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ِْبهَِْْلُكمَْْهُؤََلِءَْحاَجْجُتْمِْفيَماْْ﴿َأنْ تُمْْ

 ِبهَِْْلُكمَْْفِلَمُُْتَاجُّوَنِْفيَماْلَْيَسِْْعْلمْ 
وهللاُْي َعَْلمُْوََأنْ تُمََْْلْ ْ﴾تَ عَْلمُونَِْعْلمْ 

ْصدقْهللاْالعظيم

ْ(66/عمران آل)ْ
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ْ

 

،ْ"ةاللسانياتْالتداوليّْ"شهدت الّساحة الفكريّة املعاصرة بروز عّدة نظرّّيت لسانّية، من بينها
اليت ولدت خالل السبعينّيات يف أحضان الفلسفة التحليلّية، واملهتّمة أساسا بدراسة الّلغة أثناء 

احلجاج " )سايناحلجاجْاللّْ"ولذلك جندها تضمنت عّدة نظرّّيت لغويّة، من بينها نظرية االستعمال، 
ْ، اّلذي وضع أسسها اللغوّيني (الّلغوي ْديكرو o.Ducrotْ)أزفالد ْأنسكمرب( ْكلود ) وجون

AnxcomberْْJaenClaud  . ) 

فاحلجاج ينتمي إىل البحوث اّليت تسعى إىل اكتشاف منطق الّلغة؛ أي القواعد الّداخلّية 
أو بعبارة أخرى فإّن احلجاج يتمّثل . للخطاب، واملتحّكمة يف تسلسل األقوال وتتابعها بشكل تدرجيي

إختياران هلا  يف إجناز تسلسالت استنتاجّية داخل اخلطاب،  وهذا ما متيزت به اخلطبة  وكان سببًا وراء
 : بعتبارها جماالً لتطبيق هذه النظرية فضال على أسباب أخرى ندرجها تواليا

 . اندراج هذه النظريّة ضمن تّيار حديث  -1

قّلة الدراسات اليت تناولت احلجاج يف وجهه الّلغوي، فأردان أن نغتنم الفرصة لتخصيص دراستنا    -2
 .يه األجيال القادمة كّلها هلذا اجملال لتكون سنداً يعتمد عل

حمدوديّة الدراسات التطبيقية لآلليات احلجاجية، وقّلة تطبيقها يف نص اخلطبة، فاخرتانها لتكون  -3
 . جماال تطبيقيا هلا إلثراء الّساحة اللغوية مبثل هذه املواضيع 

نا، وحاولنا يف هذا البحث أن جنيب على  عدد من التساؤالت اليت أردانها منطلقا إلشكاليت 
 :واليت نلخصها فيما أييت

 كيف يتموضع احلجاج الّلساين ضمن النظريّة العامة للحجاج ؟ -



 ما هي الفروق اليت تفصل بينه وبني األنواع األخرى ؟ -
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ؟  من الوقوف على مناذجه يف نّص اخلطبة بواسطتها تمكنما هي اآللية اليت ن -

 

 . "اتهْيفْنصْاخلطبةساينْوآليّْاللّْْاحلجاج: "لذلك جاء حبثنا موسوما 

طبيعته إىل مدخل  وفصلني وخامتة؛ وجاء املدخل بوابة نظرية  سب ما تقتضيهوقسمنا حبثنا حب
تناولنا فيه تعريف احلجاج لغًة واصطالحاً، ،ْ"ملصطلحْاحلجاجْمفاهيمْنظريّة"ملسار البحث فوسم بــــــ

 .ومصطلحات أخرى، بعدها احلجاج عند الغرب، وكذا عند العرب مث احلجاج 

ْاخلطبةالرّْ"أّما الفصل األّول فعنواّنه بــــــ ْنص ْيف ْاحلجاجية ْوابط وقد تضمن جمموعة من ،
العناصر أوهلا تعريف الرّابط احلجاجي، واثنيها أنواع الّروابط احلجاجية يف اخلطبة، واّليت تندرج حتتها 

، َلسيماورابط  حّتْ، رابط بل، رابط لكّن ورابط ألنّْالعاطفة ورابط  الواوتوظيف رابط : ةالّروابط اآلتيّ 
 .وأخرياً جاء عنصر السّلم احلجاجي 

، واحتوى بدوره عددًا من "اخلطبةْالعوملْاحلجاجيةْيفْنص"يف حني عنوان الفصل الثاين بـــــــ 
العناصر أوهلا تعريف العامل احلجاجي، واثنيها وظيفة العامل احلجاجي، مث أنواع العوامل احلجاجّية، 

، مثّ إّّنا، العامل أدواتْالّنفي، عوامل رّّبا، العامل إَلّْ...ماعامل : واّليت اندرجت حتتها العوامل اآلتّية 
انت اخلامتة حصيلة ألهم النتائج  املتوّصل إليها من خالل النماذج عنصر أخري هو السّلم احلجاجي، وك

 .التطبيقية املدروسة 

واعتمدان يف  حبثنا هذا على املنهج الوصفي املستعني آبلّية حتليلّية، حيث برز الوصف يف 
 .اجلانب الّنظري منه، أّما الّتحليل فقد برز يف جانبه الّتطبيقي 

 : ّية من جمموعة كتب نذكر منهاواستقى البحث ماّدته العلم



 .  اللغة  واحلجاج: أبو بكر العزاوي -
   . ت احلجاجمد علي سليمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء نظرّيّ علي حمّ  -
 . ةغة العربيّ ة  يف اللّ اجح، العوامل احلجاجيّ ين النّ الدّ  عزّ  -

 

كثرة املادة : ذكر بعضهاووجهتنا جمموعة من الصعوابت، رغم أّّنا مل تثين من عزميتنا، ال أبس من 
العلمّية مما أّدى إىل التباس بعض املفاهيم، وكثرة اجملاالت اّليت ينتمي إليه احلجاج، وصعوبة ضبط 

 .البحث الّتساعه 

، ونرفع هلا "ليلىْجغام"ويف األخري نتقّدم بعميق الّشكر وخالص االمتنان ألستاذتنا الفاضلة 
نكون عند حسن ظّنها، ونرجو أن نكون قد وّفقنا يف تطبيق آرائها الّتقدير ومجيل العرفان، ونّتمىن أن 

الّتوفيق و  هللاوتوجيهاهتا، ونشكر كّل من مّد لنا يد العون دون استثناء ولو ابلكلمة الطيبة، ونسأل 
 .الّسداد 
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 املدخل
 
 



ْ:تعريفْاحلجاجْ-أوَلْا
ْلغةْ-1ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 إصطالحاْاْ-2ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْاحلجاجْومفاهيمْأخرىْ-اثنياْا

ْاحلجاجْوالربهانْ-1ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْاحلجاجْواجلدلْ-2ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 احلجاجْواإلقناعْ-3ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْاحلجاجْعندْالغربْ-اثلثاْا

ْعندْالقدماءْ-1ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 عندْاحملدثنيْ-2ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْاحلجاجْعندْالعربْ-رابعاْا

ْعندْالقدماءْ-1ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْعندْاحملدثنيْ-2ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ

 



 :تعريفْاحلجاجْْ-أوَلْا

 متهيد

يعّد احلجاج مصطلحًا شائعًا وذلك التساعه، فقد قامت على إثره عّدة نظرّيت لكّل  
منها جماهلا اخلاص، ولكن يبقى احلجاج مصطلحاً، بعيدًا عن هذه اجملاالت له مفاهيمه الّلغويّة 

أل املعاجم العربية وعلى هذا األساس سنقوم بذك  : ر بعٍض منهااخلاّص به كلفظ متم

:ْلغةْْ_ 1 

ة  احلجّ » :بيف معجمه لسان العر " احلجاج " لفظ  (ه417-ه636)ف ابن منظورعرّ 
فر  عند ذي يكون به الظّ ة الوجه الّ قال األزهري  احلجّ و . ما دفع به اخلصم  وقيل الربهان

  اً حجّ   هه ، حيجّ حجّ ة و خاصم ، ومجع احلجّ التّ  ج  ا حالتّ وهو رجل حمجاج أي جدل و . اخلصومة
  .ةذه حجّ اتّ : ابلشيء  احتجّ ة و آدم موسى  أي غلبه ابحلجّ  وحجّ   :يف احلديثته  و عليه حجّ 

  ]...[إليها  القصد هلا و  أي تقصد ألنّ  ؛ا  حتجّ ة  ألّنّ حجّ   تيا  مّ إمنّ : قال األزهري  
فجعلت : ، و منهم  حديث معاوية فعيل  مبعىن فاعل، و حجيج  ته فأان  حماجّ حاجج: يقال
 .(1)«ة خصمي أي أغلبه ابحلجّ  أحجّ 

 أو قاعدة يستند دليالً  أو مرجعاً  يءالشّ كون   »: ةفت احلجّ رّ عم  خرآ ويف تعريف لغويّ 
 . (2)«إليها 

 

                                                           
 . 222ص ،(ح ج ج )م، مادة1996، 1، بريوت، لبنان، ط دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور - (1)
م، 1924، 1بريوت ،لبنان طمي شبخاين ،قاموس املصطلحات اللغوية و األدبية ،دار العلم املاليني ، -بسام بركة  -راميل يعقوب  - (2)

 . 122 ص، (ح ج ج )مادة



الربهان القول : ةاحلجّ و »  :فهفقد عرّ  "حاحالصّ "يف معجمه ، (ه 393ت )يا اجلوهر أمّ 
 التحاجّ أي جدل و  ؛وهو رجل  حمجاج«  فحجّ  لح  »ة  ويف املثله أي غلبه ابحلجّ ه فحجّ حاجّ 

     . (3)«التخاصم

اجلدل :الربهان واحملجاج :  ة ابلضمّ احلجّ  »: ( ه214ت )يط للفريوزابديويف معجم احمل
 . (4)« أحججته بعثته ليحجّ و 

قوله : ، وحجاجًا جادله ويف القرآن الكرمي  هجّ ه حماحاجّ  »: وقد عّرف يف معجم الوجيز   
 .«  (252/البقرة ) ﴾ رَِبّهِْيفْْالَِّذيْحَاجَِّْإبْ رَاِهيمَََْلْْتَ َرِْإََلْأ﴿: تعاىل 

أقام عليه احلّجة  وعارضه  »:عليه ( أحتجّ )ويقال حاّج فالاًن فحّجه؛ أي غلبه ابحلّجة 
 . (5) «جتادلوا (: حتاّجوا )مستنكرًا فعله  

، أّّنا كلها جتمع يف تعريف لغوي (ح ج ج )يّتضح لنا من هذه الّتعاريف الّلغويّة للجذر 
 .  «احلجاج هو الّدليل والربهان الذي يغلب به احملاّج خصمه  »: واحد  وهو

ْ:اْاصطالحاْ_2

يعّد مصطلح احلجاج مصطلحًا متّنوع الّتخّصصات، فمنه ما جنده متواتر يف األدبّيات   
. الفلسفّية، واملنطقّية، والبالغّية، ويف الّدراسات القانونّية، واملقارابت الّنفسّية، واخلطابّية املعاصرة

، ونظروا إليه نظرة لغويّة حبتة، وهي حمّل (احلجاج الّلساين )وقد أدخل حّّت يف االجّتاه الّتداويل 
 :الحّية  للحجاج الّدراسة يف هذا البحث، ومن هنا نذكر  بعض الّتعريفات االصط

   

                                                           
ص ، (ح ج ج )،مادة  1، جم3،1927ط ،، بريوت، لبناندار العلم للماليني ،فور عطارغأمحد عبد ال:اح، حتقيق ، الصحاجلوهري - (3)

367. 
 .123، ص(ج.ج.ح)،مادة  م2615، 2الفريوزابدي ، قاموس احمليط ،حتقيق دمحم نعيم مؤسسة الرسالة ، بريوت ،لبنان ،ط - (4)

 .135ص ،م1997 ، مصر، د ط،عربية، جممع اللغة الزجم الوجيمع، جممع اللغة العربية - (5)



« احلجج العقلّية  ة  و الرباهني الكالميّ ة و اخلصومة  بواسطة األدلّ زاع  و هو  النّ  »: احلجاج
(6)     . 

 .       (7)« هو  طريقة عرض احلجج و تقدميها » : بتعريف آخر  خمتصرو       

عرب سلسلة من األقوال  ربيراتم دعواه مدعومة ابلتّ هو عرض املتكلّ » : أنّه احلجاج دّ ويع     
أو سلوكه  جتاه أثري  يف موقفه التّ و ، دعواهإقناع اآلخر  بصدق  ًا قاصداً املرتابطة  ترابطًا  منطقيّ 

 . (8)«ة تلك القضيّ 

 ىز فيها علتعريفه للحجاج يركّ  ."/ Chaim Perlmanبريملان شاييم "يقّدم و 
 .(9)«اإلقناع  مبا تعرضه عليه أو زّيدة يف حجم هذا اإلقناع   ىي  علمحل املتلقّ »: وظيفته

ْتيتكا لربشتأ  وأيضا يعرّفه ابالشرتاك مع العامل /Albrecht Tika ( أحد
هي درس »: أبّن احلجاج أو مبعىن أخص  نظريّة احلجاج( مؤّسسي نظريّة احلجاج البالغّية 

تقنّيات اخلطاب اّليت من شأّنا أن تؤّدي ابألذهان إىل الّتسليم مبا يعرض عليها من أطروحات، أو 
 . (10) «أن تزيد يف درجة ذلك الّتسليم  

ويعّد احلجاج يف الّتعريفني الّسابقني، مة اخلطاب وطابع فيه ووظيفة له ووسيلة لتحقيق 
 .(11)هدفه، وهذا الّشيء اّلذي أّدى ابلبالغة اجلديدة إىل االهتمام ابحلجاج  

                                                           
 . 27م ص2612احلجاجي يف اخلطاب القرآين، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، دط، قدور عمران، البعد التداويل و  - (6)
 . 166م، ص 2669، 1خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، بيت احلكمة، سطيف، اجلزائر، ط - (7)
 اللغة العربية، حياة دمحان ،جتليات احلجاج يف القرآن الكرمي ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،جامعة احلاج خلضر ابتنة ،قسم األدب و  - (8)
 .( خمطوط)44 ص فصول، جملة اإلقناع، وسائل يف دارسة ، العرب احلجاجي النص ،العبد دمحم ، نقال عن،16،14اجلزائر، ص ، ابتنة
 269م، ص 2613، 9عدداللغة العربية، بسكرة، اجلزائر، ب و ادجملة املخرب، قسم اآل ،حشاين، مصطلح احلجاج وأنواعه و تقنياتهعباس  - (9)

. 
 .13م، ص2611، 1،مسكلياين لنشر،ط"دراسة و تطبيقات"عبد هللا صولة ،نظرية احلجاج .د - (10)
 .246عباس حشاين،مصطلح احلجاج وأنواعه وتقنياته،ص- (11)



تلك اخلطوات اّليت  حياول هبا  »: وبتعريف آخر  ملّخص ألساسّيات احلجاج  الّلساين
تقود املستمع أو املخاطب إىل تبيّن موقف معني، وذلك ابالعتماد على الفرد أو اجلماعة  أن 

، هتدف إىل الربهنة على صالحّية (ذهنّية جمّردة أو حسّية ملموسة أو علم قضاّي حازمة) متثيالت 
 .(12)«رأي أو مشروعّيته 

أوزفالدْومع ذكر احلجاج الّلساين وجب ذكر العاملني  
ْْْكربأنس جونو Oswald.Ducrot/ديكرو Anxcomberْْْ/كلود

JaenClaudْ ، فقد وضعا تعريفًا للحجاج من منظور (مؤّسس نظريّة احلجاج الّلساين) ،
 .احلجاج مبعناه العادي و احلجاج مبعناه الفيّن 

 :احلجاجْابملعىنْالعاديْْ-1ْ

طريقة عرض احلجج وتقدميها، ويستهدف الّتأثري يف الّسامع  فيكون بذلك اخلطاب   
وهذا معيار أّول لتحقيق الّسمة احلجاجّية، غري أنّه ليس معيارًا  كافياً إْذ جيب أن ال هتمل فّعااًل، 

طبيعة الّسامع أو املستهدف، فنجاح اخلطاب يكمن يف مدى مناسبته للّسامع ومدى قدرة 
 .(13)...الّتقنيات احلجاجّية املستخدمة على إقناعه

 :ْاحلجاجْابملعىنْالفّنْ_2

خمصوص من العالقات املؤّدية يف اخلطاب واملدرجة يف الّلسان، ضمن يدل على صنف   
احملتوّيت الّداللّية، واخلاصّية األساسّية للعالقة احلجاجّية أن تكون درجّية أو قابلة للقياس 

 . (14)( السّلم احلجاجي )ابلّدرجات؛ أي أن تكون واصلة بني الّسالمل 

                                                           
 . 239ص م2616 ،7جاربد،األردن،  ،عامل الكتاب احلديث ,احلجاج مفهومه و جماالته ،حافظ اماعيل علوي- (12)
 . 21صم، 2662، 1ط سورّي،، دمشق ،نصوصالتداولية و احلجاج مدخل و  ،صابر احلباشة - (13)
 . 22، 21 ، صنفسه - (14)



وأخريًا نورد تعريفًا للحجاج من خالل روابطه  وعوامله احلجاجّية، اّليت ستكون حمل 
احلجاج نعين به أتكيد املتكّلم »: الّدراسة الّتطبيقّية، واّليت سنتعّمق فيها يف الفصل األّول والثاين

أيه ووجهة لكالمه بواسطة أداة أو أكثر، هتدف إىل الّتأثري يف الّسامع وإقناعه بصّحة مذهبه ور 
قد، لقد، كان، أداة : نظره يف قضية ما، ويف طّرحه الذي يتبنّاه ويف أدواته وعوامله املتمثّلة يف 

 .(15)«اخل ...القصر واالستثناء 

فاملفاهيم . نرى أّن  هذه املفاهيم للحجاج، متعّددة اآلراء؛ فهي متعّددة الّظهور عرب الّزمن  
األوىل للحجاج هي مفاهيم جمّردة؛ أي غري مرتبطة أبّي جمال من اجملاالت البالغّية أو الّتداولية، 

بدورها تزيد  فيتغرّي األمر، ويرتبط احلجاج بوظائف اخلطاب اليت بريملانأّما عند الوصول إىل 
 .املتلّقي إقناعاً 

أّما من اجلانب الّلساين الذي ّنّتم به أكثر من غريه، فنرى مفاهيمه مّتصلة بروابط 
وعوامل تدخل على اخلطاب لتقويته، وتدعيمه أكثر مما كان عليه، ومن مميزاته استطاعتنا قياس 

لح يصّب يف قالب واحد، درجة احلجج عن طريق الّسالمل احلجاجية، ولكن يبقى احلجاج كمصط
 .وهو عرض احلجج قصد الّدفاع عن رأي ما 

ْمصطلحاتْأخرىاحلجاجْْوْ-اثنيا

ارتبط احلجاج عرّب مساره الّتارخيي، مبصطلحات طاملا اعتربت مرادفات له فمن 
ْ:املستحسن مقابلته هبا والوقوف أمام الفروق والعالقات اليت بينها 

 :احلجاجْوْالربهان_1

، (ما هي برهانك=ما هي حجتك )عادة ما يّتم اخللط بني مفهومي احلجاج والربهان 
فالربهان ينتمي يف . هلذين املفهومني، تتلفان اختالفًا واضحاً ]...[ غري أّن الّداللتني الّتقنيتني

                                                           
 ، م2669،م2662 ، 1، ط، سطيف، اجلزائر، بيت احلكمة(باد  و اإلجراءات امل) ، يف تداولية اخلطاب األديببو زيدأنوري سعودي   - (15)
 . 94ص 



طاب بينما احلجاج إىل جمال اخل, األصل إىل جمال االستدالالت االستنباطّية املنطقّية و الرّيضّية
الطّبيعي، ورغم أّن الربهان قد يصاغ أحياانً يف قالب لغوي، كما هو احلال يف بعض األقيسة 

، إاّل أنّه يظّل خمتلفاً (كّل إنسان فان، وسقراط إنسان إذن سقراط فان )املنطقّية؛ من مثل 
 (16): اختالفاً بّيناً من اخلطاب احلجاجي يف مجلة من األمور نذكر منها

الربهنة هي استنباط يهدف إىل االستدالل على مصداقية الّنتيجة أو احتماليتها، وذلك _   1
انطالقًا من املقّدمات املعتربة صادقة أو حمتملة، واّليت ميكن أن تّتخذ شكل حساب، أّما احلجاج 

 .يطلب به اإلثبات واإلقناع، وال يتّم توجيهه إاّل يف سياق نفسي اجتماعي 

نة أدلّة ضروريّة، أّما احلجاج فيقّدم أدّلة لصال أطروحة حمّددة أو ضّدها، فمجال توّفر الربه_  2 
تطبيق نظرية احلجاج يتجاوز جمال تطبيق نظريّة الربهنة؛ ألّن الّتفكري احلجاجي ال يقوم على 

 .(17)حقائق عاّمة ولكن على آراء هتتّم أبطروحات من كّل طائفة 

خبالف ]...[ إيراد دليل واحد لتكون الّنتيجة مثبتة أو منفّية،  يف االستدالل الربهاين، يكفي_ 3
ذلك يف االستدالل احلجاجي، أبّن عدد احلجج اّليت يتأّلف منها ال يكون حمّدداً، فقد نكتفي 

، واحلجاج ال تلزم عنها الّنتيجة بصورة ضروريّة كما هو ]...[حبّجة واحدة وقد تتعّدد احلجج 
 . (18)احلال يف الربهان

 :اجلدلاحلجاجْْوْ-2

  ابنْعاشور، لكن يف احلجاج كما يرى "املخاصمة " اجلامع بني احلجاج واجلدل هو
َأْنْآََتُهْاّلّلُِْْرِبّهِْيفْْالَِّذيْحَآجَِّْإبْ رَاِهيمَْتَ َرِْإََلَْْأََلْْ ﴿: قائم على الباطل، معتمداً على قوله تعاىل

 .( 252/البقرة ) ﴾ اْلُمْلكَْ

                                                           
 .125ص ،1ج ،احلجاج مفهومه و جماالته ،علوي حافظ اماعيل - (16)
 . 69ص  ،صابر احلباشة ،التداولية و احلجاج - (17)
 . 24ص نفسه،  - (18)



َْأْحَسنُْ ﴿: يف حني اجلدل منه ما هو حّق كقوله تعاىل ِْهَي ْاِبلَِِّت  وَجَاِدْْلُْم
ُُْتَاِدلْْ ﴿ :و مّنه ما هو ابطل أيضا  لقوله تعاىل  ،(125/النحل)﴾ ْْوَََل ََْيْتَانُوَنَْعِن الَِّذيَن

بُّْْْأَنُفسَُهمْْ َََْلُْيُِ ْاّللَّ  ( .164/نساء ) ﴾ يماْاَكاَنَْخوَّاًناْأَثَِْمنِْْإنَّ

ومهما يكن من أمر فإّن احلجاج واجلدل، يكثر ورودمها مرتادفني يف اصطالح القدماء، 
ْالدّْ)ففي كتاب اإلتقان يف علوم القرآن  ْالسيوطيجالل جدل "ويف الفصل املعنون بـــــــــــ( ين

، وأراد بذلك احتجاج املتكّلم، على ما يريد إثباته حبّجة ]...[قصد ابجلدل احلجاج " القرآن 
 . (19)تقطع املعاند له فيه على طريقة أرابب الكالم 

إّن اعتبار القدماء وبعض احملدثني، احلجاج مرادفًا للجدل واستخدامهم أحدمها معطوفاً 
واحلال؛ إّن . لى اآلخر ابعتبارمها مرتادفني من شأنه أن يضّيق جمال احلجاج، ويغرقه يف اجلدلع

احلجاج أوسع من اجلدل فكّل جدل حجاج و ليس كّل حجاج جدل، فإذا كان اجلدل ميّثل 
ْروبول" القسم اإلقناعي من اخلطاب كما قال  ، فإّن احلجاج هو جوهر اخلطابة " ألفيس

 . (20)اإلقناع ابعتبارها فّن 

ْ:احلجاجْواإلقناعْ_3ْ

يعّد اإلقناع الوجه اآلخر للحجاج، فهدف استخدام احلجاج يف اخلطاب هو إقناع املتلّقي 
بفحوى ذلك اخلطاب، وجعله يذعن ملا يطلبه منهم املتكّلم فمفهومه يقرتب من مفهوم احلجاج 

ْالقرطفقد ذهب . (21) محل الّنفس على فعل الّشيء أو  »:إىل تعريف اإلقناع بــــــ جناحازم
 . (22) «اعتقاده أو الّتخّلي عن فعل اعتقاده 

                                                           
 . 27،25ص  ،اخلطاب القرآين، البعد التداويل و احلجاجي يف قدور عمران - (19)
 . 25،26ص نفسه،  - (20)

(21)
 . 37ص ،، جتليات احلجاج يف القرآن الكرميحياة دمحان - 

 . 466ص ،م 2662، 2ط ، عمان، االردن،عامل الكتب اجلديث ،انيات اجملال و الوظيفة و املنهجاللس ،مرب شريف أسنينية.د - (22)



ومعىن هذا التعريف يف رأينا، أّن املتكّلم عند إقناعه بشيء، يفعل ذلك الشيء لو حّت  
كان معتقداً به فقط، وذلك عن طريق احلجج اليت جعلته يسّلم بذلك األمر، والعكس صحيح؛ 

 .يتخّلى عن ذلك الفعل وهي أيضا حبجج جيعله يرتك ذلك الفعل أي عدم اقتناعه جيعله 

وهكذا جند أّن اإلقناع، ميّثل قاعدة احلجاج اّليت يسعى إليها، وبذلك يكون هو حمور 
الّدراسة يف احلجاج، وابلتايل يعّد اإلقناع الوجه العائم للحجاج واحلجاج حيمل معىن اإلقناع؛ أي 

 . (23)واإلقناع هو هدف احلجاج أّن احلجاج هو مطّية اإلقناع 

إضافة إىل ذلك جند أّن اإلقناع هو فعل الّتأثري يف املتلّقي ودفعه إىل اعتقاد ما؛ أي أّن 
 . (24)اإلقناع هو هدف بالغة احلجاج

وجند أّن هذه الفروق اآلنفة  هي فروق ابلغة األمهّية، فال جيوز أن نضع مصطلح احلجاج  
 .كمرادفات، لكن من كثرة االستعمال أصبح اخللط بينها من الّصواب   والربهان واجلدل واإلقناع

ْ:احلجاجْعندْالغربْ-اثلثا

تنّوعت الّدراسات احلجاجية عند الغرب، فقد تعّددت معاملها وذلك انطالقاً من القدمي حّّت 
 :    العصر احلديث، ومن هنا حناول أن نوجز ذلك يف اآليت

 ْ

ْ

ْ

ْ

                                                           
 .241ص من خالل امللفوظ االشهاري، ،نقال عن عز دين الناجح ،35ص ،يف القرأن الكرميجتليات احلجاج  ،حياة دمحان - (23)
 .291ص ،م2617 ،1ط ،الرابط، املغرب ،"أحباث مهداة لدكتور دمحم العمري"دار األمان دمحم مشبال، البالغة و اخلطاب، - (24)



 :عندْالقدماءْ-1

قبل امليالد، وذلك على إثر الّصراع  5ما نبت احلجاج يف البيئة اليواننّية يف القرن أّول   
، وقد ارتبط ميالد *بني الفالسفة والّسفسطائّيني (25).اّلذي دار يف إثبات القضاّي ذات الّصلة

ّب ابلّدميقراطّية يف صقلّية اإلغريقّية بعد أن حتّررت من اجلبابرة، وطردهم احلّكام اجلدد، وه
املواطنون يدافعون عن حقوقهم املسلوبة فاحتاجوا إىل ألسنة تدافع عنهم، وتثبت حقوقهم، 

مبساعدة ( كوراس)واستجابة لتلك احلاجة احلجاجّية اجلماعّية امللّحة، أّلف الّسفسطائي الّصقّلي 
وهي : ّيةاخلطابة الكوراكس)، (ابرط)، أّول خطابة يف اتريخ الغرب خطابة ماها (تيزّيس)تلميذه 

 .(26)( عبارة عن دليل علمي فيه مناذج من اخلطب و نظام القول اخلطايب و قواعده 

وما يثبت حجاجّية هذه احلركة هو اهتمامهم ببنية كل من الكلمة و اجلملة، وحبثوا يف   
الّسبل املمكنة اّليت هبا يتحّقق اإلقناع، وتغيري مواقف اآلخرين، وقد استعانوا سبل تلك الغاية 
خبربة ابلغة يف مقامات الّناس و القول معاً، و أيضا آبليات وإجراء الّلغة حبسب املقاصد، 

 .(27)الظّروف الّتواصلّية، كما اهتموا  ببالغة القول و متعّلقاهتا و 

؛ ألّن (ق م374-ق م724)أفالطونوهناك من قام برفض احلجاج الّسفسطائي مثل 
حسب رأيه يزّيف القول و يقّلب احلقائق الكبرية صغرية والعكس، ويوهم اجلماهري ويشّككهم يف 

القول، والقول فما هو إاّل فضاء الّتواصل بني اإلنسان   فهو يزّيف استعمال. الّثوابت واحلقائق
، وأفالطون أراد ابحلجاج الذي يقوم بني اإلنسان ]...[واإلنسان، فهو حجاج يقوم على الّتمّلق 

                                                           
(25)
 .29، ص م2669 ،ط دلبنان ، ،بريوت ،االعالماحلجاج ، وزارة الثقافة و نظرّيت علي دمحم علي سليمان ،كتالة اجلاحظ يف ضوء  ،بنظر - 

 
 احلكيم اخلبري بكل فن و أسلوب،  هي حركة متيز روادها ابلكفاءة اللغوية البالغية و اخلربة اجلدلية ويتجلى ذلك من خالل تسميتهم اليت تعين 
فقد كانوا يعقدون نقشات فسفية  ،لقولية ،التواصلية خاصة واحلياة الفكرية عامةبالغة ااجلدير ابلذكر أن وجود هذه احلركة أدى إىل تطوير الو 

 .األمر الذي أسفر عن اهتمام البالغ ابلطرائق احلجاجية ذات منزع لغوي،
 

(26)
 د ط، ،االردن ،اربد ،عامل الكتب احلديث ،(دراسة يف انتاج ابن ابديس األديب )التداولية خطاب احلجاج و  ،بنظر عباس حشاين - 

 . 21، ص م2617
(27)
 . 32،33بنظر علي دمحم علي سليمان ،كتالة اجلاحظ يف ضوء نظرية احلجاج ،ص  - 



وقاصدًا إىل الفضيلة واخلري ال إىل حتقيق . واإلنسان، صادرًا عن احلقيقة ال عن احملتمل والّظن
 . (28)املآرب بسلطة القول

بكوّنا استدالالً »:، اّلذي قام بتعريف الّسفسطة(ق م322-ق م327)أرسطوأّما 
، وجعل الغرض من وراء دراستها، هو معرفة احليل اّليت «صحيحًا يف الظّاهر معتاًل يف احلقيقة

 .(29)يلجأ إليها الّسفسطائيون، حّّت يكون النّاظر مبنأى عن الوقوع يف شراكهم

أراد أن يكون احلجاج  أفالطون، وذلك ألّن أفالطونعًا ما عن على الرغم أنّه خيتلف نو 
صادرًا عن احلقيقة، بينما أرسطو يرى احلجاج ميكن أن يصدر من املمكن واحملتمل، ولكّنهما 
يّتفقان يف النّتيجة؛ إْذ أّن أرسطو حرص كذلك على جعل احلجاج قاصدًا إىل اخلري، و يؤمن مبا 

 . (30)ة منها فيه من أداة حبث ميكن اإلفاد

األوىل خيتزهلا يف االستدالل و الثّانية تقوم : للحجاج قامت على دعامتني  أرسطوفدراسة 
كان  تركيزه على صورة   أرسطوعلى البحث الّلغوي الوجودي، و من هنا جتدر اإلشارة إىل أّن 

االستدالل األكثر أمهّية، املتمثّلة يف الّصور القياسّية اّليت نستشّف منها االستدالل أبنّه قول 
 .مؤّلف من أقوال إذا سّلم به لزم عنها ابلّضرورة قول آخر 

حيث ميكن استعمال االستدالل احلجاجي يف اخلطاب الفلسفي عاّمة، والبالغي خاّصة، 
إذا  »:  أرسطوضا مييز بني احلجج اخلطابّية، فثّمة املشرتكة و اخلاّصة، و يف هذا يقول و جنده أي

كانت احلجج الفرعّية واّليت هي حجج مساعدة للخطب على بناء حجاجه، وتوجيهه فإّن 
احلجج املشرتكة هي املؤّسسة للحجاج مبختلف فروعه و أنواعه، وابلّتايل تكون هذه احلجج أمشل 

                                                           
(28)
 . 67،ص2616، 1من احلوار يف العقل إىل العقل يف احلوار، دار الكتاب،ليبيا،بنغارّي،ط"احلجاج و املغالطة ،الراضي رشيد– 
(29)
 . 37-33ص  ة،عباس حشاني، خطاب الحجاج و التداولي - 
 . 37ص  ،بنظر  نفسه - (30)



الّضمري، والرّأي ،واملثال ، : ثالثة  أرسطوو احلجج املشرتك يف نظر . «تتضّمنها  من األوىل و
 . (31)ولكّنه خيتزهلا يف الّضمري واملثال ألّن الرّأي مشمول يف الّضمري

ومن هنا خنلص  إىل أّن احلجاج عند الغرب قدميًا تنوّع، وكان فيه عّدة تّيارات بدًأ بتيّار 
اّلذي أراد  أبفالطونر نتيجة الّدفاع عن آرائهم الباطلة والزّائفة، مرورًا الّسفسطائّيني اّلذي ظه

اّلذي اتّبع  أرسطوابحلجاج أن يكون مدافعًا لصال اخلري على عكس الّسفسطائّيني، وأخريًا 
مسار أستاذه يف أشياء وخالفه يف بعض منها، وكان رأيه أّن احلجاج قائم على استدالل القياسي، 

ه قول حيتاج إىل قول آخر، وكّل قول يدعم اخلطاب وهذه األقوال هي عبارة عن اّلذي قصد ب
 .حجج 

 :عندْاحملدثنيْ-2

رأينا احلجاج قدميًا وكيف مّت ظهوره وأهّم أسسه لننتقل إىل احلجاج عند الغرب يف العصر 
جانبه البالغي احلديث، فقد  تعّددت فيه الّدراسات ولكن خنتزهلا يف دراستني؛ أّوهلا  دراسته من 

ْ:واثنيها دراستة من جانبه الّلغوي، وهذا األخري هو حمّل الرتّكيز يف هذا البحث 

 :وألربيشتْتيتكا نْانظريةْشاييمْبريملْ-1

يف إحيائها و حتديثها وبعثها من جديد،   بريملانتكاد البالغة تكون مدينة ألعمال 
ت جّل أعماله ابلبالغة شرحًا وتطبيقًا أو وإخراجها من متاهات الّتصنيف والّتبسيط، إْذ ارتبط

حتيينًا ومراجعًة وتوسيعاً، وحاول أن جيعل من الّنظريّة البالغّية أداة لتفسري وحتليل غريها من 
من هنا توّلدت حاجته إىل بناء تصّور نظري . الّظواهر الفكريّة، الفلسفّية والقانونّية ابخلصوص

 . ه على ضوء املفاهيم البالغّية والفلسفّية والقانونّية للحجاج،  والّدفاع عن أمهّيته وجدوا

                                                           
(31)

 . 32،32نفسه، ص   - 



أمام احلجاج آفاق جديدة، حياول فيها إخراجه من الدائرة  بريملانمن هذا املنظور يفتح   
، فاحلجاج إذن نظرية خطابّية  تدرس ]....[الضّيقة اّليت حصرته فيها الّدراسات الّتقليدية 

 .(32)الّتقنيات اخلطابّية يف عالقتها بوظيفتها احلجاجّية الّتأثرييّة 

ْاحلجاج)أّلف الباحثان كتااًب بعنوان  تيتكاوابالشرتاك مع  ، واّلذي درسا فيه ( دراسة
واحلجاج يف . الّتقنيات اّليت من شأّنا أن تؤّدي ابألذهان إىل الّتسليم ابملوضوعات املعروضة عليها

نظرمها يتجاوز الّنظر فيما هو حقيقي مثبت حمّدد، إىل تناول حقائق متعّددة  ومندرجة، وشرطه 
ال , اآلخر احملاجج موقف الّشريك املتعاونحيث يقف فيه . أن يقوم على موضوعّية احلوار 

 .(33)موقف اخلصم العنيد 

وقد رأى الباحثان أّن أجنح احلجج، ما وافق يف جعل حّدة اإلذعان تقّوي درجتها لدى 
، إّن اّلذي يعنينا من ضبط أطر ]...[الّسامعني بشكل يبعثهم على العمل املطلوب إجنازه 

احلجاج مبدئّيًا غايته اجلارية إىل تطويع العقول و األهواء حّّت تذعن، وتسلم مبا يلقى عليها من 
 . (34)أفكار و آراء الغاية العمل هبا 

وذكر الباحثان أن احلجاج على ضربني، أّما األول متثّله البالغة الربهانّية؛ حيث يقوم على 
داليل يف احملاجة، يعتمد على العقل، وهو خاص الربهنة و االستدالل، ويتتّبع اجلانب االست

ابلفيلسوف، و يكون مجهوره ضّيق، و غايته بيان احلّق، أّما الثّاين حجاج أوسع من الّسابق؛ 
يهتّم بدراسة الّتقنيات البيانّية اّليت تسمح إبذعان املتلّقي، و غرضه دغدغة العواطف وإاثرة األهواء 

(35) . 

                                                           
ص م، 2615، 1، طالدار البيضاء ،ل الدراسة البالغية واملنطقية واللسانية، دار الثقافة املغربمن خال)النظرية احلجاجية  ،دمحم طروس - (32)
73 ،77  . 

 . 166،164خليغة بوجادي ،يف اللسانيات التداولية ، ص .- (33)
، تقدمي محّادي صمود، (االسرتاتيجيةحبث يف االشكال )ورة البقرة احلجاج و آفاق التأويل يف مناذج متمثلة يف تفسري س ،علي الشبجان - (34)

 . 96م، ص2616، 1دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ط
 . 164ص  ،يف اللسانيات التداولية ،اديجخليفة بو  - (35)



لى تقنية اخلطاب، ومقامات املخاطبني، وأحواهلم، والبنية العقلّية ع بريملانوقد كان تركيز 
نفسه قد ملح إىل هذه القضّية   بريملانو الكالمّية، وهو لينفّك عن االعتناء ابملنتج، هلذا فإّن 

فعلى اخلطيب إذا أراد أن يكون خطابه منسجمًا مع مستوى خماطبه أن يعلم أّواًل مقام  »:بقوله
 . (36) « أحوال الّسامعني و مستوّيهتم املعرفّية و اإلدراكّية املتكلم فيه، مثّ 

مبعىن أنّه كي يتحّقق احلجاج بصورة صحيحة، البّد على اخلطيب أن ال يكتب بلغة 
تفهمها طبقة معّينة من النّاس، فيجب عليه أن ينزل مبستواه إلفهام مجيع طبقات اجملتمع؛ ألّن 
احلجاج يف هذه الّنظريّة عمل حتليل تشاركي، وجيب على اخلطيب أن يتحّلى ابخللق الرّفيع، 

 . (37)عدم احرتام القار  بل عليه أن يشعره حبضوره ويبتعد عن 

واألصل يف تكوثر الكالم هو صفته اخلطابّية، بناء على أنّه ال كالم بغري خطاب، إْذ 
حقل احلجاج هو اخلطاب، واألصل يف تكوثر اخلطاب هو صفته احلجاجّية، بناء على أنّه ال 

ومن ممّيزات احلجاج .  (38)ّل خطاب خطاب بغري حجاج إْذ احلجاج يوصف أبنّه طبيعة يف ك
 :   أّن له مخسة مالمح  بريملانعند 

 .أن يتوّجه للمستمع -

 .أن يعرّب عنه بلغة طبيعّية  -

 .أن تكون مسّلماته كوّنا احتمالّية  -

 .أن ال يفتقر تقدميه إىل ضرورة منطقّية مبعىن الكلمة  -

 . (39)تمّية أن تكون نتائجه غري ملزمة أي احتمالّية غري ح -

                                                           
 . 26،24ص  ،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظرّيت احلجاج ،علي دمحم علي سليمان - (36)
 . 24ص  ،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظرّيت احلجاج ،علي دمحم علي سليمان ينظر، - (37)
 . 65 -61ص ،، خطاب احلجاج و التداولية عباس حشاين - (38)
 . 65نفسه، ص  - (39)



ْْووعمد  إىل تبني نقطة االنطالق للحجاج وهي املقّدمات اّليت تتّضمن  تيتكابريملان
تتفرّع إىل  بريملانالوقائع واحلقائق، واالفرتاضات، والقيم، واملواضع، وكّل هذه املقّدمات كما يرى 
، واآلخر؛ مداره ضربني؛ أحدمها مداره على الوقائع وهو اخلاص ابلوقائع واحلقائق واالفرتاضات

إىل أغلبّية العناصر  بريملاناملفّضل وهو املتعّلق ابلقيم ومراتبها وابملواضع، ابإلضافة إىل ذلك نّبه 
، وعناصر بالغّية بديعّية وبيانّية ومعنويّة ،وأدوات ربط (أتكيد)األسلوبّية من نفي وشرط وتوكيد 

 . (40)تعترب كّلها موّجهات تعبرييّة ذات دور حجاجي كبري 

فقد ربط احلجاج ابلّتقنيات ،ْنظر إىل احلجاج يف هذه النظرية نظرة بالغّيةْبريملاننرى أن   
اخلطابّية، اّليت جتعل اخلطاب أكثر حجاجّية، ابإلضافة إىل ذلك توظيف الّصور البيانّية اّليت حترك 

حبججه مجيع  ، مراعيًا يف ذلك مستوّيت املخاطَبني، ليفهم ذلك اخلطاب...عاطفة املتلّقي
 .املستوّيت الثّقافّية 

ْ(:احلجاجْالّلساين)نظريةْأزفالدْديكروْوجونْكلودْأنسكمريْ-2

حبت، وقد حصره ( لغوي)هو حجاج خيتلف عن املفهوم الّسابق فهو حجاج لساين  
 .(41)دون االهتمام مبا هو خارجها , الباحثان يف الّلغة

ة، ولكّنها لغويّة ابألساس، داخلة يف الّلغة اّليت فالبـمىَن احلجاجية ليست ذات طبيعة منطقيّ   
حتتوي يف بنياهتا على معلومات تتعلق ابحلجاج، هذه املعلومات ميكن تشبيهها وظيفياًّ بتحديد 

تتمّيز عن  جونْكلودْأنسكمريو أوزفالدْديكروإّن أعمال ]....[. مسبق للّتسلسالت اخلطابّية 
ادرة خمصوصة، إّّنما يعتربان هذه القطبّية احلجاجّية ليست مضافة الّنظرّّيت الّتداولّية األخرى مبص

إىل امللفوظ و لكّنها مسّجلة يف الّلغة، بوصفها أساس لكّل داللة، وإّن احلجاج يف نظر هذين 

                                                           
 . 66 -65ص ، اولية، خطاب احلجاج و التد عباس حشاين - (40)
 .111ص ،يف اللسانيات التداولية  ,اديجبو  فةيلخ - (41)



الّلسانيحني مل يعد نشاطاً لسانياًّ من بني أنشطة أخرى، ولكّنه أساس املعىن نفسه وأساس أتويله يف 
 .(42)اخلطاب 

ففي الّنظريّة ّنتم ابلوسائل اللغويّة، وإبمكاانت الّلغة الطبيعّية اّليت يتوّفر عليها املتكّلم،  
وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما، متّكنه من حتقيق بعض األهداف احلجاجّية، مّث إّّنا تنطلق 

 . (43)" أثريْةْبقصدْالتّْمْعامّْإنّناْنتكلّْ" من الفكرة الّشائعة اّليت مؤّدها 

ففي حياتنا اليومّية، حنن نسعى من خالل حديثنا، إىل الّتأثري يف أفكار ومعتقدات 
، وحنن إْذ ...املستمع، فنحن نعمل على إقناعه وتعزيته وحثّه على قول شيء أو القيام بفعله 

نقوم بذلك حناول دوما أن ال نظهر ابلوجه املقّنع أو احملّرك، واخلطاب كما يذهب إىل ذلك 
ليس فقط وسيلة بل هو غاية أيضا، فهم وسيلة إخباريّة متكن غايتها يف   أنسكومربو ديكرو

 .(44)الّتأثري ابلغري وهذه العملّية الّتأثريية وهي اّليت تدعى احلجاج 

إىل أّن احلجج، ال تكون حجج إاّل ابرتباطها مع السياق اخلاص  "سكمربأنْ"وقد أشار
قول )إّن احلجاج يكون بتقدمي  »:كون داخل السياق بـــــــو يشرح املؤلفان احلجاج الذي ي.(45)

( 1قول)أو جمموعة أقوال، وميثل ( 2قول )أو جمموعة أقوال ، يفضي إىل التسليم بقول آخر ( 1
 .(46) «(2قول )حّجة منها يكون االنطالق إىل 

عمل صريح ابحلّجة من انحية و عمل ابالستنتاج من انحية : فهو إجناز لعملّيتني مها  
 . (47)( 1القول ) أخرى، سواء أكانت النّتيجة مصرّح هبا أم مفهومة من

                                                           
 12.ص ،التداولية و احلجاج ،صابر احلباشة - (42)
 .127ص  ،م 2669 ، 1ط، بريوت ،لبنان،ملؤسسة اجلامعية للدراساتجمد ا ،صابر احلباشة، حماوالت يف حتليل اخلطاب - (43)
 .126،122،صم 2663، 1ط، منشورات االختالف ،ملسرحي يف ضوء النظرية التداوليةا حتليل اخلطاب ،بلخري عمر - (44)
 . 92صم، 1،2664ط ،، املغرباألمحدية للنشر اخلطاب واحلجاج،، بتصرف ابو بكر العزاوي - (45)
 .167ص  ،كتابة اجلاحظ يف ضوؤ نظرية احلجاج ،علي دمحم علي سلمان  - (46)
 .111ص  ،لسانيات التداوليةخليفة بوجادي، يف ال  - (47)



ولكن هذه العملّية و ابعرتاف الباحثني ال تتّم هبذه البساطة، إْذ انّه ليس مبجرد أن نتّلفظ 
إّن هذه العملّية أعقد (. 2قول )ن قد محلنا املخاطب على استنتاج ، نكو (1قول )بقول معنّي 

مما نتصّور بسبب تدّخل روابط وعوامل لغويّة يف الّتحديد الّدقيق للّدالالت، وهي اّليت تتّدخل 
، وسوف نفهم مثل هذا الّنوع من (48)أكثر يف حتديد هذه الّدالالت اّليت تتعّلق ابلّصيغ الّلغويّة

 .ل جانبه الّتطبيقي، وفهم أكثر لروابطه ولعوامله احلجاجّية احلجاج من خال

بنّي من خالله أّن اجلملة يف   ،آليةْاملعىنإىل جانب ذلك حتليال مّاه   ديكرووقّدم 
الّلغة تدرس ابملكّون الّلغوي الّلساين، اّلذي خيّصها ابلّداللة مث تعاجل هذه الّداللة ابملكّون البالغي 

 . (49)هو املعىن امللفوظ : عىناّلذي خيّصها مب

نرى أّن هذه الّنظريّة قامت على الّلغة، واحلجاج هو عبارة عن لغة، لكّنها لغة قويّة 
بواسطتها تستطيع أن تقنع اآلخر أبفكارك وآرائك اخلاّصة بك، ابإلضافة أّن لكّل مقام لغته 

األحزان لغة احلزن   اخلاّصة به، ففي مقام األفراح لغة الّسعادة والّسرور، ويف مقام
ونرى أيضا أّن الّروابط والعوامل اّليت . أخل، وتكون بلغة سليمة بعيدة عن الّضعف...واملواسات

 .توّظف يف اخلطاب هي اّليت تزيد يف قّوة الّلغة، لذلك ركز الباحثني عليهما 

عوامل الّلغوية رغم توّسع هذه النظريّة، فقد حاولنا أن نّبني أهّم عناصرها منها الّروابط وال
اّليت تدّعم  احلجج، واّليت سنتطّرق إليها يف الفصلني األّول والثّاين، سنقوم بدراسة الّروابط  

واّلذي سبق ذكره ما هو إاّل , والعوامل احلجاجية، مستشهدين لذلك أبمثلة من نصوص اخلطبة
الذان  نسكمربأو يكرودحملة بسيطة عن احلجاج الّلساين، وبعض أفكاره اليت جاء هبا الباحثان 

 .يعّدان من كبار مؤّسسي هذه النظرية 

 

                                                           
 .121ص  ،سرحي يف ضوء النظرية  التداوليةحتليل اخلطاب امل ،عمر بلخري - (48)
 111ص  ،ادي، يف اللسانيات التداوليةجيفة بو خل  - (49)



ْاحلجاجْعندْالعربْ-رابعاْا

على أوجه خمتلفة؛ فهناك من يستعمل احلجاج وهناك ( ج.ج.ح)استعمل العرب لفظ   
، كما (احملاّجة)، وجند من يستعمل (الّتحاجج)، وهناك من يفّك اإلدغام (الّتحاجّ )من يفّضل 

 .(50)،وغري ذلك من الّتصريفات االشتقاقّية ( ...احملاججة)يوجد من يفّك اإلدغام فيقول 

صطلح القدماء واحملدثني، وتوّلدت من رمحهم مدارس حجاجّية سنحاول وقد خاض يف امل  
 .أن نفّصل يف ذلك 

 :عندْالقدماءْ-1

اطب به البشر ابلقرآنْالكرمي مسلّْْو ىْهللاْعليهدْصلّْحممّْتتمّثل معجزة   الّناس )، اّلذي خيم
وقد تعّددت مظاهر هذا . ، إلقناعهم ابلتخّلي عن معتقداهتم واإلميان ابملعتقد اجلديد(أمجعني

القرآنْ، فيمكن اعتبار ]...[فهو إقناع مبين يف جانب منه على الّلغة , القرآنْالكرمياإلقناع يف 
لى اخلطاابت، فهو يطرح أمرًا أساسّيًا يتمثل يف خطااًب حجاجياً، نظرًا لكونه جاء رداًّ ع الكرمي

 . (51)الواحد األحد، و يقّدم حججاً مدّعمة هلذا األمر مبستوّيت خمتلفة  هللوجوب اإلميان اب

، إىل كون املتقّبلني هلذا اخلطاب  القرآنْالكرميويرجع الّتأكيد على الّصفة احلجاجّية يف 
رّافضون له، والعازفون عنه هلم يف غالب األحيان و كذلك ال, كثر، وهم من مستوّيت خمتلفة

وهؤالء أيضاً من مستوّيت خمتلفة وهذه الّسمة أساسّية من مات , حججهم رغم ضعفها
 .(52)اخلطاب احلجاجي 

                                                           
 3، ص1،ج جماالتهو حافظ اماعيل علوي، احلجاج مفهومه  - (50)
 26ص  ،اخلطاب القرآينالبعد التداويل و احلجاجي يف  ،قدور عمران - (51)
 24،صنفسه  - (52)



يف مثل . (53)، مجعًا مبعانيها املختلفة عشرين مرّة القرآنْالكرميفقد جاء ذكر احلجج يف 
ْْأَنْ تُمَْْْها ﴿ :قوله تعاىل ِْفيَما َْحاَجْجُتْم ِْْعْلمْ ِْبهَِْْلُكمَْْهُؤََلِء ْلَْيَس ِْفيَما ُُْتَاجُّوَن ِْبهَِْْلُكمْْفَِلَم

ْ ﴿ :ْقوله تعاىلو .(65/عمران آل)﴾ِعْلم َْوُمنِذرِيَن ْمَُّبشِّرِيَن ْاّللَِّْْعََلىِْللنَّاسِْْيَُكونَِْْلئالَّْرُُّسالا
خطاب حجاجي من الطّراز  ،القرآنْالكرميواحلقيقة أّن ، (165/النساء )﴾ْالرُُّسلِْْب َْعدَُْْحجَّةْ 

 .األول لكونه جاء رّداً على خطاابت وعقائد فاسدة 

ومن أشهر ما يستدّل به , ريفاحلديثْالشّْأييت مباشرة وبال منازع  القرآنْالكرميوبعد 
ولده قائال  انكراً لونمْىْهللاْعليهْوْسلّْسولْصلّْالرّْحديث الّرجل اّلذي جاء , يف هذا املوضوع

نعم :هل لك من ابل؟ فقال : فقال رسول هللا. إّن امرأيت ولدت غالمًا أسود ايْرسولْهللا» :
لعّل عرقه : قال. فمن أين ذلك؟ : قال, قال محر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما ألواّنا

 . (54) «وهذا الغالم لعل عرقاً نزعه  : رسولْهللافقال ,نزعه 

ما جيب أن يكون , "التبينيالبيانْْو"يف كتابه  (ه255-ه151)اجلاحظوقد تناول 
عليه اخلطيب، وهو عنصر يف العملّية احلجاجّية، مث نّبه إىل أهم الّصفات اّليت جتعل اخلطاب 

للبيان  اجلاحظومن تعريف , ]...[انجحاً، وذلك سالمة اخلطيب من العيوب الّنطقّية أو العي 
وذلك , إْذ ميكن عّده من البحوث املهّمة يف احلجاج, اج والبيانيتبنّي العالقة بني احلج

والغاية من الكالم , الفهم واإلفهام, الكشف عن املعىن، ويكون هذا بدليل: لالرتباطات اآلتية 
وجممل هذه العناصر تكون عملية حجاجية بني فعلي , هتك احلجاج، وهذا يعين اإلقناع واإلفحام

 . (55)اإلنتاج والتلّقي

                                                           
، 1، دار النابغة، مصر، القاهرة، ط"مقاربة تداولية لكتاب البيان و التبيني للجاحظ "اسرتاجتيات احلجاج يف الرتاث العريب ، ليلى جغام - (53)

 . 24ص م، 2615
 . 24،22ص نفسه،  - (54)
 . 36ص  ،احلجاج و التداوليةخطاب  ,عباس حشاين - (55)



, ابملتكّلم وهدفه من خطابه املنتج، وكمية حتقيق الفائدة من اخلطاب اجلاحظوقد اعتىن 
وهذا يتحّقق إذا كان املخاطب عاملًا عارفًا أبحوال الّسامعني، وثقافتهم، وطبقتهم، وذلك بتوجيه 

 . (56)ترتيب حججه الرّتتيب النّافع املفيد الستمالة املتلّقي ,  خطابه الوجهة الّصحيحة

فمن ذلك , يف غري موضع من كتابه إىل احلجاج، واملسائل اخلاّصة به اجلاحظوالتفت   
واملتأّمل يف . «....مجّاع البالغة البصر ابحلّجة، واملعرفة مبواضع الفرصة: قال بعض اهلند» :قوله 

يف كتابه يقطع من غري شك أّن البالغة هي  اجلاحظمسرد تعريف البالغة اليت أوردها 
 .(57)احلجاج

أيضًا أن يربط بني احلجاج والبيان، من خالل اقرتاب مفهوم احلجاج  اجلاحظوقد حاول 
البيان اسم جامع بكّل شيء كشف لك قناع املعىن، »: من مفهوم البيان، ويّتضح ذلك يف قوله

و هتك احلجاب دون ضمري، حّت يفضي الّسامع إىل حقيقته، والغاية اّليت جيري إليها الّسامع، 
ا هي الفهم واإلفهام، فبأّي شيء  بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن، فذلك هو البيان إمنّ 

...»(58). 

كل حّد من هذه احلدود اليت تعّرض هلا    تتناول قضّية من قضاّي  ،اجلاحظوذلك أن ّ
 اجلاحظففي الّتعريف األول ربط .(59), احلجاج الكربى، وآلّية من آليات اشتغاله يف اخلطاب

سن املعىن وتوّضح الّلفظ، وذلك يكون  احلجاج ابلبالغة، واعترب أّن البالغة هي احلجاج؛ ألّّنا حتم
حبسن اختيار األلفاظ اّليت تستطيع الّتأثري يف املتلّقي وإقناعهم، وهذا ال يتحّقق إاّل ابحلجاج، أّما 

من فروع البالغة، فغايته  احلجاج ابلبيان، ويعترب البيان فرعاً  اجلاحظالتعريف الثاين فقد ربط 
 .إيضاح املعىن وإفهام الّسامع بذلك املعىن وإقناعه به، واحلجاج له نفس الغاية 

                                                           
 .36ص  ، احلجاج و التداوليةخطاب  ,عباس حشاين - (56)
 . 52ص  ،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظرية احلجاج علي دمحم علي سلمان، .بنظر - (57)
دراسة تطبيقية الساليب التأقري و اإلقناع احلجاجي يف اخلطاب النسوي يف "يف ضوء نظرية أحداث اللغة "دمحم عكاشة ، حتليل اخلطاب  - (58)

 .74ص  ،2613، 1ط  ،مصر ،القاهرةالقرأن الكرمي ،دار النشر اجلامعات
 52علي دمحم علي سلمان،كتابة اجلاحظ يف ضوء نظرية احلجاج ص ،بنظر - (59)



أيضا عن احلوار و ثقافته، حماواًل وضع نظريّة لبالغة احلجاج واإلقناع،  اجلاحظوقد دافع 
دالالت لفظّية، ويكون مركزها اخلطاب الّلغوي بكّل ما يصاحبه من، وسائل إشاريّة، ورمزيّة و 

بدور  اجلاحظوغري لفظّية، أساسها مراعاة أحوال املخاطبني، ويتجّلى من هذا ابلّتحديد وعي 
ابلفعل الّلغوي واعتربه األساس لكّل  جلاحظ، فقد اهتّم ا]...[املكّون الّلغوي يف بالغة البيان 

 .(60)عملّية بيانّية حجاجّية 

، اّلذي ربط احلجاج ابلّدرس الّتداويل (ه626-ه555)السكاكيويف مقابل ذلك جند     
؛ أي إّن املتكّلم حني تكون له نّية الّتأثري يف الّسامع، عليه نظم احلّجة والّدليل يف ليلنظمْالدّْ

على عالقة ابحلجاج، وما نظم الّدليل إاّل ما يقصده  السكاكيخطابه، و هلذا كان مفتاح 
 . (61)احملجاج من وضع حّجة يف كالمه ليقنع هبا الّسامع 

أّن احلجاج ميكن وصفه من املتكّلم كما رأينا أهو حياجج من  ،السكاكيويّتضح من قول 
ه أهو مساند أجل إثبات قضّيته أو هو حياجج من أجل نفيها، هذا مراعاة حلال الّسامع، ومقام

 .(62)أي جاهل ملا يسمعه، ويتلّقاه أم رافض أم منكر 

 طقيالنّ مفهوم احلجاج بلفظ االستدالل، وربطه ابجلانب البالغي و  السكاكيوقد عاجل   
فإّن االستدالل اّلذي يقّدمه البيان واالستدالل اّلذي يقيمه املنطق، فإّن هذا األخري ينطلق من 

 .احلقائق أو الوقائع أو املسّلمات أو املرّجحات  قبيلمقّدمة كربى، وهي من 

 

                                                           
نظرية ،نقال عن دمحم العمري،املقام اخلطايب و املقام الشعري،ضمن كتاب 76.دمحان حياة ، جتليات احلجاج يف القرأن الكرمي ص  ،بنظر - (60)
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 .32صنفسه،  - (62)



بينما االستدالل البياين ليس من هذا القبيل، بل هي من قبيل التخّيالت اّليت من شأّنا   
عدم الّتقييد ابلواقع أو ابحلقيقة، إْذ إّن االستدالل املنطقي استنتاج صريح، أّما االستدالل البياين 

 . (63)ستداللني هدفه اإلقناع، و الّنتيجة واحدة استنتاج متخّيل، لكن كال اال

، من حيث (احلجاج)لباب االستدالل  ،السكاكيومن هذا املنطلق ميكن تفسري إيراد 
امع تركنا للسّ أتليف القياس نطقنا مبقّدمته و  ,"خذها وردة :"االستدالل عليه فقولنا إثبات املعىن و 

 لسكاكيوهو ما يثبته ا ،(خذها أمحر )تيجة مث النّ  ،(محراءالوردة )ليها احلّد األوسط أن يبين ع
ما تعرفه يستلزم احلمرة  تصنع شيئا أن تلزم اخلدّ  بقولك إذا شبهت قائال خذها وردة،ف» :بقوله 

 . (64) «هبا  ل بذلك إىل وصف اخلدّ فيتوصّ  الّصافية،

ونتطّرق أيضا إىل احلجاج عند علماء األصول الهتمامهم به، فهو منبع كّل ما هو لغوي، 
ْ،اخلطابْالقرآينفبداية احلجاج عندهم كان عرب مراحل، أّوهلا  الّتوّصل ألنواع من اخلطاب، 

ْسلّْسولْصلّْخطابْالرّْْ،خطابْاألّمة ْو ْمىْهللاْعليه واثنيها مقصد وهدف كّل خطاب ،
 .(65)واثلثها  تعريفهم للخطاب القرآين ووصفه ابخلطاب احلجاجي 

وجانب آخر فإّن عمل األصويل، هو استنباط احلكم الّشرعي من الّنصوص، ويستلزم هذا    
احلكم دليال عليه لتعمل به، والتقّيد مبضامينه؛ أي حّجة ذلك احلكم ليحمل الّسامع على 

 . (66)مبا يف ذلك احلكم الّشرعي املقصود

ومل يقف البحث األصويل على دراسة اخلطاب الّشرعي، من حقيقته وموضوعيته بل إّّنم   
يدرسون العناصر الّسياقّية، واملقامّية للخطاب؛ ألّن األلفاظ ال تثبت على معانيها اّليت وضعت 

ضعت له، و أن يستعملها وفق أساليب هلا، إْذ للمتكّلم احلّق يف أن يستعمل هذه األلفاظ فيما و 
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الّلغة وقوانينها  املعروفة للّسامع واملتكّلم، هبذا تكون املسائل األصولّية ذات طبيعة حجاجّية 
 .(67)استداللّية تفسرييّة؛ ألّّنا تستنبط احلكم و تثّبت الّدليل على ذلك 

ط الّتخاطبية يف ومن اجلموع اّليت تبلورت كذلك لدراسة احلجاج، ما خيص الّضواب  
املناظرات، واّليت يدّوّنا القدماء لتلقينها يف بعض أعماهلم الّتأليفّية، اّليت كانت هتتّم أساسًا بعقد 
مناظرات وتفعيل احلجاج بوصفه املمارسات اّليت يتّم فيها اخلطاب الرّامي إىل حتقيق اإلقناع، أكثر 

 .(68)من أّي هدف آخر 

ط يف الّدراسات الغربّية، بل كان قبل ذلك عند العرب نرى أّن احلجاج مل يكن فق  
ألنّه جاء حتّدي خلطاابت العرب الفصحاء الباطلة، بل ؛ْالقرآنْالكرميالقدماء، فأّول ما ظهر يف 

أكثر من ذلك جاء ليقنع كل األّمة للّدخول يف اإلسالم وذلك أبدلّة وبراهني قويّة ومعجزة برتك 
ْْويت ذكرانها تبنّي لنا أّن العقائد الفاسدة، والقّصة الّ  كان جييب   ،مسلّْالّرسولْصّلىْهللاْعليه

 .الّسائلني أبدلّة و براهني قاطعة، ال جمال للّنقاش فيها وهو أفصح العرب  

أّما اجلاحظ فقد ربط احلجاج ابلبالغة والبيان، على حسب رأيه واهتّم ابخلطاب 
اّلذي استبدل احلجاج بلفظ االستدالل يف بعض املواضع،  السكاكي يعقوبْأبووابخلطيب، مث 

وأخريًا تطرّقنا إىل علماء األصول اّلذين هم بدورهم عاجلوا مصطلح احلجاج، ونالحظ اهتمامهم 
 .ابخلطاب القرآين املقّدس أكثر من غريه من اخلطاابت 

ْ:احلجاجْعندْالعربْاحملدثنيْ-2 

ري، فسوف نقوم بذكر املدارس العربّية اّليت خاضت وال نطيل يف هذا العنصر ابلّشيء الكث
ْ:يف مصطلح احلجاج إبجياز 

ْ
                                                           

 .77ص ، "دراسة يف انتاج ابن ابديس االديب "عباس حشاين ،خطاب احلجاج و التداولية  ،بتصرف - (67)

 .779م، ص2667، 1بريوت، لبنان، ط ،دار الكتاب ,"مقاربة لغوية تداولية "اخلطاب  ، اسرتاتيجيةبن طافر عبد اهلادي - (68)



ْاملدرسةْاملصريّةْْ-1

ْاخلطابْْويف كتابه  صالحْفضل: من أهّم الّدراسات هلذه املدرسة دراسةْْ علمْبالغة
اّلذي ذكران أهّم أسس نظريّته سابقاً،   ملانبرْي، اهتّمت دراسته ببالغة احلجاج، وبرائدها النص

أصبح احلجاج : أّن هذه املباحث اجلديدة منحت بالغة احلجاج آفاقا منها صالحْفضلويؤّكد 
ْ. (69)نظريّة لالّتصاهلا مبختلف اجملاالت 

من : أّن الّتحليل احلجاجي يشمل املخاطبني جبميع أقسامهم ،صالحْفضلوحسب رأي   
هدين، إْذ بذلك تتجاوز البالغة اجلديدة بعض مظاهر اجلمود يف البالغة سامعني، وقراء، ومشا

 .(70)القدمية  اّليت كانت ترّكز تركيزاً ابلغاً على هيئة اخلطيب، وعناصر اإلاثرة املتعّلقة ابملشافهة 

وهو يشري إىل أن توّجه املدرسة البلجيكّية، قد لفت الّنظر إىل أّن مقياس الّتأثري، واالقتناع 
ن قبل املخاطبني ليس املعيار الوحيد لنفاذ اخلطاب وجناعته، إْذ إّن مثّة أبعاد عقلّية ومنطقّية البّد م

احلجاجّية؛ ألّن هذه األخرية تتوّجه إىل قرّاء ال خيضعون لإلحياءات   األبنيةمن االهتمام هبا يف 
، تبدو على  (احلجاجّية)والّضغوطات واملصال واألهواء، وبذلك تّتضح أّن هذه الّتقنيات الربهانّية 

كّل املستوّيت سواء كان األمر يتعّلق بنقاش عائلي أو حبوار جديل يف وسط مهين متخّصص أو 
 . (71)وجّية مبحاجة ايدول

يف كتابه اّلذي ذكرانه سابقاً  صالحْفضلنرى أّن آراء املدرسة البصريّة متمثّلة يف آراء 
إاّل أنّه  بريملانوأّن أفكاره مستقاة من املدرسة البلجيكّية وابلّتحديد من أفكار " بالغة اخلطاب"

 .ّلذي كانت عليه بدا متمّيزاً يف بعض اإلضافات اّليت جعلت البالغة تبتعد عن اجلمود ا

 
                                                           

 . 69ص  ،خطاب احلجاج و التداولية ،بنظر عباس حشاين - (69)
، 1، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط"حبث يف بالغة النقد املعاصر"غة املعاصرةدمحم سامل دمحم األمني، احلجاج يف البال - (70)

 . 229، ص2662
 .  33،37ص نفسه،  - (71)



ْ:املدرسةْاملغربّيةْ_2

 ْلــــــــــــــاإلقناعْْفنّْمن بني الّدراسات اّليت تطرّقت إىل احلجاج، بشكل فيّن دقيق كتاب 
كما ]...[ ، النتباهه املبّكر إىل دور احلجاج يف قراءة الّنصوص البالغّية واخلطابّية، دْالعمريحممّْ

يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، لدراسة اخلطابة العربّية، "احلجاج وبالغته "أنّه أفرد كتااًب يتناول فيه 
طابّية، وفيه مّهد لسبب هذا البحث، مّث أّسس بالغة اخلطاب اإلقناعي، واحلجج والرباهني اخل

مرورًا ابملقام  وأّسس تصنيف اخلطاب واحلوار، وصواًل إىل صور احلجاج، واألسلوب، وترتيب 
القياس، : وذكر من صور احلجاج ،أرسطوأجزاء القول، حيث ربط هذه البحوث مبا وصل إليها 

 . (72)املقال، الّشاهد 

رة ومّيالة إىل املدح واهلجاء، وقد توّصل إىل أّن اخلطابة العربّية، هي خطابة منافرة ومفاخ  
ومل تعتمد احلوار اهلاد  القائم على احلّجة إاّل يف مناسبات حمدودة، ولذلك ينتظر أن يكون 

 . (73)عنصر احلجاج والربهان أضعف عناصر بنائها 

 :املدرسةْالّتونسّية_3ْْ

 صولة ، فينطلق"محاديْصمود"و"  عبدْهللاْصولة"ويف هذه املدرسة نتطّرق إىل جهود 
نظريّة ينظر من خالهلا إىل مبحث احلجاج يف  خليفةمن نظرّّيت احلجاج احلديثة، ليّتخذها 

فهو ضّيق , ضرب أنت فيه ال تربح حدود املنطق: ، وقد اعترب أّن احلجاج ضرابنالقرآنْالكرمي
اجملال  ومراده يف الربهنة واالستدالل، وضرب هو واسع اجملال النعقاد األمر فيه على دراسة جممل 

 . (74)الّتقنيات البيانّية الباعثة على إذعان الّسامع أو القار  

                                                           
 . 46،42، ص خطاب احلجاج و التداولية ،حشاين عباس ،بنظر - (72)
 . 42، ص نفسه - (73)
 . 171ص ،صابر احلباشة ، التداولية و احلجاج - (74)



اب، وكونه خطااًب يقتضي أنّه اقتناع  وأتثري وهو إىل أّن القرآن الكرمي خط صولةويرى 
 .ذلك مسرّح عليه تتحاور الّذوات وتتجادل وحياّج بعضها بعض

، من خالل الّتفاسري بل إىل توظيف فهم القرآنْالكرميإىل بيان حجاجّية  صولةويرمي 
د الّلغة واإلعراب ، فإّن هؤالء املفّسرين يراعون الكثري من قواعالقرآناملفّسرين لبعض معاين 

 .(75)موضوعّية  بطريقة ةالقرآنيّْوالبالغة اّليت من شأّنا أن تكشف عن املعاين 

، حيث يعترب أّن فكريْالبالغيْعندْالعربالتّْ، صاحب كتاب محاديْصمودأّما جهود 
وألّن بالغته تقوم على استغالل العناصر , بالغة احلجاج أدّق حبث؛ ألّن احلجاج يعّد أهّم مظهر

 . (76)احملاورة املساعدة يف فهم اخلطاب وتوصيله 

 :  ومن هنا قّسم اخلطابة األساسّية املتعّلقة ابخلطاب ثالث هي

والّنقاط املناسبة بني احلّجة وسياق االحتجاج حّّت وتعين حسن االختيار، : البصر ابحلّجة _ 1
 .يسّد املتكّلم الّسبيل على الّسامع، فال جيد منفذاً إىل استضعاف احلّجة أو اخلروج عن فعلها 

تركيب األقسام؛ أي ترتيب احلجج اّليت اختارها املتكّلم حبيث يضع كّل حّجة يف مكاّنا _ 2
 .املناسب اّلذي مينحها الفعالّية 

يعقب اختيار احلجج وترتيبها، والبحث عن األسلوب القادر على محل ذلك املضامني  _  3
 .(77)وتوصيلها  على أكمل وجه 

نرى أّن هذه املدارس الّثالث مثّلت معامل احلجاج عند العرب حديثاً، ولكّل مدرسة نظرة   
، فهو يتبع آراء صالحْفضلللحجاج من زاويتها اخلاّصة، فنجد املدرسة املصريّة اّليت يتزّعمها 

ْبريملان ، دمحمْالعمرييفقد اهتم أبحوال املخاطبني جبميع أنواعهم، أّما املدرسة املغربّية رائدها ،
                                                           

 . 172ص  ،صابر احلباشة ، التداولية و احلجاج - (75)
 . 42عباس حشاين ، خطاب احلجاج و التداولية ص  - (76)
 . 42صنفسه،  - (77)



اّلذي نظر للحجاج هو اآلخر نظرة بالغّية، حبيث قام بدراسة أسس بالغة اخلطاب اإلقناعي من 
إخل، وقد رأى أّن عنصر احلجاج والربهان يف ...حجج وبراهني وصور احلجج وأسلوب األقوال

اخلطابة العربّية، قد امتاز ابملفاخرة ولذلك هو يف اخلطاب من أضعف عناصره، أّما املدرسة 
ابحلجاج يف  صولةصمود حبيث اهتم  محاديعبدهللاْصولةْْوخرية املدرسة الّتونسّية، رائداها األ

القرآن الكرمي أّما صمود فقد اهتّم به من جانب استغالل العناصر البالغّية املساعدة يف فهم 
 .  اخلطاب 

ى مصطلح ويف هذا املدخل قمنا بعرض جمموعة من املفاهيم النظريّة، بدًءا ابلّتعّرف علْْ
احلجاج من الّناحية الّلغوية واالصطالحّية، مروراً ابحلجاج عند الغرب يف القدمي واحلديث،وهذا 

، قمنا ابلّتعّرف على ديكروْوأنسكمرباألخري من أهّم نظرّّيته،  جند نظريّة احلجاج الّلساين عند 
ء البارزة، فيعترب هذا أهّم أسسها، وّناية احلجاج عند العرب يف القدمي واحلديث، وأهّم اآلرا

 .  املدخل بوابًّة للبحث رأينا فيه إبجياز أهم اآلراء املتعّلقة ابحلجاج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :الفصل األّول

 الّروابط احلجاجية يف نص اخلطبة

 

 

 

 



ْتعريفْالّربطْاحلجاجيْ-أوَلْا

 أنواعْالّروابطْاحلجاجيةْيفْنصْاخلطبةْ-اثنياْا

 ورابطْألنّْتوظيفْرابطْالواوْالعاطفةْ -1

ْالواوْ-أ                                       

ْألنّْْ-ب                                       

 الّرابطْلكنْوالراّبطْبل -2

ْلكنْ-أ                                       

ْبلْ-ب                                       

 الّرابطْحّتْوالّرابطَْلسيماْ-3

ْحّتْْ-أ                                       

َْلسيماْ-ب                                       

ْالسّلمْاحلجاجيْ-اثلثاْا

 
 



 

ْمتهيد

فيما سبق مّت اإلشارة إىل الروابط، ولكن مل نسهب فيها احلديث، فقد كانت إشارة جّد ْْْْْْ
طفيفة؛ ألن هذا الفصل سيكون حديثنا كله حول هذه الروابط احلجاجية، مصحوبة أبمثلة من 

، حماولني شرحها وتبيني أمهيتها، وقبل الغوص يف متاهة الروابط (مدونة اخلطب)املدونة املدروسة 
ابلروابط احلجاجية، وما  ديكروْوْأنسكمربأوالً، إىل التعرف على ما قصده الباحثان  سنتطرق

 .دورها؟ يف اخلطاب وما هي هذه الروابط؟ لكن سنفصل يف بعض منها 

ْ:تعريفْالرابطْاحلجاجيْ-1    

 . (1)الرابط احلجاجي هو مورفيم من صنف الروابط، فهو يربط بني وحدتني داللتني أو أكثر     

 : العالقةْبنيْالرابطْوْاحلجاجْ-2    

تقليدّيً على أنّه يفتح ْألنإّن العالقة بني الرابط و احلجاج معروفة متام املعرفة، فمثال حيّلل الرابط 
إخل ، وميكن للتحليل احلجاجي للروابط أن ...يفتحان ابب النتائج إذنْوْلذاوجمال احلجاج، 

 . (2)يوّسع ليشمل روابط جديدة و يوضح ظواهر جديدة

هو عبارة عن ترابطات لفظية تؤدي إىل نتائج معلومة  أنسكمربْوديكروفاحلجاج حسب      
إجنازية موّجهة إىل  ، إْذ جند تعابري(3)، فهي تصل السالسل اللفظية بعضها بعض]...[وحمّددة 

                                                           
 34،ص 2612،دط،احلديث ، ابربد األردن الكتب  ، عامل رآينقدور عمران ، البعد التداويل و احلجاجي يف اخلطاب الق - (1)
 126، 2662ط ،. ،احلجاج ، ترمجة عبد القدرا املهريي ، دار سيناترا ، تونس ، دكرستيان بالنتان  - (2)
 12،ص1،2662نظرات يف أدب اجلاحظ وتفسريات الطربي ، مسكلياين للنشر ، تونس ،ط"على الشبعان ، احلجاج بني املنوال و املثال  - (3)



، فرتبط القول ابألقوال السابقة وأحياان ]...[ربط قول ما بباقي اخلطاب وبكل السياق احمليط 
 .((4)ابألقول الالحقة

ْ :أنواعْالروابطْاحلجاجيةْيفْاخلطبةْْ-3ْْْ

 وتوجد روابط عديدة يف كل اللغات هلا وظيفة حجاجية بيّنة، إاّل أن أكثرها تتلف من لغة    
إىل أخرى، ومن بني اللغات اليت متتاز بروابط عديدة تثري النصوص وتزوده ابألدلة والرباهني، جند 

الواوْ،بلْ،لكنْ،ْحتْ،َلسيماْ:واآلن ميكن التمثيل للروابط ابألدوات اآلتية . (5)اللغةْالعربية
ْأنّْ ّْبا ْ،إذا،إذنْ،ألنْ، ْإْذ املذكورة ما ومِجَد يف ،واليت سنختار من هذه األدوات ((6) إخل...،

 (مدونة اخلطب)املدونة املدروسة 

 :رابطْألّنْتوظيفْرابطْالواوْالعاطفةْْو -1

ْ:الواوْ-أ

، اليت تعترب من أهم الروابط، إْذ ليس هلا دور لواوسنبدأ حديثنا عن الروابط احلجاجية ابْْْْْ
رابط  فالواواجلمع بني احلجج فحسب، بل تقوي احلجج بعضها ببعض لتحقيق النتيجة املرجوة، 

و وصل بعضها ببعض، وتقوي   حجاجي مدعم للحجج املتساندة، ويستعمل لرتتيب احلجج،
ى املتلقي وتكثف احلجج عليه، وهي بذلك تقوم ابلضغط النفسي عل. (7)كل حّجة منها األخرى

 :ولتوضيح ذلك أكثر أنخذ املثال اآليت و نقوم ابلتعليق عليه .وابلتايل تزيد من درجة اقتناعه
" هل حنن على حدِّ ما أمران به الدين"هذا املثال مأخوذ من اخلطبة الثانية لصفر بعنوان     

العملْابلدين،ْوبنّيْاحلالل،ْوْاحلرامْأحلمدْهللْالذيْأمرْعبادهْإبتباعْالشرعْالشريف،ْوْ»:
ْكتبْالّسعادةْملنْعملْبكتابهْاملبني،ْوْقضىْابلذلّةْوْالّشقاءْ علىْلسانْرسولهْاألمني،ْو

                                                           
(4)
، جملة عامل الفكر آفاق معرفية ،تصدر عن اجمللس الوطين للثقافة " نظري عناصر استقصاء"حبيب إعراب ، احلجاج و االستدالل احلجاجي  - 

 162،ص1،2661و الفنون ، الكويت ،عدد
 32،ص2663ط ،.كورنيليا فون راد صكوحي ، احلجاج يف مقام املدرسي ، منشورات كلية اآلداب ،دينظر، - (5)
(6)
 

 24،ص1،2666،ط ،املغربالدار البيضاء  أبو بكر العزاوي ، اللغة و احلجاج ، العمدة يف طبع ، - (
 742ص ، 2667، 1، دار الكتاب، بريوت، لبنان ،ط"مقاربة لغوية اتدولية" عبد اهلادي بن ظافر ،اسرتاتيجيات اخلطاب - (7)



ْوهمْيسئلون ْيفعل، ْفالُْيسئلْعّما ْفالْأمره ْعلىْماْ.علىْمنْخالفْأمره ْوأشكره أمحده
ْ.(8)1«...وهبْمنْاخلرياتْاحلسان

بربط حّجة حبّجة أخرى، و اإلعتماد عليها يف كل  الواول عمل نالحظ يف هذا النموذج األو 
، وذلك لورود احلجج متتابعة، الواوالفقرة فلم تكن هناك أداة أخرى للربط بني احلجج من غري 

 و ،احلمد هلل الذي أمر عباده إبتباع الشرع الشريف) واحدة تلوى األخرة فمثاًل احلّجة األول، 
فنرى ذلك الضغط النفسي على املتلقي وهذا راجع  ....(حرام و ،بنّي احلالل و ،العمل ابلدين

لتتابع احلجج وتساندها، مما جتعله أكثر اقتناعاً، فاهلل عّز وجل أيمر عباده ابلعمل الصال 
بذلْ: الشريف للفوز ابلسعادة يف دنيا و اآلخرة، وابلتايل تكون نتيجة  اليت توصلنا إليها هي

ْ.ْباعْالعباداتْوحماربةْالنفسْاألمارةْابلسوءاجلهدْعلىْإت

واحلقدْ]..[انتشرْفيكمْالنفاقْوْاخلداعْوْالكذبْ »: ومن نفس اخلطبة أنخذ مثال آخر    
وْقتلتمْالنفسْبغياْوْسلبتمْاحلقوقْسلباْوْهتكتمْأعراضْاملسلماتْوْ.وْاحلسدْوْالزًنْ

 (9)«...أكلتمْأموالْاليتامىْظلما

 ،احلسد ،، احلقدالنفاق، اخلداع، الكذب)الثانية نرى قوة احلجج وتسلسلها،  يف هذه اخلطبة    
النهيْعلىْهذهْالصفاتْ: ، كل هذه الصفات تعترب حّجة واحدة تؤدي إىل نتيجة وهي(الزان

، فهذه األلفاظ اليت  معناها  أكثر من لفظها؛ هي ألفاظ مرتبة كلمة تلوى املنتشرةْبنيْالناس
ممل أو مزعج بل العكس، هي قوية يف تناسقها وتسلسلها تلمم يف طياته مجيع  األخرى ترتيبًا غري

 .الصفات السيئة و اليت قامت ابالنتشار بني البشرية 

سلبتم احلقوق )وبعد هذه األلفاظ أتيت جمموعة أخرى من احلجج لكّنها مجل وليست ألفاظ     
وهلا نفس النتيجة للحجج األوىل، . (ماً أكلتم أموال اليتامى ظل، هتكتم أعراض املسلمات،  سلباً 
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فقط أّّنا مل تربط بني ألفاظ بل بني مجل ونفس الشيء نقوله يف ذلك، فهي حجج تلمم هي 
األخرى صفات سيئة، تريد أن تثري املتلقي وجتعله يرتاجع عن هذه الصفات ابلضغط عليه واجمليء 

 . ابحلجج متساندة 

، يف اخلطبة الرابعة لشهر ربيع األول بعنوان يف وواالنضيف مثال آخر لرابط احلجاجي     
منْمكةْ"صلىْهللاْعليهْوسّلم"دبّرواْأنَُْيرجواْرسولْهللاْ...ْ»:هجرته صّلى هللا عليه وسلم

منهم،ْوحسداا،ْوعناداا،ْوظلماا،ْوطغياًنا،ْوجهالْا  .(10)«...وذلكْحقداْا

ابلوصل بني احلّجة و األخرى كما قام برتتيب  الواويف هذا املثال قام الرابط احلجاجي     
احلجج لتقوية وتدعيم النتيجة، فاحلجج جاءت متسقة مرتابطة غري منفصلة، كل حّجة تساند 
وتقوي احلّجة األخرى، فقد أرادوا إخراج الرسول صلى هللا عليه وسّلم من مكة املكرمة، وذلك 

النفوسْ: ند لتحقق نتيجة من قبيلحلقدهم وحسدهم وظلمهم وجهلهم، كل هذه احلجج تتسا
 .املستبدةْوالرافضةْلدينْهللاْتعاَلْ

ملا هلا أمهية يف  ،ديكرواْوأنسكمربمن أهم حروف الربط اليت جاء بيها  الواووخنلص إىل أّن    
، فهي الواوخطاابتنا اليومية، فحّت الطفل الصغري حينما يبدأ يف النطق يقوم ابلربط عن طريق 

حلجج وكثرهتا ابلتايل يكون هناك ضغط نفسي على املتلقي، حّت إذا مل يكن موقن تقوم بتكثيف ا
جند حّجة ال فاصلة بينها، على خالف ابقي الروابط اليت جند  الواوو  الواوهبا جتعله يوقن، فبني 

، وال يتكرر الرابط وحّت إذا تكرر فيكون هناك انفصال (2ح)و ( 1ح)بني الرابط هناك حجتني 
ويف مقابل هذا الرابط احلجاجي هناك روابط . بني احلجج، وكل حجتني خيدمان بعضهما البعض

 "ألن"ومنها أخرى جتعل السياقات أكثرى إقناعاً 

 :ألنّْ -بْْ
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هذه األخرية من األدوات اللغوية اليت يستعملها املرسل لرتكيب خطابه احلجاجي،و ترتيب     
من أمهها، فقد يبدأ املرسل خطابه احلجاجي هبا يف أثناء تركيبه، وتستعمل " ألنّْ"أدلته فيه، وتعدٌّ 

وم ابلتعليق عليها و تبيني حجاجيتها يف ونق" ألنّْ"وسنورد بعض النماذج  للرابط. (11)لتربير الفعل
 .املدونة 

يصليْأبمرْمنْهللاْإَلْصخرةْ(ملسو هيلع هللا ىلص)وكانْالنيبْ...»:ففي اخلطبة األول بعنوان فضل شعبان    
 .(12)«...بيتْاملقدسْويوّدْأنْيستقبلْالكعبةْألّّناْأعظمْعندْهللاْوأقدس

فالنيب عليه الصالة و السالم اختار هذا املكان ابلتحديد لوجود حّجة إالهية، فاملكان الذي     
ألن ما بعد الرابط عبارة ؛ْألناختاره هو مكان مقدس و مبارك، وذلك يتضح ابلرابط احلجاج 

اكنْتفضيلْبعضْاألمعن تربير خلتيار الرسول صلى هللا عليه وسّلم هلذا املكان وتكون النتيجة 
 .يفْالعباداتْلقدوسيتهاْ

أجيازىْوالدْأفىنْعمرهْيفْتربيةْ...»:يف اخلطبة الثالثة لشعبان بعنوان حالة املسلمني اليوم      
ْاللّئيمْابلشتمْوالسبْوْأْمُْتازىْأمُّْمحلتهْوْسهرتْبهْالليايلْابلّلعنْوْالّضربَْتهللْ هذا

ُُْينا ْلسقطت ْالقيامة ْيف ْالعقاب ْله ْأتّجل ْما ْأعظمْلوَل ْمن ْالعقوق ْألّن ْالّضرب ْحال ه
 . (13)«...موجباتْغضبْهللاْالقويْاملتني

، وهذا التمهيد (الشتم، السب،الضرب) يف أول اخلطبة مت التمهيد أبفعال الولد العاق بواليديه    
عقوقْيمفضي إىل أن هناك حّجة ستأيت لتبيني عقاب هؤالء األبناء، فتكون نتيجة هذه احلّجة 

العقوق من أعظم موجبات غضب هللا القوي )اليت قد صرّح هبا يف احلّجة الثانية  ،الوالدين
ُهْ ﴿:وذلك يف قوله تعاىل ، فاهلل عّز وجل أوصاان ابلواليدين(املتني َوَقَضىْرَبَُّكَْأَلَّْتَ ْعُبُدوْاِْإَلَِّْإايَّ
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ِْعنَدَكْاْلِكبَ َرْأَْ ُلَغنَّ ِْإمَّاْيَ ب ْ ِْكالُُهَاَواِبْلَواِلَدْيِنِْإْحَساًنا َهْرُُهَاَْْحُدُُهَاَْأْو َْوََلْتَ ن ْ َُماُْأفٍّّ َفاَلْتَ ُقلْْلَّ
َْكِرُيااْ َُماْقَ ْوَلا  .[23/27سورة اسراء آية].﴾َوُقلْْلَّ

ْكلهاْفإّناْمنْأقبحْ...»:أما يف اخلطبة الثانية لشعبان يف استقبال رمضان     اجتنبواْالفواحش
ْ ْالطاعة ْعن ْالتخّلِف ْعلى ْوأبكوا ْهللاْاخلصال، ْإَل ْتوبوا ْ،و ْزوال ْو ْخسران ْحمض فإنه

 .(14)«...واحذرواْبطشهْفإنهْشديدْاحملال

ا أقبح اجتناب الفواحش ألّنّ )يف هذه اخلطبة هناك ثالثة تربيرات لثالث نتائج أّما األول،     
ا حمض التخلف عن الطاعة ألّنّ )، أّما الثاين إتباعْاخلصالْاحلميدة، وتكون نتيجتها (اخلصال

أّما الثالثة و األخرية من  اإلسراعْلتلبيةْواجباتْهللاْعزْوجل، تكون نتيجتها (خسران و زوال
ْهللاْعزْ"ْالنتيجةْ، تكون(ه شديد احملالو توبوا إىل هللا واحذروا بطشه فإنّ )هذه اخلطبة ُتذير

 ".وجلْمنْعصيانه

ذا التسلسل نالحظ فكل فعل مشني من هذه األفعال يستنتج منه حّجة قوية وبناء على ه   
هللاْسبحانهْوتعاَلْْإنّْالربط احملكم بني أّول الكالم وأخره نتيجة أخرية يف هذه اخلطبة ، وهي 

ْاألفعال ْهذه ْعن ْللرتاجع ْفرصة ْْلؤَلء ْالطريقْْ،يعطي ْإَل ْالرجوع ْو ْاَلستغفار ْو ابلتوبة
 . املستقيم

احلّث على املبادرة يف "ل بعنوان وآخر مثال نورده يف هذا الصدد، من اخلطبة الثانية لشوا     
وراحلةْتُبلُِّغهْإَلْبيتْهللاْوَلُْيجَّْفالْعليهْأنُْيوتْإنْ»":أتدية فريضة احلّج  منْملكْزاداْا

،ْوذلكْألنهْتعاَلْقالْيفْكتابهْ َْعَلىْالنَّاِسِْحجُّْاْلبَ ْيِتْ:ْشاءْيهوداي،ْوإنْشاءْنصرانّياْا ﴿ّلِلَِّ
ََْغِنٌَّْعِنْاْلَعاَلِمنَي﴾َْسِبيالاَْمِنْاْسَتطَاَعِْإلَْيِهْ َْكَفَرْفَِإنَّْاّللَّ  .(15)«[...19/آلْعمرانْ]َوَمن
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هناك عالقة شرطية واضحة يف اخلطاب، فمن ملك املال الكايف و الوسيلة ليذهب للحج ومل     
ة يذهب فقد ظلم نفسه، ففي هذا اخلطاب حّجة واضحة ال حتتاج إىل تفسري، فقد مت تربيرها آبي

ومنَْلْْ،وجوبْاحلجْملنْتوفرتْلهْشروطهْاآلتيةمن القرآن الكرمي، ومن هنا تتضح لنا النتيجة 
 ألنّْ، احلّجة الثانية هي األقوى من احلّجة األول؛ ألّّنا أتيت بعد يفعلْيعتربْيهوداياْأوْنصرانياْا

 .احلجاجية وهي اليت تقوم بتربير احلّجة األوىل 

ننتقل للحديث عن روابط حجاجية أخرى ،ْألنّْو  الواووبعد أن استبينا مواضع و دالالت     
 .ْبلو  لكن:غنية هبا نصوص اخلطب املدروسة من مثل

ْ:ْالرابطْلكنْوْالرابطْبل -2

 :لكن-أ 

و اإلبطالية؛ فتتعلق لكن احلجاجية مبا  احلجاجية : ، هناك (لكن)مييز بني استعمالني لـــــ      
كما هو -يعرف بــــــــــاإلضراب اإلنتقايل، فيتم اإلنتقال من غرض إىل آخر ليس على سبيل الرتك 

 . (16)بل على سبيل اإلستدراك –احلال مع اإلبطالية 

 دائماً عن معىن ويشري أبو بكر العزاوي إىل أّن هذه األداة، بنوعيها احلجاجية و اإلبطالية،تعرّب     
التعارض و التنايف، بني ما قبلها وما بعدها، وهذا ما أكده جّل النحاة العرب القدماء ، فيقول 

لإلستدراك توسطها بني كالمني متغايرين ،نفيًا و إجياابً  لكن »:الزخمشري مثاًل يف ذلك 
 .(17)«فتستدرك هبا النفي ابإلجياب ،و اإلجياب ابلنفي

                                                           
 126،ص 2615، 1ط،دار جمدالوي ،عمان ،األردن ،"النحو الوظيفي " سعيدة علي زيغد،حتليل اخلطاب احلواري يف نظرية  - (16)
 66،صأبو بكر العزاوي ، اللغة و احلجاج  - (17)



هذا الصدد هي لكن احلجاجية دون اإلبطالية، ابعتبارها رابطًا منطقياً، ما  وما يهمنا يف    
بعدها معاكس ملا قبلها ، ولتوضيح ذلك أكثر سوف نتطرق لتطبيق على األمثلة من اخلطب 

 :املدروسة 

ْهللاَْلْيظلمْالّناسْولكنَّْ...ْ»:يف  اخلطبة األول حملرم احلرام يف العام اجلديد و القدمي      ْإًنَّ
 .(18)«...الّناسْأنفسهمْيظلمون

 هملكنّْ، فاهلل تعاىل ال يظلم الّناس ولكنيف هذه اخلطبة هناك نفي و إثبات تتوسطهم الرابط      
 هم الذين يظلمون أنفسهم أبفعال ال يرضاها هللا عّز وجل ، فلو حذفنا الرابط من احلّجتني تصبح 

فال يكتمل املعىن وتمنقص من درجة حجاجيتهم، ( يظلمونإانح هللا ال يظلم الّناس، النّاس أنفسهم )
وكال احلجتني هلما نتيجة خمالفة عن األخرى فنتيجة . تقوم بستدراك الكالم الذي يسبقها فلكن

" ونتيجة احلجة الثانية تكون معاكسة للحجة األول هي عدالةْهللاْعّزْوجلاحلّجة األول هي 
 .  طغيانْالناس

إنْهللاْ»:وعنه ملسو هيلع هللا ىلص قال"هل حنن على حّد ما أمران به الدين "ة لصفر بعنوانيف اخلطبة الثاني     
 .(19)«َلْينظرْإَلْصوركمْوأموالكمْولكنْينظرْإَلْقلوبكمْوأعمالكم

يف هذا الرابط هناك حّجتني متضادتني، كاملثال السابق فاحلّجة األوىل موجهة حنو نتيجة      
معينة و احلّجة الثانية موجهة حنو النتيجة املضادة إليها، فهناك تعارض حجاجي بني ما يتقدم 

 .(20)الرابط وما يتلوه 

، يتضمن حّجة تدم نتيجة (كم إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموال)فلقسم األول من اخلطبة     
ْأبموالكممن قبيل  ْتتباهوا ْوَل ْجبمالكم ْتتكربوا ينظر إىل قلوبكم )، والقسم الثاين، فال
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ْوزينواْْ، يتضمن حّجة تدم نتيجة املضادة للحّجة األوىل(وأعمالكم ْقلوبكمْمنْالشر فنقوا
 .األوىل وهي اليت يراد إثباهتا وتكون احلّجة الثانية هي احلّجة األقوى من احلّجة ،أعمالكمْابخلري

، وعن عمرو بن عوف "نسيان املوت ضالل مبني"اخلطبة الثانية لشهر ربيع الثاين بعنوان    
ْالفقرْأخشىْعليكم،ْولكّنْأخشىْأنْ »:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوما ألنصار:هنع هللا يضر قال وهللاْما

ْك ُْبسطتْعلىْمن ْكما ْوهتلككمْْتبسطْعليكمْالدنيا ْتنافسوها ْكما ْفتنافسوها انْقبلكم،
 .(21)«كماْأهلكتهم

نالحظ تعارض احلّجتني، كما تكون لكل حّجة منها نتيجة خاصة هبا أتيت بدورها معارضة       
لنتيجة األخرى، فالرسول صلى هللا عليه وسّلم ال خيشى على أمته من الفقر؛ ألّن نتيجة هذه 

، دونْترفْوتبذيرْوأيضاْتؤديْبيهمْإَلْطاعةْهللاْعّزْوجلسيكونْالعيشْببساطةْ"احلّجة 
، فهي (أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بمسطت على من كان قبلكم)أّما احلّجة الثانية، وهي 

 . العيشْبرتفِْكربْوتبذيرْومعصيةْهللاْعّزْوجلتؤدي إىل نتيجة 

ْالناسْ...»:" خطوات الشيطان وال تتبعوا" ويف اخلطبة الثالثة جلمادى الثانية بعنوان،     أيها
ْالشيطانُْيومْحولْقلوبْأهلْ أوصيكمْونفسيْأوَلاْبتقوىْهللا ْأّن تعاَلْوطاعتهْوعلموا

ْامللكْ ْهللا ْطاعة ْعلى ْليشغلها ْالدنيا ْحمبة ْْلا ْويزين ْالسبيل ْسوء ْويغويها ْليضلها اإلُيان
 . (22)«...احلقريْالّذليلاجلليلْلكنْإذاْوجدهاْذاكرةْخنسْورجعْرجوعْالكئيبْاحلزينْ

يف هذا املثال نرى أن احلّجة األول ترتبط، إبغواء الشيطان للقلوب املؤمنة وإهلائها عن ذكر     
ْالدنياْهللا عّز وجل وتزين احلرام يف أعينهم، فتميل القلوب و تكون النتيجة لذلك  خسران

القلوب ذاكرة لــــ هللا عّز وجل  ، أّما احلّجة الثانية فهي عكس األوىل، فإذا كنت هذهواآلخرة
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واثبت على الدين احلق فهم يف حممية من أتثري الشيطان، ويرجع لذلك كئيب ذليل وتكون 
 . ْالفوزْيفْالدنياْوْاآلخرةالنتيجة 

وهو من اخلطبة الثانية لرجب (  لكن) وهذا املثال  الذي سيأيت هو املثال األخري يف الرابط    
ْكلمَّاْتوّددْإليكمْربكمْابلنعمْعاملتموهْ...»":احلث على طاعة هللا"بعنوان  أيهاْالناسْمالكم

معاملةْاخلائننيْوكلماْتقّربْمنكمْإبحسانهْتباعدمتْعنهْتباعدْاملبغضنيْوكّلماْاستعضكمْإَلْ
ْفضلٍّْ ْلذو ْهللا ْ،إّن ًْنكصني ْأعقابكم ْعلى ْرجعتم َْلْْاملعايل ْأكثرهم ْولكن ْالناس على

 .(23)«...يشكرون

واألمر نفسه يكون يف هذا املثال، إْذ احلّجة املتضمنة يف اجلزء األول من اخلطبة، وهي أّن هللا      
يريد األحسن إىل البشرية ويتودد إهلم ابلنعم، وهو ذو فضل على مجيع الناس، فهي موّجهة لصال 

ْالناسْنتيجة من قبيل  ، ومبا أن الواقع هو على سيشكرونْرهبمْويعرتفونْابجلميلأنْهؤَلء
أكثرهم )خالف ذلك، فقد جاء القسم الثاين من اخلطبة، وهي اقتباس من آية يف القرآن الكرمي 

ْ.الناسْيفْضاللْ أن، متضمنة حلّجة تدم النتيجة املضادة للحّجة األوىل وهي (ال يشكرون

ْ:بلْْ-ب  

أّما  حت:اإلضراب االنتقايل ،و مرادفة لـــــ :حبالتني مها " بل"جاجي لـــــــيتعلق االستعمال احل       
احلجاجية أّما الثانية فتكون  لكناألول هو االنتقال من غرض إىل غرض آخر ،وهنا تكون مبعىن 

؛ أي تربط بني حجتني متساوقتني ،فهي تدم حّجة واحدة أو تربط بني (24)(حتمرادفة لــــــ )
من احلجج املتساوقة، إاّل أّن احلّجة الواردة بعده أقوى من احلجة أو احلجج اليت  جمموعة
 :وابألمثلة اآلتية سيتوضح األمر أكثر.(25)تتقدمه
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ملسو هيلع هللا ىلصْرمحةْمهداةْجلميعْاألًنمْوعّمتْ...»:يف اخلطبة الثالثة لشهر ربيع األول يف بعثته ملسو هيلع هللا ىلص     
سْوْاجلّنْوْاملالئكةْالكرامْوفضلْعلىْمجيعْاألنبياءْوْالرسلْاألعالمْبلْهوْرسالتهْاإلن

ْتعاَل ْلقوله ْاملرسلني ْاجتباهْ﴿:رسول ْاصطفاه ْمن ْفسبحان ْالنبيني ْميثاق ْهللا ْأخذ إذا
 .(26)«...﴾لنفسه

عمت رسالته )و (رمحة مهداة جلميع األانم )يف هذا املثال يربط بني ثالث حجج، هي ملسو هيلع هللا ىلص      
، وكّلها تدم نتيجة من قبيل (فضل على مجيع األنبياء و الرسل و األعالم) و (اإلنس و اجلنّ 

، (بل هو رسول املرسلني)بعد الرابط ، و احلّجة الواردة رسولْهللاْملسو هيلع هللا ىلصْهوْهديةْلألمةْاحملمدية
 بلتقوم بتثبيتها، ويف هذا االستعمال تكون  بلاألقوى من احلجج السابقة األن  هي احلّجة
 .حتمرادفة لــــــــ 

،من اخلطبة الثالثة لشهر ربيع الثاين "لكن"مرادفًا لـــــــــــ" بل"يف املثال اآليت سيكون عمل      
ومل يرحلوا لِتمَخلحدموا ،ةمل يمهدميوا لتمشيدوا ومل يزعجوا لتمّهدوا ...»:للموت  يف االستعداد"بعنوان 

أنتم أقصر أعمارًا من املاضيني وألكثر أوزارًا من  بلهم السابقون وأنتم الالحقون  بل
 .(27)«...األّولني

الرابط هي  هنا تربط بني حّجتني تدمان نتيجتني متضادتني ،ولكن احلّجة الواقعة بعد" بل"    
احلّجة األقوى، والنتيجة املضادة هي النتيجة املعتمدة ويف هذا االستعمال احلجاجي يكون فيه 

 .(28) لكن: مرادف لــــــ" بل"الرابط 

و (مل يرحلوا لتخدوا)األوىل، هناك ثالث حجج متضادة بلففي هذا املثال نرى أّن ما قبل      
، فهذه احلجج خيدمان نتيجة واحدة، وهي أّن هؤالء (مهدواومل يزعجوا لت)و (مل يهدموا لتشيدوا)
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األولني كانوا يف ضالهلم ومل يتعضوا وقد ترك للمتأخرين هذه الدنيا وهم خسروا الدنيا و اآلخرة، 
وأنتم هل ستفوزون أم ستخسرون كاألولني، واحلّجة الثانية تسري يف اجتاه النتيجة املضادة، أي 

التذكريْوتكون نتيجتها هي ( هم السابقون وأنتم الالحقون)بعد الرابط، احلّجة القوية اليت أتيت 
 . ابملوتْوعدمْاخللودْيفْهذهْالدنياْمثلْالسابقني

و يف بل الثانية يعكس األمر تصبح احلّجة الثانية يف بل األوىل هي احلجة األوىل، فتصبح      
: ، هي احلّجة األول املتساوقة مع احلّجة  الثانية وتكون نتيجتها(أنتم السابقون وانتم الالحقون)

ْالناس ْلكل ( كثروا أوزاراً أنتم أقصروا أعمارًا من املاضيني وأ)أما احلّجة الثانية وهي "  املوت
 . توبواْقبلْفواتْاألوان: وتكون نتيجتها

وتركك جيفة يبكي عليك ... »":يف املوت وسكراته "واآلن الرابعة لشهر ربيع الثاين بعنوان     
ارتفع من شّدة ما جتد أنينك وعرق من  بلاألهل و األحباب قائلني إاّن هللا إّن إليه راجعون 

 .(29)«...سكرات املوت جبينك

انتزاع الروح و إنقطاع )يف هذه اخلطبة مت وصف سكرات املوت، ففي احلّجة األوىل وهي    
، وذكر معها حّت بكاء األهل و األحباب لكن يف األخري تبقى لوحدك تتوجع ،وهذه (األنفاس

أتيت كيف تصبح اجلثة أو التغريات اليت تطرأ على " بل"وبعد " بدايةْاملوت"احلّجة تدم نتيجة 
 .حّت:، وهذه هي احلجة األقوى،وبل هنا مرادفة لــــ...(األنني،العرق ،برود اجلثة)تاملي

،وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول "يف حتذير من النميمة"ويف الرابع جلمادى الثانية      
ْكبريْ،ْأماْأحدُه»:هللا صلى هللا عليه سلم مّر بقربين فقال ْكبريْبلْإنه اْإّنماْْماْيعّذابنْيف

 .(30)«...فكانُْيشيْابلنميمةْوْأماْاآلخرْفكانَْلْيستربئْمنْبوله
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عذابْ"، فتكون النتيجة أّن (وما يعذاابن يف كبري)يف هذه اخلطبة هناك نفي احلجة األوىل      
ل الرسول ( بل إنه كبري)،لكن سرعان ما يمزال النفي ويصبح اثبات"الرجلنيْهنيْوبسيط مث يفصِّ

عذابْال يف سبب عذاب الرجالن وتنقلب النتيجة مضادة للنتيجة األولة وتصبح النتيجة ملسو هيلع هللا ىلص
ـــــ وبلْ،الشديد ، و "بل"و من هنا قد حاول الباحث أن يقوم بدراسة الرابط. لكن:هنا مرادفة ل

 .حتْوَلسيماْ: يذهب اآلن بنا إىل الرابطني األخريين هلذا الفصل، ومها

ْ:الرابطَْلسيماْالرابطْحتْوْْ-3

 :حتْْ-أْْْْ

دراسة حجاجية ، وبعبارة أدق سندرس  حتسنحاول أن ندرس يف هذا املقام األداة         
 .(31)بعض اإلستعماالت احلجاجية البارزة هلذا الرابط

، بني حجتني هلما نفس التوجه احلجاجي، و احلجج فيها (32)فهي تستعمل كأداة عاطفة     
وأتخذ " كي"احلجاجية مرادفة لــــــ"حّت"وأتيت .(33)عىن أّّنا تدم نتيجة واحدةتكون متساوقة مب

 .(34)اجلملة ما أتخذه مع كي أي أن ماقبلها علة ملا بعدها

 :و اآلن سنحاول إستخراج بعض من النماذج املوجودة يف املدونة املدروسة     

ْعنْ...»":يف عقوبة اترك الّصالة"يف اخلطبة الثالثة للمحرم        ْهم ْالذين ْللمّصلني فويل
صالهتمْساهونْ،ْماْالذيّْغركْوْأغواكْجّرءكْعلىْعصيانْأحكمْاحلاكمنيْ،ْوماْالذيْ
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ْاْليامْ ْهذا ُْهت ْحت ،ْ ْالدين ْو ْالّسعادة ْطرق ْوجهك ْيف ْوسّد ْالسبيل ْهذا ْلك سّهل
 .(35)«...ورضيتْأنْتكونْمنْاجملرمني

تفيد معنيني، ففي هذا املثال هي عاطفة، تربط بني حّجتني هلما  حتفكما رأينا سابقًا أّن      
فويل للمصلني الذين هم ) نفس التوجه فكال احلجتني تقومان على النهي عن السهو يف الصالة

فاهلل تعاىل حيذر هؤالء الفئة من الناس، فهو طريق الشقاء و اإلبتعاد عن ..( عن صالهتم ساهون
، فقد وِصف هؤالء (مهت هذا اهليام ورضيت أن تكون من اجملرمني)ة السعادة ،أما احلجة الثاني

الفئة من الناس ابهليام و اجملرمني ،ملا لصالة من أمهية لدى هللا عّز وجل ،وهذه احلجج هي 
ْ"َتركْالصالةْيعتربْخارجْعنْالدينْاحملمدي" حجج متساوقة تدم نتيجة واحدة و هي

ْ...»":نسيان املوت ضالل مبني"ع الثاين بعنوانيف اخلطبة الثانية لشهر ربي        وعلىْنُفوسٍّ
َْذَهلتْعنْالقيامةْحتْنسيتْ ْالشهواتْوْأعلنتْدوامهاْ،وعلىْعُقولٍّ استحكمتْفيها

 . (36)«...أهواْلاْومحيمها

نسيانْاإلنسانْيومْيف هذا املثال ربطت بني حجتني هلما نفس النتيجة وهي  حتنرى أن      
وعلى نمفوٍس استحكمت فيها )واضحًا يف سياق اخلطبة فاحلجة األوىل ، يرى ذلكاحلساب

،فهذه احلجة تعين أبّن الناس نسوا (الشهوات و أعلنت دوامها ،وعلى عقموٍل َذَهلت عن القيامة
،هنا وصف ليوم (نسيت أهواهلا ومحيمها)املوت وطغت عليهم األهواء ،أما يف احلجة الثانية 

هللا عّز وجل اجتاه الناس العصاة وكيف أتكل النار أجسامهم  القيامة كيف أتيت بغضب من
بلهيبيها و محيميها ،و ككل الروابط تكون احلجة الثانية أقوى من احلّجة األوىل لتدعيم الرابط هلا 

. 
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يف اإلسراء " اليت تقوم ابلعطف من اخلطبة الرابعة لرجب الفرد بعنوان حتأنخذ مثال أخري يف     
فاتّقوا هللا و صدقوا رسوله وما جاء به فال أفلح قوم كّذبوا بنبيهم وتبعوا طريق ...»:و املعراج 

 .(37)«...نصرهم هللا وأيد دينهم حتأصحابه الذين جاهدوا معه 

إتباعْيف هذا املثال وكااألمثلة السابقة نرى أّن كال احلّجتني، خيدمان نتيجة واحدة  وهي     
 . يْإَلْنصرْمنْهللاْعّزْوجلالرسولْملسو هيلع هللا ىلصْتؤد

عقوبة "اليت تفيد التعليل، يف اخلطبة الثالثة حملرم يف  حتو اآلن نقوم بعرض أمثلة خاصة بـــــــ      
أمرتْأنْأقاتلْالناسْحتْيشهدواْأنَْلْ»:اترك الّصالة،عن ابن عمر هنع هللا يضر قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(38)«...ولْهللاْويقيمواْالّصالةْويؤتواْالزّكاةإلهْإَلْهللاْدمحمْرس

، فإذا استبدلنا حّت بكي فال يتغري "تفيد كي التعليلية حت"يف هذا املقام الذي حنن فيه      
أمرت أن أقاتل )املعىن أو حيدث خلل يف ارتباط احلجتني بل يبقى السياق هو هو، فاحلّجة األوىل 

 ،النّاس اخلارجني عن دين اإلسالمي و احلجة الثانية هي مبثابة وهنا يعين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( الّناس
، حّت يدخلون يف دين هللا (يشهدوا أن ال إله إال هللا دمحم رسول هللا لكي)تعليل للحّجة األوىل 

 .الّسعيْإَلْدخولْالنّاسْإَلْالدينْاإلسالميتعاىل ، و لكال احلجتني نتيجة واحدة وهي 

 ما...»":مانع الزكاة"يف اخلطبة الرابعة حملرم بعنوان . اليت تفيد لكي التعليلية  حتونبقى مع     
منْرجلْيكونْلهْإبلْأوْبقرْأوْغنمَْلْيؤديْحّقهاْإَلُْأيتَّْهباْيومْالقيامةْأعظمْماْيكونْوْ

ْرّدتْعليهْأوْلاْحت ْجازتْأخراها ْكلما ْبقروّنا ْوْتنطحه ْتطأهْأبحفافها يقضيْبنيْْأمسنه
 .(39)«الناس
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نرى أّن احلّجة الثانية عّلة للحجة األوىل، فحّجة األوىل هي عبارة عن حمكم عقاب مانع    
فالذي ال يزكي حني وصول ..( ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي حقها)الزّكاة

ففي هذا املثال تكون  النصاب أييت هللا بشيء الذي مل يزكي عليه ويكون هو عقابه يوم القيامة
،أي يويف حق (يقضي بني الناس)األغنام و األبقار عقاب صحبها يوم القيامة ،ويف احلجة الثانية 

 .ْ"أداءْالزكاةْواجبْعلىْاألغنياءْوحقْللفقراءالناس الفقراء من الزّكاة وتكون نتيجة احلجتني 

 :َلسيماْْ-ب 

ْوْأنسكمربهي األخرى من الروابط اليت جاء هبا  َلسّيماتعترب           يف  فالسّيما، ديكروا
هذا املقام تفصل بني حّجتني، و احلّجة الثانية تكون أقوى من احلّجة األوىل كباقي الروابط، 
وميزهتا أّّنا تقوم ابلتحديد؛ أي تبدأ ابلعام مث تتجه حنو اخلاص ، فالعام يكون مرتبطا ابحلجة 

 :يرتبط ابحلجة الثانية ، كما سنرى يف املثال اآليت  األوىل و اخلاص

...ْ»:تعاىل" احلث على املبادرة ابلتوبة و اإلانبة إىل هللا"اخلطبة األوىل لرجب الفرد يف        
ْالعاصونْ ْأيها ْالدينْفيا ْيوم ْلفيْجحيمْيصلوّنا ْالفجار ْلفيْنعيمْوْإّن ْاألبرار وتذكرْإّن

لْيفْاألايمْالباقيةْمنْأعماركمْ،وصربواْعلىْمشاقهاَْلسّيماْابدرواْابملتابْوْصاحلْاألعما
 .(40)«...يفْهذهْاألايمْوْالليايلْ،ْأكثرواْفيهاْمنْالصيامْوْالقيامْتفوزواْبدارْاجلمال

و هذا املثال، نرى أّن يف احلّجة األوىل تعميم لكل األّيم اليت يصلح فيها التوبة قبل فوات       
وتذكر إّن األبرار لفي نعيم و إّن الفجار لفي جحيم يصلوّنا يوم الدين فيا أيها العاصون )األوان، 

، وبعد هذه ( مشاقها ابدروا ابملتاب و صال األعمال يف األّيم الباقية من أعماركم ،وصربوا على
ْ"احلجة قد خصص  ألن هذه األّيم أّيم مباركة ، فشهر ( يف هذه األّيم و الليايل ")َلسّيما

رجب من خيار األشهر بعد رمضان الكرمي ، فيدعوا هللا تعاىل عباده من التقرب إليه ليغفر 
 .ويستجب هلم 
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ا إىل احلجة الثانية اليت حتمل يف طياهتا فاحلّجة األوىل كانت مبثابة مقدمة يف اخلطبة ليصل بين     
سائرْاألايمْ"تصيص األّيم املبارك لذلك كانت هي احلجة األقوى وتكون نتيجة كال احلجتني 

 ".يمظتصلحْلتوبةْالعبدْلكنْهناكْأايمْجيبْأنْيكثرْفيهاْالعبدْمنْالعباداتْألجرهاْالع

ْوأنسكمربديكونكتفي هبذه الروابط احلجاجية اليت جاء بيها      ، فهي تقوم ابلربط بني روا
احلجج  وابإلنتقال من إحداها إىل األخرى يف تسلسل معني، بستعمال هذه الروابط وهلذا فإّن 
احلّجة التداولية تضطلع بدور مهم يف تثمني األعمال، سواء يف وضعها احلاضر أو يف وضعها 

 . (41)السلوك و الفعل املستقبلي املستقبلي، وال يقتصر دورها على ذلك بل يتجاوز إىل توجيه

 

 

 

 

 

 

ْ:السّلمْاحلجاجيْ-اثلثاْا ْ

وأّن التسلسالت اخلطابية حتّددها البنية الّلغوية لألقوال،  لقد أشران سابقًا أن احلجاج فعل لغوي،     
احلّجة وإذا كّنا جند يف البنية الّلغوية لبعض األقوال مات أو مؤّشرات تفرض قيوًدا، حول طبيعة ومنط 
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املختارة، فإّن هناك مات لغوية أو تركيبية أخرى تتعلق بكيفية عرض احلجج، وتقدميها بشكل قّوة 
 . (42)وضعف احلّجة

وإذا كانت الرباهني املنطقّية والرّيضّية متكافئة ومتساوية من حيث طبيعتها، فإّن احلجج اّليت      
تة من حيث قّوهتا احلجاجية، فهناك احلجج القّوية يتضمنها اخلطاب الطبيعي ليست كذلك، فإّّنا متفاو 

 . (43)واحلجج الضعيفة، بل يتعّدى ذلك إىل حجج أكثر قّوة وحجج أكثر ضعفاً يف بعض األحيان

نظامًا للحجج، قائمًا على معيار التفاوت يف درجات القّوة والضعف   ديكرووهكذا يتصور        
، هبذا املعىن تنتظم الفئة ]...[قّوة، وبني احلّجة األكثر ضعفاً وعلى سلمّية ممكنة بني احلّجة األكثر 
 .(44)مْاحلجاجيالسلّْ ديكرواحلجاجية بواسطة عالقة سّلمية، أماها 

عبارة عن جمموعة من األقوال، كل قول يقع يف مرتبة من السّلم، ويستلزم عنه  والسّلمْاحلجاجي       
 .(45)نتيجة 

وأيضًا هو أيضا عبارة عن عالقة ترتيبية للحجج، تتحدد مبوجبها مراتب األقوال ودرجتها ابعتبار        
ويف هذا املقام سنحاول أن نضع بعض حجج الّروابط ونتائجها اليت قد . (46)وجهتها وقّوهتا احلجاجية 

 .ْجاجيةالسالَلْاحلبتعليمها على   ديكروْوأنسكمربقمنا بدراستها مسبقاً، متبعني طريقة 

، فنبدأ أبول مثال من السّلمْاحلجاجيسنقوم خبتيار من كل رابط مثال، كونه حّجة لنضعه يف ْْ     
 :الواوالرّابط احلجاجي األول 

 حراموبنّي احلالل والعمل ابلدين واحلمد هلل الذي أمر عباده إبتباع الشرع الشريف    

                                                           
(42)

 . 25احلجاج،صينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة و  - 
 . 136نفسه، صينظر،  - (43)
م، 2665البيضاء،،املغرب ، دار 1،دار الثقافة،ط"من خالل الدراسات البالغية و املنطقية و اللسانية"دمحم طروس،النظرية احلجاجية - (44)

 . 96-95ص
 . 244م، ص1،1992طه عبد الرمحان، اللسان و امليزان وتكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، بريوت،لبنان،ط - (45)
(46)

 . 131-136صأبو بكر العزاوي، اللغة و الحجاج،  - 



 .ْالنفسْاألمارةْابلسوءبذلْاجلهدْعلىْإتباعْالعباداتْوحماربةْْ-نْْ

  . رع الشريفاحلمد هلل الذي أمر عباده إبتباع الشّ  -1ح

 .العمل ابلدين -2ح

 . حرامبنّي احلالل و -3ح

ْْبذلْاجلهدْعلىْإتباعْالعباداتْوحماربةالنفسْاألمارةْ=نْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 .ْْْْْْابلسوءْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

                                                         

 .احلمد هللا الذي أمر عباده بتباع الّشرع : 1ح                                        

 .العمل ابلدين : 2ح                                        

 .بنّي احلالل واحلرام : 3ح                                       

نرى أّن احلجج يف هذا السّلم قد حددت على ترتيبها التسلسلي العادي، فلم نقدم حّجة على حّجة    
فهو يقوم بعرض احلجج متسلسل، واحدة تلو األخرى،  الواوومل نؤخر كذلك، وهذا راجع للعامل 

 ( .3ح)، (2ح)، (1ح)فتوضع يف سّلم مرتبة كرتتيبها يف نص اخلطبة،

 

كان النيب : ، حيث جند احلّجة اآلتية"ألنّْ"ننتقل إىل سّلم جديد وحجج جديدة برابٍط جديد وهو      
 أعظم عند هللا وأقدس األّنّْقدس ويوّد أن يستقبل الكعبة يصّلي أبمر من هللا إىل صخرة بيت امل(ملسو هيلع هللا ىلص)

ْتفضيلْبعضْاألماكنْيفْالعباداتْلقدوسيتها=ْن       

 يصلي أبمر من هللا إىل صخرة بيت املقدس ويوّد أن يستقبل الكعبة(ملسو هيلع هللا ىلص)وكان النيب  -1ح     



 أعظم عند هللا  -2ح   

ْتفضيلْبعضْاألماكنْيفْالعباداتْلقدوسيتها=ْن                                       

                    

 .أعظم عند هللا وأقدس: 2ح                                        

                                      

 كان النيب صّلى هللا عليه وسّلم يصلي أبمر من هللا إىل            :1ح                                         

 .صخرة بيت املقدس ويوّد أن يستقبل الكعبة                                          

يف املرتبة ( 2ح)، هي يف املرتبة الثانّية و(1ح)يف هذا السّلم نرى أّن املوازين انقلبت وأصبحت     
وهذا األخري ما أييت بعده يكون تفسري ملا قبله  ،ألنّْ، بعد الرّابط (2ح)ك راجع لوقوع األوىل، وذل

 ( .1ح)هي األقّوى من (  2ح)، وابلّتايل تكون (1ح)وهو

إانح هللا ال ": لكن"نذهب اآلن إىل السّلم الثالث من هذا البحث املثال، والذي سنأخذه من الرّابط      
 .الّناس أنفسهم يظلمون لكنيظلم الّناس و

ْ.ْعدالةْهللاْعّزْوجل=ْنْ     

ْ.ْطغيانْالناس=نَْْْ    

 .إاّن هللا ال يظلم الّناس -1ح      

 .الّناس أنفسهم يظلمون  -2ح      

ْ.ْطغيانْالناس=نَْ                                          



ْ.ْهللاْعّزْوجلعدالةْ=ن                                          

 .النّاس أنفسهم يظلمون  : 2ح                 

                                                                                                                           

 .الّناس إاّن هللا ال يظلم : 1ح                                            

  

، وذلك لوجود (2ح)أضعف من ( 1ح)، و(1ح)، أقّوى من (2ح)و يف هذا السّلم نرى ا أبّن     
، نتيجة معاكسة لنتيجة اّليت قبلها؛ أي ( 2ح)و(  1ح)ونالحظ أّن لكٍل من ،ْلكنبعد الرّابط ( 2ح)

 ،عدالةْهللاْعّزْوجل:هي ن، فإّن هللا ال يظلم الّناس نتيجتها ( 2ح)نتيجتها معاكسة لنتيجة ( 1ح)أّن 
ْالّناس: والّناس أنفسهم يظلمون نتيجتها، نَ  وتكون ن وَن نتيجتني متعاكستني وذلك تبعاً   طغيان

، فهو يتوسط حّجتني األوىل تكون منفية، لكنللحجج املتعاكسة هي األخرى وهذا كله بسبب الرّابط 
 .والثانّية تكون مثبت 

 مىْهللاْعليهْوسلّْرسولْهللاْصلّْ:" بل" أّما اآلن نذهب إيل مثال آخر مأخوذ من الرّابط احلجاجي  
إذاْأخذْهللاْميثاقْالنبينيْ﴿:املرسلني لقوله تعاىل رسولهو  بلفضل على مجيع األنبياء والرسل األعالم 

 . ﴾فسبحانْمنْاصطفاهْاجتباهْلنفسه

ْ.ْةةْاحملمديّْمْهوْهديةْلألمّْىْهللاْعليهْوسلّْرسولْهللاْصلّْْ=ن  

 .فمضل على مجيع األنبياء والرسل األعالمْرسولْهللاْصّلىْهللاْعليهْوسّلم -1حْْ

إذاْأخذْهللاْميثاقْالنبينيْفسبحانْمنْاصطفاهْاجتباهْ﴿:املرسلني لقوله تعاىل رسولهو  -2ح   
 . ﴾لنفسه

 عليهْوسّلمْهوْهديةْلألّمةْىْهللارسولْهللاْصلّْ=ن                                       



ْ.احملمديّةْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 إذا أخذ﴿:املرسلني لقوله تعاىل رسولهو  :2ح                                                   

 هللا ميثاق نبيني فسبحان من اصطفاه و جتبها                                                       

 .                 ﴾لنفسه                                                     

 فمضل          وسّلمرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْ: 1ح                                                    

 .على مجيع األنبياء والرسل                                                          

تصدرت السّلم وذلك لوقوعها بعد الرّابط ( 2ح)يف هذا السّلم احلجاجي الذي بني يدينا، نرى أّن    
 (القرآنْالكرمي)م هللا عّز وجل وليس كذلك فحسب، بل هي آية قرآنية وال وجود حلّجة أقّوى من كال

، لذلك عملمت يف سّلم يف املرتبة الثانّية ( 2ح)جاءت بعد الرّابط فهي حّجة أقل درجة من ( 1ح)أّما 
 ( .2ح)لضعفها من 

عقموٍل ذمَهلت عن :ْحّتْنتجه إىل السّلم قبل األخري من هذا املبحث، مأخوذ من الرّابط احلجاجي     
 .نسيت أهواهلا ومحيمها  حّتْالقيامة 

ْ.ْنسيانْاإلنسانْيومْاحلسابْ=ن    

 .عقول ذمهلت عن القيامة  -1ح   

 .نسيت أهواهلا ومحيمها  -2ح    

 

 .ْنسيانْاإلنسانْيومْاحلسابْ=ن                                               



                                                                         

 .عقول ذهلت عن القيامة : 2ح                                                   

                                                                                                             

 .نسيت محيمها وأهواهلا : 1ح                                                   

                                                                              

نسيانْاإلنسانْ= أعلى السّلم، وذلك لقرهبا الشديد من النتيجة، ن( 2ح)جند يف هذا السّلم تصدر    
ْاحلساب يف املرتبة الثانّية من السّلم لوقعها قبل الرّابط فأنقص بذلك من مرتبتها، ( 1ح)، وجميءيوم

 ( . 2ح)فكانت أضعف من 

و اآلن نعرض آخر سّلم من هذا املبحث ويكون مأخوذ من الرّابط األخري الذي قمنا بدراسته وهو   
 .م والليايل يف هذه األّي ماَلسيوصربوا على مشاق الطّاعة : َلسيما

سائرْاألايمْتصلحْلتوبةْالعبدْلكنْهناكْأايمْجيبْأنْيكثرْفيهاْالعبدْمنْالعباداتْألجرهاْْ=ن 
ْ.ْيمظالع

 .وصربوا على مشاق الطاعة  -1ح

 .يف هذه األّيم والليايل  -2ح

ْألايمْتصلحْلتوبةْالعبدْلكنْهناكْسائرْا=ْْن                                                

ْ.ْْجيبْأنْيكثرْفيهاْمنْالعباداتْألجرهاْالعظيمأايمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

                                                       

 .يايل يف هذه األّيم و الل: 2ح                                                 



                                                                                                              

 . وصربوا على مشاق الطاعة : 1ح                                                 

 

تصلحْلتوبةْالعبدْلكنْهناكْأايمْجيبْسائرْاألايمْ= ن: مع السّلم األخري الذي تصدرته، نتيجة   
، فقد حدد يف (2ح)و( 1ح)، هلا عالقة وطيدة مع أنْيكثرْفيهاْالعبدْمنْالعباداتْألجرهاْالعظيم

املثال أن مشاق الطّاعة صعب وقد فرض هللا عّز وجل وجبات يقوم هبا العبد يف سائر أّيمه، مثل 
أّيم جيب أن يكثر فيها العبد من الّصالة غري املفروضة  الّصالة وغريها من العبادات اليومّية، لكن هناك

 . إخل لربكة هذه األّيم وألجرها العظيم ...علينا مثل شهر رمضان ورجب

هلذه األّيم املباركة اليت هلا عالقة ( 2ح)، وذلك لتحديد (1ح)أعّلى درجة من ( 2ح)فقد جاءت    
عد الرّابط، من حيث حتديدها يف أعلى السّلم، إذاً وطيدة مع النتيجة، وأيضًا استمدت قوهتا مبجيئها ب

تكون أضعف منها وذلك لقيامها ابلتمهيد لنتيجة وجميئها قبل الرّابط احلجاجي فأدى إىل ( 1ح)
 .ضعفها 

، نرى أّن قياس درجة قّوة وضعف احلجج، راجع إىل وقوع (السّلمْاحلجاجي)و يف آخر هذا العنصر    
احلجاجي، إاّل يف املثال األول، فقد مّت تعليم احلجج كما هيا واردة يف سياق احلّجة قبل وبعد الرّابط 

يقوم بربط احلجج وتسلسلها من األقّوى إىل األضعف أّما البقّي فيقومون بربط ْواوالاحلّجة؛ ألّن رابط 
 حّجتني، تكون احلّجة األوىل أضعف من احلّجة الثانية والعكس صحيح، وهذا على حسب استنتاجنا و

 .الذي  قومنا إبتباع منهجهما يف التحليل التطبيقي  أنسكمربديكرواْْوبإلستعانة على آراء الباحثان 

ْ:خالصةْالفصل

خنلص يف آخر الفصل األول إىل أّن الّروابط احلجاجية، هي من أهم األدوات اليت تساعد يف بناء 
طاب، تقوم ابلوصل بني النص، وذلك لربطها احملكم بني احلجج فنجدها مرتامية يف ثناّي اخل



يصل بني عّدة حجج أتيت وحدة تلو األخرى، على خالف بقيت  الواوحّجتني، إاّل أّن رابط 
احلجج الذي يكون الرّابط متوسط احلّجتني، ابإلضافة لذلك نرى أّن لكل رابط مميزات خاصة 

تكون فيه احلّجة األوىل معاكسة للحّجة الثانية، ويتطلب نتيجتني كل ْلكنبيه فمثاًل جند الرّابط 
فتأيت احلجج فيها متساوقة تدم نتيجة واحدة، وال ننسى ابلذكر  حّتْنتيجة خادمة حلّجتها، أّما 

، ومتوقعهم يف السّلم على حسب درجة (2ح)و( 1ح)السّلم احلجاجي الذي يتّم به قياس درجة 
 .خبتصار ملا تطرقنا إليه يف الفصل األول منتقلني إىل الفصل الثاين  قّوة وضعف احلجج، هذا
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ْْْمتهيدْْْ

نتطرق يف هذا الفصل للحديث عن وابط احلجاجية، سوف يف الفصل األول الرّ  كما رأيناو 
ْْو: اليت اشتغل هبا هي األخرى الباحثان  ،العوامل احلجاجية وسنحاول  .أنسكمربديكرو

، ولكن قبل ذلك (مدونة اخلطب)العوامل املوجودة يف املدونة املدروسة  بعضلم بجاهدين أن نم 
ْ.ْجنده لزاماً علينا أن نمنظّر

ْ: تعريفْالعاملْاحلجاجيْ-أوَلْا



هو مورفيم يدخل على احملتوى يقوم بتغيري اإلمكاانت : العامل احلجاج ديكرود حيدّ   
دث تغيري يف القيمة اإلخبارية وإمّنا اإلختالف يف القيمة  احلجاجية هلذا احملتوى؛ أي أنّه ال حيم

 . (1)احلجاجية

أو بني جمموعة حجج،  ،ة ونتيجةوهي ال تربط بني متغريات حجاجية؛ أي بني حجّ 
 . (2)ّنها تقوم حبصر وتقييد اإلمكاانت احلجاجية اليت تكون لقول ما ولك

 وظيفةْالعاملْاحلجاجي -اثنياْا 

وذلك بتقدمي  ،د نتائجهيدله وظيفة احلّد من غموض امللفوظ، ومن حت فالعامل احلجاجي
هو ا ال يعضد النتيجة وآلية ذلك إمنّ  استلزامالقضاء على كل و  النتيجة املالئمة للمتقّبل،

ي ، بل يقوّ بعينها فقطالعامل احلجاجي ال يقوم مبهّمة توجيه امللفوظ حنو نتيجة  ألنّ  ؛ (3)وجيهالتّ 
، كما أنّه ينقل امللفوظ من الداللة وظ احلجاجّيةوجيه يف اخلطاب ويزيد طاقة امللفدرجة هذا التّ 

 .(4)ة بالغية إىل الداللة احلجاجياإلو  ة اإلخباريّ 

االنزّيح أو األنتقال من وضع أول معلوم إىل وضع :الباحثني قد قصد به وجيه عند تّ الو 
 .  (5)ل إليها وهي النتيجة املراد التوصّ  أو غري معلوم أي ضمنيّاً  ،اثين، قد يكون معلوم أي صريح

فهذه العوامل اليت تغاير قسم احلجج املرتبطة ابجلملة املنشدة إىل امللفوظ، إْذ جتعلوا 
وهو يصدق  فيالنّْيف حديثه عن عامل  أنسكمرباملتقّبل ينصرف إىل النتيجة بعينها، لذلك قال 

                                                           
 .132م، ص 2615، 1عمان، األردن، ط ،، دار جمدالوي"النحو الوظيفي " سعيدة علي زيغد، حتليل اخلطاب احلواري يف نظرية - (1)

 . 24ص م،2666، 1احلجاج، العمدة يف طبع، الدار البيضاء، املغرب، طأبو بكر العزاوي، اللغة و  - (2)
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 .164، صم2669، وزارة الثقافة واالعالم، بريوت، لبنان ،د ط، الة اجلاحظ يف ضوء نظرّيت احلجاجكت ،علي دمحم علي سليمان - (4)
 . 22، العوامل احلجاجية  يف اللغة العربية، صعز الدين الناجح - (5)



 (6)"ْوظيفةُْتويلْوتبديلْالقدرةْاحلجاجيةْللملفوظْاألصلي له:"على كل العوامل احلجاجية 
. 

اجلمل املتضمنة للعوامل تقبل أن  وإن كان العامل احلجاجي ابعتباره عنصرا لغوّيً، فإنّ 
عناصر إخبارية موروثة عن الصور االبتدائية و   ،(توردها العوامل)تتجاوز فيها عناصر حجاجية 

 . (7)هلذه اجلمل قبل أن يتم إعمال العوامل فيها

 ،ملفهوم العامل احلجاجي أنسكمربديكروْوْومن هنا ميكن أن نعترب ذلك تفطن من 
 . (8)...ريحبط بني الضمين و الصّ الرّ يه و دوره املركزي يف توجو 

 :ْيفْنصْاخلطبةْأنواعْالعواملْاحلجاجية -2

. (9)إال...، كاد ، قليال ، كثريا ، ما  ا ، تقريبارمبّ : مقولة العوامل أدوات من قبيل  تضمّ 
في، إمّنا، وقد مت إختيار هذه ، رمّبا ، أدوات النّ إال...ما: وهي  سنقصر التطبيق على بعضها،

 (.مدونة اخلطب)العوامل بعتبار توافرها يف املدونة املدرسة 

 

 

 :...إَّلْ...عاملْماْْ-1
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جمللس ، جملة تصدر عن ا(احلجاج)جاجيات اللسانية ألنسكمرب ديكرو، جملة عامل الفكريف احلتطبيقاته ، مفهوم املوضع و رشيد الراضي -(7) 

 . 261ص م، 2،2611الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عدد
 . 63ص ،وامل احلجاجية  يف اللغة العربية، الععز الدين الناجح - (8)
 . 24أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص - (9)



أي اليت تندرج ضمن  ؛إَّلْ...ما من منط حجاجياً  ن عامالً وهي من األقوال اليت تتضم
الوجهة و  يلوك احلجاجة من حيث السّ قوال منفيّ لألا تكون مماثلة فإّنّ  ،رأدوات القص

 . (10)احلجاجية

وابلتايل  ويستعان بعاملية احلصر للشد من أزر امللفوظ وحتديد النتيجة املقصودة منه،
 : ولتوضيح ذلك نعرض  جمموعة من األمثلة. (11)يكون اجلمهور أمام نتيجة واحدة

ماْرأيتْ»:عن ابن عباس هنع هللا يضر قال ،"عشوراءيف فضل يوم " اخلطبة الثانية حملرم بعنوانيف
ْاليومْيومْعشوراء،ْْيومْفّضلهْعلىْغريهْإَلّْْالنيبْصلىْهللاْعليهْوسّلمْيتحرّىْصيام، هذا

 . (12)«وهذاْالشهرْيعنْشهرْرمضان

بط نتباه إىل أّن هذه العوامل ال تقوم ابلرّ اال نلفتوّد أن ن ،إىل شرح املثالنتطرق قبل أن 
ة تؤدي وهّي عناصر لسانيّ  ،مكوانت لغوية عبارة عنتكون داخل القول الواحد  بل ،تنيحجّ بني 

 . (13)تقويتهوجيه و ة منها أتكيد حجاجية امللفوظ وتعميق التّ وظائف عدّ 

، وقام بتحديد للخطبةقد زادا من القيمة احلجاجية  إَلّْ...ما العامل احلجاج املذكور إنّ 
عوة إىل صيام سائر األّيم دّ كال: وجود عّدة نتائج عند حذف العامل النتيجته املالئمة، فنالحظ

 متاماً  يامأو عدم الصّ  ه،أو صيام رمضان لوجوب ،أو تفضيل يوم عشوراء لربكته ،يام من أجرصّ لملا ل
صلى رأيت النيب ) ، وهذه النتائج تولدت من اإلمكاانت احلجاجية عند حذفنا للعامل، إخل...

هذا اليوم يوم عشوراء، وهذا الشهر يعين شهر  ،يوم فّضله على غريه ،ى صيامتحرّ هللا عليه وسّلم ي
ْيومْعشوراءْفضل: "النهائية ابلنسبة هلذا القول وتكون النتيجة ،(رمضان أو النتيجة  ،"صيام
ْعشوراء"ة هلا املضادّ  ْيوم ْصيام تقلصت فت ،...إَل...ماليها إالعامل إرجاع أما عند  ."عدم
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 املذكورة سابقًا ويقوم العامل هنا بتوجيه النتيجة إىل نتيجة واحدة ّنائية احلجاجيةمكاانت اإل
أّنْالنيبْصّلىْهللاْعليهْوسلمْيُلحْعلىْأمتهْويستثنْصيامْيومْعشوراءْعلىْابقيْ "صبح لت

 . "ْالعظيمْااألايمْألجره

ماْمسعتمْ»":الزّكاةيف عقوبة مانع "ابعة بعنوانأيضًا جاء يف اخلطبة الرّ  ذلك على منوالو 
ْأوْحبرٍّْأيهاْاألغنياءْقولْنبيكمْالكرميْرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْوسلّْ م،ْماْهلكْماُلْيفْبرٍّ

ْكانْسببْهالكهْمانعْالزّكاة هاْوماْمنْصاحبْذهبْوَلْفّضةَْلْيؤديْمنهاْحقّْ،ْ]...[إَل
ْعليهاْيفًْنرْجه ْكانْيومْالقيامةْصفِّحتْلهْصفائحْمنًْنرْفأمحيَّ نمْفيكوىْهباْجنبهْإَل

 . (14)«...وجبينهْوظهره

نبيكمْالكرميْرسولْمعتم أيها األغنياء قول  ما)، يف هذا املثال هناك جزئني أما األول
من  ماو) الثاين اجلزءاوأمّ  ،(كان سبب هالكه مانع الزّكاة  إَّلْ، ما هلك مالم يف برٍّ أو حبٍر هللاْملسو هيلع هللا ىلص

كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من انر   إَّلْصاحب ذهب وال فّضة ال يؤدي منها حقها 
 . (فأمحيح عليها يف انر جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره

على القول سيعكس جمرى النتيجة؛  ،إَّلْ...مادخول العامل ف األول، نبدأ بتحليل اجلزءو   
هلك مالم يف برٍّ أو حبٍر كان سبب هالكه مانع ) يف القول النتيجة من غري عامل كانت ألنّ 

نتائج  وهي تدم "ْكاةعدمْالزّْ"أو النتيجة املضادة "فأسرعْلزّكاةْقبلْفواتْاألوانْ"هي ( الزّكاة
، اإلسراع لتنفيذ الفقراء تعطي حقّ  ال ،الفقراءال تبطئ يف إعطاء حق  سارع لزّكاة،:مثلمتعدد من 

: إخل، وعند إدخال العامل احلجاجي تتقلص اإلمكاانت احلجاجية وتصبح...أحكام هللا عّز وجل
وتصبح تدم  "يكّْمنْأنْتْزْفالبدّْ" .كان سبب هالكه مانع الزّكاة  إَّلْهلك مالم يف برٍّ أو حبٍر  ما

 .واخلادمة للحّجة  نتيجة واحدة املذكورة آنفاً 
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من )من القول يصبح  احلصر عاملل ناذفعند حجند  ،وعند تناولنا اجلزء الثاين من اخلطبة
كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من انر  ،ذهب وال فّضة ال يؤدي منها حقها صاحب

 فأيت:ها دة منّ يإمكاانت عد وله، (فأمحيح عليها يف انر جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره
  . إخل...يء، ال تتماطلتبط ال إلعطاء حقها، ،حقها أسرع

تدم النتيجة  أو ،"هناكْمتسعْمنْالوقتْإلعطاءْحقها" نتيجة من قبيلها تدم كلّ و 
من صاحب ذهب وال فّضة ال  ما)ا عند إرجاع العامل أمّ ْ."عدمْإعطاءْحقها" ة هلا وهياملضادّ 

كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من انر فأمحيح عليها يف انر جهنم   إَّلْ ،يؤدي منها حقها
َلْتتماطلْيفْإعطاءْ"فتتقلص اإلمكاانت احلجاجية فتصبح ، (وظهره فيكوى هبا جنبه وجبينه
ْ. "ذْفيكْاحلكمحقْالفقراءْقبلْأنْينفّْ

حمفوفاْابلنصرْوماْالنصرْ...»":يف ميالده ملسو هيلع هللا ىلص"يف خطبة الثانية لشهر ربيع األول بعنوانْْْْ
، (النصر من عند هللا العزيز احلكيم)  يف القول األول .(15)«...ْمنْعندْهللاْالعزيزْاحلكيمإَّلْ

هللا ينصر عباده :منها  ستكون اإلمكاانت احلجاجية عديدة يجمردا من العامل احلجاج
 .  إخل...ة اإلسالمهلم، هللا مع أمّ  ،كم من فئة قليلة غلبت فئة كثري بنصر هللااملؤمنني

عدمْ"ة هلا وهي املضادّ أو تدم النتيجة  ،"نصرْهللاْعّزْوجل"وكلها تدم نتيجة وهي 
 ،(من عند هللا العزيز احلكيم إَّلْالنصر  ماو)ي، ، وعند إرجاع العامل احلجاج"نصرْهللاْعّزْوجل

على  وتوجيها مل يغري يف املعىن بل غري يف القيمة احلجاجية وقام بتحديدها إَل...ماهنا العامل 
هللاْ"ون نتيجة يف القول الثاينوتك ،لتأويالت عديدة اً الذي كان مفتوح ،خالف القول األول

 . "اصرْالوحيدْلعبادهتعاَلْهوْالنّْ

                                                           
 . 66ص اجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة، ،عبد الرمحان ابن حيىي الكمايل - (15)



ْبعنوان ْالثاين ْربيع ْلشهر ْالثانية ْاخلطبة ْمبني"يف ْضالل ْاملوت ْاحلياةْ»":نسيان وما
ْإَّلْ ْخريْللذينْيتقونالدنيا ْاآلخرية ي القيمة احلجاجية ه نرى أبنّ  .(16)«ْلعبْوْلوْوللدار

نا وهي اليت هتمنا، فهي اليت بل يف كل األمثلة اليت مرة ب ،األساس ليس يف هذا املثال فحسب
أّن  ،العامل هذا منك جند يف هذا املثال األخري لوجيه احلدث الكالمي يف اخلطب ولذتقوم بت

لعب وهلو وللدار اآلخرية خري للذين  ،واحلياة الدنيا) ملاالعالذي سنحذف منه  القول األول 
العمل  املعصية، ،التوبة:من مثلهي مبثابة قيمة إخبارية هلا إمكاانت حجاجية عديدة  ،(يتقون

 . إخل...الصدقة ،رالش الصال،

ا أمّ  ،"ردخولْإَلْالنا" أو نتيجة املضادة هلا"ْةالفوزْابجلنّْ"وهي تدم نتيجة من قبيل 
لعب وهلو وللدار اآلخرية خري  إَّلْاحلياة الدنيا  ماو) لعامل احملذوفا عرجسنالقول الثاين وهو 

 . "ةحماولةْالفوزْابجلنّْ"تكون نتيجة واحدة هي ، (للذين يتقون

ْ:العاملْرّّباْ-2   

ومنثل لذلك مبا جاء يف  .(17)صلحيصل أو ال حيوهي قضية تتضمن واقعة أو حدث قد 
 . نصوص اخلطب

اآلن من سوء ما حنن عليه "ابعة جلمادى األوىل بعنوانيف اخلطبة الرّ  مثالً 
يدافعْلهْعنْقضيتهْْمْلهْابلزورْحمامياْاياذهبْإَلْاحملاكمُْتدْالظاَلْاخلائنْقدْأُقِْ...»":املعاملة

 . (18)«...اَْلْيعجبهْدفاعْاملسلمْاملؤمنْفيقيمْظاملاْمثلهْللمرافعةْويعطيهْضعفْأجرتهورّبّْ

بني احلصول  ،بنَي بنيْ  به؛ أيألمر وقد ال جتزم قد جتزم اب فرّّبايف املثال نلمس الشك 
خياف هللا تعاىل، وال يتبع الطرق امي حم وّكل اجملرمقد ي ،وبني عدمه وهذا ما ينطبق على هذا املثال

                                                           
(16)

 . 08، صاجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة ،عبد الرمحان ابن حيىي الكمايل -  
(17)

 . 44اللغة و الحجاج، صأبو بكر العزاوي،  - 

(18)
 . 113، صاجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة ،عبد الرمحان ابن حيىي الكمايل - 



امللتوية أو احملرمة إلخراجه من الّسجن، وإْذ مل يعجب اجملرم هذا احملامي أكيد سيغريه مبحامي ظامل 
تركْ"لذلك فهناك نتيجتني ن األموال، مثله إلخراجه من ظلمات السجن ويعطيه فوق حقه م

يف مقابل ، "ألخراجهْابلزورْمنْالسجنْاَلتوكيلْاحملاميْالظّْ"أو"ْاحملاميْاملؤمنْليظهرْاحلقيقة
)  ا القول الثاينوأمّ ، ( ظامل ا يعني حمامييعجبه دفاع احملامي املؤمن رمبّ )، قولني األولذلك يظهر 

 . ( عني حمامي ظاملا يال يعجبه دفاع احملامي املؤمن رمبّ 

ما خمتلفان من الناحية فإذا كان القوالن السابقان يتضمنان نفس احملتوى اإلخباري، فإّنّ    
فإن كانت اجلملتني من  .القول الثاين سليمهلذا كان القول األول غري سليم و ، و (19)احلجاجية 

منطًا واحدًا من  فهي من الناحية احلجاجية ال تقبل إالّ  النتجتني معاً  نالناحية اإلخبارية حتتمال
،وهي النتيجة  (20)النتائج؛ أي ال تقبل إال النتيجة اليت تسري يف اجتاه حتقق احلدث أو الواقعة

 . لسالمتها ثانّيةال

، فنجد يف اخلطبة الثانية لذي القعدة يف التشويق إىل ارّبّْوننتقل إىل مثال آخر يف العامل   
اْفشمِّرواْعنْساعدْاجلدِّْوْالعزمْوْاَلهتمامْوحرضواْالنفوسْفرّبّْ...»:يت هللا احلرامحج ب

 . (21)«...يعسرْالوصولْبعدْهذهْاألايم

تفيد حصول الشيء أو عدم حصوله، كما هي داللتها يف املثال الذي تاله، فقد  افرّبّْ
 لذلك جند أّن هناك قولني، األولالعزم وقد ال يصلوا إليه، و  اجلدّ  يصلوا إىل مبتغاهم بعد هذا

ا الثاين أمّ و ، (يصل إىل مبتغاهم  افرّبّْالنفوس االهتمام وحرضوا والعزم و  فشمروا على ساعد اجلدّ )
               ،(يصل إىل مبتغاهم افرّبّْ النفوس والعزم واالهتمام وحرضوا ال تشمروا على ساعد اجلدّ )
لذلك هي تقبل القول  ،سليم أما الثاين فهو غري سليمفمن الناحية احلجاجية القول األول  

لذلك تكون النتيجة ابلنسبة للقول . ليم على عكس القيمة اإلخبارية اليت تقبل القولني معاً السّ 
                                                           

 . 75ص ،اللغة واحلجاج ،أبو بكر العزاوي - (19)
 .   75نفسه، ص - (20)
 . 234عبد الرمحان ابن حيىي الكمايل، اجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة، ص - (21)



ْْو"ليم الذي تقبله القيمة احلجاجية السّ  ْقدْتصلْإَلْمبتغاكْوقدَْلْابلرغمْمنْالعزم اإلرادة
 .لقلة النماذج على ذلك اْرّبّْوقّل التمثيل مبا وردت فيه  ،"تصل

 :فيةْأدواتْالنّْعامليّْْ-اثلثاْْ

ل لة يف إذعان املتقبّ املتمثّ  ،غة احلجاجيةفي عامل حجاج حيقق به الباث وظيفة اللّ النّ    
 ال،)ة يف لغتها حروف متضمنة لنفي من قبيلوقد حصرته العربيّ  وتسليمه عرب توجيهه للملفوظ،

غة عوامل حجاجية تشد امللفوظ وتبدله يوجد يف اللّ  » :أنسكمرب، ويصدق عليها قول (مل لن،
 . (22)«وتقوم بتوجيه أقسام النتائج املرتبطة ابجلملة يف امللفوظ يف بدايته

في هو العامل الذي حيول القضية الصحيحة إىل قضية خاطئة، واخلاطئة إىل النّ و  
يف حتليله يضع مثالني احدمها منفي، واآلخر غري منفي فاملثال  ديكروصحيحة، لذلك كان 

سنقوم  ،وهذا ما(23)نفي موجه حنو نتيجة موجبة املغري واملثال  ه حنو نتيجة سالبة،املنفي موجّ 
 :بعرضه يف األمثلة اآلتية

ْعليكمْ…»":يف العام اجلديد و القدمي"يف اخلطبة األوىل للمحرم احلرام بعنوان   متّر
جند أّن . (24)« ...وامْوتنقضيْاألايمْوأنتمْأسراءْبقيودْالشهواتَْلْتعتربونّْباْمضىاألع

، فيكون موجهاً (تعتربون مبا مضى)أييت إجياب  قد ،(ال تعتربون مبا مضى)النفّي يف اجلزء األول 
منْاسْتبقىْهياْهياَْلْتعتربّْباْمضىْمهماْمتّرْاألايمْوْالنّْ"حنو نتيجة سالبة من صنف أّن 

اسْتعتربّْباْمضىْمنْأّنْالنّْ"، أّما اجلزء الثاين فهو موجه حنو نتيجة إجيابية من صنف "األولني
 ".األولني

                                                           
 . 74الدين الناجح، العوامل احلجاجية  يف اللغة العربية، صعز  - (22)
 . 56-72بتصرف، نفسه، ص - (23)
 . 16عبد الرمحان ابن حيىي الكمايل، اجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة، ص - (24)



 إبدراك النتيجة اليت يريد الباث توجيهها، في  احلجاجية ال ميكن إدراكها، إاّل إّن عملية النّ ْْ
م ما قال؟ وذلك قال املتكلّ ملاذا : إىل مفهوم هو يف معرض حديثه يركن دائماً  ديكرولذلك كان 

لكل تلفظ له »:من أجل أن حيدد امللفوظ درجته احلقيقة من السّلم احلجاجي، رغم أنّه يقول
 . (25)«ل حنو نتيجة حمّددةتوجيه املتقبّ وظيفة حجاجية و 

ْ"يف عقوبة اترك الصالة"في، يف اخلطبة الثالثة حملرم بعنوانمن عامل النّ ْويف مثال آخرْْ
،حجاا،عمالْافعلمْ...»: في جند أبّن النّ . (26)«...أّنَْتركْالّصالةَْلْيقبلْهللاْمنهْصوماا،ْزكاةْا

اس، ورغم كون النتيجة ، يؤمن هبا فئة معينة من النّ اقد جاء يثبت حقيقة شرعية ال مفّر منه
ْاملؤمنة"الب من صنف موجهة حنو السّ  ْالفئة ْمن ْيعترب َْل ْصالته ْيرتك ، فإّّنا يف دين "من

  . إجيابية من حيث الداللةاإلسالمي تدم نتيجة 

 زكاًة، فعلم أّن اترك الّصالة يقبل هللا منه صوماً،)النتيجة املعاكسة هلا من احلّجة  ورغم أنّ 
ْالعباداتْ": ، تكون تدم نتيجة إجيابية من صنف(عمالً  حجاً، ْكل ْمنه ْيقبل ْالصالة َترك

ْ. عبارة سالبة ال جمال لصّحة فيها ابلنسبة للفئة املسلمة فهي يف احلقيقة،ْ"األخرى

منْالذيْسارْبسريْالظاملنيْ...»":يف التحذير من الظلم"ويف اخلطبة الثالثة لصفر بعنوان 
يبقى نفس الشيء؛ ألّن كليهما  َلإىل  َلفي من النّ  تتغريت آدا.(27)«...وَلْيدّمرْهللاْأمواله

تتجه حنو نتيجة ( يدّمر هللا أمواله َلمن الذي سار بسري الظاملني و)األوىل، في واحلّجة يعمالن النّ 
ْإَّلْ"من قبيل ْيدمرْهللاْأموالْالعباد من الذي سار )ة ، أّما النتيجة املوجبة للحجّ "ْلظلمهمَل

النتيجتني يسريان يف نفس و ، "منْظلمْيدمرْهللاْأمواله"، فتكون (بسري الظاملني يدّمر هللا أمواله
 . عىن يف هذا املثالامل

                                                           
 . 56، صوامل احلجاجية  يف اللغة العربيةالدين الناجح، الععز  - (25)
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ْماْْقلْلنْيصيبناْإَّلْ...»":شاؤمالتّ يف التحذير من الطرية و " بعنوان يف اخلطبة األوىل لسفر 
 ما كتب هللا يصيبنا إاّل  لنقل )فاحلّجة األوىل . (28)«...حكمْاحلاكمنيأهذاْقولْْكتبْهللاْلنا،

ل وليس من عند ال اإلنس عّز وج  يكون من عند هللا، فال يصيب العباد من ضر أو نفع إاّل (لنا
 . وال اجلن

، أّما احلّجة "ْماْهوْمكتوباإلنسانْشيءْإَّلْ لنْيصيب "هة حنوفتكون النتيجة موجّ   
الفرق تني، و  يغري يف املعىن بني احلجّ وعدمه مل لنفوجود (  ما كتب هللا لناقل يصيبنا إاّل )ة الثانيّ 

ماْهوْ"، وتكون نتيجة احلّجة املوجبة هي(2ح)وحذفها يف ( 1ح)وجود لن يف  الوحيد بينهم هو
 . "مكتوبْسيصيبْاإلنسانَْلْحمالْمنْذلك

اجلزاء من جنس "في، من اخلطبة الثالثة لرجب الفرد بعنوان نبقى يف مقام احلجاج ابلنّ  
 . (29)«يومَْلْينفعْالظاملنيْمعذرهتمْوْلمْالّلعنةْوْلمْسوءْالدار... »":العمل

، وتكون َلإجياب فنحذف العامل ( يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم)في يف احلّجة األوىل فالنّ  
ْوجوهْ"فاحلّجة األوىل تتجه حنو نتيجة سالبة وهي( يوم ينفع الظاملني معذرهتم)  ْتسود يوم

تيجة حنو املوجب ة فتتجه النحقيقة مثبت، أّما يف احلّجة الثانيّ وهي  ،"وبةالظاملنيْوَلْتنفعهمْالتّْ
 .  "نفعْالظاملنيْمعذرهتم"وتكون 

 :إّّناْْ-رابعاْا

إذا  اإّنّْأن  ديكروونفيه عن غريه ويرى  تفيد يف الكالم بعدها إثبات الفعل لشيء، 
فقط نعيد   ،، ونبقى لتمثيل من آخر خطبة(30)أدخلناها حنو امللفوظ وجهته حنو نتيجة حمددة

                                                           
 . 35، صعبد الرمحان ابن حيىي الكمايل، اجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة - (28)
 . 156نفسه، ص - (29)
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اْأشأمْأايمكمْماْاقرتفتمْفيهْوإّنّْ... »":يف التحذير من الطرية و التشاؤم"كتابة عنوان اخلطبة 
 .(31) «...اثمواآلمنْالذنوبْ

مكم ما اقرتفتم فيه من أشأم أّي اإّنّْ) ،ة ذلك ففي هذه احلّجةوهذا املثال يثبت صحّ   
ه أردت أن تنفي أن ابقي األّيم هي ليست أّيم شؤم لعدم ارتكاب ، وكأنّ (اآلاثمالذنوب و 
ْاملعاصيْهيْأايمْشؤمْ" ايل تكون النتيجة حمددة وهي ابلتّ و الذنوب  األايمْالِتْترتكبْفيها

 ".فقط

ليست السعادة يف كثرة األموال و األوالد و إمنا "يف اخلطبة األوىل جلمادى األوىل بعنوانو   
ْالسّْإّنّْ...»" :طاعة هللا السعادة يف ْْوا ْوالعادة ْعّزْشّْاجملد ْهللا ْطاعة ْيف ْوالعّزة ْوالكرامة رف

 .(32)«...وجل

، هي نفي أّن (العزّة يف طاعة هللا عّز وجلعادة واجملد واّلشرف والكرامة و السّ  إّّنا)احلّجة   
ابلثبات يف طاعة هللا عّز  وتبقى إخل، تزول بزوال عدم طاعة هللا عّز وجل،...عادة و اجملدهذه السّ 

 . "عّزْوجل َلْسعادةْبدونْطاعةْل     ْهلل ":ايل تكون النتيجةوجل، وابلتّ 

نورد مثال آخر جاء يف اخلطبة الثانية جلمادى األوىل  ا،إّنّْيف مقام العامل احلجاج و  
توليتمْفاعلمواْْواحذرواْفإنّْوأطيعواْالرسولْملسو هيلع هللا ىلص،ْ...»":ماذا فعلت بنا الشهوات اليوم"بعنوان

 .(33)«...إّّناْعلىْرسولناْالبالغْاملبني

ايل ابلتّ  ، نفي لعدم وجود غريه له البالغ املبني،(على رسولنا البالغ املبني إّنّا)إْذ احلّجة  
َلْوجودْلبالغْصادق،ْأكثرْمنْوجودهْعندْرسولْهللاْ"ْتكون هلا نتيجة نتيجة واحدة وهي

 .ْ"موسلّْىْهللاْعليهْصلّْ

                                                           
(31)

 . 35حيىي الكمايل، اجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة، صعبد الرمحان ابن  - 
 .96، صنفسه - (32)
(33)
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 يف احلث على املبادرة ابلتوبة "خنتم احلديث مبا جاء يف اخلطبة األوىل لرجب الفرد بعنوان، 
حيث . (34)«...اْجياهدْلنفسهْإّنْهللاْلغنْعلىْالعاملنيومنْجاهدْفإّنّْ...»":اإلانبة إىل هللو 

، فمن جياهد (جياهد لنفسه إّن هللا لغين على العاملني فإّّناومن جاهد )جند أّن احلّجة األوىل 
فاهلل عّز وجل غين على  لنفسيه ال غري فهي تنفي أّن اجلهاد يكون للغري أو يكون لـــــ هلل تعاىل

 ." ةْللعباداجلهادْيكونْطريقْلدخولْاجلنّْ"ة من قبيل حجّ العاملني، لذلك فهي تدم 

 

 

ْ:ْالسّلمْاحلجاجيْ–رابعاْا

أّما وقد قّدمنا للتنظري يف احلديث عن السّلم احلجاجي، يف الفصل األول نكتفي يف هذا اجلزء من ْْْ
 :إَّلْ...ماالفصل الثاين مبستوى التطبيق، ومنّثل مبا ورد يف عاملية 

 .وما النصر إاّل من عند هللا العزيز احلكيم   

 .  هللاْتعاَلْهوْالناصرْالوحيدْلعباده= ن 

 .نصر هللا  -1ح

 .من عند هللا العزيز احلكيم  -2ح

 .الناصر الوحيد هو هللا تعاىل لعباده = ن                                               

 . من عند هللا العزيز احلكيم : 2ح                                                 

                             

                                                           
(34)

 . 048، صعبد الرمحان ابن حيىي الكمايل، اجلواهر املرصعة يف اخلطب املنوعة - 



 .نصر هللا : 1ح                                                  

 

 تعاَل فاهللوعالقتها هبا،  " ن"من ( 2ح)، وذلك لقرب (1ح)جاءت أقوى من ( 2ح)نلمس أّن    
هو الذي يعطي النصر أو اخلسارة، إْذ أعطى عباده النصر فال خسران هلم، وإْذ أعطاهم اخلسران فال 

هي األقّوى (  2ح)ّجتني الّسابقتني غري متعارضتني، يكمالن بعضهما البعض لكن انصر هلم، و احل
 .لذلك حمددت يف أعلى السّلم 

    

 افرّبّْفشمِّروا عن ساعد اجلدِّ والعزم واالهتمام وحرضوا الّنفوس : رّّباهذا املثال مأخوذ من عاملية    
 . يعسر الوصول بعد هذه األّّيم 

 . ادةْقدْتصلْإَلْمبتغاكْوقدَْلْتصلرغمْالعزمْوْاإلْر=ن 

 .فشمِّروا عن ساعد اجلدِّ والعزم واالهتمام وحرضوا الّنفوس   -1ح

 . يعسر الوصول بعد هذه األّيم  -2ح

 رغم العزم و اإلرادة قد تصل إىل مبتغاك وقد ال= ن                                              

 .وقد ال تصل                                                  

                                                   

 .يعسر الوصول بعد هذه األّيم : 2ح                                                 

 

 فشمِّروا عن ساعد اجلدِّ و العزم و االهتمام     :1ح                                                



 .وحرضوا النفوس                                                       

الذي حدد يف املرتبة الثانّية، وذلك ( 1ح)متصّدرًة للسّلم احلجاجي، على عكس (  2ح)جاءت     
ر الوصول بعد هذه األّّيم، وهو الوصول إىل املبتغى فزادهتا قّوة، فيعس" ن"هلا عالقة متينة مع ( 2ح)ألّن 

، قد حيدث ذلك "ارّبّْ"املطلوب، فقد يتّم الوصول وقد ال يتم ذلك، وهذا ما يقوم بتوضيحه العامل 
فقد وقع بعده وهو بعيد قليال ( 1ح)بعد الرّابط مباشرة أّما ( 2ح)الشيء وقد ال حيدث، وأيضا وقوع 

 .عن النتيجة 

       

ْالنّْمأخوذ من عاملية   َلمتّر عليكم األعوام وتنقضي األّّيم وأنتم أسراء بقيود الّشهوات : فيأدوات
 .تعتربون مبا مضى 

ْ.ْاسْتبقىْهياْهياَْلْتعتربّْباْمضىْمنْاألولنيمْوالنّْمهماْمتّرْاألايّْْ=ن

ْ.أّنْالّناسْيعتربّْباْمضىْمنْاألولنيْْ=نَْ

 .األّّيم وأنتم أسراء بقيود الّشهوات  متّر عليكم األعوام وتنقضي  -1ح

 .تعتربون مبا مضى  -2ح

ْاسْتبقىْهياْهياَْلْتعتربْالنّْمتّرْاألاّيمْْوْمهماْ=ن                                              

 .ّباْمضىْمنْاألولنيْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 .                                                                     أّنْالّناسْتعتربّْباْمضىْمنْاألولني= نَ                                               

                                                                                                         

 .                                                                                    تعتربون مبا مضى   2ح                                               



                                                                                                                       

 متّر عليكم األعوام وتنقضي األّّيم وأنتم أسراء  1ح                                                

 .بقيود الّشهوات                                                     

نفي أو أعطت قيمة سالبة، وأّما يف هذا السّلم جند أّن هنا نتيجتني ن وَن، أّما النتيجة األوىل هي    
القريبة من ( 2ح)، وخاصة (2ح)و( 1ح)النتيجة الثانّية فيحذف الّنفي وتصبح موجبة، وهلم عالقة بــــــــــ

عبارة عن " نَ "منفّية والنتيجة الثانّية ( 2ح)عبارة عن"  ن"النتيجتني؛ فــــــهي ابلنسبة لنتيجة األوىل 
 .غري منفّية ( 2ح)

الّسعادة واجملد والّشرف والكرامة والعزّة يف طاعة هللا عّز  اإّنّْ:اإّنّْوخنتم مبثال مأخوذ من عاملّية        
 .وجل 

ْعّزْوجل َلْسعادةْبدونْطاعةْل     ْهللْ=ن

 السعادة واجملد واّلشرف والكرامة والعزّة -1ح

 يف طاعة هللا عّز وجل-2ح

    عّزْوجل َلْسعادةْبدونْطاعةْل     ْهلل= ن                                                

                                                                                                                      

 الّسعادة واجملد والشرف والكرامة والعزّة                                                                       : 1ح                                                 

                                                                                                                                 

 يف طاعة هللا: 2ح                                                

 



( 1ح)قد حددم يف السّلم ابلرتتيب على عكس ابقي السالمل، فجاءت ( 2ح)و( 1ح)نالحظ أّن     
بعد الرّابط مباشرة، وكال ( 1ح)يف املرتبة الثانّية ويتم تفسري ذلك لوقوع ( 2ح)هي يف املرتبة األول أّما 

، أي إّن طاعة (1ح) هي مبثابة مؤشر لتتحقق( 2ح)أقرب، ألّن ( 1ح)لكن " ن"احلّجتني  قربتني من 
 .هللا هي اليت حتقق الّسعادة واجملد والّشرف والكرامة والعزّة

ويف اخلتام خنلص إىل أّن للعوامل دور يف حتديد مدى قّوة احلّجة وضعفها وذلك؛ ألّن العامل     
 احلجاجي هو احملرك للعالقات احلجاجية داخل امللفوظ يف ذاته وداخل القسم احلجاجي، حّّت ينزل

امللفوط يف درجته احلقيقية من السّلم احلجاجي، فيكون أقرب حتقيقا لنتيجة فكّلما قربت احلّجة من 
 .(35)النتيجة كانت أكثر قّوة من النتيجة الثانّية وكّلما بعّدة منها كانت أكثر ضعفاً 

ْ:خالصةْالفصل

خنلص يف آخر الفصل الثاين إىل أّن العوامل احلجاجية تقوم بتوجيه اخلطاابت املختلفة، إىل     
دالالت معينة، والقيمة احلجاجية ال تقبل مجيع النتائج بل تقبل النتيجة اليت تدم احلّجة، على 

ذلك إاّل أّّنا خالف القيمة اإلخباريّة اليت تقبل مجيع النتائج احملتملة، وكل العوامل تشرتك يف 
يفيد  رّّباتتلف يف كيفية توجيه احلجج؛ ألّن كل عامل له إفادته اخلاصة به، فمثاًل العامل 

تفيد إثبات فعل ما ونفي عكسه كما وضحنا يف  إّّناال حيصل، و ارّبّْحيصل شيء و ارّبّْالشك، 
 .فها أمثلتها، وال ننسى السالمل احلجاجية اليت حتدد احلجج على حسب قّوهتا وضع

 

 

 

 
                                                           

(35)
 . 137-133ص ،وامل احلجاجية  يف اللغة العربية، العالدين الناجحعز  - 
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فصوله ومباحثه، وبعد أن رصدت نظريّة  –بعون هللا وفضله  -هنا يكون هذا البحث قد استوىف
 :احلجاج الّلساين وآلياته يف نّص اخلطبة هذه خالصة أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالله

  ،يف كثري من احلقول املعرفية، حبيث مصطلح احلجاج مفهوم عائم يتحرك وفق دالالت متنوعة
 ...( .كالربهان، اجلدل، اإلقناع)ارتبط عرب مساره مبصطلحات، لطاملا اعتربت مرادفات له 

  احلجاج ظاهرة لغويّة مميزة لكّل النصوص مبا فيها اخلطبة، اليت تتضمن على الكثري من احلجج
أو الشر، المتيازها ابحملاورة اهلادفة  التوجيهية، اليت من شأّنا حتديد مسار املتلّقي حنو اخلري

 .واألسلوب املقنع وهذا هو جوهر احلجاج 
  وابط رّ ال قّوة ابلدرجة األوىل علىيعمل احلجاج آلية إقناعية العتماده االستمالة والتأثري، و

  .اليت تزيد من أتثريه عوامل الو 
  وتعاوّنا لتحقيق نتيجة الّروابط احلجاجية من األدوات اليت تسهم، إّما يف تساوق احلجج

 .واحدة، وإّما يف تعارض احلجج لكي حتّقق كّل منها نتيجة معاكسة يراد الوصول إليها 
  يعّد الرّابط الوحيد الذي أييت حبجج متتابعة، متساندة يف تسلسل ال فاصل بينها هو رابط

 .  الواوالعطف 
  للحّجة األوىل مامييزه، أّن مابعده مباشرة يعّد سبباً ْألنّْأّما الرّابط. 



  من الّروابط اليت جتمع نتيجتني متعاكستني لكنيعّد. 
  فيعمل لكنفهو يف سياق اخلطبة أحيااًن أييت مبعىن  حّتْو لكنأيخذ معناه من  بلالراّبط ،

 .وأتيت حججه متساوقة؛ أي تدم نتيجة واحدة  حّتْعملها، وأحيااًن أخرى أييت يف موضع 
  أي تكون حجتها الثانّية مبثابة سبب للحّجة  ؛كياحلجاجية هي األخرى مبعىن  حّتْأتيت

 .األوىل 
  يبدأ ابلعام مث خيّصص َلسيماْالرّابط. 
  إّن ترتيب احلجج على السّلم ترتيٌب قائٌم على أساس قّوة وضعف احلّجة، وابلتايل اعتمدان

ط احلجاجي تعترب هي احلّجة األقّوى على الّروابط يف حتديد ذلك، فاحلّجة اليت أتيت بعد الرّب
 .وهذا ينطبق أيضا على العوامل احلجاجية. وهي اليت توضع يف أعلى السّلم

  هتدف العوامل احلجاجية إىل تقييد اإلمكاانت احلجاجية وحصرها، فالقيمة احلجاجية ال
ية اليت تقبل تقبل مجيع النتائج بل تقبل النتيجة اليت تدم احلّجة، على خالف القيمة اإلخبار 

مجيع النتائج احملتملة سواء كانت صائبة أو خاطئة، وهي ال تقوم بربط الكالم كالّروابط 
 .احلجاجية 

  قيمتان األوىل حتمل حججًا بقيمة إخبارية، وتقبل عّدة نتائج سواء  لعوامل احلجاجيةل
أكانت هذه النتائج خادمة للحجج أم ضّدها، أّما الثانّية هي القيمة احلجاجية  اليت تقبل 

 .نتيجة واحدة 
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 :بروايةْورشْعنًْنفعْالكرمي القرآنْ٭٭ْْْْْ
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 . م1997 ، مصر، د ط،، جممع اللغة العربيةزمعجم الوجي، مع اللغة العربيةجم_ 7
لسان  ،(ه911ْ-ه036ْعليْبنْأمحدْبنْحبقةْاألنصاريدمحمْبنْمكرمْ) بن منظورا _5

 .م 1996، 1، بريوت، لبنان، طدار صادر العرب،

ْ:الكتب_ْاثنياْا
 . م1،2664بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، األمحدية للنشر، املغرب، طأبو  -1 
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 امللخص
 
 

تعّد نظرية احلجاج الّلساين من أهم النظرّّيت الّلغوية اليت أسهمت يف إثراء الدرس 
فهي حتمل ضمن طياهتا آليات متمثّلة يف الّروابط والعوامل، وهذه اآلليات جاءت التداويل، 

، "احلجاجْالّلساينْوآلياتهْيفْنصْاخلطبة:"مطبقة على نص اخلطبة فكان البحث موسومًا بــــــ
 : ومدار األمر يف األهداف املتوخاة من هذا البحث

 إبراز دور اآلليات احلجاجية يف نص اخلطبة 
  ترتيب احلجج يف السّلم احلجاجيبيان 

ةْنظريّْالأهمْاملفاهيمْ: "وانقسمت املذكرة إىل مدخل وفصلني وخامتة، تناولنا يف املدخل
ْاحلجاج ْ"ملصطلح ْيفا: وكان الفصل األول معنواًن بــــــ، ْاحلجاجية ْاخلطبة لّروابط ، أما نص



ْاخلطبة"الفصل الثاين فخصصناه لدراسة  ْنص ْيف ْاحلجاجية ، وكانت اخلامتة حصيلة "العومل
 :ألهم النتائج املتوصل إليها من خالل املذكرة واليت كان أبرزها

  احلجاج ظاهرة لغويّة مميزة لكّل النصوص مبا فيها اخلطبة، اليت تتضمن على الكثري من
احلجج التوجيهية، اليت من شأّنا حتديد مسار املتلّقي حنو اخلري أو الشر، المتيازها 

 .ادفة واألسلوب املقنع وهذا هو جوهر احلجاج ابحملاورة اهل
  الّروابط احلجاجية من األدوات اليت تساهم إّما يف تساوق احلجج وتعاوّنا حتقيق

نتيجة واحدة، وإّما يف تعارض احلجج لكي حتّقق كّل منها نتيجة معاكسة يراد 
 .الوصول إليها 

 ّوة وضعف احلّجة، وابلتايل إّن ترتيب احلجج على السّلم ترتيبًا قائمًا على أساس ق
اعتمدان على الّروابط يف حتديد ذلك، فاحلّجة اليت أتيت بعد الرّبط احلجاجي تعترب 

وهذا ينطبق أيضا على العوامل . هي احلّجة األقّوى وهي اليت توضع يف أعلى السّلم
 .احلجاجية

 هتدف العوامل احلجاجية إىل تقييد اإلمكاانت احلجاجية وحصرها، فالقيمة 
احلجاجية ال تقبل مجيع النتائج بل تقبل النتيجة اليت تدم احلّجة، على خالف 
القيمة اإلخبارية اليت تقبل مجيع النتائج احملتملة سواء كانت صائبة أو خاطئة، وهي ال 

 .تقوم بربط الكالم كالّروابط احلجاجية 

 



 
 
 

La thérie de l'argumentatoin est parmis les théoris lingwistiques 
les plus importantes et qui ont enrichi « la lecon délibértives » car 
elle contient des technique comme les connecteurs et les 
opérateurs et ces technique sont venues de science des texetes  
illocutoires « l'argumentatoin et ses technique dans le texte 
illocuttoir » . 

Et les objectif de cette recherche sont: 

 Surligner le role des technique argumentation dans le texte 
illocutoir . 



 
 Classer les argument dans le texte argumentatif . 

Ce mémoire est composé d’une introductoin, devloppement 
qui contient deusc chapitres et une conclusion. Dans 
l’ntroductoin on a essayé de parler de des principes théoriques de 
l’argmentatoin . 

Dans le developpement come on a déjà dit contient deux 
chapitres, le premier s’intitule « les connecteurs dans le texte 
illocutoire"le deuscieme  est consacré d’étudier " les opérateurs 
argumentatif " sons la conclusion on a fin par donner les plus 
importants résultats dont on est arrivié à partir de ctte recherche 
et parmis ces résultats: 

 

 L’argumentatoin: un fait qui caractérise tous les textes 
parmis lesquels l’illocutoire, et qui contient plusirs 
arguments qui précisent le chemin du rscepteur vers le bien 
ou le mal car dans l’argumentatoin on essaye se dialogue 
pour convaincre est c’est cela l’objectif ou le but de 
l’argumentatoin . 



 Les connecteure sont des moyens qui aident à lier les 
argument pour arriver à un résultat ou d’opposer les 
arguments pour arrive à un résultat obtenu 

 Classer les arguments selon les plus fortsou le contraire c’est 
à l’aide des connecteur car l’argument qui vient l’argument 
le plus fort et cela est appliqué aussi sur las apérateurs 

  L’objectif des connecteurs est précisé les mouen 
argumentatifs et la valeur argugmentatif n’acceptr pas tou le 
résultat qui peut servir à l’argument par contre la valeur qui 
accepte tous les résultats probable si c’étaient correctes ou 
incorrects et elle ne relie pas les paroles comme les 
connecteurs . 

 
 



 امللحق
 
 
 

ْصاحبْديوان ْعنْحياة ْاملرصّْ"ْنبذة ْاخلطبْاجلواهر ْيف عة
ْ":عةاملنوّْ يفْعامْْولدُْيىيْالكمايل الرمحنْبنْبنْعبدْالرمحنْبنْامحدْبنْدمحمْعبدهو

عمانْالشقيقة،ْوعاشْيفْبيتْشرفْوعلمْوأدب،ْ سلطنةْ،(خصب)يفْوَليةْم1131ْْ
ْملسجد ْوإماما ْشيخا ْوالده ْكان ْ حيث ْشرقي ْيف ْراشد ْخصب)الشيخ ْيدهْ( ْعلى فتعلم



ْاللغة ْوالدهْأكملْدراستهْعلى مبادئْالشريعةْوالفقهْوعلوم يدْقاضيْْالعربية،ْوبعدْوفاة
براهيمْالكمايلْوبعدْذلكْاُتهْإَلْاملدرسةْالكماليةْإلكمالْإْامحدْبن العاَلْالشيخ(ْخصب)

ْكرُيةْمنْعلماءْسلطنةْعمان مشواره واإلحساءْ العلميْابإلضافةْإيلْطلبهْللعلمْعلىْيدْثلة
ْ ْعمره ْأمت ْوعندما ْاملكرمة، ْإماما22ْومكة ْوتوظف ْالكويت ْإَل ْقدم ْجبامعْ سنه وخطيبا

ْ.م2662ْْجلهراءْالقدميْوظلْفيهْإَلْأنْتويفْيفْينايرْا

ْدْ ْأعماله ْأهم ْيومن ْاخلطبْ"وانه ْيف ْاملرّصعة اجلواهر
ْ"املنّوعة ْمنضمااْومرتبااْألبناءْ: ْمنْاخلطب، ْكبرية ْكتابْيشملْجمموعة ْعن وهوْعبارة

للحكمْوْاألحكامْ للخطبةْ.ْهذاْالعصر،ْجامعاْا ْ.وهذاْالصددْنقدمْتعريفاْا

إلتصالْاأديبْيعتمدْعلىْالقولْالشفوي،ْيفْْفنّْ:ْاخلطبةتعريفْ

ْوّبعىنْابلنّْ ْذاتْطابعْمجاعي، ْحولْمشكلة ْرأيْمنْاآلراء اسْإلبالغهم
ْ.فّنْاملخاطبةْبطريقةْإلقائيةْتشملْاإلقناعْواإلستمالةْْأمشلْهي


