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ىود٨٨ :

اإلىـ ـ ـ ـ ــداء

الشفيع اؼبرذبى
إذل اغببيب اؼبصطفى والنّيب آّتىب و ّ
ؿبمد رسوؿ اهلل 
إذل معلمنا األعظم وقدوتنا األكرـ سيّدي ّ
وحرر أرواحنا من قبضة األجساد
إذل من أحيا قلوبنا وى ّذب نفوسنا ّ
إذل روح شيخي األكرب سيّدي أضبد التّيجاين -رضي اهلل عنو -
حب العلم واؼبعرفة
اؽبمة لبلوغ ّ
إذل من رفع ّ
القمة  ،وغرس فينا ّ
إذل قدوٌب ومعلمي وقائدي وشيخي سيّدي الدكتور ؿبمد العيد التّيجاين -رضي اهلل عنو-
الدي الكريبْب
إذل هنر العطاء وحبر اغبناف وشط األماف  ...و ّ
إذل ّقرة عيِب ورفيق دريب  ...زوجي العزيز  .....عل ػػي
خاصة سعدية  ،رقية  ،آماؿ ؿبمد العيد .
إذل مشوس عمري وأقمار حياٌب  ...أخواٌب وإخوٌب وكل أبنائهم ّ
إذل رفيقات دريب  ...فاطمة الزين  ،حناف زغواف  ،مرمي طهراوي
إذل كل زميبلت الدراسة قسم ماسَب علوـ اللساف  ،دفعة جانفي 2015
إذل كل ىؤالء أىدي ىذا البحث اؼبتواضع  ...رمز جهد وحب وتقدير ووفاء .
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شك ــر وعرف ـ ــان
ﭧﭨ

ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼالنملٔ٩ :

علي دبواصلة مشواري العلمي ووفّقِب يف إقباز
أضبد اهلل عز وجل ضبدا يليق جببلؿ وجهو وعظيم سلطانو أف أنعم ّ

مِب قبوال حسنا .
ىذا العمل وأسألو أف يتقبلو ّ

وأصلي وأسلم على سيد األناـ الذي تكاملت بنصحو األخبلؽ وحسنت األياـ
أتقدـ بالشكر اعبزيل والعرفاف واالمتناف إذل األستاذ اؼبشرؼ  :زيتونة مسعود علي الذي أحاط ىذا البحث باالىتماـ
الفعالة وإرشاداتو النّاجعة األثر الكبّب يف إقباز ىذا البحث .
وتعهده بالرعاية والتّوجيو  ،فكاف لتوجيهاتو ّ
وأتق ّدـ بوافر الشكر والتّقدير لوالدي العزيز على مساعدتو ودعائو طوؿ حياٌب وطوؿ رحلٍب العلمية .
وأتق ّدـ بعظيم الشكر والتقدير واالمتناف إذل زوجي العزيز الذي ضحى بالكثّب طوؿ رحلٍب العلمية فقد كاف نعم
الرفيق .
الزوج ونعم ّ
كما أتق ّدـ بالشكر إذل كل أساتذٌب بكلية اآلداب واللغات جامعة الوادي .
والشكر موصوؿ إذل كل من ساعدين من قريب أو بعيد ولو بكلمة تشجيع .
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م ــقدم ـ ــة
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب
الرحيم وبو أستعْب و ّ
السبلـ على أشرؼ اؼبرسلْب سيّدنا ّ
بسم اهلل الرضبن ّ
الصبلة و ّ

 ،ومن تبعهم وواالىم بإحساف إذل يوـ ال ّدين .

غّبت مسارىا إذل منحى جديد ومغاير ؼبا كانت عليو من
عرفت ال ّدراسات اللغويّة يف العصر اغبديث قفزة نوعيّة ّ

تطورا سريعا جعلها تنتقل من دراسة اعبملة إذل دراسة النّص واػبطاب ؛ حيث أصبح النّص
تطورت ّ
قبل  ،بل قد ّ
واػبطاب مركز االىتماـ بدال عن اعبملة  ،وىذا ما جعل ميادينها تتّسع أكثر حٌب المست العلوـ األخرى كعلم
النفس وعلم االجتماع والفلسفة واألنثروبولوجيا واألدب واغباسوب وغّبىا .

الَباث العريب واإلسبلمي رؤية جديدة تسمح بالكشف عن طاقاتو الكامنة
وىذه اعب ّدة يف ال ّدرس اللغوي منحت ّ

الَباث ىي التّداوليّة دبا تتيحو من فضاء
لعل أقدر ىذه النظريّات اللغويّة على كشف خبايا ىذا ّ
وإبداعاتو الكثيفة  .و ّ

وبرر النّص من قيود البنيويّة  ،حيث أعطت األولويّة للعمليّة التّواصليّة وبكل ما وبيط ّٔا ؛ بدءا بأقطاب
واسع ّ
ِ
بالسياقات اػبارجيّة  ،وانتهاءً دبقاصد اؼبتكلم ومدى تأثّبىا على اؼبستمع .
التّواصل (اؼبرسل واؼبتلقي) ،ومرورا ّ
وىذا يعِب اىتماـ التّداوليّة باعبانب الوظائفي للخطاب األديب أي باعبوانب اؼبتعلقة بالواقع واؼبنفعة والغاية

يسميو ىارسباف " قطب التحقق" يف اػبطاب األديب  .بل وتركز نظريّات اغبجاج
واؼبصلحة  ،واآلثار اؼبلموسة ،أو ما ّ

اؼبنبثقة عن التّداوليّة على األثر الذي يَبكو اػبطاب يف اؼبتلقي  ،وعلى مدى قدرة اؼبتكلم على التّأثّب يف اآلخر وتغيّب

معتقداتو وسلوكو .
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مهما أف نبحث يف صباؿ اػبطاب األديب وما وبدثو من إمتاع وتسلية يف نفوس متلقيو  ،بل أصبح من
فلم يعد ّ

الضروري البحث عما وبدثو من أثر وتغيّب  ،أل ّف اػبطاب األديب ذو اذباىْب :اذباه أديب صبارل ،واذباه وظائفي  .وما
ّ
غّبا
األمة العربيّة من تغيّب حيث ّ
يؤّكد ذلك اػبطاب القرآين والنبوي وما كاف فيهما من صباليّات  ،وما أحدثاه يف ّ

ؾبرى التاريخ وب ّدال جغرافية العادل يف ظرؼ وجيز.

الفعاؿ يف تغيّب اؼبتػلقي سواء أيف فكره أو يف
من ىذا اؼبنطلق كاف اىتمامنا يركز على خطابات كاف ؽبا ال ّدور ّ

الشكل ويف اؼبضموف سبيّزه عن
الصويف ؼبا يتّسم بو من خصائص يف ّ
سلوكو أو فيهما معا  ،فكانت ضالتنا يف اػبطاب ّ

غّبه من اػبطابات .

كذلك لتأثّبه القوي يف اؼبتلقْب ؛ حيث أحدث تغيّبا يف آّتمعات اإلسبلميّة من خبلؿ شيوخو الذين استطاعوا

خبطاباهتم التّأثّب يف النّاس وإقناعهم بأفكارىم وآرائهم بل وتغيّب سلوكهم أيضا  .ما صبع حوؽبم مريدين كثرا منتمْب
الصوفيّة منتشرة يف كل العادل
استمر إذل زمننا ىذا ؛ حيث قبد الطّرؽ ّ
إليهم وىذا ليس يف زمنهم فحسب  ،بل ّ

الشيوخ تأثّبا قويّا على اؼبخاطَبْب ال يزاؿ واضحا إذل اليوـ
اإلسبلمي  ،وؽبا أتباع يف كل مكاف  .وىذا يعِب أ ّف ؽبؤالء ّ

.

التصوؼ من اللّغة وسيطا للوصوؿ إذل أىدافو وغاياتو  ،فهو وباوؿ إثبات أفكاره ومعتقداتو بإقناع
ىذا وقد ّازبذ ّ

مادة قابلة
الرد على خصومو ومناوئيو  .ىذه اللّغة أ َ
الصويف وجعلتو ّ
َث ْْ َرت اػبطاب ّ
أتباعو والتأثّب يف ـباطبيو  ،و ّ
يجاين  ،ومن َشبةّ فهو خطاب وبتاج إذل قراءة جديدة وتأويل.
لل ّدراسة  ،وال ىبرج عن ىذه اؼبيزة اػبطاب التّ ّ

الصويف وذلك بتوظيف النّظريّات اللسانيّة
من ىنا بدأت فكرة البحث تتبلور ؿباولة اعبمع بْب اغبداثة و ّ
الَباث ّ
الَباث وإمكاناتو وطاقاتو اإلبداعيّة الكثيفة فأسفرت ىذه الفكرة عن عنواف
اغبديثة يف الكشف عن خبايا ىذا ّ

موسوـ بػ :

شيخ أحمد التّيجاني ـ دراسة في وسائل اإلقناع ـ " .
" الحجاج في رسائل ال ّ
وقد حاوؿ البحث اإلجابة عن ؾبموعة من اإلشكاليّات أنبّها :
ػ ما مفهوـ اغبجاج ؟ وما عبلقتو باإلقناع ؟ وما ىي أىم وسائل اإلقناع ؟
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يجاين ؟
ػ ما ىي أىم اآلليّات اغبجاجية اؼبوجودة يف رسالة الشيخ أضبد التّ ّ
يجاين يف رسالتو ؟
ػ ما ىي أىم وسائل اإلقناع اللغويّة وغّب اللغويّة الٍب وظّفها الشيخ أضبد التّ ّ
يجاين والٍب جعلتو مؤثرا يف
ػ ما ىي األبعاد الفنّػيّة اعبمالية والتّداوليّة الوظائفيّة الٍب يبتلكها خطاب ّ
الشيخ أضبد التّ ّ

متل ّقيو ؟

الصوفيّة  ،وكلها
أسباب ع ّدة دفعتنا الختيار ىذا البحث والختيار شخصيّة ّ
الشيخ أضبد التّيجاين من بْب شيوخ ّ

منطقيّة علميّة حسب نظرنا  ،منها :

ػ اقتصار ال ّدراسات األدبيّة على الشعريّة العربيّة ( صبالية العمل األديب) ،وإنباؿ اعبانب الوظائفي ؽبذا العمل .
للشيخ أضبد التّيجاين الٍب استطاع ّٔا أف يؤثّر يف العديد من اؼبخاطَبْب الذين كانوا على مستوى
ػ القدرة اإلقناعيّة ّ
عاؿ من العلم واؼبعرفة ؛ حيث كاف منهم علماء من جامع القرويْب باؼبغرب ومن جامع الزيتونة بتونس كذلك

العامة فحسب .
فقهاء من اعبزائر إضافة إذل سبلطْب وأمراء  ،فهو دل يتواصل مع ّ
الشيخ أضبد التّيجاين الٍب ال تزاؿ إذل اليوـ  ،وما يدؿ على ذلك استمراريّة طريقتو وتزايد
القوة التّأثّبيّة ػبطابات ّ
ػ ّ

الصوفيّة الكربى يف اعبزائر والعادل .
أتباعها  ،حٌب ّإهنا أصبحت من الطّرؽ ّ

ِ
الرسائل الٍب دل ربظ باىتماـ
الصويف مقارنة باػبطاب ّ
ػ قلة ال ّدراسات حوؿ اػبطاب النّثري ّ
الشعري  ،وال سيَما ّ

خاصة دل يلق االىتماـ الكايف  ،فأردنا اؼبسانبة
عامة واعبزائري ّ
خاصة أ ّف األدب ّ
الباحثْب كغّبىا ّ ،
الصويف اؼبغاريب ّ

يف التّعريف بأحد شيوخو بإنتاجو الفكري واألديب .

تؤىلها لل ّدراسة
الرسائل الٍب خلفها ّ
وتنوع موضوعاهتا وـباطَبيها وىي ذات قيمة أدبيّة ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ّ
ػ كثرة ّ

والبحث .

مدونة
وألجل أف تكوف ىذه ال ّدراسة أكثر عمقا ودقّة  ،وتصل إذل نتائجها اؼبطلوبة حصرنا ؾباؿ البحث يف ّ

الشيخ أضبد التّيجاين إذل تبلميذه  .فمنهجيّة البحث العلمي تقتضي
واحدة ،
ت على رسالة ؿب ّددة بعث ّٔا ّ
فاقتصر ْ
َ

الضبط والتّحديد .
ّ
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خاصة (إذل فقيو أو صديق أو سلطاف) بل كانت
كوَهنا دل تكن ّ
وقد اخَبناىا ؼبا فيها من ّقوة حجاجيّة إقناعيّة كبّبة ْ

عامة  ،إذل كل اؼبتلقْب  .وىنا تكمن صعوبة اإلقناع وتظهر مقدرة احملاجج أل ّف طبيعة اؼبتلقْب ـبتلفة من حيث
ّ
اؼبدارؾ العقليّة .

ىذا وإذا كاف قد سبقنا إذل موضوع اغبجاج يف القرآف الكرمي ويف اغبديث النبوي وغّبنبا العديد من الباحثْب
الشيخ أضبد التّيجاين جديدة رغم وجود رسالة ماجستّب تناولت خطاب
فإنّنا نعتقد حسب اطّبلعنا أ ّف دراسة رسائل ّ
الزوايا يف اعبزائر ،الزاوية التّيجانيّة أمبوذجا  ،دراسة تداوليّة " لعبد العزيز
عامة موسومة بػ " خطاب ّ
ّ
الزاوية التّيجانية ّ

مصباحي حيث صبعت خطابات ـبتلفة ػبلفاء الطريقة التّيجانيّة .

وقد اعتمدنا يف حبثنا على خطة تتألف من فصلْب  :أحدنبا نظري واآلخر تطبيقي.
وتضمن ثبلثة مباحث .
أما النظري فكاف ربت عنواف " :الحجاج وعالقتو باإلقناع " ّ
األوؿ تطرقنا ؼبفهوـ اغبجاج (لغة واصطبلحا) ٍب ذكرنا الفرؽ بْب اغبجاج والربىاف وذلك للتّقارب
ففي اؼببحث ّ

الشديد بْب اؼبصطلحْب لدرجة اػبلط بينهما .
ّ

ويف الثاين تناولنا العبلقة بْب اغبجاج واإلقناع وذلك للعبلقة الوطيدة بينهما .
وتنوعت ؛ وسائل لغوية وما ؽبا من دور يف اإلثارة والتّأثّب
ّأما يف الثالث فقد ذكرنا وسائل اإلقناع وآليّاتو الٍب تع ّددت ّ
ذبسد اعبانب
باستمالة اؼبتلقي وش ّد انتباىو  ،انطبلقا من الكشف عن أثر األفعاؿ الكبلميّة يف ربقيق اإلقناع  ،أل ّهنا ّ

العملي والتطبيقي من التّداوليّةٍ .ب الَبكيز على جانبْب اثنْب ؛ جانب دالرل منطقي يظهر بْب الوحدات اللغوية
ويتمثل يف التكرار  .وجانب ظبعي وجداين يربط الوحدات اللغوية فيما بينها ويتمثل يف االزدواج .
ووسائل ببلغيّة بالَبكيز على اعبانب الدالرل يتمثّل يف االستعارة والتّمثيل والطباؽ .

مكونات اغبجاج ربطا منطقيّا
الربط بْب ّ
ٍب الوسائل اؼبنطقيّة الٍب يندرج ربتها القياس بأنواعو  ،وما لو من دور يف ّ
متعلقا بآليّات العقل فيما يدركو ويستنبطو  ،أو ربطا دالليّا يشّب إذل ما يدركو العقل من خبلؿ اللغة اؼبستعملة ،

السماع من
ليم ّكن اؼبتل ّقي من استنتاج النّتائج اؼبقصودة من اغبجاج  .فتتضافر بذلك ال ّداللة من جهة العقل  ،مع ّ
الشعور لتأدية الوظيفة اإلقناعيّة التأثّبيّة لدى اؼبتلقي .
جهة الوجداف و ّ
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أما الفصل التطبيقي فكاف بعنواف  " :الحجاج ووسائل اإلقناع في رسائل الشيخ أحمد التّيجاني " .وقد جاء
وتضمن ثبلثة مباحث أيضا .
الرسالة من طريقة بنائها وتفاعل عناصرىا
ّ
للكشف عن فعاليّة ّ
الشيخ أضبد التيجاين .
األوؿ ق ّدمنا نبذة وجيزة عن حياة ّ
ففي اؼببحث ّ
ملخص حوؿ رسائلو كلها وأنواعها وموضوعاهتا واؼبخاطَبْب اؼبرسلة إليهم  .وذلك حٌب
تطرقنا إذل تقدمي ّ
ويف الثاين ّ

الرسائل .
قبعل القارئ يف الصورة وليأخذ ملمحا عاما عن ىذه ّ

اؼبوجهة إذل التّبلميذ كاملة ٍب انتقلنا إذل اغبديث عن وسائل اإلقناع اؼبوظّفة فيها  ،فانطلقنا
الرسالة ّ
ويف الثالث ذكرنا ّ
من الوسائل النّفسية  ،حيث تناولنا ِ
اؼبرسل من حيث ِذ ْكر مكانتو ومنزلتو وثقافتو ومعرفتو الٍب يستقي منها حججو
ّ
اؼبرسل إليو وطبيعة العبلقة بينهما .
ودليلو إلقناع الطّرؼ الثّاين و َ
الشيخ أضبد
فتطرقنا إذل أفعاؿ الكبلـ الٍب وظّفها ّ
الرسالة ّ ،
ٍب َع َقبَها اغبديث عن الوسائل اللغوية اؼبستعملة يف ّ

أعلَى
التيجاين بذكر األنواع الٍب استعملها ومدى أثرىا على اؼبتلقيٍ .ب انتقلنا إذل التّكرار بأنواعو اؼبختلفة سواء َ

مستوى اللفظ أو اؼبضموف ٍ ،ب بنية االزدواج بأنواعها اؼبتع ّددة أيضا .

تضمنتو من حديث عن االستعارة والتّمثيل والطّباؽ  .ويف األخّب كاف اغبديث عن
ٍب ذكرنا الوسائل الببلغيّة دبا ّ

الوسائل اؼبنطقيّة وما اشتملت عليو من قياس وحجج غائيّة و أخرى سببيّة وغّبىا .

توصل إليها البحث ولتفتح أفقا مستقبليّا للموضوع فيما دل نقدر
ويف األخّب جاءت اػباسبة لَبصد أىم النّتائج الٍب ّ

التوسع فيو أو دل نتم ّكن من تناولو .
على ّ

وإلقباز ىذا البحث اتبعنا أكثر من منهج ؛ حيث حتّمت علينا طبيعة الفصل النظري أف نتّبع اؼبنهج التارىبي
بتقصي النّظريات اغبجاجيّة عند العلماء ووضعها يف مسارىا التارىبي  ،إذل جانب اؼبنهج الوصفي لوصف
وذلك ّ

آليّات اغبجاج ووسائل اإلقناع .

للرسالة واستقراء وسائل
أما يف الفصل الثاين فقد اتّبعنا اؼبنهج التّداورل ألنّو ىو األقدر على توصيف البنية اغبجاجيّة ّ

اإلقناع اللغويّة وغّب اللغويّة واؼبنطقيّة  ،وربليل صورىا اؼبختلفة .
وقد استعنّا ببعض اؼبصادر واؼبراجع إلقباز البحث منها :
11

"جواىر اؼبعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العبّاس أضبد التّيجاين " للحاج علي حرازـ الذي أخذنا منو

مدونتنا .
ّ

تنو ّْعت بْب القدمي واغبديث  ،فلجأنا إذل ّأمهات الكتب الببلغيّة القديبة مثل " :أسرار
ّأما الكتب األخرى فقد ّ

الصناعتْب" أليب
السائر" البن األثّب  ،كتاب " ّ
الببلغة" لعبد القاىر اعبرجاين " ،البياف والتبيْب" للجاحظ " ،اؼبثل ّ

ىبلؿ العسكري ...

كما اشتغلنا على ما ق ّدمتو ال ّدراسات اللسانيّة اغبديثة من كتب ومراجع  ،من ذلك " :اغبجاج مفهومو وؾباالتو"

ّٓموعة من اؼبؤلفْب " ،أىم نظريات اغبجاج من أرسطو إذل اليوـ" وىو عمل لفريق من البحث التونسيْب " ،اغبجاج

يف القرآف" لعبد اهلل صولة "اغبجاج يف الشعر العريب من اعباىليّة إذل القرف الثالث ىجري"  ،و"دراسات يف اغبجاج"
لسامية الدريدي وغّبىا...

الصعوبات الٍب
أما عن الصعوبات فبل يبكن ألي عمل أف ىبلو منها  ،وإف أُع ّدت لو كل اإلمكانات ومن ّ

واجهتنا :

خاصة يف ؾباؿ التّطبيق
ػ ج ّدة النّظريّة اغبجاجيّة  ،فهي حديثة دل يكتمل صرحها بَػ ْعد  ،ودل تتح ّدد مبلؿبها النّهائيّة ّ

موزع بْب اللسانيّات والببلغة والفلسفة واػبطابة و...
على النّصوص  ،أل ّف اغبجاج ّ

الرؤى حوؽبا بْب الباحثْب.
ػ ّ
تشعب النّظريّة اغبجاجيّة وكثرة مصطلحاهتا  ،واختبلؼ ّ
عامة نظرا عب ّدة اؼبوضوع .
ػ قلة اؼبراجع ّ
الشيخ أضبد التّيجاين  ،ما جعلنا كباوؿ استخبلص عناصر اغبجاج وخصائص
ػ ندرة الدراسات حوؿ خطابات ّ
الرسالة .
الفاعليّة والقدرة على اغبجاج من ّ
ويف األخّب نرجو أف نكوف قد أؼبمنا بكل جوانب البحث ووفّينا اؼبوضوع ح ّقو  ،كما نرجو أف وب ّقق ىذا البحث
أىدافو .
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وال يسعنا إال أف نشكر األستاذ اؼبشرؼ  :زيتونة مسعود علي الذي دل يبخل علينا بعلمو وجهده ووقتو  ،كما أنّو
أنار دربنا بتوجيهاتو ونصائحو  ،والشكر موصوؿ أيضا إذل كل من أعاف وساعد على أف يرى ىذا البحث النّور ولو
بكلمة تشجيع .
السداد.
ونسأؿ اهلل التّوفيق و ّ

الحجاج وعالقته باإلقناع

13

أوال  :الحج ـ ــاج
 1ػ تعريف اغبج ػػاج
2ػ اغبجاج والربىػػاف
3ػ ضوابط النص اغبجاجي وخصائصو
ثانيا  :الحجاج واإلقن ـ ـ ــاع
1ػ تعريف اإلقناع
2ػ عبلقة اغبجاج باإلقناع
ثالثا  :وسائ ــل اإلقناع ( :تقنيات الحجاج وروافده)
 .Iالوسائل النفسية واالجتماعية
 .IIوسائل اإلثارة والتأثّب
1ػ الوسائل اللغويػػة
2ػ الوسائػل الببلغيػّة
 .IIIالوسػػائل اؼبنطقيّة
 1ػ اغبجج شبو اؼبنطقيّة
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 2ػ اغبجج القائمة على بنية الواقع
3ػ اغبجج اؼبؤسسة لبنية الواقع

أوال :الحج ـ ــاج
 1ـ تعريف الحج ــاج :
أ ـ لغ ـ ــة :
يشّب ابن منظور يف معجمو لساف العرب إذل اغبجاج بقولو" :اغبُ َّجة ىي الربىاف وقيل اغبُ َّجة ىي ما دوفع بو
اجو َؿب َّ ِ
اغبجة ،
وح َّ ُ َ
اجا نازعو ّ
اػبصم  ،وقاؿ األزىري ّ
اجة وح َج ً
اغبجة الوجو الذي يكوف بو الظّفر عند اػبصومةَ ،
ِ
ِ
حجتو ويف
وح َّجو َوبُ ُّجو َح ِّجا غلبو ّ
وىو رجل ْؿب َجاج أي جدؿ والتّ َحاج التّ َخاصم  ،وصبع اغبُ َّجةُ :ح َج ٌج وح َج ٌ
اجَ ،

باغبجة ".1
فحج آدـ موسى أي غلبو ّ
اغبػديث ّ :

اغبجة بالربىاف حينا وباػبصومة حينا آخر  ،فهو يفَبض وجود زباصم بْب متخاطبْب فيعمد
قبد أ ّف ابن منظور يقرف ّ

حجة ودليل حٌب وبصل لو الغلبة والفوز  .كما قرهنا أيضا باعبدؿ .
كل منهما إذل ّ

حاج  ،اغبجاج) وقد أشار الطّاىر ابن عاشور(ت
غّب أ ّف ىناؾ سبييزا دقيقا بْب ىذه األلفاظ ( ّ
اغبجة  ،التّ ّ

1393

حاج وجادؿ .ففي تفسّب قولو تعاذل  :ﭽﭭﭮﭯﭰﭱ
ىػ )1973 /يف تفسّبه (التّحرير والتّنوير)إذل معُب ّ
2
اشتق منها  .ومن العجيب أ ّف
ﭲﭳﭴ ﭼ  .قاؿ" :معُب َح َّ
اج خاصم وىو فعل جاء على زنة اؼبفاعلة الٍب ّ

 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،دار صادر  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط ، 1997 ، 2ـ ، 2ص  ، 28مادة (حجج).
 2سورة البقرة  ،اآلية . 258
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حاج ال يُستعمل غالبا إال يف معُب اؼبخاصمة  ،وأ ّف األغلب
ّ
اغبجة يف كبلـ العرب الربىاف اؼبص ّدؽ لل ّدعوى  ،مع أ ّف ّ

أنّو يفيد اػبصاـ بباطل". 1

ويف تفسّب قولو تعاذل :ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ .2قاؿ ":وآّادلة مفاعلة من اعبدؿ وىو القدرة
اغبجة فيو ،وىي منازعة بالقوؿ إلقناع الغّب برأيك"  .3ويف موضع آخر قاؿ " :آّادلة  :اؼبخاصمة
على اػبصاـ و ّ
4
الشّر كقػولو :ﭽﭝ ﭞ
اغبجة عليو فتكوف يف اػبّب كقولو :ﭽﭷﭸﭹﭺ ﭼ  ،وتكػوف يف ّ
بالقوؿ وإيراد ّ

ﭟﭠﭼ.6 "....5
حاج  :خاصم  ،ومعُب آّادلة  :القدرة على اػبصاـ ،والٍب قد تكوف يف اػبّب كما
ذكر الطّاىر بن عاشور أ ّف معُب ّ

حاج :
قد تكوف يف ّ
الشّر  .فاعبامع بْب معُب اللفظْب ىو التّخاصم والتّنازع وىذا قريب من قوؿ ابن منظور (التّ ّ

حاج) مػن نفس األصل وكذلك (ؿبجاج  :جدؿ) إال أ ّف اغبجاج ال يشَبؾ معهما يف
حاج والتّ ّ
التّخاصم)  ،أل ّف ( ّ
حجة حجج وحجاج) أي أنّو ال يعِب اؼبخاصمة واؼبقارعة .
حجة لقوؿ ابن منظور (وصبع ّ
األصل  ،فهو صبع ّ

حاج يعِب التّخاصم
حاج واعبدؿ إال أنّنا نرى أ ّف التّ ّ
يبكن القوؿ أنّو وإف اعترب البعض أف اغبجاج مرادؼ للتّ ّ
حاج إبراىيم -عليو السبلـ -يف ربّو ّ .أما اعبدؿ فهو زباصم من غّب نفع وال تأثّب
بالباطل ومثل ذلك النّمرود الذي ّ

السبلـ -للمبلئكة يف أمر لوط ال طائل من ورائو أل ّف
لو يف اآلخر سواء أكاف خّبا أـ ّ
شرا ،فجداؿ إبراىيم -عليو ّ
السكوت عليو
أمر اهلل قد أتى وىو قاض ال مناص منو كذلك اعبداؿ يف ّ
اغبج ال نفع يرذبى منو بل ىو خطل ّ

الرأي أـ ال  ،وؿباولة إقناعو والتّأثّب فيو .
أفضل ّ ،أما اغبجاج فهو رباور مع اآلخر سواء أكاف ىناؾ اختبلؼ يف ّ
 1ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،التحرير والتنوير  ،الدار التونسية  ،الدار اعبماىّبية للنشر ،تونس ،ج ، 3ص . 32، 31
 2سورة النساء  ،اآلية . 107
 3ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ،ج  ، 5ص . 194
 4سورة ىود  ،اآلية . 74
 5سورة البقرة  ،اآلية . 197
 6ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ،ج ، 12ص . 60
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يتحاجا يف أمر يستلزـ
أي أ ّف اغبجاج يقوـ " على أساس التخاطب بْب اؼبتكلم واؼبستمع اللذين يفَبض فيهما أف
ّ

حجة لو أو عليو "  . 1فهو إذف ال يفَبض وجود طريف منازعة وخصومة بل وجود طريف خطاب يتّخذ كل
دليبل أو ّ

منهما من اغبجج وسيلة لئلقناع والتّأثّب.

وعليو فاغبجاج يؤطّره التّفاعل بْب طريف اػبطاب (اؼبتكلم  ،السامع ) "إف تبادال للتّأثّب أو تناقبل للتّغيّب أو ترابطا

وظيفيّا أو حٌب ذباوبا وجدانيّا"  2 .أي أنّو وبدث تأثّبا يف اآلخر أو تغيّبا لرأيو ولسلوكو أو يق ّدـ منفعة أو حٌب
مشاركة وجدانيّة .
أما إذا انتقلنا إذل معُب اغبجاج يف اللغات األجنبيّة قبد أ ّف

 Argumentationتتع ّدد معانيها ففي اللغة

الفرنسيّة تشّب لفظة ( )Argumentإذل ع ّدة معاف متقاربة أبرزىا حسب قاموس روبّب (:)le robert
فن استعماؿ اغبجج أو االعَباض ّٔا يف
" ىو ؾبموعة من اغبجج الٍب تستهدؼ ربقيق نتيجة واحدة  ،وىو كذلك ّ

مناقشة معيّنة  .وىو أيضا ال ّدفاع عن اعَباض بواسطة حجج ". 3

تربر مساندتك
ويف اللغة األقبليزيّة جاء يف قاموس كامربدج (  )Cambrigeأ ّف "اغبجاج ىو ّ
اغبجة الٍب تعلّل أو ّ

4
معْب إما إهبابا أو سلبا .
أو معارضتك لفكرة ما "  .أي أ ّف اغبجاج ىو ما تؤيّد بو فكرتك أو موقفك إزاء موضوع ّ

وبإجراء مقارنة بْب اؼبعُب اللغوي للحجاج يف اللغة العربية وبْب اؼبعُب الذي يقابلو يف اللغتْب الفرنسيّة واألقبليزيّة قبد

معْب أو اعَباضا عليو .
اغبجة وتقديبها دفاعا عن رأي أو موقف ّ
شبو تقارب أو توافق بْب اؼبعنيْب وىو استعماؿ ّ
إ ّف اغبجاج من حيث البناء يرتكز على "منطلقات غّب يقينيّة  ،فميدانو ىو االحتماؿ وليس ميداف اغبقائق

الشك فبّا يدفعنا دائما إذل البحث عن حجج من أجل ربقيق
البديهيّة واؼبسلّمات اؼبطلقة  ،فهناؾ دائما قسط من ّ

 1رضواف الرقيب  ،االستدالؿ اغبجاجي التداورل وآليات اشتغالو ،ؾبلة عادل الفكر ،ع  ،2ـ  ،40أكتوبر ،ديسمرب  2011ص . 71
 2اؼبرجع السابق ،ص . 73
Le grand robert ,dictionnaire de la langue français , 1er redaction , paris , 1989 , p 535 . 3
4

Cambrige advenced learmers , dictionary , Cambrge university press , 2nd pub , 2004 , p 56 .
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1
ك وؾبالو االحتماؿ وليس اليقْب وؽبذا يسعى اؼبتكلم إذل إقناع اآلخر
بالش ّ
درجة أعلى من اإلقناع "  .فهو مرتبط ّ

باغبجج وكلما زادت اغبجج زادت نسبة اإلقناع وارتفع مستواىا  .أما من حيث الوظيفة وال ّدور  ،فاغبجاج "أداة
2

تسعى إذل إفحاـ اػبصم وإقناعو دبشروعيّة اؼبوقف وصبلحيّتو ".

ومن ىذا التّحديد اللغوي للحجاج يبكن استخبلص النّتائج التّالية :
متلق قصد أخذ قبولو وموافقتو.
يتوجو إذل ّ
ػ اغبجاج يسعى إذل تأسيس موقف ما  ،فهو ّ
ػ اغبجاج يرتكز على اغبجج الٍب هبب أف تق ّدـ بكثرة كما هبب أف وبسن اختيارىا وترتيبها حٌب تَبؾ أثرا يف اؼبتلقي
.
ػ إ ّف اغبجاج يهدؼ إذل إقناع اؼبتلقي وجعل عقلو ينخرط يف األطروحة أو ال ّدعوى .
ػ إ ّف اغبجاج يتعلق باػبطاب الطّبيعي من حيث اؼبضموف واالستعماؿ  ،فهو ذو فعاليّة تداوليّة .
ػ إ ّف اغبجاج ؾبالو االحتماؿ وليس ؾباؿ اغبقائق البديهيّة اؼبطلقة .
ػ إ ّف اغبجاج ليس جدال بل ىو أوسع من ذلك .
ب ـ اصطالح ـ ــا :
يع ّد اغبجاج مفهوما عائما ويتميّز باالنسيابيّة  ،ؽبذا يصعب ربديده ربديدا دقيقا  ،فهو دل يبق ذلك اؼبصطلح

السبب يف ذلك
احملصور "يف استعماالت خطابيّة ظرفيّة  ،بل صار بعدا مبلزما لكل خطاب على وجو اإلطبلؽ  ،و ّ
األوليّة والقاعديّة لكل حجاج  ،أي عناصر االستدالؿ
أف كل خطاب ّ
حاؿ يف اللغة سبنحو ىذه األخّبة العناصر ّ
3

والتّدليل".

 1ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،دراسة يف وسائل اإلقناع – األربعوف النووية أمبوذجا – رسالة ماجستّب  ،إشراؼ  :ػبضر بلخّب  ،جامعة اغباج ػبضر ،
باتنة  ، 2009/2008 ،ص . 49
 2اؼبرجع السابق  ،ص . 49
 3حسن طبيس اؼبلخ  ،اغبجاج يف الدرس النحوي  ،ؾبلة عادل الفكر  ،ع ، 2ـ ، 40أكتوبر  ،ديسمرب  ، 2011ص . 124
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ؽبذا قبد تباينا واضحا يف تعريفاتو بْب العلماء وذلك راجع لزاوية النّظر ونوعيّة اػبطاب(قانوين سياسي  ،أديب ،

عرفو من منظور ببلغي ،
علمي  )...فكل واحد ق ّدـ تعريفا حسب منظوره اؼبعريف ومرجعيّتو الفكريّة فهناؾ من ّ
وآخر من منظور فلسفي ومنطقي وتداورل بل حٌب قانوين ونفساين  .وىذا التع ّدد واالختبلؼ يف دالالت اغبجاج
يعود إذل ع ّدة عوامل ىي:1

الضمِب) .
الصريح  ،اغبجاج ّ
وتنوعها (اغبجاج ّ
ػ تع ّدد مظاىر اغبجاج ّ
ػ تع ّدد استعماالت اغبجاج وتباين مرجعيّاهتا :اػبطابة  ،اػبطاب  ،القضاء  ،الفلسفة  ،اؼبنطق التعليم ...
ػ خضوع اغبجاج يف داللتو ؼبا يبيّز ألفاظ اللغة الطبيعيّة من ليونة تداوليّة وكذلك من تأويبلت متج ّددة وطواعيّة
استعماليّة .
ػ للحجاج أبعاد اػبطاب اإلنساين اؼبتاح باللغة اؼبكتوبة واؼبنطوقة .
خضم ىذا التّع ّدد ال ّدالرل للحجاج واستعماالتو ال يسعنا إال أف كباوؿ حصر ىذه التّعريفات وذلك باختيار
ويف ّ

اؼبقاربات الٍب رّكزت على اغبجاج من حيث ىو وظيفة خطابيّة والٍب تتح ّدد يف ؾباالت خطابيّة ثبلثة ىي  :الببلغة

 ،اؼبنطق  ،اللسانيات  .وسنتتبّع من خبلؽبا مفهوـ اغبجاج "من أجل بناء مبوذج نظري قادر على وصف اآلليّات
اغبجاجيّة اؼببَػيّنة للخطاب كبنػاء ؾب ّػرد وتفسّبىا "  2حٌب نتم ّكن من حصر ؾباؿ البحث وربديده على اؼبستوى
ُ
التطبيقي .

ب ـ  1ـ من منظور بالغي :

 1حبيب أعراب  ،اغبجاج واالستدالؿ اغبجاجي  ،عناصر استقصاء نظري  ،ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو  ،دراسات نظرية وتطبيقية ؿبكمة يف اػبطابة اعبديدة ،
ؾبموعة من اؼبؤلفْب  ،إشراؼ :حافظ إظباعيل علوي  ،دار الروافد الثقافية  ،لبناف  ،منشورات ابن النّدمي  ،اعبزائر
 2ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 50
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ط  ، 2013 ، 1ج  ، 2ص . 160 ، 159

اىتم القدامى "بتصنيف أنواع اػبطابات وأنواع
ارتبطت الببلغة التّقليديّة باغبجاج من خبلؿ اػبطابة  ،حيث ّ

السلوؾ اػبطايب الذي ينبغي أ ْف يتّبعو ؾباراة
اغبجج وأشكاؿ اعبمهور والطّرؽ االستدالليّة  ،وح ّددوا للخطيب نوع ّ

لطبيعة اغبضور". 1

فاػبطابة ىي"فن اإلقناع عن طريق اػبطاب  ،والوظيفة اإلقناعيّة ىي وظيفتها األساسيّة"  .2وىذا ما أ ّكده الفارايب يف
3
السامعْب وذلك باستعماؿ اغبجج  ،وىنا
إقناع
إذل
هتدؼ
أي
.
قولو" :اػبطابة صناعة قياسيّة غرضها اإلقناع "
ّ

مهمة
تظهر عبلقة اػبطابة باغبجاج  ،فهذا األخّب يع ّد أحد الوسائل الٍب ّ
تتوسل ّٔا اػبطابة إلقناع اعبمهور أل ّف " ّ
اػبطابة ليست اإلقناع بقدر ما ىي البحث يف كل حالة عن الوسائل اؼبوجدة لئلقناع "

 . 4فهي تعتمد اغبجاج

كوسيلة إقناع قويّة.
هتتم باؼبضموف ،
هتتم ّ
بالشكل بقدر ما أصبحت ّ
عرفت الببلغة يف العصر اغبديث قفزة نوعيّة ؛ حيث دل تعد ّ

فليس نبّها الوحيد ىو تزيْب اػبطاب وتوشيتو بل البحث يف الوسائل الٍب ذبعل من اػبطاب ذا تأثّبيّة قويّة  ،وىذا

ىو اغبجاج الذي ظهر بصبغة جديدة كخطابة جديدة  ،ويعود الفضل يف ذلك إذل العاؼبْب (برؼباف) Perelman

 CH.و(تتيكا)  Tyticaمن خبلؿ كتأّما (مصنّف يف اغبجاج –اػبطابة اعبديدة )-الذي أحدث تغيّبا كبّبا يف
يؤىلو للتّغيّب أل ّف األدب ال يقتصر على اعبماليّة فحسب بل
النّظريّات القديبة  ،وأعطى للخطاب بعدا وظيفيّا ّ

يتع ّدى ذلك إذل اغبجاج واإلقناع والتّأثّب .

يعرؼ (برؼباف وتتيكا) اغبجاج بأنّو " صبلة األساليب الٍب تضطلع يف اػبطاب بوظيفة ضبل اؼبتل ّقي على اإلقناع دبا
ّ

الزيادة يف حجم ىذا اإلقناع لغاية أساسيّة ىي الفعل يف اؼبتلقي على كبو يدفعو إذل العمل أو يهيّئو
نعرضو عليو  ،أو ّ

 1اؼبرجع نفسو  ،ص .51
 2اؼبرجع السابق ،ص .51
 3ىشاـ الريفي  ،اغبجاج عند أرسطو ضمن كتاب أىم نظريات اغبجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إذل اليوـ  ،إشراؼ :ضبادي صمود  ،كلية اآلداب منوبة  ،تونس  ،د.ط
 ،د.ت  ،ص . 142
 4أوليفي روبوؿ  ،مدخل إذل اػبطابة  ،اؼبطابع اعبامعية الفرنسية  ،طبعة منقحة  ، 1994 ،ص .04
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للقياـ بالعمل "  . 1ىذا يعِب أف وظيفة اغبجاج وغايتو ىو جعل العقوؿ تذعن ؼبا يطرح عليها من أفكار وآراء أو
تزيد يف درجة اإلذعاف ما يؤثر على اؼبتلقي تأثّبا قويّا يدفعو للقياـ بالعمل اؼبطلوب (سواء من حيث إقبازه أو

اإلمساؾ عنو) أو على األقل يهيّئو لذلك العمل يف اللحظة اؼبناسبة.

فاؽبدؼ من اغبجاج ال يتوقّف عند حد اإلقناع الفكري أي تقبّل العقل لطروحات اؼبتكلّم ،بل يتع ّداه إذل دفع

اؼبتلقي وحثّو على القياـ بالفعل أو االستعداد لو .وىذا ما يؤكده (برؼباف) يف كتابو (إمرباطورية الببلغة) حيث ذكر
اغبث على العمل
وظائف الببلغة وىي _ حبسبو_ "اإلقناع الفكري اػبالص االستعداد لتقبّل أطروحة ما  ،ال ّدفع أو ّ

يدؿ على أ ّف اغبجاج يهدؼ إذل التّأثّب ٍب إذل العمل  ،حيث أ ّف ىذا التّأثّب ناتج من خبلؿ استخداـ العقل
 .وىذا ّ
واإلدراؾ ؼبا وبيط باؼبتلقي من حجج  ،أي تأثّب ناتج من إرادتو وليس تأثّبا ناذبا من اإلجبار أو اؼبناورة كما عند
السفسطائيْب ". 2

واإلقناع كما نعلم يرتبط باػبطابة وىذا ما هبعل اغبجاج يقَبب من اػبطابة لكنو ىبتلف عنها أي يأخذ منها اإلقناع
نلح على أنو ال حجاج دوف وجود
كما يقوؿ اؼبؤلفاف (برؼباف وتتيكا ) " :الغاية من تقريبنا بْب اغبجاج واػبطابة أف ّ
صبهور يرمي اػبطاب إذل جعلو يقتنع ويصادؽ على ما يُعرض عليو". 3

التمشي الفكري الذي يقود إذل التأثّب الذىِب يف
كما أ ّف اغبجاج من جهة أخرى يرتبط باؼبنطق ؛ حيث يأخذ منو " ّ
ؾبردا لفحوى اػبطاب وما جاء فيو من آراء ومواقف  .وىو يأخذ من اػبطابة أيضا
اؼبتلقي  ،وإذعانو إذعانا نظريا ّ

يظل ـبتلفا عن اػبطابة واؼبنطق من جهة َك ْس ِره للثّنائيّة
السلوؾ  ،أو العمل واإلعداد لو و ّ
توجيو ّ
اغبض عليو ولكنو ّ
ِ
السلوكي العملي  ،فهو خطابة جديدة بالفعل". 4
التّقليديّة وصبَْعو بْب التّأثّب النظري والتّأثّب ّ

 1برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،اػبطابة اعبديدة  ،اؼبطابع اعبامعية  ،ليوف  ،فرنسا ، 1981 ،ج  ، 1ص  92نقبل عن  :سامية الدريدي اغبجاج يف الشعر القدمي
من اعباىلية إذل القرف الثالث اؽبجري ،عادل الكتب اغبػديث األردف  ،ط  ، 2007 ، 1ص . 21
 2نعيمة يعمرانن  ،اغبجاج يف كتاب اؼبثل السائر البن األثّب  ،رسالة ماجستّب  ،إشراؼ :عمر بلخّب  ،جػامعة مولػود معمري  ،تيػزي وزو  ، 2012 / 2011ص . 21
 3عبد اهلل صولو  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو وتقنياتو من خبلؿ  :مصنف يف اغبجاج  -اػبطابة اعبديدة – لربماف وتتيكا ضمن كتاب أىم نظريات اغبجاج يف التقاليد الغربية
من أرسطو إذل اليوـ  ،ص . 306
 4ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص .55
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فاغبجاج إذف عند( لربماف وتتيكا) "معقوليّة وحريّة  ،وىو حوار من أجل حصوؿ الوفاؽ بْب األطراؼ اؼبتحاورة ومن
أجل حصوؿ التّسليم برأي اآلخر بعيدا عن االعتباطيّة والبلمعقوؿ اللذين يطبعاف اػبطابة عادة  ،وبعيدا عن اإللزاـ
واالضطرار اللذين يطبعاف اعبدؿ  ،ومعُب ذلك كلو أف اغبجاج عكس العنف بكل مظاىره ". 1

ب ـ  2ـ من منظور لساني :
ربط (أوزفالد ديكرو)  O.Ducrotو(جاف كلود أنسكومرب)  Gean-Claud-Anscombreاغبجاج باللغة
حاؿ يف اللغة ىو حجاج ألنّو هبعل "األقواؿ تتتابع وتَبابط على كبو دقيق
؛ حيث يرى (ديكرو) أ ّف " كل خطاب ّ
حجة لقوؿ آخر ىو بلغة اغبجاج
فتكوف بعضها حججا تدعم وتثبت بعضها اآلخر  ،أي أ ّف اؼبتكلم هبعل قوال ما ّ

يصرح
(نتيجة) يروـ إقناع اؼبتلقي ّٔا وذلك على كبو صريح واضح أو بشكل ضمِب  .دبعُب آخر أف اؼبتكلم قد ّ
بالنتيجة وقد ىبفيها فيكوف على اؼبتلقي استنتاجها ال من مضموف ىذه األقواؿ اإلخباريّة  ،بل اعتمادا على بنيتها

اللغويّة فحسب ".2

اؼبهم اإلشارة إذل مفهوـ أساسي يف نظرية (ديكرو) اغبجاجية وىو " التّوجيو )،)L'orientationإذ يرى أ ّف
ومن ّ

غاية اػبطاب اغبجاجي تتمثل يف أف تفرض على اؼبخاطَب مبطا من النّتائج باعتباره الوجهة الوحيدة الٍب يبكن

3
أقر (ديكرو) بسلطة اػبطاب اغبجاجي  ،فهو " يف نظره خطاب
حو
الن
ىذا
وعلى
.
للمخاطب أف يسّب فيو "
ّ
ّ

مضاد فيحرص على توجيو اؼبتلقي إذل وجهة واحدة دوف سواىا  ،وبذلك ننتهي إذل
يس ّد اؼبنافذ على أي حجاج ّ

ميزتْب أساسيتْب سبيّزاف رؤية (ديكرو) اغبجاجية نبا التأكيد على الوظيفة اغبجاجيّة للبُب اللغويّة  ،وإبراز ظبة اػبطاب
التّوجيهيّة ".4

وعلى العموـ يبكن القوؿ أ ّف اغبجاج عند (ديكرو وانسكومرب):
_ قائم يف جوىر اللغة .
 1عبد اهلل صولو  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو وتقنياتو  ،ص . 298
 2سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 23
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 23
 4اؼبرجع نفسو  ،ص . 24
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_ واسع ج ّدا  ،فكل قوؿ ىو قوؿ حجاجي  ،وىذا فيو مبالغة كبّبة أل ّف للغة وظائف أخرى ال تقل أنبّيّة عن
اغبجاج .

_ إ ّف أعماؿ ىذين الباحثْب أعماؿ بنيويّة تغلق النّص أو اػبطاب وال تتعامل مع خارجو  ،وضمن ىذا ال ّداخل

ألهنا تعكس عمليّة قوؽبا حبيث يكوف معُب القوؿ ىو "ما ينقلو من وصف وسبثيل لعمليّة
اللغوي ُربيل اللغة على ذاهتا ّ
قوؿ ذلك القوؿ ".1
السلّم اغبجاجي ؛ حيث اعترب اغبجاج " صنفا ـبصوصا من العبلقات
و ّ
أىم ما ميّز نظريّة (ديكرو) اغبجاجيّة ّ

اػباصيّة األساسيّة للعبلقة اغبجاجيّة أف تكوف
اؼبودعة يف اػبطاب واؼبدرجة يف اللساف ضمن احملتويات ال ّدالليّة  ،و ّ

درجيّة ( )scalaireأو قابلة للقياس بال ّدرجات  ،أي أف تكوف واصلة بْب سبلدل ".2

ّْدت ىذه العبلقة لسانيّا أـ
َحد َ
السلم اغبجاجي والتّوجيو اغبجاجي ّ
ىبتصاف بالعبلقة اغبجاجية سواء أ ُ
إذف إ ّف مفاىيم ّ

اندرجت تداوليّا .

ب ـ  3ـ من منظــور تداولــي :
ارتبط اغبجاج بالتّداوليّة أل ّف اػبطاب اغبجاجي يفَبض وجود متكلّم وسامع حيث يكوف نيّة أحدنبا التّأثّب يف

اآلخر ،وىذا ىو شأف التّداوليّة الٍب رباوؿ اإلجابة عن األسئلة من قبيل  :من يتكلّم؟ إذل من يتكلّم؟ ماذا يقوؿ
حْب يتكلّم؟ ماذا يقصد من كبلمو ؟

متجسدة
لذا قبد أ ّف اػبطاب اغبجاجي ارتبط بالبعد التّداورل على ع ّدة مستويات  " ،ذلك أ ّف اغبجاج يعترب ظاىرة
ّ
الصور األسلوبيّة يف
يف اػبطاب وبو يتح ّقق  ،فهو متلبّس بألبسة لسانيّة وأسلوبيّة على أساس أنّنا إذا أردنا رصد ّ

الصور البنائيّة االستدالليّة  ،فإنّنا مبدئيّا سنكوف بصدد أفعاؿ كبلميّة ؽبا مرجعيّة مقاليّة ومقاميّة
اػبطاب اغبجاجي أو ّ
ِ
اؼبخاطب واؼبخاطَب ". 3
مشَبكة بْب اؼبتكلم واؼبستمع أو بْب
 1شكري اؼببخوت  ،نظرية اغبجاج يف اللغة ضمن كتاب أىم نظريات اغبجاج يف التقاليد الغربية  ،ص . 352
 2صابر حباشة  ،اغبجاج يف التداولية  ،مدخل إذل اػبطاب الببلغي  ،ؾبلة ثقافات  ،تونس ، 2011 ،ص . 203
 3رضواف الرقيب ،االستدالؿ اغبجاجي التداورل  ،ص .69
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وىذا يعِب أ ّف اغبجاج يع ّد مبحثا من مباحث التّداوليّة الرتباطو باألفعاؿ الكبلميّة من جهة وباؼبتكلم واؼبتلقي ومن

يعرفو من زاوية معيّنة .
جهة أخرى .وىذا ما جعل كل باحث ّ

عرؼ (ماس (  Massاغبجاج بقولو ىو "سياؽ من الفعل اللغوي تعرض فيو فرضيّات أو مق ّدمات و ّادعاءات
ّ
1

ف يف شأهنا  ،ىذه الفرضيّات اؼبق ّدمة يف اؼبوقف اغبجاجي ىي مشكل الفعل اللغوي ".
ـبُْتَػلَ ٌ

وبق لو االعَباض عليها ".
موجو إذل الغّب إلفهامو دعوى ـبصوصة ّ
وعرفو طو عبد الرضباف بأنّو " كل منطوؽ بو ّ
ّ

2

عرفو بصورة أوسع حيث أعطى اغبجاج ميزتْب رئيستْب " :فهو تداورل أل ّف طابعو الفكري مقامي واجتماعي إذ
كما ّ
وتوجهات ظرفيّة ويهدؼ إذل االشَباؾ
يأخذ بعْب االعتبار مقتضيات اغباؿ من معارؼ مشَبكة ومطالب إخباريّة ّ

موجها بقدر اغباجة".3
صباعيّا يف إنشاء معرفة عمليّة إنشاءً ّ

أي أنو " فبارسة لفظيّة  ،اجتماعيّة  ،عقليّة هتدؼ إذل تقدمي نقد معقوؿ حوؿ مقبوليّة اؼبوقف بصياغة ؾبموعة

اؼبعرب عنها يف اؼبوقف أو تدحضها فاػبطاب اغبجاجي شبرة لقدرة اإلنساف
تراكميّة من القضايا الٍب تربر ال ّدعوى ّ

اغبجاجيّة ذاهتا  ،ؽبذا يفَبض أف ننظر للحجاج ضمن اإلطار الكلي لعمليّة التّواصل اإلنساين ". 4

كما يتح ّدد مفهومو بأنّو "فبارسة كبلمية تقصد التأثّب يف الرأي ويف السلوؾ "  .5أي يُعُب اغبجاج بتوجيو " خطاب

إذل متلق ألجل تعديل رأيو أو سلوكو أو نبا معا  ،وىو ال يقوـ إال بالكبلـ اؼبتألف من اؼبعجم أو اللغة الطّبيعيّة " . 6

 1حسْب بوبلوطة  ،اغبجاج يف اإلمتاع واؼبؤانسة أليب حياف التوحيدي  ،رسالة ماجستّب  ،إشراؼ :إظباعيل زردومي جامعة اغباج ػبضر  ،باتنة  ، 2010 / 2009ص
. 37
 2طو عبد الرضباف  ،اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب  ، 1997 ،ص . 226
 3طو عبد الرضباف  ،يف أصوؿ اغبوار وذبديد علم الكبلـ  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب  ،ط ، 2000 ، 1ص . 65
 4عبد اؽبادي بن ظافر الشهري ،آليات اغبجاج وأدواتو ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو  ،ج  ، 1ص . 217
 5طو عبد الرضباف  ،يف أصوؿ اغبوار وذبديد علم الكبلـ  ،ص . 66
 6ؿبمد الورل  ،مدخل نظري تارىبي ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو  ،ج  ، 1ص . 61
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بتبِب موقف جديد  ،سواء كاف
وإما لتغيّب رأيو ّ
فهو خطاب إقناعي يهدؼ إذل التّأثّب يف اؼبتلقي " ّإما لتدعيم موقفو ّ
ىذا اؼبوقف يقتصر على االقتناع ال ّذاٌب أو يقتضي فعبل ما ". 1

يؤدي إذل حصوؿ عمل ما أو اإلعداد لو  ،ومن ٍَبّ سيكوف فحص اػبطابات اغبجاجيّة
كما أ ّف " ارتباطو باؼبتل ّقي ّ
الَبابط بْب األقواؿ والٍب تنتمي إذل البنية اللغويّة
السياقيّة  ،وعبلقة ّ
اؼبختلفة حبثا يف صميم األفعاؿ الكبلميّة وأغراضها ّ
اغبجاجيّة ". 2

ب ـ  4ـ من منظور منطقي :
من أىم التّعريفات اؼبنطقيّة للحجاج ما ورد عند (أندرسْب)  Andersenو(دوفر )  Doverبأنّو " طريقة

الصراعات و ّازباذ قرارات ؿبكمة والتّأثّب يف
الستخداـ التّحليل العقلي وال ّدعاوي اؼبنطقيّة  ،وغرضها حل اؼبنازعات و ّ

السلوؾ ". 3
وجهات النّظر و ّ

إف اقَباب اغبجاج من اؼبنطق جعلو يتداخل معو إذل ح ّد اختبلط األمر يف بعض األحياف  ،وىذا ما دفعنا للبحث
عن عبلقة اغبجاج بالربىاف .

 2ـ الحجــاج والبرىــان :
نبلحظ أف ىناؾ تقاربا شديدا بْب اغبجاج والربىاف واالستدالؿ حٌب أف ىذا األخّب عادة ما يرد مرادفا للحجاج
اغبجة وال ّدليل ،
 ،ومع ذلك يوجد بعض التميّزات ال ّدقيقة الٍب تفرؽ بينهما  .فرّدبا التّشابو بينهما يكمن يف طلب ّ

اغبجة وكذلك االستدالؿ والربىاف ولكن االختبلؼ يف نوعيّة ال ّدليل .
فاغبجاج يطلب ّ

االستدالؿ يف اللغة "االستفعاؿ من استدؿ أي طلب ال ّدليل والطّريق اؼبرشد إذل اؼبطلوب"  .1فمن ىنا يبكن القوؿ أف
اغبجة واالستدالؿ أوسع من
أعم من ّ
ال ّدليل واالستدالؿ يطلقاف على ّ
جوز أو التّ ّ
اغبجة "من باب التّ ّ
وسع أل ّف ال ّدليل ّ

اغبجاج ومشتمل عليو".2

 1حسْب بوبلوطة  ،اغبجاج يف اإلمتاع واؼبؤانسة  ،ص . 37
 2صابر حباشة  ،التداولية واغبجاج  ،صفحات للدراسات والنشر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط  ، 2008 ، 1ص .47
 3حسْب بوبلوطة  ،اغبجاج يف اإلمتاع واؼبؤانسة  ،ص . 36
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اغبجة الٍب
فأما القطعيّة فهي ّ
وحجة إقناعيّة ّ " ،
حجة قطعيّة ّ
باغبجة  ،وىي يف اغبقيقة نوعاف ّ :
فاالستدالؿ يرتبط ّ

اغبجة الٍب تفيد الظّن ال اليقْب وال يقصد ّٔا إال
تفيد اليقْب وال يقصد ّٔا إال اليقْب باؼبطلوب  ،و ّأما اإلقناعيّة فهي ّ

الظّن باؼبطلوب". 3

وظِب غّب يقيِب وىو اغبجاج .
اغبجة مبيّز بْب نوعْب من االستدالؿ :يقيِب ،قطعي وىو يبثّل الربىافّ ،
وتبعا لنوع ّ

وىذا يعِب أ ّف اغبجاج "ال يكوف فيما ىو يقيِب أو إلزامي ،فنحن ال كباجج يف أمر مأخوذ على أنّو حقيقة يقينيّة
الرياضيّة مثبل أو يف أمر مأخوذ على أنّو أمر صارـ واجب النّفاد  ،وإّمبا يكوف اغبجاج كما يقوؿ
راسخة كاغبقائق ّ

مرجح وفبكن وؿبتمل ".4
(برؼباف) فيما ىو ّ

ومن ىنا يتّضح ؾباؿ كل من اغبجاج والربىاف  ،فاغبجاج ؾبالو اػبطاب  ،والربىاف ؾبالو اؼبنطق أي أ ّف الربىاف "يقع
يف ؾباؿ اؼبنطق وقوامو ترابط القضايا الٍب تصف حاالت األشياء يف الكوف لذلك فإ ّف القياس مثبل ال يبثّل خطابا ،

تسّبه قوانْب داخليّة تفرض استئناؼ القوؿ فيو على ىذا الوجو أو ذاؾ".5
ّأما اغبجاج فمجالو اػبطاب نفسو الذي ّ
ولتوضيح الفكرة أكثر يبكن مقارنة اغبجاج بالربىاف  ،فنجد أ ّف "اػبطاب الطّبيعي ليس خطابا برىانيّا باؼبعُب ال ّدقيق

للكلمة  ،فهو ال يق ّدـ براىْب وأدلة منطقيّة  ،وال يقوـ على مبادئ االستنتاج اؼبنطقي  ،فلفظة اغبجاج ال تعِب

الصحيح (  )Valideالستدالؿ ما من وجهة نظر منطقيّة ويبكن
الربىنة على صدؽ إثبات ما أو إظهار الطّابع ّ
التّمثيل لكل من الربىنة واغبجاج باؼبثالْب التاليْب :
ػ كل اللغويْب علماء .
زيد لغوي .

 1رضواف الرقيب  ،االستدالؿ اغبجاجي التداورل  ،ص .74
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 74
 3علي ؿبمد علي سلماف  ،اغبجاج عند الببلغيْب العرب ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو  ،ج  ، 1ص . 162
 4عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،آليات اغبجاج وأدواتو ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو  ،ج  ، 1ص . 218
 5شكري اؼببخوت  ،نظرية اغبجاج يف اللغة ضمن كتاب أىم نظريات اغبجاج يف التقاليد الغربية من آرسطو إذل اليوـ ص . 352
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إذف زيد عادل .
ػ البفض ميزاف اغبرارة .
إذف سينزؿ اؼبطر .
يتعلق األمر يف اؼبثاؿ األوؿ بربىنة أو بقياس منطقي ( ّ )Syllogismeأما يف اؼبثاؿ الثّاين فإنّو ال يعدو أف يكوف

حجاجا أو استدالال طبيعيّا غّب برىاين ".1

2
ويتطور شيئا
فاغبجاج إذف "ال يفيد اليقينيّة والقطعيّة الٍب يتّسم ّٔا الربىاف "  .ألنّو يتعلق باػبطاب الذي ينمو ّ

السياقات  .ويشّب (أوزفالد ديكرو) إذل أ ّف "اػبطاب الطّبيعي خببلؼ األنساؽ
فشيئا كما أنّو يرتبط باؼبقاصد و ّ
ِ
يعرب عنها ؿب ّددة ربديدا هنائيّا
ض أف تكوف موضوعاتو الٍب ّ
يصرح بكل مق ّدماتو اؼبنطقيّة وع َو َ
الصورية ّ
ّ
الصناعيّة  ،ال ّ
تطور اػبطاب ؛ إهنا موضوعات رخوة يف مقابل موضوعات اؼبنطق
الرياضيّة ّ ،
فإهنا تتح ّدد شيئا فشيئا مع ّ
كالرباىْب ّ
الصلبة ".3
الرياضي ّ
ّ

الصوري "ينتقل فيها الفكر من أشياء ُم َسلّم
إ ّف الربىاف ؾبموعة من العمليّات العقليّة اؼبنطقيّة القابلة للحساب اآلرل ّ

4
صحة نظريّة رياضيّة معيّنة
بصحتها إذل أشياء أخرى ناذبة عنها ّ
بالضرورة  ،وتكوف جديدة عن األوذل "  .مثل إثبات ّ
ّ
ِ
اؼبخاطب أو ما إذل ذلك بعكس
ك فيها  ،كما ّأهنا صارمة ال ترتبط بقصد
للش ّ
وىي تكوف صحيحة يقينيّة ال ؾباؿ ّ

اغبجاج الذي قد يستفيد من العمليّات العقليّة ولكن بصورة زبتلف عن طريقة الربىاف  .فهو يستخدـ "سلسلة من
السياقات
العمليّات العقليّة الٍب ال تكوف ّ
بالضرورة منطقيّة  ،وقد تأخذ صبغة تداوليّة ترتبط فيها اؼبعايّب باؼبعاين و ّ
باؼبقاصد ".5

 1أبو بكر العزاوي  ،اغبجاج واؼبعُب اغبجاجي ضمن كتاب التحاجج  ،طبيعتو وؾباالتو ووظائفو  ،تنسيق  :ضبو النقاري  ،منشورات كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية بالرباط ،
سلسلة :ندوات ومناظرات رقم  ، 134اؼبغرب  ،ط  ، 2006 ، 1ص . 56 ، 55
 2رضواف الرقيب  ،االستدالؿ اغبجاجي التداورل  ،ص . 74
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 80
 4اؼبرجع نفسو  ،ص . 75
 5اؼبرجع نفسو  ،ص . 80
27

يهتم بتزيْب اللغة فقط للتّأثّب يف اؼبتلقي بل يعتِب أيضا بكل ما لو عبلقة بإقناعو عن طريق
إ ّف اغبجاج يف اػبطاب ال ّ

اغبجة يف بعض النظريّات سبثّل
العقل  ،وذلك باستعماؿ حجج عقليّة أل ّف ّ

" استدالال غّب صوري  ،ويف

حجة يف بعض سياقات االستعماؿ ...ودبا أ ّف
البعض اآلخر من ىذه النّظريّات يبكن لبلستدالؿ ّ
الصوري أف يكوف ّ
الرياضيّة  ،فإ ّف ذلك يعِب التّسليم أو عدمو بوجود حجج
احمل ّقق وجود حجج من طبيعة ـبتلفة عن الربىانيّة ّ
الصوريّة ّ

صور الذي يتبنّاه اؼبرء
منطقيّة  ،أي أ ّف بعض االستدالالت يبكن استخدامها لنهايات حجاجيّة وذلك وفقا للتّ ّ

للحجة ".1
ّ

أىم ما يبيّز اغبجاج عن الربىاف "ظبة
فمثبل قد يستعمل القياس يف اغبجاج ولكنّو يرتبط بقصد اؼبتكلم  ،وىذا ّ
يوضح ّ

معْب "  . 2دبعُب أ ّف اغبجاج آليّة استدالليّة غنيّة مقارنة بالربىاف
القصديّة أو القصد الٍب تفهم من سياؽ تواصلي ّ
يتلخص يف القوؿ "بإمكاف كل دعوى صحيحة أف ربظى بإثبات قطعي مستند إذل أدلة العقل
أل ّف ىذا األخّب ّ
اػبالص يف مسلكو الربىاين اػبارل من كل تأثّب مضموين ومن كل توجيو معنوي ".3

يهتم بالتّأثّب يف اؼبتلقي وال بإقناعو  ،وؽبذا فهو ال يتوافق مع اآلداب والفلسفة أل ّهنا خطابات طبيعيّة ال
فهو ال ّ

ألهنا وحدىا الكفيلة يف إطار ؾباؿ التّداوؿ ومقتضياتو التّفاعليّة بتحصيل اإلقناع
تتح ّقق "إال بانتهاج مسالك اغبجاج ّ
الصورة واؼبضموف لتحصيل اإلقناع عكس الربىاف الذي
وال ّدفع إذل العمل  ...وميزة كل قوؿ حجاجي أنّو يزاوج بْب ّ
يستغِب عن احملتوى  ،ما يؤّكد أف الربىاف آليّة استدالليّة فقّبة مقارنة باغبجاج ".4

لبلص من خبلؿ ما سبق إذل النّتائج التالية :
ػ يع ّد الربىاف واغبجاج نوعْب من أنواع االستدالؿ .

 1فيليب بروتوف  ،جيل جوتييو  ،تاريخ نظريات اغبجاج  ،تر :ؿبمد صاحل ناحي الغامدي  ،مركز النشر العلمي  ،جامعة اؼبلك عبد العزيز  ،السعودية  ،ط ، 2011 ، 1
ص . 16
 2رضواف الرقيب  ،االستدالؿ اغبجاجي التداورل  ،ص . 81
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 81
 4اؼبرجع نفسو  ،ص .81
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كالرياضيّات
الصارـ  ،واػبارل من أي التباس ،ولو دور ّ
الصناعي ّ
الصوري ّ
ػ يتعلّق الربىاف باؼبنطق ّ
فعاؿ يف بناء العلوـ ّ
والفيزياء واإلعبلميّات.
ىبتص اغبجاج باػبطابات الطّبيعيّة الٍب تتّسم باػبصوبة والتّداوؿ والتّواصل االجتماعي بسبب غناىا النّحوي
ػ ّ

واؼبعجمي وال ّدالرل .

اغبجة
الصلة باػبطاب  ،وغايتو اإلفحاـ واإلقناع والتّأثّب يف اؼبتلقي ّ
ػ اغبجاج شديد ّ
صحة ّ
بغض ّْ ّْ النّظر عن ّ
وصدقها  ،عكس الربىاف الذي قد يكوف سليما ولكن اؼبتلقي ال يقتنع بو وال يدفعو إذل العمل دبقتضاه .

بالرغم من ارتباط اغبجاج باػبطاب إال أ ّف ىذا ال يعِب أف كل نص ىو نص حجاجي ،بل ىناؾ العديد من
ّ

نتطرؽ لضوابط النّص اغبجاجي .
النّصوص غّب حجاجيّة  ،وىذا ما جعلنا ّ

 3ـ ضوابط النّص الحجاجي وخصائصو :
يبكن سبييز النّص اغبجاجي من غّبه بع ّدة ضوابط منها: 1
أ ـ أ ْف يكوف اغبجاج ضمن إطار ثوابت مثل الثّوابت ال ّدينيّة والعرفيّة  ،فليس كل شيء قاببل للحجاج .
ب ـ أ ْف تكوف داللة األلفاظ ؿب ّددة واؼبرجع الذي وبيل إليو ؿب ّددا بيد أف تفاوت التّأويل يكسب اػبطاب ثراء وغُب ،
ولكن ال يكسبو دقّة وهناية .
ج ـ أَالَّ يقع ِ
اؼبرسل يف التّناقض يف قولو أو فعلو  ،وهبب أف يكوف اغبجاج موافقا ؼبا يقبلو العقل وإال بَ َدا زيف
اغبجة .
اػبطاب ووىن ّ

اؼبتحاجْب لكي وبصل توافق بينهما يف إمكانيّة قبوؿ اغبجج أو رفضها.
د ـ أ ْف يكوف اغبجاج جامعا مشَبكا بْب
ّ
خلو اغبجاج من اإليهاـ واؼبغالطة واالبتعاد عنها .
ه ـ ضرورة ّ
اؼبرسل لثقافة واسعة  ،فبقدر ما يبلك( ِ
و ـ امتبلؾ ِ
اؼبرسل) من ثقافة بقدر ما يبلك من حجج .
 1ينظر  :عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،مقاربة لغوية تداولية  ،دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط  ، 2004 1ص 466 ، 465
.
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ّأما إذا انتقلنا إذل خصائص النّص اغبجاجي قبد أ ّهنا تتمثل يف القصد اؼبعلن واالستدالؿ الواضح واألفكاره

اؼبَبابطة والربىنة  ،وقد صبعها (بنوارونو) يف النّقاط التالية :1

يعرب عنو بالطّريقة اإلوبائيّة .
أي إقناعو بفكرة معيّنة  ،وىو ما ّ
أ ـ القصد المعلن  :إحداث أث ٍر ما يف اؼبتلقي ْ
ب ـ التّناغم  :يوظّف التّسلسل الذي وبكم ما وبدثو الكبلـ من تأثّبات سواء أتعلّق األمر بالفتنة أو االنفعاؿ ،
نصو سحر البياف وتتأ ّكد فتنة الكبلـ .
وتكوف لو معرفة لنفسيّة اؼبتلقي وقدراتو  .ويتجلى أيضا يف ّ
تطوره اؼبنطقي  ،فالنّص اغبجاجي قائم على الربىنة وإذا أعدنا اغبجاج
ج ـ االستدالل  :وىو سياقو العقلي أي ّ

إذل أبسط صوره وجدناه ترتيبا عقليّا للعناصر اللغويّة  ،والٍب دبوجبها يستجيب اؼبتلقي لنيّة اإلقناع .

د ـ البرىنة  :إليها تُ ّرد األمثلة واغبجج وكل تقنيات اإلقناع مرورا بأبلغ إحصاء وأوضح استدالؿ  ،وصوال إذل ألطف
فكرة وأنفذىا .
وما لبلص إليو يف األخّب ىو أ ّف النّص اغبجاجي أو اػبطاب اغبجاجي :
بالضرورة .
ػ خطاب إقناعي ّ

موجو للتّأثّب يف سلوؾ اؼبتل ّقي أو معتقده .
ػ ّ
ػ تتحكم فيو طبيعة اؼبتلقي .

خاصة بو .
ػ يعتمد إسَباذبية لغويّة ّ

اؼبكونة لو .
ػ يعتمد ربطا منطقيّا ودالليّا بْب أجزائو ّْ

للسياؽ دور كبّب يف ربديد نتائجو .
ػ غالبا ما يكوف ّ

ػ نتائجو غّب ملزمة للمتلقي – غالبا -إذ زبضع لقناعاتو وردود أفعالو .
ػ يعتمد خطاب العقل والعاطفة معا.

الرد .
ػ غالبا ما يتّخذ شكل اغبوار لتوسيع دائرة النّقاش واألخذ و ّ

ثانيا _ الحجــاج واإلقن ــاع :

 1ينظر :اؼبرجع السابق  ،ص . 27 ، 26
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التطرؽ إذل مفهوـ اإلقناع لغة واصطبلحا وإذل ماىيتو وأبعاده .
قبل اغبديث عن عبلقة اغبجاج باإلقناع الب ّد من ّ

 1ـ تعريــف اإلقنــاع :
أ ـ لغ ــة :
ِ
ؿبركة)  ...وقَانِع وقَػنُوع وقَنِيع وشاىد
الرضى بالق ْسم ...وال َقنَ َ
اعةُ ّ :
السؤاؿ والتذلّل و ّ
اإلقناع ىو " ّ
الرضى كال َقنَع ( ّ
رضى يػُ ْقنع بو أو حبكمو أو بشهادتو  ،وأَقْػنَػ َعوُ  :أرضاه وقَػنَّعوُ (بتشديد النوف) تَػ ْقنِ ًيعا ؛ أي أرضاه .1"...
َم ْقنَ ُع ؛ أي ً
وعا إذا سأؿ واؼب ْقنع (بفتح
اعةً إذا رضي  ،وقَػنَ َع (بالفتح ) يَػ ْقنَ ُع قُػنُ
وعا وقَػنَ
ويف لساف العرب  " :قَنِ َع (بالكسر) قُػنُ
ً
َ
ً
َ
الشيء أي
الرضا بالقسم  ،وأَقْػنَػ َعوُ ّ
اؼبيم) العدؿ من ّ
الشهود  ،يقاؿ  :فبلف شاىد مقنع ؛ أي ً
رضا يقنع بو  .وال َقنَ َ
اعةُ ّ
أرضاه  ،وأَقْػنَػ َع ِِب كذا أي أرضاين ". 2
ِ
الرأي
بالرأي واالطمئناف إليو  ،فنقوؿ" :اقْػتَػنَ َع  ،قَن َع بالفكرة أو ّ
ويف اؼبعجم الوسيط قبد أ ّف معُب اإلقناع ىو القبوؿ ّ
وقَبِلو واطمأ ّف إليو".3
بالرضى  ،وىذا يعِب أف إقناع اؼبتلقي يكوف برضاه وطيب خاطره
فمن خبلؿ اؼبعُب اللغوي لئلقناع يتّضح أنّو يرتبط ّ

بالقوة و اإلكراه .
 ،وال يكوف ّ

ب ـ اصط ــالحا :
ليس بعيدا عن اؼبعُب اللغوي قبد أ ّف اإلقناع (  )Persuaderيف االصطبلح ىو العمليّة الٍب ّٔا يؤثّر اػبطاب

يف مواقف اإلنساف وسلوكو بدوف إكراه أو قسر .أي أ ّف اؼبتلقي يذعن للمتكلم برضاه وقبولو  ،فهو ال يبارس سلطة

السلوؾ ". 1
الرضوخ ّ
قهريّة توجب ّ
بالقوة ولكنو يبثل سلطة تأثّبيّة قويّة أي "أنّو ؿباولة واعية للتّأثّب يف ّ
 1ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفّبوز أبادي  ،القاموس احمليط  ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  ،مصر  ، 1979 ،ج 3ص ( ، 73مادة قنع).
 2ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ ، 8ص ( ، 297مادة قنع) .
 3ؾبمع اللغة العربية  ،اؼبعجم الوسيط  ،مكتبة الشروؽ الدولية  ،مصر  ،ط ، 2004 ، 4ص ( ، 763مادة قنع) .
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تتجسد يف شكل مواقف ؾبالو
وىذا يعِب أنّو "نشاط لساين مشحوف بأنشطة فكريّة  ،تنتج عنها آثار سلوكيّة ّ

اغبجة ويتطلب درجة عالية ج ّدا من الثّقافة وال ّدراية النّفسية باآلخر".2
اػبطاب  ،يرتكز على اؼبنطق و ّ

فاؼبتكلم من خبلؿ خطابو وباوؿ تغيّب سلوؾ اؼبتلقي  ،وىذا التّغيّب يكوف على ش ّقْب ّ :إما بال ّدفع إذل العمل أو

اإلحجاـ عنو  ،أي أ ّف "اإلقناع ىو ضبل النّفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلّي عن فعلو واعتقاده "  . 3ىذا
ال يكوف إال بالتّأثّب يف فكر اؼبتلقي وعاطفتو يقوؿ (ىنريش بليث) " :اإلقناع قصد اؼبتح ّدث إذل إحداث تغيّب يف

اؼبوقف الفكري أو العاطفي عند اؼبتلقي "  . 4أي أ ّف اإلقناع يرتبط بقصديّة اؼبتكلم فهو يسعى دوما وبوعي تاـ إذل

معْب أو معتقد .
معْب أو لتغيّب سلوؾ ّ
دفع اؼبستمع لفعل ّ

وىذا اؽبدؼ يتح ّقق بوساطة وسائل وتقنيّات تتعلّق يف ؾبملها دبقاصد اػبطاب واؼبتكلم احملاجج ودور اؼبستمع

اؼبتلقي واللغة التّخاطبيّة اؼبدرجة ضمن اػبطاب  ،فقصديّة اؼبتكلم ال زبرج عن ثبلثة أمباط أساسيّة ال تنفصل عن

وم َك ّْونا أخبلقيّا
تضم ُم ّْ
وم َك ّْونا حجاجيّا ُ
كونا تعليميّا ُ
بعضها البعض بل ّإهنا متداخلة على ال ّدواـ  ،وىذه األمباط ّ
ىي: 5
ويهتم بإخبار اؼبتلقي بواقع ما دوف استدعاء العواطف  ،ويتوالّه اعبانب اإلخباري من
ـ الغرض التعليمي :
ّ

اػبطاب .

بالرجوع إذل العقل .ويبكن أف يتح ّقق ىذا الغرض
ـ الغرض الحجاجي  :يتمثل يف جعل موضوع اػبطاب فبكنا ّ

وباغبجة اؼبنطقيّة وشبو اؼبنطقيّة ويبت ّد ؾباؿ ىذا النّشاط إذل اعبانب االستدالرل للخطاب .
اؼبادية ،
باغبجة ّ
ّ
ّ

 1ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،دراسة يف وسائل اإلقناع ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو  ،ج  ، 2ص . 678
 2ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 106
 3عبد السبلـ عشّب  ،عندما نتواصل نغّب  ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واغبجاج  ،إفريقيا للشرؽ  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب  2006 ،ص . 22
 4ىنريش بليث  ،الببلغة واألسلوبية  ،كبو مبوذج سيميائي لتحليل النص  ،تر :ؿبمد العمري  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب  ،ط ، 1989 ، 1ص .64
 5ينظر  :عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 465 ، 464
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ـ الغرض األخالقي  :ويتعلّق بتعليم اؼبستمع يف ؾباؿ األخبلؽ  ،ويتضمن عناصر تعليميّة واحتجاجيّة  ،كما
وتسجل عناصر النّصح ىنا االنتقاؿ من اؼبقاصد الفكريّة إذل اؼبقاصد العاطفيّة .
يتضمن دعوة إذل العقل .
ّ
ّ
درج يف اإلقناع أي أ ّف ىناؾ اقتناعا ٍب
إ ّف االنتقاؿ من اؼبقاصد الفكريّة إذل العاطفيّة ٍب إذل العمليّة ّ
يؤدي بنا إذل التّ ّ

طرؽ ؼبفهوـ االقتناع .
إقناعا .وىذا ما وبيلنا إذل التّ ّ

الرضى بو ويطلق على
عرؼ االقتناع ( (Convictionيف االصطبلح كما يلي  " :واالقتناع ّ
بالشيء ىو ّ
يُ ّ
اغبجة عليو  .وىو على العموـ إذعاف نفسي لِ َما هبده اؼبرء من أدلّة تسمح لو
اعَباؼ اػبصم ّ
بالشيء عند إقامة ّ
الرجحاف واالحتماؿ كاؼ لتوجيو عملو  ،إال أنّو دوف اليقْب يف دقّتو " . 1
بقدر من ّ
بالرأي  .ؽبذا يبكن اعتبار االقتناع مرحلة أوذل لئلقناع أي
الرضى ّ
قبد أ ّف االقتناع يتّفق مع اؼبعُب اللغوي لئلقناع وىو ّ

ؾبردا لفحوى
رضى اؼبتلقي فكريّا ّ
باغبجة اؼبق ّدمة والذي بدوره "يقود إذل التّأثّب ال ّذىِب يف اؼبتلقي وإذعانو إذعانا نظريّا ّ
اػبطاب وما جاء فيو من آراء ومواقف "  . 2أي حصوؿ "إذعاف نفسي و حالة طمأنينة تسكن فيها النّفس وىبضع

3
السلوؾ وىذا
وتغيّب
للعمل
افع
د
ال
و
ز
ف
احمل
ا
ألهن
منها
د
والب
ة
ي
ر
ضرو
اؼبرحلة
وىذه
.
فيػها سلطاف العقل لؤلدلّة العقليّة "
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ىو عْب اإلقناع .

إذف االقتناع بوابة اإلقناع الذي "ينشد ِ
الف ْعل يف اؼبتلقي ويروـ التّأثّب فيو وتوجيو أفكاره وسلوكو الوجهة الٍب يريد "
ّ

السلوكي العملي .
من خبلؿ اغبجاج الذي هبمع بْب التّأثّب النّظري والتّأثّب ّ

وخبلصة القوؿ أف ىناؾ عبلقة وطيدة بْب اغبجاج واإلقناع وىذا ما سنحاوؿ توضيحو يف ىذا العنصر .

 2ـ عالقة الحجاج باإلقناع :

 1طو عبد اهلل ؿبمد السبعاوي  ،أساليب اإلقناع يف اؼبنظور اإلسبلمي  ،دار الكتب العلمية  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط ، 2005 ، 1ص . 15
 2سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 22
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 15
 4اؼبرجع السابق  ،ص . 70
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4

إ ّف مصطلحي اغبجاج واإلقناع يقَبباف من بعضهما البعض إذل حدود التّداخل وذلك أ ّف أحدنبا ىو غاية اآلخر
األوؿ يف بلوغ غايتو  .ويبكن توضيح ذلك بالقوؿ أ ّف غاية اغبجاج ىو اإلقناع وىذا يعِب "أ ّف
 ،والثاين ىو وسيلة ّ
قضيّة اإلقناع ال تتح ّدد يف ذاهتا  ،إّمبا ىي مرىونة دبدى قباعة اغبجاج ". 1

األوؿ يف العمليّة اغبجاجيّة  ،أي مدى وصوؿ
فنجاعة اغبجاج تكمن يف إقناع الطّرؼ الثاين دبا يطرحو الطّرؼ ّ

اػبطاب إذل ذىن اؼبتلقي وإذعانو ؼبا يطلبو اؼبتكلم  .ىذا من جهة  ،ومن جهة أخرى فإ ّف اغبجاج ىو اآلليّة األبرز

من آليّات اإلقناع وتقنياتو  ،فهو ال يسعى إذل إفهاـ اؼبتلقي فقط بل يتجاوز ذلك إذل الغرض التّداورل وىو ربصيل

اإلقناع .

أي ذباوز اإلفهاـ إذل اإلقناع ومن َشبَّة إذل العمل واؼبمارسة والتّغيّب  ،وىذا ما أ ّكد عليو (لربماف وتتيكا) بأ ّف اغبجاج
ِ
حجة ىي
"إذعاف العقوؿ بالتّصديق ؼبا يطرحو اؼبرسل أو العمل على زيادة اإلذعاف ىو الغاية من كل حجاج  ،فأقبع ّ
الٍب تنجح يف تقوية ح ّدة اإلذعاف عند َم ْن يسمعها وبطريقة تدفعو إذل اؼببادرة سواء باإلقداـ على العمل أو اإلحجاـ

اؼبرسل إليو يف أف يقػوـ بالعمل يف اللحظة اؼببلئمة " .2
الرغبة عند َ
عنو  ،أو ىي على األقل ما وب ّقق ّ

لب العمليّة اغبجاجيّة  ،وىو األثر اؼبستقبلي الذي
ومنو بأف ىذا التّعريف يقودنا إذل معرفة أنبّيّة اإلقناع  ،وىو ّ

معْب ،
يتح ّقق بعد التلفظ باػبطاب لينتج عنو إذعاف عقلي فحسب أو إذعاف عقلي مصحوبا دبمارسة فعليّة لعمل ّ

أو ّازباذ موقف سواء باإلقداـ أو اإلحجاـ .

أي أ ّف ىدؼ اؼبتكلم من خطابو اغبجاجي ليس إبراز ّقوتو االستدالليّة واللغويّة أو إفهاـ اؼبتلقي فقط بل إ ّف خطابو

موجو "غايتو القصوى إقناع اؼبتلقي دبا وبملو من أفكار وما يعرضو من مواقف أو إغرائو ّٔذه األفكار وتلك
غائي ّ
اؼبواقف ليُ ْح ِدث يف هناية اؼبطاؼ أثرا واضحا يف اؼبتلقي ال من حيث أفكاره فحسب  ،بل من حيث مواقفو وما قد
يكوف لو من سلوؾ واقعي ملموس ".3

 1عبد السبلـ عشّب  ،عندما نتواصل نغّب  ،ص . 22
 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 457
 3سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 35
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يؤدي بنا إذل نوعْب من اغبجاج حسب (برؼباف وتتيكا)  ،نبا "حجاج إقناعي وىو يرمي إذل إقناع اعبمهور
وىذا ّ

اػباص  ،وحجاج اقتناعي وىو حجاج غايتو أف يسلّم بو كل ذي عقل "  .1فاالقتناع عندنبا يرتبط دبا ىو "عقلي
ّ

يتضمن
على اعتبار أنّو إذعاف نفسي مبِب على أدلّة عقليّة  ،أكثر من اإلقناع الذي قد يرتبط دبا ىو ذاٌب باعتباره ّ
السماح للمتكلم باستعماؿ اػبياؿ والعاطفة يف ضبل اػبصم على التّسليم بالشيء " .2
ّ

إف مفهوـ اإلقناع يقَبب من مفهوـ اغبجاج الذي ىو طرح اغبجج والرباىْب الٍب ذبعل اؼبتلقي يذعن دوف إكراه أو
قسر .
إذف إ ّف " للظّواىر اغبجاجيّة أنبّيّة كربى يف عمليّة اإلقناع لكوهنا تق ّدـ اغبجج والرباىْب وتربطها بالنّتيجة  ،واغبجاج

يؤدي إذل نتائج صادقة ّأما اغبجاج اؼببِب على براىْب كاذبة فمآلو ال ّدحض والنّقض .
اؼببِب على براىْب صادقة حتما ّ

السامع إذا علم أ ّف اػبطاب صادر عن قلب منافق وضمّب
الصادقة ّ
فاغبجة ّ
ّ
تعرب عن شخصيّة صاحبها ؛ ذلك أ ّف ّ

عما يريد اؼبتكلم إقناع السامعْب بو واالنصراؼ عنو إذل ما يراه
ـبادع ال يلقي لو باال  ،بل سيكوف ذلك أدعى للنّفور ّ

مهم من أسس اإلقناع ".3
الصدؽ يف القوؿ ومطابقة ال ّ
أفضل  .وبذلك فإ ّف ّ
ظ ّْاىر للباطن أساس ّ

اغبق وقبولو  ،ولقد
مهما يف عمليّة اإلقناع ويف إدراؾ ّ
ؽبذا قبد أ ّف اغبجاج يف اػبطاب القرآين كاف دائما "عنصرا ّ

ونوه بو يف العديد من اآليات  ...أل ّف اإلسبلـ يريد أف وبصل اإلنساف على
أعطى القرآف الكرمي العقل مكانة كبّبة ّ
اغبجة والربىاف يف إطار اغبوار اؽبادئ العميق يف قضايا العقيدة وغّبىا ". 4
القناعة ال ّذاتيّة اؼبرتكزة عن ّ

فاإلقناع يبلمس النّفوس والقلوب ويهزـ القدمي يف أنفس النّاس ػ وىزـ القدمي ليس ِلق َد ِمو وإّمبا لفساده وبطبلنو ػ بعد
أف المس االقتناع العقوؿ .

 1عبد اهلل صولو  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو  ،ص . 301
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 301
 3آمنة بلعلى  ،اإلقناع اؼبنهج األمثل للتواصل واغبوار  ،مباذج من القرآف واغبديث  ،ؾبلة الَباث العريب  ،ع  ، 89ؿبرـ  23 ، 1424مارس  ، 2003ص . 225
 4اؼبرجع السابق  ،ص . 225
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وخالصة القول  :إ ّف اغبجاج "يرسم لنفسو غاية ال وبيد عنها ىي االضطبلع بدور ريادي قيادي فينشد التّغيّب
1
متلق فَػ ْرٍد  ،بل قد يكوف ؾبموعة أو شعبا أو اإلنسانيّة قاطبة ألنّو يطمح إذل
والتّطوير"  .وؽبذا فهو ال يقتصر على ٍّ
يسمى باؼبتلقي الكوين .
إقناع أكرب عدد من اؼبتلقْب  ،أو ما ّ
متلق خاص إذل إقناع اؼبتل ّقي الكوين إضافة إذل أف اغبجج تزداد قوة
التوجو إذل ٍّ
فاغبجاج يف أرقى صوره "ينزع عرب ّ
وتألقا كلما افَبضت صبهورا من اؼبتلقْب أوسع وأخذت على عاتقها إقناعهم بطريقة أرقى وأفضل "

2

 .وربقيق ىذا

التّغيّب أو التّبدؿ يف أفكار اؼبتلقي ومواقفو يعترب دليبل على قباح اػبطاب اإلقناعي ووجاىة اغبجاج اؼبعتمد .
ويف األخّب يبكن القوؿ أف اإلقناع غاية اغبجاج ومنتهاه  ،واغبجاج مطيّة اإلقناع للوصوؿ إذل التّغيّب اؼبنشود  ،ألنّو

للرأي والفكرة
ؿبركا للفعل  ،صانعا ّ
جسر يربط بْب الكلمة والفعل "إذ حْب يضطلع الكبلـ بوظيفة اغبجاج يصبح ّ

واؼبوقف" .3

ثالثا ـ وسائ ــل اإلقناع ( :تقنيات الحجاج وروافده)
إ ّف اإلقناع كما أسلفنا ىو غاية اغبجاج ومنتهاه  ،واغبجاج بدوره ىو وسيلة اإلقناع ومطيّتو للوصوؿ إذل ىدفو ،

ومن ىنا يتّضح لنا أف وسائل اإلقناع ما ىي إال تقنيّات اغبجاج الٍب تساىم يف ربقيق قباحو .

اؼبكونة للخطاب وىو ما أ ّكده (أوريبلف) يف كتابو
إ ّف قباعة اغبجاج وربقيق اإلقناع تعِب رصد واختبار كل العناصر ّ

اؼبعنوف بػ (اغبجاج) حْب قاؿ ":اغبجاج انتقائي باعتبار األىداؼ اؼبرصودة إذ يقع اعتماد ما يبكن من تدعيم أو
تأكيد النظرية بل ما يع ّد أقوى اغبجج وأوكد الرباىْب ويف اؼبقابل يستبعد ما سوى ذلك "

 .4فاؼبتكلم ىبتار كل

لتغّب سلوؾ أو معتقد .
معْب أو ّ
العناصر الٍب من شأهنا أف تزيد يف قوة إقناع اؼبستمع ّٔدؼ دفعو لفعل ّ

 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 35
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 35
 3اؼبرجع السابق  ،ص . 78
 4بيار أوريبلف  ،اغبجاج  ،اؼبطبوعات اعبامعية بفرنسا  ،فرنسا  ، 1993 ،ص  . 87نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص .41
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وىذا اؽبدؼ يتح ّقق بوساطة وسائل وتقنيات تتعلّق يف ؾبملها دبقاصد اػبطاب  ،واؼبتكلم احملاجج ودور اؼبستمع
اؼبتلقي  ،واللغة التّخاطبيّة اؼبدرجة ضمن اػبطاب .
ويبكن تصنيف وسائل اإلقناع اعتبارا دبا ترتبط بو  ،فمنها الوسائل النّفسيّة  ،اللغويّة والببلغيّة واؼبنطقيّة وشبو
اؼبنطقيّة  ،وىو ما سيكوف ؾباؿ التّطبيق يف الفصل الثاين ّأما يف ىذا الفصل نكتفي بعرض نظري ؽبذه الوسائل .
إ ّف اؼبقصود بالوسائل النّفسية االجتماعيّة كل ما لو عبلقة باؼبتكلم  ،ويساىم مسانبة ّ
فعالة يف أداء دوره أداءً
ناجحا كمحاجج مقنع لغّبه  ،قادر على هتيئة مستمعو كما يقصده من خطابو "فاغبجاج يف النّهاية ليس سوى
السبل حملاورهتا واإلصغاء إليها ٍ ،ب ؿباولة حيازة انسجامها اإلهبايب ،
دراسة لطبيعة العقوؿ ٍ ،ب اختيار أحسن ّ

والتحامها مع الطّرح اؼبتق ّدـ  ،وإذا دل توضع ىذه األمور النّفسيّة واالجتماعيّة يف اغبسباف  ،فإ ّف اغبجاج يكوف ببل
غاية وببل تأثّب ".1

ّأما الوسائل اللغويّة والببلغيّة واؼبنطقيّة  ،فتتمثل يف دور لغة اغبجاج اؼبتعمدة أثناء التّخاطب "فاللغة يف اػبطاب

الَباكيب الٍب ىبتارىا اؼبتكلم لوصف
اغبجاجي تقوـ بدور جوىري وفاعل يف ربقيق التّأثّب واالستمالة  ،فاؼبفردات و ّ

2
بالسلب أو باإلهباب أي بالقبوؿ لذلك
حدث ما  ،تعكس موقفو ذباه ذلك اغبدث "  ،وبالتارل تؤثّر يف اؼبتلقي ّ

اؼبوقف أو برفضو .

يؤدي اغبجاج وظيفتو ووب ّقق اإلقناع اؼبنشود.
إذف الب ّد من تضافر كل ىذه الوسائل حٌب ّ

 .Iـ الوسائل النّفسيّة واالجتماعيّة :
يضم اعبوانب النّفسيّة واالجتماعيّة احمليطة
ال يتوقّف اغبجاج عند ح ّد اللغة وال يتمثل يف ّ
فك رموزىا فحسب  ،بل ّ

ؾبرد تواصل عادي يهدؼ إذل اإلفهاـ ولكن غايتو التّأثّب واالستمالة .
باؼبتكلم ألنّو ليس ّ

 1برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج  ، 1ص  . 18نقبل عن  :ضبدي منصور جودي  ،خصائص اػبطاب اغبجاجي وبنياتو اإلقناعية يف أعماؿ البشّب اإلبراىيمي ،
دراسة لنماذج نصية ـبتارة  ،رسالة ماجستّب  ،إشراؼ ؿبمد خاف  ،جامعة ؿبمد خيضر  ،بسكرة  ، 2008 / 2007 ،ص . 60
 2صبيل عبد آّيد  ،الببلغة واالتصاؿ  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،مصر  ،د.ط  ، 2000 ،ص . 118
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الباث بوجهة نظر معيّنة ويتّخذ من إقناع
وقريب من ىذا الشأف "يذىب (برؼباف) إذل أ ّف اػبطاب اغبجاجي وىو يلزـ ّ
ؾبرد التّبليغ الذي يقتضي
ؾبرد تواصل عادي من جهة أنّو ال يقوـ على ّ
اؼبتلقي ّٔا ىدفا أساسيا إّمبا يبتعد عن كونو ّ

الرموز بوساطة اللغة ليكوف الفهم  ،بل يقوـ على الفعل يف ىذا اؼبتلقي ويقتضي منو تأويبل
ؾبرد ّ
فك ّ
من اؼبتلقي ّ

الباث واؼبتلقي ليست
ؿب ّددا للخطاب  ...وىبلص (برؼباف) من ىذا كلو إذل نتيجة أساسيّة مفادىا أ ّف العبلقة بْب ّ

موجو يقود اػبطاب
معطى (  )Une Donnéeكما ىي عليو من وجهة نظر سكونيّة (  )Statiqueبل ىي ّ
يف كل مراحػلو ". 1
الرسالة فحسب بل حٌب إذل اإلرساؿ نفسو  " ،فتأثّر
ىذا يعِب أ ّف استمالة اؼبتلقي والتّأثّب يف مواقفو ال ترجع إذل ّ

2
الباث وكذلك
الصورة واؼبظهر" أي ىيئة ّ
للرسالة يرجع – أكثر ما يرجع – إذل اإلرساؿ نفسو إذل ّ
اؼبتلقي واستجابتو ّ

الشروط الٍب هبب أف تتوفّر يف اؼبتكلم والٍب نوجزىا فيما
السمات و ّ
ثقافتو وأخبلقو ومدى صدقو وما إذل ذلك من ّ

يأٌب :

يوجو إليو خطابو اغبجاجي ورصيده الثّقايف اغبضاري  ،وتطلّعاتو
ػ دراية اؼبتكلّم وقدرتو على اإلحاطة باؼبستمع الذي ّ

اؼبرجوة .
تصور ىذا اؼبستمع ال يوصل إذل النّتائج ّ
وطموحاتو  .أل ّف اػبطأ يف ّ

ػ حسن اختيار اؼبتكلم للحجج اؼبعتمدة يف اغبجاج  ،والٍب سب ّكن من ش ّد انتباه اؼبستمع والتّأثّب فيو .
ػ سعي اؼبتكلم إذل ربقيق اؼبشاركة أو (مبدأ التّعاوف) أثناء اػبطاب  ،أل ّف اغبجاج حوار وتواصل وليس فرضا وإلزاما
على اؼبستمع .
ػ اعتماد اؼبتكلم احملاجج لغة طبيعيّة  ،مع حسن تأديتها بعيدا عن االنفعاؿ والتكلّف  ،غايتها استمالة مشاعر
اؼبستمع من خبلؿ ـباطبة وجدانو وعواطفو .

بصحة ما يقصد من نتائج  ،وظهور ذلك يف واقعو العملي اؼبلموس .
ػ إبراز اؼبتكلم احملاجج ؼبدى اقتناعو ّ

 .IIـ وسائل اإلثارة والتأثير :
 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 32
 2صبيل عبد آّيد  ،الببلغة واالتصاؿ  ،ص . 148
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رّدبا آثرنا ىذه التّسمية  ،اإلثارة والتأثّب  ،أل ّف اؼبتكلم يعمد إذل كل ما من شأنو أف يثّب عقل اؼبتلقي ونفسو فيذعن
السلوؾ واؼبواقف  .ويبكن التمييز بْب نوعْب من
وينقاد لو  ،وبالتارل يؤثّر فيو سواء أكاف ىذا التّأثّب يف الفكر أو يف ّ
وسائل اإلثارة  ،وىي  :الوسائل اللغوية  ،والوسائل الببلغية .

والب ّد من تضافر ىذه الوسائل كلها والتفاعل بينها صبيعا وبْب أمباطها اؼبختلفة من أجل أداء الوظيفة اإلقناعيّة ،

اػباص الذي يشغلو يف تلك
سنتطرؽ لكل نوع على حده وذلك بتوضيح صوره وىيئاتو البنائية وال ّدور
ولكننا
ّ
ّ

العامة .
الوظيفة ّ

أي أنّنا سنرّكز يف ىذا اعبزء من البحث على ـبتلف الفنّػيّات الٍب يعمد إليها اؼبتكلم لئلقناع أو اغبمل على اإلذعاف

 ،فنّػيّات تتفاوت من نص إذل آخر ،ومن رسالة إذل أخرى وىبتلف من غرض إذل غرض  ،ولكنّها " تؤّكد على كل
حاؿ أ ّف اغبجاج ال يعِب حشد اغبجج  ،وربط مفاصل الكبلـ وتعليق بعضو بالبعض اآلخر فحسب  ،بل يعِب

الصور ومصادر
كذلك صبلة من االختيارات األخرى على مستوى ّ
الَبكيب وأزمنة األفعاؿ وصيغ الكلمات وأنواع ّ

التّصوير...اختيارات تراعي غاية اػبطاب  ،وتستجيب لعبلقة اؼبتكلم باؼبتلقي  ،وتبلئػم وضع اؼبتلقي ومقتضيات
اؼبقػاـ ".1

 1ـ الوسائل اللغويّـة :
يتوسل ّٔا إلقناع اؼبستمع أي ّأهنا "وسيلة لفرض سلطة
إ ّف اللغة ىي اغبامل ّ
اؼبادي لفكر اؼبتكلم وآرائو وىي الٍب ّ
اؼبعرب عنها وإقناعهم دبصداقيّتها "  .2وذلك لِ َما للغة من بػُ ْعد نفسي
على اآلخرين  ،من نوع استدراجهم إذل ال ّدعوى ّ
وخاصة عندما تكوف اللغة طبيعيّة بعيدة عن التّكلّف والتّصنّع
واجتماعي قادر على جذب اؼبتلقي والتّأثّب فيو
ّ
واالنفعاؿ .

الصلة الوطيدة باإلقناع  ،وربليل أمباطها اؼبختلفة .
وفيما يلي سنحاوؿ استكشاؼ الوسائل اللغويّة ذات ّ
 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 88
 2ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 710 ، 709
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يبكن أف مبيّز بْب نوعْب من الوسائل اللغوية  :األفعاؿ اللغويّة والبُب اللغويّة الٍب تندرج ضمنها ( التكرار ،

فعاؿ يف عمليّة اإلقناع .
االزدواج )...ولكل منهما دور ّ

أىم وظيفة حجاجيّة يف ىذا آّاؿ  ،حيث
إذا كاف اإلقناع ىو ؾباؿ اؼببحث اغبجاجي  ،فإف ال ّدفع إذل الفعل ىو ّ
يتطلّب" وعيا بآليات من شأهنا ربريك اؼبعنيْب بالكبلـ صوب ِ
الف ْعل وتغيّبه دبا ينسجم مع اؼبقاـ  ،وتتطلّبو مقاصد
ّ
ّ
النّص وطموحات اػبطيب (اؼبتكلم أو اؼبخاطب) بوصفو مف ّكرا وحامبل لرؤية معيّنة يسعى إذل إرساؽبا  ،أو جعلها
راجحة يف مواجهة حجج أخرى مناوئة ". 1

وج ْعلِو يتّخذ سلوكا معيّنا  ،أي أ ّف
اغبجة ؽبا غاية إقناعيّة أصيلة ّ
إ ّف " ّ
ألهنا تبحث عن إقناع اؼبتلقي بفكرة ما َ ،
باغبجة يقتضي ضمنيّا االىتماـ باإلقناع ".2
االىتماـ ّ

الشهري اغبجاج باإلقناع  ،فيقوؿ" :اغبجاج ىو اآللية األبرز الٍب يستعمل ِ
اؼبرسل اللغة
وقد ربط عبد اؽبادي بن ظافر ّ
ّ

3
فن اإلقناع  ،واإلقناع حاضر يف كل خطاب كما تؤكده النظريّة
فاغبجاج
.
وتتجسد عربىا اسَباتيجيّة اإلقناع "
فيها
ّ
ّ
4
اغبديثة .

ودبا أ ّف اغبجاج "إصباال عبارة عن ـبتلف الوسائل االستدالليّة الطّبيعيّة الٍب تستهدؼ أساسا إقناع اؼبخاطَب بقوؿ ما

بالبناء على ما يُعلم  ...أو يُفَبض أف اؼبخاطَب يسلّم بو من أقواؿ غّبه "

5

فإ ّف ىدؼ اؼبتناظرين يتجاوز إقناع

الشكلي للخطاب أو باؼبعاين
اؼبتلقي اؼبقصود إذل إقناع اؼبتل ّقْب اآلخرين سواء أكاف ذلك بإقناعهم باللغة أو بالبناء ّ

الواردة فيو .

أ ـ األفعال الكالميّ ــة :
 1ىاجر مدقن  ،اػبطاب اغبجاجي أنواعو وخصائصو  ،دراسة تطبيقية يف كتاب اؼبساكْب للرافعي  ،رسالة ماجستّب إشراؼ  :صباؿ كديك جامعة ورقلة ،
 ، 2003/2002ص . 30
 2فيليب بروتوف  ،جيل جوتييو  ،تاريخ نظريات اغبجاج  ،ص .14
 3عبد اؽبادي بن ظافر شهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 456
 4ينظر  :حسن طبيس اؼبلخ  ،اغبجاج يف الدرس النحوي  ،ص . 124
 5طو عبد الرضبن  ،اللساف واؼبيزاف  ،ص . 393
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اىتمت نظريّة أفعاؿ الكبلـ بدراسة اللغة الطبيعيّة يف جانبها االستعمارل الفعلي  ،والذي ال يعِب "إبراز منطوؽ
ّ

معْب يف الوقت نفسو "
لغوي فقط  ،بل إقباز حدث اجتماعي ّ

وسورؿ)  ،حيث اتّضحت مبلؿبها مع (أوستْب) . Austin

 . 1وقد ارتبطت ىذه النّظريّة بكل من (أوستْب

تؤدي
نظر (أوستْب) للغة من منطلق تداورل  ،فهي –حسبو -ال تنحصر يف التّعبّب عن الوقائع واألحداث بل ّ

وظيفة  ،لذا فهو يعارض الذين يروف أف "اللغة وسيلة لوصف الوقائع اؼبوجودة يف العادل اػبارجي بعبارات إخباريّة ٍ ،ب

بالصدؽ إف طابقت الواقع  ،وبالكذب إف دل تطابقو  .وإذا دل تطابق
يكوف اغبكم بعد ذلك على ىذه العبارات ّ

العبارة واقعا فليس من اؼبمكن اغبكم عليها بصدؽ أو كذب ومن ٍَبّ فبل معُب ؽبا ". 2

الصدؽ والكذب وىو ما "يشبو العبارات الوظيفيّة يف تركيبها
فهو يرى أف ىنالك نوعا من العبارات ال ىبضع لقانوف ّ

3
مِب
لكنّو ال يصف وقائع العادل "  ،وال ينشئ قوال وإّمبا ّ
يؤدي فعبل ووظيفة من وظائف اللغة اؼبتع ّددة كاألمر والتّ ّ

الشكر والتّهنئة والتّحذير واالستفهاـ  .أي أ ّف اللغة " ليست وسيلة للتواصل فقط وإّمبا ىي أيضا وسيلة للتّأثّب يف
و ّ
الواقع وتغيّب سلوكنا ومواقفنا ". 4

وىذا ما دفع (بأوستْب) إذل التّمييز بْب نوعْب اثنْب من األفعاؿ نبا : 5
ـ أفعال إخباريّة  )actes constatifs( :ىي األفعاؿ الٍب تصف وقائع العادل اػبارجي والٍب يبكن اغبكم

بالصدؽ والكذب .
عليها ّ

 1فاف دايك  ،علم النص  ،مدخل متداخل االختصاصات  ،تر  :سعيد حسن حبري  ،القاىرة  ،مصر ،ط  ، 2001 ، 1ص . 18
 2ؿبمد أضبد كبلة  ،آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر ،دار اؼبعرفة اعبامعية  ،مصر  ،د.ط ، 2002 ،ص . 42
 3اؼبرجع نفسو ،ص . 43
 4علي آيت أوشاف  ،السياؽ والنص الشعري "من البنية إذل القراءة"  ،مطبعة النجاح اعبديدة  ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ط ، 2000 ، 1ص .63
 5ينظر  :ؿبمد أضبد كبلة  ،آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر  ،ص . 45 ، 44
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ـ أفعال أدائيّة  (actes performatifs) :ىي األفعاؿ الٍب ال تصف وال زبرب وال يبكن اغبكم عليها

يؤدي إذل ربقيق فعل يف الواقع كالتّسمية والوصيّة واالعتذار
بالصدؽ أو بالكذب  ،وإّمبا التّلفظ ّٔا يف ظرؼ ؿب ّدد ّ
ّ
والنّصح والوعد .

فأما التّكوينيّة
والنّوع الثاين ىو الذي اىتم بو (أوستْب) ووضع لو شروطا تكوينيّة وقياسيّة حٌب ّ
يؤدي فعبل يف الواقع ّ ،
فتتعلّق بالفعل يف ح ّد ذاتو من حيث إمكانيّة تنفيذه  ،وقدرة النّاس على ذلك من خبلؿ ملفوظ ؿب ّدد  ،و ّأما
القياسيّة فتُ َمثّْل صدؽ اؼبشاركْب يف ىذا الفعل من حيث اؼبشاعر والنّوايا وااللتزاـ بو .

ويعرفو (أوستْب) بأنّو "ما نقوـ بو من خبلؿ كبلمنا "  . 1أي
إذف الفعل اإلقبازي ىو بيت القصيد يف ىذه النّظريّة ّ ،
األثر الذي ينتج عن كبلمنا يف الواقع ّ ،أما (فاف دايك ) فقد ربطو دبفهوـ اغبدث فهو عنده " كل حدث حاصل

بواسطة الكائن اإلنساين ". 2

ىاما يف عمليّة اإلقناع  ،ومن ىنا يبكن القوؿ أنّو ذو "مؤثّريّة كاملة إذا
لذا فإ ّف للفعل اإلقبازي ّقوة تأثّبيّة تلعب دورا ّ
تطابق األثر النّهائي أو النّتيجة النّهائيّة مع الغرض اؼبنشود". 3

من خبلؿ ما ذكرنا يتّضح أف للفعل الكبلمي ثبلثة أفعاؿ فرعيّة ىي : 4
ـ الفعل التّعبيري (القولي)  )actes locutoire(:ويعِب إنشاء تعبّب لغوي ذي معُب ،ويعترب فعل اللفظ ىو
األساس .
ليؤدي وظيفة نريد إسبامها
ـ الفعل الوظيفي (اإلنجازي) )actes illocutoire( :ويعِب أنّنا نصوغ لفظا ّ
فهو ُيبثّل عمبل ينجز بقوؿ ما .
 1فرانسواز أرمينكو  ،اؼبقاربة التداولية  ،تر  :سعيد علوش  ،مركز اإلمباء القومي  ،الرباط  ،اؼبغرب  ،د.ط  ، 1986 ،ص . 61
 2فاف دايك  ،النص والسياؽ  ،استقصاء البحث يف اػبطاب الدالرل والتداورل  ،تر  :عبد القادر قنيِب  ،إفريقيا الشرؽ  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب د.ط  ، 2000 ،ص
. 228
 3اؼبرجع السابق  ،ص . 237
 4ينظر  :جورج يوؿ  ،التداولية  ،تر :قصي العتايب  ،دار األماف  ،الرباط  ،اؼبغرب  ،ط ، 2010 ، 1ص . 83، 82
42

معْب يف اؼبتلقي عن قصد ألنّنا ال ننشئ
ـ الفعل التّأثيري  )actes perlocutoire( :ويعِب إحداث تأثّب ّ
تاما دوف
لفظا ذا وظيفة معيّنة دوف قصد  .يقوؿ (أوستْب)  " :ال يبكن أف يكوف الفعل اإلنشائي (اإلقبازي) ناجحا ّ
أف وبدث تأثّبا على اؼبخاطب (اؼبتلقي)". 1

قسم (أوستْب) أفعاؿ الكبلـ إذل طبسة أنواع ىي: 2
وبناء على ّ
القوة اإلقبازيّة ّ
الح ْك ِميّة (اإلقراريّة)  :مثل حكم  ،وعد  ،وصف .
ـ األفعال ُ
مرسيّة  :مثل إصدار قرار لصاحل أو ضد  ،...أمر  ،قاد  ،طلب .
ـ األفعال التّ ّ
ـ أفعال التكليف (الوعديّة)  :تُػ ْلزـ اؼبتكلم  :وعد  ،سبُب  ،التزـ بعقد  ،أقسم ..
ـ األفعال العرضيّة (التّعبيريّة) :عرض مفاىيم منفصلة مثل :أكد  ،أنكر  ،أجاب  ،وىب.
رحب ...
السلوكات (اإلخباريّات)  :ردود أفعاؿ  ،تعبّبات ذباه السلوؾ مثل :اعتذر  ،ىنّأ ّ
ـ أفعال ّ
تطورت نظريّة أفعاؿ الكبلـ على يد (سورؿ) الذي يع ّد أوؿ من ق ّدـ توضيحا وافيا لفكرة (أوستْب)  ،حيث
وقد ّ

ربوؿ فعل من حاؿ إذل أخرى  ،وآليّات ذلك
" شرحها أكثر بتقديبو شروط إقباز كل فعل  ،إذل جانب بيانو شروط ّ
وتوضيح خطوات استنتاج الفعل اؼبقصود ". 3

قسم (سورؿ) أفعاؿ الكبلـ إذل طبسة أصناؼ  ،وىي كاآلٌب : 4
وقد ّ
ـ اإلخباريّات  :يتمثل غرضها اإلقبازي يف نقل واقعة ما من طرؼ اؼبتكلم بدرجات متفاوتة بوساطة قضية أو

قضايا معينة  .وتدرج يف ىذا القسم كل األفعاؿ ال ّدالة على التّوضيح  ،وأغلب األفعاؿ ال ّدالة على األحكاـ .
 1ذىبية ضبو اغباج ،لسانيات التلفظ وتداولية اػبطاب  ،دار األماف  ،اعبزائر  ،د.ط  ،د.ت  ،ص . 126
 2ينظر  :خليفة بوجادي  ،يف اللسانيات التداولية مع ؿباولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي  ،بيت اغبكمة  ،اعبزائر  ،ط  ، 2009 ، 1ص . 97
 3اؼبرجع السابق  ،ص . 98
 4ينظر :نعماف بوقرة  ،مدخل إذل التحليل اللساين للخطاب الشعري  ،عادل الكتب اغبديث  ،األردف  ،ط  ، 2008 ، 1ص . 103 102 ، 101
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الرغبة الصادقة ،
ـ التّوجيهيّات  :تقوـ على ؿباولة توجيو اؼبخاطب إذل فعل سلوؾ ما يف اؼبستقبل ،وشرطها اإلرادة و ّ
السؤاؿ والتّحدي .
وسبثلها صيغ االستفهاـ واألمر والنّهي و ّ
الرجاء والنّصح والتّشجيع وال ّدعوة واإلذف واالستفسار  ،و ّ

رد فعل
تعرب عن ّ
السلوكيّات الٍب ّ
وتدخل كثّب من أفعاؿ القرار يف ىذا القسم كما تندرج فيو ما ظبّاىا (أوستْب) ّ

سلوؾ اآلخرين .

التعهد)  :يلتزـ اؼبتكلم بدرجات متفاوتة بالقياـ بأفعاؿ ما مستقببل عن قصد وإخبلص.
ـ اإللزاميّات (أفعال ّ

أتعهد  ،أضمن  ،أقسم  ،أتعاقد
السامع  ،ومن أمثلتو ّ :
السمة اؼبميّزة ؽبذا النّوع عن سابقو كونو ال يبتغي التّأثّب يف ّ
و ّ

على ...

الشكر
الصنف التّعبّب عن مواقف نفسيّة تعبّبا ـبلصا وصادقا .وتندرج فيو كل أفعاؿ ّ
ـ التّعبيريّات  :غرض ىذا ّ
القوة أو اغبزف
والتّهنئة واالعتذار والتّعزية واؼبواساة واغبسرة والتّمِب والنّدـ و ّ
الشوؽ والكره وإظهار ّ
الضعف أو ّ

الَبحيب ...
وّ

ـ اإلعالنيّات  :قواـ ىذه األفعاؿ التّعيْب  ،فيحدث تطابق بْب مقتضاىا مع العادل اػبارجي ما يعِب قياـ ىذا النّوع

على وضع غّب لساين من شأنو تغيّب اغبالة القائمة إذل حالة مستج ّدة  .ؤّذا يبكن أف يكوف اللفظ موقعا لفعل
الزواج والطّبلؽ والقذؼ والتّنازؿ واإلقرار ...
معْب  ،ومن أمثلتو  :ألفاظ البيع و ّ
ّ
الشراء و ّ

ب ـ التك ـ ـرار :
1
ويعرفو
.
ة
مر
من
أكثر
يء
الش
إعادة
يعِب
ار
ر
ك
فالت
.
مرة بعد أخرى "
ّ
ّ
جاء يف لساف العرب " َكَّرَر ّ
ّ
ّ
الشيء :أعاده ّ
2
يعرفو السجلماسي بأنّو "إعادة اللفظ الواحد
كما
.
مكررا "
ّ
ابن األثّب(ت 637ىػ) بأنّو " داللة اللفظ على اؼبعُب ّ

3
ضم الشيء إذل
الرضي " ّ
مرتْب فصاعدا "  .وىو عند ّ
بالعدد أو بالنّوع  ،أو اؼبعُب الواحد بالعدد أو بالنّوع يف القوؿ ّ

 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ  ، 5ص ( 135مادة كرر) .
 2ضياء الدين ابن األثّب  ،اؼبثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  ،قدمو وعلق عليو  :أضبد اغبويف وبدوي طبانة  ،دار النهضة  ،مصر  ،ط2
3
صية  ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  ،مصر  ،د.ط  ،د.ت  ،ص .84
صبيل عبد آّيد  ،البديع بْب الببلغة العربية واللسانيات النّ ّ
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د.ت  ،ج  ، 3ص . 3

مثلو يف اللفظ  ،مع كونو إيّاه يف اؼبعُب" . 1أي أ ّف التّكرار يعِب إعادة اللفظ أو اؼبعُب يف الكبلـ إلحراز فائدة التّأكيد
الَبسيخ .
وّ

وتظهر أنبّيّة التّكرار جليّة يف عمليّة اغبجاج  ،وذلك راجع لل ّدور اغبجاجي الذي يضطلع بو أسلوب التّكرار  ،فهو

يتجاوز " وظيفة اإلخبار واإلببلغ إذل وظيفة التّأثّب واإلقناع وىي وظيفة تنتج عن التّكرار دبا يثّب من دالالت
اإلغباح واؼببالغة يف التّأكيد  ،بل تدفع بعض حاالت التّكرير إذل تغيّب سلوؾ اؼبخاطب ". 2
ويتميّز التّكرار بكونو :

السامع أو اإلفصاح عن فكرة أو تأكيدىا  ،أو التّشديد
ػ لو وظائف خطابيّة ع ّدة ّ
تعرب عن قصد اؼبتكلم " إذل إفهاـ ّ

على فعل ما واؼببادرة إليو يف التّو أو تقرير معُب وإثباتو ". 3

مرة حيث ىبرج عن حكم
مرة أو صياغة اؼبعُب الواحد أكثر من ّ
ؾبرد " وقوع اللفظ يف الكبلـ أكثر من ّ
ػ ال يعِب ّ
التّكرار مثبل إطالة الفصل من الكبلـ وافتقار ّأولو إذل سباـ ال يفهػم إال بػو ". 4
ؾبردا من
ػ يف بعض اغباالت يرتبط بتغيّب سلوؾ اؼبخاطب حاال " إذا صدر األمر من اآلمر على اؼبأمور بلفظ التّكرير ّ

معْب كاف ذلك حثّا لو على امتثاؿ األمر على الفور  ،فإنّك إذا قلت
قرينة زبرجو عن وضعو  ،ودل يكن مؤقّتا بوقت ّ
5

اؼبكرر أف يبادر إذل القياـ يف تلك اغباؿ اغباضرة "
ؼبن تأمره  :قم  ،قم  ،قم فإّمبا تريد ّٔذا اللفظ ّ

ػ وب ّقق الوظيفة اإلقناعيّة يف حاالت معيّنة " والٍب تفيد تثبيت الفكرة يف مقامها ما هبعل ؿبتوى اغبوار مفهوما أكثر ،
ويزيد يف فهم اؼبتلقي جبذب انتباىو ؼبا ىو مستفز وبالتارل دحض ما ىبالفها من دعاوي ". 6

 1الرضي االسَباباذي  ،شرح كافية ابن اغباجب  ،تح  :إيبيل بديع يعقوب  ،دار الكتب العلمية  ،بّبوت  ،ط ، 1998 ، 1ج ، 1ص . 15
 2علي ؿبمد علي سلماف  ،اغبجاج عند الببلغيْب العرب ضمن كتاب اغبجاج مفهومو وؾباالتو ،ج ، 1ص . 187
 3نعماف بوقرة  ،مدخل إذل التحليل اللساين  ،ص . 42
4

ابن األثّب  ،اؼبثل السائر  ،ج  ، 3ص . 17

 5اؼبرجع السابق  ،ج  ، 3ص . 03
 6نعماف بوقرة  ،مدخل إذل التحليل اللساين  ،ص . 105
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تنوعت حبسب ال ّدارسْب لكنّها ال زبتلف كثّبا فيما بينها  ،ورّدبا
ّأما إذا انتقلنا إذل أنواع التّكرار قبد أ ّف تصنيفاتو ّ

السبك
صيّة ما يشفي الغليل حوؿ التّكرار لكنّو عوجل من منظور دوره يف التّماسك النّ ّ
قبد يف اللسانيات النّ ّ
صي و ّ

اؼبكرر إذل نفسو أو لفظ سابق مرادؼ أو مرادؼ قريب ويبكن أف " يتمظهر العنصر
اؼبعجمي ؛ حيث وبيل اللفظ ّ

يكرر مع مدلوؿ يتح ّقق من جديد يف كل
يكرر ال ّداؿ مع مدلوؿ واحد ّ ،
اؼبكرر يف أشكاؿ ـبتلفة ّ ،
وإما أف ّ
فإما أف ّ
ّ

يتكرر اؼبدلوؿ الواحد مع داالت ـبتلفة ". 1
مرة  ،أو ّ
ّ

يهمنا ىنا
السبك اؼبعجمي ما اقَبحو كل من (ىاليداي ورقية حسن ) .ولكن ما ّ
لعل أشهر األطر اؼبقَبحة لوصف ّ
و ّ
يهمنا بنية التّكرار من منظور الوظيفة االتّصاليّة اإلقناعيّة ؛ إذ نرى إشارات
ليس وظيفة التّكرار ّ
الَبكيبيّة بقدر ما ّ

الضوء على ىذه الوظيفة .
للقدامى تساعدنا على إلقاء ّ

اغبجة وجعل التّكرار م ّدا للقوؿ  ،ومن ٍَبّ ربط
من ىؤالء أبو ىبلؿ العسكري (ت 395ىػ) الذي قرف التّكرار بتأ ّكد ّ

2
وبالصياغة
بْب مد القوؿ وبلوغو ّ
يسمى باسَباتيجيّة اإلقناع بالتّكرار ( ّ )repeating
الشفاء واإلقناع  .وذلك "ما ّ

متغّبة من الكلمات ". 3
اؼبوازية ( )repharasingوبإلباس ال ّدعوى وإعادة إلباسها إيقاعات نغميّة ّ

كما كاف البن األثّب مسانبة يف ذلك  ،فالتّكرار عنده " قسماف أحدنبا يوجد يف اللفظ واؼبعُب واآلخر يف اؼبعُب دوف
4
الشكل واؼبضموف .
من
احملدثْب
من
قبد
عنو
بعيدا
ليس
و
.
اللفظ "
قسم التّكرار حسب ّ
ّ

شكل  :وفيو ثبلثة أنواع وىي :
ب ـ  1ـ تكرار ال ّ
اؼبكرر بذاتو .
ػ تكرار ّ
مادة واحدة .
ػ تكرار يف ىيئة عنصرين من ّ
 1اؼبرجع السابق  ،ص . 84
 2ينظر  :أبو ىبلؿ العسكري  ،كتاب الصناعتْب  ،تح :علي ؿبمد البجاوي وؿبمد أيب الفضل إبراىيم  ،دار إحياء الكتاب العريب  ،بّبوت  ،د .ط  ، 1952ص ، 156
. 157
 3ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 713
 4ابن األثّب  ،اؼبثل السائر  ،ج  ، 3ص . 146
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الَبكيب .
ػ تكرار بتغيّب ّ
ىاـ مٌب اعتمد يف سياقات ؿب ّددة وتوفّرت فيو شروط
وىذا النّوع من التّكرار "قادر على االضطبلع بدور حجاجي ّ

اؼبدعمة للطّاقة اغبجاجيّة يف
الرافد للحجاج ّ
معيّنة  ،فتكرار اللفظة ذاهتا يف أكثر من موضع يع ّد من أفانْب القوؿ ّ
ِ
خاصة كاألمر والنّهي".1
ال ّدليل أو الربىاف ل َما لو من وقع يف القلوب السيما يف سياقات ّ
ب ـ  2ـ تكرار المضمون :
اغبجة أو
تاما أو ترادفا جزئيّا " ،وىو يتمثل يف إعادة ّ
مكونات لغويّة مَبادفة ترادفا ّ
ينبِب تكرار اؼبضموف على ّ

ال ّدليل ال بلفظو بل دبعناه  ،فاؼبتكلم حينئذ يوىم اؼبتلقي بتق ّدـ اػبطاب اغبجاجي وتنويع اغبجج والرباىْب اؼبق ّدمة

2
ويكرر ما استدؿ بو من أجل إقناع اؼبتلقي  ،وىو تكرار
لصاحل أطروحة معيّنة "  .أي أ ّف ّ
الباث يستفيد فبّا قالو ّ

ألوؿ وىلة  .وىو ع ّدة أنواع منها : 3
ّ
فعاؿ ػبفائو وعجز اؼبتلقي عن اكتشافو ّ
ػ تكرار مفردتْب متواليتْب أو أكثر يف صبلة واحدة أو منطوؽ واحد .
ػ تكرار مفردتْب يف صبلتْب أو منطوقْب متواليْب .
ػ تكرار اؼبضموف بْب صبلتْب متواليتْب .
ػ تكرار مفردتْب يف ثنائية .

وخالصة القول :إ ّف التّكرار يُع ّد رافدا أساسيّا للحجج والرباىْب الٍب يق ّدمها اؼبتكلم لفائدة فكرة ما  ،أي أنّو يوفّر
ِ
فعاؿ يف إقناعو أل ّف التكرار يساعد على التّبليغ
ؽبا طاقة إضافيّة ُْربدث أثرا جليبل يف اؼبتلقي وتساعد على كبو ّ
السامع وبالتارل إقناعو والتّأثّب فيو .
واإلفهاـ  ،ويُعْب اؼبتكلم على ترسيخ الفكرة يف ذىن ّ

ج ـ االزدواج:
 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 168
 2اؼبرجع السابق  ،ص . 172
 3ينظر  :ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 719
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االزدواج ىو " تكوينات كبلميّة متوازنة األجزاء يف عدد وحداهتا اللغويّة  ،وىيئات ترتيبها وفواصلها "  .1وقد يقع

السابقة بػل يف اعتبارين اثنْب منها أحيانا ". 2
أيضا " على رغم االختبلؼ بْب األجزاء يف أحد االعتبارات الثّبلثة ّ

إ ّف لبلزدواج (التّوازف) أنبّيّة بالغة يف اغبجاج ال تقل عن أنبّيّة التّكرار ،بكونو رافدا أساسيّا للحجج واألدلة يب ّدىا
بطاقة حجاجيّة إضافيّة كبّبة  ،بل إف تضافر كليهما يف اػبطاب اغبجاجي ُْوب ِدث نوعا من التّفاعل يػُ َع ّد النّقطة
األىم الٍب تتح ّقق من خبلؽبا استمالة اؼبستمع وإقناعو والتّأثّب فيو  ،وذلك لِ َما ُْوب ِدثو التّكرار من تشويق
اؼبركزيّة ّ
وجذب انتباه اؼبتلقي ولِ َما ُْوب ِدثو االزدواج من أثر يف النّفس واستعذاب لبنيتو اإليقاعيّة اعبماليّة الثأثّبيّة .
الشعور باعتباره "بنية إيقاعيّة جوىريّة  ...ذات تأثّب ظبعي
إ ًذا إ ّف االزدواج كوسيلة لئلقناع يَػ ْعمد إذل ربريك الوجداف و ّ
وعاطفي يف اؼبستمع"  . 3وتُػ َع ّد ىذه البنية "بنية تركيبيّة تربط بْب عنصريها عبلقات ظبعيّة من طوؿ وزنة وفاصلة

تعكس فكرا مرتّبا متّزنا مقنعا"  . 4فيُػْنظَر إذل االزدواج بناءً على وحداتو اللغويّة اؼبؤلفة لو ؛ من حيث التّوازف يف العدد
تاما أو ناقصا أو منعدما  .وعلى
واالتّفاؽ يف ّ
الَبتيب والفاصلة ؽبذه الوحدات  ،وقد يكوف ىذا التّوازف أو االتّفاؽ ّ

ىذا يبكن تصنيف التّوازف إذل ع ّدة أنواع  ،نذكر منها :

ػ التّوازف بْب األجزاء باالتّفاؽ التّاـ يف وزف الوحدات وعددىا وىيئة ترتيبها .
الَبتيب والفاصلة .
ػ التّوازف بْب األجزاء باالتّفاؽ يف وزف الوحدات اتّفاقا ناقصا  ،واالتّفاؽ يف ّ
الَبتيب .
ػ التّوازف يف وزف الوحدات اتّفاقا ناقصا  ،واالتّفاؽ يف الفاصلة دوف ّ
ػ التّوازف باالتّفاؽ يف الفاصلة دوف سائر اؼببلمح األخرى .
الَبتيب دوف الفاصلة.
ػ التّوازف باالتّفاؽ النّاقص يف وزف الوحدات  ،واالتّفاؽ يف ّ

 1اؼبرجع نفسو  ،ص . 740
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 740
 3اؼبرجع السابق  ،ص . 740
 4اؼبرجع نفسو  ،ص . 744
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ووبَلّْيو  ،ويف ذلك يقوؿ أبو ىبلؿ العسكري  ":ال وبسن منثور
بأي نوع كاف ال ىبلو منو نثر ألنّو ُوبَ ّْسنُو ُ
إ ّف االزدواج ّ
1
ينمي
الكبلـ وال وبلو حٌب يكوف مزدوجا وال تكاد ذبد لبليغ كبلما ىبلو من االزدواج "  .كما أنّو من جهة أخرى ّ

قدرة اؼبتكلم على اإلقناع ألنّو ال يعترب " تنميقا بالكبلـ وال ربريفا لوظيفة اػبطاب  ،وإّمبا ربقيق ألقصى إمكانات
يؤدي إذل انتهاض اؼبخاطَب بالعمل والتّغيّب". 2
التّبليغ ربقيقا ّ

السبل الكفيلة لو لتحقيق ّقوة التّأثّب
ىذا يعِب أ ّف اؼبتكلم ليس غرضو األساسي تزيْب اػبطاب بقدر ما ىو حبث عن ّ
السامعْب  ،وأف يدفع من يقرؤه أو
يف اؼبتلقي " ّ
وقوة التّأثّب نقصد ّٔا أف يَبؾ األسلوب أثره يف نفوس القارئْب و ّ
يسمعو إذل اإليباف دبا آمػن بو البليغ فكرة أو رأي أو عقيػدة ". 3

وخالصة القول أ ّف االزدواج يبكن اعتباره رافدا من روافد اغبجاج بتوفّبه طاقة حجاجيّة إضافيّة تساعد اؼبتكلم

ب
للسمع كاف أَفْػ َع َل باللُّ ّْ
على اإلقناع والتّأثّب وذلك الستيبلئو على النّفوس وامتبلكو لؤلظباع بإيقاعو وما كاف أ َْملَ َ
ك ّ

وبالنّفس .

 2ـ الوسائ ــل البالغيـّة :
اؼبتنوعة من ؾباز وما يندرج ضمنو من سبثيل واستعارة وكناية وغّبه وكذلك الطّباؽ
نقصد ّٔا أساليب الكبلـ ّ

واؼبقابلة وغّبىا من وجوه الببلغة الٍب تضفي على القوؿ مسحة صباليّة من جهة ومن جهة أخرى زبرجو عن ح ّد

اإلمتاع إذل ح ّد االستمالة والتّأثّب.

ألهنا تدعم طاقة القوؿ اغبجاجيّة كما تثبت قدرة اؼبتكلم
لذا يبكن ع ّد الوسائل الببلغيّة رافدا من روافد اغبجاج ّ
اإلقناعيّة "وكأنّنا باإلقناع واعبماؿ مَبابطْب  ،متّصلْب ال يكاد أحدنبا ينفصل عن اآلخر أو يقوـ بغّب اآلخر" . 4

 1أبو ىبلؿ العسكري  ،كتاب الصناعتْب  ،ص . 260
 2طو عبد الرضبن  ،التكوثر العقلي  ،ص . 293
 3ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي  ،عبد العزيز شرؼ الدين  ،كبو ببلغة جديدة  ،مكتبة غريب  ،القاىرة  ،دط  ،دت  ،ص . 139
 4سامية الدريدي اغبسِب ،دراسات يف اغبجاج  ،قراءة لنصوص ـبتارة من األدب العريب القدمي  ،عادل الكتب اغبديث  ،األردف  ،ط 2009 ، 1ص . 114
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دبكوناتو الوجدانيّة
وىذه حقيقة أ ّكدىا القدامى "حْب صبعوا يف ؾبموع واحد بْب الببلغة والعناصر العقليّة للحجاج ّ
واعبماليّة ". 1
إذف ال ِغ َُب للحجاج عن اعبماؿ "وال فضل يف حجاج منطقي صارـ يفتقر إذل صباؿ يػُ َوشّْيو ويُ َد ّْعم فِ ْعلو يف النّفوس
" . 2فاعبماؿ الذي توفّره الوسائل الببلغية ىو القادر على ربريك وجداف اؼبتلقي و ِ
الف ْعل فيو ألنّو إذا أضيفت تلك
ّ
متنوعة وعبلقات حجاجيّة تربط بْب أجزاء الكبلـ بدقّة  ،أ َْم َك َن للمتكلم ربقيق غايتو من
اعبماليّة إذل حجج ّ
معْب؛ ومن ٍَبّ توجيو سلوكو الوجهة الٍب يريدىا لو.
اػبطاب أي قيادة اؼبتلقي إذل فكرة ما أو رأي ّ
ِ
اؼبخاطب على اإلقناع :
وتنمي قدرة
ومن ىذه الوسائل الٍب ترفد عمليّة اغبجاج ّ

أ ـ االستع ــارة :
طرؽ إذل
رّدبا الذي يعنينا يف ىذا العنصر ىو ما توفّره االستعارة من طاقة حجاجيّة للقوؿ ،ولكن ذلك ال يبنع من التّ ّ

مفهومها اللغوي واالصطبلحي .

جاء يف لساف العرب أ ّف "االستعارة من العارية "  .3ويقوؿ ابن األثّب" :وإّمبا ظبّي ىذا القسم من الكبلـ استعارة أل ّف
األصل يف االستعارة آّازيّة مأخوذة من العارية اغبقيقيّة الٍب ىي ضرب من اؼبعاملة وىي أف يستعّب بعض النّاس شيئا

من األشياء " . 4وىذا يعِب أ ّف االستعارة يف اؼبعُب اللغوي مأخوذة من االستعارة اغبقيقيّة (العارية) وىي انتقاؿ شيء
من ملكيّة شخص إذل ملكيّة شخص آخر .

 1أوليفي روبوؿ  ،ىل يبكن أف يوجد حجاج غّب ببلغي؟ تر :ؿبمد العمري  ،ؾبلة عبلمات  ،ج  ، 22ـ  ، 6ديسمرب  ، 1996ص . 89
 2سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 114

 3ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ  ، 4ص ( 625مادة عّب) .
 4ابن األثّب  ،اؼبثل السائر  ،ج ، 3ص . 140 ، 139
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ّأما تعريفها االصطبلحي فبل ىبتلف كثّبا عن اؼبعُب اللغوي  ،فهو وضع اللفظ يف موضع لفظ آخر لوجود عبلقة

اؼبسمى ّٔا بسبب من األخرى أو
بينهما  ،يقوؿ ابن قتيبة " :فالعرب تستعّب الكلمة فتضعها مكاف الكلمة إذا كاف ّ

1
الشيء باسػم غّبه إذا قػاـ مقامو ".2
ؾباورا ؽبا أو مشاكبل " ّ .أما اعباحظ فّبى أ ّف االستعارة " تسمية ّ

إ ّف االستعارة مبط من آّاز اللغوي الذي ىو "صيغة من صيغ االستدالؿ تتبادؿ معو األدوار"  3حسب (مايّب)  ،أل ّف
اغبجاج يشغل كل ما يف اللغة من ِغ َُب وثراء لتحقيق أىدافو وغاياتو .
ؽبذا قبد (ميشاؿ لوقرف) يبيّز بْب نوعْب من االستعارة ؛ أحدنبا حجاجيّة واألخرى شعريّة غّب حجاجيّة  ،فيقوؿ :

الشعريّة مطمحا إقناعيّا لبلستعارة اغبجاجيّة ". 4
"وىكذا قبد يف مقابل الغاية اعبماليّة لبلستعارة ّ

الزخرؼ اللفظي ّ ،أما الثّانية فهي ذات صبغة حجاجيّة
فاألوذل يػُ ْؤتى ّٔا ال لغاية تأثّبيّة وإّمبا للتّفنّن األسلويب و ّ
إقناعيّة تدخل ضمن الوسائل اللغويّة الٍب يستغلها اؼبتكلم لتوجيو اؼبخاطَب الوجهة الٍب يريد .
بأهنا كذلك وإذل لفت انتباه اؼبتلقي ونيل إعجابو بندرهتا أو
وبعبارة أوضح " إ ّف االستعارة اعبماليّة ربتاج إذل اعبهر ّ

حبسن صياغتها ّ ،أما االستعارة اغبجاجيّة فهي ربتاج فعبل إذل الظّهور دبظهر البداىة العقليّة  ،فكأ ّف الكبلـ

يستدعيها ضرورة ويقتضيها اقتضاء بشكل عفوي ال تصنّع فيو وال تكلف "  . 5وىذا ال يعِب أهنا "خالية من اعبماؿ
متمم لوظيفتها وإف دل يقصد إليو قصدا ". 6
ولكن اعبماؿ فيها رافد ّ

يهمنا يف ىذا البحث ىو االستعارة اغبجاجيّة لكوهنا " هتدؼ إذل إحداث تغيّب يف اؼبوقف الفكري أو
والذي ّ

العاطفي للمتلقي "  . 7حيث يرى (أوليفي روبوؿ) أ ّف "االستعارة أكثر إقناعا من القياس وذلك ربديدا بفضل اؼبزج
 1عبد اهلل بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآف  ،شرحو ونشره :أضبد صقر  ،دار الَباث  ،القاىرة  ،ط  ، 1973 ، 2ص . 135
 2أبو عثماف عمرو بن حبر اعباحظ  ،البياف والتبيْب  ،تح  :عبد السبلـ ىاروف  ،مكتبة اعباحظ  ،مصر ،ط ، 1975 ، 4ص . 115
 3عبد السبلـ عشّب  ،عندما نتواصل نغّب  ،ص . 122
 4ميشاؿ لوقرف  ،االستعارة واغبجاج  ،تر :طاىر عزيز  ،ؾبلة اؼبناظرة  ،ع  ، 4ماي  ، 1991ص . 89
 5سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 111 ، 110
 6اؼبرجع نفسو  ،ص . 110
 7عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،آليات اغبجاج وأدواتو  ،ص . 296
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توحد العناصر اؼبنتمية إذل أنظمة ـبتلفة أمرا مدركا "
الذي ربدثو بْب اؼبستعار واؼبستعار لو جاعلة بذلك ّ

 . 1فهي

أقدر على التّأثّب واإلقناع من الكبلـ العادي العاري  ،وىذا ما أ ّكده (ميشاؿ لوقرف) بقولو " :وبعبارة أخرى إ ّف ّقوة
كبسو عند استخدامنا لنفس اؼبفردة باؼبعُب
اغبجاج يف اؼبفردات  ...تبدو يف االستعماالت االستعاريّة أقوى فبّا ّ

اغبقيقي ". 2

وؽبذا فاالستعارة اغبجاجيّة ىي النّوع األكثر انتشارا الرتباطها دبقاصد اؼبتكلمْب وسياقاهتم التّخاطبيّة والتّواصليّة.

ب ـ التمثي ــل :
نبلحظ وجود تشابو كبّب بْب التّمثيل والتّشبيو بل ىناؾ ِمن العلماء َم ْن ينظر إليهما على ّأهنما واحد  ،ومن

أولئك ابن األثّب الذي يقوؿ" :وجدت علماء البياف قد ّفرقوا بْب التّمثيل والتّشبيو وجعلوا ؽبذا بابا  ،وؽبذا بابا مفردا
3

ونبا شيء واحد  ...وما أعلم كيف خفى ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحو ؟ "

أخص منو
يف حْب قبد أف عبد القاىر اعبرجاين يبيّز بينهما سبييزا دقيقا  ،فيقوؿ " :فاعلم أ ّف التّشبيو عاـ والتّمثيل ّ

فكل سبثيل تشبيو  ،وليس كل تشبيو سبثيبل "  . 4وىذا يعِب أ ّف التّمثيل تشبيو عاـ مع بعض اػبصوصيّة الٍب تتطلب

تأمبل وإعماال للفكر.
ّ

الصلة بْب صورتْب ليتم ّكن اؼبرسل من االحتجاج وبياف حججو "  5إلقناع ـباطَبو العادي الذي
إ ّف التّمثيل ىو "عقد ّ
وبتاج إذل اؼبثاؿ حٌب يتح ّقق لو كماؿ الفهم  ،فػ" الغرض من األمثلة التّفهيم فبل يطلب فيها اغبقائق ". 6

 1أوليفي روبوؿ  ،مدخل إذل اػبطابة  ،ص . 191
 2ميشاؿ لوقرف  ،االستعارة واغبجاج  ،ص . 87
 3ابن األثّب  ،اؼبثل السائر  ،ج ، 3ص . 153
 4عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة يف علم البياف  ،صححو وعلق عليو  :ؿبمد رشيد رضا  ،دار الكتب العلمية  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط ، 1988 1ص . 84
 5عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 497
 6ؿبمد بازي  ،تقاببلت النص وببلغة اػبطاب  ،كبو تأويلي تقابلي  ،الدار العربية للعلوـ  ،لبناف  ،ط  ، 2010 ، 1ص . 62
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وبعبارة أوضح فإ ّف التّمثيل ىو "تصوير أو توصيف شيء دبقابل فباثل  ،فيتطابقا مثليّا عند صاحب التّوصيف ،

1
يؤسس عليو
واؼبقصود بو ذبلّيو وتقريبو إذل اؼبتلقي "  .فاؼبتكلم يق ّدـ َمثَبل واضحا بيّنا ال ينكره عقل أو عُْرؼ ٍب ّ
س النفوس كما يقوؿ اعبرجاين ":على أف ُزبْ ِر َج َها ِم ْن
سبْثيلو الذي يسعى إذل تثبيتو يف عقوؿ ـباطَبيو ونفوسهم أل ّف أُنْ َ
ِ
ِ
ِ
ص ِريح بَػ ْع َد َمك ِِْب  ،وأ ْف تَػ ُرَّد َىا يف الشَّيء تَػ ْعلَ ُمها إيَّاه إذل َشيء آخر ىي بِ َشأْنِو أ َْعلَم
َخفي إذل َجلي  ،وتَأْت َيها بِتَ ْ
اس  ،وع َّما يػعلَم ِ
ِ
ِ
بالفكْر إذل ما يػُ ْعلَم باالضطرار
اإلح َس ِ َ ُ ْ
الع ْق ِل إذل ْ
وث َقتُػ َها بِو يف اؼبَْع ِرفَة أ ْ
َح َكم َْ ،كب َو أ ْف تَػْنػ ُقلَها َعن َ
والطّبع ؛ َّ
ض ُل اؼب ْستَػ َفاد من
ألف العِْلم اؼب ْستَػ َفاد من طُرؽ اغبو
اس أو اؼب ْرُكوز فيها من جهة الطَّْبع وعلى ّْ
حد الض َُّر َورة يَػ ْف ُ
ّ
ُ
َ
ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
َّماـ " .
ج َهة النَّظَر والفكْر يف ال ُق َّوة و ْ
االست ْح َكاـ وبػُلُوغ الث َقة فيو َغايَةَ الت َ

يظهر جليّا أ ّف التّمثيل رافد من روافد اغبجاج لِ َما ُْوب ِدثُو من تأثّب يف نفوس اؼبستمعْب وما يؤكد ذلك قوؿ اعبرجاين :

"واعلم أ ّف فبّا اتّفق العقبلء عليو أ ّف التّمثيل إذا جاء يف أعقاب اؼبعاين  ،أو برزت ىي باختصار يف معرضو  ،ونقلت

عن صورهتا األصلية إذل صورتو كساىا ّأّٔة  ،وكسبها منقبة  ،ورفع من أقدارىا  ...وضاعف قواىا يف ربريك النّفوس
ؽبا  ،ودعا القلوب إليها  ...فإ ْف كاف مدحا كاف أّٔى وأفخم  ...وإ ْف كاف حجاجا كاف برىانو أنور  ،وسلطانو أقهر
 ،وبيانو أّٔر". 3
ض ْرب األمثاؿ يف القرآف الكرمي
وألنبّيّة األمثلة التّبيينيّة يف اإلقناع والتّأثّب قبد أ ّف اهلل  -سبحانو وتعاذل -أَ ْكثَػَر من َ

وكذلك كثرت يف كبلـ النّيب  وكبلـ األنبياء واؼبرسلْب واغبكماء والعارفْب  .يقوؿ األصفهاين  " :لضرب العرب
يك
األمثاؿ واستحضار العلماء النّظائر شأف ليس باػبفي يف إبراز خفيّات ال ّدقائق ورفع األستار عن اغبقائق  ،تُِر َ

اؼبتوىم يف معرض اؼبتي ّقن والغائب كأنّو شاىد  ،ويف ضرب األمثاؿ تبكيت للخصم
اؼبتخيّل يف صورة اؼبتح ّقق  ،و ّ

الشيء يف نفسو ؛ ولذلك
لسورة اعبامح األيب فإنّو يؤثّر يف القلوب ما ال يؤثّر يف وصف ّ
ّ
الشديد اػبصومة  ،وقمع ْ

أَ ْكثَػَر اهلل -تعاذل -يف كتابو ويف سائر كتبو األمثاؿ  ،وفشت يف كبلـ النّيب وكبلـ األنبياء واغبكماء ". 4
 1أبو حامد الغزارل  ،إحياء علوـ الدين  ،دار إحياء الَباث العريب  ،بّبوت  ،لبناف  ،د.ط  ،د.ت ،ج ، 1ص . 301
 2عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة  ،ص . 102
 3اؼبرجع السابق ،ص . 96 ، 92
 4جبلؿ الدين السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،عادل الكتب  ،بّبوت  ،لبناف  ،د.ط  ،د.ت  ،ج ، 2ص . 344
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ضَرب اؼبثل زيادة يف التّوضيح والتّقرير  ،فإنّو أ َْوقَع يف القلب وأقمع للخصم األل ّد  ،وألنّو يُريك
ويقوؿ البيضاوي ":يُ ْ

اؼبتخيل ؿب ّققا  ،واؼبعقوؿ ؿبسوسا  ،واألمر ما أَ ْكثَػَر اهلل يف كتبو األمثاؿ وفشت يف كبلـ األنبياء واغبكماء".1

آّرد ؿبسوسا والغامض واضحا  ،حيث "ينطلق من التّجربة ّٔدؼ إفهاـ فكرة أو العمل على أف تكوف
فاؼبَثَل هبعل ّ
الفكرة مقبولة وذلك بنقلها من ؾباؿ إذل ؾباؿ مغاير "  ، 2من أجل إقناع اؼبتلقي والتأثّب فيو  .لذا فهو " يضطلع
وتبْب أنبّيّة ىذه عرب
العامة ّ
بدور تقوية أو دعم االرتباط بقاعدة معروفة ومقبولة بتقدمي حاالت خاصة تضيء الفكرة ّ

تنوع تطبيقاهتا اؼبمكنة وتزيد حضورىا يف الوعي ". 3
ّ

ج ـ الطّب ــاق :
السواء أل ّف دورىا ال
الطّباؽ ىو صورة من صور البديع الٍب يَػتَػ َوشَّى ّٔا اػبطاب القورل أو اغبجاجي على ح ّد ّ

الزخرفة اللفظية  ،بل يَػتَػ َعدَّاىا إذل "اإلقناع والبلوغ باألثر مبلغو األبعد ...والببلغة العربيّة مليئة
يتوقّف عند التّزيْب و ّ

الرئيسة  ،وليس وجودىا على سبيل
الصور واإلمكانات  ،ومليئة ّ
ّٔذه ّ
بالشواىد الٍب تثبت أ ّف اغبجاج من وظائفها ّ
الصنعة يف أصلها وإف كاف ال يبنع اؼب ِ
رسل من أف يبدع كيفما شاء ".4
ّ
ُ
الرسالة أو اػبطبة أو بيت من أبيات القصيدة
إ ّف "اؼبطابقة يف الكبلـ ىي اعبمع بْب الشيء وض ّده يف جزء من أجزاء ّ

السواد والبياض  ،والليل والنّهار واغبر والربد "  . 5فالطّباؽ يقوـ على "إهباد عبلقة ظاىرة أو خفيّة
 ،مثل اعبمع بْب ّ
يسوغ اعبمع بينهما إلفادة غرض ما" . 6فهو
بْب معنيْب
ّ
متضادين يف صبلة واحدة مع وجود نوع من التّناسب بينهما ّ
إذل جانب الوظيفة اعبماليّة يضطلع بوظيفة حجاجيّة تساعد اؼبتكلم على اإلقناع لِ َما ُْوب ِدثو من إثارة وانفعاؿ لدى
اؼبتلقي فيستجيب بفضلو لفحوى اػبطاب ويتهيّأ لقبوؿ نتائجو والتّسليم ّٔا .

 1أبو سعيد عبد اهلل البيضاوي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،دار الكتب العلمية  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط ، 1999 ، 1ج ، 1ص . 186
 2عبد السبلـ عشّب  ،عندما نتواصل نغّب  ،ص . 97
 3ؿبمد الورل  ،مدخل نظري تارىبي ضمن كتاب اغبجاج  ،مفهومو وؾباالتو  ،ص . 90
 4ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 498
 5أبو ىبلؿ العسكري  ،كتاب الصناعتْب  ،ص . 16
 6ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 192
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وخالصة القول أ ّف الطّباؽ وباقي الوسائل الببلغيّة ترفد اغبجاج وتزيد من ّقوتو اإلقناعيّة أل ّهنا الوحيدة القادرة على

النّفاذ إذل عوادل اؼبتلقي والتّأثّب فيو  ،ؽبذا فبل يبكن استغناء اغبجاج عن اعبماؿ بل ال "حديث عن إقناع دوف تعويل

على اعبماؿ ". 1

.III

ـ الوســائل المنطقيّة :
تؤسس بنية اغبجاج يف اػبطاب أي "صبلة األساليب الٍب
نعِب بالوسائل اؼبنطقيّة اآلليّات والتّقنيات العقليّة الٍب ّ

تؤدي إف اعتمدناىا يف اػبطاب إذل إقناع اؼبتلقي دبا طُرح عليو من أفكار وما عرض عليو
تعتمد قوانْب اؼبنطق والٍب ّ

من آراء "  . 2وىذه اآلليّات منها ما يتعلّق ببنية اػبطاب ومنها ما يرجع إذل العبلقات بْب أقسامو ومفاصلو الكربى
ومنها ما يعود إذل أنواع اغبجج واألدلّة والرباىْب .

التنوع والتّع ّدد يف آليّات اغبجاج الٍب ينبِب عليها اػبطاب ّأدى إذل ضرورة تصنيفها  ،ولعل تصنيف (برؼباف
وىذا ّ

ووضحو بدقّة يف مقالو
وتتيكا) يف كتأّما (مصنّف يف اغبجاج  ،اػبطابة اعبديدة) الذي استخرجو عبد اهلل صولو ّ

اؼبدونة بكل
(اغبجاج أُطُُرهُ ومنطلقاتو ) ىو الذي سنعتمده يف ىذا البحث وإ ْف كاف ىذا التّصنيف ال يتوفّر يف ّ
اؼبدونة .
أقسامو وتفاصيلو  ،ولكنّنا سنرّكز على ما ىو موجود يف ّ

3
مؤسسة لبنية الواقع  ،حجج
حجج
،
اقع
و
ال
بنية
على
قائمة
حجج
،
منطقية
شبو
حجج
:
وأبرز ىذه األصناؼ
ّ

تستدعي القيم  ،حجج تستدعي اؼبشَبؾ .

 1ـ الحجج شبو المنطقيّة Argument quasi logiques :
يوضح (برؼباف) ىذه اغبجج بقولوّ " :إهنا حجج ت ّدعي قدرا ؿب ّددا من اليقْب من جهة ّأهنا تبدو شبيهة
ّ

الرياضيّة  ،ومع ذلك فإ ّف َمن ىبضعها إذل التّحليل ينتبو يف وقت قصّب إذل
باالستدالالت ّ
الشكليّة اؼبنطقيّة أو ّ
 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 175
 2اؼبرجع السابق  ،ص . 163
 3ينظر  :عبد اهلل صولو  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو ضمن كتاب أىم نظريات اغبجاج  ،ص . 348 ، 324
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الشكليّة أل ّف جهدا يبذؿ يف االختزاؿ أو التّدقيق فحسب – يكوف ذا طبيعة
االختبلفات بْب ىذه اغبجج والرباىْب ّ

بأهنا شبو منطقيّة ". 1
السبب ننعتها ّ
صوريّة – يسمح دبنح ىذه اغبجج مظهرا برىانيّا وؽبذا ّ

بازباذىا قالبا منطقيّا شكليّا لذا فهي تستمد "
الصارـ ولكنّها تقَبب منو ّ
فهي حجج ال زبضع لبلستدالؿ اؼبنطقي ّ
الرياضيّة يف الربىنة ". 2
ّقوهتا اإلقناعيّة من مشأّتها للطّرائق ّ
الشكليّة  formelleواؼبنطقيّة و ّ
وىي تنقسم إذل قسمْب  :حجج شبو منطقيّة تعتمد البُب اؼبنطقيّة كالتّناقض والتّع ّدديّة  ...وحجج شبو منطقيّة
اؼبكونة لو ...
الرياضيّة كإدماج اعبزء يف الكل وتقسيم الكل إذل أجزائو ّ
تستند إذل العبلقات ّ
الرياضيّة وأكثر ربديدا
والذي ّ
يهمنا يف ىذه اغبجج شبو اؼبنطقيّة النّوع الثّاين  ،أي تلك الٍب تستند إذل العبلقات ّ

اؼبدونة يف اعبزء التّطبيقي .
لبص جزئيّة تقسيم الكل إذل أجزائو الٍب تتبلءـ مع دراسة ّ

الرياضيّة :
أ ـ الحجج شبو المنطقيّة التي تعتمد العالقات ّ
تؤسس طاقتها
وىي حجج تعتمد يف اغبقيقة على "قواعد رياضيّة تش ّكل خلفيّتها العميقة ونسيجها ال ّداخلي بل ّ

اغبجاجيّة وتع ّد معينها اإلقناعي ". 3

اغبجة الثّانية .
يهمنا ىو ّ
ومن ىذه اغبجج ّ :
حجة التّعدية  ،تقسيم الكل إذل أجزاء  ،االشتماؿ  ...ولكن ما ّ

المكونة لو :
أ ـ  1ـ تقسيم الكل إلى أجزائو
ّ
حجتو كليّا يف ّأوؿ األمر ٍ ،ب يعود إذل تفنيدىا وتعداد أجزائها إف كانت ذات أجزاء ،وذلك
يذكر اؼبتكلم " ّ

4
اغبجة ينبِب عليها الربىاف ذو اغب ّدين
وىذه
.
ليحافظ على ّقوهتا اغبجاجيّة ،فكل جزء منها دبثابة دليل على دعواه"
ّ

 ،وىي حسب (برؼباف) "شكل من أشكاؿ اغبجج يتناوؿ فرضيتْب ليستنتج أنّو سواء وقع االختيار على األوذل أو

 1برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج ، 1ص  . 259نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 191
 2عبد اهلل صولو  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو  ،ص . 325
 3سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 203
 4عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 203
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ألهنما تقوداف إذل النّتيجة ذاهتا
فإما ّ
الثّانية نصل إذل الفكرة نفسها أو اؼبوقف ذاتو وذلك ألحد األسباب التاليةّ :
ألهنما تقوداف إذل نتيجتْب ؽبما نفس القيمة ". 1
وإما ّ
ّ

حجة االشتمال :
أـ2ـ ّ
الكل ". 2
وتقوـ ىذه ّ
الكل ينسحب على اعبزء من ىذا ّ
اغبجة على مبدأ رياضي ىو " أ ّف ما ينسحب على ّ

ب ـ الحجج شبو المنطقيّة التي تعتمد البنى المنطقيّة :
حجة منها إذل مبدأ منطقي كالتّطابق والتّناقض والتّع ّدديّة  ...ولكنّها زبتلف عن اغبجج
ىذه اغبجج تستند كل ّ

ترد بيسر بدعوى ّأهنا ليست منطقيّة .
اؼبنطقيّة اػبالصة ؛ إذ يبكن أف ّ

 2ـ الحجج القائمة على بنية الواقعArguments fondès la structur du rèel :
اؼبكونة للعادل  ،فاغبجاج
يعتمد ىذا النّوع من اغبجج على الواقع والتّجربة "وعلى عبلقات حاضرة بْب األشياء ّ

الرابطة بْب
ىنا ما عاد افَباضا وتضمينا بل أصبح تفسّبا وتوضيحا  ،تفسّبا لؤلحداث والوقائع وتوضيحا للعبلقات ّ

الصنف من اغبجج إّمبا يذىب يف الواقع إذل أ ّف األطروحة الٍب
عناصر الواقع وأشيائو  ،فاؼبتكلم مٌب اعتمد ىذا ّ

يعرضها تبدو أكثر إقناعا كلما اعتمدت أكثر على تفسّب الوقائع واألحداث  ،وأ ّف اػبطاب اغبجاجي يكوف أقبع

وأقدر على الفعل يف اؼبتلقي والتّأثّب فيو ". 3

الرأي أو الفكرة الٍب تطمح لقبوؽبا ،أل ّف
ىذا يعِب أ ّف ىاتو ّ
اغبجة تنطلق من الواقع وفبّا ىو معلوـ عند اؼبتلقي لتعرض ّ

"اؼبتلقي يقبل فعليّا اؼبنطلق الذي يرتكز إليو اغبجاج وذلك لكي يتم االنتقاؿ فبّا ىو متّفق عليو إذل ما يراد القبوؿ
بو " . 4ويندرج ضمن ىذه اغبجج نوعاف  :روابط التّتابع وروابط التّعايش .

 1برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج ، 1ص  . 318نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 209
 2سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 210
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 214
 4فيليب بروتوف  ،جيل جوتييو  ،تاريخ نظريات اغبجاج  ،ص . 52
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اغبجة الغائيّة  ،وحجة التجاوز .
السببيّة (الرباغماتيّة) و ّ
أ ـ روابط التّتابع  :وتضم ّ
اغبجة ّ

السببيّة (البراغماتيّة) :
أـ1ـ ّ
الحجة ّ
حجة مستندة سباما
يكوف اغبجاج مبنيّا على تتابع لؤلحداث اعتمادا على رابط سبيب  ،فاستخدامو يسمح "ببناء ّ

1
السبب
قيمة
بط
ر
ت
"
ا
ألهن
)
Argument
pragmatique
(
ة
نفعي
ة
حج
وىي
.
إذل تعاضد يف بنية الواقع "
ّ
ّ
ّ
ّ

بالشجرة ". 2
بقيمة نتائجو  ...باالنتقاؿ من قيمة مرتبطة بالثّمرة إذل قيمة مرتبطة ّ

اغبجة الرباغماتيّة يف توجيو الفعل واغبمل على اإلذعاف مؤّكدا أ ّف تقومي اغبدث بنتائجو
وقد أ ّكد (برؼباف) قباعة ىذه ّ
احتج بأ ّف اغبقيقة
مربر آخر خارج عنو ليستقيم ولكن يستطيع اؼبتلقي مع ذلك دفعها مٌب ّ
العمليّة أ َْمٌر ال وبتاج إذل ّ
3

تستم ّد قيمتها من ذاهتا  ،ىذه القيمة الٍب تظل ثابتة مهما كانت نتائجها .

الحجة الغائيّة :
أـ2ـ ّ
اغبجة على العبلقة بْب الوسائل والغايات  ،يقوؿ (أوليفي روبوؿ) " :تضطلع الغاية الٍب يستبعدىا
تعتمد ىذه ّ

تؤسس كلها على الفكرة القائلة
العلم بدور أساسي يف األحداث اإلنسانيّة  .منها نستطيع أف نشتق حججا كثّبة ّ
الشيء تتّصل بالغاية الٍب يكوف ؽبا وسيلة  :حججا دل تعد تعبّبا عن قولنا (بسبب كذا) وإّمبا (من أجل
بأ ّف قيمة ّ

كذا) " . 4ىذا يعِب أ ّف "يف ىذه اغبالة تعتمد قيمة أي عنصر على الغاية الٍب ىو وسيلتها ". 1
 1اؼبرجع السابق  ،ص . 50
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 50
 3ينظر  :برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج ، 1ص  . 359 ، 358نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 220
 4أوليفي روبوؿ  ،مدخل إذل اػبطابة  ،ص . 179
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حجة التّجاوز :
أـ3ـ ّ
حجة التّجاوز ( )Argument de dépassement
إ ّف اعتبار الغاية ّ
يؤدي إذل نوع آخر من اغبجج ىو ّ

االذباه ح ّدا وذلك بفضل
للسّب يف ذاؾ ّ
السّب دائما كبو نقطة أبعد يف ّاذباه ما  ،دوف أف نلمح ّ
الٍب " تؤّكد إمكانيّة ّ
2
معوؽ لبلوغ مستوى أعلى ودرجة أرفع  ،وما ىو
ىو
ما
ذباوز
على
تقوـ
ة
اغبج
فهذه
.
تزايد مطّرد يف قيمة ما "
ّ
ّ

إشكاؿ للوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنشود .

تتضمن رابطا بْب حقائق تنتمي ؼبستويات غّب متساوية " .3وىي تضم:
ب ـ روابط التّعايش  :وىي روابط " ّ

شخص وأعمالو :
حجة ال ّ
بـ1ـ ّ
حجة اؼباىية أو
وىي عبلقة "حصرىا البعض يف عبلقة ال ّذات بصفاهتا أو ّ
الشخص بأفعالو ولذا نتح ّدث عن ّ

ال ّذات ( )Argument de l'essenceوتتمثّل يف تفسّب حدث أو موقف ما أو التّنبّؤ بو انطبلقا من ال ّذات
ويوضحها ". 4
يعرب عنها أو هبليها ّ
الٍب ّ

بالصالحيّة Argument d'autorité :
الحجة ّ
بـ2ـ ّ
اغبجة "النّموذج األساس لرابط التّعايش  ،ذلك أ ّف رأيا ما سيصبح لو قيمتو بسبب دعم صبلحيّة ما لو
وتعترب ىذه ّ

 ،وىي صبلحيّة يقبلها اؼبتلقي كما ىي "  . 5وىي سبثّل قدرة احملاجج على االلتزاـ بصدؽ ما يقصده  ،وبالنّتائج اؼبراد
 1فيليب بروتوف  ،جيل جوتييو  ،تاريخ نظريات اغبجاج  ،ص . 50
 2اؼبرجع السابق  ،ص . 51
 3سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 228
 4اؼبرجع نفسو  ،ص . 228
 5فيليب بروتوف  ،جيل جوتييو  ،تاريخ نظريات اغبجاج  ،ص . 51
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الصدؽ يف االلتزاـ عند احملاجج بقدر ما يص ّدؽ اؼبستمع دعوى
استمالة اؼبستمع إليها  .فبمقدار ما يظهر ىذا ّ

يعرب ّٔا احملاجج :
الصدؽ يف االلتزاـ من خبلؿ الطّريقة الٍب ّ
اغبجاج  .ويلمس ىذا ّ
_ ّإما بطريقة مباشرة يذكر فيها نفسو وحالو يف االلتزاـ بالنّتائج الٍب يقصدىا .

1

صحة اؼبقصود .
وحجة على ّ
وإما بطريقة غّب مباشرة يستعمل فيها طرفا آخر  ،ملتزما بال ّدعوى كدليل ّ
_ ّ

 3ـ الحجج المؤسسة لبنية الواقع Arguments fondant la structure du rèel :
تؤسس ىذا الواقع وتبنيو فتجلي اػبفي من العبلقات الٍب
ىي اغبجج الٍب ترتبط بالواقع ارتباطا وثيقا  ،فهي الٍب ّ

تربط بْب عناصره وأشيائو  ،ويدخل ضمن ىذه اغبجج القياس بأنواعو اؼبختلفة وتأسيس الواقع بواسطة اغباالت
اػباصة .
ّ
أ ـ القياس syllogisme :
بالربط بْب شيئْب على أساس صبلة من اػبصائص
يع ّد القياس آليّة من اآلليّات ال ّذىنيّة للعقل البشري "تقوـ ّ

اؼبشَبكة بينهما  ،للوصوؿ إذل استنتاج مػا بألفاظ فيها شيء مػن االلتباس واالشتػراؾ "  .2وىو يبثّل بنية أساسيّة يف

3
الربط بْب عناصر اػبطاب اغبجاجي
يف
اػبطاب اغبجاجي ألنّو "أحد طرؽ االستدالؿ غّب اؼبباشر وأقومها إنتاجا "
ّ

الربط بْب اؼبق ّدمات والنّتيجة ربطا منطقيّا .وللقياس ثبلث صور ىي :
 ،أي ّ

أ ـ  1ـ القياس المنطقي المتكامل األركان syllogisme logique :

 1ضبدي منصور جودي  ،خصائص اػبطاب اغبجاجي  ،ص . 63
 2عبد السبلـ عشّب  ،عندما نتواصل نغّب  ،ص .91
 3عبد الرضبن حسن حنبكة اؼبيداين  ،ضوابط اؼبعرفة وأصوؿ االستدالؿ واؼبناظرة  ،دار القلم  ،دمشق  ،سوريا  ،ط  ، 2000 ، 6ص .227
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وىو "صيغة شكليّة إلثبات حقائق سبق العلم ّٔا ولكن حصلت الغفلة عن جوانب منها ،فيأٌب القياس اؼبنطقي

منبّها عليها  ،أو ملزما اػبصم بالتّسليم ّٔا إذا ىو أنكرىا "  . 1وتكمن وظيفة القياس اؼبنطقي يف اغبجاج يف "
االنتقاؿ فبّا ىو ُم َسلّم بو عند اؼبخػاطَب ػ أي اؼبق ّدمة الكربى ػ إذل ما ىو مشكل  ،أي إذل النّتيجة ". 2

السامع والتّأثّب فيو  ،وذلك
وىذا االنتقاؿ من مق ّدمة كربى ٍ ،ب مق ّدمة أخرى صغرى إذل نتيجة ّ .
يؤدي إذل تنبيو ّ

الربط بْب اؼبق ّدمات والنّتيجة  .ومثاؿ ذلك :
بإعماؿ فكره وعقلو لبلستنباط واالستنتاج انطبلقا من ّ
قوؿ رسوؿ اهلل " : إّمبا األعماؿ بالنّػيّات . 3"...
المق ّدمة الكبرى  :كل األعماؿ بالنّػيّات .
الصغرى :لكل امرئ ما نوى .
المق ّدمة ّ
النّتيجة  :هبازى اؼبرء على أعمالو حسب نيّاتو .
أ ـ  2ـ القياس المضمر syllogisme implicite :

تتعرض غالبا للحذؼ ّإما عببلئها ووضوحها أو
ىو نوع من أنواع القياس اؼبنطقي " ّ
مؤسس على مق ّدمات ظنّػيّة ّ ،

رباشيا لذكرىا العتبارات مقاميّة " . 4أي أ ّف فيو حذفا  ،وىذا اغبذؼ قد يكوف يف :
يسمى قياسا من ال ّدرجة األوذل .
ػ اؼبق ّدمة الكربى ّ ..............
يسمى قياسا من ال ّدرجة الثّانية .
ػ اؼبق ّدمة ّ
الصغرى ّ ............
يسمى قياسا من ال ّدرجة الثّالثة .
ػ النّتيجػ ػػة ّ ..............

الصغرى والنّتيجة  .ومثاؿ ذلك :
كما قد ربذؼ اؼبق ّدمة الكربى والنّتيجة  ،أو اؼبق ّدمة ّ
 1اؼبرجع نفسو  ،ص . 227
 2ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 701
 3وبي بن شرؼ النووي  ،رياض الصاغبْب من كبلـ سيد اؼبرسلْب ،اعتُب بو :ؿبمد علي قطب  ،اؼبكتبة العصرية  ،صيدا  ،بّبوت  ،طبعة جديدة  ، 2005ص . 11
 4عبد السبلـ عشّب  ،عندما نتواصل نغّب  ،ص . 90
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قوؿ رسوؿ اهلل " :من حسن إسبلـ اؼبرء تركو ما ال يعنيو ". 1
وبث على االىتماـ بشؤوف اآلخرين .
المق ّدمة الكبرى (:مضمرة)  .....اإلسبلـ ّ
دخل يف خصوصيّاتو .
المق ّدمة ّ
الصغرى (:مضمرة) ....االىتماـ باآلخر ال يعِب التّ ّ
دخل يف خصوصيّات اآلخرين .
النّتيجة ( :مذكورة)  ....من حسن اإلسبلـ عدـ التّ ّ
المتدرج )syllogisme progressif(:
أ ـ  3ـ القياس
ّ
وىو نوع مع ّقد من أنواع القياس  ،إذ يعترب "امتدادا للتّعليل القائم على القياس اؼبنطقي "

2

حيث ينبِب على

عدد من القياسات اؼبنطقيّة اؼبتتالية واؼبرتبطة ببعضها البعض فتكوف النّتيجة ىي نفسها مق ّدمة كربى لنتيجة أخرى

الحقة  ،وىكذا تتتابع اؼبق ّدمات وصوال إذل النّتيجة الكربى  .ومثاؿ ذلك :
اغبديث القدسي " :من عادى رل وليّا فقد آذنتو باغبرب . 3" ...
ػ من عادى هلل وليّا فقد آذنو باغبرب .
يتقربوف هلل بالعبادة .
ػ أولياء اهلل ىم َم ْن ّ
ػ العبادة وسيلة القرب واحملبّة .
ػ القرب واحملبّة ؾبلبة للحفظ من اهلل – تعاذل . -

قبد أ ّف اؼبق ّدمتْب األوليْب قادتنا إذل نتيجة أوذل (العبادة وسيلة القرب واحملبّة) وىي بدورىا سبثّل مق ّدمة لنتيجة أخرى
اؼبتدرج يبُب على ع ّدة أقواؿ على حسب ما
ثانية (القرب واحملبّة ؾبلبة للحفظ من اهلل تعاذل )  .وىكذا فإ ّف القياس ّ

يوصل إذل النّتيجة الٍب يريدىا اؼبتكلم .

 1ؿبي الدين النووي وآخروف ،شرح األربعوف النووية يف اآلحاديث الصحيحة النبوية  ،اعتُب بو  :ؿبمود بن اعبميل  ،دار اإلماـ مالك  ،اعبزائر ط ، 2010 ، 2ص 165
.
 2ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 706
 3وبي بن شرؼ النووي  ،رياض الصاغبْب  ،ص . 113
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الخاصة :
ب ـ تأسيس الواقع بواسطة الحاالت
ّ
يف بعض األحياف يتم االستدالؿ "بناء على اؼبثاؿ اؼبفرد اؼبعزوؿ الذي يعتمد لتعميم حكم ما أو فكرة معيّنة ،

خاصة ٍب االنطبلؽ منها وبناء
ؾبرد حالة ّ
فيتأسس الواقع على ظاىرة مفردة يتم توسيعها  ،حبيث تصبح حالة ّ
ّ
عامة ال ّ
1
الشاىد  ،اؼبثاؿ .
اػباصة  :النّموذج (القدوة) ّ ،
الواقع عليها "  .ويندرج ضمن اغباالت ّ

ب ـ  1ـ النّموذج :
يعرفو (أوليفي روبوؿ) بأنّو "اؼبثاؿ الذي يظهر دبظهر يستوجب تقليده"  ، 2وقدوة وبتذى ّٔا "وليس أي فعل أىبل
ّ

الشهرة االجتماعية الٍب تعود إذل
السلطة أو ّ
لكي وبتذى  ،إنّنا ال كبتذي إال دبن نعجب ّٔم  ،أولئك الذين يبتلكوف ّ
كفاءهتم أو إذل وظائفهم أو إذل اؼبرتبة الٍب وبتلوهنا يف آّتمع ".3

معْب وقيادتو
من ىنا يتّضح جليّا ال ّدور الذي يلعبو النّموذج (القدوة ) يف التّوجيو والقيادة " توجيو اؼبتلقي إذل سلوؾ ّ

4
عامة
كبو موقف ؿب ّدد"  ،يقوؿ (برؼباف) " :حْب يتعلق األمر بالقيادة فإف سلوكا ّ
يؤسس أو يذيع قاعدة ّ
خاصا ال ّ

 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 243
 2أوليفي روبوؿ  ،مدخل إذل اػبطابة  ،ص . 186
 3ؿبمد الورل  ،مدخل نظري تارىبي  ،ص . 100
 4سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 245
63

وبرض على فعل يستلهم منو "
فحسب  ،بل يبكنو أف ّ

1

ؽبذا على احملتج التّدقيق يف اختيار النّموذج حبيث يكوف

السّب على ىديو .
أىبل للقيادة  ،جديرا بالتقليد واالقتداء و ّ

شاىد :
ب ـ  2ـ ال ّ
ىو حسب اعباحظ "استشهاد على شيء ما بقرآف أو حديث أو شعر أو مثل أو خرب مروي ّٔدؼ إثباتو أو
إنكاره أو االحتجاج لو أو بطبلنو أو كبو ذلك ". 2
ِ
اؼبخاطب يف اؼبوضع اؼبناسب  ،وىنا تتب ّدى أىليّتو وبراعتو يف توظيفها
فهو من "دعامات اغبجاج القويّة إذ يضعها
ِ
اؼبخاطب إذل درجة أعلى  ،وبالتّارل منحها ّقوة سلطويّة
السياؽ  ،وتسهم ىذه اآلليّة يف رفع ذات
حبسب ما يتطلبو ّ
3
الشاىد ينتج إقناعا أعذب وىو
باػبطاب"  ،ؽبا قدرة على التّأثّب واإلقناع كما يقوؿ (روالف بارت)  ...":إ ّف ّ
ؿببوب لدى العو ّاـ. 4" ...

 1برؼباف و تتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج ، 2ص  .488نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 245
 2اعباحظ  ،البياف والتبيْب  ،ج ، 1ص . 86
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،آليات اغبجاج وأدواتو  ،ص . 286 ، 285
 4ؿبمد الورل  ،مدخل نظري  ،ص . 90
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الحجاج واإلقناع
في رسائل الشيخ أحمد التيجاني
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أوال  :التّعريف بالشيخ أحمد التّيجاني
بالرســائل
ثانيا  :التّع ــريف ّ
 1ػ تعريف الرسالة
 2ػ أن ػ ػواع الرسائل
 3ػ أنواع الرسائل عند الشيخ أضبد التّيجاين
ثالثا  :الحجاج ووسائل اإلقناع عند الشيخ أحمد التّيجاني
.Iالوسائل النفسية واالجتماعية
 .IIوسائل اإلثارة والتأثّب
 1ػ الوسائل اللغويػػة
2ػ الوسائػل الببلغيػّة
 .IIIالوسػػائل اؼبنطقيّة
 1ػ اغبجج شبو اؼبنطقيّة
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2ػ اغبجج القائمة على بنية الواقع
 3ػ اغبجج اؼبؤسسة لبنية الواقع

شيخ أحمد التّيجاني
أوال  :التّعريف بال ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ىو" أبو العبّاس أضبد بن َؿبمد (فتحا) بن اؼبختار بن أضبد بن ؿبمد بن سادل  .ولد سنة
ّ

( 1150ىػ  1737 ،ـ) بقرية عْب ماضي باألغواط (اعبزائر) ونشأ ّٔا يف عفاؼ وأمانة ،وحفظ وصيانة ،وتُقى

الصمت ،كثّب الوقار
السمت ،طويل ّ
وديانة  .كاف كرمي األخبلؽ طيّب النّفس والفعاؿ كثّب اغبياء واألدب ،حسن ّ
1

اؽبمة".
عارل ّ

الصبلح ،ويصعد نسبو األبوي إذل سيّدنا اغبسن بن اإلماـ
كاف أسبلفو منتسبْب ألىل العلم ومشهورين بالتُّقى و ّ
ِ
السيّدة عائشة
السيّدة فاطمة ّ
كرـ اهلل وجهو  ، -حفيد النّيب سيّدنا ّ
علي ّ -
الزىراءّ .أما ّأمو فهي ّ
ؿبمد  من ابنتو ّ
للشيخ الذي أصبح يعرؼ بو
السنوسي التّيجاين اؼبضاوي ،نسبة إذل قبيلة بنو توجْب الٍب أعطت اظبها ّ
بنت ّ
ؿبمد ّ
(التّيجاين) .

 1اغباج علي حرازـ بن العريب برادة الفاسي  ،جواىر اؼبعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العباس التجاين تح  :ؿبمد الراضي كنوف  ،دار الرشاد  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب
 ،ط ، 2011 ، 1ج  ،1ص .26
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السابعة من عمره  ،وما بلغ اػبامسة عشر حٌب أًبّ ال ّدراسة بعْب ماضي
حفظ ّ
الشيخ أضبد التّيجاين القرآف العظيم يف ّ

ربصل
الرسالة البن أيب زيد القّبواين ومق ّدمة ابن رشد وكذلك ّ
على يد مربوؾ بن بوعافية  ،فقرأ عليو ـبتصر خليل و ّ
1

يدرس ويفٍب.
على ما يلزمو من علم النّحو واللغة  ،وصار جديرا بالتدريس والفتوى فكاف ّ

تبحر يف فهم علومها واألحواؿ واؼبقامات والعلل
ٍب ماؿ ّ
الشيخ إذل طريق ّ
الصوفية والبحث عن األسرار اإلؽبيّة حٌب ّ

 1758ـ و 1763ـ)

والوقت  ،فبعد ُمضي ثبلث سنوات قضاىا بالتّعليم يف عْب ماضي قاـ جبولة طويلة (بْب

قطع فيها ربوع الصحراء وببلد اؼبغرب األقصى قاصدا مراكز العلم وملتمسا للمعرفة واغبكمة من أربأّا .وخبلؿ ىذه

الشيخ بقرية
استقر بزاوية أوالد سيدي ّ
الفَبة أخذ الطّريقة القادريّة و ّ
الص ّديقيّة دبدينة فاسٍ ،ب رجع من اؼبغرب و ّ

الشيخ مدة طبس سنوات ( 1767،1763ـ) ٍ ،ب انتقل إذل مدينة العلم تلمساف الٍب مكث ّٔا
األبيض سيدي ّ
طبس سنوات (1772 ،1768ـ) قضاىا يف التّدريس.
فمر جببل جرجرة بالقبائل الكربى وأخذ الطّريقة اػبلوتيّة عن الورل
ويف سنة  1773عزـ على أداء فريضة اغبج ّ

الزيتونة فأفاد واستفاد من أىل العلم
ّ
يدرس جبامع ّ
مر بتونس ومكث ّٔا بضعة أشهر ّ
الشهّب ّ
الرضبنٍ ،ب ّ
ؿبمد بن عبد ّ

الشهّب ؿبمود الكردي (  )1780 ،1715كما التقى بالورل
فمر بالقاىرة والتقى بالورل ّ
والصبلح ٍ ،ب واصل سّبه ّ
2

أضبد بن عبد اهلل اؽبندي الذي منحو أسراره العلمية واؼبعرفية .

اؼبنورة التقى بالورل ؿبمد بن عبد الكرمي السماف (
ويف سنة ّ 1774أدى فريضة اغبج  ،ويف اؼبدينة ّ

،1718

3

بعلو اؼبقاـ .
1776ـ) أحد مشايخ القادريّة الذي منحو ما شاء اهلل من علوـ وأسرار ّ
وبشره ّ
الشيخ أضبد التّيجاين إذل اعبزائر يف آخر
رجع ّ

1774ـ ومكث بتلمساف (من 1775ـ إذل 1781ـ) حيث

التقى بأوؿ أصحابو ومريديو ؿبمد بن اؼبشري السائحي الطيباٌب وخبلؿ ىذه الفَبة زار مدينة فاس سنة 1777ـ أين
4

التقى بصاحبو الثاين العارؼ باهلل اغباج علي حرازـ مؤلف كتاب جواىر اؼبعاين .
 1ينظر  :اؼبرجع نفسو  ،ص .28 ، 27
 2ينظر  :اؼبرجع السابق  ،ص . 47 ، 44
 3ينظر  :اؼبرجع نفسو  ،ص . 48

 4ينظر  :عبد الباقي مفتاح ،أضواء على الشيخ أضبد التجاين وأتباعو ،الوليد للنشر ،كوينْب ،الوادي ،اعبزائر ،دت ،ص .78
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السلطات العثمانية ببايلك اعبزائر ووىراف
عرفت الطّريقة التّيجانية انتشارا واسعا يف ظرؼ وجيز  ،ما أثار ـباوؼ ّ

الشيخ أضبد التّيجاين من بْب أظهرىم
 .ما ّأدى ّٔم إذل إصدار هتديد شديد اللهجة ألىل قصر أيب ظبغوف إلخراج ّ

الشيخ اػبروج من ىذا القصر رغم احتجاج أىلو الذين ناشدوه البقاء معهم
السبلمة من بطشهم  ،ففضَّل ّ
إذا أرادوا ّ

ووعدوه حبمايتو بأمواؽبم وأنفسهم إال أنو فضَّل ؽبم العافية شفقة ّٔم  ،وخرج يف  28أوت  1798ـ قاصدا مدينة

الشيخ أضبد التّيجاين يف مدينة فاس
استقر ّ
فاس باؼبغرب الٍب دخلها يوـ  17سبتمرب من السنة نفسها  ...وىكذا ّ
1

17سنة (1815 ،1798ـ) بعدما قضى 17سنة بأيب ظبغوف باعبنوب اعبزائري (1798 ،1781ـ) .

الرفيق األعلى صبيحة يوـ اػبميس  17شواؿ  1230ىػ1815 ،ـ  ،عن عمر
انتقل ّ
الشيخ أضبد التّيجاين إذل ّ

يناىز  80سنة  ،ودفن بزاويتو بفاس  .وواصلت الطريقة التّيجانية انتشارىا من خبلؿ خلفائو الذين ضبلوا اللواء
2

وواصلوا اؼبسّبة يف كل أصقاع العادل .

بالرســائل
ثانيا  :التّعـ ـريف ّ
الرسالـ ــة :
 1ـ تعريف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين  ،ارتأيت تعريف الرسالة لغة واصطبلحا .
التطرؽ إذل اغبديث عن رسائل ّ
قبل ّ

أ ـ لغـ ـ ــة :
الرسوؿ
الرسيل  ...و ّ
الرسوؿ و ّ
الرسالة و ّ
ورد يف لساف العرب أ ّف " :اإلرساؿ  ،التّوجيو  ،وقد أرسل إليو  ،واالسم ّ
الرسوؿ  :معناه يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثو .3"...
الرسالة يؤنّث ويذ ّكر  ،و ّ
دبعُب ّ
مَبسل وال يقاؿ ذلك إال ؼبن
الرسالة بقولو ّ " :
ترسبل وأنا ّ
أترسل ّ
الَب ّسل من تراسلت ّ ،
فيعرؼ ّ
وأما قدامو بن جعفر ّ
تكرر  ،وراسل يراسل مراسلة فهو مراسل وذلك إذا كاف ىو ومن يراسلو قد اشَبكا يف
الرسائل قد ّ
يكوف فعلو يف ّ
 1ينظر اؼبرجع نفسو ،ص . 83
 2ينظر  :اؼبرجع السابق  ،ص . 95
 3ابن منظور  ،لساف العرب  ،ص ( 284 ، 283مادة رسل) .
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الرسالة من ذلك
اؼبراسلة  ،وأصل االشتقاؽ يف ذلك أنّو كبلـ يراسل بو من بَػعُد ومن غاب ،
ّ
فاشتق لو اسم ّ
الَبسل و ّ

".1

الرسالة ىي تواصل بالقلم واللساف بْب اثنْب بَػعُ َدا عن بعضهما البعض  ،أي انتقاؿ رسالة من مرسل إليو عن
ومنو ّ

الرسالة  ،أو الباعث  ،والثاين مرسبل إليو وىو
طريق رسوؿ (شخص مساعد) حبيث يكوف ّ
األوؿ مرسبل وىو صاحب ّ

مستقبل الرسالة .

ب ـ اصط ــالحا :
الرسالة يف االصطبلح ىي "ـباطبة الغائب بلساف القلم  ...مع تباعد الببلد
وقريبا من اؼبعُب اللغوي قبد أف ّ

وطريقة اؼبكاتبة ىي طريقة اؼبخاطبة البليغة مع مراعاة أحواؿ الكاتب واؼبكتوب إليو والنّسبة بينهما " . 2

الرسالة ّٔذا اؼبعُب موجزة ال تتع ّدى
أو ىي "ما يكتبو امرؤ إذل آخر ّ
معربا فيو عن شؤوف خاصة أو عامة وتكوف ّ

سطورا ؿبدودة  ،وينطلق فيها الكاتب عادة على سجيّتو ببل تصنّع أو تأنّق  .فّبتفع ّٔا إذل مستوى أديب رفيع " . 3
فن نثري  ،وؽبذا
فالرسالة إذف ىي كل ما يكتبو شخص إذل آخر ـبربا إيّاه أمورا شخصية خاصة أو عامة  .وىي ّ
ّ

وتتنوع .
الرسائل ّ
تتع ّدد أغراض ّ

الرسائل :
 2ـ أنـ ــواع ّ
الرسائل ال ّديوانيّة :
أـ ّ
الرسائل اإلداريّة والسياسية اؼبتعلقة " بأمور
ىي الٍب تصدر عن ديواف اػبليفة أو تتبادؽبا دواوين ال ّدولة  ،فهي سبثّل ّ

الرظبية ،
الرسوـ اؼبتعارؼ عليها يف اؼبكاتبات ذات ّ
الصبغة ّ
الدولة وشؤوهنا  ،ولذا ُوبرص على دقّة اؼبعلومات ومراعاة ّ

 1أبو الفرج قدامة بن جعفر  ،نقد النثر  ،تح  :طو حسْب وعبد اغبميد العيادي  ،مطبوعات كلية اآلداب  ،مصر (اؼبطبوع اػبامس عشر) مطبعة دار الكتب اؼبصرية  ،القاىرة
 ، 1983 ،ص  ، 95نقبل عن  :الطاىر ؿبمد توات  ،أدب الرسائل يف اؼبغرب العريب يف القرنْب السابع والثامن  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر  ،ط، 2010 ، 1
ص . 95
 2أضبد اؽبامشي  ،جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب  ،مؤسسة اؼبعارؼ  ،بّبوت  ،لبناف  ،د.ط  ،د.ت  ،ص . 44
 3جبور عبد النور  ،اؼبعجم األديب  ،دار العلم للمبليْب  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط ، 1979 ، 1ص . 122
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ومن ىذا النّوع :العهود والتّقاليد واؼبناشّب  . 1 " ...ؽبذا فهي رسائل ال هتتم باألساليب الشعريّة بقدر ما هتتم بدقّة

اؼبعلومات .

السلطة وعبلقتها برعاياىا يف األمور ال ّدينيّة وال ّدنيويّة ذات
إف ّ
الرسائل ال ّديوانيّة رسائل رظبيّة تدور موضوعاهتا "حوؿ ّ

الشأف  ،كما أ ّهنا  ...تبتعد يف صياغتها كل البعد عن األساليب الشعريّة  ،وىذا إلعطاء الكبلـ ح ّقو ". 2
ّ

الرسائل اإلخــوانيّة :
بـ ّ
الرسائل زبتلف عن سابقتها بكوهنا "ميدانا فسيحا لئلبداع يتبارى فيو ال ُكتّاب واألدباء ويتيحوف ألقبلمهم
ىذه ّ

يعرب أصحأّا عن عواطفهم الشخصيّة يف لغة مصقولة منتقاة وأساليب قويّة
وقرائحهم أف تنطلق على سجيّتهم  ،وأف ّ
موشاة . 3" ...
ّ
الصدور من أحاسيس ومشاعر ذباه األصدقاء واإلخواف واألقارب " ،وىذا النّوع ىو
فهي رسائل ّ
عما هبيش يف ّ
تعرب ّ
الشكوى واؼبدح
التشوؽ والعتاب والتّهنئة و ّ
األقرب إذل األدب وإوباءاتو اللفظيّة واألسلوبيّة وموضوعاتو  :الشكر و ّ
الرسائل ال ّدينيّة اعبدليّة ". 4
الرسائل الوعظيّة و ّ
واؽبجاء  ...ويبكن أف يلحق بو ّ

شيخ أحمد التّيجاني :
الرسائل عند ال ّ
 3ـ أنواع ّ
الرسائل اإلخوانيّة)  ،لكنّها زبتلف
اؼبتأمل لرسائل ّ
إ ّف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين هبد ّأهنا تدخل ضمن النّوع الثاين ( ّ

فالشيخ إضافة إذل رسائل اؼبناسبات كالتّهنئة أو التّعزية أو ما إذل ذلك من
عن غّبىا من حيث الغرض واؼبضموف ّ ،
ِ
وخاصة هتم الفرد وآّتمع
عامة
ّ
وتناوؿ يف رسائلو قضايا ّ
اؼبوضوعات الٍب اىتم ّٔا اؼبرسلوف  ،طرح موضوعات جديدة َ
بتنوع أصحأّا ما بْب تلميذ وطالب وفقيو وسلطاف وأمّب وتاجر وصديق  ،واختلفت بذلك
فتنوعت رسائلو ّ
وال ّدولة ّ
أبعادىا ومراميها  ،فكانت لو رسائل ذات بعد تعليمي وأخرى ذات بعد اجتماعي وسياسي واقتصادي وتربوي .

 1ؿبمد يونس عبد العاؿ  ،يف النثر العريب قضايا وفنوف ونصوص  ،الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر لوقبماف  ،مصر  ،ط ، 1996 ، 1ص . 162
 2قباة غقارل  ،أدبية اػبطاب النثري يف كتابات ابن خلدوف  ،رسالة ماجستّب  ،إشراؼ :علي خذري ،جامعة اغباج ػبضر  ،باتنة  ،اعبزائر  ، 2005 / 2004ص . 162
 3عبد العزيز عتيق  ،األدب العريب يف األندلس  ،دار النهضة العربية  ،بّبوت ،لبناف  ،د.ط  ،د.ت  ،ص . 454
 4ؿبمد يونس عبد العاؿ  ،يف النثر العريب  ،ص . 162
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الشيخ أضبد التّيجاين مع تقدمي بعض النّماذج وذلك حٌب نأخذ
الرسائل عند ّ
ولتوضيح األمر أكثر سوؼ ّ
نبْب أنواع ّ

الرسائل .
صورة كاملة وواضحة عن ىذه ّ

أ ـ رسائل ذات بعد تربوي :
عُب بَببية العبد تربية روحيّة  ،وهتذيب النّفس البشريّة وتصفيتها من كل شهواهتا
الرسائل الٍب تُ َ
ويندرج ضمنها كل ّ

الرسائل رسالة بعث ّٔا
ورعوناهتا للوصوؿ ّٔا إذل أعلى مقامات ال ّدين أال وىو مقاـ اإلحساف  .ومن أمثلة ىذه ّ

الشيخ أضبد التّيجاين إذل بعض فقهاء زاوية زرىوف  ،وفبا جاء فيها :
ّ

" ...وأ ََّما ما ذَ َكرت ِمن صعوب ِة انْ ِقي ِاد نَػ ْف ِسك علَيك ِألَم ِر اهللِ ودو ِامها علَى الت ِ ِ
ك َع َادةٌ
ضى  ،فَتِْل َ
يما ال يَػ ْر َ
َ ََ َ َ
َ
َ َْ َ ْ
َ َ ْ َ ْ ُُ َ َ
َّخبُّط ف َ
ِ
ِِ
القي ِاـ بِأَم ِر اهللِ
ِ
ِ
ِ
الو ُجود ل ُك ّْل َم ْن أ َْنبَ َل نَػ ْف َسوُ وتَػَرَك َها َجا ِريَةً ِيف َى َو َاىا  ،أَ ْف ال يُ َس ّْه َل َعلَْيو َسبِيبلً إِ َذل َ ْ
َجاريَةٌ أَقَ َام َها اهللُ يف ُ
ِ
اج نَػ ْف ِس ِو فَػ ْليَ ْشتَغِ ْل بَِق ْم ِع
وج َع ْن أ َْم ِر اهللِ َ ،وَم ْن أ ََر َاد تَػ ْق ِوميَ ْاع ِو َج ِ
 ،بَ ْل الَ يَػَرى ِم ْن نَػ ْف ِس ِو إَِّال اػبُْب َ
ث َواؼبََعاصي َواػبُُر َ
ِ ِ
ِ
ِِ
الصم ِ
ضوِر
ت َوتَػ ْقلِ ِيل األَ ْك ِل َ ،وا ِإل ْكثَا ِر ِم ْن ِذ ْك ِر اهللِ بِالتَّ ْد ِر ِ
يج َ ،و ُح ُ
نػَ ْفسو َع ْن ُمتَابَػ َعة َى َو َاىا َم َع َد َواـ العُْزلَة َع ِن اػبَْل ِق و َّ ْ
ب ع ِن اػبو ِ ِ
ص ِر ال َق ْل ِ
ب َم َع ّْ
ال َق ْل ِ
ادهُ ِم َن اػبَْو ِ
ض ِيف أ ُُموِر ُّ
ب َع ْن
يما يَػ ْعتَ ُ
ّْيها َو ُحبّْػ َها َو َح ْ
الذ ْك ِر َ ،و َح ْ
الدنْػيَا َوَسبَن َ
ص ِر ال َق ْل ِ َ َْ
ضفَ
ِ
ات و ِ ِ
ِ
ِ
َخبَا ِر اػبَْل ِق  ،وَزّْـ ال َق ْل ِ
ب َع ِن اعبََزِع ِم ْن أ َْم ِر اهللِ  ،فَبِ َد َوِاـ َى ِذهِ األ ُُموِر
االختيَ َارات والتَّ ْدبِ َّبات َ ،و َع ْن أ ْ
َصبي ِع اؼبَُر َاد َ ْ
َ
َّ
ج ِم ْن ُخْبثِ َها إِ َذل ُمطَابَػ َق ِة أ َْم ِر اهللِ َوإَِّال فَ َبل  ،ﭽﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇ ﰈ
س َوَزبُْر ُ
تَػتَػَزكى النَّػ ْف ُ

اعل  ،إِ ِذ اػب ْلق و ِ
ﰉ ﭼ  . 1والشَّيخ ِيف ى ِذهِ األُموِر د ّّاؿ ومعِْب  ،ال خالِق وال فَ ِ
وخ
الف ْع ُل هللِ َوالدَّاللَةُ للشُّيُ ِ
َ
ُ َ َُ ٌ
َ ُْ َ
ُ
َ
َ ٌَ
ٌ
ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
يما ". 2
َو َّ
صلَّى اهللُ َعلى َسيَّدنَا ُؿبَ َّمد وآلو َ
بلـ َ .و َ
الس ُ
وص ْحبو َو َسلَّ َم تَ ْسل ً
ب ـ رسائل ذات بعد علمي تعليمي :
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الصوفيّة مدارىا على أربعة
الرسائل الٍب ربوي علوما شٌب تفيد العبد يف دينو ودنياه  ،والعلوـ عند ّ
وتضم كل ّ
ّ

تؤدي إذل اؼبعرفة  ،وقد ع ّدىا احملاسيب وجعلها سبعة
أشياء  :اهلل والنّفس وال ّدنيا و ّ
الشيطاف  .وىذه العلوـ ىي الٍب ّ

أنواع :

" أحدىا علم العلل واألدوية  ،وثانيها علم اإلنساف بنفسو من جهة حقائقو  ،وثالثها العلم بالكماؿ والنّقص يف
الشرائع وخامسها علم التجلّي  ،وسادسها علم اػبياؿ اؼبتّصل
اغبق عباده بألسنة ّ
البلوجود  ،ورابعها العلم خبطاب ّ
واؼبنفصل  ،وسابعها علم اغبقائق وىو علم باألظباء اإلؽبيّة ". 1

الشيخ أضبد التّيجاين األربعة أشياء الٍب تدور عليها اؼبعرفة اغبقيقيّة  ،كما قد تعاجل
الرسالة الواحدة عند ّ
وقد ّ
تتضمن ّ

الرسالة شيئا واحدا أو شيئْب حبسب الغاية والقصد منها  .ونسوؽ ىنا مباذج من رسائلو ليتّضح األمر أكثر.
ّ

من رسالة بعث ّٔا إذل الطّلبة نقتطف ىذا اعبزء الذي يتعلق دبعرفة اهلل والذي يقوؿ فيو ..." :واألَمر ِ
الذي البُ َّد
َ ُْ
ب بِاهللِ تَػع َاذل بِ ِْ
ِمْنو بػع َد ى َذا  ،وىو بِ َدايةُ َِ
صبي ِع األ ُُموِر وِهنَايَػتُػ َها ُىو تَػ َعلُّ ُق ال َق ْل ِ
االكبيَ ِ
وع إِلَْي ِو َوتَػ ْرِؾ ُك ّْل َما
الر ُج ِ
اش إِلَْي ِو َو ُّ
َ
ُ َْ َ ََُ َ
َ
َ
ِ
ب إِ َذل اهللِ بِ ُك ّْل و ْج ٍو و َعلَى ُك ّْل َح ٍاؿ ِحبَرَك ِة ال َق ْل ِ
العْب ُد َعلَى ْارِربَ ِاؿ ال َق ْل ِ
ب ِح ِّسا فَػ ُه َو
وصا  ،فَِإ ْف قَ َد َر َ
ص ً
وما َو ُخ ُ
س َواهُ عُ ُم ً
َ
َ
َ
الغَايةُ  ،وإِ ْف َدل يػ ْق ِدر فَػ ْليبلَ ِزـ بػع َد ُك ّْل ٍ
الصلَو ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ات َوَْوب ِم ُل
صبلَة َى َذا الد َ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ
َ
ُّعاءَ ثَبلَثًا أو َسْبػ ًعا ٍب يبَُُّر بو َعلَى قَػ ْلبو يف َغ ّْب َّ َ
ِ
نَػ ْفسو علَي ِو ي ِ
ك َحاالً.
صّبُ لَوُ َذل َ
َُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ك
ك ثَِق ٍِب َو َعلَى َح ْول َ
ك تَػ َوُّكلي َوبِ َ
ك الْتِ َجائِي َ ،و َعلَْي َ
ك َمبلَذي َ ،وإِلَْي َ
ك ُم َع َّو ِّْرل َ ،وبِ َ
الله َّم َعلَْي َ
َوالد َ
ُّعاءُ ُى َو َى َذا ُ :
ٍ
اف قَػيُّ ِ
ضائِي  ،وبِِإقْػرا ِري بِسري ِ
وقُػ ُّوتِ َ ِ ِ ِ ِ
وج
احتِ َم ِاؿ ُخ ُر ِ
وميَّتِ َ
َح َك ِام َ
ك ِر َ
ك ِيف ُك ّْل َش ْيء َو َع َدِـ ْ
ك ْاعت َماديَ ،وجبَمي ِع َؾبَا ِري أ ْ
َ ََ
َ
َ َ
ٍ
حٌب َغبْظَةَ ُس ُك ِوين ".2
ك َوقَػ ْه ِرَؾ َّ
َش ْيء َد َّؽ أو َج َّل َع ْن ِع ْل ِم َ
الرسالة الٍب بعث ّٔا إذل فقراء فاس يتناوؿ فيها معرفة ال ّدنيا حيث يقوؿ َ ... " :والَ َْذبَزعُوا
كذلك نورد مقتطفا من ّ
ِ
ِ
الدنْػيا إِالَّ لِتَصا ِر ِ
صائِ ِ ِ ِ ِ
َح َك ِاـ ا ِإل َؽبِيَّ ِة َواألَقْ َدا ِر
يف األ ْ
َ
م َن اؼبَ َ
ب َوالبَليَّات  ،فَإ َّف اهللَ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاذل َما أَنْػَزَؿ العبَ َاد ِيف َدا ِر ُّ َ
ِ ِِ
ِ
ضيق بِِو النُّػ ُف ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
َج ِل البَبلَِء َوالبُ ِ
َّم ُّك ِن
وس َ ،وَدلْ َِهب ْد العبَ ُ
اد َم ْ
وس م ْن أ ْ
الربَّانيَّة  ،فبَّا تَ ُ
ص ِرفًا َع ْن َى َذا َوالَ إ ْم َكا َف ل َلعْبد م َن الت َ
ُ
 1عبيدة بن سيدي ؿبمد الصغّب بن أنبوجة الشنقيطي  ،ميزاب الرضبة الربانية يف الَببية بالطريقة التجانية  ،دار التجاين للطباعة  ،تغزوت الوادي  ،اعبزائر  ،ط، 2009 ، 1
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الدنْػيا أَب ًدا متَػعاقِبةٌ بػْب ساع ِ
ات انْ ِقبَ ٍ
العاقِ ِل أَ ْف يَػ ْعلَ َم أ َّ
اح ِة ِم ْن ُك ّْل بَبلٍَء ِيف ُّ
اض
ِم ْن َد َوِاـ َّ
َح َو َاؿ ُّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َف أ ْ
الدنْػيَا  ،بَ ْل َعلَى َ
الر َ
ِ
ٍ
ٍ
تمِ
ات و ُشروٍر  ،وأَفْػر ٍاح وأ ٍ
ِ
َح ٌد ِفب َّْن َس َك َن ُّ
صيبَةٌ أو
َوانْبِ َساط َ ،و َخْيػَر َ ُ َ َ َ ْ
الدنْػيَا َعلَى َى َذا اؼب ْق َدا ِر  ،فَإ ْف نَػَزلَ ْ ُ
َحَزاف  ،الَ َىبُْر ُج أ َ
ِ ِِ
السرور  ،فَِإ َّف من َع َقل َى َذا َع ِن اهللِ ِيف تَصا ِر ِ
ت نَائِبَةٌ ،فَػ ْليَػ ْعلَ ْم أ َّ
يف
ضاقَ ْ
َ
َ
َف َؽباَ َوقْػتًا تَػْنتَهي إلَْيو ٍ ،بَّ يَػ ْع ُقبُػ َها ال َفَر ُح و ُّ ُ ُ
َْ َ
دنْػياه تَػلَ َّقْى ُك َّل م ِ
السبلَ ُـ َعلَْي ُك ْم َوَر ْضبَةُ اهللِ ".1
ض ِاء َو ُّ
صيبَ ٍة َّ
الش ْك ِر الت ّْ
َّاـ َعلَى النػ َّْع َم ِاء و َّ
بالص ِْرب و ّْ
ضا بِال َق َ
الر َ
َُُ ّ
ُ

ج ـ رسائل ذات بعد اجتماعي :
وؿبب لبعضو البعض ،
السبل والطّرؽ الٍب ّ
تؤدي إذل ؾبتمع إسبلمي متآلف ومتآزر متآخ ّ
ىي رسائل تتناوؿ ّ

الرسالة منفردة ّٔذا اؼبوضوع  ،كما قد تكوف ىذه اؼبوضوعات مبثوثة
بعيدا عن الفرقة والبغضاء والعداوة  .وقد تكوف ّ

الشيخ أضبد التّيجاين إذل أوالد سليماف عندما علم
األوؿ رسالة بعث ّٔا ّ
تضم أبعادا أخرى  ،ومن النّوع ّ
يف رسالة ّ
بأ ّهنم دخلوا يف صراعات مع أىل الشبللة الظهرانية وب ّذرىم من العداوة  ،حيث يقوؿ :

الشبلَّلَة الظَّهرانِيَّة وُكل من ي ِر ُ ِ
ك ِمْن ُكم فَبلَ تُس ِ
اع ُفوه َ ،وإِ ْف فَػ َع ْلتُ ْم
ُّخوؿ ِيف َع َد َاوةٍ َم َع أ َْى ِل َّ
يد َذل َ
"  ...إِيَّا ُكم َوإِيَّا ُكم الد ُ
َْ َ ّ َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
صبيعا ىبلَ ٌؾ َكبِّب  ،فَ ُك ُّفوا أَنْػ ُفس ُكم َع ِن الد ِ
العافِيَة َوالَ ُزبَالُِفوا ِيف َى َذا
أَنْػتُ ْم ْأو ُى ْم َوب ُّل بِ ُكم َ ً َ
ُ
ُّخوؿ ِيف َشّْرىم َو ْ
اسأَلُوا اهللَ َ
ٌ
َ
ِ
ٍ ِ
ص ْحبِ ِو َو َسلَّم ".2
َو َّ
صلَّى اهللُ َعلَى َسيَّدنَا ُؿبَ َّمد َوآلو َو َ
السبلَـ َ ،و َ
ومن النّوع الثاين أي اؼببثوثة يف رسائل أخرى  ،نأخذ ىذا اؼبقتطف :
ِ ِ
ِ
ط ِرَداءَ َع ْف ِوهِ َعلَى ُك ّْل َخلَ ٍل ،
الزلَ ِل َ ،وأَ ْف يَػْب ُس َ
الوْرِد  ،أَ ْف يَػ ْع ُف َو لِ ِئل ْخ َو ِاف َع ِن َّ
"َ ...وأُوصي َم ْن َكا َف ُم َقد ً
َّما َعلَى إ ْعطَاء َ
ِ
ِ
ِ
وجب ِيف قُػلُؤِِّم ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ب
ْ َ
ضغينَةٌ ْأو َشْيػنًا أ َْو ح ْق ًدا َ ،وأَ ْف يَ ْس َعى ِيف إِ ْ
صبلَ ِح ذَات بَػْينه ْم َ ،ويف ُك ّْل َما يُوج ُ
ب َما يُ ُ
َوأَ ْف َْهبتَن َ
ض  ،وإِ ْف ا ْشتػعلَت نَار بػيػنَػهم سارع ِيف إِطْ َفائِها  ،ولْي ُكن سعيو ِيف ذَلِك ِيف مرضاةِ
ِِ
ضا بَػ ْع َ
ِيف قُػلُؤّ ْم بػُ ْغ ً
َ َْ َ
َ َ ْ ٌ َْ ُ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ُُْ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ َ
ِ
اهللِ تَػع َاذل  ،الَ ِغب ٍّ ٍ
ك . 3" ...
ظ َزائِد َعلَى َذل َ
َ
َ

 1اؼبرجع السابق  ،ج  ، 2ص . 757
 2سيدي علي بن بلقاسم  ،رسالة الشيخ سيدي أضبد التيجاين ألوالد سليماف ضمن كتاب سيدي علي بن بلقاسم  ،ـبطوط  ،الزاوية التيجانية بتماسْب  ،ورقلة  ،اعبزائر ،
ص . 57
 3اغباج علي حرازـ  ،جواىر اؼبعاين  ،ج ، 2ص . 756
74

يوجو كبلمو ؼبمثّْلو ( اؼبقدـ ) ؿب ّددا لو وظيفتو االجتماعية الٍب هبب أف يسعى ألدائها ابتغاء مرضاة
الرسالة ّ
ففي ىذه ّ

اهلل -عز وجل. -

كما أ ّف لو رسالة ىباطب فيها اعبميع دبا يصلح ؾبتمعهم  ،وفبّا جاء فيها :
الص ِرب وتػواصوا بِالر ْضب ِة  ،وإِيَّا ُكم ٍُبَّ إِيَّا ُكم أَ ْف يػه ِمل أَح ُد ُكم حق َ ِ ِِ ِ
"  ...وتَػو َ ِ
ب َم َوَّدةٍ أ َْو َدفْ ُع
ْ ُْ َ َ ْ ُُ
اص ْوا ب َّ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ
وؽ إ ْخ َوانو فبَّا ُى َو َج ْل ُ
ََ
ِ ِِ
ِ
ضيِي ِع ح ُق ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
العْب ِد
وؽ ا ِإل ْخ َو ِاف ابْػتُلِ َي بِتَ ْ
َم َ
ضيِي ِع اغبُُقوؽ ا ِإل َؽبيَة َ ،واهللُ ِيف َع ْوف َ
ضَّرةٍ  ،أ َْو إ َعانَةُ َعلَى ُك ْربَة  ،فَإ َّف َم ْن ابْػتُل َي بتَ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ف َى َوا ُك ْم
ف َى َوا ُك ْم  ،أ َْو َى َد َـ بَاطبلً ُىبَال ُ
َح ًدا فَػ َع َل َح ّقاً ُىبَال ُ
العْب ُد ِيف َع ْوف أَخيو َ .و ُ
َما َكا َف َ
صونُوا قُػلُوبَ ُك ْم إذَا َرأَيْػتُ ْم أ َ
ِ
ِ
ود ِم َن الش ّْْرِؾ ِعْن َد اهللِ تَػ َع َاذل .
ضوهُ أ َْو تُػ ْؤذُوهُ فَِإ َّف َذل َ
أَ ْف تُػْبغ ُ
ك َم ْع ُد ُ
الص َفا وأ ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض َعلَى
ك أَ ْف ُِرب َّ
َقل ذَل َ
فَػ َق ْد قَ َاؿ  :الش ّْْرُؾ ِيف أ َُّم ٍِب أ ْ
ب َعلَى بَاط ٍل أ َْو تُػْبغ َ
َخ َفى م ْن َد َْبيب الن َّْم ِل َعلَى َّ َ
َح ٍّق  ،أ َْو َك َما قَ َاؿ ِ فبَّا َم ْعنَاهُ َى َذا .1" ...

د ـ رسائل ذات بعد سياسي :
يبْب فيها العبلقة
الرسائل الٍب تَػ َو َّجوَ ّٔا ّ
السلطاف األمّب ّ )...
وىي ّ
السياسة ( ّ
السلطة و ّ
الشيخ إذل أصحاب اغبكم و ّ

السلطة  ،فهي بعيدة عن التّسلط والظّلم والقهر  ،وكذلك بعيدة عن عدـ اؼبباالة
بْب اغباكم و ّ
الشعب  ،أي طبيعة ّ

ظل اهلل يف األرض والنّائب
واإلنباؿ واإلعراض عن اػبلق .إذف ىي عبلقة خدمة فرئيس القوـ خادمهم  ،و ّ
السلطاف ّ
عنو يف تسيّب شؤوف خلقو الظاىرة .

الرسائل رسالة بعث ّٔا إذل بعض األمراء  ،وفبا جاء فيها ْ ... " :اعلَ ْم أ َّ
َف اهللَ ػ َعَّز َو ّج َّل ػ قَ ْد َوالَّ َؾ
ومن أمثلة ىذه ّ
ِ
ِ
ِِ
ك علَى بِبلَ ِدهِ و ِعب ِادهِ  ،فَأَنْ ِ
ِِ
ك َع ْن أ ََمانَتِ ِو ،
ْب ِم ْن أ َُمنَاء اهللِ ِيف بِبلَد اهللِ َو ِعبَاده َ ،واهللُ َسائِلُ َ
ت أَم ٌ
أ َْمَر َخ ْلقو َ ،وائْػتَ َمنَ َ َ
َ
َ َ
وع َّما فَػع ْل ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ ٍ ِ ِ
يل األ َْم ٍر ِم ْن ُك ّْل َو ْج ٍو الَ
ت ْأو ا ْشتَػغَْل َ
اح َذ ْر م َن اهلل أَ ْف َِهب َد َؾ فَػَّرطْ َ
ََ َ َ
ت ف َيها فَ ْ
ت َع ْن أ َْمره بلَعب  ،لَك َّن تَكْم َ

ت واغب ِاؿ وع َدِـ اؼبس ِ
يستَطَاع ِحب ْك ِم ِ
اع ِ
ف َوال َقابِلِيَّ ِة ِيف اػبَلِ ِق  ،لَ ِك ْن لِيَ ُك ْن َسْيػ ُرَؾ َعلَى َح ّْد قَػ ْولِِو تَػ َع َاذل  :ﭽﮧ
ُْ ُ ُ َ
الوقْ َ َ َ َ ُ َ

ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ ﭼ
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وعلَى ح ّْد قَػولِِو (:إِ َذا أَمرتُ ُكم بِ َشي ٍء فَافْػعلُوا ِمْنو ما استَطَعتُم  ،وإِ َذا نَػهيتُ ُكم عن َشي ٍء فَانْػتَػهوا)  ...وأ ِ
يك
ُوص َ
ُ
ََ َ ْ
َ
َْ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ
ِ
ِ
بِالض ِ ِ
ك ِعْن َد اهللِ  ،وأ ِ
يك
ُوص َ
ك ِِّٔ ْم تَػ ْرتَف ُع ُرتْػبَتُ َ
َّه ْم َؿبَ ُّل نَظَ ِر اهللِ ِم ْن َخ ْلق ِو  ،فَػ َعلَى قَ ْد ِر ْاعتِنَائِ َ
ُّع َفاء م َن اػبَْل ِق فَِإنػ ُ
َ
َ
وؿ ( :من والَّه اهلل م ْل ًكا فَأَتَاه َذوو اغب ِ
بِاؼبظْلُ ِ
اجتِ ِو) . 1"...
ومْب  ،يَػ ُق ُ
ب َعْنػ ُه ْم ْ ،
اجات فَ ْ
ب اهللُ َع ْن َح َ
ُ ُ َ َ
َْ َ ُ ُُ
احتَ َج َ
احتَ َج َ
َ
فالشيخ ىنا دل يبار األمّب ودل يداىنو يف أعمالو ذباه اػبلق كما يفعل البعض  ،كما أنو دل يعارضو ويصطدـ معو حٌب
ّ
ال تكوف الفتنة الٍب تؤدي إذل القتل كما ىو حاصل اليوـ يف الببلد العربية  ،بل كاف الشيخ من دعاة السبلـ الذين
هبأّوف السبلطْب باللْب ويدافعوف عن حقوؽ الضعفاء واؼبظلومْب دوف إفراط أو تفريط  ،فهو ىنا يبثل سلطة أعلى
الربّانيّوف الذين ىم ورثة األنبياء -
من سلطة اغباكم  ،أال وىي سلطة الدين  ،سلطة اهلل الباطنية الٍب يبَُثّْػلُها العلماء ّ
عليهم سبلـ اهلل . -

وىذا ما جعلو يش ّدد خطابو يف رسالة أخرى بعث ّٔا لبعض رؤساء ال ّدولة يقوؿ فيها َ ... " :وَم ْن َكا َف َعلَى
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الش َف َق ِة َعلَْي ِه ْم
ض ِاء َح َوائِ ِج ِه ْم َ ،والتػَّنَائِي َع ْن َر ْضبَتِ ِه ْم َو َّ
ُخَرى َوالعيَاذُ بِاهلل م ْن َع َدِـ اؼببَاالَة ِخبَْل ِق اهلل  ،والتَّبَاعُد َع ْن قَ َ
األ ْ
ُ
وؿ سبحانػو وتَػع َ ِ
الص َف ِة ﭽﯼ ﯽ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ...2
ف َِّٔ ِػذهِ ّْ
َّص َ
فَ َجَز ُاؤهُ َم ُ
ػاذل فيمػَ ْن ات َ
وـ ِيف النَّػا ِر  .يَقػُ ُ ُ ْ َ َُ َ َ
اى َو َم ْعلُ ُ
".3

السلطاف وال يداىنو يف
الرسالة تظهر شجاعة ّ
من خبلؿ ىذه ّ
الشيخ يف زمن الظّلم والقهر واعبربوت  ،فهو ال ىباؼ ّ
ما ال يرضي اهلل  ،بل ىو قائم باهلل ويف اهلل وهلل  ،يقوؿ اغبق وال ىباؼ يف اهلل لومة الئم .

توجو إذل أصحابو أيضا خبطاب وب ّذر فيو من
و ّ
السياسة بل ّ
الشيخ دل يكتف ّ
للسبلطْب باػبطاب فيما ّ
ىبص ّ
بالتوجو ّ

الربيع
عرض لوالّة األمر أل ّف ذلك ّ
جراء ّ
يؤدي حتما إذل الفًب والقتل واغبروب ولعل ما وبدث يف ببلد اؼبسلمْب من ّ
التّ ّ
العريب إال دليل على ذلك .
الشيخ أضبد التّيجاين يف رسالة أخرى بعث ّٔا للجميع :
ويقوؿ ّ
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ض لِ ُمنَافَػَرةٍ أ َْو تَػْبغِ ٍ
" َ ...و َسلّْ ُموا لِْل َع َّام ِة َوُوالَةِ األ َْم ِر َما أَقَ َام ُه ْم اهللُ فِ ِيو ِم ْن َغ ِّْب تَػ َعُّر ٍ
يض أ َْو تَػْن ِك ٍّب فَِإ َّف اهللَ ُى َو الَّ ِذي أَقَ َاـ
خ ْل َقو فِيما أَراد  ،والَ قُ ْدرةَ ِألَح ٍد أَ ْف ُىبْرِج اػب ْلق ع َّما أقَامهم اهلل فِ ِيو واتْػرُكوا التػَّعُّرض لِ ّْلري ِ
َسبَابَػ َها فَِإنػ ََّها َك ْعبَةُ
َ ََ َ
اسة َوأ ْ
َُ ْ ُ
َ ُ َ ََ َ َ َ
َ َ ََ
ُ
اآلخرةِ  ،ومن ابػتُلِي ِمْن ُكم ِدبُ ِ ٍ
ِ
تَطُ ُ ِ ِ
يع الش ُُّروِر َ ،وِى َي َم َقُّر اؽبَبلَ ِؾ ِيف ُّ
ت بِِو ِم َن الش ُُّروِر
صيبَة  ،أ َْو نَػَزلَ ْ
وؼ َّٔا َصب ُ
الدنْػيَا َو َ َ َ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
صِرب بِانْتِظَا ِر ال َفرِج ِمن اهللِ  ،فَِإ َّف ُك َّل ِشدَّةٍ الَب َّد َؽبَا ِمن َغاي ٍة  ،وُك ُّل َكر ٍ
اؽ بِِو
ض َ
ب الَبُ َّد لَوُ م ْن فَػَرٍج َ ،وإِ ْف َ
ُ
نَائبَةُ فَػ ْليَ ْ ْ
ْ َ َ ْ
َ َ
ِ ِ
اغب ُ ِ
ِ ِ
ِ
اآلم ِاؿ ". 1
اؿ فَػ َعلَْيو بِالت َ
َّضُّرِع َواالبْت َهاؿ َح ٌَّب يَػْبػلُ َغ بال َفَرِج م َن اهلل َغايَةَ َ
َ

ىـ ـ رسائل ذات بعد اقتصادي :
خاصة لعلمو بأنبّيّة التّجارة يف حياة األفراد
توجو ّٔا ّ
الشيخ أضبد التّجاين إذل أرباب اؼباؿ والتّ ّجار ّ
ىي رسائل ّ

ألهنا مصدر مارل دائم بدواـ اإلنساف ومغاير لبقيّة اؼبصادر اؼباليّة األخرى  ،فمثبل البَبوؿ مصدر مارل
وال ّدوؿ ّ ،

بالنّسبة لل ّدوؿ الٍب تص ّدره ولكنّو غّب دائم  ،فسوؼ ينفد يوما ما  .وال ّدوؿ الٍب تعتمد عليو يف اقتصادىا سوؼ
يصيبها العجز اؼبارل بنفاده  ،وتتدىور أحواؽبا اؼبعيشيّة .
الرسائل تنبيو للمسلم على أنبيّة التّجارة وتوجيهو لبلعتناء ّٔا  ،وما اىتماـ ال ّدوؿ الغربيّة بالتّجارة
وؽبذا فإف ىذه ّ

الشيخ ونظرتو الثّاقبة وحكمتو واستبصاره لؤلمور.
واألسواؽ العاؼبيّة إال دليل على صدؽ رؤية ّ

الرسائل رسالة بعث ّٔا إذل أحد التّ ّجار وىي مذكورة بالكامل يف جواىر اؼبعاين اقتطفنا منها ىذا
ومن ىذه ّ
ِ
اعبزء للتّوضيح  ..." :والنػَّهي عن إِضاع ِة اؼب ِاؿ ولُز ِ ِ ِ
األـ ّْ َْةُ َ ،والَ نػَ ْعلَ ُم بَػْيػنَػ ُه ْم فِ ِيو
اجتَ َم َع ْ
وـ ح ْفظو ُى َو أ َْمٌر ْ
ت َعلَْيو ّ
َ ْ ُ َْ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
ت
خبلَفًا َ ،ى َذا َوقَ ْد َظب ْع َ
2
أَلْ َفا َظ ال ُقر ِ
ك إِالَّ
ي
ل
و
.
ﮜ
آف ال َكػ ِرِمي ال ِػذي ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
َ
س لَ َ
ْ
ﮛﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ َ ْ َ

ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ك
َّ
يما َحَّرَموُ اهللُ تَػ َع َاذل َ ،والَ سبُْ ِس ْ
الس ْم ُع َوالطَّ َ
اعةُ َواالتػّْبَاعُ  ،فَبلَ تَػْنػ َهم ْر يف إ ْعطَاء اؼبَاؿ َح ٌَّب تَػْنتَه َي إ َذل التّْبذي ِر  ،فَػتَػ َق َع ف َ
ِ
ِ
ْب البُ ْخ ِل َوالتّْب ِذي ِر ،
وـ َش ْر ًعا َوطَْبػ ًعا َ ،وُك ْن ِيف َو َسط األ َْمَريْ ِن بَػ ْ َ
يَ َد َؾ َع ِن ا ِإل ْعطَاء َح ٌَّب تَػْنتَ ِه َي إِ َذل البُ ْخ ِل  ،فَِإنَّوُ َم ْذ ُم ٌ
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ِ
يػع ِِب تَػو َّس ْط ِيف َذلِك وأَع ِط هللِ بَِق ْد ِر اتّس ِاع مالِك  ،وقَ ْد ِر م ِ
ك َ ،و َعلَى قَ ْد ِر َما يَ ْد ُخ ُل
ك َونَػ َوائِبِ َ
ك َعلَى أ َْىل َ
ص ُروف َ
َ َْ
َ َ َ َ َ ْ
َْ َ
ِ
اب ِيف ُك ّْل وقْ ٍ
َسب ِ
ت. 1" ...
يَ َد َؾ م َن التّ َج َارةِ َواأل ْ َ
َ
الشيخ ومعرفتو بعلم االقتصاد واؼباليّة  ،فهو يتح ّدث عن اإلنفاؽ والتّبذير واؼبديونيّة
الرسالة مدى دراية ّ
يظهر يف ىذه ّ
والعجز اؼبارل ؛ حيث بدأ اغبديث عن اإلنفاؽ الذي "هبب أف يكوف مقيّدا بضوابط قانونيّة واقتصاديّة ودينيّة وذلك

الشيخ
يصور لنا ّ
ّٔدؼ ربصْب اؼباؿ من التّلف والتّبذير  ،ويف نفس الوقت االبتعاد عن البخل ألنّو مذموـ شرعا ٍ ،ب ّ

يبْب فيو من خبلؿ ؾبموعة من اؼبراحل كيف يصل التّاجر من مرحلة اإلنفاؽ مرورا
سيدي أضبد التّيجاين مشهدا رائعا ّ
بالتّبذير فالوصوؿ إذل اؼبرحلة اػبانقة خاصة عند اإلعسار وىي اؼبديونيّة ؛ والٍب تعترب مرحلة ىبلؾ التّاجر فيتلف دينو

وعقلو ودنياه وآخرتو ". 2

فكثرة اإلنفاؽ اػبارج عن اغب ّد الواجب تبذير  ،وإعطاء اؼباؿ للفقراء واحملتاجْب بكثرة وبصورة دائمة من مكر

فيضطر للدَّيْ ِن من
الشيطاف  ،ؽبذا هبب أف يتجنّبو التّاجر اؼبسلم وإال ضيّع كل مالو ٍب حدث لو تشويش لعجزه اؼبارل
ّ
ّ
أجل اإلنفاؽ على أىلو ٍ ،ب ال هبد سبيبل لتسديد دينو فيصبح يف زمرة اؽبالكْب لضياع عقلو ودينو ودنياه وآخرتو .
الشيخ صاحبو باغبفاظ على مالو من التّلف أل ّف بو وبفظ دينو ودنياه فرأس اؼباؿ عنصر
الرسالة يوصي ّ
ففي ىذه ّ
الرقي وؽبذا الب ّد من ضوابط تضبطو وىي االعتداؿ يف اإلنفاؽ
أساسي لئلنتاج  ،بل يع ّد ّ
مقوما أساسيّا لبلزدىار و ّ

والبعد عن كل من طريف البخل والتّبذير .

الشيخ أضبد التّيجاين جبميع أنواعها يظهر لو جليّا اىتمامو بكل نواحي
تمعن يف رسائل ّ
وخالصة القول  :إف اؼبُ ّ
الشاملة للواقع
اغبياة (سياسة  ،ؾبتمع  ،اقتصاد  ،تربية  ،تعليم  )...وىو ما ّ
الرؤية الوحدويّة ّ
يدؿ علػى " تلك ّ
واألشياء ".3
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 2عبد العزيز مصباحي  ،خطاب الزوايا يف اعبزائر  ،الزاوية التيجانية أمبوذجا  ،دراسة تداولية  ،رسالة ماجستّب  ،إشراؼ  :علي خفيف جامعة باجي ـبتار  ،عنابة  ،اعبزائر ،
 ، 2012 / 2011ص . 93
 3ضبيدي طبيسي  ،افتتاحية العدد  ،ؾبلة اػبطاب الصويف  ،جامعة اعبزائر  ،ع  ، 2008 ، 2ص . 11
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الَبقي بو يف اؼبقامات على حساب ما وبيط بو من واقع معيشي بل على
فهو دل يعًب بَببية الفرد تربية روحيّة و ّ

صوؼ " ليس حالة روحيّة ذبريديّة  ،بل
العكس كاف يسعى دوما إذل توجيو سلوؾ اؼبتلقي يف اغبياة العمليّة  ،أل ّف التّ ّ

الروح  ،فاإلنساف يبارس حياتو اؼباديّة يف ظل األخبلقيّة ال ّدينيّة طاؼبا أف ال ّدين ال
ىو يبثل اؼبنهج الذي هبمع ّ
اؼبادة و ّ
يدعو إذل أف يهمل الفرد دنياه وغرائزه ". 1

اؼبتنوعة وباوؿ " القياـ باؼبسانبة الفاعلة يف زبليق اغبياة الفرديّة واعبماعيّة
إف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين من خبلؿ رسائلو ّ
" . 2ألف مشكبلت اؼبسلمْب اغبياتيّة يف الواقع ىي مشكبلت أخبلقيّة وأزمات روحيّة  ،ويكمن اغبل فقط يف ذبسيد
السلوكيّات اليوميّة لؤلفراد .
األخبلؽ من عفو وتسامح وصرب ورضا وتراحم وسباسك  ...يف ّ

الرسائل " إحياء ال ّدين يف النّفوس وإصبلح معايب آّتمع يف صورة تركز على
لقد حاوؿ ّ
الشيخ من خبلؿ خطابو يف ّ
الَببوي واألخبلقي لئلنساف  ،دوف أي إنباؿ ألبعاده األخرى "  .3وذلك لبلرتباط الوثيق بينهما ،
الروحاين و ّ
البعد ّ
الراشدة بْب اغباكم واحملكوـ وآّتمع الذي ينظّمو ميزاف
السياسة ّ
وعدـ انفصاؿ إحدانبا عن األخرى ألف " كبلّ من ّ

العدؿ وشرياف التّعاوف  ،واالقتصاد اؼبزدىر الذي سبتد أفياؤه إذل الفرد وآّتمع  ،ال ينمو كل ذلك ويَبعرع إال يف
السموات واألرض".4
ص َقلَْتػ َها أو َزَّكْتها العبادة ّ
نفوس َ
الصحيحة لقيّوـ ّ

السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة والتّعليميّة من جهة  ،واعبانب ال ّديِب
إف التّناغم اؼبطلوب بْب األطر واعبوانب ّ

الشيخ أضبد التّيجاين وىو وحده الكفيل بػ " تعزيز ثقافة اإلقباز  ،ومن
الروحي من جهة أخرى ىو الذي يسعى إليو ّ
ّ

السّب قدما على درب التّنمية "  . 5والنّهوض باإلسبلـ من جديد  ،وتشييد حضارة إسبلميّة تضاىي اغبضارة
ٍَبَّ ّ

 1أضبد حطيط  ،اػبطاب الصويف والعوؼبة  ،مفهوماف متنافراف  ،ؾبلة اػبطاب الصويف  ،ع ، 2ص . 153
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 162
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 165
 4ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،التعرؼ على الذات ىو الطريق اؼبعبّد إذل اإلسبلـ  ،دار الفكر  ،دمشق  ،د.ط  ،د .ت  ،ص . 91
 5عبد القادر تومي  ،التصوؼ وآّتمع  ،قراءة يف األبعاد االجتماعية للتصوؼ  ،ؾبلة اػبطاب الصويف  ،ع ، 2010 ، 3ص . 165
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الفجة "  ، 1إذل عادل أظبى وأسُب وب ّقق خبلفة
الرقمنة و ّ
اؼباديّة ّ
الغربيّة اغباليّة  ،بل ّ
تتفوؽ عليها وتَػتَػ َع َاذل عن " أدراف ّ
اهلل يف األرض الٍب ُخلِق من أجلها اإلنساف .

شيخ أحمد التّيجاني
ثالــثا  :الحجاج ووسائل اإلقناع عند ال ّ
الشمس إال أنّنا تغافلنا
سؤاؿ يتبادر إذل أذىاننا دوما  ،لكن ال كباوؿ البحث عن إجابة لو أو ّأهنا واضحة وضوح ّ
السؤاؿ ىو :كيف أمكن للخطاب ال ّديِب اإلسبلمي ( القرآف الكرمي واغبديث الشريف) من تغيّب ّأمة
عنها .وىذا ّ

الشعر إذل
ربولت يف م ّدة قصّبة قياسا حبياة األمم  ،من جاىليّة ال سبتلك من العلم إال ّ
من النّقيض إذل النّقيض ؟ ّأمة ّ
تغّبت
الزمن  ،وشيّدت لنفسها حضارة عظيمة امت ّدت قرونا وقرونا ّأمة ّ
ّأمة رادت األمم يف ّ
شٌب العلوـ ردحا من ّ

وغّبت أفبا أخرى بنشر اإلسبلـ وتبليغو للعاؼبْب كافة.
ّ

فهل أ ّف قدرة ىذا اػبطاب على التّغيّب كامنة يف كونو ىباطب القلوب وهبعلها متعلقة باهلل مؤمنة بو  ،أـ أنّو يتع ّدى
ذلك ؟
السؤاؿ يف ش ّقْب :
إ ّف ال ّدارس للقرآف الكرمي تتجلّى لو بوضوح اإلجابة عن ىذا ّ

العقل  ،واآليات القرآنيّة يف ذلك كثّبة .

الَبكيز على ـباطبة
ّأولهما ّ :

قصة سيدنا إبراىيم
ثانيهما  :أنّو يعتمد أسلوب اغبوار مع اآلخر  ،حٌب مع الك ّفار الذين ىباصموف أنبياء اهلل  ،وما ّ

ؿبمد  مع وفد قبراف وؿباورتو ؽبم يف سورة آؿ عمراف إال دليل ساطع
السبلـ -مع النّمرود وحوار سيّدنا ّ
عليو ّاغبجة البالغة  ،ال ّداحضة لكل ضبلؿ ال دين اؼبشاعر واألحاسيس .
على أ ّف القرآف الكرمي دين ّ
السلوؾ والفكر تبعا لو  ،وىذا اؼبنهج
إذف إ ّف القرآف الكرمي وباور اآلخر ويقنعو ّ
باغبجة للقبوؿ بو  ،ومن شبّة تغيّب ّ

حري بنا أف نتّبعو حٌب نكوف
الذي رظبو اهلل  -سبحانو وتعاذل -لعباده يف قرآنو اؼببِب على اغبوار واإلقناع ّ
باغبجة ّ
رسل سبلـ ننشر اإلسبلـ يف كل ربوع العادل .

 1عز الدين الناجح  ،صورة الشيخ من خبلؿ دراسة لبعض النماذج من ديواف الشيخ "أضبد العبلوي اؼبستغامبي" عوؼبة الشيخ والشيخ يف العوؼبة ؾبلة اػبطاب الصويف  ،ع، 2
ص . 249
80

السلميّة
إذف تكمن أنبيّة اغبجاج " يف كونو بديبل علميّا لكثّب من وسائل اإلرغاـ مثل ّ
القوة اؼباديّة وبذلك فهو األداة ّ
1
األمة الذين أعطوا صورة واضحة
تتضمن التّغيّب يف معتقدات اؼبرسل إليو دوف خسراف "  .ولذلك اتّبعو علماء ّ
الٍب ّ
عن اإلسبلـ من خبلؿ إقناع العقل ال إرغاـ النّفس .

فعاؿ يف تغيّب اؼبتلقي سواء أبدفعو إذل
و ّ
األمة عمد إذل اغبجاج ؼبا لو من دور ّ
الشيخ أضبد التّيجاين كغّبه من علماء ّ

القياـ بفعل أو بتخلّيو عنو  ،ودل يعمد إذل اإلرغاـ أو إذل اإلكراه أو إذل أي وسيلة أخرى  ،ألنّو كاف يسعى إذل "إقناع
وبف ّٔم ّٔ ...دؼ دفع فاعلْب معيَّنْب يف مقاـ
السياؽ الذي ّ
اعبمهور بأفضليّة خيار من بْب اػبيارات اؼبتاحة يف ّ

خاص إذل القياـ بأعماؿ إزاء الوضع الذي كاف قائما  ،ؤّذا فهو فعل َدفْع من جهة وفعل إِبْعاد من جهة أخرى أو

السابقة وملئو دبا يراد من حجج وإثباتات ". 2
تفريغ وملء ؛ تفريغ ال ّذىن من كل االقتناعات ّ

الشيخ أضبد التّيجاين ُمرّكزين على وسائل اإلقناع
ويف ىذا اعبزء من البحث سوؼ ندرس اغبجاج يف إحدى رسائل ّ

اللغويّة وغّب اللغويّة والببلغيّة واؼبنطقيّة .

الرسـ ــالة :
نص ّ
الشيخ أضبد التّيجاين إذل تبلمذتو وىي تعاجل تفاصيل حياة اؼبسلم
موجهة من ّ
الرسالة الٍب كبن بصدد دراستها ّ

اليوميّة  ،واحتياجاتو ال ّدينيّة وال ّدنيويّة بأسلوب واضح وبسيط يبتزج فيو اؼبعُب باؼببُب  ،ويتعانق فيو الفكر والتّعبّب .
وىدفها إببلغي إقناعي ؛ أي إببلغ قصد اؼبتكلم وربقيق الفهم  ،كما ربتوي على أىم اػبصائص اغبجاجيّة الٍب

ذبعلها جديرة بال ّدراسة والتحليل ولذلك آثرنا أف نركز على إبراز ىذا اؼبنحى يف دراستنا التطبيقية يف ىذا الفصل.
الرسالة يف جواىر اؼبعاين وىذا نصها بالكامل :
وقد وردت ىذه ّ
ِ ِ
ِ
الصبلَةِ و َّ ِ
السبلَِـ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َواغبَ ْم َدلَِة قَ َاؿ َر ِض َي اهللُ َعْنوُ  :بَػ ْع َد َّ
السبلَـ َعلَى َر ُسوؿ اهلل َ
" بَػ ْع َد البَ ْس َملَة َو َّ َ
ِ
علَي ُكم ور ْضب ِة اهللِ تَػع َاذل وبػرَكاتِِو  ،أ ََّما بػع ُد  :فَالَّ ِذي أ ِ
ث
ُوصي ُك ْم بِِو َوإِيَّ
اي  :اؼب َحافَظَةَ اؼب َحافَظَةَ َعلَى قَػ ْول ِو (: ثَبلَ ُ
َ ْ ْ ََ َ
َْ
َ
َ َ ََ
ُ
ُ

 1عبد اؽبادي بن ظاىر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 459
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 459
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ِ
ات وثَبلَ ُ ِ ٍ
ِ ٍ
ضِ
ب،
العبلَنِيَ ِة َ ،وَكلِ َمةُ اغبَ ّْق ِيف ّْ
ات فَ ِه َي تَػ ْق َوى اهللِ ِيف ّْ
ضا َوالغَ َ
الر َ
ث ُم ْهل َكات  ،فَأ ََّما اؼبُْنجيَ ُ
السّْر َو َ
ُمْنجيَ َ
اب اؼب ْرِء بَِرأْيِِو ).
ات فَ ُش ّّح ُمطَاعٌ َ ،وَى ًوى ُمتَّبَ ٌع َ ،وإِ ْع َج
ص ُد ِيف الغِ َُب َوال َف ْق ِر َ .وأ ََّما اؼب ْهلِ َك
ُ
َوال َق ْ
ُ
َ
ُ
وعلَى قَػولِِو (:ما َْرب ِ
السم ِاء إِلَو يػعب ُد ِمن د ِ
وف اهللِ أ َْعظَ ُم ِم ْن َى ًوى ُمتَّبَ ٍع ) َو َعلَى قَػ ْولِِو ِ (:م ْن ُح ْس ِن إِ ْسبلَِـ
ت قُػبَّة َّ َ ٌ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ
ََ ْ
ِ
اؼبرِء تَػرُكو ماالَ يػعنِ ِيو) وعلَى قَػولِِو (:الَ تَػتمنػَّوا لَِقاء الع ُد ّْو واسأَلُوا اهلل ِ
اصِربُوا ) .
وى ْم فَ ْ
العافيَةَ فَِإذَا لَقيتُ ُم ُ
ََ ْ َ َ َ ْ
َ َ
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
الص ْف ِح َع ْن َشّْر الن ِ
َّاس  ،فَ َم ْن َسبََُّب
ب ِيف َى ِذهِ األ َْزِمنَ ِة ِيف َّ
َوَى َذا َوإ ْف َوَرَد ِيف َميَادي ِن اعب َهاد ِيف قتَاؿ ال ُكفَّا ِر  ،فَػ ُه َو ُمْنػ َقل ٌ

ِ
ِ
ٍ
ِِ
يك الشَّّْر ِمْنوُ َعلَى الن ِ
العْب ِد أَ ْف يَ ْسأ ََؿ
بَِق ْلبِ ِو أ َْو أ ََر َاد َْرب ِر َ
َّاس َ ،سلَّطَ ُه ْم اهللُ َعلَْيو م ْن َو ْجو الَ يَػ ْقد ُر َعلَى َدفْع ِه ْم َ ،و َعلَى َ
ِ
ِِ
ِِ ِ ٍ ِ
اهلل العافِيةَ ِمن َْرب ِر ِ
يك َشّْر الن ٍ ِ ِ ِ ِ
وـ
الو ْجوُ األ َْعلَى الَّذي تَػ ْقتَضيو ُر ُس ُ
َ َ َ ْ
َّاس َوفْتػنَته ْم  ،فَإ ْف َربََّرَؾ َعلَْيو م ْن َغ ّْب َسبَب مْنوُ  ،فَ َ
الص ْف ِح والع ْف ِو عْنػهم إِطْ َفاء لِنِّب ِاف ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
الفْتػنَ ِة  ،فَِإ ْف َدلْ يَػ ْق ِد ْر
الع ْل ِم ُ ،م َقابَػلَتُػ ُه ْم با ِإل ْح َساف ِيف إ َساءَهت ْم  ،فَإ ْف َدلْ يَػ ْقد ْر فَب َّ َ َ َ ُ ْ
ً َ
ِِ
فَبِ َّ ِ ِ
ِ
ٍِ
ت َعلَْي ِو نِ َّبا ُف َشّْرِى ْم فَػ ْليُ َدافِ ْع
الص ِْرب لثُبُوت َؾبَا ِري األَقْ َدا ِر َ ،والَ يَػتَ َحَّرُؾ ِيف َش ْيء م ْن إِذَايَت ِه ْمِ ِإل َساءَهت ْم َ ،وإِ ْف ا ْشتَػ َعلَ ْ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ك فَػعلَْي ِو بِاؽبَر ِ
َحسن بِلِ ٍ
الع َوائِ ُق َعلَى
ب إِ ْف قَ َد َر َواػبُُر ِ
وج َع ْن َم َكانو فَِإ ْف َع َّوقَت َ
ْب َوِرفْ ٍق فَِإ ْف َدلْ يُف ْد ذَل َ َ
بال ٍِب ى َي أ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع إِ َذل اهللِ َواالبْتِ َه َاؿ ِسِّرا
االرربَ ِاؿ َوَدلْ َِهب ْد قُ ْد َرًة  ،فَػ ْليُ َداف ْع بِاألَقَ ّْل فَاألَقَ ّْل ِم َن ا ِإل َذايَِة  ،فَػ ْليَػ ْف َع ْل َذل َ
ك ظَاىًرا َويُكْث ِر الت َ
َّضُّر َ
ْ
ِيف رفْ ِع شّْرِىم عْنو م َدا ِوما َذلِك ح ٌَّب يػ َفّْرج اهلل علَي ِو .فَِإ َّف ى ِذهِ الوجوه الٍَِّب ذَ َكرنَ ِ
ِ
وـ العِْل ِم .
ْ َ
َ َ ْ َُ ُ ً َ َ ُ َ ُ َْ
َ ُُ َ
اىا ى َي الٍَِّب تَػ ْقتَض َيها ُر ُس ُ

َّاس ِمْن ُكم أَ ْف يػب ِادر إِلَي ِو بِالت ِ ِ ِ
ضى َحرارةِ طَْبعِ ِو وظُْلم ِة َج ْهلِ ِو و ِعَّزةِ
َواغبَ َذ َر اغبَ َذ َر لِ َم ْن َربََّرَؾ َعلَْي ِو َشُّر الن ِ
ْ َُ َ ْ
َ
َّحُّرؾ بالشَّّْر ل ُم ْقتَ َ َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ور الشَّّْر ِم َن اػبَْل ِق  ،يَ ْستَ ِح ُق اؽبَبلَ َؾ بِِو ِيف ُّ
الدنْػيَا
اض ْ
وما فَ َ
نَػ ْفسو ؛ فَإ َّف اؼبُبَاد َر للشَّّْر َّٔ َذا َوإ ْف َكا َف َمظْلُ ً
ت َعلَْيو ُحبُ ُ
ِ
اض ِو عن جنَ ِ ِ
و ِ
ِ ِ
ض ْع ِف ِو
َّضُّرِع َو ّْ
الش َكايَِة َ ،و ْاعتَػَر َ
اآلخَرةِ َ ،وتِْل َ
ع إِ َذل اهلل بِالت َ
ؼ بِ َع ْج ِزهِ َو َ
اب اهلل أ ََّوالً فَِإنَّوُ لَ ْو فَ ِز َ
ك عُ ُقوبَػتُوُ ِإل ْعَر َ ْ َ
َ
ب الَ تَػعب علَي ِو فِ ِيو أَو ي ْشغِلَهم اهلل بِ َش ِ
ضرر اػبَْل ِق بِبلَ َسبَ ٍ
اغ ٍل يَػ ْع ِج ُزو َف َعْنوُ  ،فَِإ َّما أَ ْف
ب أ َْو بِ َسبَ ٍ َ َ َ ْ
ْ ُ ُْ ُ
 ،لََرفَ َع اهللُ َعْنوُ َ َ َ
يػ ْفعل اهلل لَو ى َذا ،وإِ َّما أَ ْف يػْن ِزَؿ علَي ِو اللُّطْف ِ
ِ
ك الش ُُّروِر ِدبَا ُى َو فِ ِيو ِم َن
يم أ َْو َّ
ص تِْل َ
ُ َْ
يل  ،فَػيُ َكابِ ُد غُ َ
َ َ
ص َ
َ ََ ُ ُ َ َ
العظ َ
الصْبػَر اعبَم َ
ِ
ِ ِ
ِ
اللُّطْ ِ
اب ُّ
العاقِبَ ِة َوظُ ُهوِر
ف َو َّ
الص ِْرب َ ،ح ٌَّب يَِرَد َعلَْيو ال َفَر ُج م َن اهلل تَػ َع َاذل ،فَػيَ ُكو َف ُمثَابًا ُدنْػيَا َوأ ْ
الدنْػيَا فَبِ َح ْمد َ
ُخَرى .أ ََّما ثػَ َو ُ
ِ
ِِ
اآلخرةِ فَبِال َفوِز ِدبَا الَ َغايةَ لَوُ ِمن ثػَو ِ
اب َّ ِ
ين الَّ ِذي َو َع َدهُ اهللُ تَػ َع َاذل .
نَ ْ
ص ِرهِ ِيف اػبَْل ِق َعلَى قَ ْد ِر ُرتْػبَتو َ ،وأ ََّما ثػَ َو ُ
َ
ْ
الصاب ِر َ
ْ َ
اب َ
1
اذل  :ﭽ
قَ َاؿ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاذل  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ َ .وقَ َاؿ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
1
ِ
ِ
السبلَ ُـ -ﭽ ﮚ ﮛ
ف َ -علَْي ِو َّ
الصبلَةُ َو َّ
وس َ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ َ .وقَ َاؿ تَػ َع َاذل َحاكيًا َع ْن نَبِيّْو يُ ُ
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ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡ ﮢ

2
ػاؿ تَػ َعالَػى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﭼ َ .وقَ َ

ِ
ك ِمن اآلي ِ
ِ 3
ات َ ،ولِ َع َدِـ ْاعتِبَا ِر الن ِ
َّاس لِ َما ذَ َك ْرنَا
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ  .إ َذل َغ ِّْب ذَل َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ك ِيف اؼبهالِ ِ
ك العِظَ ِاـ ِيف ُّ
الدنْػيَا
َّاس أَبَداً ِيف َع َذاب َعظي ٍم م ْن ُم َكابَ َدة ُش ُروِر بَػ ْعض ِه ْم بَػ ْعضاً َ ،وَوقَػعُوا بِ َذل َ ََ
نَػَرى الن َ
يك الشَّّْر علَي ِهم إِالَّ صورَة الشَّخ ِ ِ
ِ
اآلخرةِ إِالَّ من ح َّفْتو ِعنَايةٌ َع ِظيمةٌ إِ َؽبِيَّة  ،فَِإ َّف الع َّامةَ الَ يػرو َف ِيف َْرب ِر ِ
ْ
ص الَّذي َحَّرَكوُ
َ
ََ ْ
َو َ َ ْ َ ُ َ
َْ ْ
َُ
َ
ِ
ب حك ِ ِ
ِ
ِ ِ
ضوا ِيف م َقابػلَ ِة الشُّروِر ِحبوؽبِِم واحتِياؽبِِم وصولَِة س ْلطَ ِ
اف
ْمو فَػنَػ َه ُ
ُ َ
َعلَْي ِه ْم لغَْيبَت ِه ْم َع ِن اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاذل َو َع ْن َغال ِ ُ
ُ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ِ
ت َعلَْي ِهم م َكاب َدةُ الشُّروِر  ،وحبِسوا ِيف ِس ْج ِن الع َذ ِ
اب َعلَى تَػ َعاقُ ِ
ُّىوِر.
نػُ ُفوس ِه ْم  ،فَطَالَ ْ
ب الد ُ
َ
ُْ َ
ُ َُ ُ
ِِ
فَِإ َّف ال َك ِي ِْْس ِ
ِِ
ب َعلَْي ِو الشَُّّر ِم َن الن ِ
َح ٍد َعلَى ُم َق َاوَمتِ ِو
ص َّ
العاق َل إِ َذا انْ َ
ّ َ َ
َّاس  ،أ َْو َربََّرُكوا لَوُ بو َ ،رآهُ َذبَلّْيّاً إ َؽبيِّا الَ قُ ْد َرَةِ أل َ
ٍ ِ
الرجوع إِ َذل اهللِ بِاؽبر ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّضُّرِع
ب َوااللْت َجاء إِلَْيو َوتَػتَابُ ِع الت َ
إِالَّ بِتَأْيِيد إِ َؽبي  ،فَ َكا َف ُم ْقتَ َ
ضى َما َدلَّوُ َعلَْيو ع ْل ُموُ َو َع ْقلُوُ ُّ ُ ُ
ََ
واالبتِه ِاؿ لَ َدي ِو و ِ ِ
اؼ بِعج ِزهِ وضع ِف ِو  ،فَػنَػهض معتَ ِ
ك أ َّ
ص ًما بِاهللِ ِيف ُم َقابَػلَ ِة َخ ْل ِق ِو  ،فَبلَ َش َّ
ْ َ ْ
َ َ ُْ
االع ََب َ ْ َ َ ْ
َف َى َذا تُ ْدفَ ُع َعْنوُ
َ َْ
ب ِمْنو  ،ولَو التَػهبت علَي ِو نِّبا ُف الشَّّْر ِمن اػب ْل ِق لَعجزوا ع ِن الُ ِ ِ ِ ِ
الشُّرور بِبلَ تَػ َع ٍ
ص ِام ِو بِاهللِ تَػ َع َاذل  ،فَِإ َّف
َ َ َ َُ َ
وصوؿ إِلَْيو ال ْعت َ
ُ
ُُ
ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َ
َم ْن تَػ َعلَّ َق بِاهللِ تَػ َع َاذل الَ يَػ ْق َوى لَوُ َش ْيءٌ  ،قَ َاؿ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاذل :ﭽ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮭ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
وى َذا الباب الَّ ِذي ذَ َكرنَاه ُك ُّل اػبَْل ِق ُْؿبتَاجو َف إِلَي ِو ِيف ى َذا الوقْ ِ
اج َ ،سعِ َد ِيف ُّ
الدنْػيَا
السْيػَر َعلَى َى َذا اؼبِْنػ َه ِ
ت  ،فَ َم ْن أ ََد َاـ َّ
ْ ُ
ََ َ ُ
ُ ْ َ َ
اآلخرةِ  ،ومن فَارقَو وَّكلَو اهلل إِ َذل نَػ ْف ِس ِو  ،فَػنػهض إِ َذل م َقابػلَ ِة الشُّروِر ِحبولِِو واحتِيالِِو  ،فَػهلَك ُك َّل اؽببلَ ِؾ ِيف ع ِ
ِ
اجلِ ِو
َ َ
َ
َ
َو َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ
َ َْ َ ْ َ
ََ َ ُ َ
ِ ِِ ِ
يما ذَ َك ْرنَا كِ َفايَةٌ.
َوآجلو َ ،وف َ
ِ
ب أ َْو بِبلَ َسبَ ٍ
ّْع ِم الوا ِرَدةِ ِمن اهللِ تَػ َع َاذل بِسبَ ٍ
ِ ِ
اع ِة اللِو تَػ َع َاذل إِ ْف قَ َد َر
ب َ ،و ُّ
الشك ُْر يَ ُكو ُف ِيف ُم َقابَػلَت َها بِطَ َ
َ
َو َعلَْي ُك ْم ب ُش ْكر النػ َ َ
َ
ِ
علَى أَ ْف تَ ُكو َف ُكلّْيةً  ،وإِالَّ فَاألَبػ َقع خيػر ِمن األ ِ
ك ُشكْر اللّْس ِ
اف  ،فَبلَ أ َْع َجَز ِفب َّْن َع َجَز َع ْن ُش ْك ِر
َ
ْ ُ ٌَْ َ ْ
َ َ
َسود َ ،وأَقَ ُّل َذل َ ُ َ
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ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اف  ،ولْي ُكن َذلِ َ ِ
الو ُجوهِ اعبَ ِام َع ِة لِ ُّ
لش ْك ِر  ،فَأ َْعلَى َذل َ
ك ِيف ُش ْك ِر اللّْ َساف  :تبلََوةُ ال َفاربَة ِيف ُم َقابَػلَة َما أَنْػ َع َم اهللُ
اللّْ َس َ َ ْ
كب ُ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اىرةِ والب ِ
ِ
ِ
اطنَ ِة َ ،واغبِ ّْسيَّ ِة
َحا َط بو ع ْل ُم اهلل م ْن ن َعمو َعلَْيو الظَّ َ َ َ
َعلَْيو ُشكًْراَ .ولْيَػْن ِو عْن َد تبلََوهتَا أَنَّوُ يَ ْستَػ ْغ ِر ُؽ ُشكَْر َصبي ِع َما أ َ
اجلَ ِة و ِ
واؼبعن ِويَِّة  ،واؼبعلُوم ِة ِعْن َد العب ِد واؼبجهولَِة لَ َدي ِو  ،والع ِ
َخَرةِ َ ،والدَّائِ َم ِة َواؼبْنػ َق ِط َع ِة َ ،ويَػْتػلُو
اآلجلَ ِة َ ،واؼبتَػ َقد
ّْم ِة َواؼبتَأ ّْ
َ َْ
ْ َ َ
َْ َ َ ْ ُ
َ
َ َْ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد م ْن ن َعمو َعلَى
ك َكتَبَوُ اهللُ َشاكًرا َ ،وَكا َف ثػَ َوابُوُ اؼب ِز َ
َِّٔذه النػّْيَة َما قَ َد َر َعلَْيو م َن ال َفاربَة م ْن َمَّرةٍ إ َذل مائَة  ،فَ َم ْن فَػ َع َل َذل َ
َ
ِ ِِ ِ
الص ِاد ِؽ .
ب َو ْع ِدهِ َّ
قَ ْدر ُرتْػبَتو حبَ َس َ
وأ ََّما وجوه اؼبح ِام ِد اعب ِامع ِة فَ ِهي َكثِّبةُ  ،الَ نُطَّْو ُؿ بِ ِذ ْك ِرىا ِمثْل قَػولِِو ( : الَ أُح ِ
ت َعلَى
صي ثػَنَاءً َعلَْي َ
ت َك َما أَثْػنَػْي َ
ك أَنْ َ
ْ
َ ُ ُ ُ ََ
َ ُ ْ
َ َ َ َ
ِ
ك وأ ْ ِ
صبي ِع ما أَحا َط بِِو ِع ْلم َ ِ ِ ِ
ك و َِ
ِ ِ
صبي ِع
ك ُّ
ك اغبَ ْم َد َولَ َ
ك) َ .وِمْنػ َها  :إِ َؽبي لَ َ
نَػ ْف ِس َ
الشك ُْر  ،مثْ َل َ َ َ
َظبَائ َ َ
ك م ْن ص َفات َ َ
ُ
ِ
ٍ
ضب ْدت ِّٔا نػَ ْفس َ ِ ِ
ك والٍَِّب َِ
ِ ِ َّ ِ
وؾ بِِو ُك ُّل ضبَْ ٍد ِم ْن
َي لَْف ٍظ ذَ َك ُر َ
ك  ،بِأ ّْ
ضب َد َؾ َِّٔا ُك ُّل فَػ ْرد ِم ْن َخ ْلق َ
ك ب َكبلَم َ َ
َؿبَامد َؾ ال ٍِب َ َ َ َ
ِ
َذلِ َ ِ
ِ
ك وِمن َِ
ك َعلَ َّي  ،فَػ ُه َو ضبَْ ٌد
ك ِم ْن نِ َع ِم َ
َحا َط بِِو ِع ْل ُم َ
َحا َط بِِو ِع ْل ُم َ
صبي ِع َخ ْلق َ
ك َعلَى َصبي ِع َما أ َ
ك َ ،ع َد َد َما أ َ
ك مْن َ َ ْ
ِ
ّْع ِم.
َج ِام ٌع ِألَنْػ َو ِاع اؼب َح ِام ِد ُ ،م ْستَػ ْغ ِر ٌؽ لِ ُّ
لش ْك ِر َعلَى َصبي ِع النػ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الزنَا َ ،وَم ّْد اليَ ِد َِّٔا
الوقَ ِ
وع ِيف ّْ
َوأ َ
ُح ّْذ ُرُك ْم ل ُك ّْل َم ْن َخ َّولَوُ اهللُ ن ْع َمةً  ،أَ ْف يبََُّد يَ َدهُ َّٔا ف َ
يما الَ يػُْرضي اهللَ مثْ َل شَراء اػبَ ْمر َو ُ
ب إِ َذاي ِة اؼبسلِ ِمْب ِ ،من س ْف ِ
الس ْلطَنَ ِة  ،أو يف طَلَ ِ
ص ْرفِ َها ِيف و ُجوهِ طَلَ ِ
ك ِد َما ِئ ِْ ِىم
ياس ِة و َّ
ب ّْ
ِيف اؼب َع َاملَ ِة ِيف ّْ
الربَا  ،أ َْو َ
ْ َ
الر َ
َ ُْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ك ح ِريبِِهم أَو بِِإذَاي ِة ولَو بِأَقَ ّْل قَل ٍيل  ،فَِإ َّف ال َف ِ
ِ
ونَػ ْه ِ
اع َل ؽبَذهِ األ ُُموِر ِدبَا أَنْػ َع َم اهللُ َعلَْي ِو ُم ْستَ ِح ّّق
ب أ َْم َواؽب ْم  ،أ َْو َىْت َ ْ ْ َ َ ْ
َ
ِ ِ
ب النػّْعم ِة ِمن اهللِ  ،مع ما يػعرض لَو ِمن م ْق ِ ِ
ضبِ ِو  ،فَِإ ْف فَػعل األُمور أَو بػع َ ِ
لِس ْل ِ
ت اهلل َو َغ َ
َ َ ُ َ ْ َْ
ض َها دبَا أَنْػ َع َم اهللُ بِو َعلَْيو َوَدلْ
َ َ َ ُ َْ ُ ُ ْ َ
َْ َ
َ
الدنْػيا و ِ
يػر ِمن اهللِ س ْلب نِع ِم ِو فَػ ْليػعلَم ِيف نَػ ْف ِس ِو أَنَّو ِفبَّن َوب ُّل علَي ِو َغض ِ
ِ
يد إِ َذا َوقَ َع ِيف
اآلخَرةِ َو َّ
السعِ ُ
ََ َ َ َ َ َ ْ ْ
ب اهلل َو ُس ْخطُوُ يف ُّ َ َ
ُ ْ ُ َْ َ ُ
َف ى ِذهِ اؼب ِ
َشي ٍء ِم ْن َى ِذهِ األ ُُموِر ،يَػرى َع ْن قَ ِر ٍ
يل العُ ُقوبَِة َ ،ويَػَرى التَّػْنبِيوَ ِيف قَػ ْلبِ ِو ِم َن اهللِ أ َّ
ت َعلَى
يب تَػ ْع ِج
صيبَةَ َوقَػ َع ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ك ال َف ْعلَ ِة .
تِْل َ
صبيع وجوهِ
ِِ
اع ِد الشَّرِع و ِِ
ُوصي ُكم ِيف معاملَ ِة األَسو ِاؽ علَى ُؿبافَظَِة قَػو ِ
ِ
وأ ِ
ِ
َْ َ َ
الوقْ ُ
ْ ُ
ت َ ،وَذبَنَّبُوا َ َ ُ ُ
ْ َُ َ
َ
أصولو َ ،علَى َح َسب َما يػُ ْعطيو َ
َ
ِ
ِ
يس  ،وال َك ِذب ِيف تَػ ْق ِو ِمي األَْشبَ ِ
ص ِ
ش َوالتَّ ْدلِ ِ
ك
الغِ ّْ
ك بِنُ
ك ِيف ذَل َ
وص الش َّْرِع  ،فَِإ َّف اؼبْنػ َه ِم َ
اف َواقْتِ َح َاـ َما َحَّرَـ اهللُ ِم ْن ذَل َ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
ك ُك َّل اؽببلَ ِؾ ٍُبَّ إِ َذا أ ْ ِ
ِ
العْب ُد َم ْل َجأً  ،إِالَّ أَ ْف يَأْ ُخ َذ قُػ َوتَوُ فبَّا ُحّْرَـ َش ْر ًعا ِيف
يَػ ْهلَ ُ
َعبَأَت الض َُّر َورةُ َوا ْشتَد ْ
َ
اجةُ َ ،وَدلْ َهب ْد َ
َّت اغبَ َ
ِ
ضطَّْر ِيف أَ ْك ِل اؼبْيتَ ِة  ،فَِإنَّوُ إَِّمبَا يَأْ ُكلُ َها بَبلَ ًغا
َس َو ِاؽ فَػ ْليَأْ ُخ ْذ قَ ْد َر َما يَػتَػ َق َّو
األ
ك َعلَى ُح ْك ِم اؼب ْ
ت َ ،ولْيَ ُك ْن َجا ِريًا ِيف َذل َ
ُ
ْ
َ
ُ
َو َس ّداً لِْل َفاقَِة  ،الَ َك ْسبًا َوَسبَُّوالً .
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ات َشرعا  ،تَػهافُت اعبهلَ ِة ِمن الع َّام ِة ُْؿبت ّْجْب بِع َدِـ وج ِ
ت اؼبحَّرم ِ
وأُح ّْذرُكم أَ ْف تَػتَػهافَػتُوا ِيف اؼبعامبلَ ِ
ود اغبَبلَِؿ اؼب َع َّ ِ
ْب ،
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َُ َ
ْ
َ َ ُْ
ُ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف َعلَْي ِه ْم َ ،وُى َو
يُِر ُ
ص ُاروا ِيف ذَل َ
َّه ْم الَ تَكْل َ
يدو َف أَ ْف يُ ْسقطُوا َعْنػ ُه ُم األ ْ
ك َكأَنػ ُ
َح َك َاـ الش َّْرعيَّةَ ِيف اؼبَُع َامبلَت  ،فَػ َق ْد َ
ِ
ِ
ػاذل  :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ور  .فَػ َق ْد قَ َاؿ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
َكذ ٌ
ب َعلَى اهلل َوُز ٌ
ِِ 1
ت ِيف َمطْلَ ِ
اص  ،فَ ِه َي ُم ْشتَ ِملَةٌ َعلَى ُك ّْل َما
ب َخ ٍّ
ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ .فَػ َهذه اآليَةُ َوإِ ْف نَػَزلَ ْ

ِ
ٍ
َْربتَ ِملُو ِمن ال َقضايا  ،إِ َّما تَض ُّمنًا وإِ َّما تَػ ْل ِووبا  ،والعاِدل يأْخ ُذ حك ِ
ِ
َجلِ ِو ،
ْموُ م ْن ُك ّْل آيَة ِيف ُك ّْل َما َْربتَملُوُ َوإِ ْف َدلْ تَػْن ِزْؿ أل ْ
ُ َ ََ
ً َ َ َُ ُ ُ َ
َ َ
ضيَّتِنا ى ِذهِ  ،أ َّ ِ
ض ىو ما أَم َكن وج ِ
ِ
و ِ ِ
ِ
َصلِ ٍّي أ َْو َعا ِر ٍ
ض َ ،علَى
َف الَّذي ِيف األ َْر ِ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
ودهُ م ْن َحبلٍَؿ أ ْ
الواق ُع م َن اآليَة ِيف قَ َ َ
ََ
ض الوقْ ِ
ص ْلنَا ِيف جو ِ
ت وِىي األ َْمثَل فَاأل َْمثَل َعلَى َحس ِ
َحس ِ
ب َع َوا ِر ِ
اب اؼب َع َاملَ ِة .
ب َما فَ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ات َشر ًعا حْي ُ ِ
العْب ُد َعْنػ َها َم ْع ِدالً  ،فَِإ ْف َدلْ َِهب ْد
ات الشَّْيطَاف الٍَِّب نَػ َهى اهللُ َعْنػ َها  ،ى َي اؼبَُع َامبلَ ُ
َو ُخطْ َو ُ
ث َهب ُد َ
ت اؼبُ َحَّرَم ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعْنػ َها َم ْع ِدالً َ ،وأ ْ
َعبَأَتْوُ َع َوا ِر ُ
َّحتُّ ِم  ،إِالَّ أَ ْف يَأْ ُخ َذ قُوتَوُ م َن اؼبُ َحَّرـ َش ْر ًعا َ ،وإِ ْف َدلْ يَأْ ُخ ْذ مْنوُ
ض األَقْ َدا ِر حبُ ْك ِم ال َق ْه ِر َوالت َ
ت أَو مات بػعض ِعيالِِو ج ِ
ت وفَػ ْق ِد َّ ِ ِ ِِ
ضي ِق ِ
مات ِيف ِ
الواقِ ُع ِيف قَػ ْولِِو تَػ َع َاذل :ﭽ ﮘ ﮙ
الوقْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ً
َ َ
الوقْ َ
السب ِيل لغَ ّْبه  ،فَػ ُه َو َ
وعا ل َ ْ َ
َ

ﮡﭼ. 2
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮢ
والَ تَػ ْلت ِفتوا إِ َذل ما نُِقل عن َّ ِ
ٍ
ِِ
ٍ
وج ُد فِ َيها إِالَّ َم ْن يػُ َع ِام ُل بِاغبََرِاـ فَ ِه َي
َ َُ
السيّْد َغبْ َس ِن بْ ِن َر َّحاؿ ِيف قَػ ْولو ُ :ك ُّل عُ ْق َدة الَ يُ َ
َ َ َْ
اع َدةِ الشَّر ِعيَّ ِة فِ ِيو والت ِ
اطل لِ َكونِِو تَػغَافُل عن ضب ِط ال َق ِ
ِ
يق فِ َيها ُى َو َما ذَ َك ْرنَاهُ قَػْبػلَ َها آنًِفا  .يَ ْش َه ُد
َ ْ
ٌ َ ْ َْ
َّحق ُ
َحبلَ ٌؿ  ،فَػ ُه َو قَػ ْوٌؿ بَ ٌ ْ
ْ
ٍ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم َوإِ َذا نَػ َهْيتُ ُك ْم َع ْن
ك إِ َذل َما الَ يُِريبُ َ
لَوُ قَػ ْولُوُ َ ( : د ْع َما يُِريبُ َ
ك) َوقَػ ْولُوُ ( :إِ َذا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َش ْيء فَافْػ َعلُوا مْنوُ َما ْ
َشي ٍء فَانْػتَػهوا )  .وقَػولُو سبحانَو وتَػع َاذل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ . 3وقَػو ُؿ الش ِ
َّاع ِر :
َ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ
ُ
َْ
ْ
ِ
إِذَا لَ ْم تَ ْستَط ْع َش ْيئًا فَ َد ْعوُ

ِ
يع
َو َجا ِوْزهُ إِلَى َما تَ ْستَط ُ

السبلَ ُـ ". 4
َوِيف َى َذا َم َع َما ِيف َّ
الر َسائِ ِل األ َُوِؿ كِ َفايَةٌ َو َّ
 1سورة البقرة  ،اآلية . 168
 2سورة البقرة  ،اآلية . 173
 3سورة التغابن  ،اآلية . 16
 4اغباج علي حرازـ  ،جواىر اؼبعاين  ،ج  ، 2من ص  ، 766إذل ص . 772
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الرسالة خطابا حجاجيّا ألنو يسعى إلقناع اآلخر والتّأثّب على آرائو
يعد خطاب ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يف ىذه ّ

مدعما دبختلف الوسائل من أجل قبولو كنتيجة  ،ولكي يكوف صاغبا للتجسيد
وتغيّب سلوكو  ،وىذا ما يفَبض قوال ّ

يف الواقع .

يؤدي إذل تلك
إف خطاب ّ
الشيخ على ىذا النحو ليس واعيا بأىدافو فحسب  ،بل واع بذاتو أيضا باعتباره سبيبل ّ

األىداؼ  ،فاسَباتيجيّتو "زبطّط لتحقيق ىذه األىداؼ مراقبة يف الوقت ذاتو إجراءات التّنفيذ الٍب تعتمدىا ". 1

ويف ىذا اعبزء من البحث سنحاوؿ رصد كل اغبجج وـبتلف الطّرائق واألساليب الٍب من شأهنا أف تدعم الطّاقة
اغبجاجيّة يف القوؿ وتعضده يف سعيو اغبثيث كبو غاية ينشدىا " ،لذا تتع ّدد نقاط االىتماـ يف ىذا اؼبستوى من

ويوجو متل ّقيو كبو غاية
لتؤسس ؾبتمعة ما بو يرسم اؼبتكلم اسَباتيجيّة اإلقناع يف خطابو ّ
البحث وتتكامل فيما بينها ّ

هبنّد ؽبا كل جزئيّات القػوؿ ودقائقو ". 2

فندرس فنوف اإلقناع الٍب عمد إليها ّ
الشيخ أضبد التّيجاين غبمل متل ّقيو على اإلذعاف مرّكزين على الوسائل النّفسيّة ٍبّ
الشيخ للنّفاذ إذل فكر اؼبتل ّقي وعقلو وقلبو .
الوسائل اللغويّة والببلغيّة ٍ ،بّ الوسائل اؼبنطقيّة الٍب وظّفها ّ

 .Iالوسائ ــل النّفسيّ ــة واالجتماعية :
إف معرفة العبلقة اؼبوجودة بْب اؼبتكلم واؼبستمع رب ّدد طبيعة اػبطاب ،ذلك أف معرفة ىذا اؼبتكلم احملاجج وما
الشروط
يتّصف بو من صفات تساعد كثّبا على إبراز الطبيعة اغبجاجيّة للخطاب  .وال يقصد – يف ىذا الشأفّ -

الٍب هبب أف تتوفّر يف احملاجج كي يؤثر يف اآلخرين وإّمبا ىي صفات معروفة عن شخصيّة اؼبتكلم .

وباؼبقابل فإف للمستمع دورا بارزا يف ربديد مبلمح اغبجاج إذ يع ّد سببا يف إنشائو إذل جانب اؼبوضوع اػببلؼ بينو
يوجو إليو ىذا اغبجاج  .وؽبذا فإ ّف معرفة
بتغّب ّ
متغّب ّ
وبْب اؼبتكلم  .وقد أكد ( بّبؼباف ) أف اغبجاج ّ
الشخص الذي ّ

 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 87
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 88
86

الصفات الٍب سبيّزه
يوجو إليو اػبطاب سب ّكن من ربديد مبلمح اغبجاج  ،من خبلؿ ؾبموعة من ّ
ىذا اؼبستمع الذي ّ
عن غّبه من اؼبستمعْب.
باغبجة "
إ ّف كلمة اغبجاج " حبكم صيغتها ّ
اغبجة ّ
الصرفيّة ال ّدالة على معُب اؼبشاركة يف تقدمي اغبجج وعػلى مقابلة ّ

1

بالضرورة وجود طرفْب يتشاركاف يف اغبوار حبيث وباوؿ أحدنبا إقناع اآلخر واستمالتو للقبوؿ برأيو من
 ،تقتضي ّ

خبلؿ خطابو .
الباث بوجهة نظر معيّنة ويتّخذ من إقناع اؼبتلقي ّٔا ىدفا
ويذىب (برؼباف) إذل أ ّف اػبطاب اغبجاجي " وىو يلزـ ّ

فك
ؾبرد ّ
ؾبرد التّبليغ الذي يقتضي من اؼبتلقي ّ
أساسيّا إّمبا يبتعد عن كونو تواصبل عاديا من جهة أنّو ال يقوـ على ّ
الرموز بواسطة اللغة ليكوف الفهم ،بل يقوـ على الفعل يف ىذا اؼبتلقي "  ، 2وذلك بتغيّب واقعو أو فكره أو سلوكو.
ّ
الباث خطابو إذل " َم ْن ىم أبْػ َع َد منو أي متلقْب
يوجو لو ّ
وؽبذا قد يتجاوز اػبطاب اغبجاجي اؼبتل ّقي اػباص الذي ّ

ؿبتملْب آخذا بعْب االعتبار آفاؽ انتظارىم وـبتلف اعَباضاهتم اؼبمكنة لكن بشكل ضمِب خفي "  .3أي أنّو ذباوز
َ

متلق كوين .
اؼبتل ّقي اػباص إذل ٍّ

معْب ومعروؼ ،فهل كاف يتجاوزه
وإذا كانت رسالة ّ
متلق ّ
موجهة إذل ّ
الشيخ أضبد التّيجاين الٍب ىي موضوع ال ّدراسة ّ

متلق كوين؟
يف خطابو إذل ّ

الرسالة .
ىذا ما سنعرفو من خبلؿ ربليل ّ
ِ
الرسالة ىم عماد النّظرية اغبجاجيّة  ،والٍب ال يبكن رب ّققها يف غياب أحد ىذه
إذف فاؼبرسل و َ
اؼبرسل إليو و ّ
ِ
التطرؽ ولو
األطراؼ  ،كما أنّو ال حوار وال إقناع وال تأثّب دوف حضور مرسل َ
ومرسل إليو  ،وىذا ما يدفعنا إذل ّ
الشيخ أضبد التّيجاين .
الشروع يف دراسة اغبجاج يف رسالة ّ
بشيء من اإلهباز لطريف اػبطاب قبل ّ

1ـ ِ
المرس ـ ــل :
 1عبد اهلل صولة  ،اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية  ،دار الفارايب  ،بّبوت  ،لبناف  ،ط ، 2001 ، 1ص . 13
 2سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 32
 3اؼبرجع نفسو ،ص . 34
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ِ
الشيخ أضبد التّيجاين باعتباره شيخ طريقة صوفيّة
الرسالة ىو ّ
اؼبرسل يف ىذه ّ
منهج سلوكي من اؼبناىج اإلسبلمية الٍب ظهرت إبّاف القػرف الثامن عشر اؼبيبلدي  ،ويقػوـ ىذا اؼبنهج على الكتاب

وىي الطّريقة التّيجانيّة الٍب " سبثّل

ػقرب إذل اؼبوذل -عز وجل. 1" -
السنّػة ويهدؼ أساسا إذل تزكية النّػفس وهتذيبها  ،والعمل ّ
الصاحل وتقوية اإليباف بالتّ ّ
و ّ
ويبكن حصر مصادر ثقافتو يف ثبلثة روافد رئيسة :

أ ـ رافــد إسالمي ديني :
خاصة ،
نقصد بو االنتماء ال ّديِب ّ
عامة ورسائلو ّ
للشيخ أضبد التّيجاين  ،والذي كاف لو األثر البالغ يف خطاباتو ّ

ويتمثل يف :

يدؿ على ذلك مسّبتو العلميّة الٍب ذكرناىا آنفا  ،وىذا ما هبعلو وريثا لرسوؿ اهلل 
الشيخ من علماء اإلسبلـ وما ّ
ػ ّ
ورث علما وخلقا وأدبا  ،لقولو  " : إ ّف العلماء ورثة األنبياء". 2
يورث درنبا وال دينارا بل َّ
الذي دل ّْ

الرسوؿ  ،وما يشهد لذلك نسبو الذي ذكرناه يف التّعريف بو  ،وىذا ما هبعلو
ػ الشيخ من آؿ البيت أي من ّ
ذريّة ّ

أئمة اؽبدى يف كل زماف ومكاف البعيدين عن كل زيغ وضبلؿ  ،لقولو تعاذل  :ﭽ ﮆ
أئمة ال ّدين أل ّف ذريّتو  ىم ّ
من ّ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﭼ. 3
الشيخ ذو ثقافة دينيّة واسعة غبفظو القرآف الكرمي والفقو واألصوؿ  ،وتتلمذه على يد شيوخ مشهورين بالعلم
ػ ّ
الصبلح يف عصره .
و ّ

الشيخ ضبل على عاتقو لواء التّبليغ لقولو  " : بلغوا عِب ولو آية . 4"...وطبيعة العادل تبليغ حٌب ينتفع بو الناس .
ػ ّ

ب ـ رافـ ــد صوفي :
 1باؽبادؼ بن سادل  ،ترصبة اإلماـ الشيخ سيدي اغباج علي التماسيِب ،ؿباضرة ألقاىا يف الندوة اعبهوية للزوايا والطرؽ الصوفية ،ورقلة ، 2004 ،ص . 04
 2اإلماـ وبي بن شرؼ النووي  ،رياض الصاغبْب من كبلـ سيد اؼبرسلْب  ،ص . 309
 3سورة األحزاب  ،اآلية . 33
 4اإلماـ النووي  ،رياض الصاغبْب  ،ص . 309
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الروحي لئلسبلـ  ،ولكن جعلناه رافدا لوحده أل ّف علماء ال ّدين
الرافد ال ّديِب أل ّف التّصوؼ ىو البعد ّ
وىو جزء من ّ

الرافد من خبلؿ :
نوعاف  :علماء ّ
الشريعة وىم الفقهاء  ،وعلماء اغبقيقة وىم ّ
الصوفية  .ويظهر ىذا ّ

خاصة بو (الطّريقة التّيجانية ) بعد أف كاف مريدا ؼبشايخ آخرين .
ػ بلوغ ّ
يؤسس طريقة ّ
الشيخ مرتبة جعلتو ّ
بالسلوؾ وبطريق معرفة اهلل  ،وبإيصاؿ اؼبريد إليها .
ػ كونو شيخا خبّبا ّ

ج ـ رافد فكري ثقافي :
متبحر يف اللغة ؛ كبوىا وصرفها .
ػ الشيخ ذو ثقافة لغويّة كبّبة  ،فهو ّ
ػ الشيخ ذو ثقافة تارىبيّة واجتماعيّة واسعة لكثرة أسفاره وتن ّقلو يف البلداف وذو اطبلع واسع على أحواؿ ىذه البلداف
وأحواؿ أىلها.

تعرض ؽبا وكانت سببا يف رحيلو من بلده عْب ماضي
الشيخ عاش يف فَبة اغبكم العثماين وسياستو الظّاؼبة الٍب َّ
ػ ّ
بوالية األغواط باعبزائر إذل فاس باؼبغرب .
وخالصة القول  :إ ّف ِ
تنوعت ثقافاتو ما بْب دينيّة وصوفيّة ولغويّة وتارىبيّة
اؼبرسل ىنا وىو ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ّ
واجتماعيّة وسياسيّة  ،وذلك ما انعكس على فكره وخطابو الذي يظهر جليّا يف رسائلو الٍب ىي ؿبل ال ّدراسة .

 2ـ المرس ــل إليو :
ي َش ّْكل ىذا العنصر طرفا أساسيا يف العملية اإلببلغية ؛ أل ّف الرسالة موجهة إليو .وحضور ِ
اؼبرسل إليو ال يقل أنبيّة
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
عن حضور ِ
اؼبرسل ألف كليهما يساىم يف عمليّة التّواصل واإلببلغ يقوؿ فاف دايك  " :أف اؼبتح ّدث واؼبتلقي يقوماف
بوظائف ـبتلفة ينبغي عليهما إكماؽبا لكي يكوف فعل الكبلـ اؼبعِب فبكنا . 1" ...

 1فاف دايك  ،النص والسياؽ  ،ص . 111
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الشيخ أضبد التّيجاين دل يذكر يف أي رسالة من رسائلو
عامة أل ّف ّ
الرسائل الٍب بْب أيدينا ىو اؼبسلم ّ
و َ
اؼبرسل إليو يف ّ

كلمة اؼبريد أو التّيجاين أو أي دليل يدؿ على أهنا مبعوثة للتّيجانيّْب فقط  ،بل ذكر أظباء عامة (تبلميذ  ،فقهاء ،

الرسائل تدؿ على ذلك فهي ترسم معادل حياة اؼبسلم ال ّدينيّة وال ّدنيويّة من
سلطاف  ،ذبار  )...كذلك أل ّف مضامْب ّ
خبلؿ ؾبموعة من النّصائح واإلرشادات الواردة على شكل أوامر ونواهٍ  .والٍب هبب على اؼبسلمْب أف يتداولوىا
ويعملوا ّٔا يف حياهتم اليومية حٌب يسعدوا دنيا وأخرى .

 .IIوسائل اإلثارة والتأثي ــر :
تتجلى أنبيّة اغبجاج يف ال ّدراسات اغبديثة يف العودة القويّة إذل الببلغة ربت تسمية الببلغة اعبديدة ؛ حيث

رّكزت على جانبْب نبا البياف واغبجاج كوسيلة أساسية من وسائل اإلقناع .

سوؼ ندرس يف ىذا اعبزء وسائل اإلثارة الٍب عمد إليها الشيخ أضبد التّيجاين غبمل متل ّقيو على اإلذعاف مرّكزين على
الشيخ
وبرؾ النّفس فتنقاد لو رغبة أو رىبة  ،فننظر يف الوسائل اللغويّة والببلغيّة الٍب وظّفها ّ
كل ما من شأنو أف ّ

إلقناع اؼبتل ّقي والتّأثّب فيو .

 1ـ الوسائ ــل اللغويّــة :
إ ّف اللغة ليست أداة للتّعبّب عن اؼبشاعر واألحاسيس  ،وعن اغباجات اػبارجيّة فحسب إّمبا ىي أيضا "حقيقة
فتنشق من ىذه لغة متج ّددة
حواريّة يتواجو فيها عاؼباف لغويّاف ـبتلفاف يصّباف تدرهبيّا إذل التّداخل فيما بينهما ،
ّ
ربمل معاين غّب مسبوقة ؤّذا يكوف الفهم يف هناية اؼبطاؼ عبارة عن تفاىم ".1

فعالة
فاللغة تفاعل بْب متكلم ومستمع ليتشاركا ويندؾبا ويصبحا شيئا واحدا  .ىذا من جهة ومن جهة أخرى فهي ّ

السلوؾ  ،ويصّب الكبلـ ذا ّقوة ببلغيّة كامنة فيو
 ،ؽبا وظيفة تتجاوز " كوهنا وسيلة تواصل إذل وسيلة تأثّب يف العادل و ّ

2
نغّب العادل .
تظهر من خبلؿ اآلثار والنّتائج اؼبَبتّبة "  .فمن خبلؿ اللغة نؤثّر يف اآلخر وبالتارل ّ

 1طو عبد الرضبن  ،فقو الفلسفة  ،اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب  ،ط ، 1995 ، 1ج ، 1ص . 110
 2خليفة بوجادي  ،يف اللسانيات التداولية  ،ص . 94
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ومن ىنا هبب أف ال ننظر للغة من جانبها اعبمارل فحسب  ،بل نرّكز على جانبها التّأثّبي لِ َما لو من أنبّيّة يف

الصيغ اللغويّة  ،أبرزىا أفعاؿ الكبلـ الٍب
حياة الفرد وآّتمع  .وىذا الفعل التّأثّبي للغة يتجلى من خبلؿ ـبتلف ّ

سبارس وظيفة اإلقناع من خبلؿ ّقوهتا اإلقبازيّة .

أ ـ أفعـ ــال الكالم :
وموجهة إذل عقوؿ تشَبؾ يف التزامها باؼبنطق العقلي
إ ّف رسالة ّ
عامة ّ ،
الشيخ أضبد التّيجاين مبعوثة إذل تبلميذه ّ

وتسليمها بالبديهيّات  ،ولكنّها تتباين يف أمباط تفكّبىا ودرجة استيعأّا للحجج  ،ألف اؼبتكلم ال ىباطب العقوؿ

فحسب  ،بل ينفذ إذل قلؤّم وأرواحهم .

اؽبمة واإلرادة
مهمة ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يف إحداث اإلقناع وربقيق التّغيّب واستحضار ّ
من ىنا يتب ّدى لنا مدى تعقيد ّ
الرسالة الذي ىو ىدؼ إصبلحي يف كل األحواؿ لذلك كاف عليو بسط اغبجج وتنويعها ؛ ألف
الٍب زبدـ ىدؼ ّ

اغبجة الٍب تُقنع ىذا قد ال تُقنع ذاؾ .
ّ

ويف ىذا اعبزء من البحث سوؼ نعرض لبعض النّماذج اغبجاجيّة الٍب تندرج ضمن نظريّة أفعاؿ الكبلـ من خبلؿ

اعتماد مبوذج (سورؿ) باعتباره أكثر وضوحا ودقّة مػن مبوذج (أوستْب) .

تؤديو األفعاؿ الكبلميّة يف
الرسالة للكشف عن الدور الذي ّ
حاولنا اعتماد ىذا التّقسيم لؤلفعاؿ اللغويّة لتحليل ّ

إحداث اإلقناع والتّأثّب .

قسم (سورؿ) األفعاؿ الكبلميّة إذل  :توجيهيّات ،إلزاميّات  ،إخباريّات  ،تصروبيّات وإدالئيّات  .وانطبلقا من
ّ

السابقة لؤلفعاؿ من خبلؿ
ىذا التّقسيم قمنا بعمليّة إحصاء لعدد األفعاؿ الٍب تنتمي إذل كل قسم من األقساـ ّ

اعبدوؿ التارل :

األقسام

عدد حضور األفعال

التوجيهيات

114

اإللزاميات

43
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اإلخباريات

41

التصروبيات

18

اإلدالئيات

14

بناء على عمليّة اإلحصاء الٍب قمنا ّٔا نبلحظ :

ـ التّوجيهيّـ ــات :
الشيخ أضبد التّيجاين الحتوائها على معُب الفعل  ،وىي
ربتل اؼبرتبة األوذل
وتسجل أكرب نسبة حضور يف رسالة ّ
ّ

سبثّل صبيع األساليب واعبمل اإلنشائيّة الٍب تفيد الطّلب  ،وأبرزىا أسلوبا األمر والنّهي اللذاف وظّفهما الشيخ بكثرة

من أجل تبليغ "قصده وربقيق ىدفو اػبطايب "  1واؼبتمثّل يف "إعداد الفرد إعدادا كامبل  ،وإصبلح آّتمع إصبلحا

2
الرسالة
تبليغ
اصلة
و
دب
مطالب
فهو
لذا
و

اهلل
لرسوؿ
خليفة
فهو
،
رسالة
صاحب
نفسو
د
يع
ويف
الص
ف
أل
.
بنيويّا "
ّ
ّ
ّ
ّ
احملمديّة وبإحياء ال ّدين يف النّفوس الغافلة عن اهلل البلىية بأمور ال ّدنيا وشهوات اعبسم .
ّ

مهمتو تتع ّدى التّأثّب اعبمارل البحت
ؽبذا فإ ّف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين من خبلؿ رسالتو عُِب باؼبتل ّقي أّيبا عناية  ،أل ّف " ّ

3
السلوؾ واؼبمارسة العمليّة اليوميّة .
إذل ؿباولة التّأثّب يف البنية العقليّة والفكريّة "  .وبالتارل تغيّب ّ

الرسالة األمر والنّهي ،ونبا فعبلف إقبازيّاف يهدفاف إذل توجيو اؼبتل ّقي إذل سلوؾ
إ ّف أغلب األفعاؿ التّوجيهيّة يف ّ

يتوسل بو إذل عدـ إتياف الفعل لقبحو
ّ
يتوسل بو إذل إتياف الفعل ألنبّيّتو والنّهي ّ
معْب وغايتهما واحدة ؛ "فاألمر ّ

 1بوفرومة حكيمة  ،دراسة األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرمي  ،مقاربة تداولية  ،ؾبلة اػبطاب  ،منشورات ـبرب ربليل اػبطاب  ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو  ،اعبزائر ،
ع  ، 2008 ، 3ص . 11
 2ؿبمد بازي  ،تقاببلت النص وببلغة اػبطاب  ،ص . 59
 3نصّبة صواحل  ،الصوفية من خطاب الفتنة إذل فتنة اػبطاب  ،ؾبلة حوليات الَباث  ،جامعة مستغازل  ،اعبزائر ،ع  ، 2004 ،2ص . 74
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1
يوجهو ؼبصلحتو
الصواب "  .وقد استعملهما الشيخ لرغبتو يف  " :أف يكلف اؼبتلقي بعمل ما  ،أو ّْ
ومنافاتو للحق و ّ

معْب ".2
من جهة  ،وإبعاده عن ّ
الضرر من جهة أخرى أو توجيهو لفعل مستقبلي ّ
ومثاؿ األمر يف قولو:

فأما
فالذي أوصيكم بو وإيّاي :المحافظة المحافظة على قولو  : ثالث منجيات وثالث مهلكات ّ
الرضا والغضب  ،والقصد في الغنى والفقر .
الس ّر والعالنية  ،وكلمة الحق في ّ
المنجيات فهي تقوى اهلل في ّ
وأما المهلكات فشح مطاع وىوى متّبع  ،وإعجاب المرء برأيو .
ّ

ألهنا نرباس اغبياة  ،وذلك بتعلمها
فالشيخ أضبد التّيجاين ىنا يأمرنا باحملافظة على حديث رسولنا الكرمي وسنّتو اؼبباركة ّ
ّ
ِ
السر أي يف
وتطبيقها يف حياتنا اليوميّة وَسبَثُّلها يف كل معامبلتنا وأقوالنا وأفعالنا  .ومن ذلك يأمرنا بتقوى اهلل يف ّ
أنفسنا ويف خلواتنا أل ّف اهلل ناظر إلينا  ،شاىد علينا عادل بنا  .وكذلك تقواه يف العلن أماـ أعْب النّاس  ،فبل تكوف
التّقوى رىينة أعْب الناس ن ّدعيها أمامهم فقط بل تكوف ألجل اهلل وحده خالصة لوجهو الكرمي .
كما يأمرنا باحملافظة على قوؿ اغبق سواء أكنّا يف حالة رضا أـ غضب أل ّف اؼبؤمن ىو الذي يبسك نفسو عند
وسط يف الغُب والفقر ،فبل
الغضب  ،ويلزمها كلمة اغبق مهما كاف  ،وال هبعلو أسّبا ؽبواه  .ويأمرنا أيضا بالقصد والتّ ّ

السعادة األبديّة .
تبذير وال خبل  ،وال تفريط وال إفراط  ،إّمبا ىي الوسطيّة الٍب ذبعل اؼبؤمن يعيش ّ

الرسالة  ،قولو  :وعليكم بشكر النّعم الواردة من اهلل بسبب أو بال سبب .
كذلك من صور األمر يف ّ
وقولو  :فأعلى ذلك شكر اللسان ،تالوة الفاتحة في مقابلة ما أنعم اهلل عليو شكرا  .ولْيَـ ْن ِو عند تالوتها أنّو
يستغرق شكر جميع ما أحاط بو علم اهلل من نعمو عليو .

فهو يأمر اؼبتل ّقي بشكر نعم اهلل عليو الظّاىرة والباطنة  ،الٍب ال تع ّد وال ربصى لقولػو تعػاذل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
1
فالشيخ أضبد التّيجاين يقوؿ بأف كل "وعد يف كبلـ اهلل ذبده مقرونا باؼبشيئة إال الشكر"  . 2لقولو
ﭰ ﭱﭲ ﭼ ّ .

 1ؿبمد مشعالو  ،االغَباب عند اإلماـ علي من خبلؿ هنج الببلغة  ،رسالة دكتوراه  ،إشراؼ :عبد القادر داـبي  ،جامعة اغباج ػبضر  ،باتنة اعبزائر ، 2010 / 2009 ،
ص . 216
 2بوقرومة حكيمة  ،دراسة األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرمي  ،ص . 12 ،11
93

تعاذل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ . 3ففي ىذه اآلية دل يقرف اهلل سبحانو وتعاذل الشكر باؼبشيئة اإلؽبيّة ،
بل وعد كل شاكر باؼبزيد من النّعم وأكده ببلـ القسم ونوف التّوكيد .
الشكر ومن دل يدخل يف
الشيخ على ضرورة التزاـ العبد الشكر  ،فيقوؿ  " :أقرب األبواب إذل اهلل باب ّ
كما يؤكد ّ

الشكر دل يدخل " . 4وذلك العتناء اغبق -عز وجل -بشأنو ؛ حيث دل يربطو باؼبشيئة بل من
الزماف على باب ّ
ىذا ّ
ﯸﭼ. 5
ﯹ
ش ّدة اعتنائو بو أ ْف ق ّدمو على اإليباف يف قولو تعاذل  :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
الشكر هلل تعاذل !
الزمن إذل تعلّم ّ
فاهلل -عز وجل -ال يع ّذب اؼبؤمن ّ
الشكور  ،وما أحوجنا يف ىذا ّ
الشر
للردع عن ّ
الرسالة  ،أل ّف "األمر خليق وسفّب اػبّب والنّهي وسيلة ّ
كما قلنا سابقا أ ّف األمر قرين النّهي يف ىذه ّ

وإبعاده أو التّنفّب منو والتّحذير منو ". 6
ومن أمثلة النّهي قولو :

وعزة
حرك لمقتضى حرارة طبعو وظلمة جهلو ّ
شر النّاس منكم أن يبادر إليو بالتّ ّ
تحرك عليو ّ
والحذر الحذر لمن ّ

نفسو .

الشرور يف ال ّدنيا وإتاحة
يؤدي إذل كثرة ّ
شر النّاس ّ
وب ّذر ّ
بالشّر أل ّف ذلك ّ
الشيخ أضبد التّيجاين اؼبتل ّقي من مقابلة ّ

للشيطاف يف التّفريق بْب اؼبسلمْب ونشر العداوة والبغضاء بينهم  ،وىذا ال ينفع اؼبؤمن ال يف دنياه وال يف
الفرصة ّ

الشر باإلحساف أو بالعفو أو
الصحيحة اؼبتمثّلة يف مقابلة ّ
وجو سلوكنا الوجهة ّ
آخرتو  .ويف مقابل ىذا التّحذير ّ
بالتضرع لرفع األذى ألنو الوحيد القادر على ذلك .
وجو إذل اهلل
باإلعراض  ،والتّ ّ
ّ

 1سورة النحل  ،اآلية . 18
 2عبيدة بن سيدي ؿبمد الصغّب  ،ميزاب الرضبة الربانية  ،ص . 66 ، 65
 3سورة إبراىيم  ،اآلية . 7
 4عبيدة بن سيدي ؿبمد الصغّب  ،ميزاب الرضبة الربانية  ،ص . 65
 5سورة النساء  ،اآلية . 147
 6ؿبمد مشعالو  ،االغَباب عند اإلماـ علي  ،ص . 216
94

العامة .
كذلك النّهي يف قولو  :وأح ّذركم أن تتهافتوا في المعامالت
المحرمات شرعا تهافت الجهلة من ّ
ّ
كالغش والتّدليس والكذب يف تقومي
وخاصة يف األسواؽ
احملرمات اؼباليّة
ّ
ّ
فهو وب ّذر وينهي اؼبخاطَب عن الوقوع يف ّ
السبل  ،حٌب ولو
األشباف وما إذل ذلك من األمور الٍب وباوؿ ّٔا العبد إشباع رغباتو وأىوائو يف الغُب مهما كانت ّ

الشرعيّة يف اؼبعامبلت .
كانت يف إسقاط األحكاـ ّ

يضر بو وبأىلو دنيا
وىػذا ّ
يؤدي إذل أضرار تتمثل يف زببّط اقتصادي بالنسبة لل ّدولة  ،وأكل ماؿ حراـ بالنسبة للفرد ّ

الرب وسخطو عن العباد وما يتبع ذلك
وأخرى لقولو " :ما نبت من حراـ فالنار أوذل بو" .كذلك إحبلؿ غضب ّ

من عقاب دنيوي عاجل أو عقاب أخروي آجػل .

الشيخ أضبد التّيجاين كاف ذا طاقة حجاجيّة فاعلة
وخالصة القول :إ ّف طغياف الفعل الكبلمي التّوجيهي يف رسالة ّ

الشيخ يف إقناع اؼبتلقي بػ " التّخلي عن صور االكبراؼ والتّحلي بأساليب الفطرة من عقل وحق "  . 1أل ّف
ساندت ّ

أسلويب األمر والنّهي "نابضاف باإلثارة قادراف على ربريك الوجداف وإحداث ما ينشد اؼبتكلم ربقيقو يف اؼبتلقي " 2من
تغيّب سلوكو إذل األفضل .
السيطرة على ذىن
وقد استعمل ّ
للسيطرة على ؾبريات األحداث  ،و ّ
الشيخ ىذه اآلليّات ػ األمر والنّهي ػ التّوجيهية " ّ

3
اس والعقل الفطري الذي يبيّز
و
اغب
يناقض
ال
دبا
ة
احملاج
"
كذلك
و
.
ىو
اؼبرسل إليو وتسيّب اػبطاب ذباه ما يريده "
ّ
َ
ّ
بْب اؼبفاىيم واألشياء " . 4أل ّف ىدفو ىو تنشئة األفراد تنشئة روحيّة  ،وبناء الشخصيّة اإلسبلميّة اغبقيقيّة  ،وتكريس

االنتماء ال ّديِب فاإلنساف " كياف ووجود قابل ألف يُصطنع ويُبُب لبنة لبنة  ،وجزءا جزءا  .وكما ينمو جسده ذاتيّا ،
السقاية شأهنا شأف اعبسد سػواء بسواء ". 5
للسمو إف ىو ّ
تعهدىا ّ
بالرعاية و ّ
فإ ّف روحو قابلة ّ

 1آمنة بلعلى  ،اإلقناع  :اؼبنهج األمثل للتواصل واغبوار  ،ص . 208
 2سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 153
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 352
 4آمنة بلعلى  ،اإلقناع  :اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 208
 5ؿبمد سعيدي  ،بناء اإلنساف يف الفكر الصويف اإلسبلمي  ،ؾبلة حوليات الَباث  ،ع  ، 2004 ، 1ص 116
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احملرمات  ،وبذلك وب ّقق
السقاية ىي نفسها التّوجيو  ،أي الب ّد من األمر ألداء الواجبات والنّهي عن كل ّ
وّ
الرعاية و ّ

اإلنساف وظائفو العظمى الٍب ُخلق ألجلها  :اػببلفة العمارة  ،العبادة .
عهد )
ـ اإللزامي ــات ( :أفعال التّ ّ

السلوؾ وجهة معيّنة
احتلت ىذه األفعاؿ اإلقبازيّة اؼبرتبة الثّانية يف ّ
الرسالة بعد األفعاؿ التّوجيهيّة أل ّف توجيو ّ
يتطلب التزاما ووعدا من اؼبتكلم حٌب يكوف اإلقناع أسهل والتّأثّب أكرب واالستجابة أسرع .
وىي تعِب إلزاـ اؼبتكلم نفسو بإقباز فعل مستقبلي  ،أي يلتزـ "بفعل شيء ذباه اؼبخاطَب طوعا .وسبثّلو أفعاؿ الوعد

الضماف واإلنذار "  ، 1وىي أفعاؿ زبتلف عن سابقتها الطّلبيّة لكوهنا تتّجو كبو اؼبتكلم  ،يف حْب أف
والوعيد و ّ

متوجهة كبو اؼبخاطَب .
األفعاؿ التّوجيهيّة ّ

فالشيخ أضبد التّيجاين دل يلزـ نفسو بإقباز
الرسالة الٍب بْب أيدينا لل ّدراسة وردت األفعاؿ اإللزاميّة غّب مباشرة ّ ،
ويف ّ
أفعاؿ الوعد والوعيد بل يَعِد اؼبتلقي بأ ّف اهلل سبحانو وتعاذل ىو اؼبنجز وعػده .
وقد جاءت ىذه األفعاؿ على شكل مدح للفاعل يف األوامر أو عقاب لو يف النّواىي أو إظهار العاقبة يف األخّب بعد

الَبؾ يف األمور اؼبذمومة " . 2
ذكر األمر أو النّهي "وىذه األمور دالة على طلب الفعل يف األمور احملمودة  ،وطلب ّ
فهي إذف ذات طاقة حجاجيّة تعضد األفعاؿ الكبلميّة التّوجيهيّة وتساند اؼبتكلم لتحقيق ىدفو ،يقوؿ (أوستْب):

كبث اآلخر أو نقنعو أو قبعلو يطيع أو يعتقد يف
"هبوز إيقاع التّهديد أو التّخويف  ...يف اغباالت الٍب يبكن فيها أف ّ

أمر ما ". 3

الشيخ أضبد التّيجاين :
ومن أمثلة ذلك يف رسالة ّ
شكاية واعترف بعجزه وضعفو لرفع اهلل عنو ضرر الخلق  ،أو
ضرع وال ّ
الوعد يف قولو  :إنّو لو فزع إلى اهلل بالتّ ّ
الصبر الجميل .
وإما أن ينزل عليو اللطف العظيم أو ّ
يشغلهم بشاغل يعجزون عنو ّ

 1بوقرومة حكيمة  ،دراسة األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرمي  ،ص . 16
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 16
 3أوستْب  ،نظرية أفعاؿ الكبلـ  ،تر  :عبد القادر قنيِب  ،إفريقيا للشرؽ  ،اؼبغرب  ،د.ط  ، 1990 ،ص . 137
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الصادؽ  .فمن اجتنب
وىنا يتمثّل الوعد الذي يغري اؼبتلقي بالفعل  ،بل يدفعو إليو دفعا طمعا يف نيل ىذا الوعد ّ

شرىم
ّ
ضرع  ،رفع اهلل عنو أذى اػبلق وكفاه ّ
الشر ودل يقابلو باؼبثل وعبأ إذل اهلل  -سبحانو وتعاذل -بالشكوى والتّ ّ

يقػوؿ تعػاذل  :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ . 1وذلك بشغلهم دبصائب تنزؿ عليهم  ،أو يلطف بو فيكوف األذى
الصرب فيصرب على أذى غّبه دوف عذاب أو أدل  ،وىذا ىو الوعد .
الشر أقل وقعا عليو  ،أو يلهمو ّ
و ّ
شره وأنزؿ بك لطفا
كأ ّف اهلل ىو القائل  :أحسن ؼبن ظلمك أو اعف عنو أو أعرض عنو  ،أرفع عنك أذاه وأكفيك ّ
عظيما وصربا صبيبل  .وما أحوجنا اليوـ إذل إقباز ىذه األفعاؿ حٌب كبظى بدفاع اهلل عنّا وال نتوذل ذلك بأنفسنا

!

يقوؿ تعاذل  :ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ. 2
مرة إلى مائة فمن فعل ذلك
كذلك الوعد يف قولو  :ويتلو بهذه النّـيّة ما قدر عليو من الفاتحة من ّ

كتبو اهلل

الصادق .
شاكرا وكان ثوابو المزيد من نعمو على قدر رتبتو بحسب وعده ّ

الشكر ويعده بالثّواب اعبزيل  ،فمن يشكر اهلل باللساف ويكثر من تبلوة الفاربة بنيّة
فالشيخ ىنا يبدح الفاعل لفعل ّ
ّ
الشكر  ،كتبو اهلل من الشاكرين .
اغبمد و ّ
الشكر أل ّف ذلك ينزؿ العبد منزلة عظيمة عند اهلل -عز وجل-
وىذا اؼبدح والوصف يثّب النّفوس والقلوب إلقباز فعل ّ
قليل من يدركها  ،لقولو تعاذل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ. 3
وليس ىذا فحسب بل ىذا الفعل ػ الشكر ػ يكوف سببا يف زيادة النّعم لقولو تعاذل :

ﭽ ﭰﭱ

4
الصادؽ ! وعد بزيادة النّعم من عند قادر قدير جواد كرمي  ،مالك اؼبلك
الوعد
ىذا
أعظم
فما
.
ﭲﭳ ﭼ
ّ

 1سورة الزمر  ،اآلية 36
 2سورة اغبج  ،اآلية 38
 3سورة سبأ  ،اآلية . 13
 4سورة إبراىيم  ،اآلية . 7
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ؿبرض شديد إلقباز ىذا الفعل
َ
وم ْن بيده خزائن السموات واألرض  ،فتخيُّل ىذا الثّواب ومقداره دافع قوي بل ّ

السلوؾ .
والتزاـ ىذا ّ

ش ّر منو على النّاس سلّطهم اهلل عليو من
ّأما من أمثلة الوعيد نذكر قولو  :فمن تمنّى بقلبو أو أراد تحريك ال ّ

وجو ال يقدر على دفعهم .

وقوتو بأ ّف اهلل  -سبحانو وتعاذل -
الشّر ّ
وىذا هتديد صريح وزبويف ؼبن قابل ّ
بالشّر  ،وهنض ينتصر لنفسو حبولو ّ
يسلّط عليو شرورا أكثر وأذى أكرب من النّاس ال يستطيع دفعو  ،بل ال يقدر على العيش ىنيئا بسببو  .وىذا ما هبعل
العاقل الكيّس يتجنّب ىذا الفعل خوفا من ىذا الوعيد الذي ال حوؿ وال ّقوة لو على دفعو .
ش ّر من الخلق ،
ش ّر بهذا وإن كان مظلوما فاضت عليو بحور ال ّ
كذلك ذكر العقوبة يف قولو  :فإ ّن المبادر لل ّ
يستح ّق الهالك بو في ال ّدنيا واآلخرة  ،وتلك عقوبتو إلعراضو عن جناب اهلل .

رب ينصره  ،وإذا دعاه
الشيخ أضبد التّيجاين عقوبة اؼببادر ّ
يوضح ّ
ّ
للشّر حٌب وإ ْف كاف مظلوما  ،أل ّف اؼبظلوـ لو ّ

استجاب لدعوتو لقوؿ رسوؿ اهلل " : وات َِّق دعوة اؼبظلوـ فإنّو ليس بينها وبْب اهلل حجاب " .1و ّأماّ إذا أعرض عن
الشّر والفتنة  ،وىلك يف ال ّدنيا واآلخرة .
مواله وانتصر لنفسو بنفسو عوقب بالغرؽ يف حبور ّ
يغّب سلوكو بااللتجاء إذل اهلل يف كل صغّبة وكبّبة
وىذه العقوبة تن ّفر اؼبتل ّقي من ىذا الفعل خوفا من وقوعها  ،وذبعلو ّ

الَببوي واألخبلقي لئلنساف .
 ،وىذا ىو مراد ّ
الشيخ من خطابو الذي يرّكز فيو على البعد الروحاين و ّ

وخالصة القول :إ ّف الوعد والوعيد "يهدؼ إذل اإلصبلح وإيقاظ العقوؿ  ،ولو مقاصد تتمثل يف التّأثّب على

2
الشيخ أضبد التّيجاين يف رسالتو عن قصد
أفكار اؼبتل ّقي وأفعالو وجعلو ىبضع ألوامر اهلل ونواىيو "  .وقد استعملو ّ

ووعي كبّب؛ ألف الوعد يدفع باؼبتلقي للقياـ بالفعل طمعا يف الفوز بو  ،والوعيد كذلك يدفع باؼبتلقي الجتناب الفعل
خوفا منو .

 1اإلماـ النّووي  ،رياض الصاغبْب  ،ص . 74
 2حكيمة بوقرومة  ،دراسة األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرمي  ،ص . 17
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السيء اؼبذموـ يعِب تغيّب سلوكو لؤلفضل واألحسن  ،وىذا ىو مراد
وقياـ اؼبخاطَب بالفعل احملمود واجتناب الفعل ّ

الشيخ وىدفو الذي يسعى إليو دائما .
ّ

ـ اإلخباريّـ ــات :
الشيخ أضبد التجاين بعد التّوجيهيّات واإللزاميّات ،وىذا أمر طبيعي ألف توجيو
احتلت اؼبرتبة الثالثة يف رسالة ّ

متنوعة يستلزـ ّأوال وقبل كل شيء إخباره باألمر الذي هبهلو وإشراكو يف
اؼبتلقي وجهة معيّنة وااللتزاـ كبوه بوعود ّ

اغبجة على اؼبنكر أف
صميم القضيّة ّ
اؼبعرب عنها .ؽبذا فاإلخباريّات تنسجم مع "منطق التّل ّقي حيث تقتضي إقامة ّ
يعرؼ ّأوال  ،وىنا يتح ّقق قانوف اإلفادة ،الوسيلة اؼبنطقيّة "

1

الٍب تسبق أو تعقب األوامر والنّواىي أو التّوبيخ

والتّقريع .

يتوسل ّٔا اؼبتلقي لضماف إقباز الفعل  ،أي أف القياـ بالفعل يكوف مرتبطا " دبدى
إذف الب ّد من معطيات إخباريّة ّ

اغبجة البالغة يف اإلقناع والتّأثّب معا
ّقوة القاعدة االستدالليّة من ضامن (ثواب اهلل أو عقابو) وسند (اآلية) ليقيم ّٔا ّ
وضبل اآلخر على القياـ بالفعل ". 2

الصابرين الذي
ففي قوؿ ّ
الرسالة  :وأما ثواب اآلخرة فبالفوز بما ال غاية لو من ثواب ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يف ّ
وعده اهلل تعالى .

قاؿ سبحانو وتعاذل  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ .3وقػولو أيضا  :ﭽ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ  4وقاؿ تعاذل حاكيا عن نبيو يوسف عليو الصبلة والسبلـ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

 1آمنة بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 212
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 229
 3سورة األعراؼ  ،اآلية . 137
 4سورة األنفاؿ  ،اآلية . 46
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ .1وقػاؿ تعالػى :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ.2
الصرب على أذى النّاس إذل أف يرد عليو الفرج من اهلل تعاذل وغايتو يف ذلك ضبلو على فعل
ّ
يوجو اؼبتلقى إذل ّ
فالشيخ ّ

ما أمره بو  .ولضماف إقباز ىذا الفعل التّوجيهي ق ّدـ معطيات إخباريّة عن الذين فازوا فوزا عظيما جزاء صربىم كفوز
السبلـ  -بعد
اليهود بوراثة األرض بعد غرؽ فرعوف الذي أذاقهم ّ
شر العذاب  ،كذلك فوز سيّدنا يوسف  -عليو ّ
صربه على أذى إخوتو وعلى عذاب السجن بالنّبوة واغبكم .

3
السابقة
فهو بذكر ىذه اإلخباريّات يسعى إذل "تثبيت ّ
اغبجة بطريقة تفيد تقرير اغبقائق "  .فاؼبذكوروف يف اآليات ّ

الصرب ففوزىم نتيجة حتميّة ال مناص عنها  .وقد تسعى
من الفائزين حقيقة واقعة  ،وكل من نَػ َه َج نَػ ْه َجهم يف ّ

اإلخباريّات إذل"اإلفهاـ وتوضيح بعض الظّواىر ضمنيّة كانت أـ تصروبيّة " ، 4أو إذل الوصف كذلك .

حركو عليهم لغيبتهم عن
شر عليهم إال صورة ال ّ
العامة ال يرون في تحريك ال ّ
ففي قوؿ ّ
الشيخ  :إ ّن ّ
شخص الذي ّ
شرور بحولهم واحتيالهم وصولة سلطان
اهلل  -سبحانو وتعالى  -وعن غالب حكمو فنهضوا في مقابلة ال ّ
وحبسوا في سجن العذاب على تعاقب الدىور.
نفوسهم  ،فطالت عليهم مكابدة ال ّ
شرور ُ
الشّر حبولو واحتيالو  ،وذلك الستحضار صورة فبكنة ؼبخاطَبو ذبعلو يتخيّل
الشخص الذي ينهض ؼبقابلة ّ
يصف حالة ّ
وبالشتم أو حٌب ؿباولة القتل  ،وكل ما يبكن
بالضرب ّ
يتعرض لو ّ
تلك ّ
الصورة الفظيعة بأنّو يف سجن  ،وكل َم ْن فيو ّ

تصوره .
ؼبخيّلة اؼبتلقي ّ

 1سورة يوسف  ،اآلية . 90
 2سورة النحل  ،اآلية . 126
 3حكيمة بوقرومة  ،دراسة األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرمي  ،ص . 17
 4آمنة بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 231
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الشيخ أضبد التّيجاين أف هبعل األفعاؿ الكبلميّة اإلخباريّة "ذات ّقوة إوبائيّة
الصور اؼبتخيّلة استطاع ّ
فعن طريق ىذه ّ
1
الشيخ ويرتفع عن
وفعالة يف رسم اؼبشهد الذي يوقػظ اإلحساس وينبّو اؽبمم "  .ليعلو اؼبتلقي حيث أراد ّ
وإغرائيّة ّ ،

سفاسف األمور .

اؼبرجو لتحقيق اؽبدؼ "  ، 2اؼبتمثّل يف تغيّب الفرد من مسلم عدواين
السلوؾ ّ
فالوصف ىنا "يومئ إذل الفعل اؼببتغى و ّ
يظلم غّبه إذل مسلم حقيقي يَبفّع عن إذاية اػبلق ويصرب عن شرورىم طمعا يف مرضاة اهلل ورسولو .

ـ التصريحيّ ــات :
الشيخ أضبد التّيجاين حيث بلغت شبانية عشر (  )18فعبل كبلميّا  ،وىو عدد قليل
الرابعة يف رسالة ّ
احتلت اؼبرتبة ّ

يوجو
مقارنة باألفعاؿ الكبلميّة التّوجيهيّة أل ّف ّ
الشيخ ليس يف معرض هتنئة أو تعزية أو ما إذل ذلك  ،بل ىو معلّم ّ

تبلميذه الوجهة الٍب يريد من خبلؿ إقناعهم باغبجج واألدلة العقليّة الٍب تضمن تغيّب سلوكهم دوف إكراه أو قسر.

الشيخ
الرسالة يف ذكر ّ
إ ّف التّصروبيّات تقتضي التّصريح والتّعبّب عن حالة سيكولوجيّة (نفسيّة) معيّنة  ،وقد وردت يف ّ

لل َكيّْس العاقل مورد مدح وإعجاب ألنو استطاع " أف هبعل اعبسد والروح يتواكباف ويسانباف يف عملية ذبسيد

اغبقائق الروحيّة " . 3من خبلؿ رؤيتو ألذى النّاس ابتبلء وؿبنة من اهلل  -سبحانو وتعاذل  ، -وىي رؤية باطنيّة روحيّة
الشيخ ىنا ىو تفاعل الظاىر والباطن (اعبسد
ذبسدت عمليّا يف اإلعراض عنهم وعدـ مقابلتهم باؼبثل  .ومراد ّ
ّ
تطوري وتق ّدمي دبا يضمن إصبلح آّتمع إصبلحا بنيويّا .
السلوؾ يف ّاذباه ّ
وّ
الروح) يف اغبياة اليوميّة  ،وتغيّب ّ

تحركوا لو بو  ،رآه تجلّيا
الشيخ أضبد التّيجاين  :فإ ّن الكيّس العاقل إذا
انصب عليو ال ّ
يقوؿ ّ
ّ
شر من النّاس  ،أو ّ
الرجوع إلى اهلل
إلهيّا ال قدرة ألحد على مقاومتو إال بتأييد إلهي  ،فكان مقتضى ما دلو عليو علمو وعقلو ّ
التضرع واالبتهال لديو واالعتراف بعجزه وضعفو .
بالهرب وااللتجاء إليو وتتابع
ّ

 1ؿبمد مشعالو  ،االغَباب عند اإلماـ علي  ،ص . 201
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 201
 3عبد اغبفيظ غرس اهلل  ،التصوؼ اإلسبلمي والغّبية  ،ؾبلة حوليات الَباث  ،ع ، 2005 ، 4ص . 41
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در الكيّس
إف مدح ّ
الشيخ لل ّكيّْس العاقل وإف دل يكن ظاىرا فهو يفهم ضمنيّا من خبلؿ الكبلـ ،فكأنّو يقوؿ  :هلل ّ
الشر من النّاس رآه ذبليا إؽبيّا  .واؼبدح ىنا فعل إقبازي ذو طاقة حجاجيّة قويّة تغري
العاقل الذي إذا
انصب عليو ّ
ّ
الشيخ  .وألجل ربقيق ذلك وباوؿ تغيّب سلوكو دبا يناسب
اؼبتلقي وتثّبه أل ْف يكوف ىو الكيّس العاقل الذي قصده ّ

ذلك .

السعيد الذي إذا ُسلب نعمة من نعم اهلل يف الدنيا رآىا بعْب قلبو مصيبة وقعت على
كما مدح ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ّ

فيتذمر
فعلة معيّنة  ،فينتبو من غفلتو ويتوب عن فعلو رجاء مرضاة اهلل ودل ينظر إليها بعْب رأسو  ،بأنّو ُحرـ نعمة ما ّ
ويتش ّكى وبذلك ىبسر دنيا وأخرى .

السعيد اؼبتي ّقن لكل ما يصيبو فيذ ّكره باهلل ويُرجعو إليو  ،وليس غافبل
ّ
فالشيخ ىنا يقوؿ للمتلقي  :حبّذا تكوف ىذا ّ

والسعيد إذا وقع في شيء من ىذه األمور ،يرى عن قريب تعجيل
تائها  ،ضائعا يف اغبياة الدنيا ؛ حيث يقوؿ ّ :
العقوبة  ،ويرى التّنبيو في قلبو من اهلل أ ّن ىذه المصيبة وقعت على تلك الفعلة .

السعيد) جاء غّب مباشر الستثارة انتباه اؼبخاطَب وإيقاظ عقلو وربريك نبّتو
فالفعل الكبلمي ىنا (حبّذا تكوف ىذا ّ
للسعداء .
شقي وسعيد  ،فطوىب ّ
للوصوؿ إذل ىذه ال ّدرجة العظمى عند اهلل وىي ّ
السعادة أل ّف النّاس بْب ّ

ـ اإلدالئيّ ـ ــات :
الشيخ أضبد التّيجاين حبضور بلغ تواتره أربعة
احتلت اإلدالئيّات اؼبرتبة األخّبة يف ترتيب األفعاؿ الكبلميّة يف رسالة ّ

الشيخ ونواىيو الٍب ىي يف اغبقيقة
عشر (  )14فعبل كبلميا  ،وردبا ىذا يعكس قلة اؼبخاطَبْب الذين يبتثلوف أوامر ّ
وهبسدوف اغبقائق الروحيّة فعليّا يف الواقع اؼبعِيش أل ّف ذلك صعبا ج ّدا إال على من أراد وجو اهلل
أوامر اهلل ونواىيو ،
ّ
َ
بإخبلص وصدؽ .
الرسالة يف قوؿ
إف اإلدالئيّات تعمل على مطابقة احملتوى القضوي للخطاب مع العادل اػبارجي  ،وقد وردت يف ّ

خولو اهلل نعمة  ،أن يم ّد يده بها فيما ال يرضي اهلل مثل شراء الخمر والوقوع في
ّ
الشيخ  :وأح ّذركم لكل من ّ
والسلطنة  ،أو في طلب إذاية
ّ
الرياسة ّ
الربا  ،أو صرفها في وجوه طلب ّ
الزنا  ،وم ّد اليد بها في المعاملة في ّ
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المسلمين  ،من سفك دمائهم نهب أموالهم أو ىتك حريمهم  ،أو بإذايتهم ولو بأقل قليل  ،فإ ّن الفاعل
لهذه األمور بما أنعم اهلل عليو  ،مستح ّق لسلب النّعمة من اهلل  ،مع ما يُعرض لو من مقت اهلل وغضبو .
ِ
ّْع ُم
الفعل الكبلمي ىنا الذي قصده ّ
الشيخ ىو التّحذير من استغبلؿ ن َع ِم اهلل يف معصيتو أل ّف ذلك إٍب كبّب  ،والنػ َ

بالشكر لقولو تعاذل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ.1
هبب أف تُقابل ّ

الربا يف اؼبعامبلت اؼباليّة  ،وسفك الدماء وهنب األمواؿ وىتك اغبرمي  ،أل ّف
ٍب يُعلن ربذيره من شراء اػبمر و ّ
الزنا  ،و ّ

الرب ومقتو الذي وبتّم وقوع العقاب  ،والذي قد يكوف فرديّا أي على
مقارفة ىذه اؼبمارسات يستوجب غضب ّ
عامة  ،وما حدوث اغبروب والزالزؿ والفيضانات إال دليل على ذلك .
األمة ّ
الفرد فقط أو صباعيّا على ّ

وتكمن قوة األفعاؿ اإلدالئيّة يف مطابقتها للعادل اػبارجي  ،أي عندما نتكلم نفعل ،فالقوؿ ىو نفسو الفعل ،
الرسالة فإ ّف فِ ْعلَهم يتجلى حقيقة يف الواقع
ّ
فالشيخ أضبد التّيجاين ؼبّا ح ّذر ـباطبيو من اقَباؼ اؼبعاصي اؼبذكورة يف ّ
الشيخ ىنا تغيّب الواقع االجتماعي إذل األحسن
الربا والقتل والسرقة والقذؼ  ...وقصد ّ
بتجنّب اػبمر و ّ
الزنا و ّ

غّب اؼبتكلم العادل عرب كلمات ". 2
"فباستعماؿ اإلعبلنات  ،يُ ّ

الشيخ اغبجاجيّة  ،وبراعتو يف إنتاج خطاب لو فعل إقناعي وتأثّبي على اآلخر من خبلؿ وعيو
وىنا تظهر مقدرة ّ

الكامل ّٔدفو وقصده والتّخطيط ال ّدقيق لتحقيق ذلك واالختيار احملكم لؤلفعاؿ الكبلميّة الٍب زبدـ غايتو اغبجاجيّة .
فَبتيب اإلدالئيات يف األخّب لو طاقة حجاجية ؽبا قوهتا اؼبؤثّرة أل ّف فيها يطابق ال َقو ُؿ ِ
الف ْع َل وال يبكن ربقيق ذلك
ّ
ّ
ْ
ّ
السلوؾ وتَػ َوافَق
السلوؾ الظّاىري توجيها يناسب ّ
الروحية الٍب ينشدىا ّ
الَببية ّ
الصويف  ،فإذا ًَبَّ تغيّب ّ
إال بعد توجيو ّ
ِ
الشيخ أضبد التّيجاين ،
الصويف الذي يبثّلو ّ
الظّاىر مع الباطن طابق ال َق ْو ُؿ الف ْع َل يف العادل اػبارجي  ،وىذا ىو النّظاـ ّ
الروحيّة األنبيّة يف كل فعل  ،وأضفى عليها معُب جوىريّا يف رؤية العادل
" نظاـ عرفاين سلوكي أعطى للحاجات ّ
وتصور اغبياة االجتماعية ". 3
ّ

 1سورة الرضبن  ،اآلية . 60
 2جورج يوؿ  ،التداولية  ،ص . 89
 3عبد اغبفيظ غرس اهلل  ،التصوؼ اإلسبلمي والغّبية  ،ص . 37
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الرسالة ؽبا ّقوة حجاجيّة " تكمن يف األثر الذي يتولّد من القوؿ
وخالصة القول :إف األفعاؿ الكبلميّة اؼبوظّفة يف ّ

1
ردة الفعل الواقعة أو اؼبفَبضة للمتلقي الذي يبثّل الطّرؼ الثّاين اؼبشارؾ واحملاور ،
"  .وىذا األثر يتجلّى من خبلؿ ّ

الشيخ يبكن اعتباره حوارا مع ـبتلف أصناؼ اؼبخاطَبْب أل ّف ىدفو إقناع اآلخر دوف إكراه .
ؽبذا فإ ّف خطاب ّ

إف موضوع اإلقناع ىو فعل الصورة اغبجاجية وغايتها  ،وقد ح ّققت الرسالة ىذا ِ
الف ْعل " بواسطة قوى أفعاؿ الكبلـ
ّ
ّ
ّ
اؼبنجزة من خبلؿ العبارات وما رب ّققو بدورىا من آثار ونتائج مهما كانت صفتها  ،فإ ّف إيقاعها يبقى إقناع اآلخر ،
ليس من باب إحداث الغلبة لطرؼ على حساب اآلخر  ،ولكن من أجل اغبوار والتواصل ". 2

إف ترتيب األفعاؿ الكبلميّة ّٔذا النّمط الذي استنتجناه من عمليّة اإلحصاء (توجيهيات إلزاميات إخباريات ،

الشيخ أضبد التّيجاين يف تَ ْسيِّب اػبطاب وفق غايتو وىدفو  ،حيث تظهر
تصروبيات  ،إدالئيّات) تكشف عن قدرة ّ

توجو سلوؾ اؼبخاطَب وتقنعو بتغيّبه وفق الوجهة الٍب
وتطوره بشكل تدرهبي من أفعاؿ التّوجيو الٍب ّ
سّبورة اػبطاب ّ

الروحيّة يف اغبياة العمليّة ٍب تعقبها أفعاؿ اإللزاـ والوعد ؛ الوعد بالثّواب
أرادىا ّ
الشيخ والٍب تتمثّل يف ذبسيد اغبقائق ّ
اعبزيل من عند اهلل تعاذل ؼبن أقبز ِ
الف ْعل احملمود و َغ َّّب سلوكو  ،والوعيد باؽببلؾ والعقاب ؼبن أىب إال أف يتّبع ىواه
ويغلّب شهوتو عن عبادة ربّو ٍ .ب بعد ذلك أتبعها بأفعاؿ اإلخبار والتّأكيد لتؤّكد على ضرورة إقباز ىذه األفعاؿ
الصويف  ،ولتمنح أفعاؿ التّوجيو قاعدة استدالليّة قويّة  ،كذلك لتؤّكد
واالقتناع بفكر ّ
الشيخ واتّباعو واتّباع طريقو ّ

صبلح ىذا الطّريق وىذه الغاية بتقدمي مباذج حقيقيّة من الواقع كانت سابقة اتّبعت ىذا اؼبنهج ونالت الفوز العظيم

الربح اعبسيم دنيا وأخرى .
وّ

الشيخ عن أملو وسبنّيو لكل ـباطَب أف ينجز األفعاؿ اؼبذكورة حٌب يذوؽ طعم
يعرب فيها ّ
ٍب تلتها التصروبيات الٍب ّ
السعادة الكربى الػٍب يعيشها عباد اهلل اؼبؤمنوف يقػوؿ تعػارل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ّ

 1آمنة بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 211
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 206
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ﭨﭩﭪ

ﭚ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ. 1

ٍب يف األخّب جاءت اإلدالئيّات لتعلن عن أفعاؿ مطابقة للعادل اػبارجي  ،ولتُ ّبْب مدى تأثّبيّة الفعل اإلقبازي " إذا

تطابق األثر النّهائي أو النّتيجة النّهائية مع الغرض اؼبنشود "  ، 2واؼبتمثّلة يف زبليق اغبياة الفرديّة واعبماعيّة من خبلؿ

الَببوي واألخبلقي
الروحاين  ،و ّ
" إحياء ال ّدين يف النّفوس  ،وإصبلح معايب آّتمع يف صورة ترّكز على البعد ّ

مو بو كقيمة روحانيّة وأخبلقيّة ما
الس ّ
لئلنساف  ،دوف أي إنباؿ ألبعاده األخرى  ...من أجل النّهوض باإلنساف و ّ
فتئت اغبضارة اؼبعاصرة تفقدىا أو تسّب كبو تبديدىا". 3

الشيخ وإف حضر بعضها بشكل أقوى
الرسالة يف إقناع اؼبتل ّقي بأفكار ّ
إذف تتعاوف األفعاؿ الكبلميّة اغباضرة يف نص ّ

فاؼبتمعن يف تشكيبلت اػبطاب هبد أف ىذه األفعاؿ " تشتغل بشكل تساندي وتدفع كلها كبو مقصد
من اآلخر ،
ّ
الشريعة لو ". 4
مركزي  ،وىو تغيّب اؼبتلقي كبو الكماؿ الذي ارتضتو ّ

الشيخ أضبد التّيجاين دليل على اغبركة واغبيوية أل ّف ِ
الف ْعل ال يعرؼ
إ ّف اغبضور اؼبكثّف لؤلفعاؿ الكبلميّة يف رسالة ّ
ّ

الزمن واغبدث خببلؼ االسم الذي ىبلو من عنصر الزمن ". 5
الثّبات حيث يدخل فيو " عنصر ّ
وىذا التغّّب والتحوؿ الذي يتميز بو ِ
الف ْعل يعضد الطّاقة اغبجاجيّة للخطاب  ،ويساند اؼبتكلم
ّ
ّ

الشيخ أضبد
– ّ

التنوع يف
التّيجاين – ويناسب التّغيّب يف سلوؾ اؼبخاطَب الذي يسعى إليو ّ
الشيخ  ،وليس ىذا فحسب بل إ ّف ّ

 1سورة يونس  ،اآلية . 64 ، 63 ، 62
 2فاف دايك  ،النص والسياؽ  ،ص . 237
 3عبد القادر تومي  ،التصوؼ وآّتمع  ،ص . 165
 4ؿبمد بازي  ،تقاببلت النص وببلغة اػبطاب  ،ص . 58
 5أماين سليماف داوود  ،األسلوبية والصوفية  ،دراسة يف شعر اغبسْب بن منصور اغببلج  ،دار ؾبدالوي ،عماف  ،األردف  ،ط 2002 ، 1ص . 102
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الشيخ أيضا يف حجاجو
الرسالة مابْب اؼباضي واؼبضارع واألمر يق ّدـ طاقة حجاجيّة إضافيّة تدعم ّ
األفعاؿ اؼبوظّفة يف ّ

وجو إذل غاية واحدة ىي اإلقناع أو اغبمل على اإلذعاف ". 1
 ،حيث "تدفع إذل إثارة اؼبشاعر وشحنها وتُ ّ

وذلك ؼبا يضفيو تنوع ِ
الف ْعل على اػبطاب من حركيّة وحيويّة بانتقالو من األمر إذل اؼباضي إذل اؼبضارع ليجعل من
ّ

السأـ
للرسالة " تأثّبيّا يستجلب النّفوس ويستهويها أل ّف النّمط الفعلي الواحد من شأنو أف ّ
ّ
اعبو العاـ ّ
يؤدي إذل ّ
واؼبلل  ،ومن ٍَبَّ النّفور من ظباع القوؿ ". 2

الرسالة :
ّ
ويبْب اعبدوؿ التّارل زمن األفعاؿ يف ّ
الماضي

المضارع

األمر

75

74

81

يؤدي إذل تباين واختبلؼ يف األغراض كما نبلحظ تقاربا كبّبا بْب
من خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ تباين األفعاؿ وىو ما ّ
عدد األفعاؿ دبختلف أزماهنا  ،ويبكن تفسّب ذلك كما يلي:

الرسالة مثل (واسألوا  ،واصبروا  ،فليدافع ،فليفعل ويكثر  ،فليأخذ ،
إف طغياف األفعاؿ األمريّة الطلبيّة يف ّ

الشيخ أضبد التّيجاين بلفت انتباه اؼبتلقي من أجل
تجنبوا  ،أطيعوا  ،اسمعوا  )...وتوظيفها بكثرة دليل على اىتماـ ّ
ربوؿ وجهتو
شحذ ذىنو وتفكّبه ّ
للَبكيز يف ظباع ما يُقاؿ لو  ،وىدفو يف ذلك " توجيو اؼبتلقي كبو نتيجة معيّنة أو ّ

عنها " . 3ىذا من جهة  ،ومن جهة أخرى فإ ّهنا – األفعاؿ األمريّة – تدؿ على تنفيذ اؼبخاطَب بعض األفعاؿ يف
اؼبستقبل  ،أل ّهنا تعرب عن رغبة ِ
الشيخ أضبد التّيجاين – يف أف تؤخذ إرادتو الٍب انطوى عليها خطابو على
اؼبرسل – ّ
ّ
4
ِ
اؼبرسل إليو مستقببل .
السبب الرئيس أو ال ّدافع اغبقيقي يف الف ْعل الذي سوؼ يأٌب بو َ
أ ّهنا ىي ّ
 1ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 127
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 127
 3ؿبمد طروس  ،النظرية اغبجاجية من خبلؿ الدراسات الببلغية واؼبنطقية واللسانية  ،دار الثقافة  ،اؼبغرب  ،ط ،2005 ، 1ص . 94
 4ينظر  :عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 337
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متلق خارل
يوجو إذل ٍّ
الرسالة يبدو غريبا يف البداية  ،بسبب أ ّف األمر ال ّ
إف احتبلؿ األفعاؿ األمريّة اؼبرتبة األوذل يف ّ

يوجو اؼبتلقي إذل االئتمار بأوامر اهلل واالنتهاء عن نواىيو  ،وىو ما
ال ّذىن إال أف ىذه الغرابة تزوؿ ؼبَّا نعرؼ أ ّف ّ
الشيخ ّ
يعرفو كل مسلم ومن ٍَبَّ فهو ليس خارل ال ّذىن .
أما فيما ىبص الفعل اؼباضي فقد جاء بعد األفعاؿ األمريّة بتواتر بلغ  75فعبل  ،وىو الفعل

يعرب عن
" الذي ّ

1
الشيخ الستعادة اؼباضي وربط اؼبخاطَب دبرجعيّتو اإلسبلميّة الٍب قد
زمن وحدث ثبتا يف اؼباضي"  ،وقد استخدمو ّ

الشرعي عن ال ّدعوة ؽبا ،
يتن ّكر ؽبا بدعوى العوؼبة والتكنولوجيا  ،وتذكّب بأوامر اهلل ونواىيو الٍب ىي سابقة يف الوجود ّ
فالشيخ يدعو إذل إحياء ال ّدين وذبسيده يف اغبياة العمليّة  .إضافة إذل ذلك فإ ّف اؼباضي يُفيد تقرير اغبقائق  ،وقد
ّ

الشيخ أضبد التّيجاين ليفيد اؼبتلقي دبعرفة حقائق وقعت سابقا ُرب ّفزه على تغيّب سلوكو بناءً عليها  .مثل توظيفو
وظّفو ّ

للصرب على
لقصة سيّدنا يوسف -عليو السبلـ  -وتبياف صربه على اؼبكاره الٍب جلبت لو الفوز  ،ليدعو اؼبخاطَب ّ
ّ
األذى وانتظار فرج اهلل .

أما اؼبضارع فقد جاء مساويا -تقريبا -للفعل اؼباضي فبل يقل عن ىذا األخّب إال بفعل واحد فقط  ،أي بعدد
( )74فعبل  .واؼبضارع – كما ىو معلوـ – يدؿ على "التّجدد يف اغبدث مع اإلشارة إذل استمراريّة ىذا اغبدث إذ

أ ّف الفعل اؼبضارع يفيد معُب االستمرار واالمتداد ".2

الزماف واؼبكاف إذل كل اؼبخاطَبْب ؛ فهو
يدؿ على دعوتو
الشيخ لو ّٔذا التّواتر ّ
ومن ٍَبَّ فتوظيف ّ
اؼبستمرة واؼبمت ّدة عرب ّ
ّ

متلق هبد نفسو
القراء  ،ومن َشبَّة فكل ّ
يتوجو برسالتو إذل الذين عايشوه  ،إال أنّو يف عمومو ّ
وإف كاف ّ
موجو إذل كل ّ

الشريعة ومبادئها ومقاصدىا وىي
الشيخ أضبد التّيجاين " استند إذل روح ّ
الرسالة  ،وذلك أل ّف ّ
معنيّا بكل كلمة يف ّ
صاغبة للنّاس يف كل زماف ومكاف" 3ىذا من جهة .

 1أماين سليماف داوود  ،األسلوبية والصوفية  ،ص . 104
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 104
 3ؿبمد بازي  ،تقاببلت النص وببلغة اػبطاب  ،ص . 45
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الشيخ أل ّف
ومن جهة أخرى فالفعل اؼبضارع ّ
يدؿ على ضرورة استمراريّة اؼبتلقي يف تغيّب سلوكو لؤلحسن وفق ما أراده ّ

ألهنا سبثّل الغاية والوسيلة يف آف
الرحى ّ
يؤدي ّ
ذلك ّ
بالضرورة إذل الوصوؿ إذل تقوى اهلل وىي مدار العمل وقطب ّ

ألهنا منتهى العبادة ". 1
واحد ؛ " فهي وسيلة إلرضاء اهلل وغاية ّ

الشيخ جعل اػبطاب أكثر حيويّة وفعاليّة يغري اؼبتلقي
وخالصة القول  :إف طغياف األفعاؿ على األظباء يف رسالة ّ

بالتّفاعل معو ويثّبه لكي يكوف أىبل للتّغيّب اإلهبايب البنّاء

التنوع يف األزمنة جعل النص يبدو نسيجا من األحداث اؼبتعاقبة من األمر والتّوجيو ولفت االنتباه إذل
كما أف ّ

استعادة اؼباضي اإلسبلمي والتّفاعل معو والتّأكيد عليو إذل دعوة لبلستمرار واؼبواصلة " ذبعل اؼبسلم يساىم مثل غّبه

يف بناء آّتمع اإلنساين وذبلب لو اؼبنفعة وترتقي نيّتو حٌب تشرؼ على أفق الكماؿ العقلي ".2

الرسالة ّٔذا التّمازج بْب األفعاؿ (أمر  ،ماض  ،مضارع) يتناسب مع اؼبنطق العقلي  ،إذ األمر يرتبط
وورود خطاب ّ

باغباضر ،واغباضر مبُب على اؼباضي " يف كل ما ينتاب اإلنساف من حوادث  ،وال يكوف التّكيّف إال دبراعاة ما سبق

السبل ". 3
ؼبن أراده إهبابيّا ،ومن أراده سلبيّا تن ّكب اؼباضي يف اغباضر ّ
فتفرقت بو ّ

كذلك فإف ىذا التّسلسل يف األغراض يوحي باؼبنطقيّة يف التّعامل مع النّفس البشريّة من أجل إقناعها والتّأثّب فيها
وتغيّب سلوكها يف العادل اػبارجي .

ب ـ التكـ ـ ـرار :
الصلة الوثقى باإلقناع ألنّو يبثّل رافدا أساسيّا من روافد اغبجاج يدعم اغبجج
إ ّف التّكرار من الوسائل اللغويّة ذات ّ

والرباىْب الٍب يق ّدمها اؼبرسل لفكرة ما أو قضيّة ما وىذا يعِب أ ّف التّكرار يق ّدـ طاقة حجاجيّة إضافيّة "ربدث أثرا
 1ؿبمد مشعالو  ،االغَباب عند اإلماـ علي  ،ص . 208
 2آمنة بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 232
 3ؿبمد مشعالو  ،االغَباب عند اإلماـ علي  ،ص . 209
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فعاؿ يف إقناعو أو ضبلو على اإلذعاف ؛ ذلك أ ّف التّكرار يساعد ّأوال على التّبليغ
جليبل يف اؼبتل ّقي وتساعد على كبو ّ

الرأي أو الفكرة يف األذىاف ". 1
واإلفهاـ  ،ويعْب اؼبتكلم على ترسيخ ّ

ِ
كرر لفظا أو فكرة أدرؾ اؼبتلقي مرماىا  ،وفهم مقصدىا ورسخت يف ذىنو ومن شبّة يتبنّاىا
من ذلك أ ّف اؼبرسل إذا ّ
مقتنعا ّٔا  ،وقد يتجاوز ذلك إذل تغيّب سلوكو تبعا ؽبا .

الشكل وتكرار اؼبضموف ولكل منهما أنواع خاصة بو ،
والتّكرار نوعاف كما ذكرنا يف الفصل النّظري ؛ تكرار ّ
وسنفرد كبل منهما على حده .

شكـ ــل :
ب ـ  1ـ تكـ ـرار ال ّ
فتحصلنا على
الشيخ أضبد التجاين ؼبعرفة مدى حضور كل نوع
الشكل يف رسالة ّ
حاولنا تتبّع أنواع تكرار ّ
ّ

اعبدوؿ التارل :

نـوع التّكــرار

نسبة الحضـ ــور

اؼبكرر بذاتو (الكلمة نفسها)
تكرار ّ

52

مادة واحدة
تكرار يف ىيئة عنصرين من ّ

35

الَبكيب
تكرار بتغيّب ّ

16

بالشكل  ،إال أنّنا
اػباصة ّ
يتبْب لنا أ ّف ّ
من خبلؿ اعبدوؿ أعبله ّ
الشيخ أضبد التجاين وظّف كل أنواع التّكرار ّ

مرة) مقارنة بالنّوع الثّاين الذي
نبلحظ أ ّف أعلى نسبة حضور يف ىذه األنواع ّ
سجلها النّوع ّ
األوؿ الذي تواتر ( ّ 52

 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 168
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اؼبكرر بذاتو "أقبع وسيلة لتحقيق اإلقناع يف
مرة)  ،وىذا راجع لكوف ّ
مرة) والنّوع الثّالث (ّ 16
الرسالة (ّ 35
تواتر يف ّ

الَبىيب " ، 1والتّوجيو والتّذكّب لقولو تعاذل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ. 2
كالَبغيب و ّ
سياقات ّ

الشيخ أضبد التّيجاين  :فالذي أوصيكم بو وإياي المحافظة المحافظة على
الرسالة قوؿ ّ
ومن أمثلة النّوع ّ
األول يف ّ

قولو  : ثالث منجيات وثالث مهلكات .

اعتمد الشيخ أضبد التجاين ع ّدة وسائل إقناعيّة تعضد قولو منها استخداـ أسلوب التكرار واؼبعاودة الذي ذبلى يف

أي فاصل
مرتْب متعاقبتْب مباشرة ال يوجد ّ
تكررت ّ
الرسالة من خبلؿ تكرار كلمة احملافظة حيث ّ
ىذا اؼبقتطف من ّ

مرة
بينهما  ،وىذا التّكرار "ال يندرج يف باب التّكرار اللفظي أو ّ
يقوي ّ
الَبؼ الكبلمي  ،بل ىو تكرار ّ
حجتو يف كل ّ
اؼبتغّب اؼبصاحب للتّل ّفظ ىو األثر التّداورل الذي
تتغّب  ،ولكن ّ
يتل ّفظ ّٔا  ،وذلك بالرغم من أ ّف األلفاظ ىي ىي دل ّ
يريد ربقيقو " . 3وىو إقناع اؼبتلقي بأنبّيّة األمر .

للشيخ أضبد التّيجاين يف إقناع اؼبخاطَب بأنبّيّة حديث
اؼبلحة ّ
بالرغبة ّ
أي أ ّف تكرار ىذه اللفظة (احملافظة) يوحي ّ

اؼبطهرة سبثل أحد طريف
السنّة النّبويّة ّ
رسوؿ اهلل  يف حياة اؼبسلم وضرورة اتّباعو فعليّا بتطبيقو يف اغبياة العمليّة أل ّف ّ

سبسكتم بو لن
ّ
لؤلمة سبلمتها من ّ
الشرط الذي يضمن ّ
الضبلؿ واالكبطاط والتّخلف لقولو " : تركت فيكم ما إف ّ
تضلوا بعدي أبدا كتاب اهلل وسنٍّب " .

كرر اللفظة (احملافظة) عن وعي تاـ وقصد ؛ حيث أنّو دل يقل :أوصيكم بقولو  ، بل
إ ّف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ّ

اؼبرة الثانية إليقاظ عقلو وربريك نبّتو ؼبا
اؼبرة األوذل ويف ّ
قاؿ :احملافظة ٍب أعادىا ثانية ،وىذا عبلب انتباه اؼبتلقي يف ّ
ضحى فيها اؼبتلقي
يراد منو  ،أل ّف التّكرار يع ّد "من اؼبنبّهات األسلوبيّة الكفيلة بإيقاظ وعي اؼبتلقي واستنفاره لدرجة يَ ْ
ِ
تتحوؿ إذل شحن اؼبتلقي شحنا عاطفيّا
َواقعا ربت سلطة التّأثّب النّاتج عن اؼبنبّهات الٍب تولدىا الظّاىرة اللغويّة الٍب ّ
" ، 4وإثارة انفعالو دبا يدفعو للقياـ بالعمل أو الفعل الذي يرغب فيو اؼبتكلم .
 1ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 165
 2سورة الذاريات  ،اآلية . 55
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 493
 4ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 167
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السنّة النّبويّة واؼببادرة إذل ذبسيدىا
وليس ىذا فحسب بل إ ّف ّ
الشيخ وظّف التّكرار ىنا للتّشديد على احملافظة على ّ

الشريف وتذكّبه بو من أجل فهمو واستيعابو  ،والتّنكر لو فيما بعد  ،وإّمبا
فورا  ،فهو ال يقصد تنبيو اؼبتلقي للحديث ّ
السفر طويل  .وذلك بتجسيده
يسعى إذل استثارة اؼبتلقي للقياـ بفعل االتّباع يف التّو دوف تواف  ،أل ّف العمر قصّب و ّ

فعليّا يف اغبياة اليوميّة ابتغاء مرضاة اهلل  -سبحانو وتعاذل  -والوصوؿ إذل حبّو لقولو تعػػاذل  :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ. 1
شر النّاس أن
كذلك قبد تكرار الكلمة نفسها يف قوؿ ّ
تحرك عليو ّ
الشيخ أضبد التّيجاين :والحذر الحذر لمن ّ

ش ّر .
حرك بال ّ
يبادر إليو بالتّ ّ

يوزع انتباىو
الَبكيز أل ّف اؼبتلقي ّ
الرسالة لو أثر كبّب يف ش ّد االنتباه وجلب ّ
إ ّف تكرار لفظة اغبذر يف ىذا اعبزء من ّ

توزيعا انتقائيّا  ،حيث يسلّط نظره على بعض اؼبعلومات أو الكلمات دوف غّبىا لتكرارىا ووضوحها  ،وىذا ىو

مربط الفرس وىو تركيز اؼبتلقي على كلمة اغبذر وبالتارل فهمها والتّأثّر ّٔا ومن شبّة ذبسيدىا فعليّا .

ويرسخها يف ال ّذىن  ،وقد استخدمو الشيخ أضبد التّيجاين ليؤّكد للمتلقي
إضافة إذل ذلك فإ ّف التّكرار يؤّكد الفكرة ّ

السلوؾ االجتماعي اػبطّب الذي
مدى خطورة اؼببادرة ّ
بالشّر يف حياتو وحياة ؾبتمعو ،و ّ
لّبسخ فكرة االبتعاد عن ىذا ّ
األمة بكاملها .
ّ
يؤدي إذل اػبصومات بْب األفراد وبالتارل الفتنة يف ال ّدولة بل ّ

الَبكيبة ال ّذىنيّة
ومن ىنا يتجلى ال ّدور اغبجاجي الذي يضطلع بو التّكرار  ،حيث يسعى إذل التّأثّب يف اؼبتلقي وتغيّب ّ
الشيخ أضبد التّيجاين وقصده من خطابو.
لو  ،ومن شبّة تغيّب قناعاتو وسلوكاتو يف حياتو  ،وىذا ىو مسعى ّ
الرسالة ،
ّأما النّوع الثّاني من التّكرار وىو التّكرار يف ىيئة عنصرين اثنْب من ّ
مرة) يف ّ
مادة واحدة فقد تواتر (ّ 35

عوقت العوائق  ،يشغلهم بشاغل ،مثابا ثواب فال
ومن أمثلة ذلك  :ال تتهافتوا تهافت  ،عارض من عوارضّ ،

أعجز ممن عجز ...

 1سورة آؿ عمراف  ،اآلية . 31
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الصيغ اللغويّة الٍب
من خبلؿ ىذا التّكرار تظهر اؼبقدرة اللغويّة ّ
توسل دبختلف ّ
الرسالة حيث ّ
للشيخ أضبد التّيجاين يف ّ

السمعي على مبدأ التّجانس"  .1ؼبا ؽبا من طاقة حجاجيّة تسانده يف تبليغ خطابو ويف التّأثّب على
"تعتمد يف تأثّبىا ّ
سلوؾ اؼبتلقي .

مرة)
ّأما النّوع الثالث واألخّب من أنواع تكرار ّ
الشكل  ،فهو التّكرار بتغيّب ّ
الرسالة ( ّ 16
الَبكيب الذي تواتر يف ّ

ومن أمثلة ذلك :

واسألوا اهلل العافية  ،على العبد أن يسأل اهلل العافية .
شرىم  ،ولو التهبت عليو نيران الشر من الناس .
وإن اشتعلت عليو نيران ّ
المحرمات شرعا  ،وخطوات الشيطان التي نهى اهلل عنها ىي المعامالت
أح ّذركم أن تتهافتوا في المعامالت
ّ

المحرمات شرعا .
ّ

اعتمد الشيخ أضبد التّيجاين يف إقناع اؼبتلقي "على العرض اللغوي لل ّدعاوي اغبجاجيّة بتكريرىا وصياغتها صياغة

متكررة ". 2
موازية  ،وإلباسها إيقاعات نغميّة بنائيّة ّ

المحرمات شرعا  ،يربىن على دعواه بإعادهتا بطريقة مغايرة
من ذلك قولو  :أح ّذركم أن تتهافتوا في المعامالت
ّ

المحرمات شرعا  .فهنا
اغبجة بقولو  :الخطوات التي نهى اهلل عنها ىي المعامالت
تثبت ال ّدعوى وتزيد يف ّقوة ّ
ّ

الَبكيب الثاين
احملرمات  ،كأ ّف اؼبتلقي يقوؿ  :ؼباذا ؟ فجاء ّ
إثارة وربريك للعقل بالتّساؤؿ عن سبب ذبنّب اؼبعامبلت ّ
الشيخ
األوؿ ويثبتو وهبيب على تساؤؿ العقل إجابة صروبة وأخرى ضمنيّة ذبعلو يقنع دبا دعاه إليو ّ
ليحتج ّ
ّ
للَبكيب ّ

فيبادر إليو عن رضا وطيب خاطر .

الَبكيب الثّاين بقولنا :
ويبكن ربديد اإلجابة يف ّ

 1ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 718
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 713
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احملرمات ىي الٍب هنانا عنها اهلل  -سبحانو وتعاذل  ، -لذا هبب أف نتجنّبها طاعة هلل ال غّب وطلبا
ػ إ ّف اؼبعامبلت ّ
ؼبرضاتو .

توعد ابن آدـ بالغواية يف قولو
الضبلؿ أل ّف ّ
احملرمات طريق ّ
يؤدي إذل الغواية و ّ
الشيطاف الذي ّ
الشيطاف ّ
ػ إ ّف اؼبعامبلت ّ

تعاذل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ. 1

الشيطاف سبب خسارة اؼبسلم يف ال ّدنيا واآلخرة ؛ ّأما يف ال ّدنيا بتعجيل العقوبة سواء أكانت أمراضا أـ
ػ إ ّف طريق ّ

حوادث مرور أـ حرائق  ...ويف اآلخرة تكوف العقوبة أشد وىي نار اعبحيم (نستعيذ باهلل منها) لقولو  ": كل ما
نبت من حراـ فالنار أوذل بو" .
ػ على اؼبؤمن أف يقي نفسو وأىلو وولده من النّار لقولو تعاذل  :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
2
وخاصة يف
ة
اؼبالي
اؼبعامبلت
يف
حٌب
لكن
و
فحسب
العبادات
يف
ليس
اـ
ر
اغب
ب
ذبن
عليو
ؽبذا
.
ﯣﯤﭼ
ّ
ّ
ّ

األسواؽ.
احملرمات اؼباليّة ؼبصلحتو
من خبلؿ ىذه اإلجابات
اؼبتضمنة داخل ّ
ّ
اؼبكرر يقتنع اؼبتلقي بضرورة اجتنابو ّ
الَبكيب ّ

اػباصة القريبة اؼبدى (ال ّدنيويّة) والبعيدة اؼبدى (األخروية) فيبادر لفعل ذلك طمعا يف حصوؿ الفائدة فينعكس
ّ
لؤلمة بأسرىا .
ذلك إهبابا على حياتو الفرديّة ومن َشبَّة على اغبياة االجتماعيّة واالقتصاديّة ّ

يتجسد يف تربية النّفس البشريّة
وىذا ىو مسعى ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ومسعى كل صويف ّ
وبب اهلل ورسولو  ،مسعى ّ
ِ
األمة اإلسبلميّة وال ّدفع ّٔا
وبِنَائها بشكل تدرهبي مرحلي ليكوف التّغيّب اؼبرحلي التّدرهبي للنّفس اؼبؤمنة سببا يف بناء ّ
لؤلماـ لبناء حضارة إسبلميّة جديدة قائمة على أسس إيبانيّة حقيقيّة  ،وِدلَ ال ؟

ب ـ  2ـ تكرار المضمــون :
 1سورة اغبجر  ،اآلية . 39
 2سورة التحرمي  ،اآلية .6
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إ ّف تكرار اؼبضموف يعِب تكرار عناصر لغويّة مَبادفة أو مشَبكة يف جزء من اؼبعُب  ،وقد ذكرنا أنواعو يف اعبزء

النظري وىي كالتارل :

األول  :تكرار مفردتْب أو أكثر يف صبلة واحدة أو منطوؽ واحد .
ـ النّوع ّ
ـ النّوع الثّاني  :تكرار مفردتْب يف صبلتْب .
ـ النّوع الثالث  :تكرار مفردتْب يف ثنائية .
الرابع  :تكرار اؼبضموف بْب صبلتْب متواليتْب .
ـ النّوع ّ
الرسالة حصلنا على النّتائج اؼببيّنة يف اعبدوؿ التارل :
وبعد القياـ بعمليّة إحصاء ىذه األنواع يف ّ
النّوع

العدد

األوؿ
النّوع ّ

35

النّوع الثّاين

09

النّوع الثالث

06

الرابع
النّوع ّ

11

الشيخ أضبد التّيجاين  ،مع وجود تباين
من خبلؿ ىذا اعبدوؿ يتّضح لنا ظهور كل أنواع تكرار اؼبضموف يف رسالة ّ
الرابع ٍب الثّاين ٍب الثّالث .
كبّب يف نسبة اغبضور  ،حيث يتص ّدر النّوع ّ
األوؿ اؼبرتبة األوذل ٍ ،ب يليو النوع ّ
أما النوع األول فهو تكرار مفردتْب أو أكثر يف صبلة واحدة أو منطوؽ واحد ؼبعُب واحد وىذا ىو الغالب على
التضرع واالبتهال  ،عجزه
بالصفح والعفو لين ورفق ،
الرسالة حبضور يبلغ (  )35مرة  ،ومن أمثلة ذلك :
ّ
ّ
ّ
وتموال  ،كذب وزور...
والسلطة بالغا وس ّدا  ،كسبا ّ
الرياسة ّ
وضعفو  ،الهروب وااللتجاء ّ
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حبجة أخرى تثبتها وتدعمها  ،ففي
وظّف ّ
اغبجة األوذل ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ىذا التّكرار ّٔدؼ التّأكيد أي أنّو يؤّكد ّ

فبالصفح والعفو  " ،عمد إذل التّكرار بوجهْب ـبتلفْب لل ّداللة نفسها  ،ليؤّكد بعضو ببعض ،
قولو  :فإن لم يقدر
ّ

فهذا أبلغ يف األثر التّداورل (اإلقناع) "  ، 1ىذا من جهة  .ومن جهة أخرى وظّفو لئلحاطة باؼبعُب كامبل قصد تبليغو
للمتلقي  ،إذ أ ّف " يف اعبمع بْب مفردتْب أو أكثر ؼبعُب واحد آليّة لشغل فضاء ذلك اؼبعُب كامبل  ،حيثما تقصر
اؼبفردة الواحدة يف ذلك السياؽ اغبجاجي عن أداء ىذه الوظيفة " . 2

أما النوع الثاني فهو تكرار اؼبضموف اؼببِب على مفردتْب يف صبلتْب وقد احتل اؼبرتبة الثالثة بتواتر بلغ تسع ( )09
مرات ومن أمثلة ذلك قولو :
ّ
ـ وال يتحرك في شيء من إذايتهم إلساءتهم  ،وإن اشتعلت عليو نيران شرىم .
ـ ويكثر التضرع إلى اهلل  ،واالبتهال سرا في رفع شرىم عنو .
ـ ترى الناس أبدا في عذاب عظيم  ...ووقعوا بذلك في المهالك.
إ ّف معاودة اؼبعُب بلفظ آخر ال يعِب ثبات اؼبعُب  ،حيث يذىب " (بّبؼباف وزميلو) إذل أنّو من اػبطأ أف نعتقد ثبات

3
فالشيخ بتكراره
تتغّب " ّ .
اؼبعُب ؽبذه التّعبّبات  ،ومن اػبطأ أف نعتقد أف العبلقات بْب ىذين اللفظْب ىي ذاهتا ال ّ
بأهنا توضيحيّة لؤلوذل .
تدعم قولو وإف كانت تظهر ّ
متنوعة ّ
للمعُب يق ّدـ حججا جديدة ّ

ففي اؼبثاؿ الثالث تكرار معُب العذاب بلفظ اؼبهالك  ،وذلك أل ّف العذاب غّب مرتبط يف األذىاف بال ّدنيا بل يعتقد
معجبل لو يف ال ّدنيا نتيجة أعمالو
أنّو خاص بيوـ القيامة  ،ولكن ّ
الشيخ استخدمو ليثبت للمتلقي أف ىناؾ عذابا ّ
اؼبنافية إلرادة اهلل .

حجة أخرى وىي أ ّف اؼبهالك واؼبخاطر احمليطة بالعبد أو اؼبصائب الٍب حلّت
يكرر اؼبعُب بقولو (اؼبهالك) ليضيف ّ
ٍب ّ
بو أو بإخوانو أو ببلده ما ىي إال نتيجة البتعاد النّاس عن اهلل  -سبحانو وتعاذل -وعدـ توّكلهم عليو  ،واعتمادىم

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 491
 2ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 720
 3عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 492
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باؼبادة أكثر من رّّٔم  ،فلساف حاؽبم يقوؿ  :من عاداؾ عاديو  ،ومن آذاؾ آذيو
على أنفسهم ّ
ألهنم ماديّوف يؤمنوف ّ
،و ِ
انتص ْر لنفسك وىكذا فهم يروف كل شيء بأعينهم الٍب يف رؤوسهم  ،وال وباولوف رؤية العادل ببصائرىم الٍب يف
الضعيف اؼبلتجئ إليو اؼبنتصر لو من أعدائو
قلؤّم الٍب زبربىم بأف اهلل ىو وحده الفاعل والقادر  ،ىو النّاصر لعبده ّ

.

إ ّف تكرار اؼبعُب بلفظْب متقاربْب ساىم يف تق ّدـ اػبطاب وتناميو وتنويع اغبجج والرباىْب اؼبق ّدمة إلقناع اؼبتلقي وتغيّب

معارفو وقناعاتو ومن َشبَّة سلوكاتو .

ست ( )06مرات وىو قليل مقارنة بغّبه ومن
الرسالة ّ
أما النوع الثالث فهو تكرار مفردتْب يف ثنائيّة  ،فقد تواتر يف ّ

أمثلة ذلك :

الرجوع إلى اهلل وااللتجاء إليو  ،واالبتهال لديو الظّاىرة و الباطنة ،
حرارة طبعو وظلمة جهلو ّ
وعزة نفسو ّ ،

والحسيّة  ،المعلومة والمجهولة  ،العاجلة واآلجلة المتق ّدمة والمتأ ّخرة ال ّدائمة والمنقطعة  ...وىكذا
المعنويّة
ّ

.

الشيخ ىذا النّوع من التّكرار ىنا للتّأثّب على اؼبتلقي بنسبة عالية أل ّف " ىذا النّوع يبيل غالبا إذل جعل
استخدـ ّ

1
اغبجة أكثر وهبعلها قادرة
يقوي ّ
أىم وأقوى من الطّرؼ ّ
األوؿ فيها "  .وىذا ما ّ
الطّرؼ الثاين من الثنائيّة اللفظية ّ

على اإلقناع بصورة أسرع .

الشيخ ثبلث ثنائيّات ؽبا اؼبضموف نفسو  ،لكنّها زبتلف من حيث األلفاظ وكل ثنائيّة أقوى
األوؿ ذكر ّ
ففي اؼبثاؿ ّ

من سابقتها .

بالشّر حٌب إف ظُلم أل ّف لو ربِّا ينصره  ،لقولو تعاذل  :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
الشيخ اؼبتلقي من اؼببادرة ّ
وب ّذر ّ
ﯝ ﯞ ﭼ . 2كما أ ّف لو دينا يضبطو وينظّم سلوكاتو وق ّدـ حججو بقولو:
يتحرك بذلك لمقتضى حرارة طبعو وظلمة جهلو وعزة نفسو.
ّ
 1ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 722
 2سورة النمل  ،اآلية . 62
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ش ّر إنّما
بأ ّن المبادر بال ّ

فالحجة األولى  :حرارة طبعو
وتبصر  ،وىذا ينايف ديننا اغبنيف الذي يوصي بإمساؾ النفس
ترو ّ
التصرؼ باؼبثل دوف ّ
تعِب سرعة الغضب وعجلة ّ

الشديد الذي يبلك نفسو عند الغضب ". 1
بالصرعة  ،إّمبا ّ
عند الغضب لقولو  " : ليس ّ
الشديد ّ
والحجة الثانية  :ظلمة جهلو

وىي تشّب إذل قولو تعاذل  :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ. 2
بالشّر فيكوف ظلوما جهوال  ،بل هبب أف يكوف من عباد اهلل
الشيخ بذكرىا ىنا أف ال يبادر اؼبتل ّقي ّ
وقد قصد ّ

اؼبؤمنْب الذين قاؿ فيهم  :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﭼ. 3
الشاعر :
وال يكوف كالذين يتغنّوف بقوؿ ّ
يجهلن أحد علينا
أال ال
ّ

فنجهل فوق جهل الجاىلينا

4

ِ
الصفح  ،ال
اغبجة الثانية أقوى من األوذل ّ
الصرب واغب ْلم والعفو و ّ
ألهنا تدحض دعوى اعباىليّة وتدعو إذل ّ
فهذه ّ

بالشّر .
ال ّداعية إذل القتاؿ والغضب واالستنفار ّ
عزة نفسو
الحجة الثالثة ّ :

 1اإلماـ النووي  ،رياض الصاغبْب  ،ص . 174
 2سورة األحزاب  ،اآلية . 72
 3سور الفرقاف ،اآلية . 63
 4حسِب عبد اعبليل يوسف  ،األدب اعباىلي  ،قضايا وفنوف ونصوص  ،مؤسسة اؼبختار  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ، 2001 ، 1ص .92
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بالسوء الٍب قاؿ عنها تعاذل  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
وىي تشّب إذل النّفس ّ
األمارة ّ
1
توذل ال ّدفاع
الرجوع إذل بارئها الذي ّ
ﭡ ﭢ ﭼ  .وىي الٍب تنهض لبلنتصار حبوؽبا واحتياؽبا ّ
وعزة سلطاهنا دوف ّ

ﰂﭼ. 2
ﰃ
عنها إِ ْف ىي أتتو طائعة مؤمنة غّب متكربة لقولو تعاذل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
بالشّر ؼبن آذاه  ،ألنّو إف دل يتجنّب ذلك
التحرؾ ّ
فهذه اغبجج تعمل متعاضدة على التّأثّب يف اؼبتل ّقي وإقناعو بعدـ ّ

أصبح من اعباىلْب الذين هبب اإلعراض عنهم لقػولو تعػاذل  :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ.3
كما أ ّف ىذا النّوع من تكرار اؼبضموف " يبدو آليّة أساسيّة من آليّات تشديد اؼبعُب وإقناع اؼبستَػ ْقبِل "  . 4فمثبل يف
مرة لتنبيو اؼبتلقي بنعم اهلل اؼبتع ّددة
كرر ّ
الشيخ اؼبعُب أكثر من ّ
قولو عن نعم اهلل الظاىرة والباطنة  ،اغبسية واؼبعنويةّ ..

عليو  ،والٍب ال تُع ّد وال ربصى لقػولو تعاذل  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭼ. 6.....5
وكذلك لتشديد اؼبعُب من أجل استشعار اؼبتلقي ألنعم اهلل عليو يف نفسو ومن حولو يف الطّبيعة ويف الكوف ،
بالشكر الذي تستوجبو منو النّعم ولو بأقل قليل اؼبتمثل يف شكر اللساف .
الستنهاض نبّتو وإرادتو للقياـ ّ

 1سورة يوسف  ،اآلية . 53
 2سورة اغبج ،اآلية . 38
 3سورة األعراؼ ،اآلية . 199
 4ؿبمد العبد  ،النص اغبجاجي العريب  ،ص . 722
 5سورة النحل  ،اآلية . 18
 6أضبد ـبتار عمر  ،علم الداللة  ،عادل الكتب  ،القاىرة  ،ط  ، 1998 ، 5ص . 222
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ويسمى أيضا بالتّعبّب اؼبماثل أو
أما النوع الرابع واألخّب فهو تكرار اؼبضموف على مستوى اعبمل والعباراتّ ،

اعبمل اؼبَبادفة  ،وذلك حْب سبلك صبلتاف اؼبعُب نفسو  .وقد جاء يف اؼبرتبة الثانية بتواتر بلغ (  )11مرة  ،ومن أمثلة
ذلك :
الرجوع إلى اهلل بالهرب
ـ فعليو بالهرب إن قدر  ،والخروج عن مكانو  ،وإن ّ
عوقت العوائق عن االرتحال  .ـ ّ
التضرع واالبتهال لديو  ،واالعتراف بعجزه وضعفو .
وااللتجاء إليو  ،وتتابع ّ

الشرح أي أ ّف اعبملة الثانية شرح
الشيخ أضبد التّيجاين ىنا تكرار اؼبضموف على مستوى اعبمل للتّوضيح و ّ
وظّف ّ
الشيخ أ ّف من كثر عليو
األوؿ  ،اعبملتاف ؛ الثانية والثالثة شرح األوذل ؛ حيث ذكر ّ
لؤلوذل وتوضيح ؽبا  ،ففي اؼبثاؿ ّ

الشخص
توضح كيفيّة اؽبرب  ،وىي ال تعِب اؽبرب من ّ
ّ
الشّر يهرب منو ( فعليو بالهرب) ٍ ،بّ جاءت اعبملة الثانية ّ

بل اػبروج من اؼبكاف الذي يوجد فيو صاحب األذى ٍ ،ب تلتها اعبملة الثالثة لتزيد من التّوضيح بذكر االررباؿ  ،أي

االررباؿ عن اؼبنطقة أو اؼبدينة تفاديا للتّواجو والتّصادـ.
توضحاف كيفيّة اؽبرب إذل اهلل  ،فاعبملة
توضح اعبملتاف الثانية والثالثة اعبملة األوذل  ،أي كبلنبا ّ
ويف اؼبثاؿ الثاين ّ

التضرع  ،واألخّبة تزيد يف درجة الوضوح بضرورة التذلل يف حضرتو .
الثانية ّ
توضح ذلك بضرورة ّ

وذلك مراعاة عبميع اؼبخاطَبْب أل ّف العقوؿ تتباين يف الفهم واإلدراؾ  ،وبالتارل تتفاوت يف درجات اإلقناع  ،فهناؾ
حجة ،وىناؾ من ال يفهم وال يقنع إال بعد تأكيد وشرح وتوضيح ،
بأوؿ ّ
ألوؿ وىلة ويقنع ّ
من يفهم باإلشارة ويتأثّر ّ
فاؼبستويات العقليّة والفكريّة زبتلف اختبلفا كبّبا .
بالشكل واػباص باؼبضموف)
الشيخ أضبد التّيجاين بنوعيو االثنْب (اػباص ّ
وخالصة القول  :إ ّف التّكرار الذي وظّفو ّ
للرتابة واؼبلل أو التّكرار اؼبولّد للخلل واؽبلهلة يف البناء  ،ولكنّو التّكرار اؼببدع الذي يدخل
ليس من التّكرار " اؼبولّد ّ

ضمن عمليّة بناء النّص أو الكبلـ بصفة عامة  ،إنّو التّكرار الذي يسمح لنا بتوليد بنيات لغويّة جديدة باعتباره أحد

ميكانيزمات عمليّة إنتاج الكبلـ  ،وىو أيضا التّكرار الذي يضمن انسجاـ النّص وتوالده وتناميو "  1بصورة تدرهبيّة
لتبِب العمل أو القياـ بو .
منظّمة ذبذب اؼبتلقي وتثّب انفعالو وتدفعو ّ
 1أبوبكر العزاوي  ،اػبطاب واغبجاج  ،األضبدية للنشر  ،اؼبغرب  ،ط ، 2007 ، 1ص . 48
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الَبكيز من بدايتو إذل هنايتو وىذا
متنوعة يف كامل النص إذف جعل اؼبتلقي متواصبل معو  ،مشدود ّ
إف تكرار وحدات ّ

الساعي إذل التّغيّب .
يبثّل طاقة حجاجيّة تقود اؼبتلقي إذل اإلقناع وتساند ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يف مرماه ّ

ج ـ االزدواج :
يع ّد االزدواج من الوسائل اللغويّة الٍب ترفد اغبجاج وتعضده  ،وتساند اؼبتكلم يف إقناع اؼبخاطَب من خبلؿ

الصوٌب والتّناغم بْب األصوات
السمعي والعاطفي عليو  ،وذلك "عبماؿ وقعو يف األذف والنّفس لبلنسجاـ ّ
التّأثّب ّ
والكلمات ". 1

الرسالة حصلنا على
ولبلزدواج أنواع كثّبة ذكرناىا يف اعبزء النّظري  .وبعد القياـ بعمليّة إحصاء ؽبذه األنواع يف ّ

النّتائج اؼببيّنة يف اعبدوؿ أدناه :

ن ــوع االزدواج

عـ ــدده

األوؿ
النّػ ػػوع ّ

06

النّوع الثانػ ػػي

07

النّوع الثالػ ػػث

02

النّوع الرابػ ػػع

08

النّوع اػبام ػػس

07

الرسالة :
من خبلؿ اعبدوؿ يتّضح أ ّف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين وظّف أغلب أنواع االزدواج سنعرضها مع أمثلة من ّ
األول  :التّوازف بْب األجزاء باالتّفاؽ التّاـ يف وزف الوحدات وعددىا وىيئة ترتيبها  .وقد تواتر ىذا النّوع يف
النّوع ّ

مرات)  ،ومن أمثلة ذلك :
الرسالة (ّ 6
ّ

 1نواؿ ػبلف  ،االنسجاـ يف القرآف الكرمي  ،سورة النور أمبوذجا  ،رسالة دكتوراه ،إشراؼ  :ؿبمد العيد رتيمة  ،جامعة اعبزائر  ، 2007/2006ص . 199
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الصبر الجميل  ،وإال فاألبقع خير من األسود  ،سفك دمائهم ونهب
وإما أن ينزل عليو اللطف العظيم أو ّ
ّ

أموالهم .

الَبتيب والفاصلة  .وقد بلغ
النّوع الثاني  :التّوازف بْب األجزاء باالتّفاؽ يف وزف الوحدات اتّفاقا ناقصا واالتّفاؽ يف ّ
مرات  ،ومن أمثلة ذلك :
الرسالة (ّ ) 7
تعداده يف ّ

شرور وحبسوا في سجن العذاب على تعاقب ال ّدىور .
ـ فطالت عليهم مكابدة ال ّ
ـ نهب أموالهم وىتك حريمهم .
وعزة نفسو .
ـ حرارة طبعو وظلمة جهلو ّ
بالربا .
ـ الوقوع في ّ
الزنا وم ّد اليد بها في المعاملة ّ
مرتْب  ،من ذلك قولو
النوع الثالث  :التوازف يف وزف الوحدات اتفاقا ناقصا  ،واالتفاؽ يف الفاصلة دوف الَبتيب جاء ّ

:

ـ كان ثوابو المزيد من نعمو على قدر رتبتو بحسب وعده الصادق .
النوع الرابع  :التوازف باالتفاؽ يف الفاصلة دوف سائر اؼببلمح األخرى جاء( )8مرات من ذلك قولو :
التضرع واالبتهال لديو.
الرجوع إلى اهلل بالهرب وااللتجاء إليو  ،وتتابع ّ
ـ ّ
ضرورة واشت ّدت الحاجة .
ـ إذا ألجأت ال ّ
النوع الخامس  :التوازف باالتفاؽ الناقص يف وزف الوحدات واالتفاؽ يف الَبتيب دوف الفاصلة وعدده (  ) 7مرات
 ،من ذلك قولو :
وتموال .
ـ بالغا وس ّدا للفاقة ال كسبا ّ
فبالصبر .
فالصفح  ...وإن لم يقدر
ّ
ـ فإن لم يقدر ّ
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الشيخ أضبد التّيجاين يبثل نسبة قليلة بأنواعها صبيعا
من خبلؿ ما سبق نبلحظ أف حضور بنية االزدواج يف رسالة ّ
يتوش خطابو
وىذا يعِب أف ّ
الشيخ دل يهتم بالتّزيْب اللفظي كما ىي عادة القدامى يف كتاباهتم النّثرية  ،حيث دل ّ

بالعبارات واعبمل اؼبوزونة لدرجة التصنّع  ،بل دبا يكفي ألف وبدث " غبنا تطرب لو األذف وتستل ّذه األنفس"
ويستميل اؼبشاعر واألحاسيس .

الشيخ دل يقصد اختيارىا
الرسالة ال تُفضي إذل التكلف  ،بل توحي إذل أ ّف ّ
إ ّف الكلمات واعبمل اؼبوزونة اؼبوظّفة يف ّ
بل جاءت بشكل عفوي .

الرسالة تق ّدـ طاقة إيقاعيّة ترفد اغبجاج وتساىم يف قباحو كوهنا
وخالصة القول أ ّف الكلمات واعبمل اؼبتوازنة يف ّ

وبرؾ القلوب وتصفو لو األذاف ،حيث تتناسق اؼبعاين والنّغمات والفكرة واعبرس أحسن تناسق
توفّر "مناخا موسيقيا ّ

2
الصوت واؼبعُب  ،بْب صباؿ اإليقاع وصباؿ الفكرة يكوف لو ال ّدور
" يف اػبطاب ىبلق قدرا كبّبا من التّجانس بْب ّ

السلوؾ أو حٌب تغيّب األنفس وبنائها من جديد .
الكبّب يف التّأثّب على اؼبتلقي لدرجة قدرتو على تغيّب اؼبواقف و ّ

يؤديها االزدواج فإنّو يضطلع بوظيفة أخرى تتمثل يف الوظيفة التذ ّكريّة الٍب أشار
إذل جانب الوظيفة التّأثّبيّة الٍب ّ

الشفاىي ػ حٌب عندما ال يكوف يف شكل شعري ػ
اؼبطوؿ ذو األساس ّ
إليها (والَب أونج) يف قولو  " :ويبيل التّفكّب ّ
إذل أف يكوف إيقاعيّا بشكل ملحوظ أل ّف اإليقاع حٌب من النّاحية الفسيولوجيّة يساعد على التّذ ّكر". 3

يسهل تذ ّكر اػبطاب بل حٌب حفظو وتناقلو
اعبو اؼبوسيقي الذي زبلقو الكلمات واعبمل اؼبوزونة ّ
وىذا يعِب أ ّف ّ

الشيخ يف حججو أيضا ألنو يسعى إذل تبليغ رسالتو إذل أكرب عدد من اؼبتلقْب
بسهولة بْب اؼبخاطَبْب  ،وىذا يعضد ّ
التطور  .فاالزدواج إذف
وىذا دل يتح ّقق كتابيّا بل شفويّا أل ّف الكتابة يف عصره ليست كما ىي عليو اليوـ من اليسر و ّ

أضفى على اػبطاب إيقاعا وموسيقى أكسبتو سهولة يف التذ ّكر منحتو انتشارا واسعا  ،كما منحتو تأثّبا بالغا على
اؼبخاطَبْب .
 1عيسى بن ؿبمد بن عبد اهلل السليماين  ،التكرار النصي عند أيب مسلم البهبلين  ،ضمن كتاب لسانيات النص وربليل اػبطاب  ،كنوز اؼبعرفة عماف  ،األردف  ،ط، 1
 ، 2013ـ  ، 2ص . 975
 2نواؿ ػبلف  ،االنسجاـ يف القرآف الكرمي  ،ص . 199
 3أونج والَب  ،الشفاىية والكتابية  ،تر  :حسن البنا عز الدين  ،آّلس الوطِب للثقافة والفنوف واآلداب  ،الكويت  ، 1994 ،ص . 94
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1

 2ـ الوسائل البالغيّــة :
يضمها باب الببلغة  ،والٍب سب ّكن من أداء اؼبعُب بوضوح وفصاحة
نعِب بالوسائل الببلغيّة كل أساليب الكبلـ الٍب ّ

وإهباز أل ّف الببلغة عند العرب " إصابة اؼبعُب وحسن اإلهباز"

 ، 1وىذا ال يعِب أ ّف الببلغة تقصي اإلطناب أو

السأـ أي أ ّهنا تشَبط "
التّطويل يف الكبلـ ولكنّها تضع لو شرطا يتمثل يف كوف الكبلـ ال ىبرج إذل ح ّد اػبطل و ّ

اإلهباز من غّب عجز واإلطناب من غّب خطل " ، 2أي كبلـ " قليل يفهم وكثّب ال يسأـ ". 3

الرسالة والٍب
لكننا ىنا لسنا يف حاجة إذل استعراض األساليب الببلغيّة كلها  ،بل سنكتفي بدراسة تلك اؼبتوفرة يف ّ

مهم يف اإلقناع والتّأثّب  .وقد ذكرناىا يف الفصل النظري وىي  :االستعارة  ،التّمثيل الطباؽ
تضطلع بدور حجاجي ّ

.

أ ـ االستعارة :
اػباصة  ،بل نرّكز
إف االستعارة الٍب كبن بصدد دراستها يف ىذا اعبزء من البحث  ،ليست ىي االستعارة الشعريّة ّ

على االستعارة اغبجاجيّة  ،ورّدبا الفرؽ بْب االثنْب يكمن يف الغاية فغاية األوذل صباليّة تتوقف وظيفتها عند تزيْب

الكبلـ وتوشية القوؿ فقط  ،بينما الثانية تتع ّدى الوظيفة اعبماليّة  ،بل تستخدمها كوسيلة لوظيفتها األساسيّة وىي

الوظيفة اإلقناعيّة  .إذف االستعارة اغبجاجيّة ىي الٍب تسعى إذل إحداث تغيّب يف الفكر واؼبواقف .

الشيخ أضبد التّيجاين وظّف االستعارة بشكل ملحوظ  ،وذلك
الرسالة الٍب بْب أيدينا لل ّدراسة قبد أف ّ
وإذا انتقلنا إذل ّ

خدمة ؼبسعاه اإلقناعي  ،أل ّف اغبجج الٍب يعضد بعضها البعض قد ال ربدث قبوال عند اؼبتلقي لكوهنا حججا مَباكبة
منطقية صارمة  ،ولكنّها ربتاج إذل رونق وحبلوة لتحقيق قباح باىر وإقناع ساطع .

 1اغبسن ابن رشيق  ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو ونقده  ،تح :ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد  ،دار اعبيل  ،بّبوت  ،ط ، 1981 ، 5ج 1ص .242
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 242
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 252
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الصدور باعبداؿ واؼبقايسة وإّمبا يعطفها عليو القبوؿ
احملاجة وال ُوبلّى يف ّ
إذ أ ّف الكبلـ " ال ُوببّب إذل النّفوس بالنّظر و ّ
الشيء متقنا ؿبكما وال يكوف حلوا مقبوال  ،ويكوف جيّدا وثيقا
الرونق واغببلوة وقد يكوف ّ
ويقربو منها ّ
والطّبلوة ّ ،
وإف دل يكن لطيفا رشيقا " . 1فجماؿ القوؿ لو وقع صبيل يف النّفس وتأثّب بليغ فيها .

الرسالة.
سنتطرؽ إذل ذكر بعض األمثلة يف ّ
ّ
ش ّر منو على النّاس .
الشيخ أضبد التّيجاين :فمن تمنّى بقلبو أو أراد تحريك ال ّ
من ذلك قوؿ ّ
الشّر على أنّو كائن حي قادر على اغبركة  ،حيث استدؿ بالشيء احملسوس على اؼبعُب اؼبعقوؿ
الشيخ ّ
يصور ّ
ىنا ّ

عامة إدراؾ حاؿ
وذلك لتوضيح الصورة أكثر للمتلقي حٌب يفهم ويدرؾ معُب ّ
الشّر أل ّف "أوذل عمليّات االستعارة ّ

2
التصوريّة
األشياء  ،وىو ما يوصل إذل العمليّة الثانية اؼبتمثلة يف بناء سبثيليّة ذىنيّة ؽبذا اؼبدرؾ "  .وىنا تتم العمليّة ّ
سبُب
حيث يظهر ّ
الشّر ُم َش َ
يتحرؾ واؼبتلقي يف أ َْم ٍن منو  ،ولكن إف أراد أو ّ
اىدا ؿبسوسا يف ىيئة ّ
عدو ساكن  ،قابع ال ّ

يتحرؾ كبوه حبيث ال يقدر على اػببلص أو الفرار منو .
بقلبو فقط ؼبسو فإنو ّ

قوي يف ربريك النّفس وَسبَ ُّكن اؼبعُب يف القلب  ،ما يدفع باؼبتلقي
وىذه ّ
الصورة اؼبشاىدة الٍب أفادهتا االستعارة ؽبا تأثّب ّ
الشّر ألجل أ َْمنِو وسبلمتو .
الشيخ وىو اجتناب ربريك ّ
إذل القياـ بالفعل الذي أراده ّ
الصبر الجميل .
وإما أن ينزل عليو اللطف العظيم أو ّ
ويف قولو أيضا ّ :
ويعم خّبىا بعد
صور ّ
الشيخ اللطف و ّ
يُ ّ
السماء لَبوي األرض وتسقي اغبرث ّ
الصرب كاؼبطر أو الغيث الٍب تنزؿ من ّ

الصرب ينزؿ باؼبؤمن ليطفئ نار الغضب داخلو الٍب ربدثها إساءة اآلخر وليعيش يف اطمئناف
حْب  ،كذلك اللطف أو ّ

الصرب كذلك
ليعم السبلـ  ،وهبِب خّب ىذا اللطف و ّ
دوف أدل  ،وليطفئ نار الفتنة بْب النّاس ويف أوساط آّتمع ّ
وبسو غّبه .
بنجاتو من األدل والعذاب الذي قد ّ

 1علي بن عبد العزيز اعبرجاين  ،الوساطة بْب اؼبتنيب وخصومو  ،تح وشرح  :ؿبمد أبو الفضل إبراىيم  ،علي ؿبمد البجاوي  ،ط ، 1966 ، 04ص . 100
 2أظباء صبوسي عبد الناظر  ،االستعارة التصورية ومنزلتها يف ربليل اػبطاب النقدي العريب القدمي  ،ضمن كتاب لسانيات النص وربليل اػبطاب  ،ـ  ، 2ص . 760
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الصورة ليثبت للمخاطب " أمرا عقليّا صحيحا وي ّدعي دعوى ؽبا شبح يف العقل "  . 1أي صورة
ّ
فالشيخ أتى ّٔذه ّ
الشيخ
الصورة رب ّفزه لئلسراع إذل اؼببادرة بالفعل وتغيّب سلوكو حسب مراد ّ
مشاىدة يف العقل والقلب معا  ،وىذه ّ
وىنا يظهر مدى قباح اغبجاج.

ويف قولو  :حتى يَ ٍر َد عليو الفرج من اهلل تعالى .
ىادؼ يصل إليو ليجعلو يف
قادـ يدخل عليو أو
ٌ
يصور ّ
ائر ٌ
الشيخ أضبد التّيجاين الفرج َوا ِرًدا يَِرد إذل اؼبخاطب كأنّو ز ٌ

تأىب وانتظار الستقبالو  ،وىنا يظهر تضافر الوظيفة اعبماليّة مع الوظيفة اغبجاجيّة .
حالة ّ

اغبسي والظاىري  ،بْب العقل والقلب فالفرج وارد إؽبي ال ينظر
الروحي و ّ
فاعبماؿ يظهر يف اؼبزج بْب ّ
اؼبادي  ،بْب ّ

إليو بعْب الّرأس ولكن يُرى بنور البصّبة الٍب يف القلب  ،واإلقناع يظهر يف تصوير الوارد كزائر مفاجئ يأتيك بغتة بعد
الشيخ .
طوؿ غياب واشتياؽ أعطى للعقل صورة متخيّلة ذبعلو يدرؾ اؼبعُب الذي راـ إليو ّ

وىنا تظهر براعة التّصوير  ،وتتجلّى يف " امتزاج واندماج َواقِ َعْب يف مستوى إدراؾ ذبربة جديدة يعيشها اؼبتلقي " ، 2
ِ
الضيف وانتظاره) وواقِع اغبياة الروحيّة اؼبعيشة حقيقة (انتظار الوارد
َواقع اغبياة اليوميّة اؼبعيشة باعبسد (استقباؿ ّ
يتغّب فكريّا وسلوكيّا .
اإلؽبي واستقبالو) يف تفاعل وتناغم للتّأثّب يف اؼبخاطَب كليّا يف عقلو وقلبو وكل كيانو حٌب ّ
ش ّر من النّاس رآه تجليا إلهيّا ال قدرة ألحد عل مقاومتو
ويقوؿ أيضا  :إ ّن الكيّس العاقل إذا
انصب عليو ال ّ
ّ

إال بتأييد إلهي .

الشيخ أضبد التّيجاين ىنا استعارتْب اثنتْب :
ق ّدـ ّ
ينصب دوف انقطاع .
الشّر كاؼباء أو كالوابل الذي
يصور ّ
ّأما األوذل ففي قولو  :إذا انصب عليو ّ
ّ
الشّر ّ .
الشيخ على أنّو مرئي
صوره ّ
و ّأما الثانية ففي قولو  :رآه ذبليا إؽبيّا  .أي رأى ّ
الشّر  ،وىو ال يُرى يف اغبقيقة ولكن ّ

ليفتح " إذل مكاف اؼبعقوؿ من قلبك بابا من العْب ". 3
 1عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة  ،ص . 238
 2أظباء صبوسي  ،االستعارة التصورية ومنزلتها  ،ص . 764
 3اعبرجاين  ،أسرار الببلغة  ،ص . 108
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الشعور لدى اؼبتلقي
آّرد يف شكل احملسوس ولتقوية ّ
وظّف ّ
الشيخ االستعارة " عبعل الغائب ُمشاىدا وإلظهار ّ

حبضور األشياء من أجل ضبلو على االقتناع وللتّأثّب فيو"

1

وخاصيّة اغبيويّة ". 2
ّ

تصوريّة وقدرة على االستحضار
ؼبا لبلستعارة من " ّقوة ّ

يؤدي بو
الشّر
ىذا يعِب أ ّف اؼبخاطَب يستحضر يف ذىنو صورة ّ
اؼبنصب عليو بصورة اؼباء اؼبنهمر الذي ال يتوقّف حٌب ّ
ّ

السبلـ – يقػوؿ تػعػاذل  :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ. 3
إذل اؽببلؾ كما حدث لقوـ سيّدنا نوح – عليو ّ

ذبل إؽبي ،أي أنّو من عند اهلل ببلء وؿبنة
للصورة األوذل أما الثانية فاؼبتلقي ينظر إذل ّ
ىذا بالنسبة ّ
الشّر بقلبو على أنّو ّ

الشّر من عند فبلف  .أل ّف ال ّدنيا دار فتنة خلقها اهلل المتحاف
ليخترب صدؽ إيبانو وإخبلص نيّتو ،ومدى تقواه ،وليس ّ

عباده فيها  ،وؼبكافأهتم أو معاقبتهم على حسب قباحهم أو خسارهتم يف ىذا االمتحاف  .يقوؿ تعاذل  :ﭽ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﭼ. 4
الصرب  ،اللطف الفرج  ،رؤية التجلّي
حسية ( ّ
الشّر ّ ،
فهذه االستعارات الٍب ّ
صور الشيخ فيها معاين ّ
ؾبردة بصور ّ

اإلؽبي ) تعمل متعاضدة مع بعضها البعض  ،ومَبابطة بشبكة من العبلقات اؼبختلفة لتخدـ فكرة حجاجيّة واحدة

الروح واعبسد وجهاف لعملة واحدة  ،فبل يبكن للجسد
وىي إقناع اؼبخاطَب بالقياـ بالفعل جبسده وروحو معا  ،ألف ّ

الروح  ،وال العكس  ،بل الب ّد من تضافر العمل الباطِب والظّاىري مع بعضهما
القياـ بالعمل ظاىريّا بعيدا عن ّ

البعض يف اغبياة اليوميّة .

 1عبد اهلل صولة  ،اغبجاج يف القرآف  ،ص . 495
 2أظباء صبوسي  ،االستعارة التصورية ومنزلتها  ،ص . 766
 3سورة القمر  ،اآلية 11
 4سورة األنعاـ  ،اآلية . 65
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وقوهتا اغبجاجيّة إذ سبثل أبلغ وأقوى اآلليّات اللغويّة يف التّأثّب واإلقناع أل ّهنا أدعى من
وىنا تظهر ّ
فعالية االستعارة ّ

السلوؾ
اؼبرسل إليو  ،إذ هتدؼ إذل تغيّب اؼبقاييس الٍب يعتمدىا ّ
اغبقيقة " لتحريك نبّة َ
اؼبرسل إليو يف تقومي الواقع و ّ
وأف يتعرؼ على ذلك من ِ
اؼبرسل ليكوف سبب القبوؿ والتّسليم ". 1
ّ
صور للمخاطَب واقعا جديدا يندمج فيو العقل مع القلب  ،اعبسد مع الروح الفكر مع العمل  ،حيث "
فالشيخ ّ

وتصور اغبياة االجتماعية
الروحية األنبّيّة يف كل فعل  ،وأضفى عليها معُب جوىريّا يف رؤية العادل ّ
أعطى للحاجات ّ
".2

إذف فهو دل يوظّف االستعارة لتزيْب خطابو  ،وال للمتعة وحدىا  ،وال إلثبات مهارتو اللغويّة إمبا كاف يهدؼ ّٔا إذل
معْب
توجيو الفرد اؼبسلم وتغيّب سلوكو  ،وذلك للدور الذي تلعبو االستعارة " يف ربقيق اإلثارة ويف إحداث انفعاؿ ّ
لدى اؼبتلقي بفضلو يستجيب لفحوى اػبطاب ويتهيّأ لقبوؿ نتائجو والتّسليم بو " . 3

وىنا تظهر أنبّيّة االستعارة يف الكبلـ وفضلها يف إبراز اؼبعاين والكشف عنها .ويف ذلك يقوؿ اعبرجاين  " :من

الفضيلة اعبامعة فيها ّأهنا تربز ىذا البياف أبدا يف صورة مستج ّدة تزيد قدره نببل وتوجب لو بعد الفضل فضبل ...
تعطيك الكثّب من اؼبعاين باليسّب من اللفظ  ...فإنك لَبى ّٔا اعبماد حيّا ناطقا  ،واألعجم فصيحا واألجساـ

اػبرسة مبيّنة واؼبعاين اػبفيّة بادية جليّة  ....إف شئت أرتك اؼبعاين اللطيفة الٍب ىي من خبايا العقل كأهنا قػد
جسمت حٌب رأهتا العيوف ". 4
ّ

وأخيرا يبكن التأكيد على اقَباف اعبماؿ باإلقناع  ،واستحالة الفصل بينهما  ،فاؼبعُب يكوف مقنعا ولكنو وبتاج إذل
ويدعم فعلو  ،واؼبعُب يكوف صبيبل فتزداد قدرتو على الفعل يف اؼبتلقي من كاف مقنعا
صباؿ يوشيو ووبفظ لو رونقو ّ ،
5

.

 1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 496
 2عبد اغبفيظ غرس اهلل  ،التصوؼ اإلسبلمي والغّبية  ،ص . 37
 3سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 131
 4عبد القادر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة  ،ص . 33
 5ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 191
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ب ـ التمثيل :
يتوسل ّٔا اؼبتكلم للوصوؿ إذل أىدافو اغبجاجيّة ؼبا لو من قدرة على اإلقناع
يع ّد التّمثيل أحد الوسائل الببلغيّة الٍب ّ

السيوطي  " :فبحسن األلفاظ واختبلفها على اؼبعُب
من خبلؿ الفعل جبمالو والتّأثّب يف اؼبتلقي بسحره  .حيث يقػوؿ ّ
بالصدور  ،ويزيد حسنو وحبلوتو وطبلوتو بضرب األمثلة والتّشبيهات
ترصع اؼبعاين يف القلوب  ،وتلتصق ّ
الواحد ّ

آّازيّة ". 1

ؽبمة اؼبتلقي واستنهاض لعقلو  ،ودفع لو إذل التّفكّب والتّأمل فيما بْب
كما أنو من وجهة نظر ّ
الَببويّْب شحذ ّ

السليم بربط األسباب دبسبّباهتا والنتائج دبق ّدماهتا .
ّ
الصورتْب اؼبعقودتْب من شبو  ،وتدريب لو على التّفكّب ّ

الشيخ أضبد التّيجاين التّمثيل والتّشبيو يف رسالتو بغرض التّأثّب يف ـباطَبو
من أجل ىذه الفوائد وغّبىا استخدـ ّ
وإقناعو دبا يذىب إليو  ،ومن أمثلة ذلك قولو :
ال تتمنّوا لقاء العدو  ،وىذا وإن ورد في ميادين الجهاد في قتال الك ّفار فهو منقلب في ىذه األزمنة في
شر النّاس .
ّ
الصفح عن ّ
شر النّاس يف اغبياة اليوميّة ولقد زاد ىذا
ّ
فالشيخ ىنا يعقد صلة وعبلقة بْب لقاء ّ
العدو يف ساحة القتاؿ ومقابلة ّ
العدو.
الصفح عن ّ
التّشبيو اؼبعُب اؼبراد وضوحا وصباال ؛ إذ أنو شبّو األمر اؼبعقوؿ وىو ّ
الشّر بأمر ؿبسوس وىو قتاؿ ّ

يتمُب لقاءه وإف لقيو
أي أف ّ
عدو مَببّص باؼبتلقي ينتظر الفرصة للفتك بو والتخلص منو  ،ولذا فعليو أف ال ّ
الشّر ّ

يصرب .

الشّر وضرورة
السامع أثرا حيّا يدرؾ بو أنبّيّة االبتعاد عن ّ
إف تصوير األمر ّٔذه ّ
اغبسية البديعة يَبؾ يف نفس ّ
الصورة ّ

بالشّر وعدـ مقابلة ذلك باؼبػثل .
بالصفح والعفو لكل من ابتدأ ّ
اؼببادرة ّ
ومن األمثلة أيضا قولو :

 1جبلؿ الدين السيوطي  ،اؼبزىر يف علوـ اللغة وأنواعها  ،تح  :ؿبمد أضبد جاد اؼبوذل  ،دار الفكر  ،بّبوت  ،ج ، 1ص . 38 ، 37
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شرور
شرور بحولهم واحتيالهم  ،وصولة سلطان نفوسهم  ،فطالت عليهم مكابدة ال ّ
فنهضوا في مقابلة ال ّ
وحبسوا في سجن العذاب على تعاقب الدىور .
السجن
بالشّر حبيث تَباكم عليو ّ
الشّر ّ
الشيخ أضبد التّيجاين اؼبتلقي الذي يقابل ّ
يشبّو ّ
الشرور وتتعاظم باحملبوس يف ّ

الصورة اعبميلة لتحريك إحساس اؼبخاطَب وإليقاظ عقلو
يتعرض ألسوأ أنواع العذاب  .وقد ق ّدـ ّ
الشيخ ىذه ّ
الذي ّ
الواقِع ربت قهر التّعذيب والتّنكيل  ،فكيف يكوف إحساسو وشعوره ؟ بل كيف تكوف
باستحضار صورة احملبوس َ
حياتو ؟ إحساس باؼبرارة وشعور باألدل والغربة  ،وحياة ال يبدو ؽبا ّأوؿ من آخر ،ليلها كنهارىا وصبحها كمسائها ،
السجن والتّخلص من ىذا العذاب  ،والعيش خارجو ّٔناء وسعادة .
تأخذه رغبة جاؿبة يف اػبروج من ىذا ّ

الشيخ لػ " تقريب اؼبراد للعقل وتصويره بصورة احملسوس "  . 1حيث رسم صورة دقيقة للمتلقي
فهذا التّشبيو استدعاه ّ
الشر و ِ
ضرع إذل
ّ
الواقع فيو  ،واؼببادر بو واؼبقابل لو باؼبثل ليدرؾ ضرورة اجتنابو عند وقوعو ّ
بالصرب والتّ ّ
توضح لو حقيقة ّ ّ َ
وبالصفح عن أىلو  .ألنّو إف دل يفعل ذلك كاف كاحملبوس اؼبنتظر اػببلص .
اهلل ّ
للمثَل كاف عن قصد ووعي تاـ  ،الغرض منو " تشبيو اػبفي باعبلي والغائب بالشاىد "  2ؼبا لو من
ض ْرب ّ
إ ّف َ
الشيخ َ
السلوؾ على حسب مراد اؼبتكلم .
قوي يف نفس اؼبتلقي  ،بل إف َ
وقع وتأثّب ّ
ض ْربو أدعى للقياـ بالفعل وتغيّب ّ

الزجر واالعتبار ،
ض ْرب األمثاؿ يستفاد منها أمور كثّبة منها  :التّذكّب والوعظ و ّ
وخالصة القول  :إ ّف َ
اغبث  ،و ّ

الشيخ أضبد التّيجاين على غرار تشبيهات القرآف الكرمي وتشبيهات اغبديث النبوي الشريف
والتّقرير  .وقد استخدمها ّ
متلق يف أي زماف ويف أي مكاف أف
للتّوجيو واإلرشاد  .وىي تشبيهات تتّسم بالعموميّة حبيث يبكن ألي سامع أو ٍّ
يفهمها ويعرؼ اؼبقصود منها .

موجهة إذل أشخاص معيّنْب فهي تتجاوزىم إذل ـباطَبْب آخرين  ،وما
وىذا ّ
الرسالة وإف كانت ّ
يدؿ على أ ّف ىذه ّ

الشيخ  :وىذا الباب الذي ذكرناه كل الخلق محتاجون إليو في ىذا الوقت  .فما أحوج النّاس
يؤكد ذلك قوؿ ّ
الشيخ وفهمها وإدراؾ مقصده
الزمن الذي تكاثرت فيو شرورىم وتزايد عذأّم أفرادا وصباعات لقراءة رسالة ّ
يف ىذا ّ
 1جبلؿ الدين السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف ،عادل الكتب  ،بّبوت  ،دط  ،دت  ،ج ، 2ص . 344
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 344
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الشّر والعذاب وليعيشوا حياة ىنيئة ،يقوؿ تعاذل:
وتبِب أفكاره وذبسيدىا فعليّا ليتخلّصوا من سجوف ّ
منها ّ ،

ﭽ

ﮔﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.1
ﮕ
ﮒﮓ

ج ـ الطـبـاق :
يتوسل ّٔا اؼبتكلّم لتبليغ خطابو  ،لذا فهو ال يتوقّف دوره عند ح ّد
احملسنات البديعيّة الٍب ّ
يع ّد الطّباؽ إحدى ّ

الوظيفة الشكليّة الٍب تزيّن اػبطاب  ،بل تتع ّداه إذل الوظيفة اإلقناعيّة  ،إذ أ ّف لو " دورا حجاجيّا ال على سبيل
زخرفة اػبطاب ولكن ّٔدؼ اإلقناع والبلوغ باألثػر مبلغو األبعػد ". 2

السر والعالنية ،
وقد وظّفو ّ
الشيخ أضبد التّيجاين بكثرة يف رسالتو  ،حيث تواتر (  )27مرة)  ،ومن أمثلة ذلك ّ :
الحسيّة والمعنويّة ،العاجلة واآلجلة ،عاجلو
سرا ،ال ّدنيا واآلخرة ّ
الرضا والغضب ،الغنى والفقر ،ظاىرا أو ّ
ّ

وآجلو  ،الحرام والحالل ...

الرسالة وذلك راجع إذل أنبّيّتو يف عمليّة
من خبلؿ ىذه األمثلة نبلحظ االستعماؿ اؼبكثّف ؽبذا اعبنس الببلغي يف ّ
دباديّتو أحيانا ،
تصور الواقع ّ
اغبسية واؼبعنويّة الٍب ّ
اإلقناع والتّأثّب " ؼبا لو من ّقوة يف استمالة اؼبتل ّقْب عرب صوره ّ
وتبلمس اؼبشاعر والعواطف أحيانا أخرى  ،إضافة إذل وقعها اؼبوسيقي وجرسها اؼبتناغم الذي يش ّد االنتباه  ،ويرّكز

تفكّب اؼبتل ّقْب على ما يقاؿ ". 3

احملسن البديعي الذي كاف جزءا من تركيب الكبلـ ونظمو "وسيلة من وسائل
إ ّف استخداـ ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ؽبذا ّ
جو من التّأثّب اإلهبايب من خبلؿ اإليقاع ". 4
التّوصيل ألنّو يساىم يف توضيح اؼبعُب وتقويبو وخلق ّ

 1سورة النحل  ،اآلية . 97
 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 498
 3ىشاـ فروـ  ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي  ،ص . 193
 4اؼبرجع السابق  ،ص . 193
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السجيّة وحضوره بكل عفويّة
َ
وما زاد يف قيمة ىذا اعبنس الببلغي وجعل منو ظاىرة ببلغيّة يف ّ
الرسالة ىو جريو على ّ
دوف تكلف أو تصنّع ما زاد يف ّقوة التّعبّب وصبالو ّقوة زادت من القدرة اغبجاجيّة للخطاب ورفعت نسبة اإلقناع

والتّأثّب .

العامة
الروافد ّ
الرسالة من استعارة وسبثيل وطباؽ تع ّد رافدا من ّ
وخالصة القول :إ ّف الوسائل الببلغيّة اؼبوظّفة يف ّ

جوا صباليّا
للحجاج وفنّا من أفانْب اإلقناع  ،وقد اعتمدىا ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ليدعم حججو اؼبنطقيّة وليخلق ّ
تأثّبيّا يغري اؼبتلقي ويثّبه ووبملو على االنتباه ّأوال فاإلذعاف والتّسليم ثانيا ٍ ،ب العمل والتغيّب ثالثا .

الرسالة ازدوجت أساليب اإلقناع بأساليب اإلمتاع  ،لذلك فهي " أقدر على التّأثّب يف اعتقاد اؼبخاطَب وتوجيو
ففي ّ

سلوكو ؼبا يهبها ىذا اإلمتاع من ّقوة يف استحضار األشياء ونفوذ يف إشهادىا للمخاطَب  ،كأنّو يراىا رأي العْب ". 1

وقوة اإلقناع يف خطاب امتلك زمامو ورب ّكم يف وسائلو  ،خطاب اقَبف
استطاع الشيخ أف هبمع بْب اؼبقدرة البيانيّة ّ

فيو " قصد التّوجيو بقصد التّأثّب والتّقومي األخبلقي اؼبقَبف بالعمل ". 2

األوؿ من بنيات
الرسالة نص يتداخل فيو اػبطاب اغبجاجي واػبطاب اعبمارل ؛ حيث "يتش ّكل اػبطاب ّ
إ ّف ّ

توخت توصيل رسالة إذل اؼبتلقي وإلقناعو دبحتواىا  ...ويش ّكل اػبطاب اآلخر حقبل من االستعارات
حجاجيّة ّ

الصور الببلغيّة "  3الٍب جعلت من النص أكثر إقناعا وتأثّبا  ،فاإلقناع يلزـ ـباطبة العقل والقلب معا حٌب يكوف
و ّ

التّأثّب أبلغ والعمل أسرع والتغيّب أوضح .

الشيخ أضبد التّيجاين الوظيفة التداوليّة العمليّة على الوظيفة األدبيّة اعبماليّة  ،أل ّف األدب
ؽبذا فقد غلبت يف رسالة ّ

الصويف أدب رسارل يهدؼ إذل التغيّب وال يهدؼ إذل اإلمتاع فقط  .وىو ّٔذا امتداد للخطاب القرآين واػبطاب
ّ

غّب ّأمة يف زمن وجيز .
النّبوي الذي ّ

 .IIIالوسائل المنطقية (بنية الحجاج ):
1عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 446
 2آمنة بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 232
 3رشيد الراضي  ،مفهوـ اؼبوضع وتطبيقاتو يف اغبجاجيات اللسانية  ،ؾبلة عادل الفكر  ،ع ، 2ص . 162
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تضم كل اآلليّات اؼبنطقيّة والتّقنيّات العقليّة الٍب يستخدمها اؼبتكلم يف بناء حججو وبراىينو من أجل إقناع اآلخر
ّ

بصحة أطروحاتو وصدقها  ،ودفعو إذل تبنّيها كأفكار ومعتقدات عقليّا ٍب ذبسيدىا عمليّا .
ّ

وىذه اآلليّات عديدة وقد تُوظّف كلها يف خطاب واحد  ،وقد يُكتفى ببعضها حبسب اؼبتكلم وحبسب طبيعة خطابو

الشيخ أضبد التّيجاين يسعى إذل إقناع اآلخر باألدلّة
الرسالة الٍب بْب أيدينا يتوفّر فيها معظم ىذه التّقنيّات أل ّف ّ
.وّ

واغبجج الٍب يقبلها العقل من أجل تغيّب أفكار اؼبتلقي وسلوكو عن رغبة ورضا  ،ال عن ّقوة وإرغاـ  ،وال عن تأثّب

عاطفي .

الكم اؽبائل من
سنتبْب كيف كاف غبجج ّ
ويف ىذا اعبزء ّ
الشيخ اؼبنطقيّة وأدلتو العقليّة قدرة إقناعيّة وتأثّبيّة جعلت ىذا ّ

ويغّب سلوكو ويدخل يف طريقتو .
يتبُب أفكاره ّ
اؼبتل ّقْب ّ

اؼبدونة  ،وىو تصنيف (برؼباف وتيتيكا) الذي
ذكرنا آنفا يف الفصل النظري التصنيف الذي سنعتمده يف ىذه ّ

استخرجو عبد اهلل صولة  ،والذي كاف يضم  :حججا شبو منطقية حججا قائمة على بنية الواقع  ،حججا مؤسسة

لبنية الواقع .

 1ـ الحجج شبو المنطقية :
حجة التّوزيع وىي من اغبجج
وتسمى أيضا ّ
وتتمثل يف حجة التقسيم أي تقسيم الكل إذل أجزائو اؼبكونة لو ّ ،
1

 .أي أ ّف اؼبتكلم

الكل على أنّو ؾبمل أجزائو "
الرياضيّة وتتمثّل يف " ّ
شبو اؼبنطقيّة الٍب تعتمد العبلقات ّ
تصور ّ
اؼبكونة ؽبا  ،وذلك لزيادة ّقوهتا اغبجاجيّة وتقوية
يذكر ّ
حجتو كليّة ٍب يعيدىا بشكل آخر من خبلؿ تعداد أجزائها ّ
حضورىا يف ذىن اؼبتلقي وبالتارل إقناعو  ،أل ّف اؽبدؼ والغاية األساسيّة من ىذه اغبجج

الربىنة على وجود آّموع ومن شبَّة تقوية اغبضور

" حسب (برؼباف)

 augmenter la présenceدبعُب إشعار الغّب بوجود

الشيء موضوع التّقسيم من خبلؿ التّصريح بوجود أجزائو ". 2
ّ

 1عبد اهلل صولة  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو  ،ص . 331
 2اؼبرجع السابق  ،ص . 331
132

الشيخ أضبد التّيجاين هبد أنّو استخدـ ىذه التّقنيّة بشكل الفت للنّظر ومن ذلك قولو :
اؼبتأمل يف رسالة ّ
و ّ

إنو لو

فزع إلى اهلل ...فيكون مثابا دنيا وأخرى  ،أما ثواب الدنيا ...وأما ثواب اآلخرة . ...

اغبجة يف
الشّر ّ
حجة كليّة يف حاؿ اجتنب مقابلة ّ
فقد ق ّدـ ّ
وتوجو إذل اهلل .وتتمثّل ىذه ّ
بالشّر ّ
الشيخ للمخاطَب ّ

عامة جاءت لتؤّكد للمتل ّقي حصوؿ الثّواب جزاء القياـ بفعل
الثّواب الذي ينالو جزاء فعلو دنيا وأخرى  ،وىي بصفة ّ

الشيخ بإحصاء أجزائها
الشّرٍ .ب قاـ ّ
اجتناب ّ

الرياضيّة الواضحة "
اؼبكونة ؽبا إحصاء دقيقا ،وىنا يظهر مدى قباعتها أل ّف " ىػذا ّ
ّ
الصنف مقنعػا يف ظاىره لصبغتو ّ

1

.

اغبجة الكليّة ولزيادة ّقوهتا اإلقناعيّة .
ق ّدـ ّ
الشيخ حججا ثانويّة (أما ثواب الدنيا وأما ثواب اآلخرة) لتوضيح ّ
ِ
وإما أف
فالتّقسيم ىنا يُغري اؼبخاطَب ويدفعو للقياـ بالف ْعل ألنّو بطبيعة اغباؿ ّإما أف يطمع يف ثواب ال ّدنيا ويريدىا ّ ،
وإما يريدنبا معا  .وؽبذا فإنّو إذا أراد النّصر على األعداء يف ال ّدنيا وحسن العاقبة
يطمع يف ثواب اآلخرة ويسعى إليو ّ

بالشّر ابتعاده عن األسد  ،وإذا أراد الفوز دبا ال عْب رأت وال أذف ظبعت وال خطر على قلب بشر
ابتعد عن اؼببادرة ّ

يفعل ذلك أيضا  ،وإذا أراد النّصر يف ال ّدنيا والفوز يف اآلخرة فيسرع إذل ذلك أيضا .

مضاد "  . 2بل يظهر ىنا عمق توجيهو وقدرتو على
ؤّذه اغبجج يس ّد ّ
الشيخ " على اؼبتلقي منافذ كل حجاج ّ
سبهل .
ؿباصرة اؼبتلقي ليسلّم ؼبا يقوؿ دوف اعَباض  ،ويسرع إذل اجتناب ّ
الشّر وأىلو دوف ّ
شكر يكون في مقابلتها بطاعة اهلل تعالى  ...وأقل ذلك شكر اللسان .
ومن ذلك أيضا قولو  :وال ّ
وحجتو يف ذلك أف اهلل ىو اؼبنعم ولذا وجب شكره ،
يوجو ّ
الشيخ أضبد التّيجاين اؼبخاطَب إذل شكر اهلل تعاذل ّ
ّ

حجتو الكربى حبجج صغرى
والعقل يسلّم بذلك فكل من أحسن إليو حٌب من بِب البشر وجب شكره ٍ ،ب يدعم ّ

تشَبؾ معها يف نفس القيمة فيذكر أف طاعة اهلل طاعة كليّة ىي ُشكْر  ،كذلك طاعتو وإف كانت جزئيّة فهي ُشكْر

أيضا وشكر اللّساف شكر كذلك  ،وإف كاف ىناؾ تفاوت بينهم  ،فاؼبخاطَب سواء أوقع اختياره على " األوذل أو
 1سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 207
 2سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 74
133

1
الشكر أي
ألهنما تقوداف إذل النّتيجة ذاهتا "
الثانية يصل إذل الفكرة نفسها أو اؼبوقف ذاتو  ،وذلك ّ ...
 .وىي ّ

تعرب يف كل اغباالت وبدقّة عن الكل ". 2
شكر اهلل على نعمو إال أ ّف " األجزاء ال ّ

الشيخ
التقصي وقد اعتمده ّ
وتقسيم الكل إذل أجزاء يوظّف لئلحاطة باؼبوضوع ولصرؼ نظر اؼبستمع عن البحث و ّ
الشكر فإ ّف لو نفس القيمة  ،وىو بسيط
عن قصد إلقناع اؼبتلقي بالقياـ بالفعل أل ّف شكر اللساف وإف كاف من ّ
هبذب اؼبتلقي لفعلو على عكس الطّاعة الكليّة الٍب قد تكوف صعبة التحقق إال على األنبياء أو األولياء والصاغبْب .
للشيخ ويبادر بشكر اهلل على نعمو بلسانو .
ؽبذا فإف اؼبتلقي يذعن ّ

فيقسم شكر اللساف أيضا فيقوؿ :
ٍب يواصل يف تقسيم الكبلـ ّ

شكر  ،فأعلى
وليكن ذلك بالوجوه الجامعة لل ّ

الشيخ رغبة منو يف البدء بذكر أعبلىا أل ّف العقل
أخرىا ّ
ذلك في شكر اللسان تالوة الفاتحة  .فاألقساـ ىنا ّ

احتج ّٔا إلقناع اؼبتلقي ولتحفيزه على فعلها لعظمة أجرىا .
ووبب األكثر درجة ّ
فالشيخ ّ
يسعى لؤلفضل دائما ّ

ٍب يذكر األقساـ األخرى فيقوؿ  :وأما وجوه احملامد اعبامعة فهي كثّبة  ...فهي كلها تشَبؾ يف نتيجة واحدة وىي
الشكر وقراءة أدعية اغبمد بنيّة الشكر كلها سبثل شكر اللساف  ،إال أهنا زبتلف يف
شكر اللساف  ،فقراءة الفاربة بنيّة ّ
السبع اؼبثاين وفاربة الكتاب .
الدرجة فأحدىا أعلى من اآلخر يف الثّواب واألجر والفاربة ىي األعلى ّ
ألهنا ّ
حجة التّقسيم بشكل واضح لػ :
وخالصة القول :إف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين استخدـ ّ
ليقوي حضوره أمامو كما ذكر (برؼباف) لتحقيق اإلقناع والتّأثّب بصورة أقوى
ػ سبثيل ّ
الشيء أماـ اؼبخاطَب بكل أجزائو ّ
وأسرع كما يف مثاؿ الثّواب .

بالشيء من صبيع جوانبو كما يف قولو  :نعمو الظاىرة والباطنة  ...حيث أحاط بنعم اهلل من كل جهة
ػ اإلحاطة ّ
الشكر فما بالك ّٔا كلها ؾبتمعة  ،وليزيد ّقوهتا
حٌب يقنع اؼبخاطَب بأف نعمة واحدة من ىذه النعم
تستحق ّ
ّ

الشيخ ألجزاء النّعم يقوؿ لو  :إذا كانت نعمة واحدة توجب شكر
اغبجاجيّة فتدفعو للعمل اؼبباشر أل ّف بتعديد ّ

 1برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج ، 1ص  ، 318نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 209
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 207
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الشكر بكل أنواعو  ،شكر اللساف  ،وشكر اعبسد بالطّاعة  ،وشكر العقل
اللساف  ،وىذه النعم كلها أال توجب ّ
الروح باؼبشاىدة .
بالتّفكر ،والتّ ّأمل وشكر ّ
الشيخ أضبد التّيجاين اغبجاجيّة وتبعث الثّقة يف نفس اؼبخاطَب ألنّو ال
حجة التّقسيم ػ تزيد من قدرة ّ
اغبجة ػ ّ
فهذه ّ
هبد يف كبلمو خلبل أو نقصا  ،وبالتارل يذعن لو ويبادر للقياـ بالفعل .

الصدؽ وربقيق نتائج إهبابيّة .
بالصحة و ّ
ػ يعتمد التّقسيم اإلحصاء واالستقصاء  ،وكلها طرؽ توحي ّ
اؼبلحة يف إقناع اآلخر وتغيّب سلوكو .
ػ اعتماد ّ
الشيخ أضبد التّيجاين للتّقسيم يعكس رغبتو ّ

 2ـ الحجج القائمة على بنية الواقع :
الربط والوصل بْب الوقائع أو اغبقائق أو االفَباضات ومن ضروب االتّصاؿ أو
ىي حجج اتّصالية قائمة على ّ

الَبابط بْب ىذه اآلراء واألحكاـ  :االتّصاؿ التّتابعي  ،االتّصاؿ التّواجػدي .
ّ

أ ـ االتّصال التّتابعي (روابط التّتابع) Liaison de succession :
وىو "الذي يكوف بْب ظاىرة ما وبْب نتائجها أو مسبّباهتا ". 1
السببيّة  :وؽبا ثبلثة ضروب :
أـ1ـ ّ
الحجة ّ
الربط بْب حدثْب متتابعْب بواسطة رابط سبيب .
ػ حجاج يرمي إذل ّ
ٍ
ب أحدثو و ّأدى إليو .
ػ حجاج يرمي إذل أف يستخلص من حدث َما َوقَ َع َسبَ ٌ
ػ حجاج يرمي إذل التّكهن دبا سينجر عن ٍ
حدث َما من نتائج .
ّ
ّ
السبب .
ؽبذا ّ
السبب إذل النّتيجة ومن النّتيجة إذل ّ
السبيب يكوف فيو اؼبرور يف االذباىْب  :من ّ
فالرابط ّ
الشيخ أضبد التّيجاين استخدـ اغبجج األقدر على الفعل
الرسالة الٍب بْب أيدينا للتّحليل قبد أ ّف ّ
عند النّظر إذل ّ

الشكوؾ والتّساؤؿ  ،فبل
السببيّة الٍب كاف استخدامها بشكل كبّب  ،وذلك أل ّف العقل كثّب ّ
والتّأثّب ومن ذلك ّ
اغبجة ّ
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الشك ولتفتح باب اليقْب أماـ اؼبخاطَب الذي
السببيّة لتس ّد منافذ ّ
يذكر لو شيء إال سأؿ  :ؼباذا؟ فجاءت ّ
اغبجة ّ
يدفعو للقبوؿ واإلذعاف .

فبالصفح والعفو عنهم إطفاء لنيران الفتنة .
اغبجة  :فإن لم يقدر
ّ
ومن أمثلة ىذه ّ
يؤدي إذل ىذه البنية اؼبنطقيّة :
إ ّف ربليل القوؿ ّ
تصفح عن الذي ربرؾ عليك بالشر لتطفئ نار الفتنة .
الشّر ىو القضاء على الفتنة وإهناء شرورىا .
الصفح عن أىل ّ
فالنّتيجة اغباصلة من ّ
الصفح) وىي تتمثل يف القضاء على
ّ
فالشيخ ىنا ّ
يوضح للمخاطَب النّتيجة الٍب سيحصل عليها إف ىو قاـ بفعل ( ّ
فم ْن منّا ال يريد العيش يف أمن وسبلـ ؟
الفتنة وإطبادىا يف اؼبهد وىي نتيجة يطمح إليها كل إنساف َ
فبالصبر لثبوت مجاري األقدار .
وكذلك قولو  :فإن لم يقدر
ّ
السبب
حبجتو إذل استخبلص سبب ىذه ّ
ىنا يرمي ّ
الشيخ ّ
الشرور حٌب وب ّقق قباح خطابو ،فكما يقاؿ إذا عُرؼ ّ

بالشّر .
الصرب عن كل مػن آذاه وبادره ّ
العجب ّ .
يوجو ـباطَبو إذل ّ
فالشيخ ّ
بطل َ

حجة إلقناع ـباطَبو  .فكأ ّف حاؿ اؼبخاطَب يقوؿ  :ؼباذا أصرب؟ ؼبا ال أنتصر لنفسي
وىو دل يكتف بالتّوجيو بل ق ّدـ ّ
وأبادره باؼبثل ؟

اغبجة لتثبت لو بأ ّف ىذه ىي اؼبشيئة اإلؽبيّة والقدر اإلؽبي  ،وال يبكن ألي مؤمن أف يعارض قضاء اهلل وقدره .
فتأٌب ّ
وىبرجو من عزلتو
وبرره " من أمراضو العضويّة والنّفسيّة مزدوجة ُ
وىذه اغبجج سبثل عبلجا سيكولوجيّا للمخاطَب ألنّو ّ

1
الشّر فإنّو ال
االجتماعيّة ويداويو من القلق والكآبة والوحدة واالغَباب ال ّذاٌب واؼبكاين "  .أل ّف اؼبخاطَب ؼبا هبتنب ّ
ّ
يعادي الظادل بل وبسن إليو أو يعفو عنو أو يعرض عنو  ،وىذا يبثل عبلجا للمشاكل االجتماعيّة الٍب تؤدي إذل
التّباغض والتّنافر والعداوة .
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اؼبوجو إليو من فبلف ىو قضاء من اهلل ،ويستيقن ذلك يف نفسو فإنّو يصرب
كذلك إ ّف اؼبخاطَب ؼبا يدرؾ أ ّف ّ
الشّر ّ
ّ
على األذى وىب ّفف عن نفسو عناء اإلجابة عن تساؤالت النّفس الغافلة  :ؼباذا فبلف يؤذيِب ؟ ماذا فعلت لو ؟ ماذا
الشيخ
مِب ؟ ماذا أفعل إزاء ذلك ؟ فهذه األسئلة تسبّب أمراضا نفسيّة وعضويّة كثّبة  ،يبكن معاعبتها كما ذكر ّ
يريد ّ

بالصرب عن األذى لثبوت ؾباري األقدار .
أضبد التّيجاين ّ

الصرب على اؼبكروه يف تعزيز
وىكذا استخدـ ّ
اغبض " على ّ
السببيّة من أجل ّ
الَباحم والتّماسك و ّ
الشيخ ىذه اغبجج ّ

1
األمة .
لنهضة
بداية
آّتمع
سباسك
و
الفرد
صبلح
ف
أل
.
السّب قُ ُدما على درب التّنمية "
ّ
ّ
ثقافة اإلقباز  ،ومػن ٍَبّ ّ

السعي اغبثيث
السببيّة مَبابطة مع بعضها لتعمل متعاضدة على إقناع اؼبخاطَب وىذا يدؿ على ّ
وقد كانت اغبجج ّ

للشيخ لنجاح رسالتو .
ّ

ش ّر لمقتضى حرارة طبعو
حرك بال ّ
شر النّاس منكم أن يبادر إليو بالتّ ّ
تحرك عليو ّ
ففي قولو  :الحذر الحذر لمن ّ
وعزة نفسو  ...إلعراضو عن جناب اهلل .
وظلمة جهلو ّ

يؤدي إذل ىذه البنية اؼبنطقيّة :
إ ّف ربليل القوؿ ّ
معتز بنفسو
يبادر العبد ّ
بالشّر ألنّو ظلوـ جهوؿ ّ
للشّر وإف كاف مظلوما
اؼببادر ّ

ىذا سبب

الشر
تفيض عليو حبور ّ
يستحق اؽببلؾ
ّ

وتلك عقوبتو إلعراضو عن جناب اهلل

نتيجة
سبب

حجتو بأ ّف
السبب والنّتيجة  ،فهو وب ّذر من اؼببادرة ّ
حجة سببيّة مزدوجة مزج فيها ّ
للشّر ويق ّدـ ّ
فهذه ّ
الشيخ بْب ّ
الشّر  ،أيضا اإلعراض عن اهلل واالبتعاد عنو ىو
السبب يف إظهار ّ
النّفس ّ
بالسوء والظّلومة واعبهولة ىي ّ
األمارة ّ
ِ
بردىا  ،واؽببلؾ يف ال ّدنيا واآلخرة .
السبب الثاين ؽبذا الفعل ونتيجتو ىي الوقوع يف شرور ال قبَ َل لو ّ
ّ
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الشّر
اؼبؤدية ؽبذه النّتائج وبالتارل َْوب َذر من فعل ّ
فاؼبؤمن العاقل ىو الذي َْوب َذر ىذه النّتيجة ويتجنّب ىذه األسباب ّ
الشيخ .
وهبتنبو كما أمره ّ

أ ـ  2ـ الحجة الغائيّة :
اغبجة
السلوؾ أل ّف مدارىا على الغاية وىذا يعِب أ ّف ىذه ّ
تع ّد من ّ
أىم وسائل اغبجاج  ،وؽبا تأثّب مباشر يف توجيو ّ

دل تعد تعبّبا عن قولنا (بسبب كذا) وإّمبا (من أجل كذا) أي ّأهنا تقوـ على " تثمْب حدث ما بذكر نتائجو"  1الٍب
ؾبرد
ّ
نتوخى الوصوؿ إليها وغاياتو الٍب نصبو إليها من أجل إقناع اآلخر وتوجيو سلوكو  ،وعليو ّ
فاغبجة الغائيّة ليست ّ
" تثمْب بل وتوجيو العمل أيضا". 2
اغبجة وىو ّقوهتا اغبجاجيّة الٍب تدفع
للرسالة يظهر لنا سبب توظيف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ؽبذه ّ
من خبلؿ دراستنا ّ

السلوؾ .
اؼبتلقي لئلقناع وتغيّب ّ

ومن أمثلة ذلك  :فيكون ُمثابا دنيا وأخرى .
ويوجههم إذل الفزع إذل اهلل ٍ ،ب
الشّر ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ـباطَبيو من مقابلة ّ
الرسالة وب ّذر ّ
بالشّرّ ،
يف ىذا اعبزء من ّ
فالشيخ
حجتو الٍب تثبت أفضليّة ما دعاىم إليو ّ ،
ألهنا غاية ما يطمح إليها اؼبؤمن وىو ثواب ال ّدنيا واآلخرة ّ ،
يق ّدـ ّ

قوبلت بو من أجل اغبصوؿ على ثواب ال ّدنيا واآلخرة .
للشّر وإف
يقوؿ  :ال تبادر ّ
َ

بالشّر
الشيخ أكثر إقناعا وانتهاضا للعمل  ،أل ّف اؼبتلقي يتوقّف عن القياـ ّ
اغبجة الغائيّة الٍب استعملها ّ
ولعل ىذه ّ
السلوؾ عن رضا ورغبة ال عػن إجبار ورىبة .
طمعا يف الثّواب وىنا يكوف ّ
تغّب ّ
وكذلك يف قولو :فإ ّن الكيّس العاقل ...فال شك أن ىذا يدفع عنو الشرور بال تعب منو.

الشّر من أجل اػببلص منها ببل تعب منو .
اؼبخاطَب إذل االعتصاـ باهلل يف حاؿ
انصب عليو ّ
ّ
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يوجو
ّ
فالشيخ ىنا ّ

حجة قويّة تغري اؼبخاطَب إذل سرعة االستجابة
اغبجة  :اػببلص من ّ
الشرور ودفعها عنو دوف تعب منو ّ .
وىذه ّ
الربّانيّة .
والقياـ بالعمل للحصوؿ على ىذه اؼبنحة اإلؽبيّة والنّعمة ّ

وكذلك َ :ولْيَـ ْنو عند تالوتها  ...فمن فعل ذلك كتبو اهلل شاكرا .
حبجتو :
ّ
مرة حسب قدرة اؼبخاطَب ويدعم قولو ّ
الشيخ ّ
مرة إذل مئة ّ
يوجو اؼبخاطَب إذل ذكر الفاربة بنيّة اغبَ ْمد من ّ

الشاكرين  ،وربظى دبنزلة عظيمة عند اهلل وتظفر باحملبوبيّة .
من أجل أف تكوف من ّ

أ ـ  3ـ حجة التّجاوز :
الشيخ يف قولو  :فإ ّن من
اغبجة الغائيّة أل ّهنا تتجاوز الغاية إذل ما ال ح ّد لو  ،وقد استخدمها ّ
حجة أقوى من ّ
وىي ّ

تعلّق باهلل ال يقوى لو شيء .

التعرض لو باألذى ٍ ،ب
ذكر ّ
الشيخ ّ
اغبجة الغائيّة لكل من اعتصم باهلل  ،وىي عجز اػبلق عن الوصوؿ إليو أو ّ

حجة التّجاوز لزيادة التّأثّب يف اؼبخاطَب واستنهاضو للفعل فورا وىي  :ال يقوى لو شيء  .أي ال يقدر عليو
يضيف ّ

أحد يف ال ّدنيا  ،وال يؤذيو شيء من فتنها وببلياىا ألنّو معتصم باهلل .

السير على ىذا المنهاج سعد في ال ّدنيا واآلخرة .
ٍب يقوؿ  :من أدام ّ
السعادة يف
اغبجة ساقها ّ
الشيخ لرغبتو ّ
فهذه ّ
اؼبلحة يف إقناع اؼبتلقي بطلب اؼبعارل وبلوغ األماين  ،واغبصوؿ على ّ

للسّب على ىذا الطّريق ويداوـ
ال ّدنيا واآلخرة  ،ويتجاوز النّظرة البسيطة اؼبتمثلة يف رفع األذى عنو يف ال ّدنيا ويسارع ّ

السّب ىو الذي يساعد على بلوغ النّفس إذل ما تصبو إليو .
عليو أل ّف دواـ ّ

ب ـ االتّصال التّواجدي (روابط التّعايش) :
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شخص وأعمالو :
حجة ال ّ
بـ1ـ ّ
الشخص وبْب أعمالو الٍب
الشخص ىو ؾبمل اؼبعلوـ من أعمالو أي ىو العبلقة بْب ما ينبغي أف نعتربه جوىر ّ
إف ّ
مهما  .ونعِب
 Lintentionدورا ّ

ىي ذبليات ذلك اعبوىر  .ويف ىذه اغبالة يلعب القصد أو النّػيّة أو الطّويّة
الشخص صاحب العمل  .وىكذا فإف اللجوء إذل القصد أو النّػيّة
بالقصد ما توفّر لدينا من أفكار وآراء سابقة حوؿ ّ
يبثل مناط اغبجاج ألنّو يربط العمل بصاحبو ويعيننا على فهم عملو  ...وىو ما أظباه (برؼباف) " التّداخل بْب العمل
الشخص ". 1
و ّ

الشخصيّة حبيث إف قامت
الشخص وأفعالو
وخاصة " على مبدأ ثبات ّ
اغبجة على مدى التّفاعل بْب ّ
ّ
تنبِب ىذه ّ

معْب أو ّازبذت موقفا ؿب ّددا فإهنا عُرفت خبصاؿ معلومة منذ زمن بعيد وستظل كذلك ما بقيت على قيد اغبياة
بفعل ّ

". 2

الشيخ  :وىذا الباب الذي ذكرناه  ،كل الخلق محتاجون إليو في ىذا الوقت
اغبجة ساطعة يف قوؿ ّ
وتظهر ىذه ّ

السير على ىذا المنهاج  ،سعد في الدنيا واآلخرة .
فمن أدام ّ

بالصفح أو اإلحساف أو
الشّر ّ
الشيخ قبل ىذا اعبزء عن ربذير اؼبخاطَب من مقابلة ّ
فكل ما ذكره ّ
بالشّر وأمره ّ

الصرب عن أىلو ...أخل  ،يبثل بابا واحدا من أبواب كثّبة للمجتمع
اإلعراض وااللتجاء إذل اهلل واؽبروب عن ّ
الشّر و ّ
الروح  ،فاإلنساف يبارس حياتو
الذي يسّب عليو ّ
الصويف الذي " هبمع ّ
الشيخ أضبد التّيجاين  ،وىو اؼبنهج ّ
اؼبادة و ّ

اؼبادية يف ظل األخبلقيّة ال ّدينيّة ". 3
ّ

وىذا اؼبنهج الذي يدعو اؼبخاطَب إليو ىو منهجو الذي سار عليو وثبت إذل أف لقي مواله

 -عز وجل . -وىنا

الشيخ ؼبخاطَبيو من أجل إقناعهم والتّأثّب فيهم  ،فأفعالو تطابق أقوالو وىنا يندمج
اغبجة الٍب يق ّدمها ّ
تكمن ّقوة ّ
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حجة لآلخرين التّباعو فلساف حالو يقوؿ  :ىذا خطايب وقورل  ،وىذا ىو الطّريق الذي
ّ
الشيخ وقولو وفعلو ليكوف ّ
أدعوؾ إليو  ،وىو نفسو الطّريق الذي أسّب عليو فانظر أفعارل تُػْنبِ ُؤؾ ِص ْدؽ أقوارل .
أحس اآلخر دببدأ التّعاوف تواصل معنا  ،ألنّو ال
وؼبّا " يكوف عملنا تصديقا لكبلمنا ّٔ ،ذا فقط يتأ ّكد التّعاوف فإذا ّ
ِ
ِ
ب سلوكاتنا  ،فإذا ما شعر بأ ّف حقوقو مق ّدمة على حقوقنا وفق مبدأ اإلخبلص
يَػ ْعقل منّا كبلمنا فحسب  ،بل يػَُراق ُ
1
حجة سبازج
.
الشعار التّنافس يف التّخلق "
الصراع والنّزاع وأسفر ذلك عن رباور صادؽ ويكوف ّ
ذبرد من أسباب ّ
ّ
ّ

ووبتج لو " قاصرا على ؾباؿ الفكر والنّظرية  ،بل ظهر ذلك يف
السلوؾ فلم يكن ما يدعو إليو ّ
فيها الفكر واؼبنهج و ّ
سلوكيّاتو اليوميّة " . 2والكتب الٍب أوردت سّبتو تؤّكد ذلك .
الشيخ للمنهج يف خطابو
الشخص من أقوى اغبجج يف اإلقناع وفبارسة التّأثّب على اؼبتلقي  ،وذكر ّ
حجة ّ
وسبثل ّ

الصويف ىو اؼبسلك الوحيد للنّجاة " واػبروج من
والذي يبثل نفس اؼبنهج الذي يسّب عليو ألنّو يرى أف ىذا اؼبنهج ّ

أزمات اغبياة اؼبعاصرة أل ّف مشكبلتنا مشكبلت أخبلقيّة وأزمات روحيّة "  . 3وإقناع اؼبتلقي بتغيّب سلوكو من أجل
زبليق اغبياة الفرديّة واعبماعيّة .
الحجة بالمصداقيّة )
السلطة ّ ( :
بـ2ـ ّ
حجة ّ
حجج ع ّدة تغ ّذيها ىيبة اؼبتكلّم ونفوذه وسطوتو  ...يأٌب على لساف شخص ما باعتباره شاىد إثبات على ما يقوؿ
مرد ذلك
إّمبا يكوف وقفا على القيمة الٍب ؽبذا ّ
الشخص يف عيوف النّاس  .وإذا باء اغبجاج بالفشل يف ىذه اغبالة فإف ّ

إذل اؼبثاؿ  le Modèleليس لو من النّفوذ واؽبيبة ما هبعل كبلمو مقنعا .

السلطة أشخاصا (أنبياء  ،علماء  )...وقد تكوف دينا (عقيدة  ،كتاب مقدس) على أف تكوف سلطة
وقد تكوف ّ

السامعْب يف آّاؿ الذي ذكرت فيو .4
ىؤالء صبيعا معَبفا ّٔا من قبل صبهور ّ
 1آمنو بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 234
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 160
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 162
 4عبد اهلل صولة  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو  ،ص . 335
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حجة سبثل قدرة احملاجج على االلتزاـ بصدؽ ما يقصده  ،وبالنّتائج اؼبراد استمالة اؼبستمع إليها  .وتظهر ىذه
وىي ّ

الشيخ أضبد التّيجاين بطريقة مباشرة يذكر فيها نفسو وحالو يف االلتزاـ بالنّتائج الٍب
الرسالة من خبلؿ تعبّب ّ
ّ
اغبجة يف ّ

يقصدىا  ،حيث يقوؿ  :فالذي أوصيكم بو وإياي  :المحافظة  ،المحافظة . ...

فقد ذكر نفسو (إيّاي) أي أنّو ىو أيضا ملتزـ دبا يدعو إليو التزاما سلوكيّا ظاىرا وليس التزاما قوليّا فقط  .وقد ورد

الرسالة وىو ما يدؿ على أنّو ملتزـ بكل ما ورد فيها من ؿبافظة على أقواؿ الرسوؿ  واجتناب
ىذا التّصريح يف ّأوؿ ّ

ضرع إذل اهلل  ،والتّعلّق بو  ،وشكره على نعمو واستغبلؽبا يف طاعتو واجتناب معصيتو  ،واالبتعاد عن
ّ
الشّر والتّ ّ
وخاصة يف األسواؽ .
احملرمة
ّ
اؼبعامبلت اؼباليّة ّ

تعرب عن
الصادقة ّ
اغبجة ّ
حجة قويّة تدفع باؼبخاطَب لئلذعاف والتّسليم أل ّف ّ
إ ّف التزامو دبا يقوؿ وصدقو يف ذلك ّ

السامع إذا علم أف اػبطاب صادر عن قلب منافق وضمّب ـبادع ال يُلقي لو باال  ،بل
شخصيّة صاحبها " ذلك أ ّف ّ
السامعْب بو  ،ولبلنصراؼ عنو إذل ما يراه أفضل  ،وبذلك فإ ّف
يكوف ذلك أدعى للنّفور فبّا يريد اؼبتكلم إقناع ّ

مهم من أسس اإلقناع ". 1
ّ
الصدؽ يف القوؿ ومطابقة الظّاىر للباطن أساس ّ

الرسالة يف قولو :فإ ّف ىذه الوجوه الٍب ذكرناىا  ،لِ َما ذكرنا  ،نرى  ،الذي ذكرناه
كذلك تظهر ىذه ّ
متفرقة يف ّ
اغبجة ّ

 ،فيما ذكرنا كفاية  ،قضيّتنا  ،فصلنا  ،ما ذكرناه ...

الشيخ أضبد التّيجاين وـباطَبيو وىذا يعِب أ ّف ىناؾ " عبلقة
تعرب عن اؼبشاركة بْب ّ
فػ (نوف) اعبماعة يف ىذه الكلمات ّ

الرفض بينهما وقرار االستجابة أو التمنّع ". 2
حبريّة القبوؿ أو ّ
أفقيّة ال تسلّط فيها  ،تسمح للمتلقي ّ

قمة التّحاور والتّواصل  ،كما أنّو " من األسس اؼب َسلَّم ّٔا يف عمليّة اغبجاج واإلقناع ويف عمليّة التّخاطب
وىذا يبثّل ّ
ُ
واغبوار العادي أنّو إذا كاف اؼبتكلم على عبلقة دبن وباورىم فذلك أدعى إذل اإلقناع والتّأثّب فيهم".3

 1آمنو بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 225
 2سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 132
 3آمنو بلعلى  ،اؼبنهج األمثل للتواصل  ،ص . 225
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اغبجة والربىاف يف إطار اغبوار اؽبادئ العميق كما
ىذا يعِب أ ّف ّ
الشيخ يسعى إذل إقناع ـباطَبيو إقناعا ذاتيّا يرتكز على ّ
أنّو يتعاوف معهم " يف إنشاء معرفة مشَبكة يف التّواصل  ،ويلتزـ بأساليب معيّنة لتحقيق اإلقناع فيصبح التّحاور فِ ْعبل
استثشاريّا ال استبداديّا".1
المؤسسة لبنية الواقع :
 3ـ الحجج
ّ
اػباصة .
وتشمل القياس بأنواعو وتأسيس الواقع بواسطة اغباالت ّ

أ ـ القي ـ ــاس :
الشيخ أضبد التّيجاين كل أنواع القياس وسنحاوؿ يف ىذا اعبزء توضيح ذلك .
وظّف ّ
أ ـ  1ـ القياس المنطقي المتكامل األركان :
القياس اؼبنطقي يبثل بنية أساسيّة يف كل خطاب حجاجي  ،وؽبذا ال ىبلو منو أي نص إقناعي وذلك لِ َما لو من

للَبابط ال ّدالرل والتّعالق اؼبنطقي اؼبوجود بْب مق ّدماتو للوصوؿ إذل
تأثّب واضح يف يقظة النّفوس وربقيق اإلفهاـ  ،نظرا ّ

نتائج .

شرع
الشيخ أضبد التّيجاين  :وأوصيكم في معاملة األسواق على محافظة قواعد ال ّ
الرسالة قوؿ ّ
ومن أمثلة ذلك يف ّ
الغش والتّدليس والكذب في تقويم األثمان ...
وأصولو  ،على حسب ما يعطيو الوقت  ،وتجنّبوا جميع وجوه ّ

فإ ّن المنهمك في ذلك يهلك كل الهالك .

يبكن تصوير القياس اؼبنطقي يف ىذا القوؿ على النّحو التّارل :
الشرعيّة يف األسواؽ فيو ىبلؾ .
المق ّدمة الكبرى  :عدـ اتّباع القواعد ّ
الشرع.
الغش والتّدليس والكذب يف تقومي األشباف،معامبلت نَػ َهى عنها ّ
المق ّدمة ّ
الصغرىّ :
الغش والتّدليس والكذب يف تقومي األشباف يف اؼبعامبلت اؼباليّة فيو ىبلؾ .
النّتيجة  :اتّباع ّ
 1اؼبرجع السابق  ،ص . 234
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أ ـ  2ـ القياس المضمر:
وىو نوع من القياس اؼبنطقي يكوف فيو أحد األركاف ؿبذوفا .
الشيخ أضبد التّيجاين :
ومن أمثلة ذلك قوؿ ّ

شر النّاس منكم أن يبادر إليو
والحذر الحذر َ
تحرك عليو ّ
لم ْن ّ

ش ّر من الخلق يستح ّق الهالك بو في
ش ّر وإ ْن كان مظلوما فاضت عليو بحور ال ّ
حرك  ...فإ ّن المبادر لل ّ
بالتّ ّ
ال ّدنيا واآلخرة.

يبكن عرض القياس اؼبضمر يف ىذه القطعة كاآلٌب :
المق ّدمة الكبرى (مضمرة)  :اإلسبلـ يْنػ َهى عن إذاية النّاس .
الصغرى (مضمرة)  :اؼبسلم ال يؤذي النّاس .
المق ّدمة ّ
يستحق اؽببلؾ يف ال ّدنيا واآلخرة .
بشره
ّ
النّتيجة (مذكورة) :اؼبسلم الذي يؤذي النّاس ّ
أ ـ  3ـ القياس المتدرج :
اؼبتدرج إذل نتيجة .
السابق حٌب ينتهي القياس ّ
وفيو يػُْبػ َُب القوؿ البلحق على جزء من القوؿ ّ
خولو اهلل نعمة  ،أ ْن يم ّد يده بها فيما ال يرضي
الشيخ أضبد التّيجاين  :وأح ّذركم لكل َم ْن َّ
ومن أمثلة ذلك قوؿ ّ

الزنا  ...فإ ّن الفاعل لهذه األمور بما أنعم اهلل عليو  ،مستح ّق لسلب النّعمة
اهلل مثل شراء الخمر والوقوع في ّ

من اهلل .

اؼبتدرج يف ىذا القوؿ كما يلي :
ويبكن توضيح القياس ّ
الشكر .
ـ كل نِ ْع َمة توجب ّ
ـ شكر النػ ّْْع َمة يكوف باستخدامها يف مرضاة اهلل واجتناب معصيتو .
الزنا معصية .
ـ شراء اػبمر والوقوع يف ّ
تستحق العقوبة .
ـ اؼبعصية
ّ
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ـ العقوبة تتمثل يف سلب النّعمة .
ب ـ تأسيس الواقع بواسطة الحاالت الخاصة :
خاصة أي يستدؿ بنيب أو شخصيّة أو
ىي اغبجج الٍب
ّ
يستدؿ ّٔا اؼبتكلّم ويسوقها لبناء واقع عاـ من خبلؿ حالة ّ

اػباصة دينًا (آيات أحاديث شريفة) .
عادل أو ما إذل ذلك  .كما قد تكوف ىذه اغبالة ّ
ب ـ  1ـ الّنّم ــوذج :

الصاغبة الٍب يستخدمها اؼبتكلّم لتثبيت ما يريد تثبيتو من قيم وأخبلؽ
وتقصد بو اؼبثاؿ الف ّذ الذي وبتذى  ،والقدوة ّ

وفضائل .

حجة " ال تُػْبُب على الواقع كأنواع كثّبة من اغبجج  ،بل تَػْبنِيو
حجة سبتلك طاقة قويّة وقدرة على اإلقناع أل ّهنا ّ
وىي ّ

ؤسس واقعا جػديدا ـبصوصا ". 1
تتأسس على الواقع بل تُ ّ
 .أي ىي ال ّ

عامة أو دعمها فحسب وإّمبا
السلوؾ ال لتأسيس قاعدة ّ
واقع جديد يقوـ على " كائن مبوذج يصلح على صعيد ّ
للحض على عمل ما اقتداء بو ،وؿباكاة لو ،ونسجا على منوالو  ،وإف بطريقة غّب موفّقة ". 2
يصلح كذلك
ّ

واغبديث عن اغبجاج باألمبوذج يقتضي منّا التّفريق بْب صنفْب  " :صنف حقيقي يقع استدعاؤه لغرض اغبجاج أي
ِ
نصو  ،أي يقػ ّده ق ّدا باللغة وفيها ". 3
اإلقناع واالستدالؿ  .وصنف غّب حقيقي  ،كثّبا ما يَػْبنيو اؼبتكلّم ويصنعو يف ّ
أي أ ّف ىناؾ صنفا حقيقيّا يصلح للقيادة ولتغيّب الواقع بينما ىناؾ أمبوذج غّب حقيقي يصنعو اؼبتكلّم من خبلؿ "

صناعة بعض مبلؿبو وصفاتو ليكوف على قدر كاؼ من اؽبيبة على حد عبارة برؼباف "  . 4وذلك باؼببالغة يف الوصف

الغلو يف إضفاء النّعوت اعبيّدة  ،وتغييب كل ما ىو سيء حٌب يكوف ْأىبل للقيادة والتّوجيو .
و ّ
 1سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 83
 2عبد اهلل الصولة  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو  ،ص . 338
 3ينظر  :سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 62
4برؼباف وتتيكا  ،مصنف يف اغبجاج  ،ج ، 2ص  ، 489نقبل عن  :سامية الدريدي  ،اغبجاج يف الشعر  ،ص . 245
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احتج بو إلقناع ـباطَبيو ؟
أي األمبوذجْب وظّف ّ
أي أمبوذج ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يف رسالتو ؟ و ّ
ولكن يا ترى ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يظهر لو جليّا أنّو وظّف أمبوذجا حقيقيّا غّب مصطنع  ،قادرا على القيادة
اؼبتأمل لرسالة ّ
إ ّف ّ
ِ
ِ
الصمود  ،أمبوذجا
والتّوجيو وتغيّب الواقع ف ْعبل  ،ال أمبوذجا مزيّفا اصطُنع لغرض ّ
معْب ال يصلح للقيادة وال يقدر على ّ
ىشا سرعاف ما يتبلشى .
َمْبنيّا بناء ّ
يصرح بو مباشرة وإّمبا كشفتو دعائم يَنهض عليها خطابو بو يف ّأوؿ
إ ّف األمبوذج الذي وظّفو ّ
الشيخ أضبد التّيجاين دل ّ

اؼبؤىل للقيادة  .ويندرج ربتو أمبوذجاف آخراف ُيبثّبلف قدوة
الرسالة عن قصد  ،أل ّف كل خطابو مبِب على ىذا النّموذج ّ
ّ
أيضا ولكنّهما أقل رتبة من األمبوذج األوؿ.

الرسالة يف قولو :
ّ
الرسالة ىو شخص رسوؿ اهلل  ويظهر ذلك جليّا يف بداية ّ
فأوؿ أمبوذج يتّضح لنا من خبلؿ ّ

المحافظة  ،المحافظة على قولو  : ثالث منجيات . ...

للشرح والتّعقيب  ،وإّمبا ىي تكشف عن رسوؿ اهلل
فهذه األحاديث دل ترد ىنا كشاىد أو ّ

 أل ّف قولو حافظوا

وبتج لكل آرائو وأفكاره الواردة يف اػبطاب برسوؿ اهلل  أي أنّو يقوؿ
على قوؿ رسوؿ اهلل ّ 
يدؿ على أ ّف ّ
الشيخ ّ
الصرب على
ىذا شخص رسوؿ اهلل  وىذا قولو وفعلو فاتّبعوه وكونوا سائرين على هنجو يف اإلحساف ؼبن ظلمو  ،و ّ

وربري اغببلؿ يف كل
األذى واؼبكاره  ،و ّ
احملرمات اؼباليّة وغّبىا ّ
الشكر لقولو  " :أال أكون عبدا شكورا "  .واجتناب ّ

أموره  .فهذا ىو القدوة والقادر على القيادة والتّوجيو وتغيّب الواقع .

ودفْعِو دفعا فوريّا لتغيّب
الرسالة إلقناع اؼبخاطَب بكل ما جاء فيها َ
ولعل ىذه ّ
اغبجة من أقوى اغبجج الٍب وظّفت يف ّ

سلوكوِ وفْػ َقها أل ّف كل ما جاء فيها ىو من أخبلقيّات اؼبصطفى  الٍب استطاع ّٔا تغيّب ّأمة من جاىليّة وضبلؿ إذل
نور العلم واإليباف  ،وبناء حضارة العدؿ واإلحساف .

ومثَلك األعلى الذي صرب على أذى مشركي قريش وعفا عنهم يوـ
ّ
فالشيخ يقوؿ ؼبخاطَبو  :ىذا ىو قائدؾ وقدوتك َ
الصبلة شكرا ؼبواله وىو رسولو وحبيبو .
تتورـ قدماه من ّ
الفتح األكرب بقولو  " :اذىبوا أنتم الطلقاء"  .وىو الذي ّ
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فاصرب واعف
تصرؼ تقوـ بو يف حياتك اليومية .فإ ْف أوذيت
ْ
فاجعلو حاضرا يف قلبك  ،ماثبل أماـ عينيك يف كل ّ
ِ
احملرمات واؼبعاصي كما كاف ىو  .فاتّباع قدوتك
اشكر دائما و ْ
التزـ ذلك مثلو ،و ْ
و ْ
احسن كما فعل رسولك  ،و ْ
اجتنب ّ
الريادة .
يف كل شيء ىو الوحيد اعبدير بتغيّب حياتك وواقعك من واقع االكبطاط والتخلّف إذل واقع القيادة و ّ
الشيخ أضبد التّيجاين يف ح ّد ذاتو  ،فهو مثاؿ ُوبتذى ألنّو
الرسالة فهو شخص ّ
ّأما األمبوذج الثّاين الذي ورد يف ّ

وريث رسوؿ اهلل  لقولو  " :العلماء ورثة األنبياء" . 1فهو يسّب على خطاه ويتّبع ىديو ،ومن ىنا كاف أىبل للقيادة
والتّوجيو.
ففي قولو  :أوصيكم وإياي  .ليس الغرض منو أ َْمر نفسو وتوجيهها ولكن ذلك يبثّل "دعوة ضمنيّة أل ْف يكوف كل

2
ومرب روحي ألتباعو إال أنّو
أي
.
فرد على منوالو على سبيل االقتداء "
بالرغم من أنّو ىو شيخ الطّريقة التّيجانيّة ٍّ ،
ّ
ِ
ألي مؤمن عنو مهما بلغ من اإليباف والوالية .
يتّبع رسوؿ اهلل  ويقتدي بو ألنّو ال غ َُب ّ

الشيخ الذي يُقصد للربكة وال ّدعاء فقط وإّمبا أصبح " من
الشيخ ال يبثّل ذلك ّ
متصور ّ
ىذه ّ
اغبجة تثبت بأ ّف ّ
ِ
السّب على خطاه ". 3
ّ
الضروري الوعي بو أكثر من قبل باعتباره النّموذج واؼبثاؿ الذي يصلح االقتداء بو و ّ
وتقويها للتّأثّب يف اؼبتلقي الذي يصبح لو قدوة ظاىرة واضحة حيّة  ،وىي صورة
اغبجة تعضد ّ
وىذه ّ
اغبجة األوذل ّ

السلوؾ  ،وتدفعو كبو األماـ يف الطّريق
ّ
الشيخ الذي يعيش معو ويعرؼ أخبلقو وأفعالو وأقوالو الٍب ّ
توجهو دوما لتغيّب ّ

إذل اهلل  .وقدوة غيبيّة غّب ظاىرة للعياف حاضرة يف قلبو دوما  ،وىي صورة رسوؿ اهلل  الٍب ذبذبو إليها ؿببّة وإتباعا
لقولو تعاذل ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ . 4
الشيخ أضبد التّيجاين فأصبح ىو نفسو أمبوذجا لغّبه
الرسوؿ  و ّ
ٍب األمبوذج الثالث وىو الكيّس العاقل الذي اتّبع ّ
من اؼبتل ّقْب اؼبتواصلْب معو  ،وأمبوذجا للمسلم اغبقيقي الذي يصلح لدعػوة الكافػر لئلسبلـ من خػبلؿ حالو ال لسانو
 1اؼبرجع السابق  ،ص . 309
 2عز الدين الناجح  ،صورة الشيخ  ،ص . 250
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 251
 4سورة آؿ عمراف  ،اآلية . 31
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الصحابة -رضواف اهلل عليهم -الذين دخلوا قلوب النّاس وأسروىا قبل أف يدخلوا البلداف ويفتحوىا ،
 ،كػما كاف ّ
وأقنعوىم بال ّدخوؿ يف اإلسبلـ من خبلؿ أخبلقهم ومعامبلهتم ال من خبلؿ أقواؽبم .

الشيخ صاحل لقيادة غّبه من النّاس وال يبكن للمخاطَب أف يكونو إال من خبلؿ القياـ
وبتج بو ّ
ىذا النّموذج الذي ّ
الشيخ أضبد التّيجاين وذبسيدىا فعليّا يف حياتو اليوميّة حٌب يكوف قائدا لئلنسانيّة .
بكل ما جاء يف رسالة ّ

شــاىــد L'illustration :
ب ـ  2ـ ال ّ
وتقويها  ،وىو يشمل القرآف الكرمي واألحاديث النّبويّة الشريفة واألقواؿ
إ ّف ّ
الشاىد يشبو البنية الٍب ّ
تدعم القضيّة ّ

اؼبأثورة  ،وأحاديث العلماء واغبكماء واألمثاؿ واغبكم وما إذل ذلك من األقواؿ الٍب تصلح لبلستشهاد على فكرة أو
رأي ما .
توضح القوؿ ذا الطّابع
ّ
يقوي درجة التّصديق بقاعدة ما معلومة وذلك بتقدمي حاالت خاصة ّ
فالشاىد " من شأنو أف ّ
وتقوي حضور ىذا القوؿ يف ال ّذىن وعلى ىذا فإف االستشهاد يؤتى بو للتّوضيح
العاـ ّ ،

.1 " rendve clair

حسيّة وملموسة ". 2
و ّ
الشاىد غالبا ما يذكر الحقا "قصد تقوية حضػور ّ
اغبجة وقصد جعل القاعدة ّ
آّردة ّ
اغبجة بكثرة  ،حيث تتداخل يف ثنايا خطابو
الرسالة يبلحظ استخداـ ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ؽبذه ّ
إف ّ
اؼبتأمل يف ّ

3
القوة اإلقناعيّة
وىذه
.
بقوهتا اإلقناعيّة والتّأثّبية "
اغبجاجي النّصوص القرآنيّة واغبديثيّة أل ّف " حضورىا ّ
ّ
مربر ّ
تستم ّدىا من ّقوة أصحأّا الذين ؽبم "سلطة على النّفوس وسطوة على العقوؿ والقلوب "  . 4فكيف ال وكبلـ اهلل -

كل معاند فما بالك بكل ؿباور  ،كذلك كبلـ رسولو
سبحانو وتعاذل -ىو القوؿ اغبق الذي يُقنع ّ

تعاذل :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ. 5
 1عبد اهلل صولة  ،اغبجاج أطره ومنطلقاتو  ،ص . 337
 2اؼبرجع نفسو  ،ص . 337
 3ؿبمد بازي  ،تقاببلت النص وببلغة اػبطاب  ،ص . 58
 4سامية الدريدي  ،دراسات يف اغبجاج  ،ص . 159
 5سورة النجم  ،اآلية .4 ، 3
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 اؼبؤيّد بقولو

الشيخ أضبد التّيجاين يف آخر كبلمو يف كل فكرة  ،وذلك ليؤّكد للمخاطَب صدؽ ما
الشاىد ساقها ّ
حجة ّ
إ ّف ّ
يذىب إليو ووب ّقق غايتو من اإلقناع والتّأثّب .

ﭽ

والصبر  .قال سبحانو وتعالى :
ومن ذلك قولو  :فيكابد غصص تلك ال ّ
شرور بما ىو فيو من اللطف ّ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ.1
ضرع
فالش ّْيخ بعد ربذير اؼبخاطَب من اؼببادرة ّ
بالشّر وتوجيهو إذل ّ
ّ
الصرب عن أذى النّاس و ّ
التوجو إذل اهلل بالتّ ّ
حجتو اؼبتمثلة يف اآليات القرآنيّة الٍب تؤّكد فوز
و ّ
الشكاية لرفْع األذى عنو ألنو وحده القادر على ذلك  ،يق ّدـ ّ

الصابرين ونيلهم مرادىم وأكثر .
ّ

الشيخ أضبد التّيجاين " ّقوة سلطويّة باػبطاب "  ، 2ألنّو استشهد باػبطاب القرآين ذي البعد
اغبجة منحت ّ
وىذه ّ

يتبوأ " مكانا عليّا  ،ويستم ّد ذلك من سلطة اػبطاب اؼبنقوؿ على لسانو "
السلطوي وىذا ما هبعل خطابو ّ
ّ

.3

تؤدي إذل اإلقناع حتما ومن ٍَبّ التّغيّب يف
السلطة ؛ سلطة خطابو الذي يبتلك ّقوة حجاجيّة مضافة ّ
وبالتارل تصبح ّ

الشّر دبثلو  ،إذل
يتغّب اعتقاد اؼبتلقي من ضرورة ال ّدفاع عن نفسو  ،واالنتصار ؽبا دبقابلة ّ
السلوؾ  .أي ّ
اؼبعتقد ويف ّ

يتغّب سلوكو تبعا العتقاده وىذا عْب ما
الصرب وفائدتو وأجره العظيم عند اهلل دنيا وأخرى  ،ومن ٍَبّ ّ
االعتقاد بأنبّيّة ّ
الشيخ أضبد التّيجاين .
يسعى إليو ّ

ﮥ ﭼ.4
ﮦ
وكذلك استشهاده بقػولو تعػاذل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ييسر كل
ق ّدـ ّ
الشيخ ىذه ّ
اغبجة بعد توجيو اؼبتلقي إذل االعتصاـ باهلل وااللتجاء إليو والتعلّق بو ألنّو ىو الوحيد الذي ّ

ألهنا " تعلو الكبلـ العادي درجة  ،فبّا هبعلها
الشيخ وأفكاره ّ
اغبجة دعمت أقواؿ ّ
ويفرج كل كرب  .وىذه ّ
عسرّ ،

السلّم اغبجاجي إذل ما ىو أرفع " . 1وبالتارل رب ّقق إقناعا أقوى وتأثّبا أكرب يف اؼبتلقي  ،بل وتغيّبا أسرع .
ترقى يف ّ

1

سورة األعراف  ,اآلية . 137

 2عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 537
 3اؼبرجع نفسو  ،ص . 537
 4سورة الطبلؽ  ،اآلية . 3 ، 2
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ﯲﯴ
ﯳ
وكذلك استشهاده بقولو تعاذل  :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ. 2
ﮡﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ. 3
وبقولو تعاذل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ
ربري اغببلؿ يف اؼبعامبلت اؼباليّة
أورد ّ
الشيخ أضبد التّيجاين اآليتْب الكريبتْب ّ
كحجتْب دامغتْب إلقناع اؼبتلقي بضرورة ّ
اغبجتْب متعاقبتْب بل وضع كبل منهما
وذبنّب اغبراـ بكل أشكالو (اؼبأكل  ،اؼبلبس  ،اؼبسكن  . )...ودل يذكر ّ

السياؽ .كما
مكاهنا اؼبناسب  ،ولعل ىذا يدؿ على براعة ّ
الشيخ وأىليّتو يف توظيف ىذه اغبجج حسب ما يتطلّبو ّ
التو واغبْب ألنّو يدرؾ " أنّو ال يتمتّع
أ ّف توظيفو لؤلدلّة القرآنيّة جاء من أجل التّأثّب يف اؼبتلقي للمبادرة بالفعل يف ّ
4
تؤىلو
بسلطة ذاتيّة " لدفع النّاس إذل احملافظة على األحكاـ ّ
الشرعيّة يف اؼبعامبلت ولكنّو يتمتّع بسلطة دينيّة روحيّة ّ

الشّر ،واختيار ال ّدليل الذي يؤيّد صواب وصدؽ ما يذىب إليو أو خطأه.
الضبلؿ واػبّب من ّ
ؼبعرفة اغبق من ّ

كذلك يف قولو  :يشهد لو قولو ": دع ما يريبك إلى ما ال يريبك" .
رحاؿ الٍب تقوؿ بأ ّف كل
حجة ّ
ىنا ق ّدـ ّ
الشاىد بعد نقضو واعَباضو على فكرة غبسن ابن ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ّ
عقدة ال يوجد فيها إال من يعامل باغبراـ فهي حبلؿ .

بصحة ما ذىب إليو ألنّو استعمل دليبل من القرآف الكرمي ودليبل من
وتقويو وتقنع اؼبتلقي ّ
وىذه ّ
اغبجة تدعم اعَباضو ّ

رحاؿ ومن
احتج بدليل ذي سلطة أوسع من سلطة ابن ّ
اغبديث الشريف يسانده ويفرض سلطة خطابو  ،فهو قد ّ

أي سلطة أخرى يف كل زماف ومكاف .
ّ

 1اؼبرجع السابق  ،ص . 537
 2سورة البقرة  ،اآلية . 168
 3سورة البقرة  ،اآلية . 173
 4عبد اؽبادي بن ظافر الشهري  ،اسَباتيجيات اػبطاب  ،ص . 538
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خ ــاتمـ ــة
للشيخ
حاوؿ ىذا البحث دراسة اغبجاج يف رسائل الشيخ أضبد التّيجاين من أجل الكشف عن القدرة اإلقناعيّة ّ

السر يف ذلك .
والٍب ّأىلتو للتّأثّب يف اآلخرين  ،وإلبراز قباعة حجاجو ّ
وفعاليّة خطابو ومكمن ّ
وقد وصل البحث إذل أىم النّتائج اآلتية :
152

 أف اغبجاج ال يعِب التّخاصم فقط بقدر ما ىو يعُب التواصل جبميع أشكالو وذلك أ ّف احملتج يسعى إلقناع اآلخربرأيو أو بفكرتو أو بقضية ما  ،وىذا ىو عْب التواصل الذي يفَبض وجود شخص ما لو نيّة التأثّب يف اآلخر .
شٌب حسبها  ،لكنّها ال
 ىذا اؼبسعى التأثّبي للحجاج ىو الذي جعلو يدخل يف صبيع آّاالت ويأخذ تعاريف ّتنفصل عن بعضها البعض بل تتكامل  ،فاغبجاج من منظور منطقي يسعى إلقناع العقل بالفكرة  ،و من منظور

لساين يسعى لئلقناع باللغة  ،ومن منظور ببلغي يسعى لئلقناع بالتأثّب على النّفس والعواطف  ،وكلها تتضافر
لتحقيق اإلقناع وقباح اغبجاج قباحا باىرا .
الصناعي ألنّو يعاجل خطابات إنسانيّة
الصوري ّ
 أف اغبجاج ـبتلف عن الربىاف من حيث ابتعاده عن اؼبنطق ّبعكس الربىاف الذي يتناوؿ علوما دقيقة ومضبوطة  .كما أ ّف ظبتو التّواصل االجتماعي مع اآلخر وغايتو اإلقناع
الصرامة اؼبنطقيّة إذل استفزاز اػبياؿ والعاطفة دبختلف أدوات التبليغ واإلثارة .
والتّأثّب وىذا ما هبعلو يتخلى عن ّ
اإلقناع غاية اغبجاج ومنتهاه  ،واغبجاج مطية اإلقناع
 ارتبط اغبجاج باإلقناع ارتباطا وثيقا ألنّو يسعى إليو دوما  ،ؼللوصوؿ إذل التغيّب اؼبنشود  ،ألنّو اعبسر الذي يربط الكلمة بالفعل والقوؿ بالعمل  ،إذ حْب يضطلع الكبلـ بوظيفة
للرأي والفكرة واؼبوقف .
ؿبركا للفعل  ،صانعا ّ
اغبجاج يصبح ّ
 تكمن أنبّية اغبجاج فيما يولده من اقتناع لدى اؼبرسل إليو  ،وىذا االقتناع ال يتأتّى إال باستعماؿ اللغة ما يؤكدعامة بقصد التّأثّب .
أف نظريّة اغبجاج يف اللغة تنطلق من فكرة مفادىا أنّنا نتكلم ّ

 تع ّددت وسائل اغبجاج الٍب توظف بغية ربقيق اإلقناع ما بْب وسائل نفسيّة اجتماعيّة ووسائل لغوية  ،ووسائلفعالة يف
ببلغية  ،ووسائل منطقيّة ؛ ّأما الوسائل النفسية االجتماعية فهي الٍب تتعلق باؼبتكلم  ،والٍب تساىم مسانبة ّ
أداء دوره أداءً ناجحا كمحاجج مقنع لغّبه  ،قادر على هتيئة مستمعو وتوجيهو الوجهة الٍب يريد .

 -وأما الوسائل اللغويّة والببلغيّة واؼبنطقيّة  ،فتتمثل يف دور لغة اغبجاج اؼبتعمدة أثناء التخاطب أل ّف اللغة يف

اػبطاب اغبجاجي تقوـ بدور جوىري وفاعل يف ربقيق التأثّب واالستمالة من خبلؿ اؼبفردات والَباكيب الٍب ىبتارىا
بالسلب أو اإلهباب أي بالقبوؿ
اؼبتكلم لوصف حدث ما تعكس موقفو ذباه ذلك اغبدث  ،وبالتارل تؤثر يف اؼبتلقي ّ

لذلك اؼبوقف أو رفضو .
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ألهنا تتعلق باعبانب الفعلي والعملي ،
 ومن بْب الوسائل اللغويّة أفعاؿ الكبلـ الٍب تع ّد من أىم وسائل اإلقناع ّفقوؿ كبلـ ما يعِب إقباز فعل باؼبقابل  .كما ترتبط بالقصد الذي وب ّدد ىدؼ ِ
اؼبرسل من خبلؿ سلسلة اؼبتواليات
اؼبكرر ذاتو وتكرار
يتنوع حبسب ّ
الشكل واؼبضموف ّ ،أما ّ
الٍب يتل ّفظ ّٔا ٍ .بّ التّكرار الذي ّ
األوؿ فينقسم إذل  :تكرار ّ
مادة واحدة  .و ّأما الثاين فينقسم إذل  :تكرار مفردتْب متواليتْب أو أكثر
بتغيّب الَبكيب وتكرار يف ىيئة عنصرين من ّ
يف صبلة واحدة أو منطوؽ واحد  ،تكرار مفردتْب يف صبلتْب أو منطوقْب متواليْب  ،تكرار اؼبضموف بْب صبلتْب

متواليتْب وتكرار مفردتْب يف ثنائية .
 ٍب االزدواج الذي ينقسم كذلك إذل ع ّدة أنواع  :التوازف بْب األجزاء باالتفاؽ التاـ يف وزف الوحدات وعددىاوىيئة ترتيبها  .التوازف بْب األجزاء باالتفاؽ يف وزف الوحدات اتفاقا ناقصا واالتفاؽ يف الَبتيب والفاصلة  .التوازف يف
وزف الوحدات اتفاقا ناقصا واالتفاؽ يف الفاصلة دوف الَبتيب  .التوازف باالتفاؽ يف الفاصلة دوف سائر اؼببلمح
األخرى  .التوازف باالتفاؽ الناقص يف وزف الوحدات  ،واالتفاؽ يف الَبتيب دوف الفاصلة .
 وتندرج ربت األساليب الببلغيّة التمثيل واالستعارة والطباؽ وىي كلها تضفي على القوؿ مسحة صباليّة من جهة ،ومن جهة أخرى زبرجو عن ح ّد اإلمتاع إذل ح ّد االستمالة والتّأثّب ،حيث

تؤثر على النفس بتحريك العواطف

آّردة إذل ؿبسوسة .
وجذب االنتباه دبا سبتلكو من ربويل اؼبعُب اؼبعنوي إذل ّ
مادي  ،و ّ
الصورة ّ
تؤسس بنية اغبجاج وتناميو يف اػبطاب أي صبلة
ّ -أما الوسائل اؼبنطقيّة فهي اآلليّات والتّقنيات العقليّة الٍب ّ

تؤدي إذل إقناع اؼبتلقي دبا طرح عليو من أفكار وما عرض عليو من آراء .
األساليب الٍب تعتمد قوانْب اؼبنطق والٍب ّ

مؤسسة لبنية الواقع.
ومتنوعة أبرزىا  :حجج شبو منطقية  ،حجج قائمة على بنية الواقع  ،حجج ّ
وىي كثّبة ّ

 إ ّف رسائل الشيخ أضبد التّيجاين جبميع أنواعها تعكس اىتمامو بكل نواحي اغبياة (سياسة ؾبتمع  ،اقتصاد ،الشاملة للواقع واغبياة .فهو دل يعًب بتهذيب النّفس واالرتقاء ّٔا
تربية  ،تعليم )...وىذا يدؿ علػى رؤيتو الوحدوية و ّ
يف اؼبقامات فحسب بل كاف يسعى دوما إذل توجيو سلوؾ اؼبتلقي يف اغبياة العمليّة من أجل زبليق اغبياة الفرديّة
واعبماعيّة ؛ أل ّف مشكبلت اؼبسلمْب اغبياتيّة يف الواقع ىي مشكبلت أخبلقيّة وأزمات روحيّة  ،ويكمن اغبل فقط يف

ذبسيد األخبلؽ يف السلوكيّات اليوميّة لؤلفراد.
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الزماف واؼبكاف ألنّو أراد من خبلؽبم أف
الرسالة الٍب بعث ّٔا ّ
الشيخ أضبد التّيجاين إذل تبلمذتو  ،تتجاوز ّ
 -إ ّف ّ

يفسر
يوصل رسالتو إذل كل اؼبتلقْب ويؤثر فيهم ّ
السعادة يف ال ّدنيا واآلخرة  ،ورّدبا ىذا ما ّ
ويغّب سلوكهم دبا يضمن ؽبم ّ

استمراريّة طريقتو وازدياد عدد اؼبنتمْب ؽبا واؼبقتنعْب بآرائو وأفكاره  ،فخطاباتو متج ّددة وتتناسب مع كل عصر
وتسايره فهو القائل  " :بسّب زمانك سػ ػػر " .

الشيخ يف خطابو والذي سبيّز بالوضوح يف األفكار والبعد عن
السبيل الذي سلكو ّ
 وما يزيدىا تأثّبا وجذبا لآلخر ّالسهولة يف التّعبّب أل ّف
الغموض والتكلف  ،وىذا ما وبقق ىدفو يف اإلببلغ واإلبانة وبالتارل ربقيق اإلقناع  .كذلك ّ

السبيل إذل التّأثّب واالستجابة  .أضف إذل ذلك اؼبزاوجة بْب األسلوب اػبربي واإلنشائي حٌب ال
فهم اؼبعاين ىو ّ
الضجر واؼبلل .
يؤدي إذل ّ
يكوف الكبلـ على وتّبة واحدة  ،ما قد ّ

 تتعاوف يف رسالة الشيخ أضبد التيجاين ؾبموعة من الوسائل اللغويّة والببلغيّة واآلليّات اؼبنطقيّة الٍب تشتغل بشكلالشريعة .
تساندي وتدفع كلها كبو مقصد مركزي  ،وىو تغيّب اؼبتلقي كبو الكماؿ الذي ارتضتو لو ّ

الشيخ أضبد التّيجاين ـبتلف أنواع األفعاؿ الكبلمية وجاء ترتيبها ّٔذا النمط توجيهيات  ،التزاميات ،
 فقد وظّف ّالشيخ بل وتدفعو إذل إقباز ىذه األفعاؿ
إخباريات  ،تعبّبيات  ،إعبلنات  ،حٌب هتيئ اؼبتلقي لقبوؿ كل ما جاء بو ّ
الشيخ سار خبطابو بشكل تدرهبي من أفعاؿ التوجيو الٍب تُػ َو ّْجو سلوؾ اؼبخاطَب وتقنعو بتجسيد األخبلؽ
فورا  ،أل ّف ّ
يف اغبياة العمليّة إذل أفعاؿ االلتزاـ والوعد ؛ الوعد بالثواب اعبزيل من عند اهلل تعاذل ؼبن أقبز الفعل وزبلّق بأخبلؽ

اؼبصطفى  ، والوعيد باؽببلؾ والعقاب ؼبن أىب إال أف يتبع ىواه ويغلّب شهوتو عن اتّباعو .

 ٍب أفعاؿ اإلخبار والتأكيد لتؤكد حقيقة ما ذىب إليو وتغري اؼبتلقي باالستجابة لصدؽ النّماذج الواقعيّة الٍبالسلوؾ فنالت الفوز العظيم والربح اعبسيم دنيا وأخرى .
ق ّدمها  ،والٍب سارت على ىذا ال ّدرب وسلكت ىذا ّ

الشيخ عن سبنّيو لكل ـباطَب باؼببادرة على الفور دوف تكاسل أو سباطل حٌب يذوؽ
عرب فيها ّ
ٍب أفعاؿ التصريح الٍب ّ

الشيخ لتعلن عن
طعم السعادة الكربى الٍب يعيشها عباد اهلل اؼبؤمنْب ٍ .ب يف األخّب أفعاؿ اإلعبلف الٍب وظّفها ّ

حقيقة اؼبتلقي يف النّهاية إ ْف ىو أقبز ىذه األفعاؿ  ،وىي حقيقة اؼبؤمن الذي يطابق باطنو ظاىره  ،فّبى مراقبة اهلل لو
وهبسد تعاليم دينو يف حياتو  ،وهبعػل قرآنو
السر والعلن  ،يف نفسو وأماـ النّاس ّ
يف كل حركة وسكوف فّبضيو يف ّ

منهجو ودستوره .
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وتنوعها  ،حيث أسهم الفعل بنسب عالية يف البناء
 استعاف ّالشيخ أضبد التيجاين لتحقيق اإلقناع بثراء األفعاؿ ّ

الرسالة حركيّة وحيويّة تعمل على شحن اؼبتلقي ودفعو للعمل
للرسالة  ،وىذا اغبضور اؼبكثّف لؤلفعاؿ أكسب ّ
اللغوي ّ

تنوع األفعاؿ
السكوف فحياتو عبادة يف كل جوانبها  .وفبّا زاد من ّقوة ىذه اغبركيّة ّ
و ّ
التحرؾ أل ّف اؼبؤمن ال يعرؼ ّ
قدما ألجل مستقبل زاىر وحضارة
وانتقاؽبا من اؼبضارع إذل اؼباضي إذل األمر  ،ما يوحي للمتلقي بضرورة اغبركة ُ

إسبلميّة ينشدىا دوما  ،دوف التّفريط والتّن ّكر للماضي أل ّف اغبضارة ال تكوف إال باعبمع بْب األصالة واؼبعاصرة .
الشيخ أضبد التيجاين التّكرار اللفظي واؼبعنوي لتأكيد أفكاره وترسيخها يف ذىن اؼبتلقي حٌب يسهل عليو
 استخدـ ّجوا
تطبيقها  ،وذلك لعلمو ما للتّكرار من أثر بليغ تنقاد لو النّفوس انقيادا .إذل جانب توظيفو لبلزدواج الذي خلق ّ
موسيقيّا ترتاح لو اآلذاف وتستصيغو النّفوس والقلوب ليتأثّر بو اؼبتلقي ويقتنع دبا فيو  ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى

ليسهل عليو توصيلو وإببلغو إذل غّبه أل ّف اعبمل اؼبوزونة يسهل حفظها وتذكرىا  ،وىذا ما يضمن انتشار رسالتو بْب

اؼبتل ّقْب .
الشيخ أضبد التّيجاين االستعارة والتّمثيل ؼبا سبتلكو ىذه الوسائل من ّقوة إقناعيّة لداللتها على اؼبعُب
 -استعمل ّ

الصور ال ّذىنيّة الٍب تلجأ إذل اػبياؿ  .حيث
اغبسي اؼبلموس بدال عن ّ
بصورة أوضح  ،وذلك العتمادىا على الواقع ّ

صور للمخاطَب واقعا جديدا يندمج فيو العقل مع القلب  ،اعبسد مع الروح  ،الفكر مع العمل يبكن أف يعيشو إف
ّ

الَبكيز
غّب سلوكو .إذل جانب استخدامو للطّباؽ الذي لو وقع يف األظباع يش ّد االنتباه وفائدة يف النّفوس ذبذب ّ
ّ
ورب ّقق اإلذعاف والتّسليم ومن شبّة العمل والتّغيّب .
الرسالة حٌب تكوف أقدر على التّأثّب يف
 زاوج ّالشيخ أضبد التّيجاين بْب أساليب اإلقناع وأساليب اإلمتاع يف ّ
اؼبخاطَب وتوجيو سلوكو  ،فقد اجتمع فيها قصد التّوجيو بقصد التّأثّب والتّقومي األخبلقي اؼبقَبف بالعمل .

الشيخ أضبد التّيجاين
تنوع اؼبتلقي من حيث العقوؿ واؼبدارؾ وىذا ما جعل ّ
الرسالة إذل التّبلميذه يعِب ّ
 -إ ّف توجيو ّ

ال يكتفي باالعتماد على الوسائل اللغويّة والببلغيّة ذات التّأثّب العارل  ،بل استخدـ األقيسة اؼبنطقيّة دبختلف أنواعها
؛ أل ّهنا وسيلة ناجحة لتحقيق اإلقناع كوهنا توحي بنوع من االطمئناف يف النّتائج لسلوكها طريقة منطقيّة يف التّقدمي

واالستنتاج .
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الشيء أماـ اؼبخاطَب بكل أجزائو ليُػ َق َّو ِْي حضوره
حجة التّقسيم وذلك لتمثيل ّ
 استخدـ ّالشيخ أضبد التّيجاين ّ
أمامو  ،ولتحقيق اإلقناع والتأثّب فيو بصورة أقوى وأسرع  .وليبعث الثقة يف نفسو حْب ال هبد يف كبلمو خلبل أو

الصدؽ وربقيق نتائج إهبابيّة  ،وبالتارل
بالصحة و ّ
نقصا أل ّف التقسيم يعتمد اإلحصاء واالستقصاء وكلها طرؽ توحي ّ

يذعن لو ويبادر للقياـ بالفعل .

للشك أو اغبّبة فيقتنع ويسلّم .
السبب بالنّتيجة حٌب ال يَبؾ للعقل ؾباال ّ
استخدـ ّ
الشيخ ّ
اغبجة السببيّة الٍب تربط ّ

اغبجة الغائيّة الٍب تع ّد من أىم وسائل اغبجاج ؼبا ؽبا من تأثّب مباشر يف توجيو السلوؾ ألف مدارىا على
إذل جانب ّ

الغاية وىي مطلب كل إنساف فكلما كانت الغاية نبيلة كانت االستجابة سريعة والعمل فوريّا .

اغبجة باؼبصداقيّة ّ ،أما األوذل فتعِب
حجة ّ
 وظّف ّالشخص وأعمالو  ،و ّ
الشيخ حججا أخرى دامغة وتتمثل يف ّ

تطابق األفعاؿ مع األقواؿ  ،أي التزاـ اؼبتكلم دبا يقولو وىذا صعب بالنسبة لكثّب من احملاججْب الذين يقولوف ما ال

جسد كل ما يقولو يف حياتو اليوميّة وسّبتو تشهد لو على ذلك .
يفعلوف  .إال أ ّف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين ّ
تعرب عن
حجة قويّة ّ
الصادقة ّ
فاغبجة ّ
ألهنا تدفع باؼبخاطَب لئلذعاف والتسليمّ ،
حجتو وىي ّ
 ّأما الثانية فتعِب صدؽ ّاىتم بو  ،وىذا ما
السامع إذا علم أف اػبطاب صادر عن قلب صادؽ وضمّب غّب ـبادع ّ
شخصيّة صاحبها أل ّف ّ

السامعْب بو .
هبعلو أدعى للقبوؿ فبا يريد اؼبتكلم إقناع ّ

حجة األمبوذج وىي من أقوى اغبجج الٍب تدفع اؼبتلقي دفعا فوريّا لتغيّب سلوكو أل ّف
 -وظّف الشيخ أضبد التّيجاين ّ

ىذا األمبوذج يتمثل يف شخص رسوؿ اهلل  فهو القدوة لكل اؼبسلمْب  ،وىو أيضا القادر على القيادة والتوجيو
وتغيّب الواقع  .فاتباع القدوة يف كل شيء ىو الوحيد اعبدير بتغيّب حياة اؼبسلم وواقعو من اكبطاط وزبلف إذل واقع

الريادة .
القيادة و ّ
احتج بو عن قصد أل ّف الشيخ ال يُقصد للربكة
 إضافة إذل أمبوذج آخر ىو شخص ّالشيخ أضبد التّيجاين وقد ّ
وال ّدعاء فقط  ،وإّمبا ىو يبثل مبوذجا حيّا ومثاال واضحا يقتدي بو اؼبتلقي ويسّب على خطاه .

وتقويها للتّأثّب يف اؼبتلقي الذي يصبح لو قدوة ظاىرة واضحة حيّة  ،وىي صورة
اغبجة تعضد ّ
 وىذه ّاغبجة األوذل ّ
السلوؾ وتدفعو كبو األماـ يف الطريق
ّ
الشيخ الذي يعيش معو ويعرؼ أخبلقو وأفعالو وأقوالو الٍب ّ
توجهو دوما لتغيّب ّ

إذل اهلل  .وقدوة غيبيّة غّب ظاىرة للعياف حاضرة يف قلبو دوما وىي صورة رسوؿ اهلل  الٍب ذبذبو ؿببّة واتّباعا .
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لقوهتا اإلقناعيّة والتأثّبيّة الٍب تستم ّدىا من ّقوة أصحأّا
حجة ّ
 استخدـ الشيخ أضبد التّيجاين ّالشاىد وذلك ّ

الذين ؽبم سلطة على النّفوس وسطوة على العقوؿ والقلوب  ،كيف ال والقرآف الكرمي كبلـ اهلل -سبحانو وتعاذل -و

الشريف أقواؿ رسوؿ اهلل . 
اغبديث ّ
يغّب أفكار الكثّبين ونظرهتم إذل الواقع واغبياة ،
واغبقيقة الٍب الب ّد من اإلقرار ّٔا أ ّف ّ
الشيخ أضبد التّيجاين استطاع أف ّ

توجها حقيقيّا للتّعامل مع النّاس واغبياة تعامبل
وأف يدؾبهم يف طريقو ّ
الصويف  .واألىم من ذلك أف رسالتو تق ّدـ ّ

تصور معريف بعيد النّظر يف العبادات واؼبعامبلت ونظرة
الروح واعبسد  .وىو ّ
مزدوجا هبمع بْب الباطن والظاىر ّ ،

الشيخ أضبد التّيجاين يبتلك ّقوة معرفيّة ومنهجيّة يش ّد ّٔا
بتصور واضح  ،ويعود ذلك إذل أ ّف ّ
عميقة ىبرج منها اؼبتلقي ّ

ويغّب فكره وسلوكو وطريقة تعاملو مع اغبياة .
اؼبتلقي  ،فهو يفيده ويبتّعو ّ

 وقد تبْب لنا أ ّف رسالتو كانت ذات سبك منهجي ِ ،وغُب معريف وتأنق أسلويب ولغوي ذات ّقوة استدالليّة
ّ
ّ
وتصوراتو وحججو بناء منطقيّا دقيقا من أجل ربقيق مسعاه
وحجاجيّة متينة  ،حيث بُب ّ
الشيخ أضبد التّيجاين أفكاره ّ
وىدفو األظبى الذي عاش من أجلو  ،وىو توجيو النّاس إذل طريق اهلل والوصوؿ إذل مرضاتو وتغيّب سلوكهم من سلوؾ

هبسد حقيقة اإلسبلـ .
بعيد كل البعد عن تعاليم اإلسبلـ إذل سلوؾ ّ
تبْب وجهة نظره خبصوص الواقع واؼبستقبل يف
ويف األخّب يبكن القوؿ أ ّف اغبجاج عند ّ
الشيخ أضبد التّيجاين فبارسة ّ

الشريف.
ظل القرآف الكرمي واغبديث النبوي ّ
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 .2أضبد ـبتار عمر ،علم الداللة ،عادل الكتب ،القاىرة ،ط . 1998 ،5
 .3أضبد اؽبامشي ،جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،مؤسسة اؼبعارؼ ،بّبوت ،لبناف ،د.ط د.ت .
 .4أماين سليماف داوود ،األسلوبية والصوفية ،دراسة يف شعر اغبسْب بن منصور اغببلج ،دار ؾبدالوي عماف ،األردف ،ط ،1
. 2002

 .5أوستْب ،نظرية أفعاؿ الكبلـ ،تر:عبد القادر قنيِب ،إفريقيا للشرؽ ،اؼبغرب ،د.ط. 1990 ،
 .6أوليفي روبوؿ ،مدخل إذل اػبطابة ،اؼبطابع اعبامعية الفرنسية ،ط منقحة. 1994 ،
 .7أونج والَب  ،الشفاىية والكتابية ،تر  :حسن البنا عز الدين ،آّلس الوطِب للثقافة والفنوف واآلداب الكويت. 1994 ،
 .8آيت أوشاف علي ،السياؽ والنص الشعري "من البنية إذل القراءة" ،مطبعة النجاح اعبديدة ،الدار البيضاء اؼبغرب  ،ط ، 1
. 2000
 .9البوطي ؿبمد سعيد رمضاف ،التعرؼ على الذات ىو الطريق اؼبعبّد إذل اإلسبلـ ،دار الفكر ،دمشق د.ط ،د .ت .
 .10البيضاوي أبو سعيد عبد اؽبق ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،دار الكتب العلمية ،بّبوت ،ط.1999 1
 .11اعباحظ أبو عثماف عمرو بن حبر ،البياف والتبيْب ،تح  :عبد السبلـ ىاروف ،مكتبة اعباحظ ،مصر ط .1975 ،4
 .12جبور عبد النور ،اؼبعجم األديب ،دار العلم للمبليْب ،بّبوت ،لبناف ،ط
التعريفات ،تح :إبراىيم األبياري ،دار الرياف للَباث ،بّبوت ،لبناف ،د .ط ،د.ت .

 .1979 ،1اعبرجاين الشريف بن علي،

 .13اعبرجاين عبد القاىر ،أسرار الببلغة يف علم البياف ،تح  :عبد اغبميد ىنداوي ،دار الكتب العلمية بّبوت ،ط
. 2001

،1

 .14اعبرجاين علي بن عبد العزيز ،الوساطة بْب اؼبتنيب وخصومو ،تح وشرح  :ؿبمد أبوالفضل إبراىيم علي ؿبمد البجاوي،
ط. 1966 ،04
 .15صبيل عبد آّيد ،الببلغة واالتصاؿ ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،د.ط . 2000
 .16جورج يوؿ ،التداولية ،تر :قصي العتايب ،داراألماف ،الرباط ،اؼبغرب ،ط .2010 ،1
 .17حرازـ بن العريب برادة الفاسي اغباج علي ،جواىر اؼبعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العباس التجاين ،تح  :ؿبمد
الراضي كنوف ،دار الرشاد ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط.2011 ،1
 .18حسِب عبد اعبليل يوسف ،األدب اعباىلي ،قضايا وفنوف ونصوص ،مؤسسة اؼبختار ،القاىرة ،مصر ط . 2001 ،1
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 .19خفاجي ؿبمد عبد اؼبنعم ،عبد العزيز شرؼ الدين ،كبو ببلغة جديدة ،مكتبة غريب ،القاىرة ،د.ط د .ت.
 .20خليفة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية مع ؿباولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،بيت اغبكمة اعبزائر ،ط 2009 ،1
.
 .21ذىبية ضبو اغباج ،لسانيات التلفظ وتداولية اػبطاب ،دار األماف ،اعبزائر  ،دت  ،دط .
 .22ابن رشيق اغبسن ،العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو ونقده ،تح  :ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد ،دار اعبيل ،بّبوت ،ط ،5
 سامية الدريدي اغبسِب : ،1981ج. 1
.23

اغبجاج يف الشعر القدمي من اعباىلية إذل القرف الثالث اؽبجري ،عادل الكتب
اغبديث ،األردف ،ط . 2007 ،1

.24

دراسات يف اغبجاج ،قراءة لنصوص ـبتارة من األدب العريب القدمي ،عادل الكتب
اغبديث ،األردف ،ط . 2009 ،1

 .25السبعاوي طو عبد اهلل ؿبمد ،أساليب اإلقناع يف اؼبنظور اإلسبلمي ،دار الكتب العلمية ،بّبوت لبناف ،ط 2005 ،1
.
 السيوطي جبلؿ الدين:.26

اإلتقاف يف علوـ القرآف ،عادل الكتب ،بّبوت ،دط ،دت،ج . 2

.27

اؼبزىر يف علوـ اللغة وأنواعها ،تح  :ؿبمد أضبد جاد اؼبوذل ،دار
الفكر ،بّبوت  ،ج . 1

 .28الشنقيطي عبيدة بن سيدي ؿبمد الصغّب بن أنبوجة ،ميزاب الرضبة الربانية يف الَببية بالطريقة التجانية دار التجاين
للطباعة ،تغزوت ،الوادي ،اعبزائر ،ط. 2009 ،1
 .29الشهري عبد اؽبادي بن ظافر ،اسَباتيجيات اػبطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة ،بّبوت ،لبناف،
ط . 2004 ،1
 .30صابر اغبباشة ،التداولية واغبجاج ،صفحات للدراسات والنشر ،دمشق ،سوريا ،ط .2008 ،1
 .31صولة عبد اهلل ،اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية ،دار الفارايب ،بّبوت ،لبناف ط . 2001 ،1
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 .32الطاىر ؿبمد توات ،أدب الرسائل يف اؼبغرب العريب يف القرنْب السابع والثامن ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،ط ،1
. 2010
 طو عبد الرضبن :.33

اللساف واؼبيزاف أو التكوثر العقلي ،اؼبركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء
اؼبغرب. 1997 ،

.34

يف أصوؿ اغبوار وذبديد علم الكبلـ ،اؼبركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط 1
.2000

.35

فقو الفلسفة ،اؼبركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط  ،1995 ،1ج. 1

 .36ابن عاشور ؿبمد الطاىر ،التحرير والتنوير الدار التونسية ،الدار اعبماىّبية للنشر ،تونس.
 .37عبد الباقي مفتاح ،أضواء على الشيخ أضبد التجاين وأتباعو ،الوليد للنشر ،كوينْب ،الوادي ،اعبزائر دط دت.
 .38عبد العزيز عتيق ،األدب العريب يف األندلس ،دار النهضة العربية ،بّبوت ،لبناف ،د.ط  ،د.ت .
 .39العزاوي أبو بكر ،اػبطاب واغبجاج ،األضبدية للنشر ،اؼبغرب ،ط . 2007 ،1
 .40العسكري أبو ىبلؿ ،كتاب الصناعتْب ،تح :علي ؿبمد البجاوي وؿبمد أيب الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العلمية،
بّبوت ،ط. 1952 ،1
 .41عشّب عبد السبلـ ،عندما نتواصل نغّب ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واغبجاج ،إفريقيا للشرؽ ،الدار البيضاء،
اؼبغرب. 2006 ،
 .42الغزارل أبو حامد ،إحياء علوـ الدين ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبوت ،لبناف .
 .43فاف دايك ،النص والسياؽ ،استقصاء البحث يف اػبطاب الدالرل والتداورل ،تر  :عبد القادر قنيِب إفريقيا الشرؽ ،الدار
البيضاء ،اؼبغرب ،د.ط. 2000 ،

 .44الفّبوز أبادي ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ،مصر  ،1979ج. 3
 .45فيليب بروتوف ،جيل جوتييو ،تاريخ نظريات اغبجاج ،تر :ؿبمد صاحل ناحي الغامدي ،مركز النشر العلمي ،جامعة اؼبلك
عبد العزيز ،السعودية ،ط . 2011 ،1
 .46ابن قتيبة عبد اهلل ،تأويل مشكل القرآف ،شرحو ونشره :أضبد صقر ،دار الَباث ،القاىرة ،ط . 1973 2
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 .47ؾبمع اللغة العربية ،اؼبعجم الوسيط ،مكتبة الشروؽ الدولية ،مصر ،ط . 2004 ،4
 .48ؾبموعة من اؼبؤلفْب ،التحاجج ،طبيعتو وؾباالتو ووظائفو ،تنسيق  :ضبو النقاري ،منشورات كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية
بالرباط ،سلسلة :ندوات ومناظرات ،رقم  ،134اؼبغرب ،ط. 2006 ،1
 .49ؾبموعة من اؼبؤلفْب ،اغبجاج مفهومو وؾباالتو ،دراسات نظرية وتطبيقية ؿبكمة يف اػبطابة اعبديدة إشراؼ :حافظ
إظباعيل علوي ،دار الروافد الثقافية ،لبناف ،منشورات ابن النّدمي ،اعبزائر ،ط  2013 ،1ج  ،1ج 2
 .50ؾبموعة من اؼبؤلفْب ،أىم نظريات اغبجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إذل اليػوـ ،إشراؼ  :ضبادي صمود ،كلية اآلداب
منوبة ،تونس ،د.ط ،د .ت .

 .51ؾبموعة من اؼبؤلفْب ،لسانيات النص وربليل اػبطاب ،كنوز اؼبعرفة ،عماف ،األردف ،ط  2013 1ـ.2
 .52ؿبمد أضبد كبلة ،آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،مصر ،د.ط.2000 ،
 .53ؿبمد بازي ،تقاببلت النص وببلغة اػبطاب ،كبو تأويلي تقابلي ،الدار العربية للعلوـ ،لبناف ،ط . 2010 1
 .54محمد طروس ،النظرية اغبجاجية من خبلؿ الدراسات الببلغية واؼبنطقية واللسانية ،دار الثقافة ،اؼبغرب ط 2005 ،1
 .55ؿبمد يونس عبد العاؿ ،يف النثر العريب قضايا وفنوف ونصوص ،الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر لوقبماف مصر ،ط
. 1996

،1

 .56منظور صباؿ الدين ،لساف العرب ،دار صادر ،بّبوت ،لبناف ،ط  ،1997 ،2ـ. 2
 .57اؼبيداين عبد الرضبن حسن حنبكة ،ضوابط اؼبعرفة وأصوؿ االستدالؿ واؼبناظرة ،دار القلم ،دمشق سوريا ،ط 2000 ،6
.

 .58نعماف بوقرة ،مدخل إذل التحليل اللساين للخطاب الشعري ،عادل الكتب اغبديث ،األردف ،ط . 2008 1
 .59النووي ؿبي الدين وآخروف  ،شرح األربعوف النووية يف اآلحاديث الصحيحة النبوية ،اعتُب بو  :ؿبمود بن اعبميل ،دار
اإلماـ مالك ،اعبزائر ،ط. 2010 ،2
 .60النووي وبي بن شرؼ ،رياض الصاغبْب من كبلـ سيد اؼبرسلْب ،اعتُب بو :ؿبمد علي قطب ،اؼبكتبة العصرية ،صيدا،
بّبوت ،طبعة جديدة. 2005 ،
 .61ىنريش بليث ،الببلغة واألسلوبية ،كبو مبوذج سيميائي لتحليل النص ،تر :ؿبمد العمري ،الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط ،1
. 1989
ثانيا  :الرسائل الجامعية
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.1حسْب بوبلوطة ،اغبجاج يف اإلمتاع واؼبؤانسة أليب حياف التوحيدي ،رسالة ماجستّب ،إشراؼ :إظباعيل زردومي ،جامعة
اغباج ػبضر ،باتنة. 2010 / 2009 ،
.2ضبدي منصور جودي ،خصائص اػبطاب اغبجاجي وبنياتو اإلقناعية يف أعماؿ البشّب اإلبراىيمي دراسة لنماذج نصية
ـبتارة ،رسالة ماجستّب ،إشراؼ ؿبمد خاف ،جامعة ؿبمد خيضر ،بسكرة. 2008/ 2007 ،
.3عبد العزيز مصباحي ،خطاب الزوايا يف اعبزائر ،الزاوية التيجانية أمبوذجا ،دراسة تداولية ،رسالة ماجستّب ،إشراؼ  :علي
خفيف ،جامعة باجي ـبتار ،عنابة ،اعبزائر. 2012 / 2011 ،
.4ؿبمد مشعالو ،االغَباب عند اإلماـ علي من خبلؿ هنج الببلغة ،رسالة دكتوراه ،إشراؼ :عبد القادر داـبي ،جامعة اغباج
ػبضر ،باتنة ،اعبزائر. 2010 / 2009 ،
.5قباة غقارل ،أدبية اػبطاب النثري يف كتابات ابن خلدوف ،رسالة ماجستّب ،إشراؼ :علي خذري جامعة اغباج ػبضر،
باتنة ،اعبزائر. 2005 / 2004 ،
.6نعيمة يعمرانن ،اغبجاج يف كتاب اؼبثل السائر البن األثّب ،رسالة ماجستّب ،إشراؼ :عمر بلخّب جامعة مولود معمري،
تيزي وزو. 2012 / 2011 ،
.7نواؿ ػبلف ،االنسجاـ يف القرآف الكرمي ،سورة النور أمبوذجا ،رسالة دكتوراه ،إشراؼ :ؿبمد العيد رتيمة ،جامعة اعبزائر،
. 2007/2006
.8ىاجر مدقن ،اػبطاب اغبجاجي أنواعو وخصائصو ،دراسة تطبيقية يف كتاب اؼبساكْب للرافعي ،رسالة ماجستّب ،إشراؼ :
صباؿ كديك ،جامعة ورقلة2003/2002 ،

.9ىشاـ فروـ ،ذبليات اغبجاج يف اػبطاب النبوي ،دراسة يف وسائل اإلقناع – األربعػوف النووية أمبوذجا – رسالة ماجستّب،
إشراؼ  :ػبضر بلخّب ،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة. 2009/2008 ،
ثالثا  :المخطوطات
.1سيدي علي بن بلقاسم ،رسالة الشيخ سيدي أضبد التيجاين ألوالد سليماف ضمن كتاب سيدي علي بن بلقاسم ،ـبطوط،
الزاوية التيجانية بتماسْب ،ورقلة ،اعبزائر .
رابعا  :الدوريات والمجالت
 .1ؾبلة الَباث العريب ،ع  ،89ؿبرـ  23 ،1424مارس . 2003
 .2ؾبلة ثقافات ،تونس. 2011 ،
 .3ؾبلة حوليات الَباث ،جامعة مستغازل ،اعبزائر ،األعداد.)2005،4(،)2004 ،2(، )2004 ،1 (:
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 .4ؾبلة اػبطاب ،منشورات ـبرب ربليل اػبطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اعبزائر،ع . 2008 3
 .5ؾبلة اػبطاب الصويف ،جامعة اعبزائر ،العدداف ( . )2010 ، 3( ، )2008 ، 2
 .6ؾبلة عادل الفكر ،ع  ،2ـ  ،40أكتوبر ،ديسمرب . 2011
 .7ؾبلة عبلمات ،ج  ،22ـ  ،6ديسمرب . 1996
 .8ؾبلة اؼبناظرة ،ع  ،4ماي . 1991
خامسا  :المحاضرات
.1باؽبادؼ بن سادل ،ترصبة اإلماـ الشيخ سيدي اغباج علي التماسيِب ،ؿباضرة ألقاىا يف الندوة اعبهوية للزوايا والطرؽ الصوفية،
ورقلة. 2004 ،
سادسا  :الكتب األجنبية :
Le grand robert ,dictionnaire de la langue français , 1er redaction paris , .1
1989.
.2

Cambrige advenced learmers , dictionary , Cambrge university press , 2nd
pub , 2004 .
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