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 الحجاج في الخطاب الفلسفي عند العرب

 ، ابن سينا، ابن رشدالفارابي

 انموذجا
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 الملخص

تقددي  في يعتمد على اوجه خطابية متنوعة ويتمثل النشاط الحجاجي و، سفي الى الحجاج كونه فنا لإلقناعيستند الخطاب الفل

لحجداج يختلدع عدن الان،دان، ، او ابطاله لذلك ال يمكن تصور خطاب معين من دون حجداج   فاالحجج للدفاع عن رأي ما

، كددون االخيددن للنشدداط الحجدداجي   فالخطدداب الفلسددفي مجددا و متلقيدده، اان الان،ددان ال يددنتاا بددذاه وا ددعه   ذلددكوالجددد 

وعليدده فددان االقاويددل ...  إلددى إقندداع ابخددن بتصدددي  أو حكدد  معددين ، وإنمددا تسددعىضددنورعأقاويددل ال تتميددل بالعاددارع عددن 

  ومدن مد  فالحجداج عمليدة   ذلدك ان مدن خهل دا يملدتمن اقنداع االنسدان فدي رأي مدااية ،ي القنواه التي تمثل الحجداجالخط

، والمحددنل ل ددذ  نسدداا الصددنيحة والضددمنية،  ددمن اأا الحجددة المنطقيددة عقندداع االخددنين، والتدد مين فددي  اتصددالية دعامت دد

 . وظيفة ،و االختهف بين المخاطاينال

 

 ، الان،انالحجاج، الخطاب، االقناع، الفلسفة، الجد  الكلمات المفتاحية :

 

 

 

 

Pilgrims in the Philosophical Discourse of the Arabs 
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Summary 

The philosophical discourse is based on the pilgrims being an art of persuasion that relies on 

various discursive aspects. Hajjaj differs from proof, and argument; This is because the 

proof is not related to the subject of the author or recipient; Philosophical discourse is a 

field for pilgrim activity, since the latter are statements that are not necessarily 

distinguished, but rather seek to persuade the other to approve or a certain judgment ... and 

accordingly, rhetoric are the channels that represent the pilgrims because through them one 

is sought to convince a person of an opinion. Hence, the pilgrims are a communicative 

process whose support is the logical argument to persuade others and influence them within 

the explicit and implicit systems, and the driver for this function is the difference between 

the addressees. 
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االعتناض لذا يعد  احب الخطاب مدعيا يتوجب عليه اقامة الدليل 

مددن اقددوا  ، ويعددد متلقددي الخطدداب معتن ددا  علددى مددا يصدددر عندده

يطالددب المدددعي بتقدددي  الدددليل علددى قولدده ، بمقتضددى ذلددك سدديكون 

الحجدداج نشدداط تفاعليددا فددي اساسدده بمعنددى ان الضددنورع المعنفيددة 

 استعما  اللغة وب فعا  الذواه .تنتاا في اطار  ب

فالحجدداج يختلددع عددن الان،ددان ، والجددد    ذلددك ان الان،ددان ال      

اا بددذاه وا ددعه ، او متلقيدده ، فضدده عددن ان اوليناتدده ال تكددون يددنت

مو دددق نقددداأ ف دددو أحدددادي المعندددى ، يعتمدددد علدددى اللغدددة النمليدددة 

النموذج ، ومجاله المنط  ، و،دفه التفني  بين الخطد  والصدواب   

في حين ينطل  الجد  مما ،و احتمالي ، ومن م  تكون نتائجه ظنيدة 

ا حقددل الحجدداج ف ددو حقددل الممكددن ، ال تصددل الددى حدددود اليقددين   امدد

والجددائل ، والمحتمددل   اذ تنطددوي وظيفددة الحجدداج علددى قدددر مددن 

االلتااس   ذلك انده ال يسدتند الدى احاديدة المعندى بدل علدى تعدديتده ، 

غيددن ان ،ددذا اللددان ،ددو مددا يشددكل غنددى اللغددة الطايعيددة التددي تتميددل 

 .(1)وعةبمنونة كاينع بالنظن الى سياقات ا واستعماالت ا المتن

فالخطاب الفلسفي مجاال للنشاط الحجاجي ، ويمكن تلمدن ذلدك       

في فلسفة المسلمين العنب امثا  الفارابي ، وابن سدينا ، وابدن ر دد 

ف ب وية كل من   :  بعد ان نعنِّ

 

 الفارابي :

،و محمد بدن محمدد طنخدان بدن او ندق المعدنوف بالفدارابي ،       

،ـ ، واختلع في ا له   فقيل تنكي وفارسدي ، وقيدل 257ولد سنة 

من فاراب بتنكستان   نش  في دمش  وتلقى علومده في دا ، وارتحدل 

الى بغداد   لطلب العل  إذ التقى بكاار معلمدي العصدن مثدل متدى بدن 

  فتلقددى الحكمددة ، والمنطدد  ، وتدد من يددونن ، ويددوحنى بددن مدديهن 

، واطلدد  عليدده المعلدد  الثدداني   ذلددك اندده  –المعلدد  االو   -بارسددطو 

اقتفى امن ارسطو في المنط  ، والطايعياه ، م  قام بنحلدة قصدينع 

الددى مصددن ، ومددن مدد  الددى حلددب ، حيددل  ددحب سدديع الدولددة الددى 

 .(2)،ـ 339دمش  فادركته الوفاع ،نال سنة 

اكثددن مددن سدداعين ميلفددا فددي مختلددع علددوم المعنفددة  وقددد تددنل     

االنسددددانية ، احصدددديم ،ددددذ  الميلفدددداه ، ومخطوطات ددددا ، وامدددداكن 

 وجود،ا بشكل دقي  في كتاب ميلفاه الفارابي .

في سياقاته الفلسفية   ف و  الى الحجاجوالذي ي منا في ا ا اراته      

من الفهسفة العنب الذين تناولوا الكهم عموماً   فالكهم عند  : ،دو 

الددذي يصدددر عددن المددتكل  ، ال يخددنج عددن كوندده عادداراه قددو  ، 

وعااراه فعل ، وقصد في اأولى الكهم أياً كان نوعه   ف و الكهم 

يعدتلج فدي الذي ييدي نفق التوا دل مدق ابخدنين ، واعفصداا عمدا 

فكددن، ومخيلددة اعنسددان مددن أ ددياء تدديدي بددالكهم ، وقصددد بعادداراه 

  فالكهم عند  متعلد  بقددر  الفعل التي تحق  استجابة عند المخاطب

 . (3)تعلقه بتنفيذ اأعما  من عدم ا ، ووقوع ا في الخارج العياني 

،ذا وقد تحدث في كتاب احصاء العلوم عن اقسدام علد  المنطد       

وأجلائه، وأ ناف الصنائق القياسية، التي يتحدث في ا عن اأقاويل 

الان،انية، واأقاويدل الجدليدة، واأقاويدل السوفسدطائية ، واأقاويدل 

ا    (4)الخطاية ، واأقاويل الشعنية يقو  الفارابي: )) إنن اأقاويل إمن

ددا أن تكددون كاذبددة ال محالددة  أن تكددون  ددادقة ال محالددة بالكددل ، وإمن

ددا أن تكددون  ددادقة ب ددا فددي اأقددلكاذبددة  فددي اأكثددنالكددل ، وإمن ، وإمن

ددا أن تكددون متسدداوية الصدددا والكددذب   فالصددادقة  عكددن ذلددك ، وإمن

بالكل ال محالة ،ي الان،انية ، والصادقة بالاعض على اأكثدن ف دي 

الجدلية ، والصادقة بالمساواع ف ي الخطاية ، والصادقة في الداعض 

اذبدددة بالكدددل ال محالدددة ف دددي طائية ، والكفدددي اأقدددل ف دددي السوفسددد

 .(5)((الشعنية

وقددد افصددف الفددارابي فددي كتدداب الجددد  المنشددور عددن )ما،يددة       

 ناعة الجدد  ،دي الصدناعة التدي ب دا يحصدل (   اذ قا  : ))الجد 

لإلنسان القوع على أن يعمل من مقدماه مش ورع، قياسداً فدي إبطدا  

مجيدب يتضدمن حفظده، و ق مو وعه كلدي يتسدلمه بالسديا  عدن 

أي جددلء مددن جلئددي النقدديض اتفدد  ذلددك ، وعلددى حفدد  كددل و ددق 

مو وعه كلي يعن ه لسائل يتضمن إبطاله   أي  جلء من جلئي 

النقيض اتف  ذلك ، وأرسطوطالين يجعل ،ذ  الصناعة عند تحديد  

ويقددو  إن ددا طنيدد  يت يدد  لنددا ب ددا أن نعمددل مددن  ل ددا أن ددا طنيدد  ،

فدي كدلن مسدالة تقصدد، وأن يكدون إذا أجاندا مقددماه مشد ورع قياسداً 

جوابداً لدد  ند ه فيدده بشديء مضدداد... نعنددي لد  نسددل   دي اً يللمنددا عندده 

نقيض الو ق الذي تصمنا حفظه... والجدد  و،دو مخاطادة ب قاويدل 

مشدد ورع يلددتمن ب ددا اعنسددان إذا كددان سددائهً إبطددا  أي جددلء مددن 

ضمن حفظده ، جلئي النقيض، اتف  أن يتسلمه بالسيا  عن مجيب ت

وإذا كان مجيااً التمن ب ا حف  أي جلء من جلئدي النقديض ، اتفد  

أن عن ه لسائل تضمن إبطالده   فببطدا  السدائل علدى المجيدب مدا 

تضمن حفظه ،و غنض السائل   وذلك ،و غلاته للمجيب ، وحفد  

المجيب مدا تضدمن السدائل إبطالده ،دو غدنض المجيدب   وذلدك ،دو 

ل من مددا يتضددمن إبطالدده بدد ن يدد تي بقيدداس غلاتدده للسددائل ... فالسددائ

يعمله  من مقدماه مش ورع ينتج نقيضه ، والمجيب يتضدمن حفظده 

ب ن ال يسل  للسائل  ي اً يللم عنه نقيضه ، وإن أتى السائل مدن عندد 

نفسه بشيء ، والتمن به إبطدا  ذلدك الو دق تلقدا  بقدو  يعاندد ذلدك 

الً مدن المجيدب الو دق الشيء   وذلك أنن السدائل سدايله أن يتسدل  أو

بالسديا  ، فددبذا حصددل الو ددق مفنو داً فدد نجف أفعالدده بعددد ذلددك أن 
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يتسل  أيضاً بالسيا  من المجيب المقدماه التي يدن  أن دا نافعدة فدي 

إبطا  ذلك الو دق مقدمدة مقدمدة   فدبذا حصدل عندد  مدن المقددماه 

التي سلم ا المجيدب مقددماه ، إذا ألف دا لدلم عن دا نقديض الو دق   

ع ددا ، وأنددتج عن ددا النقدديض مخاطادداً ب ددا للمجيددب علددى طنيدد  جم

اعخاار، ال علدى طنيد  السديا  ، فدبذا تد ن ذلدك علدى المجيدب   فقدد 

حصل عليه تاكيم ، فالتاكيدم : ،دو القيداس الدذي يندتج عنده السدائل 

  فقددد  (6)مندداقض مددا تضددمن المجيددب حفظدده مددن رأي ، وو ددق((

دماه المشددد ورع قصدددد مقدددارتددد   الفدددارابي أنن الجدددد  يسدددتعمل ال

، أو الحف  بين امنين ، ،ما السائل والمجيدب   وذلدك ب ددف اعبطا 

 .(7)الغلاة

فالمش وراه أقو  من المقاواله ، و،ي تقوم مقام الصدا في       

الجدددد  ، واعقنددداع بالدددذاه يحصدددل بالتقنيددداه الخطابيدددة ، وتقويددده 

إلدددى  المشددد وراه ، وإن كاندددم المشددد وراه فدددي الجدددد  ال تددديدي

اعقناع بل إلى الغلاة   ،ذا وتقويه الشعنياه التي تصيب التخييدل   

وبالجملددة فالمقدددماه المقاولددة نسددتعمل ا فددي الخطابددة ، والمقدددماه 

المش ورع نسدتعمل ا فدي الجدد  ، فضده عدن أنن المقددماه الشدعنية 

نستعمل ا في التخييل   يقو  الفارابي : )) والمقددماه التدي تسدتعمل 

،ي المقادواله ، والمشد وراه ، والمحسوسداه ، واليقينيدة   أوائل 

غيددن أننددا فددي أو  أمننددا ال تتميددل لنددا المشدد وراه عددن المقدددماه 

اليقينيددة ، بددل نسددتعمل ا جميعدداً اسددتعماالً واحددداً ، وعسددى أن يكددون 

سددداارنا أوالً لصدددحة المقددددماه وابراء أن نجدددد،ا مشددد ورع و راء 

قددددددماه اأون  اليقينيدددددة أ دددددخا  متفقددددداً علي دددددا   وذلدددددك أنن الم

مو وعات ا محسوسة   ف ي من حيل ،دي مقددماه كليندة مشد ورع 

أو  ، فلددذلك يناغددي أن نجعددل المشدد وراه أوائددل ، ونجعددل اليقينيددة 

المشددتنكة للجميددق فددي جملت ددا   فتحصددل أ ددناف المقدددماه التددي 

تسددتعمل أوائددل وتتميددل بعضدد ا مددن بعددض مددن أو  اأمددن مهمددة : 

، ومقادددواله ، ومشددد وراه   والنددداس أبدددداً يقددددنمون محسوسددداه 

، ه علددى المقاددواله بالشددنف والنياسددةالمحسوسدداه ، والمشدد ورا

ويدددنون أنن المقادددواله سدددايل ا أن تمدددتحن وتصدددحف بالمحسوسددداه 

والمشدد وراه ، ويددنون فددي المشدد وراه أن ددا أخددنن باعنسددان مددن 

، وأن ددا  المحسوسدداه ، إذ كددان الحددن مشددتنكاً لنددا ولسددائن الحيددوان

للعقددل وحددد  ، وأن ددا ،ددي المعقددواله ، وإنن الحجددج المدد خوذع عددن 

المش وراه ،ي حجج العقو    والمحسوساه ال تستعمل ماادئ في 

الجدددد  أنن مو دددوعات ا أ دددخا  ، إال فدددي االسدددتقناء لتصدددحيف 

المقدماه الكلينة التدي أ دخا  مو دوعات ا محسوسدة وليسدم ،دي 

 . (8)داخلة في المش وراه ((بالمقدماه المحسوسة ، لكن ا 

في حين يقي  تمييلاً دقيقداً بدين القدو  المغلدا ، والقدو  المحداكي      

فدددالمغلِّا ،دددو الدددذي يغلدددا السدددامق إلدددى نقددديض الشددديء ليو،مددده أنن 

دا المحداكي  الموجود غين موجود ، وأنن غين الموجود موجدود   وأمن

  الشايه ، ويوجد نظين ذلك في الحنللشيء فه يو،  النقيض، لكن 

وذلددك أنن الحددا  التددي توجددب إي ددام السدداكن أندده متحددنل ، كالناكددب 

السفينة عند نظن  إلى اأ خا  الذين على الشطوط ، أو لمن على 

لقمن ، والكواكب من وراء عند النظن الى ااأرض في وقم النبيق 

سنيعة السين ، ف ذا حا  المغلطة للحن ، بينما يكدون الحدا  الغيوم 

التي تعنض للناظن في المنائي واأجسام الصدقيلة   حدا  المو،مدة 

 .(9) ايه الشيء

اما القو  الان،اني ف و مفيد للعلد  اليقيندي اذ ال تقدق فيده  دا ة ،      

وال مغالطددة ، وال ارتيدداب ، اال  ان القددو  الجدددلي يددنتاا باأ ددياء 

المشدد ورع التددي يعتددنف ب ددا جميددق الندداس ، ويلددتمن  دداحاه ايقدداع 

الظن بان قوله  حيف حتى يخيدل اليده انده يقدين مدن غيدن ان يكدون 

من    ن القو  السفسطائي ان يضلل ، ويلان ، ويدو،  يقينا . ،ذا و

 .(10)ما لين حقا بانه ح  

وعليه فالخطابة عند الفارابي تشدارل الجدد  والسوفسدطائية مدن     

  .(11)حيل يقق بجميع ن التعقب فتنكشع ابراء الكاذبة

ومن ذلك فان كان منط  الان،ان قطعياً يقتضي التواطدي   فدبنن      

فالحجاج ،و  ، ، واعمكان الغالب ،و منط  المحتملمنط  الحجاج 

أقاويل ال تتميل بالضنورع ، وإنما تسعى إلى إقنداع ابخدن بتصددي  

أو حكد  معددين   أن دا ليسددم بالضددنورع  دادقة ، ولكن ددا يمكددن أن 

تكدددون  دددادقة ، و،دددي كدددلن مدددا دون القطعدددي. وتتفددداوه اأقاويدددل 

والضعع   فالحجدة تختلدع مدن الحجاجية في قوع إللام ا بين القوع 

اأقددل إقناعدداً إلددى اأكثددن إقناعدداً ، وبددذلك تنفددند الحجددة فددي الفلسددفة 

بميلع التانين الذي ييدي بالذ،ن الى التسلي  بما يعنض عليه ، لكن 

اقامدددة الددددليل فدددي المعنفدددة يناغدددي التمييدددل بدددين التانيدددن الفلسدددفي و

فعدل الان،نددة ، او   اذ ال يمكدن اختددلا  الحجدج الفلسدفية فددي العلميدة

، طاب الفلسفي يتضمن ما ،و مصنا بدهاالظ ار ، او االبانة   فالخ

وما ،و  مني   اذ يعد المصنا به ظا،ن المسد لة فدي حدين يشدمل 

 –الضمني االمكاناه المختلفة لإلجابة عن السيا  الواحد ، وينتاا 

 .(12)الحجاج الفلسفي بالخطابة  –،نا 

خطاية ،ي القنواه التي تمثل الحجاج ذلك وعليه فان االقاويل ال     

ان من خهل ا يملتمن اقناع االنسان في رأي ما ويمما  بذ،نده )) الدى 

ان يسكن الى مدا يقدا  لده ، ويصددا بده تصدديقا مدا ، امدا ا دعع ، 

وامددا اقددو    فددان التصددديقاه اعقناعيددة : ،ددي دون الظددن القددوي 

فا ل االقاويل وتتفا ل فيكون بعض ا ا يد من بعض على حسب ت
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فددي القددوع ومددا يسددتعمل مع ددا ، فددان بعددض االقاويددل المقنعددة يكددون 

ا فى ، وابلغ ، واوم  من بعض كما يعدنض فدي الشد اداه : فبن دا 

كلمددا كانددم اكثددن فبن ددا ابلددغ فددي االقندداع ، وايقدداع التصدددي  بددالخان 

ا ددفى ، ويكددون سددكون الددنفن الددى مددا يقددا  ا ددد ، غيددن أن ددا علددى 

ت ا لين من ا  يء يوقق الظن المقدارب لليقدين   فا دذا تفا ل إقناعا

 .(13)تخالع الخطابة الجد  في ،ذا الااب (( 

 

 ابن سينا :

أبو علي الحسين بن عاد هللا بدن الحسدن بدن علدي بدن سدينا ، ولدد     

في قنية )أفشنة( بالقنب من بخار  )في أو بكستان حاليا( مدن أب 

،ددـ 370مددن مدينددة بلددأ )فددي أفغانسددتان حاليددا( ، وأم قنويددة سددنة 

،دـ 427م( ، وتوفي في مدينة ،مددان )فدي إيدنان حاليدا( سدنة 980)

الددنئين ، وسددما  الغنبيددون بدد مين  م(. عددنف باسدد  الشدديأ1037)

كتدددداب فددددي  200اأطادددداء ، وأبددددو الطددددب الحددددديل   وقددددد ألنددددع 

دل علدى الفلسدفة والطدب   ف دو  مو وعاه مختلفة، العديد من دا ينكن

مددن أوائددل مددن كتددب عددن الطددبن فددي العددال  ، فقددد اتاددق ن ددج أبقددناط 

وجدددالينوس ، وأ ددد ن أعمالددده كتددداب الشدددفاء وكتددداب القدددانون فدددي 

 .(14)الطب

اما مف وم الحجاج عندد  فقدد كدان او دف  دورع مدن الفدارابي       

فقد بين ان العهقة بين الخطابة والجد  عهقة مشاركة ، ومشاكلة ، 

بينما كانم عند الفارابي مشاركة فقا من دون ان يقع على بيان ا ، 

بشدكل بينما فصل ابن سينا الحديل عن اوجه المشاركة ، والمشاكلة 

يقدو  : )) الخطابدة قدد تشدارل الجدد   ،التناسب بين مدا ييكد عهقة 

اما المشاركة فمن ج تين : احد،ما فدي  ،وتشاكله باعتاار  ،باعتاار 

امددا المشدداركة بالقصددد فدد ن كددل  ،والثانيددة فددي المو ددوع  ،القصددد 

وامدا  ،واحد من ما ينوم الغلاة في المفاو ة . اما القدائن فاداعللام 

وان كان في الخطابة غنض  خن ،و غنض  االخن ، فااالنفصا   

وكان االخن ال يكفيده فدي كمدا   ،وذلك ،و ايقاع التصدي   ،القائن 

بددل وان يعددود قائسددا علددى  ،فعلدده ان يقدداوم المقدددماه والقيدداس فقددا 

 مقابل نتيجة الخص  فياين كذبة .

والج ة الثانية من الج تين االوليين )أي ج تدي المشداركة( انده       

اما الجد  فقد عل   ،لين وال لواحد من ما مو وع يختن به نظن  

واما الخطابة فان العامة ال ي تدون الدى تمييدل المو دوعاه  ،امن  

فدي مو دوع ماندي علدى  ،وتخصدين الكدهم  ،بعض ا عدن بعدض 

بددل  ،ى مددا توجادده الصددناعة الان،انيددة علدد ،ماددادئ تليدد  بدده وحدددع 

التفاتددده االو  الدددى الخطابدددة فدددي ذلدددك كالجدددد  ، وان كدددان الجدددد  

، علدى ان ل دا ايضدا ابة التفات ا االو  الى الجلي داهوالخط ،الكلياه

 ان تتعاطى الكهم في الكلياه من االل ياه والطايعياه والخلقياه .

لكن الجد   ،عاً المحموداه فهن ماادئ ما جمي ،واما المشاكلة        

 والخطابة محمودات ا ظنية .  ،محموداته حقيقة 

 ،ولما كان كل واحدد مدن الجدد  والخطابدة متعن دا لكدل مو دوع 

 ، دددارا مشددداركين للعلدددوم الان،انيدددة فدددي مو دددوعات ا مدددن وجددده 

 .  (15) فحصل بين ما وبين العلوم مناساة ومشاكلة((

فالخطابة ال عهقة ل ا بالحقيقة التي يمكن اماات ا والان،نة علي ا      

فدذال مجدا  العلدوم الحقدة   ذلدك ان مجدا   ،بشكل  دنوري ملدلم 

الخطابددة ،دددو القضددايا التدددي ال تخضدددق للان،نددة العلميدددة وال يمكدددن 

بدل الدى مدا يكدون  داي ا ب دا  ،الو و  في ا الى حقيقة مابتدة مطلقدة 

يقدو  ابدن سدينا : )) لكنده لمدا كدان الغدنض فدي  ،ب قنياا من ا فحس

ولدد  يكددن الغددنض فيدده كشددع  ،الخطابددة االقندداع بمددا يظددن محمددوداً 

لد  يسدتنكن ان تكدون  ،الح  وال االللام على قدانون المحمدود الحد  

 .  (16) المقنعاه بالشايه داخلة في الصناعة ((

،دذ  الصديغة  فالجد  فيه اللام عطنافه بينما ياتعد الحجداج عدن     

التي تضاعع من فشدل العمليدة التوا دلية التدي يسدعى ل دا الحجداج 

داخل أنواع الخطاباه المختلفة، ويذكن ابن سينا ،دذا االلدلام بقولده: 

)) أما المجادلة ف ي مخالفة تاغي اللام الخص  بطني  محمدود عندد 

 .(17)الجم ور(( 

ي والان،دان   واالمن نفسه ينطا  على مف وم االسدتدال  المنطقد    

إذ يتغذ  أ حاب ،ذا الناي من ميدان  فلسفي وفي ،ذا المجا  يمعد 

) الحجاج (  نطا حاسما للفلسدفة بعددِّ،ا خطابدا للعقدل والمعقوليدة ، 

و،ذا الو ع يقطق  وطا من الت ويدل ، أو اقدل التدنجيف والتشدكيك 

للقطددق بدد ن ،ددذا الخطدداب ،ددو خطدداب الدددليل والان،ددان ال خطدداب 

جة و الانية، حين ا يو دع خطداب الحجداج الفلسدفي ب نده تددليلي الحم

 .(18)بن،اني لياتعد عن  فة الحجاجية ، والتعليل

 ،يوسق ابن سينا فكنع ارسدطو لييكدد ان الخطداب الجددلي ،ذا و     

غين  الف للخطابة . يقدو  : )) قدد سدلع  ،ولين الان،اني فحسب 

واستنام  ورع التصددي   ،لك الفنا بين الصنائق القياسية الخمن 

و دورع االقنداع  ،و دورع مدا يقاربده  ،و ورع ما يقاربه  ،اليقين 

وتحققدم ان  ،وعلمدم مفارقدة االقنداع للدوج ين االولدين  ،المظنون 

وبدان لدك ان الصدنائق الحائمدة  ،االقناع درجاه فدي الت كدد والدو،ن 

وان  ،وان المغالطيدة منفو ددة  ،حدوم التصددي  اربدق مددن الخمدن 

لجدلية قليلة الجدو  على الحكماء اال بالطنا المشتنكة بين ا وبين ا

واال فدي تخط دة  ،واال باالرتياض وباعقناع فدي المادادئ  ،الان،ان 

وان الجدليددة ايضددا يسددينع  ،مخددالفين للحدد  مددن نفددن مددا يسددلمون 

فبن ا وان كاندم مسدتو،نة  دعيفة بالقيداس الدى  ،الفائدع على العامة 

 ،ف دي متيندة  دعاة بالقيداس الدى نظدن العامدة  ،نيدة الصناعة الان،ا

تعجدل عدن تقادل الجدد  اال اذا  داقب  -بمدا ،د  عامدة  -وان العامة 
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واذعندددوا  ،اذا الدددلم    دددي ا  ،وان الجدددد   ،بلينددده حددددود الخطابدددة 

او  ي ا لين يسدتوي ل د  انكشدافه  ،خالو  مغالطة ا لت    ،لللومه 

عامددل بفضددل القددوع ال بفضددل ف دد  فددي حيددنع مندده ونسدداو  الددى ال ،

ال لمصددادقة  ،والمسددكوه عندده للحيددنع وقصددور المنددة  ،الصددواب 

الموقق . فيكدون عندد،  ان د  لدو تيسدنه ل د  نقلده عدن درجدت   الدى 

لد  ياعدد ان ينقضدوا مدا  ،فضل اسدتظ ار بنظدن واستاصدار بعنفدان 

سمعو  ويعلموا عدن  د و المفداوض بالقياسداه الجدليدة  الدم مقدت   

بما انتج علي   فل  يعلموا ان الح  موجاه او القصدور مخيلده فيجدب 

ان تكون المخاطاة التي يتلقا،دا العدامي بعاميتده مدن الجدنن الدذي ال 

لده بدل يستنفعه عن مقامه استنفاعا بعيدا ك نده متعدا  عدن درجدة مث

يجدب ان يكددون الفدائ  في ددا فائقددا فدي الادداب اعندي ان يكددون المقتدددر 

على اجادته معدودا في جملة مخداطاي العامدة لكنده امقدع مدن   مدن 

غين مجاو ع لحدود،  ، ولين تاقى لنا  دناعة قياسدية تناسدب ،دذا 

الغددنض غيددن الخطابددة فلددتكن الخطابددة ،ددي التددي تعددد نحددو اقندداع 

   ان يصدقوا به ولتتضق عن نفق يعود من دا الجم ور فيما يح  علي

  .(19) على الحكمة او على الجد  ((

كذلك أ ار ابن سينا إلى دور العقل في  داا المخيلدة باتجدا  يسدمف 

ل ددا بالتدد مين فددي المتلقددين مددن خدده  تصددنيفه للمتلقددين وفدد  طاقدداه، 

 .(20)فالناس أطوع للتخيل وأكثن ت مناً به من   إلى التصدي 

يتجلى ذلك في اأقاويل الشعنية ،ي اأقاويدل المخيلدة، يقدو  و      

ابن سينا ان : ))المخيل ،و الكهم الذي تذعن له النفن فتناسدا عدن 

أمور وتنقاض عن أمدور مدن غيدن رويدة وفكدن واختيدار، وبالجملدة 

تنفعل له انفعاالً نفسانياً غين فكني، سواء كان المقو  مصدقاً بده أو 

نه مصدقاً به غين كونده مخديهً أو غيدن مخيدل: غين مصدا. فبنن كو

ع أخن   فبنه قد يصدا بقو  من اأقوا  وال ينفعل عنه، فبن قيل منن

وعلى ،ي ة أخدن  انفعلدم الدنفن عنده طاعدة للتخييدل ال للتصددي . 

فكثيناً ما ييمن االنفعا  وال يحدث تصديقاً، وربما كان المتيقن كذبه 

ااه تنقس  علدى جنسدين امندين : ،مدا وإذا كانم المخاط .(21)مخيهً((

الان،ددان الددذي يحصددل اليقددين ، أو القطددق والحجدداج الددذي يحصددل 

القناعددددة ، فددددبنن القناعددددة تقددددو  كددددذلك بالشددددعنياه التددددي تصدددديب 

 .(22)التخييل

انطل  ابن سينا فدي تقسديمه مدن الحاجدة التدي فدي نفدن المدتكل ،      

و،ذ  الحاجة أما أن تكون لدذات ا ، وأمدا تدند لشديء  خدن يتوقدق مدن 

 .(23)المخاطب فيكون منه ، اما لداللة ، أو فعهً غين الداللة

فابن سينا ل  ياتعد عما قا  به الفهسفة ، أو طدنيقت   بدالطنا ،      

ى القضية التدي ال تسدتقن فدي  ديء معدين ، فكدل طدنا فقد تطنا إل

يعد قضية ، كما ورد فدي القيداس الفلسدفي ، و،دذا مدا وجدد مصدداقه 

في كتاب الان،ان إذ قا  : ))واعل  أن ماادئ  القياس إنما ،ي الفاظ 

منكاة ، واألفاظ المنكاة أقاويل وغين،ا ، واأقاويل ،ي التدي يقدق 

أن ماددادئ القياسدداه كل ددا ، إمددا أن  بحق ددا التصدددي  والتكددذيب ،مدد 

. ووا دف (24)تكون أموراً مصدقاً ب ا بوجه ، أو غين مصددا ب دا((

مددن كهمدده أندده جعددل األفدداظ ، ،ددي ماددادئ القيدداس التددي تقددوم علددى 

مقددماه ، بعضد ا قطعيدة وبعضد ا ظنيدة ، وأن ،دذ  اأقاويدل ،،ددي 

سدفة عاارع عن مسائل مصدا ب ا ،أو غين مصدا   فقد اسدتعان فه

اليونان في تعنيع اأ ياء باالستدال  ، ف ي إما بن،ان  دادر عدن 

مادادئ كليدة يقينيدة ، ومدديد للعلد  ، وإمدا جدددلي منكدب مدن مقدددماه 

ظنيددة ، وإمددا سوفسددطائية ميلفددة مددن مقدددماه كاذبددة ، تحتددوي علددى 

، و،دذا التقسدي  وجدد  ددا  فدي (25)النتيجة احتواًء ظا،نياً ال حقيقياً 

بية التي عنيم باأقوا  ، فقد ورد في كتاب ) اع اراه الفلسفة العن

والتناي اه ( البن سينا بداختهف بسديا فدي التسدمية ، ف دو يدن  أن 

. فالحقيقددة تقابددل (26)اأقددوا  قددد تكددون حقيقيددة ، أو ظنيددة أو تخيليددة 

الان،ددان العلمددي ، والظنيددة نفسدد ا عنددد فهسددفة اليونددان بدداختهف 

دلية ، ال ل ا السوفسطائية بو ف ا اقواالً جالمو وع ،والتخيلية تقاب

 .مصداقاً ل ا في الخارج

وعليه فان القو  يمثل  ي اً معيناً ، ينظن إليه من كليته ، بو دفه     

جلءاً من اأفعا  اعنسانية مخضدعين  ددقه ، أو كذبده إلدى مسدائل 

 كلية تتعل  بالكون والحياع. 

 

 ابن رشد

ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بدن ر دد اأندلسدي الانبدني ،    

المعددنوف بددابن ر ددد، عددال  مسددل  ولددد فددي قنطاددة باالندددلن سددنة 

،ـ ، ونشد  فدي أسدنع عنفدم بدالعل  والجدا  فقدد كدان جدد  كايدن 520

قضدداع قنطاددة تحددم حكدد  المددنابطين، و ددغل والددد  ذاه المنصددب 

درس بددن ر ددد الحفيددد  ، لددذا سددمي ا .(27)حتددى مجدديء الموحدددين 

الكدددهم ، والفقددده ، والشدددعن ، والطدددب ، والنيا دددياه ، والفلدددك ، 

ف دو يعدد مدن أ،د  فهسدفة اعسدهم   اذ دافدق عدن الفلسدفة    والفلسفة

و ددحف علمدداء وفهسددفة سددابقين لدده كددابن سددينا والفددارابي فددي ف دد  

بعض نظنياه أفهطون وأرسطو. وقد قدمه ابن طفيل أبي يعقوب 

  .م فعينه طاياا له م  قا يا في قنطاة 578خليفة الموحدين عام 

سدطو( مدق )الفركدن اعسدهمي( ، قام ابن ر د بدـ دمدج )فلسدفة أر     

وو ف في جميق كتاباته أنه لين ،نال تعارض بين الدين و الفلسفة 

 .عندما يكون اأمنان مف ومين بشكل  حيف

دلة      تعدده أ كا  إسد اماته فدي الفلسدفة، بددءاً مدن تعليقاتده الممفص 

هم عن الفلسفة  د ،جماه الذين أدانو  ب ن ،دذا  فاعم عن أرسطو، و در
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ختَلرفداً عدن اعسدهم دك هً مم
امددا وفاتده فكاندم فدي مدناك  سددنة  . (28) 

 .(29)،ـ 590

تحدث ابن ر د عن الصدا ، وسوا  في الخطابة   فعد اأمور       

التي لين ل ا كاين جدو  في ،ذ  الصناعة ، يعني الخطابة   فالذي 

ام ، ف ددو إمددا أن يثاددم وجددود ينيددد أن يثاددم  ددي اً بددين يدددي الحكدد

أو عددم وجدود  فقدا   ذلدك ان حددد  داحب الشدنيعة ، أن  ،الشيء

الدذي فيدده الشددكو  عظددي  أو يسددين ، وأندده عددد  أو جددور ، او يثاددم 

اأمنين معا   فبذا ل  تحدد الشدنيعة ذلدك الشديء الدذي فيده الكدهم ، 

ف ما استعما  االنفعااله في تثايم إن اأمن جدور ، أو عددم ، فغيدن 

مددة ، أو الغاطددة يكددون لشدديء جلئددي ، ممكددن   أن االنفعددا  بالنح

والعد  والجور أمور كلية ، وأما اسدتعمال ا فدي أن اأمدن كدان ، أو 

ل  يكن فله في ذلك ت مين   لكن ه ال يوجب أن اأمن كان ، أو لد  يكدن 

، ولوا إنه  دا فيما ادعى من الشيءبالذاه ، بل يميل الحكام أن يق

م ، أو المنددداظن بدددذلك أو لددد  يصددددا ، ومدددن غيدددن أن يحددددث للحكدددا

 .(30)تصديقاً  ائداً بالشيء الذي فيه الكهم

فدددابن سدددينا يعلددد  الخطددداب بمقددددار قدددوع االقنددداع الدددذي يتانا،دددا      

الخطيب ، بين يدي الحكام ، ومقدار،ا فدي التد مين فدي السدامق ، وال 

يعنددي االنفعددا  إيصددا  الفكددنع المعاددن عن ددا ، بددل الددى ميددل الحكددام 

. م  إنه يعلل تلك الظدا،نع بدالقو   مه من دون  يادعتصديقا ، او عد

: ))إن الذين تكلموا في الخطاب ، لد  يتكلمدوا فدي  ديء يجدني مدن 

الخطدداب مجددن  الجددلء ، إنمددا تكلمددوا فددي أ ددياء تجددني مجددن  

اللواح  ، ف ما اأ ياء التي تكون ب دا التصدديقاه الصدناعية ، ف دي 

، علدى اعتادار أن  (31)ء (( أو  ذلك الضمائن فل  يتكلمدوا في دا بشدي

الضمائن عمدع ،ذ  الصناعة ، والشيء الذي تثام بده اأ دياء علدى 

طني  الخطابة ،و الضمين   أن ،ذا ،و أ ل التصدي  ، وعمداد  

فددي اأمددور التددي توقددق ،ددذا النحددو مددن التصدددي  ، أعنددي التصدددي  

 . (32)الاهغي

فددي الكددهم ، صددديقاه التددي تحدددث ،ددذا ويددن  ابددن ر ددد أن الت      

 : ،ي

 ددناعية الن وجود،دددا ، لدددين مددن اختيارندددا ورويتندددا ونحدددن  -

الفددداعلون ل دددا ، ومن دددا غيدددن  دددناعية ، أي ان وجود،دددا مدددن 

 اختيارنا ورويتنا مثل الش ود والتعذيب والعقود.

  .انفعالية توجب التصدي  بالشيء الذي فيه القو   -

االقناعيددة ، وتكددون فددي اأمددور الجلئيددة التددي نضددق في ددا ،ددذ   -

 .(33)الصناعة 

وتوسق ابن ر د فيما يتعل  بالتصدديقاه الخطابيدة علدى خدهف      

سددابقيه الددذين لدد  يعددالجوا سددو  مسددائل خددارج المو ددوع عندددما 

يتحدمون عما يناغي ان تتضمنه اجدلاء الخطادة رغد  انده بوسداطت ا 

علدددى اسدددتعما  الضدددمين ) الجاندددب الدددداخلي يصددداف المدددنء قدددادرا 

الحجاجي ( ، وذلك عند حديثه عن عمود الاهغة   اذ قدا  : )) واذا 

كان االمن ،كذا فقد استاان ان قصور ،يالء فيما تكلموا فيه من امن 

الخطابة انما كدان مدن اجدل انده لد  يكدن عندد،  علد  بدالمنط  ، وان 

االقاويدل الخطابيدة فقدا  سائن من تكل  فدي الخطابدة ، ومدن يسدتعمل

من غين ان يتقدموا فيعنفوا ،ذ  اال ياء التي ،ي عمود الاهغة ا،  

انمدددا يتكلمدددون فدددي ا دددياء تجدددني مدددن الاهغدددة مجدددن  التدددليين ، 

والتنمي  الذي يكون في ظا،ن الشيء و فحته ال في اال دياء التدي 

 . (34)تنل  من ا منللة ما به قوام الشيء ووجود((

ن ذلددك فقددد تحدددث ابددن ر ددد عددن اأ ددياء التددي تحفددل فضدده عدد      

القو  ، ،ي مدا تندل  لدد  اعنسدان مندل  الخيدن والشدن ، والعدد  ، 

والصددناعة ، والعفددة، واالعتددذار والخسددة ، والخيددا  واللددذع والحلدد  

إن ن األفاظ ، والمعاني بقوله : ))وغين،ا   م  يذ،ب إلى التفني  بي

، يادع التصدي  الحا ل على الان،داناألفاظ في الكهم معونة في  

وقوته كالحدا  فدي الصدنائق اأخدن  ، ويقسد  اأقدوا  علدى بهغيدة 

و ددعنية ، فالاهغيددة أكثددن إقناعدداً والشددعنية أكثددن تخدديهً ، وإنمدددا 

 اره األفاظ ، واأ واه تفعل في ،اتين الصدناعتين ،دذا الفعدل 

لجملة أمناً  ائداً من أجل ، أن ا تخيل في المعنى رفعة أو خسة ، وبا

على مف وم اللف  ، مثل غنابة اللفد  ، فبن دا تخيدل غنابدة المعندى ، 

وكذلك فما منه تخيل تمامه المعنى . م  أن للنغ  ت ميناً كايناً فدي أنده 

يفيد فيه ،ذا المعنى . م  يقس  األفاظ المفندع كانم اسماً، أم كلمة أم 

مانيدة أقسدام، ا المسدتولية ، حنفاً تقسديماً مدن ج دة أنحداء دالاللت دا م

المغيددددنع ، الغنياددددة ، اللغدددداه ، الملنيددددة ، المنكاددددة ، المطلقددددة ، 

 . (35)المو وعة ((

ددب مددن مهمددة : مددن القائددل       فددالكهم أو الموقددع الخطددابي )) منكن

ومدن  ،ومن المقو  فيه و،و الدذي يعمدل فيده القدو   ،و،و الخطيب 

دام ه إلدي   القدو  و،د  السن عون . والغايدة بدالمقو  متوجن دة الذين يوجن

دا منداظن  دامعون ال محالدة إمن امعين ، والسن دا حداك   ،أول ك السن  ،وإمن

ا المقصود إقناعه  ئين  ،وإمن  ،والحاك  في اأمور المستقالية ،دو الدنن

ئين مثل القا ي في  اه النن والحاك  في اأمور الكائنة ،و الذي ينصن

ع الملكدة  ،مدننا ،ذ  و،ي مدن اعسهم  ا المناظن فبننما يناظن بقون وأمن

 .(36)الخطاينة((

وعليه فالحجاج يتضمن كل اندواع الخطداب ف دو عمليدة اتصدالية     

دعامت دددا الحجدددة المنطقيدددة عقنددداع االخدددنين والتددد مين فدددي    دددمن 

االنسدددداا الصددددنيحة والضددددمنية ، والمحددددنل ل ددددذ  الوظيفددددة ،ددددو 

لحجدداج فيمددا ،ددو يقينددي او االخددتهف بددين المخدداطاين ، فدده يكددون ا

اللامي ، ففي الحجاج يعنض المخاطدب دعدوا  مددعما بدالتانيناه 

بغيددة اقندداع الخاطَددب او المتلقددي والتدد مين فددي موقفدده او سددلوكه او 
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استمالته نحو المس لة المعنو دة عليده ، كد ن يلجد  احدد المخداطاين 

ب نف االخن يتجاوالى دع  رأيه ب دواه اقناع علمية تجعل من الط

 .معه ويتقال حجته

 

 الخاتمة 

مددن ذلددك كلدده نلحدد  ان الفددارابي قددد تندداو  الكددهم بعمومدده و،ددو     

عاددارع عددن عادداراه قددو  ، وعادداراه فعددل   ويقسدد  االقاويددل علددى 

خمسة انواع : بن،انية ، وجدليه ، وسفسطائية ، وخطاية ، و عنية 

و،دددي تكدددون علدددى درجددداه مدددن الصددددا والكدددذب مشدددينا الدددى ان 

االقاويدل الخطايددة ،دي قنددواه تمثددل الحجداج  ، بينمددا نجدد ابددن سددينا 

اوسددق مددن الفددارابي فقددد اوجددد عهقددة للجددد  بالخطابددة و،ددي عهقددة 

مشاركة ومشاكلة علدى ان الجدد  فيده الدلام ، وعلدى ان الخطابدة ال 

عهقدة ل دا بالحقيقدة ، مددق ذلدك ف دو لد  ياتعددد عمدا قالده الفهسدفة فقددد 

، اال ان االقاويددل علددى مهمددة انددواع : حقيقيددة ،  اسددتعان باالسددتدال 

وظنية ، وتخيلية   اما ابن ر د فقدد تحددث عدن الصددا وسدوا  فدي 

الخطابدددة   ذلدددك ان الخطددداب عندددد  يتعلددد  بمقددددار قدددوع االقنددداع ، 

وللضمائن دور كاين في ذلدك ، كون دا عمددع الصدناعة ، وب دا تثادم 

قاويددل عنددد  علددى اال ددياء ، ف ددي ا ددل التصدددي  الاهغددي ، واال

قسمين : بهغية و،ي االكثن اقناعا ، و عنية و،دي االكثدن تخديه   

و،نددا بلغددم بددوادر الاهغددة الجديدددع ، ،ددذا وان الموقددع الخطددابي 

)الكدددهم( عندددد  يتكدددون مدددن : الخطيدددب )القائدددل( ، والمقدددو  فيددده 

)المو وع( ، والذي يوجه اليده القدو  )المتلقدي( . وبدذلك فالحجداج 

تصددالية يتمثددل فددي كدددل انددواع الخطدداب ، دعامتدده الحجدددة عمليددة ا

المنطقيددة القندداع االخددنين والتدد مين فددي    ددمن االنسدداا الصددنيحة 

والضددمنية فددي ظددا،ن المسدد لة ، واالمكاندداه المختلفددة لهجابددة عددن 

 السيا  الواحد ، ومن م  فالحجاج الفلسفي ينتاا بالخطابة ...
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