاإلخبارٌية كليس عمى جية أخرل مف كظائؼ المٌغة .غير ٌأننا لسنا
ٌ
ٌ

مما ال ينكره قانكف اشتغاؿ المٌغة كمزٌية "الكاك" فيو بزيادتيا المعنى
األكلي ،فيذا ٌ
ىذا الطرح ٌ
ابطية التي تصاحبيا
إعبلما كاخبا ار كلكف نزعـ في ىذا التٌصكر ٌأنو عبلكة عمى الكظيفة الر ٌ

الحجاجية
ابطية كاإلخبارٌية ،تخدماف كظيفة مركزٌية ىي
كظيفة
إببلغية ٌ
ٌ
فإنيما ،أم الكظيفة الر ٌ
ٌ
األكؿ البف ىشاـ
نكد اإلشارة إلى طرحيف في دراسة "الكاك" الطرح ٌ
كفي سبيؿ بياف ىذا الطرح ٌ

النمكذجيف لما يمثبلنو مف
في المغني كالطرح الثاني لمزركشي في البرىاف .كقد اخترنا ىذيف ٌ

كحرفية
تقنية
الدرس المٌغكم سكاء أكاف نحكيا أـ
نضج في ٌ
ٌ
لغكيا كلما يمثبلنو مف ٌ
أصكليا ٌ
ٌ
عممية ،أيضا في معالجة األمثمة التي نراىا عصب الممٌسانيات الحديثة".
ٌ

1

النص التراثي البف ىشاـ كالذم
ابنّىشامّومالمحّالحجاجيةّفيّالواوّ :كقد ٌ
حدد (الناجح) ٌ

النص كجده في الفقرة التي كسميا ابف ىشاـ بػ "مزاعـ
يتكافؽ مع مطامحو
الحجاجية؛ كىذا ٌ
ٌ

الميـ في المسائؿ
حكؿ "الكاك" ،كىك حرفيا ضمف كبلـ الناجح كالتالي" :عبلكة عمى كبلمو
ٌ
التداكلية اإلنجازٌية لمكاك .إالٌ في فقرة كسميا بػ "مزاعـ
فإنو لـ يشر إلى األبعاد
التي ذكرنا ٌ
ٌ

حكؿ "الكاك" .ففي ىذه الفقرة يمكف أف نظفر بحديث يتقاطع كما سقناه آنفا مف قكؿ في
بأف (الكاك)
مسألة الركابط حيث قمنا في بداية ىذه الفقرة ٌإننا لسنا
ٌ
مطمئنيف إلى القكؿ ٌ

أف ىذه الكظيفة تصاحبيا كظائؼ أخرل منيا
متمحضة لمجمع كالربط فحسب .كا ٌدعينا ٌ
 -1عزالديف الناجح ،الحجاج في الخطاب القانكني ،ص .421
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الحجاجية كىذا ما كجدنا صداه في قكؿ ابف ىشاـ "زعـ قكـ أف "الكاك" قد تخرج عف
داكلية
ٌ
التٌ ٌ
إفادة مطمؽ الجمع كذلؾ عمى أكجو أحدىا أف تستعمؿ بمعنى (أك) كذلؾ عمى ثبلثة أقساـ،

أحدىا أف تككف بمعناىا في التقسيـ ...كالثاني أف تككف بمعناىا في اإلباحة ...كالثالث أف
تككف بمعناىا في التخيير ...كالثاني أف تككف بمعنى باء الجر...كالثالث أف تككف بمعنى الـ
التعميؿّ.1""...
النص ،كقبؿ شرح
كبعد ىذا التحديد استأنؼ (الناجح) يشرح الكجكه
الحجاجية لمكاك في ىذا ٌ
ٌ

الحالية
الحجاجية تكقؼ (الناجح) ليشير إلى الكجكه غير
الكجكه
الحجاجية لمكاك كالعطؼ ك ٌ
ٌ
ٌ

أما بالنسبة القتراب (ابف ىشاـ)
كالربط عمى االستئناؼ كالتي يشترؾ فييا مع سائر ٌ
النحاةٌ ،

النحكم لبعض الكقت كالذم يشترؾ فيو مع النحاة كما
مف باب
فإنو ترؾ منزعو ٌ
الحجاجية ٌ
ٌ
فالتحكؿ كاف في بنائو االستداللي أم مركره
الحجاجية،
تبييف الكجكه
ٌ
أشرنا ،لينصرؼ إلى ٌ
ٌ

الحجاجية الجديدة لمكاك كالتٌي ىي التٌخيير كاإلباحة
مف المٌغة إلى الكبلـ عف طريؽ الكظائؼ
ٌ

كالتٌعميؿ كالتٌقسيـ كالكسيمة ...كىي كظائؼ يستدعييا المقاـ كالتداكؿ ،يقكؿ (الناجح) كىك
أىـ ما قاؿ ابف
يمكقع (ابف ىشاـ) في باب
ٌ
الحجاجية التداكليةٌ :
"إف ىذه الفقرة في رأينا ،ىي ٌ

فإنو
أف ما قالو مف غير ىذاٌ ،
ىشاـ في باب ( الكاك) في المغني كذلؾ ،لسببيف عمى األقؿٌ ،

الحالية
يتٌفؽ فيو مع سائر ٌ
النحاة الذيف أخذنا عنيـ مف قبيؿ حديثو عف "الكاك" العاطفة ك ٌ

أف المريب في ىذه الفقرة التي جعميا تحت طائمة
كالرابطة عمى االستئناؼ كغيرىا .غير ٌ

المعرفية حتٌى إٌنو نعتيا بػ "مزاعـ حكؿ الكاك" كفي كممة
"التنبييات" تثير كثي ار مف المشاكؿ
ٌ
فإف في ىذه الفقرة في معالجة الكاك نبلحظ رككف (ابف ىشاـ) إلى تفسير الظٌاىرة المٌغكية في
ٌ

التداكلية منيا
استعماؿ "الكاك" إلى مقكالت يمكف نعتيا ،بشيء مف التجكز بككنيا أقرب إلى
ٌ

النحكم ،في تفسير الظكاىر المٌغكية
النحكية
التركيبية التي ألفناه يركف إلييا ،نظ ار لمنزعو ٌ
إلى ٌ
ٌ

الحالية أك الكاك التي يأتي بعدىا منصكبا أك
العامة مف قبيؿ معالجتو لمكاك العاطفة أك الكاك
ٌ
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النحكية إلى
تغير منكاؿ االستدالؿ عنده مف ٌ
مجركرا ...فمعمٌو مف أجؿ ىذا ،أم مف أجؿ ٌ
التداكلية قد جعؿ الفقرة "تنبييا" لمعالجة ما سماه "مزاعـ" .كالحقيقة أف التٌحكؿ مف الجياز
ٌ
إلى اإلنجاز أم مف المٌغة إلى الكبلـ في معالجة الرابط ىك ما يكشؼ ،حينئذ عف الكظيفة

الحجاجية .فمقكالت التٌخيير كاإلباحة كالتٌعميؿ كالتٌقسيـ كالكسيمة ...ىي في رأينا
التداكلية
ٌ
خاصة
مقكالت يستدعييا المقاـ كمقتضيات أحكاؿ التمفظ ،ال صمة ليا بالجياز أصبل
ٌ

كلكنيا خطابيا
التركيبية
التٌركيبي منو .فالكاك حينئذ في كظيفتيا
السياقية ىي مجرد رابط ٌ
ٌ
ٌ

التداكلية التي لخصيا "ابف ىشاـ" في ثبلث
تداكليا ىي مفيدة لبعض اإلمكانات كاألدكار
ٌ
ٌ

مقكالت ىي اإلباحة كالتٌخيير كالتٌعميؿ" .1كىاتو الكظائؼ الثبلثة األخيرة ذات البعد الحجاجي
فإنو لمسيا في الخطاب القضائي يقكؿ" :كلعمٌو مف أجؿ ىذه الكظائؼ
كبالنسبة لمناجح ٌ
ابطية باعتبارىا أـ الكظائؼ ،ركف القضاة ،عممكا بما قالو "ابف ىشاـ"
الثبلث ،المشتقٌة مف الر ٌ
أـ لـ يعممكا إلى التٌعكيؿ عمييا في صكغ خطاباتيـ كتحقيؽ انسجاميا كحجاجيتٌيا .فالقاضي

الكضعيات أف يجعؿ المتنازعيف
تمفظية معينة .كتقتضي ىذه
كضعيات
يصكغ خطابو كفؽ
ٌ
ٌ
ٌ
المالية أك الحجز أك تأجيؿ
أماـ خيارات في تطبيؽ الحكـ مف قبيؿ (السجف أك الضريبة
ٌ

التٌنفيذ المشركط  .)...كما يمجأ إلى التٌعميؿ لنص حكمو كىك في نشاطو المٌغكم اإلنجازم
الحجاجية مف المٌغة ليضمف إذعاف المتنازعيف كتسميميـ.
يجد في (الكاك) ما بو تتحقٌؽ غايتو
ٌ
كقبؿ معالجة بعض األمثمة نكد الكقكؼ عمى ما جاء في البرىاف لمزركشي حكؿ "الكاك"

تداكلية حجاجية".2
باعتبارىا رابطا لو أبعاد
ٌ
بالتحمس الشديد لمكقكؼ
الزركشي ّومالمح ّالحجاجية ّفي ّالواوّ :ككما ختـ "الناجح" قكلو
ٌ

يعزز شرحو البف ىشاـ
عمى األبعاد
فإنو ٌ
فإنو إذ يقؼ ٌ
الحجاجية لمكاك عند الزركشيٌ ،
ٌ

اثية قيمة ذات باؿ؛
باالستناد إلى صكت تراثي لغكم عربي آخر يمثٌؿ في المنظكمة التر ٌ
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كعميو يعرض (الناجح) الزركشي كالتالي" :عالج (الزركشي) "الكاك" في البرىاف عمى طريقتو
النحكم التركيبي مف خبلؿ
الخاصة في معالجة األدكات كالحركؼ فبدأ باإلشارة إلى الجانب ٌ
ٌ

أف "الكاك" "تككف عاممة كغير عاممة" .كقد تطرؽ (الزركشي)
مقكلة
العاممية ٌ
ٌ
النحكية فرأل ٌ

التداكلية لمكاك .في
الخطابية ك
التداكلية أك الكظائؼ
أيضا إلى ما اصطمحنا عميو بالمعاني
ٌ
ٌ
ٌ

فقرة (الكاك غير العاممة) .كقد أحصى ليا عديد الكظائؼ المتٌصمة حينا بالسياؽ كحينا آخر
يعكؿ عمى ما يكفٌره التٌركيب أكال ثـ االستعماؿ المرتبط بالمقامات
بالمقاـ .كىك في كؿ ىذهٌ ،
الصحيح ،كال تد ٌؿ عمى
المختمفة ثانيا .كمف الكظائؼ التي تعرض ليا( ،مطمؽ الجمع عمى ٌ

األكؿ) .ثـ االستئناؼ بما ىك (قطع كابتداء) ...ثـ اإلباحة كالزيادة كالتٌأكيدّ1".
الثاني بعد ٌ

األصمية/
الحجاجية األخيرة إلى جانب الكظيفة
كقد عمٌؿ (الناجح) ظيكر ىاتو الكظائؼ
ٌ
ٌ
أف
الربط كاالستئناؼ بكجكد أبعاد يقتضييا السياؽ – في سبيؿ إثباتو المبلمح التر ٌ
اثية أعتقد ٌ

الحجاجية ثانكية في المٌغة كليست جذرية ،فكصؼ
(الناجح) ترؾ األمر بالنسبة لمكظائؼ
ٌ

تؤدييا الكاك ،في
التراث كفقط  ،-يقكؿ" :كليس يخفى ما ليذه الكظائؼ كالمعاني التٌي ٌ

حد السكاء .فمف
عامة كفي الخطاب
السياؽ كالمقاـ عمى ٌ
خاصة ،مف أبعاد يقتضييا ٌ
ٌ
الممفكظ ٌ

تعدد كظائؼ "الكاك" القائد إلى إنتاج معاف ثكاف في الخطاب ،كاف لمكاك،
أجؿ ىذا ،أم ٌ
التداكلية
ابطية كىي أـ الباب ،كظائؼ محايثة كانت الكظيفة
ٌ
اعتمادا عمى كظيفتيا الر ٌ

متمحضة في استعماؿ "الكاك" .كاف كانت
الحجاجية تبعا لذلؾ مف أبرز ىذه الكظائؼ ال ٌ
ٌ

الحجاجية
ابطية األصؿ ،فالمقاـ كالسياؽ ىما ما يخرج المعاني
ٌ
بمثابة النتيجة لمكظيفة الر ٌ

ألف المتكمٌـ
حيز
كالدالالت
ٌ
حيز الغمكض كالمٌبس إلى ٌ
التداكلية لمكاك .مف ٌ
ٌ
القصدية كالكضكحٌ ،

حجاجياٌ ،إنما ىك في الحقيقة يحكمو قصد استمالة الجميكر كاذعانو.
في رككنو لمكاك ،رابطا
ٌ

الربط كاالستئناؼ
التداكلية
فالكظيفة
الحجاجية لمكاك ليست كظيفة مركزٌية ٌ
ٌ
ٌ
أكلية مف قبيؿ ٌ
الحجاجية
النحكييف فياتيف الكظيفتاف كما ذكرنا آنفا ىما أـ الباب كاٌنما تمثٌؿ الكظيفة
ٌ
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األصميتيف .كىذا ما جعمنا نعتبر
التٌداكلية كالقيمة المضافة ()valeur ajoutééلمكظيفتيف
ٌ
التركيبية لمكاك .كىذا رأم قدحو فينا ما قالو
السياؽ ىك القادح لجميع الكظائؼ غير
ٌ
المقاـ ك ٌ
الكفكم في كمياتو حكؿ الكاك".1

أبوّالبقاءّالكفويّومالمحّالحجاجيةّفيّالواوّ :لـ يكتؼ (الناجح) بابف ىشاـ ك(الزركشي)
الحجاجية بؿ استدعى لتعزيز االستشياد صكتا عربيا لغكيا تراثيا
في إثبات مبلمح "الكاك"
ٌ

آخر ىك صكت (أبك البقاء الكفكم) ،فقد عالج (الكفكم) "الكاك" مف منظكر تركيبي كمف
أف المنظكر التركيبي أم كظيفة الكاك الرابطة كفقط ىي بياتو
منظكر داللي تداكلي؛ كرأل ٌ
الداللية عنصر داللي مكجكد ألجؿ عنصر داللي تداكلي يمثٌؿ نتيجة بالنسبة لمعنصر
القيمة
ٌ
يكجييا العنصر
التركيبي ،فالحمكلة
يسمييا ٌ
النحاة الربط ٌ
ٌ
الداللية لمجمع (التٌركيب) أك كما ٌ

مدقٌقا األمر" :كىذا رأم قدحو فينا ما قالو
الداللي التداكلي (اإلفصاح كاإلفياـ) .يقكؿ الناجح ٌ

(الكفكم) في كمٌياتو حكؿ الكاك ،إذ؛ عالج "الكفكم" ...الكاك معالجة جمع فييا بيف ما قالو
النحكيكف كالببلغيكف كاألصكليكف .كقد ربط بيف ىؤالء الثبلثة في تعريفو الكظيفي لمكاك،
أكلية يقتضييا تماسؾ المٌفظ كنمطو
ابطية إف ىي إالٌ كظيفة
شكمية ٌ
ٌ
أف الكظيفة الر ٌ
حيث يرل ٌ

األىـ لمكاك ىي اإلفصاح كاإلفياـ إذ يقكؿ في ىذا الصدد "كىي حرؼ يجمع ما
كاٌنما الكظيفة
ٌ

بعده مع شيء قبمو إفصاحا في المٌفظ كافياما في المعنى كالجمع بيف شيئيف يقتضي مناسبة
بينيما كمغايرة أيضا" .كالمٌطيؼ كالمفيد في كبلـ "الكفكم" ىك إشارتو إلى ثبلث مسائؿ

النابض .كىذه المسائؿ يمكف قراءتيا
مركزٌية ليا صمة بالحجاج ،إذا لـ يكف الحجاج عصبيا ٌ
األكؿ تركيبي نحكم .كذلؾ عند قكلو" :يجمع ما قبمو مع شيء بعده" كىك ىنا
عمى محكريف ٌ

ابطية كالثاني داللي تداكلي كذلؾ عند قكلو "إفصاحا لمٌفظ كافياما في
يقصد الكظيفة الر ٌ

ابطية .إذ اإلفصاح
الداللية
المعنى" كعميو تككف الكظيفة
التداكلية بمثابة النتيجة لمكظيفة الر ٌ
ٌ
ٌ

كاإلفياـ في المٌفظ كالمعنى عمى رأم (الكفكم) مف كظائؼ "الكاك" التي تنتجيا كظيفة الجمع.
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النحاة بالربط .ىك
يسميو ىك بػ (الجمع)
كيسميو ٌ
كلعمٌو مف أجؿ ىذا نفيـ إلحاحو عمى ٌ
ٌ
أف ما ٌ

التداكلية (اإلفصاح كاإلفياـ)"ّ1.
الداللية ك
جمع مرتبط بمقاصد تكجيٌيا الكظيفتاف
ٌ
ٌ

حد ذاتيا بؿ كظيفة اإلفصاح كاإلفياـ ىي
ككظيفة الربط ليست غاية جذرية في المٌغة في ٌ
الخمك مف المٌحف كما كظيفة الربط
الغاية المتجذرة في المٌغة ٌ
ألنيا النتيجة التٌي تعني اإلفادة ك ٌ

إالٌ سبب لكجكد اإلفصاح كاإلفادة يقكؿ الناجح" :كلذلؾ عقب تعقيبا طريفا عمى مفيكـ الجمع
أف
بقكلو" :كالجمع بيف شيئيف يقتضي مناسبة بينيما كمغايرة أيضا" كالمفيكـ مف كؿ ىذا ٌ
سماه "اإلفصاح"
ابطية "الكاك" ليست غاية في ٌ
ر ٌ
حد ذاتيا ،بقدر ماىي كسيمة لتحقيؽ ما ٌ

حد ذاتو
فإف اإلفصاح كاإلفياـ ىك نفسو ليس غاية في ٌ
ك"اإلفياـ" كفي تصكرنا الحجاجيٌ .
الدليؿ كالرائز عمى ما سماه مناسبة بينيما .كليس األمر في
بقدر ما ىك ،خطابيا بمثابة ٌ

األصكلييف
غكييف كخاصة منيـ
ٌ
أف مقصكد (الكفكم) ،كغيره مف المٌ ٌ
حاجة إلى البرىنة عمى ٌ

مف "المناسبة بينيما" أك التناسب ٌإنما ىك االنسجاـ ك التماسؾ كالتناسؽ .كعطفا عمى ماسبؽ

حجاجيا لتحقيؽ اإلفصاح كاإلفياـ المٌذيف يمكف اعتبارىما بديبل لمتٌكجيو
فإف "الكاك" متمحضة
ٌ
ٌ

النتيجة ليما.
فالمتقبؿ ال يذعف كال يسمٌـ بخطاب القاضي إالٌ
الحجاجي إذا لـ يكف ىك بمثابة ٌ
ٌ
إذا كاف خطاب القاضي مفيكما فصيحا كال تعني كممة فصاحة في عرؼ البحث كال حتٌى

إف اإلفصاح كالفصاحة في عرؼ البحث ىي رديؼ
عند (الكفكم) معناىا الببلغي القديـ .بؿ ٌ

الخمك مف المٌحف بشتى ضركبو" .2كبالنسبة لمناجح مف ىذا كمٌو تنبييو إلى المبلمح
لئلفادة ك ٌ
يقدمكىا بصريح
بأف القدامى لـ ٌ
الحجاجية التر ٌ
ٌ
اثية مف خبلؿ ىاتو االستشيادات؛ كالتٌي يرل ٌ
العبارة بؿ أخذكىا عمى سبيؿ المرافقة لمكظيفة األصؿ ،أم؛ الربط – بؿ حتٌى المحدثيف .-

الحجاجية في التراث
أف ىذا اإلرفاؽ يأخذ عمى سبيؿ إثبات المبلمح
ٌ
كزعـ ىك أم؛ (الناجح) ٌ

فإف المقاربات التي أشرنا إلييا آنفا منذ (ابف ىشاـ) مرك ار
يقكؿ" :كميما يكف مف أمر ٌ
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أف "الكاك" حرؼ عطؼ رابط في دكره ال ٌشكمي
بالزركشي ككصكال إلى (الكفكم) قد أثبتت ٌ
التداكلية ىك
الداللة ك
سانية كلكف ما تتفرد بو ٌ
ٌ
التركيبي كىذا ما تتٌفؽ عميو كؿ فركع المعرفة المٌ ٌ
إثباتيا لكظائؼ أخرل لمكاك ،كالتي كنا أشرنا إلييا مع (الزركشي) أك كتمؾ التي كقفنا عمييا

النحكم ك(الزركشي)
أف كبل مف (ابف ىشاـ) ٌ
مع (الكفكم) كلكف ما يستكقؼ االنتباه ٌ

حجاجية" لمكاك ،كىذا
األصكلي ،كحتى (الكفكم) لـ يشر جميعيـ إلى ما زعمنا ٌأنيا "كظائؼ
ٌ
سانييف أنفسـ لـ يشيركا إلى
ليس قدحا في جيدىـ العممي التٌأصيمي ،إذ المحدثكف مف المٌ ٌ

ألنيا ما زالت تحت االختبار العممي فمف ذلؾ ما أكرده
المسألة إالٌ بأخرة كباقتضاب شديدٌ ،

أف "الكاك" حرؼ ربط معناه مطمؽ الجمع مطمقا ...كىذا
(ابف غربية) في ( )2111حيث يرل ٌ
التداكلية
المعنى المغرؽ في التٌجريد يسمح لو بإيكاء عدد كبير مف المعاني" .كالكظيفة
ٌ
المتعددة التي أرجعيا القدامى إلى الرابطية".1
الحجاجية تدخؿ تحت طائمة ىذه المعاني
ٌ
ٌ

نص الحكـ ذم العدد األربعيف مف
كإلثبات األمر تطبيقيا نجد (الناجح) حمٌؿ "الكاك" في ٌ

اجيا كفؽ المبلمح التراثية العربية المٌغكية
ق اررات الدكائر المجتمعة بمحكمة التٌعقيب تحميبل حج ٌ

يقكؿ" :كالمقطع التالي مف الخطاب المذككر آنفا .يمكف اعتباره مقطعا ط ارزيا

حد عبارة جكف ميشاؿ آدـ في ( .)2118في
»  « séquence prototypiqueعمى ٌ
نقدمو
حجاجيا غايتو االنسجاـ الخطابي مع تسميـ
استعماؿ "الكاك" استعماال
المتقبؿ كعميو ٌ
ٌ
ٌ

فيما يمي لمدرس.

أف المدعك خميس
(حيث تفيد كقائع
ٌ
القضية كما أثبتيا القرار المنتقد كاألكراؽ التي اعتمدىا ٌ

استحقاقيا بتاريخ  11اكتكبر  8751تحت عدد  87243مف
بكعشير كاف استصدر حكما
ٌ
حدا كمكقعا
مبينو ٌ
محكمة تكنس يقضي باستحقاقو لقطعة أرض كائنة بسيدم أبي سعيد ٌ

باألصؿ فقاـ المعقب عميو محمد كأختاه سعاد كراضية باالعتراض عمى الحكـ المذككر

كتدخؿ في القضية أطراؼ آخركف مدعيف انتقاؿ الممكية إلييـ بكجو الشراء كبعد استيفاء
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النظر في القضية أصدرت محكمة البداية حكميا برفض االعتراض شكبل فاستأنفو القائمكف
بو كبعد الترافع أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارىا عدد  68723بتاريخ  11مام 8767
بقبكؿ االستئنافيف األصمي كالعرضي شكبل في األمؿ بنقض الحكـ االبتدائي كالقضاء مف
جديد بقبكؿ االعتراض كمكضكعا بالرجكع في حكـ المعترض عميو عدد  87243بتاريخ 11
الخطية كارجاع معمكميا إلييـ كحمؿ المصاريؼ
اكتكبر  8751كبإعفاء المستأنفيف مف
ٌ

القانكنية عمى المستأنؼ ضدىـ كرفض االستئناؼ العرضي طكعا .فتعقبو الطاعناف (...كذا)

كحسيف يدعي حسف بف بكبكر اإلماـ بتاريخ  82جكاف  8771كأصدرت الدائرة الثانية قرارىا
عدد 23223

أف الفصؿ
برفض مطمب التعقيب شكبل كحجز معمكـ الخطية المؤمف ٌ

(كذا 863 )...مف مجمة المرافعات المدنية كالتجارية أكجب عمى الطاعنيف تقديـ محضر
إعبلميـ بالحكـ المطعكف فيو إف كقع إعبلميـ بو في ظرؼ أجؿ ال يتجاكز ثبلثيف يكما مف
قدمكا عريضة طعنيـ في  22نكفمبر 8767
تقديـ عريضة الطعف لكتابة المحكمة كبما ٌأنيـ ٌ

يقدمكا محضر اإلعبلـ
كتـ إعبلميـ بالقرار المعقب في التاسع كالعشريف مف نفس الشير كلـ ٌ
إالٌ في السادس كالعشريف مف ديسمبر  8767كبالنسبة لمطاعف حسف اإلماـ فقط (كذا)...
مم ا يجعؿ تقديـ المحضر خارج األجؿ القانكني كىك ما يكجب الرفض شكبل( )...نشرية
ٌ
محكمة التعقيب.1")811- 812 ،8774 ،

لمصكت التراثي المٌغكم العربي (ابف ىشاـ كالزركشي
لقد حمٌؿ (الناجح) ىذا المثاؿ كفقا ٌ

ابطية ،كىذا
كالكفكم) فكجد أربع كظائؼ
حجاجية بغض ٌ
النظر عف الكظيفة األصمية الر ٌ
ٌ
"إف ىذا المقطع الحجاجي المقتطؼ
التحديد قدمو الناجح كلك ٌ
كميا (إحصائيا /كصفيا) بقكلوٌ :

نص الحكـ عدد أربعيف مف ق اررات الدكائر المجتمعة بمحكمة التٌعقيب ،يحكـ انسجامو
مف ٌ
النظر عمى الكاك العاطفة التي ال
عمى األقؿ أربعة استعماالت لمكاك مختمفة ،ىذا بغض ٌ

حجاجيا مف خبلؿ مقكلة
أما الكاك العاممة
ابطية
ٌ
ٌ
نعتبرىا عاممة عمى مستكل الر ٌ
الحجاجيةٌ .
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كتداكليا
دالليا
فإنيا في ىذا المقطع في أربعة مكاضع .كىذه المكاضع معقكدة
ابطية ٌ
ٌ
ٌ
الر ٌ

متعد دة يمكف حصرىا في الكظائؼ التي كنا تعرضنا إلييا آنفا مع (ابف ىشاـ
بكظائؼ
ٌ
كالزركشي كالكفكم) كىي ( اإلباحة كالتخيير كالتٌعميؿ كالزيادة كالتٌأكيد كالمناسبة) كىي كما ىك
تداكلية أقرب إلى االستعماؿ كالتداكؿ منيا إلى الجياز .إذ دكر "الكاك"
مقامية
معمكـ دالالت
ٌ
ٌ

األكلى قد حقٌقت
في الجياز كما أشرنا في ما سبؽ مف البحث ىك ٌ
الربط المحض .فالكاك ٌ
معنيي الزيادة كالمناسبة في الممفكظ (كتدخؿ في القضية أطراؼ آخركف) في حيف حققت

الثانية معنيي الزيادة كالتأكيد في الممفكظ (كأصدرت الدائرة الثانية قرارىا عدد )23223
الكاك
ٌ

فإنيا في الخطاب قد نيضت عمى كظيفة تحقيؽ معنى التٌعميؿ في
أما الكاك الثالثة كالرابعةٌ ،
كٌ

كتـ إعبلميـ بالق ارر
خاصة الممفكظ (كبما ٌأنيـ قدمكا عريضة طعنيـ في  22نكفمبر ٌ 8767
المعقب.1")...

كلـ يكتؼ (الناجح) بالجانب الكصفي مف خبلؿ تعييف كظائؼ الكاكات كاحصائيا في المقطع
ككأنيا
عممية؛ أم تحدث عف "الكاك"
قانكنية
كلكنو شرح دكرىا الكظيفي الحجاجي بمغة
ٌ
ٌ
ٌ

إف ىذه المعاني التي
عنصر داللي يمثٌؿ ٌنية القانكني الحجاجي ك ٌ
النية ترتبط بالمقصد يقكؿٌ " :
أحصيناىا لمكاك اعتمادا عمى ما قالو (ابف ىشاـ النحكم) أك ما قالو (الزركشي) األصكلي أك

نسبية ال يفصؿ في
ما قالو (الكفكم) المكسكعي مطبقة عمى ىذا المثاؿ القضائي تبقى
ٌ

كلكنيا في نياية األمر
العممية كصدقيتيا
نجاعتيا
المرجعية ٌإال مقامات االستعماؿ ٌ
كتعددىاٌ .
ٌ
ٌ
حجاجية
كميات االستعماؿ .يركف إلييا القاضي في خطابو ليعطي لحكمو أبعادا
ٌ
ىي مف ٌ

األكؿ ذات قيمة مضافة في الخطاب كمو.
ٌ
تداكلية .مف أجؿ ىذا كانت "الكاك" في الممفكظ ٌ
أف القاضي قد تمكف بيذا الممفكظ مف زيادة
كىي تحقيقيا لداللتي الزيادة كالمناسبة ،مف جية ٌ

الضماف لتماسؾ خطابو كمو .كىي مف قبيؿ
حجة مناسبة لخطابو .كىذه الحجة ىي بمثابة ٌ
فإنيما في
مما يتبادر إلى ذىف
أما التٌعميؿ كالتٌأكيد ٌ
ٌ
المتقبؿ ٌ
أف القاضي قد سيى عنو .ك ٌ
ٌ
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الخطاب القضائي مف خبلؿ المثاؿ أعبله ،يمثٌبلف حجر الزاكية الناسجة لتماسؾ الخطاب
تعدد األصكات في الخطاب .كىك
ألف القاضي ،كىك ينشئ خطابو ،مضطر لمراعاة ٌ
بأكمموٌ .

في اآلف نفسو ،مجبر لعدـ ترؾ ثغرات قد تصيب خطابو بعدـ التٌماسؾ .كقد كانت (الكاك)

المعنييف أم التٌعميؿ كالتٌأكيد .كاف كنا نشاطر النحاة
لسانية محقٌقة لياتيف الخاصيتيف أك
آلة
ٌ
ٌ
يستمد معانيو كداللتو التٌي
أف الحرؼ ال معنى لو في ذاتو كاٌنما
ٌ
القدامى عند إشارتيـ إلى ٌ

مقامية
يؤسسيا مف متعمٌقاتو (معناه في غيره) سكاء أكانت ىذه المتعمٌقات سياقية لغكية أـ
ٌ
ٌ
تداكلية تستدعييا مقتضيات األحكاؿ".1
ٌ

سياقيا
إف كظائؼ الزيادة كالتٌأكيد كاإلباحة كالتٌخيير كالتٌعميؿ كالمناسبة ىي كظائؼ كاردة
ٌ
ٌ

غيير المستمر الذم ىك خصيصة الحجاج
كعبلقتيا المباشرة بالحجاج حسب (الناجح) ىي التٌ ٌ

التغيير يتٌـ في انسجاـ خطابي عف طريؽ استعماؿ ىاتو الكاكات .فيصبح
الكبرل كىذا
ٌ

الخطاب القضائي يجمع بيف الزيادة لئلفادة كبيف التٌعميؿ لتبرير الحكـ كبيف التأكيد كالتخيير
فإف دكر (الكاك) الرابطي سكاء أكاف
لممفاكضة ك ٌ
التسيير يقكؿ الناجح" :كميما يكف مف أمرٌ ،

متمحض إلنجاز المقكالت
فإنو
مطبقا عمى الخطاب القضائي أـ عمى غيره مف الخطاباتٌ ،
ٌ
ٌ
صكر النحكييف
اآلنفة الذكر مف زيادة كتأكيد كاباحة كتخيير كتعميؿ كمناسبة ،عمى ٌ
حد ت ٌ

األصكلييف .لكف السؤاؿ الذم يطرح ىنا :ما صمة ىذه المقكالت بالحجاج عامة؟
كالببلغييف ك
ٌ
يفسرىا عنصراف في الخطاطة
كبالحجاج القضائي خاصة؟ ٌ
إف صمة ما بينيما يمكف أف ٌ

الرككف إلى
األكؿ فيك حاجة االنسجاـ الخطابي الحجاجي إلى ٌ
الحجاجيةٌ :
فأما العنصر ٌ

أما
مرة ،كالى التٌعميؿ كالتٌأكيد ٌ
الزيادة ٌ
مرة أخرل ،كالى اإلباحة كالمناسبة في مكاطف أخرل .ك ٌ

الداللية فيك غاية الحجاج
يبرر صمة مباحث الحجاج بكظائؼ (الكاك)
ٌ
العنصر الثاني الذم ٌ

الذىنية أـ كاف
الكميات
ٌ
كأىدافو التي ترمي إلى التٌغيير سكاء أكاف ىذا التٌغيير في المقكالت ك ٌ
لممتقبؿ الذم يجد نفسو ينقاد إلى
يائية
في المكجكدات
ٌ
العيانية عمى صعيد الحركة الفيز ٌ
ٌ
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تكجييات مخاطبو كمقتضيات خطابو كاستمزاماتو .مف أجؿ ىذا ،كغيره ،كاف الخطاب
الزيادة عمى سبيؿ اإلفادة كبيف التٌعميؿ عمى سبيؿ التٌبرير لمحكـ كبيف
القضائي يتراكح بيف ٌ
التسيير .كىك في كؿ ىذا كبكؿ ىذا خطاب حجاجي
التٌأكيد كالتٌخيير عمى سبيؿ المفاكضة ك ٌ

نص المحاكمة إدماجا يجعمو
ألنو ال يقصي اآلخر أم
بامتيازٌ ،
ٌ
المتقبؿ ،كاٌنما يدمجو في ٌ
كندا في المحادثة".1
شريكا في المحاكرة ٌ

أما الكاك فيي
مرة كاألسانيد التشر ٌ
يعية ٌ
ككف حججو الكقائع ٌ
مرة أخرلٌ ،
كالخطاب القضائي ت ٌ

لمحجة
كتقرب المسافات بيف المعاني ىاتو ،كفي كؿ األحكاؿ يبقى الدكر
ٌ
تشحف التٌفاكض ٌ

ينسؽ تمؾ الحجج يقكؿ الناجح" :كلكف تبقى
ٌ
تمر عبر الكاكات كما الكاك إالٌ رابط ٌ
القكية التي ٌ
المرجح الكحيد لسمطة أحد
الحد الفيصؿ بيف طرفي المحادثة .كىي
الحجة األقكل ىي
ٌ
ٌ
ٌ

أخبلقية حضارية ،تستمد معينيا مف الكقائع
أطراؼ المحادثة عمى اآلخر كىي سمطة معنكية
ٌ

اثنينية أك
مرة أخرل .فالحجاج القضائي مف ىذا المنطمؽ ليس
ٌ
مرة كمف األسانيد التشر ٌ
يعية ٌ
ٌ
جدلية قكة كضعؼ ،كما زعـ أساطيف الحجاج مف قبؿ .كاٌنما الحجاج
تخاصما أك شجا ار أك ٌ

في عرؼ البحث؛ كمف خبلؿ الخطاب القضائي ،ىك محض بحث مشترؾ بيف أطراؼ
المحادثة عمى الحقيقة .كفي البحث عمى الحقيقة يستكم القاضي كالمتقاضي كالرئيس

إف القاضي بمجرد تصريحو
كالمرؤكس .كلعمٌو مف خبلؿ ىذا الفيـ قاؿ الفرنسيكف القدامى " ٌ
قاضيا". 2
بالحكـ ال يعتبر
ٌ

مدكنة
ىذه بعض المبلمح
الحجاجية التر ٌ
ٌ
اثية العر ٌبية كالتٌي تغطي مساحة ذات باؿ في ٌ
الحيز.
الناجح ،كالتي ليا نظيراتيا التي لـ نذكرىا مثؿ مبحث العمكـ ...كذلؾ لضيؽ ٌ

نعززىا ببعض التٌحميبلت عمى كجو
المممحية
إف ىذه اإلثارة
صح القكؿ يمكف أف ٌ
التقابمية إف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أف الناجح قد
المنافسة العر ٌبية لقضايا الحجاج .فنجد مثبل في مبحث قضايا التٌقديـ كالتٌأخير ٌ
 -1عزالديف الناجح ،الخطاب القضائي ،ص .437 /423
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يثمف مقدراتيا كنضجيا تقنيا لمتحميؿ .فقد حمٌؿ
حمٌؿ بالجيد العممي العربي ىاتو
ٌ
مما ٌ
القضية ٌ

بالجرجاني كالسكاكي ك الزركشي ،كاألمر نفسو في مبحث الترتيب كالتالي أمثمة تطبيقية تؤكد

إبداعيا في التٌحميؿ المٌساني الحجاجي.
الصكت المٌساني التراثي المٌغكم العربي
ٌ
حضكر ٌ
الصكت
 التقديمّوالتأخيرّ:في مبحث التٌقديـ كالتٌأخير ارتكز (الناجح) في تحميمو عمى ٌ

الحجاجية الغر ٌبية كعمى الصكت التراثي
سانية
ٌ
قنية المٌ ٌ
الغربي ممثبل في المدرسة التٌ ٌ
العربي ممثبل في (الجرجاني كالسكاكي) يقكؿ الناجح" :سنحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ

داكلية المندمجة
التالي :ىؿ مف منكاؿ لدراسة مبحث التٌقديـ كالتٌأخير ضمف مسائؿ التٌ ٌ
كضمف مسائؿ الحجاج فييا خاصة مف خبلؿ الممفكظ القانكني ....مف أجؿ ىذا

ميميف يعتبراف نقطة ارتكاز
كغيره سنعالج مسألة التٌقديـ كالتٌأخير في ضكء طرحيف ٌ

الدرس المٌغكم العربي ،ىما أطركحتا ال ٌشيخيف الجرجاني
( )Point focaleفي ٌ

كالسكاكيّ 1".

الصكت الغربي مف
الصكت التٌراثي المٌغكم العربي ك ٌ
كمف بيف التٌطبيقات قابؿ "الناجح" بيف ٌ

القصدية الغربي ،فيما مصطمحاف متقاببلف.
خبلؿ مصطمح "نية المتكمـ" العربي كمصطمح
ٌ

كأحدث (الناجح) ىذا التقابؿ عند حديثو عف تحميؿ (الجرجاني) لظاىرة التٌقديـ كالتأخير
أف "نية المتكمـ" ىي
كالذم أخذه نمكذجا كمنطمقا لتحميؿ ىاتو الظٌاىرة المٌغكية .فرأل (الناجح) ٌ

مسجمة ظاى ار في
المقصدية
النية ك
الحجاجية لممتكمٌـ
المبرىنة عمى المقاصد
المشرع ،كىاتو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية التٌي
سانية
ٌ
قنية المٌ ٌ
بنى المٌغة مثؿ التٌقديـ كالتٌأخير .كباستناد (الناجح) لممدرسة التٌ ٌ
فإف ظاىرة التٌقديـ مسجمة في بنية المٌغة يقكؿ الناجح:
بأف الحجاج مسجؿ في بنية المٌغة ٌ
ترل ٌ

يعبر عنو اليكـ في الدرس
"نية "المتكمٌـ" في عرؼ البحث ،كالجرجاني ،مف قبؿ ،ىي ما ٌ

المٌساني الحديث بالقصدية ( )intentionnalitéكمف ثـ اعتبرنا "نية المتكمـ" ىي المبرىنة

المتصرؼ فييا تقديما
غكية
الحجاجية لممتكمٌـ
عمى المقاصد
المشرع .كتكشؼ عنيا البنية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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مسجؿ
"أف الحجاج
كتأخيرا .كمف المسمٌمات في تيار
ٌ
ٌ
التداكلية المدمجة كطرحيا في الحجاج ٌ

مقامية".
ببلغية
في بنية المٌغة ذاتيا كليس مرتبطا بالمحتكل الخبرم لؤلقكاؿ كال بمعطيات
ٌ
ٌ

حجاجية.
فإف التٌقديـ كالتٌأخير باعتبار صمتو بالبنية المسجمة في المٌغة ،لو كظيفة
ٌ
كمف ىنا ٌ

الغيبيات في شيء"
كليس مف
ٌ

1

تطبيقيا؛ فيرل ٌأنو يمزـ تقديـ المفعكؿ في المثاؿ أدناه كي ال
قدـ الناجح مثاال
كألجؿ ىذا ٌ
ٌ

المتقبؿ بمقتضى حاليا) فتصبح إخبا ار كفقط
الحجاجية لمعبارة المٌغكية (إلزاـ
تضعؼ البنية
ٌ
ٌ

يقكؿ" :كيمكف لؤلمثمة التالية بياف ذلؾ.

مثال :1إذا ادعت الم أرة الحمؿ كك ٌذبيا الكرثة تعرض عمى أىؿ المعرفة (ـ.أش.
)2118025؛
الحجاجية في الممفكظ القانكني مف خبلؿ األمثمة أعبله
إف ما يبرز فضيمة التٌأخير كالتٌقديـ
ٌ
ٌ
كعبر مقكلة" مقاصدية المتكمـ"" /نية المتكمـ" ٌإنما ىك المظير اإللزامي

L’aspect

المشرع ففي المثاؿ 8
 injonctifفي الممفكظ كذلؾ عبر دحض كؿ ما سكل رأم المتكمٌـ
ٌ
قدـ المفعكؿ عمى النكاة إللزاـ المتقبؿ بمقتضى الحاؿ ،كما يقكؿ القدامى( ،إذا ادعت الم أرة
ٌ

فإنيا
الحمؿ كك ٌذبيا الكرثة) .كالمفيكـ مف ىذا ٌأنو "إذا لـ تدع المرأة الحمؿ كلـ يكذبيا الكرثة ٌ

أف البعد اإللزامي الذم أشرنا إليو آنفا ال يدرؾ حقيقة إالٌ
ال تعرض عمى أىؿ المعرفة" غير ٌ
الحجاجية لمممفكظ .فقكلنا
إ ٌذا أخرنا المفعكؿ بصيغة أخرل حيث نبلحظ ضعفا في الطاقة
ٌ

مثبل:

ادعت المرأة الحمؿ كك ٌذبيا الكرثة.
مثالّ :11تعرض عمى أىؿ المعرفة إذا ٌ
تحكؿ
ك ٌأكؿ ما نبلحظو عند تأخير المفعكؿ ىك ضعؼ الطاقة
ٌ
الحجاجية لمممفكظ كذلؾ عبر ٌ
قكة
المسار اإللزامي لمفصؿ القانكني ،كذلؾ مف جراء تأخر القيد كيشيد عمى ىذا مقتضى ٌ
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صكر
األصمية .كيصبح بذلؾ الممفكظ ذا كظيفة
القضية
ٌ
ٌ
ٌ
إببلغية فحسب .كمعمكـ ٌ
أف التٌ ٌ

اإلببلغية في
اإلعبلمية
الحجاجية كيعتبرىا سابقة لمكظيفة
التٌداكلي المندمج يغمٌب الكظيفة
ٌ
ٌ
ٌ
الممفكظ"

1

كفي مكضع آخر؛ عالج الناجح مبحث الترتيب معالجة تراثية ماعدا تصنيؼ كاحد مف
بالصكت التراثي الغربي ممثبل في بيرلماف؛ كالتصنيفات المتحدث
التصنيفات أدناه عالجو
ٌ
عنيا ىي كالتالي:

 ترتيبّالعامّقبلّالخاصّ:عالجوّببحوثّبدرّالدينّالزركشي؛ّ
 ترتيبّالعامّبعدّالخاصّ:عالجوّببحوثّبدرّالدينّالزركشي؛ّ
 ترتيبّالترادفّ:عالجوّببحوثّبدرّالدينّالزركشي؛ّّ
 ترتيبّىرميّمنطقيّ:عالجوّببحوثّبيرلمان؛ّّ
 ترتيبّالمحتملّوقوعوّبعدّاألكثرّاحتماالّوقوعوّ:عالجوّبالجرجاني"
ّ
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الية أسماؤىـ:
نتابع في ىذا الفصؿ المشاريع
الحجاجية لكؿ مف الباحثيف التٌ ٌ
ٌ
 أبك بكر العزاكم؛
 رشيد الراضي؛
 محمد العمرم؛
 محمد طركس.
اإلبداعية المكجكدة في كتاباتيـ.
طبيقية ك
كذلؾ مف خبلؿ الكقكؼ عمى الكجكه ٌ
ٌ
النظرية كالتٌ ٌ
النظرٌية
أوالّ:الخطابّالحجاجيّالمسانيّعند ّ(أبي ّبكرّالعزاوي)ّ :نحاكؿ أف نراقب القضايا ٌ

اإلبداعية التٌي يطرحيا الباحث (أبك بكر العزاكم) في مشركعو الحجاجيّ.
كالتٌطبيقية ك
ٌ

المتأمؿ
إف القارئ
.1أبوّبكرّالعزاويّوخيارهّالنّظريّالمنيجي(ّ:دراسةّنسقوّالحجاجي)ٌ :
ٌ

النسؽ الحجاجي المٌساني
لمشركع الباحث يجده مشركعا يحاكؿ فيو صاحبو أف يساير ٌ

سانية ىي الزاكية التٌي ارتكف إلييا الباحث
لصاحبو الفرنسي (أكزكالد دكرك)،
فالحجاجيات المٌ ٌ
ٌ

تطبيقية اختبارٌية عمى العر ٌبية.
النظرم كالمنيجي كالذم سيككف لو أبعادا
كمثمٌت بالفعؿ خياره ٌ
ٌ
النظرٌية
نثبت ٌ
أدلة تمؾ الخيارات ٌ
كالتٌي ىي في اآلف ذاتو خيار تطبيقي .كنحاكؿ فيما يمي أف ٌ

لمنظرية كتمكقعو فييا كمدل تطكيرىا.
طبيقية ،كفي اآلف ذاتو نراقب حجـ مسايرتو ٌ
كالتٌ ٌ

1

1

حدد (العزاكم) ارتباطو بقضايا الحجاج يقكؿ" ،ترجع عبلقتي
 مف حيث سياؽ الباحث ،أك مف حيث سيرتوالعمميةٌ ،
ٌ

الحجاجية
نسية حكؿ مكضكع الركابط
ٌ
األكلى لنيؿ شيادة الدكتكراه الفر ٌ
بالحجاج إلى سنة ( ،)1322حيث سجمٌت أطركحتي ٌ

بمعية
الياـ (الحجاج في المٌغة) الذم ألٌفو (دكرك) ٌ
بإشراؼ األستاذ أكزكالد دكرك ) ،(O.Ducrotأم بعد صدكر المؤلٌؼ ٌ
أف الكتاب قد صدر سنة ( ،)1324عف دار النشر البمجيكية
طالبو كرفيقو (جاف كمكد أنسككمبر) بسنة كاحدة ،ذلؾ ٌ

الرسمية كاالٌ فاىتمامي بالجدؿ كالحجاج كالمنطؽ كالمناظرة اىتماـ قديـ ...كقد
مارداكا ) )P.Mardagaكأقصد ىنا العبلقة
ٌ
الحجاجية في المٌغة العر ٌبية سنة (.)1337،1323
داكلية
األكلى كالتٌي كانت
ٌ
مخصصة لدراسة الركابط التٌ ٌ
ٌ
ناقشت أطركحتي ٌ
كشرعت بعد ذلؾ في إنجاز بحث آخر لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة بعنكاف( ،الحجاج في المٌغة العر ٌبية -دراسة في المنطؽ
المٌغكم.")-أبك بكر العزاكم ،حكار حكؿ الحجاج ،ص.33،177
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محددة
صرح (العزاكم) بصريح العبارة عف خياره النظرم المنيجي ،كذلؾ بتبني نظرية ٌ
كقد ٌ
متبنيا ٌإياىا في سائر كتبو كلـ يحيد
النظرية التٌي ظ ٌؿ
ىي نظرية )أكزكالد دكرك( كىي ٌ
ٌ

1
يصرح قائبل" :نيدؼ في ىذا البحث إلى دراسة
غة
م
ال
في
الحجاج
كتابو
في
نجده
ف
،
عنيا
ٌ
ٌ

الحجاجية لمٌغة العر ٌبية ،كقد تبنينا نظرية الحجاج في المٌغة
ككصؼ بعض الجكانب
ٌ
أسسيا المٌغكم الفرنسي (أكزكالد
) ،(L’argumentation dans la langueالتٌي كضع ٌ

مكضحا
كمنيجيا ليذا البحث" .2كيضيؼ (العزاكم)
دكرك) ) ،(O.Ducrotإطا ار نظرٌيا
ٌ
ٌ

األكلى إلى االشتغاؿ مع
ارتباطو
النظرٌية يرجع ٌ
بالنظرية فيقكؿ" :اختيار ٌ
سياقيا ٌ
ٌ
بالدرجة ٌ
األستاذ (أكزكالد دكرك) ،كالى إشرافو عمى أطركحتي لمدكتكراه بفرنسا ،فيذا األستاذ يشتغؿ

جدا ،كأكؿ ما نشر بيذا الصدد يرجع إلى سنة
مدة طكيمة ٌ
عمى ىذا المكضكع منذ ٌ

3
عمؽ ارتباط العزاكم بالنظرية ،لذا؛ نجده يؤ ٌكد اقتناعو بتاريخ
(ٌ . ".)8751
إف ىذا األمر ٌ

ليجدىا حبلٌ كتطكي ار لتمؾ البذكر التٌي كاف يقرأىا،
النظرية كبذكرىا التٌي كاف مرتبطا بيا
ٌ
ٌ
ككأف ىذه النظرية ىي الحؿ الذم كاف يتكقٌعو ،يؤ ٌكد العزاكم
فساعد ىذا عمى اندماجو،
ٌ

األكلى اطبلعي عمى ما أنجز في إطار فمسفة المٌغة
اقتناعو فيقكؿ" :ىك اقتناع كانت بذرتو ٌ

الطبيعية ،كأقصد ىنا أعماؿ (فريج كراسؿ
التحميمية كالتٌحميؿ المنطقي لمٌغات
العادية كالفمسفة
ٌ
ٌ
كستراكسف كفيتغانشتيف كأكستيف كسكرؿ كككايف كدكرك كغيرىـ) ،كقد كاف ىذا في بداية

4
الحجاجية
النظرية
الثمانينات"  .كقد دعـ ىذا بالسفر إلى فرنسا في الحيف ذاتو ،كتمكقع في ٌ
ٌ

سانية لدكرك ،كذلؾ عف طريؽ إشكاليا الكبير كبرنامجيا القاعدم المتمثٌؿ في المنطؽ
المٌ ٌ

الدراسة في سنة ( .)8761كحصمت
الطبيعي لمٌغات ،يقكؿ" :ثـ سافرت إلى فرنسا لمتابعة ٌ
المصنفة في ىذا المكضكع ،كحضرت دركسا
عمى عدد كبير مف الكتب كالبحكث
ٌ
 -1ينظر :كتب العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،كحكار حكؿ الحجاج .الحجاج كالخطاب.
 -2أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص.72
 -3أبك بكر العزاكم ،حكار حكؿ الحجاج  ،ص.177
 -4المرجع نفسو ،ص.177،171
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الطبيعية تستجيب
كمحاضرات بيذا الخصكص .ككاف اإلشكاؿ المطركح ىك :ىؿ المٌغات
ٌ
الطبيعية ليا منطقيا الخاص؟ كما ىك
أف المٌغات
ٌ
لمتحميؿ المنطقي الصكرم أك الرياضي؟ أـ ٌ
قدـ مف
المنطؽ الطبيعي؟ كىؿ ىناؾ منطؽ طبيعي كاحد؟ كما ىك منطؽ المٌغة؟ كما الذم ٌ

اقتراحات كافتراضات في ىذا الصدد؟".1

النظرية التٌي منطقيا ىك المنطؽ الطبيعي لمٌغات ،فياتو
لقد كجد (العزاكم) ضالتو في ىاتو ٌ

النظرية أثمرت أجيزة كاصفة لمٌغة انطبلقا مف المنطؽ الطبيعي ذاتو .كقد تجاكب (العزاكم)
ٌ
داللية
مع ىاتو القيمة المضافة في التٌحميؿ المٌغكم يقكؿ" :نظرٌية الحجاج في المٌغة نظرٌية
ٌ

كتقدـ أيضا أفكا ار كمقترحات
تقدـ
تصك ار جديدا لممعنى مف حيث طبيعتو كمجالوٌ ،
حديثة ٌ
ٌ
ىامة بخصكص عدد كبير مف الظٌكاىر المٌغكية  ...كتم ٌكنت ىذه النظرية مف التغمٌب عمى
ٌ
الماصدقية لممعنى
الكصفية ك
كثير مف المشاكؿ كالصعكبات التٌي كانت تعترض المقاربات
ٌ
ٌ

بالدكر التٌفسيرم لمفيكـ الصدؽ ) ...)La véritéكتندرج ضمف
كخاصة المشاكؿ المرتبطة ٌ
ٌ
األساسية
اصمية اإلخبارٌية الكظيفة
ٌ
دبيات المٌسانية ،ال يعتبر الكظيفة التٌك ٌ
تيار حديث في األ ٌ

كالكحيدة لمٌغة ،بؿ ٌإنو عمى العكس مف ذلؾ ،يسند إلييا دك ار ثانكيا" .2يظير مف خبلؿ ىذا
أف
كمية مف الحجج التٌي ٌ
أف (العزاكم) ٌ
تدلؿ عمى ارتباطو بياتو ٌ
ٌ
قدـ ٌ
النظرٌية ،كيبدك ٌ
النصٌ ،

مما دعا
ىاتو الحجج ذات بعد نظرم منيجي افتقده تاريخ التٌحميؿ المٌساني لفترات طكيمة ٌ

سيما ك ٌأنو باحث في الدراسات المٌغكية العر ٌبية ،كالتٌي
(العزاكم) إلى إقامة المعاممة معو .ال ٌ
أما فيما يتعمٌؽ
القيـ
ٌ
زادتو طمكحا الفتقارىا لتمؾ ٌ
المنيجية ،يقكؿ (العزاكم) في أمر العر ٌبيةٌ " :

خمك الساحة
باختيار الحجاج في المٌغة العر ٌبية مكضكعا ليذا البحثٌ ،
فإف ذلؾ يرجع إلى ٌ

العر ٌبية مف مثؿ ىذه المكاضيع ،في الكقت الذم حظي فيو مكضكع الحجاج كمنطؽ المٌغة

العممية األكرك ٌبية ،فألٌفت فيو عشرات الكتب
كالمنطؽ الطبيعي باىتماـ كبير مف قبؿ األكساط
ٌ
 -1أبك بكر العزاكم ،حكار حكؿ الحجاج  ،ص.171
 -2أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ط .1المغرب ،4771 :األحمدية لمنشر ،الدار البيضاء ،ص.72،73
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كخصصت لو ندكات كرسائؿ جامعية عديدة .1".كالمتابع لمدكنة (العزاكم) يجده
الدراسات،
كٌ
ٌ
ئيسييف ىما:2
يصب في مرمييف ر ٌ

 تأكيدّفرضيّةّالطبيعةّالحجاجيّةّلمغةّالطبيعيّةّدعماّلدكرو؛ّ
 إبرازّبعضّالجوانبّالحجاجيّةّلمغةّالعربيّةّفيّمستوياتّعديدة ّ(ّأىمّياّالصّورةّ
اإلشياريّةّوالمستوىّالبصري)ّدعماّلمعربيّةّكمغةّطبيعيّةّ.
الطبيعية
حجاجية المٌغات
إذف؛ فمشركع (العزاكم) يناضؿ مف أجؿ جبيتيف ،جبية تأكيد
ٌ
ٌ

سد الشرخ الحجاجي العربي الحديث.
كجبية ٌ

فإف ىذا التٌمقي دعا الباحث إلى تعريؼ القارئ العربي
ككأم مشركع؛ يقيـ معاممة التٌمقيٌ ،
ٌ

المحددة ،فجيده ىك جيد تمييدم تعريفي ،كمف بيف
سانية في ازكيتيا
بالنظرية
ٌ
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
سانية ممكقعا ٌإياىا في
كثير مف المفاىيـ كالمصطمحات
قدـ ا
يفية ٌأنو ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
جيكده التٌعر ٌ

الحجاجية ،كىي
الحجاجية داعما ذلؾ بالمقارنة بيف البنية اإلخبارٌية لمٌغة كالبنية
الدالليات
ٌ
ٌ
ٌ
اقيا
يفية بعدا ر ٌ
مما أعطى لكتابتو التٌعر ٌ
البنية التٌي عثرنا عمييا في كتابو الحجاج في المٌغة ٌ

النظرية كالتٌي استقبميا التٌطبيؽ في العر ٌبية .فحسف
إبداعيا ارتقى بيا إلى مستكل الكفاية ٌ
ٌ

الشخصية.
يؤدم إلى حسف التطبيؽ كالى تقديـ اآلراء كاالجتيادات
تقديـ
النظرية ٌ
الكفاية ٌ
ٌ
ٌ
مدكنتو:
كنكد تاليا أف نعثر عمى إثباتات لذلؾ في ٌ
ٌ

أف الباحث
فبالنسبة لكتابو "الحجاج في المٌغة "كالذم ٌ
نعده خطابا ،يظير مف خبلؿ عنكانو ٌ

ككأنو مف خبلؿ ىذا العنكاف
ٌ
حدد اختصاص خطابو كىك الحجاج المٌغكم في ذاتو كلذاتوٌ ،

ليستعد الستقباليا في خطابو.
سانية،
المنيجية
يرمي القارئ بالمبادئ
ٌ
لحجاجية (دكرك) المٌ ٌ
ٌ
ٌ
 -1أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ط .1المغرب ،4771 :األحمدية لمنشر ،الدار البيضاء ،ص.73
 -2ينظر كتبو التالية خصكصا في صفحاتيا ،الحجاج في المٌغة،ص ،.17حكار حكؿ الحجاج ،ص .31الخطاب كالحجاج،
ص .73ك يش ٌكؿ المرمياف أساسا لكامؿ خطابو.
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محددة ليتقنيا نظرٌيا فيبدع تطبيقيا عر ٌبيا .أك اختار نسقا
اكية ٌ
كىك إذ يفعؿ ذلؾ نراه يختار ز ٌ
محددا ليتح ٌكـ في استقبالو نظرٌيا كتطبيقو عر ٌبيا ،كتكفير فرص اإلبداع حينيا بذلؾ التٌحكـ
ٌ

مشكمية االستقباؿ ،فتصبح تعاني مف
متعددة فتزداد
حجاجية
كذلؾ بدؿ استقباؿ أنساؽ
ٌ
ٌ
ٌ
أمريف:

 التكفيؽ بيف النظريات الحجاجية الغربية في ذاتيا؛
 صعكبة التبييء بالنظر إلى كمية النظريات؛
لتنمية الكفاية
- صعكبة اختراع مصطمحات كأمثمة كحمكؿ مف خبلؿ تداخؿ ٌ
النظريات ٌ
التطبيقية.
الٌنظرية ك
ٌ

بمشكمية
كنستطيع مف ىذا التٌحديد أف نقكؿ إ ٌف الباحث مف خبلؿ عنكانو رمى المتمقٌي
ٌ

كبالضبط
المنيجية ،كبرامجيا ،كمعجميا ،كأىدافيا...،
فرضياتيا ،كمبادئيا
النظرية كمٌيا،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نسقيا كنظاميا .كقد أتاح الباحث فرصة المقاء بو في متف خطابو.

حؽ عممي طبيعي ال يخرج الباحث عف التزاماتو فيو .كاذا أراد أف يدعـ
إف ىاتو األمكر ٌ
ٌ

فميبرر دعمو كذلؾ بتغيير أك تعديؿ فركضو.
نسقو بأنساؽ أخرلٌ ،

طبيقية ،أك
ميمتنا في المتف أف نبحث
الكيفية التٌي ٌ
أدل بيا (العزاكم) األمكر ٌ
النظرٌية كالتٌ ٌ
ٌ
ٌ
الكيفٌية التٌأثيرٌية التٌي أقاميا العزاكم لكسب القارئ .منذ قميؿ حمٌمنا
ميمتنا بالضبط استنطاؽ ٌ
ٌ

ألننا عمى مستكل العنكاف  -أف نستشيد بقكؿ
العنكاف كلـ تسمح لنا الظٌركؼ
المنيجية – ٌ
ٌ
الحجاجية األخرل
كيفيا عف األنساؽ
كيصرح فيو بنسقو
لمعزاكم يثير
ٌ
ٌ
المتبنى المختمؼ ٌ
ٌ

لكيفية انبناء خطابو نجده  -قبؿ
منا
المحددة كمعجمو
المنيجية
بمبادئو
ٌ
ٌ
المحدد ،كفي انتباه ٌ
ٌ
ٌ
تبنينيا كذلؾ بيدؼ التٌعريؼ كاف
يقدـ
أف ٌ
أساسيات ٌ
النظرٌية أم مفاىيميا كمصطمحاتيا التٌي ٌ
ٌ

نصا غزي ار
قدمياٌ -
كاف البعد التٌعريفي كاضحا في ذلؾ عندما ٌ
األكؿ ٌ
يقدـ في بداية الفصؿ ٌ
منيجيا كفؽ تعاممو كنظرتو اتجاىيا ،يقكؿ (العزاكم) مستجمعا
النظرٌية
ضخما ٌ
يقدـ فيو ٌ
ٌ
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النظريات
النظرية في قكلو" :نظرٌية الحجاج في المٌغة نظرٌية تتعارض مع كثير مف ٌ
ٌ

الكبلسيكية (أرسطك)
منتميا إلى الببلغة
تعد الحجاج
الحجاجية
كالتٌصكرات
الكبلسيكية التٌي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
منتميا إلى المنطؽ
أك الببلغة الحديثة (برلماف ،أكلبريخت تيتيكا ،ميشاؿ مايير )...أك
ٌ

أسسيا المٌغكم الفرنسي أكزفالد
إف ىاتو ٌ
الطبيعي (جكف بميز غرايس)ٌ .
النظرية التٌي كضع ٌ

غكية كبإمكانات المٌغات
دكرك ) (O.Ducrotمنذ سنة  .8751نظرية
تيتـ بالكسائؿ المٌ ٌ
ٌ
لسانية ٌ

الطبيعية التٌي يتكفٌر عمييا المتكمٌـ ،كذلؾ بقصد تكجيو خطابو كجية ما .تم ٌكنو مف تحقيؽ
ٌ

عامة
بعض األىداؼ
ٌ
ثـ ٌإنيا تنطمؽ مف الفكرة الشائعة التٌي مؤداىاٌ " :أننا نتكمٌـ ٌ
الحجاجيةٌ ،

ذاتية كجكىرٌية كظيفة
بقصد التٌأثير" .ىذه ٌ
أف المٌغة تحمؿ بصفة ٌ
النظرٌية تريد أف ٌ
تبيف ٌ

حجاجية ،كبعبارة أخرل ،ىناؾ مؤ ٌشرات عديدة ليذه الكظيفة في بنية األقكاؿ نفسيا ،كألخذ
ٌ
فكرة كاضحة عف مفيكـ الحجاج ( )argumentationينبغي مقارنتو بمفيكـ البرىنة

ىانيا
( )Démonstrationأك االستدالؿ المنطقي .فالخطاب الطبيعي ليس خطابا بر ٌ

منطقية ،كال يقكـ عمى مبادئ االستنتاج
يقدـ براىيف كأدلٌة
الدقيؽ لمكممة ،فيك ال ٌ
بالمعنى ٌ
ٌ
الصحيح
المنطقي .فمفظة الحجاج ال تعني البرىنة عمى صدؽ إثبات ما ،أك إظيار الطٌابع ٌ

1
القكؿ التٌعامؿ المنيجي
ىذا
في
يظير
.
منطقية"
) (valideالستدالؿ ما مف كجية نظر
ٌ
ٌ

الية:
كاضحا كذلؾ مف خبلؿ ٌ
النقاط التٌ ٌ

أف
النظرٌيات
 فصؿ نظرٌية الحجاج المٌغكم عف ٌٌ
الحجاجية األخرل؛ كذلؾ بسبب ٌ
الحجاج مكجكد في بنية المٌغة ذاتيا ،كبذلؾ فكظيفة المٌغة ىي الحجاج.

النظرية مف إشكاؿ التأثير ،كىك عكد تاريخي إلى نظرٌية أفعاؿ المٌغة التٌي
-تنطمؽ ىاتو ٌ

انطمقت منيا نظرٌية الحجاج المٌغكم ،إذ انطمقت مف فعؿ التٌأثير.

 -1أبك بكرالعزاكم الحجاج في المٌغة ،ص.12 ،12
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النظرٌية تحميميا في المنطؽ الطبيعي لمٌغات ،أم منطؽ الخطاب ،المنطؽ البلٌصكرم
-تضع ٌ

الذم يختمؼ عف أدلٌة المنطؽ الصكرم.

الحجاجية
النظرٌية الذم يبٌيف رؤيتيا لمظٌاىرة
مبسطا مصطمحات أك معجـ ٌ
ٌ
كتحدث (العزاكم) ٌ

مكضحا
المنيجية التٌي تحدثنا عنيا منذ قميؿ،
ممكقعا تمؾ المصطمحات في تمؾ المبادئ
ٌ
ٌ

معرفا القارئ ٌإياىا بدقٌة مف خبلؿ تمؾ المكقعة مستأنسا بتقديـ أمثمة عف ذلؾ كمٌما
ك ٌ
مبسطا ك ٌ
قدـ (العزاكم) معجميا ،كذلؾ قصد التٌعريؼ دعا القارئ إلى دعـ
دعت الحاجة .كبعد أف ٌ

تمؾ األمكر باإلنصات إلى التٌحميؿ االبيستمكلكجي كذلؾ عندما قاؿ بكظيفة المٌغة في نسؽ
نظرٌية الحجاج ككظيفتيا في نسقيا التٌقميدم اإلخبارم ،منطمقا مف نظرٌية أفعاؿ المٌغة كفعؿ

قدميا في كسط خطابو  -دعا القارئ إلى تأمؿ
التٌأثير بالضبط ،كقبؿ ىاتو المقارنة – التٌي ٌ

طبيعية ىي المٌغة العر ٌبية ،فحاكؿ أف يدرس
النظرية مطبقٌة عمى شؤكف لغة
تمؾ اإلجراءات ٌ
ٌ
أف تعالؽ الركابط ىك القسـ الذم أبدع فيو ككذا مناكلتو
بعض الركابط
ٌ
الحجاجية .كرأل ٌ
النظرٌية كتطكيرىا باقتراح مفاىيـ جديدة
لبلستعارة .1يقكؿ
ٌ
متحدثا عف إبداعو" :تكسيع مجاؿ ٌ
الخطابية كغيرىا مف جية،
اتيجية
ٌ
مف قبيؿ االنسجاـ الحجاجي ،كتعالؽ الركابط ،كاالستر ٌ

لغكية جديدة (االستعارة مثبل) ،كليسيٌؿ تطبيقو عمى
كتكسيع مجاؿ تطبيقيا ليشمؿ ظكاىر ٌ

2
لنعزز
.
كمتنكعة مف جية أخرل"
نصكص عديدة
ييمنا اآلف أف ٌ
نقدـ أمثمة عف تحميمو ٌ
ٌ
ٌ

الكبلـ الذم قمناه منذ قميؿ:

الدقة ،تتٌفؽ مع كتابات
النظرٌية في خطابو نجدىا أمك ار غاية في ٌ
بالنسبة لؤلمكر التٌعري ٌفية ٌ
ٌ
(دكرك) ذاتيا ،كمع كثير مف الكتابات العر ٌبية الناقمة لنظرٌية (دكرك) :مثؿ كتابات( :عبد المٌو

 -1أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص.177
 -2المرجع نفسو ،ص.142
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األكركبية مثؿ:
صكلة ،شكرم المبخكت ،عزالديف الناجح ،رشيد الراضي  )...أك الكتابات
ٌ

كتابات (جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ.)...

النظرٌية المنيجٌية كمصطمحاتيا ،فعندما تق أر تعريفا نظرٌيا
كتكمف مظاىر االتٌفاؽ في مبادئ ٌ

األساسيات التي
ككأنؾ تق أر األمر نفسو في الكتابات التي أشرنا إلييا .أم تق أر تمؾ
لمعزاكم ٌ
ٌ

الضخميف المٌذيف يتمكقع فييما
النظرٌية ،كمف بيف تمؾ
تعمف ٌ
األساسيات المبدأيف المنيجيف ٌ
ٌ
لمنظرية ،كىما:
الجياز الكاصؼ ٌ

الحجاجية .كاألثر االبيستمكلكجي
 الحجاج بنية في المٌغة ذاتيا ككظيفة المٌغة ىي الكظيفةٌ

دالليا مف إخبار إلى إنجاز إلى تأثير عاـ إلى تأثير
بالنظرية
التاريخي الذم انعطؼ ٌ
ٌ

خاص؛
حجاجي
ٌ

 كمنطؽ المٌغات ىك المنطؽ الطبيعي.لمنظرٌية :مصطمح الحجاج ،كالسمٌـ
كمف بيف المصطمحات
األساسية في الجياز الكاصؼ ٌ
ٌ

قدميا
الحجاجية ،كالمبادئ
الركابط كالعكامؿ
الحجاجية ،كىي مصطمحات ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجي ،ك ٌ

المنيجية كاألثر االبيستمكلكجي
الباحث خادمة لبعضيا البعض كما أسمفنا مف خبلؿ المبادئ
ٌ

ل ٌمنظرٌية.

مييز بيف
ممي از ٌإياه عف البرىنة" :كمف ىنا كجب التٌ ٌ
بالنسبة لمحجاج يقكؿ (العزاكم) فيو ٌ
ينتمياف إلى
ألنيما
االستدالؿ (  )Raisonnementكالحجاج (ٌ )Argumentation
ٌ

إف استدالال ما
نظاميف ٌ
جد مختمفيف ،نظاـ ما نسميو عادة بػ "المنطؽ" .كنظاـ الخطابٌ .

(القياس الحممي أك الشرطي مثبل) ال يش ٌكؿ خطابا بالمعنى القكم الذم يعطيو (دكرك) ليذا
ٌ
يتككف منيا استدالؿ ما مستقمة بعضيا عف بعض بحيث إ ٌف ك ٌؿ
المصطمح .فاألقكاؿ التٌي ٌ

قضية ما ،أم يصؼ حالة ما ،أك كضعا مف أكضاع العالـ ،باعتباره
يعبر عف
ٌ
قكؿ منيا ٌ
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مؤسسا عمى األقكاؿ
اقعيا أك
ٌ
كضعا ك ٌ
متخيبل .كليذا ٌ
فإف تسمسؿ األقكاؿ في االستدالؿ ،ليس ٌ

المتضمنة فييا ،أم عمى ما تقكلو أك تفترضو بشأف
مؤسس عمى القضايا
كلكنو
نفسياٌ ،
ٌ
ٌ
غكية ،كعمى تسمسميا كاشتغاليا داخؿ
مؤسس عمى بنية األقكاؿ المٌ ٌ
أما الحجاج فيك ٌ
العالـٌ ،

1
أف التٌعريؼ
الخطاب"  .في ىذا التٌعريؼ نمحظ البعد المنيجي ذا األثر االبيستمكلكجي ،ذلؾ ٌ

التقميدي ة ،ممكضعا في بنية الخطاب أك منطؽ
المنطقية الصكرٌية
مصحح عف البنية
ٌ
ٌ
ٌ
كنكضح
مكضحيف بالمثاؿ الذم اقترحو العزاكم لذلؾ؛ يقكؿ" :
الخطاب .كال بأس أف نستمر
ٌ
ٌ

التالية:
ىذا باألمثمة ٌ

 أنا متعب ،إذف أنا بحاجة إلى الراحة؛
 الجك جميؿ ،لنذىب إلى النزىة؛
 الساعة تشير إلى الثامنة ،لنسرع؛
 عميؾ أف تجتيد لتنجح.
لتؤدم
الحجة يتٌـ تقديميا ٌ
تتككف مف حجج كنتائج ،ك ٌ
إذا نظرنا في ىذه الجمؿ ،فسنجد ٌأنيا ٌ

النفس أك الغير
األكلى ،يستدعي الراحة كيقنع ٌ
إلى نتيجة معينة .فالتٌعب ،مثبل :في الجممة ٌ

أف ال ٌشخص المعني باألمر بحاجة إلى أف يرتاح
بضركرتيا .فالتٌعب دليؿ كحجة عمى ٌ
كيستريح ،كنقكؿ الشيء نفسو عف األمثمة األخرل" .2كفي ىذا اإلطار يضيؼ العزاكم متابعا
الحجة كا ٌلنتيجة كانت،
أف مفاىيـ
اآلثار االبيستمكلكجية في ذات ٌ
ٌ
النظرٌية فيقكؿ" :كنشير إلى ٌ
الحجاجية" عبارة
السمميات
في التصكر السابؽ الذم نجده عند (دكرك) ،كخاصة في كتابو "
ٌ
ٌ

فإف ىذه المفاىيـ أعطيت ليا
أما في ىذا
التصكر الذم نجده في أعمالو األخيرةٌ ،
عف أقكاؿٌ ،
ٌ
يقدمو
فالحجة حسب ىذا
كمجردة،
داللة كاسعة
التصكر الجديد ،عبارة عف عنصر داللي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

نصا ،أك
المتكمٌـ لصالح عنصر داللي آخر ،ك ٌ
الحجة قد ترد في ىذا اإلطار قكال أك فقرة أك ٌ

 -1أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص .11
 -2أبكبكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص .11
237

الفصلّالثالثّ:منيجيةّالتحميلّاألحاديّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيةّالعربيةّالحديثةّأبوّبكرّ
العزاويّومحمدّطروسّورشيدّالراضيّومحمدّالعمريّأنموذجا

الحجة قد تككف ظاىرة أك
قد تككف مشيدا
طبيعيا أك سمككا غير لفظي إلى غير ذلؾ .ك ٌ
ٌ

السياؽ ،كالشيء نفسو بالنسبة لمنتيجة كالرابط الحجاجي الذم يربط بينيما"
مضمرة بحسب ٌ

1

نبيف
يقدـ (العزاكم) ىذا
كبصيغة أخرل ٌ
التصكر الجديد عمى شكؿ مثاؿ يقكؿ" :كيمكف أف ٌ
ٌ

ىذا عمى ال ٌشكؿ:

أنا متعب ،إذف أنا بحاجة إلى الراحة؛
أنا متعب ،أنا بحاجة إلى الراحة؛أنا متعب؛أنا بحاجة إلى الراحة.األكؿ
تـ التصريح
بالحجة كالرابط ك ٌ
ٌ
فإذا قارنا بيف ىذه األقكاؿ ،فسنجد ٌأنو ٌ
النتيجة في المثاؿ ٌ

يصرح
كتـ التصريح
ٌ
بالحجة كالنتيجة كأضمر الرابط في المثاؿ الثاني ،أما المثاؿ الثالث فمـ ٌ
ٌ

السياؽ ،كنجد عكس ذلؾ في المثاؿ
فيو إالٌ
بالحجة ،ك ٌ
ٌ
يتـ استنتاجيا مف ٌ
النتيجة مضمرة ٌ
الرابع حيث ذكرت النتيجة كأضمرت الحجة".2

الحجة كالنتيجة كالرابط كىي مرتبطة أكثر بالسمٌـ الحجاجي ،الذم ىك
ىذه تكضيحات حكؿ
ٌ

تيبية لمحجج يمكف أف نرمز ليا كالتالي:
"عبلقة تر ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.12
 -2أبك بكرالعزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص.12
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ف
د

ج
ب
النتيجة "ف"
"ب" ك"ج"ك "د" :حجج كأدلٌة تخدـ ٌ
فإف ىذه الحجج
المنتمية إلى فئة
فعندما تقكـ بيف الحجج
تيبية ٌ
حجاجية ما عبلقة تر ٌ
ٌ
ٌ
معينةٌ ،

كيتسـ
مكجية،
تنتمي إ ٌذاؾ إلى نفس السمٌـ الحجاجي ،فالسمٌـ الحجاجي ىك فئة
حجاجية ٌ
ٌ
ٌ
السمٌـ الحجاجي بالسمتيف اآلتيتيف:

أ -كؿ قكؿ يرد في درجة ما مف السمٌـ ،يككف القكؿ الذم يعمكه دليبل أقكل منو بالنسبة لػ:
"ف"؛
ب-

أف "ج" أك "د" الذم
إذا كاف القكؿ "ب" ٌ
يؤدم إلى النتيجة "ف" ،فيذا يستمزـ ٌ

يؤدم إلييا ،كالعكس غير صحيح".1
يعمكه درجة ٌ

الحجاجية مع مفيكـ السمٌـ الحجاجي مفيكـ الكجية أك االتجاه
الفعالية
كيتعاكف مف أجؿ
ٌ
ٌ

الحجاجية ،يقكؿ
الركابط كالعكامؿ
ٌ
الحجاجي ،كالتٌي تككف في بعض أحيانيا عالقة في ٌ

(العزاكم)":كيرتبط بمفيكـ السمٌـ الحجاجي مفيكـ آخر ىك مفيكـ الكجية أك االتٌجاه الحجاجي
( ،)L’orientation argumentativeكيعني ىذا المفيكـ ٌأنو إذا كاف قكؿ ما يم ٌكف مف
تـ تحديدىا بكاسطة االتجاه الحجاجي،
فإف القيمة
ٌ
إنشاء فعؿ حجاجيٌ ،
الحجاجية ليذا القكؿ ٌ

كىذا األخير قد يككف صريحا أك مضمرا ،فإذا كاف القكؿ أك الخطاب معمـ ) (marquéأم
 -1أبك بكرالعزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص 41
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متضمنة
فإف ىذه األدكات كالركابط تككف
مشتمبل عمى بعض الركابط كالعكامؿ
ٌ
الحجاجيةٌ ،
ٌ
ٌ
لمجمكعة مف اإلشارات كالتٌعميمات ) (instructionsالتٌي تتعمٌؽ بالطريقة التٌي يتٌـ بيا تكجيو

المحددة لبلتجاه
فإف التٌعميمات
ٌ
أما في حالة ككف القكؿ غير معمـٌ ،
القكؿ أك الخطابٌ .

السياؽ التٌداكلي كالخطابي
الحجاجي تستنتج إذاؾ مف األلفاظ كالمفردات باإلضافة إلى ٌ

الحجاجية متعاكنة مع السمٌـ الحجاجي عف
العاـ" .1لقد كجدنا في ىذا القكؿ الركابط كالعكامؿ
ٌ

لننبو بتعريفيما الذم لـ يغفؿ عنو (العزاكم)،
طريؽ التٌكجيو ،فيككف الحاؿ أف يستكقفنا األمر ٌ
الحجاجية
الحجاجية :الركابط
نميز بيف صنفيف مف المؤ ٌشرات كاألدكات
ٌ
ٌ
يقكؿ" :كينبغي أف ٌ

فالركابط تربط بيف قكليف،
) (les connecteursكالعكامؿ
ٌ
الحجاجية )ٌ ،(les opérateurs

اتيجية
أك بيف حجتيف عمى
األصح (أك أكثر) ،كتسند لكؿ قكؿ دك ار ٌ
محددا داخؿ االستر ٌ
ٌ

سيما ،إذف
الحجاجية
الية( :بؿ ،لكف ،حتٌى ،ال ٌ
لمركابط باألدكات التٌ ٌ
ٌ
العامة ،كيمكف التٌمثٌيؿ ٌ
ٌ

حجاجية (أم بيف
متغيرات
أما العكامؿ
ٌ
الحجاجية فيي ال تربط بيف ٌ
ٌ
ألف ،بما ٌ
ٌ
أف ،إذ...،إلخ)ٌ ،

الحجاجية التٌي
كتقييد اإلمكانات
حجة كنتيجة أك بيف مجمكعة حجج)ٌ ،
ٌ
كلكنيا تقكـ بحصر ٌ
ٌ
كتضـ مقكلة العكامؿ أدكات مف قبيؿ( :ربما ،تقريبا ،كاد ،قميبل ،كثيرا ،ما
تككف لقكؿ ما.
ٌ

إالٌ ،كجؿ أدكات القصر" .2كيضيؼ (العزاكم) مؤ ٌكدا تعاكف مككنات الجياز الكاصؼ

الحجاجية ال يكفي
الركابط كالعكامؿ
ٌ
مككناتو مكجكد بعضيا مف أجؿ بعض يقكؿ" :كجكد ٌ
ف ٌ
البد مف
الحجاجية ،كال يكفي أيضا لقياـ العبلقة
العممية
لضماف سبلمة
الحجاجية ،بؿ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية
الضامف ىك ما يعرؼ بالمبادئ
الربط بيف
الحجة ك ٌ
ٌ
النتيجة ،ىذا ٌ
ٌ
ضامف يضمف ٌ

الصكرم أك الرياضي،
) (les topoiكىي تقابؿ مسمٌمات االستنتاج المنطقي في المنطؽ ٌ

الحجاجية ىي
عامة تجعؿ حجاجا خاصا ما ممكنا ...فالمبادئ
ٌ
ىذه المبادئ ىي قكاعد ٌ

لغكية كبشرٌية
مجمكعة مف المسمٌمات كاألفكار كالمعتقدات المشتركة بيف أفراد مجمكعة
ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص41
 -2أبك بكر العزاكم ،المٌغة كالحجاج ،ص.44،44
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1
يعبر فعبل
معينة ،كالك ٌؿ يسمٌـ بصدقيا كصحتيا"  .ىذا التٌعاكف بيف عناصر الجياز الكاصؼ ٌ
ٌ

تداكلية ،كبنيكيتيا تظير
منيجيا بمضاميف
بنيكية
النظرٌية
بنيكية ٌ
ٌ
ٌ
سانية ،فيي ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
عف ٌ

الداللة.
عندما أدمج (دكرك) التٌداكؿ في ٌ

المرة بعدما
كيستمر (العزاكم) في إطاره التٌعريفي التٌنظيرم عارضا ٌ
النظرٌية ،ليضعيا ىاتو ٌ
النظرم.
قنيا في حضنيا التٌاريخي المٌساني دعما لعرضو التٌقني كتعزي از لكصفو ٌ
عرضيا ت ٌ

2
استقر
األمر
أف
أل
ر
ك
،
انطمؽ (العزاكم) عارضا ىيمنة الكظيفة اإلخبارٌية لمٌغة مف (سكسير)
ٌ
ٌ

النظر ىذه
عمى حالو إلى ىدـ األمر مف قبؿ فبلسفة المٌغة العادية ،يقكؿ" :كلكف كجية ٌ

العادية
غكييف كالفبلسفة ،كفبلسفة المٌغة
ٌ
تعرضت النتقادات كثيرة مف قبؿ عدد كبير مف المٌ ٌ
ٌ
عمى كجو الخصكص ،كيتعمٌؽ األمر ىنا بمدرسة أككسفكرد ،كبفبلسفة مف أمثاؿ (ستراكسف

جدا مف األقكاؿ ال تتمثٌؿ كظيفتيا
أف طائفة كبيرة ٌ
كأكستيف كسكرؿ) كغيرىـ .فقد الحظ ىؤالء ٌ
الصدؽ كالكذب ،نذكر منيا األقكاؿ
في اإلخبار ،كال تصؼ أم كاقع ،كال تخضع لمعيار ٌ

كصفية ،كىذا ما جعؿ
كصفية في الظٌاىر ىي ال
اإلنجازٌية ...فيذه العبارات التي تبدك لنا
ٌ
ٌ

غكيكف كالفبلسفة يرفضكف أف تككف
(أكستيف) يستعمؿ مصطمح الخداع الكصفي ...فيؤالء المٌ ٌ
الطبيعية ىي اإلخبار ،أم نقؿ معمكمات عف الكاقع
األساسية لؤلقكاؿ في المٌغات
الكظيفة
ٌ
ٌ

معينا مثؿ :األمر ،الكعد،
الخارجي ،إذ أصبحت العبارات ما إف ينطؽ بيا حتٌى تنجز فعبل ٌ

التينئة.3"...

معيف يمكف اعتباره فعبل أك
أف كؿ نشاط يقكـ بو شخص ٌ
كيذىب (دكرك  )Ducrotإلى ٌ

التغييرات التٌي يحدثيا أك يريد إحداثيا في العالـ ،بما ذلؾ
عمبل إذا كنا ٌ
نحدده انطبلقا مف ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص .114
 -2المرجع نفسو.112 ،112 ،
 -3أبك بكرالعزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص .115
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العمميات كالحركات يمكف
غيرات المتعمٌقة بالكضع الفيزيائي أك االجتماعي لممتكمٌـ ،فنفس
ٌ
التٌ ٌ
بأنيا فعؿ كعمؿ بحسب ما إذا كنا ننظر إلييا
بأنيا نشاط خالص ،أك أف تكصؼ ٌ
أف تكصؼ ٌ

تغيير لعبلقة مف يقكـ بيا مع العالـ" .1كيظير مف خبلؿ
في ذاتيا ،أك ننظر إلييا باعتبارىا ٌ

أف (دكرك) ارتبط بالفعؿ التٌأثيرم تحديدا في أفعاؿ المٌغة كالتٌي ىي قاعدتو في التٌأسيس
ىذا ٌ
أف
لنظرية الحجاج المٌغكم ،فمف
ٌ
الفرضيات" :التٌي تقكـ عمييا نظرية الحجاج في المٌغة ،ىك ٌ

طائفة كبيرة مف ألفاظ المٌغة ككمماتيا كتراكيبيا ليس ليا معنى كصفي كاضح ،أك ليس ليا
حجاجية
فإف كظيفتيا ستككف إذ ذاؾ كظيفة
ٌ
محتكل إخبارم ٌبيف ،كاذا سمٌمنا بيذا ٌ

مككف كصفي إخبارم
باألساس ...كحتٌى إذا اشتمؿ معنى بعض الكممات أك العبارات عمى ٌ

ثانكي ا بالقياس إليو ،فالمعنى الحجاجي ىك الذم
فإنو يككف تابعا
ٌ
لممككف الحجاجي ،كيككف ٌ
ٌ
يعتمد في تسمسؿ الخطاب كتناميو ،كىك الذم يحكـ تكالي األقكاؿ كتتابعيا ،بصكرة

جدا مف الكممات
استنتاجية ،داخؿ الخطاب .ككيؼ ال يككف األمر كذلؾ ،كعدد كبير ٌ
ٌ
جيدا كيؼ
كالمفردات قد تصؿ نسبتو إلى  61أك يزيد ال نعرؼ معناىا ،كلكف نعرؼ ٌ

نستعمميا ،ككيؼ نكظٌفيا في خطاباتنا كحكاراتنا مف أجؿ التٌأثير في اآلخر" .2ارتمى (دكرك)

كثمف ذلؾ االرتماء بأف اقترح نظرٌية الحجاج في المٌغة ،فنظرٌية أفعاؿ
في نظرٌية أفعاؿ المٌغة ٌ
الحجاجية عمى الكظيفة
أسبقية الكظيفة
كمنبيا لو لتقديـ إثباتات حكؿ
ٌ
ٌ
المٌغة كانت منطمقا ٌ
قدـ (العزاكم) تمؾ
السبللـ
اإلخبارٌية
الحجاجية .كقد ٌ
ٌ
ٌ
تـ تقديـ ذلؾ في كتابو ٌ
اإلعبلمية ،كقد ٌ
معربا المثاؿ الذم اقترحو (دكرك) بمثاؿ
ٌ
األسبقية مف المصدر نفسو كبالطريقة نفسيا ٌ

3
يعرؼ بيا
الحيز ىنا ٌ
عربي  .ك ٌ
ضيؽ إلثارة تمؾ األمثمة ،ىاتو األمكر حاكؿ (العزاكم) أف ٌ

 -1المرجع نفسو  ،ص.112
 -2أبك بكرالعزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص.144 ،144
 -3المرجع نفسو ،ص  41كما بعدىا.
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اإلبداعية التٌي
التطبيقية ك
نظرٌيا مف خبلؿ ىاتو الطريقة التي حاكلنا قراءتيا ،لتبقى األمكر
ٌ
ٌ

حاكؿ ىك نفسو التٌصريح بيا ،كقد ارتأيت أف أتابعو في ذلؾ مف خبلؿ تصريحاتو.

المرات
صرح (العزاكم) عديد ٌ
-2الوجوهّاإلبداعيّةّفيّالخطابّالحجاجيّألبيّبكرّالعزاويٌ ّ:

النظرٌية كتطكيرىا باقتراح مفاىيـ جديدة
عف الكجكه
اإلبداعية في خطابو فقاؿ" :تكسيع مجاؿ ٌ
ٌ
الخطابية كغيرىا مف جية،
اتيجية
ٌ
مف قبيؿ االنسجاـ الحجاجي ،كتعالؽ الركابط االستر ٌ

لغكية جديدة (االستعارة مثبل) ،كليسيؿ تطبيقو عمى
كتكسيع مجاؿ تطبيقيا ليشمؿ ظكاىر ٌ

كمتنكعة مف جية أخرل" .1كاف ىذا في كتابو الحجاج في المٌغة ،كنجد األمر
نصكص عديدة
ٌ
اإلبداعية جامعا ٌإياىا في كتابو حكار
صرح بأمكره
ٌ
نفسو في كتابو الخطاب كالحجاج ،كقد ٌ

الحجاجية كتكسيع مجاؿ تطبيقيا .فمـ يعد
النظرية
حكؿ الحجاج ،يقكؿ" :عممنا عمى تطكير ٌ
ٌ

الحجاجية .كال ينبغي أف يقؼ
النظرٌية محصك ار في دراسة العكامؿ كالركابط كاألدكات
مجاؿ ٌ
ٌ
النصكص كالخطابات بمختمؼ
التٌحميؿ عند حدكد الجممة أك القكؿ .بؿ ينبغي أف يشمؿ ٌ
الدينية
السياسية ،كاإلشيارٌية ،ك
الصحفية ،ك
األدبية ،ك
أنكاعيا ،أم؛ الخطابات
االقتصادية ،ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الفمسفية كغيرىا .فمجاؿ الحجاج -كما قمنا في بحث سابؽ ٌ -إنما ىك الحكار كالخطاب
ك
ٌ

حيث تظير كجكه اشتغالو ،كتتجمٌى طرائؽ ككيفيات استعمالو ...عممنا كذلؾ عمى تطبيؽ

نظرٌية الحجاج في المٌغة عمى ظكاىر جديدة لـ يدرسيا ال (دكرك) كال تبلمذتو .كأقصد ىنا

األيقكنية ))L’argumentation iconique
بالحجاجية
ظاىرة االستعارة كأقصد ما أسميتو
ٌ
ٌ

الصكرة اإلشيارٌية ،كيمكف
الصكر كنجدىا بشكؿ
خاص في ٌ
ٌ
كالتٌي نجدىا في مختمؼ أنماط ٌ
النص أك
النصي كتعالؽ الركابط في إطار منطؽ ٌ
أف أذكر ظكاىر أخرل مثؿ :االنسجاـ ٌ

منطؽ الخطاب كالبرنامج الحجاجي"ّ .2

 -1المرجع نفسو ،ص .142
 -2أبك بكر العزاكم ،حكار حكؿ الحجاج ،ص .172 ، 172
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بأننا سنعكد فيما بعد لنناقش الكجكه اإلبداعية ىاتو ،كتأجيمنا ىذا لغاية منيجية.
ننبو؛ ٌ
ٌ
المنيجية
حاكؿ (العزاكم) أف يقارب بعض الركابط ،فدرس لكف ،كبؿ ،كحتٌى ،فعرضيا عمى
ٌ

قنية التي تبناىا ،كأثناء تحميمو لتؾ الركابط نجده يستأنس استئناسا كبي ار بتحميؿ
الحجاجية التٌ ٌ
ٌ

1
قدمو (دكرك).
نحاة العر ٌبية القدامى لتمؾ الركابط  .ليسيٌؿ عميو حينيا أف يقابميا بما ٌ

السمكة حتٌى
حجاجيا فيقكؿ" :كلنأخذ األمثمة
يحمٌؿ (العزاكم) مثبل (حتٌى)
ٌ
ٌ
التالية :أكمت ٌ

فإف الرابط الحجاجي يربط
رأسيا ...يتعمؽ األمر بحتٌى
ٌ
األكؿٌ ،
الحجاجية ،فإذا أخذنا المثاؿ ٌ

حجتيف ليما نفس التٌكجو الحجاجي" :أكمت السمكة" ك"أكمت رأسيا" ،كىما تخدماف نتيجة
بيف ٌ
الثانية "أكمت رأسيا" التٌي
السمكة كمٌيا" أك "لـ أبؽ منيا شيئا" ،كلكف
الحجة ٌ
ٌ
مف قبيؿ" :أكمت ٌ
كردت بعد الرابط أقكل مف الحجة التي قبمو".2

كيثير (العزاكم) ىذا الرابط مستئنسا في ذلؾ بأراء نحاة العر ٌبية مقاببل ٌإياه بتحميؿ (دكرك)
النص الغزير:
بأنو ال يجد اختبلفا كبي ار بيف المناكلتيف ،يقكؿ في ىذا ٌ
كالذم يذكر ٌ
"كلممعطكؼ بحتٌى عند النحاة العرب شرطاف:
 -8أف يككف بعض ما قبميا؛
النقص
القكة كالتٌعظيـ ،ك ٌ
 -2أف يككف غاية لما قبميا ،في زيادة أك نقص ،كالزياة تشمؿ ٌ
الزيادة كالنقص في قكؿ الشاعر:
يشمؿ الضعؼ كالتٌحقير ،كقد اجتمعت ٌ
قيرناكـ حتٌى الكماة فأنتـ

تيابكننا ،حتٌى بنينا األصاغ ار

كىذا يكافؽ الكصؼ الحجاجي الذم قدمو (دكرك كأنسككمبر) لؤلداة المقابمة لػ "حتٌى"
نسية ،أم األداة » ،«mèmèفالحجج المربكطة بكاسطة ىذا الرابط
الحجاجٌية في المٌغة الفر ٌ
 -1الزمخشرم ،الكشاؼ ،المرادم ،الجني الداني.
 -2أبكبكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص. 11
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حجاجية كاحدة ،)classe argumentative( ،أم ٌأنيا تخدـ
ينبغي أف تنتمي إلى فئة
ٌ

الحجة التي ترد بعد "حتٌى" ىي األقكل ،كىك ما يقصده النحاة بقكليـ:
إف
ٌ
ثـ ٌ
نتيجة كاحدةٌ ،
"أف يككف ما بعدىا غاية لما قبميا"...

1

مككف لغكم يراه (العزاكم) إبداعا في تحميمو ،كقد دعا في ذلؾ (شايـ
كبالنسبة لبلستعارة فيي ٌ

بيرلماف) عمى سبيؿ المساعدة يقكؿ" :ييدؼ ىذا العرض إلى تناكؿ االستعارة مف منظكر
نظرٌية الحجاج في المٌغة ،كقد انطمؽ مف قراءة مقاؿ ميشاؿ لكغرف "االستعارة كالحجاج" .2كقد
أىـ
تعد
اعتمد فيو صاحبو أعماؿ (برلماف) إطا ار نظرٌيا
منيجيا .كاالستعارة ٌ
ٌ
ٌ
خاصية مف ٌ

القياس كال ٌشرح إلى غير
الخصائص الجكىرية لمٌغات
الطبيعية ،مثميا في ذلؾ مثؿ االلتباس ك ٌ
ٌ

ذلؾ ،كقد زاد االىتماـ بيا في اآلكنة األخيرة ،فألٌفت فييا عشرات الكتب ،كعقدت بشأنيا

كما ٌأنيا حظيت
ندكات كمؤتمرات شارؾ فييا باحثكف ينتمكف إلى مجاالت
ٌ
معرفية مختمفةٌ ،

النفس كغيرىـ.
غكييف ،كاألدباء ،كالمناطقة ،ك
اإلعبلمييف ،كفبلسفة المٌغة ،كعمماء ٌ
ٌ
باىتماـ المٌ ٌ

أسمكبيا ،أك نكعا مف أنكاع الزخرؼ المٌفظي كالبياني ينتمي إلى
كلـ تعد تعتبر شكبل
ببلغيا ك ٌ
ٌ
األدب بكجو عاـ ،كالببلغة بشكؿ خاص".3

تيبية الحجج؛ كجعميا مف
كقد مكقع (العزاكم) االستعارة في حجج السمٌـ الحجاجي أم في تر ٌ
مقبكلية عميا في كسب
أف األقكاؿ االستعارٌية ليا
الحجج القريبة مف ٌ
ٌ
النتيجة ،كرأل (العزاكم) ٌ

الحجاجية
قكتيا
مكانيا
ٌ
ٌ
المتميز في ال ٌسمـ الحجاجي ،فيي تفكت األقكاؿ العادية مف حيث ٌ

يقكؿ (العزاكم) ":فإذا أخذنا المثاؿ التالي:
إف عبد المٌو بحر.
ٌ
 -1أبك بكر العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص .12
 -2المرجع نفسو  ،ص .177
 -3المرجع نفسو  ،ص. 177
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فإف ىذا القكؿ االستعارم ىك الذم سيقع بالطبع في مرتبة عميا مف مراتب السمٌـ الحجاجي
ٌ

نتخيؿ أقكاال أخرل يستمزميا القكؿ السابؽ ،كترد في مراتب سفمى مف ىذا السمٌـ
كيمكف أف ٌ

النتيجة التٌي يقصد إلييا المتكمٌـ ،فيمكف أف تككف
أما ٌ
مثؿٌ :
"إنو كريـٌ ،إنو مضياؼ" ...إلخٌ ،

مف نمط "ما أكرمو" أك "اقصده ليحسف إليؾ" أك "اطمب منو مساعدتؾ" إلى غير ذلؾ مف

1
لغكية يستغميا المتكمٌـ لمكصكؿ إلى
ٌ
أف االستعارة كسيمة ٌ
النتائج الممكنة"  .كيرل (العزاكم) ٌ

الحجاجية مثؿ حتٌى.2...،
الحجاجية ،فاالستعارة تقكـ بدكر مماثؿ لبعض الركابط
أىدافو
ٌ
ٌ

ىكذا أدمج (العزاكم) االستعارة في نظرٌية الحجاج في المٌغة أم عف طريؽ السمٌـ الحجاجي.

كفي كتاب الخطاب كالحجاج ،حاكؿ الباحث فيو أف يربط الحجاج بالخطاب فعرض االلتقاء
الحجاجية ،نقكلو كذلؾ
":كبالنسبة إلينا نحف ،فما قمناه سابقا عف المٌغات البشرٌية كطبيعتيا
ٌ
الية مف األقكاؿ كالجمؿ ،أك بتعبير حجاجي
عف الخطاب ،فيذا األخير عبارة عف متك ٌ

فالحجة تستدعي
مجمكعة مف الحجج كالنتائج التٌي تقكـ بينيا أنماط مختمفة مف العبلئؽ،
ٌ
النتيجة ،كالنتيجة تفضي إلى دليؿ آخر ،ككؿ
الحجة
المؤيدة أك المضادة ،كالدليؿ يفضي إلى ٌ
ٌ
ٌ
فإف األقكاؿ كالجمؿ
قكؿ يرتبط بالقكؿ الذم يسبقو
ٌ
كيكجو القكؿ الذم يتمكه ،كبعبارة أخرلٌ ،

السببية ،كاالستمزاـ ،كاالستنتاج
منطقية
تقكـ بينيا عبلقات
كداللية مثؿ عبلقات ال ٌشرط ،ك ٌ
ٌ
ٌ
يككف
حجاجية
كالتعارض ( كبتعبيرنا نحف عبلئؽ
ٌ
ٌ
استداللية) ،كمجمكع ىذه العبلئؽ ىك ما ٌ

لمنص أك الخطاب المقصكد ،كىك ما نسميو عادة بمنطؽ الخطاب أك المنطؽ
البنية
المنطقية ٌ
ٌ
ٌ
3
مادة الخطاب الذم يستيدفو الحجاج قدر اإلمكاف يقكؿ" :ىذا
كسع (العزاكم) ٌ
الطبيعي ".كقد ٌ

النصكص
أىمية دراسة الجكانب
الحجاجية في تحميؿ مختمؼ أنماط ٌ
ٌ
البحث الذم يركـ بياف ٌ

السياسية
الدينية ،ك
النصكص ،كخاصة ٌ
كالخطابات ،كفي كثير مف ٌ
ٌ
النصكص اإلشيارٌية ،ك ٌ
 -1أبك العزاكم ،الحجاج في المٌغة ،ص .172
 -2المرجع نفسو  ،ص  174كما بعدىا.
 -3أبك بكر العزاكم ،الحجاج كالخطاب ،ص .15،11
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األساسية كالمركزٌية ،أم الكظيفة التي تحكـ
الحجاجية ىي الكظيفة
تككف الكظيفة
ك
ٌ
ٌ
ٌ
الصحفيةٌ ،
الكظائؼ األخرل كتكجيٌيا ،كقد ال يسند إلى ىذه الكظيفة الدكر المركزم في كثير مف

النصكص
النصكص
إف بعض ٌ
الفنية ،كمع ذلؾ ٌ
ٌ
األدبية ك ٌ
ٌ
فإنيا تككف حاضرة كمكجكدة ،بؿ ٌ
النصكص التي ال يمكف الحديث بشأنيا عف
أما ٌ
ٌ
األدبية يبرز فييا الحجاج بشكؿ بارزٌ .

جدا ،كغالبا ما تككف مف قبيؿ التٌماريف التي يقصد مف كرائيا إبراز
الحجاج فيي قميمة كنادرة ٌ
1
حمؿ
)
اكم
ز
الع
(
أف
لنا
اءل
ر
يت
،
و
أن
ىذا
القكؿ
ك
فالحاؿ
.
الفنية المكتسبة"
ٌ
الميارات المٌغكية ك ٌ
ٌ
ٌ

جميع الخطابات عمى ٌأنيا ذات بعد حجاجي ،كألجؿ ىذا األمر نجده في كتابو الحجاج

كالخطاب .قد حمٌؿ سكرة األعمى مف القرآف الكريـ ،كحمٌؿ قصيدة العمٌة ألحمد مطر ،كحمٌؿ

الشعبية المغر ٌبية ،كحمٌؿ الصكرة اإلشيارٌية أك األيقكف .كقد نظر في
طائفة مف األمثاؿ
ٌ
كقدمنا ...كثي ار مف االجتيادات المفيدة
حجاجية نصكصو كتحميمو الشخصي ليا فقاؿٌ " :

الشخصية الجديدة ،التٌي تتعمٌؽ باالنسجاـ الحجاجي...
ككثي ار مف المقترحات كاآلراء
ٌ

كبينا
الحجاجية
كحجاجية الخطاب الشعرم ،ك
األيقكنية (ٌ ،)argumentation iconique
ٌ
ٌ
ٌ
العامية
أف األمثاؿ الفصيحة ك ٌ
أف الكثير مف النصكص تشتمؿ عمى برنامج حجاجي كامؿ ،ك ٌ
ٌ

أف الخطابات البصرية كالصكر اإلشيارية
في مجممٌيا مبادئ حجاجية ( )topoiباألساس ،ك ٌ

حجاجية ،كىي تشتمؿ عمى ما دعكناه بالحجاج األيقكني.
مككف لغكم
التي ال
ٌ
ٌ
تتضمف أم ٌ

فحيث يككف التٌكاصؿ يككف الحجاج ،كالعكس صحيح .كنحف ىنا نؤكد ىذا المبدأ العاـ الذم

أكردناه في بحكثنا السابقة" :ال تكاصؿ مف غير حجاج كال حجاج مف غير تكاصؿ" ،فيككف
الحجاج مرتبطا بكافة أشكاؿ التكاصؿ ،المٌغكم كغير المٌغكم"

2

يقدـ إثباتات لذلؾ
كنضيؼ مف أجؿ
حجاجية تمؾ الخطابات التي اختارىا بأف نجد (العزاكم) ٌ
ٌ
الحجاجية أك مناسبتيا لمحجاج .فبالنسبة لمقرآف قاؿ" :القرآف
حكؿ فرص تمؾ الخطابات
ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص .12
 -2أبك بكر العزاكم ،الخطاب كالحجاج ،ص.17
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مكجو إلى كافة البشر ،فيك
الكريـ خطاب إليي كتب بمغة
طبيعية ىي المٌغة العر ٌبية ،كىك ٌ
ٌ

الطبيعية ،كبعبارة أخرل فيك
إذف خطاب طبيعي ،يحكمو المنطؽ الذم يحكـ الخطابات
ٌ

خطاب يقكـ عمى الحجاج ،كالمنطؽ الطبيعي ،كاالستدالؿ غير البرىاني" .1كبالنسبة لم ٌشعر
يقكؿ ..." :الشاعر ال ييدؼ إلى إخبار المتمقي ،كال يقصد إلى تقديـ المعمكمات كاألخبار
حجاجية باألساس.
إعبلمية إخبارية ،كاٌنما ىي كظيفة
النص
إليو ،فميست كظيفة ىذا ٌ
ٌ
ٌ
القضية التٌي تش ٌكؿ
فالشاعر يقصد إلى التأثير في المتمقي كدفعو إلى اتٌخاذ مكقؼ ما مف
ٌ

فإنو ال ينبغي
مكضكع القصيدة كمحكرىا العاـ ،كعندما نستعمؿ لفظة التٌأثير أك اإلقناع ىناٌ ،
الكبلسيكية
الحجاجية
الدراسات كالمقاربات
أف نفيـ مف ىذا ذلؾ المعنى الذم نجده في ٌ
ٌ
ٌ

المحدد الذم انطمقنا منو
النظرم
ٌ
(أعماؿ أرسطك ،برلماف )..كاٌنما ينبغي كضعو في اإلطار ٌ

الحجاجية لؤلمثاؿ
في تحميمنا ليذه القصيدة ،كىك نظرية "الحجاج في المٌغة" .2كعف المناسبة
ٌ

الحجاجية تتمثٌؿ في مجمكعة مف األفكار كالمعتقدات المشتركة بيف
يقكؿ" :إذا كانت المبادئ
ٌ
أف
بالعمكمية ،ك
معينة ،ككانت تتٌصؼ
النسبية ٌ
التدرجية ،ك ٌ
ٌ
ٌ
أفراد مجمكعة بشرية ٌ
فإننا نعتقد ٌ
العمكمية
خاصية
أغمب األمثاؿ يبدك متماثبل مع ىذه المبادئ ،فيما يشتركاف في
ٌ
ٌ

أف األمثاؿ تتٌضمف خبرات الشعكب كحكميا
كالخصائص األخرل ،كقد سبؽ أف أشرنا إلى ٌ

أف مضامينيا كمحتكياتيا تتمثٌؿ في مجمكعة مف
كخبلصة تجاربيا
ٌ
الحياتية ،كلذا نجد ٌ
3
الحجاجية قاؿ العزاكم:
الصكرة اإلشيارٌية
مية
الحقائؽ العامة كالمعاني
ٌ
الكمية"  .كألى ٌ
ٌ
ٌ

ايديكلكجية
اجتماعية ك
كىندسية ك
كمنطقية
كنفسية
كلغكية
بكية
فالصكرة ليا جكانب
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جمالية كتر ٌ
ٌ
" ٌ

ألىميتيا كخطكرتيا
الصكرة كأنماطيا
كفمسفية كحضارٌية ،كقد ازداد االىتماـ ٌ
ٌ
ٌ
مؤخ ار بمكضكع ٌ
الجمة فألٌفت فييا عشرات الكتب
كتأثيرىا العميؽ في ال كعي اإلنساف كال شعكره كلفكائدىا ٌ

 -1المرجع نفسو  ،ص.41
 -2المرجع نفسو  ،ص.57
 -3أبك بكر العزاكم ،الخطاب كالحجاج ،ص .21
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عممية شارؾ فييا باحثكف ينتمكف إلى
كاألبحاث ،كعقدت بشأنيا ندكات كمناظرات كلقاءات
ٌ

معرفية مختمفة".1
حقكؿ
ٌ

المككف األيقكني يقكؿ" :كلكف إذا كنا في
غكية بإضافة
كيرل (العزاكم) ٌأنو أكمؿ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
النتائج باعتبارىا عناصر داللية ،فالحجج قد تككف
المستكل المٌغكم
ٌ
نتحدث عف الحجج ك ٌ

حجة ىك عنصر داللي ما ،كال
كممات أك جمبل أك فقرات بأكمميا ،كلكف الذم ٌ
يقدـ باعتباره ٌ

المادية التٌي تختمؼ مف سياؽ آلخر كمف حالة ألخرل
كمية ك ٌ
تيمنا تحققاتو كتمظيراتو ال ٌش ٌ
ٌ
أعـ نتعامؿ مع أشكاؿ عديدة مف التكاصؿ (الكبلمي ،األيقكني
ٌ
فإننا ىنا في مستكل ٌ

الحجة ،كبالتالي لمفيكـ الحجاج
السمككي )...نحتاج إلى تكسيع التٌعريؼ الذم قدمناه لمفيكـ
ٌ

لغكم أك غير لغكم
حتٌى يشمؿ مختمؼ أنماط
العممية التٌك ٌ
ٌ
اصمية .فالتٌكاصؿ قد يككف ٌ
لغكية".2
لغكية كأخرل غير ٌ
كالحجاج يككف ىك اآلخر بكسائؿ ٌ

حجاجية انطبلقا مف ىاتو المسافات
يقدـ أبعادا
كفي كؿ ىاتو
المدكنة حاكؿ (العزاكم) أف ٌ
ٌ
ٌ

المكجكدة بيف الخطاب كالحجاج ،تارة عف طريؽ الركابط كتعالقيا كتارة عف طريؽ

الحجاجية المٌسانية.
االستعارة ...،انطبلقا مف حضنيا الذم ىك المدرسة
ٌ
ثانياّ-الخطابّالحجاجيّالمسانيّعندّ(محمدّطروس)ّ:
 .1المقاربةّالمنطقيّةّوالمسانيّةّوالبالغيةّ:
الدراسات الغر ٌبية الحديثة حسب (محمد
إف
المتأمؿ لمتٌحميؿ االحجاجي كما ىك جاىز في ٌ
ٌ
ٌ

المنطقية
الببلغية ك
الحجاجية  -مف خبلؿ الدراسات
النظرٌية
طركس) كذلؾ في كتابو ( ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

أف
يجده تحميبل
ٌ
سانيةٌ )-
كالمٌ ٌ
متعدد التٌكجيات ،إذ ىك تحميؿ يصعب القبض عميو ،ذلؾ ٌ

المعرفية ،كالمنطؽ ،كالببلغة ،كالقانكف
الحجاجية ظاىرة مرتبطة بعديد المجاالت
الظٌاىرة
ٌ
ٌ
 -1المرجع نفسو  ،ص .177
 -2المرجع نفسو  ،ص .172
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بانيا
مما دعا الباحث إلى تحديد مكقؼ إزاء ىذا كمٌو نا
نظر لبلختبلفات كالتكافقاتٌ .
كالفمسفةٌ ...

ألكؿ كىمة ،يتٌضح ٌأنو
مكقفو ذلؾ كمٌو عمى الخطاب ،يقكؿ" :حيف نقارب مفيكـ الحجاج ٌ
النظرٌية
مفيكـ عائـ ،يصعب حصره ك تحديده داخؿ ركاـ ىائؿ مف الكتابات ،ك
المرجعيات ٌ
ٌ

القانكنية
الدراسات
الببلغية
المنطقية ،ك
الفمسفية ،ك
األدبيات
اتر في
إذ نجده متك نا
التقميدية ،كفي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الخطابية المعاصرة ،كال ينحصر المشكؿ في تشعب الخريطة
النفسانية ك
سانية ،ك
ٌ
ٌ
كالمقاربات المٌ ٌ

الدالالت كاالستعماالت التي تتبايف تبايف ك ٌؿ ىذه األطراؼ
تعدد ٌ
كتنكعيا فحسب بؿ في ٌ
ٌ
مما يستدعي إعادة تنظيـ الخريطة ،كرصد التٌداخبلت
النظرٌية كالمجاالت
ٌ
ٌ
المعرفيةٌ ،

آلية لبلقتصاء كاالنتقاء ،تبقي عمى المقاربات التي
كاالختبلفات ،كيجعمنا بالضركرة نمجأ إلى ٌ
خطابية ،كتبعد الكتابات كالدراسات التي ال تحفؿ بالخطاب كال
تركز عمى الحجاج ككظيفة
ٌ
تيتـ بالخطاب
بكظائفو .أم ٌ
أننا سنركز في بنائنا لمفيكـ الحجاج ،فقط عمى المجاالت التي ٌ
في تشكبلتو كتحققاتو ككيفيات اشتغالو".



حجاجيا
كمف أجؿ الخطاب طاؼ (محمد طركس) عمى أكثر مف خمسة عشر نمكذجا
ٌ

لسانية .كقد تمثمت المقاربات
منطقية ،ك
ببلغية ،ك
النماذج إلى مقاربات
محاكال تصنيؼ تمؾ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الببلغية تقميدييا كحديثيا في مقاربة (أرسطك كبيرلماف) ،يقكؿ (طركس)" :ندرج داخؿ
ٌ
تقنيات
الببلغية ،كؿ األعماؿ التٌي تناكلت الحجاج مف زاكية
المقاربات
ببلغية ،كاعتبرتو ٌ
ٌ
ٌ

مميزيف في ىذه المقاربات بيف الببلغة
كآليات
مكجية إلى إقناع المتمقي كالتأثير فيوٌ ،
خطابية ٌ
ٌ
ٌ

مفسرة ،أك مكسعة ،أك
التقميدية ،التٌي انطمقت مع (أرسطك) كاستمرت بعده شارحة ،أك ٌ

تعميميا ،كبيف الببلغة الحديثة ،أك لنقؿ الببلغة المراجعة
طبقة ،متخذة في الغالب طابعا
ٌ
م ٌ
1
المنطقية فقد تناكؿ ثبلث
بالنسبة لممقاربات
أما ٌ
ٌ
كما تمثمت في نمكذج (بيرلماف) خاصة" ٌ ،

مقاربات ،مقاربة (ستيفف تكلميف) مف خبلؿ كتابو (استعماالت الحجاج) ،كنمكذج (جكف بميز

سانية ،ص .5
الببلغية ك
الحجاجية مف خبلؿ الدراسات
النظرية
 محمد طركسٌ ،المنطقية كالمٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

1
سانية ،ص .12
الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية ك
النظرية
 محمد طركسٌ ،المنطقية كالمٌ ٌ
ٌ
ٌ
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غرايس) مف خبلؿ كتابو (مف المنطؽ إلى الحجاج) كنمكذج (جكرج فينك) مف خبلؿ مؤلفو
سانية؛ فقد تحدث عف نخبة مف
أما في المقاربات المٌ ٌ
(الحجاج محاكلة في منطؽ الخطاب)ٌ .
عمماء الحجاج في الغرب مثؿ( :أكزكالد دكرك كجكف كمكد أنسككمبر كجاؾ مكشمر كفاف

إيمريف كسككت جاككبس كسالي جاكسكف كأكلكا ككنزت كأنطكني بمير كسكزاف كبليف كفاف
الدراسات الغر ٌبية طاؼ عمييا
كمية كبيرة مف ٌ
دايؾ كزامينر بادكفا) .كالمبلحظ كك ٌؿ سيجد ٌ

لسانيا ،كاعادة
(محمد طركس طكفة ماراطكنية) مف خبلؿ تصنيفيا
منطقيا ،ك ٌ
ببلغيا ،ك ٌ
ٌ
تركيبيا كيفيا بطريقة نقدية؛ كذلؾ كمو بالنسبة لمخطاب ،مراعيا في ذلؾ التمفصبلت

االبستمكلكجية.
المدكنة الغر ٌبية فقاؿ" :لما كاف
يكضح بيا اختياراتو لياتو
قدـ (طركس) مبلحظة
كقد ٌ
ٌ
ٌ

اليدؼ مف ىذه المقاربة ،ىك بناء كصياغة نمكذج نظرم إجرائي مف الكتابات المتراكمة حكؿ
الحجاج ،متمكضعة داخؿ نظرٌية تحميؿ الخطاب ،كمرٌكزة عمى الفعؿ الخطابي في بعديو
فإننا سنقتصر عمى الكتابات كاألعماؿ التي تسير في ىذا االتٌجاه أك
البنيكم كالكظيفيٌ ،

التعميمية ،أك التي
التطبيقية أك
تقرب منو ،ك نقصي كؿ التٌعريفات كالكتابات التٌبسيطية أك
ٌ
ٌ

أىمية ،كاٌنما لككنيا ال
ألنيا دكف
سكسيكلكجيا
تنحك منحى
أكسيككلكجيا أك اقتصاديا ،ال ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

بالكيفية التي يتبنيف بيا الخطاب الحجاجي أك
الخطابية ،كال تحفؿ
النظرية
تسير في كجية ٌ
ٌ
ٌ
تتبعت الحجاج في
يشتغؿ .بيذا
االختيار تضيؽ دائرة البحث كتنحصر في الكتابات التي ٌ
ٌ

صية ،كا ٌف اختمفت تحميبلتيا كمنطمقاتيا .كىذه الدائرة تتش ٌكؿ
غكية كتشكبلتو ٌ
الن ٌ
تحقٌقاتو المٌ ٌ
بدكرىا مف ثبلثة حقكؿ معرفية :الببلغة ،المنطؽ ،المٌسانيات".

أساسياتيا في صيغتيا
فبالنسبة لمببلغة نعثر عمى (طركس) قد تحدث عمى كثير مف
ٌ
التقميدية عند (أرسطك) مثؿ :أنكاع الخطاب (االستشارم ،القضائي ،القيمي) ،كتحدث عف
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بنية الخطاب مف خبلؿ طرؽ إعداده كتنظيمو كبيانو ...ككذا عف عبلقة الحجاج بالطرؽ
نقدية
المنطقية كالقياس كاالستقراء ،ىذه
التقنية
أساسيات ٌ
قدـ (طركس) إزاءىا مبلحظات ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

أف النمكذج الحجاجي الببلغي التٌقميدم نمكذج مثالي معيارم؛
يقكؿ" :مف ك ٌؿ ما ٌ
تقدـ يبدك ٌ
السفسطائية .مف ىنا
الخطابية ،كدحض المغالطات
يسعى باألساس إلى محاربة األالعيب
ٌ
ٌ
االستداللية
التقميدية في كضع معايير لمخطابات ك مقاماتيا كطرقيا
ىـ الببلغة
ٌ
ٌ
انحصر ٌ

التمييز بيف المقبكؿ مف الحجج ،كبيف ما يصدر عف نكايا االستغبلؿ كالتسخير ،بمعنى ٌأنيا
ك ٌ
بعيدا
تؤسس لشكؿ خطابي معيارم،
كانت
كترسـ الخطكط الكاجب عمى الخطيب اتٌباعيا ،ن
ٌ
ٌ

تقعد لما ينبغي أف يككف ،كتتجاىؿ
الخطابية
أم كصؼ أك تفسير لمممارسة
ٌ
ٌ
الفعميةٌ .إنيا ٌ
عف ٌ

كمتعاليا ،كيصبح الحجاج ركاما مف
جاىز
نا
الكائف كالمحتمؿ ،بصكرة يصبح معيا الخطاب
ٌ

االستداللية ،قد ال تفيد في ال ٌشرح التٌعميمي لنصكص كأمثمة مصنكعة
الحجج كالطرؽ
ٌ

الخطابية كتفسير آلياتيا
يمكنيا مف كصؼ التٌفاعبلت
إليضاح الغايات التٌ
صنيفية ،كىذا ال ٌ
ٌ
ٌ
1
أف ىاتو الببلغة مدينة
جره إلى المتابعة
كطرؽ اشتغاليا"  .كىذا ٌ
ٌ
االبستمكلكجية ،إذ يرل ٌ
النقد ٌ

مف حيث اإلكماؿ كالتصحيح إلى أعماؿ (بيرلماف) يقكؿ" :تكاد الببلغة تككف مدينة ألعماؿ

(بيرلماف) في إحيائيا كتحديثيا ك بعثيا مف جديد ،كاخراجيا مف متاىات التٌصنيؼ كالتٌبسيط؛
تكسيعا؛ كحاكؿ أف
إذ ارتبطت ج ٌؿ أعمالو بالببلغة ،شرحا كتطبيقا ،أك تحيينا كمراجعة ك
ن

الفمسفية
الببلغية أداة لتفسير كتحميؿ غيرىا مف الظكاىر الفكرية،
النظرية
يجعؿ مف ٌ
ٌ
ٌ

تصكر نظرم لمحجاج ،كالدفاع عف
القانكنية بالخصكص .مف ىنا تكلٌدت حاجاتو إلى بناء
ك
ٌ
ٌ
القانكنية " .كيمخص (طركس) أكجو
الببلغية كالفمسفية ك
أىميتو كجدكاه عمى ضكء المفاىيـ
ٌ
ٌ
ٌ
الخطابية
قنيات
لمانية ٌ
ٌ
لمنمكذج األرسطي فيقكؿ" :الحجاج نظرٌية تدرس التٌ ٌ
المجاكزة البر ٌ
 -المرجع نفسو  ،ص  12كما بعدىا.
 -1المرجع نفسو  ،ص .24
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العقمية
تنصب الممارسة عمى الحجج
حجاجية ،كتفحص شركطيا كآثارىا ،إذ
ككظيفة
ٌ
ٌ
ٌ

يبية كعمى قضايا ترجع إلى الرأم ك تكاجو الجانب البلعقبلني مف رغبات كمصالح
كالتجر ٌ

ذاتية
مما يكجب التٌمييز بيف البرىنة المستقمة عف الذات ،كبيف الحجاج كممارسة ٌ
كأىكاء؛ ٌ

كتتجو لئلفحاـ
الحجاجية
العممية
اجتماعية...
جدلية ،تنطمؽ مع أطركحة أك ٌ
ضدىاٌ ،
عممية ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يتعدد فييا
لتقكية االنخراط أك تقميصو
أك اإلقناع،
كيتحرؾ الحجاج داخؿ بنية حكاريةٌ ،
ٌ
ٌ

خطابيا
خارجيا ،كبيف ككنو بناء
كيفيا ،كيختمؼ بيف ككنو كاقعا
كميا،
ٌ
ٌ
كيتنكع ٌ
المخاطب ٌ
ٌ

فعاليتو مف
اصمية
أحادية ،مف الخطيب إلى المتمقي  ...يكتسب الحجاج ٌ
ٌ
كيتحقٌؽ في بنية تك ٌ
الضركرة
السمطة داخؿ المجتمع  ...تحتٌـ ٌ
السياؽ االجتماعي ،كيستقي شر ٌ
عيتو مف مالكي ٌ

الحجاجية لتطكير معرفتنا بالمجاالت التي ال تسعفنا
النظرٌية
معرفية ك
تبني ٌ
المنيجية ٌ
ٌ
ٌ
ال ٌ

تعرض
المناىج
ٌ
العممية الصارمة في اإلحاطة بيا"  ،إالٌ ٌ
أف ىذا الجديد الذم قدمو (بيرلماف) ٌ

األرسطية فقط ،فالحجاج كما يرل
الحجاجية
لو (طركس) ناقدا ،إذ اعتبره تنظيما لمممارسة
ٌ
ٌ

حجاجية ،ك كذا
تقنيات
ليعدؿ مكقفو
مازاؿ يتٌجو مف المخاطب إلى المتمقي ٌ
ن
ٌ
مستندا عمى ٌ
الخطابية ،يقكؿ
مقاكما لبلنحرافات
االجتماعية ،كالحاؿ ىذه ،مازاؿ الحجاج في عمقو
المكانة
ٌ
ٌ
ن

أحادية
جدلية
خطابية
أما مكاجية
ٌ
ٌ
ٌ
(طركس) مدقٌقا نقده" :يضعنا نمكذج (بيرلماف) إذف ٌ

الحجاجية كمكانتو
تقنياتو
الكجية ،ترتبط
ٌ
بقضية أك أطركحة ،يستند فييا الخطيب عمى ٌ
ٌ
يعززه .كىك بيذه الصيغة ال يعدك أف يككف إعادة تنظيـ
االجتماعية ٌ
ليعدؿ مكقؼ المتمقي أك ٌ
ٌ

لمتٌصكر الببلغي التٌقميدم .فبل تزاؿ كظيفة الحجاج في العمؽ ،تتمثٌؿ في مقاكمة االنحرافات

اصمية (الخطيب -المتمقي) اليادفة إلى
ا
لخطابية ،كال يزاؿ يستند عمى نفس العبلقات التٌك ٌ
ٌ
المكجية لمتٌأثير إالٌ الحجج كما صنفتيا
الحجاجية
التقنيات
إحداث تعديؿ في األذىاف .كما
ٌ
ٌ
ٌ

جدلية ك تتٌجو لتحقيؽ ىدؼ
عممية ٌ
قنيات أصبحت تنتظـ في ٌ
أف التٌ ٌ
الببلغة التقميدية .صحيح ٌ

خطابية منظٌمة .لكف كيؼ تشتغؿ؟ كيؼ
نتصكر الفعؿ الحجاجي آلة
مما يجعمنا
ٌ
ٌ
محددٌ ،
ٌ
 -المرجع نفسو ،ص .25 ،22
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شمكليتيا؟ ما مدل قدرتيا عمى كصؼ كتفسير
ائيتيا ك
تنتظـ داخؿ ىذه
ٌ
العممية؟ ما مدل إجر ٌ
ٌ
الحجاجية
فعالية اآللة
أف (بيرلماف) ف ٌكر كناضؿ مف أجؿ إثبات
الظكاىر
ٌ
ٌ
ٌ
الخطابية؟ يبدك ٌ

كلكٌنو لـ يأخذ الكقت الكافي لبنائيا كتشغيميا". 

المنطقية المتمثٌمة في أعماؿ (تكلميف كغراس كفينك) فقد استنتج":
لمناحية
أما بالنسبة
ٌ
ٌ
ٌ

المنطقية قد حاكلت أف تعيد االعتبار لمحجاج
أف المقاربة
النماذج الثبلثة ٌ
نستنتج مف ٌ
ٌ
المقدمة ٌ
طبيعيا يختمؼ عف المنطؽ الصكرم الرياضي
في مقابؿ البرىنة؛ كأف تبني منطقا حجاجيا
ٌ

التقميدية؛ غير ٌأنيا انشغمت ببناء ىذا المنطؽ ،كبرسـ حدكده ،كآليات اشتغالو
كعف الببلغة
ٌ
ائية
نسبيا ،إلى الكظيفة اإلجر ٌ
مما جعميا تفتقر ٌ
اىتمت بالخطاب الحجاجي ذاتوٌ ،
مما ٌ
أكثر ٌ
التحميمية".

التداكلية المدمجة
سانية فقد قسميا إلى قسميف:
بالنسبة إلى المقاربات
أما ٌ
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

داكليات المدمجة  -لدل ديكرك كأنسككبر -مفيكـ الحجاج باعتباره
كالتي قاؿ فييا":تتناكؿ التٌ ٌ

الداللية لمكصؼ الداللي ،بالتٌركيز عمى المحتكل
لسانية تخضع كغيرىا مف الظكاىر
ظاىرة
ٌ
ٌ

التركيبية مباشرة .كتشتغؿ ىذه اآللة في كصؼ الفعؿ
كربط المستكل التٌداكلي بالبنية
ٌ
ائية ،فتسند إلى المقكالت
الحجاجي ،استنادا عمى سمسمة مف المفاىيـ
األكلية كاألدكات اإلجر ٌ
ٌ

الحجاجية؛ ثـ
اعتمادا عمى القكانيف
كتحكؿ المحتكيات
تخصصيا كتصكرنيا،
محتكيات
ن
ٌ
ٌ
ٌ
المكجية لتحقيؽ فعؿ الحجاج ...كيعمؿ (مكشمر) عمى
الحجاجية الشاممة
تستنبط الكجية
ٌ
ٌ

داكليات المدمجة ،بتبني منطمقاتيا كمفاىيميا
تكسيع كتطبيؽ كاعادة صياغة نظرٌية التٌ ٌ

لسانية أعقد مف الجممة ،ليجعؿ منيا آلة
األساسية؛ كيسير بيا نحك ظكاىر
كتصكراتيا
ٌ
ٌ
داكليات المدمجة في بناء آلة نظرٌية
لكصؼ البنيات
ىـ التٌ ٌ
ٌ
الحجاجية الحكارية .لقد انحصر ٌ


المنطقية كالمٌسانية ،ص .25
الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية ك
النظرية
 محمد طركسٌ ،ٌ
ٌ
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أما بالنسبة لتقسيمو الحجاجي الثاني المرتبط بنظرٌية أفعاؿ المٌغة
.
لمكصؼ الداللي"
ٌ

غكية ،سكاء ربطتو
فيستجمعو مختزال" :تكاد كؿ ىذه ٌ
النماذج تندرج في نظرية األفعاؿ المٌ ٌ
خطابيا ،يتجسد في
فإنيا تجعؿ منو نشاطا
باإلقناع أك بالخبلؼ أك بالمعرفة أك باليكياتٌ ،
ٌ

قضية
تنظيمية لمخطاب ،تنطمؽ مف
اتيجية
فعؿ
ٌ
ٌ
مكسع ،يستغؿ كاستر ٌ
ٌ
لغكم مركب أك ٌ

القكة
(حدث) ،كتحمؿ مكقفا أك أطركحة؛ فتنظٌـ الحدث،
ٌ
كتكزع أفعالو ،مستندة عمى ٌ

ظؼ كؿ
غكية
الضمنية المنجزة المحترمة لشركط اإلنجاز ،كتك ٌ
ٌ
الحجاجية لؤلفعاؿ المٌ ٌ
ٌ

التفاعمية ،ىكذا تسير عمى خطٌ تصاعدم جدلي نحك ىدؼ
السياقية
النصية
المعطيات
ٌ
ٌ
ٌ

المتجمية ،بيذا تككف نظرٌية
الخفية ك
محدد ،كاصفة الفعؿ المٌغكم الحجاجي في كؿ تحقٌقاتو
ٌ
ٌ
ٌ

الحجاجية".
اتجيات
ٌ
كصفية بنيكية تصؼ البنيات كاالستر ٌ
ٌ



النماذج
النقكد
صنؼ بيا (طركس) ٌ
الخاصة التي ٌ
إذف ىاتو ىي األكصاؼ ك ٌ
ٌ

الحجاجية التي رآىا أكثر ارتباطا بالخطاب ،إذ؛ مف خبلؿ ىاتو األكصاؼ كالنقكد المنظٌمة
ٌ
مرة أخرل؛
لسانية كراصدة لحدكدىا
لمنماذج في إطارات
ٌ
منطقية ك ٌ
ببلغية ك ٌ
ٌ
التحميمية نجده ٌ

النمكذج األقرب لمخطاب .فيككف لو بذلؾ خيار
النماذج ٌ
ليبيف مف كؿ ىاتو ٌ
يدعك نفسو ٌ
منيجية التٌبني كاإلقصاء التي مارسناىا في
يتكافؽ مع مفيكمو لمخطاب ،يقكؿ" :انسجاما مع
ٌ
بداية تحديدنا لخريطة الحجاج ،كحصرناىا في المقاربات الثبلث ،باعتبارىا أقرب إلى

عامة ،ال مجاؿ لتفصيؿ
الخطاب ،كاعتبا ار لككف الخطاب ٌأيا كاف تحقٌقو ،يممؾ خصائص ٌ
لنبيف المقاربة األكثر قدرة
تقنية اإلقصاء كالتٌبنيٌ ،
القكؿ فييا في ىذا المؤلؼ ،نمجأ إلى نفس ٌ


مطبقا األمر" :فإذا اعتبرنا الخطاب
عمى كصؼ كتفسير الخطاب ".كانطبلقا مف ىذا يقكؿ ٌ

اصميا ،يتفاعؿ مع سياقاتو المختمفة ،كيممؾ القدرة عمى تحريؾ أك خمؽ
ذاتيا كتك ٌ
قكليا ٌ
نصا ٌ
 -محمد طركس ،النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمٌسانية ،ص .152
 -المرجع نفسو  ،ص .117
 -محمد طركس ،النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمٌسانية ،ص .117
255

الفصلّالثالثّ:منيجيةّالتحميلّاألحاديّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيةّالعربيةّالحديثةّأبوّبكرّ
العزاويّومحمدّطروسّورشيدّالراضيّومحمدّالعمريّأنموذجا

تفاعمية ،كىما
ككفاية
أف الخطاب نشاط لغكم حجاجي ذك قدرة تأثيرٌية
ٌ
ٌ
التٌفاعؿ ،أم ٌ

خطابية
الحجاجية ،كىي كظيفة
خاصيتاف ال تتحقٌقاف إالٌ بفضؿ الكظيفة
تفاعمية تقيـ جدالن
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

النمكذج الحجاجي الببلغي ،لككنو نمكذجا
النص ك السياؽ كالذكات
القكلية ،تركنا ٌ
بيف ٌ
ٌ
الخطابية ،كأبعدنا المقاربات
صية كالممارسة
تصنيفيا ،ال يربط الحجج
المصنفة بالعبلقات ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ

سانية األقرب مف
المنطقية ،التي انشغمت ببناء المنطؽ الحجاجي ،كتبنينا المقاربة المٌ ٌ
ٌ
الحجاجية عمى
غكية
الخطابية" .كيضيؼ (طركس)
الممارسة
ٌ
مفضبل نظرٌية األفعاؿ المٌ ٌ
ٌ
ٌ

ألنيا
داكليات المدمجة قائبل
سانية نحتاج أيضا إلى الحسـٌ ،
حاسما" :لكف داخؿ المقاربة المٌ ٌ
التٌ ٌ
ن
داكلية المدمجة ،كاف كانت تعتبر السمكؾ
في الكاقع مقاربتاف مختمفتاف كمتفاكتتا
الكفاية ،فالتٌ ٌ
ٌ

ألنيا آلة
الحجاجي سمككا
فإنيا لـ ٌ
النمكذج الكؼء لتحميؿ الخطاب الحجاجيٌ ،
تقدـ ٌ
متنامياٌ ،
ٌ

مما يقتضي
الذاتية ك
الداللي ،كأغفمت جكانب الخطاب
نظرٌية لمكصؼ ٌ
السياقية ك التٌ ٌ
ٌ
ٌ
فاعميةٌ ،
بل
النشاط الحجاجي فع ن
تعتبر ٌ
تركيا بدكرىا ،كاالنصراؼ إلى نظرٌية األفعاؿ المٌغكية ،كلككنيا ٌ
اتجية
بنيكيا
كس نعا يتفاعؿ بحدث لغكم ،كينظٌمو
كتفاعميا ،كيشتغؿ كاستر ٌ
ٌ
ٌ
لغكيا مركبا أك م ٌ

سياقية ،تخضعيا لمنشاط الكمٌي لمفعؿ
خصكصية
إقناعية ،تنظٌـ الحجج كتعطييا
خطابية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

حد بعيد
غكية  ،كنعتبرىا نظرٌية لمخطاب ،مؤىمة إلى ٌ
المٌغكم؛ تجعمنا نتبنى نظرٌية األفعاؿ المٌ ٌ
الخطابية".
الحجاجية
اتيجيات
ٌ
ٌ
لكصؼ البنيات االستر ٌ

ثالثاّ:الخطابّالحجاجيّالمسانيّعندّرشيدّالراضيّ:
ّ-1رشيدّالراضيّمنّخاللّكتابّالمظاىرّالمغويّةّ:تبنى الباحث رشيد الراضي المدرسة
التقنية التٌي يتزعميا الفرنسياف (أكزفالد دكرك كجكف كمكد
الحجاجية المٌسانية
ٌ
ٌ

الحجاجية
غكية لمحجاج  -مدخؿ إلى
ٌ
أنسككمبر) ،كذلؾ مف خبلؿ كتابو" :المظاىر المٌ ٌ
 -المرجع نفسو  ،ص .111
 -المرجع نفسو  ،ص .111
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الحجاجية
اإلشكالية
كيفية تعاممو مع
ٌ
ٌ
المٌسانية  ،"-كيظير لممتعامؿ مع الكتاب ٌ
ميميفّ :
المٌ ٌ
سانية كذلؾ في مظيريف ٌ

ّتوضيحّالنّظريةّفيّإطارّبرنامجياّالبنيويّالنّسقي.ّقراءتياّفيّنسقياّابستمول ّوجيّاّ ّوتاريخيّاّ.لمنظرٌية ،إذ ذكر
بدأ رشيد الراضي خطابو بالحديث عف األمكر
يخية ٌ
االبستمكلكجية كالتار ٌ
ٌ

النقكد التٌي مكرست عمى
المراكز التي بنت منيا
ككأنو يشير إلى ٌ
سانية أمكرىاٌ ،
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

سانية مف أصميف
تكجو
المبادئ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
المنيجية كالفركض .يقكؿ الراضي" :ينحدر ٌ
ٌ
سانيات ،كالتي تكلٌدت نتيجة إخفاؽ المقاربات
اثنيف ،أحدىما تمثمو ٌ
داكلية في المٌ ٌ
النزعة التٌ ٌ

غكية ،كالثاني تمثٌمو أعماؿ الخطابة الجديدة مع رائدييا (شايـ
الصارمة لمظاىرة المٌ ٌ
الصكرٌية ٌ
بيرلماف ك أكلبريخت تيتيكا) ،كالتي بدكرىا تخمقت بفعؿ إخفاؽ المحاكالت الصكرية لنمذجة

التدليمية"ّ.
الفاعمية
ٌ
ٌ
الفرضيات كالنتائج ،لتنتج
صحح كركجع مف حيث المبادئ ك
كىذا االنتساب لتمؾ المدارس
ٌ
ٌ
خصكصية
عف ذلؾ مدرسة خاصة بنفسيا قادىا (دكرك كأنسككبر) ،يقكؿ (الراضي) حكؿ
ٌ

أف ىذا االنتساب ال يعني الكفاء الحرفي ألطركحات ىذه المدارس ،فقد
ىاتو المدرسة" :غير ٌ

لتتمكف بفضؿ ذلؾ مف
سانية مجاكزة
مثمٌت
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
حقيقية لكثير مف ىذه األطركحات ٌ
كمتميز بخطة عممو ،درس ينطكم عمى
رسـ معالـ دقيقة لدرس جديد مستقؿ بمكضكعو
ٌ

الفمسفية في المٌغة ليمحقو بحظيرة
النظرٌيات
نضج نظرم معتبر يكشؾ أف يخرجو مف دائرة ٌ
ٌ


السمكؾ االبستمكلكجي
)
اضي
ر
ال
(
ضبط
كقد
.
سانية المضبكطة"
الممارسات
العممية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

لمنزعة
الكبلسيكية فقاؿ" :لقد تمثمٌت مجاكزة
داكلية
سانية ٌ
ٌ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ٌ
لمنظرٌية تجاه التٌ ٌ
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج  -مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية  ،-ص .73
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج -مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية  ،-ص.73
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الدراسات
داكلية
الكبلسيكية في جيكد التٌنسيؽ كالتدقيؽ لممشركع العاـ لمتكجو التٌداكلي في ٌ
ٌ
التٌ ٌ
التداكلية
الدالليات
التداكلية أك باألحرل
سانيات
أف
ٌ
ٌ
ٌ
الميمة التي سعت المٌ ٌ
المٌ ٌ
غكية ،فمعمكـ ٌ
ٌ

الداللي بعدما كانت ىذه الكقائع تعتبر
لمقياـ بيا ىي إدماج الكقائع
الدرس ٌ
التداكلية في قمب ٌ
ٌ
ٌ
سانيات بصمة ،إذ
رجية ال ٌ
تمت إلى مكضكع المٌ ٌ
في المنظكرات الصكرٌية مجرد معطيات خا ٌ

لعمميات النمذجة كالصكغ
الطيعة
التركيبية
تقصر ىذه المنظكرات نظرىا عمى البنيات
ٌ
ٌ
ٌ
يتحرج مف كصؼ
سانيات المعاصرة
إف أحد أنصار ىذه النزعة في المٌ ٌ
الصكرم ،حتٌى ٌ
ٌ
ٌ
التداكلية بككنيا مزبمة المٌسانيات" .كبالنسبة لمجاكزتيا ألعماؿ الخطابة الجديدة يقكؿ
ٌ

الحجاجية ألبحاث الخطابة الجديدة
سانيات
ٌ
"أما مجاكزة المٌ ٌ
(الراضي) بطريقة ابستمكلكجيةٌ :
فقد تمثٌؿ في تعميؽ أطركحتيا المركزٌية المتمثٌمة في تأكيد نكع مف التٌداخؿ بيف الكقائع مف

أف
جية ،كالذكات المتفاعمة
ٌ
حجاجيا مف جية أخرل ،فقد أجاد (بيرلماف كتيتيكا) في التأكيد ٌ

متمكنة بسيركرة التذاكت القائـ بيف
الكقائع تحضر في سياؽ التٌفاعؿ الخطابي الحجاجي ٌ
القيـ التٌي تؤثٌث فضاء التٌكاصؿ بينيما ،بحيث
المتكمٌـ كالمخاطب .كمصبكغة
بالمعايير ك ٌ
ٌ

بأف
يبطؿ الحديث عف كقائع خالصة كمجردة كمبرأة مف
الذاتية كالتٌ ٌ
ٌ
ذاكتية ،كاذا شئنا القكؿ ٌ

فاعمية يمكف االصطبلح عمييا بالتذكيت تطاؿ الكقائع فتشحنيا كتغمفيا في سياؽ
ىناؾ
ٌ

التصكر الذم جاءت بو الخطابة الجديدة
أف ىذا
التٌفاعؿ الحجاجي"  .كيضيؼ" :صحيح ٌ
ٌ

متقدمة في الكشؼ عف حقيقة
يجسد ثكرة
حقيقية في فيـ العبلقة بيف اإلنساف كالعالـ كخطكة ٌ
ٌ
ٌ
حجاجيا عمى كجو
عمكما ،كالمتفاعمة
التٌفاعؿ الذم يحدث بيف الذكات المتكاصمة
ٌ
ن
يخص
حد الكفاء بطمكح (ديكرك كأنسككمبر) فيما
الخصكص ،إالٌ ٌأنو لـ يصؿ مع ذلؾ إلى ٌ
ٌ
طبيعة العبلقة بيف الكقائع كالخطاب في سيركرة التفاعؿ الحجاجي".

 -المرجع نفسو ،ص.17
 -المرجع نفسو ،ص.11
-رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج -مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،-ص.11
258

الفصلّالثالثّ:منيجيةّالتحميلّاألحاديّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيةّالعربيةّالحديثةّأبوّبكرّ
العزاويّومحمدّطروسّورشيدّالراضيّومحمدّالعمريّأنموذجا

لساني جديد صعب المناؿ
انطبلقا مف ىذا تمكقع (دكرك كأنسككمبر) في إطار عمؿ
ٌ
التداكلية المعثكر
كاف في السابؽ يتع ٌذر مف دراستو؛ كىذا العمؿ تمثٌؿ في تفسير المعطيات
ٌ
سانية مسككنا
لسانيا .يقكؿ (الراضي) في األمر" :جاء تكجو
عمييا في بنية المٌغة
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

تعييف مكضكع االشتغاؿ
النكع مف ٌ
بياجس التٌدقيؽ كالتٌنسيؽ ليذا ٌ
الدراسة ،فكاف التٌدقيؽ في ٌ
تتيسر
محصكر في تمؾ المعطيات
نا
الذم سيغدك
ٌ
التداكلية التي تنطبع في بنية المٌغة ،كمف ثـ ٌ

لسانية مممكسة ،بؿ أكثر مف ذلؾ سيصرؼ ىذا التٌكجو عنايتو كمٌيا إلى
معالجتيا معالجة
ٌ

الحجاجية ال
بالفاعمية
التداكلية ،كىي التٌي تتٌصؿ
المعطيات
مظاىر أكثر تحديدا ضمف ىذه
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الخطة الدقيقة التي سيسير في
النظرٌية ليذا التكجو ،ك ٌ
بتعييف الحدكد ٌ
غير ،ككاف التٌنسيؽ ٌ
داكلية المدمجة في صكرتيا المدقٌقة كالمنسقة ،كالخطكات المضبكطة التي
ضكئيا مشركع التٌ ٌ
عامة ،إلى االندراج في سمؾ األبحاث
داكلية مف مجرد تأمبلت
ٌ
ستقكد إلى تحكيؿ التٌ ٌ
فمسفية ٌ


سانية
العممية ٌ
الناضجة"  .ىكذا أدمج التٌداكؿ في الداللة كصار يخضع لمعايير المعالجة المٌ ٌ
ٌ

الخاص الذم
كىذا إطار عاـ لمتٌحميؿ افتتحو كؿ مف (دكرك كأنسككمبر) ،لكف إطارىما
ٌ

تمكقعا فيو مف جراء ىذا التٌصحيح الذم منذ قميؿ ىك التٌحميؿ الحجاجي ،إذ كقائع المٌغة ىي

حجاجية في أصميا يقكؿ الراضي" :فالبحث الفعمي في الحجاج بصكرتو التي تنعكس
كقائع
ٌ
أف
الصياغة المٌ ٌ
سانية لمكقائع يكشؼ عف حقيقة أعمؽ مف ذلؾ بكثير ،كىي ٌ
كتنطبع في ٌ
ألف المٌغة في مجمميا ليست
صياغاتيا المٌ ٌ
التٌمايز بيف ىذه الكقائع ك ٌ
سانية غير مكجكد أصبلنٌ ،

حجاجية متٌصمة ،أك بعبارة أخرل تحكيؿ حجاجي
حركية
سكل ترجمة لمكقائع في سياؽ
ٌ
ٌ
السياؽ
لمكقائع ،بحيث يككف كؿ استعماؿ لمٌغة ىك في ٌ
حد ذاتو حجاج بغض ٌ
النظر عف ٌ

مؤصؿ في األنسجة
أف الحجاج
الخارجي ليذا االستعماؿ كأغراضو المخصكصة ،ماداـ ٌ
ٌ

أف ىاتو األمكر
القاعدية لمٌغة" ،1كقد حمٌؿ الراضي أبعاد ىذا األمر
ٌ
ابستمكلكجيا كجعؿ يقكؿ ٌ
 -المرجع نفسو ،ص.11
1
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بنيكية
نامجية عند (دكرك كأنسككمبر) لمشركع (دك سكسير) البنيكم ،كلكف
ٌ
ىي أىداؼ بر ٌ

سانية
قدـ الراضي عنكانا الفتا في ىذا ال ٌشأف ىك
بصيغة
تداكلية .كازاء ىذا ٌ
"الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

بنيكية ،فيك يرل
البنيكية" .إذ يق أر (الراضي) الظٌاىرة
المنيجية
ك
الحجاجية عند (دكرك) قراءة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية
بنيكية؛ ك
تداكلية
تحميؿ (دكرك) ممكقعا في الحضف البنيكم ،فيي كاألمر كذلؾ
ٌ
ٌ
ٌ

حجاجية في البرنامج البنيكم الصكرم ،كيرل (الراضي) ىذا األمر مف حيث
بنيكية؛ ك
ٌ
ٌ
الصعب ىذا ،باالستفادة مف البرنامج (السكسيرم)
ٌ
األىمية ٌ
بأف؛ (دكرك) كسب رىاف التٌحميؿ ٌ

سانية لـ يكف ليتحقٌؽ دكف االستناد إلى
صكر الذم بمكرتو
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
يقكؿٌ " :
إف ىذا التٌ ٌ

األصمية
الخمفية ىي بالذات المنيج البنيكم في صكرتو
منيجية كنظرٌية صمبة ،كىذه
خمفية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

كما أرسى معالميا (فرديناند دك سكسير) في بداية القرف العشريف مف خبلؿ كتابو دركس في

الستينات يدافع عف
المٌ ٌ
العامة ،فمف المعمكـ ٌ
أف (دكرك) ظ ٌؿ منذ أعمالو المب ٌكرة أكاخر ٌ
سانيات ٌ
بمعية آخريف في شرح ىذا المنيج كتكضيح
غكية فألٌؼ
ٌ
قيمة المقاربة البنيكية لممظاىر المٌ ٌ

الدرس المٌساني ،كحيف بدأت األبحاث تتٌجو إلى تأسيس نظرٌية "الحجاج
أكجو استثماره في ٌ
سيستمر) كثيؽ الصمٌة بيذا المنيج ممتزما
أف االشتغاؿ سيككف (أك باألحرل
في المٌغة" سنجد ٌ
ٌ


المنيجية
اكية ك
فالتداكؿ
كعميو
،
بقكاعده كمبادئو"
ٌ
تيرب منو المٌسانيكف لسبب ٌأنيـ لـ يجدكا الز ٌ
ٌ

التي يحممٌكنو بيا ،فتعذركا دراسة ،كلما نقكؿ تعذركا يعني ٌأنيـ لـ يجدكا الجياز الكاصؼ

متفرقة كغير
العممي ٌ
الدقيؽ .كلذلؾ نجد االجتيادات التٌ ٌ
داكلية التي قبؿ (دكرك اجتيادات ٌ

نسقيا ،أم لـ يعثر عمى بنيتيا التي تحكميا ،فكاف يكصؼ الدرس التداكلي كقتئذ
منسجمة ٌ

سانية يصب في السعي الحثيث
الرىاف األكبر
بالدرس
لمحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ٌ
العصي ،كعميو" :كاف ٌ
عصيا عمى الصكغ البنيكم ،ككثيؽ
الدرس التٌداكلي الذم كاف يكصؼ عادة بككنو
لتحكيؿ ٌ
ٌ
لخارجية ،إلى درس يتٌخذ مف بنية المٌغة مكضكع
اقية ا
الصمة بالمعطيات
ٌ
السي ٌ
المقامية ك ٌ
ٌ
ٌ
-رشيد الراضي ،الحجاجيات المٌسانية كالمنيجية البنيكية ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو،ج  ،4ص.13
 -المرجع نفسو ،ص .21
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غكية
اشتغالو بدؿ االنكباب عمى ىذه
المعطيات المختمطة التي ال ٌ
تمت بصمة إلى الظٌاىرة المٌ ٌ
ٌ

عمميا يتمتٌع بحد أدنى مف االنسجاـ
مكضكعا
الفعمية ،بؿ كال تش ٌكؿ في ذاتيا
في حدكدىا
ٌ
ٌ
ن

التحكؿ إلى مكضكع عممي يمكف
كالكحدة المٌتيف بدكنيما ال تكتسب الما ٌدة المدركسة شرط
ٌ
1
قدـ (الراضي) إثباتات نقميا مف خبلؿ
مباشرتو بطرائؽ المعالجة
العممية المتعارفة"  .كقد ٌ
ٌ

التقنية لخطاب (دكرك كأنسككبر) كمٌو ،فقراءتو لـ تكف مبتكرة
يخية
قراءتو
ٌ
االبستمكلكجية التار ٌ
ٌ
النحك
أك مكجية بكتاب أك اثنيف ،فقراءتو كانت شاممة؛ كيمكف أف تتكالى إثباتات ذلؾ عمى ٌ

مستشيدا بتصريح (دكرك) ذاتو" :ففي مقاؿ استرجاعي لمسار ىذا
التٌالي؛ إذ يقكؿ (الراضي)
ن
أف أحد األىداؼ التٌي كاف الدرس الحجاجي المٌساني يتطمٌع باستمرار
التٌكجو ،يذكر (دكرك) ٌ
لمبنيكية السكيسرٌية
العاـ
يتسؽ مع اإلطار
ٌ
لتحقيقيا يتمثٌؿ في إنجاز كصؼ داللي لمجمؿ ٌ
ٌ

غكية بكحدات خارجة عف
ألم كصؼ يمحؽ الكحدات المٌ ٌ
الرفض الحاسـ ٌ
كىك ما ٌ
يفسر ذاؾ ٌ
عنو المٌغة في سياؽ الكصؼ المٌساني
المٌغة ،أك بعبارة أخرل يحتكـ إلى" الكاقع" الذم تتحدث ٌ

يقية حكؿ طبيعة المٌغة
ككما
نا
دكف أف يعني ذلؾ مف جانب آخر
بخمفيات ميتافيز ٌ
ٌ
اختيار مح ن

إف ىذا االختيار البنيكم -كما يؤ ٌكد دكرك-
يرل فييا عالما مستقبلن كغريبا عف باقي العالـٌ .
أف العبكر إلى"
مسكغاتيا مف مبادئ
ينطمؽ فقط مف اعتبارات
ٌ
ٌ
عممية تؤ ٌكد ٌ
منيجية تستمد ٌ

غكية ذاتيا ،أك تمؾ
يتـ إالٌ عبر التٌمثبلت ،سكاء تمؾ التٌي تحصؿ عبر
الفاعمية المٌ ٌ
ٌ
الكاقع" ال ٌ
الجمية
التي تثمرىا مختمؼ عمكـ الطبيعة أك الفكر" .كعميو فمعالـ التٌكافؽ كثيرة نذكر منيا
ٌ

المتأمؿ لكتاب (دم سكسير)
جمية ،إذ
فعف طريؽ
سانية تظير مكاطف التٌكافؽ ٌ
العبلمة المٌ ٌ
ٌ
ٌ

أف (دم سكسير)
(محاضرات في المٌسانيات العامة) كىك أمر متٌفؽ عميو عند الدارسيف" ،يجد ٌ

سانية عف طريؽ داليا كمدلكليا ككفٌر ليذا إجراءات
قاـ بتقديـ كصؼ نسقي لمعبلمة المٌ ٌ

االستبداؿ كالتٌكزيع ،كىذا لفيـ الجممة .كألجؿ فيـ الخطاب جعؿ (دكرك) الجممة كحدتو الدنيا
 -1رشيد الراضي ،الحجاجيات المٌسانية كالمنيجية البنيكية ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج  ،4ص.23،22
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أف
في الكصؼ الداللي بدؿ العبلمة عند (دم سكسير) ،يقكؿ الراضي" :فمف المعمكـ ٌ

سانية كصفا
بميمة
سانيات
(سكسير)
أساسية ،كىي العمؿ عمى كصؼ العبلقة المٌ ٌ
ٌ
خص المٌ ٌ
ٌ
ٌ
لسانية خالصة
قيـ
نسقيا مستقبل عف استعماالتيا
ٌ
الكبلمية ،كذلؾ بالعمؿ عمى إسناد ٌ
ٌ
داخميا ٌ
ٌ

ليذه الكحدات المؤلٌفة مف الداؿ كالمدلكؿ (المصطمحيف المٌذيف ارتضاىما (سكسير) لئلشارة
التصكر
لسانية كىما عمى التكالي الصكرة
التككينييف لك ٌؿ عبلمة
إلى العنصريف
ٌ
ٌ
ٌ
السمعية ك ٌ

تـ البحث
إف ىذه الفكرة ستجد ترجمتيا في
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
الذىني)ٌ .
سانية بشكؿ كاضح ،فقد ٌ

عف الكحدة التٌي ستككف المنطمؽ إلنجاز الكصؼ الداللي ،أم العنصر الذم سيقكـ مقاـ
سانيات السكيسرٌية ،كقد كجد (دكرك كأنسككبر) نفسييما مدفكعيف بتكجيو مف
العبلمة في المٌ ٌ

سانيات ٌإباف فترة
كليدية التي كانت تمثٌؿ ٌ
النمكذج العممي المييمف في مجاؿ المٌ ٌ
التٌقاليد التٌ ٌ
الداللية ،أم
لمدراسة
السبعينيات ،إلى التسميـ كالقبكؿ عمى نحك تمقائي باعتماد الجممة أساسا ٌ
ٌ
ٌ

إلييا كقاعدة ليذا الكصؼ تحتؿ مكقعا مناظ ار
الداللي كالتي
كحدة لمكصؼ ٌ
سيتـ ٌ
النظر ٌ
ٌ
يتـ إسناد المدلكؿ
لممكقع الذم تحتمو العبلمة في المٌسانيات السكسيرٌية ،كبالتالي ٌ
يتعيف أف ٌ

كقدـ
إلييا ،كىذا المدلكؿ ىك بالذات ما سيصطمح عميو "بالداللة" في
سانية" ٌ .
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ

كجو
أف (سكسير) ٌ
الراضي التٌكافؽ بصفة ٌ
فعمية عف طريؽ قيمة العبلمة كقيمة الجممة" :ككما ٌ

يتحدد في تمؾ
نا
عنايتو إلى البحث في قيمة العبلمة
معتبر ٌأنيا تتمثٌؿ في مدلكليا الذم بدكره ٌ

فإف (أنسككمبر
المبلمح
ٌ
االختبلفية ليذه العبلمة عف العبلمات األخرل ضمف نسؽ المٌسافٌ ،

تتحدد انطبلقا
أف ىذه القيمة ٌ
كدكرك سيكلياف) عنايتيما لمحديث عف قيمة الجممة ،كسيعتبراف ٌ
النسؽ ،أم نسؽ الجممة".
مف عبلقاتيا بالكحدات األخرل التٌي تشترؾ معيا في االنتماء إلى ٌ
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األفقية التٌي أحدثيا (دم سكسير) في جيازه
اكبية
كعف طريؽ العبلقات
ٌ
االستبدالية كالتر ٌ
ٌ

أفقيا ،أم؛ إحداث تآلؼ مف أجؿ تحقيؽ داللة لمجممة
التٌقني سمح بتأليؼ العبلمات
ٌ
عمكديا ك ٌ

منيجيا.
اصمية التي ارتضاىا (دم سكسير) مبدأ
ٌ
خاضعة لمكظيفة اإلخبارٌية التٌك ٌ

الصدؽ كالكذب
النظرية
كقد
اقتضي مف (دكرك) تصحيح ٌ
ٌ
منيجياٌ ،
ألف األمر يراعي شركط ٌ
ٌ
لمنظرٌية (إقحاـ التٌداكؿ
ك العكدة إلى ما كاف عميو التٌحميؿ .كعميو كمف أجؿ المبادئ الجديدة ٌ
الداللة كترشيح الحجاج ككظيفة ٌأكلى مركزٌية) كاالستبقاء بؿ الكفاء لمبدإ المحايثة اعتمد
في ٌ

إمكانية كركد
األفقية ،لكف الصعكبة التي انتبو إلييا (دكرك) كىي
كبية
ٌ
ٌ
(دكرك) العبلقات الت ار ٌ
سانية
السياقات
الخطابية ،أم ليا قدرة الكركد ،بخبلؼ العبلمة المٌ ٌ
ٌ
الجممة تقريبا في كؿ ٌ

يؤدم كفؽ ىذا إلى عدـ القدرة عمى
إف األمر ٌ
المفردة التي تتٌحكـ فييا شركط تكز ٌ
يعية دقيقةٌ .
الداللية .كحسـ (دكرك) األمر بإبداع
يحدد قيمتيا
اختصاص جممة بعينيا بمظير اختبلفي ٌ
ٌ

سانية ،كالمتمثٌمة في
الميمة الحاسمة
يقكؿ الراضي في ىذا" :ىنا بالذات تندرج
لمحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ٌ

حصر نمط التٌأليؼ الخطابي الذم ينبغي أخذه باالعتبار في الكصؼ المٌساني ،كذلؾ بالكجو
يميز بعضيا عف البعض اآلخر
الذم يصير معو مف الممكف القياـ بتحديد تراكبي لمجمؿ ٌ

سيتـ االعتماد عميو دكف غيره ىك الذم سيصطمح عميو
كىذا المممح التٌأليفي الخطابي الذم ٌ
الحجاجية التي تتبعيا ىذه
تحدد انطبلقا مف مجمكع التٌأليفات
أف داللة الجممة ٌ
ٌ
بالحجاج ،أم ٌ
الخاصة بك ٌؿ جممة" .كعميو يمكف
يتـ تعيينيا عبر تحديد اإلرشادات
ٌ
الجممة ،كىذه التٌأليفات ٌ

نظامية في خطاب (دكرك كأنسككبر) مف خبلؿ
لسانية
القبض عمى مفيكـ الجممة كعبلمة
ٌ
ٌ
مفيكـ اإلرشادات ،فالجممة في لبيا أم معناىا ما ىي إالٌ خبلصة لتمؾ اإلرشادات يقكؿ

بأنيا عبارة
عرؼ (دكرك) اإلرشادات في كتابو كممات الخطاب ٌ
(الراضي) عارضا األمر" :ي ٌ

معيف مف
عف مجمكعة مف التكجييات ٌ
تقدميا الجممة ألكلئؾ الذم يييمكف بتأكيؿ ممفكظ ٌ
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كضعية الخطاب عف المعطيات التي تفيد بصكرة ما في
ممفكظاتيا ،كتطالبيـ بالبحث في
ٌ
تعييف كظيفة ىذه اإلرشادات أيضا نجده
إعادة بناء المعنى المقصكد مف المتكمٌـ ،كفي سياؽ ٌ

بتعييف الخطكات التي ينبغي اتٌباعيا
إف اإلرشادات تقكـ ٌ
يقرر في كتابو "القكؿ كالمقكؿ" ٌ
ٌ

تتضمف ىذه اإلرشادات .كعمى
إلسناد معنى ليذا الممفكظ أك ذاؾ مف ممفكظات الجممة التٌي
ٌ

ىذا األساس تككف داللة الجممة ىي خبلصة إرشاداتيا ،أم تمؾ اإلرشادات التٌي تتضمنيا

ىذه الجممة كالتٌي تم ٌكف المخاطبيف مف إسناد المعنى لممفكظاتيا ،أم حيف ترد ىذه
االستعمالية المتنكعة ،ككذلؾ يككف المعنى الذم يمكف اشتقاقو مف
الممفكظات في سياقاتيا
ٌ
السياقات
عد ندا
المعبر عنيا في صكرة ممفكظات) مت ٌ
ٌ
ىذه الجممة ( ٌ
كمتغي نار بحسب األكضاع ك ٌ

المتغيرة أيضا" .فالجممة كالحاؿ تمؾ ،سيككف ليا دكر ضركرم في الخطاب يقكؿ (الراضي)
ٌ

النمط مف
تـ األخذ بيذا ٌ
ٌ
محسنا التٌعبير باالستفياـ كالجكاب" :كقد يرد السؤاؿ  ...لماذا ٌ
النسؽ
تصكر
التٌأليؼ الحجاجي ضمف
اخمية التٌي تحكـ ٌ
سانية لمعبلقات الد ٌ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ٌ
خمفية
نا
المٌغكم
مرة أخرل ال يخمك في جانب منو مف ٌ
منظكر إليو ىنا كنسؽ لمجمؿ؟ الجكاب ٌ

يتميز بطابعو الداخمي المحايث لمخطاب كال يمكف
بنيكية مكجية ،فيذا ٌ
النمط مف العبلقات ٌ
ٌ
الحجاجية مؤىمة
الخارجية (أم الخارجة عف المٌغة) بحيث تككف العبلقة
اشتقاقو عف المعارؼ
ٌ
ٌ
لتمعب الدكر األساس بالنسبة إلى الدراسة البنيكية لمٌغة" .كألجؿ بنيكية الخطاب حاكؿ
لمنظرٌية نفسيا ،فنجده عنكف
التقني ٌ
الراضي تقديـ إثباتات لذلؾ ،كذلؾ باعتماد المعجـ ٌ

ككضحو بأمثمة (دكرك كأنسككمبر)
السممية لمخطاب
الخاصية
عنصر مف تحميمو أسماه
نا
ٌ
ٌ
ٌ

حصر
نا
السممية في الخطاب ال يرتبط
إف الحديث عف الظٌاىرة
ٌ
كبأمثمة مف عنده يقكؿٌ " :

صرح
سانية ،فمقد كانت ىذه الظٌاىرة مكضكع بحثو العديد مف المٌ ٌ
بالحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
غكييف ،كقد ٌ

كثير مف ىذه الدراسات المبكرة التي كانت قاعدة
الحجاجية أفادت نا
أف دراستو لمسبللـ
ٌ
(دكرك) ٌ
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج –مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،-ص.54
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أف (أنسككمبر كدكرك) عمبل عمى
ىيأت إلنجاز ىذا التٌأكيؿ الحجاجي لمظٌاىرة
ٌ
ٌ
السممية ،غير ٌ
النظرٌية
نسقية ضمف نظريتيما
إف استحضار ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
صياغتيا كادراجيا بصكرة ٌ
سانيةٌ ،

يجيا نتيجة الكشؼ عف
لمسممية في تحميميا لمممفكظات
سانية
تطكر تدر ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
الحجاجية ٌ

المميزات المتعمٌقة بسمكؾ بعض الركابط" .ككمثاؿ ألجؿ ذلؾ اقترح (الراضي) مف
بعض
ٌ
البدنية .فقد يرد ىذا الممفكظ في سياؽ
عنده -" :زيد طكيؿ القامة ،غير ٌأنو يفتقد لمٌياقة
ٌ
الحجة األكلى "زيد طكيؿ
التٌداكؿ حكؿ مناسبة زيدٌ لمٌعب ضمف فريؽ لكرة السمٌة ،فتككف
ٌ
الثانية معاندة ليذه
حجة مساندة لمنتيجة "يصمح لمٌعب ضمف الفريؽ" كتككف الحجة
ٌ
القامة" ٌ

النتيجة ،كبالتالي مساندة ٌلنتيجة مقابمة "ال يصمح لمٌعب ضمف الفريؽ" .كيدخؿ مف أجؿ
ٌ
التقني المتمثٌؿ في الركابط كالعكامؿ كاإلرشادات التٌي ىي
إنجاح عمؿ
السممية المعجـ ٌ
ٌ

بنيكية الخطاب .لذلؾ
السبللـ مف أجؿ ٌ
السبللـ ك ٌ
خبلصة داللة الجممة؛ ىذا المعجـ مف أجؿ ٌ

ائيا
نجد (الراضي) يشيد بالركابط ك العكامؿ كمفيكـ الحجاج ذاتو .فيذا المعجـ مكجكد إجر ٌ

لسانيا .كنجد ىذا
الحجاجية
تكضح رؤية (دكرك كأنسككبر) لمظٌاىرة
بنيكية
في عبلقات
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يخية
المعجـ حسب (الراضي) ممكقع
منيجيا في مفيكـ الحجاج الذم ٌ
حدده بالمتابعة التٌار ٌ
ٌ

الداخمية نجده
الحجاجية
أليفية
تمت صياغة تعريؼ
و
ٌ
ٌ
الصكر التٌ ٌ
جامع لسائر ىذه ٌ
يقكؿ" :كلقد ٌ

يتردد في جميع كتابات الباحثيف كما ىك الحاؿ في كتاب الحجاج في المٌغة ( )8761الذم
ٌ
النمكذج المعيارم ليذا التٌكجو ،حيث نق أر ما يمي" :حيف نصؼ خطابا ما
يمكف اعتباره بمثابة ٌ
أف ىذا الخطاب يحتكم عمى ممفكظيف اثنيف عمى األقؿ:
ٌ
بأنو خطاب حجاجي ،فذلؾ معناه ٌ

حجة كالثاني نتيجة"...
األكؿ ٌ
ـ 8كـ ،2حيث يقكـ أحدىما بتعزيز كاسناد اآلخر ،يسمى ٌ

فإننا سنعتمد إجرائيا ...ىذا التٌعريؼ بال ٌذات ،أم ٌأننا سننظر إلى الحجاج مف حيث
كعمكما ٌ
يتعيف استحضار ىذا التٌعريؼ حتٌى ال يحصؿ االلتباس
تأليفية
ىك ظاىرة
خطابية ،لذلؾ ٌ
ٌ
ٌ
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الخطابية
أليفية
نتيجة اشتباه لفظ الحجاج كداللتو عمى
ٌ
فاعميات أخرل غير ىذه الظٌاىرة التٌ ٌ
ٌ
النظرم كالمنيجي ىك في حد ذاتو يضع حديثنا في س ٌكة
انية الخالصة .كىذا القيد ٌ
المٌس ٌ

لغكية
تأليفية
البنيكية الخالصة لمحجاج باعتباره عبلقة
المعالجة
داخمية تنشأ بيف كحدات ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الخاصة
الحجاجية
كقائعية متنكعة" .كىذه البنيكية
بمعطيات
خارجية ترتبط
فاعمية
كليس
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

تستمد طاقتيا مف المنطؽ الطبيعي كالذم فرزه (الراضي) عف البرىاف في مقاؿ لو مكسكـ بػ:
ٌ

ىانية
إف العبارات التي ترد في
(الحجاج كالبرىاف) حيث ٌ
المصكغات البر ٌ
يحدد الفرؽ كالتاليٌ " :
ٌ

تكجد مستقمة بعضيا عف بعض ،كتتآلؼ فيما بينيا عمى أساس جممة مف العبلقات الصكرٌية

تتضمنيا ىذه العبارات (معانييا ،إحاالتيا
الداخمية التٌي
لمقيـ
ٌ
الصارمة دكف مراعاة ٌ
ٌ
بأف تعالؽ
الخارجية) ...بخبلؼ ذلؾ ٌ
تتميز العبلقة التٌي تنشأ في الخطاب الطبيعي ٌ

داخمية محضة ،مرتبطة بطبيعة الممفكظات كمعناىا
الممفكظات فييا يستجيب العتبارات
ٌ

الحجاجية...
العممية
حاسما في االنتقاؿ بيف الكحدات في
دكر
أف المحتكل يمعب نا
ٌ
ٌ
ذاتو ،أم ٌ
ن

منفية  ...بخبلؼ ذلؾ
في االستدالؿ البرىاني يكفي ايراد دليؿ كاحد لتككف ٌ
النتيجة مثبتة أك ٌ

يتميز
بأف عدد الحجج التي تتٌألؼ منيا ال يككف
ٌ
محد نداٌ ...
ٌ
يتميز االستدالؿ الحجاجي ٌ
ىانية
البرىاف باستقبللو التاـ عف الذات
اإلنسانية كما يتعمؽ بيا ،فاألصؿ في البناءات البر ٌ
ٌ

عامة تستمد قكتٌيا
ٌأنيا جممة مف العبلقات
ٌ
المكضكعية القائمة بذاتيا كالمستندة عمى قكانيف ٌ
الحجاجية أم معنى
مف ذاتيا كتفرض سمطتيا عمى غيرىا ...بخبلؼ ذلؾ ال يككف لمعبلقة
ٌ

يسمى
إذا لـ تستحضر سياؽ تداكليا اإلنساني الخاصٌ ...
يتميز الحجاج بارتكازه عمى ما ٌ

الظنية
المعايير كالعبلقات
المتميزة بطبيعتيا ٌ
ٌ
القيـ ك ٌ
بالمكاضع ،كالمكاضع ىي مجمكعة مف ٌ

الحس
الناس نتيجة تكافقيا مع
كلكنيا مع ذلؾ تتمتٌع بشيرة
ك
عامة ٌ
البليقينيةٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
كمقبكلية لدل ٌ
العقمية الضركرية
القكيـ المشترؾ .إ ٌف ىذه المكاضع تقكـ في الحجاج مقاـ القكانيف كالقكاعد
ٌ

ىانية (المقدمة الكبرل في القياس) ...،ىناؾ
التٌي يقكـ عمييا االستدالؿ في المصكغات البر ٌ
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إف
متفرعة عف
ٌ
خاصية أخرل ٌ
ٌ
الخاصية السابقة ،فقد قمنا ٌ
تميز الحجاج عف البرىاف ،كىي ٌ

عام ة يقبؿ بيا أغمب الناس كليس كميـ ،كيرجع ذلؾ إلى طبيعتو
المكضع المشترؾ قاعدة ٌ

السياقات
النسبية
الثقافية
المرجعية
الظنية المتحصمٌة مف
ٌ
المتغيرة بحسب المقامات ك ٌ
ٌ
ٌ
القيمية ك ٌ
ٌ
ٌ

كالعكائد كالظركؼ كاألحكاؿ ،مف ىنا كاف الحجاج الذم يشك ٌؿ المكضع قاعدتو مفتكحا دائما
حجاجية يمكف
عممية
التفنيد كالمنازعة فك ٌؿ
عمى االعتراض كقاببل باستمرار لمفحص ك ٌ
ٌ
ٌ

يميز
الدكاـ لطبيعتو
بعممية
مكاجيتيا
تأسس عمى ٌ
مما ٌ
اليقينية ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حجاجية معارضة ٌ
الكمية ٌ ...

ضمنية عكس البرىاف الذم يمزـ فيو التٌصريح
الخطاب الحجاجي ٌأنو يقبؿ الكركد في صكرة
ٌ

الداللة فحصؿ عمى
بكؿ مككناتو" .كمف أجؿ
داكلية في ٌ
البنيكية في التٌحميؿ أدمجت التٌ ٌ
ٌ
لممتفرقات مكضكعيا الذم ىك الحجاج،
حدد ضبطا
داكلية المندمجة .كفي ىذا اإلطار ٌ
التٌ ٌ
ٌ

حجاجي يخدـ بعضو البعض ،ىاتو األمكر كمٌيا
تقني بنيكم
ٌ
كمف ىذه الطبيعة تنامى معجـ ٌ
الضبط العممي في التٌحميؿ
مح ٌكمة تحكيما
ابستمكلكجيا ،فياتو ٌ
النظرية مكجكدة مف أجؿ زيادة ٌ
ٌ
النظرم كاإلحكاـ المنيجي ليذه
الضبط ٌ
المٌساني يقكؿ( :الراضي) معمٌنا التحكيـ" :زيادة في ٌ

يتعيف الخضكع ليا أثناء
الدراسة ،سيقكـ (دكرك) بكضع مجمكعة مف القيكد
ٌ
المنيجية التي ٌ
ٌ

االبستمكلكجيا المعاصرة ...كألجؿ ىذا
االشتغاؿ ،كىذه القيكد تستميـ الكثير مف أدكات
ٌ

النمذجة ،كىك منيج ظؿ يحكـ – كما يؤكد دكرك -
الغرض كقع االختيار عمى العمؿ بمنيج ٌ
النحك التكليدم مع (تشكمسكي)
مجمكع النشاط العممي في الغرب منذ (ديكارت) ،كيعتبر ٌ

ميمة العمـ
شاىده األمثؿ في القرف العشريف ،كتتمثٌؿ فمسفة ىذا المنيج في التٌأكيد ٌ
أف ٌ

المعطيات الجديدة ،كاٌنما يجب بناء نظرٌيات
الحديث ال تتمثٌؿ في تجميع كتصنيؼ الكقائع ك
ٌ

فرضية تنطمؽ مف عدد محدكد مف المبلحظات أك التٌجارب ،كتسعى إلى
عامة ،كنماذج
ٌ
ٌ
تفسير الكقائع المعمكمة كالتنبؤ بكقائع جديدة ،كفي ىذا الصدد يعمف (دكرك)" :سكؼ أصؼ بػ
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"العممي" البحث الذم يحاكؿ أثناء تفسيره لمظٌكاىر المبلحظة في الطبيعة ،أف يضع تمثيبل
لمكيفية التي تنتج بيا ىذه الظكاىر".
مصطنعا
ٌ
صححت حسب الراضي  -بحسب دكرك كأنسككمبر -الخطابة الجديدة التٌي كانت
كقد
ٌ
كصححت نظرية أفعاؿ المٌغة بإعبلف (دكرك) نسقو ىذا الذم
تفصؿ بيف الكقائع كالخطاب،
ٌ

كنا نحمٌمو منذ قميؿ .فاستكل نسقا متكامبل كاسعا عف الخطابة الجديدة كأفعاؿ المٌغة .لكف ىذا
حد ذاتو
النسؽ ىك في ٌ
االستكاء لـ ٌ
أف ىذا ٌ
يتأد دفعة كاحدة ،بؿ حينا حينا ،فجاء تدر ٌ
يجيا ،أم ٌ

يصححكف كبدعـ مف
خضع لمتٌصحيح كالمراجعة؛ كحتٌى اآلف كبعد (دكرك) نجد تبلمذتو
ٌ

(دكرك) نفسو  .كقد حاكؿ الراضي أف يراقب كيفية ذلؾ ،أم الحظ سمكؾ ىاتو المدرسة تجاه
نسقيا.
حاكؿ (الراضي) القبض عمى ىذا األمر مف خبلؿ متابعة خطاب (دكرك ك أنسككمبر)
المتأنية ألبحاث (أنسككمبر كدكرك) في تسمسميا التٌاريخي
إف المتابعة
ٌ
متابعة شاممة فقاؿٌ " :

أف ىذا التٌحكؿ مف القكؿ بػ" :خارجية" الحجاج إلى القكؿ
تضعنا أماـ خبلصة
ٌ
أساسية كىي ٌ

متأنية كمدافعة ىادئة لتقاليد راسخة
بػ "داخميتو" تحقٌؽ بصكرة متدرجة كنتيجة أبحاث كدراسات ٌ
الخارجية
داكلية
النزعة الخبرٌية
كشائعة بيف أنصار ٌ
ٌ
الكضعية الداعيف إلى إغفاؿ العكامؿ التٌ ٌ
ٌ

البنيكية لمكقائع
الم ٍع ًرضيف عف المظاىر
داكلية
ٌ
ٌ
كأقطاب التٌ ٌ
الكبلسيكية كالخطابة الجديدة ي
التحكؿ العسير عبر محطٌات متتابعة انتيت
التداكلية كمف ضمنيا الحجاج ،لقد حصؿ ىذا
ٌ
ٌ
الحجاجية
الداخمية لمٌغة" .كعميو فخطاب
البنية
في آخر المطاؼ إلى تكطيف
ٌ
ٌ
الحجاجية في ٌ
ٌ

تمت داخميتو بإصدار(دكرك
مصحح مف
سانية
ٌ
ٌ
المٌ ٌ
خارجية الحجاج إلى داخميتو ،كقد ٌ

اصدا األمر" :لقد كاف تكجو
كأنسككمبر) لكتاب (الحجاج داخؿ المٌغة) ،يقكؿ الراضي :ر ن
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج -مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ، -ص.25 ،22
الحجاجيات المٌسانية  ،-ص .24،22
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج -مدخؿ إلى
ٌ
268

الفصلّالثالثّ:منيجيةّالتحميلّاألحاديّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيةّالعربيةّالحديثةّأبوّبكرّ
العزاويّومحمدّطروسّورشيدّالراضيّومحمدّالعمريّأنموذجا

بعيدا ك ٌؿ البعد عف الركح التٌي
سانية ألنسككمبر ك(دكرك) في بداية أمره ن
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ

يك ٌجيت كتاب (الحجاج داخؿ المٌغة) ،فقد كاف الباحثاف يعتمداف  -كما ىك الحاؿ في التقاليد
سانية لمممفكظ كاستعماليا
أف ىناؾ انفصا ن
تاما بيف البنية المٌ ٌ
ٌ
الحجاجية السائدة آنذاؾٌ -
ال ٌ
الحجاجية
الحجاجي ،كحيف يتعمٌؽ األمر بتمثيؿ التٌرابط أك التٌأليؼ الذم يحصؿ بيف البنيات
ٌ

تعبر عنيا .فالممفكظ (ـ) يساند
يتـ الرجكع إلى الكقائع كليس الممفكظات التي ٌ
في الخطابٌ ،

ألنو يشير إلى كاقعة مف كقائع العالـ "ك" ،كبمقتضى قانكف خطابي متعارؼ
النتيجة "ف" ٌ
ٌ

النتيجة "ف" بمجرد ثبكت الكاقعة "ك" .فاالحتكاـ
عميو بيف المتخاطبيف يحصؿ االعتقاد في ٌ

السيركرة فيقتصر عمى الكظيفة
أما دكر المٌغة في ىذه ٌ
أخيراٌ ،
ىنا يككف إلى الكقائع أكالن ك ن

بميمة
غكية التٌي تتٌحقٌؽ في صكرة ممفكظات ىي التٌي تضطمع
الداللية
العامة ،فالجمؿ المٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

منحصر في الطاقة
نا
أف الحجاج يظير في ىذا السياؽ باىتا
اإلشارة إلى الكقائع ،ك ٌ
النتيجة ٌ

الحجاجية مف جية
الكضعية في الكممات مف جية ،كفي كظيفة التٌأثير عمى ترابط الكحدات
ٌ
ٌ
الحجاجية في الخطاب خبلؿ ىذه المرحمة
أخرل ...،لقد كاف التٌعامؿ المٌساني مع الظكاىر
ٌ
يقكـ إذف عمى أساس إرجاعيا إلى مقاببلتيا في عالـ الكاقع" .كفي مرحمة أخرل ظمٌت الفكرة

تـ حصر عالـ الكقائع ىذا في تدخبلتو عمى مستكل
نفسيا ٌ
كلكنيا معدلة جز ٌئيا ،ذلؾ ٌأنو ٌ
تـ تجاكز ىذه المرحمة التٌي
العبارة فصارت الكقائع تنتخب ،يقكؿ (الراضي) مستجمعا" :لقد ٌ

يمكف االصطبلح عمييا بالمرحمة "الكاقعية" أك كما نجد عند الباحثيف المرحمة "اإلخبارية
مجرد تحكير
نا
الجذرية" باالنتقاؿ إلى مكقؼ ال يمثٌؿ
تغيير جذريا في التٌصكر السابؽ ،كاٌنما ٌ

الحجاجية
بأف أساس التٌأليفات
ٌ
بسيط في الفكرة المركزٌية ليذا التٌصكر ،فقد استمر القكؿ ٌ

يدا ليذا المبدأ
تقي ن
كمرجعيا ىك االرتباطات المكجكدة بيف الكقائعٌ ،
لكننا نجد في ىذه المرحمة ٌ

الحجاجية ال تستند إلى جميع الكقائع التٌي تتٌضمنيا
أف ىذه التأليفات
ٌ
حيث سيعمف الباحثاف ٌ
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عممية التٌصحيح
تمت
المرحمة
ىذه
بعد
كلكف
.
خاصا"
الممفكظات ،بؿ تنتخب منيا نمطا
ٌ
ٌ
ٌ

االبستمكلكجي الحقيقي ،إذ ضرب التٌحميؿ الحجاجي في جذكره ،ىاتو المراجعة ىي التي

بعدىا نظرٌية مستقمة عف باقي
أعمنت
سانية كنظرٌية ،كجعمتنا نتحدث عنيا ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

تخصيا ىي
الخاصة بيا فشكمٌت فييا فيما بعد تصحيحات أصبحت
النظرٌيات ،ليا أمكرىا
ٌ
ٌ
ٌ
النقد ،يقكؿ (الراضي) حكؿ
في ذاتيا كلذاتيا ،كأصبح ليا مدرسيكف يمارسكف عمييا اإلكماؿ ك ٌ
جديدا كسيبدأ
اكتشاؼ (دكرك كأنسككمبر) معقٌبا" :بعد ىذه المرحمة ستأخذ األبحاث منحى
ن

األساسية
سانية باكتساب مبلمحو التي سيعرؼ بيا الحقا ،كستبدأ الفكرة
تكجو
ٌ
الحجاجيات المٌ ٌ
ٌ
ٌ

جمي ،عكستو األبحاث المجمكعة ضمف كتاب (الحجاج داخؿ
ليذا التٌكجو بالتبمكر عمى نحك ٌ
طبعا .لقد كشؼ
أف الحجاج جزء مف ٌ
المٌغة) الذم حاكؿ التٌأكيد ٌ
الداللة ،أم داللة الجمؿ ن

أف الجمؿ ذاتيا تتٌضمف إشارات إلى
التٌحميؿ المٌغكم الداخمي لمممفكظات خبلؿ ىذه الفترة ٌ

الحجاجية لممفكظاتيا ،كىك ما يظير بجبلء في سياؽ تحميؿ بعض الركابط مف
االستعماالت
ٌ

أف ىذه الركابط ليست  -كما كاف االعتقاد في
قبيؿ "لكف" ك"حتٌى" ك"ماداـ" ...فقد ٌتبيف ٌ

حجاجية كامنة في
السابؽ  -مجرد كحدات لتمثيؿ العبلقات بيف الكقائع ،فيي تكتسي كظيفة
ٌ

يتـ عادة اعتبارىا
صميميا ،بؿ ٌإنيا أكثر
ٌ
حجاجية حتٌى مف تمؾ الكحدات المٌسا ٌنية التٌي ٌ

تطكر
مستمر
نا
منطقية بمغة تحميؿ الخطاب" .كيضيؼ
استداللية أك ركابط بمغة
أدكات
ٌ
ٌ
ن
متابعا ٌ
المرة بمغة (دكرك كأنسككمبر) المٌذيف رآل في إنجازىما ىذا محطٌة
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
سانية كىاتو ٌ

المنيجية ،يقكؿ الراضي:
الرؤية
إلنجاز البحكث كتم ٌكيف ٌ
ٌ
تؤرقيـ بسبب غياب ٌ
النتائج التي ٌ

أف ىذه المرحمة بدكرىا لـ تكف إالٌ قنطرة نحك البناء
"كيشير الباحثاف  -مع ذلؾ  -إلى ٌ

أف األبحاث المجمكعة ضمف كتاب (الحجاج
المكتمؿ لصرح ىذا التٌكجو ،فقد اكتشفا الحقا ٌ

فإف
داخؿ المٌغة) لـ تكف ٌ
تعبر حقيقة عف الحجـ الفعمي لحضكر الحجاج في المٌغة .كبالفعؿ ٌ
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج –مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،-ص .21
 -المرجع نفسو ،ص .23
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لحظة الذركة في تأكيد الطابع الداخمي لمحجاج ستتحقٌؽ مع االنفتاح المبدع خبلؿ الفترة التٌي
أعقبت ىذه المرحمة (أم أكاسط الثمانينات) عمى مفيكـ المكضع ،حيث نشيد شبو انمحاء
األرسطية
تـ االصطبلح عمييا بالعبارة
لمكقائع لتترؾ المجاؿ لتمؾ المبادئ
ٌ
ٌ
العامة التٌي ٌ

الخطابية بيف الممفكظات الكاردة
"المكاضع" كالتٌي يمعب إعماليا الدكر الحاسـ في التٌأليفات
ٌ

نتائجا ،كبفضؿ ىذا المفيكـ سيتٌـ تمثيؿ ذاؾ االنتشار القاعدم
حججا ،كالممفكظات الكاردة
ن
ن

اتية أيضا
لمفاعمية
المكثٌؼ
تـ استثمار مفيكـ األصك ٌ
ٌ
ٌ
الحجاجية في المٌغة ،خصكصا بعدما ٌ

مصغرة" يضيؼ
مسرحية حكارٌية
"عركضا
تصكر الممفكظات بكصفيا
كالذم سيم ٌكف مف
ٌ
ٌ
ن
ٌ
لممكضعية في
تصحيحا
اتية التي كانت
ٌ
الراضي شارحا التٌكافؽ بيف المكاضع كاألصك ٌ
ن
الحجاج ،يقكؿ" :كعمكما يمكف القكؿ ٌإننا مف منطمؽ المنظكر األصكاتي سنعتبر كجية نظر

العممية المتمثٌمة في استدعاء مكضع
المكضعية ىي بالذات تمؾ
النظرٌية
المتٌمفظيف في سياؽ ٌ
ٌ
ٌ

المكضعية ،كىذه الكقائع لف تظ ٌؿ كفؽ المنظكر
الصكر
معيف عبر إعماؿ صكرة مف
ٌ
ٌ
ٌ
متعددة يتقاسميا المتكمٌـ مع المتمفظيف
متكحد ،كاٌنما ستصير كقائع
األصكاتي أفعاالن لمتكمٌـ
ٌ
ٌ

المكضعية ىي بالذات
النظرية
إف استدعاء المكاضع كاعماليا كما تحدثنا عنيا في سياؽ ٌ
ٌ
أم ٌ

المتنكعة ،كىذه التٌدخبلت ك األصكات ٌإنما تككف خاضعة
تدخبلت المتٌمفظيف كأصكاتيـ
ٌ

التمفظية ،فيذا
الحركية
يؤدم ىنا دكر المخرج المتكمٌـ في مسرح
لتدبير كتكجيو المتكمٌـ الذم ٌ
ٌ
ٌ
الخاص ،كيدفعيـ إلى سكؽ كاعماؿ المكاضع
يتصرؼ في حركة المتمفظيف لحسابو
المتكمـ
ٌ
ٌ


كعزز (الراضي) األمر بالذىاب إلى حدكد بعيدة
بالكجو الذم يفيد غايتو كيحقٌؽ قصده" ٌ .

معجمييف ،فالمتكمٌـ حيف
متمفظيف
حد الحديث عف
عند (دكرك) يقكؿ" :كقد ذىب (دكرك) إلى ٌ
ٌ
ٌ

المعجمييف الذيف يبثكف المكاضع في داللة
يستعمؿ كممة فيك يستدعي ىؤالء المتمفظيف
ٌ

اتية محايثة لممعجـ ذاتو ،حيث تنتشر فيو األصكات
بأف األصك ٌ
الكممات كىك ما قد يكحي ٌ

 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج –مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،-ص .27 ،23
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النظرٌية ،فيي
أف داللة الكممات ٌإنما ىي إشعاع مف المكاضع "...ىكذا تناسمت ٌ
ماداـ ٌ

يصححاف كيبثاف ركح التٌصحيح في
شيد الباحثاف ىذا األمر كمازاال
ٌ
بعضيا مف بعضٌ .
مدرسيييـ.
ٌ

لقد الحظ (الراضي) مضمار التٌصحيح ضمف ىذا التٌكجو ،كقبض عميو بعد مسيرتو الطكيمة
المرة مرتدا عف
تطكر
إشكالية الحجاج داخؿ المٌغةٌ ،
ٌ
لكنو يرل (دكرك) ىاتو ٌ
التٌي كانت ٌ

النقيض ،خصكصا عندما أدرج مفيكـ
اإلشكالية،
ككأف ىذا التٌصحيح انتقؿ مف النقيض إلى ٌ
ٌ
ٌ
المكضع ،فتمقؼ المدرسيكف ىذا األمر بتكجيو مف (دكرك) نفسو .كلذلؾ نجد (الراضي) أكرد

النظرٌية في فكرتيا
نصا طكيبل لدكرك
النص عف إعادة تأثيث ٌ
يعبر ىذا ٌ
لخصكصيتو ،إذ ٌ
ٌ

النتيجة التي انتييت إلييا بعد ىذا التٌفكير
إف ٌ
المركزٌية (الحجاج داخؿ المٌغة) يقكؿ (دكرك)ٌ " :
أف أبحاثنا كانت تسير عمى غير ىدل ...لقد أخطأنا حيف اعتقدنا ٌأننا
في المكاضع ىي ٌ

إف
كيفية تحقٌؽ "الحجاج" بكاسطة الكممات المٌ ٌ
بصدد بياف ٌ
غكية كاألسباب الكامنة كراء ذلؾٌ ،

أف الحجاج بكاسطة الكممات ٌإنما ىك محاؿ مف
الذم ٌ
تبيف بالفعؿ بحسب ما يظير لي ىك ٌ

أف الخطابات حتٌى كاف كاف مف الدارج كصفيا بصفة "الحجاجية" ،ال تربطيا
المجاالت ،ك ٌ

أف الحجاج ما ىك إالٌ
صمة قريبة أك بعيدة بذاؾ الذم يفيـ مف عبارة "الحجاج"ٌ ،
كتبيف أيضا ٌ

اليكمية ال يمكنو
إف الخطاب الذم يسرم في الحياة
ٌ
سراب .لقد درج بعض النظار عمى القكؿ ٌ
الضركرم الذم ينماز
صرح بو (أرسطك) حيف جعؿ البرىاف ٌ
أف ينشئ" براىيف"...؛ ىذا ما ٌ
بو القياس ،في مقابؿ الحجاج المخركـ ذم الطابع االحتمالي فقط ،كالذم يمتاز بو القياس

المضمر ،كقد ألٌح (بيرلماف ككريز كايغز) عمى ىذه الفكرة .لقد كنا نرل في البدء سمكؾ ىذا
عاديف ذلؾ مف
المسمؾ عاقديف العزـ عمى أف نح ٌؿ في المٌغة الحجاج مح ٌؿ البرىاف ٌ
الخطابية أك عبلمتيا  -أك
الخاصية
الضركريات ،كقد كقع في اعتقادنا ٌأننا عثرنا عمى عمٌة
ٌ
ٌ

يعف لي ٌأننا انتيينا
الخاصية
بتعبيرنا
ٌ
ٌ
كف الذم ٌ
الحجاجية لمخطاب -في كممات المٌساف ،ل ٌ
 -المرجع نفسو ،ص .441
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اليكـ إلى و
قكؿ أبعد مف ذلؾ ،فميست الكممات عاجزة عف إنجاز البرىاف فقط ،بؿ ىي كذلؾ
المسماة حجاجا .فيذه األخيرة ليست أيضا إالٌ حمما
قمما تسمح بتمؾ الصكرة المتدرجة لمبرىنة
ٌ
ٌ

الدرس
كفي
.
مف أحبلـ الخطاب ،كنظريتنا ينبغي أف تكسـ بنظرية البلحجاج"
تحكؿ ٌ
ٌ

الحجاجي المٌساني إلى بحث داللي خالص يحدك حدك (سكسير) في التزامو الصارـ بالمنظكر
القاعدية ( يقصد ليذا المنظكر الجديد)
إف الفكرة
ٌ
البنيكم .يستعيف الراضي بقكؿ (دكرك)ٌ " :

يتضمف في ذاتو ما يشير
الحجاجية (ح) إذف "ف" نجد أف معنى (ح)
ىي ٌأنو في السمسمة
ٌ
ٌ
فإف معنى (ح) ال يمكف تحديده في انفصاؿ
إلى ٌأنو يستمزـ ٌ
تاما .كىكذا ٌ
النتيجة لكي يككف ٌ

الدقيؽ لمكممة مف
عف ككف (ح) يينظر إلييا باعتبارىا تقكد إلى "ف" فميس ىناؾ نقطة بالمعنى ٌ

"ح" إلى "ف" ،ليس ىناؾ تعميؿ ؿ" ف" بالممفكظ (ح) بالكجو الذم يمنح ىذا األخير مدلكالن

المقبكلية
قائما في ذاتو مستقبل عف "إذف ف" ،كمف ثـ ليس ىناؾ إببلغ لحقيقة ،إببلغ لصفة
ٌ

انطبلقا مف "ح" في اتجاه "ف" ،مادامت السمسمة تعرض الفقرة "إذف ف" كما لك كانت تتٌضمنو

األكلى "ح"" ."......كيعمٌؽ (الراضي) عمى مرمى ىذا القكؿ بقكلو" :فالتأليؼ
في الفكرة ٌ
االستنتاجية بيف الكحدات
التصكر يخمك مف أم شيء لو عبلقة بالحركة
الحجاجي في ىذا
ٌ
ٌ
أما سائر
المٌغكية ،فالعبلقة الكحيدة القائمة بيف ىذه الكحدات ىي عبلقة
ٌ
داللية خالصةٌ .

الكبلسيكية
مظاىر الحجاج األخرل ،أم تمؾ التي اعتدنا أف نقؼ عمييا في أسفار الخطابة
ٌ

كالتي تدرس مختمؼ مظاىر النشاط القكلي الذم يسعى إلى جعؿ المرء يعتقد في أمر مف



 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج – مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية  ،-ص ،447نقبل عف:

O. Ducrot, « Les topoi dans « La théorie de L’argumentation dans la langue »,p.240.


 -رشيد الراضي  ،المظاىر المٌغكية لمحجاج –مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية  ،-المظاىر ،ص  ،441،444نقبل عف:

O. Ducrot. « Argumentation rhétorique et argumentation linguistique » L’argumentation
aujourd’hui, p.22.
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األمكر فيي مكضكعات ينبغي أف يترؾ أمر البحث فييا لمضرب الثاني مف الحجاج كىك
الحجاج الخطابي.
جديدا ،خصكصا مع الباحثة (ماريكف كاريؿ) التي أنجزت أبحاثا
عزما
ن
فدكرك كتبلمذتو عقدكا ن

بمعية (دكرك) ،يقكؿ الراضي" :لقد أشارت (ماريكف كاريؿ) في مقاؿ مشترؾ ليا مع (دكرك)
مطية التي عادة
أف التٌأليفات
الحجاجية في كثير مف األحياف ال ٌ
تقدـ لنا تمؾ الصكرة ٌ
الن ٌ
ٌ
إلى ٌ

الحجاجية في الخطاب ،فبل يتعمٌؽ األمر كما ٌبينا
يتـ االنطبلؽ منيا في تعريؼ العبلقة
ٌ
ما ٌ
النتيجة ،إذ ال كجكد الستقبلؿ
تؤدم فييا الكاحدة دكر
أعبله بفقرتيف ٌ
الحجة كاألخرل دكر ٌ
ٌ

أف
داللي بيف الفقرتيفٌ ،
إننا إذا فحصنا ٌ
جي ندا ىذه التٌأليفات نكتشؼ – كما تقكؿ كاريؿ ٌ -

....سيتـ التٌعبير
الثانية كالعكس صحيح ...إف ىذا
األكلى (الحجة) ٌ
يحدده معنى ٌ
ٌ
معنى الفقرة ٌ
الخاص لماريكف كاريؿ (كىك ما سيأخذ بو (دكرك) أيضا) بػ :الممتحمة
عنو في االصطبلح
ٌ
سانية بصكرة
الداللية .كىك المفيكـ الذم يشكؿ قاعدة انطبلؽ إلعادة بناء
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

البنيكية التي تؤ ٌكد مبدأ
األساسية ليذه المدرسة ،كخصكصا األسس
متكافقة مع المنطمقات
ٌ
ٌ
الداللي مف كؿ ارتباط بمعطيات ذات طبيعة
المحايثة كعمى ضركرة تخميص الدرس المٌغكم ٌ


إف
كقائعية"  .ليككف ك األمر كذلؾ؛ تحكيؿ مفيكـ الحجاج في إطار ٌ
ٌ
الداللة الممتحمة إلىٌ " :

مفيكـ الحجاج الذم آخذ بو ال عبلقة لو بمفيكـ االستنتاج .فيذا األخير يستند كما ىك معمكـ

النقمة بتعدية
النقمة ،حيث يككف ممفكظ مف الممفكظات
(الحجة) في سياؽ ىذه ٌ
عمى فكرة ٌ
ٌ
(النتيجة) ،بينما يفترض المفيكـ الذم آخذ بو كجكد صمٌة بيف
صدقيتو إلى ممفكظ آخر ٌ
ٌ

الفقرتيف ( أم يفترض غياب االستقبلؿ بينيما) ،ففي نظرم ال كجكد ألم ازدياد في
امتدادية أك في صكرة
حجاجية .فالرأم المتفاعؿ ىك ذاتو صكرة
المعمكمات داخؿ سمسمة
ٌ
ٌ

فسية إذا كانت فاعميتنا
فإف الحجاج في نظرم ال عبلقة لو بفاعميتنا ٌ
الن ٌ
عنادية .كمف ثـ ٌ
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج –مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،-ص .444
 -المرجع نفسو ،ص.442،442
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استنتاجية .لكف
فسية مف طبيعة
استنتاجية .نعـ أقكؿ إذا كانت
فسية مف طبيعة
فاعميتنا ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ

سانيات التي أباشرىا تسعى إلى أف
ما طبيعة
فاعميتنا ٌ
فسية في الكاقع ال عمـ لي بذلؾ ،فالمٌ ٌ
الن ٌ
ٌ

فرضيات فيما يخص الفكر."...
بنيكية ،فأنا ال أضع
ٌ
تككف ٌ

ط عمى فكرة حتٌى
عممية
ابستمكلكجية؛ فما إف تح ٌ
ٌ
إف عمؿ المدرسة ىاتو ىك عمؿ ممارسة ٌ
ٌ

مطكرة ٌإياىا ،كقد استطاع (الراضي) أف يقبض عمى أفكار ىاتو المدرسة
تغير كجيتيا
ٌ
ٌ

انطبلقا مف مغزاىا االبستمكلكجي التٌاريخي ،كالذم يندرج في إطار التشكؿ الحداثي الغربي
ردة عمى مراجع الفيـ ،فيي
ردة عمى كؿ نمكذجٌ ،
إذ الحداثة كما ىي شائعة في الغرب ٌ

مضمار سريع.
إف الذم
-2الظاىرةّالسوفسطائيّةّوأثرىاّفيّتاريخّالظاىرةّالحجاجيّةّعندّرشيدّالراضيٌ ّ :

الصحيح كالمقبكؿ
يتأمؿ خطاب (رشيد الراضي) الحجاجي يجده يبلحؽ الحجج في شكميا ٌ
ٌ
المعكجة تعزي از لمحجج الصحيحة
المرة يتابع الحجج
كالحجج في شكميا
ٌ
المعكج ،كنجده ىاتو ٌ
ٌ
المعكجة مف شأنو أف يعكد بالفائدة العظيمة عمى تنسيؽ الحجج
المقبكلة .إذ االلتفات لمحجج
ٌ
المعكجة ،كالتٌاريخ أثبت صدؽ
المقبكلة ،كرٌبما الحجج الصحيحة المقبكلة ناشئة مف الحجج
ٌ

يخيا كبياف أثرىا
ىاتو
إف ىذا األمر دعا الراضي إلى متابعة الحجج المعك ٌجة تار ٌ
ٌ
الفرضيةٌ ،
الحجاجية الصحيحة ،أك بمغة االبستيمكلكجي التاريخي ،الحظ (الراضي)
في إفراز األنسقة
ٌ

المعكجة ،ليشير لمبحث
الحجاجية التي كاف مرتكزىا الحجج
التٌحكالت الحاسمة لمظٌاىرة
ٌ
ٌ
المعكجة كبناء األنساؽ منيا ،كمف
األىمية المتزايدة في االستفادة مف الحجج
المعاصر مدل
ٌ
ٌ

الضركرة لدراسة االعكجاج الحجاجي
ثمة محاصرة االعكجاج في تمؾ األنساؽ .كاف كانت ٌ
ٌ
مبنية عمى المبلحظات
فإف ىاتو المبلحظة ىي في عمقيا ٌ
معاصرة بحسب مقاؿ (الراضي)ٌ ،

يخية االبستيمكلكجية لتاريخ ىذا االعكجاج .يقكؿ (الراضي) في أمره ىذا -مف خبلؿ
التار ٌ
 -رشيد الراضي ،المظاىر المٌغكية لمحجاج –مدخؿ إلى الحجاجيات المٌسانية ،-ص.442 ،442
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تحدث عف
مقالو" :السفسطات في
المنطقيات المعاصرة  -التٌكجو التٌداكلي الجدلي  "-بعدما ٌ
ٌ
الحجة قد ترد
أف
الجانب اإليجابي
ٌ
ٌ
لمحجة كحضكرىا الكثيؼ في الحياة المعاصرة " :غير ٌ

إما أف يككف بقصد أك بغير قصد ،كىك في كمتا الحالتيف عيب يزرم
ٌ
معكجة ،كىذا العكج ٌ

المعقكلية .لذلؾ أكد (النظار) في ىذا ال ٌشأف
الحجاجية ،كيعطٌؿ طاقتيا في إنتاج
بالفعالية
ٌ
ٌ
ٌ

قديما كحديثا عمى ضركرة اإلحاطة بمظاىر ىذا االعكجاج حتٌى يحترز مف الكقكع فيو
كيقتدر عمى تنبيو الغير إف زلت قدمو أك انحرؼ قصده ،كىذا ما جعؿ البعض يذىب إلى

الحجة المعكجة
إف البحث في مظاىر االستقامة فييا ،بحيث تغدك نظرٌية
ٌ
ٌ
حد القكؿٌ :

يعج بالحجج
مكمبل لنظرٌية
الحجة المستقيمة .ككاقعنا اليكـ أصبح ٌ
ٌ
ٌ
(السفسطة) معادال ٌ
المعكجة التٌي تقذفنا بيا كسائؿ اإلعبلـ المقركء منيا كالمنظكر ،كخصكصا برامج اإلشيار
ٌ

النحؿ ،فيي في العادة تحمؿ في أحشائيا
كخطب الساسة كمناظرات أىؿ العقائد كالمذاىب ك ٌ
الحجة كأحاط
جحافؿ مف الحجج العرجاء التي ال كزف ليا في عرؼ مف فقو منطؽ
ٌ

تمر بيف الناس مركر الكراـ عمى الكراـ ،سكاء فييـ أىؿ
بضكابطيا ،كىي عمى كثرة عمٌميا ٌ
التٌعميـ كأىؿ التٌسميـ ،فبل نقد كال تحميؿ ،فتفشك في القكـ عمؿ األذىاف ،كىي لعمرم أفتؾ مف

يحدد الراضي خطة عممو ليدحض األغاليظ ،كيضع األمكر
عمؿ األبداف . ".كازاء ىذا كمٌو ٌ

الضكء عمى جانب مف اإلنتاج المعاصر في
في سكيتيا يقكؿ" :كمقالنا ىذا محاكلة لتسميط ٌ

الحجة ،أم ما اصطمحنا عميو
الحجة ،كيتعمٌؽ األمر ىنا تحديدا بالكجو السالب مف
دراسة
ٌ
ٌ
كيتضمف
بالسفسطة.
بالحجة
أعبله
ٌ
المعكجة ،كما يصطمح عميو الفكر الحجاجي المعاصر ٌ
ٌ
ٌ

الدراسة التي تندرج
السفسطة ،كىي ٌ
ىذا المقاؿ باألساس تعريفا بالمدرسة اليكلندية في دراسة ٌ

الخطابية كفعؿ مف أفعاؿ
قدية ،كتنظر إلى ىذه الظٌاىرة
النتيجة ال ٌشاممة لممحاكرة ٌ
ضمف ٌ
ٌ
الن ٌ

النقدم.
ياحية عف المظير العاقؿ لمسمكؾ الحكارم ٌ
الكبلـ يرد في المحاكرة ٌ
النقدية كصكرة انز ٌ
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
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من ا ىذا العمؿ القياـ بجكلة عابرة تتبعنا فييا بصكرة مكجزة ميبلد ىذا الكعي بيذه
كقد اقتضى ٌ

الظٌاىرة ،كتاريخ الخطاب الفمسفي المنطقي الذم تناكليا منذ اليكناف كالى عصرنا ىذا ،كذلؾ
أف الكتابات العر ٌبية في ىذا
حتى نضع القارئ في السياؽ العاـ ليذا المبحث ،خصكصا ك ٌ

الشأف محدكدة جدا".

ّ-.السّفسطةّفيّالسّمسمةّالحجاجيّة(ّ:معاينةّلمعالمياّومواقفّالفالسفةّوالعمماءّمنيا):
السكفسطائي
السفسطةّكحركةّفكريّةّاجتماعيّةّمنّحيثّسياقّميالدىا :ارتبط الظٌيكر ٌبالقرف الخامس قبؿ الميبلد كذلؾ عندما أطاح اليكناف بالطاغيتيف الصقمييف (جيمكف Gélon

بالنظر
السكفسطائي ،كذلؾ ٌ
كىيركف  ،)Hieronإذ مثٌؿ ىذا الحدث عامبل حاسما في التٌشكؿ ٌ
اطية أطاحت
اغيتيف ،ىذا التسمٌط ٌ
أدل إلى قياـ حركة ديمقر ٌ
الممارس مف قبؿ الطٌ ٌ
إلى التٌسمٌط ٌ

الممكية ك الدفاع عف الحقكؽ .فكاف ىذا الفف الذم
بيما ،كأتاحت التٌفاكض حكؿ قضايا
ٌ

استغؿ بانحراؼ .يقكؿ (الراضي) مستجمعا ىذا األمر بعد اإلطاحة بالطاغيف " :كتشير

يتسـ بالكثير مف التسمٌط ،فكانا
ٌ
النصكص التار ٌ
يخية إلى ٌ
أف حكـ ىذيف الطاغيتيف كاف ٌ
يقكماف بترحيؿ سكاف صقمية ليتسنى ليما تكطيف المرتزقة الذيف كانكا يعممكف لحسابيـ فأدل

اطية ضد ىذا الكضع تم ٌكنت مف اإلطاحة بيما ،فيب السكاف
ذلؾ إلى قياـ حركة ديمقر ٌ
شعبية
لممطالبة بإرجاع األرض التي سمبت منيـ ،كقد تطمٌب ذلؾ عقد محاكـ
األصميكف
ٌ
ٌ
ٌ

المتميز في
أدل إلى قياـ ىذا الفف
ٌ
ينتصب فييا المعنٌيكف لمدفاع عف حقكقيـ...كىك ما ٌ

متميزة في المجتمع اليكناني ىي فئة
أدل إلى بركز فئة
الثقافة
اليكنانية فف الخطابة ،ك ٌ
ٌ
ٌ
مما فرض عمى الناس تعميـ أبنائيـ فنكف
الخطباء الذيف أصبحكا يحظكف بتقدير كبيرٌ ...

القكؿ ،كأساليب اإلقناع ،كمخاطبة الناس ...لقد أصبح الخطباء بفعؿ ىذا الطٌمب القكل عمى
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فنكف اإلقناع ك أساليبو يحكمكف مقامات عميا داخؿ المجتمع اليكناني ،سكاء عمى المستكل
المتخصصيف في تدريس ىذا
تحكؿ ىؤالء إلى طبقة مف المعمٌميف
ٌ
المادم أـ الرمزم ،بحيث ٌ

تأدية أجرة عمى ذلؾ ،كخصكصا مف أكلئؾ
الفف ألبناء النببلء كاألغنياء القادريف عمى ٌ
ٌ
العميا في الدكلة" .إذف العمٌة التي بني عمييا ىذا الفف
المتطمٌعيف إلى احتبلؿ المناصب ٌ

المادية بكاسطة فنكف القكؿ إلى الطٌمع في
الممكية
الخطابي ىك العمٌة المادية ،فمف استعادة
ٌ
ٌ

المادية كاثارة منطقة
المادية في الدكلة .يتكافؽ ىذا مع إثارة الشيكات
ممكية المناصب
ٌ
ٌ
ٌ
الباتكس في اإلنساف ،كاثارتيا كانت بترشيد مف الكبلـ المنبثؽ عف المكغكس ،فالييمنة

المادية التي مجاليا الباتكس .كالتي
لمباتكس بمساعدة المٌكغكس .فسبب االنحراؼ ىك األمكر
ٌ

الشعبية أيف يغطٌي العامي عمى الخاص ك المثقؼ ،فكثير مف
كانت تثار في المحتشدات
ٌ

العامة عجكلكف ماديا ،كحتٌى المثقؼ حينيا ال يصمدكف أماـ العجمة المادية ،بسبب التعاند
ٌ

أف ىذا الفف بني
ٌ
ككمية اإلثارات الممارسة عمى منطقة الباتكس في اإلنساف .زد عمى ذلؾ ٌ

عمى خصكمة كفي الخصكمات ينخفض المستكل الثقافي كتستدعى الحيؿ لمتٌنفيذ ،كتككف

تبرر الكسيمة ،كعميو حسب الراضي" :اشتير
األكلى كاألخيرة.
ٌ
فالغاية حينئذ ٌ
ىناؾ الغاية ىي ٌ
مف السكفسطائيف األكائؿ نفر كبير نذكر منيـ (ككراكس ك تسياس ثـ جكرجياس
كبركتاغكراس كبركديككس كتراديماخكس كىيبياس ككريتياس )...لقد كانت حياتيـ الفكرٌية

خطابية ...ككانكا يعتبركف أنفسيـ سبلطيف القكؿ ببل
قكلية كصكالت
ٌ
عبارة عف معارؾ ٌ
منازع ،يتباىكف بالقدرة عمى إقناع مف يشاؤكف كبما يشاؤكف كمتى يشاؤكف" كتبعان ليذا

أدت إلى أنساؽ لمحاصرة ىذا الغركر كالغمط التٌاريخي المبني عمى المادة
ظيرت بكادير ٌ
ككاف الفبلسفة مف مثٌؿ ىذا؛ سقراط كأفبلطكف كأرسطكّ...
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
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الصكرة التي كنا نشاىدىا منذ قميؿ عف
 ّالفمسفة ّفي ّمواجية ّالسفسطةّ :ىاتوٌ
السكفسطائيف ىي مكتكبة مف قبؿ خصكميـ الفبلسفة ،كقد استاء الفبلسفة بسبب ىاتو

بمكضكعية ،بؿ البحث في طرؽ إقناع
ميمة اإلنساف البحث عف الحقيقة
ٌ
ٌ
الصكرة ،إذ ليست ٌ
مما جعؿ
الخصـ ،بغض ٌ
النظر عف ٌ
صحة ىذا االعتقاد ،ىذا األمر يسيء لمعقؿ ك الفبلسفة ٌ

مر التاريخ يحاصركنيـ ،يقكؿ (الراضي):
جدا ار مف الفبلسفة كالمفكريف في العمكـ عمى ٌ

مما جعؿ الكقكؼ عمى
كمما يؤسؼ لو ٌ
أف نصكص ٌ
السكفسطائييف األكائؿ شبو منعدمةٌ ،
" ٌ

أمر متعذ انر ،كلـ يصؿ إلينا إالٌ ما نقمو خمفيـ المباشركف كخاصة (أفبلطكف
حقيقة منيجيـ نا

السكفسطائييف كانكا أعداء لمعقؿ
كأرسطك) ،كىي نصكص في أغمبيا تعطي االنطباع ٌ
بأف ٌ
ألنيـ جعمكا اإلنساف مقياسا لك ٌؿ شيء كما كاف يعمف كبيرىـ (بركتكغكراس) ،كىذه
كالحقيقةٌ ،
ييتـ بالبحث عف الحقيقة كالكشؼ عف أسرار الظكاىر
نتيجة طبيعية لمذىبيـ الذم لـ يكف ٌ

الميـ عندىـ ...ىك إقناع الخصـ بما يعتقده المتكمٌـ ،بغض النظر عف صحة االعتقاد"ّ.
بؿ
ٌ
السفسطة المزٌيفة ،كخصكصا
 -أفالطون ّوتمييزه ّلنوعين ّمن ّالخطابةّ :عمى إثر حكادث ٌ

السفسطة (جكرجياس)؛ كالتٌي
المحاكرة ال ٌشييرة التٌي جرت بيف أستاذ (أفبلطكف سقراط) كرائد ٌ

1
يميز -كبحسـ شديد -نكعيف مف
أكردىا الراضي في ىذا المكاف أصبح أفبلطكف تبعا لذلؾ ٌ

الخطابة ،يقكؿ الراضي" :الخطابة المعمكلة ( )logograhieكالخطابة المعقكلة

السكفسطائييف القائمة عمى التٌنكر لمعقؿ ك لمفكر
(.)psychagogie
فاألكلى ىي خطابة ٌ
ٌ

قضية كانت.
المنضبط ،كاعتماد الحيؿ كاألساليب
بأم ٌ
ٌ
الديماغكجية في سبيؿ إقناع أم كاف؛ ٌ
 -ينظر ،أحمد يكسؼ ،الببلغة السكفسطائية كفاتحة الحجاج كمحمد أسيداه ،السكفسطائية كسمطاف القكؿ في الكتاب
نفسو ،الجزء نفسو.
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص.471
 -1ينظر :رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج
مفيكمو كمجاالتو ،ج ،4ص 472كمابعدىا.
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فمسفية منيجيا
النفكس ،كىي خطابة
أما
الثانية فيي خطابة رسالتيا بناء العقكؿ كتيذيب ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الجدؿ كغايتيا البحث عف الحقيقة ،كالجدؿ بحسب (أفبلطكف) ىك إجراء يم ٌكف مف التٌفكير

القكة العاقمة
الجمعي لممتحاكريف الجاديف الممتزميف
ٌ
بتممس سبيؿ الحقيقة ،كالذيف يخاطبكف ٌ

مما سيجعؿ الخطابة في ىذا المنظكر تابعة لمفمسفة كخادمة
كليس الشيك ٌ
انية في اإلنسافٌ ،

(السفسطة)
ليا ،كىك خبلؼ ما كاف يتطمٌع إليو (السكفسطائيكف) حيف حاكلكا ربط الخطابة ٌ

النقد
البيانية كالتٌعبيرٌية ليتحمٌمكا مف كؿ مسؤكلية
بالمٌغة كتقنٌياتيا
عقبلنية ...كمع ىذا ٌ
ٌ
ٌ
السفسطة لتستقؿ ىذه األخيرة بذاتيا حاممة معيا
األفبلطكني بدأ االنفصاؿ بيف الخطابة ك ٌ

المعقكلية
تتقيد بضكابط
القدحية .بؿ كأصبحت كؿ ممارسة فكرٌية أك
النعكت
ٌ
ٌ
كبلمية ال ٌ
ٌ
ٌ

نسبيا
أما
الخطابة ٌ
اقعية تكصؼ ٌ
متميزة ٌ
فإنيا ستسير في اكتساب صكرة ٌ
ٌ
كالك ٌ
بأنيا سفسطةٌ .
غذتيا بعد ذلؾ تقعيدات (أرسطك) كشراحو كمف سار عمى طريقتيـ كشيشركف كككنتمياف)

كالفبلسفة العرب المسمميف كالغزالي كابف سينا كابف رشدّ "...
كفسطائية عبر تاريخ
الس
أرسطوّومواجيةّالسفسطةّ :لقد تناكب
ٌ
المفكركف عمى نبذ الظٌاىرة ٌ
ٌ
يخية تختمؼ
المرة نجدىا مبلمة مف قبؿ (أرسطك) إذ؛ درسيا دراسة كانت تار ٌ
الفكر ،كىاتو ٌ

نسقية شاممة ،فمـ تصبح ىاتو الظٌاىرة حركة فكرٌية
الدراسات التي قبميا ،فدراستة
عف ٌ
ٌ
لحظية ،بؿ أصبح الحديث عنيا كظاىرة خطا ٌبية ،فأكجد ليا تعريفيا الذم لو أداء
اجتماعية
ٌ
ٌ

حيميا يقكؿ الراضي" :يعتبر أرسطك صاحب
حتٌى اآلف ،كرصد معالميا كخصائصيا كاشفا ٌ
السفسطة ،ىذه المساىمة المتكاممة ال زالت إلى اليكـ
أىـ مساىمة عمى اإلطبلؽ في معالجة ٌ
ٌ

السكفسطائية .كتاريخيا يعتبر ىذا الفيمسكؼ
منطمؽ جميع األبحاث التي تتناكؿ المخاطبة ٌ
النكع مف المخاطبة ٌ ...إننا مع (أرسطك) نتحكؿ مف
صاحب ٌأكؿ عمؿ نسقي في دراسة ىذا ٌ
السفسطة (أم
السكفسطائييف (أم الحركة الفكرٌية
الحديث عف
ٌ
ٌ
االجتماعية) إلى الحديث عف ٌ

خطابية) التٌي عرفيا تعريفا دقيقا سيصير مف بعده التٌعريؼ المعتمد عند أغمب مف
كظاىرة
ٌ
 -المرجع نفسو ،ص .475
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نظركا في ىذا المكضكع .فيي استدالؿ صحيح في الظاىر معتؿ في الحقيقة ،كينبغي التٌأكيد
الحيؿ التي يمجأ إلييا
السفسطة عند (أرسطك) ىك معرفة
ٌ
ٌ
أف الغرض مف دراسة ٌ
يميز
السكفسطائيكف حتٌى يككف الناظر بمنأل عف الكقكع في شراكيـ ،كذلؾ بأف يعرؼ كيؼ ٌ

السفسطة حتٌى يسمـ مف
مما يدخؿ في باب ٌ
األقيسة السميمة كالمقدمات المشركعة عف غيرىا ٌ
كيعدد
كبير بينيا كبيف الخطابة".
أف ىناؾ شبيا نا
حيميا المغمطة،
ٌ
الكقكع في ٌ
خصكصا ك ٌ
ٌ
أمكر خمسة سكفسطائية ىي:
أرسطك نا

امّالمخاطبّأمراّشنيعاّمعمومّكذبو؛ّ
 إلز
ً
 إيقاعّالمخاطبّفيّالشك؛ّ

- جعلّالمخاطبّيدليّبكالمّمتخيّلّالمفيوم؛ّ
 دفعّالمخاطبّإلىّاإلتيانّباليذرّمنّالقول؛ّ
 تبكيتّالمخاطبّ.
لتكسع أرسطي
أف ٌ
كيضيؼ (الراضي) ٌ
النقطة الخامسة كالتي ىي نقطة التبكيت خضعت ٌ

أىـ مقاصد المخاطبة
دقيؽ ،يقكؿ" :كىذا القصد األخير ،أم تبكيت المخاطب ،ىك ٌ
أف القياس بمعناه العاـ قد يستعمؿ في التبكيت
السكفسط ٌ
ائية في نظر (أرسطك) ،ذلؾ ٌ
فيسمى قياسا مبكتا ،كىك
استعماال صحيحا كمشركعا ينضبط لشرائط التبكيت الصحيح،
ٌ

يتـ
القياس الذم يمزـ عنو نتيجة ىي نقيض ٌ
النتيجة التي كضعيا المخاطب ،بحيث ٌ

المقدمات التٌي سبؽ كسمٌـ بيا ،كمف ىنا يأتي السكفسطائي فيكىـ ٌأنو يصكغ
استخراجيا مف
ٌ

القياسات قياسات مبكتو سكفسطائية"
قياسات مبكتو دكف أف يككف األمر كذلؾ،
فتسمى ىذه ٌ
ٌ
ٌ

يتشبو في عممو ىذا
يظف بيا ٌأنيا تبكيتات
حقيقية كاٌنما ىي مضمٌبلت" .كالمب ٌكت المغمٌط قد ٌ
ٌ
ٌ
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة  -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص .475،471
 -المرجع نفسو ،ص .472
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فيسمى في ىذه الحالة مشاغبا
مقدمات مشيكرة،
فيدعي ٌأنو يبني كبلمو عمى ٌ
بأىؿ الجدؿٌ ،
ٌ

سكفسطائيا" ،كقد
فيعد
يقينية ٌ
كقد يتشبو بأىؿ البرىاف بحيث يدعي ٌأنو يعتمد ٌ
ٌ
عممية ٌ
مقدمات ٌ
يتـ عف طريؽ
يتـ ٌ
لغكيا ،فمف جية األلفاظ ٌ
انتيى أرسطك بحسب (الراضي) إلى أف التبكيت ٌ

القسمة .كاإلعجاـ كشكؿ
اشتراؾ المٌفظ المفرد ،اشتراؾ المٌفظ المؤلؼ .كاثراء القكؿ المركب .ك ٌ
يتـ بخرؽ شركط التبكيت الصحيح ،كشركط
أما مف جية المعاني ٌ
األلفاظٌ .
فإنو تبكيت ٌ
التبكيت الصحيح متبكعة بالتبكيت السكفسطائي عمى التكالي الثبلثي التالي:
ّ-1صحةّالشّكلّ.
ّ-2صدقّالمقدّماتّ.
-3أنّتكونّالنّتيجةّنقيضاّبالفعلّلماّتمّّالتسميمّبوّمنّالخصمّ.
ّأ -الخروجّعنّالشكلّالصّحيحّلمقياس؛ّ
بّ-

االحتيالّعمىّالمقدماتّ.

ج-أنّتؤخذّالنتيجةّالتيّليستّنقيضاّلماّسممّبوّالخصمّعمىّأنياّنقيضّ.
كفسطائية في تاريخيا ،فيكرد ٌأنيا ظاىرة متياكية انطبلقا مف
الس
ٌ
كيتابع (الراضي) الظٌاىرة ٌ

تعدل إلى مف
(سق ارط) إلى (أفبلطكف) إلى (أرسطك) الذم حسـ في بطبلنيا .كىذا الحسـ ٌ
السفسطة .تحدث (الراضي) عف ىذا
بعده ،كلسبب تاريخي تراجعت الخطابة كجنس كضمنو ٌ
منار لجميع األعماؿ البلٌحقة ،كقبؿ الحديث عف
األرسطية نا
السبب فقاؿ" :لقد ظمت المعالجة
ٌ
ٌ
السفسطة مف ضمنيا)
أف األجناس
ٌ
بعض ىذه األعماؿ تجدر اإلشارة عمكما إلى ٌ
الخطابية (ك ٌ
المؤرخ
الركمانية .كقد أرجع
كتحديدا خبلؿ الحقبة
ستعرؼ تراجعا ممحكظا بعد (أرسطك)،
ن
ٌ
ٌ

األكؿ الميبلدم ىذا التٌراجع إلى العامؿ السياسي
الركماني الشيير (تاسيت) أكاخر القرف ٌ

 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة  -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا  ،-ضمف كتاب ،الحجاج
مفيكمو كمجاالتو ،ج ،4ص .473
 -المرجع نفسو  ،ص .411 ،417
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اطية عمى عيد (أكغسطيف) ،بحيث لـ يعد الكبلـ
المتمثٌؿ في االنتكاس الذم أصاب الديمقر ٌ

السياسية كالطريؽ المكصؿ إلى السمطة ،فانصرؼ اىتماـ
ىك أداة اإلقناع كحمبة المنافسة
ٌ

الدارسيف بمسائميا بعدما تكجو اىتماـ الركماف – كرثة
الناس عف الخطابة ،كتراجعت عناية ٌ
ٌ
القكة العسكرٌية التٌي تم ٌكنيـ مف تكسيع حدكد إمبراطكريتيـ،
التراث اليكناني  -نحك أسباب ٌ

الخطابة حبيسة بعض األبحاث
مدة خمسة عشر قرنا ظمٌت خبلليا
كقد
استمر ىذا الكضع ٌ
ٌ
ٌ
إبداعية
الخالية مف أم ركح
صنيفية
مطية
الكبلسيكية التٌي كانت خميطا مف األعماؿ التٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ

البديعية".
البيانية ك
القكلية
تدكر حكؿ ال ٌشعر كالمحسنات
ٌ
ٌ
ٌ

جدد ،كىـ؛ (ديكارت) ممثٌؿ التكجو
النيضة ،كظير فبلسفة ٌ
كبعد ىذه المرحمة جاء عصر ٌ

العقبلني(فرنسا) ،ك(فرنسيس بيككف كجكف لكؾ ،كديفيد ىيكـ) ...ممثؿ التجريبيف(انجمترا)
التصكرات القديمة حكؿ قضايا
يقكؿ الراضي فييـ" :كقد كاف مف الطبيعي أف تتٌـ مراجعة
ٌ
تـ التٌعرض لمخطابة كلممعرفة التي
المعرفة كأسئمتيا ٌ
النظرية كالتٌ ٌ
طبيقية .كفي سياؽ ذلؾ ٌ

أف ذاؾ الجيد الذم بذلو (أفبلطكف كأرسطك) لمفصؿ بيف الخطابة
تنتجيا ،كالمبلحظ ٌ

النظرة التي تطابؽ بينيما
السفسطة سيذىب سدل خبلؿ ىذه الفترة ،إذ سنشيد عكدة لنفس ٌ
ك ٌ

يبييف عمى نقد الخطابة كالقدح في المعرفة التي
كقد تجسد ذلؾ االتٌفاؽ بيف
العقبلنييف كالتجر ٌ
ٌ
السفسطة التي أصبحت تد ٌؿ عمى الكذب كالخداع".
تكلدىا كالمطابقة التٌامة بينيا كبيف ٌ

كعميو حسب (الراضي)؛ سعى (ديكارت) إلى معرفة صمبة ،كقد كجد ضالتو في البداىة
المقدمات ٌأنو
عدىا أساس الحقيقة كمنبعيا ،فعد حينيا البداىة المكجكدة في
ٌ
الفكرٌية التي ٌ

يقينية ،كىك إذ يفعؿ ذلؾ يطرد مف
تعديتيا إلى المبرىنات باعتماد قكاعد
استنتاجية ٌ
ٌ
يمكف ٌ
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص .414
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص.414
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النتيجة نفسيا سينتيي
يبييف" :ك ٌ
دائرة العمـ كالمعرفة ك ٌؿ محتمؿ كتقريبي  ،كيضيؼ بشأف التٌجر ٌ

المستمدة مف
الصحيحة في تمؾ
ٌ
إلييا أنصار المذىب التٌجريبي ،فيؤالء يحصركف المعرفة ٌ

إف التجر ٌبييف بيذا المعنى يمثٌمكف كجيا آخ ار لمكقؼ عاـ مشترؾ
التٌجربة كحكـ الحكاسٌ ،

الضركرة كالحدس العقمي كيقيف البداىة عند أكلئؾ ،نجد عند
بينيـ كبيف
العقبلنييف ،فمقابؿ ٌ
ٌ

الصدؽ ىنا ىك التٌكافؽ مع التٌجربة) ،كالحكاس كالحدس
الصدؽ (معيار ٌ
ىؤالء عمى التٌكاليٌ ،
فعالية الفكر في دائرة اليقيف".
التٌجريبيٌ ،إننا إذف مع نفس ٌ
النظرة المتطمٌعة إلى حصر ٌ

الخطابية في عمكميا ميانة لفترة طكيمة .إلى أف عادت
السفسطة كالظٌاىرة
ٌ
كىكذا ظمٌت ٌ

اليقينية
العممية
صعب عمى المناىج
إلى الكجكد بسبب انييار اليقيف ،كظيكر قضايا
ٌ
ٌ
ٌ
احتمالية ٌ

النظر في كتب (أرسطك) حكؿ الجدؿ كالخطابة
التٌحكـ فييا ،فمف ذلؾ" :بدأت العكدة إلى ٌ

(خاصة
السفسطة ...كبعدىا كاف (أرسطك التٌحميمي البرىاني) يحجب عف الباحثيف
ٌ
كالشعر ك ٌ

الفبلسفة كالمناطقة) كؿ أثر لػ (أرسطك) الجدلي االحتمالي" .كتماشى ىذا األمر مع أمر

يكمية ممارسة في ك ٌؿ لحظة فانتشرت
آخر أصبح شائعا في الحياة
اليكمية ،بؿ ضركرة ٌ
ٌ
االختيارات
النقاش حكؿ ىذه
فعـ ٌ
ٌ
الجمعيات كالنكادم كاألحزاب كظيرت نظـ ديمقر ٌ
ٌ
اطيةٌ ...

النقاش كالتٌكاصؿ مييمنة
كساعد بمكرة تمؾ األمكر كسائؿ اإلعبلـ بأنكاعيا ،فأصبحت سمة ٌ
اتية لو ،كذلؾ لمظٌفر
عمى العصر ،خصكصا التٌكاصؿ الحجاجي التي أصبحت الظركؼ مك ٌ


م مف
قضية . "...ككاف" :ال ٌ
بحزب أك عالـ ماؿ ،أك سمطة ،أك ٌ
بد ليذا الكاقع الحجاجي الثر ٌ

تطكراتو كتقمباتو .كىذا بالذات ما
عمـ ينظر فيو ،كيبحث في أسئمتو كقضاياه ،كيكاكب ٌ

الن صؼ الثاني مف القرف العشريف ،إذ سرعاف ما بدأ الحديث عف ميبلد فرع عممي
سيشيده ٌ
 -المرجع نفسو ،ص.414


 -المرجع نفسو  ،ص.414
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تسميات أخرل كثيرة
يسمى تارة بالخطابة الجديدة ،كتارة أخرل بالحجاج .إضافة إلى
ٌ
جديد ٌ

الناحية
النقدم كاالستدالؿ كالمنطؽ البلٌصكرل كالمنطؽ التٌطبيقي ،"...كمف
كالفكر ٌ
ٌ
أف (شايـ بيرلماف كستيفاف تكلميفٌ ")...أكؿ مف قاـ بدراسة
التٌار ٌ
يخية اتٌفؽ الدارسكف عمى ٌ
الحجاجية حديثا ،كفيما بعد أصبحت تعقٌد الممارسات الجادة يقكؿ الراضي" :كقد
الظٌاىرة
ٌ

الدراسة
اىتـ بيذا المبحث في البداية الفبلسفة كأىؿ المنطؽ .كسنة بعد سنة أخذت ىذه ٌ
ٌ

العممية
المؤسسات
متنكعة ،كأصبحت تغزك
تحت ٌؿ مكانيا في أكساط الباحثيف مف
ٌ
ٌ
ٌ
تخصصات ٌ

خاصة تنظر في ىذا المبحث
دكلية
حتى صار باإلمكاف مع مطمع الثمانينات عقد مؤتمرات ٌ
ٌ

الدرس الحجاجي عبر إحياء التراث المرتبط بو مف
مف زاكيا
متعددة ،كتحاكؿ رسـ معالـ ٌ
ٌ
تكج ىذا التٌطكر بأف
جية ،كفتحو عمى أسئمة العصر
العممية ك ٌ
ٌ
العممية مف جية أخرل .ثـ ٌ
مختصة تساىـ في
عممية
أصبح لمخطابة كالحجاج في بعض ٌ
الدكؿ شعب مستقمٌة ،كدكريات ٌ
ٌ
إغناء ىذا الفرع المعرفي الجديد ،كفي تقكيـ مختمؼ األعماؿ التي تنجز في إطاره ،خصكصا

تـ كصؿ الحجاج
بعدما أضحت المفاىيـ
ٌ
الحجاجية تساىـ في مقاربة ظكاىر أخرل بعدما ٌ

سانيات كعمـ االجتماع كعمـ النفس كاالقتصاد...إلخ".
العممية
بكثير مف الفركع
اإلنسانية كالمٌ ٌ
ٌ
ٌ

السكفسطائية
كفي إطار ازدىار ٌ
الدرس الحجاجي ،دعا الباحثكف مف جديد الظٌاىرة ٌ

الحجاجية
لمدراسة ،إذ حسب رؤيتيـ فإ ٌف الدرس الحجاجي اإليجابي لف يكتمؿ حتٌى تدرس
ٌ

أف ىذه الممكة
السياؽ سيؤ ٌكد عدد مف الباحثيف ٌ
السالبة يقكؿ (الراضي) " :كفي نفس ٌ

السفسطة ،أم تمؾ األحكاؿ التي يخرج فييا
ٌ
الحجاجية لف تكتمؿ إالٌ باالنفتاح عمى درس ٌ
ليتحكؿ إلى ممارسة باطمة ،نتيجة لما اصطمحنا عميو...
النمكذجي
الحجاج مف كجية ٌ
ٌ

 -المرجع نفسو ،ص .447
 -المرجع نفسو ،ص .441

المنطقيات المعاصرة  -التٌكجو التٌداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
السفسطات في
ٌ
 -رشيد الراضيٌ ،

كمجاالتو ،ج ،4ص .447،441
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المعكجة ،كىك ما يخ ٌؿ بما ينبغي أف يككف اليدؼ األصمي مف كراء كؿ ممارسة
بالحجج
ٌ

المتميز .خصكصا إذا عممنا
األساسية ليذا النشاط
حجاجية عاقمة ،كيخرؽ القكاعد كاألعراؼ
ٌ
ٌ
ٌ
كعية يككف في العادة مرشحا لبلنزالؽ إلى ممارسة
أف النشاط الحجاجي مف حيث طبيعتو ٌ
الن ٌ
ٌ

الدرس
نفسية ك
اجتماعية ...مف ىنا برز في ٌ
ٌ
غير سميمة ،بسبب ما يحيط بو مف معطيات ٌ
السفسطة؛ كالذم أصبح يمقى عناية
تكجو يصطمح عميو بتكجو مقاربة ٌ
الحجاجي المعاصر ٌ
لمدرس
مكمبل ٌ
كبيرة مف الدارسيف كالنظار خبلؿ العقكد األخيرة ،كىذا التٌكجو ٌ
يعد عنص ار ٌ

السفسطة يمثٌؿ بعبارة (كريستياف ببلنتاف)
يتـ ىذا الدرس إالٌ بو ٌ
ألف البحث في ٌ
الحجاجي ال ٌ

النشاط الحجاجي السميـ ،فالدراسة
السالب لمحجاج مقابؿ الكجو المكجب الذم يدرس ٌ
الكجو ٌ


عدة
الحجاجية
لمنظرية
العامة"  .كألجؿ ىذا نجد ٌ
لمسفسطة ىي بمثابة تكممة ٌ
حميمية ٌ
ٌ
التٌ ٌ
النقدية ٌ
ٌ

السفسطة،
دراسات في ىذا األمر ،يقكؿ (الراضي)" :فتكالت األعماؿ في العقكد األخيرة حكؿ ٌ
أىميا كتاب (ىامبميف)  ...الذم صدر سنة ()8751
كاشتيرت بعض األبحاث ك ٌ
النظريات ٌ

السفسطات"
"السفسطات" ،كالمؤلؼ المشترؾ بيف (ككدز ككلتكف) "الحجج ،منطؽ ٌ
المعنكف بػ ٌ
ك ٌ
الدراسات المنشكرة في
سنة ( )8762كالذم يعتبر تكسيعا لمؤلؼ (ىامبميف) ،كعشرات مف ٌ

أف
المتخصصة في الحجاج" ،كأماـ ىذه
الدكريات
الكمية مف ٌ
ٌ
الدراسات التي أصبحت ترل ٌ
ٌ

السكفسطائية أمر في خدمة الحجاج الصحيح ،فيككف األمر كالحاؿ تمؾ؛ ٌأنو
دراسة الظٌاىرة ٌ
كتعد دراسة (فاف
تتطكر،
السكم لف
فإف قضايا الحجاج
ٌ
السفسطة ٌ
ٌ
إذا سكت عف دراسة ٌ
ٌ

السفسطات مف منظكر تداكلي جدلي "دراسة نسقية ،ككانت
ايمريف ،ركب غركتندكرست) ٌ

يبيف مدل
نسقيتيا ىي سبب اختيار (الراضي) لدراستيا في ىاتو ٌ
الدراسة ،كنمكذج حديث ٌ
ٌ
قدميا
مساىمة القطب المعكج مف الحجاج في تكجيو القطب الصحيح كاإليجابي ،بعد أف ٌ
 -المرجع نفسو  ،ص.444


السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
 -رشيد الراضيٌ ،

كمجاالتو ،ج ،4ص.444
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الدرس الحجاجي بسببيا مف أثينا إلى أكركبا حديثا .يقكؿ (الراضي)
تطكر ٌ
يخيا ٌ
تار ٌ
كقدـ مدل ٌ
في ىذا السياؽ" :تأتي مساىمة الباحثيف اليكلندييف (فاف إيمريف كركب غركتدكست)

نسقية محكمة البناء
"السفسطات مف منظكر تداكلي جدلي" كالتٌي أصبحت ٌ
أىـ مساىمة ٌ
تعد ٌ

تتكخى البحث في السفسطات ،كاالستفادة مف التراث الدراسي الكبلسيكي القديـ ليذه الظٌاىرة

متميز
في تعزيز ٌ
الدرس الحجاجي المعاصر .كقد اندرجت ىذه المساىمة في إطار مشركع ٌ

التحكالت البلٌزمة عمييا ،في نمذجة شاممة لممحاكرة
السفسطة بعد إجراء
يسعى إلى إدماج ٌ
ٌ
يتسـ بقدر معتبر مف العقبلنية".
ٌ
النقدية بما ىي نمط خاص مف الحكار ٌ

تتـ المكاجية بيف طرفيف
ىاتو المحاكرة يقكؿ عنيا (الراضي)" :ففي ىذا الضرب مف الحكار ٌ

كيتـ ألجؿ ذلؾ اعتماد مسمؾ
كيككف ىدؼ كؿ طرؼ ىك إقناع الطرؼ اآلخر بدعكاهٌ ،

التٌدليؿ عمى الدعكل ،كينبغي في التدليؿ عمى الدعكل أف تراعى فيو جممة مف القكاعد التي
حصؿ التسميـ بيا مف جية الطرؼ اآلخر .فكؿ مف انخرط في ىذا الضرب مف الحكار عميو
مقدمات التي يقبؿ أك يسمٌـ بيا ىذا
أف يمتزـ
بالسعي إلقناع محاكره باالستناد إلى ال ٌ
ٌ

النقدية
فإف ىناؾ نكعيف مف الحجج يمكف التكسؿ بيما في المحاكرة ٌ
المحاكر ...كتبعا لذلؾ ٌ

الداخمية ،كيتعمٌؽ األمر ىنا بالعمؿ عمى انتزاع الحجج مف القضايا التٌي يسمٌـ بيا
الحجج
ٌ

المحاكر في المحاكرة ذاتيا .كىناؾ مسمؾ آخر في طمب الحجج ،يتمثٌؿ في استدعاء حجج

عممية أك معطيات يقطع بيا أىؿ
ألنيا
يتـ قبكليا ٌ
بديييات ٌ
ٌ
ٌ
خارجية كىي قضايا ككقائع جديدة ٌ
الخبرة الذيف يمثٌمكف في ىذا السياؽ طرفا ثالثا يتٌخذ كمصدر محايد لمخبرة ،كتشترط المحاكرة

النقدية كذلؾ أف يمتزـ المتحاكراف بالتعاكف فيما بينيما لمكصكؿ إلى ح ٌؿ لممحاكرة؛ فكؿ طرؼ
ٌ

يظ ٌؿ ممتزما بإفساح المجاؿ لمطرؼ اآلخر حتى يعرض دعكاه كيستكفي مسألتو".
 -المرجع نفسو ،ص .444
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باختيارىا لمحاصرة الظٌاىرة
كىاتو المحاكرة قاـ كؿ مف (فاف ايمريف كركب غركتندكست)
ٌ

كفسطائية فييا يقكؿ (الراضي)" :لقد كقع اختيار الباحثيف (إيمريف كغركتندكست) عمى
الس
ٌ
ٌ
السفسطة
المحاكرة ٌ
النقدية باعتبارىا نمكذج الحكار العاقؿ ،كاتٌبعا في سبيؿ إدراج مفيكـ ٌ
النظريات المٌغكية المعاصرة ،كذلؾ
النمكذج مسمكا أصبح دارجا في الكثير مف ٌ
ضمف ىذا ٌ

مكذجية في المحاكرة ،ثـ البحث في أكجو الخرؽ التي
الن
عبر تقرير القكاعد
المعيارية لمحالة ٌ
ٌ
ٌ

السفسطة ىي بالذات تمؾ االنزياحات عف
يمكف أف تتٌعرض ليا ىذه القكاعد ،بحيث تككف ٌ

"يقرر الباحثاف اعتبار الحجاج فعبل مف أفعاؿ الكبلـ ،أم ٌأنيما
القكاعد"  .كألجؿ ىذاٌ :

الضركرية
سيدرجاف مبحث الحجاج ضمف نظرٌية أفعاؿ الكبلـ باعتبارىا إطا ار يكفٌر األدكات ٌ

تـ خبلؿ
الن
لكضع مقاربة نظرٌية
جدلية تصؼ الحالة ٌ
ٌ
ٌ
مكذجية لمتٌفاعؿ الحجاجي الذم ٌ
سقية ...جاءت مساىمة (فاف إيمريف
يتـ ىذا الكصؼ
بالكمية ك ٌ
المحاكرة ٌ
الن ٌ
ٌ
النقدية ،بحيث ٌ

النظرية ،إذ ستنتقؿ مف
نكعية في طكر ىذه ٌ
تحكؿ ٌ
كغركتندكست) التٌي يمكف اعتبارىا لحظة ٌ

مكسعة تشمؿ األفعاؿ المٌغكية المركبة ...إ ٌف
نظرية ألفعاؿ الكبلـ البسيطة ،لتصبح نظرٌية ٌ

الية مف أفعاؿ الكبلـ التي تحكميا
نشاط المتحاكريف سيصير في ىذا المنظكر عبارة عف متك ٌ
جممة مف القكاعد تدفعيا دفعا لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف النجاح" .كألجؿ ىذا كمٌو تصبح

السفسطة في تصكرنا التٌداكلي الجدلي،
السفسطة معرفة مف قبؿ الباحثيف" :يد ٌؿ مصطمح ٌ
ٌ

عمى أفعاؿ المٌغة التي تعكؽ بكجو كيفما كاف ح ٌؿ منازعة ما في سياؽ المحاكرة ...ففي ىذا
كلكنو يشكؿ
المنظكر ال يعني ارتكاب سفسطة ما إقداميا عمى سمكؾ مقدكح فيو أخبلقياٌ ،

غمطا مف حيث ككنو يعيؽ الجيكد التي تبذؿ مف أجؿ ح ٌؿ المحاكرة" .كمف أجؿ ىذا
 -المرجع نفسو ،ص .443

 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص.443،447
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص  .444نقبل عف:
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تـ عرضيا ىنا تسعى
التداكلية
إف المقاربة
ٌ
ٌ
المفيكـ يعمٌؽ الباحثافٌ " :
الجدلية لمسفسطات التٌي ٌ

السفسطة تطرح بديبل مبلئما لممعالجة المألكفة التي تفتقد
جاىدة ٌأكال إلى بسط نظرٌية في ٌ
السفسطات كأقكاؿ يؤدم كركدىا في المحاكرة إلى
لمصياغة ٌ
النظرية  ...فنحف ننظر إلى ٌ

النقدية .كالٌنمكذج التٌداكلي
تيديد فرص الح ٌؿ :فيي تمثٌؿ أضربا لخرؽ قكاعد المحاكرة ٌ
النمط مف المحاكرة ،كذلؾ
الصمة بيذا ٌ
لممحاكرة ٌ
النقدية يمتزـ بأف يغطي ك ٌؿ المظاىر ذات ٌ

بالسفسطات
المسماة تقميديا
الحجاجية
تمكننا مف استحضار األغبلط
بالصكرة التي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ


السفسطة عمؿ
نا
استحضار ٌ
كميا ،كمف تحميميا تحميبل أكثر تنسيقا"  .كمف أجؿ محاصرة ٌ

ميما كانت .كالقكاعد
النسقيٌ ،
الباحثاف عمى إعداد ىذا النمكذج ٌ
فالنسؽ يكشؼ التجاكزات ٌ
التي تصكرىا الباحثاف ىي عشر كما يمي:1

يحرـ الطٌرؼ اآلخر مف
 القاعدة ّّاألولىٌ :
يتعيف عمى كؿ مشارؾ مف جانبو أف ال ٌ
الدعاكل المعركضة؛
تدعيـ أك نقد ٌ

– ّالقاعدةّالثانيّةٌ ّ:أيما طرؼ نزع إلى دعكل معينة فيك ممزـ بالمدافعة عنيا إذ طمب منو

ذلؾ؛

الدعكل المعركضة فعبل مف طرؼ
ينصب عمى ٌ
إف نقد ٌ
ّالقاعدةّالثالثةٌ :الدعكل ينبغي أف ٌ

العارض؛

ّ-القاعدةّالرابعةّ:ال تتحقٌؽ المدافعة عف الدعكل إالٌ باعتماد أدلٌة مناسبة ليا؛

Frans Van Emeren et Grootendost ،Les Sophisme dans une perspective pragmaticodialectique,p188.
 -رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا  ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص.444
 -1رشيد الراضي ،السفسطات في المنطقيات المعاصرة -التكجو التداكلي الجدلي نمكذجا ،-ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو
كمجاالتو ،ج ،4ص.444،442
289

الفصلّالثالثّ:منيجيةّالتحميلّاألحاديّفيّالكتاباتّالمسانيةّالحجاجيةّالعربيةّالحديثةّأبوّبكرّ
العزاويّومحمدّطروسّورشيدّالراضيّومحمدّالعمريّأنموذجا

بالمقدمات التي تركيا ضمنية؛
ألم شخص أف يمزـ
ٌ
ّالقاعدةّالخامسةّ:يمكف ٌالدعكل قد كانت مقنعة إذا تك ٌسمت
بأف المدافعة عف ٌ
– القاعدةّالسادسة :ينبغي اإلقرار ٌ

مقدمة مشتركة؛
ىذه المدافعة بحجج تجد أصميا في ٌ

الدعكل قد كانت مقنعة إذا اعتمدت ىذه
بأف المدافعة عف ٌ
ّ-القاعدةّالسابعةّ:ينبغي اإلقرار ٌ

حجاجية مقبكلة مف الطرفيف تطبيقا
المدافعة حججا ال يمتنع أف تطبؽ عمييا خطاطة
ٌ

صحيحا؛

 ّالقاعدةّالثامنةّ:ينبغي في الحجج المعتمدة في نص خطابي أف تككف صحيحة ،أك فيحكـ الصحيحة إف تـ التصريح بما كرد فييا مف مقدمات مضمرة؛
إف فشؿ المدافعة يجب أف يقكد العارض إلى العدكؿ عف دعكاه ،كنجاح
ّ-القاعدةّالتاسعةٌ :

الدعكل التٌي عمييا صار
المدافعة يجب أف يقكد المعترض إلى العدكؿ عف شكككو تجاه ٌ
الكبلـ؛

عصية عمى الفيـ ،كال مختمطة
 ّالقاعدةّالعاشرة :ينبغي أف ال تككف األقكاؿ غامضة أكٌ

الدقة الممكنة.
أك ممتبسة ،بؿ قابمة لمتٌفسير بأعمى درجات ٌ

أف ما طمبو الباحثاف ىك احتراـ ىذه القكاعد ،كالعمؿ
ٌإنو مف خبلؿ ىاتو القكاعد ٌ
يتعيف ٌ

عمى جعميا مساعدة مف أجؿ إنجاح الحكار كاالرتقاء بو .كىدفيـ في ذلؾ ىك محاصرة

النمكذج المثالي البنيكم ىك كاشؼ
أف ٌ
الخركقات التٌي ىي عندىـ سفسطة .كىذا معناه ٌ

السكفسطائية.
لمخركقات
ٌ

الحجاجية
كفسطائية ،كأثرىا في تاريخ الظٌاىرة
الس
ٌ
ٌ
ىكذا إذف تابع (الراضي) الظٌاىرة ٌ

ابستمكلكجيا دكرىا
يخيا
قابضا عمى التٌحكالت
ٌ
يخية لمظٌاىرة .فاكتشؼ تار ٌ
االبستمكلكجية التار ٌ
ٌ

سقية ىك دليؿ
الدراسة بالمدرسة
في صنع االكتماؿ الحجاجي كتطكيره .كنمذجتو ٌ
اليكلندية ٌ
الن ٌ
ٌ
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حميمية التي ارتضاىا (الراضي) ىي متابعة
يخية لؤلنساؽ .فالمتابعة التٌ ٌ
عمى متابعتو التار ٌ
لتطكر الظكاىر.
السمسمة التار ٌ
األنساؽ في ٌ
يخية ٌ
رابعاّ:الخطابّالحجاجيّعندّمحمدّالعمريّ:
-8محمد ّالعمري ّ(تحميل ّأسّس ّاالنطالق ّفي ّمشروعو ّالبالغي)ّ :حاكؿ (محمد العمرم)
النسؽ
النسقي بيف
التخييؿ كالتداكؿ ،بيف ال ٌشعرية كالخطابة ،كقد استدعى ليذا ٌ
إحداث التٌكافؽ ٌ
ٌ

يخيا .كقد دعا ليذا األمر
التٌكافقي أعبلـ ىاتو العمكـ ىناؾ في الغرب ،محمٌبلن األمكر تار ٌ

األكلى يمثٌميا التٌحميؿ بالمصدر لبكؿ
تاريخ الببلغة ،كدعا كجيتي نظر عميقتيف مشيكرتيف؛ ٌ

بالنتيجة ألليفي ركبكؿ ،كبعد مناقشة األمكر ماؿ لركبكؿ
الثانية يمثٌميا التٌحميؿ ٌ
ريككر ،ك ٌ
عية
عامة كتأكيد شر ٌ
داعما األمكر بنتائجيا ،فالعمرم يسير بذلؾ السير كمٌو إلى تأكيد ببلغة ٌ
نسقياّ .

خييؿ
الصعكبات التي تعترض ىذا ٌ
النسؽ ،أم النسؽ الكاحد المتكامؿ بيف التٌ ٌ
بالرغـ مف ٌ

تندا في ذلؾ
أف الباحث (محمد العمرم) ظؿ يميؿ الميمة ال ٌشديدة لؤلمر .مس ن
ك التداكؿ ،إالٌ ٌ
إلى (ميشاؿ مايير كأكليفي ركبكؿ) خاصة ،داعما األمكر بالببلغة العر ٌبية.

فبالنسبة لمصعكبات التٌي تعترض إحداث التٌكافؽ بيف الشعرٌية كالخطابة القراءة العميقة

صرح
لبكؿ ريككر التٌي درس فييا مناطؽ القرابة كالبعد بيف الشعرٌية ك
ٌ
الخطابية .كىي دراسة ٌ

أما الصعكبة الثالثة
الصعكبة
الثانية فيي ٌ
ٌ
أما ٌ
تمييز أرسطك ذاتو بيف الحقميفٌ .
بيا كناقشياٌ .
تحدد البعد مف حيث أسباب نشأة الببلغتيف
فيي دراسة (حمادم صمكد) العميقة التٌي ٌ

أما الصعكبة األخيرة ،كىي الببلغة
(مما ٌ
ييدد دعمو الربط بالببلغة العربية)ٌ .
العر ٌبية كالغر ٌبية ٌ

يخية ليا أدلتيا .ىاتو صعكبات جمة نحاكؿ
مف حيث األسمكب ،كالتي أخذت نسقيا لفترة تار ٌ
العامة بيف
نسقية الببلغة
حجة مف أجؿ إحداث نتيجة فييا مغامرة كىي
ٌ
إثارتيا كنعدىا ٌ
ٌ
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التٌخييؿ كالتداكؿ التي ارتضاىا (العمرم) عف طريؽ (مايير كركبكؿ) داعما االرتضاء
بالببلغة العر ٌبية ،كالببلغات الخاصة ،كالمجاز.
إيجابية مف أجؿ نتيجتو
جدا أف نثير ىاتو الحجج التٌي اعتبرىا (العمرم)
يككف
منطقيا ٌ
ٌ
ٌ
النسقية.
ٌ

الخطابية كالشعرية رجع (ريككر) إلى الميد اليكناني
 بولّريكور :في البحث عف نكاةٌ
يتـ حمٌو في
أف
الخطابية ىي مف أجؿ ح ٌؿ ٌ
ٌ
لتدقيؽ األمكر ،فكجد ٌ
النزاعات ،ىذا النزاع ٌ

منطقة معقكلو تكجد بيف الخطاب البرىاني كالخطاب اإلغكائي ،كىي الحكار مع

يتحدث عنو
مستمع ،ىذا المستمع ىك ككني بعبارة (بيرلماف)  .ليضيؼ (ريككر) فيما ٌ

تمتقياف في إنتاج نصكص نكاتيا االحتماؿ ،يقكؿ:
أف
الخطابية كالشعرٌية ٌ
ٌ
(العمرم) ٌ

الخطابية في ككنيا ،ىي
(العمرم) مستشيدا في قكلو (بريككر)" :كتمتقي ال ٌشعرية مع
ٌ
إنتاجا لنصكص نكاتيا االحتماؿ ،فػ "إذا لـ نقؼ -حسب عبارة (ريككر)
األخرل تعالج ن

الصعب
 عند اعتبار الكزف كااليقاع فارقا كحده بيفٌ
الخطابية كالشعرية فسيككف مف ٌ

أف ( )poiesisتعني ،ىي األخرل ،عند (أرسطك) إنتاج
التٌفريؽ بيف المبحثيف" ،ذلؾ ٌ
الخطابية شيء غير تركيب الخطاب ،أم ٌأنيا ىي األخرل (بكيزيس
الخطاب؛ فيؿ
ٌ

بصدد الحديث عف االنسجاـ في
صرح
ٌ
 ،)poiesisأضؼ إلى ذلؾ ٌ
أف (أرسطك) قد ٌ

الممحمية) لضركرة االستجابة لما ىك
الككميدية ك
بناء حبكة القصيدة (التٌراجيدية ك
ٌ
ٌ
بأف ىذا االحتماؿ أك
محتمؿ الكقكع ،أك ما ىك ضركرم .بؿ ألـ يقؿ ،أكثر مف ذلؾٌ ،
فمسفية
الضركرة ىك ما يسمح لم ٌشعر بأف يككف ذا طابع ككني ،كبذلؾ يظير أكثر
ٌ

 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ص .15،11كينظر أيضا :كذلؾ بكؿ ريككر ،الخطابة ،ال ٌشعرية،
التٌأكيمية ،تر :ياسيف ساكير المنصكرم ،ضمف كتاب ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،ج ،2ص 472كما بعدىا.
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بأف ال ٌشعرم كالخطابي يتقاطعاف في منطقة
كأسمى مف التٌاريخ" الشؾ ،إذفٌ ،
) (régionالمحتمؿ".

أف
بالرغـ مف اعتراؼ الباحث حسب (العمرم) بكجكد منطقة القرابة بيف الحقميف ،إالٌ ٌ

األمر يظؿ يختمؼ .كذلؾ بسبب االختبلؼ في المنطمؽ كاليدؼ ،عمى الرغـ مف استعماؿ

أف تقاطعيما
(ريككر) لمٌفظ ) (régionذم ٌ
الداللة الجغر ٌ
افية القكية يقكؿ (ريككر)" :غير ٌ


يتجسد
كعميو
.
عني مجيئيما مف مكانييف مختمفيف ،كتكجييما نحك ىدفيف مختمفيف"
ي ٌ
ٌ

االختبلؼ بحسب (ريككر) يقكؿ (العمرم)" :فالشاعر ىك صانع حبكات كحكايات كليس
صانع كممات كجمؿ فحسب ،كىذا ما يشيد بو في نظره ميد الشعر الذم عرؼ الممحمي

كالتراجيدم الككميدم ،كىك الميد الكحيد الذم يسمح بالمقابمة بيف الشعرية كالخطابية...،
"الفعؿ الشعرم ىك خمؽ حكايات – حبكة  ،-كالفعؿ الخطابي ىك تقديـ حجج" .مف األكيد
القكة في الحالتيف؛
نا
أف ىناؾ خطابة في ال ٌشعر
كشعر في الخطابة ،غير ٌ
ٌ
أف األمر ليس بنفس ٌ
شخصياتو تحاجج؛ فالحجاج عنده يساىـ
فالشاعر ال يحاجج بمعنى الكممة ،حتٌى كا ٌف كانت
ٌ

عنصر
نا
تنمية الحبكة ،كالخطيب ال يخمؼ حبكا لمحكاية حتٌى كاف ضمف خطابو
في حدكد ٌ
فإف الشعر يستيدؼ التٌطيير
سرديا" .ىذا مف حيث ٌ
أما مف حيث" :اليدؼ كالكظيفة ٌ
البنية ٌ
أيديكلكجيا كال ٌشعر حماؿ إيطكبيا (الحمـ
حمالة
ٌ
في حيف تستيدؼ الخطابة اإلقناع ،الخطابة ٌ

كالكىـ)" .كمنو نجد (ريككر) يتٌخذ حبلن بأف ترؾ العمكـ ك ٌؿ يشتغؿ في مكانو إذ؛ " ليس مف
التأكيمية أيضا) .فالمبلئـ إذف
الخطابية (بؿ ك
الممكف في نظره ،قياـ عمـ يستكعب ال ٌشعرية ك
ٌ
ٌ

الخطابية بفف الحجاج اليادؼ إلقناع
فتختص
تتحدث كؿ كاحدة باسميا الخاص؛
ىك أف"
ٌ
ٌ
ٌ

 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ص .11
 -المرجع نفسو ،ص .11،12
 -المرجع نفسو ،ص .12 ،11نقبل عف :بكؿ ريككر« Rhétorique- Poétique- Herméneutique ».p.148. ،
 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ص .12
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كتختص الشعرية بفف بناء الحبؾ مستيدفة تكسيع
المستمع بككف رأم ما مقدما عمى منازعة،
ٌ
الخياؿ الفردم كالجماعي."...

النسقيف يقكؿ" :المفيكـ
يخية يفصؿ ٌ
 ويرل (العمرم) ٌأنو تشكؿ مفيكـ لو داللة تار ٌالنص الخطابي
األرسطي الذم
يخصصيا لمجاؿ اإلقناع كآلياتو حيث تشتغؿ عمى ٌ
ٌ
في المقامات الثبلثة المعركفة (المشاكرة ،المشاجرة ،كالمفاضمة) .كىي بيذا المفيكـ

المخيؿ أم
تقابؿ بكيتيؾ ) (poétipue ,poeticsالتٌي تعنى بالخطاب المحاكي
ٌ
الشعر حصرا".

أف كممة ببلغة
لقد أصاب كممة ببلغة أف اقترنت باإلقناع أرسطيا تاريخيا ،فأصبح األمر ٌ
بيذا االرتباط أصبحت تؤدم داللة تاريخية عميقة كفاصمة بيف النسقيف.

أسمكبية
لتتحكؿ إلى ببلغة
 زد عمى ىذا الذم منذ قميؿ فقد انكمش األداء اإلقناعي لمببلغةٌ
ٌ

جمالية ،كىك الذم كرسو المفيكـ األدبي يقكؿ (العمرم)" :المفيكـ األدبي الذم يجعميا
بديعية
ٌ
استقر ليا عبر تاريخ مف االنكماش رسـ (بارت)
بحثا في صكر األسمكب ،ىذا المفيكـ الذم
ٌ

العام ة في محاضرتو المشيكرة عف تاريخ الببلغة القديمة .كقد أعيدت صياغة ىذا
خطكطو
ٌ
االتجاه حديثا باعتباره ببلغة عامة أحيانا ،كما ىك الحاؿ في الدراسة المشيكرة لجماعة مي،

تحت عنكاف الببلغة العامة".
لمصعكبة األخيرة؛ كقد تمثمت في القراءة العميقة لحمادم صمكد ضمف كتاب
أما بالنسبة ٌ
كٌ
الخمفية
مقدمة في
أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغر ٌبية مف (أرسطك) إلى اليكـ في مقالوٌ :
ٌ
ٌ

متخصص في الببلغة العر ٌبية ،كصاحب الكتاب الثميف:
النظرية لممصطمح ،كالباحث
ٌ
ٌ
 -المرجع نفسو ،ص .12،13
 -المرجع نفسو  ،ص .14
 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ص .14
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أف
(التفكير الببلغي عند العرب) ،إذ قارف الباحث بيف الببلغة العر ٌبية كالببلغة الغر ٌبية كأ ٌكد ٌ

الببلغتيف مختمفة تماـ االختبلؼ يقكؿ" :تختمؼ الببلغة العر ٌبية عف الخطابة
أسباب نشأة
ٌ
جدت في
حكالت التٌي ٌ
ٌ
األرسطية اختبلفا ظاى ار مف حيث ظركؼ نشأتيا كالحاجة إلييا كالتٌ ٌ
منطقية
فمسفية
بتغير السياؽ التاريخي الحاضف ليا .فيي لـ تنشأ كالخطابة نشأة
ٌ
ٌ
صمبيا ٌ

تحاكؿ تصنيؼ األقاكيؿ بحسب قدرتيا عمى قكؿ الحقيقة كانتاج المعنى الفرد الذم ال يمكف
النتائج عف المقدمات بصفة محكمة .ككاف أف
أف يقكـ ما يناقضو كالقضايا التي تتٌرتب فييا ٌ

األكؿ بعد البرىاني كالجدلي .كجاء بعده الشعرم
جاء القكؿ الخطبي في نظرٌية المعمٌـ ٌ
الممكف كالمحتمؿ .كاف كاف
فاستأثر البرىاني بدائرة
ٌ
الحؽ كدار الجدؿ كالخطابة كال ٌشعر عمى ٌ

الحؽ ككاف الشعر أبعدىا عنيا كتكسطت بينيما الخطابة ...لقد كانت
الجدؿ أقربيا إلى دائرة
ٌ

الد كاعي إلى نشأة الببلغة مختمفة تماما عف دكاعي نشأة الخطابة ...فالببلغة ظيرت
ٌ
تباشيرىا في أحضاف الشعر كالشعر كقعو مف ايقاعو كفضمو مف ىيئة القكؿ فيو .كلـ يكف
يفكؽ شاعر عمى شاعر إالٌ بما يقع لو مف نيج في تصكير المعاني كاخراجيا رائقة عذبة
ٌ

الناظر كتخمٌب لب السامع".1
سر ٌ
ت ٌ

ّ .2نسق ّالتخييل ّوالتداول :لـ يمتفت (العمرم) لتمؾ الصعكبات ،كذلؾ مف أجؿ إحداث
كقدـ لذلؾ عديد اإلثباتات كالتٌي يمكف
نسقية
بمايير كركبكؿٌ ،
لمتخييؿ كالتٌداكؿ ،اقتداء ٌ
ٌ
ٌ
طرحياّ.

متحمس لو ،بتقديـ مزيد مف الحجج إلثباتو ،كذلؾ
النسؽ الذم ىك
عبر (محمد العمرم) عف ٌ
ٌ
ٌ

النسقي الذم يسعى لجعؿ
بتعبير مممكء بالبعد التٌاريخي لمظاىرة الببلغية ،يقكؿ" :المفيكـ ٌ
المفيكميف األكليفمف خبلؿ
معا .أم يستكعب
الببلغة عمما أعمى يشمؿ
ٌ
ٌ
التخييؿ كالحجاج ن

1
أىـ نظريات الحجاج في التٌقاليد الغر ٌبية مف أرسطك
 حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتابٌ ،إلى اليكـ ،ص.12،13

يفرؽ بيف الشعرية كالخطابية كالمفيكـ األدبي ذك البعد األسمكبي لمببلغة.
 -يقصد المفيكـ األرسطي الذم ٌ
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مكسعا ىذه المنطقة أقصى ما يمكنو التٌكسيع .كقد حدث خبلؿ
المنطقة التي يتقاطعاف فييا،
ن

كتكسع البعد األسمكبي حتٌى صار المكضكع
أف تقمٌص البعد الفمسفي التٌداكلي لمببلغة
التاريخ ٌ
ٌ

منصب ة عمى استرجاع البعد المفقكد في تجاذب بيف
الكحيد ليا ،فكانت نيضة الببلغة حديثا
ٌ
التخييؿ) كالمجاؿ الفمسفي المنطقي كالمٌساني (حيث يييمف
المجاؿ األدبي (حيث يييمف
ٌ

التداكؿ)".

التخييؿ كالتٌداكؿ إثباتات ،بؿ استشيادات غر ٌبية كعر ٌبية،
قدـ (العمرم) لمظٌفر بنسؽ
كقد ٌ
ٌ
فمسفيا كمخبريا،
جيدا
فتبنى طرح (مايير)؛ يقكؿ
مكضحا تبنيو" :بذؿ ببلغيكف محدثكف كبار ن
ٌ
ٌ

عامة .الببلغة باعتبارىا
إف ٌ
صح التٌعبير ،في بياف مدل صبلبة األساس العممي لقياـ ببلغة ٌ

أف
عمما ٌ
كميا يستكعب عمكـ المٌساف كعمكـ اإلنساف .كفي ىذا اإلطار يرل (ميشاؿ مايير) ٌ

القضكية بيف الكجكد كالبلكجكد التي بني عمييا
كمية يتطمٌب الخركج مف المقابمة
بناء ببلغة ٌ
ٌ
الخطابية ،حيث الشعر "الكجكد يحتمؿ الكجكد" كالخطابة
تفريؽ (أرسطك) بيف الشعرٌية ك
ٌ
"كجكد يحتمؿ البلكجكد" .أك بعبارة أقرب إلى المصطمحات المستعممة في القراءة العر ٌبية

ألرسطك :الشعر كذب يحتمؿ الصدؽ ،كالخطابة صدؽ يحتمؿ الكذب ،فبدؿ ىذا التقابؿ

القضكم الكجكدم يمكف تحقيؽ كحدة الببلغة باعتماد التٌفاعؿ القائـ عمى اإلشكاؿ
كالمساءلة".
إلشكالية المساءلة ،أم؛ نسأؿ لنجيب كنجيب
أف األمكر التٌي نبحثيا تخضع
ٌ
فمايير يرل ٌ
عممية التٌفكير
بأف
لنسأؿ ...فالكبلـ مف حيث المساءلة ىكٌ " :
ٌ
إننا عندما نسائؿ الكبلـ نجيب ٌ

يعد فعؿ تفكير
ىي
عممية المساءلة كا ٌف استعماؿ الكبلـ الحامؿ لقدرة الفكر عمى المساءلة ٌ
ٌ

السؤاؿ لكف
)ٌ ..." (un acte de penserإنو بإمكاننا الكصكؿ إلى الجكاب حينما نستفيـ ٌ

 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ص .14
 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ص .41
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إف حضكر
السؤاؿ بما ىك سؤاؿ ال ٌ
األكلى ىي أف يككف سؤاال ٌ ...
يقدـ جكابا ٌ
ألف حقيقتو ٌ

السؤاؿ تمؾ ال أكثر كال أق ٌؿ كمف ىنا فرض االختبلؼ كجاء
الجكاب يقتضيو احتراـ
ٌ
عممية ٌ
السؤاؿ
لكنو جكاب
ٌ
الجكاب ٌ
السؤاؿ يختزلوٌ ...
إف الفرؽ بيف ٌ
السؤاؿ كال يدع ٌ
يشتؽ مف ٌ


تكجيت
كالجكاب باعتبارىما ظاىرتيف
تأسيسيتيف لمكبلـ ليست مسألة بناء نحكم"  .في حيف ٌ
ٌ

لمد األكاصر بيف
ببلغييف آخريف إلى منطقة (ريككر) ،فاقتنعكا ٌأنيا منطقة
جيكد
خصبة ٌ
ٌ
ٌ
التٌكجيات ،كاالستفادة مف ىذا التٌكافؽ كجعؿ ىذا في خدمة ىذا ،بدؿ االبقاء عمى التٌنافر
يخية .يقكؿ (العمرم) في ىذا األمر" :كقد
الذم أصمو مرجعي كىدفي ٌ
حددتو أسباب تار ٌ

مكضكعا
كتييئتيا لتككف
تكجيت جيكد بعض الباحثيف إلى المنطقة المشتركة قصد تكسيعياٌ ،
ٌ
ن

العامة .كاستعمؿ بعضيـ في التٌعبير عف ىذه المنطقة نفس الكممة التي استعمميا
لمببلغة
ٌ

(ريككر) في سياؽ الفصؿ كىي ( ،)régionكما نجد عند (أكليفي ركبكؿ )olivier reboul

في كتابو الببلغة ) (la rhétoriqueحيث قاؿ" :سنتبنى حبلٌ ثالثا؛ لف نبحث عف جكىر
الببلغة ال في األسمكب كال في الحجاج ،بؿ في منطقة ( )régionالتي يتقاطعاف فييا
بالنسبة إلينا كؿ خطاب يجمع بيف الحجاج
بالتٌحديد .بعبارة أخرل ،ينتمي إلى الببلغة ٌ
الكظائؼ الثبلث المتعة التٌعميـ كاإلثارة مجتمعة متعاضدة؛
كاألسمكب كؿ خطاب
ٌ
تحضر فيو ٌ
كؿ خطاب يقنع بالمتعة كاإلثارة مدعمتيف بالحجاج" .1كعميو يصبح األسمكب في صالح

يخيتيف في تاريخ الببلغة .كقد
الحجاج كالحجاج في صالح األسمكب ،كتتضامف مرحمتيف تار ٌ

(الصدؽ كالكذب) مف خبلؿ فحص طبيعة
حاكؿ (ركبكؿ) التٌقريب" :بيف قطبي االحتماؿ
ٌ
الخاصة بكؿ منيما ،أك المعتبرة كذلؾ كىي :الصكر ) (figuresكالحجج
اآلليات الجكىرية
ٌ
ٌ

الصكر) كببلغة
) (argumentsحيث صار مف الشائع الحديث عف ببلغة الصكرة (أك ٌ

 -محمد النكيرم ،األساليب المغالطية مدخبل لنقد الحجاج ،ضمف كتاب ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف
أرسطك إلى اليكـ ،ص .434 ،434
التخييؿ كالتداكؿ ،ص.44 ،41
 -1محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف
ٌ
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1
كقدـ ليا الكظائؼ ،يقكؿ (العمرم) في ذلؾ:
كر
الص
ؿ
م
ح
افؽ
ك
الت
كلدعـ
،
الحجاج"
ٌ
ٌ
كقسميا ٌ
ٌ
ٌ

صكر الكممات ،كصكر
"كرغبة في استقصاء المكضكع يقترح تقسيـ ٌ
الصكر إلى ثبلثة أنكاعٌ :
صكر الفكر)
المعنى ،كصكر التركيب( .كعنده قسـ رابع في كتابو الببلغةٌ : la rhétorique

حجاجيا .في
خاصة بالقكؿ ال ٌشعرم كاليزلي ،كلكنيا تمعب مع ذلؾ دك ار
فصكر الكمٌمات تبدك
ٌ
ٌ
ٌ
حيف تبدك صكرة المعنى أك المجازات أكثر مبلءمة كقربا مف الحجاج ،مثؿ :االستعارة

حظيت
الكناية كالمبالغة ،فيي باستعماليا معنى غير معتاد تثير ٌأزمة داخؿ الخطاب .كقد
ٌ
ك ٌ

كلسانييف .كينتيي
داكلييف مناطقة
االستعارة عنده بعناية
ٌ
خاصة ،ككذلؾ حاليا في أعماؿ التٌ ٌ
ٌ

الصكر تمعب دكريف؛ خارجي كداخمي ،يتمثٌؿ
مف تحميؿ ٌ
عينات مف األنكاع الثٌبلثة إلى ٌ
أف ٌ

تشد االنتباه مف خبلؿ خرؽ المعتاد ،فتطبع
دكرىا الخارجي في تسييؿ
عممية الحجاج ،فيي ٌ
ٌ
أما دكرىا
كما ٌأنيا تبلئـ بيف األفكار كالمستمع ،أم ٌ
تسيؿ المعاقمةٌ .
الذكرل في ال ٌذىفٌ ،

الداخمي فيتجمٌى في دخكليا ىي نفسيا ،في صمب الحجاج كما ىك حاؿ الجناس ،حيث يكىـ
الحجة ىي نفسيا الصكرة
تجانس األلفاظ تجانس المعاني" .2ككصؿ األمر بركبكؿ إلى جعؿ
ٌ

النظر
يقكؿ العمرم" :كينتيي ىذا التٌتبع لمكظائؼ
السؤاؿ ك ٌ
ٌ
لمصكرة إلى قمب اتٌجاه ٌ
الحجاجية ٌ

الحجة نفسيا
بأف
ٌ
الممكف القكؿ ٌ
عما إذا لـ يكف مف ٌ
مف الزاكية األخرل؛ فيتساءؿ الباحث ٌ

مجرد صكرة كبلن أك بعضا" . فالحجاج محتمؿ كالصكرة محتممة .كىذه منطقة القرابة.

التخييمي التداكلي مف محيطو الثقافي ،فكاف لو
النسؽ
كحاكؿ (محمد العمرم) أف يدعـ ٌ
ٌ

ميتمة باألسمكب كالبديع ككاف ذلؾ
ببلغية
عكد إلى الببلغة العر ٌبية ،كرأل في تاريخيا نظرة
ٌ
ٌ
قبؿ نشأة المصطمح الببلغي ،كالعركضي ،كالمنطقي ،كالمٌغكم ،كرأل ٌأنيا جمعت تحت اسـ

البديع كمحاسف الكبلـ كما فعؿ (ابف المعتز) .كتكثيؽ ىذا األمر كما يرل (العمرم) يرجع

لممككف البديعي كما يرل خصكمات
الجاىمية كصدر اإلسبلـ ،كقد كاف
إلى تمقي شعر
ٌ
ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص.44
 -2المرجع نفسو ،ص .42 ،44
التخييؿ كالتداكؿ ،ص .42
 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف
ٌ
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ساىمت فيما بعد في تطكيره ،كيرل (العمرم) ٌأنو ظير في المحيط نفسو مسار آخر

لمنص القرآني .ككذا
لمببلغة عندما ارتبط األمر بتقعيد المٌغة ،كبياف االنسجاـ الخطابي ٌ

األرسطية لدعـ التٌحميؿ القرآني .فظير غريب القرآف
االستعانات بالمنطؽ اليكناني كالببلغة
ٌ

اإلليية .فظير حينذاؾ مسار ثاف لمببلغة مثمٌو
كالمجاز ،كالكبلـ حكؿ الذات كالصفات
ٌ

أف المٌغكم ال يستطيع
(الجاحظ) في بيانو ٌ
كتبيينو ،إذ رأل (الجاحظ) دائما حسب (العمرم) ٌ

الدينية ما لـ يستعف بعمـ
أكتي مف معرفة أف يحاجج في مجاؿ اإلقناع حكؿ المسائؿ
ٌ
ميما ٌ
الكبلـ ،إذ كما يرل (الجاحظ) ،ىك عمـ الحجاج العقمي الذم يستطيع المؤالفة بيف الحقيقة
كالمجاز .كعميو يمٌخص (العمرم) األمكر قائبل" :فممببلغة العر ٌبية ،إذف ،ميداف كبيراف أنتجا
مساريف كبيريف :مسار البديع يغ ٌذيو ال ٌشعر ،كمسار البياف تغذيو الخطابة .كنظ ار لمتداخؿ
الكبير بيف الشعر كالخطابة في التراث العربي ،فقد ظ ٌؿ المساراف متداخميف كمتمبسيف رغـ
النيرة التٌي ساىـ بيا الفبلسفة كىـ يقرؤكف ببلغة( ،أرسطك) كشعرٌيتو .كمف
الجيكد الكبيرة ٌ

النظرٌية في ىذا المجاؿ البحث عف ببلغة القرآف مف
العكامؿ المممكسة التي عقدت
الميمة ٌ
ٌ

السراب الذم جرل خمفو األشاعرة كتخمٌص منو بعض المعتزلة
خبلؿ الشعر العربي ،ذلؾ ٌ
1
أف نمكذج االضطراب مثمو (عبد القاىر الجرجاني)
بالقكؿ بالصرفة" كيضيؼ (العمرم) ٌ

حيف بحث عف الخصيصة الببلغية مف خبلؿ الشعر كالقرآف في آف ،عمى الرغـ مف انتقاؿ

يؤدم
سانية
النمكذج البديعي كاف ٌ
أف ٌ
التداكلية عف طريؽ ٌ
ٌ
الجرجاني إلى المقاربة المٌ ٌ
النحك .إالٌ ٌ

النظر الفمسفي المنطقي ،فانزكل بذلؾ عمـ المعاني ،2كيشير
كظيفيتو باستمرار كذلؾ لغياب ٌ

الخصكصية الشعرٌية
أف العرب ق أركا
ٌ
(محمد العمرم) إلى مبلحظة تار ٌ
يخية عميقة تمثمت في ٌ

بداعا في مجاؿ
الخطابية إالٌ أف ٌتردم الحضارة
ك
ٌ
ٌ
اإلسبلمية حاؿ دكف استثمار ذلؾ إ ن
 -المرجع نفسو ،ص .42
 -المرجع نفسو ،ص .43
التخييؿ كالتداكؿ ،ص .43
 -1محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف
ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص .47
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1
ممم نحا تش ٌكؿ عند (القرطاجني) ،إذ
ا
مستثني
ردم
الت
ىذا
ضكء
في
)
م
العمر
(
أشار
ك
.
الببلغة
ٌ
ٌ
ٌ

الخطابية يقكؿ (العمرم) معمٌقا عمى األمر:
عثر عمى فرصة المناسبة بيف الشعرية ك
ٌ

نص طكيؿ متماسؾ مضمكنا كتركيبا ٌبيف
"كسنكتفي في ىذه المناسبة بإيراد فقرات دالٌة مف ٌ

ببلغييف متداخميف تداخؿ
المؤلؼ منطقة تقاطع الشعر كالخطابة باعتبارىما بعديف
ٌ
فيو ٌ
التخييؿ كاإلقناع عمى فعؿ شيء أك اعتقاده أك التٌخمي عف فعمو كاعتقاده  ...ككانت عمقة
ٌ

الخاصة كالجميكر في اعتقادىـ ٌأنيا خير
ج ٌؿ أغراض الناس كآراءىـ باألشياء التٌي اشترؾ
ٌ

اشتدت عمقة بأغراض اإلنساف ...
شر ...كجب أف تككف المعاني في صناعة الشعرية ما ٌ
أك ٌ
الخاصة دكف العامة كبيف ما شارككىـ
بالنظر إلى حقيقة الشعر فبل فرؽ بيف ما انفرد بو
فأما ٌ
ٌ
ٌ
التخييؿ
اشتدت عمقتو باألغراض المألكفة كبيف ما ليس لو يعمقة ،إذ كاف
فيو ،كال ميزة بيف ما ٌ
ٌ

التخييؿ كالمحاكاة في أم
حد كاحد ،إذ المعتبر في حقيقة الشعر ٌإنما ىك
في جميع ذلؾ عمى ٌ
ٌ

2
النص فيقكؿ" :يكمؿ
النص مباشرة نجد (العمرم) يضبط حدكد ىذا ٌ
معنى اتفؽ ذلؾ"  .كبعد ٌ

التصكر األرسطي في كتابي ال ٌشعر
النص عمؿ الفبلسفة في المبلءمة بيف
(حازـ) في ىذا ٌ
ٌ
كخاص ة حديثو عف كظائؼ المحاكاة ،كبيف كاقع الشعر العربي الذم يبدك في
كالخطابة،
ٌ
الخطابة التي نشأت في حمى ذلؾ الشعر كتأثرت بو .إذ لـ
خطابيا ،ككذا كاقع
أكثره جميكرٌيا
ٌ
ٌ

تكف المسافة بيف الشعر كالخطابة كاسعة ،كما ٌبينا في كتاب :في ببلغة الخطاب اإلقناعي

النص كما يفيـ مف منطكقو ،في سياؽ الحديث
حيف الحديث عف األسمكب ،كقد كرد ىذا ٌ

الببلغية التي رأل فييا المؤلؼ المنطقة المركزية لمتٌقاطع بيف الشعرم
عف "المعاني"
ٌ

كالخطابي .كمركز ىذا التقاطع ىك التأثير في النفكس كدفعيا نحك اعتقاد أك فعؿ" ،إالٌ ٌأنو

تخصص يقكؿ (العمرم)" :كبرغـ ىذا
بخصكصية كؿ
رغـ كؿ ىذا؛ يظ ٌؿ (حازـ) محتفظا
ٌ
ٌ
بخصكصيتو .كمف ىنا
فإف كؿ كاحد منيما يحتفظ
ٌ
التٌداخؿ الكظيفي بيف ال ٌشعرم كالخطابي ٌ
 -1المرجع نفسو ،ص .41
 -2المرجع نفسو ،ص .41
التخييؿ كالتداكؿ ،ص .44
 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف
ٌ
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يتحدث عف العمدة كالتٌابع في االتٌجاىيف ،ككبلمو في ذلؾ أحسف ختاـ في ىذا المكضكع:
ٌ
"كينبغي أف تككف األقاكيؿ المقنعة ،الكاقعة في الشعر ،تابعة ألقاكيؿ مخيمة ،مؤكدة لمعانييا
المخيمة ىي العمدة .ككذلؾ الخطابة
مناسبة ليا فيما قصد بيا مف األغراض ،كأف تككف
ٌ

المخيمة الكاقعة فييا تابعة ألقاكيؿ مقنعة ،مناسبة ليا ،مؤ ٌكدة
ينبغي أف تككف األقاكيؿ
ٌ
لمعانييا ،كأف تككف األقاكيؿ المقنعة ىي العمدة".

إ ٌف السياؽ الفكرم األثيني –بيذا -مختمؼ عف السياؽ الببلغي العربي ،كفي كبل

الخطابية إالٌ في بعض المبلمح ،كلك لـ يكف
السياقيف كاف الفصؿ كاضحا بيف الشعرٌية ك
ٌ
األمر كذلؾ ،لما كشؼ (أكليفي ركبكؿ كمايير) عف ىذا األمر حديثا.

تطبيقيا درس خطاب السخرٌية كالسيرة كظاىرة
النسؽ التٌخٌييمي التٌداكلي
كمف أجؿ دعـ ٌ
ٌ

أف ىاتو المكاد رآىا
المجاز ...كىي مكاد مدركسة في التٌحميؿ الببلغي غربيا أك عر ٌبيا ،غير ٌ

أقدـ خطابي السخركم
فإني ٌ
تخييميا تداكليا ،فأف أسخر ٌ
(محمد العمرم) ٌ
بأنيا تحمؿ طابعا ٌ
فنية
تخييمي لغرض اإلقناع
ٌ
كحث ٌ
النفكس لغاية  ،كأف أكتب سيرة بطريقة ٌ
في طابع أسمكبي ٌ

يعني في اآلف ذاتو التٌعبير عف كثير مف أمكرم بفنٌية لغاية أريد اإلقناع بيا .كأستعمؿ

حدة ،يقكؿ
ىذا
مف
احد
ك
كؿ
في
قاؿ
كقد
.
لتقكية الكبلـ العادم
كبلما عمى ٌ
المجاز طريقة ٌ
ن

فمسفيا
الحجاجية التي جعمت السخرٌية مبحثا
المعرفية ك
في السخرٌية" :حاكلنا إبراز األبعاد
ٌ
ٌ
ٌ

أدبيا تعبيريا أك أسمكبيا مف جية ثانية.
أثيرا ،مف جية ،كاألبعاد التي جعمتيا مبحثا ٌ
ٌ
حجاجيا ن
مكسعيف مفيكـ األدب تحاشيا لممعنى األخبلقي الديني
جر السخرية نحك
ٌ
األدبية ٌ
كقد تعمدنا ٌ

 -المرجع نفسو ،ص .44

الخطابية لمببلغة
النشأة الشعرٌية لمببلغة كالنشأة
يبيف فيو الفركؽ بيف ٌ
 يمكف ٌٌ
النظر في التٌحميؿ العميؽ لصمكد الذم ٌ

األثينية.

التخييؿ كالتداكؿ ،ص  24كما بعدىا.
 -محمد العمرم ،الببلغة الجديدة بيف
ٌ
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كالكجكدم العدمي" ،كبالنسبة لمسيرة الذاتية يقكؿ" :فالذم أثار االنتباه في بناءىا ،كسمح
التخييؿ الركائي ك"التصديؽ" التاريخي .فقارئ السيرة
بإلحاقيا بيذا الكتاب ىك تأرجحيا بيف
ٌ

المثالية ،أم الكاقعة في مركز التقاطع بيف التخييؿ كالتأريخ ،يظ ٌؿ في تنازع بيف
الذاتية
ٌ
ٌ

التٌاريخ كالخياؿ" ،كبالنسبة لممجاز يقكؿ" :تناكلنا المجاز في تأرجحو بيف البعد المعرفي
التخييمي اإلبداعي".
اإلقناعي كالبعد
ٌ
كثير أكجو االختبلط بيف الشعرم كالخطابي
لكف المبلحظ لتحميؿ (العمرم) ال يمحظ نا

يتحدث عف كؿ في جيتو .مع تكثيره مف عرض
ككأنو ٌ
فبعدما ييحمٌؿ يمحظ القارئ مف كبلمو ٌ

التٌجارب كالتٌعاريؼ كالمناقشات حكؿ ىاتو األمكر (السخرٌية ،السيرة ،المجاز) سكاء عر ٌبيا أـ

ككأف األمر يخرج عف
مدكنتو يشعر ٌأنو يميؿ إلى الشعرم.
ٌ
غربيا .زد عمى ذلؾ ٌ
أف قارئ ٌ
أف تحميؿ (العمرم)
إطاره الشعرم لمخطابي كالخطابي لمشعرم ،أك ىذا بيذا .زد عمى ذلؾ ٌ

أما بناء آلة
لمادة السيرة كمادة السخرٌية ،كمادة المجاز ،ىي مجرد أدكات لنسج الخطابٌ ،

النسؽ فالحديث كمو عف
كاصفة لمتٌحميؿ ليا تقنياتيا كآلياتيا كمبادئيا فيذا غائب في ىذا ٌ
مجرد أدكات كعرض آلراء العمماء غر ٌبييف كعر ٌبييف في كاقع التٌخييؿ كالتداكؿ ،ككؿ ىؤالء

أف (العمرم) تحدث بنفسو ٌأنو ال يكجد
متحدث عنيـ في سياقاتيـ
ٌ
العممية التار ٌ
ٌ
يخية .حتٌى ٌ
جمع ما عدا في محاكلة (مايير كأكليفي ركبكؿ) كمممح كاحد عند (حازـ القرطاجني).

 -المرجع نفسو ،ص .1 ،5
 -المرجع نفسو ،ص .1
 -المرجع نفسو ،ص .1
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خاتمةّ

خاتمة
التالية:
الدراسات
خاتمة :بعد تحميؿ ٌ
تكصمت إلى النتائج ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
سانية العر ٌبية الحديثة ٌ

متعدد
إف
المتأمؿ المٌغكم لمتٌحميؿ الحجاجي في الدراسات الغر ٌبية الحديثة يجده تحميبل ٌ
ٌ 
ٌ

الحجاجية ظاىرة مرتبطة
أف الظاىرة
ٌ
التكجيات ،إذ ىك تحميؿ يصعب القبض عميو؛ ذلؾ ٌ
فية ،كالمنطؽ كالببلغة ك القانكف كالفمسفة...
بعديد المجاالت المعر ٌ

تتـ عمى مستكل كسائؿ
تأسست ٌ
ٌ 
النظريات الحجاجية حديثا بسبب المعامبلت المٌغكية التٌي ٌ
الميديا.

الفمسفية لػ "برلماف كتيتيكا" "دكرك
المنطقية ك
سانية ك
الحجاجية
النظريات
تأسست ٌ
ٌ
ٌ
الببلغية كالمٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ 
كأنسككمبر"" ،ستيفف تكلميف"" ،ميشاؿ مايير" عمى التكالي ...انطبلقا مف ىاتو الخمفيات،

سمتو بالمنطؽ الطبيعي أك
كقد ٌ
قدمت منطقا لممشيد التأثيرم ىذا انطبلقا مف أرسطك ٌ

النظريات.
تقنيا تمؾ ٌ
أسست عميو ٌ
المنطؽ غير الصكرم ،ك ٌ

 يككف "شايـ بيرلماف" كألبريخت تيتيكا" ك"أزكالد دكرك" ك "جكف كمكد أنسككمبر" ك"ميشاؿ
قدمو أرسطك،
غكييف لمظاىرة
الحجاجية الذيف أكممكا ما ٌ
ٌ
مايير" ...ىـ عمى األقؿ المحمٌميف المٌ ٌ
أف تحميميـ متكافؽ متبايف في آف كاحد ،فكؿ باحث لو جيازه كنمكذجو الذم
كنشير إلى ٌ

أسسكا عميو
ٌ
يتميز بو عف اآلخر كلو مكاطف اشتراكو الناتجة عف المنطؽ الطبيعي الذم ٌ

نظرياتيـ.

مصححيف مراجعيف الشتغاالتيـ،
 يعد عمماء الغرب مف أثينا قديما إلى أكركبا حديثا ،عمماء
ٌ
العممية ،فنجد نماذجيـ ما
فعنصر النقد كاإلكماؿ عنصر جكىرم في بناء كتنظيـ أمكرىـ
ٌ
التكجو.
تثكر حكليا المسائؿ كاإلشكاالت كقد مثٌؿ عمماء الحجاج ىذا
ٌ
إف تجيز حتٌى ٌ

النظر
الحجاجية مف خبلؿ نتائجيا
النظريات
إف القارئ الذم يتابع متابعة
كبغض ٌ
ضمنية ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ 

عف مراكز انطبلقيا كمرجعياتيا يجد مكاطف التٌداخؿ التٌي تتفاكت بسبب التكجيو اإلبداعي

ألصحابيا ،غير ٌأنو تكجد نسب كبيرة مف مناطؽ التداخؿ فيما بينيا؛ مف بينيا ٌأنيا تنيؿ

مف التشكؿ المنطقي البلٌنسقي ،كترتبط بخطابة كجدؿ أرسطك قديما ،كتحاكؿ استخداـ المٌغة
مبنية ألجؿ المتمقي ،كمتمركزة حكؿ المكغكس
جميعا في قالب حجاجي ،ك ٌأنيا كمٌيا نظريات ٌ
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النظريات ىك األمر اإليجابي – كلك ال ىذا االختبلؼ
 ...ككجكد االختبلؼ العممي بيف ٌ

تتحيز لنفسيا.
العممي لما ازدىرت بحكث الحجاج كلظىمٌت ٌ
ٌ
متعددة المادة ،كمادتيا إف
المتأمؿ في الكتابات
إف
الحجاجية العر ٌبية الحديثة يجدىا كتابات ٌ
ٌ
ٌ 
ٌ
أردنا جمعيا نقبض عمييا مف خبلؿ الخطاب بكؿ صكره.

افقية في بعضيا؛ ذلؾ ٌأنيا تستعمؿ
الدراسات
تعد ٌ
ٌ 
سانية العر ٌبية الحديثة تك ٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ

الحجاجية الغر ٌبية كتكافؽ فيما بينيا بتقريب مفاىيميا مف بعضيا البعض
النظريات
جميع ٌ
ٌ
الببلغية
الحجاجية
النظرٌية
الحجاجية
كالنظرٌية
المنطقية ك ٌ
أثناء التٌنظير كأثناء التٌطبيؽٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

سانية .كنقصد بياتو الكتابات النماذج:
النظرية
الحجاجية
النظرٌية
الفمسفية ك ٌ
كٌ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

(كتابات عبد المٌو صكلة ككتابات عزالديف الناجح).

أف ىاتو
تعد الدراسات
ٌ 
ٌ
الحجاجية المٌسانية العر ٌبية الحديثة أحادية الكجية في بعضيا؛ ذلؾ ٌ
الحجاجية الغر ٌبية عف بعضيا البعض مثؿ( :كتابات أبكبكر
الكتابات تفرز النظريات
ٌ
العزاكم ككتابات محمد طركس ككتابات رشيد الراضي ككتابات محمد العمرم.)...

الحجاجية مف خبلؿ
النظريات
ٌ 
ركز الباحث صكلة عممو عمى تقميص االختبلؼ بيف ٌ
ٌ

اكتشاؼ اإلكماالت كالمراجعات بيف نظريات الحجاج؛ فالعمؿ ىك مراجعة ابستمكلكجية (أم

مكمبل
مف حيث المفيكـ كالمبادئ
المنيجية ك ٌ
ٌ
النتائج) ،ككؿ مراجعة ش ٌكمت نسقا جديدا ٌ

النظرية
النسؽ القديـ ،كبعبارة أخرل تكمف محاكلة صكلة عمى مستكل الكفاية ٌ
بالنسبة إلى ٌ

الحجاجية.
في إحداث الحكار االبستمكلكجي بيف األنساؽ
ٌ

مس المعجـ كالتركيب
 لتفعيؿ صكلة الكفاية ٌ
النظرية عمى المستكل التٌطبيقي  -الذم ٌ

الحجاجية في ذاتيا كلذاتيا
بأنو؛ نظٌـ األمر عمى قسميف :قسـ بنية المٌغة
كالصكرة -نجد ٌ
ٌ

حجاجيا ،كقد استخدـ صكلة
غكية
كقسـ الخصائص
ٌ
البنية المٌ ٌ
التداكلية المساىمة في شحف ٌ
ٌ

لتحميؿ ذلؾ المقتضى كالتقكيـ الحجاجي في مستكل بنية المٌغة ،كاستعمالو لممقتضى كالتقكيـ
كتسييرىا حجاجيا ىك استعماؿ
ىك استخداـ لتحميؿ دكرك .كاستعمالو لمخصائص التداكلية
ٌ

لتحميؿ برلماف كدكرك في آف ،كاذ ذاؾ فيدؼ صكلة ىك استعماؿ جميع الفرص مف أجؿ
الحجاجية الغر ٌبية مف
حجاجية القرآف كأسمكبيتو مف جية كاختبار حكارية األنساؽ
إثبات
ٌ
ٌ
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خاتمة
أف صكلة في اعتماده عمى آراء المحمٌميف العرب القدامى في
جية ثانية .كىنا نشير إلى ٌ

البد مف االرتباط
آنية ،إذ؛ ٌ
السياقات القر ٌ
تحرل ٌ
بعض تفاصيؿ التٌطبيؽ عمى القرآف الكريـ قد ٌ
بعمماء عصر القرآف أك غير عصره .فالخطاب القرآني أمره عظيـ ،ككؿ كممة تحمٌمو أمرىا

عظيـ.
إف صكلة مف خبلؿ بحثو آفاؽ الببلغة العر ٌبية نجده راىف عمى ضركرة التٌمكقع في
ٌ 

التداكلية عمكما كنظريات الحجاج خصكصا .كاقترح لذؾ قانكف األنفع كالكصؿ كالفصؿ
ٌ

الحجاجييف ،كرمى بيما في الببلغة العربية ،كذلؾ دعكة منو لتكسيع االستثمار في ىاتو
ٌ
المفاىيـ كتكثيؼ اختبارىا.

ئيسييف ىما:
إف المتابع لخطاب العزاكم يجده
يصب في مرمييف ر ٌ
ٌ
ٌ 

الطبيعية دعما لدكرك.
الحجاجية لمٌغة
فرضية الطبيعة
 .8تأكيد
ٌ
ٌ
ٌ

أىميا الصكرة اإلشيارية
 .2إبراز بعض الجكانب
ٌ
الحجاجية لمٌغة العر ٌبية في مستكيات عديدة ( ٌ
طبيعية .فمشركع العزاكم ينبني عمى عنصريف؛ عنصر
كالمستكل البصرم) دعما لمعر ٌبية كمٌغة
ٌ

سد الشرخ الحجاجي العربي الحديث .كقد دعا ىذا
بيعية ،كعنصر ٌ
تأكيد حجاجية المٌغات الط ٌ

المحددة (عند دكرك
الحجاجية المٌسانية في زاكيتيا
بالنظرية
ٌ
الباحث إلى تعريؼ القارئ العربي ٌ
ٌ

كجكف كمكد أنسككمبر).

قدـ كثي ار مف المفاىيـ كالمصطمحات
بأنو؛ ٌ
يفية يجد ٌ
إف المتأمؿ لجيكد العزاكم التعر ٌ
ٌ 

الحجاجية داعما ذلؾ بالمقارنة بيف البنية
الدالليات
جاجية المٌسانية ممكقعا ٌإياىا في
ٌ
ٌ
الح ٌ

الحجاجية ،كىي البنية التٌي عثرنا عمييا في كتابو الحجاج في المٌغة
اإلخبارية لمٌغة كالبنية
ٌ

يفية بعدا راقيا إبداعيا ،ارتقى بيا إلى مستكل الكفاية الٌنظرٌية
مما أعطى لكتابتو التٌعر ٌ
ٌ

طبيقية في العر ٌبية.
كالتٌ ٌ

يؤدم إلى حسف التطبيؽ كالى تقديـ اآلراء كاالجتيادات
النظرٌية ٌ
 حسف تقديـ الكفاية ٌ

غكية بإضافة
الشخصية؛ كمف بيف االجتيادات الشخصية لمعزاكم ٌأنو أكمؿ
الحجاجية المٌ ٌ
ٌ
ٌ

أساسيا في التٌحميؿ.
مككنا
ٌ
المككف األيقكني ٌ
ٌ
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التخييؿ كالتٌداكؿ ،بيف الشعرية
النسقي بيف
 حاكؿ الباحث محمد العمرم إحداث التٌكافؽ ٌ
ٌ

النسؽ التٌكافقي أعبلـ ىاتو العمكـ ىناؾ في الغرب ،محمٌبلن
كالخطابة ،كقد ٌ
استدعى ليذا ٌ

األمكر تاريخيا .كقد دعا ليذا األمر تاريخ الببلغة ،كدعا كجيتي نظر عميقتيف مشيكرتيف؛

بالنتيجة ألليفي
الثانية يمثٌميا التٌحميؿ ٌ
األكلى يمثٌميا التٌحميؿ بالمصدر ك ٌ
النشأة لبكؿ ريككر ك ٌ
ركبكؿ ،كبعد مناقشة األمكر ماؿ لركبكؿ داعما األمكر بنتائجيا ،فالعمرم يسير بذلؾ

السير كمٌو إلى تأكيد ببلغة عامة كتأكيد شرعية نسقيا.
ٌ

التخييؿ كالتٌداكؿ أم؛
الصعكبات التٌي اعترضت محمد العمرم في إحداث نسؽ
ٌ
 بالرغـ مف ٌ
التخييؿ كالتٌداكؿ ،نجد الباحث ظ ٌؿ يميؿ ميبل شديدا لؤلمر.
النسؽ الكاحد المتكامؿ بيف
ٌ
ٌ

مستندا في ذلؾ إلى ميشاؿ ماير كأكليفي ركبكؿ خاصة ،داعما األمكر بالببلغة العربية.
ن

ببلغية.
لسانية كنظرٌية
منطقية كنظرية
الحجاجية إلى :نظرٌية
النظريات
قسـ محمد طركس ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ 
الحجاجية.
النظريات
كبتقسيمو ىذا نجده يرفض التٌداخبلت المكجكدة بيف ٌ
ٌ

حقيقية عمى نفسيا مف خبلؿ تحميؿ رشيد الراضي
 تمثٌؿ نظرية الحجاج المٌساني ابستمكلكجيا
ٌ
النظرية في ذاتيا نظرٌية مرنة تمثٌؿ
بأف ىاتو ٌ
لنظرٌية الحجاج المٌساني إذ؛ كجدنا ٌ

حقيقية عمى نفسيا؛ فيي تراجع كتمارس اإلكماؿ عمى نفسيا دائما كدليؿ ذلؾ
ابيستمكلكجيا
ٌ

المككف
الحجاجية الٌتي تفرز بيف
الدراسات
مسرح أحداثيا الذم شاىدناه؛ مف االنفصاؿ عف ٌ
ٌ
ٌ

التداكلي كالمككف المٌغكم – الخطابة الجديدة -إلى تأصيؿ الحجاج في المٌغة إلى تطعيـ
النظرية بالمكاضع كاألصكاتية إلى الممتحمات الداللية كآفاقيا المتكقٌعة.
ٌ
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قائمةّالمصادرّ
والمراجعّ:

:قائمــــــــةّالمـــــــــــــصادرّوالمــــــراجــــــــــــع
ّ:1القرآنّالكريم(ّ.روايةّحفص)ّمصحفّالمدينةّالنبويةّلمنشرّالحاسوبيّ.
ّ.2المعاجمّ:
 .8أكزكالد ديكرك ،جاف مارم سشايفر ،القامكس المكسكعي الجديد لعمكـ المساف (طبعة
منقحة) ،تر :منذر عياشي ،دط .المغرب ،2115 :المركز الثقافي العربي.
 .4باتريؾ شاركدك كدكمينيؾ مانغكنك :معجـ تحميؿ الخطاب ،تر :عبد القادر المييرم
كحمادم صمكد ،تكنس ،4772 :المركز العربي لمترجمة ،دار سينات ار.
 .1جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ :القامكس المكسكعي لمتداكلية ،تر :مجمكعة مف الباحثيف
بإشراؼ عزالديف المجدكب.
 .2جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلنكميزية كالبلتينية ،لبناف:
 ،1324دار الكتاب المٌبناني.
ّ:3قائمةّالمصادرّوالمراجع:
 .8أحمد المتككؿ :المٌسانيات الكظيفية -مدخؿ نظرم ، -ط .8المغرب 8767 :منشكرات عكاظ.
التداكلية في المغة العر ٌبية ،دط .المغرب ،8763 :دار الثقافة ،الدار
 .2أحمد المتككؿ ،الكظائؼ
ٌ
البيضاء.

كظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة العر ٌبية ،دط.
 .1أحمد المتككؿ ،الكظيفة كالبنية ،مقاربة
ٌ
الرباط .8771 :منشكرات عكاظ،

 .2أحمد زكي صفكت :جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة ،دط .بيركت 8135 :ق،
المكتبة العممية.
 .3أحمد مكمف :المٌسانيات -النشأة كالتطكر ،-ديكاف المطبكعات الجماعية ،بف عكنكف ،الجزائر.
 .4أرسطك طاليس :الخطابة الترجمة العربية القديمة ،تحقيؽ كتعميؽ :عبد الرحماف بدكم ،دط .لبناف:
 .8757ككالة المطبكعات ،الككيت ،دار القمـ.
 .5أرسطك :الخطابة ،تر :عبد الرحماف بدكم ،دط .بغداد .8764 :دار الشؤكف الثقافية العامة ك ازرة
الثقافة كاإلعبلـ .
 .6أفبلطكف :الجميكرية :تر :فؤاد زكرياء ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر.
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 .7أمينة الدىرم :الحجاج كبناء الخطاب في ضكء الببلغة الجديدة ،ط .8المغرب ،2188 :شركة
النشر كالتكزيع المدارس ،الدار البيضاء.
.81

أندريو مارتيني :مبادئ المٌسانيات العامة ،تر :سعدم زبير ،دار اآلفاؽ األبيار ،الجزائر.

.11

إبراىيـ بف مراد :مسائؿ في المعجـ ،ط .1بيركت ،1331 :دار الغرب اإلسبلمي.

.82

إبراىيـ حسيف الشاربي ،سيد قطب :في ظبلؿ القرآف ،ـ ،2ط .13مصر ،2113 :دار

الشركؽ.
.81

النحكية في التراث النحكم في ضكء عمـ االصطبلح
إيناس كماؿ الحديدم :المصطمحات
ٌ

الحديث ،ط .8مصر ،2112 :دارالكفاء لدنيا الطباعة كالنشر.
ّ
.82

أبك بكر العزاكم :الحجاج في المٌغة ،ط .8المغرب ،2115 :األحمدية لمنشر.

.83

أبك بكر العزاكم :الحجاج كالخطاب ،ط .8المغرب ،2115 :األحمدية لمنشر.

.84

أبك بكر العزاكم :حكار حكؿ الحجاج ،ط .8المغرب ،2115 :األحمدية لمنشر .باتريؾ

شاركدر ،الحجاج بيف النظرية كاألسمكب عف كتاب نحك المعنى كالمبنى ،تر :أحمد الكدرني،
ط .8لبناف ،2117 :دار الكتاب الجديدة المتحدة.
.11

باتريؾ شاركدك  ،الحجاج كاشكاؿ التأثير ،تر :ربيعة العربي ،ضمف كتاب الحجاج

كاالستدالؿ الحجاجي -دراسات في الببلغة الجديدة ،-ط .1األردف 4711 :دار كرد األردنية
لمنشر كالتكزيع.
.86

بيير بكرديك :التمفزيكف كآليات التبلعب بالعقكؿ ،تر :دركيش الحمكجي ،ط .8سكريا:

 ،2112دار كنعاف.
.87

إبيستمكلكجية لمفكر المٌغكم عند العرب ،النحك فقو المٌغة،
حساف :األصكؿ – دراسة
ٌ
تماـ ٌ

.21

حساف ،البياف في ركائع القرآف ،ط .2القاىرة ،2111 :عالـ الكتب.
تماـ ٌ

الببلغة ،-دط .القاىرة،2111 :عالـ الكتب.
.28

التكاتي بف التكاتي :المدارس المٌسانية في العصر الحديث كمناىجيا في البحث ،دط.

الجزائر ،2116 :دار الكعي لمنشر كالتكزيع ،الركيبة.
.22

تكشيييكك إيزكتسك المفيكمات األخبلقية الدينية في القرآف ،تر :عيسى عمي العاككب،

ط .8سكريا ،2116 :المنظمة العربية لمترجمة ،مركز دراسات الكحدة العربية ،دار الممتقى ،حمب.
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.21

تكشيييكك ايزكتسك :المٌو كاإلنساف في القرآف عمـ داللة الرؤية القرآنية لمعالـ ،تر :ىبلؿ

محمد ،ط .8لبناف ،2115 :دار الجياد ،بيركت.
.22

تكف فاف دايؾ ،عمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ،ط .8مصر ،2118 :دار

القاىرة لمكتاب.
.23

جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ :التداكلية اليكـ عمـ جديد لمتكاصؿ :تر :سيؼ الديف دغفكس

كمحمد الشيباني ،ط .8لبناف ،2111 :المنظمة العربية لمترجمة ،دار الطميعة لمنشر كالتكزيع،
بيركت.
.24

جاؾ مكشمر كآف ركبكؿ ،التداكلية كالمٌسانيات كالعرفاف ،تر :شكرم المبخكت ،دط.

تكنس ،دار سيناترا ،المركز الكطني لمترجمة.
.41

جبلؿ الديف عبد الرحماف بف أبي بكر السيكطي :ىمع اليكامع في شرح الجكامع ،تح:

أحمد شمس الديف ،ط .1لبناف ،1332 :دار الكتب العممية ،بيركت.
.26

جميؿ حمداكم :مف الحجاج إلى الببلغة الجديدة ،دط .المغرب ،2182 :أفريقيا الشرؽ.

.27

جكف النكشك أكستيف :نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة -كييؼ ننجز األشياء بالكبلـ ، -تر:

عبد القادر قنيني ،ط .2المغرب ،2116 :إفريقيا الشرؽ.
.11

جيمياف براكف كجكرج يكؿ :تر :محمد لطفي الزليطي كمنير التريكي ،دط .السعكدية:

 ،8772جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.
.18

حافظ إسماعيمي عمكم كامحمد المبلخ :قضايا ابستمكلكجية في المٌسانيات ط .8الجزائر:

 .2117الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،منشكرات االختبلؼ.
.12

حافظ إسماعيمي عمكم ككليد أحمد العناتي :أسئمة المٌغة أسئمة المٌسانيات ،ط .1لبناف:

 ،2009الدار العربية لمعمكـ ناشركف.
.11

حافظ إسماعيمي عمكم :التداكليات (عمـ استعماؿ المٌغة) ،ط .8األردف ،2118 :عالـ

الكتب الحديث.
.12

حافظ إسماعيمي عمكم ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو  -دراسات نظرية كتطبيقية في الببلغة

الجديدة ، -كتاب جماعي ،الحجاج :حدكد كتعريفات ،طػ .8األردف ،2181 :عالـ الكتب
الحديث ،إربد.
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.13

حسف المكدف :ببلغة الخطاب اإلقناعي –نحك تصكر نسقي لببلغة الخطاب ، -دط.

األردف .2181 :دار كنكز المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع.
.14

الحسيف بنك ىاشـ :ببلغة الحجاج :األصكؿ اليكنانية ،ط .8لبناف 2182 :دار الكتاب

الجديدة المتحدة ،بيركت.
.15

حمادم صمكد :مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح ،ضمف كتاب :أىـ نظريات الحجاج

في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج ،إشراؼ :حمادم
صمكد ،المطبعة الرسمية لمجميكرية التكنسية ،جامعة اآلداب كالفنكف كالعمكـ اإلنسانية ،تكنس ،8
كمية اآلداب ،منكبة ،سمسمة آداب ،مجمد.
.42

حمك النقارم :التحاجج – طبيعتو كمجاالتو ككظائفو ،-ط .1المغرب ،4775 :كمية

اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،الرباط.
.17

تداكلية  ،-ط.8
نحكية
خالد ميبلد :اإلنشاء في العر ٌبية بيف التركيب كالداللة – دراسة
ٌ
ٌ

.21

خميفة بكجادم  :في المٌسانيات التداكلية –مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ-

تكنس ،2118 :جامعة منكبة ،المؤسسة العر ٌبية لمتكزيع.

 ،ط .8الجزائر ،2117 :بيت الحكمة ،العممة.
.28

خميفة الميساكم ،المصطمح المٌساني كتأسيس المفيكـ ،ط .8المغرب ،21181 :دار

األماف.
.22

دايفيد لكبركتكف :أنثركبكلكجيا الجسد كالحداثة :تر :محمد عرب صاصيبل ط .2لبناف:

 ،8775المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.
.21

دكمينيؾ مانغكنك :المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،تر :محمد يحياتف ط.8

الجزائر .2116 :منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف.
.22

رشيد الراضي :المظاىر المٌغكية لمحجاج ،ط .8لبناف ،2182 :المركز الثقافي العربي،

الدار البيضاء.
.23

شكرم المبخكت :االستدالؿ الببلغي ،ط .2ليبيا ،2181 :دار الكتاب الجديدة.

.24

صابر الحباشة  :التداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص ،ط .8سكريا 2116 ،صفحات

لمدراسات كالنشر ،دمشؽ.
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.25

صابر الحباشة :لسانيات الخطاب األسمكبية كالتمفظ كالتداكلية ،ط .8سكريا ،2181 :دار

الحكار لمنشر كالتكزيع ،البلذقية.
.22

صابر الحباشة :في المعنى –مباحث داللية معرفية ،-ط.1المغرب 4772 :المركز

الثقافي العربي ،الدار البيضاء.
.23

صابر الحباشة :لسانيات الخطاب -األسمكبية كالتمفظ كالتداكلية ،-ط .1سكريا،4717 :

دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،البلذقية.
.31

صبلح إسماعيؿ عبد الحؽ :التحميؿ المٌغكم عند مدرسة أككسفكرد ،ط .8لبناف،8771 :

دار التنكير.
.38

طو عبد الرحماف  :التكاصؿ كالحجاج ،سمسمة الدركس االفتتاحية ،الدرس العاشر،

المممكة المغربية ،جامعة ابف زىر كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،أكادير ،دار المعارؼ الجديدة،
الرباط.
.32

طو عبد الرحماف :الحكار أفقا لمفكر ،ط .8لبناف ،2181 :الشبكة العربية لؤلبحاث

كالنشر.
.24

طو عبد الرحماف :المٌساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،ط .1المغرب ،1332 :المركز

الثقافي العربي.
.22

طو عبد الرحماف :المنطؽ كالنحك الصكرم ،ط .1لبناف ،1324 :دار الطميعة لمطباعة

كالنشر.
.33

إبستمكلكجية ،-دط .الجزائر:
يمية
الطيب دبة :مبادئ المٌسانيات
ٌ
البنيكية -دراسة تحم ٌ
ٌ

.34

عبد السبلـ المسدم :التفكير المٌساني في الحضارة العربية ،ط .2ليبيا ،8764 :الدار

 ،2118دار القصبة لمنشر.
العربية لمكتاب ،طرابمس.
.35

عبد الغني بارة :إشكالية تأصيؿ الحداثة في الخطاب النقدم المعاصر -مقاربة حكارية

في األصكؿ المعرفية ،-دط ،2113 .مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب.
.36

عبد الغني بارة :الفمسفة كاليرمنيكطيقا  -نحك مشركع عقؿ تأكيمي ،-ط .8لبناف،2116 :

الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،بيركت ،لبناف ،منشكرات االختبلؼ.
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.23

عبد القادر الفاسي الفيرم :المعجـ العربي –نماذج تحميمية جديدة ،-ط .4المغرب:

 ،1333دار تكبقاؿ لمنشر.
.41

عبد القاىر الجرجاني :دالئؿ اإلعجاز ،قرأه كعمؽ عميو :محمكد محمد شاكر ط.3

مصر ،2112 :مكتبة الخانجي ،القاىرة.
.48

عبد اهلل صكلة  :الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ط .2لبناف:

 ،2115دار الفارابي ،بيركت ،لبناف ،كمية اآلداب كالفنكف كاإلنسانيات ،تكنس ،دار المعرفة
لمنشر ،الجميكرية التكنسية.
.54

عبد المٌو صكلة :في نظرية الحجاج –دراسات كتطبيقات ،-ط .1تكنس،4711 :

مسكيمياني لمنشر كالتكزيع.
.41

عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي :تفسير القرطبي ،تح :سالـ مصطفى البدرم،

العممية ،بيركت ،لبناف
ط .2لبناف ،2113 :ـ ،7ـ ،81دار الكتب
ٌ

.42

عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية ،ط .8طرابمس،

 ،2111دار الكتاب الجديد المتحدة.
.43
كالنشر.
.44

النيضة العر ٌبية لمطباعة
عبده الراجحي :التطبيؽ النحكم ، ،دط .بيركت ،8764 :دار ٌ
عزالديف الناجح:

انسجاـ الخطاب مف خبلؿ مقاربة حجاجية لممنظر الخامس مف

مسرحية السد لمحمكد المسعدم ،ضمف أعماؿ الممتقى الدكلي لتحميؿ الخطاب ط .8الجزائر:
 ،2117كمية اآلداب تيزم كزك ،الجزائر.
.45

عزالديف الناجح :الحجاج في الخطاب القانكني ،دط .تكنس .2182 :نيرفانا دار بكجميؿ

لمطباعة كالنشر.
.52

عزالديف الناجح :العكامؿ الحجاجية في المٌغة العربية ،مكتبة عبلء الديف لمنشر كالتكزيع،

تكنس ،ط.4711 ،1
.47

عمي الشبعاف :الحجاج بيف المنكاؿ كالتمثاؿ – نظرات في أدب الجاحظ كتفسيرات

الطبرم -ط .8تكنس ،2116 :مسكيمياني لمنشر كالتكزيع.
.17

عمي القاسمي :عمـ المٌغة كصناعة المعجـ ،ط .4السعكدية ،1331 :جامعة الممؾ سعكد،

الرياض.
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.11

عمي رزؽ :نظريات في أساليب اإلقناع –دراسة مقارنة ،-ط .1لبناف ،1332 :دار

الصفكة.
.52

عمر أككاف ،المغة كالخطاب ،دط .المغرب ،2118 :أفريقيا الشرؽ.

.51

عمر بمخير ،مقدمات في الحجاج كالنص ،دط .الجزائر ،2188 :منشكرات مخبر

الممارسات المغكية في الجزائر.
.52

العياشي أدرارم :االستمزاـ الحكارم في ا لتداكؿ المٌساني -مف الكعي بالخصكصيات

النكعية لمظاىرة إلى كضع القكانيف الضابطة ليا ،-ط .8المغرب ،2188 :دار األماف.
.12
مصر.
.54
العممية.
ٌ

.55

أبك الفتح عثماف بف جني :الخصائص ،تح :محمد عمي ا ٌلنجار ،دار الكتب المصرية،
فخر الديف الرازم :التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب ،ط .2لبناف ،2112 :ـ ،7دار الكتب
فرديناند دم سكسير :محاضرات في عمـ المٌساف العاـ ،تر :عبد القادر قنيني دط.

المغرب ،2116 :إفريقيا الشرؽ.
.56

فميب بركطكف ،الحجاج في التكاصؿ ،تر :محمد مشباؿ كعبد الكاحد التيامي العممي،

ط .8مصر ،2181 :المركز القكمي لمترجمة.
.13

فيميب بركتكف :جيؿ جكتييو ،تاريخ نظريات الحجاج ،تر:محمد صالح ناحي الغامدم،

جدة.
ط .1السعكدية ،4711 :مركز النشر العممي ،جامعة الممؾ عبد العزيز ٌ
.27

كاتريف كيربرات أكريكيكني :المضمر ،تر :ريتا خاطر ،ط .1لبناف 4772 :المنظمة

العربية لمترجمة.
.68

كريستياف ببلنتاف ،الحجاج ،تر :عبد القادر المييرم ،مراجعة ،عبد اهلل صكلة ،دط.

تكنس ،2116 :دار سيناترا.
.62

مبارؾ حنكف :مدخؿ لمٌسانيات سكسير ،ط .8المغرب ،8765 :دار تكبقاؿ.

.61

محمد الطاىر ابف عاشكر :تفسير التحرير كالتنكير ،دط .تكنس ،8762 :ج ،2ج،82

التكنسية لمنشر.
ج ،81الدار
ٌ

.62

محمد العبد :النص كالخطاب كاالتصاؿ ،دط .القاىرة ،2113 :األكاديمية الحديثة لمكتاب

الجامعي.
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.63

محمد العمرم :الببلغة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،ط .2المغرب ،2182 :أفريقيا الشرؽ.

.64

محمد العمرم :في ببلغة الخطاب اإلقناعي  -مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الببلغة

العربية ،-ط .2المغرب ،2112 :أفريقيا الشرؽ.
.65

محمد سالـ محمد األميف الطمبة  :الحجاج في الببلغة المعاصرة – بحث في ببلغة النقد

المعاصر ،-ط .8لبناف ،2116 :دار الكتاب الجديدة المتحدة.
.66

محمد طركس  :النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمٌسانية،

ط .8الدار البيضاء ،2113 :النجاح الجديدة.
.67

محمد عابد الجابرم ،التراث كالحداثة في المشركع الفكرم ،إشراؼ كتقديـ :محمد الداىي،

دط .المغرب .2182 :منشكرات دار التكحيدم.
.71

محمد محمد يكنس عمي ،مدخؿ إلى المٌسانيات ،ط .1دار الكتاب الجديد المتحدة،

.78

محمد مشباؿ  ،الببلغة كالخطاب ،ط ،8المغرب ،2182 :دار األماف.

.72

محمد مشباؿ :الببلغة كالسرد -جدؿ التصكير كالحجاج في أخبار الجاحظ ،دط.

المغرب ،2181 :منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة عبد المالؾ السعدم ،تطكاف.
.34

محمكد عكاشة :تحميؿ الخطاب في ضكء نظرية أحداث المٌغة –دراسة تطبيقية ألساليب

التأثير كاإلقناع الحجاجي في الخطاب النسكم في القرآف الكريـ ،-ط .1مصر ،4714 :دار
النشر لمجامعات  ،القاىرة.
.72

محمكد فيمي زيداف :في فمسفة المٌغة ،دط .بيركت ،8763 :دار النيضة العربية.

.73

محي الديف محمد الدركيش :إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،ط .5لبناف ،8777 :ـ ،1ـ،2

اليمامة لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ -بيركت ،كدار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ-بيركت.
.74

مرتضى جبار كاظـ ،المسانيات التداكلية في الخطاب القانكني قراءة استكشافية لمتفكير

التداكلي عند القانكنييف ،ط .8العراؽ ،2183 :دار كمكتبة عدناف ،منشكرات االختبلؼ.
.75

مسعكد صحراكم :التداكلية عند العمماء العرب -دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية

في التراث المٌساني العربي ،-ط .8لبناف ،2113 :دار الطميعة لمنشر كالتكزيع.
.76

التكليدية -مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى البرنامج األدنكم
مصطفى غمفاف :المٌسانيات
ٌ

مفاىيـ كأمثمة ، -دط .إربد ،األردف ،2181 :عالـ الكتب الحديث.
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.77

نقدية في المصادر كاألسس النظرٌية
مصطفى غمفاف :المٌسانيات العر ٌبية الحديثة- ،دراسة ٌ

المنيجية ، -جامعة الحسف الثاني،عيف الشؽ ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،سمسمة رسائؿ
ك
ٌ

الجامعية.
.811

ميشاؿ زكرياء :مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المٌغة ،ط .2لبناف ،8763 :المؤسسة

الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع.
ٌ

.818

ميمكا إيفيتش :اتجاىات البحث المٌساني ،تر :سعد مصمكح ،كفاء كامؿ ،ط .2مصر:

 ،2111المجمس األعمى لمثقافة ،الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرٌية.

.812

أبك محمد عمي بف أحمد ابف حزـ  :طكؽ الحمامة ،ضبطو سعيد محمكد عقيؿ ،دط.

لبناف 2115 :دار الجيؿ.
.811

نعكـ تشكمسكي :البنى التركيبية ،تر :يؤيؿ يكسؼ عبد العزيز ،ط .2المغرب،8765 :

منشكرات عيكف باإلشتراؾ مع دار الشؤكف الثقافية العامة  ،الدار البيضاء.
.812

ىاجر مدقف :الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو ،ط .8الجزائر ،2181 :منشكرات

االختبلؼ.

ّ.4مجالتّ:
 .1بمقاسـ دفة :استراتيجية الخطاب الحجاجي – دراسة تداكلية في اإلرسالية
اإلشيارية العربية ، -مجمة مخبر أبحاث في المٌغة كاألدب الجزائرم ،جامعة
بسكرة ،4712 :ع.17
 .4جمعاف ب ف عبد الكريـ الغامدم :الحجاج في الخطبة النبكية ،مجمة جامعة أـ
القرل لعمكـ المٌغات كآدابيا ،4714 ،ع.17
 .4حسف خميس الممخ :الحجاج في الدرس النحكم ،مجمة عالـ الفكر ،المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،4711 :ع ،4المجمد ،27أكتكبر -ديسمبر.
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 .2رشيد الراضي :مفيكـ المكضع كتطبيقاتو في الحجاجيات المٌسانية ألنسككمبر
كدكرك ،مجمة عالـ الفكر ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت:
 ،4711ع ،4المجمد ،27أكتكبر/ديسمبر.
 .2عزالديف الناجح :المفيكـ مف خبلؿ الممفكظ اإلشيارم ،ضمف مجمة مخبر
تحميؿ الخطاب ،جامعة تيزم كزك ،الجزائر ،4771 :ع.4
 .5عزالديف الناجح :رصد لبعض مبلمح حجاجية الخطاب الشعرم مف خبلؿ
مقاربة حجاجية لنص صكفي "شربنا عمى ذكر الحبيب مدامة البف الفارض.
 .1عزالديف الناجح :مقاربة تداكلية لحكمة عطائية ،مجمة مخبر تحميؿ الخطاب
جامعة تيزم كزك ،4772 :ع ،4مام.
 .2عزاليف الناجح  :العبقرية الحجاجية في المٌغة العربية مف خبلؿ مقاربة تداكلية
لسانية لسكرة اإلخبلص ،مجمة المجمع الجزائرم لمٌغة العربية ،ع ،5ديسمبر
الجزائر.4771 :
 .7محمد الكلي :مدخؿ إلى الحجاج أفبلطكف كأرسطك كشايـ بيرلماف ،مجمة عالـ
الفكر ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،2188 :ع ،2المجمد21
أكتكبر -ديسمبر.
.5المصادرّوالمراجعّبالمغةّاألجنبيةّ:
1-Chaimperelman
et
Lucie
Olbrechts-Tyteca,
Traité
de
ème
l’argumentation,Editionsde l’université de Bruxelless, 5
edition,
4772.
4-J.C AnscombreO.Ducrot, l’argumentation dans la langue, Edition
Mardaga liege-Bruxelles, Belgique 3éme édition,1997.
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