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    ....أم البوايق أم البوايق أم البوايق أم البوايق     ––––Dيدي Dيدي Dيدي Dيدي     جامعة العريب بنجامعة العريب بنجامعة العريب بنجامعة العريب بن                                                                                                                                                                            
  ::::متهـيـدمتهـيـدمتهـيـدمتهـيـد

  

تنطلق النظر]ت املعارصة يف التواصل اللساين من مبـدٔا معرفـة كيـف تـمت معليـة التواصـل 
ٔاكرث من معرفة ما يمت ٕايصاi ما يعين ٔاهنا تبحث يف االٓليات و التقنيات اليت يمت هبا تواصـل 

ة اشـتغال اzهن البرشي يف ترتيبـه أالفراد و صياغة أالقوال و تركيهبا ، فهـي ٕاذن هتمت بكيفي
  .لٔالفاكر و التعبري عهنا 

وال ميكن ٔالحد ٔان يشكك يف ٔان التداولية يه املعرفة العميقة مبكو�ت معليـة التخاطـب و 
يه العامل املعريف اzي جيمع بني عاملني العامل  الواقعي ٔاو احلقيقي و عامل اللغة ٔالهنا تعمل عىل 

ؤالن اللغـة الطبيعيـة ال تســتطيع  جتســيد و تـرمزي مجيـع  ،لـواقعيالتجسـيد املعريف للعـامل ا
أالفاكر و العـامل اخلـار�  فهــي يف ٔاغلـب أالحيـان تلجـأ ٕاىل  ســتدالل و  ســتنتاج و 
اسـتحضار السـياق انطالقا من أالقوال لتفكيك شفرات الرتمزي للوصول ٕاىل الفهم الصـحيح 

  آليتني تمكل الواحدة مهنام اللٔالشـياء و أالفاكر، فاzهن البرشي يشـتغل ب
ٔاخرى  فـأالوىل تقـوم بفـك الرتمـزي و الثانيـة تقـوم عـىل  ســتدالل؛ ٔالن معليـة التواصـل 
إالنساين ترتكز عىل هاتني الثنائيتني ٔاي اسـتخدام السنن مث اللجوء ٕاىل  سـتدالل  و هو  

و ¶لتـايل قيـل ٕانـه ٔاما الوجه أالول فيـشري ٕاىل معل الــعقل : لكمة تشمل و²ني ٔاساسـيني 
نشاط العقل اzي ينتقـل وفقـا ملبـادئ معينـة مـن حـمك ٕاىل آخـر للوصـول ٕاىل نتيجـة، ٔامـا 
الوجه الثاين فيشري ٕاىل عبارات العقل القولية و ¶لتايل هو سلس« مرتبة من احلدود تنهتــي 

  . ، وهذا املفهوم يبني صورة  سـتدالل يف اللغة 2بنتيجة 
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ٔان هـذين أالمـرين مÄيـزان ؛ ذÃ ٔانـه معــلية انــتقال مـن الـÂم " روبري بالنيش"و يرى 
معليـة انتقـال مـن نظــام  ؛ مما يعـين  ٔان صـورة  ســتدالل1النفساين ٕاىل الÂم اللساين 

العقل ٕالـى نظام اخلطاب وهذا أالمر يبني العالقة بني  سـتدالل و اللغة؛ حيـث ال ميكـن 
  .نية ٕاال يف شلكها وصورهتا املنطوقة ٔاو املكتوبةٔان حنلل العمليات  سـتداللية اzه 

ونظرا ٔالمهيته جلأت التـداوليات املعرفيـة ٕاىل هـذه االٓليـة الـيت تسـهم يف الوصـول ٕاىل فهـم  
فالتواصـل ٕاذن حسـب املقاربـة  ســتداللية حيـدث . التضمينات و املعاين اخلفية أالخرى 

 ســتدالل هبـا عـىل مقاصـد أالول  بواسطة مؤرشات يقدDا القائل حىت يسـتطيع املســمتع 
انطالقا من املقدمات اليت جتعل العمليـة  ســتداللية تتسـع لتشـمل لك إالماكنيـات الـيت 

  .2يوفرها القول بدالÒ لكامته و تركيهبا وٕاحياءاهتا وما تثريه من رغبات و توقعات
اللغة و اخلطا¶ت و  سـتدالل آلية تشـتغل هبا خمتلف العلوم ٕالنتاج معارفها؛ يف املنطق و 

  العادية ويف اللغات الصورية اليت توظفها الر]ضيات و الفزي]ء، يف التعلمي و التواصل ٔالهنا 
لتعدد  اتعمتد عىل العمليات  سـتداللية للحصول عىل معارف جديدة ونتاجئ دقيقة ، ونظر 

د بّدا من ٔان اÜالت اليت تتوسل ¶لعمليات  سـتداللية تعددت مفاهميها وتنوعت؛ فمل جن
  :نصنّفها وفقا لهذه اÜاالت

 .املفهوم املنطقي لالسـتدالل
 .املفهوم التداويل واحلجا� لالسـتدالل

        ::::املفهوم املنطقي لالسـتداللاملفهوم املنطقي لالسـتداللاملفهوم املنطقي لالسـتداللاملفهوم املنطقي لالسـتدالل - - - - 1111
¶عتباره  logique" املنطق"قبل ٔان نعرض مفهوم  سـتدالل املنطقي علينا البحث يف 

اليت جتمع بني هذين املفهومني ومعرفة  ٔاكرث العلوم ارتباطا ¶السـتدالل، ولنحلل العالقة
أالسس املنطقية للعمليات  سـتداللية اليت تتوسل هبا اخلطا¶ت و النصوص هبدف 

  .إالقناع و التأثري يف املتلقي
بدٔات تتضح معامله مع ٔارسطو اzي اعتربه اÒٓ للعلوم النظرية تبحث " عمل"واملنطق 

مل ويف فاسده ويف احلجج املفيدة ويف حصيح الع3يف صور الفكر ويف  سـتدالل
والصدق  5»المتزي بني الصدق و الكذب يف أالقوال«، فقد قيل ٕان املنطق هو4للتصديقات
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قول  «ويه  propositionال تمت ٕاال يف قالب لغوي يسمى القضية " ٔاحاكم"والكذب 
  .6»يثبت ٔامرا ٔالمر ٔاو ينفيه عنه عىل سبيل احÄل صدقه وكذبه

بحث يف صور الفكر ؤاّن فكر� ٕامنا حيصل حسب بعض القواعد ومبا ٔان املنطق ي 
يبحث يف قوانني هذا الفكر و يف معليات انتقال  وجب ٔان يكون املنطق علامً  7املنظمة

اzهن من ٔامور حاص« ٕاىل ٔامور مسـتحص« تأخذ صورة  نبناء؛ ٔاي ٔاهنا تبين شيئا عىل 
نطق ، ومن املؤكد ٔان أالمور يشء، وهذا هو التفكري السلمي اzي هيدف ٕاليه امل 

املسـتحص« يه ٔامور مطلوبة حصولها، مث  نتقال ٕالهيا عن طريق التسلمي ¶ٔالمور 
عمل يبحث يف قوانني  نتقاالت من ٔاقوال مسمل هبا ٕاىل «" فاملنطق"، وهبذا 8احلاص«

هنا قول ؛ الٔ "مقدمات"، و أالقوال املسمل هبا و احلاص« تسمى يف املنطق  9»ٔاقوال مطلوبة
، ٔاما أالقوال املسـتحص« املنتقل ٕالهيا 10»موجب شيئا ليشء ٔاو سالب شيئا عن يشء «

ال ميكن ٔان تكون اكذبة يف حال  «يه نتيجة ذÃ  نتقال، و النتيجة يه القضية اليت 
  . 11»صدق املقدمات

ٔان ما تضمنه املنطق من معىن القول، والطلب، و نتقال؛ " طه عبد الرمحن"يرى 
؛ ٔالنه يفيد معىن  نتقال، " اللزوم"ا مجعه نّظار املسلمني يف معىن منطقي واحد وهو ٕامن

كام يفيد اللزوم دالÒ  قتضاء اليت تتضمن معىن الطلب وهبذا ٔاطلقوا عىل املنطق 
اzي  يلزم من العمل  12تسميات عديدة، كعمل  سـتلزام، وعمل  سـتنتاج، و عمل ا�ليل

، وقواعده اليت ينتظم 14، ويبحث فيه عن وجه ا�ليل ورشوطه13به العمل بيشء آخر
  .وفقها

  "        سـتدالل"ه يوافق معىن وم املنطق يتضمن معىن اللزوم فٕانوملا اكن مفه
هذه االٓلية العقلية اليت اعمتدت علهيا العلوم من ٔاجل التثبت من سالمة أالقوال 

منطقية تنطلق من عدد معني من املعلومات  معلية«وذÃ ¶لربط بيهنا وبني نتاجئها، ؤالنه 
وتكون بني هذه  15»لتتو� مهنا نتيجة ٔاو نتاجئ جديدة) املقدمات املنطقية(املعروفة 

املعلومات ٔاو أالقوال عالقات اسـتداللية تربط بني الصور املنطقية لعدد معني من 
  .16امجلل
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، ٔالنه معل عقيل 17عليهو القامئ " عمل  سـتدالل"وهبذا ميكن القول بأن املنطق هو 
رصف جيعل املعرفة دليال عىل معارف ٔاخرى جديدة ؛ تدل عىل حركة العقل  نتقالية 
من ٔامر ٕاىل ٔامر آخر بصفة متدرجة قصد الوصول ٕاىل املطلوب العقيل ، فيكون 
 سـتدالل هبذا سلس« من النظرات املتعاقبة اليت حيصل بعضها من بعض فُيكَشُف 

 18.¶ملعلوم حبثا عن حقائق ٔاو ٕاثبات حلقائق سابقة اÜهول اسـتدالال
اzي ترمج  syllogismesو سـتدالل املنطقي مرتبط مبا يسمى ¶لسـيلوجسموس

اسـتدالل يسـتنتج فيه من مقدم جيمع حدين حبد �لث، �يل  «؛ وهو "قياس"ٕاىل لكمة 
راق، ٔاما قواعد ويلزتم بقواعد خاصة ¶لرتكيب و¶السـتغ19»جيمع ٔاحد هذين احلدين ¶الٓخر

الرتكيب فهـي مرشوطة بتوفر احلد االٔكرب، و احلد أالصغر، و احلد أالوسط اzي يظهر يف 
لك من املقدمتني وال يظهر يف النتيجة، ٔاما قواعد  سـتغراق أن يسـتغرق احلد أالوسط 
مّرة واحدة يف املقدمتني، ؤاال يسـتغرق حد يف النتيجة ما مل يكن مسـتغرقا يف ٕاحدى 

  .متنياملقد
واملقدمتان املوجبتان تنتجان نتيجة موجبة، ٔاما ٕاذا اكنت ٕاحدى املقدمتني سالبة اكنت 
النتيجة كذÃ، وال ٕانتاج من مقدمتني سالبتني بل يكون عىل أالقل ٕاحداهام موجبة، ويف 
حال ما ٕاذا اكنت قضا] القياس ٔاقل من ثالث، اكن ذÃ اسـتدالال مبارشا نتيجته غري 

،وملعرفة كيفية جر]ن العمليات 20ن ٔاكرث من ذÃ، عُّد قياسا مركباحمددة، وٕاذا اك
  : سـتداللية عن طريق القياس نقدم املثال االٓيت توضيحا ملا سـبق

  لك كامل يف ا½لوق هو من ٕارادة اخلالق)    1(مقدمة 
  القدرة عىل الفعل كامل يف ا½لوق     )    2(مقدمة 
  الفعل من ٕارادة اخلالق         نتيجة         القدرة عىل      

ٕان إالقرار بصدق القضية أالوىل وصدق القضية الثانية يلزم إالقرار حبمك �لث تضمنته  
، هذه العنارص 21القضية الثانية بعدما اكنت يف عالقة مع أالول، وهذا احلمك هو النتيجة

يف بناء القضا] وترتيهبا ، ٔاو صورته اليت يمت  عÄد علهيا 22الثالثة تشلك بنية  سـتدالل
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، ٔاما مضمون ٔاو مادة  سـتدالل فهـي مضامني ت� الصور، 23حسب المك و الكيف
  :ويرتتب عهنا لزوم قد يكون حصيحا ٔاو فاسدا، من �حية الصورة ٔاو املادة حنو

  لك ٕانسان ضاحك: املثاالٔالول
    وزيد ٕانسان
  ٕاذن زيد ضاحك             
  اعرلك ٕانسان ش: املثال الثاين
    وزيد ٕانسان
  ٕاذن زيد شاعر            

ٕان اللزوم يف املثال الثاين فاسد؛ ذÃ ٔان الشعر صفة عارضة، ليست اكلضحك يف املثال 
أالول، فٕاذا لزم أن يكون لك ٕانسان ضاحاك، ليس ¶لرضورة ٔان يكون لك ٕانسان 

  .24شاعرا
ل  سـتدالل وترتيب ٕاال ٔانه يف  سـتدالل املنطقي يمت الرتكزي ٔاكرث عىل صور ؤاشاك

قضا]ها عىل حساب مضموهنا؛ حيث ال هيمه من مضمون أاللفاظ و العبارات وما حتيل 
اعÄدا عىل مقدمات مضبوطة ٔاو مسلامت 26سوى وظيفهتا إالخبارية و الوصفية 25ٕاليه

يكون عددها اثنني ونتيجة صادقة يقينية ال تتناقض مع مقدماهتا، كام ال هيمت  سـتدالل 
قي ¶لسـياقات و املقامات اليت حتيط ¶لعمليات  سـتداللية واليت من ٔاجلها ٔانشئ املنط

  .27اخلطاب؛ ٔالنه وببساطة خطاب صوري آيل جمر
ولعّل ا�افع من توظيف املنطق الصوري و قواعده و قوانينه �بع من قرار جعل العمل 

  نه مع تقدم البحوث ٕاال أ . املطلوب ٔاكرث دقة ومتاساك يف اختيار  سـتدالالت الصحيحة
و ا�راسات يف اللغة و املنطق واتساع جمال اسـتخدام املنطق اكن من الالزم ٔان يطوّع 
املنطق وطبيعة العلوم ا½تلفة؛ ٔالن العلوم ال ترتكب حسب ما يقتضيه املنطق الصوري؛ 

طق فاملفاهمي تتسع وتضيق و النتاجئ تتغري من حني الٓخر؛ zا اكن من الواجب تكييف املن
  ، ؤالن البحث يف ميدان اللغة 28ورضوب  سـتدالل مع حاالت التفكري يف مجيع امليادين

و يف جمال اخلطاب الطبيعي يلزم الباحثني خلق ٔانساق منطقية تتوافق مع طبيعة اللغة 
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التداويل " دفعهم الكتشاف حقل لغوي آخر وهو حقل اخلطاب . 29العادية وخصائصها
ئص بنائية تواصلية تعمتد عىل الصور  سـتداللية اخلاضعة اzي يمتزي خبصا" احلجا�

و يف هذا احلقل ¶zات صار لالسـتدالل مفهوما . 30لرشوط القول، و املقام، والتلقي
  .خيتلف عن سابقه من نواح عديدة ندر²ا فهيا يأيت

        ::::املفهوم التداويل  واحلجا� لالسـتداللاملفهوم التداويل  واحلجا� لالسـتداللاملفهوم التداويل  واحلجا� لالسـتداللاملفهوم التداويل  واحلجا� لالسـتدالل - - - - 2222
يعية خيتلف كثريا عن اسـتدالل اللغات ٕان مفهوم  سـتدالل اzي يرتبط ¶للغة الطب 

الصورية املنطقية ؛ فبعدما اكن  سـتدالل يعمتد عىل الطرق اليقينية و املسلامت ويركز 
عىل صور و ٔاشاكل  سـتدالالت ؤابنيهتا عىل حساب مضاميهنا، مل يعد كذÃ يف 

ض و  لتباس اخلطاب الطبيعي؛ ذÃ ٔان صورنة ظواهر اللغة الطبيعية ال يرفع عهنا الغمو 
؛ فقد يدل اللفظ الواحد عىل معان عديدة ، وٕان دّل عىل معىن  31ال'ين ميزيان تعابريها

وÃz تتعدد تأويالت اخلطاب الطبيعي ¶ختالف 32معني ال يكون ذÃ املعىن دقيقا
  .33مضامينه ومقامه ومقاصد املتخاطبني

لصورية مل متنعها من اسـتحضار ٕاال ٔان هذه اخلصائص اليت متزي اللغة الطبيعية عن اللغة ا
وتنظميها ومثل هذه أالنساق ترتبط  34آليات ؤانساق منطقية من شأهنا ضبط بنيهتا

ومبا ٔان  سـتدالل ٔاحد هذه أالنساق . 35¶لتداوليات املنطقية و احلوارية و احلجاجية
لتداول املنطقية التداولية اليت تسهم يف بناء النصوص و اخلطا¶ت الطبيعية، ؤان قواعد ا

اللغوي تقتيض ٔان يسهم ا½اطب مع املتلكم يف ٕانتاج اخلطاب ، وجب ٔان تكون معلية 
 سـتدالل مشرتكة بني املتلكم و ا½اطب ، فقد يدخل املتلكم يف الÂم مبا ليس 
للمخاطب عمل به ويقوم هو االٓخر مسـتدال بÂم أالول بتفسري و تأويل  ذÃ اخلطاب 

  .36كة بيهناموفقا للمعلومات املشرت 
اقتضت من ا½اطب تفسريا وتأويال " مقدمات"وهبذا ميكن ٔان نعترب ٔاقوال املتلكم 

وتسمى هذه العملية اليت متت .يسلزتم حكام معينا  عىل ما مت تلفظ املتلكم به يف التداوليات
، هذا املنوال اzي ٔاسسه Implicature" ¶السـتلزام التخاطيب"بني املتلكم و ا½اطب 

ويه «، 37وقال بأنه يتو� عن طريق  سـتدالل اخلاضع لقواعد احملادثة Griceيسغرا"
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ٕان الرشيك يف . اليت تقوم عىل ٕاعطاء القدر الرضوري من املعلومات ولكن دون ز]دة
التلفظ ¶خلطاب ينشئ دالÒ بترصفه يف  سـتدالالت السـياقية و املنطقية و  جÄعية 

اليت تفرض  Maxime quantité: قاعدة المك: واعد احملادثةومن ق.38»اللسانية و الثقافية
عىل املتلكم التقيد ¶لعبارات و املعلومات  املرتبطة ¶ملقام فال يزيد عهنا والينقص، كام جند 

و تكون  أالقوال فهيا ذات عالقة بأقوال املتلكم   Maxime de relation قاعدة العالقة 
فرتكز عىل   Maxime de manieré "الكيف"عدة السابقة ٔاو ٔاقوال االٓخرين، ٔاما قا

 .39وضوح الÂم وترتيبه وصدقه دون مغوض وال التباس
وهذه القواعد تشلك معلية التخاطب الصحيحة بني املتحاورين ؤاي خلل ٔاو خرق 
يقع عىل ٔاحدها من قبل املتلكم وجب عىل االٓخر ٔان يرصف &م حماوره عن معناه 

وهذا املعىن ٕامنا اكن عن طريق  سـتدالل . اقتضاه املقامالظاهري ٕاىل معىن آخر خفي 
  .40¶ملعىن الظاهر عىل اخلفي

تقع ٔاساسا من ²ة ا½اطب  Griceوهبذا فعملية  سـتدالل يف منوال غرايس
تعترب مقدمات للك ما ٔاراد القائل تبليغه، 41اzي يقوم بتفكيك عنارص داÒ متعددة

  : 42الل يف املنوال الغراييس نقدم املثال االٓيتولتوضيح كيفية جر]ن معلية  سـتد
وهبذا ) القهوة متنعين من النوم(يعرض زيد القهوة عىل معرو، وٕاذا بعمرو جييبه 

معرو ال (و اليت اسـتلزمت من زيد ٕادراكه بأن ) العالقة(يكون معرو قد اخرتق قاعدة 
  :، لكن بعد قيامه بعملية  سـتدالل االٓتية)يرغب يف القهوة

 ي عليه ٔان يهنض غدا يف الصباح ¶كراينبغ -1
 فعليه ٕاذن اzهاب ٕاىل فراشه ¶كرا و النوم ¶كرا  -2
 .ٕاذن فهو ال يرغب يف القهوة -3

  :كام اكن لزيد ٔان يقوم بعملية اسـتدالل ٔاخرى ختتلف عن سابقهتا حنو
 يريد مشاهدة فيمل يف ساعة متأخرة -1
 خراzا فهو يرغب يف اzهاب ٕاىل فراشه متأخرا و النوم متأ  -2
 .ٕاذن فهو يرغب يف قهوة -3
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ال تتأسس  Griceلغرايس التخاطبية توحض هذه العمليات  سـتداللية ٔان  سـتلزامات
 43عىل آليات  سـتدالل الربهاين املنطقي؛ بل عىل ٔاساس افرتاضات مسـبقة يمت ٕاثباهتا

وٕاذا اكن  سـتدالل ٔاحد . 44فتجعل من اخلطاب الطبيعي قابال للحوار و املناقشة
؛ واكن اخلطاب هنساق املنطقية التداولية اليت يبىن هبا اخلطاب الطبيعي ويتاكثر باالٔ 

الطبيعي يتضمن عديدا من العالقات احلجاجية اليت تبىن وفق ٔانساق منطقية، وجب ٔان 
يكون  سـتدالل ٔاحد هذه أالنساق اليت يعمتدها اخلطاب احلجا�، ذÃ ٔانه  ٕاجناز 

ن أالقوال و امجلل بعضها مبثابة اب، ٔاي متواليات متسلسالت اسـتنتاجية، داخل اخلط
.                                                             احلجج، وبعضها االٓخر مبثابة  

  النتاجئ اليت تسـتنتج منه45»
  :46ومثال ذÃ قول جرير

ْرَف   ;َك ِمْن نَُمْريٍ      فََال َكْعًبا بَلَْغَت وَ  فَُغض; الط; ن
>
¶َ ا   َال ِ&َ

فاحلجة اسـتلزمت نتيجة؛ ٔالهنا خاضعة ملنطق اللغة، وميكن احلصول عىل صيغ  جحة نتيجة
  :47عديدة من خالل اسـتخدام روابط جحاجية خمتلفة حنو

 )رشط واسـتلزام(ٕاذا كنت من منري فغض الطرف   -     
 )تفسري(غض الطرف؛ ٔالنك من منري  -1
 )اسـتنتاج(ٔانت من منري، ٕاذن غض الطرف  -2
 )تربير(ا ٔانك من منري؛ فغض الطرف مب -3

، وهو اسرتاتيجية "إالقناع"ولّعل اعÄد احلجاج عىل التقنيات  سـتداللية ٕامنا اكن هدفه 
تعمتدها اخلطا¶ت ٕالحداث تغريات يف أالفاكر ٔاو توجهيها ٔاو لتحقيق ٔاغراض تداولية 

سـياق خصوصا اقرتاحات سابقة بشأن عنارص ال  «عادة عىل" إالقناع"ٔاخرى، ويبىن 
؛ ٔالنه ٔاحيا� قد ال يتوصل ٕاىل 48»املرسل ٕاليه، و اخلطا¶ت السابقة، و اخلطا¶ت املتوقعة

الغرض أالصيل من القول اzي خيرج عن معناه احلقيقي فتتسع قوته اللزومية ٕاىل حد يعجز 
  .49املتلقي عىل إالحاطة به، ولك هذا من ٔاجل ٕادراك املقاصد احلقيقية للمخاطب
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ات وخصائص  سـتدالل احلجا� احتواؤه عىل مقدمات ال يشرتط الترصحي هبا ومن ممزي 
قاب«  ةاكم«، كام ال ميكن صياغهتا وفق منوذج علمي صارم، ويه مقدمات ظنية افرتاضي

  ).ظنية(،و نتاجئها بعيدة عن اليقني 50للمناقشة
بني الصور وٕاذا اكنت اللغات الصورية هتمت بشلك وصور  سـتدالل، فاحلجاج جيمع  

، كام ٔان احملاجج قد 51 سـتداللية ومضاميهنا، وقد تكون للحجة الواحدة نتاجئ عديدة
ينطلق من مقدمة واحدة ليبين هبا اسـتدالi عىل عكس  سـتدالل املنطقي اzي يتطلب 

  .مقدمتني
  وهبذا ميكن ٔان خنلص ٕاىل مفهوم  سـتدالل التداويل واحلجا� اzي تعمتده اخلطا¶ت 

  لنصوص؛ ٕاذ هو اسـتدالل طبيعي يبىن عىل مقدمات افرتاضية يه من صنع املتلكم و ا
ٔاو احملاجج مراعيا فهيا املقامات ؤاحوال املتخاطبني و هو معلية مشرتكة بني املتلكم 

  .وا½اطب ، كام ٔان نتاجئه ليست يقينية
        ::::وظائف  سـتداللوظائف  سـتداللوظائف  سـتداللوظائف  سـتدالل- - - - 3333

د بعض القضا] اليت ال يمت التعرف لالسـتدالل وظائف ٔامهها ٕاثبات صدق القضا] ٔالنه توج
ٕالهيا ٕاال بصورة غري مبارشة وذÃ بفضل العالقات املنطقية اليت تربطها ببعض القضا] اليت 

وقد يقوم  سـتدالل بوظيفة ٔاخرى ٕاكثبات كذب قضية ما ٔاو ما  52سـبق ثبوت صدقها،
ٕاىل هاتني ٕاضافة  53يسمى ¶لتفنيد ويه طريقة يكرث اسـتعاملها يف الربهنة اجلدلية

  .54يقوم  سـتدالل بنشاط اكتشايف ملعارف جديدةالوظيفتني 
        :::: سـتدالل يف التفكري النحوي والبالغي  سـتدالل يف التفكري النحوي والبالغي  سـتدالل يف التفكري النحوي والبالغي  سـتدالل يف التفكري النحوي والبالغي  - - - - 4444

ٕان ما وصلنا من مؤلفات ورشوح وخمترصات تعاجل قضا] النحو العريب ؤاصوi، وتظهر 
ت رصح اخلالفات اليت دارت فهيا، جتعلنا نكتشف مسرية النحاة العلمية والعملية اليت ٔانشأ 

هذا الرتاث  النحوي الضخم، فبعدما رست الفروع عىل قواعد �بتة نتيجة اجلهد 
 سـتقرايئ اzي قام به النحاة، وبعدما صنفت هذه القواعد يف ٔابواب دعت احلاجة ٕاىل 

  .وضع ٔاصول لهذه القواعد بغية تثبيهتا وٕاثبات القواعد النحوية اليت وقع اخلالف فهيا
كام تشري بعض املصادر ٔاول من فكر يف وضع ٔاصول )  هـ 392ت "(ابن جين"ويعترب 
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للنحو العريب بعدما رٔاى ٔان علامء الفقه وضعوا للفقه أصوال، كام ٔان علامء الÂم وضعوا 
يف كتابه اخلصائص ٔانه مل يتعرض لهذا العمل ٔاحد من " ابن جين"للعقائد ٔاصوال، ويشري 

، وهذا اعرتاف منه عىل ٔان ٔاصول 55اzين سـبقوه عىل مذهب ٔاصول الÂم و الفقه
وسار عىل هنجهم  النحو معل اسـمتّد مهنجه واصطالحاته، وقواعده من معل أالصوليني

ابن " وطريقهتم يف اسـتنباط أالحاكم وتقعيد  القواعد، ومل يبلغ هذا العمل اzي قام به 
العمل ٔاسسا ؛ حيث وضع لهذا )هـ  577ت "(ٔايب الرباكت أالنباري"حد العمل ٕاال مع " جين

  .وقواعد ومهنجا كسائر العلوم
ٔادÒ النحو اليت تفرعت مهنا فروعه وفصوi، كام ٔان ٔاصول «: ويُعرف عمل ٔاصول النحو بأنه

الفقه ٔادÒ الفقه اليت تنوعت عهنا مجلته وتفصيJ وفائدته التعويل يف ٕاثبات احلمك عىل احلجة 
  56» طالع عىل ا�ليلو التعليل، و  رتفاع عن حضيض التقليد ٕاىل يفاع 

ـــاس و إالجـــامع،  ـــة، و القي ـــرآن الكـــرمي، وتســـمى ¶ٔالدÒ النقلي ؤادÒ النحـــو يه الق
معلـوم : احلال ويه  ٔادÒ عقلية، و ا�ليل  ما يرشد ٕاىل مطلـوب، وقيـل بواسـتصحا

 Òيتوصل بصحيح النظر فيه ٕاىل عمل ما ال يعـمل يف العـادة اضـطرارا، ومبـا ٔان هـذه أالد
قبل النحاة ٕالثبـات القواعـد النحويـة، فـٕان معلهـم يرتكـز عـىل طلـب هـذا مطلوبة من 

وهوطلب ا�ليل كام ٔان  سـتفهام طلب الفهم " ¶السـتدالل"ا�ليل، وهذا ما يسمى 
  .      57و سـتعالم طلب العمل، وقيل  سـتدالل مبعىن ا�ليل

ال ختتلف كثريا عن آليات  وآليات  سـتدالل اليت اسـتعان هبا النحاة يف ٕاثباهتم لقواعدمه 
أالصوليني، ٔالهنا يف أالصل مسـمتدة مهنا، وعىل الرمغ من كرثهتا ٕاال ٔان النحاة فضلوا 
المتسك ببعضها، اكالسـتدالل ¶لتقسـمي؛ ويسمى ¶لسرب و التقسـمي، وهو اصطالح فقهـي 

ويسـتخدم .58»حرص أالوصاف يف أالصل املقيس عليه وٕالغاء بعضها، ليتعني بعضها«وهو 
  السرب و التقسـمي ٕاما يف النفي و إالبطال ٔاو يف إالثبات،

  : سـتدالل ¶لقياس النحوي و املنطقي/ 
وهو محل غري املنقول عىل املنقول ٕاذا اكن يف معناه :  سـتدالل ¶لقياس النحوي/ 3-1

قيس امس الفاعل الوصف عىل الفعل املضارع ملا بيهنام من شـبه فأخذ حمكه يف : Nٔن يقال



 ة &متة خدجي/ أ  سـتدالل ؤاثره يف توجيه التفكري النحوي و البالغي                                               

 
 

 2013 ديسمرب                            201                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ل، وقيست الصفة املشـهبة عىل امس الفاعل الوصف ملا بيهنام من شـبه فأخذت حمكه العم
  :يف العمل كذÃ، وميكن ٔان نصوغ هذا القياس ر]ضيا فنقول

  
  الصفة املشـهبة) فرع(امس الفاعل                                )   فرع(
  ل الصفة  املشـهبةٕاعام= ٕاعامل امس الفاعل                                 = 
  امس الفاعل) ٔاصل(الفعل املضارع                             )   ٔاصل(

  وهذا النوع من القياس يسمى القياس عىل أالحاكم
وّظف النحاة ٔايضا طريقة املناطقة يف  سـتدالل عىل :  سـتدالل ¶لقياس املنطقي/ 3-2

وصوال ٕاىل نتاجئ جديد اكنت جمهوÒ  القضا] النحوية ويه  نطالق من مقدمات معلومة
فٕان قيل ِلَم ّمسي  مس اسامً؟ «: يف ¶ب ما اللكم؟" ابن أالنباري"قول : ومثالنا يف هذا

ٔانه : ٔاحدهام: اختلف النحويون يف ذÃ، فذهب البرصيون ٕاىل ٔانه مسي اسام لو²ني: قيل
Ãz ٔاّن هذه : و الوجه الثاين. سام عىل مسّماه، وعال عىل ما حتته يف معناه، فسمّي اسام

. زيد قامئ: مفهنا ما خيرب به وخيرب عنه، وهو  مس، حنو: أالقسام الثالثة لها ثالث مراتب
ومهنا ما خيرب به وال خيرب عنه، وهو الفعل ومهنا ما ال خيرب به وال خيربعنه وهو احلرف، 

الفعل خيرب به وال خيرب فلّما اكن  مس خيرب به وخيرب عنه و .هل وبل وما ٔاشـبه ذÃ: حنو
ٌو، ٕاال ٔاهنم حذفوا : و أالصل فيه. عنه، فقد سام  مس عىل الفعل و احلرف، ٔاي ارتفع ِمسْ

الواو من آخره، وعّوضوا اهلمزة يف ٔاوi، فصار اًمسا، ووزنه ٕافٌع؛ ٔالنه قد حذف منه المه 
و  عىل معارف سابقة اسـتدالi يف هذه املساÒٔ" ابن أالنباري"بىن.59»اليت يه الواو يف ِمسْ

iوملّا اكن  مس خيرب به : (يه مقدمات مثلهتا ٔاراء النحاة، ليخلص ٕاىل حمك جديد فهيا فقو
فقد : (مقدمة �نية، وقوi) والفعل خيرب به وال خيرب عنه: (مقدمة ٔاوىل وقوi) وخيرب عنه

  .نتيجة ) سام  مس عىل الفعل و احلرف، ٔاي ارتفع 
ؤاداة من ٔادوات املنطق  ة مرتبطة ¶لقول و التفكري الطبيعينيٕان القياس النحوي فكر 

، كام ٔانه قياس يعمتد عىل 60الطبيعي اzي ال هيمت بشلك وصور ؤادوات أالقيسة الصورية
اسـتقراء اجلزئيات وٕاحلاق ٔامر بأمر آخر لوجه من الشـبه جيمعهام، عىل عكس القياس 
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يات، ويعمتد عىل منط واحد يف التعبري املنطقي اzي ينطلق من اللكيات السـتخالص اجلزئ 
  .61اكمجل«  مسية اخلربية

  : سـتدالل يف التفكري البالغي
يف التفكري أالصويل والتفكري النحوي مرتبط ٔاكرث بعمل ٕاجرايئ  لٕاذا اكن  سـتدال

مهنجي فائدته ٕانتاج أالحاكم و القواعد وٕاثباهتا، واكنت وسـيلهتم يف ذÃ اللغة الطبيعية 
يهنا؛ فٕاّن أالمر خيتلف يف التفكري البالغي؛ ٕاذ البالغة تبحث يف القول الطبيعي يف وقوان 

حد ذاته وما يتضمنه من معليات اسـتداللية تربط بني ٔاقوال املتخاطبني؛ ٔاي ٔان 
 سـتدالل يف البالغة ٕاجراء يمت داخل النظام اللغوي وi عالقة مبارشة بأجزاء القول 

وليني و النحويني ٕاجراء خار� يف ٔاغلبه، كام ٔان البالغيني ونظمه، بيW اسـتدالل أالص
اسـتعانوا ¶الٓليات  سـتداللية أالصولية و النحوية يف بناء خطا¶هتم وٕانتاج معارفهم، ونقل 

  .مضاميهنا
و تنطلق البالغة من مسلمة مفادها ٔان املعىن حيصل مبطابقة الÂم ملقتىض احلال، وٕاذا 

به املتلكم لبلوغ غاية معينة، واكن مقتىض احلال هو مج«  اكن الÂم لك ما يتلفظ
 عتبارات اليت اقتضت صياغة الÂم عىل صورة تركيبية معينة، اكن موضوع البالغة 

، هذا يعين ٔان الÂم ال ينفصل عن 62حتليل ما يشـتغل عليه القول من اعتبارات مقامية
موضوع الÂم وطريقته ؤاسلوبه فقوÃ مثال املقام، ولكام تغري املقام اقتىض ذÃ تغيريا يف 

ٔاهنا عبارات ذات صياغة خمتلفة ملعىن ) زيد منطلق، وزيد املنطلق، و املنطلق زيد(يف 
تدل عىل ) زيد منطلق(واحد، ٔامر غري سلمي؛ ٔالن أالغراض ختتلف والفائدة كذÃ؛ فعبارة 
زيد (معرو، ٔاما عبارة ٔان الÂم مع من مل يعمل ٔان  نطالق اكن ال من زيد وال من 

، فالÂم هنا مع من عمل ٔان  نطالق اكن ٕاما من زيد وٕاما من معرو و ا½اِطب )املنطلق
فاملقصود ٕانسان ينطلق من بعيد ومل ) املنطلق زيد(، ٔاما عبارة 63يعمل ٔانه اكن من زيد

  .64يثبت زيد ٔام معرو فقيل ٕان املنطلق زيد
، مفا يوجد يف قول معني من "لزوما"ىض احلال تسمىوالعالقة اليت جتمع بني الÂم ومقت

 Ãدليال عىل افرتاضات مقامية ختاطبية اسـتوجبت «خصائص داللية وتركيبية ٕامنا اكن ذ



 ة &متة خدجي/ أ  سـتدالل ؤاثره يف توجيه التفكري النحوي و البالغي                                               

 
 

 2013 ديسمرب                            203                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

؛ ٔاي ٔاننا نسـتدل ¶ملقام عىل 65»ٔان تكون البنية اللفظية املعنوية عىل هذه الصورة ٔاو ت�
  66.»يشء من ²ة غريهطلب معرفة ال«معرفة خصائص الÂم؛ و ٔالن  سـتدالل 

وهذا ما جنده يف كتب البالغيني القداىم؛ يف تفسرياهتم ويف تقديراهتم للÂم ٕاذ ينطلقون 
ٔاو ٔاصل " حقيقة"من معنيني اثنني ٔاحدهام يقتيض حصول االٓخر، واملعىن أالول يسمى 

ها ، ٔالن ٕادراك معاين أاللفاظ  والعبارات يف ٔاصل وضع "جمازا"الوضع، ٔاما الثاين فيسمى 
  .يكشف رضوب  نز]ح و العدول عهنا و نتقال هبا ٕاىل ٔاغراض ٔاخرى

  : سـتدالل ¶ملعىن عىل املعىن
ولكن اجلرجاين اكن ٔاكرثمه تفصيال  ،لقد ٔاثريت هذه املساÒٔ يف كثري من كتب البالغة

؛ ٔاي  سـتدالل ¶ملعىن عىل املعىن ويه "معىن املعىن"وحتليال لها حني عرض لنا قضية 
اÒٔ عاجل فهيا رضوب ؤاشاكل املعاين من اسـتعارة وكناية وجماز وتشبيه، ¶عتبارها تقوم مس

عىل معلية  سـتدالل ويمت فهيا  نتقال من معىن ظاهر ٕاىل معىن آخر مضين، ويف هذا 
رضب ٔانت تصل منه ٕاىل الغرض بدالÒ اللفظ وحده : الÂم عىل رضبني «يقول اجلرجاين

رب عن زيد مثال ¶خلروج عىل احلقيقة فقلت خرج زيد و وذÃ ٕاذا قصدت ٔان خت
وعىل هذا القياس ورضب آخر ٔانت ال تصل : معرو منطلق: ¶النطالق عن معرو فقلت

منه ٕاىل الغرض بدالÒ اللفظ وحده ولكن يدÃّ اللفظ عىل معناه اzي يقتضيه موضوعه يف 
ض ومدار هذا أالمر عىل الكناية اللغة مث جند Ãz املعىن دالÒ �نية تصل هبا ٕاىل الغر 

  .67»و سـتعارة و المتثيل
ٔانه قد ٔادرك رضبني " ومعىن املعىن"و "املعىن"يتبني من نص اجلرجاين يف معاجلته ملفهوم 

من ا�الÒ؛ أالوىل دالÒ وضعية مبارشة غرضها إالخبار و إالفادة يف ٔامرها عىل سبيل 
تدرك ٕاال ¶نتقال اzهن من ا�الÒ املبارشة للفظ ٕاىل احلقيقة، ودالÒ �نية يه دالÒ عقلية ال 

  .دالÒ جمازية تفيد الغرض املطلوب
وتعترب معلية  نتقال من ٔامر معروف ٕاىل ٔامر آخر جمهول معلية اسـتداللية اكن يدرك 

يف مجيع ذÃ ال   «:اجلرجاين حقيقهتا، حيث جنده يف نص من نصوصه يّرصح هبا فيقول
ين من جمرد اللفظ ولكن يدل اللفظ عىل معناه اzي يوجبه ظاهره مث تفيد غرضك اzي تع
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ولتوضيح معلية .68»يعقل السامع من املعىن عىل سبيل  سـتدالل معىن �بتا هو غرضك
  : سـتدالل اليت نص علهيا اجلرجاين نورد أالمث« االٓتية

    الكرم/ كثري رماد القدر              مضياف-/1
  الزم             

  ملزوم                    
  دالÒ غري ظاهرة  دالÒ ظاهرة      

  
  
  

  امرأة نؤوم الضحى              مرتفة لها من خيدDا- /
  الزم                         ملزوم        

  دالÒ غري ظاهرة  دالÒ ظاهرة      
  
  
  

ن مشـبه، ومشـبه به، ترتكب م وٕان جئنا ٕاىل حتليل بنية هذين المنوذجني وجد�ها
شـبه جيمع بيهنام وهذه العنارص تطابق عنارص القياس أالصويل و النحوي، ويه ووجه 

أالصل يف مقابل املشـبه به، والفرع يف مقابل املشـبه و العّ« اجلامعة يف مقابل وجه الشـبه، 
Wسون أالصوليون يقي  ويشرتك النحو و البالغة يف القياس عىل ٔاصل املواضعة اللغوية بي

العالقة  نّ ٕاىل القول إ " طه عبد الرمحن "هب عىل النص الرشعي ويف هذه املساÒٔ يذ
اÜازية يه العالقة  سـتعارية، ٔاي التعالق بني املعىن احلقيقي و املعىن الباطين لوجه جامع 
بيهنام ويه نفسها العالقة اليت حتدد قياس المتثيل يف البحث أالصويل ٔالهنا تقوم عىل 

  .ةاملشاهب

 يستلزم

 يستلزم

  يستلزم

  

 يستلزم
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Nٓلية ٕالنتاج  املعرفة وبناء "  سـتدالل"ويف أالخري بعد البحث و التقيص عن طبيعة 
اخلطاب اتضح لنا ٔانه مهنج ٔاو طريقة يسلكها العقل السلمي لبناء معارفه و نقلها يف قالب 

نه آلية وظفت والٔ " ت� املعارف وحتقيق الفائدة خيضع لقواعد وقوانني تضمن تبليغ حفوى 
عارف يف اللغة الطبيعية ٔاكسـبه  هذا أالمر صفات عديدة فقد ٔاصبح ينعت بـ ٕالنتاج امل

، مبا ٔانه يراعي مقامات الÂم ؤاحوال املتخاطبني ويكرس قواعد " سـتدالل التداويل"
مبا ٔانه يسعى ٕاىل التأثري و " ¶السـتدالل احلجا�"أالقيسة املنطقية وقوانيهنا، كام ينعت 

  .إالقناع
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        و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

ر الكتاب احلديث ، اجلزائر ، محمود اليعقويب ،دا: سـتدالل، ترمجة : روبري بالنيش1
  .3،ص )دت(،) دط(
   43املرجع نفسه ، 2
¶للغة عند فالسفة املسلمني، دار الوفاء،  قعالقة املنط: ينظر، حسن بشري صاحل3

  م، 1،2000/إالسكندرية، ط
  44ص 

  474ينظر، ابن خaون، املقدمة، ص 4
ركز الثقايف العريب، ا�ار املزيان ٔاو التكوثر العقيل، امل واللسان أ : طه عبد الرمحن5

  م، 1998، 1/البيضاء، بريوت، ط
 .86ص 

  
دروس املنطق الصوري، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، : محمود يعقويب6
  65م،ص 1999، 1/ط
  4ينظر، املرجع نفسه، ص 7
  86اللسان و املزيان، ص : ينظر، طه عبد الرمحن8
  87املرجع نفسه، ص 9

م، 2004، 1/منطق احملموالت، دار توبقال، ا�ار البيضاء، املغرب، ط: محمد مرسيل10
  10ص 
  176م، ص 1989عمل املنطق، دار التقدم، موسكو، : الكسـندرا غيÄ نوفا11
  88ينظر، اللسان واملزيان ٔاو التكوثر العقيل، ص 12
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، 1426-هـ1425، 1/التعريفات، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط: الرشيف اجلرجاين13
  76م، ص 2005

-هـ 1423، 1/ٕاحياء علوم ا�ين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: الغزايل14
  39، ص 1/م، مج2002

سـيف ا�ين : التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل، تر: آن روبول، جاك موشالر15
  دغفوس، محمد الشيباين، دار 
  62م، ص  2003، 1/الطليعة، بريوت، لبنان، ط

يف ٔاصول احلوار وجتديد عمل الÂم، املركز الثقايف العريب، : عبد الرمحنينظر، طه 16
  ا�ار البيضاء،املغرب،بريوت

  36م، ص2006، 2/لبنان، ط
، املركز الثقايف )إالنتاج ومنطق ا�الئل(سـمييائيات التأويل : ينظر، طائع احلداوي17

  العريب، ا�ار البيضاء، املغرب، 
  157ص م، 2006، 1/بريوت، لبنان، ط

  114دروس املنطق الصوري، ص : ينظر، محمود يعقويب18
  123املرجع نفسه، ص 19
املنطق ومناجه البحث، دار الهنضة العربية، بريوت، : ينظر، ماهر عبد القادر محمد20

  م، 1985-هـ1405، )دط( لبنان،
  )79، 78، 77( ص 
  .115دروس املنطق الصوري، : ينظر، محمود يعقويب21
  174عمل املنطق، ص : غيÄ نوفاينظر، الكسـندرا 22
  117دروس املنطق الصوري، : ينظر، محمود يعقويب23
  118دروس املنطق الصوري ، ص : ينظر،، محمود يعقويب24
، املركز الثقايف العريب، ا�ار )حبث يف املفارقات(ينظر، حسان البايه، اللغة و املنطق 25

  البيضاء، دار أالمان،   
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  138م، ص 2000، 1/الر¶ط، ط
، ٕافريقيا الرشق، املغرب،  ياحلوار ومهنجية التفكري النقد: ينظر، حسان البايه26

  72م، ص 2004
  ).141، 140(اللغة و املنطق، ص : ينظر، حسان البايه27
،دار )حبث يف اخلصائص العقلية العلمية( ينظر، بنارص البعزايت  سـتدالل والبناء 28

  أالمان،الر¶ط،املركز
  81م،ص1999، 1/يضاء ،اململكة املغربية ،طالثقايف،،ا�ار الب 

  72احلوار و مهنجية التفكري النقدي،ص:بنظر حسان البايه29
حبث يف بالغة النقد (ينظر،محمد سامل محمد أالمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعارصة 30

  ، دار الكتاب    )املعارص
  176م، ص 1،2008/اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط  

  72اللغة واملنطق،:حسان البايه  ينظر،31
  .99يف ٔاصول احلوار وجتديد عمل الÂم، ص : ينظر، طه عبد الرمحن32
  72احلوار ومهنجية التفكري النقدي، ص : ينظر، حسان البايه33
  97احلوار ومهنجية التفكري النقدي ، ص : ينظر، حسان البايه34
  73ينظر، املرجع نفسه، ص 35
، احتاد )دراسة حفرية تداولية( حو العريب و املنطق أالرسطيالن: ينظر أالزهري رحياين36

  الكتاب اجلزائريني،  
  .101م، ص  2005، )د ط(اجلزائر، 

  62التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل، ص : ينظر، آن روبول، جاك موشالر37
صابر حباشة، دار : التداولية من ٔاوسـتني ٕاىل غومفان، تر: ينظر، فيليب بالنشـيه38
  م،     2007، 1/وار، سورية، طاحل
  144ص  
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نظرية املعىن يف فلسفة بول جرايس، ا�ار املرصية السعودية، : ينظر، صالح ٕاسامعيل39
  م،   2005، )دط(القاهرة، 

  87ص  
  ،104يف ٔاصول احلوار وجتديد عمل الÂم، ص: ينظر طه عبد الرمحن40
  153ن،صالتداولية من ٔاوسـتني ٕاىل غومفا: ينظر، فليب بالنشـيه41
  64التداولية اليوم عمل جديد للتواصل،ص:ينظر، آن روبول ،جاك موشالر 42
  63التداولية اليوم عمل جديد للتواصل ،ص:ينظر، آن روبول ،جاك موشالر 43
عبد :،تر)ايبستميولوجيا ٔاولية Üال علمي (مدخل لفهم اللسانيات:ينظر ،روبري مار�ن44

  : القادر املهريي ، مراجعة 
  53، ص )دت(،1/كوش ،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوتلبنان،طالطيب الب

م، 2001، 63،62، املناهل، العدد "سلطة الÂم وقوة اللكامت: "ٔابوبكر العزاوي45
  منشورات وزارة الثقافة املغربية، 

  142ص  
م،ص 1986-هـ 1406، )دط(ا�يوان، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت، : جرير46
63.  
  243سلطة الÂم وقوة اللكامت، ص :وبكر العزاويينظر، ٔاب47
، دار )مقاربة لغوية تداولية(اسرتاتيجيات اخلطاب : عبد الهادي بن ظافر الشهري48

  الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، 
  444م، ، ص 2004، 1/لبنان ، ط

  51احلوار ومهنجية التفكري النقدي، ص : ينظر، حسان البايه49
، اaÜ 1، عامل الفكر، العدد"احلجاج و  سـتدالل احلجا�:" ينظر، حبيب اعراب50
  م،الكتاب، الكويت،2001، 30

  97ص 
  102احلوار ومهنجية التفكري النقدي، ص : ينظر، حسان البايه51
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  61ينظر ، روبري بالنيش،  سـتدالل ، ص 52
  64ينظر ، املرجع نفسه،ص 53
  64ينظر ، املرجع نفسه،ص 54
، ص 1/عبد احلكمي بن محمد، ج:ئص، املكتبة التوفيقية، حتاخلصا: ينظر، ابن جين  55
17  
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