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الملخص

داجي الشدريف
تناول هذا البحدث قضدية ها ّمدة مدن قضدايا اخلطداب العلدوي ،وهدي الوسدائل واآلليدات اإلقناعيّدة يف خطابده احلج ّ
الّدذي أورده يف املختددارات مددن خطدب ورسددائل وكلمددات لإلمددام علدي بددن أيب طالددب الّديت مجعهددا الشدريف الرضددي يف

كتاب مسّاه (ّنج البالغدة) ،والحجـاج بأبسدط صدوره هدو عمليّدة لغويّدة فكريّدة تتّخدذ مدن اخلطداب امللفدوظ أو املكتدوب وسديلة
احلجدة ،يهدد إىل إقنداع املخاطدب والتدأث فيده ،واسدتمالته للعددول عدن رأي أومعتقدد ،فحداول البحدث اإلجابدة عدن
إليصال ّ
األسددئلة التاليددة :مددا األسدداليب احلجاجيددة الدديت اسددتعملها اإلمددام يف خطابدده احلجدداجي؟ ،وهددل اسددتفاد اإلمددام مددن
ِ
دوي ُمعربداً عدن ماهيتده وأشدكاله و ّاجتاهاتده وثدراء
اخلطاب احلجاجي القرآين؟ فق ّد َم البحث تبياناً لصور احلجا يف اخلطاب العل ّ
الدددالالت والقددي العقليّددة الّدديت جتلّددت فيدده ،مددن خددالل كشددف التمددثالت اللسددانيّة والبالغيّددة الّدديت وظّفهددا اإلمددام يف سدديا
اخلاص ،ومن أه تلك اآلليات واألساليب احلجاجية هي :أسلوب التكدرار ،أسدلوب النفدي ،أسدلوب الشدرط،
كالمه ّ
العام أو ّ
أسددلوب االسددتفهام ،وأسددلوب التمثيددل ،وأعددرب البحددث عددن ربددط هددذه األسدداليب باألسدداليب احلجاجيّددة ال دواردة يف الق درآن
الك درمي واملددذكورة يف علمددي املنطددق والفلسددفة ،والعامليّددة املشددرتكة بينهددا ،وخددر البحددث جبملددة نتددائج جتلّددت يف أ ّن للخطدداب
دوي أمهيّددة يف التأسدديس ملنهجيّددة ناجعددة يف احل دوار والتخاطددب ،كمددا تبد ّدني أنّدده خطدداب عقلد ّدي مقنددع بعيددد عددن
داجي العلد ّ
احلجد ّ
املغالطدات واخلددداع ،ال يرمدي إىل إفحددام اخلصد  ،بددل إىل إفهامده وإرشدداده ،كمدا بد ّدني البحدث انقسددام لدك اخلطدداب يف مسدداره
خطايب ،منسجماً مع األسس املقاميّدة لندوع اخلطداب ومقدام املخاطَدبّ ،أمدا املدنهج الدذي
منطقي ،والثاين
على مسارين األول
ّ
ّ

باحلجددة والدددليل العلمد ّدي أمنطقيّداًكددان أم تارايّداً ،كمددا وجدددنا رصددانةً يف
أعتُمددد يف البحددث فهددو المــنهج االســتداللي القددائ
ّ
العلمي املقنع.
حبجته الدامغة ودليله
أسلوبه
وفنّاً بالغيّاًكالميّاً فاعالً ّ
ّ
المفردات الرئيسةّ :نج البالغة ،احلجا  ،اإلقناع ،االستدالل ،البالغة ،النحو.

 .1أستا مساعد ،قس اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي  -كرمانشاه mn.ahmadi217@yahoo.com
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المقدمة
يع ّد احلجا من املوضوعات القدمية اجلديدة يف جمال العل واملعرفة واللّغة خصوصداً ،وهدو مدا أطل َدق عليده "شدارل
ب ملددان" بالبالغددة اجلديدددة يف كتابدده "مصددنف يف احلجددا " (الطلبددة ،)102 :2008 ،واحلجددا بأبسددط صددوره هددو
احلجدة ،يهدد إىل إقنداع املخاطدب
عمليّدة لغويّدة فكريّدة تتّخدذ مدن اخلطداب امللفدوظ أو املكتدوب وسديلة إليصدال ّ
داجي وقدع فيمدا وصدلنا مدن معلومدات هدو
والتأث فيده ،واسدتمالته للعددول عدن رأي أو معتقدد .و ّأول خطداب حج ّ
بددني اخلددالق ع د ّدز وجد ّدل وإبلدديس يف قض ددية السددجود آلدم  ،وهن دداك ضددا يف الق ددرآن الك درمي تش د إىل بع ددض

تطور احلجا حيث أ ّن القرآن الكدرمي يزخدر بأسداليب حجاجيدة حمكمدة جامعدة لشدرائط احلجدا اهلداد
مراحل ّ
 ،وجتدر اإلشدارة إىل جهدود اليوندانيني
إىل التأث واإلقناع وبلوغ احلجة للمخاطَب خصوصاً حجا األنبياء
ضو احلجا وإزدهاره ،وخ ما نسرتشد به آثاره ومؤلّفاهت ككتداب اخلطابدة ألرسدطو وحمداورات
ومسامهاهت يف ّ
برزهدا
دباب أمهُّهدا وأ ُ
أفالطون الّيت تش إىل ما ق ّدموه يف هدذا اجملدال ولظهدور هدذا الف ّدن العقل ّدي اللسداينّ عندده أس ه
دري والسياسد ّدي بددني فريددق السفسددطائيني مددن جهددة وفالسددفة كسددقراط وأفالطددون وأرسددطو مددن
احتد ُ
ددام الندزاع الفكد ّ
جهددة أخددرى ،فكانددت بددني الفدريقني مطدداردة شرسددة قائمددة علددى القددول وخصوصداً اخلطابددة ،فكددان السفسددطائيون
يستخدمون احلجا ألغراض ال تعدو أن تكون سلطويّة يف املدينة (أثينا) «وكانوا ينظدرون للظدواهر اقحمسوسدة يف
الوجددود ويعتم دددون الظ د ّدن ويعت ددربون اإلنس ددان مقياس داً لق ددول الوجددود» (الريف ددي ،ال تددا )59 :ن ددازهل يف ل ددك آب دداء
وروادهدا أفالطدون وسدقراط وأرسدطو وكدان غرضده نشدر والددفاع عدن القدي واملبدادئ السداميّة يف املديندة،
الفلسفة ّ
وك ددانوا ينظ ددرون إىل الوج ددود مفارقد داً اقحمسوس ددات وكان ددت وس دديلة ك ددال الط ددرفني -ف د ّدن الق ددول واخلطاب ددة  -مدعوم ددة

بالفلس ددفة واملنط ددق وعلد د الك ددالم وكان ددت غاي ددة الفد دريقني اإلقن دداع باخلطاب ددة أو املن دداظرة ،فيح دداوالن إقن دداع الن دداس
ورده بدداحلجج ،فقددال "أفالطددون" يف اخلطابددة
واسددتمالته إىل آرائهد وتصددديقها والتسددلي هبددا وتفنيددد رأي اآلخددر ّ
«إ ّن اخلطابددة هددي اخل د األعلددى ،متددنح مددن حيددذقها احلريّددة يف نفسدده والسدديطرة علددى غ د ه مددن الندداس يف وطندده،
اخلطابة حتتضن يف اهتا السلطة مجيعاً وختضعها هليمنتها» (املصدر نفسه.)55 :
ومددن خددالل مددا تق د ّدم عددن احلجددا ودوره وغرضدده سنشددرع مددا وفّقنددا اهلل يف حبثنددا هددذا للوقددو علددى كددالم سدديّد
وّنددج بالغتدده الّددذي هددو
األولددني واآلخدرين اإلمددام علددي بددن أيب طالددب
البلغدداء واملتكلمددني بدداب مدينددة علد ّ
كالم دون كالم اخلالق وفو كالم املخلو .
سنحاول يف حبثنا هذا أن جنيب على السؤالني التاليني:
يف ّرد خصومه وإقناعه ؟
 .1ما هي أساليب احلجا اليت استخدمها اإلمام
من أساليب القرآن الكرمي احلجاجيّة يف خطابه احلجاجي؟
 . 2هل استفاد أم املؤمنني
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كما يهد هذا البحث إىل الوقو عند األسلوب احلجداجي لرائدد البالغدة والكدالم أمد املدؤمنني عل ّدي بدن أيب
وإىل دراسة األساليب والعوامل احلجاجيّة الّيت وردت يف ّنج البالغة.
طالب
ّأمددا سددبب اختيددار هددذا املوضددوع هددو قلّددة الدراسددات املرتبطددة باحلجددا العلددوي الّددذي يعتمددد اللّغددة العربيّددة ،كمددا
الّديت وردت يف كتداب
سيسعى البحث إىل الوقو عند األسلوب البديع الّذي جاء يف خطب اإلمام علدي

ل ّرد خصومه وإقناعه ال سيّما يف الدفاع عن شرائع اهلل وطاعدة
أي جدل وحجا استخدمه
ّنج البالغة و ّ
رس دوله وح ّقدده يف اإلمامددة وإصددالح الندداس وجماهبددة الباطددل وسنسددعى إىل التطد ّدر إىل األسدداليب متّخددذين أدوات
ويل التوفيق.
نراها وات قيمة حجاجيّة أبلغ من غ ها اختصاراً للبحث .واهلل ّ

ومن أهم الدراسات اليت تناولت موضوع احلجا  :حبث مشرتك لد هادي شندوخ محيد السدعيدي وحيددر بدرزان

سددكران العكيلددي (وظيفــة الحجــاج فــي نهــج البالغــة) ،املنشددور بالعدددد املددرق ( )97مددن جملّددة كلّيّددة اآلداب،
جامعددة ي قددار جملّددة جامعددة ي قددار ،دون تدداريخ ،مددن الصددفحة  ،342-318رّكددز فيدده الباحثددان علددى طريقددة
يف حجاج د دده
تطرقد ددا إىل أسد دداليب بالغيّد ددة وظّفهد ددا
الغد ددرس الثقد ددايف يف خط د دداب أم د د املد ددؤمنني  ،كم د ددا ّ
كاإلطناب والتضمني والتكرار ،وكذلك قد ّدمت دراسدة مدن قبدل أمدة الكدرمي الدذارحي وسدعيد بدزرل بيدديل وخليدل
الهبَـل أميـر شـعراء الـيمن) املنشدور يف العدددد
بدرويين حتدت عندوان (بالغـة الحجـاج فـي شـعر الحسـن بـن علـي َ

الث دداين ،الس ددنة الرابع ددة ،ص دديف 1391ش م ددن الص ددفحة  306-275م ددن جمل ددة اآلداب/كلي ددة اآلداب والعل ددوم
وتوصد ددلت الدراسد ددة إىل تند ددوع أسد دداليب احلجد ددا للشد دداعر مد ددن أسد ددلوب الشد ددرط،
اإلنسد ددانية ،جامعد ددة طه د دران)ّ ،

االسددتفهام ،االلتفددات ،الكنايددة ،االسددتعارة ،التكدرار ،التشددبيهّ ،أمددا هددذا البحددث يسددعى لكشددف األثددر احلجدداجي
لدبعض األسداليب النحويّدة والبالغيّدة والرتكيدز علدى تسدلي اخلصد إىل اإل عدان وكيدف وظّفهدا اإلمدام
توظيفداً
باحلجدة
فاألول يقنعده ّ
فلسفيّاً جيرب اآلخر على تقبّل رأيه واإل عان له ،وكيف خاطب اإلمام العقل والوجدان معاً ّ
والربهددان والثدداين جيعلدده منقدداداً بقلبدده ومشدداعره جتدداه القضددية ،كمددا تطدّدر هددذا البحددث إىل أسدداليب التكدرار والنفددي
عما جاءت به الدراسات السابقة.
والشرط والتمثيل ،لذا فت ّن حبثنا اتلف إىل ح ّد ما ّ
مفهوم الحجاج لغة

جاء يف لسان العرب «واحلُجة :البُدْرهان وقيل :احلُجة ما ُدوفِ َدع بده اخلصد وقدال األَزهدري :احلُجدة الوجده الّدذي يكدون بده
الظ َفر عند اخلصومة .وهو رجل ِ ْحمجا أَي ج ِد هل .والتحدا ُّ  :التخاصد ومجدع احلج ِدة :حجدج ِ
وحجدا ه .وحاجده ُحماجدةً
ُ
َُه
ُ
ه َ
ُ
ِ
ِ
آدم موسددى أَي َغلَبَدده باحلُجددة.
وحجدده َحيُ ُّجدده َح ّج داً :غلبدده علددى ُحجتدده .ويف احلددديث :فَ َحددج ُ
وحجاجداً :نازعدده احلُجدةََ .
احددتَج بالشددي ِءّ :اختددذه ُحجددة قددال األَزهددري :إِّضددا مسّيددت ُحجددة أل َّّنددا ُحتَد ُّدج أَي تقتصددد ألَ ّن القصددد هلددا وإِليهددا وكددذلك
وْ
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ِ
َحمجة الطريق هي امل ْق ِ
ِ
اجدهُ وُمغالِبُده بِتظهدار
يجده أَي ُحم ُّ
ص ُد وامل ْسلَ ُ
َ
ك .ويف حديث الدجال :إن َاْ ُدر ْ وأَندا فديك فأَندا َحج ُ
َ
َ
ِ
ِ
ديج ،فَعيدل مبعددىن فاعددل .ومنده حددديث معاويددة:
حاج ْجتُدده فأَنددا ُحمدا ٌّ و َحجد ه
احلُجدة عليدده .واحلُجدةُ :الدددليل والربهددان .يقدالَ :
ِ
فَجعْلددت أَحد ُّدج خ ِ
للعالمددة اجلرجدداين
ََ ُ ُ َ ْ
صددمي أَي أَ ْغلبُدده باحلُجددة» (ابددن منظددور ،ال تددا )228/2 :وجدداء يف معجد التعريفددات ّ
دل ب دده عل ددى ص ددحة ال دددعوى ،وقي ددل احلُ ّج ددة وال دددليل واح ددد» (اجلرج دداين ،ال ت ددا )482 :وج دداء يف معجد د
«احلُ ّج ددة م ددا ّ

أكسددفورد «إ ّن احلُ ّجددة كد ُّدل سددبب يدددع رأيددك عنددد اآلخ درين» (قدداموس اكسددفور احلددديث )36 :فيمددا أسددلفنا مددن الددذكر
ِ
احلجدة والددليل والربهدان) وغايتده
ه
حتديدات معجميّة يتّضدح لندا مدن خالهلدا أ ّن احلجدا يددور علدى (اجلددل وطدر تقددمي ّ
اإلقندداع والتس ددلي ب ددالرأي املط ددروح وال دددفاع عندده وتفني ددد م ددا دون دده م ددن مطروحددات اخلص د ونقض ددها بالطريق ددة احلجاجيّددة
واجلدل والتناظر وأفانني القول والكالم ،وقد وردت لفظدة احلجدا يف القدرآن الكدرمي أكثدر مدن م ّدرة فقدال﴿ :أَلَ جـم تَـ َـر إِلَـى
ِ ِ
ِ
َس ـلَ جمت َو جج ِهـ َـي لِلـ ِـه َوَم ـ ِن اتـ ـَبـ َع ِن َوقــل
ـاج َ
يم فِــي َربِّـ ِـه﴾ (البقددرة ،)258/وقددال﴿ :فَـِإ جن َحـ ُّ
وك فَـقـ جـل أ ج
الــذي َحــاج إبج ـ َـراه َ
ِ
ِ
ِ
ـير
َس ـلَموا فَـ َقـ ِـد جاهتَ ـ َدوا وإِن تَـ َولـ جـوا فَِإن َمــا َعلَجيـ َ
َس ـلَ جمت جم فَ ـِإ جن أ ج
ـين أَأ ج
ين أوت ـوا الجكتَـ َ
ـك الجــبَ َالب َواللــه بَصـ ٌ
ـاب َو جاأل ِّميِّـ َ
لِّلــذ َ
ـاجونِّي فِـي الل ِـه وقَـ جد َهـ َد ِ
َخـاف َمـا ت جشـ ِركو َن
بِال ِجعبَ ِاد﴾ (آل عمران ،)20/وقال تعاىلَ ﴿ :و َحاجه قَـ جومه قَ َ
ـال أَت َح ُّ
ان َوَال أ َ
َ
اء َربِّي َشجيئًا َو ِس َع َربِّي كل َش جي ٍء ِعل ًجما أَفََال تَـتَ َذكرو َن﴾ (األنعام.)80/
بِِه إِال أَن يَ َ
شَ
الحجاج عند اليونان

"أفالطون" «اعتمدد أفالطدون معيدار العلد يف القدول اخلطدايب املولِدد للحجدا اإلقنداعي ،يدذهب أفالطدون إىل معداداة
البالغة ،كوّنا تعتمد اآلراء ،ال النقاش العلمي املبين على أسس معرفية ،ويعتدرب احلقيقدة جدوهر احلدوار ،ال املغالطدات
العامددة تسدداند هددذه الفكددرة ،ألنّدده
والتضددليل اخلطددايب ،وي درفض "أفالطددون" الضددغط الفكددري وفددرض اإلقندداع جملد ّدرد أ ّن ّ
يشددرتط أن يك ددون طرف ددا احل دوار أو احلج ددا متفلس د َفني أو ع دداملِني ،ويعت ددرب البالغ ددة أداة اإلقن دداع اجلم داه ي ،ش دريطة
ِ
ت ّأّنددا أداة تسددتخدم لإلقندداع» (الددويل،
إقرتاّنددا بددالعل  ،فيقددول أفالطددون عددن البالغددة « ّإّنددا بكد ّدل بسدداطة قددد اكتُش د َف ْ
23-21 :2011؛ بتصددر يس د )ّ ،أمددا "سددقراط" فقددد «عددرض توسدديع دائددرة اسددتخدامه مددن جهددة ،وربطدده مبندداهج
البحددث عددن احلقيقددة مددن جهددة أخددرى» (بروتددون وجوتيدده ،)25 :2011 ،فعنددده كد ّدل خطدداب يددذعن إليدده املتلقددي هددو
داجي ،كمددا إ ّن احلجددا لديدده معقددود بفد ّدن ال اتلددف وفقددا لصددغر أو كددرب القضددية املطروحددة للنقدداش،
خطدداب حجد ّ
ووضددع منهجددني لدده يف حمدداورة فيدددر «أوهلددا :التوليددف الّددذي يسددمح بتجميددع عناصددر مشددتتة يف كد ّدل اجلهددات صددوب
شكل واحد ،وثانيها :التحليل الّذي يسدمح بتقسدي العناصدر بتتّبداع ترابطهدا الطبيعدي» (املصددر نفسده ،)26 :ولديده
من يتبع هدذه الطريقدة يسدمى ِ
(حجاجيّداً)« ،مثّ اقدرتح سدقراط أن يدت إكمدال هدذا املدنهج مدن خدالل معرفدة اجلمهدور
ّ
املدراد إقناعدده» (املصددر نفسده ،ص ّ .)26أمددا "أرسدطو" فقددد كدان ا الددوطر الكبد هلددذا الف ّدن العقلددي مدن خددالل كتابدده
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قسد التصددديقات احلجاجيّدة إىل قسدمني منهدا مددا يدأيت بصدناعة أو حبيلدة مددن املدتكلّ ومنهدا مدا يددأيت
(اخلطابدة) ،فقدد ّ
بغ صناعة من املتكلّ  ،كما أعد الصاحلني ه من ميتلكدون قابليدة اإلقنداع والتدأث وهد ُمصد ّدقون فيمدا يقولدون ومدا

فتّنن بواعدث ثقدة للخطيدب ،هدن «السدداد
ت يف اخلطيب ّ
حجة وبرهان ،وعزا ثالث صفات إ ا َ
وجد ْ
يطرحون من ّ
درب» (الددويل ،)28 :2011 ،أمددا السفسددطائيون فيعد ّدون ّأول مددن سددلك سددبيل اجلدددل واملغالطددة متوسددلني
والفضدديلة والد ّ
دايب ،وكان ددت اخلطاب ددة تع ددين هلد د «الف ددن احلقيق ددي واألس ددلوب الص ددحيح يف التفكد د احلج دداجي» (ب ددوقرة،
الف د ّدن اخلط د ّ

 ،)12 :2009وكان هل أسلوبان فيهما:

 .1إفساد املنطق واجلنوح إىل إفساد الناس واحل ّكام بأدلّة غالباً ما تكون مضلّلة لكنّها تستهوي السدامعني ملدا هلدا
من ّقوة تأث ووقع يف أ هاّن وعقوهل .
مستقالً له قواعده وأصوله.
ّ
ّ .2إّن شجعوا اخلطابة وأشاعوها وجعلوها فنّاً
الحجاج عند الغربيين

دف
"ميشال ماي "« :احلجا دراسة العالقة القائمة بني ظاهر الكالم وضمنيه» (بوبلوطة ،)28 :2010 ،نستش ّ
مددن لددك أ ّن احلجددا حيمددل رسددالتني صددرحيتني يددذكرمها املرسددل ص دراحة ورسددالة ضددمنية تفه د مددن كالمدده حبركددة
الفعلّ ،أما أستا الفلسفة والقانون يف جامعة بروكسل البلجيكية "شايي ب ملان" فقد عر احلجدا «هدو درس
دؤدي باأل هددان إىل التسددلي مبددا يعددرض عليهددا مددن أطروحددات أو أن تزيددد
تقنيددات اخلطدداب الّدديت مددن شددأّنا أن تد ّ
درجدة لددك التسدلي » (صددولة ،)299 :2011 ،وهدو هبددذا التعريددف يدذهب إىل أ ّن احلجددا رسدالة عقليددة ختاطددب

العقول ُمقدِّمةً هلا الرباهني الّيت جتعلها ُمذعنة هلا ،ووظيفة احلجا عنده «أن جيعل العقول تذعن ملا يطدرح عليهدا
نستدل من لك أ ّن احلِجا رسدالة عقليدة بليغدة غايتهدا التدأث
أو يزيد يف درجة لك اإل عان» (املصدر نفسه)،
ّ
حمركدات العقدل الّديت يعمدل علدى اسدتدالهلا
يف املخاطب ،إ ن فغايته اإلقناع بواسطة احلجج املطروحة الّيت حتداكي ّ
قس "ب ملان" احلجا إىل نوعني «احلجا اإلقناعي الذي يرمي إىل إقنداع مجهدور خداص
بالطر املنطقيّة ،كما يُ ّ
كل ي عقل» (املصدر نفسه.)301 :
وحجا اقتناعي يرمي إىل إقناع مجهور ّ
عام يسل به ّ
الحجاج عند العرب
جيدر بنا اآلن الوقو عند علماء العرب وجهوده الّيت وظّفوها يف دورس البالغة والفلسفة ،ونعدرض مدا سداقوه
من نظريات وقواعد يف هذا اجملال ،فعلى الرغ من بروز احلجا أو البالغة اجلديدة اليت قدمها ب ملدان يف مؤلفده
اخلطابة اجلديدة 1958م .إال أن مفهوم احلِجا حاضر يف الدرس البالغدي العدريب ،خصوصداً عندد ابدن خلددون

واجلاحظ وحازم القرطاجين.
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الحجـاج عنــد "ابــن خلــدون" :البددن خلددون إسددهامات جليلددة يف علم ّدي اجلدددل واحلجددا يتجلّدى لنددا لددك مددن
خالل مؤلّفاته القيّمة الزاخرة بالتفاتات دقيقدة يف توجيده الكدالم إىل متّجهدات اجلددل واحلجدا كدي يكدون رسدالة

إقناعيّة مؤثّرة ،بيد أنّه ربدط اقحمدور احلجداجي بعلد الكدالم حيدث قدال« :وعلد الكدالم علد يتض ّدمن احلجدا عدن
الرد على املبتدعدة واملنحدرفني يف االعتقدادات عدن مدذاهب السدلف وأهدل السدنة،
العقائد اإلميانيّة باألدلّة العقليّة و ّ
وسد ّدر ه ددذه العقائددد التوحي ددد» (ابددن خلدددون ،)205/2 :2003 ،واّددا سددبق يتب د ّدني لنددا أ ّن اب ددن خلدددون ق ددد رب ددط
ورد اخلصد ،
دذب واملواجهددة ّ
احلجددا بالدددفاع عددن العقيدددة اإلسددالميّة مددن أهددل البدددع وأنّدده كددان أداة مددن أدوات الد ّ

ّأمددا أداتدده ووسددائطه فهددي األدلّددة والرباهددني الّدديت تطلددق ّإمددا خطابداً أو كتابددة وهددو القائددل «إ ّن العقددل ميدزان صددحيح
فأحكامه يقينيّة ال كذب فيها» (املصدر نفسه).

أوالً :الشرط

هددو أحددد أسدداليب اللغددة العربيّددة الّدديت تلوكهددا األلسددن باسددتمرار ،عرفدده "اجلرجدداين" «الشددرط العالمددة ومندده إش دراط
األول وجد الثاين ،وقيل الشرط ما يتوقّف عليه وجدود الشديء»
الساعة ،وهو تعليق شيء بشيء حبيث إ ا وجد ّ
(اجلرج دداين ،ال ت ددا ،)108 :وج دداء يف الكليّ ددات «تعلي ددق حص ددول مض ددمون مجل ددة حبص ددول مض ددمون مجل ددة أخ ددرى»
(الكفدوي ،)200 :1998 ،وجاء يف معاين النحو« :إ ّن معىن الشرط أن يقع الشديء لوقدوع غد ه ،أي أن يتوقدف
دامرايي ،)45/4 :2003 ،فنقددول إن اجتهدددت جنحددت فحصددول النجدداح متوقّددف علددى
األول» (السد ّ
الثدداين علددى ّ
األول مددا وقددع الثدداين ،وتنقسد اجلملددة الشددرطية إىل نددوعني حسددب جدواب الشددرط فددتن كددان
االجتهدداد وإن امتنددع ّ

فتّنددا خربيّددة حنددو إن طلعددت الشددمس يددذب الددثلج ومجلددة إنشددائية إن جدداء ج دواب الشددرط إنشددائياً حنددو إن
خددرب ّ
جدداءك زيددد فأكرمدده ،فأسددلوب الشددرط كددذلك مددن األسدداليب النحويّددة الّدديت تعطددي رسددالة حجاجيّددة إقناعيّددة لدددى
دؤدي إىل
املتلقي فتنّه يضعه يف دائرة التفك كون الشرط يعطيك العلّدة السدببيّة الّديت مدن أجلهدا تتح ّقدق النتيجدة في ّ
املتلقي إىل زأوية االستدالل العقلي ،جاء أسلوب الشرط كث ا يف القرآن الكرمي يف املواقف احلجاجيّة ففدي سدورة
األنبيدداء حددني كددان احلددديث علددى املكد ّذبني الّددذين يدددعون الشددرك بدداهلل تعددتىل أنزلددت اآليددة الكرميددة مددن قولدده تعداىل
ِ ِ
تأمددل وتفك د
س ـ َدتا﴾ (األنبيدداء ،)22/فهددو عد ّدز وجد ّدل هنددا يدددعوه إىل وقفددة ّ
﴿لَـ جـو كــا َن في ِهمــا آل َه ـةٌ إال اللــه لََف َ
حجددة عقليّددة تقددديرها أنّدده لددو كددان هندداك خالقددان السددتب ّد كد ّدل منهمددا خبلقدده فكددان
فيقددول الز شددري« :هددذه اآليددة ّ
دؤدي إىل تندداهي مقدددوراهتما و لددك يبطددل اإلهليّددة ،فوجددب أن
الّددذي يقدددر عليدده أحدددمها ال يقدددر عليدده اآلخددر ويد ّ
يكون اإلله واحداً ،فلو أراد أحدمها إحياء جس واآلخر إماتتده م يصدح ارتفداع مرادمهدا أل ّن رفدع النقيضدني حمدال
تسمى داللة التمانع» (الز شري ،)469 :2009 ،وهو مدا يطلدق عليده الشدرط االمتنداعي أل ّن أداة الشدرط
وهذه ّ
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هنا أفادت توليد عالقة السببيّة واملسببيّة بني اجلملتني فسبب الفساد هو فرضية وجود اهلني وحبسدب لكنّهمدا م
يفسدددا لعدددم وجددود اإلهلددني وهددو مددا جدداء يف كتدداب املنصددف يف النحددو «إ ّن أحددد أغدراض لددو الشددرطيّة يف اجلملددة

عقد السببيّة واملسببّة بني اجلملتني» (فارس وزكريّا.)84 :1990 ،
نستنتج من لك أ ّن أسلوب الشرط يأيت برسالة حجاجيّة إقناعيّة جتعل املتل ّقي مدذعنا هلدا مدروراً مبحركدات العقدل

حبجددة تقابلهددا بددنفس القد ّدوة
الّدديت تسددتل الرسددالة بغيددة عرضددها علددى وحدددات القيدداس واملنطددق لقبوهلددا أو الد ّ
درد عليهددا ّ
احلجاجيّة والربهانيّة ،يقول "زكريّا بش إمام" «إ ّن احلجا يف منحداه الواسدع يتميّدز بندربة شدرطيّة واضدحة» (بشد
إمام.)62 :1995 ،
 .1الشدرط االمتندداعي :وهددو الشددرط الّدذي ميتندع حت ّقددق جدواب الشددرط المتندداع فعلده وتتكد ّدون مجلتدده مددن لددو ،لددوال،
يف وصدديته البندده اإلمددام
لومددا  +فعددل الشددرط ( ماضددي )  +جدواب الشددرط (ماضددي) وقددد اسددتخدمه اإلمددام
بين لدو كدان لربّدك شدريك ألتتدك رسدله» (ّندج البالغدة ،ال تدا ،)425 :فقدد اسدتخدم
احلسن
فقال«واعل يا ّ
لددو كددان هلل شدريك يف الربوبيّددة ألتتددك رسد هدل
الشددرط كرسددالة إقناعيددة فيقددول البندده اإلمددام احلسددن
اإلمددام
من دده والمتن دداع جم دديء الرس ددل ميتن ددع وج ددود الش دريك ،وم ددن جه ددة أخ ددرى ه ددي رس ددالة إقناعيّددة بليغ ددة إىل املشد د ّككني

واملرتابني بوجود الشريك هلل فيصار إىل طرح سؤال إ ْن كان هلل شريك أين رسله؟ إ ن ال شريك له سبحانه.
 .2الشرط اإلطّرادي (التكراري) :وهو حتقيق اجلواب بتكدرار فعدل الشدرط وأداتده (كلمدا  -ظدر متض ّدمن معدىن
ِ
جح جـر ِ
ب أَطج َفأ ََهـا اللـه﴾ (املائددة ،)64/وهدذه اآليدة نزلدت
الشرط) وقد ورد يف القرآن الكرمي ﴿كلمـا أ جَوقَـدوا نـاراً لل َ
ط»
حب د ّدق اليه ددود فيق ددول الز ش ددري« :أي كلّم ددا ح دداربوا ُغلبد دوا وقُه ددروا وم يقد د ْ هلد د نص د هدر م ددن اهلل عل ددى أح د ٍدد قد د ّ
(الز شددري ،)300 :2009 ،فددداللتها اإلطدراد والتكدرار يف جدواب الشددرط لتكدرار فعلدده وقددد اسددتخدمها اإلمددام
يف كالمه يف حماججة بعض أصدحابه فقدال« :كلّمدا أطدل علديك منس هدر مدن مناسدر أهدل الشدام ،أغلدق ك ُّدل رج ٍدل
وجدده اإلمددام
مددنك بابدده ،وأحنجددر إحنجددار الضددبّة يف جحرهددا والضددبع يف وجارهددا» (ّنددج البالغددة ،ال تدداّ ،)17-16 :
خطابه إىل «أصحابه بعد أن تثاقلوا عن احلدرب بعدد أن انصدرفوا مدن النهدروان واجلمدل وصدفني» (مغنيّدة:1979 ،
حمركداً فدديه باعددث الرجولددة والشددجاعة أل ّن البدددوي اشددى مالحقددة العددار مددن التلبّددد واالنص درا مددن
ّ ،)343/1
احلرب فحاججه برسالة تناسب املقام مولداً فيها تأث اً قد جيعل املتلقي مذعناً إليه.
.3الشددرط اإلمكدداين :وهددو تعليددق جدواب الشددرط بفعلدده علددى جهددة املسددتقبل «يف اجلملددة الشددرطية يتعلّددق السددبب
باملسبّب على وجه اإلمكان» (الغيلي ،)65 :2003 ،وينقس على نوعني:
أ) اإلمكاين الزماين :وهو ما تعلّق حدوثه بالزمن وأدواته مىت وأيّان ومنه قول الشاعر:
َمد د د د د د ددىت تأتد د د د د د د ِده تعشد د د د د د ددو إىل ضد د د د د د ددوء ند د د د د د ددارهِ
جت د د د ددد خ د د د د د َ ن د د د ددا ٍر عن د د د دددها خ د د د د د َ موق د د د د ِدد
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يف ثنايدا كالمده موظّفداً إيّاهدا برسدالة إقناعيّدة إىل عمدر بدن اخلطداب حدني شدأور اإلمدام يف
وقد أوردهدا اإلمدام
ددو بنفسدك فدتلقه بشخصدك فتنكدب ال
اخلرو إىل غزو الروم بنفسه فقال « :إنّك مدىت تس ْدر إىل هدذا الع ّ
هدذا الندوع مدن
تكن للمسلمني كأنفة دون أقصى بالده » (ّنج البالغة ،ال تا ،)22 :فقد استخدم اإلمدام
الشددرط يف كالمدده كددي حيمل ده علددى إعددادة النظددر يف غزوتدده وهددو يقاتددل الددروم ،فح د ّذره مددن سددوء احلدددث يف حددال

نكبته وإنتكاسته معه وبالتايل تكون نكبة للمسلمني كذلك باعتبداره خليفدته آندذاك ،فدأراد اإلمدام
وتصور ما حيدث فيما لو سار إليه .
على إعادة النظر ّ

محلده

ب) اإلمكاين املكاين :وهو الشرط املقيّد مبكان حدوث فعل الشرط وأدواته أين وحيث وكذلك يش يف داللتده
إىل املستقبل ومنه قوله تعاىل﴿ :أَيجـنَ َما تَكونوا ي جد ِر ُّ
ككم ال َجم جوت﴾ (النساء ،)78/ومنه قول الشاعر:
جناحد د د د د د د د د د د د د د د داً يف غ د د د د د د د د د د د د د د دداب ِر األزم د د د د د د د د د د د د د د د ِ
دان
دك
ددر اهللُ ل د د د د د د د د د َ
حيثم د د د د د د د د ددا تَ ْس د د د د د د د د ددتَق ْ يُق د د د د د د د د د ْ
ِ
شـتتوا عــن أ ِ
ـال َم َعــه
ـال َمـ َ
صـ ٍن أَيجـنَ َمــا َمـ َ
َصــل ِه جم فَ ِمـ جنـه جم آخـ ٌذ بِغ ج
وجداء يف كالمدده ( :افجـتَـ َرقـوا بَـ جعـ َد ألج َفــتِ ِه جم َوتَ َ َ ج ج
ش ِّر يَـ جوٍم لِبَنِي أ َميةّ( )...ندج البالغدة ،ال تدا ،)267 :فقدد اسدتخدم اإلمدام
َعلَى أَن اللهَ تَـ َعالَى َسيَ جج َمعه جم لِ َ
هنددا الشددرط موظّف داً فيدده أداة الشددرط املكانيّددة ليعطددي حتد ّدوال عقليّ داً يف هددن املتل ّقددي وجيعلدده يف دائددرة التددأث  ،وهددي
رسالة إقناعيّة جدليّة يف املقام تدعو املخاطَب للتفك وإعادة النظر يف موضوع الت لف.

ثانياً :التكرار

دررت عليده احلدديث إ ا ّرددتده عليده،
الكر ويعدين الرجدوع ويقدال ك ّ
كرر ،ومنه ّ
التكرار لغة :جاء يف اللسان «جذره ّ

دررت تكري درا وتك درارا» (ابددن منظددور ،ال تددا:
دررت الشدديء تكري درا وتك درارا ،والكددر الرجددوع علددى الشدديء ومنهددا كد ّ
كد ّ

مرة بعد أخرى» (اجلرجاين ،ال تا.)59 :
 ،)3851/5وجاء يف التعريفات «عبارة عن اإلتيان بالشيء ّ
حمم ددد خطد دايب ق ددائالً« :التكد درار ش ددكل م ددن أش ددكال االتّس ددا املعجم د ّدي يتطلّددب إع ددادة عنص ددر
عرف دده ّ
أم ددا اص ددطالحاًّ :
عامداً» (خطدايبّ ،)24 :1991 ،أمدا الددكتور أمحدد
معجمي ،أو ورود مراد له أو شدبه مدراد أو عنصدراً مطلقداً أوامسداً ّ
ّ
التماسدك املعجم ّدي الّديت تتطلّدب إعدادة عنصدر معجم ّدي أو وجدود مدراد لده
عفيفي فقد عرفه بأنّه «شكل من أشدكال ّ
دنص حبلّددة ويلبس دده ثوب داً يضددفي علي دده أسددباب الق ددوة
أوشددبه م دراد » (عفيفددي ،)106 :2001 ،يق ددوم التك درار بتطريددز ال د ّ
يؤديهددا يف الدنص ،ومبددا أ ّن التكدرار يقتضددي إعدادة الكددالم م ّدرة واحدددة أو أكثدر يف نفددس
والثبدات ،مدن خددالل األدوار الّديت ّ
اخلطدداب مكتوب داً أو منطوق داً فددت ّن هددذه اإلعددادات الّدديت يلجددأ املددتكلّ إليهددا لغايددات ع د ّدة منهددا تشددييد متواليددة تواصددليّة يف
دنص وصددل الكددالم لددئالّ جيدديء مبتددوراً
الكددالم تقيدده الوقددوع يف العددوز البنددائي فجدداء يف الكددايف «ومددن وظددائف التكدرار يف الد ّ
لدديس فيدده طدددوة» (العدداكوب والشددتيوي ،)335 :1993 ،ومنهددا مددا يتعلّددق باجلانددب اإليصددايل واإلفهددامي فيقددول بددوقرة:

دراسة لبعض آليات ِ
الحجاج البالغية في نهج البالغة
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«فقاعدددة التك درار اخلطابيّددة تتطلّددب االسددتمراريّة مددن الكددالم حبيددث يتواصددل احلددديث عددن الشدديء نفسدده باقحمافظددة علددى
احلج ددة واإليض دداح» (ب ددوقرة ،)100 :2009 ،ومنه ددا م ددا يتعلّددق
الوص ددف األول أو بتغي د ل ددك ،ويتق د ّدم التكد درار لتوكي ددد ّ
بددالكالم نفسدده فطبيعتدده تقتضددي إعددادة لزيددادة تأكيددده وتشددييده فيقددول ابددن األثد « :واعلد أ ّن املفيددد مددن التكدرار يددأيت يف
الكدالم تأكيددداً وتشددييداً يف أمددره» (ابددن األثد  ،ال تدا ،)4/3 :وهددو كثد الددورود يف القدرآن الكدرمي فمندده قولده تعداىلَ ﴿ :كــال

ف تَـ جعلَمـون﴾ (التكداثر ،)4-3/ويسدتخدم التكدرار يف القدرآن ألغدراض تتناسدب طبيعدة املقدام
ف تَـ جعلَمون ثم َكال َس جـو َ
َس جو َ

الكشدا «والتكريدر تأكيدد للدردع واإلندذار علديه  ،ومثّ داللدة علدى أ ّن اإلندذار الثداين أبلدغ وأشد ّد»
الوارد ألجله فجداء يف ّ

(الز شري ،)1219 :2009 ،فنلحظ أ ّن األوىل تأسيس للخطاب والثانية تشدييد لده و ّإّندا جداءت أبلدغ منهدا فضدالً عدن

الدددور الّددذي لعبتدده يف لفددت انتبدداه املتل ّقددي كمددا أ ّن الدرابط (مثّ) يف اجلملددة الثانيددة أضددفى داللددة بالغيّددة تلفددت النظددر فمددثالً
التأمدل مدن
قولنا إيّاك إيّاك ليس كقولندا إيّداك مث إيّداك فالثانيدة أقدوى وأعمدق داللدة مدن األوىل ،وهدي مدا تسدتدعي االنتبداه و ّ
املتل ّقي ،ويف هذا الصدد يقول متام حسان« :إ ا اشتملت مجلتان علدى أمدر مشدرتك فدت ّن الّدذي يلحقده التغيد هدو الّدذي
تؤدي املدادة املكدررة دور اإلطدار للمدادة اجلديددة» (حسدان ،)373 :2007 ،وقدد ولدد
يستحق انتباه القارئ ،على حني ّ
ّ
مددن صددنو التك درار التوكيددد والرتديددد وإعددادة اللفددظ وحد ّدىت التجندديس فكلّهددا وات مدددلّل واحددد إالّ أ ّن مددا يفددرت عنددده
التكرار والتوكيد أ ّن التوكيد جيب أن يأيت متّصال ال يفصدله عدن مؤّكدده فاصدل فجملدة احدذر الندار احدذر الندار توكيدد ّإمدا
احددذر النددار مثّ النددار تك درار فجدداء يف اإلتقددان «إ ّن التكريددر أبلددغ مددن التوكيددد ،وهددو مددن حماسددن الفصدداحة» (السدديوطي ،ال
تا ،)199 :وادا جتددر اإلشدارة إليده أ ّن التكدرار الثداين جيدب أن حيمدل رسدالة إعالميّدة جديددة تفهد املتل ّقدي وإال فهدو يعد ّد

إطناب وحشو كدالم وقدد يكدون التكدرار خللدق تواصدل موسديقي يف الكدالم فغلبدة كلمدة علدى مجلدة مدا جتعلهدا ات نسدق
موسديقي وجدرس صدويت واحدد إالّ أن العدرب ال حتبدب مثدل هكدذا أمدور وتعد ّدها عجدزاً للمدتكلّ  ،ورد التكدرار يف خطددب
بصور تلفة وكما يلي:
موالنا أم املؤمنني
 .1تكرار الجملة :وهو أن يعمد املتكلّ إىل إيراد مجلدة يف كالمده جيعلهدا حمدوراً لكالمده فك ّدرر
املسماة (الغدراء) فجداء فيهدا (فـاتقوا اهلل تقيـة مـن سـمع فخشـع ..... ،فـاتقوا اهلل
مرات يف خطبته ّ
اهلل) ثالث ّ

مجلدة (اتّقدوا

عباد اهلل جهة ما خلقكم له ،فـاتقوا اهلل تقيـة ذي لـب شـغل التفكـر قلبـه) (ّندج البالغدة ،ال تدا ،)127 :حدني
تطلب املقام أ ْن تُذكر هذه اجلمل والعبارات املؤّكدة ملعداين اخلطبدة يف التقدوى والزهدد والتدذك بدنع اهلل سدبحانه،
وهنا التكرار كر لتنبيه املتل ّقدي بأمرهدا ومدن بدديع توظيفهدا أ ّن اإلمدام قدد جعلهدا ربطداً نصدياً وموضدوعيّاً يف كالمده
كي تؤّكد الواحدة األخرى وال يأيت مبتوراً.

 .2تكـرار الكلمــة :وهددو تكدرار كلمددة مددا يف الكددالم أكثددر مددن مد ّدرة يسددلط فيهددا املددتكلّ خطابدده وجيعلهددا مهيمنددة
موجهددة إىل اطبيّدده و اصددميّه ،فالكلمددة ليسددت جمد ّدرد هددذه احلددرو الّدديت
عليدده يرسددل مددن خالهلددا رسددالة إفهاميّددة ّ

126



مجلة الجرجاني علمية محكمة متخصصة في تأصيل البالغة والنقد األدبي ،العدد  ،1السنة  ،1صيف 1440ه2018/م

جمردة يف اهتا بل قد تتض ّدمن مجلدة معدىن يفدو خطابداً كدامالً مدن مئدات الكلمدات ،فيقدول صدالح فضدل:
تنطق ّ
نصددا قائمددا بذاتدده حي ّقددق وظددائف متع د ّددة» (بددوقرة ،)33 :2009 ،فددنلحظ هيمنددة
«قددد تكددون الكلمددة الواحدددة ّ
املسددماة الشقشددقية جدداء فيهددا (وطَِف جقــت أَرتَئِــي ب ــين أَ جن أَصـ َ ِ ٍ
اء أو
مفددردة (الصددرب) يف خطبتدده
ّ
ج َجَ
َ
ـول بيَــد َجــذ َ
ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
أ جِ
يها م جؤِم ٌن َحتى يَـ جل َقى َربـه ،فَـ َرأَيجـت
يها الصغير َويَ جك َدح ف َ
يها الج َكبِير َويَشيب ف َ
اء يَـ جه َرم ف َ
َصب َر َعلَى طَ جخيَة َع جميَ َ
ِ
ِ
ضـى جاألول
جحل ِجق َش ًجا أ ََرى تـ َراثِـي نَـ جهبـاً َحتـى َم َ
أَن الص جبـ َر َعلَى َهاتَا أ ج
َح َجى فَ َ
صبَـ جرت َوفي ال َجع جي ِن قَ ًذى َوفي ال َ
لِ ِ ِ ِ
ٍ
ـول الجمــدةِ و ِشــدةِ ال ِ
ص ـبَـرت َعلَــى طـ ِ
ِ
جم جحنَـ ِـة) (ّنددج البالغددة ،ال تددا-34 :
س ـبيله فَـأَ جدلَى ب َهــا إِلَـى فـ َـالن بَـ جع ـ َده ،فَ َ ج
َ
َ

مرات جاعالً منها رندة جدرس ملدن سدلبه ح ّقده يف اخلالفدة ،وأصدل الصدرب احلدبس واحللد إزاء
كررها أربع ّ
 ،)36وقد ّ
يف معناها الرائع الّذي حيمل شحنة من املعاين اإلفهاميّة إليه وكان لسدان حالده
ضرر أو طارقة ما فوظّفها
أحق منك هبا.
يقول صربت عليك وعلى أ اك جتلّداً ّ
وإين ّ

 .3تك ـرار الحــرف أو (التك ـرار الصــوتي)« :الصددوت هددو آلددة اللفددظ واجلددوهر الّددذي يقددوم بدده التقطيددع وبدده يوجددد
التددأليف ،ولددن تكددون حركددات اللسددان لفظددا وال كالمددا موزونددا أو منشددورا إالّ بظهددور الصددوت ،وال تكددون احلددرو
كالمددا إالّ بددالتقطيع والتددأليف» (اجلدداحظ ،)79/1 ،هددو سددلطة حددر مددا علددى الكددالم باعث داً نسددقاً صددوتيّاً واحددداً

دين ملدا يتمتّددع بدده مددن إيقدداع
جيعدل الددنص ينصددب صددبّاً يف هدن املتل ّقددي ،فنجددد أ ّن اإلمددام
اسدتخدم هددذا اللددون الفد ّ
ِ
موسيقي خاص لدى املتل ّقي ،اّا يش ّكل إنتباهة وجذب له ،فقدالِ ( :
ب
اد الل ِه بِتَـ جق َوى الل ِـه ال ِـذي َ
أوصيك جم عبَ َ
ض َـر َ
ّ
ِ
صـ َد لَكـم الج َج َـز َاء
ت لَكم ا جآل َج َ
جاأل جَمثَ َ
َحـا َ
سكم ِّ
ال َوَوق َ
ـاء َوأ جَر َ
ط بكـم ا جِإل جح َ
اش َوأ جَرفَ َغ لَكم ال َجم َع َ
الريَ َ
اش َوأ َ
صَ
ال َوأَلجبَ َ
ِ
وآثَـركم بِالنـِّع ِم السوابِ ِغ و ِّ ِ ِ
ـف لَك جـم مـ َدداً فِـي قَـ َـرا ِر
صاك جم َع َدداً َوَوظ َ
الرفَد الرَواف ِغ َوأَنج َذ َرك جم بِالجح َج ِج الجبَـ َوال ِغ فَأ ج
َح َ
َ َ ج َ
َ َ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
اسـبو َن َعلَجيـ َهـا) (ّندج البالغدة ،ال تدا ،)120 :فنجدد أ ّن اإلمدام ك ّدرر
خجبـ َرة َو َدا ِر عجبـ َرة أَنجـت جم م جختَبَــرو َن ف َيهـا َوم َح َ
عزالدين علي السيد «لتكريدر احلدر يف الكلمدة مزيّدة مسعيّدة
بعض احلرو مولداً نغماً موسيقيّاً مث اً لسامعه ،فيقول ّ
وأخرى فكريّة ،األوىل ترجع إىل موسيقاها والثانية إىل معناها» (السديّد ،)12 :1986 ،فك ّدرر اإلمدام حروفداً يف نفدس
كررهددا بددنفس اإليقدداع يف كلمددة أخددرى حنددو« :أمثددال -آجددال،
الكلمددة حنددو «مدددد ،عدددد ،حجددج ،ق درار» وأخددرى ّ
ريدداش -معدداش ،إحصدداء-ج دزاء ،الس دوابغ -الروافددغ -البوالددغ ،ق درار-دار ،خددربة-عددربة ،فيهددا-عليهددا» ،يقددول إب دراهي
أنيس« :الكالم املوزون و النغ املوسيقي يث فينا انتباهاً عجيباً و لك ملا فيه من توقّدع ملقداطع خاصدة تنسدج مدع
ما نسمع من مقاطع لتتك ّدون منهدا مجيعداً تلدك السلسدلة املتّصدلة احللقدات الّديت ال تنبدو إحددى حلقاهتدا عدن مقداييس
األخ ددرى» (أن دديس ،)11 :1952 ،إ ن ف ددالتكرار الص ددويت جيع ددل ال ددنص ا ٍ
وزن واح د ٍدد متّص ددل األطد درا يرف ددع ل دددى
ّ
املتل ّقي درجة االنتباه واإل عان للرسالة املرجو إيصاهلا.
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ثالثاً :النفي
النفي لغة :جاء يف لسان العرب ن َفى الشيءُ يَدْن ِفي ندَ ْفيداً :تنَحدى ،وندَ َفْيتُده أندا ندَ ْفيداً ...والس ْديل يَدْن ِفدي الغُثداء :حيملده

ويدفعدده ...ونَد َفددى الرجد ُدل عددن األَرض ونَد َفْيتُدده عنهددا :طردتدده فددانْدتَفى ...وانْدتَد َفددى مندده :تددربأَ .ونَد َفددى الشدديءَ نَد ْفي داً:
ِ
يح الدرتاب نَد ْفيداً ونَد َفيَانداً :أَطارتدده( .ابددن منظددور ،ال تددا ،)4512-4511/6 :وجدداء كددذلك يف
َج َحددده ...ونَد َفددت الدر ُ
املصباح املن «نفيت احلصدى نفيداً مدن بداب رمدى دفعتده عدن وجده األرض فدانتفى ونفدى بنفسده أي انتفدى مثّ قيدل

كل شيء تدفعه وال تثبته نفيته فانتفى ونفيدت النسدب إ ا م تثبتده» (الفيدومي ،)236 :1987 ،فنجدد أ ّن معدىن
ل ّ
النفي هو الدفع والطرد واإلنكار.

النفددي اصددطالحاًّ :أمد ا مددا سدديقت لدده مددن تعريفددات اصددطالحيّة ،فقددد عرفدده املناطقددة «هددو العامددل الّدذي حيددول
وعرفة مهدي املخزومدي
القضية الصحيحة إىل قضية خاطئة واخلاطئة إىل صحيحة» (النداجحّ ،)47 :2011 ،
دردد يف هدن املخاطدب يقتضدي إرسدال النفدي
أنّه «أسلوب لغوي حتد ّدده مناسدبات القدول يسدتخدم لددفع مدا ت ّ
مطابق داً ملددا يالحظدده املددتكلّ مددن أحاسدديس سدداورت هددن املددتكلّ خط دأً ،اّددا اقتضدداه أن يسددعى إلزالددة لددك
حلجد ة اآلخددر ،فيقددول شددكري
بأسددلوب النفددي» (املخزومددى ،)246 :1986 ،فعامليددة النفددي تددأيت مددن دحضدده ّ
املبخوت مدا ملخلصده « ميكدن التعبد عدن حدرو النفدي بداللدة حدثيدة فقولدك "مدا خدر زيدد" يعدين أنفدي أن
يكددون زيددد قددد خددر » (ينظددر املخبددوت ، )67 :2006 ،ومددن مرادفددات النفددي العاملددة عملدده الددنقض والتضدداد
حجد ة املوجهدة إليده ،فداء يف جتريدد املنطدق «ك ّدل
اللذان كذلك يعد ّدان عداملني جددليني يددعمان املدتكلّ يف ّ
رد ّ
باحلجة» (الطوسي ،)68 :1988 ،وتأيت حجاجيّة النفي يف ماهيتده
قياس ينتج ما يناقض وضعاً فهو تبكيت ّ
احلجد ة املدردودة ،وقدد
الطبيعيّة فهو أصالً مكلّف ّ
حبجة تناقض ّ
برد الكالم وإنكاره ،شريطة أن يكون مدعوماً ّ
ِ ِِ
ِ
ك بِظَـالم
وم جن أساءَ فَـ َع جليهـا ومـا ربُّـ َ
ورد حنوه كث اً يف القرآن فمثالً قوله تعداىلَ ﴿ :م جن َعم َل صالحاً فَلنَفسه َ
(فصلت ،)46/فنجد أ ّن اآلية تتح ّدث عدن جمادلدة املشدركني يف إتبداع القدرآن أو اإلعدراض عنده وتدأيت
للعبيد﴾ ّ
َ
وجل ولكنّها تثبت يف الوقدت نفسده إ ّن عذابده قدائ علديه  ،فيقدول الز شدري:
لتنفي صفة الظل عن اهلل ّ
عز ّ
بظالم يع ّذب غد املسديء» (الز شدري،)971 :2009 ،
ضر ،وما ربّك ّ
«(فلنفسه) نفسه نفع ،فعليها نفسه ّ
فنجددد أ ّن كالمدده عد ّدز وجد ّدل ينفددي الظلد ويثبددت نقيضدده العدددل مددن خددالل النفددي فنقددول :اهلل غد ظددام = اهلل
عادل ،ويف هذا الصدد جداء «اعلد أ ّن حقيقدة هدذا الندوع هدو أن يثبدت املدتكلّ شديئاً يف ظداهر كالمده وينفدي
مددا هددو سددببه جمددازاً واملنفددي يف بدداطن الكددالم حقيقددة هددو الددذي أثبتدده» (احلمددوي؛ نق دالً عددن عكدداوي:1996 ،

حج د ة امل ددتكلّ ونقض ددها فج دداء يف بالغ ددة اإلقن دداع
 ،)667وت ددأيت عامليّد دة النف ددي احلجاجيّد دة يف اخلط دداب يف ّ
رد ّ

128



مجلة الجرجاني علمية محكمة متخصصة في تأصيل البالغة والنقد األدبي ،العدد  ،1السنة  ،1صيف 1440ه2018/م

«يظهددر أ ّن النفددي يسددتخدم يف املواجهددات االقتناعيّ دة لقلددب اعتقدداد اخلص د » (عددادل ،)224 :2013 ،ويددت ّ
فقد اسدتخدم النفدي بطريقدة
لك حبسب رأيه بطريقتني «اجلحد والتعويض» (املصدر نفسه)ّ ،أما اإلمام
الرد وتفنيد رأي اخلص مستخدماً طريقتني يف النفي مها:
ّ

ّرداً علددى كتدداب أرسددله معأويددة إليدده «و ّأمددا
 .1النفــي الصــريح :الددذي يكددون بتحدددى أدوات النفددي ،فيقددول
قولك إنّا بنو عبد منا فكذلك حنن ولكدن لديس ّأميّدة كهاشد  ،وال حدرب كعبدد املطلدب ،وال أبدو سدفيان كدأيب

طالددب ،وال املهدداجر كدالطليق ،وال الصدريح كاللصدديق ،وال اقحمد ّدق كاملبطددل ،وال املددؤمن كاملدددغل» (ّنددج البالغددة ،ال تددا:

كعوام ددل حجاجيّ ددة أخرس ددت خص ددمه ،وب دده أزاد م ددن إعالميّ ددة
 ،)404-403فاس ددتخدم النف ددي يف كالم دده
الكالم ،فجعل خصمه يتساءل ملا ا ّأميّدة لديس كهاشد ؟ وملدا ا وملدا ا؟ فلد جيدد جوابداً يدنقض بده كالمده اإلمدام
يرد هبا ،فالفر معرو واجلواب معلوم ال يستطيع معاوية أن يأيت خبالفه ،مث نصدل إىل لديس اقحم ّدق
حجة ّ
أو جيد ّ
كاملبطددل فمددن يسددتطيع تفضدديل الباطددل علددى احلد ّدق؟ فددت ّن فضددل الباطددل علددى احلد ّدق خددالف الواقددع وكالمدده مددردود
عليدده ،وإن وافقدده فقددد بلددغ اخلطدداب مطلبدده بت عددان اخلص د  ،فيفضددل وقتئد ٍدذ اخلصد السددكوت علددى الكددالم ،إ ن
فدالنفي سدبيل للحجدا الندداجع الدذي جيعدل القضددية مقلوبدة رأسداً علددى عقدب بالشدكل الددذي يدؤمن غلبدة صد ِ
داحبه
ّ
ّ
حبجج تنفي وتنقض آراء اخلص وهو عاجز عن ّردها ونفيها.
طاملا جاء ّ
 .2النفي الضمني :وهو خال الصريح يدأيت بطريقدة تُفهد مدن سديا الكدالم كمدا ادر االسدتفهام مدن غرضده

األصلي يف طلب اإلخبار أو الكشف عن جمهول يطلبه السائل إىل غرض النفي ،ويعدد هدذا األسدلوب مدن أبلدغ
اإل جحسـ ِ
ـان إِال جِ
وسددائل النفددي ،فجدداء يف الددذكر احلكددي ﴿ َهـ جـل َجــزاء جِ
اإل جحســان﴾ (الددرمحن ،)60/فقددال يوسددف:

«هل هنا حر للنفي واجلحد ال حمل هلا مدن اإلعدراب» (يوسدف ،)145 :2000 ،وجداء يف كدالم اإلمدام
دأىن تؤفكددون» (ّنددج البالغددة ،ال تددا:
«هددل مددن مندداص أو خددالص ،أو معدداد أو مددال  ،أو ف درار أو حمددار ،أم ال ،فد ّ
درد مددع
 ،)130فاإلمددام
هنددا ال يسددتفه وإّضددا أراد نفددي اخلطدداب فضدالً عددن اسددتخدامه أم املنقطعددة الدديت ال تد ّ
عمدا قبلهدا نفيدا لده ،مدع اإلحاطدة علمداً ّأّندا قدد تدأيت مدع اهلمدزة وتكدون
هل إالّ يف كوّنا منقطعة تقطدع مدا بعددها ّ
ديل جلد ّدي لددذلك فجدداء فيدده «و لددك كث د يف
كددذلك منقطعددة ،وقددد جدداء يف كتدداب "البالغددة فنوّنددا وأفناّنددا" تفصد ه
ٍ
(حممدد )24/فلديس املقصدود هندا
التنزيل احلكي فقال تعاىل﴿ :أَفَـال يَـتَـ َدبـرو َن الجق جـرآ َن أ جَم َعلـى قـلـوب أَقجفالهـا﴾ ّ
املعادلددة بددني عدددم التدددبر واإلقفددال الدديت علددى القلددوب ،ولكنّدده انتقددال مددن حالددة إىل أش د ّد منهددا وأدعددى للتقريددع»

(عباس.)181 :1997 ،
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رابعاً :االستفهام
االسددتفهام« :هددو طلددب الفه د وهددو اسددتخبارك عددن الشدديء الددذي م يتق د ّدم لددك بدده عل د » (املصدددر نفسدده ،ص

 ،)68ولكددن قددد يسددتخدم أسددلوب االسددتفهام للسدؤال عددن شدديء يعلمدده السددائل وهددو هبددذا اددر االسددتفهام مددن
غرضه األصلي إىل أغراض أخرى تفه حسب طبيعدة الكدالم والسديا واملوقدف الدذي يسدا بده اخلطداب كقولده
مينك يا موسى﴾ (طه ،)17/فال يُعقل أن اهلل سدبحانه وتعداىل جاه هدل وال يعدر مدا بيمدني
جك بيَ َ
تعاىل﴿ :وما تِل َ
صاي أتوكؤا َعلَيها وأهـش بهـا علـى
النيب موسى
وجل أراد منه اإلجابة ليقول لهَ ﴿ :
ولكنّه ّ
قال هي َع َ
عز ّ
غَنَمــي ولِـ َـي فيهــا مــخ ِرب أ جخــرى﴾ (طدده ،)18/فنجددد أ ّن اهلل عد ّدز وجد ّدل قددد و ّجدده س دؤاالً إىل موسددى أجددربه علددى
اإلجابددة عليدده رغد علمدده مبددا سددأله عندده ولكددن هنددا خددر االسددتفهام مددن غددرض طلددب العلد بالشدديء اجملهددول إىل
السؤال عن شيء تعلمده وهدو االسدتئناس ،كدذلك هدو احلدال يف أغدراض االسدتفهام األخدرى ،فدت ّن االسدتفهام مدن
أكثر اآلليات احلجاجيّة فاعليّة كونه يضفي للخطاب هويّة أخرى غ اليت يرمي إليها بطبيعته االعتياديدة ،ومنهدا
الغددرض احلجدداجي القددائ علددى املندداظرة والنقدداش بددل عد ّدرب عندده ميشددال مدداي « :دون سدؤال نكددون خددار النقدداش»
هاماً وباباً للولو إىل عدام احلجدا واخلدوض يف ميدانده ،وبطبيعدة
(عادل ،)207 :2013 ،أي أع ّده ركناً أساسياً ّ
احلدال إ ّن السدؤال أحددد منظومدة االسددتفهام بدل بدده تبددأ عمليّدة املبددادأة باحلدديث ،وعد ّدرب عنده «إ ّن السدؤال هدو جتد ّدل
دادة
ملشددكل مط ددروح جت ددب معاجلتدده» (املصدددر نفسدده) ،وق ددد اس ددتخدم اإلم ددام علددي
أس ددلوب االسددتفهام كم د ّ
وظّف االستفهام توظيفاً دقيقاً منها:
حجاجيّة ناجعة يف مواجهة خصومه ومناوئيه ،فنجد أ ّن اإلمام
 .1االســتفهام اإلنكــاري :وهددو أحددد األسدداليب االسددتفهاميّة الدديت ختددر إىل توليددد غددرض النفددي ،حيددث قددال فيدده
دك فيدده»
اهلددامشي «اعل د أ ّن اإلنكددار ا ا وقددع يف اإلثبددات جيعلدده نفي داً ،كقولدده تعدداىل( :أَِيف اهللِ َشد ٌّ
دك) ،أي ال شد ّ
كالمدده حيددث قددال« :مددىت كنددت يددا معاويددة ساسددة
(اهلددامشي ،)103 :2008 ،ويف هددذا الصدددد أورد موالنددا
االسدتفهام اإلنكداري التكددذييب
األمدة» (ّنددج البالغدة ،ال تدا .)398 :فهندا اسدتخدم اإلمددام
الرعيدة ،ووالة أمدر ّ
تكمدن يف اختيداره الفعدل املاضدي الدذي ينفدي حددوث هدذا األمددر
الدذي ادر إىل معدىن النفدي ،ودقّدة اإلمدام
باملاضي فكيف تدعيه اليدوم ،فيقدول عبداس «التكدذيب يف املاضدي معنداه إ ّن هدذا الشديء م حيصدل ،وم حيددث»
(عبّاس.)199 :1997 ،

 .2االستفهام التنبيهي :بيد أ ّن احلجدا هدو خطداب تنبيهدي ألنّده يسدعى إىل لفدت انتبداه املتل ّقدي حندو قضدية مدا،

جهبو َن َوأَنـى
مهمة اخلطاب اإلجنازية يف إ عانه هلا ،فقال اإلمدام
(فَأَيج َن تَذ َ
رّمبا هو غافل عنها بالتايل تتح ّقق ّ
ِ
ِ
ـف تَـ جع َمهـو َن َوبَـ جي ــنَك جم ِع جت ـ َـرة
ـحةٌ َوال َجمنَــار َم جنصــوبَةٌ فَـأَيج َن يـتَــاه بِكـ جـم َوَك جيـ َ
تـ جؤفَكــو َن َو جاألَ جعـ َـالم قَائ َمـةٌ َو جاآليَــات َواضـ َ
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نَبِيِّكم وهم أَ ِزمة الجح ِّق وأَ جع َالم الـدِّي ِن وأَل ِ
الصـ جد ِف فَـأَنج ِزلوهم بِأَحسـ ِن منَـا ِزِل الجقـر ِ
آن) (ّندج البالغدة ،ال تدا:
جسـنَة ِّ
ج جَ َ
ج
جَ ج
َ
َ َ

 ،)137-136فاإلمددام

م يددرد االسددتفهام عددن شدديء جيهلدده بددل أراد تنبدديهه إىل شدديء غفل دوا عندده ،فددأراد

إعادهت إىل الصواب ،مستخدماً صيغة السؤال.

.3االســتفهام التقريــري :عرفدده عبدداس «ومعندداه أن تكلّ د املخاطددب بشدديء قددد ثبددت عنددده ،لكنّددك ختددر هددذا
أدل عل ددى اإللد دزام» (عبّدداس ،)190 :1997 ،وك ددذلك
التقري ددر بص ددورة االس ددتفهام ،ل ددك ألنّدده أوق ددع يف ال ددنفس و ّ

يهد إىل انتزاع اإلجابة من املخاطب ،فتن عجدز حينهدا يكدون املدتكلّ مهيمنداً علدى املوقدف ،وإن أجداب فقدد
َسـت بِ َـربِّك جم قَـالوا بَـلَ هـى َشـ ِه جدنَا أَن تَـقولـوا يَـ جـوَم ال ِجقيَ َام ِـة إِنـا
احلجة ،وجاء يف الذكر احلكدي قولده تعداىل﴿ :أَل ج
أُلزم ّ
ِِ
ين﴾ (األعدرا  ،)172 :وجدداء يف هددذا الصدددد رأي للز شددري قددائالً «فكأنّدده أشددهده علددى
كنــا َعـ جـن هَهـ َذا غَــافل َ
درره » (الز شددري ،)395 :2009 ،ويقددول ابددن فددارس يف هددذا الصدددد« :بلددى :أي بددل أنددت ربّنددا»
أنفسدده وقد ّ
ِ
سـاكِ ِن َم جـن َكـا َن قَ ـ جبـلَك جم
(الصاحيب ،)103 :1997 ،واستخدمه اإلمدام
يف خطبدة جداء فيهدا (أَل ج
َسـت جم فـي َم َ
ـف) (ّندج البالغدة ،ال تدا ،)198 :وهندا ال يسدأل عدن
آم ً
َعـد َع ِديـداً َوأَ جكثَ َ
ـاال َوأ َ
أَط َجو َل أَ جع َماراً َوأَبجـ َقى آثَاراً َوأَبجـ َع َد َ
جواباً منه وإقراراً ،حيدث اسدتخدم اإلمدام أسدلوب اإلنكدار مدع النفدي لتكدون النتيجدة
شيء جيهله بل يريد
مثبتددة ،وحتس د النتيجددة لصدداا املددتكلّ  ،فيقددول عبددد اهلل ص دولة« :إ ّن االسددتفهام علددى عكددس النفددي واألمددر فتنّدده
دطراً إىل اجل د دواب» (صد ددولةّ ،)98 :2011 ،أمد ددا الشد ددهري فيد ددذكر يف كتابد دده (إس د درتاتيجيات
جيعد ددل املخاطد ددب مضد د ّ
اخلطداب) قددائالً« :إ ّن األسددئلة االسدتفهاميّة مددن أهد ّ اآلليددات اللغويّدة التوجيهيّددة و لددك ّأّندا توجدده املرسددل إليدده إىل

خيددار واحددد (أي التسددلي واإل عددان أو ال درفض) ،ومددن مثّ إ ّن املرسددل يسددتعملها للسدديطرة علددى جمريددات املوقددف»
ق ددد اس ددتخدم ه ددذا األس ددلوب وه ددو ع ددار ه أ ّن خص ددومه
دك إ ّن اإلم ددام
(الش ددهري ،)352 :2004 ،وب ددال ش د ّ
واملش ّككني بكالمه عاجزون عن اجلواب ال على سبيل املغالطدة واإلفحدام بدل جل ّدره إىل اإل عدان واالقنداع ،كمدا
حرياً بنا أن نش إىل مدا قالده فضدل حسدن عبداس يف ات السديا حيدث قدال« :إ ّن املدتكلّ عنددما يلقدي كالمده
ددل علدى الثقدة الديت متدد نفسده ،ألنّده يلقدي كالمده وهدو يددرك أن لدو كدان يف كالمده
بصيغة االستفهام فت ّن لدك ي ّ
درده عليدده قائلدده جوابددا علددى اسددتفهامه» (عبّدداسّ ،)199 :1997 ،أمددا ابددن جددين يعددد توجيدده األسددئلة
أدىن ريددب لد ّ
للمخاطب لددواع بالغيّدة عميقدة أو ألغدراض يقصددها املدتكلّ فيقدول« :اعلد أنّده لديس شديء ادر عدن بابده إىل
غ ه إالّ ألمدر قدد كدان وهدو علدى بابده مالحظداً لده وعلدى صد ّد اهلجدوم عليده ،و لدك إ ّن املسدتفه عدن الشديء قدد
يكددون عارف داً بدده مددع اسددتفهامه يف الظدداهر عندده ،لكددن غرضدده االسددتفهام عددن أشددياء منهددا ،أن يددرى املسددؤول أندّده
أخفددى عليدده ليسددمع جوابدده عندده» (ابددن جد ّدين ،)465/3 :1952 ،إ ن فدسددلوب االسددتفهام رسددائل حجاجيّددة ال
أبالغ إ ا قلت هي مق ّدمة على سواها.
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خامساً :التمثيل

دال ،ومهددا يدتَمدداثَ ِ
الن وقددوهل  :فددالن
التمثيددل مددن مثددل فجدداء يف لسددان العددرب «واملثَد ُدل واملثِيد ُدل :كاملِثْددل ،واجلمددع أ َْمثد ه
َ
َ َ
ُم ْسد َدرت هاد ملِثْلِدده وفالن دةُ ُم ْسد َدرتادةه ملِثْلِهددا أَي ِمثْدلُدده يُطلَددب ويُ َشد ُّدح عليدده ،وقيددل :معندداه ُم ْسد َدرتاد ِمثْلدده أَو ِمثْلهددا ،والددالم
نفسه .وقوله عز وجلَ ﴿ :ولِل ِه ال َجمثَل جاألَ جعلـى﴾ جداء يف التفسد  :أَنده قَد ْدوُل ال إِلده إِال اهلل
زائدة :واملثَ ُل:
ُ
احلديث ُ
َ
وتأْويلُدده أَن اهلل أ ََمددر بالتوحيددد ونَفددى كددل إِلد ٍده ِسدواهُ ،وهددي األَمثددال قددال ابددن سدديدة :وقددد َمثد َدل بدده و ْامتَثَدلَددهُ ومتََثد َدل بدده
ومتََثله» (ابن منظور ،ال تا.)612/11 :
يع ّد التمثيدل أحدد فدروع القيداس واالسدتدالل غد املباشدر وجداء يف تعريفده «هدو أن ينتقدل الدذهن مدن حكد أحدد

الشيئني إىل احلك على اآلخر جلهة مشرتكة بينهما» (احليدري ،)398 :2016 ،أي إ ّن هذه األجزاء املتجانسدة

املضددمون واملعددىن هلمددا نفددس قد ّدوة التددأث واإلفهددام يف املتل ّقدي ،وعرفدده ابددن سددينا« :التمثيددل هددو احلك د علددى شدديء
ددل علددى أ ّن احلك د كلّد ّدي علددى املعن ددى
معد ّدني لوجددود لددك احلك د يف شدديء آخددر معد ّدني أو أشددياء أخددر معيّنددة ،في د ّ
املتشابه فيه ،فيكون اقحمكوم عليه هو املطلوب واملنقول منه احلكد هدو املثدال واملعدىن املتشدابه هددو اجلدامع واحلكد
هو اقحمكدوم به على املطلوب املنقول منه املثال» (حبرت ،)311 :2008 ،وتفس لك أ ّن املشبه واملشبه بده هلمدا
ويؤدي املشبه بده رسدالة وقياسدا مطابقداً متامداً حلكد املشدبّه ،فعندد عدرض املشدبّه بده ينتقدل الدذهن إىل
نفس احلك ّ
عرفه امليداين« :إنّه عمليّدة فكريّدة تقدوم علدى التشدبيه
املشبّه ويعطيه احلك اته والقياس ،فالتمثيل أو التشبيه كما ّ
أمر ب خر يف العلّة اليت كاندت هدي السدبب يف حددوث ظداهرة مدن ظدواهره واعتبدار هدذا الشدبه كافيدا لقيداس األمدر
على اآلخر يف أ ّن له مثل ظاهرته» (امليداين ،)288 :1993 ،والتمثيل عمليّة هنيّة ينقل هبدا املدتكلّ املتل ّقدي إىل
التصور واخليال فيضرب املتكلّ ما يقدرب املعدىن ويوسدع دائدرة التفكد عندده ،هدو
متس عقله إىل عام ّ
بؤرة صوريّة ّ

ـذين ح ِّملــوا التــوراةَ ثــم لَـ جـم
أسددلوب كثد الددورود يف القددرآن الكددرمي واحلددديث ،فجدداء يف الددذكر احلكددي َ ﴿ :مثــل الـ َ
يح ِملوه ــا َكمث ـ ِـل ِ
الحم ــا ِر ي جح ِم ــل أس ــفاراً بِـ ـ جئس مث ــل الق ــوِم ال ــذين َك ــذبوا بخي ـ ِ
ـات ِ
اهلل واهلل ال يَـ جه ــدي الق ـ جـوَم
َج
ج
َ َ
ج
َ
َ
َ
الظــالِمين﴾ (اجلمعددة ،)5/وقددد اشددرتط املدداوردي أربعددة شددروط لصددحة قبددول املثددل هددي «أحدددها صددحة التشددبيه،

دورها يف
والثاين أن يكدون العلد هبدا سدابقاً والك ّدل عليهدا موافقداً ،والثالدث أن يسدرع وصدوهلا إىل الفهد ويعجدل تص ّ
الددوه مددن غد ارتيدداء يف اسددتخراجها وال كد ّد يف اسددتنباطها ،والربددا عددن تناسددب حددال السددامع لتكددون أبلددغ تددأث اً
وأحسددن موقع داً» (املددارودي ،)294 :1985 ،وعدداد ًة مددا تكددون األمثددال عبددارة مددوجزة قص د ة لكنّهددا تزخددر مبعد ٍ
دان
واسعة ،كلّمدا أنعمدت النظدر فيهدا وجددت دالالت أخدرى ،مدن أمثدال العدرب يقدال «اسدتنو اجلم ُدل» أي أصدبح
عز ،وقدد اسدتخدمها اخلطداب العلدوي يف كثد مدن مدوارد خطبده يصدف
مثل يضرب ملن ل بعد ّ
اجلمل ناقةً فهو ه
ُ
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سددلب ح ّقدده يف اخلالفددة فقددال« :فصدداحبها كراكددب الصددعبة ،إ ْن أشددنق هلددا خددرم ،وإن أسددلس هلددا تقح د  ،فمددين
النداس لعمدر اهلل خبدبط ومشداس وتل ّدون واعدرتاض» (ّندج البالغدة ،ال تدا ،)36 :فاإلمدام هبدذه العبدارات املدوجزة يصد ّدور

فقدال( :أَمـا
حال من يسوس أمر الناس أو يتقلّد موضوعاً ال طاقة له برعايتده ،مث أورد مدثالً آخدر يف خطبده
ِ
ِ
ـك تَـذجكر فِيـ ِـه ِ
ِِ ِ
ـحابِ ِه
اء اللـ ِـه م َحمــداً
بَـ جعــد فَـ َقـ جد أَتَــانِي كِتَابـ َ
لدينِــه َوتَأجيِيـ َده إِيــاه ل َمـ جـن أَيـ َده مـ جـن أ ج
ج
َصـ َ
اصــط َف َ
ِ
ِ
ـت فِـي
فَـلَ َق جد َخبأَ لَنَا الد جهر ِم جن َ
ت ت جخبِرنَا بِبَ َالء الل ِه تَـ َعالَى ع جن َدنَا َونِ جع َمتِ ِه َعلَجيـنَا فِـي نَبِيِّـنَـا فَك جن َ
ك َع َجباً إِ جذ طَِف جق َ
ك َكنَاقِ ِل الت جم ِر إِلَى َه َج َر) (ّنج البالغة ،ال تا ،)414 :فقوله كناقل التمر إىل هجر و(هجر هي مديندة يكثدر
ذَلِ َ

فيها النخيل) وهو مثل تتداوله العرب كمثل يضرب ملن يأيت بشيء لقوم وه أعل بده منده أو وجدوده أكثدر وفدرة
عندده  ،فاألمثدال تسدده كثد اً يف الداللدة علددى املعداين واألفكددار الّديت تددور يف هددن املدتكلّ  ،كمدا يعد ّد املثدل لونداً
فنّديّداً ي دزيّن الكددالم ويضدديف إليدده رونق داً وبريق داً ،يقددول الشدديخ مندداع القطددان« :األمثددال أوقددع يف الددنفس ،وأبلددغ يف
الوعظ ،وأقوى يف الزجر ،وأقوم يف اإلقناع» (القطان ،ال تا.)283 :

النتائج
تنوع ددت األس دداليب اللغويّددة والبالغيّ ددة يف اخلط دداب احلج دداجي عن ددد أمد د امل ددؤمنني
ّ .1
أساليب الشرط واالستفهام والنفي والتكرار والتمثيل.

وه ددي تش ددمل:

 .2االسددتفادة الواضددحة مددن أسدداليب القددرآن الكددرمي احلجاجيّددة والبالغيّددة يف خطابدده احلجدداجي الش دريف،
.3

.4
.5
.6

وخصوصاً يف أسلويب الشرط واالستفهام.

ِ
ِ
ســن﴾ ويهددد إىل مكافحددة اآلفددات
ينطلددق خطابدده احلجدداجي مددن مبدددأ ﴿ َوجــادلجه جم بِــالتي هـ َـي أ ج
َح َ
واألم دراض الفكريّددة يف اجملتم ددع ،مس ددتخدماً األدلّددة والرباه ددني العقليّددة الص ددادقة ،مبتع ددداً ع ددن املغالط ددات
والتضليالت اخلطابيّة.
تنوع اخلطاب احلجداجي العلدوي مدن خطداب أخالقدي إىل اجتمداعي إىل إنسداين ،مؤكدداً يف لدك علدى
سعة الدائرة احلجاجية املوجودة آنذاك.
وج ددود ش ددحنات قص دددية يف خطاب دده الش دريف حس ددب م ددا يقتض دديه الس دديا واملوق ددف ،لتع دداجل الس ددجال
واجلدل املذموم.
داجي العل ددوي مش ددروعاً بالغيّد داً إقناعيّد داً ث د ّدراً بع ددد الق ددرآن الك ددرمي والسد دنّة النبويّددة
يق د ّدم لن ددا اخلط دداب احلج د ّ
املطهرة.
ّ

دراسة لبعض آليات ِ
الحجاج البالغية في نهج البالغة

133

المراجع والمصادر
القرآن الكرمي
مؤسسة التاريخ العريب.
حممد خليل النجار .ب وتّ :
حممد عبده .حتقيق فاتن ّ
 .1نهج البالغة (ال تا) .شرح ّ
 .2ابددن األث د  ،ضددياء الدددين (ال تددا) .المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر .حتقيددق أمحددد احلددويف
وبدوي طبانة ،القاهرة :دار ّنضة مصر للنشر والتوزيع.

حممد علي النجار ،القاهرة :دار الكتب املصريّة.
 .3ابن جين ،أيب الفتح عثمان (1952م) .الخصائص .حتقيق ّ
حممد الددرويش،
 .4ابن خلدون ،ويل الدين عبد الرمحن (2003م) .مقدمة ابن خلدون .حتقيق عبد اهلل ّ
دمشق :دار يعرب.

 .5ابن فارس ،أيب احلسني امحد بن فارس (1997م) .الصاحبي في فقه اللغة ومسـائلها وسـنن العـرب
في كالمها .تعليق أمحد حسن بسج ،ب وت :دار الكتب العلميّة.
حممدد أمحدد حسدب
حممد بن مكرم (ال تا) .لسان العرب .حتقيدق عبدد اهلل علدي الكبد ؛ و ّ
 .6ابن منظورّ ،
حممد الشا يل ،القاهرة :طبعة دار املعار .
اهلل؛ وهاش ّ
 .7أكسفور (2006م) .قاموس أكسفورد الحديث .ط ،2الصني[ :دون نا].

 .8إمام ،زكريا بش (ال تا) .أساليب الحجاج في القرآن الكريم نمـاذج مـن الحجـج االسـتنباطية[.ال
مك] :نشر املركز القومي لإلنتا اإلعالمي.

 .9أنيس ،إبراهي (ال تا) .موسيقى الشعر .ط ،2مصر :دار األجنلو املصريّة.
حممددد صدداا الغامدددي،
 .10بروتددون ،فيليددب وجيددل جوتيدده (2011م) .تــاريخ نظريــات الحجــاج .ترمجددة ّ
السعودية :مركز النشر العلمي يف جامعة عبد العزيز.
 .11بوبلوط ددة ،حس ددني (2010م) .الحج ــاج ف ــي اإلمت ــاع والمؤانس ــة ،ألب ــي حي ــان التوحي ــدي .رس ددالة
املاجست  ،كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،اجلزائر :جامعة احلا بلخضر ماتنة.

 .12بوقرة ،نعمان (2009م) .المصطلحات األساسية في لسانيات الـنص وتحليـل الخطـاب .األردن:
جدارا للكتاب العاملي.

حممد صديق املنشاوي ،مصر :دار الفضيلة.
حممد (ال تا) .معجم التعريفات .حتقيق ّ
 .13اجلرجاين ،علي بن ّ

حممددد بددن مشددبب (2008م) .األســلوب الخبــري وأثــره فــي االســتدالل واســتنباط األحكــام
 .14حبددرتّ ،
الشرعية .القاهرة :دار اقحمدثني.

134



مجلة الجرجاني علمية محكمة متخصصة في تأصيل البالغة والنقد األدبي ،العدد  ،1السنة  ،1صيف 1440ه2018/م

حسان ،متّام (2007م) .اجتهادات لغوية .القاهرة :عام الكتب.
ّ .15

 .16احليدري ،كمال (2016م) .شرح كتاب المنطق للعالمة الشيخ محمد رضا المظفر .ق  :دار فراقد.
حممد (1991م) .لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب .لبنان :املركز الثقايف العريب.
 .17خطايبّ ،

 .18الريفددي ،هشددام (ال تددا) .أهــم نظريــات الحجــاج فــي التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلــى اليــوم .تددونس:
جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانيّة ،كلّيّة منوبة.

جار اهلل (2009م) .تفسـير الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون االقاويـل فـي وجـوه
 .19د الز شريّ ،
التأويل .ط ،3ب وت :تعليق خليل مأمون شيحا.
 .20الزواوي ،بغورة (2005م) .فلسفة اللغة (نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة) .ب وت :دار الطليعة.
السامرائي ،فاضل صاا (2003م) .معاني النحو .ط ،2القاهرة :شركة العاتك للطبع النشر التوزيع.
.21
ّ
عزالدين علي (1986م) .التكرير بين المثير والتأثير .ط ،2ب وت :عام الكتب.
 .22السيّدّ ،
حممددد أبددو
 .23السدديوطي ،جددالل الدددين ايب الفضددل عبدددالرمحن (ال تددا) .اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ،حتقيددق ّ
الفضل إبراهي  ،السعودية :إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا والدعوة واإلرشاد.

 .24الشهري ،عبد اهلادي بن ظدافر (2004م) .استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويـة تداوليـة .ليبيدا :دار
الكتب الوطنيّة.

 .25صولة ،عبد اهلل (2011م) .في نظرية الحجـاج (دراسـات وتطبيـق) .تدونس :الشدركة التونسديّة للنشدر
والتوزيع وتنمية فنون الرس .

 .26د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د (ال تا) .أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليـوم .جمموعدة
من األساتذة ،تونس :جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانيّة ،كلّيّة منوبة.

 .27الطلبة ،حممد السدام (2008م) .الحجاج في البالغة المعاصرة ،بحث في بالغة النقد المعاصـر.
لبنان :دار الكتاب اجلديدة املتحدة.
مؤسسة األعلمي.
 .28الطوسي ،نص الدين (1988م) .تجريد المنطق .ب وتّ :
منشورات ضفا .
 .29عادل ،عبد اللطيف (2013م) .بالغة اإلقناع .لبنانّ :

 .30العدداكوب ،عيسددى علددي؛ والشددتوي ،علددي سددعد (1993م) .الكــافي فــي علــوم البالغــة[ .ال مددك]:
منشورات اجلامعة املفتوحة.

 .31عباس ،فضل حسن (1997م) .البالغة فنونها وأفنانها .ط ،4األدرن :دار الفرقان.

دراسة لبعض آليات ِ
الحجاج البالغية في نهج البالغة

135

 .32عفيفي ،أمحد (2001م) .نحو النص اتجاه جديد في الدرس العربي .القاهرة :مكتبة زهرة الشر .

 .33عكاوي ،أنعام فوال (1996م) .المعجم المفصل في علوم البالغة .ط ،2ب وت :دار الكتب العلميّة.
 .34الغيلددي ،عبددد اجمليددد بددن حممددد (2003م) .المعــاني النحويــة أســاليبها وألفاظهــا عنــد العــرب .موقددع
رحى احلر www.1raha.com :

 .35فارس ،نصر الدين؛ وزكريّا ،عبد اجلليل (1990م) .المنصف في النحو .ط .2دمشق :دار املعار .
حممد (1987م) .المصباح المنير .ب وت :مكتبة لبنان.
 .36الفيومي ،أمحد بن ّ

 .37القطان ،مناع (ال تا) .مباحث في علوم القرآن .ط ،7القاهرة :مكتبة وهبة.

حممدد كدرمي راجدح ،ط،4
 .38املاوردي ،أيب احلسن علي بن حممد (1985م) .أدب الدنيا والدين .حتقيق ّ
ب وت :طبعة دار اقرأ.
 .39املبخوت ،شدكري (2006م) .إنشاء النفي وشروطه النحويـة الدالليـة .تدونس :مركدز النشدر اجلدامعي
جامعة منوبة كلّيّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات.
 .40املخزمي ،مهدي (1986م) .في النحو العربي نقد وتوجيه .ط ،2ب وت :دار الرائد العريب.
حممد جواد (1979م) .في ظالل نهج البالغة .ط ،3ب وت :دار العل للماليني.
 .41مغنيةّ ،

 .42امليددداين ،عبددد الددرمحن حسددن حنبكددة (1993م) .ضــوابط المعرفــة وأصــول االســتدالل والمنــاظرة.
دمشق :دار القل للطباعة والنشر والتوزيع.
عز الدين (2011م) .العوامل الحجاجية في اللغة العربية .تونس :دارنه.
 .43الناجحّ ،

مؤسسددة
 .44الكفددوي ،ابددو البقدداء أيددوب بددن موسددى (1998م) .معجــم الكلي ـات .ط ،2ب د وت :طبعددة ّ
الرسالة للنشر والتوزيع.

 .45اهلامشي ،أمحد (2008م) .جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع .حتقيق حممدد التدوجني ،ط،4
مؤسسة املعار .
ب وتّ :
حممد (2011م) .مجلة عالم الفكر .العدد  ،40العدد اخلاص باحلجا  ،الكويت.
 .46الويلّ ،

 .47وهبة ،جمدي؛ واملهندس ،كامدل (1984م) .معجـم المصـطلحات العربيـة فـي اللغـة واألدب .ط،2
ب وت :مكتبة.
حممددد (2000م) .أســلوب االســتفهام فــي القــرآن أغراضــه وإعرابــه .دمشددق:
 .48يوسددف ،عبددد الكددرمي ّ
مطبعة الشام.

Al-Jurjani, No.1, Vol.1, Summer 2018

137

A Study of Lexical Analysis Devices in Nahj al-Balagha
Mohamad Nabi Ahmadi*
Assistant Professor, Department of Arabic, Razi University, Kermanshah, Iran

Abstract
This study concerns the important issues in Imam Ali’s apostrophe that are means of
approving in Nahj al-Balagha to present identity, evidences, advices, the intellectual
values by rhetorical, language evidences of Imam in the specific form, the folk
apostrophe that is the form of rejecting, repeating, condition, inferring, and symbols.
This study interacts with logic and philosophy concluding into Alavian approvement
in the conversation. It is clear that the intellectual apostrophes are devoid of
hypocrisy, it makes the mouth of enemies closed. And it guides them. This study has
considered apostrophe into aspects; at first, the logical survey and then it is the
principles of address due to some scientific historical, logical evidences, it has made
it cohesive in the rhetorical rules, it nullify other inferring, to encourage the owner’s
wisdom so much that the complex apostrophes show him clearly, in order to show
his access to meanings and speeches.
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