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 عمر بوقمرة. د.

 .؛ كلية اآلدب والفنون؛ قسم اللغة العربيةحسيبة بن بو علي الشلف جامعية:

 اللغة العربية وبالغتها وآدابها.املحور: 

 الجزائر. البلد:

 الدرس البالغي الحديث بين إنجازات املاض ي وإخفاقات الحاضر وسبل التجديد. عنوان املداخلة:

 اللغة؛ تل  النظرية ال ي هرر  حدياا يف الدر  اللغو  يفتعىن هذه الدراسة ابستكشاف نظرية احلجاج مقدمة:
، فوجد  أرضا خصبة لالستنبا  النظر  مع مطلع األلفية الاالاة املعاصر، مث انتقلت إىل الدر  اللغو  الغريب

 ؛ وميكن أن يكون فتحافري متال اجتاها من اجتاها  البالغة اجلديدة)بالغة احلجاج اللغو ( ،والتطبيق العملي
، وعلى الرغم من القيمة العلمية لتجديد البالغة العربية القدمية ال ي مازالت تشكو اجلمود واجلفاف منذ أمد بعيد

؛ فجاء  وانعدامرا يف املشرق العريب ،لعريبهلذه النظرية إال أننا نسجل قلة الدراسا  يف هذا اجملال يف املغرب ا
 هذه الدراسة لتجيب عن السؤاال  التالية:

 هل حقا البالغة العربية يف حاجة إىل التجديد؟ -
 وهل ميكن لبالغة احلجاج اللغو  أن تكون فاحتة البعث والتجديد؟ -
 ؟هي ويف أ  صنف من صنوف التجديد تتموضع -

، وهي: اإلجابة عنرا مستعينني أبشرر مناهج البحث اللغو تل  مجلة من األسئلة سنجترد يف  
، ونقدم عرضا وحماوال  جتديدها فباألول نصف حال البالغة العربية القدميةاملقارن؛تارخيي، و الوصفي، وال

وابلااين نتتبع عملية انتقال هذه النظرية إىل حقل الدراسا  البالغية العربية  ؛موجزا لنظرية احلجاج اللغو 
جنر  املقارنة بني  ؛ وابلاالث)حوايل عشرين عاما( على الرغم من قصر احلدود الزمانية للبحث ؛ياةاحلد

 .يف عاملنا العريب اجلرود املغاربية واملشرقية

احلديث، وعلى كل اخلطااب  املغاريب أما هدف البحث فرو التعريف هبذه النظرية وتطبيقاهتا يف الدر   
وعلى خالف ذل  خلت والنار بكل أنواعه، ،واحلديث النبو  الشريف، إىل الشعر ،بدءا من القرآن الكرمي ؛العربية
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؛ وكل ذل  حتقيقا وإاثرة اهلمم ،فأحببت تشخيص الوضع؛ لتحري  البحث؛ من ذل احلدياة الدراسا  املشرقية 
 خصوصا. لدر  اللغو  العريب عموما والدر  البالغيللردف األكرب، وهو جتديد ا

إن اجلمود الذ  شردته البالغة منذ عرد  :حتمية التجديد وشكوى تقليد املشارقة-1 
ة بني أمرين ال اثلث هلما، إما االستيعاب، وإما التجاوز، أ  عليرا أن  السكاكي حىت العصر احلديث جعلرا ُمخََّير

كليا يقتضى ضبطه واإلحاطة به أ : اإلحاطة تستوعب العلوم اجلديدة الوافدة عرب الرتمجة واالبتعاث، بعد ِّها علما  
بعلوم اللسان، وعلوم اإلنسان املختلفة املكونة للذا  املنتجة للخطاب حسب رأ  حازم القرطاجين، أو تواجه 

وهذا الذ  كان، فظرر  علوم أخرى جبانبرا كاألسلوبية، وحتليل اخلطاب، واحلجاج وغَّيها،  ،حتمية التجاوز
ة الغربية احلدياة ال ي قامت على استيعاب البالغة القدمية اإلغريقية والالتينية ابلتنسيق عكس ما جرى يف البالغ

 1والنقد والبناء.
فمنذ أن  ألف السكاكي كتابه املفتاح، وجعل القسم الاالث منه يف علم البالغة، والدراسا  البالغية ال  

الدعوة إىل التجديد ليست بدعا من البحث تربح ساحته ما جعل شكوى اجلفاف عامة وحاجة التجديد هامة، ف
فمنذ القرن الاالث اهلجر  دعا ابن قتيبة إىل التجديد اتركا خلفه تل  املقولة املأثورة: "إن هللا مل يقصر العلم 
والشعر والبالغة على زمن دون زمن، وال خص به قوما دون قوم، بل جعل ذل  مقسوما بني عبادة يف كل دهر، 

غَّي  ،، فرو نص صريح أن العلم مل  مشاع يف األزمنة واألمكنة واألقوام2يث يف عصره"وجعل كل قدمي حد
 .آخرينوال وطن دون وطن، وال قوم دون  ،مقتصر على زمن دون زمن

إىل  ه(245) قرن الساد  اهلجر الشنرتيين األندلسي يف البن بسام أبو احلسن علي وقد تفطن   
،على الرغم من كارة ما جاد  به قرائح أهل بلده يف تقليد أهل مصره يف عصره للمشارقة يف كل صغَّية وكبَّية

...ونظم لو مسعه كثَ ّيِر :"فرفع الشكوى قائال -وعليرما تقا  بقية العلوم ومنرا البالغة العربية -؛ األدب والشعر
، إال أن أهل هذا األفق أبوا إال متابعة أهل الشرقال نبح؛ ما نسب وال مدح، أو تتبعه جرول ما عوى و 

، أو طِن أبقصى الشام يرجعون إىل أخبارهم املعتادة،رجوع احلديث إىل قتادة، حىت لو نعق ابملشرق غراب
جلثوا على هذا صنما، وتلوا ذلك كتااب حمكما، وأخبارهم الباهرة، وأشعارهم السائرة، مرمى  والعراق ذابب،

                                                             
ص  م،5002ط، عام  -إفريقيا الشرق، الدار البيضاء  املغرب، د  ينظر : حممد العمر : البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول،1
2  . 
 ,00ه، ص2335ابن قتيبة: الشعر والشعراء، القاهرة، 2
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، ال يعمر به جنان وال َخَلد، وال يصرف فيه لسان واليد؛ فغاظين ذلك، وأنفت مما 3الرذيةناخ القصية، وم  
 4.هنالك"

وال مصر دون مصر، وكم جترعت األمة من ويال   ،فليس العلم حمصورا ومقصورا على عصر دون عصر 
يوم أن أعلنت سد ابب االجتراد، فعكف النا  على متون األولني يشرحون الشروح، ويلخصون التلخيصا ، 

وأصحاب اهلمم اهلزيلة، يصلح للكساىل وهو شعار ، مل يرتك املتقدم للمتأخر شيئا""ا عنوانه:وقد رفعوا شعار 
 :حني قالالقيس  ؤامر الشاعر اجلاهلي و شعار جاهلي دعا إليه والعقول املرذولة، بل ه

ْ   الشعراء   هل غادرَ     .بعد توهمر  الدارَ  فتَ عرَ  هل   أم      مر د  رَ  تم   منر

، وكم استدرك املتأخر على واحلق كم غادر الشعراء من مرتدم فصار  كلمة ابقية يف عقبه، 
غَّي  ؟...واإلحسانالزمان، وخص أهل املشرق ابإلحسانليت شعر  من قصر العلم على بعض اي"و املتقدم،

 :، وحلى هللا قوهلمحمصور، وليس الفضل على زمن مبقصور، وعزيز على الفضل أن ينكر تقدم به الزمن أو أتخر
فضل للمتقدم، فكم دفن من إحسان، وأمخل من فالن، ولو اقتصر املتأخرون على كتب املتقدمني لضاع علم  

 5.ير"كاَّي، وذهب أدب غز 

فلست بصدد عرض اترخيي حملاوال  لن أخوض يف هذه النقطة كاَّيا؛ محالت التجديد الفاشلة:-2 
؛ ألن ذل  يتطلب منا جردا أكرب، ووقتا أطول،ويكفي ولست بصدد تقييمرا بعث البالغة العربية وجتديدها،

ومازلنا نسمع الشكوى من جفاف  ،وقد طال احلني ،ومل تؤ  أكلرا ،داللة على فشل تل  احملاوال  أهنا مل تامر
ولست هنا مد عيابل الواقع شاهد على ذل ؛ فأهم ، والنقد،واخلطابة، وضعف طلبترا يف التذوق علم البالغة،

 حماوال  جتديد البالغة  يف العصر احلديث مها: 

                                                             
 الرذية: الناقة اهلزيلة املرتوكة، ال ي ال تقدر أن تلحق ابلركاب، يعىن أن أخبارهم مطروحة منبوذة. 3
أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين األندلسي: الذخَّية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق: إحسان عبا ، دار الاقافة بَّيو ، لبنان،  4

 .25-22م، اجلزء األول، ص2101
 .24-25ي بن بسام الشنرتيين األندلسي: الذخَّية يف حماسن أهل اجلزيرة، اجلزء األول، صأبو احلسن عل 5
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 ؛" األسلوب دراسة بالغية ألصول األساليب األدبية"من خالل كتابه:حماولة أمحد الشايب -2-1 
د  تل  احملاولة أبهنا جمرد إضافة للدراسا  األدبية أكار منرا للبالغية، قِّ ، وقد انتخ 6م2131الذ  صدر عام 

"وعلى العموم فإن كتاب األسلوب كان حماولة طيبة من األستاذ ، وأهنا ال ترقى لسلم التجديد ابملعىن احلقيقي
 -بال ش –فد إفادة جازمة يف الناحية البالغية، فإنه قد أضاف لتطوير البالغة، وهو وإن مل يخ  -رمحه هللا-الشايب

 7.ومن أصاب فله أجران" ،رصيدا طيبا إىل الدراسا  األدبية يف العصر احلديث، وكما يقولون: من أخطأ فله أجر
ضوع والزمه أن الرجل أبعد النجعة يف مو ب، ن ومؤد  واملتأمل للعبارة األخَّية يلفيرا نقدا الذعا، ولكنه مبط  

البحث؛ فأين له التجديد يف البالغة، ومع ذل  حيسب له فضل السبق إىل فتح ابب االجتراد يف جتديد العلوم 
فيه اجملتردون، وكار فيه  ؛ ألن ذل  يقتضي شجاعة أدبية زائدة يف زمن قل  العربية، وابألخص البالغة العربية

 املقلدون.

على جدته  وهو" ، م2140الذ  صدر عام  "القول " فن:من خالل كتابه:اخلويل حماولة أمني -2-2 
وطرافته، منرج نظر  قاصر، وحتتاج كاَّي من مباحاه إىل اإليضاح والتطبيق، حىت لكأن اخلطةفرر  لعناوين كلية 

، ولكن شيئا من 8وجزئية... إن هذا املنرج على قصوره واقتصاره على الناحية النظرية جدير ابلعناية والتطبيق"
أهنا  وقد مضى عليرا سبعون عاما من الزمان؛ وما ذل  يف تقديران إال ،(م5020)نحيدث حىت اآلذل  مل 

؛ من املرتمني ابلبالغة من املفكرين والنفسانيني، ل تطبيقه إىل أجيال مخفرتضةوكِّ كسابقترا جمرد اقرتاح نظر  أخ 
، 9مايطمئنين على حتقيق هذا الرجاء"ة اقة مبعونة أصحاب الدراسة النفسيمن ال فقال:"ويلَ  ؛وتنصل هو من ذل 

فلم يتحقق الرجاء، ولن يتحقق، ولو فعل كما فعل عبد القاهر اجلرجاين، وقدم مناذج تطبيقية ملشروعه التجديد ، 
 ؛لرجوان أن يتحقق الرجاء.مث قال ملن بعده احنو هذا النحو

ابلفشل، وكان يكفيين االدع اء هذا هو مآل أجرأ حماولتني يف جتديد البالغة، وقد رأيَت كيف ابءات  
فالواقع يصدقين، ولكن آثر  هذه النتف؛ ألن كاَّيا من القراء)الباحاني( ليس له القدرة على استخالص تل  

                                                             
م، 21128،طاألسلوب دراسة بالغية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النرضة املصرية، القاهرة،  ينظر: أمحد الشايب: 6
 وما بعدها. 32ص

ر احلديث، رسالة دكتوراه، جامعة املل  عبد العزيز مبكة املكرمة، منَّي حممد خليل ندا: التجديد يف علوم البالغة يف العص 7
 .344الدراسا  العليا العربية، فرع األدب، ص

 .400، ص منَّي حممد خليل ندا: التجديد يف علوم البالغة يف العصر احلديث8
 .522أمني اخلويل: فن القول، دار الفكر العريب، القاهرة، ص 9
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ينقل ويكتب؛ فلبيت قد َراَن على األذهان، فال تؤمن إال مبا ن التقليد ي  رَ فالنتيجة على قرهبا وسرولة اجتنائرا، 
 الطلب.

 أعود فأقول: إن  
َ
َلى إىل حماوال  التجديد وفشلرا، ام من هذه النقطة رَ امل هو الوقوف بعد اإلشارة الَعج 

، ووضعرا يف إطارها على أ   حماولة؛ حىت يتريأ لنا احلكم اجتاها  جتديد البالغة ال ي ميكن استقراؤهاعلى 
 :وهيوقد بدا يل أن اجتاها  جتديد البالغة العربية ثالثة، وصنفرا األنسب، ،الصحيح

 ،: وهو اجتاه بعاي إحيائي، إذ ينطلق من بالغتنا العربية، ال ي ورثناها عن اجلرجايناالجتاه السلفي -
والقزويين ومن تبعرم، ويشرتط أصحاب هذا االجتاه يف التجديد أن يكون ذاتيا، مبعىن أن يكون انبعا  ،والسكاكي

من روح اجملتمع وثقافته، لصيقا بفطرته وذوقه، فماال يكاد جيمع البالغيون أن ازدهار البالغة كان على يد عبد 
جه الذ  سنه يف "دالئل اإلعجاز"، ه( ويف عصره، فيسعون جاهدين إىل متال منر402القاهر اجلرجاين)تـ

ويكادون جيمعون أن السكاكي هو من دمغ البالغة ابملنطق فيحاولون التخلص منه، أو االجتراد يف استخراج 
 مناهج العرب يف صناعة الفصاحة قدميا ومتالرا، وهكذا. 

القدمية، وبني الدراسا  الغربية ويسعي أصحابه إىل التلفيق والتوفيق بني البالغة العربية االجتاه التوفيقي: -
البالغية احلدياة، قناعة منرم أنه من اخلَّي اجلمع بني ما يصلح من الرتاث البالغي العريب، وبني ما يصلح من 

 تاجا وأقوى أثرا.بالغة الغرب، وأن التعايش اإلجيايب بني القدمي واحلديث أكار نِّ 
اوز القدمي مجلة واحدة، فالتجديد عند هؤالء هو إلغاء وهو دعوة صرحية وجريئة لتجاالجتاه االنقاليب:  -

الكتب البالغية القدمية، واستبداهلا بكتب جديدة تقوم على مناهج حدياة، حاهلم كمن يدعو أحدا إىل هدم بيته 
واعدا إايه ببيت جديد ومجيل، ويف انتظار ذل  عليه أن يفرتش األرض ويلتحف السماء، وقد ال حيدث شيء من 

حول إىل الجئ بالغي، ألين أعتقد أن أصحاب هذا االجتاه يريدون استبدال البالغة العربية ابلبالغة ذل  فيت
، ولكن بطريقة ذكية، فرم يعلمون أن من ومسرم سالمة موسى ابلسلفيني الذين مابرحوا يؤلفون عن 10الغربية

ان غضب الشعوب البدائية، ال ي ، سيقفون هلم ابملرصاد ويؤججون عليرم نَّي 11خالد بن الوليد وحسان بن اثبت

                                                             
م، 50202،طينظر: عمر بوقمرة: املباحث املنيفة يف الذب عن البالغة العربية الشريفة، ألفا للواثئق، قسنطينة اجلزائر،  10
 .252-254ص
 .20ص 2124م، 2123سالمة موسى للنشر والتوزيع، الطبعة املزيدة،  سالمة موسى:البالغة العصرية واللغة العربية،11
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وهذا من التدرج واالحتيال على الررعاع اهلََمج حسب زعمرم، ، 12مازالت متترن الزراعة وتنفر من الصناعة واملدنية
 .13يف زعمرم
أن االجتاه الاالث غَّي  -وال أريد أن أقول شيئا آخر -والش  عند كل من له انتماء حضار  صادق،  

ال يف اللغة وال يف االصطالح، وال عند  اميكن أن يكون جتديدا، ألن االستبدال ال يكون جتديد، وال معتمد عندان
النرار بظلمة  ضياءوإمنا هو تبديد وهتدمي يف عباءة التجديد، وال يتشابه إال على من تشابه عليه اخللق الص ِّحاح، 

وفيرما جير  البحث واالجتراد، وابلرجوع إىل حماول ي األمحدين  وإمنا التجديد يف االجتاهني األولني،الليل،
لرتاث واملعاصرة غربيرا ، الذ  جيمع بني الفيرما تنسلكان ضمن الصنف الااين من التجديدنخ  )الشايب  وأمني(

 .يف اإلطار نفسه تنضو  جرود املغاربة، و وعربيرا

البد من التقدمي مبالحظتني  اجوانبر ضوبيان بع ثحث الكرة، قبل الشروع يفاملغاربة يعيدون الكرة:-3 
، من قبل أ  قارئ ةاملساءلة املشروعمحرة وصفرة وجتنبانه الوقوع حتت  السطحية؛ ؛ تربائن الباحث منهامتني

 وهااتن املالحظتان مها:

ترجح ، وقد ، وموضوع ثحانا هو بالغة احلجاج اللغو البالغة اجلديدة، أو البالغة املعاصرة بالغا  -2 
، وقد ،فاقت توقعا  الباحانييف مطلع األلفية الاالاة -دون املشارقة-ملا أويل من عناية من قبل املغاربة  البحث فيه
"يبدو هذا  :يقول فيه ،م5000شر يف جملة عامل الفكر عام مد سامل ولد حممد األمني نحملمقال وقفت على 
ألن احلديث عن )بالغة عربية  ؛مفارقا يف صياغته )وهو كذل ( -احلجاج يف البالغة العربية املعاصرة  -العنوان 

معاصرة( أمر ال يزال طموحا، فعلى الرغم من تعدد املدار  اللغوية الغربية ال ي أسفر  ثحوثرا عن نتائج متميزة، 
رود ال ي يقوم هبا إال أننا مل نستفد بعد القدر الالزم إلعادة قراءة موروثنا البالغي العريب الار ، وابستاناء بعض اجل

ابخلصوص كل من د.حممد مفتاح، د.صالح فضل، د.محاد  صمود، د.جابر عصفور، د.لطفي عبد البديع، 
 .14د.متام حسان، د.سعد مصلوح .. ال جند اهتماما ذا ابل هبذا الرتاث"

                                                             
الزراعة، وما علم أن هم الشعوب يف أايمنا هو أتمني لقمة العيش، ينظر: البالغة العصرية الرجل مرو  ابلصناعة ساخط على 12

 .08، ص سالمة موسى واللغة العربية:
 .23ينظر: منَّي حممد خليل ندا: التجديد يف علوم البالغة يف العصر احلديث، ص 13
 البالغة املعاصرة جملة عامل الفكر، الكويت، اجمللد الاامن حممد سامل ولد حممد األمني :مفروم احلجاج عند " بَّيملان " وتطوره يف14

 .13 - 15م، ص 5000والعشرون، العدد الاالث، مار  
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 ووطويلة  والح الطموح يف األفق، وقائمة البحث يف هذا اجملال صار  مفتوحة، ،األمر اآلن تغَّي  ولكن  
 كما سيأيت.  ،وقد أسفر  عن نتائج تطبيقية متميزة، ويف فرتة زمنية وجيزة جدامامرة، 
قد جتاوز سبعة عقود من يخلفيه  ؛املتتبع لكرونولوجيا الوعي العريب احلديث بتجديد البالغة العربية -5 
"األسلوب: دراسة بالغية حتليلية محد الشايب من خالل كتابه: أوذل  إذا سلمنا أبن البداية كانت مع  ؛الزمن

وما تال ذل  من حماوال  من قبل أعالم  ،م2131النرضة عام مكتبة الصادر عن ،ألصول األساليب األدبية"
؛ نظرا للظروف السياسية ، ال ي قاد  محلة إحياء وتطوير العلوم العربية، ومنرا البالغة العربيةاملدرسة املصرية

دون بقية األقطار العربية، وقد ذكر حممد سامل ولد حممد األمني بعض أمساء هؤالء والاقافية ال ي حظيت هبا 
وهم يتوزعون على املدرستني املصرية واملغاربية، وأقصد ابملغاربية هنا ذان  القطرين الرائدين يف النقل السابق،الرواد

، وما اجلزائر وموريتانيا وعلى رأسرا: غاربية، مث يليرما بقية األقطار املواملغرب األقصى ،تونس :ومها ،يف هذا اجملال
؛ إذ جند تل  احملاوال  "على اختالفرا ال تركز على هنا هو أن عمل املدرسة املصرية كان إحيائياجيب أن يسجل 

ويقدمرا يف  اخلطاب البالغي اجلديد، كمشغل معاصر ميكن أن يستوعب ُمتلف املباحث البالغية القدمية،
أسلوب جديد، وذل  ابالستفادة من فكرة التداخل املعريف، ال ي تتجلى أبرز صورها يف مباحث كل من بالغة 

 15.وينباق عنرما من آليا  حتليلية" ،اخلطاب، مث علم النص، وما يتصل هبما
: ل يف كتابهمن قبل أحد رواد املدرسة املصرية؛ وهو صالح فض قويةولإلنصاف فقد كانت هناك إشارة  

ولكنه مل يتابع على ، 16، نو ه فيرا ببالغة احلجاج عند بَّيملانم2115"بالغة اخلطاب وعلم النص" الصادر عام 
، ومل حتظ تل  اإلشارة ويبدو أن املدرسة املصرية انقطع عطاؤها، وغلب عليه املنرج السلفي اإلحيائيذل ، 

 البالغي العريب، واالستفادة من مستجدا  البحوث البالغية الغربيةلتجديد الدر  مبتابعا  وردود فعل ثحاية كافية
يف  يف بالغة احلجاج من أتليف ابحاني مصرينيولذل  ال تكاد تعار على ثحوث  ؛واحلجاجية خصوصا ،عموما

التنبيه ، مع فضل املشرقيةالبالغية ومن مث ميكن تصنيفرا ضمن املدرسة  ؛18األقطار املغاربية، خبالف 17يومنا هذا
 .إىل ضرورة التجديد على الرغم من عدم االهتداء إليه، فلرم أجر اجملتردين

                                                             
حممد سامل حممد األمني الطلبة: احلجاج يف البالغة املعاصرة، ثحث يف بالغة النقد املعاصر، دار الكتب اجلديدة املتحدة،  15

 .550، ص5008، 2بَّيو ، لبنان، ط
 .550، صسامل حممد األمني الطلبة: احلجاج يف البالغة املعاصرة، ثحث يف بالغة النقد املعاصرحممد 16
بل قد وقفت بعد إكمال البحث على كتاب عنوانه:" بالغة احلجاج يف الشعر العريب؛ شعر ابن الرومي منوذجا"؛ للباحث:  17

م، من 5000إبراهيم عبد املنعم إبراهيم، أستاذ األدب والنقد بكلية األلسن جبامعة عني مشس، والذ  صدر  طبعته األوىل عام 
 ،تعرض فيه للتكرار ؛" وسائل احلجاج البالغية؛ اللسانية واللغوية"ـالفصل الرابع منه ب قبل مكتبة اآلداب ابلقاهرة، وقد وسم
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تداولت عليه  ،-م5020-2131-إن بسط أرقعة البحث على مرحلة زمنية تقارب قران من الزمان 
 ، هلو من الصعوبة مبكان، بل يعد سقطة منرجية تفضي إىل نتائج، ورؤى فردية متنوعةاجتاها  ثحاية ُمتلفة

؛ لذل  أجدين جمربا على التصريح ابحلدود الزمانية للبحث؛ ، خاصة يف ثحث كرذا قـخي ِّد ابلزمان واملكانسطحية
فبالرغم من قصرها فقد استطاعت نظرية  م،5020م و2118ما بني عامي املبسوطة وهي تل  الفرتة الزمنية 
، ما شكل ثحق مدرسة مغاربية يب املعاصرأن تربز بشكل الفت يف الدر  البالغي املغار  بالغة احلجاج اللغو 

 يف الدراسا  البالغية يف قابل األايم.هلا ما بعدها مجعت بني النظر  والتطبيقي، أرى أبن ،متكاملة
نظرية احلجاج اللغو  هي نظرية لسانية حدياة  لأللسين الفرنسي : نظرية احلجاج يف اللغةمفهوم -4 

القارئ هنا للرتكيز معي على الصفة "اللغو " فري هنا قيد مانع من (،  وأدعو O. Ducrotأوزوالد ديكرو )
االختالط ببقية املقاراب  احلجاجية، ال ي ليست لغوية، كاحلجاج البالغي، واحلجاج املنطقي، وما يعنينا يف هذا 

عن الوهيفة احلجاجية املقام املقاربة اللغوية )اللسانية(؛ ال ي تناولت احلجاج من وجرة نظر قولية تداولية، إذ ثحات 
  19للعبارة اللسانية.

انباقت نظرية ا احلجاج يف للغة  من داخل نظرية األفعال اللغوية لكل من أوستني، وسَّيل، وهي نظرية  
تقدم تصورا جديدا للمعين من حيث طبيعته وجماله، وهي تندرج ضمن تيار حديث يف اللسانيا ، هرر  على 

االقتضاء، بعد إضافته فعلني لغويني مها:  -، (O. Ducrot)ديكرو "يد األلسين الفرنسي "أوزوالد 
م، 2183عام  ( langue)L'argumentation Dans La، يف كتابه "احلجاج يف اللغة" -واحلجاج
مفادها أن اللغة حتمل  (، Jean Cloud Anscombre)مبشاركة زميله جون كلود أنسكومرب  الذ  ألفه

مَثر فري ال ترى أبن الوهيفة  اإلبالغية اإلخبارية هي الوهيفة األسا  والوحيدة  يف جوهرها بعدا حجاجيا، ومن
ومن األخَّي )فعل احلجاج( انباقت نظرية احلجاج يف اللغة؛  20للغة، بل إن الوهيفة احلجاجية هي أهم وهائفرا.

 21.التلفظي يف بعده الغرضي"ا الفعل وبناء عليه" فما الفعل احلجاجي إال نوع من األفعال اإلجنازية ال ي حيققر
                                                                                                                                                                                              

بالغة احلجاج يف  :م إبراهيمإبراهيم عبد املنعينظر:فينبغي التنويه بذل . والسالمل احلجاجية، والروابط والعوامل احلجاجية،
 .200، صم5000عام  ،2طة، قاهر الشعر العريب، شعر ابن الرومي منوذجا، مكتبة اآلداب، ال

 طبعا يف حدود اطالعنا احملدود، وعدم العلم ابلشيء ال يعين عدم وجوده. 18
، 2طينظر : حممد طرو : النظرية احلجاجية من خالل الدراسا  البالغية واملنطقية واللسانية، دار الاقافة، الدار البيضاء، املغرب 19

 .14م، ص5002
 .22م، ص5002 ،2ط أبو بكر العز او : اللغة واحلجاج، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء 20
رتيبة حممدة بولدواين: آليا  احلجاج والتواصل يف ضوء النظرية التداولية، جملة مقاراب ، دورية حمكمة هتتم ابلبحث العلمي، 21

 .50م،5023 ،العدد الااين عشر، فا ، املغرب،اجمللد الساد 
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قد أثبت أوسنت نوعا آخر من اجلمل، وهي اإلنشائية )األدائية( إىل جانب الوصفية؛ ليرتاجع الحقا ف 
ثالثة أضرب من  مؤكدا أنه إذا أنعمنا النظر ألفينا كل عبارة اتمة تتضمن على األقل فعال لغواي واحدا من بني

 العمل املتضمن يف القول، ويتحقق مبجرد التلفظ بشيء ما، واثنيرا: ،العمل القويل األعمال اللغوية، أوهلا:
ويتحقق نتيجة قولنا شيئا ما؛ ومنه انتبه ديكرو إىل فعل  هو عمل التأثّي ابلقول، ويتحقق بقولنا شيئا ما، واثلارا:

 احلجاج.
ساسا على اللغة أسست هذه النظرية مفروما جديدا للحجاج خيتلف عن مفروم بَّيملان وتيتيكا، يقوم أ 

خبالف مفروم بَّيملان القائم على تقنيا  وأساليب يف اخلطاب، تكون شبه منطقية، أو شكلية، أو رايضية، "فري 
تفرتض أن اللغة ليست هلا ابألسا  وهيفة التمايل والوصف؛ والنتيجة النظرية املتولدة من ذل  هي أن القيمة 

قيمة من درجة أوىل، بل قيمة من درجة اثنية. ويف مقابل ذل  جند أن  املرجعية لألقوال ليست من الناحية الداللية
القيم احلجاجية ال ي تعتربها بصفة عامة آاثرا للخطاب أو السياق التداويل، هي قيم من درجة أوىل مسجلة يف 

 22البنية اللغوية ذاهتا لدى "أنسكومرب" و"دكرو"".

( وهيفة حجاجية، مؤشر هلا يف البنية Intrinscèqueجوهرية)وبعبارة أكار وضوحا؛ اللغة حتمل وبصفة ذاتية 
 فأرسى بذل  23اللغوية مجال وأقواال، فري موجودة يف الظواهر الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، والتداولية؛

ية هو مبدأ تداوليا  فحواه: أن البعد احلجاجي سابق عن البعد اإلخبار  يف الكالم، فكل كالم حسب هذه النظر 
حجاجي ابلقوة، قبل أن يقوم بدوره اإلخبار  اإلعالمي، فالسمة احلجاجية منغرسة يف اللغة أصالة؛ فري نظرية 
لسانية هتتم ابلوسائل اللغوية وإمكاانهتا الطبيعية احلجاجية، بعيدا عن املنطق األرسطي وأحافَّيه الشكلية؛ وعليه 

" أن ال تواصل من غّي حجاج، وال حجاج من حلداثي  هي:فخالصة عالقة اللغة ابحلجاج من هذا املنظور ا
كما يرى أبو   " أننا نتكلم عامة بقصد التأثّي"،؛ وذل  جتسيد لتل  الفكرة الشائعة ال ي مفادها غّي تواصل"
 24بكر العزاو .

 املثاقفة املغاربية: -5 
 ؛مغاربية  لن نعرج عليراهناك مااقفا  حجاجية  طه عبد الرمحن ومزيج الفلسفة واللغة: 5-1 

يف هذا البحث،  ولكن الأب  من اإلشارة اقتضااب إىل جرود  ألهنا خترج عن احليز الزمين الذ  ألزمنا به أنفسنا
 : اومه ،إىل بالغة احلجاجما رفيكتابني أشار لف  الذأي؛الفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن

                                                             
آن ريبول: القامو  املوسوعي للتداولية، ترمجة: عز الدين اجملدوب وآخرون، مراجعة: خالد ميالد، دار سيناترا،  -اك موشالرج 22

 .352، ص2م، ج5020 ،5طاملركز الوطين للرتمجة، تونس،
 .01م، ص5000، األمحدية للنشر،2أبو بكر العزاو : اخلطاب واحلوار، ط 23
 .24للغة واحلجاج، صينظر: أبو بكر العز او : ا 24
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أثبت يف أحد  م،2182املركز الاقايف العريب عام : من إصدار يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم -أ 
حيث يقول: "حقيقة االستدالل يف اخلطاب الطبيعي أن يكون  ؛الصفة احلجاجية لكل خطاب طبيعي مباحاه

حجاجيا ال برهانيا صناعيا، وحد  احلجاج أنه فعرالية تداولية جدلية، فرو تداويل ألنر طَاَبعه الفكر  مقامي 
ذ بعني االعتبار مقتضيا  احلال من معارف مشرتكة، ومطالب إخبارية، وتوجرا  هرفية واجتماعي، إذ أيخ

ألن هدفه  ؛ويردف إىل االشرتاك مجاعيا يف إنشاء معرفة علمية إنشاء موجرا بقدر احلاجة، وهو أيضا جديل
 ،نظرية أتخذ بقوة املنطقوعموما فقد حاول يف هذا املَؤلف "إجياد رابط منطقي لغو  ليطو ِّعه يف سب  25.إقناعي"

 26وسالسة اللغة"
م: عقد فيه اباب 2118: الصادر عن املركز الاقايف العريب عام اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ب_  

مسراه "اخلطاب واحلجاج" قسمه إىل مدخل وأربعة فصول، وقد جاء  فصوله على شكل دعاوى ثالث سعى 
 وهي:  ؛إلثباهتا
وقد تضمن الفصل األول   ،فال كالم بغَّي خطاب ، تكوثر الكالم هو صفته اخلطابيةأن األصل يف - 2  

 إثباات عاما لذل .
بناء على أنه ال خطاب بغَّي حجاج، وتضمن  ؛األصل يف تكوثر اخلطاب هو صفته احلجاجية - 5 

 الفصل الااين والاالث إثبا  ذل .
 27األصل يف تكوثر احلجاج هو صفته اجملازية، وهذا ما أثبته يف الفصل الرابع. - 3 
وقد وصف أحد الباحاني احملدثني صنيع طه عبد الرمحن يف هذا الباب  )الباب الااين( فقال: "استعرض  

فصال خاصا فيه أنواع احلجج وأصناف احلجاج، وركرز على السلم احلجاجي بوصفه عمدة يف احلجاج، إذ أفرد له 
ابلرغم من أنه عرض له يف أكار من عمل سبق عمله هذا، إال أن ما مييز عرضه له هنا هو توسيعه له مع حسن 
تبويبه وربطه مبا لدى األصوليني من قيا  التمايل وترتيب األحكام، ومل يقف عند هذا احلد، بل ذهب إىل دراسة 

 28.عند عبد القاهر اجلرجاين" االستعارة من وجرة نظر حجاجية مؤصال هلا كما ورد 
ما  ؛طغا على اجلانب اللغو ، نظراي افلسفي اطابعجيدها قد اكتست طه عبد الرمحن املتفحص جلرود و  
وتطبيقرا  ، يضاف إىل ذل  عدم تبنيه لنظرية معلومة األركان،يف أثره على من بعدهوإن كنا النش   ،أفقده بريقه

وضع و ، صياغة نظرية عربية حدياة أصيلة،مث نقدية للنظراي  الغربيةالقراءة الفقدكانه شغله  على مدونة معينة،

                                                             
 .22، ص م5000، 5طه عبد الرمحن : يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ، املركز الاقايف العريب، الرابط،  املغرب، ط 25
، 2اهلاد  بن هافر الشرر : إسرتاتيجيا  اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتب اجلديدة املتحدة، بَّيو ، بنان، ط عبد26
 . 422م، ص 5004عام 

 .523م، ص 2118، 2ينظر: اللسان وامليزان أو الكوثر العقلي، املركز الاقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط27
 .422شرر : إسرتاتيجيا  اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد اهلاد  بن هافر ال28
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والبساطة،واملباينة بني املعىن اللغو   ،املصطلح العريب املقابل مراعيا فيه الشمولية، وجراين االستعمال
  29واالصطالحي.

املامر إىل احلجاج إن التحول احلقيقي واالنصراف املغاريب  :ورسالة الدكتوراه عبد هللا صولة5-2 
وكان اليد الغربية،يف التق د أصال لتقصي بالغة احلجاجونظرايته املختلفة، كان مع فريق البحث التونسي، الذ  وجِّ 

الصادر عن جامعة اآلداب  ،30"أهم نظرايت احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليومكتاب"من نتاجه  
، وكان من ضمن م، حتت إشراف محاد  صمود2118عام  تونسوالفنون والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، منوبة،

احلجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته من ببحث عنوانه: "فريق البحث املشارك يف هذا املؤلف الباحث عبد هللا صولة
م، مث أعيد 2128، هرر هذا املصنف ألول مرة عام ا لعبد هللا صولةخالل مصنف يف احلجاج لبّيملان وتيتك

تتبعا فيه مجاع تصانيف املؤلفني وزبدة أثحاثرما  ،طبعه مرا  عديدة، وهو عمل مشرتك بني )بَّيملان( و)تيتيكا(
 ،املباوثة يف املقاال  والكتب، وهو أكار الكتب إملاما بقضية احلجاج، وقد ثحث فيه عبد هللا صولة مسائل ثالث

 وهي:
وهي حدُّه وتعريفه موضوعا وغاية، فحصرا موضوع احلجاج يف "در  تقنيا   أطر احلجاج:- 1 

ا أن تؤد  ابألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليرا من أطروحا ،أو أن تزيد يف درجة ذل  اخلطاب ال ي من شأهن
أما الغاية منه فـ "أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح عليرا، أو يزيد يف درجة ذل  اإلذعان، فأجنع 31.التسليم"

لى العمل املطلوب إجنازه، احلجاج ما وخف ِّق يف جعل حدرة اإلذعان تقوى درجترا لدى السامعني بشكل يبعارم ع
 32.أو اإلمساك عنه، أو ما وفق على األقل يف جعل السامعني مريئني لذل  العمل يف اللحظة املناسبة"

ومدارها على املقدما  ال ي تؤخذ كمسلما  يؤمن هبا اجلمرور، واصطفاء هذه منطلقاته:  - 2 
ملقدما  هنا هي تل  املتعلقة بقضااي منرا يكون املقدما  وترتيبرا له يف حد ذاته قيمة حجاجية، واملقصود اب

 33.االنطالق، فري نقطة بداية عملية االستدالل

                                                             
جانفي،  20ينظر: آمنة بلعلي: املنطق التداويل عند طه عبد الرمحن وتطبيقاته، جملة اللغة واألدب، جامعة اجلزائر، العدد 29

 .512 -501م، ص 5002
صمود وآخرون: أهم نظراي  احلجاج يف التقاليد الغريبة من أرسطو إىل اليوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم  محاد   30

 .3م، ص2118اإلنسانية، كلية اآلداب، منوبة، تونس 
كا ، ضمن  اخلطابة اجلديدة " لبَّيملان وتيت -عبد هللا صولة : احلجاج : أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل " مصنف يف احلجاج 31

 .511كتاب: أهم نظراي  احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص 
 .511ص املرجع نفسه، 32
 .308املرجع نفسه، ص 33
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ويراد هبا الطرائق احلجاجية، وقد ذكر منظ ِّرو احلجاج أن انتظام احلجج يتم التقنيات احلجاجية:  - 3 
 "الطرائق ال ي تقرب بني العناصر وطرائف الفصل، ويراد ابألوىل ،طرائق الوصل :وفق طريقتني من طرائق الربط، مها

املتباينة بدءا ويف األصل، وتتيح إقامة ضرب من التضامن بينرا لغاية هيكلترا، أ  إبرازها يف هيكل أو بنية 
 34.واضحة، أو لغاية تقومي أحد هذه العناصر تقوميا إجيابيا أوسلبيا"

وإفساد اللحمة املوجودة بني عناصر تشكل ويراد ابلاانية "التقنيا  املستخدمة لغرض إحداث القطيعة،  
عادة كال ال يتجزأ، أو على األق ل كال  متضامنة أجزاؤه يف نطاق نظام فكر  واحد، فوِّفق هذه الطرائق حيدث 

وحتت كل واحدة من هاتني 35.فصل داخل املفروم الواحد مبالحظة انعدام االنسجام بني العناصر املكو ِّنة له"
 36من التقنيا  احلجاجية. الطريقتني تنضو  مجلة

رسالة دكتوراه بسنة  -م2118-والطريف يف األمر أن عبد هللا صولة كان قد انقش قبل هذا التاريخ 
، "احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية ل  عبد هللا صولة: "عنواهنا، -م2110-واحدة

م( 5002، وبعد أربع سنوا ))رئيس فريق البحث(صمودإشراف محاد  حتت و بكلية اآلداب، منوبة، تونس، 
لتطَّي يف آفاق العامل  ؛م(5002، مث انتظر  مخس سنوا  أخرى )37ينأهرر  يف طبعة تونسية خالصة يف جز 

العريب عرب طبعة مشرتكة بني دار الفارايب بَّيو ، وبني مكتبة املعرفة تونس، كلية اآلداب، منوبة، تونس، وتقع يف 
 38صفحة. 240 قوامهجملد واحد 
 كالتايل:  نورد خطة تقسيم البحث فيه، وهيوليستبني صنيع صولة يف هذ املؤلف  

تناول فيرا ابلتعريف بعض املصطلحا  الواردة يف عنوان البحث، قناعة منه أن إشكالية  :* مقدمة 
 البحث كامنة فيه، وهذا ما أملى عليه التمريد ملسألتني أوالمها أكار أمهية من األخرى جلِّدة البحث فيرا.

                                                             
اخلطابة اجلديدة " لبَّيملان وتيتكا، ضمن   -عبد هللا صولة: احلجاج : أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل " مصنف يف احلجاج 34

 . 354ص  جاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،كتاب: أهم نظراي  احل
اخلطابة اجلديدة " لبَّيملان وتيتكا، ضمن   -عبد هللا صولة: احلجاج  أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل " مصنف يف احلجاج 35

 .354كتاب: أهم نظراي  احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص 
، 2، طن: احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل )ثحث يف األشكال واالسرتاتيجيا ( دار الكتاب اجلديد املتحدةينظر: علي الشبرا 36

 .233 - 235م، ص  5020
عبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية، جامعة منوبة، تونس، كلية منوبة، 37
 . 2، ص 2م،ج5002عام 

، م5008، عام 2طالتداولية واحلجاج، مداخل ونصوص، صفحا  للدراسا  والنشر،  دمشق، سورية، : ينظر: صابر احلبشة38
 .22ص ، 42ص 
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هللا الذ  نزل به ما احلجاج؟ وكيف ميكن أن يكون منه شيء يف القرآن الكرمي؟ بعد ِّه كالم  أوالمها: 
احملفوظ يف الصدور، املتلو يف املصاحف، املنقول إلينا  ،الروح األمني على قلب خامت النبيني، بلسان عريب مبني

 ابلتواتر.
ما املقصود ابخلصائص وامليزا  األسلوبية ال ي نروم كشف ورصد بعدها احلجاجي يف القرآن  ثنتامها: 
 39وتشريعية؟ ،وقصصية ،لغويةدون بقية ما فيه من مظاهر  ،الكرمي

 املعجم القرآين، خصائص كلماته وحركترا احلجاجية. * الباب األول: 
 الرتكيب يف القرآن، خصائصه ووجوه احلجاج فيه. * الباب الثاين: 
 الصورة يف القرآن وأبعادها احلجاجية. * الباب الثالث: 

رو أول حماولة، وأجرؤها، وأوسعرا؛ أوهلا ألنين مل أطلع على حماولة قبل هذا التاريخ، وأجرؤها ألهنا أول حماولة ف
بل غلب التطبيقي على اختذ  القرآن الكرمي جماال للدر  حجاجيا، وأوسعرا ألهنا مجعت بني النظر  والتطبيقي، 

وبشيء من  والرتكييب، والتصوير ، املستوى اإلفراد ،على ثحات احلجاج -وهذا أهم –البحث، وألهنا أيضا 
السبيل ملن بعدة؛ وحاز بذل  قصب السبق يف هذا  ؛ فمرد بذل هو مبني يف خطة الكتابالتفصيل كما 

 .، خاصة وقد اشتغل على نص مقد ، فما دونه كان أهون وأسرلاملضمار

من انتشار عمل عبد هللا صولة بعد عامني هرر فقد ابلفعل و  الشعري: اخلطابسامية الدريدي و 5-3 
احلجاج يف "ه: عنوان،يشتغل على النصوص الشعرية العربية القدميةأيضا يف احلجاج يف العامل العريب، مؤلف آخر 

وهي ابحاة ،سامية الدريديللباحاة "الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الثاين للهجرة بنيته و أساليبه
، قسم العربية بتونس، صدر  أفريل 1 وأستاذة األدب العريب القدمي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،تونسية

م من نشر داَر   عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، وجدارا للكتاب العاملي 5008الطبعة األوىل للكتاب عام 
 40للنشر والتوزيع.

احلجاج يف اللغة، حاولت إثبا  جذوة احلجاج يف  فبعد أن مرد  للبحث مبقدمة نظرية يف مصطلح 
هو الباب األول من اجلزء  الشاهد من الكتاب على ماحنن فيهالشعر العريب القدمي، وقد أورد  أمالة لذل ، و 

"، واملراد بذل  وسائل أو تقنيا  احلجاج اللغوية أفانني اإلقناع أو روافد احلجاجواملوسوم بـ:"الااين من الكتاب 

                                                             
 .22ه األسلوبية، اجلزء األول، ص ينظر: عبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائص39
سامية الدريد  : احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الاامن، بنيته وأساليبه، عامل الكتاب احلديث للنشر 40

 .م5008، عام 2طاألردن،  -األردن، جدار للكتاب العاملي، عمان  -والتوزيع، إربد 
 



14 
 

توهف لغرض اإلقناع  ،مدعوما أبدوا  وآليا  ووسائل ؛غية، كون النص احلجاجي يبىن بناء تفاعلياوالبال
نشائية كاالستفرام واألمر : األساليب اإلمنراوقد سرب  سامية بعض األساليب اللغوية حجاجيا 41.والتأثَّي"
م(، صدر للباحاة نفسرا كتاب آخر يف احلجاج 5001وبعد سنة) 42التكرار وغَّيها.و ،الضمَّي اجملرولو ،والنري
إال  ،، وهو ال يبعد كاَّيا عن سابقهدب العريب القدمي""دراسات يف احلجاج قراءة لنصوص خمتارة من األوسم بـ 

 43)خطب، ونصوص، ورسائل(.من األدب العريب القدميأهنا مجعت فيه بني نصوص شعرية وأخرى نارية 

؛ وإذا انتقلنا إىل القطر اجملاور لتونس؛ وهو املغرب األقصى :وادعاء السبقأبو بكر العزاوي 5-4 
وقع وقد  ،أاببكر العزاويوعلى رأسرم جند  وجدان ثلة من الباحاني يرتمون مبوضوع احلجاج يف اللغة،

صاحب نظرية احلجاج يف رو تلميذ ألوزوالد ديكرو ف؛ ملا له من قدم ثحث يف هذا اجملالدون غَّيهعليه االجتباء
م، حيث سجلت 2184، ولنفسح له اجملال ليعرب  عن عالقته به فيقول:" ترجع عالق ي ابحلجاج إىل سنةاللغة

أطروح ي األوىل لنيل شرادة الدكتوراه الفرنسية حول موضوع الروابط احلجاجية العربية حتت إشراف األستاذ أزفالد 

أ  بعد صدور املؤلرف املرم)احلجاج يف اللغة(؛ الذ  ألفه ديكرو مبعية طالبه ورفيقه ، (O. ducrot)ديكرو
ابحاا  -حسب علمي -م... ومل أجد 2183جان كلود أنسكومرب بسنة واحدة، ذل  أن الكتاب صدرسنة

و الفيلسوف ه ،واحدا يرتم ابحلجاج واملنطق الطبيعي بشكل رمسي يف العامل العريب برمته غَّي ابحث واحد
 44.واملنطقي املغريب طه عبد الرمحن"

احلجاج يف اللغة العربية: "م، مث شرع يف دكتوراه اثنية حتت عنوان:2110وقد انقش أطروحته األوىل عام  
مل تنشر -ويف حدود علمي-ولكن حلد الساعة  45،م5003، ونوقشت عام دراسة يف املنطق اللغوي"

بعض مؤلفاته الصغَّية احلجم الكبَّية الفائدة يف هذا اجملال، مستلة من اتن  ولكن يبدو أن هااتن األطروحتان، 
إذ يقول فيرا منوها بقيمته:"  ،اللغة واحلجاج"وقد أفد  ذل  من مقدمة الطبعة الاانية من كتابه " ،األطروحتني

من الكتاب يف بضعة أشرر، ابلرغم من أنه مل يوزع يف املشرق العريب،  (م5002)لقد نفد  نسخ الطبعة األوىل

                                                             

 .200، ص بالغة احلجاج يف الشعر العريب، شعر ابن الرومي منوذجا :م إبراهيمإبراهيم عبد املنع 41
 .الصفحة ) ب (سامية الدريد  : احلجاج يف الشعر العريب القدمي ، من اجلاهلية إىل القرن الاامن، بنيته وأساليبه، 42
، 2إربد، األردن، ط-قراءة لنصوص ُمتارة من األدب العريب القدمي، عامل الكتب احلديث ؛سامية الدريد : دراسا  يف احلجاج43

 م، ص أ.5001
 .11م، ص5020، 2طحوار حول احلجاج: أبوبكر العزاو ، األمحدية للنشر، الدار البيضاء،  71

 .200صاملرجع نفسه، 45
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ويف املغرب مل يوزع إال يف ثالث مدن فقط هي الدار البيضاء والرابط وبين مالل...إنه أول كتاب يصدر يف العامل 
خاصة، وقد أتخر العريب، ابللغة العربية، وخيصص بكامله للحجاج اللغو  عامة، وللحجاج يف اللغة العربية بصفة 

 46صدوره منذ عشرين سنة".

، وهو م5000سنة من إصدار دار األمحدية للنشر، اخلطاب واحلجاج"":وللباحث كتاب آخر عنوانه 
خصص لدراسة العالقة بني اللغة واحلجاج، ووصف بعض اجلوانب الذ   ""اللغة واحلجاجامتداد لكتاب 

و لو مجعا يف مؤلف واحد لكان األول اباب نظراي، والااين اباب تطبيقيا حلل فيه حجاجيا  47.احلجاجية للغة العربية
اخلطاب من و  اخلطاب املاـََلي،من )سورة األعلى(، ومن اخلطاب الشعر ، و مناذج من اخلطاب القرآين

 48اإلشرار .

، فرو اجملال اللغو  احليو ويبدو جليا من أقوال العزاو  الصرحية أن ثحوثه كانت إشارة البدء يف هذا  
وهذا  تلميذ صاحب نظرية احلجاج يف اللغة اللساين الفرنسي "ديكرو"، الذ  أشرف علية يف أطروحة الدكتوراه،

، الذ  نوقش كأطروحة دكتوراه أمر اترخيي ال يناقش، ولكن تنتابنا احلَّية عندما نقارن ذل  بعمل عبد هللا صولة
، مث طبع  م(5002)صدر  الطبعة األوىل منه يف لغة واحلجاج بتسعة أعوام، فرو سابق لكتاب الم2110عام 

جديدة بعد مخسة أعوام ، مث طار يف العامل العريب يف طبعة (م5002قبله يف طبعة تونسية خبمسة أعوام )
 "اخلطاب واحلجاج"خبالف عمل العزاو  يف كتابه  ،، مث هو يشتغل على مدونة قرآنية كاملةم(5002أخرى)

ما جيعل دعوى العزاو  حتتاج إىل بينة تشد من أزرها، والقضية  ،الذ  اقتصر على مناذج من خطااب  ُمتلفة
ابلة العزاو  إضافة ملسألة حتتاج إىل مزيد تدقيق وثحث ومقابلة، وإن كان صولة قد أفضى إىل ربه، فلعل يف مق

وقد أفاد البحث والباحاون من كليرما، وإن   ،انهي  انه وينمكي  ز وعلى كل فإن التنافس والغبطة يف العلم يالبحث، 
وعلى ،49ومن هاتني املدرستني املغربية والتونسيةكنت أرى أن صنيع صولة أوقع يف النفو ، ويف كل خَّي، 

 هنجرما سار الباحاون يف ُمتلف األقطار املغاربية.

                                                             
 .22م، ص5001، 5بَّيو ، لبنان، ط أبو بكر العزاو : اللغة واحلجاج، مؤسسة الرحاب احلدياة للطباعة والنشر والتوزيع، 46
 .01م، ص5000، 2و : اخلطاب واحلجاج، األمحدية للنشر، الدار البيضاء، طأبو بكر العزاينظر:47
 .244املرجع نفسه،ص48
ال  ؛ ألنه، والتصنيف الصحيح املدرسة املغاربيةفكالمها تصدران عن مشكاة واحدةأقول ذل  جتاوزا وثحسب القطرين، وإال 49

 .اماختالف بينر
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توسع البحث يف هذا اجملال يف األقطار املغاربية األخرى احملتشمة:احلجاجية املشارقة واملقارابت  -6 
أعمال بسيطة خاصة اجلزائر وموريتانيا، واألمر آخذ يف االزدايد، خبالف املشرق العريب الذ  ال نعار فيه إال على 

سرتاتيجيات اخلطاب مقاربة "إوإشارا  ضعيفة، وقد وقعت يد  على كتابني أشارأ إىل احلجاج عموما؛ أوهلما:
كتاب اجلديد م عن دار  5004عبد اهلاد  بن هافر الشرر ، الصادر عام  :للمولف،لغوية تداولية"

أنه يشتغل على الدر  اللساين التداويل، ولكن ملا كان احلجاج مبحاا من  وكما هو واضح من العنواناملتحدة،
رتاتيجية اإلقناع ابحلجاج ابلقرآن، تيجية اإلقناع"، تطرق فيه إىل إسامباحث التداولية، عقد فصال مساه: " "إسرت 

ق البحث ، وعمل فريفذكر عمل ديكرو ؛واحلديث الشريف، والشعر اجلاهلي، مث انتقل إىل الدراسا  املعاصرة
؛ ما يؤكد مشيخة املغاربة سابق الذكر، وأشاد جبرود العزاو  من خالل املقاال  ال ي كتبرا يف هذا اجملال يالتونس

 50يف هذا اجملال.

و"  ،للمؤلفني:" فيليب بروتون" "اتريخ نظرايت احلجاج":اثين الكتابني فرو عبارة عن ترمجة لكتاب أما 
الصادر عن جامعة املل  عبد العزيز  "حممد صاحل انحي الغامدي" :من قبل الباحث السعودى، جيل جوتييه" 

، وهي نظرية حجاجية لغوية وأنسكومربهلما لنظرية احلجاج لديكرو ، وقد أشار يف مقدمته إىل إمهام5022عام 
وال جند أكار من 51مث اعتذر هلما كون ديكرو يقدم نظريته يف سياق لغو  معارض للحجاج البالغي. خالصة،

 تل  اإلشارة.

فإن بعضرا حيتاج إىل  عرتف بصعوبة البحث يف القضااي املعاصرة ال ي مل تنضج بعد،ويف النراية جيب أأن 
–، مث إن الباحث فيراوتضيء اجلوانب املظلمة  املتكافئ من املسائل،خرجا  ميدانية، ومقابال  شفرية، ترجح 

ولكن لو قدر له اإلحاطة هبا لرجح املرجوح، وقدم املتأخر، و ال يستطيع اإلملام بكل ما قيل وكتب فيرا، -يقينا
فإن أصبنا فذل  ما نبغي، وإن زللنا فحسبنا األجر الواحد، ومغفرة االعوجاج، فكم  حسبنا االجتراد، واإلدالج،

من ثحث مرم طواه النشر، وقد رأينا كيف أن عمل صولة مل ير النور إال بعد سنني عددا، ورأينا كيف أن أطروح ي 
أن احلجاج اللغو ، أو بالغة هو وما ميكن توكيده العزاو  مل تنشرا يف الورى؛ على الرغم من تقدمرما يف الزمن، 

، وهي آخذة يف جمال حتليل النصوص على اختالفراقد أعطت زمخا تطبيقيا،كنظرية غربية معاصرة،احلجاج اللغو 
 وة؛ وما ذاك إال ألهنا وجد  هلا جذورا يف الدر  العريب القدمي.ابََ يف الرر 

                                                             
 .425-440، صعبد اهلاد  بن هافر الشرر : إسرتاتيجيا  اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية50
، 2مركز النشر العلمي، جامعة املل  عبد العزيز، ط ينظر: فيليب بروتون وجيل جوتييه، تر: حممد صاحل انحي الغامد ،51

 .20م، ص 5022
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ماله من دافع؛ وعليه فلن ننشغل إال  أما فيما خيص سبق املدرسة املغاربية للمشارقة، فرو أمر واقع 
، ومعلوم متكن ابألسباب الكامنة وراء هذ االختالل، وأوهلا أن نظرية احلجاج اللغو  الصرف هي للفرنسي ديكرو

سبب اترخيي استعمار ، خبالف املشارقة املتمكنني يف اللسان لاملغاربة من اللسان الفرنسي، وقرهبم منرم 
يضاف إىل  ،-حىت ال يفخر أحد على أحد-، وبئس السببنيلسبب اترخيي استعمار اإلجنليز ، وقرهبم منرم 

على البالغة العربية بصورهتا  -ومعرم املغاربة-حرص املشارقة  متماال يفذل  سبب آخر وهو ديين صرف، 
 السلفي.الداخلي ؛ فرم ال يؤمنون إال ابلتجديد الذايت القدمية

 :شارة إىل النتائج التاليةالبحث ميكن اإل ويف هنايةامتة:خ -7 

نظرية احلجاج يف اللغة وإن كانت نظرية غربية حدياة إال أهنا وجد  يف الدر  العريب القدمي ما يؤيدها،  -
 ؛ما استطاعت أن تتوطن يف الدر  العريب احلديث هبذه السرعة، فعلم اجلدل أو املناهرة أو احلجاجولو ال ذل  

نعم قد يقال: ولكن ال توجد إشارة إىل احلجاج اللغو ؛ فيجاب: نعم  .علم عريب صرف نضج يف العصر العباسي
 أخطر أسلحة التأثَّي وأفتكرا.من ومازالت اللغة  ،وجد ولكن كممارسة ،يوجد كمصطلحمل 

ابءات وأمحد أمني، ولكنرا  ،كمحاول ي أمحد الشايب  ؛كانت هناك حماوال  لتجديد البالغة العربية - 
؛ وما ذاك يف تقديران ابلفشل على الرغم من انتساهبما إىل التجديد التوفيقي الذ  يزاوج بني األصالة واملعاصرة

ال ي مجعت وإمهاهلما للجانب التطبيقي، خبالف نظرية احلجاج  ،إال بسبب إغراقرما يف اجلانب النظر 
در  نرا نظرية؛ وهذا ما يرجح يف تقديران أن تكون قيمة مضافة للبينرما؛ بل هي نظرية تطبيقية أكار م

 املتوسط.على املدى ، و خصوصا اللغو  العريب عموما والبالغي

وطبقترا على اخلطااب  يف املدرسة املغاربية، على املؤلفا  العربية ال ي نظر  لنظرية احلجاج املالحظ  - 
سبب كاف  أن بعضرا مازال ُمطوطا مل ينشر بعد، وبعضرا اآلخر أتخر يف النشر سنني عددا؛ وذل  العربية

سم إقباال ذا ابل يف الحنصارها، وانتشارها ببطء يف بقية البالد العربية؛ ومنرا بالد املشرق العريب، وإين ألتو 
 قابل األايم.

 مصادر البحث: -9

، عام 2بالغة احلجاج يف الشعر العريب، شعر ابن الرومي منوذجا، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط إبراهيم عبد املنعم إبراهيم:2
 م.5000

 م.2112، 8األسلوب دراسة بالغية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النرضة املصرية، القاهرة، ط أمحد الشايب: 5
 م.5002جانفي، ، 20واألدب، جامعة اجلزائر، العدد آمنة بلعلي: املنطق التداويل عند طه عبد الرمحن وتطبيقاته، جملة اللغة  3
 أمني اخلويل: فن القول، دار الفكر العريب، القاهرة. 4
 م.5020، 2حوار حول احلجاج، األمحدية للنشر، الدار البيضاء، ط :أبوبكر العزاو  2
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 .م5000، 2أبو بكر العزاو : اخلطاب واحلجاج، األمحدية للنشر، الدار البيضاء، ط 2
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 م.5002، 2أبو بكر العز او : اللغة واحلجاج، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، ط1
آن ريبول: القامو  املوسوعي للتداولية، ترمجة: عز الدين اجملدوب وآخرون، مراجعة: خالد ميالد، دار سيناترا،  -جاك موشالر02

 .2م، ج5020، 5املركز الوطين للرتمجة، تونس، ط
صمود وآخرون: أهم نظراي  احلجاج يف التقاليد الغريبة من أرسطو إىل اليوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية،   محاد  22

 م.2118كلية اآلداب، منوبة، تونس 
ابلبحث العلمي، رتيبة حممدة بولدواين: آليا  احلجاج والتواصل يف ضوء النظرية التداولية، جملة مقاراب ، دورية حمكمة هتتم 52

 م.5023العدد الااين عشر، فا ، املغرب ،اجمللد الساد  
سامية الدريد : احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاهلية إىل القرن الاامن، بنيته وأساليبه، عامل الكتاب احلديث للنشر 32
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عبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية، جامعة منوبة، تونس، كلية منوبة، 12

 .2م،ج5002عام 
، 2عبد اهلاد  بن هافر الشرر : إسرتاتيجيا  اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتب اجلديدة املتحدة، بَّيو ، بنان، ط05

 م. 5004عام 
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