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 المستخلص 

تقنّية   خالل  الجرجاني من  القاهر  الشيخ عبد  بأسلوب  ُتعنى  دراسة  هذه 
ة، وألن اللغة تنوب مناب الفكر؛ جاءت  ( البالغيّ argumentation  الحجاج)

 الدراسة كاشفة عن فكره الحجاجي من خالل لغته وأسلوبه.

أن نطمئن   الحجاج    -مما عرضناه -ونستطيع  وّظف  قد  الرجل  أن  إلى 
في كثير من بحوثه، وأن نقول إن الحجاج له صيغه الخاصة التي ال تنحصر  

و تركيب دون سواه، إنما يطّوف  في نمط تعبيري بعينه، وليست وقًفا على أداة أ
والنفي،   والتوكيد،  والقصر،  كالشرط،  وأسلوبية  بالغية  ظواهر  عدة  بين 
تأتي على هيئتها التي نص   واالستفهام... إلى غير ذلك من األساليب التي قد 
والتراكيب   الصيغ  عبر  بفحواها  ترد  وقد  تقعيدهم،  في  والبالغيون  النحاة  عليها 

عن اتخاذ هيئة المناظرة مع الخصوم في بعض األحيان    المؤدية لمعناها، فضال
 باعتبارها ذات سمٍت تداوليٍّ أصيٍل في الخطاب الحجاجي.

 
  للعلتتتو  مصتتتر بجامعتتتة والترجمتتتة اللغتتتا  كل تتتة وكيتتت  ،المقتتتاِ    والنقتتتد األستتتلوة  ة أستتتتا 

 .والتكنولوج ا
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  -أحسبها جديدة في طرحها -إن هذه الدراسة محاولة  وعلى أي حال، ف
لدراسة بالغة النظم عند صاحب نظرية النظم من خالل الحجاج؛ ألننا ال نبالغ  

صنع كتابه )دالئل اإلعجاز( ومن قبله )أسرار البالغة(  إذا قلنا إن عبد القاهر  
 على سبيل التحدي مستثمرا أسلوب المحاجاة لإلقناع واإلمتاع معا.

 .أسلوب  ؛جاني جر ال ؛ حجاج ؛ : بالغة ما  المفتاح ةالكل
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Abstract 

This study is concerned with the writing style of Abdel 

Qāher Al Jurjānī focusing on his argumentative technique. 

Because of the role language plays in reflecting thought, this 

study aims at tracing Abdel Qāher’s argumentative thought 

that can be easily depicted in his language and style. 

Through the study’s argument, it is clear that Al Jurjānī has 

manipulated, in the majority of his work, the argumentative 

technique which is not limited to a single prototype; on the 

contrary, it moves among a variety of rhetorical and stylistic 

phenomena, such as conditioning, assertion, interrogation, as 

well as other styles that can clearly appear in its traditional 

form or rather be implicitly traced. 
 

To conclude, this study is an attempt to study theory of 

Composing through the owner of composing through 

argumentation, since it is generally thought that Al Jurjānī 

has composed his Rhetoric Secrets as well as (Dla'l al'i'ajaz) 

as a form of challenge by using argumentation as a means of 

convincing and entertainment. 

Keywords: Rhetoric, argumentation, Al Jurjānī’, style. 
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 (1) 
نقدي  كتاب  أسلوب  يدرس  أن  يمكن  هل  نفسي:  أسأل  ما  كثيًرا  كنت 

أ بشعر  دراسة  نفعل  كما  التعبيرية،  وخصائصه  الناقد  لغة  عن  تكشف  سلوبية 
 اء ونثر الكتاب، وقبل كل ذلك بخصائص كتاب هللا العزيز؟ الشعر 

نبع أن  "تعودنا  أن  لقد  واعتقدنا  البالغي،  التحليل  عن  العلمية  اللغة  ما سميناه  د 
ا ألن  خطأ؛  وهذا  اللغة،  في  الجمال  يستخرج  الذي  هو  البالغي  لبالغة  التحليل 

هذه  وأغوار  المعاني،  هذه  وصور  المعاني،  هذه  وأسرار  المعاني،  عن  تبحث 
الصور   بهذه  اللغة  إلمام  في  الجمال  ويكون  لهذ المعاني،  األسرار واستقصائها  ه 

واستيعابها للدقائق، وليس الجمال تزويًقا أو تحسيًنا، وإنما هو سبر أغوار األشياء  
  (1)واألفكار."

لغة العلم النقدي القديم عند واحد عملّية في دراسة    إن هذا البحث خطوة
من أساطين الفكر البالغي والنقدي العربي وهو اإلمام عبد القاهر الجرجاني، من  

 (.الحجاج)خالل تقنية 
البالغة   في  الحجاج  لتقنية  القاهر  عبد  تناول  عن  ليست  الدراسة  فهذه 

حي  هو  أسلوبه  في  الحجاج  لتقنّية  دراسة  بل  لفكرته،  العربية؛  يتحمس  كان  ن 
يفترض  كان  افتراضيين،  خصوما  كانوا  إن  حتى  والمعارضين  خصومه  داحًضا 

يله، وهي بذلك دراسة مؤكدا فكرته منتصًرا لدل  وجودهم وحججهم حتى يرد عليهم
اليقين   بالمتلقي إلى بر  تكشف عن رؤيته للحجاج ذاته أيًضا؛ إذ كان الوصول 

يتغّياه من وراء دراسته عن أننا أمام خطاب    هو ما  أسرار اإلعجاز؛ مما يعني 
حيث "تم التمييز بين الخطاب الحجاجي   -كما تسميه موسوعة البالغة-حجاجي  
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في والخطاب االستعراضي، استناًدا إلى حقيقة  ي والخطاب الوصوالخطاب السرد 
 . (2) أن الخطاب الحجاجي يصنع ادعاءات للمخاَطب ويسعى لتبريرها"

فسه، فقد أدخل كل كالم مصقول  منهج عبد القاهر ن   ودراسة لغة العلماء
بعض   مع  هو  فعل  واألدباء، كما  الشعراء  يكن من كالم  لم  ولو  البالغة  ميدان 

أحس وقد  سيبويه،  عذوبة  أقول  يجعل  لم  سبحانه  هللا  "ألن  ذلك؛  في  صنًعا  ن 
الشعراء وكتاب األدب،   القلوب وقًفا على طائفة  اللسان ومالحته وسلطانه على 

هذا وإن في  محترفة  ليست  كثيرة  أقالم  في  والبالغة  الفصاحة  نفحة  تجد  ما 
 (3)الباب."

وال نباااااااالغ إذا قلناااااااا إن عباااااااد القااااااااهر صااااااانع كتاباااااااه )دالئااااااال اإلعجااااااااز( 
ن قبلاااااه )أسااااارار البالغاااااة( علاااااى سااااابيل التحااااادي مساااااتثمرا أسااااالوب المحاجااااااة ومااااا

 لإلقناع واإلمتاع معا.
(2) 

ت الحجاجو) قديمة،  بالغّية  تقنّية  كتابه  (  في  أرسطو  عنها  حدث 
تنبه  ) فقد  العربي،  البالغي  النظر  في  الفت  حضور  لها  وكان  الخطابة(، 

الص وظائفها  ورصدوا  الحجاج،  "تقنية  إلى  والكالمية، البالغيون  والداللية  ياغية 
الثنائية التي تجمع بين طرفين أو أكثر يتبادلون الكالم   تنبهوا إلى طبيعتها  كما 

تار  بالمنطق  بالغية  المغلف  أشكاال  استحدثوا  َثّم  ومن  أخرى؛  تارة  وبالجمال  ة، 
، كاألسلوب الحكيم، واالستدراج، وال سيما تحت ما  (4) تنتمي إلى دائرة )الحجاج("

السكاكي،    أسموه يد  المعنوية على  المحسنات  من  الذي صار  الكالمي  المذهب 
مقتضى الحال.  ى  للكالم عل في حين عّده السبكّي من علم المعاني؛ لكونه تطبيًقا  
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وقد عّرفه ابن أبي اإلصبع المصري بأنه "احتجاج المتكلم على المعنى المقصود  
 (5) بحجة عقلية تقطع المعاند له فيه."

معجم   العربية ويعّرف  اللغة  مجمع  عن  الصادر  األدب  مصطلحات 
( بأنه "وسيلة من وسائل بناء الخطاب تستفيد من  argumentation  الحجاج)

هدف  ، واللغة، والمنطق، وعلم النفس، وعلم االجتماع. وهي تقنية تعلوم البالغة
مشاعره   أو  أحكامه  أو  آرائه  في  التأثير  أو  ما،  بفعل  للقيام  المتلقي  دفع  إلى 

  (6)اسطة البرهان الجمالي..."بو 
(3) 

الخطاب   بناء  إلى  بها  توّسل  لغوية  وسائل  عدة  إلى  القاهر  عبد  لجأ 
الدالئل، وكذلك في الرسالة الشافية، وال سيما في  الحجاجي في كتابيه األسرار و 

 (. النظمأثناء حديثه عن نظريته )
ة، فهو  وحري بعبد القاهر أن يكون الحجاج من أهم سمات عقليته العلميّ 

ثقافته   كل  استغل  أشعري  "متكلم  فهو  كبيًرا،  ونحويًّا  بالغيًّا  كونه  جانب  إلى 
في صيغتها العلمية المكتملة، وهو    الكالمية المنطقية في وضع نظريته البالغية

جوانب   تلمس  على  ساعده  والشفافية  الرهافة  بالغ  أدبي  بذوق  يتمتع  أدبي  ناقد 
ال في  الفني  وعلالجمال  األدبي،  بالغية  نص  نظرية  في  الجوانب  هذه  بلورة  ى 

طريق  عن  سواء  اليونانّية،  الثقافة  من  طرف  على  اطلع  قد  فهو  وأخيًرا  بارعة، 
تلخيص  بعض ترجمات كتا "فن الشعر"، و"الخطابة"، أو عن طريق  بي أرسطو 

؛ لذلك بدا واًضحا في (7)لخطابة أرسطو"   -كابن سينا-بعض الفالسفة المسلمين  
 لحجاجي الذي اتخذ عدة صور، كما سنرى.أسلوبه السمت ا
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ويمكننا أن نلحظ بناء الخطاب الحجاجي عنده على المستويين اإلفرادي  
وى اإلفرادي نجد احتفال أسلوب عبد القاهر بدوال الحجاج والتركيبي، فعلى المست

  -دلي    -البرها   -الحجة  -المحاجة   -احتجاج  -اعترض   -خصم)مثل:  
أخذ   -عجز   -نطق  -عد   -خرس)  م الخصم، مثل:(، ودوال لسياق إفحاال قين
(، َبُعد  -هيها   -ضالل  -صحة  -عالج  -شفاء  -مرض   -علة  -داء  -عل ه

  -النظر   -التأم   -يستقصي  -يجب  -ينبغي)  مثل:  ودوال لسياق إثبات الحجة
 (.نرد -نجيب -الرد على -الطريق إلى -أودعنا

لشرط، والقصر، اأما على المستوى التركيبي فنجد استثمار أساليب مثل )
 ( في االستدالل االحتجاجي.والعطف، والتكرا ، واالستفها ، والنفي، والتوكيد

األساليب تتواشج ويختلط بعضها ببعض،  والالفت في أسلوب عبد القاهر أن هذه 
فال نستطيع الفصل بينها، والحديث عن كل أسلوب مفرًدا، هذا فضال عن زرع  

 تربة الخطاب الحجاجي. الدوال اإلفرادية السابق ذكرها في
ولذلك سيكون التعامل مع بعض نصوص مختارة من كالم عبد القاهر، أو لنقل  

 م.إبداعه النقدّي في كالمه حول الكال
(4) 

لقد كان الوصول إلى اليقين، وهو الغاية الكبرى من الحجاج، هو شغل  
لك  خطبته  أول  من  أسلوبه  في  نلمسه  أن  يمكننا  أمر  وهو  الشاغل،  تابه  اإلمام 

هللا   إلى  يتوجه  الخطبة  هذه  في  نراه  إذ  اإلعجاز(؛  والثناء  -)دالئل  حمده  بعد 
الحدثان، ويرغب إليه في التوفيق  بالدعاء أن يكفيه نوائب الزمان، ونوازل    -عليه 
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يقيًنا يمأل الصد ، ويعمر القلب، والعصمة، ويبرأ إليه من الحول والقوة، ويسأله "
ها إ ا تطلَّعت  ا إ ا ويستولي على النفس؛ حتى يكفه  " ...َنزغت، َويُردَّ

مسألته:  يتابع  نجده  منه،  به  يعوذ  وما  رّبه،  من  يرجوه  ما  نتأمل    وحين 
َيْجعلنا م  "و  واب، وما ُتصححه  مَّْن  أن  ، وغَرُضه الصَّ َيُته الحقُّ َهمُّه الصدُق، وُةغ 

األلبابُ  بله  وَتق  أ   ،  العقوُل  َمن  به  بشيء    ونعوُ   العلَم  عَي  وَأ      ندَّ َنعلمه،  ال 
ز  َي قواًل ال ُنلحمه، وأ   نكوَ  ممَّن َيُغرُّه الكا ُب مَن الثَّناء، وَين خدَع للمتجوِ  ُنَسدِ 

، وُيموِ ه على وأ  يكوَ  سبيُلنا سبيَ  َمن  ُيع جبه أ   ُيجادل بالباط ِ اء،  في اإلطر 
إ ا يبالي  وال  خلَّ   السامع،  قد  يكوَ   أ   القوُل  عنه  ف ه، اَج  في    ط  د   ُيسدَّ ولم 

 ." معان ه
فحين نتأمل هذا الخطاب المشتمل على نهج في الدعاء الذي هو أحد  

بالواو( ليعدد صفات اليقين، ونعوت من  أساليب اإلنشاء، نجده استثمر )العطف  
عطف في كونها يرغب أن يكون منهم، واألفعال المستعاذ منها. وتتجّلى بالغة ال

ان في  "تتمثل  رأسية  حركة  بحيث ذات  بعضهما،  إلى  أكثر  أو  عنصرين  ضمام 
أبعادها" تزداد  ثم  معينة  نقطة  في  الداللة  في  (8) تتمحور  نّوع  أنه  هنا  والالفت   ،

يمأل الصد ،  ففي طلب اليقين نعته بجمل فعلية: )الجمل المعطوفة،    أسلوب هذه
(، أما في طلبه أن يجعله هللا من طائفة تتسم بصفات إيجابّية،  ويعمر القلب...

َيُته الحقُّ كان استعماله للجمل االسمية: ) (، وأما في تعوذه  ...َهمُّه الصدُق، وُةغ 
وَأ   العلَم بشيء  ال َنعلمه،     ندَّعيَ    أونعوُ  به َمن  فاستعمل المصدر المؤّول: ) 

يَ  ُنلحمه  ُنَسدِ  ال  )أن  ...قواًل  المؤّول  المصدر  تركيب  إن  نقول  أن  ونستطيع   )
صوصية في أنه يقع في منطقة وسطى دالليًّا بين االسمية  والمركب الفعلي( له خ
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من  أنه "  والفعلية؛ إذ تتحول الجملة الفعلية في البنية العميقة إلى اسم مفرد، كما
الصريح   المصدر  أن  المصدر    ...المعلوم  وكذلك  مطلًقا،  زمن  على  يدل  ال 

فإنه   وصلته؛  المصدري  الحرف  سبك  نتيجة  يكون  الذى  صار -المؤول   وقد 
ال يدل بنفسه على زمن مطلًقا. ولكن تبقى الداللة على الزمن ملحوظة،   -مصدًرا

ه يحمل في طيه الزمن الذي ومستفادة من العبارة األصلية التي سبك منها؛ فكأن
  (9)"كان في تلك العبارة قبل السبك.

ومن المعلوم كذلك أن دخول )أن( على المضارع يحّول زمنه من الحال  
، وهو ما ناسب افتتاح الكتاب لكل ما سيأتي ذكره بعُد. وكأنه بذلك إلى االستقبال

فا متجددا  مستمرا  اليقين  يكون  أن  يريد  بينما  األسلوبي  الجمل  التنوع  ستخدم 
الفعلّية؛ يرغب في أن تتمتع ذاته بمواصفات ثابتة مستقرة في شخصيته فاستعمل  

إلى صيغة تجمع بين    تقبلّية، احتاجالجمل االسمية، وحين استعاذ من أمور مس
عنه   يصرف  حتى  المؤّول؛  للمصدر  األسلوبي  االختيار  فكان  والفعلية،  االسمية 

ادلة بالباطل، فال تكون من سمات الذات أو بالكلية موبقات الجهل، ومغبة المج
وتفننها   باللغة  الشيخ  ينتصر  وبذلك  المستقبل.  الزمن  في  الفعل  ممارسات 

 دلة والحجج.وي اللَّجج باألاألسلوبّي على ذ 
(5) 

إن استحضار المتلقي كان من األمور المهمة التي حرص عليها الشيخ  
وجملُة ما أردُت  في إعجاز القرآن: "في أسلوبه. فنراه يقول في التمهيد عن الكالم  

أنَّه لك:  أبيَنه  يكوَن    أن  أن  من  تستجيدُه،  ولفٍظ  تستحسُنه،  كالٍم  لكلَّ  بدَّ  ال 
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وأن يكوَن لنا إ لى العبارة  عن ذاك   ،ومٌة وعلٌَّة معقولةٌ جهٌة معلالستحسان ك ذلك  
عيناه من  لك دلي ٌ اوعلى صحِة ما سبيٌل،   .د 

، ومعاٍن ا أنَت فتحَته اطَّلع َت منه على فوائَد جليلة   إوهو باٌب مَن العلم   
الدين عظيًما وفائدة جسيمة،    و أيتَ شريفة،   أثًرا في  َتهُ له  َحْسم    ووجد  إلى  سبًبا 

يتعلُق  ك فيما  الَخلل  مَن  أنواٍع  وإصالح   التنزي ل  إ لى  َيعوُد  ف يما  الفساد  مَن  ثيٍر 
ُتَغاَلطَ   منكؤ لي  هوإن  ويل،  أبالت َأْن  وتدافَ م ن  َدعواك،  َمْغزاك في  عن  ةأ  ،ع  بك    وير 

لَّ بعرفاٍن ثم ال تستطيُع أن َتُدلَّ عليه   ، عن أن تستبيَن ُهًدى ثم ال تهدي إليه، وُتد 
وأ  يسألك السائُ    ،ون عال ًما في ظاهر  ُمَقلّ ٍد، وُمستبيًنا في صورة  شاكٍّ وأْن تك

الخصَم   بها  َيل قى  ُحجة  هللاعن  كتاب  من  آية  فال   تعالى  في  ذلك،  غير   أو 
ب مَ  عنك  منكينصرُف  لصاحبك  ما  غاية  يكون  وأن  نفسه،   أن  ْقَنع  على  تحيله 

فُت لذلك َأريحيَّة، فانظْر لتعر َف كما  نظرُت فرأيُت فضاًل ومزيًَّة، وصاد   د وتقول: ق
 عرفُت، وراجْع نْفَسك، واْسُبْر وُذْق، لتجَد مثَل الذي وجْدُت، فإْن َعرَف فذاك، وإال 

بفبينكما التناكر، تن بَك إلى فساٍد في التخيل.ه إلى سوء  التأمُّل، ويَ س   (10) "ْنس 
ر  إلى  المتلقي  استحضر  قد  أوال  نجده  النص  هذا  إلى  الصياغة  فبالنظر  حاب 

إليه: ) بالحديث  أبيَنهمتوجًها  الشيخ  لك  وجملُة ما أردُت أن  يعني اهتمام  (؛ مما 
بإمكانه أن يقول: )وجملة ما أردت أن   اإلمام بحضور الطرف اآلخر، فقد كان

كنه آثر كاف الخطاب، وتاء المضارع من السوابق، وتاء  أبينه... كذا وكذا(، ول
ال بدَّ لكلَّ كالٍم  ك المتلقي في التصور الموضوع. "الفاعل من اللواحق؛ حتى يشار 

ٌة  جهٌة معلومٌة وعلَّ ذلك    الستحساِنك، من أن يكوَن  تستجيدهُ ، ولفٍظ  تستحسُنه
 ".معقولةٌ 
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(  جهٌة معلومٌة وعلٌَّة معقولةٌ ثم يأتي بذكر سر االستحسان بانتقاء دوال )
والعلة المعلومة  الجهة  كون  يخفى  وال  االحتجاج،  معجم  ُسبل    من  من  المعقولة 

" عقبها:  بقوله  يتأكد  الذي  االستدالل  في  عن  البرهان  العبارة   إ لى  لنا  يكوَن  وأن 
سبيٌل،   ما  ذاك  صحِة  دلي ٌ د  اوعلى  من  لك  صحة    ." عيناه  )دليل  فيصير 

 االدعاء( مناط اإلقناع بالحكم.
ثم تأتي بنية الشرط، وهي بنية مهّمة في الخطاب الحجاجي؛ ذلك ألن  

إقناع    السبك يسهم في  مما  جملتيها؛  بين  لّ يَّة  الع  الترتب  عالقة  متكئ على  فيها 
   المتلقي من جّراء الترابط المنطقي بين الشرط وجزائه.

في   ذلك  بعد  اآلتي  الشرطي  التركيب  إن  قلنا  إن  الصواب  نجانب  وال 
" اتسع ...إ ا أنَت فتحَته اطَّلع َت منه على فوائَد جليلة  وهو باٌب مَن العلم   قوله: "

بالنص   الشرط كما هو مبّين  العطف على جواب  تقنية  أموًرا كثيرة عبر  ليشمل 
، مَن الفساد ف يما َيعوُد إ لى التنزي لمن رؤية األثر العظيم في الدين، وحسم كثير  

األمن من مخالطة الدعوى، والدفاع عن  و   وإصالح أنواع من الخلل في التأويل، 
اية، وفقد االستدالل، وكذل األمن من سؤال السائل  المغزي، والربأ عن عدم الهد 

 عن ُحجة يلقى بها الخصم في آية من كتاب هللا، فال ينصرف بمقنع...
ما يعّزز إقناع المتلقي بأهمية هذا الباب من  هذه األمور وفي عطف كل 

" بضميره:  مباشرة  إليه  الصياغة  توّجهت  أن  بعد  سيما  ال  فتحَته  العلم،  أنت  إ ا 
.." وغني عن البيان أن إنتاج اليقين عبر بنية الشرط بدأ من اسم الشرط .اط لعتَ 

بجوابه   المتعّلق  وهو  اليقين،  يفيد  الذي  )إذا(  النحاة  كم-الظرفي  يقول  ا 
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ومعان    -والمعربون  جليلة  فوائد  على  المخاَطب  باطالع  اليقينّي  التعّلق  فيكون 
 شريفة وقَت فتح هذا الباب من العلم. 

(6) 
عب كان  ال  لقد  وهذا  المتلقي،  ذهن  في  المعرفة  بوضوح  شغًفا  القاهر  د 

 يتأتى إال بحجة يقينّية تدفع عنه االرتياب، وترفع عنه اللبس والغموض.
ال"ول:  قي إ   َمواِضَعها،  تثم  األش اُء  وُتوَضَع  َقراَ ها،  اأُلموُ   تَقرَّ  َأ   إلى  وق 

وا َعِقد،  َين  ما  وح ِ   ك ،  ُيش  ما  َب اِ   إلى  وتلخ َص  والنزاَع  َفى،  َيخ  عمَّا  ِف  لَكش 
واستبانة   الشبهة،  على  واستظهاً ا  بالُحجة،  ثقًة  السامُع  يزداَد  حتى  الصفِة 

لل وتبيًنا  كانت للدلي ،  إ ا  النَّفس  طباِع  وفي  الَعق  ،  ُسوس  في  شيٌء  بيَ ،  سَّ
سً   (11)"ا.َنف 

يوجب   فإنه  المعرفي،  الغموض  إزالة  على  يحرص  النص  هذا  كان  فإذا 
"أن تكون كل حقيقة من حقائق المعرفة لها برهان يؤكدها، وحجة تستظر    أيًضا

  (12) قناع بها..."بها، وأن يكون حملة العلم مقتنعين بمسائله، وقادرين على اإل
قاعدة  ليرسي  المؤكدة  االسمية  الجمَل  الخطاب  استخدام  هنا  نلحظه  ما  وأول 

تأخير الخبر، فلم يأت إال  للجالء المعرفي، ثم العطف على الجملة االبتدائية، و 
بعد ثمان جمل فاصلة بينه وبين المبتدأ، وفي هذا التأخير من التشويق ما فيه،  

المع هذه  اشتراك  عن  بأنها  فضال  الحكم  في  داللة  المبتدأ  من  تعد  التي  طوفات 
(، ولنتأمل هذا القيد شيء في سوس العق ، وفي طباع النفس إ ا كانت نفًسا)

األخ المحتمل  )الشرطي  نفًساير  كانت  متذوقة  إ ا  نفًسا  بالفعل  كانت  إن  أي   ،)
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، ووضع  األمور في نصابها؛ ولذلك نجد أن الجملة االبت تائقة للحقّ  دائية  عاقلة 
 وما عطف عليها من جمل ترسخ األسس االحتجاجّية المقنعة، وهي: 

  قرا  األمو  قرا ها، ووضع األش اء مواضعها، والنزاع إلى ب ا  ما يشك ، وح)
الصفة وتخل ص  يخفى،  عما  والكشف  ينعقد،  )ما  غايتها:  فتكون  يزداَد    حتى( 

بي السامُع ثقًة بالُحجة، واستظهاً ا على الشبهة، واستبان   (. ة للدلي ، وتبيًنا للسَّ
(7) 

اإلقناع   هو  الحديث  محور  يكون  حين  ذروته  الحجاجي  الخطاب  ويبلغ 
 نص البديع له:والوصول بالمتلقي إلى اليقين، ولنتأمل هذا ال

تهي ِإلى ثلِج ال قيِن، حتى تتجاوَز حدَّ " في الُغلَّة وال تن  واعلم  أنك ال َتش 
ا ِإلى  ماًل،  مج  بالشيء  في  العلِم  النظُر  ِإال   ِنَعك  ُيق  ال  وحتَّى  اًل،  مفصَّ به  لِعل م 

َبع زواياُه، والتَّغلغُ  في مكامنه، وحتى تكو  كَمن  تتَ  َه،  بَّع الماَء حتى عَرَف من 
ِبَته،  من  يع ِرَف  أ    ِإلى  ف ه  َنع  ُيص  الذي  الُعود  جوهِر  عن  البحِث  في  وانتهى 

وإنَّا منه،  هو  الذي  الشجِر  ُعروِق  معنى   وَمجرى  في  الكالَ   يق سوَ   لنراُهم 
َوا    والسِ  ِف  ن  الشَّ وَصو ِغ  الديباِج  ج  كَنس  الصناع ِة،  األعماِل  على  المعاَ ضة 

عٌة وعمُ  َيد  ا ُيصاُغ، وك  ِ وأنواِع م ، بعد أ  َيبُلَغ مبلًغا يقُع التفاُضُ    ما هو َصن 
يكوُ  له بها صيٌت،    ف ه، ثم َيعُظم حتى َيزيَد ف ه الصانُع على الصاِنع زيادةً 

 ..ويدُخُ  في حدِ  ما َيع َجُز عنه األكثروَ .
الكالِ  في  ُيَتصوَّ  مثُ   لك  إلى    ؛ول س  أ  تجيء  ِإلى  ألنه ال سبيَ  

، أو ف ِص   مَن النثِر، فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصفته  معن ى بيت  ِمَن الشعر 
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هوُ  ِمن تلَك، ال ُيخاِلُفه في  أخرى، حتى يكوَ  المفهوُ  ِمن هذِه هو المف  بعبا ة
ه  وال أمر  من اأُلمو . ِصَفة  وال   (13) "َوج 

ة إلى  ( الذي يستحضر المتلقي بالقو اعلمويبدأ الخطاب هنا بفعل األمر )
أنك رحاب الصياغة لطلب العلم، والالفت أن الخبر في مفعوله المصدر المؤول )

ال قين ثلج  إلى  تنتهي  وال  الغل ة  تشفي  جاءال  وكذلك    جملة  (  منفية  فعلية 
با) ( التي تفيد الغاية  حتىالمعطوفة عليها، ولكن هذا النفي مرهون بغايته، فأتى 

الغلة   إلى شفاء  المتلقي  بها يصل  العلم مجمال التي  تجاوز  اليقين، وهي:  وثلج 
إلى العلم به مفصال، ثم يتحول مسار الداللة من النفي إلى التأكيد الحاصر عبر  

القص )تقنّية  مع  )إالر  في  (:  والتَّغلغُ   زواياُه،  في  النظُر  ِإال   ِنَعك  ُيق  ال  وحتَّى 
 منه. (، فيتخصص اإلقناع بالنظر في زوايا العلم، والتغلغل في مكامكامنه

َبعَه،  ولكي يزيد الفكرة تأكيًدا أتى بالتشبيه التمثيلي بمن " تَتبَّع الماَء حتى عَرَف من 
العُ  جوهِر  عن  البحِث  في  ِبَته، وانتهى  من  يع ِرَف  أ    ِإلى  ف ه  َنع  ُيص  الذي  ود 

 ." شجِر، الذي هو منهوَمجرى ُعروِق ال
دحض رأي كل ذلك يضعه الخطاب الحجاجي عند عبد القاهر بين يدّي  

 من يقيس صنعة الكالم على سائر الصناعات؛ لذلك يأتي بالنهي فيقول:
نََّك قوُل الناِس: "قد أتى بالمعنى بع  " اُه علتى وال َيُغرَّ ِه فتَأدَّ َذ معنتى كالمتِ ه، وأختَ ينتِ

َي المعنتتى وجهتتِه"، ف ا أ  يتتؤدِ  امٌن متتنهم، والمتتراُد أنتته أدَّى الغتتَرَض، فأمتتَّ ِإنتته َتستتَ
َ  ههنتا ِإال  متا بعينِه على ال ِل، حتتى ال َتع قتِ ه الذي يكتوُ  عل ته فتي كتالِ  األوَّ وج 

ك حتاَل ال ستِ ِن فتي عَقل َته هنتا،، وحتتى يكتوَ  حاُلهمتا فتي نف  ِن المشتتبهَتي  صتوَ َتي 
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َفي ن، ففتتي غايتتة اإِلحالتتِة، واتتِن ُيفىتتي بصتتاحبِه ِإلتتى  ن  عينتتك كالستتواَ ي ن والشتتَّ
 ..."جهالة  عظ مة  

يؤس ذلك  محكًما  وعلى  حجاجَيا  بناء  النظم  في  لنظريته  الجرجاني  س 
 ومنوًعا في خصائصه التعبيرية بين الشرط، والقصر واألمر والنهي.

(8) 
الصي  التعبيومن  "غ  الشرطي:  تركيبه  الجرجاني  إليها  لجأ  التي  وإ ا رية 

..." وما شابهه، وميزة هذا التركيب أنه يعتمد مبدأ السببية وسيلة  كا   لك كذلك
 ستدالل المنطقي؛ حيث تفضي المقدمة إلى نتيجة.لال

 ولنتأمل هذا النص الحوار الحجاجي في الرسالة الشافية:
أمرً " ههنا  فإ   قالوا:  توإ   من  علمنا  ما  وهو  آخر،  شعراء  ا  قديمهم 

الق س   امرئ  في  وإجماعهم  بالفى ،  لهم  وإقرا هم  أنفسهم،  على  الجاهل ة 
فمن أين لنا ،  وإ ا كا   لك كذلكالعرب.  وزهير والنابغة واألعشى أنهم أشعر  

نعلم بها    أ   لقاموا  القرآ   معا ضة  إلى  تحدوا  لو  بحيث  يكونوا  لم  أنهم 
 ؛ هذا الفص  على ما ف ه ال يقدح في موضع الحجة  لهم:قي      واستطاعوها؟

ويعرفو    وخطبهم،  الجاهليين  أشعا   يروو   يخفى،  ال  كما  كانوا،  أنهم  و لك 
  جها  الفى  عل ه، فلو كانوا يرو   كِ ش  ة معرفة من ال تُ مقاديرهم في الفصاح

يجوز   بحيث  أو  منه،  قريًبا  أو  أوه  القرآ ،  مزية على  أ  ف ما  ووا وحفظوا 
قاسوا إ ا  لهم  يقع  أو  بمثله،  إلى    أو  يعا ض  تحدوا  الذي  هذا  أ   وازنوا 

يدع لكانوا  بمثله،  يأتوا  أ   الستطاعوا  قبلهم  من  إل ه  تحدى  لو  و   معا ضته 
عنهم. ومحال إ ا  جعنا إلى أنفسنا واستشففنا   ، ولو  كروه لذكره لك ويذكرون
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ما تحدوا إل ه وفرعوا بالعجز حال الناس ف ما جبلوا عل ه أ  يكونوا قد عرفوا ل
األ ِ  َتَمَعِت  اج  َلِئِن  }ُق    عليهم:  يتلى  ثم  ونظًما،  شبًها  َأ   عنه  َعَلى  َوال ِجنُّ  ُس  ن 

ِلِه َوَلو  َكاَ  َبع ُىُهم  ِلَبع ض  َاِهيًرا{ ]اإلسراء:   َيأ ُتوا ِبِمث  ِ  َهَذا ال ُقر آِ  اَل َيأ ُتوَ  ِبِمث 
على الصمت، وال يقولو : "لقد  وينا لمن تقد  ما  [، فال يزيدو  في جوابه  88

علمت وعلمنا أنه ال يقصر ]عما[ أتيت به، فمن أين استجز  أ  تدعي هذه  
  (14)"الدعوى؟

أن الجرجاني جّرد من ذاته خًصما متحاوًرا يحاججه في أمر   ونالحظ هنا
ين  معارضة القرآن، فقابل بين أسلوب الخصم في طرح الشبهة، والرد عليه، فح

"،  قي  لهم"، قابله في الجواب بقوله: "وإ  قالوابدأ السياق بالشرط االفتراضي: "
بقوله:   قابله لنا  وإ ا كا   لك كذلك، فمن أينوحين اختتم ادعاء الخصم   ،"...

" فقال:  مسكت،  باستفهام  رده  نهاية  هذه  في  تدعي  أ   استجز   أين  فمن 
 الدعوى"؟

تمد القطع في بطالن الحجة أوال:  كما أن بناء الحجاج الجرجاني كان يع
الحجة" موضع  في  يقدح  ال  ف ه  ما  على  الفص   حيثيات  هذا  تفصيل  ثم   ،"

 ..." و لك أنهمالبطالن بعد ذلك: "
 

كان   "وإذا  أعني  الشرطي،  التركيب  كذلكهذا  كا   لك  جاء إ ا  قد   "...
ذلك   من  سياق،  غير  في  المفّند  لسان  على  جاء  قد  فإنه  الخصم؛  لسان  على 

 يثه عن )همزة االستفهام(:حد 
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الجملة  " على  االستفها "  َف  "حر  إدخاِلَك  في  المعنى  أ َّ  اأَلمر،  وجملُة 
اها على إثبا   أ  َيِقَفَك في مع   من الكال ، وهو أنك تطلب  نى تلك الجملة وَمَؤدَّ

هو    ، "َنعم  لك:  يقوَل  أ    تطلب  فأنَت   ،" منطلٌق؟  "أزيٌد  قلَت:  فِإ ا  ي.  َنف  أو 
َطِلٌق".  ُمنطِلقٌ  تكوَ    وإ ا كا   لك كذلك، كا  ُمحااًل أ " أو يقوَل: "ال، ما هو ُمن 

المعنى ع استخباً ا عِن  االستفها   همزُة  دخَلت ها  إ ا  تكوُ  الجملُة  ال  لى وجه ، 
  (15) ."هي إ ا ُنِزَعت  منها الهمزُة إخباً ا به على  لك الوجه، فاعرفه

( هنا إ اعة من أن جواب شرط )فكانت الحجة المقنعة في هذا النص ناب
( الدال  من  المستقى  النفي  همزة  محاالكان  دخلتها  إذا  الجملة  داللة  بأن   )
 االستفهام كداللتها إذا حذفت منها.  

 

بااب اللفاظ والانظم بياان فاي اساتعمال اللفاظ والماراد باه داللاة المعناى   وفي
ُرونهتتا علتتعلااى المعنااى، يقااول: " ن الصتتفاِ  التتتي تجتتدُهم ُيج  ى "اللفتت،"، ثتتمَّ ال ومتتِ

 يكوُ  منَك توقٌُّف في أنها ل ستت  لته، ولكتن  لمعنتاه، قتوُلهم: َتعترِضُك ُشبهٌة وال
ه معنتاه، "ال يكوُ  الكالُ  يستحقُّ اسَم البال ُه، ولفظتُ غتِة حتتى ُيستاِبَق معنتاُه لفظتَ

   وال يكوَ  لفُظه أسبَق ِإلى سمعك من معناه ِإلى قلبَك" وقوُلهم: "يدخُ  فتي األُ 
بال إ   "، فهذا مما ال َيُشكُّ العاقُ  في أنه َيرِجُع ِإلى داللِة المعنى على المعنى، 

 ..لى معناه الذي ُوِضع له في اللغِة.اللُة اللفِ، عوأنه ال ُيتصوَّ  أ   ُيراَد به د
الىرو ةِ  ِعل َم  ُعِلَم  كذلك،  كا   لك  المعاني    وإ ا  دالال   ِإلى  ِرَف  لك  مص  أ َّ 

ط البالغة أعلى ال يكو  المعنى األوُل الذي     معاني، وأنهم أ ادوا أ َّ ِمن َشر 
ًنا متمكِ  وةيَنه،  بيَنَك  وَوس ًطا  الثاني  المعنى  على  دلياًل  داللِته،   تجعُله  في 
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إل هِ  لك  وُيشيُر  ِسفا ة،  َسَن  أح  وةيَنه  بيَنَك  ُفُر  َيس  اَطتِه،  بوس  َيَن    مستقاًل  أب 
 (16) ..."ِإشا ة  

االح هنا  وبدا  "هذا  تجاج  أن  ذكر  أن  فبعد  واإلثبات،  النفي  تقنيتي  عبر 
مما ال يشك العاقل في أنه يرجع إلى داللة المعنى على المعنى، وأنه ال يتصور  

 د به داللة اللفظ على معناه الوضعي...أن يرا
أثبت بأنه ُعلم علم الضرورة أن مصرف ذلك إلى دالالت المعاني على  

م يخفى  وال  داللة  المعاني..."  إنتاج  في  تآزر  من  األسلوبّي  التنوع  ذلك  في  ا 
 التوكيد.

(9) 
وإذا عدنا إلى أول فصول دالئل اإلعجاز نجد )مناظرات حجاجية( بين  

وم  ويقوم  الجرجاني  حججهم،  يعرض  حيث  والنحو،  والشعر  البيان  علم  ذم  ن 
حقيقية،  بتفنيدها والرد عليها، ونحن هنا لسنا أمام مناظرة افتراضية، بل مناظرة  

الحجاجية   أدلته  بكل  كالمهم  يسوق  حيث  الخصوم،  الجرجانيُّ  فيها  أحضر 
 الواهية، ثم يردها، 

 ويمكننا أن نعيد قراءة الخطاب على هذا النحو: 
عاء[ -  :]االد 
ًما هو أ َسُخ أصاًل، وَأب َسق َفرًعا، وَأحلى َجنًى، وَأعذُب " ثم إنك ال َترى ِعل 

وُ  سراًجا، ِمن ِعل م الَب ا ... إالَّ أنك لن َترى على  لك   ًدا، وأكرُ  ِنتاًجا، وأن  و  
ومُ  َلِقَ ُه،  ما  م  الىَّ   من  لقَي  قد  العلم  من  ُمنِ نوًعا  ِبما  الَح  ف  ِمَن  به،  نَي  َي 
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إلى   وَدخ َ  سبقت   فقد  ف ِه،  عليهم  دَخَ   ما  َمع ناُه  في  الغَلط  مَن  الناِس  على 
  .ُنفوسهم اعتقاداٌ  فاِسدٌة وانوٌ   ديٌَّة، وَ كبُهم ف ه جهٌ  عظ ٌم وخطٌأ فاحٌش 

 :]االتها [ -
له" َيرى  ال  منهم  كثيًرا  للبيان[  َترى  لإلشا ِة  معنً   ]أي  يَرى  ممَّا  أكثَر  ى 

د...  لعين، وما َيجبالرأس وا  ُده ِللخط والَعق 
 : ]الدفاع[ -
لطائف  و طريق العلم بها الروية والفكر،    اال يعلم أ  ههنا دقائق وأسرا ً "

وُدلُّوا عليها،   إليها،  ُهُدوا  قد  قوٌ   بها  ينفرُد  معا    الَعقُ ، وخصائَص  تقاها  ُمس 
بيَنُهم وةيَنها، وأنها السَّ  عرضِت  بُب في أ    وُكِشف لهم عنها، وُ فعِت الُحُجب 

في  لك،  الشأُو  يبعَد  وأ   بعىا،  بعُىه  يفُىَ   أ   ووجَب  الكالِ ،  في  المزيَُّة 
إلى اإلعجاِز،  ينتهَي األمُر  المطلُب، حتى  الُمرتَقى، ويعزَّ  َويعلَو  الغايُة،  وتمتدَّ 

 وإلى أ  يخرج من طوق البشر.
 :]االتها [ -

الطائفُة   هذه  تعرف   لم  منكر ولمَّا  يقصد  البيان[]  فضل  الدقائَق،    ي  هذِه 
وهذِه الخواصَّ واللطائَف، لم َتتعرض  لها ولم َتطلبها، ثمَّ َعنَّ لها بسوء االتفاِق  
ا دوَ  أ  تصَ  ِإليها َوهَو َأ   ساَء   أٌي صاَ  حجازًا بيَنها وةيَن العلم بها، وَسدًّ

ُل فيها عر الذي هو َمع دنها، وعل ه المعوَّ عراِب  ، وفي علِم اإلِ اعتقاُدها في الشَّ
من   فاضَلها  وُيَبيِ ُن  ُأصولها،  ِإلى  ميها  َين  الذي  كالن اِسِب  لها  هو  الذي 

 َمفىوِلها...
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، وأ   ل س ِإال ُمل حًة أو  " أما الشعُر َفُخيِ َ  إليها أنه ل َس ف ه كثيُر طائ  
، أو نع َت ناقة  أو َجم ، أو إسرافَ  َف طَل    قول   فكاهة، أو بكاَء منزل  أو وص 

مدح   أو  في  دين   في صالِح  ِإل ه  الحاجُة  َتمسُّ  بشيء   ل َس  وأنه   ، هجاء  أو   
 دن ا. 

ِف، وشيًئا ال َيستند   ًةا مَن التكلُّف، وةاًبا من التعسُّ وأما الن حُو، َفظَّنت ه ضر 
، وال يُ  فِع والنَّصِب فعتمد  ِإلى أص   ، وأ َّ ما زاَد منه على معرفِة الرَّ  ه على عق  

دي نفًعا، وال َتحص   يتصُ  بذلك م   وما ما تجده في المبادئ، فهو فىٌ  ال ُيج 
بالِمل ن كما عرفت  المَث   فائدة ، وَضَرُةوا له  الظُّنوِ    منه على  ِإلى أشباه  لهذه 

 ...في الَقِبيَلي ن، وآ اء  
 : ]الدفاع[ -
َن وا ألنُفسهم ملو َعلموا َمغبََّتها وما تقوُد ِإل ه، لتعوَّ وا باهلِل منها، وألِنفُ "

في معنى الصادِ  عن    ؛الرضا بها، و ا، ألنَّهم بِإيثاِ هم الجهَ  بذلك على الِعلم
 َسبيِ  هللا، والُمبتغي إطفاَء نو  هللا تعالى. 

  ، و ا، أنَّا إ ا كنَّا َنعلم أ َّ الجهَة التي منها قاَمِت الحجُة بالُقرآِ  واهر  
حَ  على  كاَ   أ    هَي  وَةهر ،  الفَ وةاَنت   مَن  البشِر،  د    ُقوى  عنه  تقصُر  صاحِة 

تهً ا ِإلى غاية  ال ُيطَمن ِإليها بالِفكر، وكا  ُمحااًل أ  َيعرف كوَنه كذلك، ِإال  وُمن 
والذي ال ُيشك أنه كاَ    َمن  َعرَف الشعَر الذي هو ديواُ  الَعرب، وعنواُ  األدب، 

ا في الَفصاحة والب ا ، هما َقَصَب الرَّها ، ثم وتناَزعوا في  ميداَ  القوِ  ِإ ا تجاَ و 
على   الشعر  بعُض  وزاَد  الَفى  ،  في  التبايُن  كاَ   بها  التي  الِعل   عِن  َبحث 

ا عن َأ  ُتعَرف حجُة هللا تعالى، وكا  َمثُله    =بعض   كا  الصادُّ عن  لك صادَّ
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تعالى ويقوم  كتاَب هللا  يحفظوا  أ    َعن  ف منُعهم  للن اِس  َمن يتصدَّى  به  َمثَ   وا 
بَأداء لفظِه على  ...  ويقِرُئوهويتلوه   ظه، والق اِ   بتالوِته وِحف  نتعبَّد    ا، ألنَّا لم 

ل وُيبدَّ ُيَغيَّر  أ   من  وحراسِته  عل ه،  ُأنزل  الذي  الحُ   ؛النَّحو  لتكوَ   بِه  جَّ إالَّ  ُة 
ُ  ِإليها في ك َّ َأوا  ، ويتوصَّ هر، ُتعَرف في ك  زما     (17) ."..قائمًة على وجِه الدَّ

ن من تعليق على أسلوب هذه المناظرة، فإننا نرى أن الخطاب قابل وإن كا
بين مزية علم البيان ودرجة الظلم الواقع عليه، من خالل نفي الرؤية التي بمعنى  

 العلم: 
ًما هو أ َسُخ أصاًل  "  ...... من علم الب ا إنك ال َترى ِعل 
م ما َلِقَ هُ قد لقَي من الإالَّ أنك لن َترى على  لك نوًعا من العلم    ...  ىَّ  

الجملة األخيرة؛   الحرف )لن( في  نتلمس فداحة الظلم من  ونستطيع أن 
ألنه دالٌّ على التأبيد، فكأنه ال يتصور أن يكون هناك ظلم يقع على علم مثل  

 الظلم الذي وقع على علم البيان. 
الخ حجج  من  التقليل  إلى  الخطاب  جنح  أيًضا  النفي  بنية  صوم  وعبر 

حي وكذلك  حيًنا؛  وأسراره،  بمعناه  والعلم  البيان،  علم  لمعنى  الرؤية  عنهم  نفى  ث 
 المعرفة بخواصه والتعرض لها.

ُخّيل   مثل:  أفعال  باستخدام  التصور  النقص في  إثبات  آخر عبر  وحيًنا 
في   يتقابالن  بينما  أسلوبين  استخدم  وبذلك  المثل...  له  وضربوا  فظنته،  إليها، 

 ي الناتج الداللي عمًقا.ا، يلتقيان فحركة المعنى سطحً 
الشرط  جعله  الذي  العلم  قيمة  من  اإلعالء  إلى  فلجأ  الدفاع  في  وأما 

التي   إ ا كنَّا َنعلم أ َّ الجهةَ   "  –..."  لو َعلموا َمغبََّتها  الوحيد للحكم الصحيح: "
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بالُقرآ ِ  الحجُة  قاَمِت  وحصر ..."منها  لتحديد  المفّرغ  باالستثناء  ويستأنس   ،  
كا  ُمحااًل أ  َيعرف كوَنه كذلك، ِإال َمن  َعرَف   العلم المطلوب: "مواصفات أهل  

به:..."،  الشعرَ  الحجة  إقامة  وهي  والحفظ،  التالوة  وراء  من  الغاية   ا،  "  وبيان 
هر... ألنَّا لم نتعبَّد  بتالوِته  ..."إالَّ لتكوَ  الِحجُة بِه قائمًة على وجِه الدَّ

(10 ) 

وراء الظواهر من أهم خصائص الخطاب  علة واألسباب  إن البحث في ال
( وبيان أثره  التمثي الحجاجي، ونظفر بشيء من ذلك في حديث الجرجاني عن )

 البالغي، ولماذا تأنس به النفوس، إذ يقول:
ِصَ غ  "   عن  ُتخبر  القول  من  جملة  حال   (،التمثي )فهذه  عن  وُتخبر 

وة اِ     ؟لتمثي  هذا التأثيرب، ِلَم كا  لفأما القوُل في الِعل ة والسب  .المعنى معه
 .جهته ومأتاه، وما الذي أوجبه واقتىاه، فغيرها

وإ ا بحثنا عن  لك، وجدنا له أسباًبا وِعَلاًل، كِ  منها يقتىي أ  َيفُخَم   
   .المعنى بالتمثي ، وينُبَ  وَيشُرَف ويكم 

ُل  لك وأاهره، أ   ُأن س النفوس موقوٌف على أ  ُتخ   رجها من خفي   فَأوَّ
إلى  إياه  ُتعلِ مها  الشيء  في  ها  تردَّ وأ    ، مكنى   بعد  بصرين  وتأتيها   ، إلى جلي  
تنُقلها عن  شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقُتها به في المعرفة أحكم نحو أ  

اإلحساس إلى  والطبع  ،العق   باالضطرا   ُيعلم  ما  إلى  بالفكر  ُيعَلم  أل    ؛وعما 
المستفاَد من طرق ا الالعلم  مركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدِ  لحواس ِ أو 

الىرو ة، يفىُ  المستفاد من جهة النَّظر والفكر في القوة واالستحكا ، وةلوغ  
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"؛ ال الظنُّ كال قينو"،  "ل س الَخبُر كالُمعاينة"الثقة ف ه غاية التما ، كما قالوا:  
ُس   ذافلهذا يحص  به القوة، ة االستحكا  و أعني اأُلنس من جه  ؛الِعلم هذا اأُلن 

قي :  كما  اإلل ف،    ُ تقدُّ يوجبه  ما  اأُلنس، وهو  آخر من  إال   "  وضرٌب  الُحبُّ  َما 
لِ    (18) ."للحبيب األوَّ

لقد اهتّم الخطاب هنا بملمح تداولّي مهم، وهو األثر النفسي لدى المتلقي  
بالن  األدبي  الخطاب  تقييم  يتيح  للمتلقي  النفسي  الجانب  "وحضور  فعله،  ظر ورد 

ال ردود  تبًعا  في  تهبط  أو  ترتفع  التي  المتذبذبة  اللوحة  بمثابة  فهي  عنده،  فعل 
كبنية   بالغية،  بنى  من  فيه  وما  الخطاب،  من  إليها  الموجهة  الداللّية  للذبذبات 

 )التمثيل(...
وال تتحقق أهمية هذه البنية إال بقياس أثرها، مع تعليل هذا التأثير، وبيان  

تأثير فهو  ومأتاه،  م  جهته  ال  وعي،  وتأثير  عن  طائشة،  عاطفية  انفجارات  جرد 
  (19)معّلل، ال مجرد استجابة عمياء..."

وبناء األسلوب في بيان األسباب والعلل هنا اعتمد مجموعة من الجمل 
" المؤكدة:  إلى الخبرية  خفي    من  ُتخرجها  أ   على  موقوٌف  النفوس  ُأن س  أ   

 ...". واس ِ أل  العلم المستفاَد من طرق الح...  جلي   
نا نلمح ما يمكن أن نطلق عليه )القصر المعنوي( إن جاز استخدام  وه

( التركيب  من  المستقى  وهو  واستحداثه،  التعبير  علىهذا  في موقوف  وكأنه   ،)
بالصريح   وبإتيانها  الجلي،  إلى  الخفي  من  بإخراجها  إال  للنفوس  أنس  ال  معنى: 

 بعد المكني... وهكذا. 
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وسيلة   النفي  اعتمد  الفضل  كما  طريق  إلثبات  عن  واليقين  للمعاينة 
باألثرين:   كالُمعاينة"االستشهاد  الَخبُر  كال قينو"،  "ل س  الظنُّ  هنا  "ال  فالسلب   ،

 تسلط على مضمون الجملة، وهو مشابهة الخبر بالمعاينة، والظن باليقين. 
" النتيجة:  إلى  للوصول  التعليل( وسيلة استداللّية   فلهذا يحص  ثم استخدام )الم 

ُس الِعلم    ذابه ..."، ويلفتنا تكرار اسم اإلشارة )هذا( كاشًفا عن التسلسل  هذا اأُلن 
هذا   بسبب  األنس  يحصل  أدلة،  من  ذكره  ما  فبسبب  االستدالل،  في  المنطقي 

 العلم.
تمام:   أبي  شطر  باقتباس  القصر  لِ " ويأتي  األوَّ للحبيب  إال   الُحبُّ    " َما 

بتقن  االستدالل  القصر  لبالغة  )التناص(  مضيًفا  "ّية  من إلثبات  آخر  ضرب 
ُم اإلْلف  ".األُنس، وهو ما يوجبه تقدُّ

(11 ) 
هو   فيما  منحى الشك  االحتجاج  ينحو  حاله؛ وقد  على  استقراره  مظنون 

"فقد تظن أنك أحكمت المسألة مع أن فيها    مما يعني أننا إزاء خطاب احتمالي؛
ة، أو أن لها  ها عليها الحججانًبا غامًضا لم تلتفت إليه، أو عّلة مضمرة تقوم ب

وهذه  وهكذا  وبحثه،  فحصه  على  عقلك  تُرض  لم  واالستدالل  البرهان  من  جانًبا 
  (20)الكلمات من أجل ما يكتب في نقد المعرفة، ومنهج تمحيصها..."

يقول الجرجاني فيما عنونه الشيخ محمود شاكر: "ذكر المتفق عليه يبنى  
 عليه المختلف فيه": 

متها وإ  كانت قىاَيا ال يكاد يخالف  فصول التي قدَّ ال  واعلم أ  هذه"
ٌق، فإنه قد ُيذكر األمر المت َفق عل ه، لُيبَنى عل ه المختَلُف ف ه،   فيها َمن  به ِطر 
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فيها، وضروٌب   النظَر  بقيت  عل ه زياداٌ  أغفَ   قد  ُمواِفق   ِوفاِق من  هذا و ب  
العبا ة عن  ، وطريقٌة في  من التلخ ص والتهذيب لم يبحث عن أوائلها وثوانيها

على   الحجة  عن  الكشف  في  ودق قٌة  دها،  يمه  لم  الموافقة  تلك  في  المغزى 
  (21)ا..."من المتكلفين لم يجده -لو عرض -مخالف 

نقد المعرفة هنا على عدة منبهات أسلوبية عملت على زرع   وقد اعتمد 
ال الفعل  مع  وقد  الشرطية،  )إن  وهي:  متداول،  مطروق  هو  فيما  مضارع، الشك 

 لتي تتردد بين التكثير والتقليل(.ورّب ا
والالفت أيًضا أن الخطاب عمل على تأكيد هذا الشك منذ البداية بتسليط  

" وقد(:  )إْن  على  وإّن(  هذه)أّن،  أ   كانت   واعلم  وإ   متها  قدَّ التي  الفصول 
ع المت َفق   األمر  ُيذكر  قد  فإنه  ٌق،  ِطر  به  َمن   فيها  يخالف  يكاد  ال  ل ه،  قىاَيا 

ف هلُيبَنى   المختَلُف  "."  عل ه  ِوفاِق من  وكذلك اسم اإلشارة قبل رّب:  هذا و ب  
 ..."ُمواِفق  

وطريقٌة في العبا ة عن المغزى في تلك الموافقة لم وحين نتأمل قوله: "
دها، ودق قٌة في الكشف عن الحجة على مخالف  ".لم يجدها ... يمه 

واحد، فقصور    الحجة في سياقنرى بصًرا عجيًبا في الجمع بين اللغة و 
تسقط   َثّم  ومن  الحال،  مقتضى  يخالف  بما  الكالم  إطالق  عنه  ينتج  التصور 
الحجة، فيكون الموافق المتحدث عنه حينئذ كالصديق الذي واالك قلبه وعاداك  

حتى تراه يطلق في ُعر ض كالمه ما يبرز به ِوفاًقا في َمع ِرض خالف، فعله: "
 صديق واال، قلبُه، وعادا، ِفعلُه، فتركك باعتراف، و ب    ويعط ك إنكاً ا وقد همَ 

 (22) ."مكدوًدا ال تشتفي من دائك بعالج، وتبقى منه في سوء مزاج



 ( 2021)  يوليو  2عدد  1مجلد    واآلداب (  ) اللغويات     مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية

 

 أ.د/ أمحد عادل عبد املول                    ( بالغة احِلجاج يف أسلوب عبد القاهر اجلرجاين)

 
 94 

براعة بالصديق   ومن  الموافق  هذا  تشبيه  نستقي  أن  الخطاب  يمنحه  ما 
( بالحرف  منهما  كل  تصدير  خالل  " ب  من  ُمواِفق  (:  من  ِوفاِق  و ب   ...  و ب  

التشب ه  كننا أن نقول معه إننا بصدد نمط فريد من )"؛ مما يم لبهُ صديق واال، ق
 ( إن لم يرد في تقعيد البالغيين، فقد ورد في قول شيخهم. الىمني  

(12 )  

في كل ما سبق عرضه كان  وإذا كان الخطاب الحجاجي عند الجرجاني  
في نثًرا، فإنه قد جمع بين النثر والنظم الشعري في آخر ما كتبه، وهو المدخل  

جاز الذي وضعه الشيخ شاكر في مقدمة كتاب دالئل اإلعجاز، وفيه  دالئل اإلع 
بأخرة إلى كال   َمن  أصغى إل ه وتدبره تدبر  ي  يصّرح الجرجاني بأنه قد وصل "

ما  طلب  على  وةعثه  وضعناه،  الذي  الكتاب  في  النظر  إلى  دعاه  وفتوة،  دين 
 . (23) "دوناه

ال هذا  نهاية  في  يعقد  أنه  موالعجيب  مناظرة  مفترض، مدخل  خصم  ع 
الجرجاني   يمهد  وبذلك  الخصم؛  هذا  على  المفحم  الردَّ  إجماال  كتابه  من  جاعال 

 . الحجاجلكتابه تمهيًدا يعّد خير استدالل على تقنّية 
ثم إن ا  وبيان ذلك أنه بعد أن تحدث عن معاني النحو إجماال، قال: "...

 كا بينهم. لعلم بها مشتر نرى هذه كل ها موجودة في كال  العرب، ونرى ا
إ ا كانت هذه األمو  وهذه  ":  وإ ا كا   لك كذلك، فما جوابنا لخصم يقول لنا

موجودة النظم،  محصول  هي  التي  التعل ق  من  وعلى    الوجوه  حقائقها  على 
استعملوها   قد  و أيناهم  ومنظومه،  العرب  كال   منثو   في  ينبغي  وكما  الصحة 
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فوا فيها وكملوا بمعرفتها،   ل وال يختلف بها الحالوكانت حقائق الوتصر    ...  تتبد 
من بالقرآ   د  تجد  الذي  هذا  المزي ة  فما  من  عظ م  والعجيب  الفى ،  وةاهر   ،

القوى  والفصحاء  البلغاء  من  قهر  وحتى  قاطبة،  الخلق  أعجز  حتى  الر صف، 
الناطق،    ، دَ والقُ  نطق  وعد   قاشق،  الش  خرست  حتى  والفكر،  الخواطر  وقي د 

بن ب ا ، ولم يساعد إمكا ، ولم ينقدح ألحد منهم  ر لسا ، ولم ي وحتى لم يج
القول   منافذ  وأخذ  عجزا،  عليهم  الوادي  أسال  وحتى   ، حد  له  يمض  ولم  زند، 

  "عليهم أخذا؟
ه عن ضالله، وأ  نطب    أيلزمنا أ  نجيب هذا الخصم عن سؤاله، ونرد 

 لدائه، ونزي  الفساد عن  ائه؟  
وعق  أ  ينظر في الكتاب   غي لك   ي دينفإ  كا   لك يلزمنا، فينب

علم أنه الطريق إلى الب ا ،   الذي وضعناه، ويستقصي التأم   لما أودعناه، فإ   
والكشف عن الحجة والبرها ، تبع الحق  وأخذ به، وإ   أى له طريقا غيره أومأ 

  (24)"!لنا إل ه، ودل نا عل ه، وهيها   لك
لغرض من تأليفه  ي صراحة على افي هذا الخطاب السابق ينّص الجرجان

الكتاب، والهدف المنشود من ورائه، ولكنه أراد أن يبرز السؤال الذي يجيب عنه 
الكتاب عبر بنية أصيلة في الحجاج وهي المناظرة، وقد حشد لهذه المناظرة عدة  

 أساليب متضافرة، فجمع بين الشرط واالستفهام، والنفي واإلثبات أيًضا. 
ين ليصل من خالله إلى االستفهام؛ لذلك كان طلق من الشرط  فنالحظ أنه كان 

 جواًبا للشرط مرتين، وفي المرة الثالثة جاء تأكيًدا لالستفهام األول.  



 ( 2021)  يوليو  2عدد  1مجلد    واآلداب (  ) اللغويات     مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية

 

 أ.د/ أمحد عادل عبد املول                    ( بالغة احِلجاج يف أسلوب عبد القاهر اجلرجاين)

 
 96 

في   ابتداًء  األسلوبية  طبيعته  إلى  ننتبه  يجعلنا  االستفهام  عن  والحديث 
ورد   وقد  األمر،  بعكس  الداخل  إلى  الخارج  من  فيه  تنطلق  المعنى  حركة  كون 

"، وعلى لسان الخصم في  فما جوابنا لخصم يقول...؟وله: "التعيين في ق  لطلب 
" منقوله:  بالقرآ   د  تجد  الذي  هذا  المزي ة  فما  لطلب  ...؟"  عظ م  ورد  كما 

 ...؟"أيلزمنا أ  نجيب هذا الخصم عن سؤالهالتصديق في قوله: "
جعل   حين  الخصم  جواب  في  التشكك  األخير  االستفهام  في  ونلمح 

يكون  مسلًطا على اإلاالستفهام   للقارئ أن  فيه إغراًء  الخصم، وكأن  لزام بجواب 
هذا األمر الزًما لمعرفته والغوص في أسراره؛ ألنه متعلق بإعجاز القرآن الكريم،  

" فقال:  )إن(،  األداة  باستخدام  بعده  اآلتي  بالشرط  التشكك  كا   لك ويؤكد  فإ  
 ..."يلزمنا

ويج القارئ  يسحب  أن  يريد  بذلك  لالنتفاع  وكأنه  فجعل  ّره  الكتاب،  من 
جواب الشرط الفعل )ينبغي( ولم يختر من بدائله األسلوبية )يجب( حتى ال يكون  
األمر واجًبا، ويكون فيه محض االختيار. ثم يكرر األداة )إن( مرة أخرى مظهًرا  

علم أنه الطريق إلى   فإ   المساواة بين االنتفاع بالكتاب وعدم االنتفاع به، فقال: "
به، وإ   أى له طريقا  ب ا ، والكشف  ال تبع الحق  وأخذ  عن الحجة والبرها ، 

إل ه، ودل نا عل ه لنا  بأن يعطف  غيره أومأ  الشرط األخير  يدمر هذا  ..." ولكنه 
  فيكون آخر ما ؛  ليختم به الفقرةوهيها   لك"  عليه اسم الفعل الدال على البعد: "

 .ذا التحديالجرجاني في هيقف عنده القارئ، فُيسقط في يديه دون حجة 
(13 ) 
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أخف ه  لست  مقاال  أقول   إن ي 
معجزة  إثبا   إلى  سبي   من   ما 
ناامه  أنت  كال   لنظم   فما 
فما للكال ،  أص   وهو  يرى   اسم 
في يادة  الز  يعط ك  هو   وآخر 
مبتدأ  األص   أ     تفسير  لك: 
مه،  تقد  فع   مسند،   وفاع  
فائدة تأت ك  ال  أصال ،   هذا  

ا بعد  من  يزيد،  فماوما   لت ما ، 
تشع بها،ه من  تكفي  قوانين   ذي 

لتعلمه، باب  إلى  تأتي   فلست 
ترى  الذين  كا   وإ   كذا،،   هذا 
لهم، يقال  أ   قصدي  هو  الذي   ثم  
يشبهه  نظم  ال  أ   أين  من   نقول: 
سوى  ل س  النظم  بأ    علمنا   وقد 
له  غير  ا،  باغ  األ ض  نق ب   لو 
تطل به في  بخسر  إال   عاد   ما 

ا  بثثنا  إ   ما  في ونحن  ننظر   لفكر 
مشتركا  العلم  تلقى  حقائق   كانت 
معرفة  دو   من  معرفة   فل س 
مط ردا  الك    في  فهم  تصر   ترى 
عرفوا الذي  هذا  في  زاد  الذي   فما 
تروا للب ا   فأصغوا  وإال    قولوا، 

 

ف ه   بدا،  إ   خصما،  أ هب   ولست 
أبديه أصبحت  بما  إال   الن ظم،   في 
تزج  ه  إعراب  حكم  سوى   معنى 

دون من  لمنش هيتم   قصد   ه 
تنف ه أنت  أو  تثبته  أنت   ما 
تثن ه بعد  من  خبرا  له   تلقى 
ويعط ه وصفا  يكسبه   إل ه، 
مبان ه  من  يكونا  لم  منطق   من 
يه تعد  في  عل ه  فعال   سل طت 
نواج ه من  ف ىا  البحر  يشبه   ما 
تقص  ه عن  بعجز  انصرفت   إال  
لباغ ه دا   المدى  أ     يرو  
يما يه  خصما  الفتى  يجيب   بما 

في  اول س   منطق  يحك همن   ، 
توخ  ه  في  نمىي  النحو  من   حكم 
ترق  ه  في  يعلو  وصع د   معنى، 
تبغ  ه في  غي   غير   وال  أى 
معان ه في  ونرو ي   أحكامه 
ف ه نافذا  تراه  وكال    بها، 
تسم  ه  باب  من  أنت  ما  ك    في 
مجا يه في  باقتدا    يجرونه 
واديه سي   يهمي  العجز  غدا   حتى 

ب عين     نكالص  في   ائ ه منبلجا 
 



 ( 2021)  يوليو  2عدد  1مجلد    واآلداب (  ) اللغويات     مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية

 

 أ.د/ أمحد عادل عبد املول                    ( بالغة احِلجاج يف أسلوب عبد القاهر اجلرجاين)

 
 98 

إال   ونتوقف سيقت  ما  أنها  نزعم  التي  النظمية  قصيدته  عند  الختام  في 
 لالحتجاج بها بين يدي دالئل اإلعجاز. يقول عبد القاهر:

وحين نقارب هذا النظم الشعرّي، نرى أنه ما سيق إال للحجاج؛ ولذلك بدأ  
وله مقاال  أول أبياته بجملة اسمية مؤكدة تجمع بين اإلثبات والنفي مًعا؛ إثبات ق

اإلعجاز، ونفي إخفائه، ونفي الرهب من الخصم إن بدا فيه. ثم يؤكد عبر  في  
 تقنية القصر البالغية بأنه واضع هذا الفن: 

 في الن ظم، إال  بما أصبحت أبديه   ما من سبي  إلى إثبا  معجزة
ثم يعدد في تسعة أبيات مختصر أصول النظم وعلم النحو، ويعّلق عليها  

 نين عامة تكفي حال العجز عن التقصي. ثة بكونها قوافي أبيات ثال 
القصيدة   نهاية  حتى  عشر  الثالث  البيت  منذ  الداللي  السياق  يستقل  ثم 
والنفي من  ناحية، والشرط  بين االستفهام والشرط من  الحجاجّية مازًجا  للمحاورة 
سؤال   طرح  خالل  من  الكتاب  عنها  يجيب  التي  المشكلة  لطرح  أخرى  ناحية 

 ؤلف من كتابه. بيان مقصد المالخصم، و 
 بما يجيب الفتى خصما يما يه  ثم  الذي هو قصدي أ  يقال لهم،

 ؟ ول س من منطق في  ا، يحك ه  نقول: من أين أ  ال نظم يشبهه 
 حكم من النحو نمىي في توخ  ه   وقد علمنا بأ   النظم ل س سوى 

وا االستفهام  مستثمًرا  الخصم  لسان  على  المشكلة  يطرح  هنا  لنفي  فهو 
ي شيء كان نظم القرآن متفرًدا رغم أن النظم واحد في اللغة وهو ليس  ليسأل بأ

 إال توخي معاني النحو في الَكل م.
 ثم يطنب في أنه ال معنى للنظم سوى ذلك من خالل الشرط والنفي:
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 معنى، وصع د يعلو في ترق  ه   لو نق ب األ ض باغ غير  ا، له
    أى غير غي  في تبغ  ه وال     بهتتتر في تطل  تتاد إال  بخستتما ع   

 ثم يعود في النهاية لالستفهام عن سّر اإلعجاز:
 حتى غدا العجز يهمي سي  واديه   فما الذي زاد في هذا الذي عرفوا 

و)أصغوا(،   )قولوا(  الفعلين:  في  األمر  أسلوب  عبر  بالتحّدي  ويعقبه 
، ويأتي  عن سر اإلعجازليكون األول مطروًحا على األجيال جميًعا بأن يفتشوا  

 األمر الثاني مضيًفا تكويًنا شرطيًّا في بنيته العميقة:  
بن منبلجً   قولوا، وإال  فأصغوا للب ا  تروا  ا في عين  ائ ه كالص 

في   لمقالتي  تصغوا  إن  مفاده:  تركيب  عبر  لكتابه  بذلك  يمّهد  وكأنه 
أموًرا   تروا  منبلجً اإلعجاز؛  بن  عين  ائ هكالص  في  ونراه  ا  ا،  الشطرة  لثانية  يفرد 

الولوج في  قبل  له  تمهيًدا  قارئه  به همة  يستنهض  ما  آخر  ليكون  التمثيل؛  بهذا 
كتابه؛ لذلك كان الشيخ شاكر موفًقا في وضع هذا التمهيد في أول الكتاب؛ ألنه 
بعد   تمهيده  يختم  أن  بالجرجاني  حقيًقا  وكان  كتابه،  من  الفراغ  بعد  إال  أماله  ما 

" فمنها  هلل وحده، وصلواته على  سوله محمد وآلهالحمد قوله: "قصيدته السالفة ب 
 المبتدأ وإليها المنتهى. 

(14 ) 

هو   حيث  من  الجرجاني  القاهر  عبد  بأسلوب  ُتعنى  دراسة  فهذه  وبعد، 
( تقنّية  الدراسة  الحجاجعبر  جاءت  الفكر؛  مناب  تنوب  اللغة  وألن  البالغّية،   )

 ته وأسلوبه. كاشفة عن فكره الحجاجي من خالل لغ
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القويم،  ويطول   أسلوبه  في  الحجاج  تجليات  كل  لتتبع  ويتسع  المقام  بنا 
نطمئن   أن  نستطيع  ولكننا  العالية،  عرضناه -وبالغته  قد   -مما  الرجل  أن  إلى 

المنطقي   باالستدالل  مدعوًما  توظيًفا  بحوثه،  من  كثير  في  الحجاج  وّظف 
 والمذهب الكالمي. 

يغه الخاصة التي  الء إن الحجاج له صونستطيع في النهاية أن نقول بج
ال تنحصر في نمط تعبيري بعينه، وليست وقًفا على أداة أو تركيب دون سواه،  
والتوكيد،  والقصر،  كالشرط،  وأسلوبية  بالغية  ظواهر  عدة  بين  يطّوف  إنما 
والنفي، واالستفهام... إلى غير ذلك من األساليب التي قد تأتي على هيئتها التي  

ا عليها  فنص  والبالغيون  الصيغ  لنحاة  عبر  بفحواها  ترد  وقد  تقعيدهم،  ي 
في   الخصوم  مع  المناظرة  هيئة  اتخاذ  عن  فضال  لمعناها،  المؤدية  والتراكيب 

 بعض األحيان باعتبارها ذات سمٍت تداوليٍّ أصيٍل في الخطاب الحجاجي. 

  -أحسبها جديدة في طرحها -وعلى أي حال، فإن هذه الدراسة محاولة  
ب صاحلدراسة  عند  النظم  هذا  الغة  اللبيب  للقارئ  أترك  وأخيًرا  النظم.  نظرية  ب 

 السؤال الحامل إلجابته معه:

إذا كان مفتاح أي كتاب هو عنوانه، وأنه بمثابة المبتدأ، والكتاب خبره؛  
( العناوين  أن  ترى  في  أال  الشاف ة  والرسالة  اإلعجاز،  ودالئ   البالغة،  أسرا  

يات برهانّية ل ( ذات صبغة حجاجية،اإلعجاز  كل ذي بصر بالعربية؟!وش 
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