الجامعة المستنصرية  -مجلة كلية التربية .............2022.........العدد األول
البالغية قراءة في نصوص كتاب زهر اآلداب وثمر األلباب
الحجاجي في األساليب
البعد
ّ
ُ
ّ
اني (ت453ه)
ُ
صر ّ
للح ْ
ي ال َق َ
يرو ّ
حيدر جبار كاظم

أ.م.د .بشرى عبد الرزاق محمد

العربية /لغة
كلية التربية /قسم اللغة
ّ
الجامعة المستنصريّةّ /
mareoma244@gmail.com
mailto:dr.bushraalathari@uomustansiriyah.edu.iq

الخالصة

ّالبعد ّالحجاجي ّفي ّاألساليب ّالبالغية ّالواردة ّفي ّالنص ّالتراثيّ ّالعربيّ ّعن ّطريقّ
تتلخّص ّفكرة ّهذا ّالبحث ّفي ّمحاولة ّبيان ُ
هرّاآلدابّوثمرّاأللبابّللحصريّالقيروانيّ(ت453ه))ّ،وهيّ
مقاربةّنصوصّواح ٍدّمنّأهمّالكتبّالتراثيةّاألدبيةّ،وهوّكتابّ(ز
ْ
مقاربةّتداوليةّحجاجيةّتكشفّعنّالوظيفةّالحجاجيّةّالتيّتضطلعّبهاّأبرزّاألساليبّالبالغية ّالمستعملةّفيّنصوصّالكتابّ،

السيماّالمجازيةّمنهاّ ،ليتبينّأن ّالنص ّالتراثي ّالعربيّ ّيمتلكّالقدرةّعلىّاستيعابّالنظرياتّاللسانيةّالحديثةّعلىّمستوىّالتنظيرّ
والتطبيقّ،إذاّماّعلمناّأنّهذّالنظريّاتّوضعتّمنّأجلّدراسةّاللغاتّالطبيعيةّفيّبيئاتهاّالمتنوعةّ .
المفتاحية :ال ِحجاجّ،حجاجيةّاألشكالّالمجازيةّ،زهرّاآلدابّ،الحصريّالقيروانيّ.
الكلمات
ّ
ّ

The argumentative dimension in the rhetorical methods, a reading in the texts of the book
)“Zuhr al-Adab wa Thimr al-Albab” by al-Husari al-Qayrawani (d. 453 AH
Haider Jabbar Kazem
Prof. Bushra Abdul Razzaq Muhammad
Al-Mustansiriya University/College of Education/Arabic Language Department
Summary
The idea of this research is summarized in an attempt to explain the argumentative dimension in
the rhetorical methods contained in the Arab heritage text by approaching the texts of one of the
most important literary heritage books, which is the book (Zuhr al-Adab wa Thamar al-Albab by alHusari al-Qayrawani (d. 453AH)), which is a pragmatic approach that reveals the pilgrimage
function carried out by the most prominent metaphorical methods used in the texts of the book, to
show that the Arab heritage text has the ability to absorb modern linguistic theories at the level of
theory and application, especially that these theories were developed for the study of natural
languages in their diverse environments.
Keywords: pilgrims, pilgrims of figurative forms al-Husari al-Qayrawani .
مفهوم الحجاج في ال ّدرس الحديث:
ِ
ٍ
ّالمجال ّالّ
ق
حّمفهوم
بينّ:ضرب ّالّيبر
ّّينحصرّمفهومّالحجاجّفيّالدراساتّالحجاجيةّبينّضر
هّحدود ّالمنطقّوهوّمفهومّضي ُ
َ
ُ
ٍ
َّ
جةّ.وضرب ّذيّمجالّأوسعّ،ينعقدّفيهّ
ّفيّالمحاج
ُّعّالبعدّاالستداللي
يعدوّأنّيكونّمراد ًفاّللبرهنةّو
َ
هّيعنىّبتتب ُ
االستداللّ،أيّأن ُ

األمرّعلىّدراسةّالتقنياتّالبيانيةّواللغويةّالتيّتبعثّالسامعّأوّالقارئّإلىّاإلذعانّ.وقدّتلقَّفّالفالسفةّواألصوليونّوالبالغيّونّ
ٌّ
اّبالغياّفلسفيًّاّلغويًّاّفيّالعصرّالحديث)ّ، (1
صهّ،حتىّاستوىّدرس
ّبالعنايةّ،كل ّيجذبهّنحوّتخص
قديماّوحديثًاّالدرسّالحجاجي
ً
ً
ً
)(2
ِ
َّ
ّ،الذيّيعنيّفن ّاستعمالّ
وقدّاختارّالدكتورّعبدّاهللّصولهّمصطلحّ(الحجاج)ّلترجمةّالمصطلحّالفرنسيّ()Argumentation

ّبدءا ّمنّ
ّ،والّيكادّهذاّالمعنىّيبعد ّعنّالمعنىّاللغوي ّللحجاجّفيّالعربية ًّ
الحججّواالعتراضّبهاّللوصول ّإلى ّنتيجةّمعينة)ّ (3
ِ
انتهاء ّبمعناه ّالمعجمي ّالدال ّعلى ّالمنازعة ّمع ّاآلخر ّفي ّطلبّ
صيغته ّالصرفية ّ(فعال) ّالدالة ّعلى ّالمشاركة ّمع ّاآلخرّ ،و ً
الحجة)ّ .(4
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ِّ
ةّلاللتباسّ،ومنّثم ّفقدّتباينتّتعريفاتهّمنّ
ف ّالحجاجّد اخلهاّفقدّباتّمفهومهّمنّالمفهومات ّالمثير
ونظر
َّ
اّلتباينّالعلومّالتيّوظ َ
ً

)(5
ٍ
ِّ
يف ّالتاليّالذيّأوردهّالدكتورّطهّعبدّ
حقل ّإلىّآخرّ(المنطقّ،الرياضياتّ،البالغةّ،الفلسفة)...
ّ،ويمكنّأنّيلخصّلناّالتعر ُ

ّمفهوم ّالحجاج ّاللساني ّالطبيعيّ ،إذ ّيعرفه ّبأنه ّ((تلك ّالخطوات ّالتي ّيحاول ّبها ّالفرد ّأو ّالجماعة ّأن ّتقود ّالمستمع ّأوّ
الرحمن
َ

المخاطَب ّإلى ّتبنيّموقفّمعينّوذلكّباالعتمادّعلى ّتمثالتّحجاجيةّذهنيةّمجردةّأوّحسيةّملموسةّتهدفّإلىّالبرهنةّعلىّ
صالحيةّرأيّأوّمشروعيته)))ّ .(6

وتكمن ّعالقة ّالتداولية ّبالحجاج ّبوصف ّهذا ّاألخير ّ((فعالية ّخطابية ّتداولية ّتواصلية ّتنهض ّعلى ّما ّبين ّأطراف ّالخطاب ّمنّ

(قواسمّمشتركة)ّفالحجاجّجزءّالّيتجزءّمنّالدرسّالتداوليّغيرّأنهّيختصّبدراسةّتقنياتّالتأثيرّويستهدفّاإلقناع)))ّ .(7
ّ

المجال البالغي للحجاج:
ّّقد ٌّ
مّكلّمنّ(بيرلمان)ّو(تيتكاه)ّنظريتهماّالبالغيةّالجديدةّجاعَلينّمنّالحجاجّنظري ًةّموا ِفقةّللبالغةّوحصراهاّفيه)ّ،(8فقدّجعالّ
موضوعّالحجاجّيتمثلّفيّ((درسّتقنياتّالخطابّالتيّمنّشأنهاّأنّتؤديّباألذهانّإلىّالتسليمّبماّيعرضّعليهاّمنّطروحاتّ،

)(9
ّ،أماّغايةّالحجاجّعندهماّفهيّ((أنّيجعلّالعقولّتذعنّلماّيطرحّعليهاّمنّآراءّ،أوّأنّ
أوّأنّتزيدّمنّدرجةّذلكّالتسليم))
ُ
ق ّفيّجعلّ ِح َّدةّاإلذعانّتقوىّدرجتهاّلدىّالسامعينّبشكلّيبعثهمّعلىّالعملّ
تزيدّمن ّدرجةّذلكّاإلذعانّ،فأنجعّالحجاجّماّوفِّ َ

ق ّعلى ّاألقل ّفي ّجعل ّالسامعين ّمهيئين ّللقيام ّبذلك ّالعمل ّفي ّاللحظةّ
المطلوب ّ(إنجازه ّأو ّاإلمساك ّعنه)ّ ،أو ّهو ّما ّوفِّ َ

المناسبة)))ّ .(10

مّفيهّالحججّمنّأهمّّالمعاييرّالتيّتُ ِ
ّوجعلّ(بيرلمان)ّالسياقّالقوليّواألسلوبّالبالغي ّالذيّتُ َّ
كسبّهذهّالحججّقوتهاّ،لذاّفقدّ
قد
ُ

اّكبيراّفيّتحقيقّاإلقناعّوالتأثيرّ ،بوصفهاّموجهاتّتعبيريةّذاتّأثر ّحجاجيّمهمّ)ّ.(11فهوّيذهبّ
أوالهاّأهمي ًةّكبيرة؛ّألن
ّلهاّدور ً
ً
ٍ
َّ
إلىّأن َّ
َّ
ّمبحث ّمنّمباحثهّالتيّاختصتّ
نةّ،ولذلكّنجدهّيختمّكل
ىّأوّيترجمّأسلوبيًّاّفيّوجهّمعينّأوّوجوهّمعي
ّكل ّحجاجّيتجل
ُ
بتحليلّالتقنياتّالحجاجيةّوتفسيرهاّباإلشارةّإلىّصورةّأوّصورّمنّالصورّالبالغيةّالمرتبطةّبها)ّ .(12

الحجاجّ،وبخاصةّ(أولفيّروبول)ّالذيّيرىّ
هّهذاّالذيّطابقّفيهّبينّالبالغةّو
ّ
لمان)ّفيّتصور
افق
َّ
ُ
ّوقدّو َ
ّالعديدّمنّالبالغيينّ(بير َ
ُّ
َّ
ّللخطابّتعدّ
ُّّ
ةّ،فكل ّصورةّمنّصورّاألسلوبّالبالغي
ّالبالغةّلمّتعدّلباساّخارجيًّاّللحجاجّ،بلّهيّمنتميةٌّإلىّبنيت ِه ّالخاص
أن
ً
استدالال ّقائمين ّعلىّ
ّمثالّ ،إذ ّإنهما ّيمثالن ّحجةً ّو
حالةًّ ّخاصةً ّمن ّحاالت ّال ِحجاجّ ،كما ّهي ّالحال ّفي ُّّ
ً
ّالسخرية ّواالستعارة ً
ا/فناّ
المقايسةّالمكثفةّ،ويساهمانّمساهمةّفاعلةّفيّالقوةّاإلقناعيةّللحجاج)(13؛ّلذا ّ
فالحجاجّ،علىّوفقّهذهّالرؤيةّ،ليسّ((علم ً
ً
يوازي ّالبالغةّ ،بل ّهو ّترسانة ّمن ّاألساليب ّواألدوات ّالتي ّيتم ّاقت ارضها ّمن ّالبالغة ّ(ومن ّغيرهاّ ،كالمنطق ّواللغة ّالعاديةّ،)...
ولذلكّفمنّاليسيرّالحديثّعنّاندماجّالحجاجّمعّالبالغةّفي ّكثيرّمنّاألساليبّ.ولماّكانّمجالّالحجاجّهوّالمحتملّوغيرّ

َّ
المؤكدّوالمتوقَّعّ،فقدّكانّمنّمصلحةّالخطابّالحجاجي ّأنّيقويّطرحهّباالعتمادّعلىّاألساليبّالبالغيةّوالبيانيةّالتيّتُظهرّ
المعنىّبطريقةّأجلىّوأوقعّفيّالنفس))).(14
ّفاألساليب ّالبالغية ّال ّتقتصر ّعلى ّوظيفتها ّالجمالية ّالتي ّتدخل ّفي ّسياق ّالبالغةّ ،بل ّقد ّيتم ّعزلها ّعن ّهذه ّالوظيفة ّلتؤديّ
وظيفةًّأخرىّتقومّعلىّاإلقناعّواالستداللّوهوّماّيدخلّفيّاهتمامّالبحثّالحجاجيّ،فمماّالّخالفّفيهّأنّّمعظمّهذهّاألساليبّ
تمتلك ّمزية ّالتحول ّآلداء ّأغر ٍ
ّفضال ّعن ّسمتها ّالجماليةّ
ّووظائف ّتواصلي ٍةّ ،ولتحقيق ّمقاصد ّحجاجية ّوإلفادة ّأبعاد ّتداولية.
اض
ً
َ
التيّتميزهاّمنّغيرهاّمنّأساليبّالقول)،(15وهذهّالسمةّالجماليةّقادرةّعلىّإثارة ّمشاعرّالمخاطَبّواثارةّوجدانهّ،فالمتكلمّيتوسلّ
بهاّلتحقيقّغايتهّمنّالخطابّ،وقيادةّمخاطَبهّإلىّفكرةّمعينةّأوّرأيّماّ،وتوجيهّسلوكهّنحوّماّيريدهّويصبوّإليهّ،يحصلّهذاّ
إذاّماّاستطاعّإضافتهاّإلىّحج ٍج ّمتنوعةّوعالقاتّحجاجيةّتربطّالكالمّبدق ٍة ّوتصلّبينّأجزائهّ،فالّغنىّللحجاجّعنّاألساليبّ
َّ
ة؛ّألنّهذهّالقيمةّترفدّالعمليةّاإلقناعيةّوتُيسرّعلىّالمتكلمّماّيسعىّإليهّلولوجّعوالمّالمخاطَبّ
البالغيةّوماّتوفرهّمنّقيمةّجمالي

الفكريةّوالشعورية)ّ .(16
ّ
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حجاجية اًلستعارة:
أواًلّ:
ّ
ّكبير ّبوصفها ّخصيصة ّمن ّأهم ّالخصائص ّالجوهرية ّللغات ّالطبيعيةّ،
ّاهتماما ًا
اهتم ّالدارسون ّفي ّالعصر ّالحديث ّباالستعاّرة
ً
نوعاّمنّأنواعّ
فحظيتّباهتمامّاللغويينّوالبالغيينّوالمناطقةّوالفالسفةّواألدباءّوعلماءّالنفسّوغيرهمّ،ولمّتَ ُع ِد ّاالستعارةّعندهم ً
)(17
ّ.وقديماّعرفّعبدّالقاهرّالجرجاني ّ(ت471هـ)ّاالستعارةّبقوله((ّ:أنّ
األشكالّالبالغيةّالمنتميةّإلىّالزخرفّاللفظي ّوالبيانيّ
ً
ّالمشبَّه ّوتُجرَيه ّعليه)))ّ ،(18ويعد ّتصورّ
ّالمشبَّه ّبه ّفتعيره ُ
تريد ّتشبيه ّالشيء ّبالشيء ّفتدع ّأن ّتفصح ّبالتشبيه ّوتظهره ّإلى ّاسم ُ

نّسبقهّمنّالبالغيينّ،فهيّعندهّ((ضربّ
ّالذيّاصطبغتّبهّلدىّم
اّمعارضاّللتصورّاللفظيّ ّالبديعي
الجرجاني ّلالستعارةّتصوًر
ٌ
ً
َ
منّالتشبيهّ،ونمطٌّمنّالتمثيلّ،والتشبيهّقياسّ،والقياسّيجريّفيماّتعيهّالقلوب،وتدركهّالعقولّ،وتستفتيّفيهّاألفهامّواألذهانّ،الّ

األسماعّواآلذان)))ّ،(19وبحسبّهذهّالرؤيةّفإن ّحجاجيةّاالستعارة ّتكمنّفيّفاعليةّتأثيرهاّفيّاألفهامّواألذهانّ،وتُميزهاّمن ّنوٍعّ

كونّتالعباّباأللفاظّ .
آخرّمنّاالستعارةّينحصرّأثرهّفيّالتزيينّاللفظيّوالبديعيّوالّيعدوّأنّي
ً

َّ
أنّعد ّالعالقةّاالستعاريةّاإلنموذجّاألمثلّللعالقةّالمجازيةّ،
ّّولقدّأقر ّالدكتورّطهّعبدّالرحمنّبأهميَّةّاالستعارةّالحجاجيةّبعدّ

ّاألصل ّفيّالحجاج)((ّ (20فالّحجاجّبغيرّمجاز)))ّ،(21وعد ّفاعليةّاالستعارةّالحجاجيةّفيّكونها((أدعىّمنّ
جاعال ّمنّالمجاز
ً
َ
الحقيقةّلتحريكّهمةّالمستمعّإلىّاالقتناعّبهاّوااللتزامّبقيمها؛ّفالمستعيرّيقصدّأنّيغيرّالمقاييسّالتيّيعتمدهاّالمستمعّفيّتقييمّ
فّسبيال ّعلىّ
الواقعّوالسلوكّ،وأنّيتعرفّالمستمعّعلىّهذاّالقصدّمنهّ،وعلىّمعنىّكالمهّوماّيلزمّعنهّ،وأنّيكونّهذاّالتعر
ً

قبولّخطابهّوإلقبالهّعلىّتوجيهه)))ّ ّّّ.(22

ّوثيقا ّبمفهوم ّالسلم ّالحجاجيّ ،الذي ّهو ّمن ّالمفهومات ّالرئيسة ّفي ّالنظريةّ
وهذا ّما ّجعل ّاالستعارة ّالحجاجية ّترتبط ّارتبا ً
طا ً

ّويعرف ّهذا ّالمفهوم ّبأنه ّمجموعة ّليست ّفارغة ّمن ّاألقوال ّمرتبطة ّبعالقة ّترتيبية ّومستوفية ّللشرطينّ
الحجاجية ّعند ّ(ديكرو)ُ ،

اآلتيينّ :

األولّ :إن َّ
ّكل ٍ
ّقول ّيقع ّفي ّمرتبة ّمن ّالسُّلم ّيلزم ّعنه ّما ّيقع ّدونهّ ،بحيث ّتلزم ّعن ّالقول ّالموجود ّفي ّالطرف ّاألعلى ّاألقوالّ

األخرىّجميعها.

والثانيّ:إن َّ
ّكل ٍ
َّ
ّماّيعلوهّيكونّدليالّأقوى).(23
نّ،فإن
ّكانّدليالّعلىّمدلولّمعي
ّقولّفيّالسلمّالحجاجي
ً
ً
فعندماّتقومّعالقةّترتيبيةّمعينةّبينّحججّتنتميّإلىّفئةّحجاجيةّماّ،فإن ّهذهّالحججّتنتميّعندئ ٍذ ّإلىّالسلمّالحجاجي ّنفسهّ،

ُّ
َّ
الّيصحّالعكسّ،
تيجةّ(ن)ّ،فهذاّيستلزمّأنّالقولينّ(ب)ّأوّ(د)ّاللذينّيعلوانهّدرج ًةّيؤديانّإليهاّ،و
فإذاّكانّالقولّ(أ)ّيؤديّإلىّالن

فإذاّأخذناّاألقوالّاآلتيةّ ّ:

 .1حصلّزيدّعلىّشهادةّالبكلوريوس ّ
 .2حصلّزيدّعلىّشهادةّالماجستير ّ
 .3حصلّزيدّعلىّشهادةّالدكتوراه ّ

نّحججاّتخدمّنتيج ًة ّواحدةًّمنّقبيلّ(كفاءةّزيدّالعلميةّأوّتفوقهّفيّالدراسة)ّ،فهيّتنتميّإلىّالفئةّالحجاجيّةّ
فهذهّاألقوالّتتضم
ً

ّ،بيدّأن ّالقولّاألخيرّسيكونّفيّأعلىّدرجاتّالسلمّالحجاجي َّ
َّ
؛ّألن ّحصولّزيدّ
نفسهاّ،وكذلكّتنتميّإلىّالسلمّالحجاجي ّنفسه
علىّالدكتوراهّيمثلّأقوىّدليلّعلىّكفاءةّزيدّالعلميةّ،فهوّيستلزمّالحجتينّاألخريتينّ،ويمكنّالترميزّلهذاّالسلمّباآلتي)ّ :(24
ن=ّكفاءةّزيدّالعلمية ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّد

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّب

ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّالدكتوراه ّ
ّالماجستير

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأّّّّّّّّّّالبكلوريوس ّ
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ة؛ّنظراّالمتالكهّقوةًّحجاجيةًّتفوقّماّ
ّغالباّماّيردّفيّأعلىّالسلمّالحجاجيّمقارنةًّباألقوالّغيرّاالستعاري
ّوالقولّاالستعاري ً
ً

يمتلكهّغيرهّمنّاألقوالّ،لذاّجاءّترتيبهّفيّأعلىّالسلمّالحجاجيّ)ّ،(25وهذاّماّلمسناهّفيّنصوصّزهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ،التيّ

منهاّالنصّاآلتيّ :
يخّالسيدّ،
َّّ
َّّ
هاّالش
ُّّ
ّ،فقالّلهّ:أي
قدّكانّلهّعليهّو ْعد
ابي ّ
ل ّعليهّأعر ٌّّ
دقةّ:كناّعندّأبيّعبيدّاهللّ،فدخ َّ
َّّ
َّ
محمدّبنّص
بن ّ
اهلل ّ ُّ
بيد ّ ِّ
ع ُّ
قال ّ ُّ
(( َّ
َ
بّعلىّ َّكرِّمكّ،و ِ
جحّثالثاًّ،أقُ ْدّ
ّ،فاجعلّ ُّّ
ِّ
ِّ
ك؛ّوقدّمضىّليّموعدان
قدِّر
أستعينّعلىّنع ِّمكّّبِ ّْ
ُّ
ّمجِّدكّ،و
اش َّ
اهللّأتَ َس َّّ
إنّيّو ِّ
أستوطئّفر َ
الن َ
حُ
ةّ،باديّاألوضاح.(26)))...
فيّالعربّشادخّالغُّّر
لكّالش ْك َّرّ
ُّّ
َ
َ
ٍ
زّوعدّقدّوعدهّبهّأبوّعبيدّاهلل؛ّلذاّ
سعىّاألعرابيّإلىّالتأثيرّفيّالمخاطَبّودفعهّإلىّاالستجابةّإلىّطلبهّ،فهوّفيّصددّاستنجا
َّ
َّ
هاّأبلغّمنّالحقيقةّفيّتحقيقّماّيبتغيه؛ّ((ألن ّاستعمالّاالستعارةّمنّقبلّالمتكلمّ
؛ّلثقتهّبأن
استعملّاالستعارةّالحجاجيةّغيرّمرٍة

ِّ
ّالمحاجج ّوالتأثير ّفيه؛ ّلجعله ّمع ّأو ّضد ّالقضيةّ
المحاج ّيكون ّلغاية ّفي ّنفسه ّ–أي ّمقصودة ّ -من ّأجل ّجذب ّانتباه ّالمتلقي
َ

المطروحةّ،هذاّمنّجهةّ،ومنّجهةّأخر َّ
يّالمحاججّ
ىّفإن ّاالستعارةّالمستعملةّمنّقبلّالمتكلمّالمحاج ّستعملّعلىّإشراكّالمتلق
َ
فيّعمليةّالمحاجة؛ّألنهّسيسعىّإلىّشرحهاّوتفكيكها؛ّللوصولّإلىّمعناهاّالمقصودّ،هذاّالمعنىّالذيّالّيتأتىّلهّإال ّإذاّربطهّ
ُ
)(27
ِ
ِ
ّوعد ّأبي ّعبيد ّاهلل ّالذي ّكان ّقد ّوعده ّبهّ ،وتكمن ّاالستعارةّ
بالسياق ّالعام ّللقول)) ّوهو ّسياق ّسعى ّفيه ّاألعرابي ّالستنجاز ْ

األولىّالتيّاستعملهاّاألعرابي ّفيّقوله(ّ:أستوطئّفراشّمجدك)ّ،فقدّاستعارّالشيءّالماديّ(الفراش)ّللشيءّالمعنويّ(المجد)ّ،
َّ
ّمجدّالمخاطَبّهوّبِالطُهّالذيّيقفّعليهّالوافدونّإليهّلينالواّعطاياهمّ،وبذلكّاستطاعّأنّيعقدّصلةًّبينّمكانّوقوف ِهّوبينّ
وكأن َ

َّ
هماّشيءّ
بّبأن
ط
طب؛ّألن ّاالستعارة ّلهاّالقدرة ّعلى ّالربطّبين ّالمستعارّوالمستعارّمنهّوتُو ِهمّالمخا َ
المجدّالذيّيحفلّبهّالمخا َ
ٌ
)(28
ٍ
ٍ
ّرفيعّومقام ّكريمّيجعلهّ
بّذوّشأن
ط
و ٌّ
ّيعد ّاستعمالّاالستعارةّمنّقبلّالمتكلمّحج ًة ّتخدمّنتيجةّمفادها(ّ:المخا َ
احد ّ،ومنّثم ُ

ةّ،باديّاألوضاح) ،إذّ
فيّالعربّشادخّالغُّّر
ّلكّالش ْك َّرّ
ُّّ
قادراّعلىّإنجازّوعده)ّ.أماّاالستعارةّالثانيةّفتتجلىّفيّقولّاألعرابي(ّ:أقُ ْد
َ
َ
ً

اجباّعليهّيلهَ ُجّبهّبينّالناسّ
طبّبأن
لجأّإليهاّالمتكلمّألنهاّأقوىّمنّالقولّالمباشرّ،محاوًالّإقناعّالمخا َ
ّإنجازّالوعدّيجعلّشكرهُّو ً
َ
ّبيضاء ّواسع ّةٌ)ّ،(29
حجبّوكأن
اسع
اضح
طتّجبهتَهّنقطةٌ
ّالغرةّ،وهوّالفرسّالذيّتوس َ
هّفرس ّشا ِد ُخ ُ
اّالّي َ
ُ
ُ
حتىّيبدوّو ً
ٌ
ُ
اّالّينكرّ،وو ً
اضحا ّللعيان ّال ّينقصه ّعيب ّوال ّتشوبه ّشائبةّ ،فقد ّاستعار ّالشيء ّالمحسوس ّ(الغرة ّالواسعة) ّللشيء ّالمعنوي ّغيرّ
وأظهرته ّو ً
ُّ
عبيرّالمباشرّ،فلمّيقلّ:
المحسوسّ(الش ْكر)؛ّلماّيمتلكهّهذاّالتعبيرّمنّقوةّحجاجيةّفيّإيصالّمقصدهّ،تلكّالقوةّالتيّتفوقّالت
ْ
ّشكركّبينّالناس)ّ،بلّعمدّإلىّاالستعارة؛ّألنها ّاألقوىّعلىّاإلقناعّوالتأثيرّ.ويمكنّأنّنبينّ
كّأشكر ّلكّوأ ِّ
ّوعد
(إن ْ
ّتنجز َ
ْ
ْ
ُش ْع َ
ترتيبّهاتينّالحجتينّعلىّوفقّترتيبّالسُّلمّالحجاجيّكماّيأتيّ ّ:
ُّ
ّ:إنجازّالوعدّيوجبّكمالّالشكر
طبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن2
نّ:1مدحّالمخا َ

أقدّلكّالشكر ِ
خّالغرةّباديّاألوضاح
حّّّّّّّّّ2أقفّعلىّفراشّمجدكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحْ ّّّّّ2
ّشاد ُ
َ
ّصنيعكّبينّالناس ّ
ك
ّّّّّّّّّحّّّّّّّّّ1
أنتّذوّم ْج ٍدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّ1أشكرّل َ
َ
َ
ّ

إذ ّإن ّ(حّ )1هي ّحجة ّالقول ّالحقيقي ّالخالي ّمن ّاالستعارةّ ،و(حّ )2هي ّحجة ّالقول ّاالستعاريّ ،فقد ّتبوأت ّاألقوال ّاالستعاريةّ
مكانهاّفيّأعلىّالسُّلمّالحجاجيّ،لماّتحملهّمنّقوةّحجاجيةّمؤثِّرةّفيّالمتلقيّوتدعوهّإلىّالتسليمّبالفكرةّالمطروحةّ،تلكّالقوةّ
التي ّال ّيمكن ّأن ّنجدها ّلو ّقُ ِّد ِ
جج ّبأقو ٍ
ال ّمباشرة ّحقيقيةّ ،ولو ّجمعنا ّ(ن+1نّ )2لتوصلنا ّإلى ّالنتيجة ّالنهائية ّالتي ّهيّ:
ّالح ُ
مت ُ
(استنجازّالوعد)ّّ ّ.

اب
ونلمسّقوةّاالستعارةّالحجاجيةّكذلكّفيّالنصّاآلتيّمنّنصوصّزهرّاآلداب((ّ:قال ابن ُد َريد :قال ُ
بعض الحكماء :أَ ْغ ِلق أبو َ
ِ
ِ
الش ِ
الزيادةَ)))ّ .(30
السعادة ،وتَستو ِجب ِمن اهلل ّ
بهات بأفعال الزهادة ،وافتح أبو َ
اب ال ِبر بمفاتي ِح العبادة فإن ذلك ُي ْدنيك من ّ

َّ
حهاّ،وهيّ(أنّالزهدّوالعبادةّتوصلّاإلنسانّإلىّمرضاةّاهللّ
تيجةّالمضمرةّالتيّينويّطر
فقدّاستعملّالمتكلمّاالستعارةّليدعمّبهاّالن
ُ
وتتحققّلهّبهماّالسعادةّاألبدية)ّ،لذاّاستعملّالتعبيرّاالستعاري؛ّإليمانهّبقوتهّالحجاجيةّالتيّتفوقّقوةّالقولّالحقيقيّالمباشر ،إذّ
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ِّ
َّ
نفذّالمؤديّباإلنسانّ
اب)ّتعنيّالم
اب)؛ّألنهاّ(األبو
بّ،فقدّاستعارّللشبهاتّوللبرّلفظَّ(األبو
هاّأكثرّوقع
إن
ِّ
اّوتأثيراّفيّنفسّالمخاطَ
ً
َ
ً
)(31
ِ
ُّ
اّإلىّحيث ُّ
هّفالّيعرفّأهوّحال ٌل ّأمّحرام ّ،أوّإلىّ
ُّ
ّأمر
بهاتّالتيّهيّكل
ّالش
ستقرهّالذيّيختارّ،فإم
هّوم ِّ
ُ
َ
ّماّالتبس ُ
إلىّمكان ُ
ّالمستعارّمنهّوذك َرّ
ّماّفيهّخيرّوصالحّ،ثمّاستعارّ(المفاتيح)ّللعبادةّ،ليجعلّمنهاّوسيلةًّتوصلهّلماّير
حيثّالبرّوكل
ُّ
يدّ،فح َذ َ
َ
ٌ
ف ُ
المستعار؛ّألنّتوجهّاالستعارةّالعمليّيكمنّفيّارتكازهاّعلىّالمستعارّمنهّ،وهذاّماّيجعلهاّأكثرّقدرةًّعلىّتحريكّهمةّالمخاطَبّ
ُ

الّتدعّلهّسبيال ّللقبولّ
عرفّعلىّالواقعّوالسلوكّ،و
إلىّاالقتناعّ،فهيّتعملّعلىّتغييرّالمقاييسّالمعتمدةّعند ّهذاّاألخيرّفيّالت ُّ
ً
تيجةّالمبتغاةّ،وماّكانّلهذاّالدعمّأنّ
اتّبوصفهاّحججاّليدعمّالن
والتسليمّإال ّعنّطريقّالمتكلم)ّ،(32الذيّاستعملّهذهّاالستعار
ً
ُ

يتحققّبالقوةّنفسهاّلوّأنهّعبرّعنهاّباالستعمالّالحقيقيّلهذهّاأللفاظّ.ويمكنّبيانّهذهّالقوةّالحجاجيةّبالسلمّاآلتيّ :
نّ:نيل السعادة األبديّة ومرضاة اهلل

األبدية ومرضاة اهلل
ن :نيل السعادة
ّ

َّ
الشبهاتّبأفعالّالزهادة.
ّّّّّّّّحّّّّّ2اغلقّأبوابّ

ّح2

ّافتحّأبوابّالبرّبمفاتيحّالعبادة ّ

اهداّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .حّّّّّّّ 1اجعلّالعبادةّسبيلكّإلىّالخير ّ
ابتعدّعنّالش
ّّّّّّّحْ ّّّّّّ1
بهاتّوكنّز ً
ْ
ت على األمل،
رجال لم يكن بي َن ُه وبينَ ُه حرمة في حاج ٍة له ،فقال :إني
ومنهّأيضا((ّ:أتى أَعرابي ا
وس َرْي ُ
ُ
ً
جاءَ ،
امتطيت إليك الر َ
)(36) (35
)(34
)(33
ِ
ِ
ِ
َحس ِن المثوب َة ،و ِ
الظن ،فحق ِ
اح )) .
س ِن ّ
ور ُ
ق األم َل ،وأ ْ
السر َ
كر ،وتوسلت ُ
أكرِم الصفَ َد  ،وأَقم األ ََوَد  ،وعج ِل ّ
بح ْ
افقت الش َ
ججا ّ ّللتعبير ّعن ّمقاصده ّواقناع ّالمخاطب ّبما ّيود ّطرحهّ،
ّح ً
ّمتَّ ِخ ًذا ّمنها ُ
فقد ّأورد ّالمتكلم ّفي ّكالمه ّمجموعةً ّمن ّاالستعارات ُ
افقتّ
تّعلىّاألملّ،ور ُّ
ّ
يّامتطيت
فاستعاضّعنّالتعبيرّالحقيقي ّبالتعبيرّاالستعاريّ،الذيّيتجلىّفيّقولهِّّ (ّ:إن
ّ،وس َرْي ُ
ُ
جاء َ
ّإليكّالر َ
ّ

ّمفادها(ّ :األمل ّبقضاء ّالحاجة)ّ ،فجعل ّمن ّالرجاء ّمطيته ّالتي ّتوصله ّإلىّ
الش َّ
ُّّ
ّبح ْس ِن ّالظنّ)ّ ،ليدعم ّبها ّنتيجةً ُ
كرّ ،وتوسَّلت ُ

ُّ
وسيلتهّإليهّ،ففضالّعنّجمالّ
ربّ،ومنّحسنّالظنِّّّ
ّ،ومنّالشكرّرفيقّذلكّالد
يّعليهّليال
بّ،ومنّاألملّدربهُّالذيّيسر
المخاطَ
ً
ً
ُ
َ
ِ
ٍ
ّوشاحا ّحسيًّا ّجعلها ّأبلغ ّداللةً ّمن ّالحقيقةّ ،فقد َّ
ّبشكل ّبارزّ
ّأدت ّأثرها ّالحجاجي
ّألبست ّالمعاني ّالمجردة
هذه ّاالستعارات ّالتي
ً
وكانت ّذات ّقوة ّحجاجية ّأكثر ّمن ّالقول ّالحقيقي؛ ّألنها ّتدفع ّفكر ّالمخاطَب ّإلى ّأن ّيخضع ّاللفظ ّالمستعار ّإلى ّعملية ّفكريةّ

تأويليةّيثيرهاّاالختالفّبينّالمستعارّوالمستعارّمنهّ،فيحاولّالبحثّعنّسببّهذاّاالختالفّ،ليجد ّأن ّالمتكلمّيرومّلفتّانتباههّ

ويحاول ّإقناعه)ّ ،(37وعندما ّتزدوج ّ((أساليب ّ(اإلقناع) ّبأساليب ّ(اإلمتاع) ّتكونّ ،إذ ّذاكّ ،أكثر ّقدرةً ّعلى ّالتأثير ّفي ّاعتقادّ
ّي ِه ُبها ّهذا ّاإلمتاع ّمن ّقوة ّفي ّاستحضار ّاألشياءّ ،ونفوذ ّفي ّإشهادها ّللمخاطَبّ ،كأنه ّيراها ّرأيّ
المخاطَبّ ،وتوجيه ّسلوكه ّلِما َ

)(38
َّ
ن)؛ّألنّهذاّالتعبيرّالّيحملّالقوةّالحجاجيةّنفسهاّ
اّومحسناّبكّالظ
بكّخير
آمالّ
اّو ًّ
اجي ّ
ً
العين)) ّ،لذلكّلمّيقلّاألعرابي(ّ:جئتُكّر ً
ً

التيّيحملهاّالقولّاالستعاريّمماّيجعل هذاّاألخير يعلوهّفيّترتيبّالسلمّالحجاجيّالذيّيمكنّتمثيلهّعلىّالنحوّاآلتيّ :
نّ:األملّبقضاءّالحاجةّ .
ّّّّّح2

َّلتّبح ْس ِنّالظنّّ .
كرّ،وتوس
الش َّ
افقتّ ُّّ
تّعلىّاألملّ،ور ُّ
يّامتطيت
ّّّإِّّن
ّ،وس َرْي ُ
ُ
ُ
ّإليكّالرجاء َ
َ

ّّّّح1

اّومحسناّبكّالظنّلقضاءّحاجتيّ .
بكّخير
آمالّ
اّو ًّ
اجي ّ
ً
ّّّجئتكّر ً
ً

ُّ
َّ
هرّاآلدابّالّتنفك ّعنّحملهاّوظيفتينّمتالزمتينّتكملّ
ابقةّأن ّاالستعاراتّالواردةّفيّنصوصّز
يتضحّمنّتحليلّالنصوصّالس
ٌّ
كل ّمنهماّاألخرىّ،أوالهماّ:الوظيفةّالجماليةّالتيّتحفلّبهاّالتعبيراتّاالستعاريةّإذ ّجعلتهاّأكثرّقبوًال ّلدىّالمتلقيّمنّالتّعبيرّ

الحقيقيّ،واألخرىّ:الوظيفةّالحجاجيةّالتيّتجعلّمنّاالستعارةّخيرّوسيلةّإلقناعّالمخاطَبّواستمالةّعقلهّوحملهّعلىّالتسليمّإلىّ
الحججّالمطروحةّوبحسبّمقاصدّالمتكلمّ،وهيّبهذهّالوظيفةّتفوقّالتعبيرّالحقيقي ّفيّّقوتهاّالحجاجيةّوتجعلهّدونهاّفيّترتيبّ

السلمّالحجاجيّ .
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حجاجية التّشبيه (التّمثيل):
ثانيا:
ّ
ا
ٍ
ٍ
ف ّالتشبيهّفيّاصطالحّالبالغيينّبأنهّإثباتّمعنىّمنّمعانيّشيءّأوّحكم ّمنّأحكامهّلشيء ّآخر
ُي َّ
عر ُ

)(39

ّ،والجمعّبينّهذينّ
ّ

الشيئين ّيكون ّب ّوساطة ّالكاف ّأو ّنحوها)ّ .(40وتبرز ّأهمية ّالتشبيه ّفي ّتسخير ّقدرته ّالخارقة ّعلى ّتلوين ّاألشكال ّبظالل ّمبتكرةّ
ّبحس ّقبل ّالتشبيهّ ،ولم ّتألفها ّالعادةّ ،وال ّتُعرف ّبداهةًّ ،إال ّعن ّطريق ّالعالقات ّالفنية ّالتي ّيحققهاّ
وأزياء ّمتنوعةّ ،لم ّتكن ّلتقع ٍّ

ةّعندّضم ّبعضهاّإلىّبعض)ّ،(41إذّإنهّ((تمثيلّللصورةّ،
شبيهّ،فتبدوّهذهّالعالقات ّمحسوسةً ّومألوفةً ّذاتّقوةّوصفيةّمتميز
الت
ِّ
ُ

واثباتّللخواطرّ،وتلبيةّلحاجاتّالنفس)))ّ.(42وقدّتنبهّالجرجاني ّإلىّالبعدّالحجاجي ّللتمثيلّووظيفته ّفيّالتأثيرّواإلقناعّ،بقولهّ:

((واعلمّأن ّممّاّاتفقّالعقالءّعليهّ،أنَّّ ّ(التّمثيل) ّ إذاّجاءّفيّأعقابّالمعانيّ،أوّبرزتّهيّباختصارّفيّمعرضهّ،ونقلتّعنّ
صورهاّاألصليّةّإلىّصورتهّ،كساهاّأبهةّ،وكسبهاّمنقبةّ،ورفعّمنّأقدارهاّ،وشب ّمنّنارهاّ،وضاعفّقواهاّفيّتحريكّالنفوسّ
نّكانّحجاباّ،كانّبرهانهّأنورّ،وسلطانهّأقهرّ،وبيانهّآبه)))ّ .(43
ًّ
لهاّ...وا

ِّ
ّلذاتهّيؤتىّبهّليؤديّتأثيرهّفيّالنفوس)ّ،(44منّخاللّ
ّمقصود
ة؛ّفهوّتعبير
ومنّهناّكانّحريًّاّبالتشبيهّأنّيكتسبّقيمتهّالحجاجي
ٌ
ٌ
ِ
ّفالمحاجج ّيبتغي ّمن ّوراء ّاستعماله ّالتشبيه ّإيصال ّالحجة ّإلى ّذهنّ
ّالمجردة ّوالمعاني ّالمحسوسة،
تقريبه ّالمسافات ّبين ّالمعاني
َّ

المخاطَبّ،فيظهرهاّبصورةّبيانيةّتشبيهيةّ،بغيةّاستيعابّالمتلقيّإياهاّمثلماّشعرّبهاّهو)ّ ،(45

وقدّامتازّأسلوبّالتشبيهّفيّنصوصّزهرّاآلدابّبقدرتهّعلىّاستمالةّالعقولّبماّيحملهّمنّقوةّحجاجيةّتفوقّالتعبيرّالخاليّ

ناحينّ
كالج ِّ
معّأمّالبصر؟ّفقالّ:هماّللقلبّ ِّّ
ِّ
َّّ
ّبالقلبّالس
وقيلّألفالطونّ:أيهماّأشُّّدّضر اًر
ُّّ
منهّ،كماّيظهرّلناّذلكّفيّالنصّاآلتي((ّ:
ّتعب ّومشقَّّ ٍّةّ .قيلّ :فما ّبا ُل ّاألعمىّ
ض ّباآلخر ّعلى ٍّ
ّفن ِّه َّ
أحدهما ُّ
ّينهض ّإالّ ّبقوتِّهماّ ،ورَّّبما ّّقُص
ُّ
ّيستقل ّإالّ ّبهماّ ،وال
ُّّ
للطائر،ال
َّّ ّ ُ
الّيستقل ّبهماّطيرانًاّ،فإذاّاجتمعاّ
ُّّ
الطائرّقدّينهض ّبأحِّد ّجناحي ِّه ّو
يعشق ّوالّيسمع؟ّقالّ:لذلكّقلتّ:إنَّّ ّ
األصم ّ
ُّّ
يعشق ّوالّيرىّ،و
ُّ
ُ
ُ
كانّذهابُّ ّهُّأمضىّ،وطيرانُّهّأ َْو َحى)))ّ .(46

تكمنّإشكاليةّالقضية المطروحةّمنّالسائلّفيّمحاولتهّللوصلّإلىّمعرفةّإيّاألمرينّأدعىّفيّضررّالقلب؟ّالسمعّأمّالبصر؟ّ
ِ
تهّبأسلوبّالتشبيهّ،ذلكّبقوله(ّ:هماّللقلبّكالجناحين ّللطائرّ،)...فجعلّ
فيّهذاّالمش ِكلّ،فساقّحج
فأرادّأفالطونّأنّيحتج ّلرأيهّ
ُ
وظيفةّالسمعّوالبصرّللقلبّكوظيفةّالجناحينّللطائرّ،أيّإنّقوةّتأثيرهماّفيّالقلبّمتساويةّ،كماّهيّحالّالطائرّالذيّالّيتحققّ
هّبوجهّالشبهّالمتحصلّمنّ
طَب
ّبامتالكهّجناحينّي ِعين ّأح ُد
لهّالطيرانّإال
َّ
هماّاآلخر ّعلىّجودة ّالطيران؛ّولكيّيقنعّالمتكل ُم ّمخا َ
ُ
َ
التشبيهّالمسوقّ،زاوجّبينّشيئينّغيرّمتناظرينّفيّالماهيةّ(بينّالقلبّوالطائرّ،وبينّالسمعّوالبصرّوالجناحين)؛ّألن ّالتشبيهّ
َ
طبّ ،فيقوده ّإلىّ
المأخوذ ّمن ّالمجال ّالحسي ّالحيواني ّيجعل ّالمعنى ّأقرب ّوالقصد ّأوضح ّوالحجة ّأكثر ّنفا ًذا ّإلى ّذهن ّالمخا َ

ّتناغما ّيسهل ّعلىّ
اإلذعان ّوالتسليم ّبما ّينشده ّالمتكلم ّمن ّخطابه)ّ ،(47فهذه ّالمقارنة ّبين ّعالم ّاإلنسان ّوعالم ّالحيوان ّتفرض
ً
طبّإدراكهّوالّيغربّعنّاستجالءّتمثُّالتهّ،لذلكّردّأفالطونّمحاولةّإبطالّالسائلّلحجتهّبأنّأعادّالتشبيهّنفسهّالذيّساقهّ
المخا َ
فيّصدرّكالمهّ،بوصفهّحج ًة ّتدعم ّالنتيجةّالتيّيرومّالوصولّإليهاّالتيّهيّ(القلبّيتأثرّباجتماعّحاستي ّالسمعّوالبصر)؛ّ

طب ّيتبنى ّرأيه ّويقصي ّاآلراء ّالبديلة ّأوّ
فالمتكلم ّعادةً ّما ّيبني ّحجاجه ّعلى ّأساس ّإيجاد ّالوسائل ّالتي ّتمكنه ّمن ّجعل ّالمخا َ
ِ
المنافسةّ،متوس ًال ّلذلكّبتوظيفّمجموعةّمنّالقضاياّالداعمةّالّسيماّتلكّالقضاياّالتيّتعتمدّعلىّكيفيةّتقويمّالمخاطبّإيَّاها)ّ

ّ ،(48لذاّتوخىّأفالطونّالتشبيهّفيّاالحتجاجّلر َّ
أيهّألنهّدلي ٌل ّأقوىّلدعمّهذهّالنتيجة؛ّلماّيمتلكهّمنّخاصيةّتجعلهّفوق ّاإلبطالّ
الذيّسعىّإليهّالسائلّوالذيّأرادّبهّأنّيخدمّالنتيجةّالمعاكسة)ّ (49التيّمفادهاّ(القلبّيتأثرّبإحدىّالحاستينّمنّدونّاألخرى)ّ،

ولمّيكنّألفالطونّأنّيتفوق ّعلىّمحاولةّاإلبطالّوالدحضّهذهّلوالّاستعمالهّأسلوبّالتشبيهّالذيّيفوق ّقدرةّالقول ّاالعتياديّ
(الخاليّمنّالتشبيه)ّعلىّالتأثيرّبالمتلقيّواقناعهّ،ويمكنّبيانّذلكّبرسمّالسلمّاآلتيّ :
ّّ

نّ:القلوبّتتفاوتّفيّدرجاتّالعشق
حّّّّّّّ2هماّللقلبّكالجناحينّللطائر ّ
حّّّّّ1اجتماعّّالسمعّوالبصرّأدعىّلتأثرّالقلب ّ
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إذّجاءّالقولّالتشبيهيّفيّأعلىّالسلمّالحجاجيّ.ويمكنّبيانّتفوقّهذاّالقولّعلىّمحاولةّدحضّوابطالّالحجةّالتيّسيقتّعنّ
طريقهّمنّقبلّالسائلّ :

حأ(ّ:)1اجتماعّالسمعّوالبصرّأدعىّلتأثرّالقلب(ّّّّّّّّ.القولّاالعتيادي) ّ

يعشقّدونّأنّيسمع(ّّّ.حجةّعكسيةّتُبطلّالقولّاالعتيادي) ّ
ُّ
األصمّ
ُّّ
األعمىّيعشقّدونّأنّيرىّ،و
ُّ
حبّ:
الّيستقلّبهماّطيراناًّ(ّّّّ...حجةّالقولّالتشبيهي) ّ
ُّّ
الطائرّقدّينهضّبأحِّدّجناحي ِّهّو
حأ(ّ:)2إنّّ
ُ

إذ ّإن ّ(حأ(ّ ))1تمثل ّحجة ّأفالطون ّبالقول ّغير ّالتشبيهيّ ،التي ّلو ّاستعملها ّألمكن ّإبطالها ّبقول ّالسَّائل ّالذي ّتمثله ّ(حب)ّ ،أماّ
(حأ(ّ))2فتمثلّحجةّأفالطونّالتيّساقهاّبأسلوبّالتشبيهّوحملتّمنّالقوةّالحجاجيةّماّالّيمكنّدحضهّوابطاله؛ّوالسببّفيّذلكّ

َّ
هّورطّالمخاطَبّحينّجرهّعلىّتأويلّالصورة ّالتشبيهيةّوقادهّدونّأنّيعيّإلىّنتيجةّواحدة ّفيّالخطابّالّبديل ّعنهاّ،
هوّأن َّ

وعندماّوصلّإليهاّصعبّعليهّدحضهاّوردها؛ّألنهّهوّالذيّأظهرهاّوأقرهاّبعمليةّتفكيكهّلها)ّ ّ.(50

دّوبيانهّوتوكيدهّبإلباسهّحلَّةًّمألوفةًّومتداولةًّّفيّ
ولعلّمنّأهمّالوظائفّالحجاجيةّالتيّينهضّبهاّالتشبيهّهوّتقريبّالمعنىّالمجر
ُ

رصيد ّالمخاطَب ّالثقافي ّواالجتماعيّ)ّ ،(51فقد ّيسوق ّالمحا ِجج ّحجّتَه ّخاليةً ّمن ّالتشبيه ّفي ارها ّغير ّكافية ّعلى ّالتأثير ّواإلقناعّ

فيردفهاّبأسلوبّالتشبيهّليدعمّبها ّالنتيجةّنفسهاّكماّيظهر ّلناّمن ّالتشبيهّالذيّساقهّأبوّإسحاقّالصابي ّفيّالنص ّاآلتيّفيّ
حديثهّعنّحاجةّالملِكّإلىّاختيارّرجالهّبقوله((ّ:الملِ
األمرّوجاللةّ
هّمعّاتساعّ
ِّ
كّأحقّباصطفا ِءّرجاّلِ ِّهّمنهّباصطفا ِّءّأموال ِّه َّّ
؛ّألن
ُّّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هّبفرس ّهّ
ّ
ّ
أنّتكون
بّ
ج ُّ
الذيّي ّ
َّ
ق ّالبعيّد ّ
ل ّالمسافر ّفيّالطّري ّ
فيّذلكّمثَّ ُّ
َّ
ة؛ّومّثَّلُ ّهُّ
يّبالو ْح َدةّ،والّيستغنيّعنّال َكثْ َر َّ
القَّْدرّالّيكتَِف
ّعنايتُ
َ
َ
وبّ،كعناي ِتّ ِّهّ ِ
الم ْج ُن ِ
المركوب)))ّ .(52
ِّ
بفرس ِّهّ
َ
تيجةّالتيّيتوخاهاّالصابيّجاءتّصريح ًةّفيّصدرّكالمهّوهيّأنّ(الملِ
َّ
كّأحقّباصطفا ِءّرجالِّ ِّهّمنهّباصطفا ِّءّأموال ِّه)ّ،وعملّ
ُّّ
فالن
َ
اللةّالقدرّالّيكتَِ
يّبالو ْح َدةّ،والّيستغنيّعنّال َكثَْرة)ّ،فبداّلهّ
ف
األمرّوج
عّ
ألنهّمعّاتسا ِّ
علىّدعمهاّبحج ًةّخاليةّمنّالتشبيهّبقولهَّّ (ّ:
َ
َ
َ
هّحاجةّالملِكّ
طبّواستمالتهّوالتأثيرّفيهّ،فعمدّإلىّسوقّالحجةّنفسهاّبأسلوبّالتشبيهّ،فشب
أنّهذهّالحجةّغيرّكافيةّإلقناعّالمخا َ
َ

الهّبحاجةّالمسافرّإلىّالف َرسّالمجنوب)ّ(53وعدمّاالكتفاءّبالفرسّالذيّيركبهّ،
الصطفاءّرجالهّوخاصتهّوعدمّاالكتفاءّبمنزلتهّوأمو
َ
الّ،كذلكّالّغنىّللمسافرّعنّالفرسّالمجنوبّبالفرسّالمركوبّ،وتستم ُّد ّحجاجيةّ
جالّبالق ْد ِر ّواألمو
فكماّالّغنىّللملكّعنّالر
ّ
َ
َ
بّعلىّماّهوّموضعّخالفّ،فاستمد ّأسلوبّالتشبيهّحجاجيتهّمنّ
ط
هذاّالت
فق ّعليهّبينّالمتكلمّوالمخا َ
مثيلّفيّإضفاءّماّهوّمتَّ ٌ
َ
ُ

طب)ّ،(54فهماّالّيختلفانّ
ارتكازهّعلىّمعنىّمعلومّوشائعّومتداولّفي ّالمخزونّالثقافي ّواالجتماعي ّالمشتركّبينّالمتكلمّوالمخا َ

ّيجمعانّ
علىّحقيقةّحاجةّالمسافرّللفرسّالمجنوبّوالعنايةّباختيارهّعناي ًةّالّتقلّعنّعنايتهّباختيارّالفرسّا
لمركوبّ،بلّهوّأمر ُ
ٌ
طبّالالئذّبإنكاره)ّ،(55ويمكنّ
عليه؛ّلذاّوبهذهّالمعلومةّالمسلَّمّبهاّالتيّيقدمهاّالتشبيهّ،يكونّالمتكلمّقدّفتحّثغرًةّفيّحصنّالمخا َ
بيانّتراتبيةّالقوةّالحجاجيةّللقولّاالعتياديّوالقولّالتشبيهيّعلىّوفقّالسلمّالحجاجيّاآلتيّ :

العنايةّباصطفاءّالرجالّم َّ
قدمةّعلىّالعنايةّباصطفاءّاألموال ّ
ّّّّّنّ:
ُ

ّعنايتهّبفرسهّالم ْجُّن وبّكعنايتهّبفرسهّالمركوبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
أنّتكون
مثلّالمسافرّ...
ِّ
ّّّّّّّّحّّّّ2مثلهّ
َ
َ
يّبالو ْح َدةّ،والّيستغنيّعنّال َكثَْرة ّ
اللةّالقدرّالّيكتَِف
األمرّوج
عّ
ألنهّمعّاتسا ِّ
ّّّّّّّّحَّّ ّّّّ1
َ
َ
َ
والظاهر ّفي ّنصوص ّزهر ّاآلداب َّ
ّأن ّالمتكلم ّلطالما ّاستعمل ّالتشبية ّالقائم ّعلى ّعناصر ّالطبيعة ّالحسية ّالمنتزعة ّمن ّالمحيطّ
الطبيعيّالخارجيّكيّيضعّمخاطَبهّأمامّصورةّقريبةّمنّالحقيقةّ،فيقربّبذلكّفكرتهّوينشّطّملكةّالتخييلّلدىّالمخاطَبّب ّوساطةّ
ندّالمأمون ّيوماًّ،
ِّ
أشرسّ:كنت ِّ
ّع
بن ّ
العالقاتّالتيّيقيمهاّبينّالمشبهّوالمشبهّبهّ،كماّيتجلىّلناّفيّالنص ّاآلتي((ّ:وقالّثُ َمام ّةُ ّ ُّ
ُ
ةّ،ماّبك؟ّفقلتّ:ياّأميرّالمؤمنينّ،
ُّ
أىّالمأمونّالكراهيّةَّّفيّوجهيّ،فقالّ:ياّّثُ َّ
مام
ُّ
هتّذلكّ،ور
لع َم ْيرّالمأمونيّّ،فكر ُّ
فاستأذن ّ ُّ
َّ
الغالمّ ُ
يّ،وذكرت ّ ِ
نانّ
الج َّ
ُّ
حّص ْدر
ملّ،واذاّغنتْناّفالن ّةٌ ّانبسطَّ ّأ
الر ِّ
ان ّ َّّ
اإلبلّ،وُّكثَْب َّ
اطن ّ ِّ
كرت ّمو َّ
مير َّّذ ُّ
اناّع ٌّ
إذاّغن ُّ
َّّ
َ
َمليّ،وقويّج ّْذليّ،وانشر َ
ض ٍّة ّّ...
ت ّ ِّمنِّّف َّّ
ط ّْ
ّ،أوّخِّر َّ
ُّ
لقت ّمنّياقوت ٍّة
ُّ
نوّبمقلةّو ْسَن
انّ،تر
صن َّب ٍّ
كأنهاّغ ُّ
ِّ
غادةٌ ّ
ك ّجاري ّةٌ ّ ّ
أنّتُغني َّ
بين ّ ّ
ّ،كم ّ َّ
الولدان ّْ
َّ
و
انّ،كأنماّخ ْ
َ
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ّ:الفرق ّبينهماّواضحّ،والمنهجّفسيحّ ،ياّ
ُّ
المأمونّ،وقا َّ
ل
ُّ
الكفّ...فتبسَّم ّ
ن ّ ِّّ
ش ُّ
األصابعّ،خ ِّ
َّ
ظُ ّ
ث ّاللحيةّ،غلي ّ
ل ّ َّك ُّّ
ك ّرج ٌّ
غني َّ
ّي ِّّ
وبين ّأن ُّ
َّ
)(56
ّيوم)) .
ناّفيّأمتَ ِع ٍّ
بّقَ ْيَناّتِ ِّهّ،فظَلَّْل
ض َّرّ ِّّ
غالمّ،الّتأذنّلهّ،و ْ
طي َ
أح َ
ْ
ْ
ّغناءّ
شبيه ّبوصفهّحجةً ّيدعمّبهاّالنتيجةّالضمنيةّالتيّابتغىّالوصولّإليهاّ،ومفادهاّأن ّالقينةَ ّأفض ُل
ّبن
ّأشرس ّالت َ
إذّقدمّثُمامةُ ُ
ً
َ
ّ،م ًّ
ستمداّتشبيهاتِ ِه ّمنّعناصرّالطبيعةّالحسيةّومنتزًعاّماّفيهاّمنّمظاهرّالجمال؛ّبغيةّإيصالّالفكرةّالتيّ
ُ
منّعميرّالمأموني ُ
يتوخىّإيصالهاّإلىّذهنّالمخاطَبّواستمالتهّوتحقيقّإقناعهّ،وإليمانهّب َّ
أنّالتشبيهّهوّالحجةّاألقوىّوالسبيلّاألنجعّلدعمّالنتيجةّ،

هاّغصن ٍ
ّبان)ّأقوىّحجةّمنّ
فالّيمكنّللقولّالخاليّمنّالتَّشبيهّأنّينهضّبالحجةّبالقوةّنفسهاّالتيّأضفاهاّالتشبيهّ،فقوله(ّ:كأن
ُ
رطتّمنّفضّة)ّأقوىّحجةّمنّأنّيقول(ّ:هيّفاتنةٌّأوجميلةٌ)ّ،إذّإنّ
لقت
ّمنّياقوتةّأوّخ ْ
ُ
ماّخ ْ
أنّيقول(ّ:هيّرشيقة)ّ،وقوله(ّ:كأن ُ
أي ّالعين؛ ّألنها ّمأخوذة ّمن ّعناصر ّالطبيعة ّالمحسوسة(ّ :غصنّ
هذه ّالتشبيهات ّتقرب ّالصورة ّوتجعل ّالمخاطَب ّوكأنه ّيراها ّر َ

يد ّثمامةُ ّمن ّوضوح ّهذه ّالصورة ّالتي ّرسمها ّالتشبيه ّفي ّذهن ّالمخاطَبّ ،عمد ّإلى ّأسلوبّ
البانّ ،الياقوتةّ ،الفضة)ّ .ولكي ّيز ُ
ّعمير ّالمأموني ّبإظهار ّصفاتِ ِه ّالحسية ِ
ث ّاللحيةّ ،غليظُّّ
ل ّ َّك ُّّ
ّغير ّالجميلة ّبقوله(ّ :رج ٌّ
المقارنة ّبين ّهذه ّالصورة ّوصورة ّالمغني ُ

الكف)ّ،ومنّثمّ ّتحققّلهّمبتغاهّبأنّاستطاعّإقناعّالمأمونّبالعدول ّعنّرأيهّوالرضوخّإلى ّحجتهّالمبني ِة ّعلىّ
شن ّ ِّّ
األصابعّ،خ ُّ
َّ
شبيهّوص ِ
ورهّالمنتزعةّمنّعناصرّالطبيعةّالحسيةّ.ويمكنّبيانّتفوقّالقوةّالحجاجيةّلهذهّالتشبيهاتّمنّخاللّالسلمّ
أسلوبّالت
ُ

اآلتيّ :

ّّّّّّّّّّنّ:1رشاقةّالقينة

ّّّّّّّّّّّّّّنّ:2فتنةّالقينةّوجمالها

ّّ

رطتّمنّفضة ّ
ماّخلقت
ّّّّّّّحّّّّ2كأنهاّغصنّبانّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّ2كأن
ّمنّياقوتةّأوّخ ْ
ُ
ْ
ّّّّّّّحّّّّّ1هيّرشيقة

ّّّح1

ّّّّّهيّّجميلة ّ

ِ
ّمنّعمير)ّ .
ناء
ُ
وعندماّنجمعّ(ن+1نّ)2نحصلّعلىّالنتيجةّالنهائيةّلخطابّثُمامةّ،التيّهي(ّ:إنّالقينةّأفضلّغ ً

شبيهّيعد ّوسيل ًة ّحجاجيةّيستطيعّالمتكلمّتوظيفهاّفيّخطابةّإلقناعّالمخاطبّواستمالتهّ
تأسيساّعلىّماّسبقّيمكنناّالقولّأن ّالت
ُ
ً
الذيّغالباّماّ
طبّفينقلهّإلىّعالمهّالذيّيرسمهّلهّبواسطةّالتَّشبيهّ ،
والتأثيرّبهّ،إذّإنهّيجعلّمنّصور
هّجسراّيرتقيّبفكرّالمخا َ
ً
ً

ًّ
شاهدّأوّالمألوفّ،وهذاّماّاتضحّلناّفيّتحليلّالنصوصّالمختارةّمنّزهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ .
يكونّمستمد
اّمنّعالمهّالم َ
ُ

جاجية ال ِكناية:
ثالثااِ :ح ّ
الكنايةّكماّيعرفُهاّالجرجانيّهيّ((أنّيريدّالمتكلمّإثباتّمعنىّمنّالمعانيّفالّيذكرهّباللفظّالموضوعّلهّباللغةّ،ولكنّيجيءّإلىّ
ِّ
ِ
ّفيّالوجودّفيومئّبهّإليهّويجعلهّدليال ّعليهّ،مثالّذلكّقولهُم(ّ:هوّطويلّالنجاد)ّيريدونّطويلّالقامةّ،
معنىّهوّتاليهّوردفه
ً
ِ
ِ
هاّمترفةّمخدومةّلهاّمنّيكفيهاّأمرهاّ.فقدّأرادواّفيّ
و(كثيرّرمادّالق ْدر)ّيريدونّكثيرّالقرى)ّ،وفيّالمرأةّ(نؤومّالضحى)ّوالمرادّأن ُ
اّإليهّبذكرّمعنىّآخرّمنّشأنهّأنّيرد َفهّفيّالوجودّوأنّ
ىّمعنىّثمّلمّيذكروهّبلفظهّالخاص ّبهّولكنهمّتوصلو
هذاّكلِّهّكماّتر
ً
ً

يكونّإذاّكان)))ّ.(57ويرىّالجرجانيّأنّالكنايةّآكدّوأبلغّوأشدّمنّالقولّالصريح؛ّ((فليستّالمزيةّفيّقولهم(ّ:جمّ ّالرماد)ّأنهّدلّ
علىّ ِق ًرىّأكثرّوادعيتَهُّدعوىّأنتّبهاّأنطقّ،وبصحتهاّأوثق)))ّ(58ولكنّمزيتهاّالتيّليسّللتصريحّمثلهاّهيّ((أنّكلّعاقلّيعلمّ
يجابهاّبماّهوّشاهدّفيّوجودهاّآكد ّوأبلغّفيّالدعوىّمنّأنّتجيءّإليهاّ
–إذاّرجعّإلىّنفسهّ-أن ّإثباتّالصفةّبإثباتّدليلهاّوا
ُ
ّيظَ ُّنّ
فتثبتها ّهكذا
ّساذجا َ
ّي َشك ّفيهّ ،وال ُ
ّغ ْف ًالّ ،وذلك ّأنك ّال ّتدعي ّشاهد ّالصفة ّودليلها ّإال ّواألمر ّظاهر ّمعروفّ ،وبحيث ّال ُ
ً

بالمخبرّالتّجوزّوالغلط)))ّ،(59فمزيةّالكنايةّعلىّالقولّالصريحّتكمنّفيّتوكيدّالمعنىّواثباتهّوليسّفيّالمعنىّنفسهّ .

َّ
ةّاستعمالّالكنايةّ،علىّوفقّهذاّالمنظورّ،فيّأنهاّتظهرّالحقيقةّمؤيدةّبدليلهاّ،وتسوقّالقضيةّمصحوب ًة ّببرهانهاّ،
وتكمنّأهمي

َّ
ةّوكأن ّالمتكلمّبهاّيرسمّللمخاطَبّصورةًّواضح ًة ّملموس ًة ّليبهرهّ
فضال ّعنّسمتهاّالجماليةّالتيّتظهرّالمعنىّالمجردّبأبهىّصور
ً
)(60
ّعد ِت ّالكنايةُ ّوسيل ًة ّمن ّوسائل ّالتأثير ّواإلقناع ّالقوية ّ ،وترتكز ّحجاجية ّالكناية ّعلى ّأنها ّتدعوّ
بها ّويثير ّانفعالهّ ،ومن ّثم ُ

المخاطبّإلىّإعمالّذهنهّوتفكيرهّلمعرفةّالعالقةّالتالزميةّبينّالمكنىّبهّوالمكنىّعنهّ،أيّبينّالمعنىّالظاهرّوالمعنىّالخفيّ
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الذيّيريده ّالمتكلمّ ،فيعملّبذلكّإلىّمعرفةّقصدّالمتكلمّبنفسه ّمماّيجعلهّيتقبل ّالمعنىّويقتنعّبه)ّ.(61إذّإن ّالكنايةّتقومّعلىّ

َّ
الزم؛ّألنّالمتكلمّحينّيستعملّالملزومّيريدّالالزمّ،وهذاّالتالزمّبينهماّهوّأحدّعواملّتداعيّالمعانيّ،فالكنايةّعنّالكرمّ
أساسّالت
مادّمثال؛ّألنّالكرمّيستلزمّتقديمّالطعامّ،والطعامّيستلزمّالطبخّ،وهذاّيستلزمّإيقادّالنارّ،والنارّتستلزمّتخليفّالرماد)ّ .(62
بكثرةّالر
ً
عماال ّحجاجيًّا ّفي ّزهر ّاآلداب ّالنص ّاآلتي ّمن ّرسالة ّيعتذر ّبها ّبديع ّالزمانّ
ومن ّالنصوص ّالتي ّاستعملِت ّفيها ّالكناية ّاست ً

نّلمّأوفّ
ِّ
ضاّ،وا
أسنانيّر ًّّ
يديّعضاّ،و
ًّّ
تّ
يخّماّج َرىّ،وقدّأ ْفَن ْي ُّ
ضرِة ّالشّ
ىّبح ْ
َ
الهمذاني ّإلى ّأبيّعليّإسماعيلّ،إذّيقول((ّ:قدّجر َ
َ
نّكانّ
َّ
احب؛ّوا
ىّمنّغفَرّالصّ ُّ
أح َر
ُّ
نّع َذ َر
لىّم َّ
ّالّي ْرَو
اّ،فإن ّكانّبِساطًّ ُّ
ّأمُّّد ّ ًّّ
خط
ماّج َر
َ
ّالالعبّ،و ْ
اّيطوىّ،وحديثاً ُ
ْ
َ
ُ
ىّ،فأو َ
ْ
ىّفالع ْذ َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َّ
ِ
ردّ
ت ّمن ّ ّ
ّأخذت ّق ْسطي ّمن ّال ّعقابّ ،واستَفَ ْد ُّ
ُّ
ّأني ّقد
انّ ،على ّ
ّيكن ّالهجر ُّ
ّالعقاب ّما ّكانّ ،إن ّلم ّ
ّي ْذ َكرّ ،فْلَيكن
ًّ
ّي ْن َشر،
ُ
ّوسببا ُ
َّمّْيّتًا ُ
ّالشتْمّ ،واإلغضا ِّء ّعنّ
ّالنعمةّ ،باحتمال َّّ
ّإبقاء ّال ِحشمة ّلولي َّّ
ّأدب ّال ِخ ْد َمة،
جب ِّ
ّمو ِّ
َّّ
ُ
الجوابّ ،ما ّكفى ّوأ َْو َج َع ّالقَّ َفا؛ ّفكان ّمن ُ
الخصِّمّ .(63)))...
ْ
إذّرَك َن ّالمتكلمّإلىّاستعمالّالكنايةّ–ههناَّ ّ -
أكثرّإقناعاّمنّالقولّالصريحّ،إذّوردتّالكنايةّفيّقوله(ّ:وقدّ
أشدّتأثيراّو
ألنها ّ
ً
ً
ّّّ َ
ٍ
بّمنّتجافّ،وتكمنّ
يديّعضاّ،و
ًّّ
تّ
أ ْفَن ْي ُّ
أسنانيّرضًّّا)ّ،كنايةً ّعنّشدةّالندمّوالحسرةّالتيّتعتريهّبسببّماّوقعّبينهّوبينّالمخاطَ
َ
)(64
ُّ
النكتةّالحجاجيةّفيّالكنايةّفيّقدرتهاّعلىّتزيينّالفكرةّوتحسينّاألسلوبّ،وهيّبهذاّوسيلةّقويةّمنّوسائلّاإلقناعّوالتأثير ّ،
َّ
وةّمنّخطابهّ،كانّالّبدّلهّمنّأنّيستعملّالحججّاألنجعّويتوسلّ
فالسياقّسياقّاعتذارّ،ولكيّيصلّالمخاطَبّإلىّالنتيجةّالمرج
يحّ،فلمّيقل(ّ:أناّنادم ّعلىّماّبدرّمني)ّبلّ
باألسلوبّالذيّيحققّلهّقصدهّ،لذاّاعتاضّباألسلوبّالكنائي ّعنّاألسلوبّالصر
ٌ

َّ
ُّ
ُّ
َّ
أنّيطبِقّعلىّأسنانهّ
دمّأنّيعض
ّاألسنان؛ّإذّإن ّمنّتبعاتّالن
ّاليدّوّرض
دمّ،وهوّعض
ذكرّالالزمّلهذاّالن
ّاإلنسان ّعلىّيدهّو ُ
ُ
طبّفيّالربطّبينّالالزمّوالملزومّتعملّعلىّإثارةّ
ّوندماّعلىّماّوقعّ،وهذهّالعمليةّالذهنيةّالتيّيقومّبهاّالمخا َ
بقوةّفيرضهاّحسرةً ً

ذهنهّوتحريكّآلياتّالفهمّوالتأويلّلديه؛ّبغيةّإقناعهّبماّيودّالمتكلمّطرحهّوالوصولّإلىّالنتيجةّالنهائيةّوهيّقبولّاالعتذارّمنّ
طبينّومخزونهمّالثقافي ّوتجاربهمّالمكتسبةّمنّ
طبّ.وتكمنّالقيمةّالحجاجيةّللكنايةّفيّكونهاّمنتزع ًة ّمنّعالمّالمتخا َ
ِقبلّالمخا َ
سلوكهمّاليوميّوممارساتهمّالمعيشية)ّ،(65كماّيتضحّلناّعلىّوفقّالمخططّاآلتيّ :

ّّّّّّّحّ:أفنيّيديّعضًّاّوأسنانيّرضًّاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنّ:إذنّهوّندمان ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َمنّيندمّيعضّيدهّويرضّأسنانه ّ
فالتعبير ّالكنائي ّيشكل ّمعلوم ًة ّقديم ًة ّيتفق ّعليها ٌّ
طب ّال ّيمكن ّاالعتراض ّعليها ّأو ّإنكارهاّ ،بينما ّيشكلّ
ّكل ّمن ّالمتكلم ّوالمخا َ

التعبيرّالصريحّمعلومةّجديدةّيمكنّأنّتُردّأوّتكونّمحلّاعتراض)ّ،(66كماّيتضحّلناّمنّالنصّاآلتيّمنّنصوصّزهرّاآلدابّ
)(67
ّحاضرّ،فقالُ ّ:ك ْل ّياّأشعبّ،فأكلّ
ٌّ
ب
ٍّّ
عامر ّ
ّمنّوّْلِّد ّ ٍّ
وثمرّاأللباب((ّ :أهدىّرج ٌل ِّ
أشع ُ
بنّلؤي ّإلىّإسماعيلّاألعرجّفالوذج ًّة ّو َ
الطَّ
ل))).(68
كّإلىّالن ْح ِّ
َّّ
أنّيو ِح َيّرُّّب
َّ
القّإنّلمّتكنّ ُع ِمَل
ّْ
منهاّ،فقالّ:كيفّتَراها؟ّفقالّ:علي ِّهّ ّ
تّقبلّ ُ
إذّعمدّالمتكلمّإلىّاألسلوبّالكنائي ّلعلم ِه َّ
أقوىّوقعاّعلىّنفسهّمنّالتعبيرّالصريحّ،لذاّلمّيصفّ
هّأكثرّتأثيراّفيّالمخاطَبّو
ّأن
ً
ً
ِ
ٍ
ّالكنايةّبوصفهاّحج ًةّ
َّّ
هّبأسلوب
تّمنذّزمن ّبعيدّ،بلّساقّجو َاب
ُعد
َّّ
الحلوىّالتيّقُد
متّلهّبأنهاّتفتقدّإلىّطعمهاّالحلو؛ّألنها ّقدّأ َ
ٍ
َّ
هيّأن ّهذهّالفالوذجةّفقدتّطعمهاّالحلوّبسببّمرورّ
ذاتّتأثير ّأقوىّليقنعّالمخاطَبّبالنتيجةّالتيّيبتغيّالوصولّإليهاّ،التيّ
الطَّ
أنّي ِ
ٍ
ل)ّ،فعد َلّعنّالتعبيرّالصريحّ
كّإلىّالن ْح ِّ
َّّ
وح َيّرُّّب
القّإنّلمّتكن ّ ُع ِمَلتّقب َّ
ّْ
يبّعلىّصنعهاّ،فقال(ّ:علي ِّهّ ّ
زمنّليسّبالقر
لّ ُ
ُ
إلى ّالتعبير ّالكنائي؛ َّ
ّألن ّهذا ّالتعبير ّاألخير ّيمثل ّمعلومة ّقديمة ّتُعد ّموضع ّإجماع ّفي ّعالم ّمعتقدات ّالمتكلم ّوالمخاطَبّ ،فالّ
يمكن ّأن ّتكون ّموضع ّاعتراض ّأو ّردّ ،إذ ّيمكن ّللمخاطَب ّأن ّيعترض ّعلى ّقول ّالمتكلم َّ
ّبأن ّالفالوذجة ّقديمةّ ،ولكنه ّال ّيمكنهّ

االعتراضّعلىّأنّإيحاءّاهللّتعالىّللنملّقدّمرتّعليهّقرونّعديدة؛ّلذاّكانتّحجاجيةّهذهّالمعلومةّالتيّأوردهاّالمتكلمّبأسلوبّ

َّ
ب؛ّألنهاّحجةًّغيرّقابلةّللردّأوّاالعتراضّ .
الكنايةّأقدرّعلىّإقناعّالمخاطَ

ٍ
ّبصور ّمحسوسةّ ،كما ّورد ّفي ّالنصّ
وتكمن ّحجاجية ّاالتعبير ّالكنائي ّكذلك ّفي ّقدرته ّعلى ّتصوير ّالمعاني ّالمجردة ّواظهارها

ّ،وقدّتصوفّ،فقالّ:ألمّأ ُك ْن ّقدّنهيتُكّعنّهذا؟ّفقالّ:وماّعليكّ
اآلتي ّمنّنصوصّزهرّاآلداب((ّ:دخ َل
َّ
ُ
ّعلىّأبيّالعتاهيةّابنهُ
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لّ،ولطافةّمعنىّ،وأنتّثقي ُل ِّّ ِّ
فّإلىّرق ِة ٍ
ّ،مظلِ ُمّ
ّحالّ،وحالوِّةّشمائ َّ
ّالمتصو ُّ
نيّ،يحتاج
عليه؟ّفقالّ:ياّب
دّالخيرّ،وأنشأَّ
أنّأتعو
ِّ
ُ
ُ
ّالظل ُ
َ
)(71
ِ )(70
)(69
ك َّ
الهوا ِّء  ّ،ار ِك َّ
ّعليكّ،وكانّبز اًّز)) .
ا
هاّأع َوُد
ّ،جامدّالعينينّ،فاقِّب ْل
دّالن ّ
سيم
ّعلىّسوِق َ
ُ
؛ّفإن ْ
ُ
ّأنّوجدهّمقبال ّعليهّغيرّآب ٍه ّبنهيهّعنهّ،فوجد ّفيّ
أرادّأبوّالعتاهيةّأن ّيجعل ّابنه ّيحيد ّعن ّاالنخراطّفيّعالمّالتصوفّ،بعد
ً
ٍ
ّغيرّ
األسلوبّالكنائي
ّوسيلتهّالمثلىّإلقناعّابنهّوحملهّعلىّالقبول ّبالحججّالتيّتوشحتّبهذاّاألسلوبّبعدّأنّجعلهاّتعبيرات َ
ُ
هّلمّي َك ِّنّ
فاتّالخلُقيةّالتيّيجبّتوافرهاّفيّالمتصوفّ،إالّإنّ
صفّبهّابنهّ،وقدّساقّفيّأولّكالمهّمجموعةًّمنّالص
مباشرةّلماّيت
ُ
ُ
ُ
ّالمتصوفّإلىّرق ِة ٍ
شمائلّ،ولطافةّ
َّ
ّحالّ،وحالوِّةّ
يحتاج
عنّهذهّالصفاتّبألفاظّغيرّمباشرةّ،بلّجاءّبهاّصريحةًّمباشرةّبقوله(ّ:
ِّ
ُ
ّحجج ّساقها ّلغرض ّإقناعهّ
ٌّ
معنى)ّ ،بيد ّأن ّأبا ّالعتاهية ّعدل ّعن ّهذه ّالمباشرة ّفي ّعرضه ّلصفات ّابنهّ ،التي ّهي ّفي ّحقيقتها

ّغيرّ
ةّالمرادّالوصولّإليهاّالتيّهي(ّ:إنكّالّتصلحّللتصوف)ّ،فكنىّعنّكونهّمملوًّ
ال َ
والتأثيرّفيه ّوالوصولّإلىّالنتيجةّالنهائي ُ
مر ٍ
هّمنّالمشاعرّبقوله(ّ:مظلِمّالهواء)ّ،وكنىّعنّجمودّطبعهّوبعدهّعنّ
غوب ّبهّبقوله(ّ:ثقيلّالظل)ّ،وكنىّعنّقسوةّقلبهّوخلو
ُ
ّالحججّ
لطافة ّالروح ّبقوله(ّ :راكد ّالنسيم)ّ ،وكنى ّعن ّقلة ّخشوعه ّبقوله(ّ :جامد ّالعينين)ّ .ويبدو ّأن ّالمتكلم ّعمد ّإلى ّعرض ُ
ٍ
باألسلوب ّالكنائي َّ
ّمجردةّ
ّمعان َّّ
ّوقعا ّفي ّنفس ّابنه ّمن ّالتعبير ّالصريح؛ ّألن ّالمعاني ّالمكنى ّعنها ّهي
ّألنها ّأكثر ًا
ّتأثير ّ ّوأشد ً

طب ّأن ّيدركها ّولنفسه ّأن ّتتأثر ّبها ّبالقدر ّنفسه ّلو َّ
ّأنها ّلم ّتصورّ
ومستنتجة ّمن ّالجزئيات ّالمحسوسةّ ،وال ّيمكن ّلعقل ّالمخا َ

فالّيجدّسبيال ّلنكرانهاّ،بلّيرضخّإلى ّاالقتناعّبهاّ
بالصورّالمحسوسةّالتيّتجعلهّيرىّالصفاتّالمكنىّعنهاّكأنهاّماثل ًة ّأمامهّ
ً
بوصفهاّحججاّسيقتّلتخدمّنتيج ًةّمعين ًةّ .
ً

ّأن ّالكناية ُّ
ّّيتضح ّل نا ّمن ّخالل ّتحليلنا ّللنصوص ّالماضية ّمن ّزهر ّاآلداب َّ
أكثر ّقدرةً ّعلى ّاإلقناع ّمن ّاألقوالّ
ّأشد ًا
ّتأثير ّو ُ

َّ
طبّعلىّإعمالّذهنهّوتحريكّآلياتّالفهمّلديهّمنّخاللّالعمليةّالذهنيةّالتيّيقومّبهاّللوصولّإلىّ
الص
ريحة؛ّالنهاّتبعثّالمخا َ
ِ
ةّفيّذهنّالمتخاطبينّ،فهيّ
العالقةّالجامعةّبينّالمكنىّعنهّوالمكنىّبهّ(الالزمّوالملزوم)ّ،باالعتمادّعلىّالكفاءةّالتداوليةّالمختزَن
َّ
بّسبيال ّإلىّردهاّأوّ
ط
طبّوالتيّيجمعانّعلىّحقيقتهاّ،فالّيجدّالمخا َ
بمثابةّالمعلومةّالقديمةّالمقدمةّمنّ ِقبلّالمتكلمّإلىّالمخا َ
ً

ّأثر ّفي ّالنفس ّيفوق ّأثر ّالقول ّالصريح؛ َّ
ّأن ّالكناية ّتُعد ّحجة ّذات ٍ
ّي ازد ّعلى ّذلك َّ
ّألنها ّتعمل ّعلى ّتصويرّ
االعتراض ّعليهاُ ،
المعانيّالمجردةّوتظهرهاّبأشكالهاّالمحسوسةّ .
َّ
ّ

الخاتمة

أخير ّيمكننا ّالقول ّأن ّالحجاج ّالبالغي ّالمتحقق ّمن ّاستعمال ّاألساليب ّالبالغية ّالمجازية ّكاالستعارة ّوالتشبيه ّوالكناية ّيعد ّمنّ
و ًا

أنجع ّالسبل ّالحجاجيةّ ،فقد ّحضر ّاستعمال ّهذه ّاألساليب ّبقوة ّفي ّنصوص ّزهر ّاآلداب ّوثمر ّاأللبابّ ،بوصفها ّتقنية ّحجاجيةّ

ةّأوّالتشبيهّأوّالكناية)ّ،إذّتبوأتّمكانهاّفيّأعلىّالسلمّالحجاجيّّ،والسببّ
ّ
تفوقّفيّقوتهاّالتعبيرّالحقيقيّ(الخاليّمنّاالستعار
اتّمنّصوّرةّ
ّ
فيّذلكّهوّأنّالمتكلمّيتخذّمنّهذهّاألساليبّالبالغيّةّوسيل ًةّإلقناعّالمخاطَبّواستمالةّعقلهّبماّترسمهّهذهّالتعبير

أوّصورّغالباًّماّتكونّمستمدةّمنّعالمّالمخاطَبّالمشاهدّأوّالمألوفّ،فهيّتُعدّالمعلومةّالقديمةّالمختزنةّفيّذهنّالمتخاطبينّ،

فضال ّعنّأنها ّتعملّعلىّإعمالّذهنّالمخاطب ّوتحريكّآلياتّالفهمّلديهّمنّخاللّعمليةّذهنيةّيقومّبهاّللوصولّإلىّالعالقةّ
ً
الجامعةّبينّاالمستعارّوالمستعارّلهّأوّبينّالمشبّهّوالمشبّهّبهّأوّبينّالمكنّىّعنهّوالمكنّىّبه.
ّ

ّ

الهوامش
(ّ)1ينظرّ:الحجاجّفيّالقرآنّمنّخاللّأهمّخصائصهّاألسلوبيةّ،عبدّاهللّصولهّ،دارّالفارابيّ،بيروت-لبنانّ،ط2007ّ،1مّ 8ّ:
( ّ)2ينظرّ:المصدرّنفسه9ّ:

()3الحجاجّواالستداللّالحجاجيّّ(عناصرّاستقصاءّنظري)(ّ،بحث)ّ،أّ.حبيبّعرابّ،مجلةّعالمّالفكرّ،الكويتّ،العددّ،1المجلدّ،30يوليو-سبتمبرّ،
2001مّّ 99ّ،
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(ّ)4ينظرّ:لسانّالعربّ،محمدّبنّمكرمّبنّعليّجمالّالدينّبنّمنظورّ(ت711هـ)ّ،دارّصادرّ،بيروتّ،ط1414ّ،3هـّ،مادةّ(حجج)ّ 226/2ّ،

(ّ)5ينظرّ:التواصلّوالحجاجّ(أيةّعالقة؟)ّ،بحثّضمنّكتاب(ّ:الحجاجّ،مفهومهّومجاالتهّ،دراساتّنظريةّوتطبيقيةّفيّالبالغةّالجديدة)ّ،حافظّإسماعيلّ
عليويّ،عالمّالكتبّالحديثّ،عمانّ-األردنّ،ط1431ّ،1ه2010-مّ 274/1ّ:

(ّ)6اللسانّوالميزانّأوالتكوثرّالعقليّ،دّ.طهّعبدّالرحمنّ،المركزّالثقافيّالعربيّ،الدارّالبيضاءّ،ط1998ّ،1م239ّ:

(ّ)7البالغةّالعربيةّ،الحجاجّوالتخييلّ،بحثّضمنّكتاب(ّ:النصّاألدبيّالقديمّبينّالشعريةّوالتداولية)ّ،محمدّمصطفىّحسانينّ،كنوزّالمعرفةّ،عمانّ
األردنّ،ط2018ّ،1مّ 548ّ:

(ّ)8ينظرّ:الحجاجّفيّالبالغةّالمعاصرةّ،بحثّفيّبالغةّالنقدّالمعاصرّ،دّ.محمدّسالمّولدّاألمينّالطلبةّ،دارّالكتابّالجديدّالمتحدةّ،بيروت-لبنانّ،

ط2008ّ،1مّ 108ّ:

(ّ)9الحجاجّفيّالقرآن.27ّ:

(ّ)10المصدرّنفسهّوالصفحة.

(ّ)11ينظرّ:المصدرّنفسه115ّ:

(ّ)12فيّبالغةّالحجاجّ،نحوّمقاربةّبالغيةّحجاجيةّلتحليلّالخطابّ،دّ.محمدّمشبالّ،دارّكنوزّالمعرفةّ،عمانّاألردنّ،ط2018ّ،1مّ 24ّ:

(ّ)13ينظرّ:هلّيمكنّأنّيوجدّحجاجّبالغيّ،مقالّمترجمّضمنّكتابّ(ّ:البالغةّالجديدةّبينّالتخييلّوالتداول)ّ،دّ.محمدّالعمريّ،أفريقياّالشرقّ،
المغرب-الدارّالبيضاءّ،ط2005ّ،2مّ 216ّ:

(ّ)14التداوليةّوالحجاجّمدخلّونصوصّ،صابرّالحباشةّ،صفحاتّللدراسةّوالنشرّ،سورية-دمشقّ،ط2008ّ،1م50ّ:
(ّ)15ينظر:المصدرّنفسهّوالصفحة.

(ّ)16ينظرّ:الحجاجّفيّالشعرّالعربيّبنيتهّوأساليبهّ،د.ساميةّالدريديّ،عالمّالكتبّالحديثّ،أربدّ-األردنّ،ط1432ّ،2هـ2011-مّ 120ّ:

(ّ)17ينظرّ:اللغةّوالحجاجّ،دّ.أبوّبكرّالعزاويّ،بالّ،العمدةّفيّالطبعّ،ط1426ّ،1هـ2006-مّ،100ّ:وأسلوبيةّالحجاجّالتداوليّوالبالغيّ،تنظيرّوتطبيقّ
علىّالسورّالمكيةّ،دّ.مثنىّكاظمّصادقّ،كلمةّللنشرّوالتوزيعّ،بيروتّ،ط1436ّ،1هـ2015-مّ 177ّ:

(ّ)18دالئلّاإلعجازّ،أبوّبكرّعبدالقاهرّبنّعبدّالرحمنّالجرجانيّ(ت471هـ)ّ،تحّ:محمدّالتنجيّ،دارّالكتابّالعربيّ،بيروت1415ّ،هـ1995ّ-مّ 67ّ:
(ّ)19أسرارّالبالغةّفيّعلمّالبيانّ،عبدّالقاهرّالجرجانيّ(471هـ)ّ،تحّ:عبدّالحميدّهنداويّ،دارّالكتبّالعلميةّ،بيروت1422ّ،هـ2001ّ-مّ 25ّ:
(ّ)20ينظرّ:اللسانّوالميزانّأوالتكوثرّالعقلي232-231ّ:
(ّ)21المصدرّنفسه232ّ:
(ّ)22المصدرّنفسه295ّ:

(ّ)23ينظرّ:فيّأصولّالحوارّوتجديدّعلمّالكالمّ،دّ.طهّعبدّالرحمنّ،المركزّالثقافيّالعربيّ،الدارّالبيضاءّ،ط2000ّ،2مّ 105ّ:
(ّ)24ينظرّ:اللغةّوالحجاج23ّ:
(ّ)25المصدرّنفسه101ّ:

صريّالقيروانيّ(ت453هـ)ّ،تحّ:زكيّمباركّ،دارّالجيلّ،بيروتّلبنانّ،طّ:1972ّ،4
(ّ)26زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ،أبوّإسحاقّإبر
ُ
اهيمّبنّعليّالح ْ
ّ 763/3

(ّ)27االستعارةّوبعدهاّّالحجاجيّفيّالخطابّاإلقناعيّ(بحث)ّ،الساكرّمسعودةّ،جامعةّالشهيدّحمةّلخضرّالواديّ-الجزائرّ،مجلةّعلومّاللغةّالعربيةّ
وآدابهاّ،عّ،1المجلد2009ّ،8مّ 357ّ:
(ّ)28ينظرّ:المصدرّنفسه355ّ:

(ّ)29ينظرّ:لسانّالعربّّ،مادةّ(شدخ)28/3:

(ّ)30زهرّاآلدابّوثمرّاأللباب782-781/3ّ:

(ّ)31ينظرّ:لسانّالعربّّ،مادةّ(شبه)504-503/13ّ:

(ّ)32ينظرّ:إستراتيجيةّالخطابّ،مقاربةّلغويةّتداوليةّ،عبدّالهاديّبنّظافرّالشهريّ،دارّالكتابّالجديدّ،بيروت-لبنانّ،ط2004ّ،1مّ 496ّ:
33
َّفدّ:العطاءّ،ينظرّ:لسانّالعربّّ،مادةّ(صفد)256/3ّ:
( )ّالص َ
34
)ّاألودّ:االعوجاجّ،ينظرّ:المصدرّنفسهّ،مادةّ(أود)75/3ّ:
(
َ

)ّالسراحّ:الفَ َرجّ:ينظرّ:المصدرّنفسهّ،مادةّ(سرح)479/2ّ:
(ِّ 35

(ّ)36زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ 915/4ّ:

(ّ)37ينظرّ:الحجاجّفيّكالمّاإلمامّالحسينّ(ع)ّ،حنونّعايدّجدوعّ،مؤسسةّوارثّاألنبياءّ،النجفّ-العراقّ،ط1438ّ،1هـ2018-مّ 175ّ:
(ّ)38فيّأصولّالحوارّوتجديدّعلمّالكالم38ّ:
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(ّ)39ينظرّ:أسرارّالبالغة68ّ:

(ّ)40ينظرّ:الطرازّ ألسرارّالبالغةّوعلومّحقائقّاإلعجازّ،يحيىّبنّحمزةّبنّعليّبنّإبراهيمّالحسينيّالعلويّ(ت745هـ)ّ،المكتبةّالعصريةّ،بيروتّ،طّ،1
1423هـّ 136/1ّ:

(ّ)41ينظرّ:أصولّالبيانّالعربيّفيّضوءّالقرآنّالكريمّ،دّ.محمدّحسينّعليّالصغيرّ،دارّالمؤرخّالعربيّ،بيروت-لنان1420ّ،هـ1999-مّ 78ّ:
(ّ)42المصدرّنفسه80ّ:

(ّ)43ينظرّ:أسرارّالبالغة86-85ّ:

(ّ)44ينظرّ:البالغةّفنونهاّوأفنانهاّ،علمّالبيانّوالبديعّ،فضلّحسنّعباسّ،دارّالفرقانّللنشرّوالتوزيعّ،بالّ،ط2005ّ،1مّ 17ّ:
(ّ)45ينظرّ:الحجاجّفيّكالمّاإلمامّالحسينّ(ع)166-165ّ:

(ّ)46زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ،مصدرّسابقّ ّ،868ّ/3ّ:

(ّ)47ينظرّ:حجاجيةّالصورةّالتشبيهيةّفيّالشعرّالسياسيّعندّالزهاويّوالرصافيّ(بحث)ّ،دّ.سالمّكاظمّاألوسيّ،وعليّجوادّعبادةّ،جامعةّالقادسيةّ،كليةّ
اآلدابّ،مجلةّالقادسيةّ،ع2017ّ،17مّ،76ّ:والحجاجّفيّالقرآنّالكريمّ 511ّ:

(ّ)48ينظرّ:بالغةّالحجاجّوتقنياتّ التأثرّ(مقالّمنشورّفيّالشبكةّالعنكبوتيةّعلىّالرابط)https://us.search.yahoo.com/search?fr=yhs-ّ:

1013/3/29ّ،invalid&pمّ .

(ّ)49ينظرّ:الحجاجّفيّالشعرّالعربي264ّ:
(ّ)50ينظر:المصدرّنفسه266ّ:

(ّ)51ينظرّ:النصّاألدبيّالقديمّمنّالشعريةّإلىّالبالغةّالحجاجيةّ،بحثّضمنّكتاب(ّ:النصّاألدبيّالقديمّمنّالشعريةّإلىّالتداوليةّ 542ّ:
(ّ)52زهرّاآلدابّوثمرّاأللباب.642/3ّ:

ِ
رسّالمجنوبّهوّالفرسّالذيّيصطحبهّالمسافرّويركبهّإذاّماّتعبّالفرسّالمركوبّوفترّعنّالسيرّ،ينظرّ:لسانّالعربّ،مادةّ(جنب)ّ 269/1ّ:
(َّ 53
)ّالف
(ّ)54ينظرّ:النصّاألدبيّالقديمّمنّالشعريةّإلىّالبالغةّالحجاجيةّ 528ّ:

(ّ)55ينظرّ:فيّنظريةّالحجاجّ،دراساتّوتطبيقّ،عبدّاهللّصولةّ،مسكليانيّللنشرّوالتوزيعّ،تونسّ،ط2011ّ،1م91ّ:

(ّ)56زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ 662ّ/3ّ:
(ّ)57دالئلّاإلعجاز66ّ:
(ّ)58المصدرّنفسه69ّ:
(ّ)59المصدرّنفسه70ّ:

(ّ:)60ينظرّ:أصولّالبيانّالعربيّفيّضوءّالقرآنّالكريمّ،مصدرّسابقّ،146-144ّ:وّاألسلوبّالكنائيّ،نشأته-تطوره-بالغتهّ،دّ.محمدّالسيدّشيخونّ،
مكتبةّالكلياتّاألزهريةّ،القاهرةّ،ط1398ّ،1ه1978-مّ 90-87ّ:،

(ّ)61ينظرّ:الحجاجّفيّكالمّاإلمامّالحسينّ(ع)184ّ:
(ّ)62ينظرّ:البيانّفيّضوءّأساليبّالقرآن265ّ:

(ّ)63زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ ّ613/2ّ:
(ّ)64األسلوبّالكنائي87ّ:

(ّ)65ينظر:الحجاجّفيّالقرآن502ّ:
(ّ)66ينظر:فيّنظريةّالحجاج91ّ:

(ّ)67الفالوذجةّ:نوعّمنّالحلواءّوهيّلفظةّمعرَّبةّ،ينظرّ:لسانّالعربّّ،مادةّ(فلذ)305/3ّ:

(ّ)68زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ،مصدرّسابقّ 204/1ّ:

()69الهواءّ-هاهناّ-الفؤادّالفارغ؛ّلقولهّتعالى(ّ:وأفئدتهمّهواء)ّ،ينظرّ:لسانّالعربّ،مادةّ(هوا)370ّ/15ّ:
(ّ)70النسيمّ:الريحّالطيبةّ،ينظرّ:المصدرّنفسهّ،مادةّ(نسم)574ّ/12ّ:

(ّ)71زهرّاآلدابّوثمرّاأللبابّ 865/3ّ:
ّ

ّ
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مسرد المصادر والمراجع:



الحجاجّفيّالقرآنّمنّخاللّأهمّخصائصهّاألسلوبيةّ،عبدّاهللّصولهّ،دارّالفارابيّ،بيروت-لبنانّ،ط2007ّ،1م.



الحجاج ّواالستدالل ّالحجاجي ّ(عناصر ّاستقصاء ّنظري)(ّ ،بحث)ّ ،أّ .حبيب ّعرابّ ،مجلة ّعالم ّالفكرّ ،الكويتّ ،العددّ،1



ّ:لسانّالعربّ،محمدّبنّمكرمّبنّعليّجمالّالدينّبنّمنظورّ(ت711هـ)ّ،دارّصادرّ،بيروتّ،ط1414ّ،3هـ.



الحجاجّ ،مفهومه ّومجاالتهّ ،دراسات ّنظرية ّوتطبيقية ّفي ّالبالغة ّالجديدة)ّ ،حافظ ّإسماعيل ّعليويّ ،عالم ّالكتب ّالحديثّ،

المجلدّ،30يوليو-سبتمبر2001ّ،م.

عمانّ-األردنّ،ط1431ّ،1ه 2010-م.


اللسانّوالميزانّأوالتكوثرّالعقليّ،دّ.طهّعبدّالرحمنّ،المركزّالثقافيّالعربيّ،الدارّالبيضاءّ،ط1998ّ،1م.



(النصّاألدبيّالقديمّبينّالشعريةّوالتداولية)ّ،محمدّمصطفىّحسانينّ،كنوزّالمعرفةّ،عمانّاألردنّ،ط2018ّ،1م.
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