
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fraihiahmed34@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد فريحي أ.  
 

 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة 

 المغرب
 

ْعر اْلَعَرِبيِّ القدیم مثیليُّ ِفي الشِّ  اِالْسِتْدَالُل التَّ

 

An analogical argument in the ancient 
Arabic poetry 

 
 
 



َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِالْسِتْدال

ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)23( 

 اِالْسِتْدَالُل التَّمثیليُّ ِفي الشِّْعر اْلَعَرِبيِّ القدیم

 

 
 

 : ملخص

عر مْوطُن الوجدان.   ِ
ّ

لفيق، ألنَّ املنطَق علُم العقل، والش  من التَّ
ً
عر ضر�ا ِ

ّ
قد يبدو ا�جمُع ب�ن املنطق والش

عر العر�ي  لكنَّ علَم   ِ
ّ

حو)، لذلك، فدراسة الش �كيب (النَّ
َّ
البالغة العر�ّيِ ُ�ع�ى باملعا�ي والبيان ع�� ُمقت�ىى ال�

الف�ّيِ   وق 
َّ

الذ بما يتجاوز  عر�ة  ِ
ّ

الش المس معا�ي األبيات 
ُ
ت �ا  أ�َّ حوي ال شك  النَّ أو  البال��  أو  الناقد  من قبِل 

تمثل �� البد�ع وُزخرِف القول. ولهذا، فاملنط
ُ
عر، فهو ال ُيحاول أْن ُيمْنِطق  امل ِ

ّ
، و�ْن �ان غرُضھ دراسة الش قيُّ

منظور   عر من  ِ
ّ

الش  �� املنطقية  االستدالالت  �عض  تناول  ولكْن غرُضھ  األدبية،  جماليتھ  وُ�فقده  عر،  ِ
ّ

الش

، ما واهر البالغية املنطقية    منطقّيٍ
َّ
 إ�� املم��ات البالغية األخرى. ومن الظ

ُ
�ي ال تْحفُل ��ا  يجعلها تْنضاف

َّ
ال

��ز العالقة الوطيدة ب�ن البيان وا�حجاج،  
ُ
 ت

ٌ
مثي��، و�� ظاهرة  االستدالل التَّ

ُ
كتُب البالغة العر�ية، ظاهرة

تلم إ��  ��دف  ما  بقدر  القول،  وُزخرف  البد�ع  إ��  ��دف  ال  أحيانا  العر�ي  اعر  اإلقناع  ّ◌ فالشَّ أسباب  ُ◌ِس 

مثيل أو ضرب املثل. وقد   عاصر  466(املتو�� سنة   ابن سنان ا�خفا��  �ان البال��ُّ العر�يُّ بواسطة التَّ
ُ
)، وامل

الكب��   ا�جرجا�ي  للبال�ّ�ِ  القاهر  لها  )471(املتو�� سنة  عبد  د  اهرة، وحدَّ
َّ
الظ إ�� هذه  أول من أشار  ، هو 

ه  �� غرُضنا   .
ً
و�يانا  

ً
توضيحا يز�ُدها  ما  واهد  الشَّ من  لها  ووَضع   ،

ً
ودقيقا  

ً
موجزا  

ً
تحديد  �عر�فا املقالة  ذه 

ب عند    ـاملقصوِد  مثي��"  التَّ سنان"االستدالل  اللية  ا�خفا��  ابن  والدَّ �كيبية 
َّ
ال� خصائصھ  وتحديُد   ،

االستداللية   احية  النَّ من  وُضعِفھ  وِتھ 
ُ
ق بياُن  ثم  العرِب،  عراء  الشُّ �عض  عند  مظاِهره  و�براُز  داولية،  والتَّ

املقال  هذه   �� ُد  تقيَّ
َ
وسن اللية.  مثي��  والدَّ التَّ باالستدالل  املقصود  ما  اآلتية:  األر�عة  األسئلة  عن  باإلجابة  ة 

عر العر�ي عند   ِ
ّ

مثي�� �� الش اللية  ��  خاصة؟ وما    ابن سنانعامة، و�االستدالل التَّ �كيبية والدَّ
َّ
خصائُصھ ال�

ه إ�� استدالالت   منطقية أخرى؟واملنطقية؟ وما مظاهُره عند �عض كبار الشعراء العرب؟ وهل يمكن ردُّ

باملثاِل، ح اتي �لمات مف ، االستدالُل  التمثي��ُّ التمثيُل، االستدالُل  القديم، االستدالُل،  العر�يُّ  عر  ِ
ّ

الش  :

. ِع، االستدالُل التناس�يُّ
ْ
ف لف، مبدأ الرَّ

ُ
 ال��هان با�خ
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Abstract : 
Some people think that there is no logic in poetry, because the logic is a science of mind, 

and the poetry is a field of emotions and feelings. However, the logician is not intended to 

make poetry logical but his purpose is to search of the logical characteristics in poetry that are 

added to rhetorical ones. The chief aim of this paper is to determine the Analogical Argument 

in Arabic poetry. According to Ibn Sinan Al-khafaji (466.H), some great Arabic poets such as 

Al-Ma’arri, and Abū Tammām, and others used the analogical argument to add in the speech 

meanings that indicate its validity by an example of it. Sometimes, the Arabic poet does not 

only aim to influence the addressees, and amuse them by the art of saying, but in addition to 

that, he convinces of what he claims, through a sensory example or a wise proverb. We would 

answer the following questions: shortly, what the Analogical argument is? And in details, what 

the Analogical argument is according to Ibn Sinan Al-khafaji? What are its syntactic, semantic, 

and pragmatic characteristics? Are there many examples of it in Arabic poetry? Is the analogical 

argument like Aristotle’s example? It is possible to formalize some Arabic poetry verses (have 

analogical argument) in other’s inferences? 

Key words: Ancient  Arabic poetry- Argument- Analogy- Analogical  argument- Example-

Reductio ad absurdum- Modus tollens- Proportional reasoning. 
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 : في االستدالل والتَّمثیل  -1
ليل، ألنَّ    ال" من الفعل املز�د "استدل" ع�� وزن "استفعل"عَ ْف تِ االستدالُل ع�� وزن "اْس   ُيفيد طلب الدَّ

لَب.  
َّ
فيد الط

ُ
اء ت �ن والتَّ   واألصُل �� فعل "استدل" إذا ُحذفت حروف الّزِ�ادة منھ هو فعُل الز�ادة باأللف والّسِ

ا �� االصطالح، فاالستدالُل حسب ما جاء عند أهل الكالم " بمع�ى هدى وأرشد. أمَّ «تقر�ُر    واألصول هو:  "دلَّ

ليل   وُيس�ى   إلثباتالدَّ بالعكس  أو   ،
ً
آنيا  

ً
استدالال فُيس�ى  ؤثر، 

ُ
امل إ��  األثِر  من  ذلك  �ان  سواء  املدلوِل 

، أو من أحِد األثر�ن إ�� اآلخر»
ً
 مليا

ً
ا عند أهل املنطق، فهو:  .1استدالال «�سلسُل عدة أح�ام ُم��تبة �عضها    أمَّ

 ي�ون األخ�� ُمتوقفا ع�� األول  
ُ

، ف�لُّ  إع�� �عض، بحيث
ً
استدالٍل إذن انتقاٌل من ُحكم إ�� آخر، ال بْل  ضرارا

 من أح�ام ُمتتا�عة، إذا وضعْت لِزَم ع��ا بذا��ا ٌحكٌم آخر غ��ها، وهذا ا�حكُم األخ�ُ� ال 
ٌّ

ف
َّ
هو فعل ذه�ي ُمؤل

«.
ٌ
صادقة ھ 

ُ
ُمقدمات �انت  إذا   

َّ
إال  

ً
صادقا ع��   .2ي�ون  االستدالَل،  الُقدامى  األرسطي�ن  املناطقة  م  قسَّ   وقد 

مثيُل،   ، وا  فالقياُس األشهر، إ�� ثالثة أنواٍع: القياُس، واالستقراُء، والتَّ �ّ�ٍ ع�� ُجزئّيٍ
ُ

  الستقراءُ استدالل بك

، و  ٍ�ّ�
ُ

مثيُل استدالٌل بُجزئي ع�� ك
َّ
ذي ��منا �� هذه املقالة.  .3استدالٌل بُجزئي ع�� ُجزئّيٍ  الت

َّ
 وهو ال

 األرسطي�ن الُقدامى أنَّ  
ُ
أنواع االستدالِل هو القياس، و�ا�خصوص القياس ا�َحْم�ّ�ِ   أتّم اعت�� املناطقة

ليّ 
ُ
� غرى  والصُّ الك��ى  ُمقدمتاه  ت�ون  ذي 

َّ
ال انية  الُ��ها�ي 

َّ
الث املرتبة   �� يليھ  ثم   ،

ً
�لية نتيجُتھ  وت�ون  تْ�ن، 

ه 
ُ
ذي ال َيطال

َّ
اِقص ال ذي �شمُل �لَّ ا�جزئيات، دون االستقراء النَّ

َّ
ام ال ا املرتبة الثالثة، االستقراء التَّ ا جميعا. أمَّ

فهو   ولذلك،  األجزاء،  �عض  أو  ا�ُجزئي  ع��  يقتصر  ھ  ألنَّ اقص  النَّ بالقياس  أشبھ  وهو  مثيل،  التَّ ها 
ُ
فيحتل

سبة   ِ
ّ
أي ليس عند املشتغل�ن باملنطق، ولكْن نجُده  �لإبالن ن. ونجد هذا الرَّ

َّ
�م ال ُيفيد اليق�ن، ولكْن ُيفيد الظ

ى عند أهل الب  �ا�يالغة أمثال  ح�َّ ذي قال:  أ�ي �عقوب السَّ
َّ
مثيل: وهو "�عدية"  ال ا�ُحكم عن ُجزئي    4«وم��ا التَّ

 ا�ُحكم، 
ُ
َبھ هو علة ُعِلَم بالقطع أْن وْجَھ الشَّ  إذا 

َّ
ا ال ُيفيد اليق�ن إال ھ أيضا ِممَّ شا��ة بي��ما، وأنَّ

ُ
إ�� آخر مل

ُب فيھ الِعْ��اُت.».
َ

ْسك
ُ
،  فهذا شاهٌد    5ولكْن �

ً
، وُيش��ط فيھ لي�ون قو�ا

ٌ
مثي�� ضعيف ع�� أنَّ االستدالل التَّ

 
 . 17، ص1998، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، التعريفات ، علي بن محمد،الجرجاني -1
ول، ص1358، منشورات ذوي القربى، المعجم الفلسفيصليبا، جميل،  -2

ٔ
 .68ه، الجزء اال

رسطي لم يعد استدالال بكلي على جزئي،  هذا -3
ٔ
عم من القياس اال

ٔ
ذي هو ا

�
التصور لم يعد مقبوال في المنطق المعاصر. فاالستنباط ال

ما يكون  ما هو عالقة تجمع بين مقدمات ونتائج بغض النظر عن كون المقدمة كلية. واالستقراء ليس استدالال بجزئي على كلي، وإن� وإن�
و إحصائي

ٔ
مثيل حسب بعض الباحثين في احتماليا ا ن� الت�

ٔ
تي تجمع  العلم المعرفيا...كما ا

�
  Sourceالمصدرهو شبكة من العالقات ال

ه به)  ه).   Target بالهدف(الُمشب�  (الُمشب�
ي نقل الحكم م -4

ٔ
مر يتعلق بالتعدية ا

ٔ
ن اال

ٔ
صح هو "تعدية الحكم، ال

ٔ
، واال

ٔ
ن جزئي  ورد في النص عبارة "تعديد الحكم..."، وهو خطا

خطاء الناتجة عن سوء التحقيق. والمطلع على  
ٔ
خر، وال يتعلق بالتعديد الذي هو تكـثير العدد، فلينتبه القارئ لمثل هذه اال

ٓ
إلى ا

ستاذ نعيم زرزور في الكـتاب المطبوع في ثمانيات القرن الماضي، يجد لفظ "تعدية"، وهو الصحيح. انظر:
ٔ
 مراجعة اال

بو يعقوب،  -
ٔ
كاكي، ا  .  504، ص1983، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، ح العلوممفتا الس�

بو يعقوب،  -5
ٔ
كاكي، ا  .  607، ص2014، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، مفتاح العلومالس�
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مثيُل هو   وُ�فيد اليق�َن  بھ أو الِعلة أو ا�َجامع هو سبُب ا�ُحكم وعلُتھ. ومع ذلك، يبقى التَّ أْن ي�وَن وْجُھ الشَّ

احية البالغية، ب سكُب فيھ األمثلة ا�ِحكم والِع��اُت من النَّ
ُ
ذي �

َّ
مع�ى أنَّ قيمَتھ البالغية  القالب البال�� ال

. غطي ُضعَفھ املنطقّيِ
ُ
� 

ر�ّ�ِ مصدٌر ع�� وزن تفعيل،     املب�ى الصَّ
ُ

مثيل أحد أنواع االستدالالت، فهو مْن حيث ن أنَّ التَّ هكذا يتب�َّ

  
ُ

حيث ومن  ل".  "فعَّ وزن  ع��  ل" 
َّ
"مث م 

َّ
الال �حيح  الع�ن  ُمضاعف  �ا��  الرُّ للفعل  وهو  كث��،  التَّ ع��  يُدل 

سبة إ�� املنطقي�ن، قال اال  ِ
ّ
صطالُح، فلُھ وضٌع خاٌص عند أهِل املنطق، ووضٌع خاٌص عند أهِل البالغة. بالن

�انوي  مثيُل:ال�َّ صر�ف، هو عند املنطقي�ن إثباُت ُحكم �� جزئي لثبوتھ �� ُجزئّيٍ آخر ملع�ى ُمش��ك    ، التَّ «�التَّ

راُد با�جزئّيِ  
ُ
بوِتھ �� آخَر بي��ما ُمؤثر �� ذلك ا�ُحكم. وامل

ُ
َهُر أْن ُيقال إثبات ُحكٍم ألمٍر لث

ْ
ا�ُجزئّيِ اإلضا��. واألظ

عليھ.   ب  رتَّ
ُ
امل باألثِر  لھ  �عر�فان  �ما  أل�َّ سامح 

َّ
الت من  خاليْ�ن  ليسا  عر�ف�ن  التَّ  

َ
وكال بي�ُ�ما،  ُمش��كة  لعلٍة 

بيان   من قضايا �شَتمُل ع�� 
ُ

ؤلف
ُ
امل مثيُل هو  التَّ ُيقال:  أْن  حقيق  ا�ُحكم   والتَّ ِعلة   �� ُمشاركة ُجزئّيٍ �ُجزئّيٍ 

  ،
ً
 وجامعا

ً
ش��َك علة

ُ
 وامل

ً
ا�ي أصال

َّ
 والث

ً
، وا�ُجزئي األول فرعا

ً
يھ الفقهاُء قياسا . وُيسّمِ ُبت ذلك �� ذلك ا�ُجزئّيٍ

ْ
ليث

 �البيِت.»
ٌ

، فهو حادث
ٌ

ف
َّ
، فقد أجمع امل  .1كما ُيقال: العالُم ُمؤل

ُ
ة ھ املنطقيَّ

ُ
 قوت

ُ
ا من حيث  األرسطي�ن  أمَّ

ُ
ناطقة

قال  اليق�ن،  ُيفيد  ذي 
َّ
ال املنطقي  القياس  بخالف  ن 

َّ
الظ ُيفيد  ھ  أنَّ �انوي   ع��  موا    :ال�َّ القوم قسَّ أنَّ  «واعلم 

مثيل �� ُمقابلة القياس   اهر من التَّ
َّ
ن، والظ

َّ
مثيل إ�� تمثيل قط�� ُيفيد اليق�ن، و��� غ�� قط�� ُيفيد الظ التَّ

ي إذ األول  ا�ي، 
َّ
الث �� �عر�فھ قْيٌد ُيخرُِج األول ك�وِن  هو  ُيذكَر  أْن  ، فينب�� ع�� هذا 

ً
القياس قطعا إ��  رجُع 

ة.» شاركة املذ�ورة ظنيَّ
ُ
 .2امل

ا عند جّلِ   ركِب، مع االختالف �� معانيھ ب�ن    أمَّ
ُ
شبيھ امل

َّ
ِة، ف��جُع �� الغالب إ�� الت عبد  أهِل البالغة العر�يَّ

�ا�ي و   القاهر ا�جرجا�ي هتم�ن بالبالغة، قال    3،السَّ
ُ
�انوي ما يجعلُهما َيختلفان عن ا�جمهور من امل «وعند   :ال�َّ

ا�ي  
َّ
مثيل ع�� سبيل االْستعارة أيضا...الث ثل والتَّ

َ
س�ى بامل

ُ
ركُب امل

ُ
َجاُز امل

َ
أهل البيان ُيطلق ع�� معاٍن. األول ا�

شبيُھ، ويشهُد بذلك كالمُ 
َّ
ھ استعما  الت

ُ
 �ستعمل

ُ
اف" حيث شبيھ وهو  "الكشَّ

َّ
 قسٌم من الت

ُ
الث

َّ
شبيھ، الث

َّ
َل الت
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ٔ
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ٔ
ي عالم عربي مهتم بالعلوم العربية عنها، فقد   كاكيالس� ُيحسب ال

ٔ
تي ال غنى ال

�
لة ال

ٓ
إدخال علم االستدالل إلى علوم اال

لف من البيان والمعاني، والبديع، ثم علم رتبها على حسب 
ٔ
عميتها بادائ بعلم الصرف، ثم علم النحو، ثم علم البالغة، الذي يتا

ٔ
ا

 ، ثم علم العروض. كما جعل علم االستدالل مرتبطا بعلم المعاني. االستدالل



َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِالْسِتْدال

ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا
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شبيھ �� 
َّ
، والت ِف األشّلِ

َ
مس باِملرآة �� ك ذي وجُهھ ُمن��ٌع من ُمتعدٍد، أمر�ِن أو أمور كتشبيھ الشَّ

َّ
شبيُھ ال

َّ
الت

"
ً
وها كمثِل ا�ِحمار يحمُل أْسفارا

ُ
 ثم لم يْحمل

َ
وراة لوا التَّ ذين ُحّمِ

َّ
 2.» 1قولھ �عا��:" مثُل ال

ا عند   أمَّ البالغي�ن،  مثيل عند جمهور  التَّ ا�ُجرجا�يهذا ما ُعرف عن  القاهر    عبد 
ً
، فقد اعت��ه �شب��ا

) ُمن��ٌع من ُمتعدٍد، قال: يخ    وجُهھ عق�� (ليس بح�ىّيٍ شبيُھ    عبد القاهر«هذا عند ا�جمهور. وعند الشَّ
َّ
هو الت

راد بال
ُ
ذي وجُهھ عق��ٌّ ُمن��ٌع من ُمتعدٍد، وامل

َّ
سبة  ،  3عق�ّ�ِ ما ال ي�وُن ِحسيا.»ال ِ

ّ
�ا�يإ�� ا و�الن ، فهو �شبيٌھ  لسَّ

) ُمن��ٌع من ُمتعدد، فقال:« وعند    وصٍف غ�َ�   كذلك، غ�� أنَّ وجَهُھ ُمجردَ  �ا�يحقيقّيِ (بمع�ى وه�ّيٍ هو    السَّ

راد با�حقيقّيِ ما  
ُ
 غ�ُ� حقيقّيٍ من��ٌع من ُمتعدٍد. وامل

ٌ
ذي وجُهھ وصف

َّ
شبيھ ال

َّ
 كما �� �شبيِھ  الت

ً
ليس اعتبار�ا

عِب �� استْ�حاِبھ،   بھ، وهو ِحرماُن االنتفاع بأْبلِغ نافٍع مع الكّدِ والتَّ مثل ��ود بمثل ا�ِحمار، فإنَّ وجَھ الشَّ

طابُق بكالِم 
ُ
وُهم، وهو امل ، بْل عائٌد إ�� التَّ  ُمركٌب من ُمتعدٍد وليَس بحقيقّيٍ

ٌ
 .4"اِملفتاح"» فهو وصف

مثيل يتداخل فيھ البيان باالستدالل، فهو من جهة ضرٌب للمثل ُ�ستعان فيھ با�ح�ىي هكذا يتب�َّ   ن أنَّ التَّ

جرد من خالل صوٍر عدة، وهو
ُ
بيِھ لنقل ا�حكم من   استدالل يتوسُل باملثال أو  من جهة ثانية  لبيان ا� الشَّ

مثيل يقتصُر ع�� مجال   ھ. وال ُ�عتقد أنَّ التَّ شبَّ
ُ
شبھ بھ إ�� امل

ُ
األدب فقط، ولكْن لھ أهمية بيانية �� �ّلِ  امل

ح بألفاٍظ تدُل ع��    :ابن سنان ا�خفا��الُعلوم، قال   عوِت الفصاحة والبالغة أْن ُيراد مع�ى، فُيو�َّ
ُ
«ومن �

للمع�ى املقصود، وسبب ُحسن هذا مع ما ي�وُن فيھ من اإليجاِز أنَّ تمثيل   مع�ى آخر، وذلك املع�ى مثال 

ُحھ و  شاهدة،  املع�ى يوّ�ِ
ُ
رُجھ إ�� ا�حِس وامل

ْ
مثيِل �� جميع العلومُ�خ

َّ
، ألنَّ املثال ال ُبد مْن أْن  وهذه فائدة الت

ھ.»
ُ
ل، فالغرُض بإيراده إيضاُح املع�ى و�يان

َّ
مث

ُ
 .5ي�وَن أظهر مَن امل

 : االستدالُل التَّمثیليُّ عند ابن سنان الخفاجي  -2
 إ�� أنَّ ما أشار إليھ 

ً
�ا�ي  أبو �عقوبينب�� أْن �ش�� أوال ا تحدث عن عل�ْي    السَّ

َّ
�� كتابھ "مفتاُح العلوم" مل

ص�ن، فقد أبرَز  ِ
ّ

�خ
ُ
راح وامل �ىئ فهُم هذه اإلشارة من ِقبِل الشُّ

ُ
 املعا�ي والبيان ُمجتمعْ�ن، وعلم البد�ع مفردا أ

�ا�ي البيان، واعت��ُهما ضرور�ْ�ن ملن ُير�د فهَم كالم العرب، وفهِم القرآن،  العالقة القائمة ب�ن املعا�ي و   السَّ

دد: الع عل��ما، إذ قال �� هذا الصَّ ِ
ّ
حذير �لَّ مْن ُيقبل ع�� تفس�� القرآن وهو عاٍر من االط ر أشدَّ التَّ

َّ
  كما حذ
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ٓ
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فس�� وهو ف��ما راجٌل.» � عل�ي املعا�ي والبيان. لكنَّ ُجلَّ  أي ليس فارسا �  1«فالو�ُل �لَّ الو�ِل ملْن �عاطى التَّ

واهر البالغية، وعَمدوا إ�� تقسيمها إ�� مباحث  
َّ
 �� تناول الظ

ً
 سيئا

ً
خوا تقليدا ذين جاءوا �عده ر�َّ

َّ
راح ال الشُّ

�� 
ً
ى يومنا هذا، و�� نظري    ثالثة ُمنفصلة، و�� البيان، واملعا�ي، والبد�ع، وغدا هذا تقليدا تب البالغة ح�َّ

ُ
ك

، ل�ون العالقة القائمة ب�ن املعا�ي والبيان ُمتداخلة، وال تقبُل الفصَل أبدا. هو فصْ   ل اعتباطيٌّ

البال�� فس�� هو  التَّ �� علم  البالغة  إ�� أهمي�ِ�ما  ب�ن املعا�ي والبيان وأشار  جار هللا    لعلَّ أول من جمع 

اف" إذ قال:   الزمخشري   رجٌل قد برَع ��    «وال �غوُص ع�� �ىيٍء من  �� ُمقدمة تفس�� "الكشَّ
َّ
تلك ا�حقائق إال

البيان.» املعا�ي وعلم  بالقرآن، وهما علم  وُيعت��  2علمْ�ن ُمختصْ�ن  القزو��ي  .  راح  ا�خطيب  الشُّ أوائل  من 

�خيص"، وهو ت�خيص علم    ب�ن املباحث الثالثة، فقد أبرز �� كتاب "التَّ
ً
 تاما

ً
ذين فصلوا فصال

َّ
ص�ن ال ِ

ّ
�خ

ُ
وامل

البد�ع، و�أنَّ هذه  البالغة من   البيان وعن علم   عن علم 
ً
املعا�ي منفصال أنَّ علم  العلوم"،  "مفتاح  كتاب 

 يجمُعها، و امل
َ
    ا�خطيب القزو��ي   أنَّ   من   رغمع�� ال باحث الثالثة ال رابط

َّ
أورد املعا�ي قبل البيان والبد�ع، إال

ورد البيان قبل املعا�ي وال
ُ
ة ت ة ا�حاليَّ اللة  أنَّ الكتَب املدرسيَّ �ا ال تتعلق بالدَّ ارس للبالغة أ�َّ ا ُيوهم الدَّ بد�ع ممَّ

�اكيب.
َّ
الكب��  و�ال� البال��   عند 

ً
لم يكن موجودا قسيم  التَّ ا�جرجا�ي   ولإلشارة، فهذا  القاهر  ذين    عبد 

َّ
وال

فوا كتاب "أسرار البالغة" ضمن ال ارس�ن قد صنَّ بيان، سبقوه أو عاصروه من البالغي�ن. و�ذا �ان �عُض الدَّ

، وهو ُمجرُد حكٍم  
ً
صنيف جاء متأخرا التَّ أنَّ هذا  ُيدر�وا  لم  �م  فإ�َّ املعا�ي،  وكتاب "دالئل اإل�جاز" ضمن 

ابق، وهو سط��ٌّ �� ُمجملھ، و�ِنمُّ  ا أراد    بالالحِق ع�� السَّ
َ
اظر بإمعاٍن    ا�ُجرجا�يعن ُسوء فهٍم مل ھ. والنَّ

َ
تبليغ

مح�و  �ل�ِ�ما  أنَّ  يجُد  الكتاب�ن،  ُمقت�ىى ��  ع��  واملع�ى  البيان  ف��ا  يندمُج  املع�ى،   �� واحدة  ة  بنظر�َّ ماِن 

اه هو نفسھ ب �كيب، أو ما سمَّ
َّ
ظمـ  ال� ة النَّ � ع��ا بنظر�َّ �ي ُ�ع�َّ

َّ
حو"، وال ص لها    .3"تو�� معاِن النَّ فخُر  وقد خصَّ
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ٔ
كاكي، ا . 249، ص2014، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، مفتاح العلومالس�

خطاء، فعلى  
ٔ
حسن تخريج، وخاليا من اال

ٔ
ن هذا الكـتاب القيم في بابه، لم يجد الزمان بمحقق حاذق يخرجه ا

ٔ
ينبغي اإلشارة إلى ا

قل دقة من ضبط وتعليق  
ٔ
ّنها ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
خطاء، وا

ٔ
ستاذ عبد الحميد هنداوي، فإنها مليئة باال

ٔ
ّن هذه الطبعة      قد حّققها اال

ٔ
الرغم من ا

ستاذ
ٔ
وائل السبعينات من القرن الماضي، انظر:  اال

ٔ
خرج الكـتاب في ا

ٔ
 نعيم زرزور الذي ا

بو يعقوب،  -
ٔ
كاكي، ا  .1983، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، مفتاح العلومالس�

بو القاسم جار هللا،   - 2
ٔ
قاويالزمخشري، ا

ٔ
ويلتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اال

ٔ
، ترتيب ل في وجوه التا

ول، ص2009وضبط تصحيح: محمد عبد السالم شاهين، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، 
ٔ
 . 7، المجلد اال

صاحب كـتاب "نقد   ه)337قدامة بن جعفر (صاحب كـتاب "البرهان في وجوه البيان"، و ه)335ابن وهب الكاتب (ابتداء من  -3
بي هالل العسكري (الشعر"، و
ٔ
صاحب كـتاب "مواد البناء"،  ه) 437ابن خلف الكاتب (صاحب كـتاب "الصناعتين"، و) ه395ا

عبد صاحب كـتاب "سر الفصاحة"، وه) 466ابن سنان الخفاجي (صاحب كـتاب "العمدة"، وه) 464ابن رشيق القيرواني (و
سرار البالغة" و"دالئل اإلعجاز"، وه) 471القاهر الجرجاني (

ٔ
صاحب تفسير ه) 538خشري (جار هللا الزمصاحب كـتابي "ا

صاحب كـتاب "نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز"...لم يكن هناك تمييز بين  ه) 606فخر الدين الرازي ("الكشاف" ووصوال إلى 
كاكي ( مجيءبعد ة وتصنيفها في ثالث مباحث. لكن يالظواهر البالغ نّ  ه)626الس�

ٔ
ى ا

ٔ
ه ينبغي إدراك  صاحب كـتاب "مفتاح العلوم" را

همية
ٔ
علمي المعاني والبيان، فجمعهما في القسم الثالث بعد علمي الصرف والنحو، ومضيفا إليهما علم البديع فيما بعد. لكن  ا
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 كتاب "��اية اإليجاز �� دراية اإل�جاز". فهذ  الدين الرازي 
َ

تأخر�ن،  ما ُيقارب نصف
ُ
ا األخ��، و�ْن �ان من امل

"علُم   هو  خاص  علم   �� ال�لَّ  ودمج  ُمنفصلة،  كمباحث  والبد�ع  واملعا�ي  البيان  عن  ا�حديث  تجنَب  فقد 

 الفصاحة". 

مثي��    داخل ا�حاصل �� االستدالل التَّ ذي دفعنا لإلشارة إ�� هذه املسألة هو بيان أهمية التَّ
َّ
بب ال إنَّ السَّ

البيان وامل �� مجال  ب�ن  يْنحصر  مثي��  التَّ أنَّ حديثنا عن االستدالل  أحٌد  َ�عتقد  �كيب. ولذلك ال 
َّ
وال� عا�ي 

 . ابن سنان ا�خفا��البيان دون املعا�ي، وذلك ما سنلمُسھ عند  

التمثي��  -1.2 لالستدالل  ا�خفا��  سنان  ابن  سبق،�عر�ف  ما  ع��  بناء  ف   :  صّنِ
ُ
ن أْن  ُيمكن  ال 

البيان "االستدالل   مثي�� ضمن مجال  �عر�ف ابن سنان  املعا�ي، وذلك وا�ٌح من خالل    وخارج مجال التَّ

ا االستدالل بالتمثيل،    : يقول   لھ،  ا�خفا��  يز�َد «أمَّ
ْ

، �� الكالِم مع�ًى يدُل ع�� ِ�حتھ بذكِر ِمثاٍل لھُ   فأن

 : أ�ي العالءنحو قول  

ُب 1(
ْ

م والعذ
ُ

ك
ُ
م �� اإلحسان ُزْرت

ُ
تَصرت

ْ
ِو اخ

َ
ِصر1) ول

َ
راِط �� ا�خ

ْ
 2ُيْ�َجُر لإلف

ذي ال ُ�شرب لفرِط  
َّ
 لالمتناِع منھ، يتمثل ذلك باملاء ال

ً
فدلَّ ع�� أنَّ الز�ادة فيما ُيطلب ُر�ما �انت سببا

«
ُ
 محمودا

ً
 .3َبَرده، و�ْن �اَن الَ��ُد فيھ مطلو�ا

درك أنَّ االستدال  
ُ
، ألْمكننا أْن ن

ً
عر�ف جيدا مثي�� ز�ادة ��  لو نظرنا �� هذا التَّ �إضافة لها    الكالمل التَّ

فظ، وهذا ما  
َّ
 الل

ُ
ھ إبراٌز لھ من حيث املع�ى، وليس من حيث فائدة، وليس كفضلة زائدة �غ�ِ� فائدة، �ع�ى أنَّ

 باالستدالل  
ُ
احية املنطقية ترتبط حة من النَّ ھ يدلُّ ع�� ِ�حة الكالم، ألنَّ الّ�ِ  باملع�ى، كما أنَّ

ً
ھ مرتبطا

ُ
يجعل

م ل�حة وال ذي ُيقدَّ
َّ
ليل ال ذي يخص القضية دون االستدالل، ثم إنَّ الدَّ

َّ
دق ال  بالقضية بخالف الّصِ

ُ
 ترتبط

ص مثاٍل الكالم ي�وُن ع�� ش�ل  عري). وُ�مكُننا أْن نتب�ى لغة النَّ ِ
ّ

اهد (البيت الش ، وهذا ما َي��ُز من خالل الشَّ

 
همها   ه)739القزويني ( الخطيب

ٔ
همية الجمع بينها. والكـتب التعليمية اليوم وا

ٔ
في "التلخيص" فصل المباحث الثالثة ولم يشر إلى ا

مين رسخت هذا الفصل الواهي وقدمت البيان على المعاني. ل"البالغة الواضحة" لع
ٔ
قد تبدو هناك فروق واضحة  في الجارم ومصطفى ا

حيانا ال ي
ٔ
حيانا بين هذه المباحث، لكن ا

ٔ
مكن الفصل بين المعاني والبيان. والكشف على هذا التداخل يستوجب إنجاز  وسطحية ا

 دراسة مخصوصة له.    
بي بكر، : يقصد بالعذب الماء الطيب، جاء في مختار الصحاح للرازي  -1

ٔ
مختار  «العذب: الماء الطيب». (الرازي، محمد بن ا

 ). 176، ص1993، مكـتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، الصحاح
ول : يقصد بالخصر الَبْرد، جاء في معجم "مقاييس اللغة" البن فارس -2

ٔ
حدهما البرد...فاال

ٔ
صالن: ا

ٔ
«خصر، الخاء والصاد والراء ا

طرافه. وخَ 
ٔ
لمه البرد في ا

ٓ
ي اشتد برده، ويوم خصر. قال ِص قولهم خصر اإلنسان يخصر خصرا، إذا ا

ٔ
: رب خال  حسانر يومنا خصرا، ا

بصرته   سبط المشية ف
ٔ
حمد، ِص ي اليوم الخَ لي لو ا

ٔ
، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر  مقاييس اللغةر.». (ابن فارس، ا

 .).188. الجزء الثاني، ص1979للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 . 275، ص1982، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، سر الفصاحةابن سنان الخفاجي،  -3
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ٔ
 2202)  ا
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طاطة  
ُ

ا�خ (أو  يغة االستداللية  الّصِ إ��  تمثي��،  لإلشارة  ل�ّلِ استدالل  البنية االستداللية)  أو  االستداللية 

حقة، و�� �اآل�ي: 
َّ
عر�ة الال ِ

ّ
واهد الش بُعها �� �ّلِ الشَّ

َّ
 وسنت

 ... (الكالم) = 

 (املثال/األمثلة، أو الدليل/األدلة باملثال) 

الزِّ   بالكالم فاملقصود     �� سبٌب  اإلحسان   �� "االختصاُر  هو:  عري  ِ
ّ

الش اهد  الشَّ  �� �� اإلفراط  ألنَّ  �ارة" 

و الّزِ�ارة،  دون  يحوُل  ألنَّ   املثاُل اإلحسان  طلبھ"   �� سبٌب  املاء   �� ال��ودة  هو:"  الكالم  هذا  لِ�حة  قدم 
ُ
امل

عري ُيمكن أْن ُيفهم بمعني�ن، ُيمكن توضيُحهما  ِ
ّ

الحظ أنَّ البيت الش
ُ
 ل�جره. فامل

ً
اإلفراط �� ال��ودة ي�وُن سببا

 با�خطاطة اآلتية:

 :ع�ى األول امل

 االختصار �� اإلحسان  →الز�ارة مطلو�ة   (الكالم) = 

 (االختصار �� ال��د)  →(املاء العذب مطلوب) (املثال، أو الدليل باملثال) = 

 وهو الوارد �� البيت الشعري املع�ى الثا�ي:  

 اإلفراط �� اإلحسان  →عدم الز�ارة  (الكالم) = 

 اإلفراط �� ال��د  →�جر املاء البارد (املثال، أو الدليل باملثال) = 

أنَّ   نجد  نا  فإنَّ حو،  النَّ جهة  من  �ع�ي  �كيب، 
َّ
ال� جهة  من  عري  ِ

ّ
الش البيت  إ��  نظرنا  املتعلق    إذا  صْدَره 

يفيد "ا الّزِ�ادة، هو عبارة عن جملة شرطية، تتضمن حرفا  إ�� عدم  ؤدي 
ُ
امل �� اإلحسان  لشرط  باإلفراط 

 "لو"
ُ

قدم، ومع�ى هذا أنَّ "امتناع الّزِ�ارة" ناتج    1االمتنا��"، وهو حرف
ُ
ذي ُيفيد امتناع ا�جواب المتناع امل

َّ
ال

 
خرين حاةهناك خالف بين الن�  -1

ٔ
وائل فقد اتفقوا على كونها شرطية لعقد السببية بين الجملتين، ثم كونها  في حرف "لو"، المتا

ٔ
ما اال

ٔ
ا

خرين اختلفوا في كونها حرف امتناع
ٔ
رطية التي ترتبط بالمستقبل. لكن� المتا نه ترتبط بالماضي خالفا لـ "إْن" الش�

ٔ
حرف   افجلهم اعتبروا ا

لسنة الُمعربين"، قدم،امتناع الجواب المتناع الم
ٔ
  "وهو القول الجاري على ا

�
عريف  اعتبر هذا الت�  ابن هشامذي قدمناه، لكن وهو ال

ن� 
ٔ
ن� ستفاد من بعض الش� ه يُ غير دقيق، ال

ٔ
نية ا

ٓ
قالم،  « الجواب واقع وحاصل كـقوله تعالى: واهد القرا

ٔ
رض من شجرة ا

ٔ
ما في اال ن�

ٔ
ولو ا

بُحر 
ٔ
ن� كلمات هللا نافدة. ومهما يكن، فلحرف "لو" 27(لقمان:  »لَما نفدت كلماُت هللاوالبحر يُمده من بعده سبعة ا

ٔ
)، وهذا يلزم عنه ا

يته خاشعا متصدعا من  لكن هذا الفهم له ما ينفيه مثل قوله تعالى: معاني كـثيرة في سياقات كـثيرة،
ٔ
ن على جبل لرا

ٓ
نزلنا هذا القرا

ٔ
«لو ا

مثال نضربها للناس ل
ٔ
ن� خشية هللا، وتلك اال

ٔ
ن لم ينزل على جبل، وإن�  علهم يتفكرون.» وهذا دليل على ا

ٓ
. كما  ما نزل على بشرالقرا

تي تفيد التمني، وهي تدخل في باب اإلنشاء وليس الخبر. فنظُرنا في "لو" هنا تركيبي
�
و لوال" ال

ٔ
رطية عن "لو ا  ينبغي تمييز "لو" الش�

كـثر على معاني "لو" في خمس  .نحوي.
ٔ
 عشرة صفحة من كـتاب: يمكن االطالع ا

عاريبابن هشام، جمال الدين،  -
ٔ
، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع للنشر والتوزيع  مغني اللبيب عن كـتب اال

 . 287- 272. ص 2009والتصدير، القاهرة، مصر، 
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رط هو شرط إم�ا�ي وليس واق��، ألنَّ "االختصار   وع من الشَّ عن "امتناع االختصار �� اإلحسان". فهذا النَّ

ا يجعُل الّزِ�ارة غ�ُ� ُممكنة.�� اإلحسان" لم يقع، ولكْن حصل اإلفراط فيھ  ، ممَّ

الرقم:  لھ  نختار  ذي 
َّ
(ال عري  ِ

ّ
الش البيت  اعتبار هذا  ُيمكننا  حليل،  التَّ  من قضية  1بناء ع�� هذا 

ً
) مؤلفا

  �� واختصاٌر  تقليٌل  هناك  �اَن  إْن  ھ  أنَّ ع��  تُنص  در  الصَّ  �� القضية  ال�جز.   �� ومثٍل  در،  الصَّ  �� شرطية 

قبل الزِّ 
ُ
، واملثُل �� ال�جز يُنُص ع�� أنَّ املاَء لفرط عذو�تھ وَ�َرده ُي�جُر. اإلحسان ت

ُ
 �ارة

  
ْ

م شواهد شعر�ة أخرى ترجُع �� ُمجملها    ابن سنانلْم يقف ھ قدَّ اهد الشعري فقط، ولكنَّ عند هذا الشَّ

اعر�ن   �عرُضها �اآل�ي: أ�ي عبادة البح��ي و  أ�ي تمامإ�� الشَّ

ْرٍه من َ�ج2(
ُ

م) أخرجتُموه بك
َ
ل نت�ىى من ناِضر السَّ

ُ
ار ت

َّ
تھ والن  1(أل�ي تمام)  يَّ

 حُسود3(
َ

 أتاَح لها لَسان
ْ

ِو�ت
ُ
َر فضيلٍة ط

ْ
 2(أل�ي تمام) ) إذا أراَد ُهللا �ش

 ما �ان ُ�عرف ِطيُب َعْرف الُعود 4(
ْ

ار فيما جاورت
َّ
 اشتعاُل الن

َ
 3(أل�ي تمام) ) لوال

خط 5( ْرجيھ ع�� ال�ُّ
ُ
ا ن

َّ
 الف�ى مْن وْجهھ وهو أجَدعُ ) وكن

ُ
 4(أل�ي تمام) والّرِضا وأنف

قيُل 6( يف الصَّ وت فيھ وقد ُ�ستحَسن السَّ
ُ
ها وامل

ُّ
 .5(أل�ي عبادة البح��ي) ) و�ْحُسُن دل

ؤال لها إنَّ الغمام قليٌب ليس ُيحتفر7(  . 6(أل�ي عبادة البح��ي) ) مواهٌب ما ت�لفنا السُّ

البيت  بالنسبة  واحدة  2(الرقم:  إ��  حملية  قضية  من  صدُره  و�تألف  رط،  الشَّ أدوات  من  خال  فهو   ،(

ذي قال فيھ    مالك بن طوق   مفاُدها أنَّ 
َّ
،  أبو تمام  ال

ً
هذه القصيدة، قد تم إخراُجھ من �جيتھ (خلقھ) كرها

سبة  أّما   ِ
ّ
�ي تخرج بصعو�ِة من الُعشب األخضر،  � ا�إبالن

َّ
ار ال فهذا البيت تلمُس  ل�جز فهو يتضمن مثال للنَّ

خرِج بھ 
ُ
ذي أ

َّ
ار للُعشب األخضر، واإلكراه ال  من �جيتھ. مالك بن طوق منھ املماثلة ب�ن اإلكراه �� ال��ام النَّ

جية؛  (الكالم) =   اإلخراج باإلكراه من ال�َّ

ار باإلكراه من الُعشب الطري. (املثال)، أو الدليل باملثال) =  خروج النَّ

سبة    ِ
ّ
الي�ن (الرقمان:  ن�لبيت� ا�إو�الن ابق�ن، �� �ون  4و  3التَّ ورد    الكالم)، فهما يختلفان عن البيت�ن السَّ

ا�ي. صيغ البيت األول ع�� صورة ُجملة شرطية غ�� لزومية
َّ
ينص ع��    �� البيت األول، واملثاُل ورد �� البيت الث
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إذا   ُض  أأنَّ هللا  ُيقّيِ ھ  فيت، فإنَّ
َ

�ي خ
َّ
ال لها لسان حسود لينشرها، بمع�ى أنَّ راد �شر فضيلة من الفضائل 

ذي هو  
َّ
ا�ي ال

َّ
بب �� �شر الفضيلة و�ذاع��ا، والبيت الث ذي يثبت ِ�حة األول، صيغ    املثالا�حسود هو السَّ

َّ
ال

ھ لوالكذلك ع�� ُصورة جملة شرطية امتناعية مفاُد مضموِ��ا   �ي �شتعُل فيما ُيجاورها من    أنَّ
َّ
ار ال  النَّ

ُ
ألسنة

فإنَّ   البخور، 
ُ

�عرف ال  ا�حسود    نا   
ُ
وألسنة عة،  تضوَّ

ُ
امل ائحة  �الرَّ نتشرة 

ُ
امل فالفضيلة  للعود.  الزَّكية  ائحة  الرَّ

ب. فاملثاُل �� البيت الثا�ي أضفى بيانا ع�� البيت األول و�ان   خص الفاضُل �العود الطّيِ ار، وال�َّ �ألسنة النَّ

ھ �اآل�ي:
ُ
 لھ، وصورت

ً
 حجة

 ا�حسود ينشر الفضية بلسانھ  →�� الفاضل ا�خفية  = الفضيلة (الكالم)

 دون اح��اق العود بألسنة النار →عدم معرفة طيب رائحة العود (املثال، أو الدليل باملثال) =

��يزي )، فقد شرحھ  5أما البيت الثالث (الرقم: 
َّ
ھ ع�� أْن    بقولھ:  ا�خطيب الت

ُ
رجيھ"، نحملھ و�سوق

ُ
«"ن

بغضھ، فمثلھ مثل األنف األجدع �علم  �س��، يقول نحن ع�� ُ�خطھ راضون بھ أل 
ُ
ھ ال ُبد منھ، و�ْن كنا ن نَّ

ھ من وجهھ. وهذا مثل قديم، يقولون: منك أنفَك و�ْن �اَن أجَدع.»  ھ قبيٌح وقد ثبَت أنَّ ذي    .1الف�ى أنَّ
َّ
و�ذلك فال

بغضھ، ونحن مكرهون ع�� تحمل �خطھ لضرورتھ ونتلمس رضاه، ال يمكن أن يقوم  
ُ
مقامھ  نحُن نكرُهھ ون

ذي يقول إنَّ أنف الف�ى منھ و�ْن �ان أجدع، فهو راض بھ ع�� اإلكراه  
َّ
خط سوى املثل ال �� الرضا مع ال�ُّ

ھ عضٌو من وْجهھ.   ألنَّ

 �ساير ال�خص وتداهنھ ُمكرها وأنت باغض لھ �حاجة م�حة إليھ؛ (الكالم) =

 من وجهك. أنت تكره أنفك األجدع الذي هو (املثال، أو الدليل باملثال) = 

 للنفس،    ) �� باب الغزل:6لبيت (رقم:يندرج ا 
ُ

ذ ِ
ّ
«فا�حبو�ة ذات ش�ٍل رائٍع، وطلعٍة ��ية، ودالٍل ساحر، يل

اق يروق للع�ن   مع ال��َّ
َّ
يف ا�جميل الال ل وا�جماِل، كما أنَّ السَّ قُر بھ الع�ُن، لكن املوت �امن �� هذا الدُّ

ُ
وت

وهذا ُيفهم منھ أنَّ دالل ا�حبو�ة يحمل �� طياتھ املوت، وكذلك    .2ھ» منظُره، مع أنَّ املوت �امٌن ب�ن حديْ 

يف يز�ُد من فهم الكالم   يف الالمع ُ�ستحسن للمعانھ مع �ونھ هذا اللمعان قاتل �ا�جمال. فمثال السَّ السَّ

تعلق با�جمال القاتل. 
ُ
 امل

 جمال ا�حبو�ة القاتل؛ (الكالم) = 
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ٔ
 ا
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 ان السيف القاتل.ملع  (املثال، الدليل باملثال) =

ا  منح دون طل��ا، وكذلك الغماُم    للبح��ي )، فهو  7لبيت (رقم:ا  أمَّ
ُ
كذلك، مفاده أنَّ املواهب والعطايا ت

ذي من خاللھ ين�ُل املطُر هو ب�� ليس ُيحتفر، فالعالقة القائمة هنا �� املشا��ة ب�ن العطايا والغمام. 
َّ
 ال

�لف صا (الكالم) = 
ُ
�ي ال ت

َّ
ن يقُدمها؛ العطايا ال  حَ��ا السؤال ممَّ

 الغمام ب�� يقدم املاء دون أْن ُيحتفر. (املثال، أو الدليل باملثال) = 

مثي�� وجيُده حسب ابن سنان  -2.2
َّ
   :رديُء االستدالل الت

ْ
، إضافة إ�� ذلك، عند  ابن سنان  ولم يقف

ح وّ�ِ
ُ
امل عر�ة  الشَّ واهد  الشَّ وتقديم  مثي��  التَّ االستدالل  �عر�ِف  االستدالل  حدود  ب�ن   � م�َّ ھ  ولكنَّ لھ،  ة 

ا قول  ديء، قال:« وأمَّ مثي�� الرَّ د واالستدالل التَّ مثي�� ا�جّيِ  [ يقصد البح��ي] أيضا:  أ�ي عبادة التَّ

 يالمق
ْ

 من دروع 1وِرجاٌل جاُروا خالئقك الغر وليست

روع ع فليس بتمثيل جيد ھ بتفضيل الدُّ
ُ
يف �� ا�جري ال يليق تمثيل ما �ان َيحُسن  ، ألنَّ السَّ �� اليالمق، و�نَّ

ة دو�ي، أو ما جرى هذا ا�جرى، في�وُن تمثيل ذلك   ذلك لو قال: ورجاٌل جاروك �� �و��م ِعصمة �� أو ُجنَّ

مثيل.  ذي ذكره، فإنَّ ذلك من رديء االستدالل بالتَّ
َّ
ا ع�� الوجھ ال . أمَّ

ً
روع واليالمق موافقا  بالدُّ

حيح االستدالل ومن   مثيل ع�� الوجھ ال�َّ
َّ
عماَن: النا�غة الذبيا�يقول  بالت  يخاطُب النُّ

 امرأ ِ�� جانٌب من األرِض فيھ ُمس��اد ومذهُب 8(
ُ

�ي كنت
َّ
 ) ولكن

ُب 9( قرَّ
ُ
أ م �� أموالهم و

َّ
حك

ُ
 ) ملوك و�خوان إذا ما لقي��م أ

نُبوا  ع��م ط) كفعلك �� قوم أراك اصن10(
ْ
 فلم ترهم شكر ذلك أذ

ذين    النا�غةفاستدل  
َّ
لھ من القوم ال

َّ
وَم بمدحھ آل جفنة وقد أحسنوا إليھ بما مث

َّ
ھ ال �ستحُق الل ع�� أنَّ

وم�ن.»
ُ
ا مدحوه لم ي�ونوا ضده مل عمان عل��م، فلمَّ عم النُّ

ْ
 .2أ�

ذي ت�ون ُصورة املثا
َّ
ديُء هو ال مثي��ُّ الرَّ قدُم ز�ادة  إذا، االستدالل التَّ

ُ
ِل فيھ ال تتناسب مع الكالم، أْي ال ت

اللة،  باملع�ى، و�طاُل االستدالل ما    �� املع�ى، وال تدُل ع�� ِ�حتھ. فاِملعيار هنا يطال الدَّ
ً
ا يجعلھ مرتبطا ممَّ

 

  جمع يلمق، وهو القباء المحشو. ردّ   -1
ٔ
فالصورة  « رداءة هذا البيت الشعري إلى ضغط القافية بقوله: عبد الجبار السالميستاذ اال

ولى توحي 
ٔ
ولى محاولة مجاراة خالئق الممدوح. فالصورة اال

ٔ
نتجتها الضرورة الفنية (ليست يالمق من دروع) ال تالئم الصورة اال

ٔ
التي ا

ن يقول مثال: وليس 
ٔ
البطيء مثل السريع، فتفضيل الدروع على اليالمق جمع يلمق وهو بالحركة، فيصلح معها صورة توحي بذلك، كا

 الشاعر ٕالى ذلك التمثيل هو انصياع الشاعر لضغطالفناء المحشو. 
ٔ
لجا

ٔ
. (السالمي، عبد  »، فهو تمثيل قلت حيلتهالقافية والدي ا

كاديمي، 
ٔ
 .) 621-161، ص2020الجبار، شعرية القافية في الخطاب النقدي القديم، مركز الكـتاب اال

 . 277-276صمصدر سابق، ، سر الفصاحةابن سنان الخفاجي،  -2
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بي خالل  من  نھ  بيَّ ما  وهذا  االستدالل.  ا��ار  اللة  الدَّ قدت 
ُ
وف املع�ى  اختل  فإذا  باملنطق،  مرتبطا   تيجعلھ 

مھ �� األبيات الثالثة  8(رقم:  البح��ي  ذي قدَّ
َّ
حيح، وال مثي�� باملع�ى ال�َّ ا االستدالل التَّ   للنا�غة الذبيا�ي ). أمَّ

�ي يقدم ف��ا اعتذاره إ��  10و،  9، و8(رقم:
َّ
ذين أكرموه وحموه،   النعمان بن ُمنذر)، وال

َّ
ا مدح الغساسنة ال

َّ
مل

وم بدليل أنَّ 
َّ
ا ُ�عامل بمثل ما ُعومل بھ    النعمان بن ُمنذر  فهو بذلك ال �ستحق الل

َّ
، وحصل أْن  النا�غةمل

اللية واالستداللية،    1مدحهم، فهل مدحھ هذا �عت�� ذنبا؟ الدَّ احية  النَّ وهذا استدالل تمثي�� �حيح من 

ذي صاغ 
َّ
ذي سنتحدث فيما �عد.  أرسطووهو أشبھ بصورة املثال ال

َّ
 بحدوده األر�عة، وال

مثي�� عند كبار الشعراء نماذج  -3.2 
َّ
 من االستدالل الت

�ا متداولة أك��   مثي�� قليلة، لك�َّ �ي تتضمن االستدالل التَّ
َّ
عر�ة ال ِ

ّ
غم من أنَّ األبيات أو القصائد الش بالرَّ

العر�ي،  عر  ِ
ّ

بالش املهتم�ن  ألسن  ع��  وجار�ة  غ��ها،  عراء،    من  الشُّ كبار  �عض  عند  ُمتبايٍن  �ش�ٍل  وَواردة 

رها    ع�� املشهور م��ا، ألنَّ املقام ال يتسُع لذكر الكث��، وسنكتفي  وسنقتصُر  �شرح غواِمِضها مع إبراز ُصوَّ

 البالغية أوال، و�� �اآل�ي: 

تن�يقال   
ُ
يب امل

َّ
 :أبو الط

 من شدة األلِم 11(
ً
ُص مذُبوحا

ُ
�ُ� يرق

َّ
 فالط

ً
�ىي بينكم طر�ا

ْ
 رق

َ
ْحس�ن

َ
 ) ال ت

اس أنَّ السُّ   اخ��، فإذا بدا لهم �� حال قد �عتقد �عض النَّ لوك الظاهري لل�خص �عكس إحساسھ الدَّ

سبة   ِ
ّ
رب أحيانا، فهذا مؤشر بالن

َّ
رور والفرح والط ، لكنَّ �لإ من السُّ

ً
 ومسرورا

ً
ح    املتن�ي   �م ع�� �ونھ فرحا ُي�ّحِ

) ��
َّ
رب، ألنَّ الط

َّ
 ع�� الفرح والط

ً
مثل ا�خاطئ، ويعت�� أنَّ الرَّقص ليس داال اسم جنس)، هل ُ�عتقد  هذا التَّ

ح و�ز�د �� �حة الكالم   ؟ أال ُ�عد ذلك شدة �� األلم، وهو مثال جيد يوّ�ِ
ً
ترنُحھ ورقُصھ �عد ذْبحھ طر�ا

ابق. وهذه صيغتھ:   السَّ

رب؛ (الكالم) = 
َّ
�ىي ال يدُل ع�� الط

ْ
 رق

ُص من شدة األلِم. (املثال، أو الدليل باملثال) =
ُ
�� املذبوُح يرق

َّ
 الط

يب املتن�يقال   
َّ
 :أبو الط

ما �انا12(
ُ
فيس غر�ٌب حْيث

َّ
 �� أه�� و�� وط�ي إنَّ الن

ُ
 2) وهكذا كنت
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تن�يهذا البيت من باب املدح،   
ُ
فيس الغر�ب    فامل  النَّ

َّ
جعل نفسھ غر�ب أهلھ وفر�د زمانھ، وال ُيضاهيھ إال

هب  
َّ

، ولھ قيمة �� �ّلِ  نادر وغر�بع�� سبيل املثال باعتباره معدنا نفيسا، عزَّ طلبھ، وهو  حيثما ُوجد، فالذ

ٌح وُمثِبٌت ل�حة كالمھ. وهذه بنيتھ:  اس. فاملثال هنا ُموّ�ِ  م�ان، وعند �ّلِ النَّ

 �� وط�ي؛  (الكالم) = 
ً
 كْنُت غر�با

فيس غر�ٌب حيثما �اَن. (املثال، أو الدليل باملثال) =   النَّ

 :أبو الطيب املتن�يقال   

 أهِلها مَصائُب قوٍم عند قوٍم فوائُد 13(
َ

ِت األياُم ما ب�ن
َ
ض

َ
 1) ِبذا ق

ت�افئة من حيث الفوائد    املتن�يمن خالل تأمل   
ُ
اس غ�� امل �� مكر الزمان وتداولھ، و�� حال مصائر النَّ

اس، فما ُيصيب �عضهم من ال زايا، ي�ون لبعضهم اآلخر�ن فوائد،  واملصائب، ردَّ ذلك إ�� قضاء األيام ب�ن النَّ رَّ

 �� املثال  نتصر�ن، وع�� أهلهم رزايا ومصائب. و�مكن اعتبار 
ُ
وامل ساء فوائد للظافر�ن  ِ

ّ
الن بايا من  السَّ ففي 

 . وهذه بنيتھ: حكمة بالغةو  مثال سائرا�جز هذا البيت 

اس بتفاوٍت غر�ٍب  =  الكالم)(  . األيام تق�ىي ب�ن النَّ

سران أحدهم ر�ح لآلخر�ن. باملثال) = (املثال، أو الدليل
ُ

 ما يُضر أحدهم ينفع اآلخر�ن، وخ

 :أبو الطيب املتن�يقال   

ُن 14(
ُ

ف ھ تجري الّرِ�اُح بما ال �شت�ي السُّ
ُ

 2) ما �لُّ ما يتمناه املرُء ُيدرك

بيعية تق�ىي بأنَّ   
َّ
يفيد هذا البيت أنَّ اإل�ساَن ال ُيمكنھ أْن يحصل ع�� �ّلِ �ىيء يتمناه، فا�حكمة الط

فن،   ذي تقصده تلك السُّ
َّ
فن القديمة تجري ليس �� االتجاه ال حّرِك السُّ

ُ
�ي ت

َّ
 الّرِ�اح ال

ٌ
  وهو مثٌل سائٌر وحكمة

 كذلك
ٌ
 . وهكذا يصاغ: خالدة

 . رء �لُّ ما يتمناُه وُ�ر�ُدهال ُيدرُك امل (الكالم) = 

 تتجُھ. (املثال، أو الدليل باملثال) = 
ُ

َضُع التجاِه حركِة الّرِ�ح، ال حيث
ْ

خ
َ
فن ت  السُّ

 :أبو الطيب املتن�يقال   

ذك�ُ� فخٌر للهالِل 15(
َّ
مِس عيٌب وال الت

َّ
 السِم الش

ُ
أنيث

َّ
 3) وما الت
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، واقُتصر فيھ ع�� املثال، وهو   
ٌ

مثي��، ألنَّ الكالم فيھ محذوف هذا البيت من أر�� أنواع االستدالل التَّ

  ،
ٌ
�عة الذ�ور�ة قضت أنَّ التذك�� فخٌر وعزة

َّ
في ع�� من اعت�� التأنيث عيبا والتذك�� فخرا، فالن جواب بالنَّ

، لكنَّ   وأنَّ 
ٌ
تن�ي  التأنيث عاٌر وذلة

ُ
مس و��  ينفي هذا التَّ   امل ھ ال �ىيء يدُل من العيب �� الشَّ مثل ا�خاطئ، ألنَّ

 مؤنثة، وال �ىيء يدُل من الفخر �� الهالل وهو مذكٌر. وت�ون بنيتھ �اآل�ي: 

 محذوف، تقديره التأنيث عيٌب، والتذك�� فخٌر  (الكالم) = 

 ل ليس بفخر التأنيث السم الشمس ليس عيبا، والتذك�� السم الهال(املثال، أو الدليل باملثال) =

 :أبو العتاهيةقال   

ى 16(
َ
بيب بطِبھ ودواِئھ ال �ستطيُع ِدفاع مكُروه أ�

َّ
 ) إنَّ الط

 ُي��ئ منھ فيما م�ىى 17(
َ

ذي قْد �ان
َّ
اء ال  بالدَّ

ُ
بيب يموت

َّ
 ) ما ِللط

��ى 18(
ْ

واء، و�اَعھ، ومن اش ذي جلَب الدَّ
َّ
داَوى وال

ُ
داوي، وامل

ُ
 1) ذهب امل

 ومقتضاه من حيث الصيغة:  شعر�ة الثالثة استدالال تمثيليا لھ مثاالن،تتضمن هذه األبيات ال  

واء  (الكالم) =  ب وتوفره ع�� الدَّ ِ
ّ
 أن الطبيب ال �ستطيع دفع املرض رغم علمھ بالط

�ي �ان ُ�عا�جها؛  ) =1، أو الدليل باملثال  1(املثال 
َّ
ھ يموُت بأحد األمراض ال  ألنَّ

، بالطبيب واملر�ض... =) 2، أو الدليل باملثال  2(املثال   بال�ّلِ
ُ

 ثم إنَّ املوت �عصف

 :أبو العتاهيةقال   

ت لع�ٍن مدامُع 19(
َّ

ا جف
َّ
، مل

َ
 ) لو أنَّ ذوي األبصار يْرَعون �لَّ ما يَرْون

 مْن هو جائُع 20(
ُ

بعان
َّ

 الش
ُ

ُھ وما َ�عِرف  مْن طال ر�ُّ
ُ

 العطشان
ُ

 2) فما َ�عِرف

عر��ن، نجده  ِ
ّ

احية األسلو�ية واالستداللية،  �� هذين البيت�ن الش ابقة من النَّ ما ُمختلف�ن عن األبيات السَّ

معكوس أو  مقلوب  شرطي  استدالل  ش�ل  ع��  ُمصاغة  األبيات  أغلُب  �انت  البيت�ن فإذا  هذين  فإنَّ   ،

القضية    �� كما  ونتيجة،  مقدمة  أو  شرط وجواب  من  يتألف  أسلوب شرطي  مصاغ�ن ع��  ذلك،  بخالف 

اطقة، ألنَّ الّرِعاية من ذوي األبصار سبٌب �� عدم ُب�اء الفقراء واملعدوم�ن، وسبٌب �� عدم الشرطية عند املن
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الّرِعاية   م��ِتبة ع��  أمثلة  ثالثة  فهنا  ل�جائع،  بعان  الشَّ معرفة  �� عدم  وسبٌب  للمرتوي،  العطشان  معرفة 

 واإلحسان.  

ما الكال  ورة  لذلك، فاألمثلة هنا ليست دليال ع�� �حة الكالم، و�نَّ ل بھ. وعليھ فالصُّ
َّ
ا هو ُمَمث

َ
 مل

ٌ
م شرط

 ت�ون �اآل�ي:

اس؛ أو  شرط،  أو سبب،(الكالم) =   مقدمة = الّرِعاية واإلحسان إ�� النَّ

ب،) =1(املثال    نتيجة = عدم ب�اء الفقراء؛  أو جواب، أو ُمسبَّ

ٌب،) =2(املثال    للمرتوي؛ نتيجة = عدم معرفة العطشان  و جواب،أ أو ُمسبَّ

ٌب،) =3(املثال    نتيجة = عدم معرفة الشبعان ل�جائع.  أو جواب، أو ُمسبَّ

 :أبو العتاهيةقال   

نا بائُد وأيُّ ب�ي آدم خالُد؟ 21(
ُّ
ل

ُ
نا �

َّ
 إن

َ
 ) أال

ھ عائُد 22( �م و�لٌّ إ�� رّ�ِ  ) و�دؤهم مْن رّ�ِ

ع�ىي اإللھ أْم كيف َيجحُده ا�جاحُد 23(
َ
 ) فيا �جبا كيف �

حر�كة و�� �ّلِ �سكينٍة شاهُد ) و�24(
َ
  �� �ّلِ ت

ھ الواحُد 25(
َّ
 1) و�� �ّلِ �ىيٍء لھ آية تدُل ع�� أن

اهد ع�� الغائب، كما هو    �� هذه األبيات هناك استدالل تمثي��، يتخذ املثال فيھ صورة االستدالل بالشَّ

النَّ  �لَّ  أنَّ  هو  فالكالم  ت�لم�ن، 
ُ
امل عند  العق��  االستدالل   �� سيبقى،  ا�حال  أحد  وال  املوت،  ُيدركهم  اس 

ليل ع�� ذلك أنَّ �لَّ ما يتحرُك و�لَّ ما �سكُن  شاهد ع�� وجوده، و��    و�داي��م من هللا ورجوعهم إليھ، والدَّ

 �� نغمس 
ُ
امل إ��  جٌھ  ُموَّ األبيات  �� هذه  املتضمن  ھ واحد. فهذا االستدالل  أنَّ ع��  دليٌل  لھ  �ّلِ �ىيء موجوٍد 

نيا الدُّ هللا  ملذات  لوجود  نكر�ن 
ُ
امل إ��  جھ  وُموَّ جهة،  من  هذا  هللا،  وسيلقى  سيموت  ب�ونھ  املتعظ  وغ��   ،

 ووحدانيتھ من جهة ثانية، واملثال �ش�� إ�� ذلك. 

 �لُّ إ�سان سيموُت، وهللا هو املبدأ واملعاد، وال�لُّ �عود إليھ، فكيف ُ�ْع�ىى وُ�ْجحد؛ (الكالم) = 

 هللا لھ شاهد �� �ل حركة وس�ون، ولھ �� �ل �ىيء آية تدل ع�� وحدانيتھ.  (املثال، أو الدليل باملثال) =

 :أبو العتاهيةقال   
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ى تنقطع 26(  حوِل �امِل لم تذهِب األياُم ح�َّ
َ

 عْمُرك ألف
َ

 ) لو �ان

ت �لَّ أمِر ُمجتمع27( ِ
ّ
شت

ُ
ى �  ح�َّ

ً
 ال تزاُل ُمِ�حة

َ
 1) إنَّ املنية

 ُمقتضاه أنَّ اإل�سان مهما عاش من زمن، ولو بلغ حد ألف   
ً
 تمثيليا

ً
هذان البيتان يتضمنان استدالال

األ�حاب   ُيفّرِق  ينفك  ال  املوُت  تفرُضھ  ذي 
َّ
ال اإل�حاح  أنَّ  ذلك  ع��  ليل  والدَّ سيموت،  محالة  فال  سنة، 

 واألحباب عن �عضهم �عض، وهو دليٌل قاطع ع�� حصول املوت. 

 عاٍم؛ (الكالم) =
َ

 أياُم ُعمرك ستنت�ي ولْو ِعشت ألف

جتمع�َن. (املثال، أو الدليل باملثال) =
ُ
اِس ا�  بإ�حاٍح ع�� تفر�ِق النَّ

ٌ
 املوُت ُمَصِمَمة

نديقال     :أبو البقاء الرُّ

)27 
ُ

ُر بطيب العْيش إ�سان
َ
 فال ُ�غ

ُ
ِلّ �ىيٍء إذا ما تمَّ نقصان

ُ
 ) ل�

  ) �� األموُر كما شاهُد��ا ُدَوٌل 28(
ُ

ه زمٌن ساءتھ أزمان  مْن سرَّ

)29 
ُ

ْبقي ع�� أحد وال يدوُم ع�� حال لها شان
ُ
ار ال ت  ) وهذه الدَّ

)30 
ُ

ھ وال يدوم ع�� ا�حال لها شان
ُ
 ) وعالم الكون ال تبقى َمحاسن

)31 
ُ

 مشرفياٌت وخرسان
ْ

هر حتما �لَّ سا�غٍة إذا نبت  ) ُيمّزِق الدَّ

ي �لُّ �سيف للفناء ولو �ان32(    ) وَ�نت�ىِ
ُ

 ابن ذي يزن والِغمد غمدان

)33 
ُ

 ) أين امللوك ذو التيجان من َيمن وأين مْ��م أ�اليٌل وتيجان

)34 
ُ

اٌد من إرم وأيَن ما ساَسُھ �� الفرس ساَسان  ) وأين ما شاَده شدَّ

ه35( َ
  ) وأين َما حاز

ُ
اٌد وقحطان  من ذهٍب وأين عاٌد وشدَّ

ُ
 قارون

وا36(
ُ
ى قضوا ف�أنَّ القوَم ما �ان  2) أ�ى ع�� ال�ّلِ أمٌر ال مرَد لھ ح�َّ

نديُيمكن القول إنَّ قصيدة    ھ ال ُيوجد �ىيٌء ��    أ�ي البقاء الرُّ  مفاُده أنَّ
ً
 تمثيليا

ً
بُرم��ا تتضمن استدالال

� من حال إ��  الدنيا تاٌم و�امٌل، و�لُّ �ىيء �ع� قص �عد التمام، و�لُّ �ىيء ال ُيقيم ع�� حال، بل يتغ�َّ �يھ النَّ

ليل ع�� ذلك ما حصل �� الدول واألمم، وما حصل للملوك   �وة والقوة...ال تدوم، والدَّ
َّ
حال. فا�حاسن وال�
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وال، و�اغ��م املوت �أ ابقة، فقد أدركهم الزَّ �اء �� األمم السَّ
َّ
�م لم ي�ونوا قط. يمكن  واألباطرة وفاح�ىي ال� َّ�

 �� ِع�� التار�خ. فاألمثلة هنا ُمتعددة وتؤكد �حة الكالم كما ي��: 
ً
 اعتبار املثال هنا تأمال

 ال يوجد �ىيء �امل، و�ل �ىيء �ع��يھ النقصان، واملص�� هو الزوال.  (الكالم) = 

 من املوِت والضعف؛ولم تمنعُھ  قوة ابن ذي يزن لم تُدم، ) =1، أو الدليل باملثال  1(املثال 

 أين امللوك ِمْن أهِل الَيمن؛ ) =2، أو الدليل باملثال  2(املثال 

 أين ما بناه شداُد بن عاد �� إرم، وما ساَسُھ ساساُن �� الُفرس.) = 3، أو الدليل باملثال  3(املثال 

 ... 

 : اإلمام الشاف��قال  

قام لذي عقٍل وذي أدٍب من راحة فدِع األو 37(
ُ
 طان واغ��ِب ) ما �� امل

صب 38(
َّ
فارقھ وانصْب فإنَّ لديد العيش �� الن

ُ
ْن ت  عمَّ

ً
 ) سافر تجد عوضا

 لم يجِر لم يطِب 39(
ْ

 ساح طاَب و�ن
ْ

 املاء ُيفسده إن
َ

 وقوف
ُ

ي رأيت ِ
ّ
 ) إ�

هم لوال فراق القوس لم ُيصِب 40(  األرِض ما اف��ست والسَّ
ُ

ُسد لوال فراق
ُ
 ) واأل

 �� ا41(
ْ

مُس لو وقفت
َّ

اس من َ�جم ومن عرِب ) والش
َّ
ها الن

َّ
 لفلك دائمة ملل

�ب ُملقى �� أماكنھ والُعود �� أرضھ نوٌع من ا�َحطِب 42(
ُ
 1) والتْ�� بال�

أنَّ   مفاُده  تمثيليا،   
ً
�� ُمجملها استدالال القصيدة  الّرِحلة واالغ��اب،    الشاف��  تتضمن هذه  إ��  يدعو 

طعم ذ 
ّ

وتلذ فر،  وراءها،  والسَّ  ِ�ّ� السَّ بفعل  تتحقق  األغراض  ألنَّ  عب،  التَّ �عد  احة  تتحقق    الرَّ و�ا�حركة 

م ل�حة هذا كث��ا من األمثلة، يمكن عرضها �اآل�ي: �ون والرُّ�ون تتعطل، وقد قدَّ  األغراض، و�السُّ

�� وا�جد  (الكالم) =  فر والسَّ ذ ينب�� ع�� املرء السَّ
ّ

عب؛ والتلذ  بالراحة �عد التَّ

 وقوف املاء ُيفسده، وجر�انھ يجعلھ طيبا؛  ) =1، أو الدليل باملثال  1ملثال (ا

ُسد ال تصيد بدون س�� وُمطاردة، و�غي�� عر���ا؛  =) 2، أو الدليل باملثال  2(املثال 
ُ
 األ

هم إذا لم يفارق القوس ال ُيصيب الهدف؛  ) =3، أو الدليل باملثال  3(املثال   السَّ

 2وقوف الشمس �� م�ا��ا يملھ جميع الناس. (هذا خطأ عل�ي) ) =4لدليل ، أو املثال با4( املثال 
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ٔ
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ٔ
نذاك لن يقبل بدوران اال

ٓ
صوب، لكن� الحس المشترك ا

ٔ
رض بدال عن الشمس لكان ا

ٔ
 لو قال اال
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ُصھ من األتر�ة؛  ) =5، أو املثال بالدليل  5(املثال  ِ
ّ
ن يخل �اب و�حتاج مجهودا ممَّ

ُّ
 الذهُب يوجد �� ال�

 والعود �� األرض �� حاجة ملن يجمعھ كحطب...) =6، أو املثال بالدليل  6 (املثال

 : ف��اإلمام الشا  وقال

مآن ماءُ 43(
َ
ار للظ

َّ
ماحة من بخيٍل فما �� الن  1) ال ترُج السَّ

 من جواد وكر�م، وال ترجوهما من بخيٍل  البيت    يفيد هذا 
َّ
ماحة، أي ا�جود والكرم ال تنتظرهما إال أنَّ السَّ

� البيت عن بنية استداللية تمثيلية  ار ال تْروي الظمآن، وُيعّ�ِ  �اآل�ي:�حيٍح، كذلك النَّ

 هو أنَّ ا�جود والكرم ال ُير�� من بخيل؛  (الكالم) = 

حقُق االرتواء للعطشان.  (املثال، أو الدليل باملثال) =
ُ
اُر ال ت  النَّ

ھ �� �عض   
ُ
 سر�ان

ُ
عر العر�ي بدرجاٍت ُمتفاوتة من حيث ِ

ّ
مثي�� حاضٌر �� الش ن أنَّ االستدالل التَّ هكذا يتب�َّ

ا  �� أو  ُجلها   �� أو  فمنھ  األبيات  عراء،  الشُّ ب�ن  ة  البيانيَّ احية  النَّ من  ھ 
ُ
درجات تتفاوت  كما  بُرم��ا،  لقصيدة 

عالقتھ   إ��  اإلشارة  من  ُبد  ال  االستداللية،  قوتھ  عن  ول�حديث  واألر��.  جودة  واألقل  ا�جيد  االستدالل 

ذي ذكره 
َّ
حليالت األو�� من األورغانون.  أرسطوباالْستدالل باملثال ال  �� التَّ

 : االستدالِل التَّمثیلي في الشِّعر العربيِّخصائُص   -3
مھ   قدَّ ذي 

َّ
ال عر�ف  التَّ خالل  سنانمن  وشروط    ابن  خصائص  تحديد  ُيمكننا  مثي��،  التَّ لالستدالل 

مثي�� ��:  االستدالل التَّ

 خصائٌص وشروط ٌتخُص بنیتَھ من خالِل تعریِفھ حسب ابن سنان الخفاجي: -3-1
   عر من الكالم واملثال (أو أمثلة)؛ ِ

ّ
مثي�� �� الش  يتألف االستدالل التَّ

 ليل، ع�� األغلب؛ عوى، و��ون املثال هو الدَّ  ي�وُن الكالم هو الدَّ

  عت�� الكالم غ�� تام، في�ون املثال ز�ادة فيھ؛�ُ 

 عت�� املثال داال ع�� �حة الكالم؛�ُ 

 بھ ب�ن الكالم وا ،  ال بد أْن ي�وَن وجھ الشَّ
ً
ھ ال ي�وُن �شب��ا �سيطا ملثال ُمن��ع من عدة صوٍر، بمع�ى، أنَّ

؛ 
ً
ما ي�ون �شب��ا ُمركبا  و�نَّ
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َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
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   وافق ما  أي  �حتھ؛  ع��  ت 
َّ
ودل الكالم،  مثالھ  ُصورة  وافقت  ما  مثي��  التَّ االستدالل  أنواع  أجود 

ابقة؛  روط السَّ  الشُّ

  �ُ�مثي�� ما �ان فيھ املثال غ  أنواع االستدالل التَّ
ُ
  داٍل ع�� الكالم، وغ�� ُمثبت ل�حتھ.وأردأ

عریة التي ذكرھا ابن سنان، والَّتي أوردناھا نحن:  -3-2  خصائٌص وشروٌط تخُص الشَّواھد الّشِ
�ي ذكرها   

َّ
واهد ال ا إذا استقر�نا األمثلة والشَّ �ي قدُمناها نحن فيما �عد، ُيمكننا تحديد ابن سنانأمَّ

َّ
، وال

 خصائصها ��: 

  شبيھ؛ األبيات
َّ
مثي�� خالية من أدواِت الت تضمنة لالستدالل التَّ

ُ
عر�ة امل ِ

ّ
 الش

  بھ أو ال يرد؛ مثي�� قد يرد ف��ا وجھ الشَّ تضمنة لالستدالل التَّ
ُ
عر�ة امل ِ

ّ
 األبيات الش

  ،��اثن�ن أو أك �� 
ً
 �� بيت شعري واحد، وقد ي�ون ُمتضمنا

ً
مثي�� ُمتضمنا  قد ي�ون االستدالل التَّ

 در واملثال �� ال�جز؛إذا �ان االس مثي�� �� بيت شعري واحد، ي�ون الكالم �� الصَّ  تدالل التَّ

  ذي يليھ؛
َّ
عري ال ِ

ّ
 قد ي�ون الكالم �� بيت شعري، و��ون املثال �� البيت الش

  ؛
ً
 واحدا

ً
ليُل مثاال البقاء    أبو هو ا�حال �� قصيدة  (كما قد ي�ون الكالم �� بيت أو أك��، و�تعدى الدَّ

ندي  ) اإلمام الشاف���� قصيدة ، والرُّ

   مثي�� القصيدة بُرم��ا، كما هو ا�حال �� قصيدة نديقد يطال االستدالل التَّ (من    أ�ي البقاء الرُّ

 )؛ 42إ�� الرقم: 37(من الرقم: اإلمام الشاف�� )، وقصيدة 36إ�� الرقم: 27الرقم: 

   أو غ�� محسوس، يرتبط بدليل طبي�� كما �� أبيات 
ً
ليل (باملثال أو األمثلة) محسوسا قد ي�ون الدَّ

اف�� (من الرقم:   ندي  42إ�� الرقم:    37الشَّ )، أو بدليل تار��� كما هو ا�حال �� قصيدة أ�ي البقاء الرُّ

 .)36إ�� الرقم:  27(من الرقم: 

 أو حكم ،
ً
 سائرا

ً
ليل مثال  ة بالغة؛ قد ي�ون الدَّ

   و�حضُر املثال؛ كما �� بيت ،
ً
ف الكالُم تقديرا

َ
 ) 15(الرقم:  املتن�يقد ُيحذ

   إ�� ذلك استدالالت أخرى؛ باإلضافة  مثي��، و�تضمن  التَّ عري االستدالل  ِ
ّ

الش اهد  الشَّ يتعدى  قد 

 ) ع�� سبيل املثال.44(الرقم:  أ�ي العالء املعري )، و�يت 15بيت املتن�ي (الرقم: 

 :نیتھ االستداللیةخصائُص ب -3-3
رطية فيھ مع القضية    احية املنطقية، وقارنا القضية الشَّ مثي�� من النَّ أما إذا نظرنا إ�� بنية االستدالل التَّ

رطية �� املنطق القضوي املعاصر، نجد االختالف اآل�ي:  الشَّ
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 رطية املنطقية نجد: املقدم شرط لوجود التا��، كما هو ا�حال بالن سبة إ�� ا�جملة  �� القضية الشَّ

ُم   قدَّ
ُ
التا��) نحو:  ←الشرطية �� النحو العر�ي، وعليھ، فالصيغة املنطقية تأخذ الصورة اآلتية: (امل

زوم املنطقي، بمع�ى: �ستحيُل وجود  
ُّ
الل بي��ما ��  �ار موجود، والعالقة  فال�َّ إذا أشرقت الشمس، 

روق الشمس سبٌب ضروريٌّ ل 
ُ

مس، فش �ار بدون شروق الشَّ �ارال�َّ  .وجود ال�َّ

   نا نجد �� الغالب: (الكالم مثيلية، فإنَّ ا �� القضية التَّ املثال)، أي أنَّ التا�� شرط للمقدم، نحو:   →أمَّ

عري صيغ   ِ
ّ

�ش�ل  إذا �ان املاء لفرط برده ُي�جر، فإنَّ فرط اإلحسان ُيل�� الز�ارة. بيد أنَّ البيت الش

 �اآل�ي: مقلوب

صر   →ُزرتكم ) ولو اختصرتم �� اإلحسان 1(
َ

 والعذُب ُي�جر لإلفراط �� ا�خ

رطية    الشَّ القضية   �� ا�حال  هو  كما  زوم 
ُّ
الل وليس  ماثلة 

ُ
امل  �� واملثال  الكالم  ب�ن  القائمة  والعالقة 

 .املنطقية

يأ�ي  الغالب   �� مثي�� استدالٌل  التَّ    و�ناء ع�� هذا، فاالستدالل 
ً
 ومعكوسا

ً
عوى ع��  مقلو�ا الدَّ يقدم   ،

ليل.  عاَء سابٌق عن ا�حجة والدَّ ��"، بمع�ى أنَّ االّدِ نة ع�� مِن ادَّ  إ�� القاعدة األصولية: "البّيِ
ً
ليل استنادا الدَّ

ة، فإنَّ االستدالل التمثي��  و�ذا �ان االستدالُل املنطقي ينطلُق من ُمقدم  ات ليصل إ�� نتائج الزمة وضرور�َّ

عوى.   زها بمثال ُيؤكد من خاللھ ِ�حة هذه الدَّ مة لُيعّزِ
َّ
    وقد ال �عت�� هذاينطلُق من دعوى ُمسل

ً
 عاما

ً
شرطا

عر�ة بُرم��ا ِ
ّ

، الكالم  ) صيغا وفق استدالل شرطّيٍ إم�ا�ّيٍ 20و  19، فبيتا أ�ي العتاهية (رقم:�� األبيات الش

بب. رط وسبُبھ، واألمثلة نتائج ُم��تبة عن هذا السَّ  فيھ هو مقدمة الشَّ

 : خصائُص أرقى أنواعھ من النَّاحیة االستداللیة -3-4
عراء،    ع�� لسان أ�ابر الشُّ

َّ
احية املنطقية، وهو ال ُيلقى إال مثي�� من النَّ �� نظري أر�� أنواع االستدالل التَّ

روط ا ابقة: ما توافرت فيھ الشُّ روط السَّ  آلتية باإلضافة إ�� الشُّ

   في ع�� اإلطالق، وهذا  لهذا النَّ
ً
، واملثاُل ُمثبتا

ً
فع، بمع�ى، أْن ي�ون فيھ الكالُم منفيا أْن ُيصاغ ع�� الرَّ

 ). 44(الرقم: املعري أر�� أنواعھ؛ كما �� بيت  

   رط فع �الشَّ قدير، واقُتصر فيھ ع�� املثال بالرَّ هم ع�� وجھ التَّ
ُ
، ما ُحذف فيھ الكالم، وف

ً
واألك�� ُرقّيا

ابق، ونموذُجھ بيت   ). 15(الرقم: املتن�يالسَّ

   كما هو ا�حال �� بي�ي ،
ً
 أو حكمة خالدة

ً
 سائرا

ً
  املتن�ي أْن �ستند الكالم فيھ ع�� مثال ُ�عت�� مثال

 ).  41و  13(الرقمان: 
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 : القیاُس بالمثال عند أرسطو واالستدالل التمثیلي في الشِّعر العربي  -4

 االستدالل بالمثال عند أرسطو:  -4-1
يْصط�ح   (  أرسطولم  اسم  مثيل  التَّ بلفظ αιγλανά)أنالوجياع��  الالتينية   �� ُعرف  الذي   ،

analogia،    بلفظ الفر�سية   �� بلفظ  analogieوُيعرف  اإلنجل��ية  لھ لفظ  analogy، و��  اختار  ، ولكن 

"املثال"، قال    exampleوالذي اخت�� لھ لفظ    ،αµγιεδάραΠ1(باراد�غما)   أرسطوك��جمة، بمع�ى 

ھ من   معرفا املثال:  أنَّ
َّ
ا ُيحمل ا�حد األك�� ع�� ا�حد األوسط من خالل شبيھ ل�حد األصغر، إال

َّ
«ي�ون املثاُل مل

بيھ. فع��   الضروري معرفة أنَّ ا�حد األوسط محُمول ع�� ا�حد األصغر، وأنَّ ا�حد األك�� محُمول ع�� الشَّ

 ع�� أمر �ىيء، و  Aسبيل املثال، لتكن  
ً
 ا�حرب ب�ن ا�ج��ان، و  Bدالة

ً
دالة ع�� مقاتلة أهل أثينا ألهل    Cدالة

ن أنَّ مقاتلة أهل طيبا أمر �ىيء، فيجب    Dطيبا، و  بّ�ِ
ُ
 ع�� مقاتلة أهل طيبا ألهل فوسيا: إذا أردنا أْن ن

ً
دالة

م بأنَّ مقاتلة ا�ج��ان أمٌر �ىيٌء، و�ثبات ذلك ي�ون من خالل األشباه، من قبيل أنَّ مُ  ِ
ّ
سل

ُ
قاتلة أهل طيبا  أْن �

ھ �ان عل��ا مقاتلة   �ا ضد ا�ج��ان، وعليھ، فمن البدي�ي أنَّ �ا ضد أهل طيبا، فإ�َّ ألهل فوسيا أمر �ىيء، و�ما أ�َّ

  A، (ألنَّ �لَّ واحد م��ما ُيقاتل جاره)، وأنَّ D، ومحُمولة ع��  Cمحُمولة ع��    B  أهل طيبا. لذلك، فمن ا�َج�� أنَّ 

 أنَّ حمل    ، (ألنَّ أهلDمحُمولة ع��  
َّ
يتب�ن   Bع��    Aفوسيا ليسوا �� أحسن حال بمقاتلة أهل طيبا لهم)، إال

، وع�� نفس املنوال كذلك، إذا �ان ال��هاُن ع�� أنَّ ا�حد األك�� محُمول ع�� ا�حد األوسط، Dمن خالل  

 .2فينب�� أْن ي�ون من خالل عدة أشباه.»

 
رسطو للداللة على القياس بالم  -1

ٔ
ولى من مجموع الكـتب الثالثة من هذا هو اللفظ الذي اختاره ا

ٔ
ثال، انظر كـتاب التحليالت اال

ورغانون في:
ٔ
 اال

-Aristotle, The categories, on the interpretation, and the prior analytics, (Prior Analytics, translated by Hugh 
Tredennick.), Harvard University Press, 1942, p.514. 

ستاذ عبد الرحمان بدوي بتحقيق نصها،  استغنينا عن ال -2
ٔ
رسطو"، والتي قام اال

ٔ
ترجمة العربية القديمة التي وردت ضمن "منطق ا

رسطو"، وقمنا بدل ذلك بترجمة 
ٔ
ستاذ فريد جبر كذلك بتحقيقها فيما بعد تحت عنوان: "النص الكامل لمنطق ا

ٔ
وكذا التي قام اال

وكـتافيوس
ٔ
ذي قام بترجمته ا

�
ص اإلنجليزي ال وين، وذلك الن�

ٔ
رجمة:  فرير ا  العتبارات لغوية، وهذا نص الت�

- Aristotle, Organon, or Logical Treatises, Literally translated, with notes, syllogistic examples, analysis, and 
introduced by Octavius Freire Owen, London, 1889, Vol. 1, p. 232: «Example is when the extreme is shown to 
be present with the middle through something similar to the third, but it is necessary to know that the middle 
is with the third, and the first with what is similar. For example, let A be bad, B to (make war) upon 
neighbours, C the Athenians against the Thebans, D the Thebans against thePhocians. If then we wish be 
show that it is bad to war against the Thebans, we must assume that it is bad to war against neighbours, but 
the demonstration of this is from similar, as that (the war) by the Thebans against the Phocians (was bad). 
Since then war against neighbours is bad, but that against the Thebans is against neighbours, it is evidently 
bad to war against the Thebans, so that evident that B is with C, and with D, (since both are to war against 
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ارة إ�� أنَّ املث 
َ

،  أصغر  حد ، وحد أوسط، و حد أك��ال يتألف من أر�عة حدود:  �� البداية ال ُبد من اإلش

 . فإذا أخدنا �ع�ن االعتبار املثال اآل�ي: شبيھو

 A: "أمر �ىيء"، نرمز لھ بالرمز  ا�حد األك�� -

 B: "ا�حرب ب�ن ا�ج��ان"، نرمز لھ بالرمز  ا�حد األوسط -

 C: "حرب أثينا ع�� طيبا"، نرمز لھ بالرمز ا�حد األصغر -

 D: "حرب طيبا ع�� فوسيا"، نرمز لھ بالرمز  ھالشبي -

ل�حد    شبيھ  حد  خالل  من  األوسط  ا�حد  ع��  األك��  ا�حِد  بحمل  "ي�وُن  باملثال  فاالستدالُل  لذلك، 

األصغر"، وحمُل ا�حد األك�� ع�� األوسط هو قولنا: "ا�حرب ب�ن ا�ج��ان أمٌر �ىيٌء"، وقولھ من خالل حد  

�ا أمٌر �ىيٌء، شبيھ ل�حد األصغر، يو�حھ قولنا ھ إذا �انت ا�حرب ناشبة ب�ن أثينا وطيبا وهما ج��ان، فإ�َّ : إنَّ

ي  بيھ أو املثال، لذلك ُسّ�ِ بدليل أنَّ ا�حرب ب�ن طيبا وفوسيا أمٌر �ىيٌء، ل�و��م ج��ان. فالدليل هنا هو الشَّ

 استدالال باملثال. 

ر��)، والقياس  القياس األصو�� (الشَّ بھ هذا االستدالُل 
ْ

(العق��)، لذلك اعت��ه الفالسفة    ُ�ش الكالمي 

 عندهم من أر�عة حدود، �اآل�ي:
ُ

ھ يتألف سلمون هو القياس عند الفقهاء وعند علماء الكالم، ألنَّ
ُ
 امل

ر��.األصل - بيھ) هو البيت �� االستدالل الكالمي، وهو ا�خمر �� االستدالل الشَّ  : (هو الشَّ

ر��.: (هو ا�حد األصغر) هو الفرع -  العالم �� االستدالل الكالمي، وهو النبيذ �� االستدالل الشَّ

أليف �� االستدالل الكالمي، وهو اإلس�ار �� االستدالل  العلة أو ا�جامع  - : (هو ا�حد األوسط) هو التَّ

ر��.  الشَّ

حر�م �� االستدالل ال ا�حكم - ر��.: (هو ا�حد األك��) هو ا�حدوث �� االستدالل الكالمي، وهو التَّ  شَّ

   ،
ٌ

 وحادث
ُ

ين ي�ون �اآل�ي: البيُت مؤلف لذلك، فاالْستدالل بالقياس إلثبات ُحدوث العالم �� أصول الّدِ

اهد (البيت) ع��   َي هذا عند علماِء الكالم باالستدالل بالشَّ . ُسّ�ِ
ٌ

ھ حادث  �البيت، فإنَّ
ٌ

وما دام العالم مؤلف

 الغائب (حدوث العالم).

 
neighbours,) and that A is with D, (for the war against the Phocians was not advantageous to the Thebans,) 
but that A is with B will be show through D, in the same manner also if the demonstration of the middle as to 
the extreme should be through many similar». 
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بيذ �� أصول الفقھ ي�ون �اآل�ي: ا�خمر ُمسكر    ع�� غرار ذلك، فاالستدالُل بالقياس إلثبات تحر�م النَّ

َي هذا عند األصولي�ن بنقل ا�حكم من األصل ھ حرام. ُسّ�ِ  �ا�خمر، فإنَّ
ً
بيذ ُمسكرا إ��   فهو حرام، وما دام النَّ

 . 1الفرع لوجود علٍة جامعٍة بي��ما

ذي نودُّ  
َّ
ؤال ال ، كما أورده  السُّ مثي��ُّ ين�جُم مع    ابن سنان ا�خفا��، طرَحھ هنا هو: هِل االستدالُل التَّ

عند   باملثاِل  إ��  أرسطواالستدالِل  عر  ِ
ّ

الش  �� مثي��  التَّ االستدالل  ردُّ  ُيمكن  ُموجزة ودقيقة، هل  و�عبارة  ؟ 

 االستدالل باملثاِل؟ 

دَّ إلى االستدالل التَّمثیلي:  -4-2  أبیات تقبل الرَّ
ابقة. لن�جْع إ�� بيت س ذي قدمھ  1(رقم    املعري   نقف هنا عند �عض األبيات السَّ

َّ
ذي  ابُن سنان) ال

َّ
، وال

ذي هو مطلوب �شرط  
َّ
مفاُده أنَّ الز�ارة املطلو�ة مشروطة باالختصار �� اإلحسان �املاء العذب والبارد ال

 :مكن ذلك �اآل�يعدم اإلفراط �� ال��د. كيف يمكن استنباط ا�حدود �� هذا البيت؟ ي

 عدم اإلفراط/ اإلفراط.   :األك�� ا�حد - 

 ال�جر/ الطلب. :األوسطا�حد - 

 : عدم الز�ارة/ الز�ارة. ا�حد األصغر- 

 : املاء البارد/ اإلقالل من ال��ودة. الشبيھ- 

فع �اآل�ي  الوضُع أو الرَّ
ُ

  :و�ذلك ُيمكن صياغُتھ ع�� صورة استدالل�ن ُمختلف�ن من حيث

: عدم اإلفراط �� اإلحسان يؤدي إ�� الّزِ�ارة املطلو�ة، كعدم اإلفراط �� برد  الستدالل األول �� الوضعا- 

 .املاء املطلوب يؤدي إ�� شر�ھ 

: اإلفراط �� اإلحسان يؤدي إ�� عدم الّزِ�ارة املطلو�ة، �املاء البارد املطلوب  االستدالل الثا�ي �� الرفع   -

ذي يؤدي إ�� �جره. 
َّ
 ال

ار  4و3ذ البيت�ن (رقم:  لنأخ  سنة ا�حسود تنشر الفضيلة ا�خفية كما تنشر ألسنة النَّ
ْ
)، مفادهما أنَّ أل

ائحة ا�خفية �� عود البخور، هل ُيمكن صياغة ذلك وفق االستدالل باملثال؟ ي�ون ذلك ممكنا �اآل�ي:   الرَّ

 : االنتشار �عد االختفاء. ا�حد األك�� -

 
صول لعدم استيفاء جنسه وفصله، لذلك، ي -1

ٔ
قطاب علماء اال

ٔ
صولي عند ا

ٔ
سم فقط، وهذا  ُ◌ ال يوجد حٌد للقياس اال عرف بالر�

قريب ال غير.  ذي وضعناه، يقف عند حدود الت�
�
عريف ال  الت�
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هوره). : الفضيلة والرَّ ا�حد األوسط -
ُ
 ائحة الطيبة (أمٌر ُمستحسٌن ظ

 : لسان ا�حسود.ا�حد األصغر -

ار. الشبيھ -  : لسان النَّ

يبة ا�خفية �� عود البخور، كذلك   
َّ
ائحة الط ار تنشر الرَّ ورة اآلتية: إذا �انت النَّ وُ�مكن صياغُتھ ع�� الصُّ

خفية عند الفاضل. 
َ
 ا�حسود بلسانھ ينشر الفضيلة ا�

بيت   تمام  ولنأخذ  �غضھ  5(رقم:  أ�ي  مع  اإلكراه  ع��  والر�ىى  خص  ال�َّ ُمسايرة  أن  مفاُده  ذي 
َّ
وال  ،(

وا�حاجة إليھ، �شبھ الر�ىى ع�� اإلكراه لألنف األجدع الذي نبغضھ وهو جزء من وجهنا. هل يمكن صياغة  

 ذلك �� صورة االستدالل باملثال؟ يمكن ذلك �اآل�ي: 

خط.ا�حد األك�� -  : الّرِ�ىى ع�� ال�ُّ

 : اإلكراه وا�حاجة.ا�حد األوسط -

 : املسايرة ع�� ال�خط.ا�حد األصغر -

 : أنف الف�ى األجدع.الشبيھ -

ال�خص    ومادام  تقبلھ،  �ستد��  مما  ال�خص  وجھ  من  ألنھ  اإلكراه  ع��  املبغوض  األجدع  األنف 

 املبغوض ع�� اإلكراه �سبب ا�حاجة املاسة إليھ، فإنھ يجب مسايرتھ ومهادنتھ.  

ذي  11(رقم:  املتن�يخذ بيت  ولنأ 
َّ
�� ال

َّ
ھ ليس فرحا رغم �ونھ يرقص، فحالھ حال الط )، فهو ينُص ع�� أنَّ

ورة اآلتية:   يرقص وهو مذبوح، و�مكُن صياغتھ ع�� الصُّ

 : غياب الفرح والطرب. ا�حد األك�� -

 : الرقص. ا�حد األوسط -

 : املتحدث ا�حز�ن.ا�حد األصغر -

 املذبوح. : الطائر الشبيھ -

تحدث يرقص وهو حز�ن، فهما �ش���ان �� الرَّقص، وما   
ُ
بح، وامل

َّ
فالط�� يرقص وهو متألم من شدة الذ

تحدث يرقص من شدة ا�حزن.
ُ
 دام الط�� يرقص وهو يتألم من شدة الذبح، فكذلك امل

 : أبيات شعر�ة تتجاوز االستدالل التمثي�� -2.41.
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�ي تتضمن االستدالل التمثي��، نجدها ُمصاغة وفق استدالالت أخرى  
َّ
عر�ة ال ِ

ّ
هناك �عُض األبيات الش

لف، ومن بي��ا  أرسطوأك�� قوة ومتانة من االستدالل باملثال عند  
ُ

فع،  ال��هان با�خ   االستدالل ، وومبدأ الرَّ

ناس�ي
َّ
 الت

ً
الثة. . لذلك يجب أوال

َّ
 هذه االستدالالت الث

ُ
 �عر�ف

سبة  ب ِ
ّ
أي  ل��هان با�خلف� ا�إالن ا يدُل ع�� �حة الرَّ قيض ممَّ قيض من أجل استنتاج النَّ ، فهو اف��اض النَّ

ھ  
ُ
خالف، وُيعّرِف

ُ
ين بقولھ:  الغزا��ا� �� استحالة دعوى    �� أصول الّدِ بوت دعوانا، بْل ندَّ

ُ
«أْن ال نتعرَض لث

حال، وَما يُ 
ُ
ھ مفٍض إ�� ا� ن أنَّ بّ�ِ

ُ
حال، فهو ُمحال ال َمحالة.»ا�خصم بأْن ن

ُ
 .1ف�ىي إ�� ا�

إ��   سبة  ِ
ّ
الرفعو�الن والّرِ�اضية  مبدأ  املنطقية  املبادئ  قدم، وهو من 

ُ
امل نفي  إ��  ؤدي 

ُ
امل  ��

َّ
التا نفي  ، فهو 

ھ املنطقية �اآل�ي:
ُ
ارمة، وصورت  الصَّ

Q→P 

Q∼ 

P∼ 

 بمع�ى:  

 د فإن  ج،إذا �ان 

 د  ال

 ج إذا، ال 

إ��   سبة  ِ
ّ
بالن ا  ناسبأمَّ

َّ
الت صياغة  مبدأ  ولھ  ذلك،  إ��  ذلك  كِنسبة  ذاك،  إ��  سبة  ِ

ّ
بالن هذا  أنَّ  فمعناه   ،

ف: وهندسية،  عددية  إ��    a  ر�اضية،  سبة  ِ
ّ
بمثابة    bبالن  ��c    ��إ سبة  ِ

ّ
العالقة  dبالن عن  عب��  التَّ وُ�مكن   .

ناسبية �عدة صياغات كمية �اآل�ي:  التَّ

 a: b:: c: d الصورة األو��: -

 c: d a: b = الصورة الثانية: -

  a/b = c/dالصورة الثالثة:  -

ٍة �� كث�� من العالقات، من بي��ا هذه العالقات ع��   ناسُب ُصورٍة ُمصاغة بلغٍة طبيعيَّ وُ�مكن أْن يتخذ التَّ

 سبيل ا�حصر:

 
بو حامد،  -1

ٔ
 .13، ص1988لبنان، ، دار الكـتب العلمية، بيروت، االقتصاد في االعتقادالغزالي، ا
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 القسم بالنسبة إ�� األستاذ �ا�خت�� بالنسبة إ�� العالم 

 ا�خت��: العالم  األستاذ:القسم:  

 املشرط بالنسبة إ�� ا�جراح �القلم بالنسبة إ�� ال�اتب  

رط: ا�جراح:
ْ

 القلم: ال�اتب  اِملش

الثة باإلضافة إ�� تضُم��ا   
َّ
هل يمكن ا�حديث عن بيت أو أبيات شعر�ة تطال �لَّ هذه االستدالالت الث

مثي�ّ�ِ واالستدالل باملثال؟ �عم، ُيمكن ذلك، ع�� سبيل املثال �� بيت شعري من ٍأر�� األبيات،   لالستدالل التَّ

اعر   ، صيغتھ �اآل�ي:أبو العالء املعري وهو للشَّ

)44 � 
ْ

 ِغمده وا�حمائل) إن
َّ
يف إال بس الف�ي شرف لھ فما السَّ

ُ
 1ان �� ل

رف �� الثياب، و�دل عليھ املثال املتعلق  استدالال تمثيليا  فهو من جهة �ونھ  ، يثبت عدم حصول الشَّ

املقالة   هذه  أول   �� ذكرنا  ما  حسب  مثيلية  التَّ البنية  يتخذ  فهو  و�الغشاء.  بالقبضة  يف  السَّ تحقق  �عدم 

 �اآل�ي:

رف �� اللباس؛ (الكالم) =   ال يمكن أن يتحقق الشَّ

 ال ُيمكن تحقق السيف بالقبضة والغشاء.  (املثال، أو الدليل باملثال) =

ھ    ، فهو يتضمن البنية اآلتية:أرسطو حسب ما أشرنا إ�� ذلك سابقا عند استدالل باملثالثم إنَّ

 : ليس �شرف وال قيمة ا�حد األك�� -

يء)طا�حد األوس -
َّ

 : اللباس والقبضة والغشاء (ما يكسو ال�ى

 : شرف الف�ى ا�حد األصغر -

يفالشبيھ -  : قيمة وحقيقة السَّ

   �� ما  و�نَّ وغشائھ،  قبضتھ   �� ليستا  يف  السَّ وقيمة  حقيقة  �انت  إذا  �اآل�ي:  االستدالل  ي�ون  و�ذلك 

ما  النصل بداخل الغشاء واملشدود بالقبضة، فهذا مثال ل�ون شرف الف�ى لي ذي �غطيھ، و�نَّ
َّ
س �� لباسھ ال

ھ. 
ُّ
ذي ُيجل

َّ
 �� نبلھ األخال�� وعلمھ ال

لفوهو من جهة ثالثة يتضمن   
ُ

حيح  ال��هان با�خ حيحة، فال�َّ ھ ينطلق من نقيض القضية ال�َّ ، ألنَّ

ھ قال ع�� سبيل االف��اض: "لو   �ان �� لبس الف�ى شرف لھ"،  هو: "�ون شرف الف�ى ليس �� لباسھ"، لكنَّ

 
بو العالء،  -1

ٔ
 . 194، ص 1957، دار بيوت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، سقط الزندالمعري، ا
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يف ليس هو   حيح هو: "�ون السَّ حيح، ألنَّ ال�َّ ليل الذي قدمھ يتضمن قضية منفية بما ُيخالف ال�َّ والدَّ

يف إ�� غمده وا�حمائل". وهذه �� صورة ال��هان   ھ قال بما ُيخالف ذلك: "فما السَّ القبضة والغشاء"، لكنَّ

احية املنطقية. لف من النَّ
ُ

 با�خ

ھ يتضمن    يتألف من ُمقدم وتا��، فاملقدم  عمبدأ الرف را�عا، أنَّ
ً
عري استدالال ِ

ّ
ھ إذا اعت��نا البيت الش ، ألنَّ

 غمده وا�حمائل".  
َّ
يف إال ا�� هو �جز البيت: "فما السَّ ْبس الف�ى شرف لھ"، والتَّ

ُ
هو صدر البيت: "إْن �ان �� ل

 ال محالة، وعل
ً
منفيا قدم سي�ون 

ُ
امل فإنَّ  منفيا،  ا��  التَّ �ان  أْن  حصل  ليس هو  و�ذا  يف  السَّ �ان  فإذا  يھ، 

باس ليس شرفا للف�ى. ِ
ّ
 القبضة والغشاء، فإنَّ الل

ناسبية    خامسا، فإنھ يتضمن 
َّ
ورة اآلتية، و��  استدالل تناس�يأو  عالقة ت عب�� ع��ما بالصُّ ، فيمكن التَّ

احية الداللية وال��كيبية:   صورة �حيحة من النَّ

باس بالنسبة إ�� الف�ى �القبضة وال ِ
ّ
يف الل  غشاء بالنسبة إ�� السَّ

باس:   ِ
ّ
يف  الف�ى:الل  القبضة والغشاء: السَّ

أْن  عر��ن    وُ�مكن  ِ
ّ

الش البيت�ن   �� سبة  15و14(رقم:    للمتن�ي نحصل ع�� �عض هذه االستدالالت  ِ
ّ
بالن  .(

�ي ليس    املتن�ي لبيت  
َّ
فينة ال ل ما �ش��يھ، فحالھ كحال السَّ ذي مفاده أنَّ املرء ال ُيمكنھ أْن ُيدرك و�حّصِ

َّ
ال

مثي��   التَّ االستدالل  حدود  عند  يقف  فهو  �اح،  الّرِ تتخذها  ال�ي  الوجهة   
َّ
إال تر�دها،  �ي 

َّ
ال الوجهة  لها 

ناسب دون حصول ال��هان با�خلف ومبدأ ا  لرفع، وذلك �اآل�ي:واالستدالل باملثال والتَّ

ابقة: استدالال تمثيليا�ونھ   مثيلية السَّ  ، فهو يتضمن البنية التَّ

ھ؛ (الكالم) =
ُ
لھ و�بلغ  ليس �لُّ ما يتمناه املرُء ُيحّصِ

فن.  (املثال، أو الدليل باملثال) = ر�ده السُّ
ُ
 الّرِ�اح تجري بما ال ت

ھ  
ُ
 ، �ع�ي تضُمُنھ للبنية اآلتية:استدالل باملثالو�ون

 : عدم تحقق اإلرادة.ا�حد األك�� -

 : التم�ي واالش��اء. ا�حد األوسط -

تطلع.ا�حد األصغر -
ُ
 : املرء امل

بيھ -
َّ

 : السفينة ا�جار�ة نحو وجهة محددة. الش

تطلع ال يحقق ما يتم�ى. 
ُ
فينة تجري وفق مشيئة الّرِ�اح ال وفق مشيئة أ�حا��ا، كذلك املرء امل  فالسَّ

ھ   
ُ
ا �ون ورة اآلتية، رغم عدم دقتھ و�عب��ه عن البيت: ال تناسبيااستدالأمَّ ياغة ع�� الصُّ  ، فألنھ يقبل الّصِ
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فينة  سبة إ�� الفرد، كعدم الوصول إ�� الوجهة ا�حددة بالنسبة إ�� السَّ ِ
ّ
 عدم تحقق اإلرادة بالن

فينة   رادة: الفرد:اإل  عدم تحقق  عدم الوصول إ�� الوجهة ا�حددة: السَّ

سبة إ  ِ
ّ
فع ألنھ بمثابة تا�� (أي مثال) منفي، وعليھ،  15(رقم:  املتن�ي�� بيت  و�الن )، فهو يتضمن مبدأ الرَّ

فاملقدم (الكالم) يجب أن ي�ون منفيا: فإذا �ان ال يوجد �� الشمس و�� مؤنثة من العيب، و�ان ال يوجد ��  

ليس عيبا، واملذكر ليس فيھ    الهالل وهو مدكر ما يبعث ع�� الفخر، وهذا ما ورد �� (التا��)، فإن املؤنث

.
ً
 فخر، وهو ما �ستفاد من الكالم (املقدم) ا�حذوف تقديرا

عند    باملثال  القياس  إ��  د  الرَّ يقبل  عر  ِ
ّ

الش  �� مثي��  التَّ االستدالل  أنَّ  تب�ن  ذي  أرسطوهكذا 
َّ
ال وهو   ،

اهد ع��   سلمون القياس الفق�ي (األصو��) أو القياس الكالمي (االستدالل بالشَّ
ُ
اصط�ح عليھ املناطقة امل

َردَّ إ�� �عض األقيسة األخرى األشد قوة  
ُ
مثيلية ُيمكن أْن ت من  ومتانة  الغائب، كما أنَّ �عض االستدالالت التَّ

 االستدالل التمثي��.

 خاتمة:  -5
نا أقحمنا مجال�ن �� �عضهما،  وال عالقة ألحدهما باآلخر، وهما    قد ُ�عاب علينا من قبل �عض القراء أنَّ

 بالعقل، وأنَّ العقل ال  
ُ
ا�ي يرتبط

َّ
عر، ومجال املنطق، فاألول يختُص بالعواطف واملشاعر، والث ِ

ّ
مجال الش

اعر و�ْن �ا قرَّ بأنَّ الشَّ
ُ
ن �س��دف املشاعر والعواطف، و��دف إ�� اإلقناع  يح��ُم املشاعر. لكْن يجُب أْن ن

عري، فإنَّ شعره ال يخلو من منطق، كما أنَّ املنطق نفسھ يرتُد �� األصل إ��   ِ
ّ

بواسطة التأث�� ا�خطا�ي أو الش

قول   حد  ع��  أغراضهم"  ع��  قوم  �ل  ��ا  ُ�ع��  �ي 
َّ
ال "األصوات   �� �ي 

َّ
ال بيعية 

َّ
الط غة 

ُّ
فمنطق  ابنج�يالل  ،

ل �عد ذلك �   أرسطو
َّ
ھ حل ذي هو ا�جوهر، ثم إنَّ

َّ
يء ال

َّ
�ي �� صفات ومحموالت ع�� أي �ى

َّ
ان مبدأه املقوالت ال

ب�ن   تجمع  �ي 
َّ
ال ابطة  والرَّ (الفعل)،  وال�لمة  االسم،  من  تتألف  �ي 

َّ
وال ا�جملة،  أو  القضية   �� �ي 

َّ
ال العبارة 

، و�عد تحديده للعبارة، انتقل  األسماء فيما بي��ا، أو ب�ن األسماء واألفعال، عن طر�ق اإل 
ً
 أو إيجابا

ً
سناد سلبا

اه القياس، و��ن أش�الھ وُضرو�ھ، وأنواعھ متحدثا   �ي تجمع القضايا �� صيغة استدالل سمَّ
َّ
إ�� العالقات ال

ذي  
َّ
ذي هو �� حد ذاتھ استدالل لھ مرتبة منطقية، و�ْن �انت أقل من القياس ال

َّ
عن االستقراء والتمثيل...ال

، وقد  قبليا  �ان مبثوثا �� اللغة  �عديا،ُ�عد عمال    رسطو إ�� مستوى الُ��هان ا�حم��...ف�لُّ ما قام بھ أير��  

عو�ة بم�ان فصل   ھ من الصُّ حو. كما أنَّ سان قواعد النَّ ِ
ّ
حوي من الل أخرجھ من القوة إ�� الفعل كما ُيخرج النَّ

ذي هو علم االستد
َّ
حو، الذي هو تركيب، عن املنطق ال ع�ى بفن القول وفق  النَّ

ُ
� �ي 

َّ
ال الل، وعن ا�خطابة 
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بنية استداللية يتخذ  القواعد االستداللية من    .1تركيب قد  �� وضع  فك��  التَّ  �� يندرُج  نا هذا 
ُ
لذلك فعمل

 م��ا خ��ية،  
ً
عر العر�ي، فليست �لُّ عبارات الشعر إ�شائية، ولكنَّ كث��ا ِ

ّ
خالل تأمل العبارات الواردة �� الش

حوي والبال�� واملنطقي، فهل  تخ��نا � صبح موضوعا للنَّ
ُ
دق والكذب، و�ذلك ت �ىيء عن الواقع، وتحتمل الّصِ

ب��كيب    سيبو�ھ�ان   عالقة  لها  قواعد   �� �ي 
َّ
وال عر،  ِ

ّ
الش من  العر�ي  حو  النَّ قواعد  استخرج  ا 

َّ
مل خطأ  ع�� 

ھ أدرج االستدالل ك  ابن سنان ا�خفا�� الكالم، وهل ُ�عت��   عر العر�ي؟  ع�� خطأ، ألنَّ ِ
ّ

ظاهرة بالغية �� الش

الفيلسوف األمر��ي بي�انن   وهل  ألْم    سكوت  �� دراسة قيمة؟  عر والّرِ�اضيات  ِ
ّ

الش ا جمع 
َّ
مل �ان ع�� خطأ 

ار�خ أْن �ان هناك علماء شعراء وشعراء علماء؟ قال   «ُيمكن اخ��ال هذا    �� مطلع كتابھ:  بي�اننيحصل �� التَّ

، لكْن باألحرى ُيمكن اخ��الھ �� �خصيتْ�ن �انتا  الكتاب �� فرضية مفادها أنَّ   �لَّ �ائٍن �شرّيٍ شاعٌر ور�ا�ىيُّ

عر والّرِ�اضيات، وهما   ِ
ّ

واد �� الش د  كبلرو  دان�يمن الّسادة الرُّ   ال�وميديا اإللهية داخل �سق   دان�ي، لقد شيَّ

ل   حوَّ وقد  و�طل�ي،  أرسطي  ا�ح  كبلرفل�ي  م�ىي  الشَّ ظام  الّنِ إ��  النسق  اس��شدا  هذا  وكالُهما  ديث، 

 عند   2باعتبارات شعر�ة من تمثيالت الهوتية ونفسية وأخالقية.».
ْ

 �� عملنا هذا، فليقف
ُ
ُھ الّرِ�بة

ْ
ومن أخذت

ص.  مثيل" �� هذا النَّ عر" و"التَّ ِ
ّ

 لفظي "الش

 

 

 

 

 

 
دبيات الغربية  -1

ٔ
ي الجمُع بين هذه المباحث الثالثة (النحو، والمنطق، والخطابة) في القرون الوسطى بمصطلح متداول في اال ُسّمِ

 .medieval triviumالمعاصرة، وهو: الثالوث الوسطوي  
2- Buchanan, S., Poetry and Mathematics, J.B. Lippncot Company, Philadelphia and New York, 1957, p.7: 
«This book might be dedicated to the proposition that each human being is both a poet and mathematician, 
but perhaps it might better be dedicated to two human being who were superb masters of poetry and 
mathematics, Dante and Kepler, Dante constructed the Divine Comedy on a framework of Aristotelian and 
Ptolemic astronomy. Kepler transformed this framework into the modern solar system. Both were guided by 
the poetic considerations of theological, psychological, and moral analogies». 
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