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الكتـــاب مقّدمة
وقد سعينا الّثانوّي، بالّتعليم واالقتصادّية العلمّية الّشعب من الّرابعة الّسنوات لتالميذ        هذا الكتاب
الفصل أضحى وجوه ذا خطابا للّنّص دراسة هي بما ومقاصدها الّرسمّية الامج لروح موافقا يكون جهدنا لكي
وتحليل مناهج الّنقد كما تبّين مختلف عن الّشكل منفّك اِّـضمون وال ِّـضمون وعاٌء الّشكُل فال منهجّيا. بينها
رسائل وإبالغ مقاصد لخدمة خصائص وتداخل مستويات وتقاطع مكّونات تظافر اليوم الّنّص وإّنما الخطاب.

تفسّية. أو حجاجّية تكون حضارّية، وقد أو أو فكرّية أدبّية أو جمالّية تكون قد
للّدارس/لقارئ من  وال بّد اإلنشاء. وفنون الّلغة أدوات تجليها أفكار عمادها بِنية اِّـنظور بهذا ويغدو الّنّص  
الحجاجي، الخطاب ومقّومات الّتفسّي عن خصائص الخطاب للكشف اِّـسارات وأدّق اِّـسالك أقوم توّخي
الكفاية وهذه تكّونها، مسارات أسرارها ويتابع يلج حّتى الّنصوص لدى اِّـباشر لهذه قرائّية كفاية بّد من وال
عتباته اِّـؤّلف َّـ هذا به يمّده بما وتستأنس سابقة، مستويات َّـ الّتلميذ مكتسبات االعتبار بع تأخذ
قراءة الّنصوص مع هذه للّتعامل اِّـأمولة اِّـهارة الّتلميذ يكتِسب حّتى وإغناءات إضاءات من ومالحقه وحواشيه

وتجنيسا. وتصنيفا وتفكيكا
تنّوعت عصورها  اّلتي الّنصوص هذه مع للّتعامل للمتعّلم ضرورّي مدخل اِّـنهجّية الّثقافة هذه إّن  
وما مصدر هو ما ب تاوح الكتاب هذا الّنصوص اِّـشّكلة لعمدة وهذه وأغراضها. وأجناسها وأنماطها ومشاربها
الّتفك َّـ نصوصا اعتمدنا األّول اِّـحور َّـ محوَران. فقوامه القسم األّول، أّما قسمْين. على موّزعة مرجع هو
والّثانية الفنون من َّـ فّن معرفة مصدر بمثابة القديم؛ األوُّـ العلمّي الّتفك عن ونصوصا القديم العلمّي
وضع ُكّتاٍب معاصرين مراجعها من فإّن اِّـصادر قديمة كانت وإذا على الكالم. الكالم بمثابة منها هي لها قراءة

ونقدا. وتقويما تأريخا اِّـعرَّّـ اإلنتاج بهذا اشتغلوا
حيث مضامينها  األّول من نصوص اِّـحور تغاِير فهي األّول من القسم الّثاني اِّـحور نصوص أّما   
حيث حديث)، ومن / (قديم الّتحقيب ثنائّية حيث من تماثلها ولكّنها واألدب الفّن على َمداُرها إذ الفكرّية

/ اِّـرجع). (اِّـصدر ثنائّية
وأصحابها اِّـعاصر) العربّي اإلنسان (شواغل معاصر نصوصا مدارها انتخبنا فإّننا من الكتاب الّثاني َّـ القسم أّما
حوار ”َّـ اِّـطروقة القضايا نوع فيما بينها االختالف ووجه ،والّتفس الحجاج بينها مقاصد والجامع معاصرون
اِّـتنّوعة، اِّـتعّددة، الّنصوص لهذه الّناظم الخيط فما أخرى. ناحية من والفّن“ الفكر و“َّـ ناحية من الحضارات“
وتربوّي ناحية من معرَّّـ :متكامل وجه لذو الخيط الّناظم هذا إّن ؟ ونمطا وغرضا وجنسا زمانا اِّـتباعدة

فإّننا نستهدف: لذا ناحية أخرى، من
القولّي  العمل يتحّقق فيهما الخطاب من نمطان هما بما الّتفسّي والّنّص الحجاجّي الّنّص دراسة أ -

الّتفسّي. القولّي والعمل الحجاجّي
بالوقوف: وذلك وتصنيفا وتحليال شرحا الخطاب الّنمط من هذين ب الّتمييز مهارة الّتلميذ إكساب - ب
عندلونمن اإلبداعالعربّياإلسالمّيالقديمَّـمجالإنتاجاِّـعرفةالعلمّيةومجالالّتفكَّـجمالّياتاألدب والفّن. •
مسائل اآلخر)، وَّـ / الحضارات (نحن حوار مسألة َّـ اِّـعاصر العربّي اإلنسان تفك تجّليات بعض عند •

وفّنّية. فكرّية قضايا من راهنه تشغل



(الحجاجّي/ الخطابّي الّنمط لهذين اِّـنشئة واألسلوبّية والبنيوَية والّتركيبّية اِّـعجمَية عند الخصائص •
الّتفسّي).

دراسة أجناس  صميم من َّـ مسألة أساسا وتتمّثل إليها القارئ تنبيه وجب صعوبات أّننا صادفنا على  
ِّـا أحيانا الواحدة الفقرة َّـ بل الواحد الّنّص َّـ والّتفسّي الحجاجّي ب الّتمييز عسر وهي أال الخطاب،
الجنس الخطابّي هذا وحّظ منهما كّل حدود بيان وجب ولذا وتداخلهما، الّنمط تراكب من نّص أّي يعي

ُيْدرُس. نّص كّل من
انتقائها، فمّهدنا  َّـ الّدّقة توّخينا إذ ميسورة تربوّية صيغة َّـ الّنصوص هذه تقديم َّـ اجتهدنا وقد  
اِّـعجمّية على َّـ الّشروح واقتصرنا بها، الّتذك على يساعد أو األساسّية القضّية إُّـ ينّبه بتقديم نّص لكّل
تلميذ الّشعب من يقّربه بيداغوجّي بجهاز نّص كّل وذّيلنا للمعنى. تقريبا الَنّص حواشي َّـ الّسياقّية اِّـعاني

العلمّية:
قد  ومصطلحات وأشعار آيات من الّشواهد وتوثيق واآلثار واِّـدن األعالم وأهّم تتعّلق باِّـؤّلف تعريفات: - 1

موافقة». «بصور أحيانا تصحب
 ،والّتفس الحجاج َّـ ِسياق موّظفة األسئلة من مختارة مجموعة على قائمان وهما والّتحليل: الفهم - 2
الّثاني الّسؤال أّما ذلك. على يعينه إُّـ ما الّتلميذ يوّجه حيث الّنّص ببنية األّول صلة يكون للّسؤال وكثا ما

واحدا. واحدا حسب اِّـحاور باِّـضمون متَعّلقا ذلك بعد ما ويكون األسلوبّية الخصائص إُّـ فينّبهه
بما  موقف وتعليله اّتخاذ إُّـ يماثلها فيما الّتفك أو الّنّص قضايا من قضّية َّـ الّرأي: وإبداء الّتفك - 3

برأِيه. ويدلي ويفّكر بفكره بنفسه حّتى يفهم الحجج من يناسب
يتوّخى  سطرا أو عشرين عشرة ب تاوح قصة فقرة إنشاء إُّـ الّتلميذ فيه يدعى الكتابّي: اإلنتاج - 4

تحليال. أو تلخيصا أو توّسعا الّتفسّي اِّـسلك أو الحجاجّية فيها الّنزعة
للحجاج  توظيفها يقع الّتراكيب من ضرب أو صياغة أو بالغّية أو لغوّية ظاهرة ترّكز على الّلغوّية: الّنافذة - 5

اِّـدروسة. الّظاهرة تدّعم أنشطة خالل من إدماجا وممارسة والّتفس
اّلتي  والحضارّية...) اِّـعجمّية، (الّتاريخّية، واِّـعارف اِّـوارد من نّوعنا لذلك نّصا، يغني قد نّصا إّن اإلغناء: - 6
الّنّص اإلغناء يتجاوز وأحيانا الفهم. على تساعد مناسبة تعليمّية وضعّية خلق على يساعد إطار َّـ الّنّص تضع

مرافقة». «صورة إُّـ
للمحور،  اِّـؤّسسة واألفكار الفّنّية اِّـفاهيم بعض استيعاب على الّتلميذ تساعد اِّـنهجّية: الوَرقات - 7

باِّـسائل الحضارّية. يرتبط مضمونّي واآلخر والحجاج الّتفس مجاله فّنّي نوع :نوع إُّـ وتصّنف
على  بعض اِّـسائل اِّـساعدة الّنصوص وتخّص لغوّية منطلقاتها من ظواهر تقّدم الّلغوّية: الورقات  - 8

الكتاب. وطبيعة ينسجم َّـ إطار الّلغوّية توظيف اِّـكتسبات
والّتقييم والّتأليف. الفهم اختبار قدرته على قصد اِّـتعّلم إليه يدعى وتأليفّي: تقييمّي نشاط - 9

مفاهيمه. وتحديد اِّـحور لتأط قضايا وتكميلّية): (تمهيدّية الّنصوص اِّـساعدة - 10

هذا الكتاب إنجاز على من ساعدنا لكّل شكرنا صادق عن ونعّبر إليه ما سعينا َّـ وّفقنا قد نكون أن نرجو
.علمّي مستن عقل سبيل وضع َّـ اّلتي من أجلها بالغاية احتفاء

                                                                                                      اِّـؤّلفان
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واالقتصادّية) العلمّية (الشعب العربّية لكتاب مفّصلة لوحة

والّتفس الحجاج
قديما. اإلسالمّية العربّية الحضارة من جوانب األول: القسم
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أو اِّـقام َّـ حاضر ومخاَطب متكّلم ب ويكون الخالف، مواطن َّـ يكون الِحجاج

نحو اُِّـعطى أو اِّـلفوظ أو الُحّجة الّتوجيه، توجيه مبدإ على الحجاج ويقوم مقـــّدر،

ذلك إليها ويؤّدي مذكورة. َغ ضمنّية صريحة أو إّما الّنتيجة هذه الّنتيجة، وتكون

تشتمل أن يمكن ما الّنتيجة تلك نحو توجيه اِّـلفوظ َّـ َتقوية اِّـعطى، ويســـهم

عليه تشتمل أن يمكن ِحجاجّية، وما روابط أو عوامل اِّـلفوظ من أو عليه الُحّجة

الحّجة أو اِّـلفوظ ذلك عليه يقوم أن يمكن وما عاطفّية، أو قيمة أخالقّية ُحكم تحمل صفات ألفاظ تكون من

عاَمة. مجاز أو استعارة من
االْبِتداِء... إنَّ وَالُم إالَّ، َمـا... إالَّ، ... إْن ِإنَّـَما، : نحو من : الحجاجّية العوامل /1

ن) = (الّنتيجة أْنِجدُه (الّنتيجة)  أُخوَك (اُِّـعطى) إَذْن ُهَو إّنَما : (1) مثال
عن «إّنَما» اِّـلفوظ عراء إّن بل بدونها، (ن) ليست له نحو الّتوجيه َّـ قّوة «إّنَما» اِّـلفوظ إقحام يزيد حيث

واإلخبار. الوصف باب َّـ أدخـل ويجعلـها من باب الحجاج الجملة يخرج أن شأنه من أخوك) (بقولنا هو
الَواُو، الَفاُء... َحّتى، بـَْل، : َلِكْن، نحو من : الحجاجّية الّروابط /2

(الّنتيجة). ِانتدْبه إذْن اإلَجاَزِة (معطى) َعَلى وَحّتى الَبكاُلورَيا َعَلى َحاِصٌل ُهَو : (2) مثال
اِّـلفوظ توّجه يقّوي فهو الّنتيجة إُّـ اِّـفضـــي الحجاجّي ـــّلم للسُّ «حّتى» منّظما الحجاجّي الّرابط يأتي
تكونا من قســـم أن «حّتى» بينهما الُحّجت الّلتـــ تجمع َّـ تلك الّنتيجة. ويشـــط نحو الّســـابق لـــه

يصّح. ال والعكس من األوُّـ أقوى الّثانية أن تكون واحد، على حجاجّي
قيمّي) (ُحكٌم : الّتقويمّية 3/ الّصفة

(الّنتيجة) َفاْقَرأُه إذْن حـََسٌن (اِّـعطى)  َهذا الِكَتاُب : أ (3) مثال
إَذْن َفَتَجنَـّْبُه (الّنتيجة) َقِبيٌح (اُِّـْعَطى)  لوُك السُّ هَذا ب: أْو

 : 4/ اِّـجاز
أقوى توجيها  ويكون اِّـجاز (األسدهنا) (الّنتيجة) ُشـــَجاٌع هَو إَذْن (اِّـعطى) أَســـٌد (4) : ُهَو مثال

هذه َّـ واحد حجاجّي قســـم كانتا تنتميان إُّـ وإن فالحّجتان (ُشـــَجاٌع مثـــال). الحقيقة من نحـــو الّنتيجة

بْل أَسٌد ُهَو ُيقال : أن يمكن وال أَسٌد فاحذره، ُهَو َبْل ُهو ُشجاٌع : أقوى من شجاع فنقول األسد فإّن الحالة

فاْحذْرُه. ُشجاٌع

إُّـ  اِّـعطى أو الحجاجّي اِّـلفوظ مـــن كيفّية العبور إّنما هو دائما الحجاج علماء يشـــغل ما أّن علـــى  
معقول. مستساغ نحو على الّنتيجة إُّـ مؤّديا اِّـعطى يكون نضَمن أن كيف آخر بمعنى الّنتيجة

ضمنّية  تكون ملفوظات عاّمة افاضّية عن عبارة وهو بـالّضمان يســـّمى العبور ما إّن من وســـائل هذا



الوقائع يدعمه مثل ما إُّـ نفسه الّضمان ويحتاج سنراه. كما اِّـوضع غ (ن) وهو إُّـ (م) من العبور وتضمن

الّداعمة. الُحّجة مقام يقوم مّما ذلك وغ اإلثبات، وشـهود القانونيـّة والفصول الّتاريخّية

ُمعاقَبـتُه (الّنتيجة) يْنبغي إذْن (اِّـعطى)  القاُنوَن َجاَوَز : ُفالٌن (5) مثال

   

[َذلَك أّن] كّل متجاوز للقانون يعاَقب.     مان       الضَّ          

   

عم بـــــــــــــــــالوقائع       الدَّ

الّتاريخ من ماّدّية وقائع   : ماّدّية َّـ اِّـجتمِع وقائع القانون فصول

َّـ قصص مماِثلة الّصحف   اِّـنشورة َّـ      قّصة فالن

: الّنتيجة إُّـ من اِّـعطى العبور وسائل ومن

بشـــرّية باإلجماع لدى مجموعة تحظى الّضمان من تجريدا أكثر عاّمة فكرة وهو َموِضٍع، اِّـواضـــُع: َجْمُع

اِّـلفوظات. تتابع َّـ اِّـعقوليـّة وجه ليوّفر ويأتي معّينة، ويكون ضمنّيا

الجاهلّي: اعر الشَّ قول : (6) مثال

عّنا َضـاَق حتَّى البـَّر َمألَنا

إذْن نحن األفضل واألقوى (الّنتيجة) سفينـَـا (اِّـعطى)  َنْملـُؤُه البْحِر وَماَء  

األقوى. هو أْو األكثر هو األفضل [ذلك أّن] :             اِّـوضع

األمم من أّمة األقّلّيات َّـ بعض أْو لدى بعض األمم انقلبت أحيانا، إْذ رّبَما نسبّية تكون قد اِّـواضع أّن غ

والّنتيجة. اِّـعطى ب واصال عبور جسر هذا فيكون أفضل»، «األقّل موضع لديها اِّـوضع اِّـعتمد فأصبح

: القديم العربّي الّشاعر قول : (7) مثال

َقليـُل إّن الكَراَم : لَها فُقلُت   *** َعديـُدَنا   أّنا َقليــٌل ُتعّيـُرَنا
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االهتمام محاور

: نجد حيث

(الّنتيجة) األْفَضُل نحُن إذْن (معطى) َعَددَنا قليٌل َنْحن

هو األفضل  األقّل [ أنَّ :  [ذلك اِّـوضع    

الُحّجة عبـــور ب جســـر جميعا مّثل اِّـوضع الحالتـ وَّـ قّلة موضع إُّـ موضع الكثـــرة وهكـــذا انقلـــب

األطروحة. أو والّنـتيجة

لتقويـة من وســــائل عادة عليه يشــــتمل يؤّدي بـفضل ما صريح أّول ملفــــوظ على وإذْن فالحجــــاج يقــــوم

ضمنّيا، ويمّثل الّنتيجة أو مثله صريحا إّما يكون يليه ثان ملفوظ إُّـ الّروابط والعوامل) شأن ) لغوّية الّتوجيه 

ترابط َّـ اِّـعقولّية وجه بصنع اِّـوضع أو وينهض الّضمان ويروم إثباتـها. اِّـتكـّلم عنها يدافع اّلتــــي أو األطروحــــة

دعامة لهما. اِّـلفوظ فهو ذْينك

أمثلتنا جميع َّـ الّنتيجة إُّـ اِّـعطى العبور من يكون أن يمكن وأشمل إذ من الّضمان أعّم اِّـوضع أّن على

1 و 3. اِّـثال َّـ الّشأن هو كما بموضع محكوما (7 - 1)

أنجده. إذن إّنمــــا هـــو أخــــــــوك   - 1

وجبت نجدته أخاك الّشخص كان كّلما  :            اِّـوضع

فتجّنبه إذن الّسلوك قبيح          هذا 3-ب

تجّنبه. وجب قبيحا كان األمر : كّلما            اِّـوضع
لألخ اِّـالزمة اِّـعانى من نفســـها، إذ اِّـعجمّية للوحدة اّلذي اِّـتـــداول إذن يســـتدعيه اِّـعنى اِّـوضع فكأّن
أّن هذا معنى األمثلة. ســـائر ذلك على . وقس تجّنبه للقبح ضرورة اِّـالزمة اِّـعاني ومن ”نجدتـــه“، ضـــرورة
إن خطابات حجاجّية والعلمّية األدبّية وحّتـــى اليومّية فخطاباتنا لذلك وتبعا الّلغة، جوهر َّـ قائم الحجـــاج
اِّـستمّدة من العقالنّية بضرب محكومة األحوال خطابات جميع َّـ أّنها على األقّل. فجّلها على كّلها تكن لم

فيها. الّضمنّي الحضور من
2006-2001 الحجاج َّـ صولة من كتابات له مختلفة اهللا عبد عن

مـقّدر). أو (حاضر ومخاَطـب متكّلـم طرفاها خالفيـّة، قضّية الحجاج أساس -
الّنـتيجة. إُّـ العبور تقوية َّـ الحجاجّية والعوامل الّروابط دور -

عليها. بالّنتيجة اِّـّتبة اِّـخاَطب تسليم وَّـ الحّجة تقوية َّـ اِّـوضع مكانة -
الّلغة ؟ قائما َّـ يكون الحجاج كيف -
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