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 هـ(456احِلجاج يف تهذيب االصطالح البديعي عند ابن َأبي اإلصبع املصري )ت

 

 كلية اآلداب ــ جامعة األنبار  - أ.م.د. مصطفى صاحل علي

 

 املستخلص:

بيان النجاعة اإلقناعية تنظرية احلجاج يف  أثر استجالءتقوم هذه الدراسة ب 

الـذي   ،بي اإلصبع املصريالبديعي عند ابن أ الفن اصطالحشروع تراثي يتمثل بمل

ثـ    ،وشـواهد  هذبها تسميًةيرها وحّرمن املصنفات السابقة عليه، لي ى كثريًااستقر

يف أثنـاء  فضاًل عن بيان إعجـا  القـر ن اليـري     ، من اخرتاعاتهفنونًا ها يلإيضيف 

أنـواع احلجـيف يف ثالثـة     رصـد وقد اتيأنا يف ذلك علـى  ، ة لهوافقامل االصطالحات

والثـاني: احلجـيف املسسسـة علـى بنيـة       ،شبه املنطقيـة األول: احلجيف  :مباحث رئيسة

الواقع، والثالث: احلجيف املسسسة لبنية الواقع، ث  تتبعنا ما يتفرع من هذه األنـواع  

ويسكـد  باجلانـب التطبيقـي الـذي يسيـد الفيـر       معّز  ذلك كل  ،أخرى من حجيف

   .الطرح

 ، ابي االصبع املصرياليلمات الرئيسية: البالغة العربية ، احلجاج 

  
Abstract  

This study explores the impact of argument theory in 
showing the persuasive efficacy of a heritage represented by 
the rhetoric of Ibn Abi Al-Asba' Al-Masri who investigated 
many previous works to edit, refine and then add to it from 
his creative arts in addition to the compatible terminology of 
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the miraculous nature of the Holy Koran. This is based on 
three sections: First: the semi logical argument. Second: fact-
based arguments. Third: fact-establishing arguments. Sub-
types of arguments are then examined and supported by 
application.  
 
Keywords: Arabic Rhetoric, Persuasion, Abu Al-Asba Al-
Masri 

 املقدمة :

دراسة اللغة يف )أنها للفه   يف أبسط تعريفاتها وأقربهالتداولية 

أي أن املعنى ال تقدمه اليلمات وحدها فحسب،  (1)التواصل(يف  االستعمال أو

وال يقتصر على املتيل  أو املتلقي، بل هو إدراك يف تداول لساني بني قطيب اليالم 

 أو خفي خيبو وراء اليلمات املنطوقة. لة،بسياٍق ما وصواًل إىل معنى ظاهِر الدال

ملفوظ يعد نشاطًا ماديًا حنويًا  لذا ينبغي مراعا  وضعية التلفظ؛ فيّل

يتوسل بأفعال قولية، إىل أفعال إجنا ية، وغايات تأثريية ختص ردود فعل املتلقي؛ 

يًا ومن ومن هنا فهو فعل يطمح إىل أن ييون فعاًل تأثرييًا يف املتلقي اجتماعيًا وثقاف

ث  إجنا  شيء ما على وجه التعيني، لذا فإن أبر  مسات فعل اليالم: القصدية، 

 .(2)واإلجنا ية، ونية التأثري يف املتلقي فردًا أو مجاعة

وعلى وفق هذه السمات )فإن وظيفة الفعل اليالمي تداولية ِحجاجية 

أو تعديل إقناعية يف الوقت ذاته، تهدف إىل تصحيح وجهة نظر الطرف اآلخر، 

إذن يعد احِلجاج حمورًا رئيسًا يف املباحث التداولية، إْن مل يين  (3)سلوكه أو موقفه(

أرضها اخلصبة يف حتليل اخلطاب والسيما البالغي منه، إذا ما علمنا أنه غالبًا ما 
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يدور حول التأثري واالجنذاب الذي ييون اإلقناع مداره وغايته يف حتقق ذلك 

 خذ ميونات العملية احلجاجية النحَو اآلتي:وقبول النتائيف، وتت

 املرِسل
 

 احلجيف
 

 املتلقي
 

 النتيجة
   

وحنن هنا ال نريد تفصيل القول يف احلجاج وبسط اآلراء يف عمقه 

التارخيي وتطوره من خالل الدرس اللغوي احلديث، إذ كثرت يف تناوله أقالم 

وحماولة استيعابها تطبيقًا يف مدونة  الباحثني وتنوعت، بل اإلفاد  من تقنياته تنظريًا

تراثية، ميين هلا بشيل أو بآخر بيان فاعلية احلجاج ودوره يف إنتاج خطاب نافذ 

قادر على اإلقناع والتأثري، وقد كانت لنا تلك املقاربة جبهود ابن أبي اإلصبع يف 

قراء من خالل است (6)حماولته اجلاد  بتقدي  مصنف ميينه اإلحاطة بفنون البديع

لطائفة كبري  ممن صنف قبله، فعمل على مللمتها ومجعها وتهذيبها، متيئًا يف ذلك 

على حسن العرض وبسط الرأي وإملاع الفير  إلقناع القارئ، وهذا يغري فينا 

معاجلة عمله من خالل نظرية احلجاج، يف دراسة ناجعة جتمع بني ماد  تراثية 

 وطروحات لسانية حديثة.

 املدخل:

ي اإلصبع عامل ذو ثقافة واسعة نثرًا وشعرًا، له مسلفات قيمة، ابن أب 

وقد  ((حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجا  القر ن))أبر ها كتاب 

 جعله يف ثالثة أقسام رئيسة:
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األول: ذكر فيه ما مساه باألبواب األصول يف البديع، وعّدتها ثالثون بابًا، وهي 

، وقدامة بن جعفر يف كتابه ((البديع))ابن املعتز يف كتابه األبواب اليت ذكرها 

 . ((نقد الشعر))

والثاني: ذكر فيه الفنون البديعية اليت أتى بها املسلفون بعد ابن املعتز وقدامة حتى 

 عصره، وعّدتها مخسة وستون بابًا، ومساها األبواب الفروع.

ها ثالثون بابًا، وقد تعّمد أن والثالث: خّصصه للفنون البديعية اليت اخرتعها وعدد

؛ حبسبانه يعطي قيمة لعمله وترتيبًا (5)تيون بهذا العدد فتساوي األبواب األصول

 .املسرود  للفنون

وقد اّتبع ابن أبي اإلصبع منهجًا يياد ييون ثابتًا يف أبواب اليتاب  

ف مجيعها، فهو يبدأ بتعريف الفن البديعي اصطالحيًا، وأحيانًا يقرن التعري

من توضيحها بني  االصطالحي بالتعريف اللغوي؛ إْن َوجد أّن مثة عالقة ال بّد

الفن واشتقاقه اللغوي كي يتبّين معناه، أو أّن مثة غرابة يف التسمية تقتضي العود  

إىل معاج  اللغة لشرحها وتوضيحها، وحماولة الوصول إىل فه  التعريف 

  جنده يعرض لتعريفات السابقني االصطالحي اعتمادًا على املعنى اللغوي، ث

، ويرجح بينها، وحياول أحيانًا أن يوفق بني خمتلف التعريفات إن هافيناقشه  في

أمين، وقد يغري التعريف السابق إن َوَجده ال يتفق مع مسماه، أو يعطي تعريفًا 

جديدًا ييون أليق وأنسب عنده، كما أنه حياول أن يفرق بني خمتلف الفنون 

ليت قد تلتبس على املتلقي؛ نظرًا إىل التشابه اليبري فيما بينها، أو البديعية ا

، فلو نظرنا إىل باب )التيميل( مثاًل وجدنا ابن أبي اإلصبع (4)لتقارب مدلوالتها

 .(7)أبواب  قد فرق بينه وبني غريه من االصطالحات يف أكثر من عشر
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واألحاديث  ث  ُيتبع ذلك كله طائفة من الشواهد من اآليات القر نية

النبوية واألشعار واألمثال واحلي ، فيحللها بالشرح والنقد ويوا ن بينها، ث  نراه 

يف كثري من املواضع يعقد املقارنات ليظهر القي  اجلمالية للنص القر ني وإعجا ه 

 يف ظل تلك الفنون وهي غاية رئيسة لديه.

 :((بديع القر ن))و ((حترير التحبري))بني 

حترير ))من كتابه  ((بديع القر ن))اإلصبع كتابًا مساه  أفرد ابن أبي 

وهو يدور كذلك حول اصطالح البديع، قال يف مقدمته: ))فأضفُت ما  ((التحبري

استنبطت إىل األصل واملضاف الذي مجعت، فصارت الفذلية مائة باب وستة 

التحبري،  وعشرين بابًا، كّلها يف كتابي اجلامع لبديع مجيع اليالم املوسوم بتحرير

وملا ُفِتح علّي بعمل اليتاب الذي ومسته ببيان الربهان يف إعجا  القر ن، وعلمُت 

أنه ال بّد له من تتمة تتضمن ما يف اليتاب العزيز من أبواب البديع، فأفردُت ما 

ومبا أّن هذا اليتاب مفرٌد  (8)خيتص بالقر ن، فيان ذلك مائة باب ومثانية أبواب...((

ير فهو يشبهه يف املنهيف والشيل العام، إذ قّسمه ثالثة أقسام: فبدأ من كتاب التحر

باألبواب األصول، وثنى باألبواب الفروع، ث  جاء بأبوابه اليت اخرتعها، ولين 

هذه األبواب ليست يف كال اليتابني سواء، فقد أسقط املسلف من كتاب التحرير 

د يف البديع سبعة أبواب مل اثنني وعشرين بابًا مل يذكرها يف كتاب البديع، و ا

يذكرها يف التحرير، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أنه وجد مثة أبوابًا ختتص 

بالشعر وحده دون النثر عامة مبا فيه القر ن اليري ، كتلك اليت تنظر إىل أو ان 

الشعر، مثل: ائتالف اللفظ مع الو ن، والتصريع،...، وأّن مثة أبوابًا أخرى ميين أن 

يف كالم البشر عامة، ولينها ال تليق بالبيان اإلهلي وال تناسبه، منها األبواب تِرد 
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اليت ترتبط بقضية السرقات األدبية، كاملوارد ، واحلل، والعقد، واالتفاق...، واليت 

ترتبط باليذب والفحش كالغلو واإلغراق، واهلجاء يف معرض املدح...، ومثة أبواب 

اهلزل، وُيراد منها التسلية ال أكثر، مثل: اهلزل الذي أخرى يغلب عليها طابع اهلزء و

يراد به اجلد، واأللغا  والتعمية...، فهذه أبواب يتنزه القر ن اليري  عنها وال ترد 

 .(9)فيه، بل هي مما خيتص بيالم البشر

ويف مقابل هذا فإن هناك أبوابًا رمبا رأى أنها ختتص بالقر ن اليري  دون  

وال جندها يف  ((بديع القر ن))بواب السبعة اليت جندها يف كالم الناس، وهي األ

 ((حترير التحبري))التحرير، ولعل سبب إضافة هذه األبواب إليه يعود إىل )تأليف 

منه، فظهرْت له هذه األنواع بعد الدراسة والبحث  ((بديع القر ن))أواًل، ث  إفراد 

 هلا فذكرها. (10)عن أنواع البديع، فعثر على أمثلة(

فاليتابان كالهما عاجلا تهذيب االصطالح البديعي وإن اخُتلف أحيانًا  

يف الفن املمنوح ملاد  اليتابني بني األع  واملخصوص، على أن معظ  ما أسرده ابن 

أبي اإلصبع يف مشروعه كان يتوسل إليه باحلجة إلقناع املتلقي به، وبذلك جند 

الصطالح البديعي بنحو عام، ومن أنفسنا أمام مقصدين رئيسني: أوهلما تهذيب ا

ثّ  تهذيب ذلك مع النص اإلهلي بنحو خاص، وثانيهما تهذيب املصطلح البديعي 

 ذاته بالتسمية واحلد والشاهد املناسب له.

وهذا ما حناول مقاربته باالتياء على  ليات نظرية احلجاج يف املباحث 

فعل اإلقناع الذي أصبح  املرجو  لذلك؛ عّلها حتيط بتعليل الظاهر  من وجهة نظر

)مطلبًا أساسيًا يف كل عملية فيرية، سواء كانت هذه العملية فير  أو مقالة أو 

ولسعة املوضوع اقرتح  (11)وهذا ما جعل هذه النظرية يف استثراء متواصل( ،حركة
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البحث االقتصار من تلك اآلليات على أنواع احلجيف فحسب، اليت تعد أّس 

اعة ومالءمة للمشروع االصطالحي، يف ظل وصف نظرية احلجاج وأكثرها جن

يف  حتليلي جيمع بني املفاهي  احلجاجية ورصد املستعمل منها عند ابن أبي اإلصبع

 الوقوف على املباحث اآلتية:لنا هو ما أمين ماته، ومسّل دع و إثراء خطابه

 املبحث األول: احلجيف شبه املنطقية:

كذلك؛ ألنها غري ملزمة للمتلقي تتس  بالصياغة املنطقية لينها ليست  

بنتائيف احلجاج كاحلجيف املنطقية، وتستمد هذه )احلجيف شبه املنطقية قوَتها اإلقناعية 

وهلا قسمان  (12)من مشابهتها للطرائق الشيلية واملنطقية والرياضية يف الربهنة(

 نعرض هلما يف مطلبني:

 ى املنطقية: وتشتمل على:املطلب األول: احلجيف شبه املنطقية اليت تعتمد على البن

 أواًل: التناقض والتعارض:

يقوم اخلطاب احلجاجي على أسس متنحه االتساق الذي يهيئ له سبيل  

االحتيام إىل حجته، من خالل مضامني منتظمة لطروحات واضحة ال يشوبها 

الضعف أو يتخللها الشك، لذا ينبغي على املرِسل أال جيمع يف خطابه )من 

اقض بعضها بعضًا؛ ألن اجلمع بني فرضية ونفيها داخل نظام الفرضيات ما ين

واحد مرب ًا تناقضها يفقد النظام اتساقه، وجيعله غري قابل لالستعمال احلجاجي، 

  (13)وال حتى العادي منه؛ ألنه ال يضع إال كالمًا قاباًل؛ ألن ُيفند فُيرَفض(

ملقابل من وال خيفى أن بعض تقنيات احلجاج تعمل على تفنيد أفيار ا 

مة، خالل إظهار التناقض فيها )رغبة يف دحضها من أجل تعزيز موقف احلجة املقدَّ

ويظهر ذلك جبالء يف حال املناقشات، حيث تيثر املقاطعات املستوقفة للحوار من 
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ييون حجة على ضعف فيرته أو بعض وأجل توضيح التناقض يف طرح اآلخر، 

وابن أبي ، مقنعجديد وبناء خطاب  هدم بنياته يدعيستف (16)عناصر نظامها(

 النتائيفمن خالل االتياء على  اإلصبع وّظف ذلك بيثر  يف مشروعه مبناقضة غريه

ته للتهذيب االصطالحي حججه يف هّم ، ولعل أبرَ هو لالضطالع برأيه ؛السلبية

وإذا وصلت إىل بديع صنف يف البديع، قال: ))... ممنه يف عمله ما اته  به َمن قبَل

وصلت إىل اخلبط والفساد العظي ، واجلمع من أشتات اخلطإ وأنواعه  (15)منقذابن 

غري البديع واحملاسن إىل البديع، كأنواع من العيوب،  من التوارد والتداخل، وضّ 

وأصناف من السرقات، وخمالفة الشواهد للرتاج ، وفنون من الزلل واخللل يعرف 

بيتابه يف عد   ال جرم أني مل أعتّد وأنع  النظر فيه،، صحتها من وقف على كتابه

وكان التيفاشي من قبل أسامة بن منقذ قد ألف يف  (14)((ما وقفت عليه من ذلك

بديع شرف الدين التيفاشي، وهو  خر من ألف البديع لين اعرتاه اخللل، قال: ))

، ومجع ما مل جيمعه غريه لوال مواضع نقلها كما وجدها (17)فيه تأليفًا يف غالب ظين

هذه احلجيف كان قد  (18)(( ينع  النظر فيها، وبعض األبواب اليت تداخلت عليهومل

يه؛ إشار  صرحية منه إىل أهمية وضع مصّنف منِصف هلذا العل  قدمها يف خطبة كتاَب

للوعي  ع تستدعي التنبيه على حسن الشروع؛اجلمالي امله ، وهي وسيلة إقنا

دعمة باألدلة والشواهد اليت ديد، ُمباملدركات والتصورات املطروحة يف السياق اجل

 ه.نتائجاحلجاجي وتعضد  طابتقوي بنية اخل

 ظهرال تقتصر على مقدمة عمله فحسب، بل تهذه وإشارات التناقض 

 بغيَةوحسن انتقائها مقدمات احلجاج هنا أو هناك على وفق املقام الذي تقتضيه 

قدامة واآلمدي يف عدم  حاّجنى( إذ باب )ائتالف اللفظ مع املعالتهذيب، من ذلك 
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ذا الباب ذكره قدامة وترمجه منفردًا ومل يبني معناه، ل: ))هقا، صطلحإحيام امل

 :ومل توف عبارته بإيضاحه؛ وتلخيص معنى هذه التسمية ،(19)وشرحه اآلمدي فأطال

مّثل ف (20)((أن تيون ألفاظ املعنى املطلوب ليس فيها لفظة غري الئقة بذلك املعنى

 .حصطالاال سبياًل إلقناع املتلقي بإيضاح حّدلديه  احاإليض قصوُر

القضايا يف الدراسات األدبية ميين التسلي  هلا واإلذعان  لين ليس كّل 

بصحتها فتفرض نفسها وتفند اآلخر مطلقًا، فما ُيطرح من طرف املتيل  ال يعين 

إلقناع كّل أنه قد صار فرضًا، بل إنه قد ُيدحض بطروحات غريه، أو رمبا يشرتكان با

حبسب طرحه، إال أّن ذلك ال مينع من فاعلية التعارض يف تقدي  صور جديد  

للمضامني على اختالف احلجيف املثبتة للموضوع الواحد، ففي باب )اإلفراط يف 

ه التبليغ، وأكثر الناس بعَد ْنوهو الذي مساه قدامة املبالغة، ومساه َمالصفة( يقول: ))

وحد قدامة املبالغة بأن قال: هي أن يذكر ... وأعرف خفُّألنها أ ؛على تسمية قدامة

ت، فال يقف حتى يزيد يف معنى ما املتيل  حااًل من األحوال لو وقف عندها ألجزَأ

إذ يعرض تعريف قدامة  (22)... وأنا أقول...(((21)ذكره ما ييون أبلغ يف معنى قصده

يد  مقنعة لينها ال تنفي هلذا الباب وتسميته له، ث  يسرد تعريفًا  خر يف صور  جد

ما ذكر عند غريه، وعلى الرغ  من أن سرد املضامني بعضها إىل بعض يدخل يف 

ث  نقضها  ذكر الفير  القدمية أّن بيداهلا، تعزيز احلجاج باستقبال الفير  املراد إيص

 حجة وأكثر إقناعًا عند التلقي. جبديد  ييون أثبت
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 ويشتمل على:ثانيًا: احلجاج بعالقات التماثل: 

 أ ـ التعريف:

وتزكية  اخلطابات العلميةبناء ويعد أكثر تقنيات احلجاج مناسبة يف  

نه، ضاميمما ييسر اإلحاطة مب ،؛ إذ يعمل على توطئة املفهوم وحتديدهطروحاتاأل

 للخصائص احملمولة عليه وكيفية تداوله يف أثناء اخلطابفيقوى إدراك املخاَطب 

الصيغ التعريفية )ال تيتسب قيمتها احلجاجية إال يف ف ،والسياق الذي يقتضيه

ميثل أساس عمل ابن أبي من احلجيف وهذا النوع  ،(23)مقامات بالغة اخلصوصية(

 اإلصبع وغايته يف مشروعه، ومن ضروبه:

 ـ التعريف االصطالحي املعياري: 1

هو استعمال متفق عليه من أهل االختصاص يقدمه املرِسل لطرح  

املعيار النموذجي وخمتلف معايري اإلجنا  األخرى اليت يتبناها  املواجهة بني

اآلخرون، أو هو نابع من اقرتاح فردي قائ  على أسس علمية أو عرفية من أجل 

، وابن أبي اإلصبع استعمل (26)إقامة مشروعية استعماله حتى وإن كان مبتيرًا

بقة لالصطالح التعريف املعياري على هاتني الشاكلتني: إما بذكر تعاريف سا

البديعي واختاذ مواقف نقدية حنوها؛ إذ عّقب على كثري منها يف مشروعه بالتحليل 

والتهذيب، أو بتصنيف اصطالحات مبتير  منه رأى أنها متثل جزئية مهمة يفتقدها 

 الفن البديعي.

فمن النوع األول ما نراه يف باب )االستعار ( إذ يقول: ))اختلف يف 

ضعت له يف هي تعليق العبار  على غري ما ُو قال الرماني:تعريف االستعار ، ف

، وأبطل ابن اخلطيب ذلك من أربعة أوجه...، وقال (25)أصل اللغة على سبيل النقل
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االستعار  ذكر الشيء باس  غريه وإثبات ما لغريه فخر الدين: واألقرب أن يقال: 

، وقال أعين فخر الدين ،... وعندي يف هذا املوضع نظر أيضًاله للمبالغة يف التشبيه

الرا ي: ويقال: االستعار  عبار  عن جعل الشيء الشيَء، أو جعل الشيء للشيء 

وبعد أن  (27)... وعندي يف هذا املوضع اآلخر نظر أيضًا(((24)للمبالغة يف التشبيه

عد  منجزات تعريفية لآلخرين واختذ حنوها مواقف نقدية فأسس قاعد   ذكر

 على حنو ، بل يستوعبهاآلخرال يفند  لتبّني تعريف منوذجيه هو لإلقناع يأتي دوُر

، اخلفي باس  الراجح اجللي، قال: ))...وقلت أنا: االستعار  تسمية املرجوح أمثل

 وهذا املعنى وإن كان غري قول فخر الدين رمحه اهلل تعاىل: هي جعل الشيء للشيء

اس  الراجح اجللي فقد ؛ ألنَك إذا مّسيَت املرجوح اخلفي بللمبالغة يف التشبيه

جعلَت ما للراجح اجللي للمرجوح اخلفي من الرُّجحان والظهور، فتيون قد 

ويف النص  (28)بالغت يف تشبيه املستعار له باملستعار منه، فالعبار  الثانية أرشق((

يرب  منها ل واحدح الاملصطل حّدعرض كيفيات  مسة املقارنة واملخالفة يف تجلىت

  املقصود اّتباعه.

اليت قدمها  األبوابومن النوع الثاني ما يظهر لديه بشيل واضح يف 

بوصفها من اخرتاعاته بعد استقرائه للمصنفات السابقة عليه، يقول يف 

أن أضيف إىل ذلك األصل واملضاف َفذليًة  االصطالحات اليت أضافها: ))رأيُت

ىل شيء منها، إال أن ق يف غلبة ظين إسَبمل ُأأنا خمرج أمسائها ومستخرج شواهدها... 

، فأكون أنا ومن سبقين إليه يهمل أقف علشيء من ذلك وجد يف  وايا اليتب ُي

هذه األبواب اليت اخرتعها وأسردها تعد ف (29)((ذلك خالمتواردين عليه، وما أ

 حجة قائمة بذاتها من خالل التسمية والتعريف والشاهد. 
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 ـ التعريف االصطالحي الوصفي:2

تداواًل وشهر  يقدم شرحًا للمصطلحات حبسب ختصصاتها أكثر األنواع  

احملدد ، وقد يفصل بني التعريف الواصف والتعريف الشارح؛ ذلك أّن األول 

يتمثل يف استبدال املصطلح الذي يرجى شرحه مبصطلح  خر واصف يرب  

اخلواص األساسية للموضوع، أما اآلخر الشارح فهو عملية توسيع املفهوم يف كل 

، ونرى أنهما (30)ه املعنوية؛ بهدف الوصول إىل جوهر املوضوع املشروحمضامين

يتداخالن عند ابن أبي اإلصبع، إذ االكتفاء بالوصف قد ال يقدم حجة مقنعة 

لإلحاطة باالصطالح ما مل ُيسعف بالشرح، ففي باب )حسن اخلامتة( بّين فضل 

إنها  خر ما يبقى يف األمساع، االهتمام باخلامتة، ث  عّلل ذلك بتعريفه إياه قائاًل: ))

فيجب أن جيتهد يف  ،فظت من دون سائر اليالم يف غالب األحوالوألنها رمبا ُح

فمحتوى العبار  الشارحة قدم وصفًا  (31)((رشاقتها ونضجها وحالوتها وجزالتها

تعريفيًا بّين أثر اخلامتة يف أنها  خر ما يبقى يف وعي السامع ولرمبا حفظها، فهي 

 ة تعريفية وصفية على ضرور  االهتمام باخلامتة.بذلك حج

وقد يستعمل التعريف الواصف يف شرح االصطالح الوارد يف أثنائه،  

والتتمي  ال بغية فهمه من املتلقي واالقتناع حبده، ففي باب )التيميل( يقول: ))...

ع اليت ييون إال يف املعاني دون الفنون، أعين باملعاني معاني النفس ال معاني البدي

فابن أبي اإلصبع  (32)((هي أنواعه، وأعين بالفنون أغراض املتيل  ومقاصده

يستدرك خطابه يف احلديث عن التتمي  بشرح حّدي املعاني والفنون، فييون 

بيان  يف؛ للوعي بالوصف املوضوع هلما، واالحتجاج به خاطبنيأرسخ فهمًا عند امل

 يفية وقوع التتمي  مبعاني النفس.ك
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 ريف االصطالحي امليثف والشعار:ـ التع3

يتس  هذا النوع من احلجاج بطابع )بالغي أكثر من أن ييون منطقيًا  

بسبب بالغة التيثيف أو اإلجيا  فيها، يف تركيزها على العناصر األساسية يف 

التعريف الواصف أو بعضها... تلك اجلمل القصري  اليت حتمل قيمة حجاجية، إذ 

ه املنطقي؛ حيث جتتمع صفتا التيثيف البالغي والطابع تيتسي صيغة التعريف شب

الصارم ظاهريًا للتعريف، مما ينتيف سالحًا مهيبًا يف مواجهة األذهان القابلة 

وابن أبي اإلصبع وظف هذا النوع يف اصطالحاته من خالل عبارات  (33)للتأثري(

و أن ييون هبراقة تتس  بالسهولة والتيثيف، فمثاًل يف باب )اإلشار ( يقول: ))

اللفظ القليل مشتماًل على املعنى اليثري بإمياء أو حملة تدل عليه، كما قال بعضه  

إذ استدعى بداهة العبار  األخري  وسهولتها  (36)((حة دالةْميف صفة البالغة: هي َل

يف قصد حجاجي إلقناع املتلقي  ا، فخرجتالتعبريية، فضاًل عن اليثافة الداللية هل

: براعة التخلصيانته بني الفنون، ومن أمثلة هذا النوع قوله: ))حبد االصطالح وم

ب أو فخر أو وصف أو أدب َسالشاعر على املدح من َن هما يقدم وهو امتزاج  خِر

وقد يقع ذلك يف بيتني  ،أو  هد أو جمون أو غري ذلك بأول بيت من املدح

مني يف غالب ّدمتجاورين، وقد يقع يف بيت واحد، وهذه وإن مل تين طريقة املتق

اسن جوا بها وأكثروا منها، وهي لعمري من احملاملتأخرين قد هِل أشعاره ، فإّن

سمى معرفة الفصل من وهذا الباب قدي ، وهو من أجل أبواب احملاسن، وُي

د املصطلح يف نهاية النص جبملة مألوفة متداولة حلل هنا اختزاف (35)((الوصل

بوصفها تعريفًا ميثفًا يعز  الداللة يف وعي يسري  يف سردها؛  ،عميقة يف بداهتها

 اية اإلفهامية لالصطالح املقصود.املتلقي دون تردد لبلوغ الغ
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 ـ التعريف االصطالحي املركب:6

يقدم التعريف الواصف جمموعة من العناصر اليت جيب تعريفها من  

جيمع  جديد، فيصبح اخلطاب احلجاجي متعدد احملطات التعريفية، ث  إن املرِسل قد

جمموعة من التعاريف الوصفية الناقصة بغرض تيميل بعضها ببعض، أو حني 

يقابل بني تعاريف معيارية أو ميثفة متعارضة، مما يسمح برفض بعضها وتأييد 

، (34)أخرى من خالل أصوات متعدد ، ُتبقي املرسل يف حياد من اختاذ مواقف حنوها

حات، فضاًل عن إميان مجع وبذلك تيون أمام املتلقي خيارات عد  لالصطال

تعاريف معيارية ووصفية، وهذا ما جنده عند ابن أبي اإلصبع يف كثري من الفنون، 

إذ عمد إىل مجع طائفة من التعاريف يف نسق مفهومي يقربها، حماولًة منه يف 

استيمال املضمون الداللي لالصطالح، فمثاًل يف باب )االحرتاس( يعرفه ث  

االحرتاس والتتمي  يف موضع اإليغال أوه  أنه إيغال، ومتى وقع يقول: ))...

معنى  ائدًا بعد متام معناه  كون القافية تفيد اليالَم؛ اإليغال فيجب أن نعرف أّن

وصحته، واإليغال يفارق التيميل بأمرين: جميئه يف القافية فقط، واختصاصه 

يف ضرور  يغال فقد أردف تعريفه لالحرتاس بتعريف لإل (37)((باملعاني دون الفنون

االلتباس عن الوقوع يف الوه  بني  ذلك رفُعوحجُة قولية اقتضاها السياق، 

فضاًل عن التيميل لرفع اإليغال وبني االحرتاس والتتمي  عند وقوعهما موضعه، 

فأدى بذلك التعريف املركب منطه احلجاجي يف اشتباه املصطلحني عند التوظيف، 

 .سبيل بيان احلد ورفع اللبس

 ـ قاعد  املساوا :ب 
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يعمل هذا النوع من احلجاج على املساوا  بني عناصر افرتاضية أو  

مستقبلية وأخرى طبق عليها حي  ما يف املاضي، إذ يقوم البعد الزمين بتقريب 

طريف املساوا ؛ بغية فصلهما عما ينتميان إليه يف املاضي واملستقبل على التوالي، 

بعدما خيفق يف العثور على ما يقيس عليه من عناصر  ويلجأ املرِسل إىل هذه التقنية

، (38)مزامنة للموضوع، أو أن ييون للمماثلة عينها مقام ال يستهان به يف اإلقناع

ث  اقتدى الناس بابن املعتز يقول ابن أبي اإلصبع يف تتبعه للتأليف البديعي: ))

 البديع ن أحب أن يضيف شيئًا من هذه احملاسن أو غريها إىليف قوله: فَم

فأضاف الناس احملاسن إىل البديع، وفرعوا من اجلميع أبوابًا أخرى،  (39)فليفعل

وركبوا منها تراكيب شتى، واستنبطوا غريها باالستقراء من اليالم والشعر حتى 

فهو يطبق قاعد  املساوا  بني الفنون اليت ذكرها ابن املعتز  (60)((كثرت الفوائد

ي مساٍو هلا يف احملاسن، مما سوغ ملن بعد ابن املعتز وبيان ما هو ماثل يف حيمها أ

الزياد  عليه ومنه  ابن أبي اإلصبع نفسه، ث  عاد ليطبق قاعد املساوا  بطريقة 

وإذا وصلت معاكسة هي عدم التماثل، فقال يف وصف بعض مصنفات البديع: ))...

ات اخلطإ إىل بديع ابن منقذ وصلت إىل اخلبط والفساد العظي ، واجلمع من أشت

وأنواعه من التوارد والتداخل، وض  غري البديع واحملاسن إىل البديع، كأنواع من 

فهنا إشار  إىل جمموعة أسباب ستجعله  (61)((العيوب وأصناف من السرقات

ما ال ميين إدخاله يف البديع كأنواع من عيوب اليالم، وأصناف من السرقات؛ 

بن انون البديع وتلك املوضوعات اليت ذكرها وحجته يف ذلك عدم املساوا  بني ف

، فاحلجاج بقاعد  املساوا  هو الذي جعله مييز بني الفنون يف استدالل قياسي منقذ
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فيما ميين أن يدخل ضمن اصطالحات البديع، وما خيرج عنه؛ على وفق التماثل 

 البديعي، بوصفه من حماسن اليالم.يف االعتداد حبد الفن 

 ائمة على العالقات التبادلية:ثالثًا: احلجيف الق

تمثل )يف معاجلة وضعيتني إحداهما بسبيل من ت ةنطقياملشبه  من البنى 

األخرى معاجلة واحد ، وهو ما يعين أّن تينك الوضعيتني متماثلتان وإْن بطريقة 

غري مباشر ، ومتاثُلهما ضروري لتطبيق قاعد  العدل... وقاعد  العدل هي تلك 

ي معاملة واحد  ليائنات أو وضعيات داخلة يف مقولة القاعد  اليت تقتض

والعالقات التبادلية تتجلى عند ابن أبي اإلصبع بنحو رئيس بني  (62)واحد (

املرسل وكالمه، أو بني املرسل واملتلقي، أو بني االصطالحات البالغية بعضها مع 

قيل: )) بعض، ومن مقاربات ذلك ما ذكره يف باب )التهذيب والتأديب( وهو قوله:

ًا، وإذا كان التطويل واجبًا، كان التقصري طويل عّيتإذا كان اإلجيا  كافيًا، كان ال

بعضه  البالغة بأنها إجيا  من غري إخالل، وإطناب من غري  وهلذا حّد ،عجزًا

، يف ملفوظ واحد فهنا مماثلة ضمنية بني وضعييت اإلجيا  واإلطناب (63)((إمالل

سية سب عند التوظيف ألحدهما يف عالقة تبادلية عيفيالهما ُيحَتيّف له بالتنا

 هما اإلخالل أو امللل.وإال مّس جتمعهما باالعتدال يف اخلطاب،

املطلب الثاني: احلجيف شبه املنطقية اليت تعتمد على العالقات الرياضية: وتشتمل 

 على:

 أواًل: حجة التعدية:

يح لنا أن وهي )خاصية شيلية تتصف بها ضروب من العالقات اليت تت 

منّر من إثبات أن العالقة املوجود  بني أ و ب من ناحية، وب و ج من ناحية أخرى 
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 (66)هي عالقة واحد  إىل استنتاج أن العالقة نفسها موجود  بالتالي بني أ و ج(

والتعدية تعود إليها أصناف كثري  من احلجيف جندها فعاًل بطريقة خفية وبأثواب 

ة تساٍو، أو تفّوق، أو تضّمن، وحني تتخذ التعدية شيل خمتلفة: تعدية بوساطة عالق

، وأبر  ما (65)برهان معزول تسمح بتثبيت أقوال خمتصر  ذات مظهر منطقي قوي

ُيستحضر من هذا احلجاج عند ابن أبي اإلصبع هو عالقات الفنون البديعية 

روعه، ببعضها يف التشابه واالختالف والتميز تنظريًا وتطبيقًا، وهي كثري  يف مش

أن املعنى قبل التيميل  :الفرق بني االحرتاس، والتيميل، والتتمي منها قوله: ))

 ائد أو مبعنى،  ل بها حسنه إما بفّنصحيح تام، ث  يأتي التيميل بزياد  ييُم

واالحرتاس الحتمال دخل  ،املعنى ونقص الو ن معًا والتتمي  يأتي ليتم  نقَص

رشيق  ، وو ن اليالم صحيحًا، وقد جعل ابنعلى املعنى، وإن كان تامًا كاماًل

هما يف وقد ظهر الفرق بينهما، فجعُل (64)ى بينهماوسّو االحرتاس نوعًا من التتمي 

يف النص استدالل على الفروق بني االصطالحات  (67)((سائغ باب واحد غرُي

من خالل عالقات التعدية إذا ما رمزنا للتيميل )أ( يف قالب منطقي الثالثة 

مي  )ب( واالحرتاس )ج( فيظهر التباين يف العالقة بني )أ و ب( على وفق والتت

داللة املعنى هو نفسه التباين بني )أ و ج( وهو ما سّوغ له أن يستدل على وه  

 ابن رشيق يف املساوا ، وعدم التفريق بني االحرتاس والتتمي .

 ثانيًا: حجة إدماج اجلزء يف اليل:

جاجية يف اإلقناع من خالل )الوصل الذي يستمد هذا النوع طاقته احل 

حيدثه مببدأ تفضيل اليل على اجلزء، وهو تفضيل تقضي به طبيعة األشياء ومبدأ 

وتيون طبيعة )العالقة يف إدماج اجلزء يف اليل منظورًا إليها  (68)املقايسة الشيلية(
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ما جيعل عاد  من  اوية كمية، فاليل حيتوي اجلزء وتبعًا لذلك فهو أه  منه، وهو 

ويتجلى ذلك  (69)هذا الضرب من احلجاج يف عالقة مبواضع اليّ  أو معاني اليّ (

أن البيان ميمن  ؛مظهر برهانيعند ابن أبي اإلصبع يف مشروعه من خالل 

اإلعجا ، وهو مشتمل على حماسن التعبري كّلها، وفنوُن البديع ما هي إال جزء من 

ا  ينطبق على كّل جزء من  اإلعج، فما ينطبق على اليل يف(50)تلك احملاسن

 أجزائه.

 ثالثًا: حجة تقسي  اليل إىل أجزائه امليونة له:

إن تصور اليل على أنه جممل أجزائه تبنى عليه طائفة من احلجيف ميين  

، وهي متوافر  عند ابن أبي اإلصبع يف (51)تسميتها حجيف التقسي  أو التو يع

هذا احلجاج هو اشتمال  كل فن، وجناعةبديعية وما يتفرع به تقسيماته للفنون ال

اليل على أجزائه أي حتقق الشمولية، ومن ث  يظهر إبرا  حضور األجزاء 

املنضوية وقيمتها يف تيوين هذا اليل، مثل تقسيمه االستعار  واجلناس والتصدير 

واملبالغة والتوهي  وغريها، وقد وظف هذه التقنية احلجاجية يف نقد غريه من 

فرعوه مثانية فروع، وعلى هذا التفريع ففي باب )التجنيس( يقول: ))...فني، املصّن

، فإنه نقص من هذه األقسام أربعة وأثبت أربعة، (52)أكثر املتأخرين سوى التربيزي

ر األمساء، هذا وإن كان متأخرًا عمن قس  التجنيس مثانية وخلط يف الشواهد، وغّي

ذلك، ورأيت ابن منقذ قد أتى  ةأقسام، واخرتع أمساءها، فإني مل أقف على صح

، وفاته قس  تاسع أتى به التربيزي، وسنأتي به يف (53)على األقسام الثمانية

هذا احلجاج ال يرتيز على الي ، وإمنا هو مرهون  وجناح اإلقناع يف (56)((موضعه

ية كل جزء فيه حبسن التقسي  وعدم التداخل والغموض، والربهنة على أحّق
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 يًا؛ من أجل إنشاء اجملموع يف عالقة تياملية لإلحاطة باملصطلحبوصفه ميماًل تتابع

 .ه ومضمونهيف حّد

 رابعًا: حجة االحتمال:

ج إىل )حظوظ املرء يف حتقيق أمر ما أو إجنا  هذا النوع من احلجايستند  

حدث معني أو اختاذ موقف حمدد، وخلفيته واضحة إنها اإلميان بأن املطلق نادر، وأن 

وابن أبي اإلصبع  من  (55)و أن ييون يف أغلب احلاالت حمتماًل(األمر ال يعد

كأنه يشري إىل و اهلل أعل (ويدون عبار  ) بابكل نراه يف خامتة ف ؛يةاالحتمالب

أمينه ذلك، وإن ما على أفضل حنو تسميًة وشواهَد اجتهاده يف تهذيب األبواب 

ويشيع هذا ي، دبدرس األوال سيما يف ال خالفه فهذا شأن ندر  املطلقللمتلقي بدا 

ويظهر  احلجاج يف مشروعه بيثر  من خالل ربط الواقعي من القضايا باحملتمل،

قد إذ ؛ كهذه ة، فالواقع قد يفند حجفردذلك يف ترجيح اآلراء املتعدد  على الرأي امل

باب االحتمال والرتجيح يف من ، لين أقوى من اآلراء املتعدد  فردييون الرأي امل

ليس يف حد  تصبح الغلبة العددية أقرب إىل إثبات هذه احلجةنة سياقات معي

، ومن مقاربات ذلك تقدي  ابن أبي االصطالح فحسب، بل يف الشواهد أيضًا

أن بيت األخري حوى ذلك وحجة  اإلصبع بيتًا شعريًا له على بيٍت البن الرومي،

احلديث أربعة عشر ضربًا من احملاسن، وبيته حوى سبعة عشر ضربًا مفصاًل 

وقد تلتقي أمثلة بعض هذا النوع وما يشاكلها حبجاج املقارنة مما سنقف ، (54)فيها

 عليه.
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 ًا: احلجاج باملقارنة:خامس

تعد املقارنة حجة شبه منطقية ذات طبيعة رياضية، تتميز عن احلجاج  

ابه باملماثلة والتشبيه؛ ذلك ألننا نقارن احلقائق فيما بينها، ال من أجل احلي  بالتش

أو االختالف فيها، وإمنا بغرض تقدي  حجة على حي  ما، مبعنى أنها مقارنة دقيقة 

، وأكثر ما يتجلى (57)تقابل بني مصطلح و خر، وليست بداية تشبيه أو مثال بسيط

هذا احلجاج عند ابن أبي اإلصبع من خالل صيغ التفضيل واملبالغة سواء بني 

صريح فحسب، وإمنا ضمين وجما ي، االصطالحات أو الشواهد هلا، ليس بشيل 

االستعار  أبلغ من احلقيقة فمن مقارناته الضمنية بني االستعار  واحلقيقة قوله: ))

، (58)((ملا تعطي من املعاني اليت ال حتصل من لفظ احلقيقة ؛والعدول إليها أوىل

من  أفضل ةفبيت ابن نباتونراه يف باب )التذييل( حينما قارن بني بيتني قال: ))... 

وعاد  ما تظهر تقنيات احلجاج باملقارنة من خالل التقابل، لذا ال  (59)((بيت املتنيب

بد أن ييون املقابل مالئمًا عند املقارنة وإال فقَد االحتجاج قيمته لدى املتلقي، وقد 

تقع املقارنات لبيان ترتيب ما، حنو قوله يف باب )التغاير( بعد ذكره  يتني كرميتني: 

وىل يف الطبقة العليا من البالغة والفصاحة، والثانية يف الطبقة الوسطى إن األ))...

نت كثري  املعاني األن الثانية وإن كانت بليغة فاألوىل أبلغ، وإن ك ؛بالنسبة إليها

فرتبة األوىل  (40)((فاألوىل أكثر، فاألوىل أفضل مع كون مقصد االثنني مغايرًا خمتلفًا

قارنة من طريق الييف وتتمثل يف التفضيل واالختيار أعلى من الثانية، وقد تقع امل

املثالي لشيء ما حبسبان ما بقي باملقابل يعد أدنى من ذلك، فنقرأ مثاًل قوله يف 

وهذا أبدع استطراد مسعته يف بعض الشواهد الشعرية اليت وظفها ملصطلحاته: ))

، (42)((روهذا أفضل ما مسعته يف باب التفسري من الشع، وقوله: ))(41)((عمري
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وبنحو عام فإن  (43)((غهوهذا أصح بيت مسعته يف املبالغة وأحسنه وأبَلوقوله: ))

املقارنة متثل )نقطة انطالق للحجاج، ومن مثة فإنها تسهل االستنباط والتعمي ، 

متهد لعملية اإلقناع، كما ال خيفى أن  (46)وإجراءات منطقية أخرى لالستدالل(

ملقارنات يسدي إىل اختزال كثري من الشرح التقريب بني األشياء عن طريق ا

 .مل؛ لسرعة استيعابها من العقول وسهولة إدراكها عند التَأواإلفهام

 

 املبحث الثاني:

 احلجيف القائمة على بنية الواقع:

هذا الصنف من احلجاج ال يعتمد على  ليات املنطق )وإمنا يتأسس على  

ونة للعامل، فاحلجاج هنا ما عاد التجربة وعلى عالقات حاضر  بني األشياء املي

افرتاضًا وتضمينًا بل أصبح تفسريًا وتوضيحًا، تفسريًا لألحداث والوقائع 

وسنقف على أنواع  (45)وتوضيحًا للعالقات الرابطة بني عناصر الواقع وأشيائه(

 تلك احلجيف مبطلبني اثنني:

 املطلب األول: حجيف االتصال التتابعي:

عد الرتتيب الزمين نتائجها أو مسبباتها، وُيوتيون بني ظاهر  ما وبني 

إىل الرتغيب فيما يف أثناء النص اليت تسعى  (44)أساسيًا يف حجيف الرتابط التتابعي

 منها: هو مقبول،

 أواًل: الرابط السبيب واحلجة الرباغماتية:

للرابط السبيب ثالثة أضرب من احلجاج: األول: يربط السبب بني 

نتيجة، والثاني: يربط بني وقوع حدث ما وسبب حدثني متتابعني أي حجة و
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حدوثه أي نتيجة وحجة، والثالث: يربط من باب االحتمال بني حدث منجز وما 

، أي بني احلجة والنتيجة، وابن أبي اإلصبع كثر لديه هذا النمط من (47)يفضي إليه

 يّمُساحلجاج والسيما يف اختيار التسمية االصطالحية، من ذلك )اإليغال( قال: ))

ل يف الفير حتى استخرج سجعة أو ألن املتيل  أو الشاعر أوَغ ؛هذا النوع إيغااًل

ففي هذا احلجاج يربط السبب بني  (48)((قافية تفيد معنى  ائدًا على معنى اليالم

 الفير، ومنه عيس ذلك أي إيراد )النتيجة( التسمية، ث  )احلجة( إيغال املتيل  يف

 خر اليالم املطابق على  دَُّرباق الرتديد، وهو أن َيطكقوله: )) احلجة ث  النتيجة

فهنا يعمل  (49)((األعجا  على الصدور فهو رٌد ؛أوله، فإن مل يين اليالم مطابقًا

على تثمني النتيجة يف ذهن املتلقي وجعلها يف تطابق مع حقائق الواقع من خالل 

 استدالل حجاجي مباشر بني احلجة وتلك النتيجة.

يب ميّيننا من املرور باجتاهني: من السبب إىل النتيجة، ومن فالرابط السب 

النتيجة إىل السبب على وفق السياق ومقصد املتيل ، وينتيف من ذلك )حجة 

براغماتية( وهي احلجة )اليت حيصل بها تقوي  عمل ما أو حدث ما باعتبار نتائجه 

ة الرباغماتية وميين أن تيون النتائيف املسسسة للحج (70)اإلجيابية أو السلبية(

، وهلا أهمية بالغة يف أنها حتمل صفة (71)مالحظة أو متوقعة، مضمونة أو مفرتضة

تقوميية للخطاب وتعمل على توجيه سلوك املتلقني حنو النتائيف املستنبطة، ولتفعيل 

من خالل البنية هذا احلجاج وجب االعتناء باألسباب املدعمة للتقوي  والتوجيه، 

ومن أمثلة اصطناع،  وأتيلف  النصي دونواالنسجام  ،لسلي والرتتيب ا ،الصارمة

ره هذا الباب مساه األجدابي التسبيغ، وفّس( إذ يقول: ))تشابه األطراف)باب ذلك 

بأن قال: هو أن يعيد لفظ القافية يف أول البيت الذي يليها، والتسبيغ  ياد  يف 
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وهذه اللفظة يف اصطالح  الطول، ومنه قوهل : درع سابغة، إذا كانت طويلة األذيال،

 ؛عبار  عن  ياد  حرف ساكن على السبب اخلفيف يف  خر اجلزء :ضينيوالعر

هذا الباب  يوعلى هذا ال تيون هذه التسمية الئقة بهذا املسمى، فرأيت أن أمس

فهنا يقدم عد  مسوغات  (72)((ألن األبيات فيه تتشابه أطرافها ؛تشابه األطراف

؛ العتماد تسميته ورّد غريها، وبذلك يتجاو  فعل اإلخبار مقنعة يف متتاليات سببية

املستنبطة وتوجيهه حنو إىل حماولة التأثري يف املتلقي، ومن ث  اإلقناع بالنتيجة 

 اعتمادها.

 ثانيًا: حجة التبذير:

تتأسس على العالقة القائمة بني الوسائل والغايات، وإن كانت الوسيلة 

سعى إليها وننشدها، فييون احلجاج تعدياًل لألمور )عند اليثريين غاية يف ذاتها ن

ويف هذا احلجاج يضطر املرِسل إىل  (73)وتأكيدًا للفروق بني الوسائل والغايات(

توظيف سياقات معينة بوصفها حججًا يف سبيل الوصول إىل نتائيف مقصود ، 

عامل  والسيما إذا عل  أن املتلقي سيعارضه منذ البداية لتقّبل تلك النتائيف، ليّن

احلرص والتأكيد لدى هذا املرِسل هو ما جيعل املتلقي مييل إىل اإلذعان بتلك 

احلجيف لتقبل النتائيف املقصود ، وهذا احلجاج كثري عند ابن أبي اإلصبع على وفق 

العالقات املتداخلة واملتشابهة بني الفنون البديعية وغايته يف تهذيبها وإثبات 

قضية ان إعجا  القر ن بالبديع، ومن أمثلة ذلك شواهدها، فضاًل عن غايته يف بي

االقتصار على شواهد  ((بديع القر ن))اشرتط يف كتابه  االلتزام املنهجي؛ إذ

القر ن اليري  فحسب، إال أنه عدل عنه يف بعض املواضع فاستشهد باألشعار، 

وحينما عل  أن هذا سييون مأخذًا عليه بّرر فعلته بسرد حجة نافذ ، ففي باب 
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حسن االتباع( قال: ))وذكرها خارج عن شرط هذا اليتاب، إال أن ذكرها يدعو )

ومثله يف  (76)إىل ذكر ما يذكر يف هذا الباب من القر ن، فيسهل ذلك صعوبة هذا((

باب )مجع املختلفة واملستلفة( إذ قال: ))هذا الباب مما حيتاج فيه إىل التمثيل بالشعر؛ 

حقيقة معنى الباب يف القر ن؛ ملا يوضح الشعر ليعل  حني يستى فيه بآي القر ن 

فهو أراد أن يرّبر فعلته للمتلقي فتذرع له حبجة أن غايته اإلفهاُم  (75)من معناه((

والوعي بالفن البديعي واستحضار وجوده يف القر ن اليري ، فاستعان بذكر 

يضًا ما األشعار، وذلك من باب االحتجاج بأن الغاية تربر الوسيلة، ومن األمثلة أ

وقد شفيت الغليل يف هذا الباب، جاء يف باب )التهذيب والتأديب( قال: ))

إذ  (74)((الحتياج العامل إليه، واعتماد الناقد عليه ؛وخرجت فيه عن شرط اليتاب

أسهب كثريًا يف احلديث عن هذا الباب مقارنًة بغريه، ومّلا أحّس بذلك راعى انتباه 

ية متثلْت يف أَن له بذلك غايًة تستدعي اإلسهاب؛ املتلقي إليه؛ فأردف حجًة واقع

 إىل تلك الفصول النقدية ووعيها. وهي حاجة أهل الصناعة 

 ثالثًا: حجة االجتاه:

متّين هذه احلجة من دفع عد  أمور )ال اعرتاض عليها يف ذاتها ورفض  

 غاية ال أطروحات ال خلل فيها، وإمنا ألنها قد تسدي بنا إن طبقناها أو عملنا بها إىل

مبعنى أن هذه احلجة تعمل على دفع  (77)ننشدها وإىل نتيجة نتحاشى حدوثها(

املتلقي إىل تغيري استنتاجه، من خالل منبهات فيتغري استنتاجه يف أثناء اخلطاب من 

، باب االستعانةجهة إىل أخرى، ومن أمثلة هذا احلجاج قول ابن أبي اإلصبع: ))

ئ له توطئة الئقة به هنا ريه، يف شعره بعد أن يوّطوهو أن يستعني الشاعر ببيت لغ

رط بعض حبيث ال يبعد ما بينه وبني أبياته، وخصوصًا أبيات التوطئة له، وقد َش
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النقاد التنبيه عليه، إن مل يين البيت مشهورًا، وبعضه  مل يشرتط ذلك، وهو 

فهنا يريد أن  (78)((الصحيح، فإن أكثر ما رأينا ذلك يف أشعار الناس غري منبه عليه

وهي عدم اشرتاط  ،يف وضعية تواصلية ممينةيغري استنتاج املتلقي إىل النتيجة 

التنبيه على البيت املستعان؛ بعدما ذكر أن بعض النقاد قد اشرتط التنبيه، فأوضح 

املذهبني عنده ، إال أنه أتى حبجة لتغيري اجتاه اجلميع حنو عدم االشرتاط؛ وهي أن 

املستعانة غري منّبه عليها، ومثله يف باب )تأكيد املدح مبا ُيشبه أكثر أشعار الناس 

قد خلط املتأخرون باب االستثناء بهذا الباب، وكنت أرى أنهما الذم( إذ قال: ))

باب واحد، إىل أن نبهين عليه عند قراءته من ألفت له هذا اليتاب، فرأيت إفراده 

االستثناء استثناءان: لغوي ه: ))ث  قال عنه يف موضع (79)((منه، وسيأتي يف موضعه

الصناعي هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من اليثري معنى  ائدًا، ... ووصناعي

ان يف أبواب البديع، ومتى مل يين يف تييعد من حماسن اليالم، يستحق به اإل

 (80)((ان من البديععّدعا له، ال ُيِضاالستدراك واالستثناء معنى من احملاسن غري ما ُو

نا حماولة منه للتأثري يف املتلقي وتغيري استنتاجه جتاه املتأخرين لتجنب مغّبة فه

استثمر حجَة انتشار اخللط واالقتناع بانفصال املصطلحني، ولتغيري وجهة املتلقي 

كان واهمًا مثله مثل غريه بأنهما باٌب واحد؛ لين نّبهه عليه من صّنف له بعد  أنه

إحلاق املصطلح بالتصنيف البديعي إن أفاد يف اليالم ، ث  بّين أحقية (81)االستقراء

  ، فأسس بذلك قاعد  إقناعية حلدوث التغيري.معنى من احملاسن
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 املطلب الثاني: حجيف االتصال احلضوري )التواجدي(: 

هي احلجيف اليت تتميز عن روابط االتصال التتابعي يف أنها ال تعتد  

من مستويات خمتلفة حبسب ربطها احلضوري،  باملعيار الزمين وإمنا جتمع بني وقائع

 وأبر ها:   

 أواًل: حجة استحضار الشخصيات وأعماهلا:

وهي حجة )قائمة على الربط بني الشخص بوصفه جوهرًا وأعماله  

وقد استحضر ابن أبي اإلصبع يف مشروعه كثريًا من  (82)اليت يتمظهر من خالهلا(

يه أنه استقرى عددًا كبريًا ملن ألف قبله الشخصيات وأعماهلا، فذكر يف مقدمة كتاَب

فيجعله داللة منه على مشول االطالع،  (83)من أهل الصناعة يفوق املائة مصنف

حجة ناجعة لعمله التهذييب، بيد أن هذا االستحضار ال يعين بالضرور  التسلي  

له؛ فييون حجة مقنعة للمضامني املطروحة يف االصطالح، وإمنا يتباين حبسب 

اليت )تتوقف على مدى ذكاء صاحبه يف اختيار اجتاه والقصدية ات احلضور مقتضي

احلجة: اجتاهها األصلي املتصل بتثبيت العالقة بني الشخص وأعماله، واجتاهها 

مبعنى أن بعض الشخصيات  (86)املعاكس املتصل بيسر هذه العالقة وبرتها(

 إلقناع، أو قد تيون حجًةبوصفها حجة مساند  يف ايف أثناء اخلطاب وأعماهلا ُتذكر 

على وفق الرؤية املعرفية والنفسية  وانتصارًا لبناء رأيهلدحض الرأي اآلخر 

وامليول، وميين أن تظهر فاعلية ذلك عند املرِسل من خالل )العمل على إبرا  

املفضول من الشخوص على املرذول من اخلصوم؛ ألن التقابل يف ذاته حيمل نوعًا 

قوله يف باب )التمثيل( بعدما أسرد فيه حنو  (85)املخاطب( من التوجيه يزود به

رمحه اهلل تعاىل من هذا  (84)وقد طوى كتاب أبي أمحد العسيريشواهد عد : ))
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شق غبارها، وال يقتح  تيارها، فمن أراد الباب على بدائع من جوامع اليل  ال ُي

املرذول  علىحجاجه جاج للمفضول من العسيري، أما فهنا ِح (87)((ذلك فعليه به

ولو رأى ضياء الدين رمحه اهلل كتابه الذي مساه فنذكر قوَله يف ابن األثري: ))

يرد به على قدامة رأى كتابًا حيلف احلالف صادقًا أنه ما تيل  فيه  ((تزييف النقد))

وغريه النص هذا  (88)((لبتةاحبرف واحد إال وهو مطبق اجلفون ليس له وقت إفاقة 

بقدامة؛ فمّثل له  يف االعتداد نت حاضر  لدى ابن أبي اإلصبعامليول كا أّنيشي ب

وجتدر اإلشار  إىل أن  .(89)ناقضًا من حاول الطعن بآرائه حجة يف معظ  املناسبات،

يركن إىل قيمة  بلييون بعيدًا عن األسبقية الزمنية؛  البد َأنالشخصية استحضار 

وال سيما اليت يشرتك يف  ،ر  اليت متنح اخلطاب قوته اإلقناعيةالذات املستحَض

 فيفقد احلجاج مرادهاملتواضعة،  وأاملبهمة الشخصية ب ال معرفتها املرِسل واملخاَط

 .وفحواه

 ثانيًا: حجة السلطة:

ة ميانوتتمثل يف االحتجاج لفير  أو رأي أو موقف اعتمادًا على  

ل السلطة صاحبها، وأشهر حجيف السلطة ما كان مبنيًا منها على اإلمجاع؛ ألنه ميث

، وقد استعمل ابن أبي اإلصبع هذه احلجة (90)العليا اليت ال ُيمدح اخلروج عنها

بوصفها مرجعية سياقية أقرب إىل الربهان واليقني الذي ال كثريًا يف اصطالحاته، 

في باب )التصريع( فاملرجو  سارية عند التلقي،  احلجاجنتائيف مما جيعل جدال فيه، 

ناعة قسمني: قس  مسوه تصريع التيميل، وقس  مسوه وقد قسمه أهل الصقال: ))

، ورأيت منه  من جعل هذا القس  الثاني بابًا مفردًا يسميه ريتصريع التشط

 ،أهل الصناعة :فإيراده عبار  (91)(( من غري أن يضيف إليه لفظة التصريعريالتشط
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رّدها، حجة نافذ  هلا سلطة يف إثبات اصطالحه مما ال يسمح ملعرتض من دحضها أو 

ويشيع يف مصنفه من قبيل ذلك حنو: عند اجلمهور، وأهل النقد، وأهل اللسان، 

بني تأييد ملا يعرض من اختالف التوظيف احلجاجي املناسب وأهل اللغة، على 

ومما يدخل لديه يف حجة السلطة  ياُت القر ن اليري  قضايا أو تفنيد هلا، 

لرأيه ومنه رّد لرأي  الل بهما عند احلجاج، منه تعضيٌدواألحاديث النبوية واالستد

 املرِسل دلت على جهل اآلخر؛ ألن تلك السلطة احلجاجية إن مل تناسب اخلطاب

مروان بن  موقع نقد وتوبيخ، من ذلك ذكره قوَل ييونف ،اإلرث الديين ابعاستيب

 أبي حفصة:

 (92)َنَزَلت ِبذِلِك سوَرُ  اأَلنعاِم          ريَضٌةما ِللنِّساِء َمَع الِرجاِل َف                      
أم على  ئضفما أدري على ماذا أحسده، أعلى معرفته بالفرا: ))اًلئقاوّبخه ث  

أو حي   سور  األنعام ذكر شيء من الفرائضحفظه للقر ن؟ وما أعل  من أين يف 

تين أعرف يف من أحيام املواريث، أو ذكر نسب أو شيء مما يقارب هذا الشأن، ولي

هذا الفساد من ... فريضة هلن مع الرجال ن النساء الأي موضع من القر ن ذكر أ

فهنا تظهر سلبية التوظيف واحنطاط الداللة، فتتحول هذه التقنية  (93)((جهة املعنى

عضيد إىل مدار االنتقاص والتأنيب؛ لعدم من التعند القارئ املتخصص احلجاجية 

 من أجله. ّجهالذي ُوبته للحجاج يف مناسالستدالل فاعلية ا

 ثالثًا: الروابط الرمزية:

من حجيف االتصال احلضوري؛ ذلك )أن قيمة الرمز وداللته تستمدان مما  

يوجد من ترابط واتصال تزامين بني الرامز واملرمو  إليه، فالعالقة بينهما عالقة 

 لىساعد عتعلى وفق أسس معرفية تقتضيها سياقات خمصوصة،  (96)مشاركة(
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وقد استعمل ابن أبي اإلصبع ، النصأثناء يف  اة توظيفهالوعي بالرمو  وقصدّي

 ، منها أمساُءاخلطاببوصفها حججًا تقدم دورًا إقناعيًا يف  هذه الروابط الرمزية

 وقد استخرجُت)) أعالم متثل رمو ًا للشعر العربي، ففي باب )التمثيل( يقول:

 نصفًا وثالمثائة بيت وأربعة ومخسني بيتًا أمثال أبي متام من شعره فوجدتها تسعني

بعد استيعاب أمثال املتنيب فوجدتها مائة نصف وثالثة وسبعني نصفًا وأربعمائة 

خرج من أمثال أبي الطيب ما أخذ من أمثال أبي متام بيت؛ وأنا على عزم أن ُأ

فأمجعها، وأقدم قبلهما مجيع ما وقع من األمثال يف اليتاب العزيز والسنة 

عالمة على حيمالن بعدًا رمزيًا يف أنهما فيل من أبي متام واملتنيب  (95)((لنبويةا

 . األمثال صياغةومنه  ،حسن النظ  وحجة يف القول البليغ

وميين عّد االستعمال احملي  لالصطالح نوعًا من احملاججة الرمزية اليت 

صفة تعمد إىل أنها لغة واعلى تتخذ من املصطلحات فعلها الرمزي املتأصل فيها، 

مقابلة املفهوم وتعريفه بيلمة اتُِّفق عليها ألجل أن تسدي داللة كذلك، ث  الوظيفة 

الرمزية الثانية اليت ختوهلا للمصطلح املرجعية التارخيية اليت خيفيها وحييل عليها يف 

ومتى أخذ معنى املنثور دون لفظه كان ذلك : ))ه، من ذلك قول(94)الوقت نفسه

ع السرقات حبسب اآلخذ الذي يوجب استحقاق األخذ نوعًا من أنوا

فهو مل يصنف مصطلح السرقات أو يعرف به يف مشروعه، وإمنا جاء  (97)((للمأخوذ

به بوصفه رمزًا اصطالحيًا ينطوي على مضامني متفق عليها عند أهل االختصاص 

ها من على أن والصناعة يف البالغة والنقد، مرمو ًا بها إىل دالالت معروفة بينه 

  .عيوب النظ 

 رابعًا: اهلرمية املزدوجة:
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من الواضح )أن حتديد القي  يعد أمرًا ذا أهمية بالغة يف العملية 

احلجاجية، إال أن ترتيبها ضمن هرميات بعد مسألة قبوهلا هو األمر الذي يستوجب 

لفت انتباه املتيلمني، ويستدعي اهتمامه  من خالل معرفة احملاجيف اجلديد  

ومبا أننا معنيون  (98)يف احلوار، ومعرفة مراتب القي  يف فيره وعاطفته( بشرييه

بقي  االصطالح جند أن املصنِّف يف منهجه وضع رتبًا لألصول والفروع وما 

استزاده هو، ث  إنه قد عرج يف مشروعه على هرمية بعض الفنون ومراتبها جنبًا 

اإلغراق غراق يقول: ))إىل جنب حبسب اخلطاب وموقعها من النفس، ففي باب اإل

فوق املبالغة، ودون الغلو، وال يقع شيء من اإلغراق والغلو يف اليتاب العزيز، 

دخله خرجه من باب االستحالة، وُيوال اليالم الصحيح الفصيح إال مقرونًا مبا ُي

فبداهة املتلقي تدرك أن رتبة  (99)((يف باب اإلميان، مثل كاد وما جيري جمراها

ح بني املبالغة على وفق الشرط املتحقق من خالل االقرتان مبا اإلغراق تتأرج

واحلجاج ُيخرجه من املستحيل إىل املمين، وبني الغلو يف انتفاء شرط االقرتان، 

بها ميسك يف أفيار يأتي ضمنيًا قد على حنو صريح ظاهر، بل جله باهلرمية ال يقع 

إىل أخرى هرمية من رتبة  ، ورمبا من دون وعي منه يتحول حيمهبالتتابعاملتلقي 

ومن مقاربات ذلك ، ، أو بوعي منه عند التأملعلى وفق السياق الرتاتيب املضمر

واعل  أن البالغة قسمان: إجيا ، وإطناب، واملساوا  معترب  يف القسمني قوله: ))

فهو يضع املتلقي أمام ثالث قي : اإلجيا  واملساوا  واإلطناب، ث  عليه أْن  (100)((معًا

أنَّ املساوا  أميزها رتبة؛ الستواء اللفظ واملعنى يف ذاتها عند استحقاق  يفطن

التسمية، أما اإلجيا  واإلطناب فإنه من الواجب فيهما أن يتصفا باملساوا  عند 
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التوظيف يف اخلطاب؛ لئال ميس األول منهما اخللل والثاني امللل، وبذا تتضح يف 

 ول: إّن خرَي األمور عند التأمل أوسُطها.عبارته حجة مقنعة للمتلقي يف تأييد الق

 

 املبحث الثالث:

 احلجيف املسسسة بنية الواقع:

ال خيفى )أن منتهى احلجاج الناجع بناُء واقع جديد يقنع به امُلحاج  

ومن أصناف  (101)مجهوره، ويرس  من خالله معامله الرؤيوية وهيئاته التصويرية(

 ذلك ما نرصده يف مطلبني:

 تأسيس الواقع بوساطة احلاالت اخلاصة، ويشتمل على: املطلب األول:

 أواًل: الطابع احلجاجي لألمثلة التوضيحية:

إن استحضار األمثلة التوضيحية وتوظيفها يف اخلطاب احلجاجي من  

التقنيات الفعالة اليت يركن إليها املرِسل يف تعضيد أقواله على وفق توجهات 

استعمل ذلك يف اصطالحاته، فهي )نوع من اخلطاب، وابن أبي اإلصبع كثريًا ما 

االستدالل يقوم بنقلة نوعية من خالل اجلمع بني االستقراء واملشابهة عن طريق 

احلدس، حيث ُيستعمل كقيمة رمزية أو مبثابة مسلمات قيمية تستجيب للقضايا 

واحلجاج باألمثلة  (102)املطروحة، عن طريق املرور من العام إىل اخلاص أو العيس(

ضي )وجود بعض اخلالفات يف شأن القاعد  اخلاصة اليت جيء باملثل لدعمها يقت

من ذلك قوله يف التفريق بني اجلنس والنوع عن طريق التمثيل  (103)وتيريسها(

ى النوع باس  اجلنس فهو غري معرف لذلك النوع، فإنك لو ومن مّسباإلنسان: ))

ف حلقيقته، ت غري معرِّمن غري ذكر الفصل لين ،قلت يف حد اإلنسان: هو حيوان
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فاألمثلة تساعد على  (106)...((القدر املميزدون  املشرتك إال بالقدر ليونك مل تأِت

تعضيد اصطالحاته وتفرعاتها، وإنشاء قاعد  مالئمة إلثبات املضامني وإقناع 

 .إىل التجسيدمن التجريد  اتنقل التصورإميان من خالل  املتلقي بها

نتقاء املثال؛ ألنه يرتيز على حسن التصوير ال بد من الوعي باعليه و 

الذي يستدعي ملييت اإلحساس واملخيلة، بناًء على الصبغة الواقعية اليت ييسبها 

للمفاهي  اجملرد  )إال أن التمثيل ال يفيد فقط الرجوع إىل حالة خاصة وإقامة عالقة 

لعملية  تشابه معها، بل يفيد كذلك اختاذ منوذج فعلي أو خيالي ييون مرجعًا

ويدخل يف ذلك احلياية ملا فيها من أثر إقناعي عند التنظري والنقاش،  (105)اإلسناد(

وهو ما جنده عند ابن أبي اإلصبع سواء َأكانت واقعية أم خيالية، من أمثلة ذلك ما 

البيان فيه األقبح واألحسن، والوسائط بني رواه يف باب )حسن البيان( قال: ))

ئل عن مثن ظيب كان معه، فأراد أن يقول: وقد ُس ،قلأكبيان بهذين الطرفني، فاألقبح 

الظيب، وهذا أقبح  فأفلَت ،هع لساَنَلفرق أصابع يديه وأْدفأحد عشر، فأدركه العي، 

يان، الَع ماع إىلقد بالغ يف اإلفهام، ليونه أخرج تعريف العدد من السَّ هبيان، مع أن

وصناعة البيان جيب أن ييون ليّنه بياٌن ناقص لتخصيص البصر دون السمع، 

ومن املستحسن منها خيص السمع؛ فإنها خمتصَّة باليالم والعبار  دون اإلشار ، 

، فإنه ال إجيا  يف اإلفهام إطالة عيًا إجيا  بالغة، وال كّل هاهنا يعل  أنه ليس كّل

مع هو ، وما أراد ن املخاطب فه  عنه مبجرد نظر  واحد فإقل، أأوجز من بيان ب

فاحلياية  (104)((قول: أحد عشرت ، واألحسن أْنب به املثل يف العّيوضرمذلك 

مثلت استدالاًل حجاجيًا صرحيًا لإلقناع يف الوقوف على نقطة جوهرية بني اإلجيا  

 وإحلاق الوصف البالغي بهما من عدمه؛ ما مل يقرتن حبسن البيان. ،واإلطالة
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ل سرد األحداث وابن أبي اإلصبع عرج على حيايات تارخيية من خال 

اليت تتعلق باملناسبة كأن ييون شرح بيت أو تفسري مقولة بغية إيصال خطابه على 

حنو واضح، على أن بعض هذه احليايات وإن مل تين حجة يف ذاتها فإنها ال ختلو 

من فائد  استداللية تقوم على التيثيف واإلحلاح، فتعمل على إثبات الشواهد 

 عند القارئ. من سعة االحتجاج بهاوتعز  

 ثانيًا: االسرتاتيجية التوضيحية لالستشهادات:

يعد االستشهاد قواًل يوظف يف تعزيز اآلراء بغرض االحتجاج هلا، وهو  

بذلك أعّ  من املثل، فاالستشهاد وسيلة للتوضيح )يف حني أن املثل يستى به 

للقاعد ، يف للربهنة ولتأسيس القاعد ، وعلى العموم فإن املثل ييون عاد  سابقًا 

حني ييون االستشهاد الحقًا قصد تقوية حضور احلجة، وقصد جعل القاعد  اجملرد  

الشاهد عند االستدالل، وذلك  اختياروهذا ما يقتضي مراعا   (107)حسّية وملموسة(

ما أثار ابن أبي اإلصبع يف إقامة احلجة على َمن قبله يف سوء توظيف الشواهد 

فمن عيوب مصنف أسامة بن منقذ عنده )خمالفة  للفن البديعي واخللط بينها،

لذا نراه يف عد  مواضع يلح على االعتداد بالشاهد يف  (108)الشواهد للرتاج (

، فنقرأ مثاًل قوله: ))ووضعت كّل شاهد يف اخلالفوحس  مواطن  الدليل

وال  (110)((وعند ذكر شواهده يعل  مطابقة تسميته ملسماهوقوله: )) (109)موضعه((

ى أنه قد رس  منهجية يف مشروعه منحت الشواهد قيمة حجاجية، فبعد أن خيف

يذكر املصطلح ويفصل القول فيه تسميًة وتنظريًا يورد )أعدادًا كبري  من الشواهد 

من اآليات الفرقانية واألمثال العربية والِفقر احليمية واألبيات البارعة والفصول 

إذ إن تعدد  (111)قدها ويوا ن فيما بينها(الرائعة واألحاديث النبوية، فيشرحها وين
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الشواهد على اختالفها للمصطلح الواحد يسدي إىل تيثيف الفعل احلجاجي؛ مبا 

ط باشرتا ؛يصحبه من توضيح جيذب املتلقي ويسهل عليه عملية إدراك اخلطاب

التيرار الذي ال  جتنب فضاًل عن ،املخصوص بيانه صطالحالعدم تفيك مضامني ا

قد يوظف الشاهد الواحد يف أكثر من باب، ولرفع سهام االنتقاد عنه وه، فيطائل 

اآلية الواحد ،  وال ينتقد علينا جميُءأشار بنفسه إىل ذلك، ث  احتيّف له بالقول: ))

والبيت الواحد شاهدًا على عد  أبواب من احملاسن، فإن ذلك حبسب ما ييون يف 

اسن حبسب اشتمال الشاهد فهو حريص على إظهار احمل (112)((اليالم من البديع

وصفه يف أمثلة حجيف التبذير،  تبعًا ليل باب ُيذكر، وهذا ما يقرب الواحد عليها

 أما أبر  أنواع الشواهد لديه فهي:

 ـ الشاهد القر ني:1

بديع ))أه  شواهده اليت ارتيز عليها يف مشروعه والسيما يف مصنَّفه  

حاته البديعية فيه إال بالشاهد حتى إنه اشرتط أال يأتي على اصطال ((القر ن

القر ني ليسهل الوعي بإعجا ه، لينه عدل عن ذلك يف بعض املواضع فأتى 

باألشعار، وبوجه عام فهو يسثر الشاهد القر ني على غريه عند االستدالل 

وإذا لتنظرياته االصطالحية وتعزيز قو  احلجاج، ففي باب )التورية( يقول: ))

صلت إىل الغاية رية يف اليتاب العزيز َووصلت إىل ما وقع من التو

وإذا انتهيت إىل بالغة اليتاب العزيز، ويف باب )القس ( يقول: )) (113)((القصوى

ويقول يف باب )سالمة االخرتاع من اإلتباع( بعدما  (116)((انتهيت إىل نهاية البالغة

قدميها  أن تتالشى هذه املعاني عندَك ومتى شئَتذكر شواهد للشعر فيه: ))

ث  يسرد اآليات  (115)((ر ما جاء من هذا الباب يف اليتاب العزيزوحديثها فتدّب
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القر نية لبيان ذلك، وال خيفى أن الشاهد القر ني بقداسته وميانته له قو  

استداللية يف كل مواضع االصطالح عنده، والسيما إحيام التوظيف له حبسن 

ل السامع إال على اإلذعان قراءته، فمّثل لديه ضمانة حجاجية يف خطابه ال حتم

فعائب اليالم احلسن برتك املبالغة واالقتناع به، منه قوله يف رّد من عاب املبالغة: ))

، وعائب املبالغة على اإلطالق غري مصيب، وخري األمور أوساطها، فقط خمطٌئ

جدت يف اليتاب العزيز على ضروب: منها املبالغة يف وكيف تعاب املبالغة وقد ُو

 .(114)...((عنى املبالغةمبملعدولة من اجلارية الصفة ا

 ـ الشاهد النبوي:2

يعد من الشواهد النافذ  يف كتب البالغة والنقد، وله )وظيفة ِحجاجية  

وركن  (117)تبنيها أصوله التقديسية... الذي يوا ي يف جاللته جاللة النص القر ني(

قيمته األسلوبية، فيان  إليه ابن أبي اإلصبع يف طائفة من فنونه البديعية، مبينًا

دعامة فاعلة يف اإلقناع آلرائه ومناقشاته ضمن تنظريه االصطالحي: حنو قوله يف 

، وال صى كثرً ْحما ال ُي () لوقد جاء منها يف سنة الرسواملبالغة املدجمة: ))...

فلالستشهاد قيمة نفسية جتعل املرِسل مطمئنًا ملا يقول؛ ألنه   (118)((يلحق بالغة

؛ لذا يصنف الشاهد (119)دع  صاحب القول املستشهد به ملا يصدر عنه يستشعر

النبوي يف ضمن حجاج السلطة، فضاًل عن القيمة اللغوية والبالغية املاثلة فيه 

 إذ أوتي جوامع اليل  وروائع احلي .  () لبفضل فصاحة الرسو

باستحضاره للشاهد القر ني بل حتى النبوي قدم وظيفتني  هوُيلحظ أّن 

جاجيتني، األوىل: دع   رائه بالشواهد املقدسة اليت ال خياجلها الشك يف إقناع ح

املتلقي، والثانية: إبرا  اإلعجا  من خالل فنون البديع يف القر ن، وهذا ما دفعه يف 
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كثري من املناسبات إىل عقد موا نات مع اليالم الفصيح البليغ من شعر ونثر، 

ومن إجيا  اليتاب العزيز ل والتعليل، منها قوله: ))ُمعتّدًا بتلك الفنون عند التحلي

َوَلُيْ  ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌ  أيضًا قوله:
ألنه قد أمجع النقاد على أن أبلغ كالم  (120)

وإذا نظرت بني هذا اليالم  ((القتل أنفى للقتل))قيل يف هذا املعنى قول القائل: 

وب البديع سوى اإلجيا ، وبني لفظ القر ن وجدت هذا اليالم ليس فيه من ضر

واإليضاح واإلشار    اجيمن عيب، ووجدت لفظ القر ن قد مجع اإل مع كونه مل خيُل

واليناية والطباق وحسن البيان واإلبداع، وسل  من العيب الذي جاء يف ذلك 

وا ن بني  يٍة  ((بديع القر ن))وحينما صّنف باب )املوا نة( يف كتابه  (121)((اليالم

ختمه بالقول: ))هذا أحد وجوه اإلعجا ، وهو قياس القر ن بيّل  وبيت شعر، ث 

ومن موا ناته مع الشاهد النبوي أنه يف باب )املناسبة(  ،(122)معِجٍز من اليالم((

 لذكر بيتني ألبي متام والبحرتي ث  أشاد بهما، وكان قبلها قد ذكر حديثًا للرسو

()(( :لمن كالم الرسو وإذا قست ما بني البيتني مبا قدمُت، فقال ()  سقطا

ومفردات األلفاظ تسري إىل  ،إذ كل مجلة منه يلي بعضها بعضًا ؛دون كل مجلة منه

فالشاهدان القر ني والنبوي أمنوذجان عاليا الرتبة اإلجيابية عند  (123)...((ىمعاني شّت

تأييد  يف سه ، بوصفهما ضمانة تعجيزية ُتاحلجاج بهما يف التحليل البديعي

 .على وفق إحيام التوظيف نياملعرتضألسنة وتلج   ،لمقالالسامع ل

 ـ الشاهد الشعري:3

أحد الركائز املهمة عند االحتجاج يف مشروعه، فل  يستغِن عنه عندما  

على الشاهد القر ني فحسب،  ((بديع القر ن))اشرتط االقتصار يف كتابه 

يثري املتعة ويولد  واالستشهاد بوجه عام يعّد )مقومًا تشييليًا وعنصرًا مجاليًا
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التحفيز عند القارئ باستفزا  مشاعره واتقاف نظره وتأمله عند الشاهد ال بقوته 

احلجاجية واإلقناعية فحسب، بل بقوته اجلمالية؛ ملا يضمنه من صور ومعان 

كّلها  بيد أن الشواهد الشعرية ال تعّد (126)حمسنات، ومبا حيويه من مالمح الشعرية(

اخلطاب، وابن قام وارتباطه مب قصدحبسب ال ذ ختتلف درجتهايف مصاف احلجاج، إ

ف الشاهد يف اصطالحاته واختذ منه حجًة له تار ، وحجة على أبي اإلصبع وّظ

غريه يف سوء التوظيف تار  أخرى، فمثاًل يف باب )اإليغال( نراه يعتّد بالشاهد 

من أمثلة هذا  َرومل أالشعري يف احلالتني أي بوصفه حجًة له وعلى غريه، قال: ))

 أغفله النقاد وهو: ،ي احلماسةمن بيَت بيٍت الباب مثَل

 الّلَبا َتومّل ى بهما ساٍقَقَس        ىَلالُي اتَيواِه تا خرقاَءنَّوما َش             
 (125)نزالَم مَتدارًا أو ترّس َتْمّسَوَت       مامع كَلك للّدْييَنع من َعضَيبَأ             

، فإنه وقع اإليغال فيه بعد ثالث مجل: يف كل مجلة تتمي ، أردُت وَلاأل والبيَت

 (124)...((األوىل

، لذا اتمتثل مرجعية حجاجية فاعلة يف تهذيب املصطلح هوالشواهد عند

يرار َتاالكتفاء بمن اختياراته دون فيها يف الفن البديعي الواحد، و اد لديه كثرت 

 ،فحسبتباعًا   هارصفعلى  يقتصرا أنه ال قيمتهمن عز  مما وه، َمْن قبَل شواهَد

إىل  هتجاو ي بل، ذات الطابع التعليمية مصنفات البالغما جنده يف بعض على حنو 

فتقوى الفير  ويتأكد حضورها ستدالل، البا توسعمسة التعليل والنقد يف سبيل ال

 .تنظريًا وتطبيقًا هة عملنجاعتزداد قناعة املتلقي بل ؛يف األذهان
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 : األمنوذج واألمنوذج املضاد:ثالثًا

ُينظر إىل األمنوذج بأنه )مثاٌل من نوع خاص، أو هو أكثر من ذلك؛ ألنه  

يقدم نفسه على أنه واجب االقتداء به، وهذا ما جيعله متميزًا عن املثال العادي، 

ومتداخاًل من جهة أخرى مع حجة السلطة؛ ألنه يبين الواقع مبوضعة عالقة اقتداء 

ى ميانة األمنوذج ذاته، وتستمد هذه التقنية احلجاجية قوتها اإلقناعية... من قائمة عل

وعلى املرِسل  (127)ميوالت الطبيعة حنو األشخاص واألفعال بوصفها مناذج االقتداء(

أن حيسن اختيار األمنوذج يف خطابه، وإال ظهر ما يقع فيه من )التعارض احلاصل 

القيمة احلجاجية هلذا النوع من احلجيف، وهي بني األمنوذج وعيسه، الذي منه تتولد 

قيمة تصنع يف اخلطاب ضربًا من الفعل حيمل مبقتضاه املخاَطب على التسلي  

إن األمنوذج واألمنوذج املضاد حبسب  (128)واالقتناع بوثاقة تلك الصور النماذج(

كيفيات اإلتيان به عند ابن أبي اإلصبع حيدث مقارنات يف اخلطاب ترتك  ثارًا 

رتاتبة تعز  من قيمة اآلراء احملمولة على أي موضوع من موضوعات االصطالح م

البديعي وهي كثري  لديه؛ إذ غايته التحري والتهذيب للوقوف على األمثل يف 

من املسلفني  رأيُت( قال: ))مجع املختلفة واملستلفةالتسمية والشواهد، ففي باب )

د استشهد عليها بشواهد من جنس ما ر هذه التسمية مبا ال يليق بها، وقفّس ْنَم

ذلك وفسرتها مبا يليق واستشهدت عليها بشواهد مطابقة  رحُتفسر به، فاّط

يف أكثر األبواب، ومن وقف على كتابي وكتب الناس يف  لتفسريي، وكذلك فعلُت

فهنا يشري إىل  (129)..((.والذي أقول يف هذه التسميةي، هذا الشأن عل  صدق دعوا

منه البديع، و فنونلبعض ما سيهّذبه من  لشواهِدد يف االصطالح وااألمنوذج املضا

شواهده، وعلى ملسلفني يف عدم املناسبة بني احلد وا ما وقع يف هذا الباب من وْه 
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وهذا البيت ال يصلح أن ييون مثل قوله: ))منه عبارات  هذه الشاكلة نصادف

ومقطوعتا البحرتي )) وقوله: (130)((ليون أوله ال يقتضي  خره ؛شاهدًا للتسهي 

ما وقوله: )) (131)((ملا فيهما من املساوا  دون الرتجيح ؛ليستا من شواهد هذا الباب

إذ ساقوا يف باب  ؛املوضع أنه  خلطوا التيميل بالتتمي هذا   فيه املسلفون يف وَه

ُتصّنف على أنها مناذج هنا املشار إليها فاألبيات  (132)((التتمي  شواهد التيميل

تّد ناقضتها حّد االصطالح وهو ُيردف يف أثناء ذلك طائفًة من النماذج املعمضاد  مل

ونرى أّن حجة األمنوذج املضاد إذ يبين عليها مواقفه عند التهذيب،  بها للمصطلح؛

تتجسد بوضوح يف مشروعه االصطالحي من خالل رّد الشواهد غري املناسبة للفن 

تقراء جلي ملن صّنف قبله؛ مما مد على اس، والسيما أنه يعتإىل ما يناسبها البديعي

له ماد  تنظريية وتطبيقية جعلته حيشد كثريًا من حجيف األمنوذج واألمنوذج  هيَأ

تنوع شواهده ووفرتها، مبا مينحه ذلك من برو  القصور يف النماذج  هاملضاد، يعز 

بل حسن التأثري يف املتلقي وإقناعه بتق ثمناملضاد  وإميان دحضها، وهذا ما ي

هما:  ،هلذا احلجاجمعًا املوقف والنفور من تلك النماذج، مسسسًا بذلك وظيفتني 

قبول األول، لسامع ببيان إجيابية األمنوذج، وسلبية األمنوذج املضاد، فييون َأدعى ل

 وترك الثاني. 

 

 املطلب الثاني: االستدالل والتخييل: ويشتمل على:

 أواًل: التشبيه التمثيلي:

مل على احلجيف الشعرية؛ فيعمل على تقدي  صور وهمية هو أسلوب ُيح 

)تشتمل على ما يتالعب مبشاعر املخاطب النفسية، فيتأثر بها ويستجيب 
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وهذا التشبيه ال يقتصر دوره  (133)ملضمونها، وقد ييون عاملًا فيريًا بعدم صحتها(

ميدان الشعر فحسب )فقد تشتمل الرباهني القاطعة على ما حيرك  على اعلالف

ملشاعر، وقد تشتمل احلجيف اجلدلية واحلجيف اخلطابية على مثل ذلك، فال تنزل ا

باشتماهلا على حتريك املشاعر إىل مستوى احلجيف الشعرية، بل ترتقي إىل مستوى 

ذلك على أساس الصلة  (136)اجلمع بني احلجة املنطقية ومثريات املشاعر النفسية(

يجعلها بفضل خصائصه ف ،للمجردات املختلفة سلوباليت مينحها هذا األ

هذه ومنسجمة مألوفة عنده، أنها حتى تبدو  ،لقارئالتشبيهية متماثلة يف نظر ا

من أجل رفع القو  اإلقناعية يف توضيح بعض عن ابن أبي اإلصبع مل تغب التقنية 

ستيون حّس بأنها ، والسيما اليت أيف اخلطابمينها االصطالحات وتقريب مضا

، هاداللتإلملام بلإليها مبقاربة متثيلية ل وسََّتُيما مل لقارئ يف إدراك اعسري  الوعي 

اشتقاق التفويف من الثوب الذي فيه خطوط ففي باب )التفويف( يقول: ))

فيأن املتيل  خالف بني مجل املعاني يف التقفية كمخالفة البياض لسائر  ...بيض

بعض، إذ هو بسيط  ا عنهمن بعد بعض عده من سائر األلوان أشدُُّب األلوان، ألّن

بة بالنسبة إليه، ألنه قابل جلميع األلوان، ومجيع األلوان رّكها ُمّلبالنسبة إليهما، وُك

ر إىل لون  خر حبسب الرتكيب، والشد  والضعف إال السواد، فإنه ال تقبل التغّي

ة، فهو ضد البياض ونقيضه، وال جرم أن اجلمع بينهما يف اليالم يقبل تركيبًا ألبّت

مطابقة، خبالف بقية األلوان، والتفويف يف الصناعة: عبار  عن إتيان املتيل   يسمى

أو الغزل، أو غري ذلك من الفنون واألغراض، كل فن يف   مبعان شتى من املدح

جميع غالبًا، مع تساوي اجلمل املركبة يف ختها بالّتمجلة من اليالم منفصلة من ُأ

فهو يربط يف النص  (135)((طة والقصري الو نية، وييون باجلمل الطويلة واملتوس
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بطريق املشابهة عالقتني خمتلفتني ترس  صور  جتعل املخاَطب يدرك حّد 

فهام لإل يسر التخييل واالستدالل، فييون أاالصطالح من خالل املقاربة بني

بداللته، وال يقتصر االشتغال احلجاجي هلذا األسلوب على الفنون فحسب، بل يف 

ًا بغيَة مْنِح خطابه صبغًة مجالية مسثر ، حنو قوله: ))فتأمْل هذا حتليل شواهده أيض

الشعر الذي جيد اللبيُب لسماعه نشوً  كنشو  اخَلْمر، وما ذاك إال أنه ألقى على 

وليس  (134)َشَبه ألفاظه إكسريًا من لفظة القر ن، فصار ذلك الشبه تربًا خالصًا..((

عنى بالنظ  عن مصنفات كهذه ت يل القول ببعيدورود صور عد  يف أثناء حتل

كيفية توظيفه يف النص، وهو أدعى والشيء  توافق بني ذاتعندئذ ، فيحصل البديع

 لتقوية منت اخلطاب عند التلقي. 

 :على ثانيًا: االسرتاتيجية اإلقناعية يف العنونة وتراتب املصطلحات: ويشتمل

 ـ عنونة اليتاَبني:1

، قارئتدعي التوّقف والتأّمل عند اليعد العنوان أوىل املراحل اليت تس 

فيقبل على استجالئه واستنطاق مينوناته، فيمثل لديه نقطة انطالق يف اليشف 

عن هوية النص والولوج إىل حماوره املتتالية، ويف استقراء ملقدمة مصّنَفي ابن أبي 

اإلصبع جنده يدلي بدور العنوان يف بيان عمله الذي  ثرنا تسميته بالتهذيب 

إذ قال بعد أن حتدث عن املصنفات اليت سبقته  ((حترير التحبري))يما يف كتابه والس

ني توخيت حترير ما مجعته من هذه اليتب نة فنون البديع: ))إيف التأليف مضّم

بت التداخل، جهدي، ودققت النظر حسب طاقيت، فتحرست من التوارد، وجتّن

شاهد  ووضعت كّلونقحت ما جيب تنقيحه، وصححت ما قدرت على تصحيحه، 

فالنص يعلن عن  (137)...((يف موضعه، ورمبا أبقيت اس  الباب وغريت مسماه
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اقرتان تسمية التحرير والتحبري وعالقتهما مبضمون اصطالحات البديع، فتتضح 

االسرتاتيجية اإلقناعية للعنوان املعتمد، إذ التحرير هو االستخالص والتجريد، 

ييون عمله )ختليص البديع وتقوميه، ث  تزيينه والتحبري هو التحسني والتزيني، ف

وحتسينه مبا يّتفق وموضوعه، وهذا ما كان من املسلف يف بديعه؛ إذ إنه مل يعتمد 

على النقل عن السابقني، بل تعّقبه  يف تعريفاته  وشواهده ، فحّرر ما حيتاج إىل 

يعز  ذلك  (138)اه(حترير، وحّبر ما حيتاج إىل حتبري، وبذلك كان عنوانه مطابقًا ملسم

التوافق الصوتي بني اليلمتني وجتانسه الذي هّيأ إيقاعًا الفتًا يف صياغة العنونة 

 يلقي بظالله على سامعه ويستلطفه.

فنرى أنه  ثر االقتصار فيه دون  ((بديع القر ن))أما العنوان الثاني  

بإلصاق  االشتغال بالصياغات الو نية، فاحتيف بدواعي التأليف للعنوان املختار

البديع بالقر ن، واختصاص اصطالحاته فيه فحسب، فييون أشّد جذبًا للمتلقي 

 عند التصريح بالغاية التأليفية لبيان اإلعجا .  

 ـ الرتتيب املمنهيف لالصطالح:2

إنَّ ابن أبي اإلصبع قبل شروعه بتصنيف اصطالحات البديع وحماولة  

وقف  ْنعلى وفق استقراء وتهذيب مَل مللمتها يف مسّلف جامع ميين له اإلحاطة بها

هلا، ال بّد أنه  ه يف استحداث اصطالحات تيون تتمًةه، وما جادت به قرحيُتعليها قبَل

قد وضع يف خميلته منهجًا قادرًا على االحتجاج به وإقناع متلقيه، إذ ميثل املنهيف يف 

أو نفور، ومن  املدونة امليتوبة تقنية حجاجية ماثلة الرسوخ يف األذهان بني قبول

هنا جاء منهجه مزييَف ختيٍل واستدالل، إذ وضع له ثالث جزئيات تشيل حمورًا 

إني رأيت ألقاب حماسن اليالم هرميًا؛ األصول، ث  الفروع، ث  االستزاد ، قال: ))
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عتت بالبديع قد انتهت إىل عدد منه أصول وفروع: فأصوله، ما أشار إليها اليت ُن

ث  اقتدى ... ين بتأليف ذلكألنهما أول من ُع ؛دامة يف نقدهابن املعتز يف بديعه وق

أن يضيف شيئًا من هذه احملاسن أو غريها  الناس بابن املعتز يف قوله: فمن أحّب

إىل البديع فليفعل فأضاف الناس احملاسن إىل البديع، وفرعوا من اجلميع أبوابًا 

تقراء من اليالم والشعر أخرى، وركبوا منها تراكيب شتى، واستنبطوا غريها باالس

وملا انتهى من بيان األصول والفروع أفصح عن جهده  (139)((حتى كثرت الفوائد

االصطالحي اخلاص، الذي جتلى يف ثالثني بابًا جعلها يف التفاتة منه بقدر عدد 

مة اجلد  واالبتيار على حنو ما ُعين بذلك األصول، وكأنه يريد أن يلحق نفسه بِس

تز وقدامة، وهو أمر خيبو بني دفتيه ملمح حجاجي؛ عّلها توظَّف يف أستاذاه ابن املع

لي استنباط أبواب تزيد بها الفوائد،  عّنبيان قيمة عمله إلقناع متلقيه به، قال: ))

مين، واتباعًا لسنة من سبقين، ففتح ن تقّدوييثر بها اإلمتاع، نسجًا على منوال َم

سبق يف غلبة ظين إىل داخل والتوارد، مل ُأعلي من ذلك بثالثني بابًا، سليمة من الت

ه، شيء منها، الله  إال أن يوجد يف  وايا اليتب اليت مل أقف على شيء مما اخرتعُت

وملا انتهى ، فأكون أنا ومن سبقين إليه متواردين عليه، وما أظن ذلك، واهلل أعل 

وفق  لييون ما أتيت به ؛استخراجي إىل هذا العدد، أمسيت عن الفير يف ذلك

أو على التسلسل  ،نهيف مل يعتمده كيفما اتفقفامل (160)((عدد األصول من هذا الشأن

ليجعلها ملمحًا لقيمة  ؛االخرتاعاملطرد، وإمنا استعان بالبعد التارخيي ومسة اهلجائي 

يق ما استزاد من فنون غاب براعتمد غري ما اعتمده يف عرض املاد  لرمبا عمله، فلو 

 .يف مصطلحات مشروعهلديه اجلزئية األخري   ْتمثل حينما، هايف أثناء غري البديع
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 أّنفهذا يعين  ((حترير التحبري))من  مفرٌد ((بديع القر ن))كتابه ومبا أن  

يف عدد  يسري على اختالف ما سار عليه يف هذا سيسري عليه يف ذاك، فتشابه املنهيف

 .بزياد  أو نقصان رمع اليتاب العزيز أو ماد  الشع هاتناسب ومدى ؛املصطلحات

ه التسلي  إىل فيبعض اخلطاب احلجاجي ال ميين ال بد من القول إن  

ال يقبل الدحض واحملاجا ، فقد ييون ذلك يف  من  معنى واحد على حنو تاّم

سيما أن قرارات امينه، والالقراء  األوىل لينه من النادر الثبوت له يف فرض مض

بل قد تتقلب مضامني أو بني متلٍق وغريه،  املتلقني قد تتقلب من حني إىل  خر،

ودليل ذلك أن ابن أبي ،  خرنفسه يف مرحلة ثقافية معينة، أو من  من إىل  رِسلامل

على  ((بديع القر ن))املتأخر اإلصبع قد استدرك أبوابًا للفن البديعي يف كتابه 

 األولترسخت له فير  أنه استوفاها مجيعها يف كتابه  قد قارئال الرغ  من أن

 .رالتحري

قيمة احلقيقية الالعملية احلجاجية تقتضي صراعًا  نيًا أو الحقًا يف تبيان ف

لآلراء املسرود  يف احلجاج، وعلى وفق مقتضيات الدراسة فإن قيمة العمل 

بني اإلقناع وعدمه  تتبايُناالصطالحي البن أبي اإلصبع بوصفه مدونة ميتوبة 

الناقد واملعارض على اختالف وجهات  سون دوَرالذين ميار أهل الصناعة استقراءب

احملاِجيف مبعنى أن ، سيما يف الدراسات األدبيةة والالنظر، وهي يف كل األحوال نسبي

معارضة يف  من التلقي نفسه، وممن قانعة أو كثريًا ما جيد أطرافًا  دبييف عمله األ

إدالء حجيف لى يقرأ بعُد يف  من  خر، أو يف بيئة أخرى، فتعمل تلك األطراف ع

وبهذه العمليات احلجاجية املتوالية تزداد األعمال ثراًء  مقنعة يف القبول أو الرد،



 02:7102    مجلة جامعة االنبار للغات واالداب  

 

23 

 

احلجاج من أكثر التقنيات فعالية يف تيوين أفعال النقد وتطور  لذا فإن ،وغناء

 األعمال األدبية.

 

 ـ اخلامتةـ 

بي بن أاالصطالحي الشروع املتفصيل أنواع احلجيف يف بعد االنتهاء من 

  اإلصبع ميين لنا اخلروج جبملة نتائيف نذكر منها:

ثـة استحضـرت   حدي   يف تـثمني اجلهـود الرتاثيـة برؤيـة    ـ متثل الدراسة حماولة جاد

سيما نظرية احلجاج اليت أفدنا منها يف وصف اللغـة احلجاجيـة   املناهيف اللسانية وال

لبـديع  اصـطالحات ا تأصـيل  اهتمامـه علـى    انصّب ،ملشروع متخصصوفاعليتها 

استقرائية اتسمت بالعمق التارخيي من جهة، واجلد  واالبتيـار مـن جهـة    بطريقة 

 أخرى.

 مـا يسـتدعي الـذوقَ   بقـدر  يف مشروعه خماطبة العقل والفير ف املصنِّيستدعي ــ 

إقناع املتلقي مبضامني املاد  اللغوية املعروضة عليـه، فتتحقـق عنـده     بغيَة ؛والعاطفة

 .غاية املوافقة والتأييد

مّينه من تطويع ذلك بأسـلوب إقنـاعي يف   مبقدرته اللغوية وبالغته  املصنِّفــ إن 

مـا كانـت   كّلتوصيل مقاصده إىل متلقيه والتأثري فيه  حبسـب مـا يبتغيـه منهـا، إذ     

، عند التلقي مشوقة كانت حجاجية لغتها أكثر إقناعًا وإفاد األساليب مألوفة سلسة 

مقتضيات املقـام  حبسب  لديهاملرصود   احلجاج فضاًل عن ذلك فقد تنوعت أساليب

  .  على حنو أمثل وما يالئ  عرض املصطلح
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أنـه يفسـر    مبعنىكثر نقده ملا ينقل، ناقاًل عن غريه فحسب، وإمنا  املصنِّفــ مل يين 

، وهو ما ظهـر لـدينا   منها اآلخر ويربهن باالستدالل ويثبت الراجحوالرأي الرأي 

التنـاقض  ك البنـى املنطقيـة  علـى  ملنطقيـة الـيت تعتمـد    احلجيف شـبه ا بنحو جلي يف 

 .وما إىل ذلكوالتماثل  والتعارض

ف جعلته يعي باصطالحاته وأقسـامها  ــ إن النظر  الثاقبة والرؤية العميقة للمصنِّ

والتمييز بينها يف أوجه التشابه واالختالف، مما جعلنا نقف على عد  أمثلة للحجيف 

العالقـات الرياضـية كحجـة اإلدمـاج والتقسـي       ى علـ شبه املنطقيـة الـيت تعتمـد    

 واحلجاج باملقارنة.

ف باالتيـاء علـى جهـود القـدماء يف     على وفق طبيعـة املـاد  املطروحـة للمصـنِّ    ــ 

 مـن صـنف  ي ضـور الفنون جاءت حجيف االتصـال احل  طائفة كبري  منلاالصطالح 

يف لتتـابعي  مـن حجـيف االتصـال ا    فاعليـةً  احلجيف القائمة على بنيـة الواقـع أكثـرَ   

 التوظيف لإلقناع والتأثري يف املتلقي.

دور يف اخلطـاب التـداولي    ــ كان لألدوات اللغوية الرابطـة والبالغيـة الواصـفة   

تقرب سة بطريقة سِل اليت عملت على حتقيق الربط بني احلجيف والنتائيفف للمصنِّ

 .الفير  وتوضح الداللة

ي عنـد  نواع احلجيف تأثريًا يف املتلقـ أوى تعد احلجيف املسسسة على بنية الواقع أقــ 

 .فيسهل إدراكها وفه  النتائيف املقصود  ،ألنها تستمد من الواقع والتجربة ف؛املصنِّ

احلجاج بالقول يرمي عاد  إىل ممارسة اإلقناع على طائفة معينـة مـن املـتلقني، إال    ــ 

اإلقناع فحسـب،  اإلفحام ووإمنا يوظف  ليات ألجل  ،هل  بتقبل نتائجه أنه غري ملزٍم
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حبجـاج خمـالف، وهـذا مـا ميـنح       مبعنى أن هل  اخلري  يف القبـول أو الـرفض والـردّ   

 وتطورها. الدراسات فاعليتها

 

 ـ اهلوامش ـ

                                      
 . 16: حنلة  فاق جديد  يف البحث اللغوي املعاصر، أمحد حممود  (1)

اإلرسالية اإلشهارية  ينظر: اسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي، دراسة تداولية يف  (2)

 .692: العربية، د. بلقاس  دفة
 . 692: املصدر نفسه  (3)
البديع الذي عناه ابن أبي اإلصبع يف مصنَّفيه ال ميثل القس  الثالث من   (6)

البالغة إىل جانب املعاني والبيان، وإمنا عنى بالبديع املفهوم املعهود عند 

 كلها.السابقني الذي يتمثل بالفنون البالغية 

 . 92ـ  88مقدمة احملقق: ابن أبي اإلصبع، ينظر: بديع القر ن،    (5)

ابن أبي ، يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجا  القر ن ينظر: حترير التحبري  (4)

، والنقد عند ابن أبي اإلصبع املصري، د.محود 57مقدمة احملقق: اإلصبع، 

 . 63ـ  62حسني يونس: 

، والتذييل، تتمي والاالحرتاس، : ق بينها وبني التيميلاملصطلحات اليت فر  (7)

 .واالستقصاء ،والتمزييف، واالفتنان، واإلدماجوالتعليق، والتميني، واإليغال، 

 . 15بديع القر ن:   (8)
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، والنقد عند أبي اإلصبع املصري: 93ـ  92ينظر: بديع القر ن، مقدمة احملقق:   (9)

62 . 

، واألبواب: التلفيف، والتفصيل، واإلجلاء، 93قق: بديع القر ن، مقدمة احمل  (10)

والتنظري، والزياد  اليت تفيد اللفظ فصاحة وحسنًا، والتفريق واجلمع، 

 . والرمز واإلمياء

حممد سامل ولد د. مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصر ،   (11)

 . 54األمني: 

 .  62: ات، د. عبد اهلل صولةيف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيق  (12)

 . 28حجاجية الشروح البالغية وأبعادها التداولية، قوتال فضيلة:   (13)

 . 28املصدر نفسه:   (16)
 أي كتابه: ))البديع يف نقد الشعر(( .  (15)

 .13، وينظر: بديع القر ن: 91حترير التحبري:   (14)

 . اليتاب مفقود مل ُيعثر عليه  (17)

 .13وينظر: بديع القر ن:  ،91ري: حترير التحب  (18)
أبي متام  شعر ، واملوا نة بني153ينظر: نقد الشعر: قدامة بن جعفر:   (19)

 .1/139والبحرتي، اآلمدي:

 . 196حترير التحبري:   (20)

 . 164ينظر: نقد الشعر:   (21)

 .168ـ  167: حترير التحبري  (22)
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حممد سامل ولد د.  النقد املعاصر،احلجاج يف البالغة املعاصر ، حبث يف بالغة   (23)

 . 128 :األمني

، 392نو: غيك شارودو ودومينيك منرينظر: معج  حتليل اخلطاب، بات  (26)

 . 50وحجاجية الشروح البالغية: 

 . 85ينظر: النيت يف إعجا  القر ن، الرماني:   (25)
 . 133ـ  132ينظر: نهاية اإلجيا  يف دراية اإلعجا ، فخر الدين الرا ي:   (24)
 . 18 ـ 17 بديع القر ن:  (27)
 . 19: املصدر نفسه  (28)

 . 96وينظر: حترير التحبري:  ،15ـ  16: بديع القر ن  (29)

 . 56ـ  53ينظر: حجاجية الشروح البالغية:   (30)
 . 363، وبديع القر ن: 414حترير التحبري:   (31)

 . 342حترير التحبري:   (32)

 . 59حجاجية الشروح البالغية:   (33)

 . 200حترير التحبري:   (36)

 . 633: املصدر نفسه  (35)
 . 42ينظر: حجاجية الشروح البالغية:   (34)
 . 268ـ  267حترير التحبري:   (37)
 . 47ينظر: حجاجية الشروح البالغية:   (38)

 .58ينظر: البديع، ابن املعتز:   (39)
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 . 87حترير التحبري:   (60)

 . 13: بديع القر ن: ، وينظر91حترير التحبري:   (61)

 . 65يف نظريات احلجاج، دراسات وتطبيقات:   (62)

 . 620حترير التحبري:   (63)

 . 64يف نظرية احلجاج، دراسات ومنطلقات:   (66)

 . 206: ، د. سامية الدريديبهيلاظر: احلجاج يف الشعر العربي، بنيته وأسين  (65)

 . 2/50شيق القريواني: ينظر: العمد  يف حماسن الشعر و دابه، ابن ر  (64)

 . 265حترير التحبري:    (67)

 . 165: لشبعاناحلجاج واحلقيقة و فاق التأويل، د. علي ا  (68)

 . 68يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات:   (69)

 . 3ينظر: بديع القر ن:   (50)

 . 68ينظر: نظرية احلجاج، دراسات ومنطلقات:   (51)

 .176ـ  172لقوايف، اخلطيب التربيزي: ينظر: اليايف يف العروض وا  (52)

 . 12ينظر: البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ:   (53)

 . 106ـ  103حترير التحبري:   (56)

 . 213، بنيته وأساليبه: احلجاج يف الشعر العربي  (55)

 . 685ـ  683حترير التحبري: ينظر:   (54)

 . 136ينظر: حجاجية الشروح البالغية:   (57)
 . 101رير التحبري: حت  (58)
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 390: املصدر نفسه  (59)

 . 289: املصدر نفسه  (40)

 . 131: املصدر نفسه  (41)

 . 189: املصدر نفسه  (42)
 . 156: املصدر نفسه  (43)
 . 134حجاجية الشروح البالغية:   (46)
 . 216: ، بنيته وأساليبهاحلجاج يف الشعر العربي  (45)

 . 69ات وتطبيقات: ينظر: يف نظرية احلجاج، دراس  (44)

 . 50: املصدر نفسهينظر:   (47)
 . 232حترير التحبري:   (48)
 . 115: املصدر نفسه  (49)
 . 50يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات:   (70)

 .  144ينظر: حجاجية الشروح البالغية:   (71)

 . 520 حترير التحبري:  (72)

 . 223: بهيلاته وأسبني ،احلجاج يف الشعر العربي  (73)

 . 201بديع القر ن:   (76)

 . 127: املصدر نفسه  (75)
 . 626: حترير التحبري  (74)

 . 225: بهيلابنيته وأس ،احلجاج يف الشعر العربي  (77)
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 . 383حترير التحبري:   (78)

 . 136: املصدر نفسه  (79)
 . 333: املصدر نفسه  (80)

على طلب القاضي ألف ابن أبي اإلصبع كتابه ))حترير التحبري(( بناء   (81)

شرف الدين أبي احلسن القاضي الفقيه جالل الدين امليرم أبي احلسن 

 . 57هـ( ينظر: مقدمة احملقق: 460موس بن سناء امللك، سنة )

 . 200حجاجية الشروح البالغية:   (82)

 . 13ـ  6، وبديع القر ن: 91ـ  87ينظر: التحرير والتحبري:   (83)

 . 230: بهيلابنيته وأس ،احلجاج يف الشعر العربي  (86)

 . 157احلجاج واحلقيقة و فاق التأويل:   (85)

 . كتابه: ))احلي  واألمثال((  (84)
 . 218ـ  217التحبري والتحرير:   (87)

 . 212: املصدر نفسه  (88)

 . 629، و604: املصدر نفسهينظر:   (89)

 . 210حجاجية الشروح البالغية: ينظر:   (90)

 . 305حترير التحبري:   (91)

  . 106 مروان ابن أبي حفصة: شعر  (92)

 . 239حترير التحبري:   (93)
 . 53يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات:   (96)
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 . 219حترير التحبري:   (95)

 . 225ينظر: حجاجية الشروح البالغية:   (94)

 . 661حترير التحبري:   (97)

 . 228حجاجية الشروح البالغية:   (98)

 . 321: حترير التحبري  (99)

 . 198: املصدر نفسه  (100)

 . 145احلجاج واحلقيقة و فاق التأويل:   (101)

، د. مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاجعندما نتواصل نغري،   (102)

 . 96: عبد السالم عشري

 . 56يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات:   (103)

 . 643حترير التحبري:   (106)

 . 26رس الفلسفة، مليية غبار و خرون: احلجاج يف د  (105)

 . 690ـ  689حترير التحبري: ، وينظر: 206ـ  203بديع القر ن:   (104)

 . 55يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات:   (107)

 . 91حترير التحبري:   (108)

 . 92: املصدر نفسه  (109)
 . 93: املصدر نفسه  (110)
 . 63 النقد عند ابن أبي اإلصبع املصري:  (111)

 . 271: حترير التحبري  (112)
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 . 270: املصدر نفسه  (113)
 . 329: املصدر نفسه  (116)

 . 676: املصدر نفسه  (115)

 . 150: املصدر نفسه  (114)

 . 173احلجاج واحلقيقة و فاق التأويل:   (117)

 . 153حترير التحبري:   (118)

 .  103عشراوي: الاجلليل عبد ينظر: احلجاج يف اخلطابة النبوية،   (119)

 . 179سور  البقر : من اآلية:   (120)

 . 648حترير التحبري:   (121)

 . 94بديع القر ن:   (122)

 . 370: حترير التحبري  (123)

عبد الر اق قضايا وظواهر ومناذج، د. الشاهد الشعري يف النقد والبالغة،   (126)

 . 27صاحلي: ال

 . 755البيتان ينسبان إىل ذي الرمة، ينظر: ديوانه:   (125)

 . 239حترير التحبري:   (124)

 . 280ـ  279حجاجية الشروح البالغية:   (127)

 . 174احلجاج واحلقيقة و فاق التأويل:   (128)

 . 366حترير التحبري:   (129)

 . 244: املصدر نفسه  (130)
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 . 364: املصدر نفسه  (131)

 . 340: املصدر نفسه  (132)

ية بحسن حنن عبد الرمحضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظر ،   (133)

 .  302امليداني: 
 . 303: املصدر نفسه  (136)

 . 241ـ  240حترير التحبري:   (135)
 . 288بديع القر ن:   (134)
 . 92ـ  91: حترير التحبري  (137)
 . 55، مقدمة احملقق:  املصدر نفسه  (138)
 . 87، و83: املصدر نفسه  (139)
 . 96: املصدر نفسه  (160)

 

 املصادر واملراجع ــ 

 ر ن اليري .القـ 

 

ـ  فاق جديد  يف البحث اللغوي املعاصر، أمحد حممود حنلة، دار املعرفة اجلامعية، 

 م.2002اإلسيندرية، 

هـ( اعتنى بنشره: إغناطيوس كراتشقوفسيي، دار 294البديع، ابن املعتز )تـ 

 م.1982، 3املسري ، بريوت، طـ
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ق: د. أمحد أمحد حنفي، ود. هـ( حتقي586ـ البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ )ت

حامد عبداحلميد، مراجعة: األستاذ إبراهي  مصطفى، اجلمهورية العربية 

 املتحد ، و ار  الثقافة واإلرشاد القومي )د.ت( .

هـ( حتقيق: حنفي حممد شرف، 456املصري )ت ابن أبي األصبعـ بديع القر ن، 

 نهضة مصر للطباعة والنشر، )د.ت(.

  صناعة الشعر والنثر وبيان إعجا  القر ن، ابن أبي األصبعحترير التحبري يفــ 

هـ( حتقيق: د. حنفي حممد شرف، اجلمهورية العربية املتحد ، 456املصري )ت

 ، )د.ت(.1اجمللس األعلى للشسون اإلسالمية، طـ

د. حممد سامل حممد ـ احلجاج يف البالغة املعاصر ، حبث يف بالغة النقد املعاصر، 

 م. 2008، 1ة، دار اليتاب اجلديد املتحد ، بريوت، طـاألمني الطلب

احلجاج يف اخلطابة النبوية، عبد اجلليل العشراوي، عامل اليتب احلديث، األردن، ـ 

 م.2012، 1طـ

 م.2004احلجاج يف درس الفلسفة، مليية غبار و خرون، أفريقيا الشرق، املغرب، ـ 

. سامية الدريدي، عامل اليتب احلجاج يف الشعر العربي، بنيته وأساليبه، دـ 

 م.2011، 2احلديث، األردن، طـ

احلجاج واحلقيقة و فاق التأويل، يف مناذج ممثلة من تفسري سور  البقر ، حبث يف ـ 

األشيال واالسرتاتيجيات، د. علي الشبعان، دار اليتاب اجلديد املتحد ، 

 م.2010، 1بريوت، طـ

 م.1946، 1، طـدمشقباعة والنشر، ـ ديوان ذي الرمة، امليتب اإلسالمي للط
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الشاهد الشعري يف النقد والبالغة، قضايا وظواهر ومناذج، د. عبد الر اق ـ 

 م2010الصاحلي، عامل اليتب احلديث، األردن، 

، 3حتقيق: د. حسني عطوان، دار املعارف، مصر، طـ ،شعر مروان ابن أبي حفصةـ 

 )د.ت(.

ناظر ، عبد الرمحن حسن حنبية امليداني، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملـ 

 م.1993، 6دار القل ، دمشق، طـ

هـ( حتقيق: 654العمد  يف حماسن الشعر و دابه ونقده، ابن رشيق القيواني )تـ 

 م .1981، 5حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت، طـ

واحلجاج، د. عبد  عندما نتواصل نغري، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصلـ 

 م.2004السالم عشري، أفريقيا الشرق، املغرب، 

يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات، د. عبد اهلل صولة، مسييلياني للنشر، ـ 

 م.2011، 1تونس، طـ

هـ( حتقيق: احلساني 502اليايف يف العروض والقوايف، اخلطيب التربيزي )تـ 

 م.1996، 3طـحسن عبد اهلل، ميتبة اخلاجني، القاهر ، 

ـ معج  حتليل اخلطاب، باتريك شارودو ودومينيك منغنو، ترمجة: عبد القادر 

، 1املهريي، ومحادي صمود، دار سيناترا، املركز الوطين للرتمجة، تونس، طـ

 م.2008

هـ( حتقيق: السيد أمحد صقر، 370ـ املوا نة بني شعر أبي متام والبحرتي، اآلمدي )ت

 )د.ت( . ،6دار املعارف، مصر، طـ
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هـ( حتقيق: د. حممد عبد املنع  خفاجي، دار 337نقد الشعر، قدامة بن جعفر )تـ 

 اليتب العلمية، بريوت، )د.ت(.

النقد عند أبي اإلصبع املصري، د. محود حسني يونس، منشورات اهليئة العامة ـ 

 م.2010، 1السورية لليتاب، و ار  الثقافة، دمشق، طـ

ضمن ثالث رسائل يف إعجا   هـ(386الرماني )ت النيت يف إعجا  القر ن،ـ 

القر ن، حتقيق: حممد خلف اهلل، ود. حممد  غلول سالم، دار املعارف، مصر، 

 م.1974، 3طـ

هـ( حتقيق: د. نصر اهلل 404نهاية اإلجيا  يف دراية اإلعجا ، فخر الدين الرا ي )تـ 

 م.2006، 1حاجي مفيت أوغلى، دار صادر، بريوت، طـ
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