
اُِّـفاَضلُة َبَ البَالَغِة والِحَساِب
6

تمهيــــد: َيَرى الّتْوِحيِدي َأّن ِفي اُِّـَناَقَشـــِة َوالِحَواِر َثَالَثَة َأْنَماٍط ِهَي: اُِّـَهاَتـــَرُة، َوِهَي الَكَالُم َمَع الَخْصِم، 

اّلِتي َتْنَشُأ ِمَن الّتَناُفِس وإيَثاِر الَغَلَبِة. واِّـَذاَكَرُة، َواَِّـْقُصوُد ِمْنَها َطَلُب الَفاِئَدِة. َواُِّـَناَظَرُة، َفُمَتَوّسٌط َبْيَن اُِّـَهاَتَرِة 

َواُِّـَذاَكَرِة، َقْد ُتْفِضي ِإَلى اُِّـَناَفَسِة، َوَقْد ُتوَجُد ِبَها الَفاِئَدُة.

أحمد عبد الفّتاح الّي، فصول، عدد 3، 1995، ص 95

َقاَل[اْبن َســـْعَدان]: َسِمْعُت ِصَياَحَك الَيْوَم ِفي الّداِر َمَع اْبِن ُعَبْيٍد، َفِفيَم ُكْنُتَما؟ 
ُقْلـــُت: َكاَن َيْذُكُر َأّن ِكَتاَبَة الِحَســـاِب َأْنَفُع َوَأْفَضُل َوَأْعَلُق ِباِّـُْلِك، َوالّســـْلَطاُن ِإَليِه 
َأْحَوُج، َوْهَو ِبَها َأْغَنى ِمْن ِكَتاَبِة الَبَالغِة َواِإلْنَشاِء َوالّتْحِريِر، َفإَذا الِكَتاَبُة اُألوَلى ِجّد 
َواُألْخَرى َهْزٌل؛ َأَال َتَرى َأّن الّتَشـــاُدَق َوالّتَفْيُهَق َوالَكِذَب َوالِخَداَع ِفيَها َأْكَثُر؛ َوَلْيَس 
َكَذِلَك الِحَساُب َوالّتْحِصيُل َواالْســـِتْدَراُك َوالّتْفِصيُل. َقاَل: َوَبْعَد َهَذا َفِتْلَك ِصَناَعٌة 
َمْعُروَفة ِباَِّـْبَدإ، َمْوُصوَلٌة ِبالَغاَيِة، َحاِضَرُة الَجْدَوى، َســـِريَعُة اَِّـْنَفَعِة؛ َوالَبَالَغُة َزْخَرَفٌة 
َوِحيَلٌة، َوِهَي َشـــِبيَهٌة بالّســـَراِب، َكَما َأّن اُألْخَرى َشـــِبيَهٌة ِباِّـَاِء... َقاَل َوَلْو َلْم َيُكْن 
ِمْن َصْنَعِة اِإلْنَشـــاِء ِإّال أّن اَِّـْمَلَكَة الَعِريَضَة الَواِسَعَة ُيْكَتَفى ِفيَها ِبُمْنِشٍئ َواِحٍد َوَال 
ُيْكَتَفى ِفيَها ِبَماَئِة َكاِتِب ِحَساٍب... َوِإذا َكاَنِت الَحاَجُة إُّـ َهَذا َأَمّس َكاَنِت اُألْخَرى 
ِفي َنْفِســـَها أخّس َوَبْعُد، َفَمَصاِلُح َأْحَواِل الَعاّمِة َوالَخاّصِة ُمَعّلَقٌة ِبالِحَســـاِب؛ َعَلى 
ـــْفَلُة، َوَما َزاَل َأْهُل الَحْزِم  َغاُر َوالِكَباُر َوالِعْلَيُة َوالسِّ َهِذِه الَجِديَلِة َوالَوِتَِة َيْجِري الصِّ
والّتَجاِرب َيُحّثون َأْوَالَدُهْم َوَمْن َلُهْم ِبِه ِعَناَيٌة َعَلى تعّلم الِحَساِب، َوَيُقوُلوَن َلُهْم: 
ُهَو َســـّلُة الُخْبِز. َوَهَذا َكَالٌم ُمْســـَتِفيٌض؛ َوَمْن َعّبَر َعّما ِفي َنْفِســـِه ِبَلْفٍظ َمْلُحوٍن 
َأْو ُمَحـــّرٍف َأْو َمْوُضوٍع َغْيَر َمْوِضِعـــِه َوَأْفَهَم َغْيَرُه، َوَبلَََغ ِبِه ِإَراَدَتـــُه، َوَأْبَلَغ َغْيَرُه، َفَقْد 

َكَفى... 
َقاَل: َهِذِه َمْلَحَمٌة ُمْنَكَرٌة؛ َفَما َكاَن ِمَن الَجَواب ؟ ُقْلُت: َما َقاَم ِمْن َمْجِلِسِه ِإّال َبْعَد 
الّذّل َوالَقَماَءِة، َوَهَكَذا َيُكوُن َحاُل َمْن َعاَب الَقَمَر ِبالَكَلِف، َوالّشـــْمَس ِبالُكُســـوِف، 
. ُقْلُت: أّيها الّرُجُل،  َواْنَتَحـــَل الَباِطَل َوَنَصَر اُِّـْبِطَل، َوَأْبَطَل الَحّق َوَزَرى َعَلـــى اُِّـِحقِّ
َقْوُلَك َهَذا َكاَن َيْسَلُم َلْو َكاَن اِإلْنَشاُء َوالّتْحِريُر َوالَبَالَغُة َباِئَنًة ِمْن ِصَناَعِة الِحَساِب 
َوالّتْحِصيِل َواالْسِتْدَراِك َوَعَمِل الَجَماَعِة َوَعْقِد اُِّـَؤاَمَرِة. َفَأّما َوْهَي ُمّتِصَلٌة ِبَها َوَداِخَلٌة 

َتَفْيَهَق: ِاْفَتَخَر 
َم.  َوَفخَّ

ِحـــْذٌق  ِحيَلــة: 
ِدقَِّة  َعَلى  َوُقـــْدَرٌة 
ِفـــي  التََّصـــرُِّف 

الَكَالِم.

الَجِديَلة: 
ِريَقُة. الطَّ

ُتِرَك  َما  َمْلُحون: 
َواُب ِفي  ٍفيـــِه الصَّ

الِقراَءِة.(الخطأ).

َمْعَرَكٌة  َمْلَحَمــٌة 
َكَالِميَّة. 

لَُّة. الذِّ الَقَمــاَءة: 
َســـَواٌد  الَكَلــف: 
ْيِن. دَّ َخِفيٌّ ِفي الخَّ
َر. َزَرى: َعاَب َوَحقَّ
اُِّـَؤاَمَرة: اُِّـَشاَوَرة.
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َأَال َدْعَواَك؟ ُحْكُمَك َوَتْســـَلُم َيّطِرُد َفَكْيَف َلَها، َوَحاِوَيٌة َوُمْشـــَتِمَلٌة َعَلْيَها ِفي ُجْمَلِتَها
ِإْنَشاِء ِفي الِحَساِب َفِقٌَة ِفيَها ِبَعَمِل َأْصَحاُبَها اّلتي َيْنَفِرُد َأّن َأْعَماَل الّدَواِويِن َتْعَلُم
َبْعَد الَعَمِل ِإّال ِإَلـــى َلُهْم َســـِبيَل َال َبْل َوَيَتَعاَطْوَنُه؛ َيِصُفوَنُه َما ُفُنوِن ِفـــي الُكُتـــِب
َواالْحِتَجاِج اَِّـْكُشـــوِف َوالَبَياِن الَبِليِغ َعَلى اِإلْفَهاِم َمَداُرَها الِتي الُكُتِب َهِذِه َتْقِدَمـــِة

الَواِضِح.
98-96 ص ص الّسابعة، الّليلة ،1 ج واِّـؤانسة، اإلمتاع الّتوحيدي،
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أعــالم

الحّسّية». اِّـعرفة «نسبّية تعريفات َّـ ترجمته انظْر الّتوحيدي- اِّـؤّلف:

«اإلمتاع كتاب: َّـ مثبتة أربع ليلة الّتوحيدي ســـامره بويهّي وزير ابن ســـعدان:

هـ. 373 سنة الوزارة توّلى واِّـؤانسة»،

مصطلحات

الِحَجاج

فموضوع ذلك َّـ غرابة يتنـــّوع. وال وتعريفه يختلف الِحجاج مفهـــوم إّن تحديد
محّددان يوجد أّنه إّال عديدة. الحجاج إنتاج َّـ تساهم اّلتي والعوامل واســـع البحث
أي «إقناعّي» خطاب هو درس الحجاج. فالِحجـــاج من كّل علْيهما اّتفق أساســـّيان
جديد، موقف فتبّني رأيه، لتغي وإّما موقفـــه لتدعيم إّما اِّـتلّقي َّـ الّتأث هدفـــه إّن
مثلما يفعلونه ما فعال يقتضي أو الّذاتّي على اإلقنـــاع يقتصر اِّـوقف كان هذا ســـواء
يعّرف أن يمكن ال فالّنّص الحجاجّي والّسرد. األخرى كالوصف الخطابّية باألشكال
إّن األخرى. الخطابّية باألشـــكال يفعلونه مثلما لغوّية، شـــكلّية خصائص من خالل
مع الوصف يتواجد يمكن أن أّنه إذ الخطابّية األشكال من ليس شكال إذن الحجاج

أو غها. أو مع الّشعر مع الّسرد أو
الحجاج منّظرو فيختلف عليه، اِّـّتفق الحجاج األساسّي محّدد كان أّما اإلقناع وإن
ذلك َّـ يلتزم هل أم الغاية إُّـ بالوصول إّال يهتّم ال إقناع هو هل َّـ: من ناحية أخرى
من يأتي اّلذي (اإلقناع (Persuader) ب اِّـصطلحْين مقابلة [هناك] ؟ معّينة بقيم

ذاتّي). اقتناع عنه ينتج اّلذي (اإلقناع (Convaincre) و غنا)
اِّـقام اِّـدرسّي، الحجاج َّـ كتاب عن صّكوحي، راد - فون كورنيليا

14-13 ص ص صّمود، حّمادي برئاسة والحجاج البالغة البحث َّـ فريق إشراف

تعريفات

عبيد والّتوحيدي. ابن أطروحتْي ب الّتقابل فيه تقسيما تز الّنّص قّسم - 1

عن هذه اِّـّتبة الّنتائـــج حـــّدد جّد» «صناعة الحســـاب عبيد أّن: يذكـــر ابـــن - 2

الّنّص. من مؤّيداتها واستخرج األطروحة،

أطروحته لدعم من الّطرفـــ كّل وّظفها اّلتـــي الحجاجّية مـــا هي األســـاليب - 3

؟ نقيضها ودحض

وبّين نوعها: الّتالي اِّـثال لكّل متناظر وفق حجج ثالث َّـ جدول استخرج - 4

الفهم
والّتحليل
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الِعلم قيمة مثّمنة أصوات الحاضر، فتتعاُّـ َّـ عصرنا اِّـناظرة يّدد هذه صدى مازال

بما رأيك مدّعما اِّـوقفْين أحد فيها تتبّنى فقرة حّرر الفّن واألدب. ضرورة مؤّكدة واخرى

الحجج. من مناسبا تراه

على األولياء بعض يحرص لذلك الحديثة العلم فروع كّل عماد الّرياضّيات أصبحت

سطرا عشر من خمســـة حّرْر فقرة اِّـســـلك. هذا اختيار إُّـ أبنائهم من العلم دفع طلبة

األخرى. فروع اِّـعرفِة حساب على الّتوّجه وجاهة هذا مدى تز

كتابّي إنتاج

الّتوحيدي عبيد ابن

الّنوعالحجج الّنوعالحجج

مشتملة صناعة البالغة

الحساب صناعة على

....................
...................

.........................................

.........................................

واقعّية

.........................................

.........................................
...................
...................

.........................................

.........................................
...................
...................

.........................................

.........................................
نفعّيـة الخبز سّلة ..................هو

..................

الّتضـاّد

َهْزُل واألخرى األوُّـ ِجّد، الكتابُة فِإذا - 1

ْفَلُة َغاُر والِكَباُر والِعْلَيُة والسِّ يجري الصِّ والوتة هذه الَجِديلة على - 2

الكلمة. مستوى على          تضاّد
هزل

الكبار

الّسفلة

جّد

الّصغار

العلية

≠

≠

≠
اِّـعنى مستوى على  تضاّد

لغوّية نافذة

الّتفك
وإبداء الّرأي
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اإلنسان  قضايا وتحليل للّتعليل الفلســـفة مســـائل َّـ الّنظر [الّتوحيدي] 1     أمعن

العلوم، مصّنفات اختالف على اِّـعارف من واغف البصة... وصدق باِّـنطق مستضيئا

تتصّدى متشّعبة مباحث وتلَك والفلسفة اِّـنطق وب والبالغة الحساب ب فهو يوّفق

الحديثة. الّدراساِت أعمق اليوم لها

  35 ص ،1999 تونس للّنشر، دار الجنوب حّيان وشهرزاد، أبو لوقا: أنور

إغنـاء

اِّـعنى  بلوغ َّـ مفيًدا الّلغِة اســـتعماًال اســـتعمال قواعد هي األصل َّـ البالغـــة     2

(أي لغة رمزّية القرون الحديثة َّـ الّرياضّيات تصبح أن وقبل بياٍن. أحسن على اِّـقصود

ب والّنَســـب العالقاِت بياِن بليغ َّـ كالٍم مجّرد كانت مخصوصٍة)، رموٍز على قائمـــًة

للبالغِة. تابًعا اعت الحساُب الّسبب وِلهذا رموز، بدون ويقال األعداد يكتب

بالغّية األوُّـ أّن الحديثِة والكتابـــة الّرياضّيِة القديمة الّرياضّية الكتابة ب فالفـــرق

صورّية. رمزّية والّثانية

اإليجاب والّسلب تقابل متقابلْين معنيْين عن الّتعب َّـ كلمتْين اشاك هو الّتضاّد

[«+»       «-»] [عدل      ظلم]، [خ      شّر].

استعمله كما فالّتعب والّشـــمول. الّتعميم يفيد الّنّص هذا َّـ اِّـتضاّدْين ب الجمُع

أقصاها (الكبار، إُّـ الّســـفلة) (الّصغار، أدناها من طرفيها: من اِّـجموعة يأخذ الّتوحيـــدي

القاعدة العاّمة. من رأيه ويقّرب والّشواّذ االستثناءات فيغّيب بذلك العلية)،

ونفي شـــيٍء وإبرازها، إلثبات الفوارق إلظهار واِّـقارنة اِّـفاضلة َّـ يســـتعمل والّتضاّد

والّتعميم. الّشمول مفهوم لسيخ وَأحياًنا آخر،

الّلباس َّـ األذواق اختالف وعن والفقر، الّثـــراء فيها عن (تتحّدث جمل ثالث رّكـــب

على (تضاّدا) يدّل طباقا فيها تســـتعمل الحاضر) العصر َّـ القيم انقالب عن أو األكل، أو

والّتعميم. الّشمول

≠≠≠
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الّسحرّيُة 3    اِّـَرّبعاُت

اّلتي اِّـرّبعات رسائلهم َّـ وأثبتوا الّســـْحرّيِة باِّـرّبعات أنفَسهم الّصَفا إخواُن شـــغل
ثّم الّضلِع، َّـ الخاناِت الّرباعيَّ اِّـرّبَع أّوًال وســـأثبُت .9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 أضالِعها خانات
ُكلِّ مْجموع الّضلع: َّـ الخاناِت اِّـرّبع الّرباعّي الحْظ َّـ الّضْلع. َّـ الَخاناِت اِّـرّبَع الّثماِنيَّ

ومْجموُع .34 وتوتًا وعرًضا طوًال أْعداٍد أربعة
.34 الّزواَيا األرَبِع َّـ األعداِد

صغة ُمرّبعاٍت اِّـرّبَع ْأربعة هذا اقسْم ثّم
صغ مرّبع كّل َّـ األعداد مجموع تجد

الّصغ اِّـرّبِع األعداِد َّـ ومجموع .34

األعليْين العددين وَمجموُع .34 األوسط
...34 األسفل والعددْين األدَنيْين َّـ الوسط َّـ

طوًال صّف َّـ كّل األعـــداِد أّن مجموع نجد الّضْلِع َّـ الخانـــاِت الّتســـاِعي وَّـ اِّـَرّبِع
هذا 369. اقســـم يبلُغ الّشـــماِل) أو ذات اليم (ذات تْوتًا ثّم وعمودّيا) (أفقّيا وعرضـــا
تتبع مرّبع صغ كّل َّـ األعـــداِد تْرتيَب أّن تجْد األعداِد مرّبعاٍت صغاًرا تســـاعّيَة اِّـَرّبـــَع
اِّـرّبع أّن ثّم الحْظ الّضلع، َّـ الَخانات الّثالثّي األصغر َّـ اِّـرّبع األعداد تواليهـــا توالي َّـ
َّـ الجانب األوســـط الّتســـاعّي اِّـرّبع الّصغ الكب اِّـرّبع هذا َّـ َيحَتّل الّثالثّي األصغَر

األيمن.

34  4  14  15  1

34  9  7  6  12

34  5  11  10  8

34  16  2  3  13

34  34  34  34  34

ْحريَُّة اُِّـَربَّعاُت السِّ

369  11  16  15  56  61  60  47  52  51
369  18  14  10  63  59  55  54  50  46
369  13  12  17  58  57  62  49  48  53
369  74  79  78  38  43  42  2  7  6
369  81  77  73  45  41  37  9  5  1
369  76  75  80  40  39  44  4  3  8
369  29  34  33  20  25  24  65  70  69
369  36  33  28  27  23  19  72  68  64
369  31  30  35  22  21  26  67  66  71
369  369  369  369  369  369  369  369  369  369

 152-147 ص ص. ،1970 بوت، ،العلم للمالي دار فّروخ، عمر العرب»، عند «تاريخ العلوم كتاب عن
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.« النَّصِّ آخر ... أّن َتْعلْم «أَال قوله :            يْدعُمه َّـ الّنّص
وتحيُل على الَواِقِع الّنصِّ واردٌة َّـ الحّجُة   

 

والخاّصة ِة الَعامَّ أْحواِل «َفَمصاِلُح قوله :                              َيْدَعُمه َّـ الّنّص
وتحيل الّنّص ِفي َواِرَدٌة ُة الُحجَّ                   ُمعلَّقٌة بالِحَساِب»

                      َعَلى الَواِقِع.

أفضُل البالغة إَذْن الّنتيَجُة: على ُمشتملة البالغُة اُِّـعطى:
لَها حاوية الحساِب صناعِة

أْفَضُل الِحَساُب الّنتيَجُة : َراِب بالسَّ َشبيَهٌة الَبالَغُة اُِّـعَطى :
َشبيٌه ِباِّـَاِء الِحَساُب  

الّسياق) هذا (َّـ عليه اِّـشتَمل أفضُل من اِّـشتِمُل اِّـوضع :

مَن اِّـَأُموِل الَحاصُل أفضُل اِّـوِضُع :

والحساب» البالغة بين المفاضلة «نّص على الحجاجّية الخطاطة تطبيق

áq«é¡æe ábQh
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الَبالَغِة.  ِكتاَبِة ِمْن إليها أْحَوُج وِبَها أْغَنى وأْعَلُق والّسلطان وأفَضُل الحساِب أْنفُع كتابَة إّن - 1

                   أْنفعُ 

الحساِب. شأًنا من أقّل أْفَضُل ِمَن الَبالغِة           الَبالغُة الِحساُب

                   أْغَنى  

>           الَبالغُة الِحساُب  

اِّـجّرد الّثالثّي بالفعل الّتصالها «َأْفَعـــُل» وْزن على و«َأْعَلُق» و«َأْفَضُل» «َأْنَفُع» الكاتُب صـــاَغ

عبيد وابن فاِّـفاضلة، للمقارنة حجاج مقام َّـ اِّـخاِطب َوّظفها الّتْفضيل» «َأْفَعل الّصيغة فُسّميْت

البالغة. على الحساب بأفضلّية خصمه إقناع حاول الّسابق اِّـثال َّـ

[الحبيب بيدة] عالماٍت. مجّرد كونه ِمْن إّن الخّط أْعَمُق - 2

والعالمات. اِّـقارنَة ب الَخّط تفيد من                                  َأْفَعُل

عدّوه. من الّرجل َأَشـّد استكبـاًرا هذا - 3

 

َأْفَعُل + مصدر + ِمْن     

الّتالي. الّرسم َّـ إجماًال حصرها ُيْمكن ُبًنى إَطاِر َّـ الّتفضيل اسم يرد

الّتفِضيـُل

الّتفضيِل ِبنية

علْيه اُِّـفّضل الّتْفضيل صيغة

+ ِمْن اسُم تْفضيل + مصدر

[الَجاحظ] . الخواصِّ من شكوًكا أقّل والعواّم اَألْفَعُل ُهَو

الُفْعَلى ِهَي

ِمْن َأْفَعُل

اِّـَفّضل

وإمساك وعّلة ضيق عْيشه َّـ كان وَمْن
منه. أحيى فاِّـقبوُر وذويه على نفســـه

اِّـقّفع] [ابن

129 اآلية عمران، (قرآن)، آل “َمؤمن كنُتْم األْعلْون إْن وأنتْم َتْحَزُنوا وَال ”َوَال َتهُنوا

ت:
لقا

نط
م

ت:
يقا

طب
ت
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بالُعبور من اِّـعطى إُّـ الّنتيجة: الّتفضيل ِبْنيِة عالقة     

عليه فتســـاهم بنية ل اِّـفضَّ ِل على اإلطـــالق للمَفضَّ أو باِّـقارنـــة ترجيـــح الّتفضيـــل           

باألطروحِة اِّـدعومة. على الّتسليم وحمل اِّـخاَطب اِّـخاِطب ُحّجة تقوية   الّتفضيل َّـ

األْمثلة الّتاليِة: منطلًقا من باِّـطلوب الجدول الّتالي امْأل  

زيادة] [فضل االّتجاه. ذلك خَ تمثيل ُيمّثُل اّلذي الواسطي إّنُه - 1               

الكهف] سورة [قرآن، جدال. شيء أكثَر اإلنسان وكان - 2               

سورة الكهف] [قرآن، أعماال؟ هل ننبئكم باألخسِرين قْل - 3               

بَأْمَثِل.  مْنك األْصباُح ِبصْبح وما * * * اْنَجِل أال ويل الطَّ الّليُل أّيها أال - 4               

                                                                                [امرؤ القيس]

اِِّـثاُل 1  اِِّـثاُل 2  اِِّـثاُل 3  اِِّـثاُل 4 اِّـطلوُب                        

ُل     اُِّـَفضَّ    

ُل َعلْيهِ     اُِّـَفضَّ     

الّتْفضيِل     َتركيُب     

     معنى الّتفضيل    

اِّـثـال
ت

جا
نتا

ست
ا

ت
جا

نتا
ست

ا
ين

مار
ت

األفضُل هي إذْن إّن كتابة الحساب أْنَفُع                            الّنتيجة: اُِّـعطى: 

من كتابة البالغة   للّسلطاِن

والبالغة» الحساب ب «اِّـفاضلة بُحجج نّص الّدعم:

53


