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حتاول هذه اRراسة ٔان تربز منطق  
ن اخلطاب البالغي يف �سـتدالل؛ ٕاذ ثبت أ 

تكّون املعرفة البالغية وبناء املفاهمي لظواهرها 
ٕامنا هو نتيجة توظيف آليات عقلية وفق 
مهنجية علمية منظمة، تدمع ديناميهتا ٔاطر 
معرفية خمتلفة، كام تسـتوعب رشوط احلقل 
املعريف ا�ي نشأت فيه فتتكيف مع نظامه 

هتدف هذه اRراسة كذ� ٕاىل  و. ومبادئه
الل وكيف ميكن ٔان ٕاظهار مسـتو�ت �سـتد

م اخلطاب البالغي مهنجيا وفق هذين سق يُ 
ٕالبراز التداخل بيهناميف خطاب  نياملسـتوي
      .واحد

  

 

 

Résumé: 
Cette étude tente de mettre en 

évidence la logique de la rhétorique 

dans l’inféronce. Il est avéré être une 

connaissance rhétorique et construite 

des concepts de phénomènes, mais il 

est le résultat de l'emploi des 

mécanismes mentaux, conformément 

à la méthodologie de l'organisation 

scientifique. Soutenir la dynamique 

des différents cognitifs, et 

d'accommoder les domaines du savoir 

enrichis par les règles et les principes.                 

Cette étude vise également à montrer 

les niveaux d'inféronce, Comment la 

rhétoriques, peutent être divisée 

systématiquement selon ces pour 

mettre en évidence le chevauchement 

entre eux dans un seul discours.      
elalfiya. 
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        ::::�سـتدالل وخطاب اللغة العادية �سـتدالل وخطاب اللغة العادية �سـتدالل وخطاب اللغة العادية �سـتدالل وخطاب اللغة العادية 
ركز ٔاحصاب �جتاه التحلييل من فالسفة اللغة عىل حتليل اللغة العادية للبحث عن حل 

مسة من سامت « للمش¤ت الفلسفية  لتفسري الظواهر اللغوية، فاكن التحليل مهنجها يف ذ�؛ ٔالنه 
؛ ذ� ٔان البحث العلمي واملعرفة العلمية يبحثان  »1العلمية البحث العلمي، وخاصية تتسم هبا املعرفة

  .يف لك ما هو غامض وملتبس وحيتاج ٕاىل حتليل وتفكيك وجتزئة
البحث يف العنارص أالساسـية اليت تؤلف «وعرف فالسفة هذا �جتاه التحليل بأنه   

سـميه  ٕاىل عدة وحدات،  املوضوع، وهذا معناه جتزئة العنارص  املكونة للموضوع  ٕاىل ٔاجزائه  وتق 

، ومبا »2لغرض  معرفة  وحداته أالساسـية  املكونة ¾ حىت نمتكن من ٕادراكه  بعد ذ� ٕادرااك واحضا
ٔان التحليل يقوم هبذه املهمة من تفكيك وجتزئة وتقسـمي ويسعى بذ�  ٕاىل �نتقال من املعلوم ٕاىل 

ل هبا اكالسـتدالل، اÄهول فهو حيتاج ٕاىل آليات عقلية ؤاخرى ٕاجرائية يتوس
  .يسـتطيع من خاللها بناء املعرفة العلميةالقياس،و  و�سـتقراء،،و�سـتنتاج
وملا اكن التحليل اللغوي لك وسـي� متبعة لتحليل منطق اللغة العادية والبحث عن حلول   

ٕاىل للمش¤ت اللغوية، وملا اكن يبحث يف العنارص أالساسـية  اليت تؤلف املوضوع وجتزئته وتقسمه 
وحدات  لغرض معرفة طبيعة وحقيقة هذه الوحدات املكونة ¾، ويه معلية  يمت فهيا �نتقال من 
املعلوم ٕاىل اÄهول، واكن �سـتدالل ٔاحد ٔامه االٓليات إالجرائية املعمتدة لبناء املعرفة العلمية، وجب 

الٓليات املعمتدة يف حتليل اللغة ٔان تظهر العالقة املبارشة بني �سـتدالل واللغة العادية فهو ٔاحد ٔامه ا
  .العادية ؛ٔالنه عبارة عن معلية  يمت فهيا �نتقال من املعلوم ٕاىل اÄهول بغية الوصول ٕاىل املعرفة العلمية

 ROBERT BLANCHET"روبري بالنشـيي"وتشري لكمة �سـتدالل عىل حد راي  
ٕاىل معل العقل  ويشري املسـتوى  ٕاىل مسـتويني هام وØان لعم� واحدة ٔاما املسـتوى أالول فيشري

، وتدخل يف املسـتوى أالول مجيع العمليات ا�هنية  اليت حيصل هبا 3الثاين  ٕاىل عباراته القولية
�سـتدالل، اكلفهم، والتذكر والقياس وغريها، ٔاما املسـتوى الثاين ا�ي يشري فيه ٕاىل عبارات العقل 

ليات ا�هنية جمسدة يف عبارات ؤاقوال منتظمة وفق  القولية  فهو املسـتوى ا�ي تظهر فيه تÜ العم 
قضا� ومقدمات مهنجية توافق وتطابق متاما التفكري العقيل و املنطقي، ومنه فاالسـتدالل  يف هذا 

يف عرض القضا� والربهنة علهيا وبناهئا بطريقة عقلية " املهنج"املسـتوى ٔاقرب ما يكون ٕاىل مفهوم 
  :   ثل لهذين املسـتويني يف هذا الرمس االٓيتمنطقية  منظمة،  وميكن ٔان من 

وياكد يتطابق هذا  اäطط مع اäطط االٓيت ا�ي وضعناه لتوضيح العالقة بني �سـتدالل 
وطبيعة اخلطاب البالغي وهو يبني مسـتويني للبناء �سـتداليل يف اخلطاب البالغي العريب القدمي مبا 

  :ٔانه خطاب من خطاçت اللغة العادية 
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يظهر هذان املسـتو�ن عىل مسـتوى اخلطاب العلمي النظري وعىل مسـتوى اخلطاب و 

اليويم العادي ذ� ٔان طبيعة العقل البرشي  والفطرة اليت فطرها هللا علهيا عز وجل تقتيض منه 
توظيف العمليات ا�هنية من ٔاجل الفهم وإالدراك والتحليل  والتواصل من االٓخر بواسطة ٔافعال 

ة  وغري مبارشة  ٕاال ٔان الفرق واحض بني اخلطاب العلمي واخلطاب اليويم العادي من �مية  مبارش 
حيث اRقة، والتنظمي، والنظر، والتحليل، والبناء، و�سـتنتاج، واخلطاب البالغي خطاب علمي 

تÜ الفروض ا�هنية ٔاو العقلية اليت يقدîا العلامء  يف « يبحث يف النظرية البالغية والنظرية يه
ٕاذا قلت «ويه يف اللغة من النôَظِر فقد ورد يف لسان العرب » 4سـتنباطهم لٔالنظمة اليت يدرسوهنا ا

» 5والنظر يقع عىل أالجسام و املعاين(...) نظرت يف أالمر احمتل ٔان يكون تفكرا فيه وتدبرا  çلقلب 
قل والتصديق هو ا�ي يتوقف حصو¾ عىل نظر وكسب  كتصور النفس والع«وقد ورد يف التعريفات

مج� تصورات مؤلفة تأليفا عقليا هتدف « ، وقد ورد معناه يف املعجم الفلسفي بأهناç6ن العامل حادث
، وعىل هذا أالساس متزيت النظرية البالغية القدمية çحتواهئا وسائل »7ٕاىل ربط النتاجئ çملقدمات

ا مل حنط علام بتÜ الوسائل واالٓليات اليت وآليات لنقل املعرفة نقال منظام وحمكام  ال ميكننا استيعابه م
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؛ ٔالهنا تعمل عىل توليد وٕانتاج  املعرفة çٕقامة اRليل ا�ي 8"االٓليات إالنتاجية"ٔاطلق علهيا علامؤþ بـ
، ويأيت 9يعمتد عىل العمليات �سـتداللية عىل اختالفها اكلقياس و �سـتنتاج، و�سـتلزام، وغريها

روبري "نتاجية  عىل مسـتوى الوجه الثاين من وجوه �سـتدالل كام ذهب البحث يف هذه االٓليات االٕ 
، ٔاما عىل املسـتوى أالول فٕاننا جند îمة علامء البالغة تتجسد يف حتليل ٔاقوال املتلكمني "بالنشـيي

للعالقات اليت تربط مفرداهتا  ومقامات التلكم ؤاحوال املتلكمني  ولك ما يرتبط هبا من حتديد
  : رمس االٓيت اختصار ٔالمه مباحث التحليل البالغي لٔالقوال والسامعني وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
ٔالهنا تقوم مجيعها عىل البنية القولية ،فال ياكد خيلو مبحث من هذه املباحث من معليات �سـتدالل

  .والعقلية للخطاب
    ::::    بناء اخلطاب البالغيبناء اخلطاب البالغيبناء اخلطاب البالغيبناء اخلطاب البالغي            �سـتدالل ومعلية�سـتدالل ومعلية�سـتدالل ومعلية�سـتدالل ومعلية

بني ثالث مصطلحات شلكت نقطة احتدام ساخنة بني  سـنحاول يف هذا العنرص ٔان نربط
؛حيث متزي لك مهنام "طه عبد الرمحن"و" محمد عابد اجلابري: "علمني ومفكرين عربيني معارصين هام

بقدرته الواسعة عىل قراءة علوم الرتاث العريب بطريقته اخلاصة ومهنجه �سـتداليل اخلاص، وهذه 
، ولعل االثنني "اخلطاب البالغي"، "املامرسة �سـتداللية"، "يبالبيان لعر: "املصطلحات الثالثة يه

مل يركزا كثريا عىل املصطلح أالخري؛ ٔالن ماقدماه اكن يشمل لك أالطر وأالنظمة املعرفية البيانية العربية 
إالسالمية، ٔاما اخلطاب البالغي ٔاو البالغة العربية فاكنت حمورا �نو� من حماور دراسـهتام لبايق 

  .ظمة املعرفيةأالن

        سـببيةسـببيةسـببيةسـببية                    
        تبعيةتبعيةتبعيةتبعية                        
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وما سـنقوم به يف هذا العنرص هو الرتكزي يف مصطلح اخلطاب البالغي وٕاثبات املامرسة 
وقد يتساءل البعض َمل مقنا بربط . �سـتداللية لعلامء البالغة العربية وفق طريقة بيانية عربية خالصة

  لطاملا ارتبط: اخلطاب البالغي مبفهوم البيان العريب؛ فنقول
ٔالهنا تقوم مجيعها عىل البنية القولية ،لو مبحث من هذه املباحث من معليات �سـتداللفال ياكد خي

  .والعقلية للخطاب
    ::::    بناء اخلطاب البالغيبناء اخلطاب البالغيبناء اخلطاب البالغيبناء اخلطاب البالغي            �سـتدالل ومعلية�سـتدالل ومعلية�سـتدالل ومعلية�سـتدالل ومعلية

سـنحاول يف هذا العنرص ٔان نربط بني ثالث مصطلحات شلكت نقطة احتدام ساخنة   
؛حيث متزي لك "طه عبد الرمحن"و" اجلابري محمد عابد: "بني علمني ومفكرين عربيني معارصين هام

مهنام بقدرته الواسعة عىل قراءة علوم الرتاث العريب بطريقته اخلاصة ومهنجه �سـتداليل اخلاص، وهذه 
، ولعل االثنني "اخلطاب البالغي"، "املامرسة �سـتداللية"، "البيان لعريب: "املصطلحات الثالثة يه

خري؛ ٔالن ماقدماه اكن يشمل لك أالطر وأالنظمة املعرفية البيانية العربية مل يركزا كثريا عىل املصطلح االٔ 
إالسالمية، ٔاما اخلطاب البالغي ٔاو البالغة العربية فاكنت حمورا �نو� من حماور دراسـهتام لبايق 

  .أالنظمة املعرفية
رسة وما سـنقوم به يف هذا العنرص هو الرتكزي يف مصطلح اخلطاب البالغي وٕاثبات املام 

وقد يتساءل البعض َمل مقنا بربط . �سـتداللية لعلامء البالغة العربية وفق طريقة بيانية عربية خالصة
لطاملا ارتبط تعريف البالغة العربية يف كتب البالغيني : اخلطاب البالغي مبفهوم البيان العريب؛ فنقول

لغرابة واحلوشـية واجلزا�، ٔاو مبا املتقدمني واملتأخرين بلك ماهو متعلق çللفظ من حيث الفصاحة وا
هو متعلق çملعىن من حيث احلقيقة واÄاز، ٔاو مبا يتعلق هبام من حيث النظم والتأليف ومعرفة خواص 

وغاية ذ� لكه ٕامنا هو البحث عام تتحقق به إالفادة بني املتخاطبني؛ وليك يصلوا ٕاىل . تركيب ال¤م
  .ا�ي يعين الوصول و�نهتاء" بالغة"الوضعي ملصطلح مفهوم ٕايبستميولو� يتطابق مع املعىن 

وملا اكن املعىن الوضعي يعين الوصول و�نهتاء، وجب ٔان يبحث يف الوسائل اليت يتحقق 
هبا هذا الوصول، وعىل أالرحج ٔانه ال يوجد مصطلح يف البالغة العربية ٔاو يف العلوم العربية أالخرى 

ومبا ٔان البيان وسـي� لتوضيح املعىن فقد قسمه ". البيان"طلح مصطلح ٔاقرب  ملفهوم الوسـي� مثل مص
ؤاما الشافعي فقسمه . ٕاىل وجوه"ابن وهب"و) ه255ت"(اجلاحظ"و) ه204(ت" الشافعي"لك من 

صىل هللا  -ٕاىل وجوه؛ مفنه ما ٔاçنه هللا خللقه نصا ومنه ما ٔاحمك فرضه بكتابه ومنه ما سن رسول هللا
ؤاما اجلاحظ فالبيان Rçليل العقيل  10.هللا تعاىل عىل خلقه �جهتاد فيهومنه ما فرض  -عليه وسمل

مفنه بيان «: فقال عنه) ه 335ت"(ابن وهب"عنده اكٕالشارة çليد والنِّصبة والعْقد واخلط، ؤاما
أالشـياء بذواهتا، وٕان مل تنب بلغاهتا؛ ومنه البيان  ا�ي حيصل يف القلب عند ٕاعامل الفكر واللب، ومنه 
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  .» 11لبيان çللسان ومنه البيان çلكتابا
ولك بيان حيصل عن طريق �جهتاد  وٕاعامل الفكر يدخل مضن دائرة البحث يف أالد� 
العقلية وال يمت ذ� ٕاال عن طريق �سـتدالل وهبذا تظهر العالقة بني البيان واخلطاب البالغي 

  .و�سـتدالل
تسلسل عدة ٔاحاكم مرتتبة بعضها « ٔانه وقد ورد تعريف �سـتدالل يف املعجم الفلسفي 

عىل بعض، حبيث يكون أالخري مهنا متوقفا عىل أالول اضطرارا، فلك اسـتدالل ٕاذن انتقال من حمك 
ٕاىل آخر، ال بل هو فعل ذهين مؤلف من ٔاحاكم متتابعة، ٕاذا وضعت لزم عهنا بذاهتا حمك ال يكون 

ٔان املنطق وعمل النفس لكهيام يشرتاكن يف  وهذا يدل عىل. 12صادقا ٕاال ٕاذا اكنت مقدماته صادقة
ٕاال ٔان املنطقي ينظر يف �سـتدالل الاكمل، من حيث هو مؤلف من قضا� مرتبة . حبث �سـتدالل

ٔاما العامل النفيس فيبحث يف �سـتدالل من حيث هو فعل ذهين (...)بعضها ببعض ارتباطا رضور�
 حركة ا�هن، وكيفية تكون احلحج العقلية واقعي، ال من حيث هو حصيح او فاسد؛ٔالنه ينظر يف

  .» 13ونشوهئا
ما هيمنا يف هذا التعريف فكرة التسلسل يف أالحاكم وانتقالها؛ فتسلسل أالحاكم والقضا�   

وترتهبا هو ما ميزي �سـتدالالت مبختلف ٔانواعه وسواء اكن هذا التسلسل من اجلزيئ ٕاىل اللكي ٔاو 
« ":طه عبد الرمحن"بناء يتكوثر اخلطاب من خاللها، ويه كام يقول  من اللكي ٕاىل اجلزيئ فهـي معلية

�سـتدالالت اليت يقوم هبا املسـتدل يه االٓليات اليت يتاكثر هبا النص وي'سك هبا اخلطاب، ٕاذ 
بفضل هذه االٓليات تركب امجلل ف( بيهنا لتنشئ قطعا خطابية موحدة، لك قطعة مهنا بنيان من 

مثىن مثىن، ذ� ٔان محموالت ٔاو صفات لك زوج من مجلها، ٕاما ٔان ت'ثل ٔاو   طبقات ترتبط  قياسـيا
تتباين، ويه يف متاثلها ٔاو تبايهنا، ٕاما ٔان توجد عىل مسـتوى واحد، ٔاو عىل مسـتويني اثنني وٕان 

  .»14وجدت عىل مسـتويني اجتهت اجتاهات ثالثة، ٕاما من أالعىل ٕاىل أالدىن ٔاو من أالدىن ٕاىل أالعىل
ملمزية لالسـتدالل يف اخلطاب الطبيعي يه ٔانه قيايس  وجحا�، فليس يلزم ذ� والسمة ا

ٔانه ٔاضعف اسـتداللية من املقال الصناعي،  فهو خطاب متعدد الوظائف تتداخل فيه املسـتو�ت 
وتزتاوج فيه أالقوال وي'زج فيه العرض çالعرتاض،كام ٔانه خطاب موجه توجهيا معليا تتداخل فيه 

لقمي و املعطيات مع املبنيات واملعاين مع املباين ومفتوح فتحا مسـمترا تبىن موضوعاته بناء الوقائع مع ا
   15.تدرجييا ويعول يف هذا البناء عىل  معارف اäاَطب ويرتك ¾ فيه جانب من املبادرة

        ::::    طبيعة �سـتدالل يف اخلطاب البالغيطبيعة �سـتدالل يف اخلطاب البالغيطبيعة �سـتدالل يف اخلطاب البالغيطبيعة �سـتدالل يف اخلطاب البالغي
انية اäتلفة ٕالنتاج معارفها اكلفقه ٕان ٔاغلب �سـتدالالت اليت تشـتغل علهيا معظم العلوم البي

ؤاصو¾، وعمل ال¤م، والنحو، والبالغة ٕامنا يه اسـتدالالت ذات طبيعة جحاجية تداولية تالمئ متاما 
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فهـي ٕاذن نسـيج لغة طبيعية تنتظم  ،خصائص اخلطاب الطبيعي ا�ي ذكرþ ٔامه سامته يف املدخل
صور �سـتدالل املنطقي الصارم ا�ي ذهب ٕاليه قضا�ها وفق صور جحاجية متنوعة،ختتلف متام عن 

  .ٔارسطو والفالسفة ا�ين تبعوه يف ذ� سواء الغرب مهنم ٔاو العرب
عىل هؤالء ا�ين اعتربوا �سـتدالل املنطقي آلية منتجة ......) ت"(ابن تميية"ولقد رد 

لتأثري يف العمل وجودا و القياس املنطقي عدمي ا« :للمعرفة وٕان �شـتغال هبا رضورة للعلوم؛ حيث قال
لكن ا�ي بيّنه نظار املسلمني يف �îم عىل هذا املنطق اليوþين املنسوب ٕاىل ٔارسطو (...) عدما

صاحب التعالمي ٔان ما ذكروه من صور القياس ومواده، مع كرثة التعب، ليس فيه فائدة علمية، بل لك 
املنطقي، و ما ال ميكن علمه بدون قياسهم ال ما ميكن علمه بقياسهم املنطقي ميكن علمه بدون قياسهم 

ميكن علمه بقياسهم، فمل يكن يف قياسهم ال حتصيل العمل Äçهول ا�ي ال يعمل بدونه، وال حاجة به ٕاىل 
(...) ما ميكن العمل به بدونه، فصار عدمي التأثري يف العمل وجودا وعدما، ولكن فيه تطويل كثري وتعب 

  .» 16لهذ�نوتضييق الزمان، وكرثة ا
معىن �م ابن تمية ٔان القضا� اليت ميكن ٔان نربهن عىل حصهتا عىل طريقة القياس املنطقي 
ميكن ٔان نربهن علهيا دون  أالخذ بعني �عتبار طريقة هذا النوع من القياس؛ٔالنه حتصيل حاصل 

ه ندرج املثال وليس يف التطويل فيه فائدة تذكر سوى ارهاق للعقل وتعب للفكر و لنوحض ما جاء ب
 : �سـتداليل االٓيت ا�ي درج عليه كثري من الفالسفة وهو

  لك ٕانسان فان:       مقدمة كربى
  زيد انسان:      مقدمة صغرى

  زيد فان:               نتيجة
فالنتيجة اليت حصلنا علهيا بدهيية ٕانطالقا من املقدمة أالوىل ٔالهنا الزمة عهنا، فاكن çٕماكننا 
ان حنذف املقدمة الصغرى اليت تسمى احلد أالدىن يف القياس املنطقي ونسـتغين عنه، فنكون قد علمنا 

بيق القياس çلنتيجة دون ٔان نطبق قواعد هذا القياس، والعكس حصيح مفاال ميكن علمه بدون تط 
وهبذا فٕان ابن تميية ينفي ٕانتاجية االٓليات �سـتداللية . ميكن علمه çلقياس املنطقي املنطقي، ال

املطلوب من أالد� بيان العمل، وبيان الطرق املؤدية «ويقول بأن.املنطقية للعلوم ويعتربها حتصيل حاصل
ب املعوقة ¾ ملا فيه من كرثة  تعب وهذا ال يفيد املطلوب، بل قد يكون من أالسـبا(...) ٕاىل العمل
   .» 17ا�هن

ولك ما اكن . ويرى بن تميية ٔان اRليل لك ما ٔارشد  ٕاىل مطلوب ؤاوصل ٕاىل مقصود
فاRليل ٕاذن لك ما يكون النظر الصحيح فيه موصال ٕاىل . مسـتلزما لغريه فانه ميكن ٔان يسـتدل به عليه

ويسمى ما يوصل ٕاىل  ،ليل مبا يوصل اىل العملويقول بأن بعض املتلكمني خيص لفظ اR. عمل ٔاو ظن



  العدد الثاين والعرشون                                                                     جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                              156                              لكية االٓداب و اللغات

وقد حيتاج املسـتدل ٕاىل . الظن ٔامارة وقد يكون اRليل  مقدمة  واحدة  مىت علمت عمل املطلوب
مقدمتني،وقد حيتاج ٕاىل ثالث مقدمات،  ؤاربع ومخس، ؤاكرث، وليس �� حد مقدر يتساوى فيه 

املسـتدل الطالب بأحوال املطلوب، واRليل، ولوازم بل ذ� حبسب عمل .مجيع الناس يف مجيع املطالب
وعىل الرمغ من تعدد  واختالف أالد� وصورها ترجع مجيعها ٕاىل ٔان اRليل 18ذ� وملزوماته،
  .19مسـتلزم للمدلول

وقد عرف البحث البالغي منذ  القرن الثالث للهجرة نق� ٕايبستميولوجية عىل مسـتوى 
فاكن بذ� عمل البالغة كغريه من العلوم العربية اليت مارست  التفكري املهنجي يف ٕانتاج املعرفة؛

. اسرتاتيجية البناء املعريف وفق طرق عقلية منظمة، تعمتد فهيا  عىل مج� من االٓليات النقلية والعقلية
وقد جتسد ذ� يف حبوث البالغيني القداىم من خالل الطرق �سـتداللية املتنوعة اليت سلكوها يف 

ني البالغية وبناء املفاهمي، مما جعل مؤلفاهتم تتجه يف اجتاه يغلب عليه الطابع العلمي ويلزتم صناعة القوان
          .çلقوانني العلمية

يف ترسـيخ هذا الوعي املهنجي عند البالغيني " عمل املنطق"و" عمل ٔاصول الفقه"وقد ساعد 
العلمي؛ فعمل ٔاصول الفقه يبحث يف أالد�  القداىم çعتبارهام علمني يبحثان يف القوانني املؤسسة للمهنج

املوص� للمعرفة الفقهية وكيفية �سـتدالل، ٔاما عمل املنطق فيبحث يف طرق نظم وترتيب واتساق 
  .اRليل املنطقي كام ٔاهنام يشرتاكن يف كوهنام علمني يبحثان يف طرق ٕانتاج املعرفة وبناهئا

ام لك من عمل ٔاصول الفقه وعمل املنطق جعل كثريا ولعل بعد احلقلني املعرفيني ا�ين ينمتي ٕالهي
من �ختالف يظهر عىل ٔاساليب وطرق اسـتخدام االٓليات �سـتداللية اليت توسل هبا علامء البالغة 
العربية؛ ومل يظهر هذا �ختالف ٕاال ليسـتوعب طبيعة اخلطاب الطبيعي العريب وخصائصه اليت 

نطق الصوري عىل اختالفها كيّفت وفق هذا النظام ختتلف عن بقية اخلطاçت، حىت ٔاقيسة امل 
اخلطايب الطبيعي؛ ٔالن العلامء العرب عىل وعي 8م بأهنم يشـتغلون عىل خطاب يفتح اÄال ٔامام 

  .التأويل، واخلرق، والتجاوز، وهذا ما  يؤثر عىل طريقة تناول أالقيسة ومعليات �سـتدالل
تسسل مقدماته منوذج من مهناج البلغاء ويظهر ومثالنا عن تكوثر اخلطاب البالغي وبناء و 

وهو يسـتدل عىل طرق املعرفة مبا توجد املعاين معه حارضة منتظمة يف ا�هن، " حازم"ذ� يف قول 
ملا اكن الشعر ال يتأىت نظمه عىل ٔامكل ما ميكن فيه ٕاال حبصول ثالثة « : وما به يكون كامل الترصف

بواعث، واكنت هذه املهيئات وأالدوات والبواعث، حتصل من املهيئات وأالدوات وال : ٔاشـياء،  ويه
والرتعرع بني الفصحاء أاللسـنة املسـتعملني لٔالþشـيد املقميني (...) النشء يف بقعة معتد� الهواء : Øتني

لٔالوزان، واكن املهـيء أالول موØا طبع الناشئ ٕاىل الكامل يف حصة اعتبار ال¤م وحسن الرؤية يف 
واملهـيء الثاين موجه ٕاّ�ه حلفظ ال¤م الفصيح (...) ه ومطابقة ما خارج ا�هن به تفصي= وتقدير 
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وحتصيل املواد اللفظية واملعرفة çٕقامة أالوزان، واكنت أالدوات تنقسم ٕاىل العلوم املتعلقة çٔاللفاظ 
ٔالطراب ٕامنا والعلوم املتعلقة çملعاين، واكنت البواعث تنقسم ٕاىل ٔاطراب وٕاىل آمال، واكن كثري من ا

وجب ٔاال تمكل تÜ املهيآت للشاعر ٕاال (...) يعرتي ٔاهل الرحل çحلنني ٕاىل ما عهدوه ومن فارقوه 
وعنارص �سـتدالل يف هذا 20»بطيب البقعة وفصاحة أالمة وكرم اRول ومعاهدة التنقل و الرح� 

  : 21النص يه
  .والبواعث. ..ٕاىل... من ملا اكن الشعر ::::    ))))1111((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     
  أالوزان ..ٕاىل...من واكنت هذه املهيئات ::::    ))))2222((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     
  ما خارج ا�هن                  ...ٕاىل...من واكن املهـيء أالول  ::::    ))))3333((((    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة                    
  çٕقامة أالوزان...ٕاىل...من و املهـيء الثاين ::::    ))))4444((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     

  çملعاين...ٕاىل...من واكنت أالدوات تنقسم ::::    ))))5555((((مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة                     
  فارقوه...ٕاىل...من واكنت البواعث تنقسم  ::::    ))))6666((((مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة                    
  والرح�...ٕاىل...من وجب ٔاال تمكل تÜ املهيآت     نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة                

املقدمات و النتيجة، وما مزي الرتتيب فنالحظ معلية البناء املنطقي املنسجم واحملمك  بني 
املنطقي فهيا التداخل احلاصل بني مقدماهتا؛ فلك مقدمة تتفرع عهنا مقدمة ٔاخرى تلهيا حىت ٔانه ميكننا 
ٔان نعيد قراءة هذه املقدمات بطريقة عكسـية دون ٔان خيتل املعىن، كام ميكننا ٔان نكتشف معلية 

اليت اعتربþه يف بداية قراءتنا مقدمة للمنوذج  اسـتداللية ٔاخرى ٕالثبات حصة قضية ٔاخرى ويه
  :�سـتداليل أالول وميكن ٔان نوحض ذ� من خالل المنوذج �سـتداليل االٓيت

  : الشعر ال يتأىت نظمه عىل ٔامكل ما ميكن فيه ٕاال حبصول ثالثة ٔاشـياء،  ويه) :) :) :) :قضيةقضيةقضيةقضية((((نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة
  املهيئات وأالدوات والبواعث                   

الربهنة علهيا بعد معلية متحيص دقيقة ٔالمه رشوط نظم " حازم"نتيجة ٔاراد  فهـي قضية ٔاو
نتيجة تسـبق املقدمات عكس المنوذج أالول املقدمات تسـبق : الشعر جفاءت اسـتدالالته اكالٓيت

النتيجة ويف لك  ذ� سـنالحظ التداخل احلاصل بني هذه املقدمات دون  الوقوع يف ٔاي تناقض 
  :مهنجي يف ترتيهبا 
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يظهر طريقة " عبد القاهر اجلرجاين"ونأخذ منوذجا آخر اسـتداليل من كتاب دالئل إالجعاز لــ
بناء املعرفة البالغية والنظر يف املفهوم عن طريق �سـتدالالت �عرتاضية  وذ� يف شـهبة ا�ين 

احة سوى التالؤم اللفظي ويه ٔان يدعي ٔان المعىن للفص« :حرصوا الفصاحة يف صفة اللفظ يقول
  22 .»وتعديل مزاج احلروف حىت ال يتالىق يف النطق حروف تثقل عىل اللسان

وهذه شـهبة ٔاخرى ضعيفة عىس ٔان يتعلق هبا متعلق ممن يقدم عىل القول من غري  « ::::    ٕابطال اRعوىٕابطال اRعوىٕابطال اRعوىٕابطال اRعوى
  .» 23روية

 : اRليل جاء يف شلك قياس رشطي وهو

        8يل        مقدم
ٕان قرصþ صفة الفصاحة عىل كون 

        اللفظ كذ� وجعلناه املراد هبا
لزمنا ٔان خنرج الفصاحة من حزي    

  البالغة ومن ٔان تكون نظريا لها
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  :  24مث يصبح التايل مقدمة عىل النحو االٓيت
  وٕاذا فعلنا ذ�        مقدممقدممقدممقدم
جاء يف شلك قياس رشطي منفصل ٔاي عىل طريقة التقسـمي و السرب عند أالصوليني وذ�      التايلالتايلالتايلالتايل
  :¾ يف قو
  

                                تقسـميتقسـميتقسـميتقسـمي                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       مل خنل من ٔاحد أالمرين    
                                    

        
                  
        

    
                                        سسسســــربربربرب            
        

        
                    
    
    

                                                                        
    
        
    
    
    
    
    

  

 وٕاما ٔان جنع= ٔاحد ما نفاضل به ووØا من الوجوه

وال .. وٕاما ٔان جنع= ٔاحد ما نفاضل به ووØا من الوجوه
                   هنعرج عىل غري 

لزمنا ٔان نقرص الفضي� عليه  فٕان ٔاخذç þٔالول      
حىت ال يكون اجلاز ٕاال به ويف ذ� ما ال خيفى من  

 .....الشـناعة

وٕان ٔاخذç þلثاين وهو ٔان يكون تالؤم احلروف وØا من 
وجوه الفضي� وداخال يف عداد ما يفاضل به بني �م 

  مل يكن لهذا اخلالف رضر علينا...و�م
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        ::::    خالصةخالصةخالصةخالصة

ه اRراسة ٔان للخطاب البالغي مسـتويني لتحليل طرق �سـتدالل فيه، ٔاثبتت هذ       
ٕاذ ميثل املسـتوى أالول العقلية املنطقية وأالصولية املنظمة يف ٕاجراءات بناء املعرفة البالغية اليت 
 اعمتدها البالغيون القداىم يف صناعة قوانني البالغة، وميثل املسـتوى الثاين انبناء املفاهمي البالغية عىل
معليات اسـتداللية، ورٔاينا كيف اختذ �سـتدالل منطقا خاصا به يف اخلطاب البالغي خاصة والعلوم 
البيانية أالخرى عامة، ومما ال شك فيه ٔان هذا املنطق ٕامنا جاء نتيجة وعي البالغيني القداىم برضورة 

  .  النظر يف الوسائل العقلية  املنتجة للمعرفة العلمية قبل النظر يف املضامني
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