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 بسم هللا الرمحن الرحیم
وليَّة للبحوث اخلّّلقة" بني يدي قُ رّائها وُمتابعيها األعزّاء  -لعدد التاسعاتُقّدم "اجملّلة العربّية الدَّ

م من سفرها الفصلّي احملّكم، والَّذي تأمل منه أن يكون خري رافٍد 2222اجملّلد الثّالث من العام 
للمكتبة العربّية واإللكرتونّية، لُطّّلهبا، وناهلي علومها، وآداهبا، من منريها الَّذي ال ينضب، 

االت اللُّغويّة لبحوث اّليت تُعىن باجملمجلًة من ا–مثل األعداد الّسابقة للمجّلة –وتضّمن هذا العدد 
واألدبّية، أسهم يف إعدادها خنبة طّيبة من األساتذة من خمتلف بلدان العامل العريّب واإلسّلمّي قد 

 مجعهم هبا، وقّرهبم منها وحدة اهلدف الّسامي أال وهو ُحّب اللُّغة العربيَّة، لغة كتاب هللا العزيز.
غتها كما أشار ابن خلدون، واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم عليه إّن قّوة األُّمة من قّوة ل

حياة األُّمة كما يقول أندرسون؛ إذ إّن اللُّغة تُعّد مدار اهتمام األُمم احلّية، واللُّغة هي اآلصرة 
األقوى يف شّد عواطف بين اإلنسان كما تقّرر ذلك يف ُمسّلمات البحث االجتماعّي املعاصر؛ 

د االجتماعّي، وباألخّص يف وقتنا احلاإذ تُ  ضر ّثل اللُّغة العربّية وآداهبا رافًدا عظيًما من روافد التَّوحُّ
 اّلذي يشهد هزّات عنيفة يف أركان جمتمعاتنا العربّية واإلسّلمّية.

من أهداف جمّلتنا الغرّاء تعبئة القدرات العلمّية ملعاجلة املشكّلت اللُّغويّة املعاصرة، فضًّل 
 عن تكثيف الّتواصل العلمّي واملعريّف بني الباحثني.

اهبا، تُعّد "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلّّلقة" من اجملّّلت الرّائدة يف جمال اللُّغة العربّية وآد
وهي حتظى باالهتمام واملتابعة من قُ رّاء لغة الّضاد، من أجل اإلسهام يف َمهّمة إعادة املكانة لُِلغة 

، اد اّليت ال تقّل شأنًا عن بقّية اللُّغات احليَّة األخرى، مثل: اإلجنليزيّة، واإلسبانّية، والصينّيةالضّ 
تحّدثني هبا، أو من ناحية تطويرها، ومنائها، وثباهتا يف وجه 

ُ
واألملانّية، وغريها من ناحية عدد امل

تغرّيات احلياتّية اّليت تعصف هبا. ومع ذلك، فهي تسري ُقُدمً 
ُ

 بحوث والّدراسات...ا يف نشر الامل
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كما نأمل أن يتحّسن أداؤها مع مرور الوقت على املستويني: املعريّف، والفيّنّ؛ بفضل ما 
يردها من تقومي. منتظرين طلًبا لنوال الغاية من هذا اإلصدار، وإسهاًما يف شرف إثراء مكتبتنا 

 العربّية واإللكرتونّية.
مناء على يف آٍن مًعا، َسَدنًة يف هيكل اللُّغة العربّية وحمراهبا، أُ يِّني وتُراثّيني حداث اولنغدو 

اعر القواعدها وأصل استخدامها،  لغٍة فلنكتب أفكارًا جديدًة ب: عريبّ وليكن شعارنا قول الشَّ
قدمية؛ أي كّلسيكّية، مجيلة، صارمة، صرحية، راقية؛ أي عربّية خالصة، وذلك كّله من أجل اللُّغة 

 مستقبلها، وإنساهنا.العربّية، و 
نلتقيكم قرّاءنا األعزّاء، يف جمّلتكم "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلّّلقة"، ومع دراسات 

 ُمتنّوعة، وأحباث قّيمة، خطّتها أنامل أساتذة ُمتخّصصني يف دراساهتم...
 تضّمن هذا العدد من جمّلتكم الغرّاء البحوث اآلتية: 

 بو غليون. أجتاهل العارف يف النص القرآين للدكتور هاين يوسف  –1
 ر املنصوري.اب_ منهج النقد عند سيد قطب" للدكتور سامي علي ج2
 _ التناص الدييّن يف شعر ابن حجر العسقّلين، للباحث حممد عرفان دار.٣
  لألستاذ املساعد صديق هللا كرمييلفظة املاء يف االستشهادات القرآنية _ ٤
 ، للباحث ة سّيد ة سوما نظري.)دراسة أدبية( ُسورَِة الزَّْلزََلةِ  -5
   .رابط يف اجلمل االمسية بني اللغتني العربية والفارسية لألستاذ احملاضر وطن شاه قائم_ 6

نأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطّلعاتكم املعرفّية، ويُوّسع جماالت دراساتكم 
 أن نلقاكم دوًما على اخلري واهلدى، ومع أعداد جديدة من جمّلتكم الغرّاء.املستقبلّية. آملني 
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ََّصُ املُ   ل
جتاهل العارف مبحث بّلغي جديل تائه بني علم البديع وعلم املعاين، قائم على البنية االستفهامية 

ن نزعة تداولية، يعتمد على مستويات فعل الكّلم لتحقيق وظيفته البّلغية، فموأغراضها البّلغية، ذو 
حيث فعل القول جنده على صيغة استفهامية سليمة ذات داللة، وتربز أمهيته التداولية يف مستوى الفعل 

لقي تاملتضمن يف القول مبا حيققه من قوة إجنازيه يقصدها املتكلم، للوصول إىل تأثري فعل الكّلم يف امل
من زاوية حجاجية، وتتحقق وظيفة جتاهل العارف يف اخلطاب من خّلل مقصدية املتكلم من هذا 
البناء، فهدف هذا البحث إىل تلمس القدرة التداولية اليت تسلح هبا جتاهل العارف يف النص القرآين 

اقة تداولية، ليشكل طللتأثري يف املتلقي اخلاص والكوين عن طريق املقصدية االستفهامية وما تتلكه من 
ناء اللغوي وحيقق االنسجام بني خيوط الب جتاهل العارف تقنية بّلغية حتقق مقاصد احلجاج التداويل،

 .والنص القرآين هذه الظاهرة ملا تتلكه من قوة إقناعية ألكثر العقول إحلاداللنص، فوظف 

 .ستفهام، أسلوب االاالجنازیة القوة ،التداولیة ،املقصدیة ،َتاهل العارف :الكلمات املفتاحیة
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 قدمةامل
احلمد هلل اّلذي شرفنا بكتابه العزيز نرباًسا هنتدي به، ومنهًّل علمًيا نرتوي منه، فعلمنا ما  

 .شرف املرسلنيملْ نعلم، والصّلة والسّلم على سيدنا حممد أ
أهبر اخِلطاب الربايّن متلقيه الكويّن بتنوع أساليبه اإلقناعّية، سواء أكانت عن طريق اإلقناع  

أو االقتناع، فوظف ُكلَّ الفنون البّلغّية خلدمة هذا اخِلطاب؛ ليكون املعجزة اّليت يتحدى هبا ربُّ 
 وجند بّية إال، فّل نكاد نَعرف ظاهرة بّلغّية أو أسلو هل الفصاحة من قريش والعربالكون أ

، ومن الظواهر رمصدر هذه الظواه شواهدها حاضرة يف النَّّص الُقرآيّن، بل إن اخِلطاب الُقرآينّ يُ َعدُّ 
لفعل ااّليت وظفها النَّّص الُقرآيّن ظاهرة جَتاُهل الَعاِرِف، وهو فّن بّلغّي، والبّلغة اسم مشتق من 

اعد على فهمه ي ممّا ُيساملتكلم إىل املتلق ، والبّلغة تُوصل مقصدبلغ مبعىن وصل هناية األمر
لمتلقي لفهم اخِلطاب ل ، فهي تُ ْعىَن مبطابقة الكّلم الفصيح ملقتضى احلال، فتكون ُمعيناللّرسالة

، ومن هنا جاء اهتمامنا بَتجاُهل الَعاِرِف كونه تقنية من تقنيات احملاججة ووسيلة من واستيعابه
ذ حّقه من هذه الوظيفة اّليت يُؤديها جَتاُهل الَعاِرِف إال أنَّه مل يأخ وسائل اإلفهام واإلقناع، وبالرغم

حه مثلة مكررة تُوضّ ، بتعريفه وإيراد أليه بشكل عابر، ومّت التطرق إةمن الّدراسة يف الكتب البّلغيّ 
سا على ذلك ، وتأسية، ومكنوناته االستدالليّ ة، وطاقته اإلفهاميّ قناعي، وإمهال دوره اإلمصطلحا

 َجاجّية" "جَتاُهل الَعاِرِف ... املقصدية االستفهامّية يف النَّّص الُقرآينّ    قراءة حِ      اء حبثنا املوسوم ب ج
وترجع أمهية البحث يف حماولته كشفه دور جَتاُهل الَعاِرِف يف بناء سياق ِحَجاجّي من 

 التسليم واإلذعان ، ومن ثُّ به واالقتناعملفوظات إخباريّة تساعد املتلقي على ِفْهم ما يُلقى عليه 
له، وانبثقت فكرة البحث وإشكالية املوضوع من أمهية الّدرس البّلغّي يف تيسري ِفْهم النَّّصوص 

 بتوضيح املعىن املقصود من السياقات اجُلْملّية ، وما حتمل من قوة ادعائية للفكرة اّليت َتروم إيصاهلا
، ةاحِلَجاجيّ  ف االستفهام يف جتاهل العارف للمقصديّة، فسعينا للوقوف على ماهية توظيللمتلقي

وغايته  ،سوه من حيث مطابقته ملقتضى احلالفلقد أهّتم العرب القدماء باالستفهام ودر 
، وما حيمله هامه االستف، مركزين دراستهم على كشف املعىن البّلغّي اّلذي خرج إليةاالستفهاميّ 
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خِلطاب، إلقناعية اّليت حُتِْدثُها هذه امللفوظات يف ُمتلقي ا، لكنهم امهلوا الطاقة اغيةمن نكتة بّل
ضى حال ، لتحقيق لّلنسجام مع مقتوأثرها النفسّي فيه، وقدرهتا على بناء السياق اخِلطايب

، فهدفت دراستنا تتبع القوة االجنازيّة لألفعال  املخاطب من خّلل بنية لُغويّة  ُتشكل سياق النَّصِّ
، من ا احلجاجية االقناعيةوقوهت ،وقدرهتا التأثريية يف املتلقي ظات االستفهامّية ،الكّلمّية يف امللفو 

ل السياق من خّل   خّلل كشف املغزى االستفهامّي اّلذي أراده املتكلم جبعل جَتاُهل الَعاِرِف 
 . االقناعيةاالستفهامّي      حاضنة للوظيفة احِلَجاجّية 

 من خّلل صدية البناء االستفهامّي يف النَّّص الُقرآينّ وسعينا يف هذا البحث للوقوف على مق
يفة ، وكشف أثر هذه البنية يف حتقيق اإلقناع احِلَجاجّي اّلذي يَ ْعيِن تلك الوظالعاف ظاهرة جَتاُهل

، فالسؤال يف قى عليهلالتأثريية اّليت تدفع املتلقي هبذا البناء اخِلطايب إىل الّتأثر واختاذ موقف ممّا يُ 
، عليه ضل الَعاِرِف ال يهدف للحصول على إجابة، بل يطمح للحصول على موقف ممّا يُ ْعرَ جَتاهُ 

 واستمالة املخاطب انطّلقاً من اسرتاتيجية املقصدية وتوافقها مع مقام اخِلطاب.
ل عملية الوصف ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد اتبعنا املنهج الوصفّي التحليلّي، من خّل

 ،موضوعية ووضع مّلحظات ،ةفتحديد املشكلة ضمن جمتمع الدراسة الُقرآنيّ  ،والتحليل للظواهر
د واالستنباط ،كما أنَّ التحليلّي يعتمد على حماور التفسري والنقووصف النتائج وحتليلها وتفسريها

بتحليل ظاهرة جَتاُهل الَعاِرِف للوقوف على أسباب استخدام هذه الظاهرة يف النَّّص الُقرآيّن، 
هادف  عميمها من خّلل وصف كمي، واستخّلص النتائج لُيَسار إىل تريزمات املسرية هلاكواملي

 . هلا
رة جَتاُهل ، فقد وقع بني يدينا حبثني سابقني تناوال ظاه يكن حبثنا البكر يف هذا اجملالومل

  " جَتاُهل  ، خاّصة حبث أمساء سعود الدهام املوسوم ب واستفدنا منهما الَعاِرِف يف النَّّص الُقرآينّ 
 ،حلسنة يف عرض املوضوعوطريقته ا " لقربه من حبثنا خاّصة يف اجلانب التداويّل،    قراءة تداوليةالَعارِفِ 

تداولية لبناء جتاهل فة ال، والوظيوحبثها يف مقصدية االستفهام ،وربطه باملناهج النقدية احلديثة
ن " جَتاُهل ، بعنواورسندي ومسية ترمحيوحممود خ ،ا البحث اآلخر فهو لشاكر العامري، أمالعارف
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الَعاِرِف يف القرآن الكرمي ، استعماالته وأغراضه البّلغية " وقد ساروا بالبحث على طريقة القدماء 
عاين ميف حتديد املعىن البّلغّي اّلذي خرج إليه االستفهام يف النَّّص الُقرآينّ ، فكان دراسة بّلغية لل

ه أقرب ونرى أنَّ  ،سري التنوير والتحرير البن عاشوركما أفدنا من تف  ،اليت خيرج إليها االستفهام
 .  التفاسري خدمة ملوضوعنا

، ففي ةولقد قسمنا دراستنا يف موضوعاهتا البحثية إىل مقدمة وعتبة وثّلثة مباحث وخات
دراسات هم الوأ ،واملنهج املتبع ،مهيته، وأومشكلة البحث ،عاملقدمة تناولنا دوافع اختيار املوضو 

 ، أما عتبة املصطلح فجعلناها مدخل للموضوع باحلديث عن عنوان ظاهرة جَتاُهل الَعاِرِف،السابقة
ه ، وإشكالية االسم عند القدماء خاّصة يف اخِلطاب الُقرآيّن، وتفسرينا هلذوموضعه يف علم البّلغة

، أما ونظرهتم له ماء القدماءعند العل التسمية ، وتناولنا يف املبحث األول تعريف جَتاُهل الَعاِرفِ 
ل املبحث الثاين فجاء يف مطلبني حتدثنا يف املطلب األول عن تعريف علماء البّلغة احملدثني لَتجاهُ 

الَعاِرِف، يف حني عمدنا يف املطلب الثاين للمقاربة بني جَتاُهل الَعاِرِف والدراسات األسلوبية 
لعّلقة بينه وبني ا ا، وكشفنبالتداولية جَتاُهل الَعاِرفِ  ، كما ربطنااالنزياحاحلديثة خاّصة املفارقة و 

اِرِف ، ويف املبحث الثالث عرضنا طائفة من النماذج التطبيقية لتوظيف جَتاُهل العَ مفهوم املقصدية
يف النَّّص الُقرآيّن وحللناها وفق رؤية ِحَجاجّية إلظهار مجاليات توظيفه للغايات اإلقناعّية وما له 

ج لي يف بناء السياق النَّّصي يف اخِلطاب، وختمنا الدراسة خباتة عرضنا فيها أهم نتائمن أثر تواص
 . خرجت هبا دراستنا الدراسة والتوصيات اّليت

 : عتبة املصطلح
ني فنون البّلغة ب يُعد مصطلح جَتاُهل الَعاِرِف من املصطلحات البّلغية اإلشكالية؛ لتنقله

، صدا من مقاصدهاتعارة فاعتربوه مق؛ الرتباطه باالسفوقع مرة يف دائرة علم البيان ،وتنازعها حوله
لم املعاين فدرس ضمن ، ومرة يف عللمبالغة يف املعىنوناتج عن شدة الشبه بني املشبه باملشبه به 

باره لم البديع باعت، وأخرى يف عوحقيقة االستفهام ، واعتماده على الرتكيب االستفهاميّ ليهاملسند إ
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قة بينه ، على أنَّ مسبار إحّلله يف هذه املباحث يكون حبسب تفسرينا للعّلالكّلم من حمسنات
م ، ونرى أنَّه أقرب لعلم املعاين الرتباطه بالقوة االجنازية لفعل الكّلوبني مقتضى حال املخاطب

 .سيق من أجله االستفهامّي، وطبيعة الغرض اّلذي
ددت تسمياته من منطلقات جدلية وعقائدية، ذلك أن كما ثارت حوله جدلية االسم وتع

من مرجعية عقائدية  ،ةبعض النقاد يتحسس من اطّلق تسميه جَتاُهل الَعاِرِف على األسئلة الُقرآنيّ 
ه ؛ ألن هللا ال ميكن أن يصف نفس( على هللا تعاىل شأنهجَتاُهلطّلق مصطلح )بإنكارهم إ

ما حتمله و  د على املعىن املعجمي والداليل للفظة جَتاُهلبالَتجاُهل، ومن اعتقد هبذا األمر اعتم
من  ، ونرى أن التسمية أبعدن يكون به جهل( من معىن التظاهر باجلهل دون أصيغة )تفاعل

، وال تقتصر على التظاهر باجلهل يف معناها الضيق بل هو قائم يف معناها املعجمي أو الداليل
ية حبمل حلجج شبة املنطقية من خّلل وظيفة اإلقتناع التصديقاعتقادنا على القيمة احِلَجاجّية يف ا

املتلقي على التصديق، بواسطة نسق استداليل برهاين مينح املتلقي فرصة استخّلص النتائج، 
فَتجاُهل الَعاِرِف يف حقيقته حجج ليست منطقية خالصة ،ولكنها تقوم على مبدأ منطقي استنادا 

 .على قضيتني متناقضتني يشتمل اخِلطاب على التناقض وعدم االتفاق عندما
لم من سالَعاِرِف( أيضا مل ين مفهوم )جَتاُهل( مثار خّلف يف التسمية فإذا كان مفهوم )وإ

مسا ( وال يقال )يعرف( وال )عارف( ال ايعلم"يقال يف الباري عز وجل )؛ ألنه املّلحظة املنهجية
لون يف ون يف العلم وتكون يف الظن، وأيضا يقو ، فّل يقال إن هللا عارف ألن املعرفة تكوال خربا

املعرفة بالنسبة لوصف هللا هبا )استكشاف ما بعد اللبس( وهللا تعاىل مل يتقدم علمه لبس، وهلذا 
، كل هذه اجلدليات يف العنوان ( ۵۲م: ۵۱۰۲)الدهام، ال يطلق عليه عارف، وإمنا يقال عامل"

تشكك( هذا الفن فاطلقوا عليه )ال قق غاياتجعلت العلماء يفكرون يف تسميه اصطّلحية حت
، وذهب امحد مطلوب إىل ( وكذلك )سوق املعلوم مساق غريه(الَتجاُهلو)إرخاء العنان( و)

علوم مساق مل" وظل مصطلح )جتاهل العارف( دائراً يف الكتب يف حني أنَّ اإلعنات وسوق االقول
 لعزيز"تأدباً عند التعرض آليات الكتاب ا، وإن كانت تسمية السكاكي أكثر غريه مل حيتّل مكانا
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ظاهر ن الت، وسنعتمد يف دراستنا مصطلح " جتاهل العارف " ؛ أل (۵/۰۱م: ۰۸۹۱)مطلوب، 
حقيق   لت، وغايتنا اجِلحاجّية كشف هذه املقصديّة اّليت ُوْظِفْت يف النَّصِّ باجلهل فيه يتم عن قصد

ة  . اإلفهام واإلقناع باحُلجَّ

 املبحث األول
 :عند العرب القدماء اُهل العجاِرفِ َتج 

من ؛ ألنه من ألطف أبواب البّلغة و ة يف تراثنا العريب جتاهل العارفدرس علماء البّلغ
حمسناهتا املعنوية اليت تكسب اخلطاب مجاليات أسلوبية، فهو مفهوم بديعي قدمي الظهور فابن 

يه لق عل، وأطالشعر دون غريه ه( أدخله يف باب حماسن الكّلم والشعر، وخّص ب296املعتز )ت 
ومنها فقال " ،هجَتاُهل الَعاِرِف " ومل يقدم تعريفا بّلغيا هلذا الفن، مكتفيا بضرب أمثلة علياسم "

وهو عنده من فنون البديع ، (62)ابن املعتز، د.ت:     أي حماسن الكّلم    جَتاُهل الَعاِرِف"
يع مساوق لفن ، أي أنَّ فّن البديشمل فنون البّلغةعتز مصطلح عام ، والبديع عند ابن املالفرعية

، لكن جتاهل ة، فالبديع يدل عنده على البّلغفنون البّلغة البّلغة، فهو مفهوم شامل يضم ُكلّ 
، بل يقع يف الطّبقة االعارف مل يقع يف طبقة الفنون البّلغية الرئيسة اليت جعلها مخسة عشرا فنّ 

وتأكيد املدح  ،، ومنها: االلتفات، وحسن اخلروجها حماسن الكّلمالثّانية الفرعية اليت أطلق علي
ن املعتز عندما ، وهذا يعين أن ابوالكنايةمبا يشبه الذم، وجتاهل العارف، واهلزل الذي يراد به اجلد، 

ه فن بّلغي مبصطلح ل قصد أنوضعه يف فنون البديع مل يقصد أنه فن بديعي مبصطلحنا املعاصر ب
ابن املعتز مل يعرفه إال أنه ربط جتاهل العارف باالستفهام اّلذي يتظاهر فيه  ، وإذا كانزمانه

 :ستفهم عدم علمه بأمر هو عامل به، كقول زهريامل
 وما أْدري وسوف إخاُل أْدري                أقوٌم آُل ِحْصٍن أْم ِنساءُ 

االنزياح عن اللغة جَتاُهل الَعاِرِف منط من أمناط ( ٣95وعّد أبو هّلل العسكري )ت
وتضاد عندما  ، وما بني هذه الثنائية الضدية من تناقضالستفهامّية مبزجه الّشك باليقنياالعتبارية ا
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ل الَعاِرِف ومزج الّشك باليقني، وجعله العسكري من فصول جَتاهُ (أطلق على هذا الفن تسمية 
وثّلثني بابا،  جعلها يف مخسةغة و ، والبديع عنده كما عند سابقيه يضم ُكّل فصول البّلالبديع

سكري، د.ت: )الع "ُيَشكُّ فيه ليزيد بذلك تأكيداً  إخراج ما يعرف صحتُه خَمْرَج مافتجاهل "
هامّية ، فإذا كانت مقصدية امللفوظات االستفك مسبارًا يف جَتاُهل الَعاِرفِ ، ليشكل الشّ (٣96

ذي يقوم ، خرج من باب جَتاُهل الَعاِرِف الّ احلقيقي وتيقن الّشك عند املتكلممبنية على الّشك 
بل وسيلة برهانّية  ،يف جَتاُهل الَعاِرِف غري حقيقي ، فالّشكِحَجاجّيةعلى تيقن انتفاء الّشك لغاية 

 ادعائّية تثبت النقيض وهو الّتيقن ضمن مقصدية ِحَجاجّية بعّلقات منطقية كما يف قول الشاعر:

 لنا               ليّلَى منكّن أم لَيلى من الَبَشر باهلل يا ظَبَ َيات القاِع قُانَ 
ّشك ، فأقام عّلقة منطقية مبزجه الاملتلقي بأن ليلى ذات مجال فاتن فأراد الشاعر إقناع

جبمال عيوهنا،  كان كثريا ما يعجب  املفتعل بالّتيقن الراسخ عنده بربطه بني مجال الظباء اّليت
التفكري، وتثل  ىتّلعب باملتلقي يف حماولة حلث املتلقي عل؛ للوقضيته املتمثلة جبمال حمبوبته

ية ظاهرها م، وتفسريه جدليا باالعتماد على السياق النَّّصي املبين على ُبىن استفهااملوقف ذهنياً 
 .الّشك وباطنها التيقن

وإذا كان العسكري مزج الّشك باليقني يف بناء جتاهل العارف يف صناعتيه ، فإن ابن رشيق 
 ،له مرادفاً " للتشكك" يف عمدته، وهو "من ُملح الشعر وطرف الكّلم( جع٤56واين )ت القري 

ب الشبهني قر ، وفائدته الدالة على سن موقع، خبّلف ما للغو واإلغراوله يف النفس حّلوة وح
، ونقل ابن األثري (2/1٤)القريواين، د.ت:  "، وال مييز أحدمها من اآلخرحّّت ال يفرق بينهما

، ليظهر (162)ابن األثري، د.ت:  ( ذات التعريف عن القريواين حتت باب التشكيك6٣6ت )
ة يف امللفوظات ، منتقّل بالطاقة احِلَجاجّية االقناعيالنفسية لبناء اخِلطاب التواصلي اهتماما بالدوافع

لتقريب ي اك ه، فالوظيفة التواصلية للتشكمن قوة اجنازية إىل باب التمثيل االستفهامّية وما فيها
ّلقة تشابه ، ، فالتشبيه يف جَتاُهل الَعاِرِف قائم على ُبىن تشابه عّلقة ال عبني املشبه واملشبه به

، فالشاعر بيهاتك العّلقة املضمرة بني التشفاالنشغال االستفهامّي يف جَتاُهل الَعاِرِف يهتم بتل
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، وبته وعيون الظباءعيون حمب ه بنييف البيت السابق حسب رؤية القريواين ال يهتم بعّلقة املشاب
بل يهتم بتشابه مكونات اجلمال بني الطرفني ويصل هلذه النتيجة االقناعية من خّلل ُبىن التشكك 

 . الرتكيب االستفهامي غري احلقيقي املفتعل عن طريق
ري املسند يف حديثه عن تنك ( االحنراف الّداليّل يف جَتاُهل الَعاِرفِ 626وبني السكاكي )ت 

، من  (192)السكاكي، د.ت:  ، وبنيَّ أمهية " باب الَتجاُهل يف البّلغة وإىل سحرها "إليه
ها مع املعىن عارض، فاللغة تنتج دواال متناقضة من خّلل تخّلل جَتاُهلك أمرا، واالنتقال إىل آخر

 لى تسميهّفظ ع، كما حتمن أجل إقامة احلجة الدامغة عليه؛ الستدراج املتلقي االعتباري للغة
)السكاكي،  "لق عليه "سوق املعلوم مساق غريه، وال أحب تسميته بالَتجاُهل، وأطجَتاُهل الَعاِرفِ 

، ورجح العلماء أنه أراد تنزيه هللا عز وجل دون أن يذكر لنا سبب كره التسمية ، (٤26د.ت: 
هُ إىل ان يوصف بَتجاُهل الَعاِرِف تأدبامن أ ، املرتبط مبقصدية ىنعلبديع املعنوي العائد إىل امل، وَضمَّ

 . االستفهام
( بني جَتاُهل الَعاِرِف والطاقة االستفهامّية والبيانية يف 656ت ومزج ابن فضل العلوّي )

علم إن شدة ، سؤال من ال يعرفه لياعر أو الناثر يسأل عن شيء يعرفهالش؛ ألن "الّتواصليّ النَّّص 
، فقد أهتّم العلوّي بعّلقة  (192د.ت: )فضل العلوي، "الشبه باملشبه قد أحدثت عنده ذلك

، حّّت ند املتكلمهذا الشبه من التباس ع، وما أحدثه القائم بني املتناسبنيالشبه لبيان شدة الشبه 
ى درجات املبالغة والتعظيم، صد أعل، وهو يف احلقيقة يقأنه خيلط بني املشبه واملشبه به يوهم املتلقي

شبه بني الل عما نعرف للمبالغة يف املعىن من ناحية شدة ( نسأففي قولنا )أأسد بدا أم رجل
، ي، جاعلني من تقنية الشبه يف جتاهلنا أداة إقناع بأن هذا الرجل قو الرجل واألسد يف القوة

 لعبة التغافل املقصودة، ملتلقي يففمفارقة الَتجاُهل قائمة على حلمة املشبه باملشبه به اّليت توقع ا
ناد، امسة للع( جَتاُهل الَعاِرِف من أبلغ فنون احلجاج احل62٤ت لماسي )يف املقابل اعترب السج

ذا النوع من َمقوٌل على ه رخاء العنان "والَتجاُهل عنده"" جَتاُهل الَعاِرِف وإوأطلق عليه تسميه
هل ، وقول جوهره هو إخراُج القوِل خَمرَج اجلمن التغاضي واملساحمة واجملاملة جهِة أن فيه ضرباً 
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السجلماسي، ) "قة لضرب من املساحمة وحسم العنادُده َمْورَِد التشكيك يف اللفظ دون احلقيوإيرا
 .ذا الفن من خصائص جدلية اقناعّية، ملا يتمتع به ه (266د.ت: 

ياق يّة للسؤال ضمن الس( فريبط جَتاُهل الَعاِرِف ب الداللة التأثري 6٣٣أّما النويري )ت 
و املتكلم عما يعلمه حقيقة جَتاُهّل منه لُيخرج كّلمه خمرج املدح أ" سؤال ؛ ألن التجاهلاخِلطايبّ 

: ، وقال السكاكييرالذم أو ليدل على شدة التدله يف احلب أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو التقر 
ع جتاهل ، والنويري أرج(6/122)النويري، د.ت:  "ملعلوم مساق غريه لنكته كالتوبيخهو سوق ا

تم باملعىن للتأثري هت، تلك املباحث اليت ، فهو واقع يف مباحث النكتةكتةالعارف إىل موضوع الن
وعا من فس نطائفة من الكّلم تؤثر يف النالنكتة يف الدرس البّلغي يعين " ، ومفهوميف املتلقي

، (921م: 1991)درويش،  "الدقيقة اليت تستخرج بدقة النظر ، وهيالتأثري قبضا كان أو بسطا
ه أومأ إىل القوة ، وكأند طول تفكري يف غاياهتا السياقيةين يف النكت إال بعوال تقع هذه املعا

 .  الداللة السياقيةة احلقيقية إىلاالجنازية هلذه امللفوظات لينتقل االستفهام هبذه النكتة من الدالل
ن ، فجعله مني جَتاُهل الَعاِرِف واالستعارة( عّلقة ب6٤9وأقام حيىي بن محزة العلوّي )ت 

االدعائية ألنك " تسأل عن شيء تعلمه مومها أنك ال تعرفه وإمنا خاجلك فيه  صد االستعارةمقا
فيه الكّلم  ، يبلغرين وهو مقصد من مقاصد االستعارةالشك والريبة وشبهة عرضت بني املذكو 

، مربزا دور االستعارة  (12)محزة العلوي، د.ت:  الذروة العليا ، وحيله يف الفصاحة احملل األعلى"
ا هي اّدعاء مع"احِلَجاجّية مبا تتلكه من طاقة اقناعية من خّلل االدعاء؛ ألن  ىن االستعارة إمنَّ

ام التجاهل ( استفه1٣6وربط ابن حجة احلموي )ت ،  (٤٣6)اجلرجاين، د.ت: االسم للّشيء "
هم أّن شّدة الشبه ، ليو ال يعلمه كلم عّما يعلمه سؤال من؛ ألنه " سؤال املتباملبالغة يف التشبيه

إن كان الواقع بني املتناسبني أحدثت عنده التباس املشبه باملشبه به، وفائدته املبالغة يف املعىن، ف
جة )ابن ح السؤال عن الشيء الذي يعرفه املتكلم خاليا من الشبه مل يكن من هذا الباب"

يه فقط بل تشبهل ومل يقتصرها على ال، إال أنه توسع يف مادة التجا(2/299م: 2225احلموي، 
ق ، وهي عنده )الفائدة( أي الغاية من توظيف جتاهل العارف ودورها يف حتقيحبث عّلقته بالنكتة
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( يف معاهده رأي السكاكي  96٣وأيد عبد الرحيم العباسي ) ت، اإلفهام الذي يقود إىل االقتناع
اكي سوق ومساه السكالَعاِرِف فقال: " ُهليف اطّلق تسمية سوق املعلوم مساق غريه على جَتا

واهد على هذه النكتة حنو ، وذكر ش (٣/16٣)العباسي، د.ت:  املعلوم مساق غريه لنكتة "
 .التوبيخ، واملبالغة يف املدح، والتدله يف احلب

 املبحث الثاين
اُهل العجاِرِف عند احملدثني  :املطلب األول : َتج

القدماء طى ، وساروا على خجتاهل العارف يف مصنفاهتم دثونتناول أكثر علماء البّلغة احمل
ومل يتوسعوا يف  ،بّلغية، ومل يأتوا جبديد يف دراساهتم هلذه الظاهر المن حيث التعريف واألمثلة

خاّصة  ديعوإن كانوا قد اتفقوا على ضمه إىل علم البوكان توظيفها يف مصنفاهتم خجوال،  ،تناوهلا
 .باب احملسنات املعنوية

وأشهر  ،طلوب قد أرّخ هلذا الفن يف معجمه، واستعرض تاريخ بداياته األوىلد أمحد مفنج
اليت  تسميات، وأثبت أشهر الهتم ودعمها باألمثلة ووازن بينهاالقدماء الذين عرفوه وحلل تعريفا

ولعل قوله "تسميته بالتجاهل ب، وعلل سبب احتجاج السكاكي على أطلقها علماء البّلغة عليه
على تعليل  ، معتمدا(2/٣6)مطلوب، د.ت:  "ذلك هو تعظيم كتاب هللا واحرتامهإىل الدافع 

، كما فّرق مطلوب بني جتاهل العارف وبني مفهوم اإلعنات الذي أطلقه ابن األثري هلذا الفن
 "عارف شيء آخرال؛ ألن اإلعنات " لزوم ما ال يلزم وجتاهل صري يف حتبريه على جتاهل العارفامل

، وأرجع سبب جعل جتاهل العارف عند العلوّي من مقاصد االستعارة (2/٣9)مطلوب، د.ت: 
كثر أ ل العارف، وخلص إىل أن تسميه جتاهتشبيه والتباس املشبه باملشبه بهألنه يقوم على ال

 . ا يف الكتب البّلغيةانتشارً 
ية إىل " املبالغة طابوبنّي أمحد مصطفى املراغي الغرض من توظيف هذا الفن يف السياقات اخل

، واكتفى بتعريفه بأنه (٣2٤)املراغي، د.ت:  "املراد من ذم أو مدح أو حنو ذلك يف إفادة املعىن
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ه ، يف املقابل ربط فضل حسن عباس هذاق غريه، وربط هذا السوق بالنكتةسوق املعلوم مس
عية بدياحملسنات ال، ويرى عباس أن جتاهل العارف من ت أو األغراض مبا يقتضيها املقامالنك

، وبعضا هوإن كان كثري منها ال فائدة في ،فقد ذكروا كثريا من هذه احملسنات" الثانوية األقل شئنا
ارف فتجاهل الع (292م: 2222)حسن عباس،  "يف بعضه اآلخر، وثالث فيه تكلف متداخل

واحلق أن  "املعايناهل العارف أقرب إىل علم ، بل يرى أن جتعنده قريب من األسلوب احلكيم
حسن ) ، فهو إىل أبوابه أقرب ومبوضوعه ألصق"حريُّ به أن يكون يف علم املعاينهذا الضرب 

 امره إىل عّلقة التجاهل باالستفه،  أما أمحد اهلامشي فقد أشار يف جواه(29٣م: 2222عباس، 
، وجعلت أنعام (٣22)اهلامشي، د.ت:  "ما يعلمه حقيقة جتاهّل منه لنكتهفهو سؤال املتكلم ع"

فهو "استفهام  ةعّكاوي جتاهل العارف يف مفصلها من مباحث االستفهام الذي خيرج ملعان بّلغي
ها يصطنع فيجاهل العارف عن احملدثني مظاهر "ولت (126م: 1996)عكاوي،  "العامل املتجاهل

قيقة أن السؤال حلوا، ويوهم بأن السؤال لّلستفسار فا غري املوقف احلقيقي يف الظاهرالقائل موق
  .(15م: 222٣)ديب،  ، وواقع احلال أنه يعرف احلقيقة."تظاهر باجلهل

قدية ن وجند دراسات حبثية معاصرة رائدة يف تناوهلا املتخصص لتجاهل العارف من زاوية رؤية
ان احثة أمساء الدهام جاءت بعنو ، ومن أهّم هذه الدراسات دراسة للبجديدة، وطرح بّلغي متميز

، إلضايف للعنوانلرتكييب ا، حللت فيها الثنائية الضدية للمكون االعارف      قراءة تداولية()جتاهل 
مقاربة  ، وقدمت(عامل)وخلصت إىل أنه ال يطلق على هللا سبحانه )عارف( بل يطلق عليه 

و ، أّما اجلديد الذي جاءت به فهل العارف عند أشهر علماء البّلغةاصطّلحية لتعريف جتاه
، راف الداليلنتاج املفارقة واالحنل العارف باملفارقة اللغوية اليت يتم من خّلهلا إدراك إربط جتاه

مبا حتدثه من متناقضات متعارضة لتكون مجاليات لفظية تؤدي إىل حدوث التناقض والتضاد يف 
أو حثه على  ،عتاد من أجل التشويش على املتلقيبنية القول وتغيري منطق املعىن عن وجهه امل

ة عليه ،كما (66م: 2215)الدهام،  التفكري وحتفيز حواسه اإلدراكّية ليتم استدراجه وإقامة احُلجَّ
 ، لتصل إىل أن جتاهل العارف فّن قائم على اخلطابلتداويّل لتجاهل العارفحبثت الُبعد ا



اُهل العجاِرِف...املقصدیة االستفهامّیة يف النَّّص الُقرآينّ     الدكتور هاين یوسف أبو غلیون                  )قراءة ِحججاجّیة(َتج

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:      02-1133      2222 -1(9)مارس  -كابل-ةبحوث الخّل

 
 

لسائل ا االستفهامي الذي إطاره الداليل قائم على أن املخاِطب يريد املخاَطب أمراً مل يستقر عند
جبعل االستفهام استخبارا الحتضان اخلطاب اإلخباري معلومات ومضامني زمانية أو مكانية أو 

ذه املعلومات خلاّصة هبحالية يبحث الرتكيب االستفهامي عن كشفها واستظهارها بتقنياته ا
ققها القوة ، ودعت إىل قراءة جتاهل العارف قراءة تداولية تظهر األفعال االجنازية اليت حتالداللّية

اهل العاف ، فالعدول احلاصل يف البنية االستفهامية إىل بنية جتاالستفهامية من التقرير والتوبيخ
اس ، كما اهتمت باملقصدية اليت تراها أسعلى بّلغة املخاِطب وفنية اخلطابتُعد عّلقة دالة 

ل عارف يدخجتاهل ال ؛ ألن بناءهلا من دور يف كشف مقاصد املتكلمعملية التواصل واإلبّلغ ملا 
ظرية الفعل ن، فالفعل االجنازي فيه يرتبط مبقصد املتكلم من خّلل يف نطاق التداولّية التواصلّية

 .(11-61م: 2215)الدهام،  الكّلمي
أّما حسني حممد زعطوط فقد درس يف حبثه )النكت البّلغية: مفاهيم وآليات( ظاهرة 

تخدام سك أن العديد من علماء البّلغة القدماء علل ا، ذلت البّلغية يف مسائل علم البّلغةالنك
ارد متفرقة و ، فدرس زعطوط مسائل النكتة البّلغية اليت جاءت شأسلوب جتاهل العارف لنكتة

لتفكري الرفيعة ا، ويرى أن النكتة " هي معىن مجيل استنبط بوجه من وجوه يف بطون كتب البّلغة
ن سواها من املعاين املتداولة ضمن علم البديع خاّصة ، فلذلك تيزت معانيها عمع مراعاة احلال
، وجتاهل العارف عنده مبحث من مباحث (6٤٣-6٤2م: 2216)زعطوط،  البديع املعنوّي "

، لوال لَّها َتسد َمسّدهكر دون أشياء كباب النكتة البّلغية اليت َتعين " أن يَ ْقِصَد املتكلُم شيئا بالذ 
هبا لكان  ، ولوال تلك النكتة اليت انفردّجح اختصاصه بالذكرء املقصود تُر نكتة يف ذلك الشي

  (.6٤٣م: 2216)زعطوط،  "غريه خطأ ظاهراً عند أهل النقد القصد إليه دون
 املطلب الثاين

اُهل   :العجاِرِف وصلته بالفنون احلدیثةَتج
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قرب ما يكون إىل أظاهرة املفارقة األسلوبية فهو" ويتقاطع جَتاُهل الَعاِرِف هبذه التعريفات مع
ي يدعي ، حيث كان سقراط يتبىن يف حماوراته صورة الرجل اّلذصطلح الغريب املفارقة السقراطيةامل

 "دون بهشكوك لديهم فيما ظلوا يعتق، هبدف إثارة الااجلهل بأشياء ال يفتأ يسأل اآلخرين عنه
طلب من ين شيئا آخر ويألن الباث يف املفارقة يقول شيئا بينما يع ؛(2٣)خالد سليمان، د.ت: 

املتلقي أن يفهم خّلف ما يقصد املتكلم جاعّل من املتلقي ضحية لذلك االستفهام الذي يوقعه 
نية مفارقة من خّلل ج ب؛ ألن جَتاُهل الَعاِرِف مبقصديته االستفهامية يُقصد إلنتا  لعبة الّشكيف

ا جند هلا ما يقارهبا يف ، لكننكتبنا البّلغية النقدية القدمية  ، فاملفارقة " هبذا مل ترد يفالتناقضات
 .(٤6)عبد احلليم، د.ت:  املعىن يف التشكيك وجَتاُهل الَعاِرِف"

مقصدية ثل وهنالك املعىن احلقيقي اّلذي مياِرِف على مقصدية االستفهام "يُبىن جَتاُهل العَ 
ها  فإذا توقف فك شفرة الرسالة احلرفية وتفسري  ، وهذه املقصدية ال يدركها املتلقي إال بعداملتكلم

املعىن املقصدي  ، وإذا ما جتاوز املعىن احلريف إىل فاملتلقي يغدو غري مدرك للمعىنعند املعىن احلريف
ثل ذهين ت، ولكن فهمه هذا جاء بعد رقة الناتج من جَتاُهل الَعاِرفِ فإنه يغدو فامها ملعىن املفا

تج ن، ونعين مبفهوم املقصدية أن يكون النَّّص امل(66)الدهام، د.ت:  ".وتفسريي لسياق النَّصّ 
ك ، فتجاهل العارف تقنية مقصودة جلأ املتكلم هلا لتحقيق الشّ مقصودا من املتكلم لغرض معني

عند املتلقي فيما يعتقد مما يرتتب عليه فهم قصد املتكلم ومن ّث ينقلنا هذا الفهم إىل اإلقناع 
( ذلك  )حنو النَّصِّ ة، فاملقصدية تعترب من معايريرح علينا وفق هذه التقنية اخِلطابيوالتسليم مبا يط

وظيفة ، لتقوم ببنائها النحو الذي يهتم بدراسة حنو اجلملة ال الكلمة من خّلل االنسجام يف
ن صور النَّصِّ من كون صورة ما م يءموقف منش، فاملقصدية هي "اخلطاباملعىن التواصلّي يف 

وبناء على ذلك  ،ا موضوعا للتوصل إىل غاية بعينهاقصد هبا أن تكون نّصا مسبوكا حمبوكاللغة 
، فالبناء االستفهامي (11)خليل، د.ت:  ال يكون من قبل النَّصِّ لغو الكّلم أو حشو الكّلم "

ام من ؛ إلحداث قضية إشكالية قتم بعبثية أو حشو بل يكون مقصودايف جتاهل العارف ال ي
له،  السياق إىل املقصد الذي يهدف تكلم ببناء جتاهل العارف للوصول عن طريق هذاأجلها امل
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تفهام، وما س، ومن هذه املقصدية تتشكل الطاقة احِلَجاجّية لّلوهو قائم على مقصدية االستفهام
 غالوربطه باالشت ،احِلَجاجّية لَتجاُهل الَعاِرفِ  ، وهو ما سنبين عليه نظرتنافيها من قوة إجنازيه

 . إلفهام واإلقناعوق اخِلطاب إىل ا، وما يرتتب عليه من قوة إجنازيه تساالستفهامّي ونظرية املساءلة
ّية اّليت وضعها جهذا االستفهام الَتجاُهلّي مرتبط جبانب من جوانبه بنظرية املساءلة احِلَجا

إن استعمال " :املساءلة جوهرا لفلسفته اللغوية، إذ يقول ، فقد جعل مايري من فكرة(مايري)ميشيل 
ني حول مضمونه متفق، قد نكون  إثارة االنتباه حول سؤال مفرتضاللغة     يف هناية املطاف     يعين

، (215)العشراوي، د.ت:  "نقطة انطّلق التواصل بني الناس، لكنه يشكل أو قد ال نكون
ة هو ذلك السؤال اّلذي يطرح ليثري إشكاال وهذا غاي مايريد فالسؤال يف البنية احِلَجاجّية عن

 يرى أن السؤال واجلواب يولدان النقاش بني" فمايريىل جَتاُهل الَعاِرِف، املتكلم من اللجوء إ
 . (1٣6م: 2215)بريم الراشىدي،  املتحاورين واّلذي بدوره ميثل احلجاج"

ملتلقي اواستفهام جَتاُهل الَعاِرِف يف بنائه احِلَجاجّي قائم على فكرة إحداث إشكال عند 
فقد أشارت سامية  ،حالة التَّفاعل والتَّواصل حوهلا، ليصل باملتلقي إىل حول قضية يطرحها املتكلم

أو بعبارة  لإشكال هو "الدريدّي ألمهية نظرية املساءلة يف العملية احِلَجاجّية فرتى أن أي سؤا
أخرى إّن السؤال واإلشكال يتماهيان فإذا بالسؤال حييل على صعوبة معرفية أو على ضرورة 

إن علم ، بل إن اجلواب حّّت و اال دعا املتلقي إىل اخّتاذ قراراختيار وإذا بالسائل مّت طرح سؤ 
جّية إذ ملّا  احِلَجا ، ومن  هنا ندرك أمهية املساءلة من الناحيةسؤال اّلذي هو مصدره يثري السؤالال

كان الكّلم إثارة السؤال أو استدعاء له فإنه يولد بالضرورة نقاشا ومن ُُثّة حجاجا فإذا الكّلم 
على هذا  ،يف ُكلِّ نوٍع من أنواع اخِلطاب واحلجاج متصّلن على حنو عميق وإذا باحلجاج ماثل

إعّلن  ل اإلثارة ودفع الغري إىل، إهنا وسيلة هامة من وسائرك خطورة طرح األسئلة يف اخِلطابند
، وألمهية السؤال يف اخِلطاب التواصلّي (1٤1، د.ت: سامية الدريدي) موقفة إزاء مشكل مطروح"

ما واالستفهام حبسب الغاية من طرحه، فنجد ابن وهب يفرق بينه فقد فرق العلماء بني السؤال
كون ومنه ي ،باسم االستفهامإن من االستفهام ما يكون سؤاال عما ال تعلمه لتعلمه فيخص إذ "
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)ابن "، فيسمى تقريرا، ومنه ما يكون ظاهره االستفهام ومعناه التوبيخسؤاال عما تعلمه ليقّر لك به
 .(9٤وهب، د.ت: 

بارا ليس استخ ، اّلذياحِلَجاجّي أو السؤال احِلَجاجيّ باالستفهام واهتمت التداولية احلديثة "
 "ن عوضا عن مجلة خربية تكون منفية، ويستخدم يف القرآوطلب جواب بل هو وسيلة حجاج

لذى   ،هام يف القرآن مظهر ِحَجاجّي مهم، ويرى عبد هللا صولة أن االستف(٤25)صولة، د.ت: 
، ت أو النفيافيها عنه مبجرد اإلثبَكثُر ورود االستفهام يف القرآن يف مواضع ميكن االستغناء 

ويرفض صولة أن " نقتصر يف تدبر أبعاد االستفهام احِلَجاجّي على ما قاله ديكرو وأسكمرب من 
أن االستفهام يأيت يف الكّلم إلجبار املخاطب على اإلجابة وفق ما يرمسه له بُعد االستفهام 

" لتفكري مجال االستفهام أنه حيتاج، ويرى أمحد بدوي سر (٤26)صولة، د.ت:  "تضائياالق
ولعل السر يف مجال أسلوب االستفهام والعدول إليه عن أسلوب النفي هو أن االستفهام يف أصل 
وضعه يتطلب جوابا حيتاج إىل تفكري، وملا كان املسؤول جييب بعد تفكري وروية عن هذا األسئلة 

تفهام تشويق وإثارة ساال، ويف إيراد ليه محّل على اإلقرار هبذا النفيبالنفي كان يف توجيه السؤال إ
، كما أن االستفهام  (121-126م: 2225)بدوي،  "لّلهتداء إىل معرفة وجه الصوابللتفكري 

ستقر " املخاطب على اإلقرار واالعرتاف بأمر قد اريا فإن وظيفته احِلَجاجّية حتملوإن كان تقري
عمد إىل إقرار اخلرب  يعنده فاالستفهام التقريري ال يطلب خربا وإن كان منطوقه استفسارا ومن ثُّ 

هام فيه إقرار هبذا لّلستف ، ُثّ إن العدول عن النفيخاطب حّت تعرتف به اعرتاف إثباتعلى امل
 (.21٤)العطار، د.ت:  "النفي

ويتقارب جَتاُهل الَعاِرِف مع املغالطة احِلَجاجّية عندما يكون السؤال ضمن سياق تداويّل 
خادع مر اّلذي دفع ابن األثري بتوظيف االستخدام املغالطي امل، األسخرية واالستهزاءقائم على ال

والتوجه حنو  ، وجند أن جَتاُهل الَعاِرِف يف ابتعاده عن املعىن احلريفللبّلغة ضمن باب االستدراج
كل السؤال الداللة يف هيهذه ة املغالطة الساخرة عندما تأيت "، وتتحقق داللالسخرية االستهزاء

، داللة السخرية أسلوبيا يف حتقيق ل هنا جاء يف سياق استهزائي ليمثل ضاغطا، فالسؤااألسلويب
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ألن السؤال  ؛داللة سياقية أخرى وهي االستهزاءفنخرج عن الداللة احلرفية على االستفهام إىل 
ا من ، وال شك أنه سيختلف عن غريهوسيلة لتمكني الغاية يف املغالطةيف املغالطات يكون 

 ش؛ ليصرف الطرف اآلخر من متابعة احلوار أو للتشويدوره املغالطي السياقات فقد مارس
 . (1٣9م: 2216)أمين مصطفى،  "لتشكيكه يف مدى بيان حجة اخلصم

وتربز أمهية السياق النَّصي يف حتديد القوة االجنازية ألفعال الكّلم يف اخلطاب االستفهامي 
لم عله يتقاطع من مباحث ع، مما جياحلال يف جتاهل العارف من خّلل داللة املقام ومقتضى

ّلم يف جتاهل العارف مقتضى احلال، على قاعدة لكل ؛ ألنه من الضروري أن يوافق الكاملعاين
ة اليت تقدممقام مقال ، عليه للمتلقي لّلقتناع مبا يعرض ، هذا التوافق يكون من دعمات احُلجَّ

ه البّلغة ، وهو ما اهتمت باحلجاجيّ  ي يف النَّصِّ حمققا االنسجام السياقّي يف اخلطاب االقناع
اجلديدة " بّلغة اخلطاب بأكمله مما يرتتب عليه أن تكون مّلحظة الوظيفة اليت يقوم هبا الشكل 

كل ذلك ميثل   ،اليت تتألف منه وتتّلقى مع غريه ، واألنساقلبّلغي والطريقة اليت يتولد عنهاا
)صّلح فضل،  " ية ووظائفها يف سياقاهتا املتعددةشرطا ضروريا لتعرف على أبنيته يف مناذجها الكل

اخلطاب  ، توصل، خاّصة إذا كانت هذه السياقات تقدم للمتلقي لنكتة بّلغية(152م: 1992
كون ، فبنية جتاهل العارف يف النَّصِّ احلجاجّي تتوافق مع املوقف التواصلّي لتُ إىل املقصدية منه

ياق النَّصّي احلجاجيّ   .السِّ

 :شواهد تطبیقیة: الثالثاملطلب 
ومن الشواهد التطبيقية على املقصديّة احلجاجّية بتوظيف جتاهل العارف يف اخلطاب القرآين 

َماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اَّللَُّ َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم َلَعَلٰى هُ ﴿  قوله تعاىل : َن السَّ ًدى َأْو يف ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِّ
ِبنٍي  ، واعتمد البناء احِلَجاجّي لَتجاُهل الَعاِرِف يف اجلملة (2٤ :، اآليةسورة سبأ) ﴾َضَّلٍل مُّ

ِبنيٍ ﴿اخلربية  بتوظيف تفهامّية ﴾ على املقدمة االسَوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم َلَعَلٰى ُهًدى َأْو يف َضَّلٍل مُّ
فاالستفهام مبن يف قوله  ،وللتنبيهامللفوظات االستفهامّية لتكون حُمركاً لعمليات االستدالل والربهنة 
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َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ : تعاىل َن السَّ ري ي الّرزق عن غ﴾ تثلت قوته االجنازية يف نفُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِّ
فقد محل هذا الفن البّلغّي طاقة ِحَجاجّية حتمل أبعادا ادعائية برُهانية إلثبات ناموس ربايّن ، هللا

 عز وجل وحده ، وإثبات أن هللاون هللا باطلة وال تستحق العبادة تُعبد من دبأن ُكلَّ اآلهلة اّليت
، فاحملاجج بدأ خطابه احِلَجاجّي بطرح سؤال مدخلي يثري إشكاال ترغيبياً من يستحق العبادة

االستمالة للفكرة  وحتقق ،يّة التالية له من منطلق إنساينّ حيقق إصغاء املتلقي للملفوظات اخلرب 
جابة وأثبت االستفهام للمتلقي أنَّ الّرزق ُكلَّه بيد هللا تعاىل وحده هلذا ذيل االستفهام بإ ،املطروحة

قدرة هللا تعاىل ، لّلذعان والتسليم باطف املتلقي طمعاً يف هذا الّرزقربانّية بصيغة األمر إلثارة عو 
 اّليت ال يشاركها هبا أحد من اإلهلة املزعومة. 

 يف البناء السياقّي ليّ بدور برُهايّن استداليّل من خّلل الّتساوق الَتجاهُ فَتجاُهل الَعاِرِف قام 
ة ، م يف شرك املغلوبيةية تُوقع اخلص، القائمة على ثنائية الّضديّة " إلبراز املقصد بطريقة خفللُحجَّ

وذلك برتديد حاليت الفريقني بني حالة هدى وحالة ضّلل ألن حالة ُكّل فريق ملا كانت على 
ائر بني د ، تعني أن أمر الضّلل واهلدىة احلق وعدمهامن حال الفريق اآلخر بَ نْي موافقالضد 

)ابن عاشور،  "املفيد للرتديد املنتزع من الّشك؛ ولذلك جيء حبرف )أو( احلالتني ال يعدواهنما
حِلَجاجّي ا، ويرى القرطيّب أنَّ أهل العربّية قد اختلفوا يف وجه دخول العامل (22/192د.ت: 

كّلم العرب   ، ولكن هذا يفعض حنويي البصرة ليس ذلك ألنه شك" فقال ب)أو( يف هذا املوضع
كاٌل على ، وال يكون فيه إشصاحبه : أحدنا ضاربعلى أنه هو املهتدي، وقد يقول الرجل لعبده

، وإذا كان ظاهر اخِلطاب الربايّن  (19/21٤)الطربي، د.ت:  السامع أنَّ املوىل هو الضارب "
املقابل هم على  ، ويفبأنه على هدى من هللا أو يف ضّللر الرسول الكرمي خماطبا املشركني يُظه

، إال انَّ مقصدية اخِلطاب تظهر أن الرسول ميزج الشك باليقني لنفي املشكوك هدى أو يف ضّلل
ة اإلفهام ر فيه وإقرار املتيقن منه من خّلل ثنائية الضدية يف جَتاُهل الَعاِرِف لنقل املتلقي إىل دائ

،  يف ضّللة االقتناع بأن املشركني، ومن ُثّ إىل دائر نبياء ومن يتبعهم على هدى رباينّ بأنَّ األ
للوصول به إىل أعلى مراتب التسليم واإلذعان احِلَجاجّي بأنَّ الرسول الكرمي على هدى وأنَّ 



اُهل العجاِرِف...املقصدیة االستفهامّیة يف النَّّص الُقرآينّ     الدكتور هاين یوسف أبو غلیون                  )قراءة ِحججاجّیة(َتج

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:      08-1133      2222 -1(9)مارس  -كابل-ةبحوث الخّل

 
 

 احلقائق بذكر اثلة يفاملشركني يف ضّلل مبني بعد أن مهد هلذه النتيجة مبنطلقات ِحَجاجّية م
ة ذا االستدالل الربهايّن ، فوقع هبأنَّ ال منعم عليه غري هللا بعض نعم هللا على اإلنسان وتقدمي احُلجَّ

ل التأثري يف سياق ع" فاملتكلم احملاجج ال ميارس فف جَتاُهل الَعاِرِف هلذه الغايةاحِلَجاجّي بتوظي
يقوم  ،اعّي بناء على تصوره ملخاطب حمدداجتم ، وإمنا حياجج يف سياق إنساينّ مطلق أو جمرد
طيب وفق تنوع ، فتنوعت الظاهر احِلَجاجّية اّليت يظهر هبا اخلوالتحكم يف بناء اهلويةبتوجيه احلوار 

لم ، ووفق تنوع واختّلف أغراض املتكخاطب وارائه وردود أفعاله من جهةاختّلف معتقدات امل
 .(119)مشبال، د.ت:  من جهة ثانية "

ا أَْو ِإيَّاُكْم َوِإنَّ ﴿ "ظهرت مقصدية احلجاج يف قول هللا تعاىل على لسان الرسول الكرمي و 
ِبنٍي  مساحمة ، لكنه أخرج الكّلم فخرج الشك والَتجاُهل تغاضبا و ﴾َلَعَلٰى ُهًدى أَْو يف َضَّلٍل مُّ

قصد األغضاء لحلقيقة وليس فيه على احلقيقة شك وال ارتياب، فجاء الّشك يف اللفظ دون ا
، وبليغ نةالكّلم الرائق واملبالغة احلس، وهذا النوع من علم البيان وأساليب البديع من وحسم العناد

، فمسبار قبول ما (261-266)السجلماسي، د.ت:  احلجاج القاطع للنزاع واحلاسم للعناد"
ائدة للمتلقي اِرِف من فطرحه الرسول الكرمي واالقتناع به ظهر من خّلل ما حيمله بناء جَتاُهل العَ 

لقي ومنها " تالنابعة ممّا عرب عنه أرسطو من خصال اخلطيب اّليت حتقق التسليم مبا يطرح على امل
واّليت اتصف  ،ُهل الَعاِرِف تثلت يف حب اخلري، فالقوة االجنازية يف خطاب جَتاأي حب اخلري الرب

لمتلقي ، فهي دعوة من الرسول له فاسدومقابل دالل أن فكره صحيح،هبا الرسول ممّا دّل باالست
لمشركني ، كما برز يف البناء الَتجاُهلي لالطرح لتحقق أعلى مراتب اإلقناع للتأمل يف صدق هذا

 على دحض ، فعمل جَتاُهل الَعاِرفِ على مقارنة أصنامهم باهلل تعاىل املغالطة االستداللية القائمة
 .   نة الفاسدة اّليت تبناها املشركو هذه املغالط

إشكال عند  ثووظف النَّّص الُقرآيّن جَتاُهل الَعاِرِف املبين على الوظيفة االستفهامّية إلحدا
، فامللفوظات (16: سورة طه ، اآلية) ﴾َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسٰى ﴿  :املتلقي، فقال تعاىل

االستفهامّية خرجت عن وظيفة االستفهام احلقيقي بطلب العلم بأمر جيهله السائل إىل جَتاُهل 
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ها م لنكتة بّلغية يكشف عن" اّلذي ال يهدف إىل حصول على إجابة وإمنا يستفهالَعاِرفِ 
ءة حرفية قراال يقوم ب ، وهذا يتطلب من املخاَطب أنالسياق، فيهدف إىل حتقيق أفعال إجنازيه

، وهذا ما حاول سيدنا موسى القيام به فقد فهم أن السؤال (69)الدهام، د.ت:  "للملفوظات
ها ، فكان جوابه عن ماهيتاهرة بل هو عن أمر غريب يف شأهنالن يكون عن ماهية العصا الظ

 هواستعماالهتا فأجاب بأهنا عصا وأدرك أن املقصود أبعد من ذلك فاسرتسل باحلديث عن استعمال
َها َوأَُهشُّ هِبَا َعَلٰى َغَنِمي َويلَ ِفيَها َمآِرُب ُأخْ ﴿ هلا بقوله  أُ َعَلي ْ سورة ) ﴾َرٰى قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّ

انية ا معجزة رب، ومع هذا مل خيطر ببال سيدنا موسى أن تكون هذه العص(19     11طه ، اآلية 
الق ُكلَّ ألنه خ؛ السؤال وينتظر من موسى اإلجابة ومل يوجه هللا تعاىل شأنه ،ال تدركها العقول

لُقرآيّن إىل ، فعمد النَّّص الم تكون العصا قبل أن ينبت شجرها، فهو اّلذي يعشيٍء والعامل به
حقيق مقصديّة خطابّية ؛ لتناسب ومقتضى حال املقام اخِلطايبالَتجاُهل للتأثري يف املخاَطب مبا يت

إلقناع املتلقي  مقصديّة يسعى، وما حيمله من  ُبىن جَتاُهل الَعاِرفِ ّي يفهي مسة اخِلطاب احِلَجاج
ن ، فاملقصديّة هي الغرض االمسى يف بنية جَتاُهل الَعاِرِف القائمة على االستفهام اليت تتحقق مهبا

خّلل قوة األفعال الكّلمية ومقصديتها االجنازية ، فالفعل االجنازي اّلذي حققه فعل الكّلم 
 ّي يف هذه اآلية هو التقرير عن طريق الفعل االجنازي التقريري الناتج من القول.االستفهام

، أي  واصلّيةنطاق الّتداولّية التّ " وانطّلقا من مقصديّة االستفهام يدخل جَتاُهل الَعاِرِف يف
م فعل  الستفها، فيكون اريد املتكلم إيصاهلا إىل املتلقيكّلم مرسل حيمل مقصدا ومعىن وفائدة ي

ة املقام ، ال يتحدد إال مبعرفد ذلك يعد فعّل كّلميا غري مباشر، وما خيرج إليه بعم مباشركّل
ع ا املعني وخمتلف املّلبسات املرتبطة بعّلقة املخاِطب باملخاَطب وعّلقة احلدث بسائر األوض

دنا سي ىر ، فأراد هللا تعاىل من هذا السؤال أن يُ (11)الدهام، د.ت:  "اخلاّصة والعامة اّليت تكتنفه
و إال  ، فَتجاُهل الَعاِرِف ما هالرسل من خّلل املعجزات العظيمة موسى كيفية االستدالل على

، عنه قبل أن يريه خوارق قدرة هللا، وإبعاد الّشك م مرسل محل مقصدية " تثبيت موسىكّل
حلّية هي ا، حّّت إذا انقلبت حية مل يشك يف أّن تلك  عن العصا ليوقن أنه ممسك بعصافسأله هللا
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تفهام أنه ر االس، فظاهتعمل يف حتقيق حقيقة املسؤول عنه، فاالستفهام مساّليت كانت عصاه
ّص الُقرآيّن ، فوظف النَّ (225-16/22٤)ابن عاشور،د.ت:  "سؤال عن شيء أشري إليه

وهي  ة، فالقوة االجنازية لفعل الكّلم تثلت يف مقصدية التقرير لفائدة ِحَجاجيّ االستفهام للتقرير
يقة تلك فهام سيدنا موسى حق، فتم إاره بلسانه بأن ما حيمل إمنا عصااعرتاف سيدنا موسى وإقر 

 عندما ، لينتقل اخِلطاب احِلَجاجّي بعد حتقق اإلفهام إىل مرحلة االقتناع بالتيقن من قدرة هللاالعصا
ى هي موسرير األمر حّت يقول مقصود السؤال تق، ويتضح أن "حول تلك العصا إىل أفعى

ة عليه بعدما اعرتف، وإاّل فقد علم هللاُ ما هي يف األزل"عصاي القرطيب، د.ت: ) ؛ لُِيثبت احُلجَّ
، طاب الرباينُكلِّ متلٍق كوين للخ؛ ليتحقق اإلذعان والتسليم بقدرة هللا عند موسى وعند  (1٤/٤1

 .أن هللا قادر على إحداث املعجزاتوالتسليم ب
اِرِف ي من خّلل التقرير ارتباطا وثيقا باملقصدية، فحقق جَتاُهل العَ كما ارتبط الفعل االجناز 

املقصدية من بناء  ، والغايةنَّّص القوة االجنازية التقريريةباالشتغال االستفهامّي احِلَجاجّي يف ال
جَتاُهل الَعاِرِف بإقرار سيدنا موسى بأنه حيمل عصا خدم املقصدية من إحداث املعجزات " 

 صدي إذن ووظيفته واالعرتاف به من قبل املتكلم يف االستفهام يعترب األثر السابقفاملظهر الق
على  قف، حيث نة االستدراج واحملاورة بصفة عامةلفعل النشاط احِلَجاجّي اّلذي يثري بني

، ليظهر لنا االستدراج من خّلل احملاورة بني (129)بلعلي، د.ت:  "امللفوظات احِلَجاجّية فيها
، لتحقق القصدية باستدراج املخاطب من خّلل آليات ووضعيات خاّصة موسى وسيدنا هللا تعاىل

لتصل به إىل الغاية االستنتاجية ، فكان جَتاُهل الَعاِرِف مقدمات ِحَجاجّية تصل باخِلطاب إىل 
 .ملية احِلَجاجّيةلتكون أساس الع النتيجة املقصودة خاّصة مع بروز سلطة املتكلم اخِلطابية بالسؤال

نَّّص احِلَجاجّي لوتظهر مقصدية االستفهام احِلَجاجّية يف بنية جَتاُهل الَعاِرِف كسمه بارزة يف ا
ُذوين َوأُ ﴿  :يف قوله تعاىل ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ نَْيِ ِمن ُدوِن َوِإْذ قَاَل اَّللَّ َي ِإهلَٰ مِّ

تكلِّم يف النَّّص احِلَجاجّي يهدف إىل إثبات  ؛ (116، اآلية : سورة املائدة) ﴾اَّللَِّ 
ُ

حة صِ ألنَّ امل
خالفة لهَمْقِصده احِلَجاجيّ 

ُ
اهلل عّز وجّل ، ف، ويف الوقت نفسه يعمل على دحض ُكّل اآلراء امل
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، ه إهلنيطلب من الناس اختاذه وأم قصد من الصيغة االستفهامّية نفي أن يكون سيدنا عيسى قد
هذه الفكرة ظهرت عند النَّّصارى بعد رفع سيدنا عيسى إىل السماء فهو براء منها ، فأراد ألن 

من خّلل  ه، ويدحض كل رأي ينادي هبا ويبطلبت أنَّ عيسى بريء من هذه القضيةهللا أن يث
وده يربز كأداة لغوية وفكرية تسمح باخّتاذ قرار يف ميدان يساملقصديّة احِلَجاجّية؛ ألن احلجاج "

 ؛ ذلك أن اخِلطاب احِلَجاجّي يتميز "بانضوائه (2٤)الدريدي، د.ت:  الّنزاع وتطغى عليه اجملادلة "
ة املضادة ة واحُلجَّ ة مضاّدة، على احُلجَّ ة تفرض ُحجَّ ة (٣1)مكناسي، د.ت:  "فُكّل ُحجَّ ، فحجَّ

ة املضادة جَّ من كفر من النَّّصارى أن سيدنا عيسى طلب منهم اختاذه وأمه اهلني ، فجاءت احلُ 
هلذا االدعاء عن طريق مقصدية االستفهام يف بنية جَتاُهل الَعاِرِف لتثبت كذبه وتدحض مزاعمه 

 وتبني أنَّ سيدنا عيسى يوم القيامة سيتربأ من هذا االدعاء .
خ من ادعى ذلك يمل يقل ذلك واملراد به توبه وتعاىل يعلم أنَّ سيدنا عيسى "فاهلل سبحان

، فاالستفهام (19٤)العلوي، د.ت:  "به، فهو سؤال مقرر ال سؤال مستخرب وتكذيب من قال
ريع من ، قوته اإللزامية تكمن يف توبيخ وتقوعيديف هذا اخِلطاب فعل كّلم إجنازي من أفعال ال

، "واختلف أهل التأويل يف معىن هذا السؤال وليس هو ل من النَّّصارى باختاذ عيسى إلهقا
عى : أنه سأله عن ذلك توبيخا ملن اداالستفهام على قولني: أحدمها إن خرج خمرجباستفهام و 

الثاين : قصد  ،لتكذيب، وأشد يف التوبيخ والتقريعذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ يف ا
، (1/٣21 )القرطيب، د.ت: "لسؤال تعريفه أن قومه غريوا بعده، وادعوا عليه ما مل يقلههبذا ا

ة من هذا االستفهام مل تكن موجه صراحة لسيدنا عيسى عما إذا قال هذا فاملقصدية االنزياحي
توعده يوم و  ، بل هي توبيخ ملن قال هبذا القول من النَّّصارىقول وينتظر منه النفي أو اإلجيابال

 .القيامة أمام اجلميع
االعتماد ب فِ ل الَعارِ االستفهامّية لَتجاهُ وتربز مقصدية التأثري واحلمل على االقتناع يف البنية 

َنبُِّئُكْم ِإَذا َوقَاَل اّلذيَن َكَفُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعَلٰى َرُجٍل ي ُ ﴿  :على ِحَجاجّية املغالطة، فيقول تعاىل
حجاجاً ، فما املغالطة إال " (6، اآلية : سورة سبأ) ﴾ُمزِّقْ ُتْم ُكلَّ مُمَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ 
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ىن ، لكن عند تأمله من جهة اللفظ أو املعلعارض اّلذي يوظفه حجاجاً صحيحاً فاسداً، يعتقد ا
)صديقي، د.ت:  "تغليطأو التدليل نكتشف أنه يفتقد للحجية الرصينة وأن غايته التمويه وال

والتعجب  ،الدعوة احملمديّة واالستخفاف هبا، فهدف املشركون إىل االستدالل على ضعف (256
يسألون عن و  ، فلجأ املشركون إىل القادمني ملكةإميانّية ودعوة توحيد هلل عتقداتممّا حتمل من م

، فردوا عليهم خبطاب ِحَجاجّي مغالطي يظهر االستغراب ممّا يقول صاحب الدعوة اجلديدة
هدفة ، معتمدين يف جناح حجاجهم أن الفئة املستالنيب بأهنا أعجوبة وحُمال صحتهاويظهر دعوة 

 .تقي بالرسول عليه الصّلة والسّلماجّي مل تلمن هذا البناء احِلجَ 
د تظاهر أهل قريش ، فق﴾َهْل َنُدلُُّكْم َعَلٰى َرُجٍل ﴿ وظهر جَتاُهل الَعاِرِف يف قول املشركني 

 ،هقه وشهادهتم حبسن أخّلقه وأمانتبصاحب الدعوة، مع علمهم به ومعرفتهم بصد لهمجبه
ضرب فإن ما حيمل من أفكار ال قيمة هلا وهي أقرب ل ، وبالتايللكنهم تعمدوا جَتاُهل قدره بينهم

من اجلنون ال تستحق عناء البحث عن قائلها واالستماع له، فشكلت مغالطة اخِلطاب بنية 
إن التضليل واخلداع واحلجاج الفاسد، "ف قصدية عند ُمنتج هذا اخِلطاب لغاية عرضية هبدف

: وهلمنباؤه بالبعث شائعا عندهم، فما معىن قوكان إ ،ن رسول هللا مشهورا علما يف قريش: كاقلت
هول يف ، كما يدل على جمه هلم وعرضوا عليهم الداللة عليههل ندلكم على رجل ينبئكم فنكرو 

خمشري، د.ت: )الز  "انوا يقصدون بذلك اهلزؤ والسخرية، مَتجاُهلني به وبأمره: كهول. قلتأمر جم
لبحث يف الى ِحَجاجّية املغالطة عن طريق "عفاعتمد االستدالل يف جَتاُهل الَعاِرِف  (169

األشخاص، ألنه كلما ركز حتليلنا على األشخاص دون األفكار، جترحيا وسخرية وتنقيصا دخلنا 
، (256)صديقي، د.ت:  غمار املغالطة وكل هذا تنصل من عبء التدليل الضروري يف احلجاج"

قري من شأن وته االجنازية السخرية والتحفمقصدية جَتاُهل الَعاِرِف كشفت عن فعل كّلم إجنازي ق
 .ى مقدمات فاسدة الستمالة املخاطبالرسول من خّلل استدالل مغالطي قائم عل

وكشفت مقصدية االستفهام يف بنية جَتاُهل الَعاِرِف عن مكنونات النفس اإلنسانية ودوافعا 
نَّا َواِحدً فَ َقاُلوا أَبَ ﴿ : ت التعصب خلطأ رأيها كما يف قولهاإلحلادية ومربرا ا ن َّتَِّبُعُه ِإنَّا ِإًذا لَِّفي َشرًا مِّ
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 ،دنا صاحل طرائق إنذار هللا للناس، فَتجاُهل قوم سي(2٤، اآلية : سورة القمر) ﴾َضَّلٍل َوُسُعٍر 
تهم من خّلل األمم ، مع معرفالعّلقة اّليت تربط املرسل بقومه، و لناسوختريه ملن حيمل رسالة هللا ل

لَعاِرِف فعل  جاُهل ا، فتَ من البشر ليبلغ رسالة هللا للناسالسابقة أن الرسول خيتار من قومه ويكون 
، ثلهمرسل هللا إىل الناس َبشراً م، تكمن قوته يف اإلنكار، فقد أنكروا أن يكّلم إجنازي إنكاري

ظهرت ، فاملّلئكة أو غريها من املخلوقات نوأقاموا استدالل مغالطة فاسد بأن يكون الرسول م
حِلَجاجّي ، كما اعتمدوا يف بنائهم اّلل استفهامية جَتاُهل الَعاِرفِ مقصدية ُمنتج اخِلطاب من خ

اللّية  تربط بنياحِلَجاجّية التأييدية ؛ ألهنا "على قوة الرابط احِلَجاجّي ) إذا ( وطاقته  الوحدات الدَّ
ياق ة احِلَجاجّيةتنتمي إىل نفس الفئاّليت  ّلذي تشغله الوحدات ا، فما هو واقع بعدها ينتمي إىل السِّ

 (.59)مكناسي، د.ت:  "اّليت قبلها
ووظف النَّّص الُقرآيّن جَتاُهل الَعاِرِف توظيفا ِحَجاجّيا جدليا حلسم عناد املشركني يف أمر 

ٌر أَْم قَ ْوُم ت ُ ﴿ : الّدعوة اإلسّلمية يف قوله تعاىل ْم أَْهَلْكَناُهْم ِإن َُّهْم َكانُوا بٍَّع َواّلذيَن ِمْن قَ ْبِلهِ َأُهْم َخي ْ
ضل يهما أف، فاهلل سبحانه ال يسأل سؤال املستفهم عن أ(٣6، اآلية : سورة الدخان) ﴾جُمْرِِمنَي 

 ،قريرت، إمّنا محل هذا امللفوظ االستفهامّي قوة اجنازية تثلت يف اإلنكار والمشركو قريش أم قوم تبع
افتتح و  اإلقرار بأن قوم تبع خري منهم" ، ومن ناحية أخرىإنكار أن يكونوا خري من قوم تبع

الكّلم باالستفهام التقريري السرتعاء األمساع ملضمونه ألن كل أحد يعلم أن تُ بَّعاً ومن قبله من 
، فحقق االستفهام مقصدية (25/٣21)ابن عاشور، د.ت:  امللوك خري من هؤالء املشركني"

اُهل الَعاِرِف بأخذ اعرتافات من املشركني بأن قوم تبع كانوا أفضل منهم يف القوة واملنعة وأهنم جتَ 
لن يستطيعوا إنكار ذلك وعندما تتحقق غاية اإلفهام يكون من السهل إيقاعهم يف دائرة االقتناع 

ودوره يف  ة، من خّلل توظيف طاقة السؤال اإلقناعيذي أهلك قوم تبع قادر على هّلكهمبأن الّ 
شكالية املوقف إ، بل تثري حمورا جدليا يكشف ، فهي أسئلة ال تبحث عن أجوبةةالعملية احِلَجاجيّ 

 .  ومقصديّة املتكلم
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فالنَّّص "ويعتمد بناء جَتاُهل الَعاِرِف يف النَّّص الُقرآينّ احِلَجاجّي على مسه احملاورة أو التحاورية 
يّي يف جوهره ِحوار مع احِلَجاج تلقِّ

ُ
س النَّصّ  ، ِحوار يقوم على عّلقة ماامل يهبني ُمؤسِّ ، بل  وُمتلقِّ

تل
ُ

ُس على إقناع امل ي الكويّنِ خاّصة يف ُنُصوٍص تتأسَّ تلقِّ
ُ

ي قد يطمح أحيانا إىل إقناع ما ُيَسمى بامل قِّ
الدريدي، ) ، واستبدال موقفه األصلي مبوقف آخر"نظر )ما( ومحله على تغيري وضعهبوجهة 

نَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ : ﴿ ، كما يف قوله تعاىل(21ت: د. ، اآلية : ورة القيامةس) ﴾يَ ُقوُل اإْلِ
ن خّلل العملية م قوة إجنازيه، التمين﴾ حيمل أَْيَن اْلَمَفرُّ ﴿ ، فالفعل الكّلمي االستفهام يف (12

ما حتمله من طاقة اخلاص أو الكوين و التفاعلية احلواية يف البنية اخِلطابية بني املتكلم واملتلقي 
 .هانيةادعائية بر 

وظهرت املقصدية االستداللية لَتجاُهل الَعاِرِف أو إلرخاء العنان يف إثبات اإلعجاز الُقرآيّن 
ْثلِ : ﴿ قوله تعاىلوحتدي البشر يف   سورة  هود،) ﴾ِه ُمْفتَ َريَاتٍ أَْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ رَاُه  ُقْل فَْأتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر مِّ

لإلضراب اّليت  (ابية فهي" منقطعة مبعىن )بل( اإلضر خّلل االستفهام املقدر بعد )أم ، من (1٣اآلية 
 ،هام فتقدر بعدها مهزة االستفهام( خمتصة باالستفلّلنتقال من غرض إىل آخر، إاّل أن )أم

  (.12/19م: 191٤)ابن عاشور،  : بل أيقولون افرتاه "والتقدير
هام به عن ما يكون " االستفالعارف يف السياق القرآين ملقصدية التعجب عندويقع جتاهل 

ر، لداللة كت عن األخ، وللمتكلم أن ينطق بإحدامها ويساحدامها واقع، واألخر غري واقع :شيئني
نَّا َواِحًدا : ﴿ ،كما يف قوله تعاىل (52)ابن أيب االصبع، د.ت:  "احلال عليه تَِّبُعُه ن َّ فَ َقاُلوا أََبَشرًا مِّ

فقوم سيدنا صاحل يستفهمون عن شيئني  ،(1٣، اآلية سورة  هود) ﴾ا ِإًذا لَِّفي َضَّلٍل َوُسُعرٍ ِإنَّ 
ن ، والثاين غري الواقع هو استفهامهم عسول هلم من البشر مثلهم وهو واقعاألول سبب إرسال ر 

 ،فنطقوا باألول وسكتوا عن الثاين، ودّل السياق عليه ،عدم إرسال رسول هلم من املّلئكة سبب
فالوظيفة احلجاجية من هذا االستخدام تستثري املخيلة العقلية للمتلقي للربط بني حالة املشاهبة 

فار ، وللداللة على أنَّ جواب الكم سيدنا حممد عليهما أفضل السّلمبني قوم سيدنا صاحل وقو 
اهبة بني " لقصد بيان املشربة، فاملقصدية من االستفهام جاءتى دعوة اإلنذار الربانية متقاعل
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، فهذه األقوام (26/196)ابن عاشور، د.ت:  "د وتكذيب قريش إذ تشاهبت أقواهلمتكذيب ُثو 
فعلم  ،من ُثود وقريش تعلم علم اليقني أن هللا ما بعث لألمم رسّل إال بشرا مثلهم ومن بينهم

معللني  ،لم لرغبات شخصية وأطماع برمجاتيةجتاهلوا هذا الع ، ولكنهمهذه املسألة متيقن عندهم
ظات ، والقيمة احلجاجية هلذه امللفو م وأجدادهمدعواهم بأن هذه احلالة ختالف ما كان عليه آباؤه

ذه ، فدعوى قوم ُثود قامت على االقتناع ألن اإلنسان يف ههومي االقتناع واالقناعتتمثل يف مف
ا صاحل ، فجربوهتم منعهم من قبول رسالة سيدنبواسطة أفكاره اخلاّصةقناع نفسه احلالة يعمد ال

رسول ل، يف حني عمد النَّصُّ القرآينُّ إىل إقناع قريش بأن اناع بأن الرسول ال يكون من البشرواالقت
، على مفهومي االقتناع مع قوم ُثود، فقامت الرؤية احلجاجية يكون من البشر بل واحد منهم

 .قريش واالقناع مع قوم
أو منطلقات احلجاج وهي كما اعتمد البناء احلجاجي يف هذه اآلية على احدى مقدمات 

يث هي َمْوُضوعات ح( واليت يَ ْعَمُد فيها املتكلم إىل " الرَّبط بني الوقائع واحلقائق من )احلقائق
ن من الواقعة  ، كأن ُيَضافعلى واقعة ُمعينة غري َمْعُلومة ؛ ليحدث ُموافقة اجلمهورُمتَّفق عليها التَّيقُّ

ن من )ب()أ( إىل النظريَّ  ريَّة ، ومعن ى ذلك أّن التَّسليم ب الواقعة )أ( وبالَّنظة )س( إلنشاء التَّيقُّ
 ، (٣29)صول ة، د.ت:  )س( يُق ود إل ى التَّسليم ب  ) ب("

 : صاحل رسول هللا عز وجل إىل قوم ُثود.الواقعة ) أ ( -
 .لك قوم رسول منهم ويكون من البشر: يبعث هللا النظرية ) س ( -
 .  تعاىل إىل قريش وهو من البشر: حممد رسول هللاالقضية ) ب ( -

فحصل  ،برسالته فأبادهم هللا، وهو من البشر، فلم يؤمنوا فأرسل هللا صاحلا إىل قوم ُثود
ن من  يَ قُّ ن يف الواقعة )أ( والنظريَّة )س( إلنشاء الت َّ يَ قُّ ي ا حيُحدوث الفرضيَّة )ب( ممالت َّ تلقِّ

ُ
مل امل

 .على التَّصديق هبا
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 :اخلامتة
ظاهرة جتاهل العارف من الظواهر البّلغية املهمة، مل تلَق العناية الكافية من القدماء ومل 
حياولوا كشف طاقتها االقناعية التأثريية يف متلقي اخلطاب، وسار احملدثون على خطاهم يف دراسة 

ر العقول نية إقناعيه ألكث، ليكون تقالعارف أمهية يف الدرس البّلغيّ  ، ولتجاهلهذه الظاهرة
 :ظاهرة فتوصل إىل النتائج التالية، وحاول حبثنا كشف خفايا هذه الإحلادا

ذا ه ، ظهر يف املصنفات البّلغية األوىل اليت اهتمت بتعريفهل العارف فن بّلغي قدمي    جتا 1
ات ، وأثارت اجلدل حول التسمية االصطّلحية هلذا الفن من منطلقعليهالفن وتقدمي بعض األمثلة 

 عقدية .
    وظف جتاهل العارف يف اخلطاب القرآين لغايات حجاجية لّلستدالل على صحة الدعوة  2

واملخاَطب  بواالستنتاجات املنطقّية واحلواريّة بني املخاطِ  ية ودحض أفكار الكفار بالرباهنياحملمد
 .اللغويّةواملفارقات 

بإخراج  ،ستفهام يف حتقيق مقاصده البّلغية    جتاهل العارف فن بّلغي يعتمد على اال ٣
؛ لينقل املتلقي احلال مبا يتوافق ومقتضى االستفهام عن املعىن احلقيقي إىل املعىن البّلغّي االفهاميّ 

التسليم واإلذعان  ناع ومن ث، اليت تقود االقتئرة التيقن عن طريق آلية اإلفهاممن دائرة الشك إىل دا
 .ملا يطرح عليه

، والعّلئق على الطاقة االجنازية للملفوظات     تعتمد مقصديّة االستفهام يف بناء جتاهل العارف ٤
هامية اليت ف، ففهم جتاهل العارف يعتمد على فهم املقصدية االستيف السياق النصيّ  التداولية

 لتكون املقصدية، و ات التواصل والتفاعل بني الطرفني؛ ليحقق أعلى درجهدف هلا منتج اخلطاب
 .أساس االستفهام يف جتاهل العارف
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 تعرف قيمتها ، فّلى مبدأ النكتة    جتاهل العارف من املباحث البّلغية اليت قامت أمهيتها عل 5
 ساوقةوتكون النكتة عند القدماء م ،ة سر النكتة البّلغية من توظيفهااحلجاجية إال بعد معرف

 للقوة االجنازية لألفعال الكّلم يف بناء جتاهل العارف. 
يف     يتمتع جتاهل العارف بقوة تأثريية يف املتلقي بتقاربه مع تقنية املفارقة األسلوبية وأثرها 6

 .عديل سلوكياتهعملية الوصول إىل ت، فتسهل عندما ال يكون واثقا من معتقداتهالتّلعب باملتلقي 
 اهل العارف يف الّنص القرآيّن مجاليات أسلوبّية نوعت يف اخلطاب الرباين   أضفى توظيف جت 6

 .حث البديع  مبا، مما جعل معظم علماء البّلغة يظموه إىلللبشر لتوافق مقتضى حال املخاطب
 :التوصیات

اهل العارف ضمن مباحث علم البديع، وضمه إىل مباحث علم إعادة النظر يف تناول جت
تشكل مادة القوة  ، واليتّلغية اليت خيرج إليها االستفهامقائم على املعاين الب؛ ألنه فن املعاين

 . لتجاهل العارف االجنازية لألفعال الكّلمّية يف امللفوظات االستفهامية
 

 :املراجعاملصادر و 
 القرآن الكرمي -1
لطباعة ل، حتقيق: حفين حممد شرف، هنضة مصر بدیع القرآن )د.ت(: ابن أيب اإلصبع املصري، -2

   .والنشر، القسم الثاين
 ،كفایة الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب (:191٣بن األثري، ) ضياء الدين ،بن األثريا -٣

  .حتقيق نوري القيسي، حامت الضامن، هّلل ناجي، منشورات جامعة املوصل
  رةامليسر ، ت: إغناطيوس كراتشقوفسكي، دا كتاب البدیع(: 1912)  عبد هللا،، بن املعتزا -٤

 .٣لبنان، ط
كوكب دياب، دار صادر،   :، حتقيقخزانه األدب وغایة األرب(: 2225ابن حجة احلموي، ) -5

  2ط
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ين، حممد علي اجليّل :، حتقيقالعمدة يف حماسن الشعر ونقده: (2212)  ابن رشيق القريواين، -6
  .1ط املكتبة التوفيقية،

نوير حترير املعىن السديد وت»والتحریرتفسري التنویر  م(:191٤) حممد الطاهر،، ابن عاشور -6
  .، الدار التونسية للنشر،  تونس«العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد

نفي حممد ، حتقيق: حالربهان يف وجوه البیان )د.ت(: ابن وهب، إسحاق بن إبراهيم الكاتب، -1
 .شرف، مكتبة الشباب   القاهرة

قيق ، جلنة حتالكتابة والشعر-الصناعتني: ( 221٣احلسن بن عبد هللا، )  ،أبو هّلل العسكري -9
  1عبداحملسن سليمان عبد العزيز ، املكتبة التوفيقية    مصر ، ط: بإشراف

  ، القاهرة.، دار هنضة مصر للطباعةمن بالغة القرآن(: 2225محد، )أبدوي، أمحد  -12
يف اخِلطاب الصويف  من القرن الثالث إىل احلركة التواصلیة (:  2221آمنة بلعلي، )بلعلي،  -11

   .دمشق ،، منشورات احتاد الكتاب العربالسابع اهلجریني
جاج ، ضمن كتاب احلاملساءلة احِلججاجّیة يف الشعر العريب م(2215) عبد هللا، ،بريم الراشدي -12

  .1 ط حسن امللخ، عامل  الكتب احلديث، إربد  األردن، :رؤى نظرية ودراسات تطبيقية، إشراف
 ي،، مكتبة اخلاجنحممود حممد شاكر :، حتقيقدالئل اإلعجاز )د.ت(: عبد القاهر،، اجلرجاين -1٣

   .القاهرة
دار  ،علم البیان والبدیع-البالغة فنوهنا وأفناهنا(: 2222) فضل حسن،، حسن عباس -1٤

  9عمان، ط ،الفرقان
احلديث      ، عامل الكتباحلجاج يف الشعر العريب بنیته وأسالیبه(: 2211سامية، )، الدريدي -15

  .1إربد، األردن، ط
 .1ط املؤسسة احلديثة للكتاب طرابلس،، علوم البالغة(: 222٣حمي الدين، ) حممد قاسم، ديب -16

حتقيق  ،املنزع البدیع يف َتنیس أسالیب البدیع(: 1912أبو حممد القاسم، ) ،السجلماسي -16
 .1عّلل الغازي، دار املعارف    الرباط ، ط
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، ضبطه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، مفتاح العلوم( : 1916) ابو يعقوب السكاكي، -11
 .2بريوت، ط

   .عمان ،، دار الشروق املفارقة واألدب(: 1999خالد سليمان، )سليمان،  -19
ار ، داحلجاج يف القرآن من خالل أهّم خصائه األسلوبیة(: 2226)  عبد هللا صولة،، صولة -22

 .2الفارايب      بريوت، ط
كر، أمحد حممد شا  ، حتقيق:جامع البیان يف تأویل القرآن(: 2222، ) حممد بن جرير، الطربي -21

 .مؤسسة الرسالة
ق: ، حتقيمعاهد التنصیص على شواهد التلَیص(: 19٤6عبد الرحيم بن أمحد، )، العباسي -22

 .حممد حيىي عبد احلميد ، عامل الكتب    بريوت
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