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امللخّ �ص
مت ّث ُل التّداول ّية حلقة و�صل مه ّمة بني حقول معرف ّية متع ّددة ،كالفل�سفة التّحليلية ،مم ّثلة يف فل�سفة اللغة
َّوا�صل ،ومنها
العاد ّية ،ومنها علم النف�س املعريف ،مم ّث ًال يف نظرية املالءمة على اخل�صو�ص ،ومنها علوم الت ُ
ر�س التّداو ّ
يل عن نتائج بالغة يف فح�ص �سياقات الن�صو�ص واخلطابات ،يدعمه
الل�سان ّيات .1وقد ك�شف ال ّد ُ
يف ذلك انتقال وجهة الدرا�سات البالغية احلديثة� ،أو -بالغة احلجاج � -إىل طرحني رئي�سني ،هما البيان
واحلجاج ،بو�صفهما الو�سائل الفاعلة لتح�صيل حجاج ناجز ،يرتكز على الربهان الرا�سخ والأد ّلة البالغة ،ويف
ظل هذا الت�ص ّور تناولتُ منوذج ًا حتليلي ًا تداول ّي ًا ،ي�ستن ُد �إىل مبادئ و�صف ّية عامة و�شاملة ،يهدف �إىل التطبيق
اللغوي احلجاجي ،وغاية البحث ت�أ�سي�س
على ن�صو�ص حجاج ّية متنوعة ،اخرتت منها م�سالك اال�ستدالل للفعل
ّ
العكربي يف
احلجاجي عند �أبي البقاء
حتليلي لفح�ص �آل ّيات اال�ستدالل وطرائق الربهنة للفعل اللغوي
منوذج
ّ
ّ
ّ
كتابه التب ّيني عن مذاهب النحويني الب�صر ّيني والكوفيني.
حجاج �أبي البقاء يف ا�ستعمال �أ�ساليب حجاجية تندرج �ضمن الأفعال الكالمية التوجيهية
وقد مت َّثل
ُ
والتعبريية التي يكون الفعل الناجت من القول فيها هو االقتناع والت�سليم مبا يراه املتكلم ،يزا ُد على ذلك وجود
مراتب واختالفات بح�سب املقام� ،إذ �إن مقامات الإنكار و�إظهار �ضعف املذهب الكويف كان هو اال�ستعمال
الأقوى على م�ستوى اخلالف� ،إذ ع َّد من �أقوى املراتب احلجاجية القائمة على تعليل ال ّدليل ،و�شرح امل�س�ألة
وتف�صيلها يف �إطار اال�ست�شهاد قيا� ًسا و�سماع ًا ب�أ�شعار العرب وكالمهم.
 -1ينظر :التداولية عند العلماء العرب .16

الكلمات املفتاحية :التداولية ،اللغة ،البيان ،احلجاج ،الل�سانيات ،الن�ص ،اخلطاب
http://journals.uob.edu.bh

399

Semat 3, No. 3, (Sept. 2015)

Deliberative Analysis

The Language of the Act Hajaji When
Abul-Baqa Al-Ukbari

In his Book, Al-Tabieen
Majeed Khairullah Rahi
Wasit university - IRAQ

Abstract
Deliberative Analysis represents an important link between the various fields
of knowledge such as analytical philosophy as represented in ordinary language
philosophy. This includes cognitive psychology as represented by the convenience
of a particular theory including communication sciences and linguistics. Lesson
deliberative reveals great results in the examination of texts and speeches and
contexts. It is also supported by the transition point of the modern rhetorical studies
or argumentative eloquence to the statement and argument as an effective tool for the
collection of debates. It is based on the proof of firm evidence. In this perception the
writer dealt with analytical model deliberative to the principles of descriptive general
and comprehensive based. It is thus aimed at the establishment of analytical models to
explore the mechanisms of meaning of the linguistic act for the argumentative genres
in Abi Albaqaa Almakbari in his book Al-Tabyeen regarding the Kufi and Basri
grammarians.
The speech acts of Abi Albaqaa were reflected in the use of directive and expressive
acts. The result of which acts is persuasion and submission of the interlocutor. In
addition, there are ranks and differences based on the situation. The denial and proof
of weakness of the Kufi school is reflected in the overuse of such difference. It is thus
considered one of the most argumentative ranks based on weakening of evidence,
explication of the case and its details in the context of citation in terms of measurement
and Arab aural poetry and speech.
Keywords: Pragmatic, language, statement, evidence, linguistics, script, speech.
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ال ّلغ ُة ن�شاط وعمل ينجز ،لأنَّ «املتكلم ال يخ ُرب
ويبلغ فح�سب ،بل �إ ّن ُه يفع ُل �أي ُ
يعمل» ،1ويقوم
بن�شاط مدعم بنية وق�صد يريد حتقيقه من جراء
تلفظه بقول من الأقوال ،فال ّلغ ُة ال تقت�صر على
إجنازي،
لغوي �
ّ
ال ُبنى وال ّدالالت� ،إنمّا هي فعل ّ
ُ
والفعل
ُينج ُز ُه املتك ّل ُم لي�ؤ ّدي به �أغرا�ض ًا دالل ّية،
اللغوي
اللغوي ينق�سم على ق�سمني هما :الفعل
ّ
املبا�شر "الذي تكونُ فيه عالمات الفعل املق�صود
يف القول نف�سه" ،2والفعل ال ّلغوي غري املبا�شر الذي
،3
« يحتاج �إىل ت�أويل لإظهار ق�صدها الإجنازي»
والفعل ب�صيغتيه املبا�شرة وغري املبا�شرة وبح�سب
تق�سيم �أو�ستني و�سريل ينق�سم على خم�سة �أق�سام
هي( :الأفعال الإخبارية والتعبريية وااللتزامية
والإعالنية والتّوجيهية).4
والفعل اللغوي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالفعل
احلجاجي ال�س َّيما بعد �أنْ َ
ربط ُه «ديكرو» بالبنية
اللغوية للأقوال ،5التي تن�ش�أ من وجود اختالف
بني طرفني وحماولة كل منهما �إقناع الآخر بوجهة
نظره بتقدمي الأ�سباب �أو العلل التي تكون حجة
داعمة لفكرة �أو ر�أي �أو �سلوك ما ،فاحلجاج كامن
يف اللغة ،وهدفه الإقناع ،لهذا يختار املر�سل �أدواته
 -1خولة طالب الإبراهيمي :مبادئ يف الل�سانيات.161 :
 -2مبادئ يف الل�سانيات.163 :
 -3نف�سه .163
 -4انظر :جون �أو�ستني :نظرية �أفعال الكالم العامة،201 – 188 :
و نظرية الأفعال الكالمية 30 :ـ .32
 -5انظر :خديجة حمفوظي :بنية امللفوظ احلجاجي للخطبة يف
الع�صر الأموي :ب.
http://journals.uob.edu.bh

مما يجعله يختار خيار ًا
اللغوية و�آلياته احلجاجيةّ ،
من بني ع ّدة خيارات ،وانطالق ًا من هذه ال ّنقطة
بني بحثنا على كتاب التبيني لأبي البقاء العكربي
كونه جمع فيه امل�سائل اخلالفية بني الب�صريني
والكوفيني ،واخلالف هنا هو �أ�سا�س قيام هذا
البحث الذي يعد احلجاج اللغوي فيه الركيزة
الأ�سا�سية املبنية على وفق قواعد الفعل الإجنازي
املبا�شر وغري املبا�شر.
مت ّث ُل التّداول ّية حلقة و�صل مه ّمة بني حقول
معرف ّية متع ّددة ،كالفل�سفة التّحليلية ،مم ّثلة يف
فل�سفة اللغة العاد ّية ،ومنها علم النف�س املعريف،
مم ّث ًال يف نظرية املالءمة على اخل�صو�ص ،ومنها
.6
َّوا�صل ،ومنها الل�سان ّيات
علوم الت ُ
فالتّداول ّية لي�ست علم ًا لغو ّي ًا حم�ض ًا ،باملعنى
ّقليدي ،يكتفي بو�صف البنى اللغو ّية وتف�سريها،
الت ّ
ويتو ّقف عند حدودها و�أ�شكالها الظاهرة ،ولك ّنها
يدر�س الظواهر اللغو ّية يف
علم جديد للتّوا�صل
ُ
جمال اال�ستعمال ،ويدمج م�شاريع معرفية متع ّددة
اللغوي وتف�سريه.
يف درا�سة ظاهرة التّوا�صل
ّ
واحلديث عن التّداول ّية يقت�ضي الإ�شارة �إىل
العالقات القائمة بينها وبني احلقول املختلفة،
لأ ّنها ت�شي بانتمائها �إىل حقول مفاهيمية ت�ضم
م�ستويات متداخلة ،كالبنية اللغوية ،وقواعد
التخاطب ،واال�ستدالالت التداولية ،والعمل ّيات
 -6ينظر :التداولية عند العلماء العرب .16
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اللغوي وفهمه ،وعالقة
الذهنية املتحكمة يف الإنتاج
ّ
7
البنية اللغو ّية بظروف اال�ستعمال .
ُ
وجمال التّداول ّية جمال وا�سع ومت�ش ّعب� ،إذ
ميكن القول بوجود تداول ّيات ،تداول ّية الل�سان ّيني،
وتداول ّية البالغ ّيني ،وتداولية �أ�صحاب املنطق
مما يجعل عمل ّية ح�صر جمال
والفال�سفةّ ،
التّداول ّية بد ّقة عمل ّية �صعبة.
ر�س التّداو ّ
يل عن نتائج بالغة يف
وقد ك�شف ال ّد ُ
فح�ص �سياقات الن�صو�ص واخلطابات ،يدعمه يف
ذلك انتقال وجهة الدرا�سات البالغية احلديثة،
�أو -بالغة احلجاج � -إىل طرحني رئي�سني ،هما
البيان واحلجاج ،بو�صفهما الو�سائل الفاعلة
لتح�صيل حجاج ناجز ،يرتكز على الربهان
الرا�سخ والأد ّلة البالغة ،ويف ظل هذا الت�ص ّور
تناولتُ منوذج ًا حتليلي ًا تداول ّي ًا ،ي�ستن ُد �إىل مبادئ
و�صف ّية عامة و�شاملة ،يهدف �إىل التطبيق على
ن�صو�ص حجاج ّية متنوعة ،اخرتت منها م�سالك
اللغوي احلجاجي ،وغاية البحث
اال�ستدالل للفعل
ّ
حتليلي لفح�ص �آل ّيات اال�ستدالل
ت�أ�سي�س منوذج
ّ
احلجاجي عند
وطرائق الربهنة للفعل اللغوي
ّ
العكربي يف كتابه التب ّيني عن مذاهب
�أبي البقاء
ّ
النحويني الب�صر ّيني والكوفيني.
ُت َع ّد نظرية �أفعال الكالم العا ّمة من �أبرز
الإ�سهامات يف جمال حتليل الأحداث اللغو ّية،8
الكالمي مركز ّي ًا داخل العمل
وبات مفهوم الفعل
ّ
التّداو ّ
يل ،و�أ�صبح فح�ص �إجنازيته والت�أثريات
امل�صاحبة له �أحد املفاتيح الرئي�سة لتحليل
احلجاجي ،وباتت ك ّل عبارة متل ّفظ بها
اخلطاب
ّ
الداخلي
ينبغي �ألاّ تو�صف فقط من وجهة تركيبها
ّ
واملعنى املح ّدد لها ،بل ينبغي كذلك �أن ينظر �إليها
الكالمي ثم الإجناز ،امل�ؤ ّدي �إىل
من جهة الفعل
ّ
9
�إنتاج تلك العبارة .
إقناعي لأفعال الكالم والقوى
ويكمن ال ّدور ال ّ
الإجناز ّية امل�صاحبة لها ،يف تلك اال�ستلزامات

احلوار ّية التي ت�ؤول �إليها ،ويتم حتديدها على وفق
ال�سياق وظروف الإبالغ ،10وتهدف تلك
مقت�ضيات ّ
اال�ستلزامات وما حتويه من �أبعاد تلميحية �إىل �أداء
قوى �إجناز ّية حم ّددة� ،شريطة حيازة املتلفظ بها
نطلب
ل�صالح ّية مترير اخلطاب ونفاذ ّيته (فنحنُ ُ
ن�ص ف�إ ّننا
ون�أم ُر ِ
ونو�صي ،وحني نعبرّ عن ذلك يف ّ
نقيم حدث ًا اجتماع ّي ًا ،نحنُ نه ّنئ �أو ننه ُر �أو نح ّيي
ُ
�أو نلوم ،وحني تكونُ لدينا �سلطة �أو دور �أو وظيفة،
لغوي �أن نتّهم �أو
ف�إ ّننا ن�ستطيع من خالل حدث ّ
ربئ ،و�أن نعمد �أو �أن نقب�ض على).11
ن ّ
العكربي �أ�ساليب خطابية
تب َّنى �أبو البقاء
ّ
متن ّوعة ،يحكمها مبد�أ االنتقاء والتّفنيد ،فهو يطرح
الآراء املختلفة املق ّدمة من �أطراف اخلالف لكي
ينتقي �أحدها ويف ّند الآخر ،وهو يف ذلك يراعي
الأدوات اللغو ّية والإجراءات الذهنية التي ت�ضبط
له �أهدافه ،وتو�صله �إىل غايته  ،ومن �أهم الأ�ساليب
التي ظهرت يف حجاجه (�أ�سلوب الإقناع والربهنة
واال�ستدالل).
�إذ ّ
العكربي مفهوم احلجاج توظيف ًا
وظف
ُّ
�صحيح ًا معتمد ًا على �أبعاده التداولية املتمثلة
يف طرق اال�ستعمال للأ�ساليب املقنعة للمتلقي
والقارئ� ،سعي ًا منه �إىل �إزالة ّ
ال�ش ّك من ذهن
املتلقي ،با�ستعمال جمموعة من �أ�ساليب الإقناع
جملة وتف�صي ًال ،وما كان يالحظ عليه �أن يتقم�ص
دور الكاتب واملتلقي يف �آن واحد حتى ي�صل �إىل
م�ستوى الت�أثري والإقناع ،ف�ض ًال عن ذلك ر�أيناه
يتوقف كثري ًا عند بع�ض امل�سائل �شرحا وتف�صيال
وتعلي ًال ،ومل ي�ستعر�ض هذا التف�صيل مع امل�سائل
الأخرى.
وقد كان توظيف احلجاج يف كتاب التبيني لأبي
البقاء العكربي قائم ًا على معنيني ،يتم َّث ُل الأول
احلجاجي العادي� ،أي املعنى الظاهر
يف املعنى
ّ
الن�ص الذي ُيعنى بعر�ض “احلجج
على م�ستوى ّ
وتقدميها وي�ستهدف الت�أثري يف ال�سامع فيكون

�-7أ نظر :نف�سه .16
 -8ينظر :احلدث اللغوي.23-19
 -9ينظر :الن�ص وال�سياق .18

 -10ينظر :التحليل التداويل خلطاب احلجاج النحوي .273
 -11علم لغة الن�ص.26-25
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بذلك اخلطاب ناجحا وفعاال ،12وهذا ُيع ُّد معيار ًا
ال�سمة احلجاجية
رئي�سي ًا مه ّم ًا ،و�سمة �أوىل لتحقق ّ
على م�ستوى الن�ص املقول ،واملراد �إثبات �صحته
بالأدلة والرباهني ،لكنه ال ُيع ّد معيار ًا كافي ًا؛
لأ ّننا �إذا اعتمدنا عليه �سوف نهمل طبيعة املتل ّقي
«ال�سامع» ،وهذا ما ال ميكن العمل به يف املناظرات
ّ
ال�سامع ؛ لأن جناح
نهمل
أال
�
ينبغي
لهذا
ة،
ي
احلجاج
ّ
ّ
لل�سامع ،ومدى
منا�سبته
مدى
يف
«يكمن
اخلطاب
ّ
قدرة التقنيات احلجاج ّية على �إقناعه ف�ض ًال عن
ا�ستثمار ال ّناحية النف�س ّية يف املتقبل من �أجل حتقيق
الت�أثري املطلوب فيه»� ،13أ ّما املعنى احلجاجي الثاين
فيتم ّثل يف احلجاج باملعنى الفنيَّ ،
ولعل هذا ال ّنوع
هو الغالب على م�سائل اخلالف التي �صاغها �أبو
البقاء يف كتابه كونه ّ
يدل على «�صنف خم�صو�ص
من العالقات املُودعة يف اخلطاب واملدرجة يف
ال ّل�سان �ضمن املحتويات الداللية».14
فالعالقة احلجاجية تقوم بني ملفوظني اثنني
(م )1ملفوظ احلجة و(م )2ملفوظ النتيجة لتلك
احلجة ،ومن املمكن �أن تكون النتيجة �صريحة
ومتل ّفظ ًا بها ،كما �أنه من املمكن �أن تكون �ضمنية،
ويف �إطار هذا املعنى ن�ؤ ّيد من يرى �أنّ العالقة
احلجاجية "هي عالقة ن�سبية ترتبط �أ�سا� ًسا باملقام
الذي َّمت التلفظ بها فيه ،وقد تكون مندرجة �ضمن
ال�سياق اللغوي امللفوظ ،وترتبط باملعارف العامة
وامل�سلمات البديهية املتعارفة يف املجتمع وخا�صة
منها الأعراف اللغوية" ،15ومنها ُيطرح �س�ؤا ٌل يتعلق
باحلجاج ين�ص على :هل ن�ستطيع �أن نعد احلجاج
قيمة م�ضافة �إىل امللفوظات اللغوية؟ وللإجابة
عنه يت�ضح �أن احلجاج لي�س قيمة م�ضافة �إىل
امللفوظات اللغوية بل هو وظيفة �أ�سا�سية مالزمة
لن�شاط التلفظ الذي يرى �أن "القيمة احلجاجية
� -12صابر احلبا�شة :التداولية واحلجاج (مدخل متداخل
الن�صو�ص) ،21 :وانظر :زيبيله كرمي :اللغة والفعل الكالمي
واالت�صال (-مواقف خا�صة بالنظرية اللغوية يف القرن الع�شرين):
.157
 -13التداولية واحلجاج .21 :
 -14التداولية واحلجاج.21 :
-15حممود طلحة :القيمة احلجاجية لأ�سلوب الق�صر يف اللغة
العربية.107 :
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مللفوظ ما لي�ست نتيجة املعلومات املت�ضمنة فيه
فقط ،بل �إ ّن ُه قد يوجد يف اجلملة مورفيمات �أو
توجه ًا حجاج ّي ًا
تعابري �أو �صيغ تعطي للملفوظ ّ
َ
املخاطب �إىل ذلك االتجّاه ّ
بغ�ض ال ّنظر عن
يقود
16
حمولتها الإجنازية" .
وما يتبادر �إىل ال ّذهن هو ما وظيفة املتكلم
الح ُظ
من خالل هذه العالقات احلجاج ّية ؟� ،إذ ُي َ
على املتكلم �أ ّن ُه ي�سعى �إىل �إقناع املخاطب بوجهة
نظر ِه ،م�ستعم ًال كل �أ�ساليب الإقناع وو�سائله
املبا�شرة وغري املبا�شرة  ،ف�ض ًال عن ذلك ا�ستعمال
م�صطلحي اال�ستدالل والربهنة .ولأنّ املتكلم ي�سعى
جاهد ًا لإقناع املتل ّقي ،ف�إنّ الإقناع هنا ُيع ّد ناجت ًا عن
ال�سبب ُع َّدت امللفوظات احلجاجية
احلجاج ،ولهذا ّ
نوع ًا من الأفعال الكالمية ،وهذا يعني �أنّ احلجاج
يتميز بخ�صائ�ص الفعل اللغوي الإجنازي املتمثلة
يف كونه فع ًال دا ًال ،و�إجنازي ًا ،وت�أثريي ًا  ،17يرمي �إىل
حتقيق الق�صدية والتّوا�ضع والعرفية على م�ستوى
ال ّن�ص ذي الأبعاد التّداولية.
التحليل التداويل للفعل اللغوي احلجاجي
املبا�شر:
غوي تناو ًال
تناول �أبو البقاء
العكربي الفعل ال ّل ّ
ّ
مبا�شر ًا يف حجاجه� ،إذ كان ّ
يوظف قوته الإجنازية
خلدمة ال�سياق تار ًة ،ثم خلدمة ما يرا ُه �صحيح ًا
تار ًة �أخرى ،وقد مت ّثلت قوة الفعل الإجنازية
يف ع ّدة حماور داللية ،كان ُ
بع�ضها وا�ضح ًا على
�سياق ال ّن�صُ ،
وبع�ضها الآخر ظهرت له �إ�شارات
ومالمح تداولية كانت تنب�ؤ بال ّرف�ض املتواري خلف
ال�سخرية� ،أو التعجب،
اال�ستفهام اال�ستنكاري� ،أو ّ
املبني على الإجابة امل�سبقة وغريها.
�أو التّ�سا�ؤل ّ
ُ
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
ولعل ما ورد عنده كان
مما حتمله
مبا ورد يف نظرية الأفعال الكالم ّية ّ
من �أبعاد ومقا�صد تداولية ترتبط بال�سياق العام،
لهذا ف�إن �أبا البقاء كان يف موقف الإن�صاف لر�أي ِه،
وهذا ما جعلنا نقف عند بع�ض حججه التي م ّثلت
 -16القيمة احلجاجية لأ�سلوب الق�صر يف اللغة العربية.107 :
 -17انظر :تغريد عبد احلكيم :الأفعال الكالمية يف كتاب احليوان
للجاحظ.84 :
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�أ�سلوب ال ّرف�ض القائم على الإي�ضاح ،وت�سهيل
الأمثلة بطرق عدة ،ومن �أهمها ما ذك َر ُه يف م�سالة
جمع املذ ّكر املختوم بتاء الت�أنيث يف قوله�« :إذا
َجم ْع َت اال�سم امل�ؤ َّنث بالتاء املو�ضوع للمذ ّكر ،نحو
رجل ُ�س ّمي طلحة جم ْع َت ُه بالألف والتّاء كحالة قبل
التَّ�سمية ،وال يجوز �أن يجمع بالواو والنون».18
إجنازي
فهو بهذا يخربنا بطريقة الفعل ال
ّ
الذي يق ّدم حقيقة معروفة بجمع امل�ؤ ّنث «طلحة»
على «طلحات» ،ومع اقتناعه مبا ُ
يقول مل ي�ش�أْ �أنْ
يجزم القول بر�أي ِه ظ ّن ًا منه �أنَّ املتلقي ما يزال يف
�ص كان
حالة ا�ستغراب َّ
مما يقول ،ولأنَّ �سياق ال ّن ّ
ّ
وا�ضح ًا فقد �سرد للقارئ الأدلة الكوفية ،وهذا مل
يكن لإقناع املتل ّقي ،ولكنه كان لغر�ض ِني تداولي ِني:
إنكاري
الأ َّول :وجدناه يرمي فيه �إىل اال�ستفهام ال ّ
ملا ورد على ل�سان الكوفيني ا ّلذينَ يزعمون «�أنَّ
اال�سم الذي �آخ ُر ُه تاء الت�أنيث �إذا �س َّم ْي َت به رج ًال
يجوز �أن يجمع بالواو والنون ،وذلك نحوَ :ط ْل َحة
َ
وط ْلحون» ،19والآخ ُر :كان لإبراز حججه القوية
املبن ّية على الإي�ضاح التّعليلي ،فهو مل ي�سمع من
العرب مثل ذلك اجلمع ،وهذا نفي قاطع بعدم
جمع «طلحة» على «طلحون» ،لأنَّ هذا اجلمع ال
�أ�سا�س له� ،إذ يع ُّد ُه جمع ًا غري جائز ،و يع ّل ُل ل�صحة
ل�سمِ َع من العرب ولو على
ر�أيه ب�أ ّن ُه لو كان جائز ًا ُ
ّ
ال�شذوذ وال ّندرة ،وهو بهذا يقنع املتلقي باحلجة
ً
ً
ّ
الأوىل �إقناعا مب ّينا على الأدلة والرباهني ،ومل
يكتف بهذا ،بل ي�أتي باحلجة الأخرى ،وهي ُت َع ُّد
ِ
حجة قوية بناها على حكم الألفاظ� ،إذ �إنّ الواو
والنون من عالمات الألفاظ ،لكن تاء الت�أنيث
تعد من حكم الألفاظ ،والفرق �شا�سع بني احلكم
والعالمة ،ولو جمعت – بح�سب ما يذهبون �إليه -
لوقع تناق�ض كبري ،لأنَّ تذكري اللفظ غري ت�أنيثه.
وهو يف ر�أيه هذا يظن �أنه قد اقرتب من ال�صواب
احلجاجي الذي يرمي للإقناع.
ّ
�إال �أ ّن ُه ما ُ
يزال يف حرية من �أمر املتل ّقي ،فقد
يكون املتل ّقي �شا َّك ًا بهذه احلجة وذاك الدليل

ال�س ّيما �أنّ الذين يزعمون �صحة اجلمع بالواو
والنون ي�سردون الأد ّلة املقنعة للمتل ّقي ،وهو يف
�صحة
موقفه هذا جزم القول ،ور َّد على من يزعم ّ
اجلمع بالواو والنون جواز ًا ،ب�أ ّن ُه لو كان ذلك اجلمع
يجزْ غ ُري ُه اعتبار ًا باملعنى ،وهو
جائز ًا
"لوجب ،ومل ُ
َ
20
التّذكري"  ،وهذا ما �أدخله يف حمل اخلالف
القائم على ردود الأفعال الناجتة عن خمالفة
ما يذهب �إليه� ،إذا �إنَّ مو�سى – كما يزعمون -
يجمع على « ُم ْو َ�س ْونَ » ،لهذا وجب �أن يذكر بعالمة
ألف � ّ
التذكري (الواو والنون ) ،فال ُ
أدل على الت�أنيث،
و�ألزم من التّاء ،لأنّ التّاء تدخل للمبالغة كقولهم:
ون�سابة) ولي�س لت�أنيث املعنى ،وكذا قد
(راوية ّ
يقدر �إ�سقاط تاء الت�أنيث ،ويك�سر اال�سم كقولهم:
أعقاب يف َّ
هر ال َأ�ص ِّم) ،كل هذه كان
(وعقْب ُة ال ِ
ُ
ال�ش ِ
�صحة ما يزعمونه.
على
رد ًا
ّ
لكن �أبا البقاء ترك لهم �سرد الآراء املخالفة ملا
ذهب �إليه ،و�أعطى للمتل ّقي ف�سحة للت�أمل والتفكري
العقلي مبا يتما�شى مع براهينه و�أد ّلت ِه� ،إذ اعتمد
ّ
على الربهان يف م�س�ألته هذه ،والربهان من �أهم
�أ�ساليب احلجاجْ � ،إذ يقوم على "الأمثلة واحلجج
وكل تثنيات الإقناع مرور ًا ب�أبلغ �إح�صاء ،و�أو�ضح
ا�ستدالل و�صو ًال �إىل �ألطف فكرة و�أنفذها"،21
وتكمن عالقة احلجاج بالربهنة على طبيعة
الأمثلة واحلجج املقدمة ،وترتبط باكت�شاف طريقة
عر�ضها وتقنياتها بالإقناع ،وهذا ما ر�أيناه يف هذه
امل�س�ألة من حيث تو�ضيح الر�أي واحلجة القوية يف
ختامها ،ر ّد ًا على الكوفيني وابن كي�سان ،م�ستعر�ض ًا
الق�ضايا التي تط َّرقوا �إليها ،مع ّل ًال لك ّل ما ذهبوا
�إليه ،وال �س َّيما الق�ضايا املتع ّلقة بعالمة التَّذكري
التي لي�س لها ارتباط باملعنى بل باللفظ ؛ �إذ يرى �أنَّ
العربة باللفظ ،ولي�س باملعنى كما يقولون ،زاعم ًا �أنّ
الألف والتّاء لفظ ِني يف جمع «طلحات» ،لهذا ينبغي
�أن يكونا عالمتني ملا هو لفظ  ،مع ّل ًال ل�سبب جمع
«مو�سى» على « ُم ْو َ�سون» ب�أنّ الألف الزمة ،ف�ض ًال عن
كو ِنها ال تبقى على حالها يف جمع امل�ؤ ّنث بل ُت َبدل،

 -18التبيني.219 :
 -19الإن�صاف يف م�سائل اخلالف..40/1

 -20التبيني.221 ،220 :
 -21عبا�س ح�ساين :م�صطلح احلجاج (بواعثه وتقنياته).273 :
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�أ َّما ما ا�ست�شهدوا به يف قولهم «عقبة الأعقاب»،
فال ي�ؤخذ بهذا اجلمع لأ َّن ُه جمع تك�سري ،وال يخفى
�أنّ مثل هذا اجلمع كثري االختالف وغري من�ضبط.
ومن �أمثلة الأفعال الكالمية املبا�شرة الفعل
الكالمي اال�ستفهامي الذي ع َّد ُه �أبو البقاء ركيزة
�أ�سا�سية يف الكثري من حججه� ،إذ بناه على القوة
الإجنازية للفعل كما ورد يف م�س�ألة "تقدمي خرب
املبتد�أ"� ،إذ يتعجب بطريقة اال�ستفهام ممن ال
يجيزون ذلك التقدمي م�ستد ًال بعدة �أدلة منها
قو ُلهُ" :ومن اال�ستدالل �أن التقدمي والت�أخري يف
ّو�سع يف الكالم ،وال مينع ذلك من
الكالم جائز للت ّ
وقوع ال�شيء يف غري مو�ضعه� ،أال ترى �أ َّنهم ق َّدموا
املفعول على الفاعل مع �أنَّ رتب َت ُه مت�أخر ٌة " ،22وهو
بهذا يتعجب من دعوى الكوفيني الذين يزعمون
�أن التَّقدمي ال يجوز ،وي�ؤ ّكد �صحة ما ذهب �إليه،
معترب ًا التقدمي والت�أخري �ضرب ًا من �ضروب التو�سع
يف الكالم.
ف�ضروب اال�ستدالل باتت م�سيطرة على
الرباهني التي ي�أتي بها ،والأدلة التي ي�ستعر�ضها
�إقناع ًا للقارئ واملتل ّقي يف �آن واحد� ،إذ ُي َع ّد
هدف الإقناع من �أهم ما يرمي �إليه يف حججه
ومناق�شاته ،وهذا ما وجدناه يف قوله املتع ّلق
مب�س�ألة متع ّلق الظرف الواقع خرب ًا بقوله� :إنّ
اخلرب هو احلديثُ عن املبتد�أ� ،سواء كانَ مفردا �أو
جملة ،ولي�س املفرد �أ�ص ًال فيه ،و�إنمّا تق ّدر اجلملة
باملفرد ليب َني ُ
لي�صح كونه خرب ًا،
لفظ الإعراب ،ال
ّ
ُ
الظرف ،ف�إنمّا مل يبطل املبتد�أ،
و�أ ّما �إذا تق ّدم
ً ،23
لأ َّن ُه لي�س يف احلقيقة فعال" فحقيقة الإي�ضاح
املبن ّية على الإخبار ال
إجنازي املتبلور يف لفظة «�إنّ
ّ
اخلرب هو احلديث عن املبتد�أ �سواء كان مفرد ًا �أو
جملة» ،ويف �سياق ال ّر ّد على من زعم "�أن اخلرب
يف الأ�صل لال�سم املفرد �إذا كان هو املبتد�أ يف
ناب َّ
الظرف عنه ُنزّل منزلته"، 24
املعنى ،ف�إذا َ
و"�أنّ َّ
الظ َ
رف �إذا تق ّدم على املبتد�أ ،ومل يعتمد مل
 -22التبيني.247 :
 -23التبيني.251 ،250 :
 -24التبيني.250 :
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يعمل ويبقى االبتداء ،و�إنْ كان جاري ًا جمرى الفعل
مل يبطل عمله ،ويدل عليه �أ َّنك ترفع بالظرف ما
بعده كقولك :زي ٌد خل َف َك �أبوه ،ولو كان كاجلملة مل
يعمل لأن اجلملة ال تعمل" ،25فحجتهم فيما �سبق
كانت وا�ضحة يف �أنهم يرون �أن الأ�صل يف اخلرب
�أن يكون مفرد ًا ،ف�ض ًال عن �أنك �إذا ق َّدرت فع ًال
كان جملة ،و�إذا ق ّدرت ا�سم ًا كان مفرد ًا ،وكلما
ق ّل الإ�ضمار والتّقدير كان �أوىل ،وهذا ما جعل
�أبو البقاء ي�ستلزم رد ًا قائم ًا على �إثبات احلقيقة
القائلة بخالف ما يزعمون معتمد ًا على �أ�سلوبه
الإقناعي يف ال ّر ّد.
الكالمي املبا�شر
وعلى م�ستوى �إجناز الفعل
ّ
�صحة احلجة التي ي�ستدل بها نراه
يف �سياق �إثبات ّ
يعم ُد �إىل تقوية ر�أيه و�إظهاره باحلجج والرباهني
القوية� ،سعي ًا منه �إىل ح ّل اخلالف القائم بني
ّ
الطرفني ،ومن ذلك م�س�ألة اال�شتغال يف مثل
قولهم« :زيد ًا �ضر ْب ُتهُ»� ،إذ يرى �أنّ «زيد ًا» من�صوب
بفعل مق ّدر َّ
بعد ُه «�ض َر ْب ُتهُ»،26
دل عليه الفعل الذي َ
ً
ً
باعتبار الفعل «�ضرب» فعال متعديا �إىل مفعول به
واحد ،واملفعول به هو الهاء ،لهذا وجب �أن يقدر
لــ«زيد» نا�صب ًا ،فكان الب ّد من ت�أويل الفعل النا�صب
لــ«زيد ًا» �إذا يقال مث ًال�« :ضر ْبتُ زيد ًا �ضربتُه ُ»،
ولأن هذا ال ّت�أويل هو الت�أويل والتعليل ال�صحيح
من وجهة نظره� ،إلاَّ �أنه خالف فيه ما ذهب �إليه
الكوفيون يف زعمهم ب�أنّ «زيد ًا» من�صوب بالفعل
َ
«�ض َر ْب ُتهُ»� ،إذ كان ر ُّد ُه وا�ضح ًا وقو َّي ًا على زعمهم
�أنَّ الهاء يف الفعل هي «زيد» يف املعنى ،فهو يرى �أنَّ
الهاء و�إنْ كانت هي زيد ًا يف املعنى �إلاّ �أ َّنها ا�سم له
إعرابي ،وموقعها هذا يجعلها مفعو ًال به لفعل
موقع � ّ
ال�ضرب ،ويجعلها كجملة فعلية م�ستق ّلة ،عن «زيدا»ً
ّ
الذي ينبغي �أن يقدر له فعل وفاعل حتى ن�ستطي َع �أن
نع ّل َل وجوده يف بداية اجلملة من�صوب ًا.
�ص احلجاجي يف بنيته اللغوية للفعل
فال ّن ُّ
اللغوي املبا�شر كان حم ّم ًال ب�إ�شارات و�إحاالت
ن�سقية تبلورت جلية يف امل�سائل ال�سابقة الذكر،
 -25التبيني.250 :
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�إذ حملت �أبعاد ًا تداولية فاعلة تو�سلت بها اللغة
احلجاجية لت�شكل ف�ضاءات ما وراء �أهداف
للن�ص،
ومقا�صد
ّ
ال�سياق الك ّلي ّ
العكربي ،يف �إطار ّ
ن�صاً
وبهذا النمط املعروف بات الن�ص احلجاجي ّ
ح ّي ًا متو ّلد الأن�ساق والأبعاد التّداولية.
مما
لهذا ُحدِّ َد ْت وظيفة احلجاج  -ا�ستنتاج ًا ّ
إقناعي يرمي �إىل دفع
ذكر �سابق ًا -ب�أ ّن ُه خطاب � ّ
املتلقي �إىل تغيري اعتقاداته القدمية ،وتب ّني ثقافات
�سلوكية ،وت�صرفات من�شودة جديدة انطالق ًا من
ومما ي�صوغه املتكلم
حجج مالئمة لثقافة ال�سامعّ ،
ب�أ�سلوب �إقناعي ت�أثريي له بوا�سطة الفعل اللغوي
أهم وظيفة من الوظائف التي
املت�ضمن للت�أثري ك� ّ
ي�ؤ ّديها ،م�ستعم ًال يف ذلك حجة اال�ست�شهاد التي
تعد �أهم غاية تو�ضيحية ت�سعى �إىل تكثيف ح�ضور
الأفكار يف الذهن هذا من جانب ،ومن جانب �آخر
تعد �أداة لتحويل القاعدة من طبيعة جم ّردة �إىل
�أخرى حم�سو�سة.27
غوي
و�أ ّما الباعثُ عن احلجاج يف الفعل ال ّل ّ
املحاجة الظاهرة
احلجاجي املبا�شر ،فقد مت ّثل يف
ّ
على م�ستوى امل�س�ألة اخلالفية ،وعلى الأد ّلة
ترجح �إحداهن على الأخرى ،فكلما كانت
التي ّ
ت�صل احلجة يف بع�ض امل�سائل �إىل االقرتاب من
ال�صواب يف حماجة الكوفيني ،نرى �أبا البقاء يعود
�إىل ا�ستعمال �أ�ساليب متنوعة يف الإقناع والت�أثري
يف ال�سامع� ،إذ بدت وا�ضحة ،وغايتها ا�ستمالة
عقل ال�سامع /املتل ّقي ملا يعر�ض له من ر�أي موثق
بال�شواهد والأدلة �سماع ًا وقيا� ًسا� ،إذ مل يرتك
للقارئ فر�صة التفكري فيما يعر�ض عليه كونه يف
حجاجي ،وال بد من الت�أثري يف متلقيه.
موقف
ّ
التحليل التداويل للفعل اللغوي احلجاجي
غري املبا�شر:
�شكلت امللفوظات الإجنازية على م�ستوى
�ص واملقام �أ�ساليب �إقناعية ،لأنّ بع�ض هذه
ال ّن ّ
امللفوظات حملت يف باطنها وجهات نظر تختلف
بح�سب مقام ال ّن�ص و�أبعاده التّداولية ؛ لكنّ
 -27انظر :عبد اهلل �صوله :احلجاج يف القر�آن من خالل خ�صائ�صه
الأ�سلوبية.160 :
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طبيعة الفعل الإجنازية جعلته يخ�ضع كل حججه
ملتطلبات ال�سياق الذي يتح ّرك على وفق مقت�ضياته
إجنازي،
فظي ،وال
ّ
اللغوية املتمثلة يف «الترَّ كيب ال ّل ّ
أثري».
والت� ّ
ومن هذه الأ�ساليب ،الأ�سلوب الطلبي الذي
رافق الكثري من طلبه املت�ضمن يف �إطار �أقواله
غري املبا�شرةّ ،
والطلب هنا م َّث َل ح�ضور ًا تداولي ًا
واعي ًا على م�ستوى الن�ص؛ لكنه حمل يف طياته
فع ًال لغوي ًا حجاجي ًا تداولي ًا مبا�شر ًا على امل�ستوى
التداويل الأول ،وفعال تداوليا غري مبا�شر على
م�ستوى بنية الن�ص احلجاجية ذات الأهداف
املت�ضمنة �أبعاد ًا تداولية تدور يف قالب ما وراء
الن�ص ،باحث ًا عن �إجابة ل�س�ؤال حمدد يقف �أمامه
املتل ّقي �سائ ًال بالقول :ماذا يق�صد بها ؟ وانطالق ًا
من هذا ال�س�ؤال ،وبحث ًا للإجابة عنه �سعينا �إىل
ربط حجاجية الفعل اللغوي غري املبا�شر ب�أغرا�ض
العكربي و�أهدافه.
ّ
العكربي ومقا�صده حتمل
�إذ باتت �أهداف
ّ
يف طياتها املق�صود ال�ضمني من وراء حججه
الإقناعية ،لذا فقد ت�ض ّمنَ كالمه على امل�ستوى
الن�صي الأول معايري بالغية ظاهرة ،تبدو للوهلة
الأوىل متعلقة ب�سياق ال ّن�ص كما هو معروف للقارئ،
لكنّ هذا الأمر مل يكن ما ي�سعى �إليه العكربي ! �إذ
مل يكن هدفه من املناق�شة و�سرد الرباهني والأدلة
الو�صول بالقارئ �إىل الفهم والإفهام املبا�شر
وال�صريح ،بل كان يرمي من خالل ذلك �إىل تقدمي
عدة �أ�ساليب تتبلور يف التنبيه والن�صح والإر�شاد
والتحذير ،والتهديد ،والإغراء والتحذير ،وكلها
�أغرا�ض تداولية متحورت يف �إطار الفعل اللغوي
الذي ّ
وظفه من خالل الأفعال التوجيهية �أو الطلبية
والأفعال التعبريية والأفعال االلتزامية والأفعال
الإعالنية ،و�أغلب ما ظهر جل ّي ًا على ن�صو�صه الفعل
التوجيهي الذي يعرب عن توجه املر�سل �إىل املر�سل
�إليه بطلب تنفيذ بع�ض الأفعال يف امل�ستقبل ،كما
�أ ّنها تعبرّ عن رغبة املر�سل ب�أن يكون خطا ُب ُه
هو ال�سبب الرئي�س والدافع احلقيقي يف الفعل
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الذي �سوف ي�أتي به املر�سل �إليه م�ستقب ًال ،28ف�إذا
�أجنز املتكلم فع ًال كالمي ًا توجيهي ًا ،ف�إن الغر�ض
الإجنازي منه يكمن يف �أنه يح ّرك �سامعه لينفذ
فع ًال معين ًا ،وتكون احلالة املعرب عنها هي رغبة
املتكلم يف �أن ي�ستطيع املتلقي تنفيذ الطلب� ،أي
ينبغي على املتلقي �أن يفهم ب�أن عليه اتخاذ موقف ًا
حم ّدد ًا جتاه �شيء ما.
ومن �أمثلة تلك الأفعال اللغوية غري املبا�شرة
ما ورد يف م�س�ألة «الكالم والكلمة» على ل�سان من
�أ�سماهم �شرذمة النحويني بقولهم� :إن الكالم
29
"يطلق على املفيد وغري املفيد �إطالق ًا حقيق ّيا"
ولأنّ هذا الر�أي غري مقنع لفظ ًا ومعنى ،فقد �أكد
العكربي ر�أيه بتلك امل�س�ألة معترب ًا الكالم "لفظ
ُيعَبرّ ب�إطالق ِه من اجلملة املفيدة ،فكان حقيق ًة
فيها" ،ولأ ّن ُه يف موقف املت�صدي لل ّر ّد وامل�ؤكد ملا
يذهب �إليه كان عليه �أن يقنع املتل ّقي ب�صحة ر�أيه
با�ستعمال الكثري من الأ�ساليب امل�ؤكدة� ،إذ قال
"فال ي�ص ُّح على الوجهني املذكورين".30
ذين �أ�شار
و�إذا عدنا �إىل معرفة الوجهني ال ّل ِ
�إليهما وجدنا �أ ّن ُه ُيري ُد بذلك اخلالف التي
�سا َق ُه يف بداية ن�صه ،31وبعد �أنْ �سرد لنا احلجج
الإقناعية واالختالفات املرتبطة بال ّنحويني وبع�ض
من كانت لهم �آراء خا�صة تتعلق بهذا امل�س�ألة،
و�صل �إىل م�س�ألة الإقناع غري املبا�شر م�ستعم ًال من
الطلب املتواري خلف �أ�سوار التنبيه و�سيلة لإي�صال
ما يرمي له ،حتى �إنه عاد لي�ستخدم نف�س الأ�سلوب
ولكن لغر�ض �آخر وهو الت�أكيد ال�ساخر ملا يرمي
له بقوله "�أال ترى �أ َّن ُه �إذا �أُطلق لفظة «العني» مل
والكالم �إنمّا
ي�صح بناء احلكم عليه،
ُ
ُيف ْ
ْهم منه ما ّ
ُو ِ�ض َع للتّفاهم ،و�إمنا ع َر َ�ض اال�شرتاك من اختالف
يزع ُم �أنّ �إطالق
اللغات" ،32وهو بهذا ير ُّد على من ُ
الكالم يكون على املفيد وغري املفيد �إطالق ًا
 -28انظر :ا�سرتاتيجيات اخلطاب ،366 :ه�شام عبد اهلل خليفة:
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حقيق ّي ًا ،فهو ين ّب ُه و يح ّذ ُر من الوقوع يف مزالق ذلك
الر�أي بقوله "�إنّ �إطالق ال ّلفظ على ّ
يلزم
ال�شيء ال ُ
منه احلقيقة ،ف�إنّ املجاز يطلقُ على ّ
ال�شيء ،كما
يقال للعامل بح ٌرّ ،
ولل�شجاع �أ�سدٌ".33
متحورت الأفعال القولية يف امل�س�ألة ال�سابقة
يف الفعل الت ّوجيهي الدال على التّنبيه والت�أكيد
ال�ساخر ،وامتزج الأ�سلوب باملبا�شرة وغري
املبا�شرة ،وم ّث َل ْت ظاهرة غري املبا�شرة الوظيفة
احلجاج ّية التي تظهر يف بنية اجلمل ،وحتمل
اجلمل م�ؤ ّثرات حت ّدد قيمتها التّداولية داخل البنية
الترّ كيبية ،لهذا ف�إنّ الطلب َ
حمل طاقات حجاج ّية
تكمن يف �أنّ الكالم لفظ مفيد ،وعلى �أهل العرب ّية
�أن يتّخذوا من هذا الر�أي منهج ًا يعتمدو َن ُه يف
بالطلب ّ
واقعهم الذي �أ�شار �إليه ّ
املبطن بالتّنبيه
وال ّت�أكيد� ،إذا مل يكن �أمام املتلقي خيار واحد،
وهذا ما كان يرمي �إليه �أبو البقاء �إي�صا ًال لفكرة
امتزجت بح ّل اخلالف يف مثل تلك امل�س�ألة.
�أما يف م�س�ألة « ترخيم امل�ضاف» فرناه ّ
يوظف
الفعل ال ّلغوي توظيف ًا غري مبا�شر يف �سياق التنبيه،
ُ
امل�ضاف �إلي ِه فال يتع َّدى
كما ورد يف قوله« :و�أ ّما
�إليه حكم ال ّنداء ،ولذلك ال ُي ْب َنى ،بل هو باقٍ على
الإعراب ،ولو تع َّدى �إليه َل ُب ِن َي» ،34فهو يريد �أن يقنع
املتل ّقي ب�أ َّن ُه ال يجوز ترخيم اال�سم امل�ضاف �إىل
املنا َدى ،والإقناع ُب ِن َي على الت�أثري الذي اتبعه �أبو
ُ
امل�ضاف �إليه فلي�س مبنا َدى،
البقاء يف قوله�« :أ ّما
ُ
خم�صو�ص باملُنادى ،لأنّ ما �أ ْب ِق َي ّ
يدل
خيم
والترَّ ُ
ٌ
35
ُ
على ما �أ ْل ِق َي»  ،والأ�سلوب الإقناعي بني على
احلجاج ال ّلغوي الذي دع َم ُه الكوفيون بالأدلة،
وال�سماع ا�ست�شهاد ًا ب�أ�شعار
وال�س ّيما القيا�س
ّ
العرب وكالمهم ،ولأنّ حجتهم كانت تقرتب من
�إقناع املتل ّقي ،جل�أ �أبو البقاء �إىل ا�ستعمال الفعل
الكالمي املتبلور يف التّنبيه بقوله� :إنّ امل�ضاف �إليه
ال ُيبنى بل هو باقٍ على الإعراب ،ولو تع َّدى �إليه
ل ُب ِن َي ،وكانت هذه ا ُ
حل ّجة كافية لإقناع املتل ّقي،
 -33التبيني.116 :
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العكربي يرتك للقارئ اخليار ،وال يريد �أن
لأنّ
ّ
أ�صوب،
يلزمه مبا يرا ُه هو مع علم ِه ب�أنَّ ر�أ َي ُه هو ال ُ
ولك َّن ُه �أراد �أن َ
يقف موقف ًا مغاير ًا ،كونه ال يعتمد
على ر�أيه اعتمادًا كل ّي ًا ؛ ولك ّن ُه جعل منه و�سيلة
�إقناعية قائمة على الرباهني والأد ّلة التي �سعى من
خاللها �إىل �إبراز منطقه احلجاجي على امل�ستوى
التّداويل غري املبا�شر� ،إذ �إنّ غر�ض التّنبيه كان
مالئم ًا من � ّأي غر�ض �آخر ،لأ َّن ُه يف موقف املخالف
للر�أي ،وخمالفته ُي ْب َنى عليها موقفان ،موقف متلقٍّ
داعم لكل ما يقو ُلهُ ،وموقف متلقٍّ خمالف ملا يقو ُلهُ،
وبني املوقفني كان �أبو البقاء يقف حائر ًا ،لهذا كان
املوج ُه منه �إىل املتل ّقي هو الغر�ض التّداويل
التنبيه َّ
غري املبا�شر.
وي�ستمر �أبو البقاء يف توظيفه للفعل اللغوي
املبني
توظيف ًا غري مبا�شر يف �سياق التّو�ضيح
ّ
على �إي�صال املعلومة ،وهذا بدا وا�ضح ًا يف
م�س�ألة «ال ّلهم»� ،إذ كان اخلالف قائم ًا يف "امليم"
الذيتلحق كلمة «ال ّلهم» يف حالة غياب "ياء النداء"،
ولأنَّ الكوفيني يرون �أن �أ�صل الكلمة "يا ُ
اهلل �أ ّمنا
بخ ٍري ،فحذف الكالم بعد املنادى ،وبقي منه امليم
امل�شددة ،وو�صلت باال�سم املنادى" ،36ف�إنّ �أبا البقاء
ذهب �إىل خمالفتهم م�ستعم ًال �أ�سلوب التَّو�ضيح
�أ�سلوب ًا �إقناع ّي ًا ت�أثري ّي ًا ي�ش ُّد انتباه املتل ّقي له ويجع ُل ُه
ُيعيد ال ّنظر فيما يقو ُل ُه الكوف ّيون ،فالتَّو�ضيح كان
هم»
نابع ًا من قوله:
ُ
"امليم امل�ش َّدد ُة يف قولك «ال ّل َّ
37
عو�ض من « ياء» يف �أ ّول اال�سم" .
ولأ َّن ُه يريد �أن يقنع املتل ّقي بر�أيه ذهب �إىل
تو�ضيح حقيقة زعمه و�صحتها بالقول "�أنْ ال
يجمع بني ياء وامليم يف االختيار" ،ومع علمه ب�أنّ
ما يورده كان �ضعيف ًاَ ،
يدعم ر�أيه بالأد ّلة
حاول �أن َ
والرباهني ،لكن �أ�سلوب �إظهار �ضعف الكوفيني كان
ظاهر ًا يف مناق�شت ِه� ،إذ اعرتف ب�أ َّنهم لي�سوا على
�صح يف مو�ضع ،ويعود �إىل املو�ضع نف�سه ،وي�ؤكد زعم
ّ
ً
ما ت�صلوا �إليه ،ومن ذلك قوله تعقيبا على كالمهم
ُ
احلذف فال ننكر �أنه قد جاء ،ولك َّن ُه على
"و�أ ّما
 -36التبيني.449 :
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خالف الأ�صل " ،38ويف �سياق اجلملة نف�سها يعود
ليكرر الكالم عينه بالقول" :لأنّ ك ّل واحد منهما
أثريي
خالف الأ�صل" ،39فمع ا�ستعماله للإقناع الت� ّ
وقع يف التّكرار اللفظي الذي قد يربك املتكلم من
اخلالف يف هذه امل�س�ألة تارة ،ويجعله ي�أخذ بر�أي
الكوفيني تارة �أخرى ،لك َّن ُه مل يدع للمتل ّقي ّ
ال�شك
�صح
"لي�س ك ُّل ما َّ
فيما �أورده� ،إذ عزّز ر�أيه بالقولَ :
املعنى فيه َ
جعل مكانه� ،أال ترى �أن قولك :ما قام
زيدٌ ،هو نفى ،وال ي�ص ُّح �أن تقيمه مقام قولك� :أنفي
قيام زيد ،وكذلك �أدوات اال�ستفهام ال تقوم مقام
َ
40
الأفعال ،وال ال ُ
تقوم مقامها" .
أفعال ُ
وخالف ًا ملا يزعمه بع�ض ال َّنحويني جند �أبا
البقاء ي�ستعم ُل �أ�سلوب التّحذير ،يف م�س�ألة «العامل
يف املنادى»� ،إذ مل يكن اخلالف يف هذه امل�س�ألة بني
الب�صريني والكوفيني ،بل كان بني �أبي البقاء وبع�ض
النحويني ،و�سياق ورود هذه امل�س�ألة كان حتذير ًا،
مبني ومو�ضعه
�إذ َّ
تو�صل �أبو البقاء �إىل �أنَّ املنادى ّ
ً
الن�صب ،ونظرا ملا زع َم ُه بع�ض النحويني من رفع
املنادى حذر من اعتماد هذا ال َّر�أي بقوله�« :إنّ
ياء فيها معنى الفعل وزيادة ،وهو التنبيه ف�صارت
كالفعل والزّيادة  ،فعند ذلك ال يقد ّر بعدها فع ٌل،
لأ ّن ُه ي�صري �إىل التّكرار» .41
وبعد �أن �سر َد ك ّل �أوجه اخلالف ،و�صل �إىل
طريقة االقتناع الذاتي الذي يعد املنادى من�صوب ًا،
ولأنه بحاجة �إىل �إقناع املتل ّقي بذلك جل�أ �إىل
�أ�سلوب غري مبا�شر ،لأ َّن ُه كان يف موقف احلازم
تو�صل �إليه كان
للأمر
واملتم�سك بالقول ،فكل ما ّ
ّ
يرمي من خالله �إىل الت�أثري �أو ًال والإقناع ثانياً،
ولأجل �أنْ ي�صل باملتلقي �إىل مرامي القول و�ضع من
التحذير قوة �إجنازية للفعل ال ّلغوي « �إنّ ياء فيها
معنى الفعل وزيادة ،وهو التّنبيه ،ف�صارت كالفعل»،
و�ضمنها حمتوى الق�ضية امل�شار �إليه يف التكرار،
وحتى ال يقع املتلقي يف موقف التكرار الذي يع ُّد ُه �أبو
البقاء خل ًال يف فهم �أبعاد املنادى ومقا�صده َّ
حذ َر ُه
 -38التبيني.452 :
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م�سبق ًا بعدم الوقوع فيه ،وق َّدم له �أ�سلوب ًا مبني ًا على
احلجج والرباهني ال َّدالة.
�أ ّما يف م�س�ألة «املنادى املفرد الذي يع ُّد ُه مبني ًا
املبني» ،ف�إننا نراه ّ
يوظف الفعل اللغوي
لوقوعه موقع ّ
غري املبا�شر يف �سياق التعليل التّداويل� ،إذ يقول
"�أ َّما ع ّل ُة البناء فموجود ٌة على ما ذك ْرنا قولهم� :أنّ
البناء كان ل�شبه املنادى ب ـ «قبل وبعد» ،ومن حيث
ُب ِنيا ُبني" ،42وهذا نوع من الإقناع ،بناه على التّعليل
كي ي�صل باملتل ّقي �إىل الت�أثري الإقناعي م�ستعم ًال
الفعل الت�أثريي امل�ؤ ّكد بقوله�« :إذا وقع اال�سم موقع
احلرف ُب ِني ،و�إن كان واقع ًا موقع اال�سم امل�ضمر
فهو علة� ،أال ترى �أنّ التقدير يف قولك :يا زيد :يا
�أنت».43
فالتد ّرج التداويل القائم على التعليل الإقناعي
مازال م�ستمر ًا يف كل حججه ومناق�شاته� ،إذ ي�صل
به الر�أي ر ّد ًا على زعم الفراء الذي يقول « ُب ِني لأنَّ
زيداه ،وما قبل الألف هاهنا مفتوح
�أ�صل يا زيد يا َ
�أبد ًا ،فلما حذ ْف َت ال َ
ألف ُ�ض َّم ،كما �أنَّ امل�ضاف �إليه
�ضم ،فقيل :من ُ
يف « ُ
قبل ومن
قبل وبع ُد» ملّا ُح ِذ َف ّ
ٌ
حادث ،وال ب ّد من
بعدُ»(� ،)44إىل �أنَّ «البناء هنا
�سبب ،والذي ّ
املبني،
يتلخ�ص �أنّ �سبب وقوع ِه موقع ّ
واملبني ا ّلذي يق ُع هذا موق َعهُ� ،أ ّما الكاف التي هي
ُّ
حرف اخلطاب �أو اال�سم امل�ضمر املخاطب و�أيهما
موجب للبناء».45
كان فهو
ٌ
ُ
واخلالف كان هنا يف وجهات النظر بني �أبي
البقاء والفراء ،كون الفراء يوافق الب�صريني يف
بنائه ،ولك ّن ُه يخال ُفهم يف ع ّلة ذلك البناء ،ومن
هنا �أورد �أبو البقاء هذه امل�س�ألة لي�س اختالف ًا مع
َ
يخالف الب�صريني َّ
و�ض َح
الكوفيني ،ولأ ّن ُه ال يريد �أن
نقطة اخلالف بني الب�صريني املتمثلة يف وجهة
نظره ،وبني الفراء الذي خالفهم يف جزئية.
حجة
فما يزال �أبو البقاء يرمي �إىل �إ�ضعاف ّ
يزعمون  -ت�أييد ًا للمذهب
الكوفيني ،خمالفة ما ُ
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http://journals.uob.edu.bh

الب�صري  -ومن هذا اخلالف القائم يف « �إ�ضافة
العدد املركب �إىل مثله» ،فكونهم ال يجيزون تلك
الإ�ضافات يف مثل قولهم« :هذا ثالثُ ع�ش َر ثالث َة
ع�ش َر» وقف موقف ًا مغاير ًا ،متَّخذ ًا من الفعل اللغوي
�صحة ما
احلجاجي و�سيل ًة للو�صول �إىل حتقيق ّ
يزع ُم ،فقد كانت حجته قو ّية ،و�أدلته م�ستمدة
ُ
من القيا�س الذي يجيز ا�ستعمال ذلك ،ف�ض ًال عن
احتجاج ِه بر�أي من يزعم �أن "ا�سم الفاعل م�شتق
هنا من ثالثة كما تقول :هذا ثالثُ ثالثة  ،وثالثُ
اثنني ،وال ميكن �أن ي�شتق من املركب ،لأنه لي�س فيه
حروفهما".46
�إذ يع ّقب يف مناق�شاته للخالف �إىل �أ ّن ُه « ُي ْكت َفى
يف اال�شتقاق �أنْ ن�شتقَّ من �أحد ا�سمني» ،وهنا يقدم
لنا احلجج الإقناعية بالتدرج التداويل الذي يو�صله
للقارئ با�ستعمال الفعل اللغوي الإقناعي الأو ّ
يل
وهو الإي�ضاح ،كما يف قوله « ُيكتفى يف اال�شتقاق من
�أحد ا�سمني» ،ولأن متلقيه لي�س واحد ًا ،فقد عمل
على ترتيب الإي�ضاح الإقناعي بالتدرج التداويل،
�إذ انتقل من الإي�ضاح �إىل التعليل يف قوله :مثل
�أن ن�شتق ثالث ًا من ثالثة ،ثم ت�ضيف �إىل اال�سم
امل�شتقّ اللفظ الثاين ،وبعد �أن ا�ستعمل الأ�سلوبني «
التو�ضيح والتعليل»� ،شعر �أ َّن ُه الب َّد �أن يكمل الأدلة
والرباهني كي ي�صل بالقارئ �إىل اعتماد الر�أي
الب�صري وخمالفة الر�أي الكو ّيف� ،إذ ا�ستعمل
ّ
ُ
َ
الأ�سلوب الإقناعي ،فقال« :فقولك :ثالثٌ من
ثالثة ع�شر� ،أي من اال�سم الأ ّول ،ثم ت�ضيف �إىل
ع�شر ،ليبني �أنّ املعنى �أحد ثالثة ع�شر» ،47فالفع ُل
اللغوي بني على ثالثة �أ�ساليب« :التّو�ضيح والتعليل
والإقناع» ،وكان التدرج يف الأ�ساليب قائم ًا على
احلجة و�إثبات ال ّدليل ،ثم الإقناع مبا يزع ُم ُه
�إقامة ّ
م�ستعم ًال الأمثلة.
ولأ َّن ُه كان ي�سعى �إىل الإقناع ظهر هذا الأ�سلوب
يف ك ّل حججه تارة معل ًال ،وتارة �أخرى �شارح ًا
ُ
والهدف من كل هذا هو الت�أثري يف املتل ّقي
ومف�سر ًا،
و�إقناعه مبا يرمي �إليه ،لذا كان ح�ضور الفعل
 -46نف�سه.436 :
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اللغوي الت�أثريي ح�ضور ًا فعا ًال على م�ستوى الأدلة
التي كان ي�ستعملها ،ومن هذا ما ورد يف م�س�ألة
تعريف العدد املركب» ،التي يرى فيها ر�أي ًا مغاير ًا
بقولهْ :
«قب�ضتُ اخلم�س َة ع�ش َر ،تدخل الألف والالم
48
يف اال�سم الأول دون الثاين» .
ومع خمالفة الكوفيني لذلك الر�أي بقولهم
"يجو ُز �إدخا ُلها يف الثاين والثالث �أي�ض ًا» ،49عمد
�أبو البقاء �إىل التحليل الت�أثريي املتم ّثل يف �أدلته
إقناعي ،ومنها قوله� « :إنّ
التي �صاغها ب�أ�سلوب � ّ
واال�سم
اال�سم املر ّكب يف حكم اال�سم الواحد،
ُ
الواح ُد ال ُ
تدخل الألف والالم يف ن�صف ِه ،لأنّ الألف
والالم ّ
تدل على تعريف ما دخلتا عليه ،والتّعريف
يف اال�سم الثاين ال معنى له ،و�إذا ُعرف الأول تع ّرف
ُ
خالف الأ�صل،
اجلميع ،وكون الألف والالم زائد ًة
ُ
واحلا�صل �أنّ الألف والالم يف اال�سم الثاين ال تخلو
تفيد معناها وهو التّعريف� ،أو تكون زياد ًة
�إ ّما �أن َ
50
حم�ض ًة ،وكالهما هنا باطل" .
فقد �أو�صل املتلقي �إىل قناعة ذاتية ت�صل به
�إىل �أنّ "الألف والالم" تدخل على اال�سم الأول،
ال�سامع ي�س� ُأل ،وكيف ذلك؟ ّ
و�ضح
وحتّى ال يبقى ّ
املبني على الإي�ضاح ،وك�أ ّن ُه يريد
له ذلك بالتّمهيد ّ
من املتل ّقي �أن يقتنع حتت �سيطرة كل �أ�ساليب
احلجاج الإقناعية مبا فيها الأدلة ،فكون اال�سم
كاف ب�أنْ ال
املر ّكب يف حكم اال�سم الواحد ،فهذا ٍ
تدخل الألف والالم على اال�سمني ،لأ ّن ُه – كما يقول
معل ًال – الألف والالم تدل على تعريف ما دخلتا
ال�سامع :وليكن ذلك ،فما املانع
عليه ،وقد ي�س�أل ّ
من عدم تعريف اال�سمني؟ ،ونراه يعود للتف�صيل
الإقناعي بالقول :لأنّ التعريف يف اال�سم الثاين ال
معنى له ،ك ّل ذلك حجج �إقناعية ّ
و�ضحها للمتل ّقي
�صحة ما ي�سعى �إليه ،م�ستعم ًال
ب�أ�سلوب �سهل ،مب ّين ًا ّ
ع ّدة �أ�ساليب حجاجية ،منها الإي�ضاح ،والتف�سري،
والت�أكيد وال�سرد ،وال�س�ؤال ،وال ّر ّد املبا�شر،
املبني على التدقيق اللغوي.
والتف�صيل ّ
 -48التبيني.434 :
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مما تق ّدم نرى احلجاج اللغوي للفعل الكالمي
ّ
املبا�شر وغري املبا�شر يقت�ضي وجود �سياق توا�صلي
وق�صد بني �أبي البقاء ومن يخالفهم ،وقد مت َّثل
حجاج ُه يف ا�ستعمال �أ�ساليب حجاجية تندرج
ُ
�ضمن الأفعال الكالمية التوجيهية والتعبريية
التي يكون الفعل الناجت من القول فيها هو االقتناع
والت�سليم مبا يراه املتكلم ،يزا ُد على ذلك وجود
مراتب واختالفات بح�سب املقام� ،إذ �إن مقامات
الإنكار و�إظهار �ضعف املذهب الكويف كان هو
اال�ستعمال الأقوى على م�ستوى اخلالف� ،إذ ع َّد من
�أقوى املراتب احلجاجية القائمة على تعليل ال ّدليل،
و�شرح امل�س�ألة وتف�صيلها يف �إطار اال�ست�شهاد قيا� ًسا
و�سماع ًا ب�أ�شعار العرب وكالمهم.
وخمالفة �أبي البقاء للمذهب الكويف جعلته
ي�ستدعي بع�ض املقامات يف ا�ستعمال الأ�سلوب
البليغ والر�صني الذي �أنزل املخاطبني على غري
منازلهم اعتماد ًا على مفهوم االلتزام الذي كان
يقت�ضي منه تغري طرق الأ�سلوب من الأقوى �إىل
الأ�ضعف ومن الأ�ضعف �إىل الأقوى.
وقد امنازت حجج �أبي البقاء بالأ�سلوب
احلجاجي الت�أثريي� ،إذ كان يلج�أ �إىل ا�ستعمال
الفعل اللغوي الت�أثريي ،وي�سقطه على املتل ّقي
�إ�سقاط ًا يرمي منه �إىل الأخذ مبا يراه بعيد ًا ع ّما
يزعمه املذهب الكويف ،وات�ضح هذا جلي ًا يف امل�سائل
التي كان ي�شتد اخلالف فيها ،وكان يبدو للمتلقي
�أنّ الكوفيني يزعمون زعم ًا �صحيح ًا ،وحتى ال يقف
هو مع ما يراه الكوفيون يلقي ب�أ�سلوبه املقنع وامل�ؤ ّثر
ال�سامع الذي ينتظر منه حجج ًا �إقناعية
على ّ
تخرج ُه من م�أزق اخلالف.
ُ
واتّ�سمت العالقات احلجاجية يف كتاب التبيني
لأبي البقاء باعتمادها على عن�صرين اثنني هما
الرتابط والرتتيب ،والرتابط كان وا�ضح ًا على
الن�ص من خالل وجود روابط حجاجية بني احلجة
والنتيجة� ،إذ تعددت تلك الروابط على ح�سب
املقامات واملقا�صد الداللية� ،أما الرتتيب فقد
ر�أيناه وا�ضح ًا يف ا�ستعماله.
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