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مقاربة الخطاب األدبي
بين بالغة الحجاج وبالغة األسلوب
*

د .عبداللطيف بن محمد الجفن
amj2414@gmail.com

ّ
امللخص:
ّ
ّ
خالفية قديما وحديثا ،انقسم في
مثلت العالقة بين بالغة الحجاج وبالغة األسلوب مسألة
ّ
ّ
شأنها املنظرون والباحثون طرائق قددا .وتشكل العالقة بين بالغة الحجاج وبالغة األسلوب مدار
سيما بعد ما وصلت إليه ّ
ْ
البالغتين ،ال ّ
هذا املقال الهادف إلى تعزيز ّ
عدة حقول
عملية الدمج بين
ّ
ّ
ّ
ّ
الحجاجية في اللغة
اللساني ،حيث أصبحت الوظيفة
التداولية والحجاج
معرفية من نتائج مثل
ّ
ّ
اإلخبارية ،وكذلك الحجاج في الخطاب؛ حيث يمكن التمييز في ّ
كل خطاب
مقدمة على الوظيفة
الحجاجي .ويقوم املقال على ثالثة محاور كبرى :ينصرف املحور ّ
ّ
ّ
األول
الحجاجي والبعد
بين املقصد

ّ
الغربي قديما وحديثا .ويتناول املحور
إلى دراسة وجوه العالقة بين الحجاج واألسلوب في التفكير
العربيّ .
ّ
ّ
وأما املحور الثالث فيبحث في مناطق وسطى بينهما.
البالغي
الثاني تلك الوجوه في التفكير
الكلمات املفتاحية :بالغة الحجاج؛ بالغة األسلوب؛ الصورة؛ ّ
ّ
الجمالي؛ التداو ّلي.
الحجة؛
*أس تتتاا مس تتاعد  -قس تتم اللغ تتة العربي تتة و دا ه تتا  -كلي تتة اللغ تتة العربي تتة والدراس تتا االجتماعي تتة  -جامع تتة القص تتيم  -اململك تتة
العربية السعودية.
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The Literary Discourse Approximation between the Rhetoric of
Argumentation and the Rhetoric of Style
Dr. Abdul-Latif bin Mohammed al-Jafen*
amj2414@gmail.com

Abstract:
The relationship between the rhetoric of argumentation and the rhetoric of style
constitutes a controversial matter, past and present, thereby splitting theorists and
researchers into differing fronts. The relationship between the rhetoric of argumentation
and the rhetoric of style constitutes the orbit of this paper, which aims at reinforcing the
synthetic correlation of the two structures. This is particularly true in the light of the
recent contributions of several epistemological domains such as pragmatics, linguistic
argumentation in which the argumentative function in language takes precedence over
the informative function; as well as argumentation in discourse where distinction is
possible between illocutionary intent and elocutionary effect. The study is based on
three major axes; the first focus is on studying the aspects of the relationship between
argumentation and the style of Western thinking, past and present. The second axis
presents these faces in Arab rhetorical thinking. As for the third axis, it searches in the
central regions between them.
Key Words: Rhetoric of Argumentation, Rhetoric of Style, Image, Argumentative,
Aesthetic, Pragmatics.
*

Assistant Professor, Department of ArabicLanguage and Literature, College of ArabicLanguage and Social
Studies, QassimUniversity, Saudi Arabia
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ّ
املقدمة:
ّ
ّ
ّ
ّ
البالغيتتة
النظريتتة
النقديتتة بتتدلا متتن
والنظريتتا
يستتتقطا الخطتتاب األدبت ّتي جميتتر التصت ّتورا
ّ
النص"( ،)1وصوال إلى "الش ّ
بوصفها من "أقدم ّ
ّ
ّ
العرفانيتة"( .)2ويمثتل هتدف الوصتول إلتى
تعرية
نظريا
تلقيتته ،ومتتدى تتتأثيره فتتي ّ
وكيفيتتة ّ
كيفيتتة صتتناعة املعئتتل وبنائتته ّ
ّ
بيتتان ّ
املتلقتتي ،الجتتامر املش ت ر
لغويتتا،
ّ
ّ
النظريتة والروافتد الفلس ّ
تفية
النظريا  .وقد ّأد وجوه االختالف بينهتا فتي املنطلقتا
بين أغلا تلك

ّ
األدبي الغنم األسئل.
إلى تباين عميق في النتائج ،غنم منها الخطاب
النظريتتا إلتتى صت ْ
ّ
تنفين كبيت ْترين :صتتنل ينتتدرج فتتي بالغتتة الحجتتاج،
ويمكتتن تصتتأيل أغلتتا تلتتك
وصنل ّيتصل ببالغة األسلوب .وقد شهد العالقة بين بالغة الحجتاج وبالغتة األستلوب فتي التفكيتر
البالغت ت ّتي القت تتديم والمت تتديث أطت تتوارا م تلفت تتة .فقت تتد نشت تتأ البالغتت تتان فت تتي التفكيت تتر البالغت ت ّتي اليونت ت ّ
تاني
منفص ت ْ
تلتين ،ال تتك ّأن أرس تتطو خ ت ّ
تص بالغ تتة الحجت تتاج بكت تتاب "الخطاب تتة"( ،)3وأف تترد بالغ تتة األست تتلوب
بكتتتاب "الشت ّ
تعرية"( )4أو "فت ّتن الشتتعر"( .)5وتضت ّتمنت الخطابتتة فتتي أقستتامها ّ
مكونتتا أست ّ
تلوبيا ،أطلتتق عليتته
أرستتطو مصتتط "العبتتارة" (( ،Elocutio))6ف تت"ال يكفتتي أن يعتترف املتترل متتا ي تتا أن يقولتته ،بتتل عليتته
أيضا أن يعرف كيل يقوله .وهذا شرط ي عل الكالم يبدو جميال"(.)7
ولكت ت ّتن المت تتدود بت تتين البالغتت ت ْتين واألست تتف الوا ت تتمة لت تتم ّ
تعمت تتر طت تتويال ،فمت تتا إن خبت تتت جت تتذوة
ّ
العلمي تتة ف تتي اليون تتان الق تتديم حُ تتل غ ّي تتا الحج تتاج وأهمل تتت ك ت ّتل أقس تتام الخطاب تتة ،باس تتت نال
المرك تتة
ّ
الغربيتتة
قستم العبتتارة .فبتتدأ بالغتة األستتلوب تهستتت نفواهتا وتمت ّتد ستتلطانها ،فهيمنتت علتتى الثقافتتة
وستتاد طتتوال القتترون الوستتطى ،وحينتتا متتن العصتتر المتتديث( .)8ثت ّتم ّ
ّهيتتأ األستتباب متتن جديتتد فتتي

القتترن العشتترين ،وانبعثتتت بالغ تة الحجتتاج متتن ستتباّها ستتنة 1958متتر ت توملين( )9وبيرملتتان وتيتيكتتاه(،)10
املعرفية امل اورة ،بما في الك بالغتة األستلوب(ّ ،)11
ّ
وبدأ تكتس المقول
وتؤستف ملتا أصتبُ يعترف
بت"إمبر ّ
اطورية الحجاج".)12( (Realm of Rhetoric) .
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ّ
ومثلتتت العالقتتة بتتين بالغتتة الحجتتاج وبالغتتة األستتلوب مستتلكا رئ ستتا متتن مستتالك البحتتث فتتي
ّ
النقديتتة .وأصتتبُ
التفكيتتر البالغت ّتي .وتطت ّتور التتك املستتلك البحصت ّتا فتتي العصتتر المتتديث متتر تطت ّتور املنتتا
الخطتتاب األدبت ّتي مركتتز التفاعتتل بينهمتتا .ولتتغن انصتترفت بالغتتة األستتلوب إلتتى املقاربتتة ّ
النصت ّتية وأوجتتد
ّ
ّ
تطالحية ودققتتت مفاهيمهتتا وو تتعت
لنفستتها علومتتا تقتتارب هتتا الخطتتاب األدبت ّتي ونحتتتت أجهزّهتتا االصت
منا جه تتا ،ف ت ّن بالغ تتة الحج تتاج انص تترفت إل تتى مقارب تتة الخط تتاب عموم تتا والخط تتاب األدب ت ّتي عل تتى وج تته
ّ
الخصتو متتن اويتتة تتأثيره فتتي ّ
املتلقتتي .وات ته البحتتث نحتتو املقارنتة بينهمتتا فتتي مستتويا عت ّتدة ،أبريهتتا
ي
ّ
األسف والخصائص والوظائل؛ تمهيدا لدم هما في علم كل ّي أو الفصل بينهما.
وأثي تتر ف تتي ه تتذا الس تتيام ع ت ّتدة أس ت لة ،م تتن قبي تتل :ه تتل تنف تتتُ بالغ تتة الحج تتاج عل تتى الخط تتاب
الجم ت ّ
تالي الج تتارم إل تتى اإلمت تتاوع ث ت ّتم أل س تتت مو تتوعا بالغ تتة الحج تتاج تتي ااّه تتا مو تتوعا بالغ تتة
األستلوبع فهتتل البالغتتتان متواييتتتان أو متتداخلتانع ومتتا وجتتوه الوصتتل والفصتل بينهمتتاع وهتتل يمكتتن
المديث عتن منطقتة وستطى بينهمتا ال ي توو فألهتا األستلوب وال يشتتكي الحجتاجع وهتل ي توي المتديث
عن بالغة ّ
عامةع
وتقتض تتإلا اإلجاب تتة ع تتن ه تتذه األست ت لة البح تتث ف تتي مظ تتاهر حض تتور مس تتألة العالق تتة ب تتين بالغ تتة
الحجاج وبالغة األسلوب في أبري مراحل التفكير البالغ ّتي الغرب ّتي والعرب ّتي ،ستوال أكتان التك قتديما أم
ّ
ْ
ّ
ّ
الغربيع
البالغي
البالغتين في التفكير
حديثا .فكيل ت لت العالقة بين
ّ
ّ
الغربي
البالغي
ّأوال :جدل الحجاج واألسلوب في التفكير
ّ
ّ
الغربي جدال واسعا حتول العالقتة بتين بالغتة الحجتاج وبالغتة األستلوب،
البالغي
شهد التفكير
ّ
البالغيتتون إلتتى
ستتوال أكتتان متتن جهتتة املنطلقتتا واألستتف أم متتن جهتتة املقاصتتد والوظتتائل .وانقستتم
فتتريقين :فريتتق فصتتل بتتين البالغتت ْتين ،وفريتتق وصتتل بينهمتتا متتن منطلتتق الستتسي إلتتى التتدمج بتتين مست ْ
تلكي
البالغة؛ لتأس ف بالغة ّ
عامة.
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ّ
ويعد أرسطو رائد الفريق ّ
األول ،فقد ّميز بالغة الحجاج من بالغة األستلوب ،وخ ّ
تص كتل علتم
بكت تتاب .واس تتتند ف تتي تميي تتزه إل تتى ثالث تتة مع تتاييرّ :يتص تتل املعي تتار ّ
األول باملق ت ّتدما والف تتوارم ب تتين أن تتواو
الخطابي ،وورد الك في قوله" :ويمكن أن ّ
ّ
نقستم القياستا  ،وبالجملتة ،األقاويتل،
األقاويل ،أو النوو
بقس تتمة أخ تترى فيق تتالّ :إن األقاوي تتل ّإم تتا أن تك تتون ص تتادقة ال محال تتة بالك ت ّتلّ ،
وإم تتا أن تك تتون كااب تتة ال
وإمتا عكتف التكّ ،
باألقلّ ،
بالكلّ ،
ّ
ّ
وإمتا أن تكتون متستاوية
وإما أن تكون صادقة باألكثر كاابة
محالة
ّ
الص تتدم والك تتذب .فالص تتادقة بالك ت ّتل ال محال تتة تتي
البرهاني تتة ،والص تادقة ب تتالبعى عل تتى األكث تتر ف تتا
األقل ف تا السوفس ّ
ّ
ّ
ّ
تطائية،
الخطبية ،والصادقة في البعى على
الجدلية ،والصادقة باملساواة ف ا
ّ
ّ
الشعرية"(.)13
بالكل ال محالة ف ا
والكاابة
ويستند القتول الخطي ّتا (نستبة إلتى الخطبتة) فتي تص ّتور أرستطو إلتى مق ّتدما محتملتة يتستاوى
فألهتتا احتمتتال الصتتدم متتر احتمتتال الكتتذب ،ويت ّ
تؤدم إلتتى نتتتائج محتملتتة ،فهتتو صتتدم يحتمتتل الكتتذب.
تابي أو الض تتمير ،واملث تتال أو االس تتتقرالّ .
ويق تتوم عل تتى التص تتديقا  ،وعم تتوده القي تتال الخط ت ّ
وأم تتا الق تتول
الشتعر ّم ف ستتند إلتى مقت ّتدما ت ّ
ييليتة عهتيمن علألهتتا احتمتال الكتذب وينعتتدم منهتا احتمتال الصتتدم،
ويقوم على الت ييل وعموده املحاكاة.
ّ
ويتصتتل املعيتتار الثتتاني باألستتلوب ،فقتتد جعتتل أرستتطو لكت ّتل بالغتتة أستتلوبا م صوصتتا ،وأقتتام
المتتدود بينهمتتا ،وعت ّتد العبتتارا الشت ّ
تعرية أولتتى العلتتل األربتتر الُتتا تأتتتج بتترودة األستتلوب فتتي الحجتتاج(.)14

وق تتدي ف تتي ك ت ّتل م تتن يستحس تتن اس تتتعمال األس تتلوب الش تتعر ّم ف تتي الحج تتاج ق تتائال" :وال ي تزال الن تتال غي تتر
ّ
ّ
املثقف تتين ّ
حُ تتل وقتن تتا ه تتذا يعتق تتدون ف تتي معظمه تتم ّأن الخطب تتال م تتن ه تتذا الن تتوو يتكلم تتون عل تتى نح تتو
فصيُّ ،إال ّأن هذا ل ف صميحاّ ،
ألن أسلوب التعبير النثر ّم هو غير البيان الشعر ّم"(.)15
وأمتتا املعيتتار الثالتتث ّ
تائية واالستشت ّ
فيتصتتل بالوظيفتتة ،فل خطابتتة بم تلتتل أنواعهتتا القضت ّ
ّ
تارية
ّ
تتمثتتل فتتي اإلقنتتاو ،إقنتتاو املستشتتارين فتتي الخطابتتة االستشت ّ
ّ
تارية ،وإقنتتاو
واالحتفاليتتة غايتتة أساست ّتية
القضاة في الخطابتة القض ّ
ّ
االحتفاليتة .وعلتى ختالف الخطابتة فت ّن
تائية ،وإقنتاو الجمهتور فتي الخطابتة
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صناعة الشعر ل ست ّ
مبأيتة علتى املنتاظرة واالحت تاج ،وغاياهتا األساس ّتية اإلمتتاو وإيقتاو "املحاكيتا
في أوهام النال"( .)16فالشعر قول محا ممتر ،والخطابة قول مقنر(.)17
ّ
ّ
النظري تتة ،ف تتدقق وج تتوه التم تتايز ب تتين بالغ تتة
ث ت ّتم ط ت ّتور ب تتول ريك تتور ف تتي العص تتر الم تتديث ه تتذه
ّ
الخطابيتتة
الحجتتاج وبالغتتة األستتلوب ،و تتبت المتتدود بينهمتتا( .)18ورأى ّأن الحجتتاج تحت ّتدده األجنتتال
الثالثة الُا اكرها أرسطو ،ولها -استنادا إلى هذه األجنال -أربر خصائص:
 التنافف بين الخطبال ل مصول على حكم من السامر.احتماليا ّ
ّ
يتنزل بين البرهان والسفسطة.
 منزلة الحجاج من جهة كونه استدالالّ
الخطابية.
 اإلقناو من جهة كونه غرض جمير األجنال االنط تتالم ف تتي الحج تتاج م تتن املق ت ّتدما الُ تتا يشت ت ر الس تتامر ف تتي التس تتليم ه تتا م تتر الخطي تتا؛لينقل الخطيا االعتقاد الماصل حول ّ
املقدما إلى النتائج.
وت عتتل هتتذه الخصتتائص الحجتتاج يتتتأرق بتتين الستتقوط والصتتعود( ،)19فهتتو مهت ّتدد بالستتقوط
ّ
لسهولة انزالم الخطاب إلتى السفستطة ،فيتح ّتول الحجتاج متن ف ّتن اإلقنتاو إلتى ف ّتن الختداو ،ويت لتى
ّ
تديولوجي ،إا ينصت تترف عت تتن التأصت تتيل وتأس ت ت ف املت ّيت تتل الجمت تتا ّي إلت تتى تبريت تتر
الت تتك فت تتي الخطت تتاب اإليت ت
ّ
تديولوجي دل تتيال عل تتى انح تتدار الحج تتاج م تتن التأص تتيل إل تتى
املمارس تتا الفاس تتدة؛ فيك تتون الخط تتاب اإلي ت
التبرير ،فال زييل.
ّ
ويحمل الصعود الحجتاج إلتى درجتة الشتمول ،وت لتى التك فتي بستت ستلطانه علتى الخطابتا
القائمت تتة علت تتى االحتمت تتال دون ّ
تقيت تتد باملقامت تتا الُت تتا ارتت تتبت ه ت تا الحجت تتاج فت تتي أصت تتل نشت تتأته أو أنت تتواو
ّ
الس تتامعين .وم ت ّتر ه تتذا الص تتعود بم تترحلتين :تتمث تتل املرحل تتة األول تتى ف تتي هيمن تتة الحج تتاج عل تتى ك ت ّتل م تتا ه تتو
ّ
إنس ت ّ
تاني ّيتص تتل ب تتأغراض املت تتاطبين وأه تتوا هم ،وتتمث تتل املرحل تتة الثاني تتة ف تتي هيمن تتة الحج تتاج عل تتى
الفلستتفة ،فمتتا دامتتت الفلستتفة غيتتر قابلتتة للبرهنتتة ف تتا تأتم تا إلتتى م تتال املحتمتتل وت ضتتر لستتلطة
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اآلرال ،ولكت ّتن الحجتتاج ال يمكنتته أن يتحت ّترر متتن املقامتتا الُتتا نشتتأ فألهتتا ،أو متتن غتترض اإلقنتتاو التتذم
تابيّ .
اليمتته أو متتن خصوصت ّتية الستتامر فتتي كت ّتل جتتأف خطت ّ
وأمتتا الفلستتفة فتتعتتالى عتتن فت ّتن اإلقنتتاو وفت ّتن
اإلمتاو ،وتسسى إلى طلا المقيقة الصادقة .و ي ّ
تتوجه إلى سامر ّ
كوني يشمل اإلنسا ّنية جمعال.

ورأى ب تتول ريك تتور ّأن الحج تتاج واألس تتلوب يتقاطع تتان ف تتي منطق تتة املحتم تتلّ ،
ولكنهم تتا ي تلف تتان
منطلق تتا ومقص تتدا؛ فمص تتدر األس تتلوب أو الش ت ّ
تعرية -حس تتا أرس تتطو -المبك تتة الُ تتا يب تتدعها الش تتاعر،
حُ تتل ل تتو اقت تتهف مض تتمونها م تتن القص تتص القديم تتة ،فالش تتاعر ل ت ف ص تتانر كلم تتا فق تتت ،ب تتل ص تتانر
ّ
حبكتتا أو قصتتص محبوكتتة .ورغتتم ّأن م تتال هتتذا املصتتدر ت ّتيق؛ ألنتته يقتصتتر علتتى امل ممتتة واملأستتاة
ّ
ّ
الخطابي.
وامللهاة ،ف نه يسمُ بالتمييز بين الفعل الشعر ّم والفعل

ولتتغن تضت ّتمن الحجتتاج األستتلوب متتن جهتتة كتتون اكتشتتاف الح ت
جهة استعمال املح ّ
تاج السترد فتي بعتى المتاال  ،فت ّن الفعتل الخط ّ
تابي يظ ّتل صتوغا ل ح ت  ،ومنتاط
ّ
الحجتتاج هتتو الجتتدل واملوا تتر الُتتا تتضت ّتمن أفكتتارا تناستتا املقامتتا  .والحجتتاج هتتو النتتواة الُتتا تتولتتد
ّ
منها الخطابة ،وال تت اوي الخطابة حدود األفكار الُا يسلم ها السامر.
تتربا متتن اإلبتتداو ،أو متتن

ولغن ّ
تضمن األسلوب الحجاج من جهتة كتون ك ّتل حبكتة تترتبت بفكترة أو متن جهتة استتعمال
ّ
الشخصيا الحجاج لتطوير المبكة ،أو لكشل طبر متن طباعهتا ،فت ّن الفعتل الشتعر ّم يظ ّتل خلقتا
ّ
للقصتتص املحبوكتتة ،ومنتتاط المبكتتة القصصت ّتية هتتو إعتتادة بنتتال الفعتتل اإلنست ّ
خياليتتا ،أطلتتق
تاني بنتتال
عليه أرسطو مصط املحاكاة (.)Mimésis
ّ
والنتتواة األساست ّتية الُتتا يتولتتد منهتتا األستتلوب تتي اإلبتتداو والمكايتتة واملحاكتتاة ،بصتتفاها إعتتادة
خياليتتا ،ستتوال كتتان واقعتتا أو محتمتتل الوقتتووّ ،
ّ
بنتتال الفعتتل اإلنست ّ
وأمتتا النتتواة األساست ّتية الُتتا
تاني بنتتال
ّ
تتولتتد منهتتا بالغتتة الحج تتاج ف تتا الحجتتاج ،وإاا كان تتت األفكتتار ترستتم ل حج تتاج حتتدوده ف ت ّن األس تتلوب
يت اوي ّ
كل المدود استنادا إلى الخيال(.)20
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وت تلل بالغة األسلوب عن بالغة الحجاج في مستوى الستامعين كتذلك ،فلت ف للستامر فتي
بالغ تتة األس تتلوب دور المك تتم ب تتين الخطاب تتا املتنايع تتة ،ولكن تته سي ض تتر للتطهي تتر ( )Catharsisال تتذم
تمارسه القصيدة عليه ،سوال كان هذا التطهير تنقية باملعئل ّ
الطي ّتا أو تزكيتة بتاملعئل ال ّ
تديئا ،ويكتون
عتتن طريتتق االنتتدماج الت ّ
تذهئا فتتي المبكتتة .وفتتي كلتتتا المتتالتين ف ت ّن التطهيتتر فتتي بالغتتة األستتلوب يقابتتل
اإلقناو في بالغة الحجاج.
ووص تتل ب تتول ريك تتور ف تتي األخي تتر إل تتى ّأن الخطاب تتة أو بالغ تتة الحج تتاج والش ت ّ
تعرية متنافيت تتان .فق تتد
ستتعت كت ّتل واحتتدة منهمتتا إلتتى اكتستتاي غيرهتتا ،والهيمنتتة علألهتتا ،ورغتتم التتك يمكتتن أن تكتتون البالغتتتان

ْ
متكاملتين إاا لم ت رج ّ
كل واحدة عن حدودها.

ّ
وأم تتا الفري تتق الث تتاني فرائ تتده السفس تتطا ّي جورجي تتال ،فق تتد ف تتتُ فتح تتا جدي تتدا ف تتي التفكي تتر
البالغ ّتي يقتوم علتتى التدمج بتتين مس ْ
تلكي البالغتتة :بالغتة الحجتتاج وبالغتة األستتلوب .ويظهتر هتتذا املنتزو فتتي
ّ
مس ت ْ
تتويين :مس تتتوى نظ تتر ّم ومس تتتوى تطبيق ت ّتي .ويت ل تتى املس تتتوى النظ تتر ّم ف تتي قول تته ع تتن الخط تتاب ف تتي
خطبتتة "متتديُ هيلينتتا" (ّ :)Encomium of Helen
"إن الخطتتاب ست ّتيد قتتو ّم ،وطاغيتتة شتتديد القت ّتوة،
ّ
ين تتز بواستتطة جستتم متنتتا ي الصتتغر وغيتتر مر ت ّتي أعمتتاال فتتي منت تتل اروة الكمتتال .إنتته قتتادر علتتى إيالتتة

الخوف وتبديد الكآبة واستثارة الفري وتوسير الشفقة"(.)21
ّ
ّ
ّإن ل خطت تتاب فت تتي تصت ت ّتور جورجيت تتال ست تتلطة قت تتاهرة علت تتى الست تتامر؛ ألنت تته يت تتتحكم فت تتي أفعالت تته
النفست ّتية ّ
ويوجتته انفعاالتتته ،في رجتته متتن حالتتة نفست ّتية ويدخلتته فتتي أختترى دون و تتي منتته .والخطتتاب
بالأستتبة إلتتى التتروي كاملهت ّتدئا بالأستتبة إلتتى األجستتامّ .
وأمتتا الشتتعر فقتتد قتتال عنتته جورجيتتال" :أعت ّتد
ّ
الشتتعر فتتي كل ّيتتته خطابتتا لتته تتوابت ،تأتتتاب ستتامعيه قشتتعريرة الرهبتتة ،والشتتفقة م تتموبة بتتدموو
غزيرة ،والندم الذم يصاحبه األلم"(.)22
ّ
ول ت ف الش تعر فتتي تصت ّتور جورجيتتال إال كالمتتا مستتكونا بتتالوين ،وهتتو بتتذلك شتتهيه بالخطابتتة،
ويلتقتتي معهتتا فتتي تحريتتك انفعتتاال الستتامر .ومتتا دام األمتتر كتتذلك ف ّنتته يمكتتن ابتتتداو نثتتر ّ
فئت ّتا ي تترم
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م رى الخطابة ،ويقوم في أسلوبه علتى متا فتي الشتعر متن صتنعة وإيقتاو ،أم إنته أستلوب جميتل مثتل
ّ
ّ
النظري تتة جورجي تتال عل تتى اس تتتعارة خ تتوا ّ الش تتعر م تتن تص تتوير
الخلفي تتة
الش تتعر ،وق تتد حمل تتت ه تتذه
وت ييل وإيقاو ،ونقلها إلى الخطابة.
ّ
ّ
ّ
ّ
وأما املستوى
التطبيقي فيتمثتل فتي جمتر جورجيتال بتين الخطابتة والشتعر ،وت لتى خصوصتا
فتي خطبتة "متديُ هيلينتا" ( )Encomium of Helenوخطبتة "التدفاو عتن باالميتد" ()Defense of Palaméde؛
فق تتد ن ت ّتوو فألهم تتا الص تتور ،وجم تتر ب تتين ص تتور الكلم تتا م تتن قبي تتل الس تتجر والتقفي تتة واإليق تتاو ،وص تتور

الداللة واألفكار من قبيل التورية واالستعارة والتقابل ،ونقل انفعاالته إلى السامر؛ فأنشتأ خطبت ْتين
ّ
بمثل جمال الشعر ،وتحكم في أهتوال الستامعين كيفمتا شتال ،فتأقنعهم بمتا فألهمتا متن الجمتال وإثتارة
االنفعاال أكثر ّ
مما أقنعهم بما فألهما من الح وصدم الوقا ر.
وع ت ّتدد جورجي تتال ف تتي قس تتم الحج تتاج ف تتي خطب تتة "م تتديُ هيلين تتا" األس تتباب املحتمل تتة ل تتذهاب
هيلينتتا متتر بتتاريف ( )Pârisإلتتى طتتروادة ،قتتائال" :نستتتبعد هتتذه المقبتتة فتتي الوقتتت ال تراهن ،وأعتتود إلتتى
ّ
ّ
طبيعيتتا ،فقتتد
وسأفستتر األستتباب الُتتا جعلتتت مغتتامرة هيلتتين فتتي طتتروادة أمترا
جتتوهر الخطتتاب التتتالي،

ك تتان ال تتك ّإم تتا عم تتال م تتن أعم تتال الق تتدر ،أو قت ترا ا م تتن قت ترا ا اآلله تتة ،أو أمت ترا ّ
حتمت تته الض تترورة ،أو
ر
ر
مكرهة ّ
ّ
الما"(.)23
بالقوة أو مقتنعة بالخطابا أو فاجأها
حصتتر جورجيتتال األستتباب الُتتا يحتمتتل أن تكتتون قتتد ّأد إلتتى اهتتاب هيلينتتا إلتتى طتتروادة فتتي
ّ
أربعتةّ :أولهتتا القتتدر واآللهتتة ،وثانألهتتا العنتتل املستتلت علألهتتا ،وثالطهتتا اإلقنتتاو بواستتطة الخطتتاب ،ورابعهتتا

.ثم شرو ّ
يفند هذه االحتماال املمكنة ،ففتي االحتمتال ّ
الما ّ
األول ّ
ّ
تتحمتل اآللهتة أو
اإلاعان لنايعة
ّ
تؤولية اختطتتاف هيلتتين ،فاآللهتتة ّ
القتتدر مست ّ
قويتتة وتستتيطر علتتى الهشتتر ،وهيلتتين تتعيفة ولت ف لهتتا إال
ّ ّ
ألنته أجبتر هيلتين ب ّ
ّ
تالقوة علتى
ويتحمل في االحتمال الثاني امل تطل املسؤولية،
االستسالم واإلاعان.
مرافقتتته ،وتلقتتى املست ّ
تؤولية فتتي االحتمتتال الثالتتث علتتى الخطتتاب ملتتا لتته متتن ستتلطة علتتى النفتتول ،فت اا
كتتان الخطتتاب هتتو التتذم أقنتتر هيلتتين باستتاهوال روحهتتا فل ت ف متتن الصتتعا التتدفاو عنهتتا وتبرئاهتتا ،ف تتا
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ّ
فيتحمتتل المت ّتا مست ّ
تإلالّ .
وإنمتتا ت ّ
ّ
تمية القتتدر الّت ّ
تؤولية اهتتاب
وأمتتا فتتي االحتمتتال الرابتتر
ل ستتت مذنبتتة
ّ
هيلتين إلتتى طتتروادة ألنتته أعمتتل بصتتيرّها .وفتتي كت ّتل هتتذه االحتمتتاال فت ّن هيلتتين بري تتة؛ أل ّنهتا ال طاقتتة لهتتا
بمقاومة من قام بفعل االختطاف.
وقد ال تبدو هذه االحتماال مقنعة ،إا يمكتن أن تكتون هيلتين قتد اهبتت متر بتاريف بمحتى
ّ
ّ
إرادّهتتا ،فيكتتون جورجي تتال قتتد وقتتر ف تتي املصتتادرة علتتى املطل تتوب ،ألنتته لتتم ي تتورد إال االحتمتتاال الُ تتا
تشت ر فتتي تبرئتتة هيلتتين ،و تتي النتي تتة الُتتا يت ّ
تود الوصتتول إلألهتتا .ولكت ّتن جورجيتتال لتتم يعت ّتول فتتي إقنتتاو

ّ
ّ
األثيأيتتين علتتى قت ّتوة م جتته وإنمتتا عت ّتول علتتى قت ّتوة الخطتتاب ،وقدرتتته علتتى األختتذ باأللبتتاب ،وال يمكتتن
اعتبار خطبة هيلين مديحا لهيلين ،بقدر ما ي مديُ ل خطابة.
أهم ّيتتة ّ
وتكمتتن ّ
عمليتتة التتدمج بتتين الحجتتاج واألستتلوب الُتتا مارستتها جورجيتتال فتتي ثالثتتة أمتتور:
ّيتص تتل ّأوله تتا ب يال تتة الم تتدود ب تتين الخطاب تتة والش تتعر ،أو الت يي تتل والتص تتديق ،وإج ترال ّ
الحج تتة إج ترال

مجاجيتتاّ ،
ّ
ّ
ويتصتتل ثانألهتتا بتوستتير مصتتادر اإلقنتتاو فلتتم تعتتد م اطبتتة
جماليتتا ،وإجترال األستتلوب إجترال
العقتتل عتتن طريتتق الح ت الستتهيل الوحيتتدة إلتتى اإلقنتتاو ،بتتل أصتتبحت م اطبتتة األهتتوال عتتن طريتتق
األسلوب سهيال ثانية إليقاو التصديق في أاهان السامعين.
وأمتتا األم تتر الثال تتث ّ
ّ
فيتصتتل بتأس ت ف جورجي تتال خطابتتة جدي تتدة تمت تتر بمتتا فأله تتا م تتن خ تتوا ّ
ّ
االحتفاليتتة .و تتي تقتتوم علتتى "إمتتتاو
الشتتعر وتقنتتر بمتتا فألهتتا متتن تصتتديقا  ،عرفتتت الحقتتا بالخطابتتة
ّ
البالغيتتة أو العبتتارة ( ،)Elocutioأم االستتتبدال علتتى
الستتامر متتن أجتتل إقناعتته"( ،)24وإج ترال الوجتتوه
حت ت ّتد عبت تتارة بت تتار ( ،)25مقابت تتل خطابت تتة بروتت تتاغورال القائمت تتة علت تتى التنظت تتيم ( )Dispositioأو ترت ت تتا
ّ
األثيأيتين علتى إقامتة تمثتال متن
األجزال بعبارة أرستطو .ولع ّتل هتذه اإلن تايا وغيرهتا تي الُتا حملتت
اها لجورجيال في األوملبيا.
وس ّ
تعرض هذا الدمج الذم مارسته جورجيتال علتى البالغتة فتي الالحتق متن العصتور لنتوعين
ّ
يتمثتتل االخ تزال ّ
األول فتتي
متتن االخ تزال ،ولت ف لنتتوو واحتتد ،مثلمتتا اهتتا إلتتى التتك عتتدد متتن البتتاحثين،
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ّ
ت ري تتد البالغ تتة م تتن مس تتلكها الخط ت ّ
تابي واخ زاله تتا ف تتي مس تتلكها األس تتلوب ّي ،ويتمث تتل االخ تزال الث تتاني ف تتي
ت ريد األسلوب من ّ
ّ
ّ
الجمالي اإلمتا ّي.
تداولي إقنا ّي واخ زاله في البعد
كل بعد
وحتتذا أوليف تتا ريبتتول فتتي العصتتر المتتديث حتتذو جورجيتتال ،فانصتترف إلتتى دراستتة العالقتتة بتتين
والحجت تتة باعتبارهت تتا قت تتوام الحجت تتاجّ .
ّ
الصت تتورة باعتبارهت تتا قت تتوام الشت ت ّ
ومحت تتى مقالت تته "الصت تتورة
تعرية،
ّ
والحجة" لإلجابة عن األس لة الثالثة اآلتية:

 في ّأم شإلال ت ّ
سهل الصور الحجاجع

 هل يمكن أن تكون الصورة في ااّها ّمجةع
 أل ست ّالحجة في ااّها صورة إن قليال أو كثيراع(.)26
ووصت تتل أوليف ت تتا ريبت تتول بعت تتد تحليت تتل نمت تتااج مت تتن صت تتور الكلمت تتا وصت تتور الداللت تتة -وتحديت تتدا
ّ
تتمثتتل أوالهمتتا فتتي عت ّتد الصتتورة ّ
مجتتة ،ورأى ّأن
االستتتعارة -وصتتور ال ركيتتا إلتتى نتي تتتين أساس ت ّ تين:
الخارجيتتة ّ
ّ
ّ
ّ
عمليتتة
وداخليتتة ،تست ّتهل الصتتورة متتن ختتالل عالقاهتتا
خارجيتتة
للصتتورة عالقتتتين بالحجتتاج:
ّ
الحجاج ،ف ا ّ
تشد االنتباه وتطبر التذكرى ّ
وتكيتل االستتدالل بالأستبة إلتى الستامر .وتتمثتل عالقاهتا
ّ
الداخلي تتة بالحج تتاج ف تتي ان تتدراجها تتي نفس تتها ف تتي ص تتلا الحج تتاج ،فف تتي الجن تتال م تتثال ي تتوهم تش تتابه
الكلمتتا بتشتتابه األشتتيال أو املعتتاني .وتكتتون الصتتورة هتتاتين التتوظيفتين املتاليمتتتين أقتتوى متتن ّ
الحجتتة
ّ
الُا تكثفها.
ّ
فتتمث تتل ف تتي ع ت ّتد ّ
ّ
الحج تتة ص تتورة ،ويقتض تتإلا الوص تتول إل تتى ه تتذه النتي تتة
وأم تتا النتي تة الثاني تتة
ّ
املنطقي في املستويا األربعة اآلتية:
التمييز بين الحجاج واالستدالل
خاصا مثل الشباب أو ال ستار ،أم مت ّ
 يرتبت الحجاج دائما بسامر سوال أكان ّصصتا مثتل
ّ
الحجاجيتتة ّ
ّ
املحكمتتة أو ّ
منطقيتتة أو وقتتا ر مبرهنتتا
بدعهيتتة بداهتتة
األطبتتال .ول ستتت املقت ّتدما
ّ
علأله تتا ،ب تتل تتي قض تتايا يس تتلم ه تتا الس تتامر املقص تتود .ويأب تتي أن يس تتتند الحج تتاج إل تتى ه تتذا
التوافق وكذلك مستوى السامر وانتظاراته ليكون ناجعا.
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ّ
ومتعددة املعاني ،وم ّ
ّ
ايية فتي
الطبيعية ،و ي لغة ملتهسة األلفاظ
 يستعمل الحجاج اللغةجوهرها.

ّ
البرهاني تتة .وال يك تتون ك تتذلك ّإال ف تتي الوج تته الس ت ّ
تليا ،ف تتيمكن
 لت ت ف ملس تتار الحج تتاج الصت ترامةّ
إثبا ّأن شخصا ّما على خطأ وال يمكن إثبا أنه على صواب.
 الحجتتاج فتتي جتتوهره وتتجال ،وهتتو يعتتارض دائمتتا -وإن كتتان التتك ت ّتمنيا -مجاجتتا ختتر قتتابال
للتفني تتد ،م تتن قبي تتل مج تتاج ال س تتار ومج تتاج اليم تتين .والس تتجال ال يعئ تتا الم تترب ،فم تتا دمن تتا
نتحاور ،فلن نتقاتل.
ّ
وأثهتتت ريبتتول فتتي نهايتتة مقالتته ّأن ّ
الحجتتة تصتتبُ صتتورة حتتين تتعتتذر ترجماهتتا وشتترحها والتعبيتتر
عنها تعبيترا مغتايرا دون إ تعافها .و تي صتورة ّ
ألن لهتا متا للصتورة متن الغمتوض والتتذاو والستجال.
ّ
وأما الصورة ف ا ّ
تسهل الحجاج وتساهم فيه(.)27
ّ
ّ
الغربي القديم والمديث منقسما حول العالقتة بتين بالغتة األستلوب
البالغي
وإاا كان التفكير
ّ
ّ
العربي هذه املسألةع
البالغي
وبالغة الحجاج فكيل عال التفكير
ّ
ّ
العربي
البالغي
ثانيا :جدل الحجاج واألسلوب في التفكير
لتتم ي تتل التفكيتتر البالغت ّتي العربت ّتي القتتديم متتن مستتلك البحتتث فتتي العالقتتة بتتين بالغتتة األستتلوب
البالغيتتون( )28واملناطقتتة .وقتتد ستتم حتتايم القرطت ّ
ّ
تاجئا حتتدود كلتألهمتتا
وبالغتتة الحجتتاج ،فوقتتل علألهتتا
ر
ّ
و تتبت وجتتوه االنفصتتال ووجتتوه االتصتتال القائمتتة بينهمتتا قتتائال" :ملتتا كتتان علتتم البالغتتة مشتتتمال علتتى
صت ْ
تناعُا الش تتعر والخطاب تتة ،وك تتان الش تتعر والخطاب تتة يشت ت ركان ف تتي م ت ّتادة املع تتاني ويف رق تتان بص ت ْ
تورتي
الت ييل واإلقناو ،وكان لكلتألهما أن ت ّيل وأن تقنر في شإلال شإلال من املوجتودا املمكتن أن يحتيت
هتتا علتتم إنست ّ
تاني ،وكتتان القصتتد فتتي الت ييتتل واإلقنتتاو حمتتل النفتتول علتتى فعتتل شتتإلال أو اعتقتتاده أو
تعرية متتا اشت ّ
الت ّلتتي عتتن فعلتته واعتقتتاده ،وجتتا أن تكتتون أعتترم املعتتاني فتتي الصتتناعة الشت ّ
تتد علقتتته
بأغراض اإلنسان"(.)29
248

تناعُا الخطابتتة والشتتعر ،بمصتتط ما حتتايم القرطت ّ
تت ّلتتى وجتتوه االنفصتتال بتتين صت ْ
تاجئا ،فتتي
ّ
ّ
الخطابيتتة فتتي أقاويلهتتا علتتى "تقويتتة الظت ّتن ال علتتى إيقتتاو اليقتتين ،اللهت ّتم إال أن يعتتدل
اعتمتتاد الصتتناعة
الخطيتتا بأقاويلتته عتتن اإلقنتتاو إلتتى التصتتديق"( .)30ولكت ّتن عتتدول الخطيتتا إلتتى التصتتديق ي تترج أقوالتته
ّ
من دائرة الخطابة؛ ّ
ألن "األقاويل الصادقة ال تقر في الخطابتة بمتا تي خطابتة إال بتأن يعتدل هتا عتن
ّ
األصلية"(.)31
طريقاها

ويقت تتوم القت تتول الخطيت ت ّتا علت تتى املقت ت ّتدما املظنونت تتة وي ت تترم إلت تتى اإلقنت تتاو ،وهت تتو منت تتاف للقت تتول
الصادم القائم على ّ
ّ
يقيأية ،والجارم إلتى التصتديق ،فتت"ما تتق ّتوم بته صتنعة الخطابتة ،وهتو
مقدما
اإلقناو ،مناقى لألقاويل الصادقة ،إا اإلقناو بعيد من التصديق في الرتبة"(.)32
وأم تتا الص تتناعا الش تتعرية فتعتم تتد عل تتى "ت يي تتل األش تتيال الُ تتا ّ
ّ
يعب تتر عنه تتا باألقاوي تتل وب قام تتة
ّ
صت تتورها فت تتي الت تتذهن بحست تتن املحاكت تتاة"( .)33وملت تتا كت تتان الت ييت تتل هت تتو العمت تتدة فت تتي صت تتناعة الشت تتعر عنت تتد
القرطت ّ
تاجئ ّا ،تراجتتر مفهتتوم الصتتدم والكتتذب ومفهتتوم "نتتوو املقت ّتدما " اللت ْ
تذين أقتتام علألهمتتا أرستتطو
ّ
تميي تتزه ب تتين الخطاب تتة والش ت ّ
تعرية .فاتس تتعت دائ تترة مق ت ّتدما الق تتول الش تتعر ّم ،فق تتد "تك تتون مقدمات تته
يقيأي تتة ومش تتهورة ومظنون تتة ،ويف تتارم البره تتان والج تتدل والخطاب تتة بم تتا في تته م تتن الت يي تتل واملحاك تتاة،
ّ
ّ
باملقدما املموهة الكذب ،فيكون شعرا أيضتا متا هتذه صتفته باعتبتار متا فيته متن املحاكتاة
تص
وي
والت ييتتل ،ال متتن جهتتة متتا هتتو كتتااب ،كمتتا لتتم يكتتن شتتعرا متتن جهتتة متتا هتتو صتتدم ،بتتل بمتتا كتتان فيتته
أيضا من الت ييل"(.)34
ّ
ّ
وتمث تتل وج تتوه االتص تتال ب تتين الخطاب تتة والش تتعر املنطق تتة الوس تتطى املشت ت ركة بينهم تتا ،وتش تتمل
املستويا اآلتية:
 املعاني :الت ييل هو قتوام املعتاني الش ّّ
الخطابيتة .واستتعمال
تعرية واإلقنتاو هتو قتوام املعتاني
اإلقناعتتا فتتي األقاويتتل الشتتعرية ستتا  ،إاا كتتان التتك علتتى جهتتة اإلملتتاو فتتي املو تتر بعتتد املو تتر .كمتتا
ّ
الخطابية في املو ر بعد املو ر(.)35
أن الت اييل سا استعمالها في األقاويل
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 املقصتتد :الغ تترض ف تتي الص تتناعتين واحتتد ،وه تتو إعم تتال الميل تتة فتتي إلق تتال الك تتالم م تتن النف تتولّ
ّ
بمحت ّتل القبتتول لتتتتأثر ملقتضتتاه .فكانتتت الصتتناعتان متتتآخيتين ألجتتل اتفتتام املقصتتد والغتترض فألهمتتا.
فلتتذلك ستتاش للشتتاعر أن ي طتتا لكتتن فتتي األقت ّتل متتن كالمتته ،ول خطيتتا أن يشتتعر لكتتن فتتي األقت ّتل متتن
كالمه.
 وس تتائل االس تتتدالل :ي ي تتز ح تتايم القرط ت ّّ
الخطبي تتة ف تتي الش تتعر،
تاجئا اس تتتعمال االس تتتدالال
ول خطابة أيضا أن تستعمل ش ا يسيرا من املت يال (.)36
 األسلوب :ال يأب ي أن ينحى باملعاني أبدا منحتى واحتدا متن الت ييتل أو اإلقنتاو ،ولكتن تتردفييليتتة فتتي الطريقتتة الشت ّ
ّ
ّ
املعتتاني الت ّ
اإلقناعيتتة فتتي الخطابتتة
اإلقناعيتتة ،وتتتردف املعتتاني
تعرية باملعتتاني
باملعتتاني الشت ّ
تعرية .فبالتصتتريل فتتي املعتتاني علتتى هتتذه األنحتتال يحستتن موقتتر األستتاليا متتن النفتتول.
ّ
فمن نحا هذا النحو وحمل كلتا الصناعتين متن األخترى متا تحتملته ،وستلك املستالك املتؤثرة املتق ّتدم
اكرهتتا ،واهتتا هتتا املتتذاها املالئمتتة لألغتراض ،و نتتف بعتتى املعتتاني بتتبعى ،وراوي بينهتتا علتتى النحتتو
املشار إليه ،كان جديرا أن ترتاي النفول ألسلوبه وأن يحسن موقعه منها(.)37
ّ
ّ
ورغتتم اتستتاو هتتذه املنطقتتة الوستتطى املش ت ركة بتتين الخطابتتة والشتتعر ف ت ّن كتتال منهمتتا يحتتتف
ب صوص ت ت ّ ته ،ومُ ت تتل اجتمع ت تتا ف ت تتي ق ت تتول واح ت تتد خض ت تتعا لق ت تتانون العم ت تتدة والت ت تتابر ،وق ت تتد ب ّ ن ت تته ح ت تتايم

ّ
القرطاجئا في قولته" :ويأب تي أن تكتون األقاويتل املقنعتة ،الواقعتة فتي الشتعر ،تابعتة ألقاويتل م ّيلتة،
ّ
مؤكتتدة ملعانألهتتا ،مناستتبة لهتتا فتتي متتا قصتتد هتتا متتن األغ تراض .وأن تكتتون امل ّيلتتة تتي العمتتدة .وكتتذلك
ّ
الخطابتتة يأب تتي أن تكتتون األقاويتتل امل ّيلتتة الواقعتتة فألهتتا تابعتتة ألقاويتتل مقنعتتة مناستتبة لهتتا مؤكتتدة
ملعانألها ،وأن تكون األقاويل املقنعة ي العمدة"(.)38
ول تتغن أخ تتذ ح تتايم القرط ت ّ
تاجئ ّا نفس تته بالش ت ّتدة الاليم تتة ف تتي إقام تتة الم تتدود ب تتين الق تتول الخطي ت ّتا
والقتتول الشتتعر ّم والتمييتتز بينهمتتا ف ّننتتا وجتتدناه ّ
ميتتاال إلتتى القتتول التتذم ي متتر بتتين الخطت ّ
تابي والشتتعر ّم،
خذا بالخطاب الذم يقنر بقتدر متا يمتتر ،فهتو يقتول" :وملتا كانتت النفتول تح ّتا االفتنتان فتي متذاها
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الك تتالم ،وترت تتاي للنقل تتة م تتن بع تتى ال تتك إل تتى بع تتى ،ليت ت ّتدد نش تتاطها بت ت ّتدد الك تتالم علأله تتا ،وكان تتت
معاونتة ال تتإلال علتى تحصتتيل الغايتتة املقصتودة بتته بمتتا ي تدم فتتي التك جتتدواه أد تتى إلتى تحصتتيلها متتن
ّ
الخطابيتتة أعتتود براحتتة التتنفف ،وأعتتون
تتتر املعاونتتة ،كانتتت املراوحتتة بتتين املعتتاني الشتتعرّية واملعتتاني
على تحصيل الغرض املقصود .فوجتا أن يكتون الشتعر املتراوي بتين معانيته أفضتل متن الشتعر التذم
ال مراوحة فيه ،وأن تكون الخطبة الُتا وقعتت املراوحتة بتين معانألهتا أفضتل متن الُتا ال مراوحتة فألهتا.
ولتواخي الصناعتين وتداخل أقاويل كلتألهما على األخرى قال القائل [الطويل]:
ّ
ّ
ٌ
بمنطق ح ٍ ّق أو بمنطق باطل"(.)40( )39
وما الشعر إال خطبة من مؤل ٍل
استتتند حتتايم القرطت ّ
ّ
تاجئ ّا فتتي موقفتته هتتذا إلتى مبت ّتررا نفست ّتية وأختترى
تداوليتتة ّتتصتتل املبت ّتررا
النفست ّتية بمتتا جبلتتت عليتته التتنفف الهشت ّترية متتن حت ّتا االنتقتتال متتن أستتلوب إلتتى ختتر ومتتن متتذها فتتي
ْ
الكالم إلى غيره .ف اا كانت "األسماو ُّ
تمل األصوا املطربة واألغتاني المستنة واألوتتار الفصتيحة ،إاا
طال الك علألها"( ،)41ف ا ّ
ّ
املتكرر واملذها الواحد في الكالم.
أشد ملال من األسلوب
ول تتم ي تتز ح تتايم القرط ت ّ
تاجئ ّا للش تتاعر أن يأتق تتل م تتن معئ تتل ش تتعر ّم إل تتى خ تتر ،وال ل خطي تتا أن
خطابي إلى خر فحسا ،بل أجاي لهما االنتقال متن معئتل شتعر ّم إلتى معئتل خط ّ
ّ
تابي؛
يأتقل من معئل
ّ
ّ
ّ
مستمر.
التحفز وي علها في حالة ترقا
ملا في الك من تطرية للنفول وتأشيت يحملها على
فتتصتل بت ستتير وصتول القائتل إلتتى الغترض املقصتتودّ ،
التداوليتتة ّ
ّ
ّ
ألن ش ّتد انتبتتاه
وأمتا املب ّتررا
الستتامر ي علتته أستترو فتتي فهتتم القتتول وبلتتوش مقاصتتد القائتتل ،وأد تتى إلتتى التستتليم باألطروحتتا الُتتا
تلقى إليه.
ولم يقتصر حايم القرط ّ
تاجئ ّا علتى التنظيتر ،بتل عمتد إلتى االستشتهاد بتبعى األبيتا الش ّ
تعرية
ّ
وع ت ّتدها نمواج تتا ل جم تتر ب تتين م تتا ه تتو ش تتعر ّم وم تتا ه تتو خط ت ّ
تابي ،فه تتو يق تتول معلق تتا عل تتى ب تتت أب تتي ّتم تتام
[الهسيت]:
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"أخرجتموه بك ٍره من شجيته

والنار قد تأتضإلل من نا ر السلم

األقاويل الُا هذه الصفة خطابية بما يكون فألها من إقناو ،شعرية بكونهتا متلهستة باملحاكتاة
والخياال "(.)42
ّ
الطيتا ّ
ّ
القرطاجئا النمواج ،ودعا إلى إمامة أبي ّ
املتنيتا فتي التدمج بتين الخط ّ
تابي
ووسر حايم
والشعر ّم ،قائال" :وكان أبو ّ
الطيا املتنيا يعتمد املراوحة بين معانيه ،ويضر مقنعاّهتا متن م ّيالّهتا
أحتتف و تتر ،فيت ّ
تتمم الفصتتول هتتا أحستتن تت ّمتتة ،ويقستتم الكتتالم فتتي التتك أحستتن قستتمة .وي تتا أن
ّ
يؤتم به في الك ،ف ّن مسلكه فيه أو املسالك"(.)43
ّ ّ
ّ
القرطاجئا في الدمج بتين الخط ّ
تابي والشتعر ّم ،فت ّن أطروحتته ال
كنا نسلم ب مامة حايم
ولغن
ت لتتو متتن قصتتور مأتتتاه اإلبقتتال علتتى المتتدود مغلقتتة بتتين الخطت ّ
تابي والشتتعر ّم ،فلهمتتا أن يت تتاورا فتتي
القتتول الواح تتد ،ولكنهم تتا ال يتف تتاعالن ،فك ت ّ
تأن املقنع تتا ل ت ف له تتا أن ت ّي تتل ،وامل ت ّتيال ل ت ف له تتا أن

تقنرّ .
ولعل هذه الهنا تتدار في إطار بالغة يندمج فألها الحجاج واألسلوب.

ثالثا :نحو بالغة ّ
عامة
ّ
ظلتت مستتألة العالقتة بتتين بالغتة الحجتتاج وبالغتة األستتلوب حا ترة فتتي التفكيتر البالغت ّتي العربت ّتي
املعاص تتر .وق تتد س تتاد ّ
توج تته ع ت ّ
تام نح تتو ال تتدمج ب تتين مس ت ّ
تلكي البالغ تتة ،وتوس تتير املنطق تتة الوس تتطى الُ تتا
مجاجيا ،من أجل تأس ف بالغة ّ
ّ
ّ
عامة(.)44
جماليا ،ويشتغل األسلوب
يشتغل فألها الحجاج
ويب تتدو ّأن بالغ تتة األس تتلوب وبالغ تتة الحج تتاج متاليمت تتان أثن تتال إنت تتاج الخط تتاب أو أثن تتال تفكيك تته
وتأويلتته ،فكت ّتل خطتتاب ينطتتوم بالفعتتل أو بت ّ
ّ
مجاجيتتة ،قتتد تكتتون ظتتاهرة وباديتتة فتتي
تالقوة علتتى حمولتتة
ّ
أديمتته ،وتستتتأثر بمقاصتتده املباشتترة ،وقتتد تكتتون مضتتمرة وكامنتتة فتتي طبقاتتته العميقتتة وتمثتتل أبعتتاده
غيتتر املباش تترة .فكت تتاب "كليلتتة ودمن تتة" خط تتاب ت ّيل ت ّتي ّ
ولكنتته ي تترم إل تتى اإلقن تتاو أكثتتر م تتن جريان تته إل تتى
اإلمتتتاو .وإاا تقت ّتدم الت ييتتل علتتى التتتداول ،أو اإلمتتتاو علتتى اإلقنتتاو فتتي ّ
أم خطتتاب فتتال يعئتتا التتك ّأن
ّ
وإنما ّ
ّ
ّ
اإلمتاعية.
مرد الك إلى هيمنة الوظيفة
اإلقناعية في الدرجة الصفر،
الوظيفة
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وكت ّتل قائتتل وهتتو يأ تتإل خطابتتا ،ستتوال أكتتان كالمتتا أم صتتمتا أم إشتتارة أم رمتزا ،وستتوال ّ
توجتته بتته
تونيّ ،إنم تتا يطم تتُ إل تتى إقناع تته والت تتأثير في تته عل تتى ّ
إل تتى اات تته أم إل تتى ّ
أم س تتامر خ تتا ّ أو ك ت ّ
أم نح تتو م تتن
األنحتال .بتتل ّإن بالغتتة الحجتتاج غالبتا متتا تتقت ّتدم علتتى بالغتتة األستلوب فتتي أغلتتا الخطابتتا ؛ ّ
ألن حاجتتة
القائ تتل إل تتى الت تتأثير ف تتي الس تتامر وإقناع تته أعظ تتم م تتن حاجت تته إل تتى إمتاع تته .وق تتد أثبت تتت ّ
نظري تتة الحج تتاج
الحجاجية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجمالية(.)45
اإلخبارية ،فضال عن الوظيفة
مقدمة على الوظيفة
اللساني ّأن الوظيفة
وال نعتقد ّأن القائل ،سوال أكان خطيبتا أم شتاعرا ،يعمتد أحيانتا إلتى إمتتاو الستامر متن أجتل
ّ
اإلمت تتاو فحس تتا وإنم تتا ورال األكم تتة م تتا وراله تتا ،وال ب ت ّتد م تتن وج تتود حاج تتة ف تتي نف تتف يعق تتوب ،أدناه تتا

ّ
استصتتدار المكتتم عل تتى القتتائم باإلمت تتاو بأنتته ف تتي الطبقتتة العليتتا ف تتي صتتناعته؛ مل تتا فتتي ال تتك متتن إش تتهار
لوجهه اإلي ّ
ابي وإرفاد الستفا ته بين النال.
ّ
وإن األخذ أثنال التفكيتك والتأويتل بمتا هتو خط ّ
تابي وإختالل الخطتاب متن ك ّتل متا هتو شتعر ّم ،أو
األختتذ بم تتا ه تتو ش تتعر ّم وإخ تتالل الخط تتاب م تتن كت ّتل م تتا ه تتو خط ت ّ
تابي تغي تتا لنص تتل الخط تتاب ،وتعطي تتل
تتداللي ،فالست تتامر يست ت ّ
ّ
تتدل بالت ييت تتل املوجت تتود فت تتي الخطت تتاب علت تتى
لقت تتانون العبت تتور فت تتي كت ت ّتل عمت تتل است ت
األطروحتا البعيتتدة الغتور ،ويصتتبُ علتى هتتذا النحتو مصتتط الروايتة األطروحتتة واديتا غيتتر ام يرو،
أم عمتتل إبتتدا ّي ،ستتوال أكتتان ت ّ
أم روايتتة أو ّ
إا ال ت لتتو ّ
ييليتتا أم ت ّي ّليتتا ،متتن أطروحتتة ،وكت ّتل عمتتل
إبدا ّي ال ي رم إلى التطهير بقدر ما ي رم إلى خلق اعتقاد؛ فينهى بوظيفُا اإلمتاو واإلقناو.
العامتة علمتا يتدرل فتي ك ّتل خطتاب الوستائل الُتا ت ّ
وعلى هذا النحو يمكن اعتبار البالغتة ّ
تؤدم

ّ
املتلقتي إلتى التستتليم بالقضتايا الُتتا تعترض عليتته أو الزيتادة فتتي درجتة التتك التستليم .و تتي لغتة واصتتفة
ّ
ّ
اإلقناعية.
الحجاجية في الخطاب ،وتبحث في بالغته
تدرل الممولة
ويشتتمل قولنتتا "كت ّتل خطتتاب" م تلتتل أنتتواو الخطابتتا  ،بتتدلا متتن خطتتاب املتترل متتر نفستته إلتتى
الخطتتاب ّ
تانية جمعتتال ،بمتتا فتتي التتك الخطتتاب الت ييلت ّتي والخطتتاب الت ّيلت ّتي(ّ .)46
املوجتته إلتتى اإلنست ّ
وأمتتا

وس تتائل اإلقن تتاو عن تتدنا ف تتال ّ
تدلي أو الحج تتاج الت ت ّ
تاجي مع ت ّتين ،كالحج تتاج الج ت ّ
تتقي تتد بن تتوو مج ت ّ
تداولي أو
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ّ ّ
تاني ،وإنمتتا تشتتمل كت ّتل وستتيلة يف تترض هتتا أن ت ت ّال فتتي اهتتن الستتامر أو وجدانتته متتوط
الحجتتاج اللست
قدم لإلقناو أو التأثير أو الممل على االقتناو بما يعرض عليه من أطروحا .
ّ
الحجاجيت تتة الُت تتا
وت تلت تتل وست تتائل اإلقنت تتاو بت تتاختالف مصت تتادرها وأنواعهت تتا ،ودرجت تتة الطاقت تتة
الحجاجي الذم ّ
ّ
تشتمل علألها ،واملفعول
تؤدم إليه ،و ي ّتتصل بم تلل العناصتر املستاهمة فتي بنتال
الخطاب.
الخاتمة:
ّ
النظري ت تتا
ف ت تتي الخت ت تتام ،نص ت تتل إل ت تتى ّأن األخ ت تتذ ببالغ ت تتة الحج ت تتاج واإلع ت تراض ع ت تتن غيره ت تتا م ت تتن
والتص ت ّتورا ف تتي مقارب تتة الخط تتاب األدب ت ّتي ي ت ّ
تؤدم حتم تتا إل تتى إ تتالة جان تتا م تتن ال ت ّ
تنص وإبق تتال جوان تتا
أخترى فتي العتمتة ،واألمتر ااتتته ،مُتل استتندنا إلتى بالغتة األستتلوب وأغفلنتا ّ
املكونتا األخترى ،خصوصتتا
ّ
التداولي ،في أم ّ
ّ
نص ّ
املكون
أدبي.
وص تتار ال تتتاليم ب تتين الحج تتاج واألس تتلوب ش تتامال ،ب تتدلا م تتن ّ
عملي تتة إنت تتاج الخط تتاب وص تتناعته،
ّ
ّ
عمليتتة تفكيكتته وتأويلتته ،استتتنادا إلتتى التتتاليم بتتين األبعتتاد ال ّ
وصتتوال إلتتى ّ
والتداوليتتة.
والدالليتتة
ركيهيتتة
ّ
وترتتتا علتتى التتك تتتاليم بتتين وظيفُت ْتا اإلقنتتاو واإلمتتتاو فتتي أغلتتا الخطابتتا  ،رغتتم التفتتاو فتتي درجتتة
حضورهما في بعى الخطابا .
ولعت ّتل هتتذا التتتاليم بتتين بالغتتة الحجتتاج وبالغتتة األستتلوب ،أو التتتاليم بتتين متتا هتتو تت ّ
تداولي إقنتتا ّي
مكونتتا الخطتتاب ّ
تالي إمتتتا ّي ّ
تتوستتر دائرتتته ،ويشتتمل م تلتتل ّ
فن ّيتتا ومضت ّ
ومتتا هتتو جمت ّ
تمونيا ،ويت تتاوي
تفي والخط تتاب ال ت ّ
ح تتدود الخط تتاب األدب ت ّتي إل تتى أن تتواو الخطاب تتا امل تتاورة نح تتو الخط تتاب الفلس ت ّ
تديئا،
عامتتةّ ،
ومقومتتا متتنر بالغت ّتي ام كفتتالة إجر ّ
ف ستتاهم كت ّتل التتك فتتي ترستتي أستتف بالغتتة ّ
ائيتتة ملقاربتتة
ّ
األدبي.
م تلل أنواو الخطابا بما فألها الخطاب
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الهوامش واإلحاالت:
ّ
ّ
ّ
مجاجية لتحليل الخطابا  ،دار كنوي املعرفة
بالغية
محمد مشبال ،في بالغة الحجاج نحو مقاربة
()1
ّ
والتويير،عمان ،ط.15 :2018 ،1
للأشر
()2

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األدبي.
النص
العرفانية لتأويل
العرفانية ي تطبيق ملبادئ العلوم
الشعرية
ّ
ّ
ّ
شعرية قديمة وحديثة ،م بر ت ديد
العرفانية مفاهيم وتطبيقا على نصو
الشعرية
توفيق قريرة،
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية بالقيروان ،تونسن ط،1
اإلنسانيا  ،كل ّية اآلداب والعلوم
منا البحث والبيداغوجيا في
.94 :2015
Aristotle, Rhetoric, Dover Publications Inc, New York, 2004.

)(3

Aristotle, Poetics, Prakash Books, 2017.

)(4

()5

أرسطوّ ،
فن الشعر ،ترجمة عبد الرحمن بدوم ،دار الثقافة ،بيرو  ،د.ط.1973 ،

()6

أقسام الخطابة عند أرسطو :اإلي اد ( )Eurisisوالعبارة ( )Elocutioوال رت ا ).)Taxis
أرسطوّ ،
العامة ،فام ّ
ّ
ّ
عربية ،بغداد،
الثقافية
فن الخطابة ،ترجمة عبد الرحمن بدوم ،دار الشؤون

()7

ط.1986 ،2
()8

بدأ االهتمام بقسم العبارة أو األسلوب مر ش شرون ( 43-106م.م) ،وكنتيليان (100-30م) في التفكير
ّ
ّ
الروماني .وايداد االهتمام باألسلوب مر قيصر ش نوديمارسإلا في كتابه "امل ايا " ( ،)1730حيث
البالغي
جرد الصور امل ّ
ايية من سيام استعمالها ،فأقصإلل ّ
ّ
ّ
املكون
التداولي .وبل األمر اروته ب قدام فرنسا على
ّ
الحجاجية.
منر تدريف البالغة

ّ
ّ
العربي املسار ااته تقريبا ،فقد بطت في ثالثة علوم عند
البالغي
وعرفت بالغة الحجاج في التفكير
ّ
والشراي في شواهد معزولة عن سياقها .يقول
السكاكي وابن مالك ،ثم اخ زلت مفاهيمها مر القزويئا
ّ
ّ
استقر عليه البالغة بصفة وا مة مر ابن مالك وبصفة
شكرم املب و " :ومن املفيد أن نذكر بما
ّ
مدرسية ّ
ّ
والشراي".
قارة مر القزويئا
ّ
ّ
ّ
البالغي ،دار املعرفة للأشر وكل ّية اآلداب والفنون
واإلنسانيا ب امعة
شكرم املب و  ،االستدالل
ّ
منوبة ،وحدة البحث في "تحليل الخطاب" ،تونف ،ط.133 :2006 ،1
Stephen Edelston Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge University Press, 2003.

)(9
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(10) Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, The new rhetoric: A treatise on argumentation,
University of Notre Dame Press, 1969.
ّ
الحجاجي فحسا ،بل تدرل جمير الخطابا
( )11لم تعد بالغة الحجاج تقتصر على دراسة الخطاب
ّ
ّ
االح ّ
املوجهة إلى
الطبيعية ،بدلا من خطاب املرل مر نفسه وصوال إلى الخطابا
تمالية في اللغا

الحجاجي في تلك الخطابا ّ .
ّ
ّ
ّ
وتعزيالك
الحجاجي والبعد
اإلنسانية جمعال ،وأمكن التمييز بين املقصد
التوسر بما وصلت إليه ّ
ّ
ّ
ّ
الحجاجية والممولة
اللساني من نتائج مفادها تاليم الممولة
نظرية الحجاج
ّ
ّ
والتلف ّ
ّ
اإلخبارية في ّ
ظية.
التداولية
كل ملفوظ،إلى جانا استثمار مقوال العلوم امل اورة مثل

(12) Chaim Perelman, The Realm of Rhetoric, Librairie philosophique, University of Notre Dame
Press, 1990.

( )13أرسطوّ ،
فن الشعر ،ترجمة :عبد الرحمن بدوم.151 :
ّ
( )14هذه العلل األربر ي الكلما املركبة ،والكلما الغريبة ،والصفا الطويلة أو غير املناسبة ،وامل ايا
غير املناسبة.
أرسطوّ ،
فن الخطابة ،ترجمة :عبد الرحمن بدوم 1406( ،203-201 :أ 1406-ب).
( )15أرسطو ،الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنيئا ،أفريقيا الشرم ،الدار البيضال ،د.ط 1404( ،181 :2008 ،أ).

( )16املرجر نفسه.158 :
( )17املرجر نفسه.211 :
(18) Paul Ricoeur, Rhetoric-Poetics-Hermeneutics, in From Metaphysics to Rhetoric, Kluwer
Academic Publishers, 1989: 137-150.
ّ
ّ
التأويلية ،ترجمة :ياسين ساوير املنصورم،
( )19بول ريكور ،الخطابة،
الشعرية،

من كتاب الحجاج -

مفهومه وم االته ،الجزل  ،5عالم الكتا المديث ،إربد ،د.ط.206 :2010 ،
(20) Paul Ricoeur, Rhetoric-Poetics-Hermeneutics: 149.
(21) Gorgias, Encomium of Helen, in:
http://myweb.fsu.edu/jjm09f/RhetoricSpring2012/Gorgias%20Encomium%20of%20Helen.
pdf.
(22) Ibid.
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(23) Gorgias, Encomium of Helen.
(24) To charm the audience to persuade them.
( )25روالن بار  ،قرالة جديدة للبالغة القديمة ،ترجمة :عمر أوكان ،أفريقيا الشرم ،الدار البيضال ،د.ط،
.17 :1994
(26) Olivier Reboul,The Figure and the Argument, in in From Metaphysics to Rhetoric, Kluwer
Academic Publishers, 1989: 169-182.
(27) Olivier Reboul, The Figure and the Argument: 182.
العربي ،اإلصدار ّ
ّ
األول.2009 ،
( )28ينظر على سهيل الذكر ال المصر:العسكرم ،الصناعتين ،موسوعة الشعر
ّ
ونشير في هذا السيام إلى ّأن الجاح قد اعتئل باألسلوب ،وو ر له عدة شروط أبريها شرط
ّ
ولكن كالمه كان
املناسبة ،وانصرف كذلك إلى الحجاج ووسائل االستدالل وتثوير مفهوم املقام.
ّ
ّ
حدسيا ،ولم يرتق إلى مستوى
التصور النظر ّم املتكامل الذم يضبت المدود بين بالغة األسلوب وبالغة

الحجاج.
محمد الناصر ّ
ّ
ّ
الخطابي  -أسسه وتقنياّهمن خالل ثمرا
كحولي ،الحجاج

األورام في املحا را

ل مموم ،دار ييأا ،قليهية ،تونف ،د.ط.120-94 :2017 ،
ّ
العربي ،اإلصدار ّ
ّ
األول.12 :2009 ،
القرطاجئ ّا ،منهاج البلغال وسراج األدبال ،موسوعة الشعر
( )29حايم
( )30املرجر نفسه.50 :
( )31املرجر نفسه.51 :
( )32املرجر نفسه.58 :
( )33املرجر نفسه.51 :
( )34املرجر نفسه.58 :
( )35املرجر نفسه.329 :
( )36املرجر نفسه.316 :
( )37املرجر نفسه.327 :
( )38املرجر نفسه.330 :
( )39الشعر لألحو

األنصار ّم ( 105هت).
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ّ
القرطاجئا ،منهاج البلغال وسراج األدبال.330-329 :
( )40حايم
العربي ،اإلصدار ّ
ّ
( )41الجاح  ،الميوان ،موسوعة الشعر
األول.540 :2009 ،
ّ
القرطاجئ ّا ،منهاج البلغال وسراج األدبال.55 :
( )42حايم
( )43املرجر نفسه.331 :
( )44ينظر على سهيل املثال:
ّ
محمد الناصر ّ
ّ
ّ
الجرجانية أنمواجا ،م لة أنسام ،م،1
كحولي ،بالغة اإلقناو في صور الخطاب -املقامة
و.243-225 :2017 ،2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األدبي
النص
الحجاجية ،من كتاب
الشعرية إلى البالغة
األدبي القديم من
النص
محمد مشبال،
ّ
ّ
التداولية ،تحرير وتأسيق وتقديمّ :
محمد مصطفى حسنين ،دار كنوي املعرفة
الشعرية إلى
القديم من
للأشر والتويير ،عمان،ط .544-515 :2018 ،1
( )45شكرم املب و ّ ،
ّ
نظرية الحجاج في اللغة ،من ّ
الغربية من أرسطو
أهم نظريا الحجاج في التقاليد
صمود ،مأشورا ّكل ّية اآلداب ّ
حمادم ّ
إلى اليوم ،إشرافّ :
منوبة ،تونف ،د.ط.385-351 :1998 ،
تظل ّ
ّ
( )46يرى م شال بوثور ّأن الخطابة ّ
ّ
مجاجي في النصو
الحجاجية وما هو
نظرية في إنتاج النصو
ّ
الشعرية.
(47) Michel Beaujour, Rhetoric and Literature, in From Metaphysics to Rhetoric, Kluwer Academic
Publishers, 1989: 165.

قائمة املصادر واملراجع:
ّأوال :املراجع باللغة العربية
ّ
العربي ،موسوعة رقمية ،اإلمارا  ،اإلصدار
 .1أبو هالل العسكرم ،الصناعتين ،موسوعة الشعر
ّ
األول.2009 ،
 .2أرسطو ،الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنيئا ،أفريقيا الشرم ،الدار البيضال ،د.ط.2008 ،
 .3أرسطوّ ،
ّ
العامة ،فام ّ
ّ
عربية،
الثقافية
فن الخطابة ،ترجمة :عبد الرحمن بدوم ،دار الشؤون
بغداد،ط.1986 ،2
 .4أرسطوّ ،
فن الشعر ،ترجمة :عبد الرحمن بدوم ،دار الثقافة ،بيرو  ،د.ط.1973 ،
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ّ
ّ
التأويلية ،ترجمة ياسين ساوير املنصورم ،من كتاب الحجاج
الشعرية،
 .5بول ريكور ،الخطابة،
مفهومه وم االته ،الجزل  ،5عالم الكتا المديث ،إربد ،د.ط.2010 ،
ّ
ّ
ّ
شعرية قديمة وحديثة ،م بر
العرفانية مفاهيم وتطبيقا على نصو
الشعرية
 .6توفيق قريرة،
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية بالقيروان،
اإلنسانيا  ،كل ّية اآلداب والعلوم
ت ديد منا البحث والبيداغوجيا في
ط.2015 ،1

ّ
ّ
العربي ،موسوعة رقمية،
القرطاجئا ،منهاج البلغال وسراج األدبال ،موسوعة الشعر
 .7حايم
اإلمارا  ،اإلصدار ّ
األول.2009 ،
 .8روالن بار  ،قرالة جديدة للبالغة القديمة ،ترجمة عمر أوكان ،أفريقيا الشرم ،الدار البيضال،
د.ط.1994 ،

ّ
ّ
ّ
البالغي ،دار املعرفة للأشر وكل ّية اآلداب والفنون
واإلنسانيا
 .9شكرم املب و ،االستدالل
ب امعة ّ
منوبة ،وحدة البحث في "تحليل الخطاب" ،ط.2006 ،1
 .10شكرم املب و ّ ،
ّ
نظرية الحجاج في اللغة ،من ّ
الغربية من
أهم نظريا الحجاج في التقاليد
صمود ،مأشورا ّكل ّية اآلداب ّ
حمادم ّ
أرسطو إلى اليوم ،إشراف ّ
منوبة ،تونف ،د.ط.1998 ،
العربي ،اإلصدار ا ّ
ّ
ألول.2009 ،
 .11عمرو بن بحر الجاح  ،الميوان ،موسوعة الشعر
ّ .12
ّ
كحولي ّ
ّ
وتقنياته من خالل ثمرا األورام في
الخطابي أسسه
محمد الناصر كحولي،الحجاج
املحا را ل مموم ،دار ييأا ،قليهية ،تونف ،د.ط.2017 ،
ّ .13
ّ
كحولي ّ
الجرجانية أنمواجا،
محمد الناصر كحولي،بالغة اإلقناو في صور الخطاب -املقامة
ّ
م لة أنسام ،م  ،1و .2017 ،2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النص
الحجاجية ،من كتاب
الشعرية إلى البالغة
األدبي القديم من
النص
 .14محمد مشبال
ّ
ّ
التداولية ،تحرير وتأسيق وتقديمّ :
ّ
محمد مصطفى حسنين ،دار
الشعرية إلى
األدبي القديم من
كنوي املعرفة للأشر والتويير ،عمان،ط.2018 ،1
ّ
ّ
مجاجية لتحليل الخطابا  ،دار كنوي
بالغية
 .15محمد مشبال ،في بالغة الحجاج  -نحو مقاربة
املعرفة للأشر والتوييرّ ،
عمان،ط .2018 ،1
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