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 المقدِّمة 
والصالة واإلحساف، الشأف، عظيـ اإلنساف، وبارئ األكواف، خالؽ هلل الحمد
والسالـعمىخاتـاألنبياء،والمرسميفالصادؽاألميفمحمَّد)صمَّىاهللعميووسمَّـ،

.(الطاىريف،وصحبوالُغرالمياميفوعمىآلوالطيبيف
أّمابعد:

ف الحجاجإّف أسسيانظرية أزفالدوضع الفرنسي منذالمغوي عاـديكرو
بالوسائؿالمغوية،وبإمكاناتالمغاتالطبيعيةالتيعنىـ،ىينظريةلسانّيةت3791ُ

وجيةًفرايتو خطابو توجيو بقصد وذلؾ المخاِطب؛ تحقيؽعمييا مف تمكنو ما،
بعضاألىداؼالحجاجّية،تنطمؽمفالفكرةالشائعةالتيمؤداىا:)أننانتكمـعامة

بقصدالتأثير(.
الحجاجنشاطلسانيتداوليّ تواصمييرميالمخاِطب)المتكمـ(عفطريقوإّف

كافاأيّإلىتحقيؽاقناعالمخاَطب)المتمقي(،والتأثيرفيو،ودفعوإلىالعمؿ،والفعؿ
ججونوعو،مفدوفالمجوءإلىالقّوة،والعنؼفيالتأثير،وعمىالمخاِطبتقديـحُ

وعرضآرا وصريح، مباشر، مف:وِئبشكؿ يتكوف وتسمسمّي مّنظـ، بشكؿ وأفكاره ،
وخاتمة(،،)مقدِّمة مضمووعرض، أو ظاىرة، تكوف قد إلييارة،الحجج يصؿ

تنتاجيةالمتنوعة.المخاَطبعفطريؽاألدواتاالس
فصوؿٍ وثالثة تمييٍد، مف اأُلطروحة وتأّلفت الّنتائج، بأىـ وُخِتمت ثبت،

.بالمصادر،والمراجع
ويتأّلؼمفمحوريف:عنوانوالحجاجوكتباألماليالنحويةالّتمييد

 :اليجرييفيالقرنيفالسادس،والسابعكتباألماليالّنحوّيةفعرضاألول.
 :أصحاباألمالثاني السادسوالسابع القرنيف في الّنحوّية وىـ:اليجرييفالي ،

ىػ(.646ىػ(،وابفالحاجب)ت283ىػ(،واإلماـالسُّييمّي)ت245ابفالّشجرّي)ت
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بعنواف: األوؿ الفصؿ األماليوجاء كتب في الحجاجّية والعوامؿ )الّروابط،
والسابع السادس، القرنيف في اليجرييفالّنحوّية عف:و(، األوؿ مبحثيف: في ىو

وابطالحجاجّيةفيكتباألماليالّنحوّية(،والثانيعف:)العوامؿالحجاجّيةفي) الرَّ
كتباألماليالّنحوّية(.
الفصؿالثّاني والمستوىالحواريفيكتبكاففيف،وأّما )أساليبالحجاج، :

 عف: األوؿ مبحثيف: في ويقع الّنحوّية(، األمالي وقوانينيا،)الّساللـ الِحجاجّية،
األمالي كتب في )ومستوياتيا عف: والثّاني األمالي(، كتب في الحواري المستوى

الّنحوّية(.
 بعنواف: الثّالث الفصؿ الّنحوية(،وكاف األمالي كتب في االستدالؿ )آليات

 االستدالؿويتضّمف: وآلية وأقسامو، وخصائصو، ومكوناتو، مفيومو، االستدالؿ
آليةاالستدالؿبالشاىدوآليةاالستدالؿباالستقراء،وآليةاالستدالؿبالمثؿ،و،سبالقيا

بمصادرالبحث،ومراجعو.ثبتخاتمةبأىـنتائجالبحث،وفالحجاجي،
أماسبباختياريليذاالموضوع،فيو:

 اال إلى الباحثة ميؿ عمى األماليأطالع كتب في ومعانيو الحجاج، سرار
 الّنحوّية.

 الدراساتالمتعمقةبالحجاجفيكتباألماليالّنحوّية.قّمة 
 ا كتب في بالحجاج خطابحجاجي الّنحوّية يحقؽاألمالي ألنو ذلؾ متياز؛

 الغويايرميإلىالتأثيرفيالمخاَطب.منجزً
 وابطالحجاجّيةاليمكفمعرفتيا إفالمغةالعربيةتشتمؿعمىمجموعةمفالرَّ

 ياالحجاجّية.حالتياإلىقيمتإبإال
وسبباختياريلنظريةالحجاجعندديكروىو:

 ّىذهالنظريةلسانيةتيتـبالوسائؿالمغوية،وبإمكاناتالمغةالطبيعية.إف
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 ّاألماليإف كتب في الحجاج دراسة في األقرب ىي المغوية النظرية ىذه
النحوية.

 .إّفالحجاجعندديكرويجعؿاألقواؿتترابط،وتتابع
األمالي كتب في الحجاج دراسة أثناء في واجيتني المشكالت مف الكثير

النحوّية،منيا:
 .كثرةالروابط،والعوامؿالحجاجّيةفيالّنّصوص،وغيابيافينصوصأخرى
 ًايصعبحصره،اعائمًصعوبةاإللماـبموضوعالحجاج؛لكوفالحجاجمفيوم

.لمعرفّيةالتيبحثتوواإلحاطةبو،فيويمتازبكثرهالحقوؿا

او دراستيتعتمدقد ذاتالصمةعمىفي والمراجع المصادر، مف مجموعة
النحو األمالي كتب منيا: والسابعبالموضوع السادس، القرنييف في ،اليجرييفّية

ومجاالتو مفيومو، )الحجاج مثؿ: كتب، مف مجموعة وعمى الّنحوّية، نات والمدوَّ
 وتطبيقّية نظرّية، حافظدراسات الدكتور وتقديـ: إعداد، الجديدة( البالغة في

) إسماعيميعموي،و)أىـنظرياتالحجاجفيالتقاليدالغربيةمفأرسطوإلىاليـو
والحجاجفيكميةاآلدابمنوبة،و)الحجاج،إعداد،وتقديـ:فريؽالبحثفيالبالغة

و)المغة،والحجاج(،فيالقرآفمفخالؿأىـخصائصواألسموبية(لعبداهللصولة،
لطوالمساف،والميزاف،أوالتكوثرالعقمي()و)الخطاب،والحجاج(ألبيبكرالعزاوي،و

الرحمف، العربّية،العواموعبد الّمغة في الحجاجّية الّناجح،لمّدكتورؿ الّديف عّز
رة،لعبدضوابطالمعرفة،وأصوؿاالستدالؿ،والمناظوالحجاج،لكريستيافبالنتاف،و
ةالميداني.ملرَّحمفحسفحنبا

التحميمي الوصفي المنيج الدراسة في سأعتمده الذي والمنيج يصؼالذي،
في الحجاجّية وفؽالظواىر التراكيبعمى تفكيؾ وتحميمي الّنحوّية، كتباألمالي
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معطياتالنظرّيةالحجاجّية،والدراسةفيضوءىذاالمنيجتسعىإلىالكشؼعف
اآللياتالمغوّية،والحجاجّيةالتيتحكـكتباألماليالّنحوّية.

ستاذةتوجيوالشكر،واالمتنافإلىاألُواجبياالعتراؼبالجميؿعفطريؽومف
الضّالّدكتورة عبد الرَّسوؿ عبد لطيفة بكّؿايؼالتي وأمدتني بحثي، أشرفتعمى

الفاعؿ، األثر ليا كاف والتي توجيٍو، أو بنصٍح، عميَّ تبخؿ ولـ المعنوي، العوف
والكبيرفيتقويـالبحث،فجزاىااهللعنيخيرالجزاء.

 سمًفا لمسادةوأتوجو واالمتناف الوافر، وبالشكر المناقشةرئيس، لجنة أعضاء
 مف تحمَّموه ما عمى والَيَنوات؛الموقرة الَيَفوات، عف والبحث اأُلطروحة، قراءة
خير. لتقويميا،فجزاىـاهللكؿَّ
أسا إلى موصوؿ توالشكر عمى تتممذُت  الذيف عمىييدأذتي وشجعوني يـ،

األستاذالّدكتورصاحبأخصبالذكرمنيـ:الشيخالجميؿ،مواكبةالعمـ،والمعرفة،و
 كاطع الدكتور واألستاذ جناح، صوينت،أبو آؿ مؤيد الّدكتور واألستاذ اهلل، جار

الدكتورجاسـمحمَّ الدكتورواألستاذ الّدكتورعميجميؿ،واألستاذ واألستاذ دعبد،
جبر، عالء الدكتور واألستاذ القريشي، صالح واألستاذ ماضي،الدكتور سامي

العك منديؿ حسف الدكتور واألستاذ مبارؾ، رضا محّمد الدكتور يمي،واألستاذ
واألستاذةالدكتورةخديجةزبار.

إلىزوجيالعزيز،وأوالديالذيفتحمَّمواالكثيرفيوأجمؿعباراتالشكر،والثناء
سبيؿإنجازىذاالعمؿ.

حسبيو مجتيدة؛إأخيرًا استطاعتي، قدر جيديعمى وسأبذؿ خالصالنية،
لبموغماُيرضياهللتعالى،ومفاهللالتوفيؽ،وبواستعيف.


 
 الباحثة
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 :أوال: الحجاج

ه حاججُته: ٌَُقالُ الحجاج في المغة: "   ة   ِحجاجا   أُحاجُّ  غلبُته أَي َحججُته حتَّى وُمحاجَّ

ت ٔخًع    بها أَدلٌتُ  الَِّتً بالُحجج دَّ دٌح،: انح  ّ ِٔحداٌج، ح  ت   ٔحاخَّ : ٔحداخا   ، ي حاخَّ

تَ  دَّ  .  (ُ)"  ََاصعّ انح 

ا:  أٌما اصطالحن

، كاجتماعي، كعقمي، الغرضي منو: إقناع ناقد معقكؿ  فالحجاج: "نشاطه كالميٌّ

(reasonable critic( بمقبكلية كٍجية نظر )standpoint عف طريؽ تقديـ كككبة )

رة، أك الميفنَّدة لمقضية الميعبَّر عنيا في كً    .(ِ)ٍجية النظر"مف القضايا المبرَّ

ًْٔ ،تدَّ ت نهح  عهى ثالثت ًَارج تٕاصهٍّ  نحداج عًال تٕاصهٍا؛ نزا َحصم ٌ عّذ ا
(3)

:   

ًٕرج انزي تكٌٕ ف1ٍّ ّدت: ْٕٔ األَ  ًٕرج انٕصهً نهح  ت دَّ ت نهح  انٕظٍفت انتٕاصهٍّ  ـ األَ 

ًّ انًستقم انزي تًتاص عاٌصال، ٔظٍفت  بٕصهٓا  ُاصشِفت عايم يعايهت انبُاء االستذالن

دَّ   تدشٌذِ ٌٔقع ت ت دشد يٍ انفعانٍّت انخطابٍّت َحٕ بٍُت دالنٍّت يدشدةٔصال تايا، فانح 

انٕظائف انخطابٍّت(؛ نهًخاِطب)انًتكهى(،  )يحٕ :بطشٌقتٍٍ، ًْا انفعانٍت يٍ ْزِ

 بٓزِ ٔت ستبذل أسًاء انضًائش،، ٔاإلشاسة أسًاء :يثمٔنهًخاطَب) انًستًع(، 

 عٍ تغًُ نهًخاِطب، ٔانًخاطَب  ٔأٔصاف أسًاء، ٔانًقايٍّت ،انسٍاقٍّت األسًاء

 انًعاًَ انًضًشة(؛  نٕخٕد ٔ)اظٓاس ،ٔيقاو سٍاق، أي إنى انشخٕع إنى  انحاخت

 بٓا.  انًستذنٍٍ بٍٍ يشتشكت يعاسف

                                      
 . ِِٖ/  ِ: لساف العرب (ُ)

 ُُ( نظرية نسقية في الحجاج، المقاربة الذريعية ػ الجدلية : (ِ
 .  ِّػِِ، َُػ  ٔ كالحجاج: ،التكاصؿ ، وٖٙ٘ـٕ٘٘: والمٌزان ،اللسان: ٌنظر  (ّ
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ٌجة: كىك األينمكذج الذم تككف فيوِ ة الكظيفة التكاصميٌ  ػ األينمكذج االيصالي لمحي

ا يتكجو بو ة فعال استدالليٌ جَّ ألنو يجعؿ مف الحي  ايصاؿ؛ كظيفة ةجَّ لمحي 

ٌجة يتعمؽ بػ:         السامعالمخاطىب)إلى  (المتكمـالمخاًطب) (، فيذا األنمكذج مف الحي

ة جَّ ة الحي ا، كيظير تميز قصديٌ ا متميزن فعال قصديٌ  عدٌ تي  ) المخاًطب(؛ كذلؾ  ألٌنيا

 :المكجية في أمرييف

   .ة عف المغةالقصديٌ عدـ انفكاؾ األكؿ:  

   .ةتراتب القصديٌ  الثاني:  

مستندا في ذلؾ إلى نظرية األفعاؿ المغكٌية، فتككف نتيجة ليذا االنشغاؿ الكاقؼ عند    

   المخاًطب، جعؿ الحجاج، بنية داللٌية مكجية.

ٌجة: كىك األينمكذج الذم تككف فيوّ ة الكظيفة التكاصميٌ  ػ األينمكذج االتصالي لمحي

                 (،المتكمـالمخاًطب) مشتركا بيف فعالألٌنيا  اتصاؿ، ة كظيفةجَّ لمحي 

فيركز  في المخاطىب،  كتقكيـ  المخاًطب، ا بيف تكجيو جامعن  (المستمعالمخاطىب )ك 

ا أىمية التزاكج  في  عالقة التفاعؿ الخطابي بيف المخاًطب، كالمخاطىب،  مسكغن

تماع(، كالسياؽ كدكر الممارسة الحية التي  تكرث القصد، كالكظيفة )التكمـ، كاالس

ٌجة بنية مجازية، كخمقية يتسع معيا العمؿ، كالعقؿ،  مستندا في ذلؾ إلى نظرية  الحي

ٌف ثمرة الفعؿ المشترؾ في الفعالٌية الخطابٌية بيف المخاًطب،  الحكار مع تطكيرىا، كا 
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تمع فييا التكجيو المقترف كالمخاطىب، ىك: إحياء الحجاج، كجعمو بنٌية تداكلٌية يج

 باالفعاؿ الكالمٌية، كالتقكيـ المقترف باالخالؽ.

 لـ ادرس مفيكـ الحجاج تفصيال؛ لكثرة الدراسات في ىذا الجانب.

 

 ي القرنين السادس، والسابعكتب األمالي الّنحوّية فعرض  ثانًيا: 
 ، ويتضّمن:اليجريين

  األمالي:  مفيوم 
، كىي: أقكاؿ، (ُ)أيغنية، كأيحجية، كأيمسية أيممية عمى كزفاألمالي جمع 

كاإلمالء: مصدر أممى. قاؿ الٌراغب  ،(ّ)، أك جمع إمالء(ِ)كممخصات
أممى الكتابى عمى الكيٌتاب، " ، ك(ْ) "أمميتي الكتاب أيمميو إمالءن " :ىػ(َِٓ)األصفيانيٌ 

َوَقالُوا أََساِطٌُر  چ نحك قكلو تعالى: ،(ٓ) "أكالدرس عمى الطالب: ألقاه عميو فكتب

ِه ُبْكَرًة َوأَِصٌلً  ٌْ ًَ ُتْملَى َعلَ لٌَِن اْكَتَتَبَها َفِه كيرتبط معنى اإلمالء  ،(ٔ) چاألَوَّ
 . (ٖ)كقكاعد المغة العربٌية ،كاإلقناع ،(ٕ)باإلمداد

                                      

 ) مقٌدمة المحقؽ(: ل. أمالي اليزيدم :ينظر (ُ
 .  ّ:ُِِٓ: معجـ المغة العربية المعاصر :ينظر (ِ
 .َُٔ: ُ: ينظر: كشؼ الظنكف (ّ
 . ٕٕٔ :مفردات ألفاظ القرآف (ْ
 .َّٓ: ٓ: معجـ متف المغة ، كينظر:ٕٗ: ّ: عة عمـك المغة العربيةك مكس (ٓ
 .ٓسكرة الفرقاف: اآلية:  (ٔ
 .ٕٕٔ :مفردات ألفاظ القرآف ينظر: (ٕ
 . ٕٓ :معجـ المعانيينظر:  (ٖ
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، فىقيًمبى  كأىمممتي " كاإلمالء، كاإلمالؿ لغتاف، يقاؿ: ،(ُ)أصؿ اإلمالء: إمالؿه
اٍلكاًتب إمالال أىٍلقىيتيوي عميو، كأىمميتوي عميو إمالءن، كاألكلى لغةي الحجاز، اٍلكتاب عمى 

، كقىيس ، كالثٌانيةي لغةي بني تميـو كجاء الكتابي العزيزي بيما، نحك قكلو  ،(ِ)" كبني أىسدو

ؽ  چ تعالى: مىٍيًو اٍلحى ٍلييٍمًمًؿ الًَّذم عى هِ  چ، كقكلو تعالى: (ّ) چكى ٌْ ًَ ُتْملَى َعلَ ُبْكَرة   َفِه

 .  (ْ) چَوأَِصٌال
عمى ىيئة جمسات نقاش، كحكار  ،(ٓ)ظيرت كتب األمالي نياٌية القرف الثاني

في مكاف معمـك  في المسجد، أك في دار العالـ، أك الشيخ في  أياـ  عقدتي  تكان
نشاد أشعار العرب، كشرح  معينة مف األيسبكع، كيتـ فييا تفسير ألفاظ القرآف الكريـ، كا 
المفردات الغريبة الكاردة فييا، كسرد ما يتضٌمنو الٌنٌص مف أخبار تأريخٌية، كالتطرؽ 

 .(ٔ)كالبالغة، كالنقد الكاردة فييا حك، كالصرؼ،إلى مسائؿ الخالؼ، كالجدؿ في النٌ 
فيي مجمكعة مف المكضكعات، كالحقائؽ العممية طرحيا العمماء، أك الشيكخ 
عمى أسماع  طالبيـ بإعداد مسبؽ، أك مف غير إعداد، فيقي دىا الٌطالب في دفاترىـ، 

ا مف لكانن كقد يمقييا مف ينكب عف العالـ، أك بحضكر الشيخ في المجمس، تضٌمنت أ
 .(ٕ)العمـك المغكٌيو، مثؿ: األدب، كالمغة، كالتاريخ، كالجغرافٌية، كغيرىا

 

                                      

 . ْْٕالمغرب في ترتيب المعرب:، ك ُْٓ:دة الكتابعمٌ  ينظر: (ُ
 .َٖٓ: ِالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  (ِ
 .ِِٖ سكرة البقرة: اآلية: (ّ
 . ٓ : اآلية:الفرقافسكرة  (ْ
 .ََِ )بحث(: ،كقيمتيا العممية ،ثار الدارسيفآ كالمجالس في  ،ماليينظر: األ (ٓ
 .ََِ المصدر نفسو: :ينظر (ٔ
 . ٕٗ: ّ: عمـك المغة العربيةعة ك مكسك ، ُٔ:معجـ المصطمحات في المغة كاألدب ينظر: (ٕ
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سكاء أيمميت عمى طمبة الًعمـ، أـ بيف أصحابو، الغاية منيا: الحصكؿ عمى  كاألمالي
إلى  المعمكمات، كحسـ مسائؿ الخالؼ، كالجدؿ بيف العمماء، كتقديـ األدلة المقنعة، 

 .(ُ)ا في اإلمتاع، كالمؤانسةجانب المتعة كم
 .(ِ)عيٌدت األمالي فيما مضى مف الزمف أعمى مرتبة مف مراتب التعمـ

، أك في عٌدة "    ـي في مجمسو إٌف األمالي أعمى مراتب التعميـ، ككيفيتيا أف ييممي العال
مجالس تيعقدي لو في الجامع، أك المدرسة عمى طمبة العمـ ماتكصؿ إليو في بحكثو، 

 ط اآلتي:، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ (ّ) "كتحٌرياتو، فتكتب عنو

 
 

ة تمقى عمى مسامع طمبة العمـ بإعدادو فاألمالي، كالمجالس حمقات عممية نقاشيٌ 
القراطيس، مكضكعاتيا متنكعة تتضٌمف  يدىا الطمبة فيقك غير مسبؽو، فيمسبؽ، أ

ا تاريخٌية، أـ العمـك جميعيا سكاء أكانت عمكما لغكٌية، مثؿ: المغة، كاألدب، أـ عمكمن 
                                                                                                                                                                   جغرافٌية، كغيرىا. غايتيا األساسٌية التعمـ، كالكقكؼ عمى مسائؿ الخالؼ،                                                         

كالجداؿ بيف العمماء، كتقديـ األدلة المقنعة؛ إلنياء الخالؼ في المسائؿ، كالسيٌما 

                                      

 ُٗٗ)بحث(:  ،ثار الدارسيف كقيمتيا العمميةآ مالي كالمجالس في : األرينظ (ُ
 .ُُٕ :ينظر: ألفاظ الحياة الثقافٌية في مؤلفات أبي حٌياف التكحيدم (ِ
 .ُِ: ُ: أمالي الطكسي (ّ

 األمالً 

ٌّة الحلقة   النقاش

 العلم طلبة 
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المغكٌية منيا، كاألمالي، كالمجالس تتطمب عٌدة عناصر حٌتى تكتمؿ الحمقة النقاشٌية، 
 ط اآلتي:أك التعميمٌية، نمثميا بالمخطٌ 

 
 

اب األمالي ال يعتمدكف عمى الحفظ، كالذاكرة في أمالييـ فحسب، ككاف  أصح
كيمكف الترميز ألىـ المصادر التي  ،(ُ)بؿ اعتمدكا عمى السماع، كقراءة كتب التراث

 ط اآلتي:  اعتمدىا أصحاب األمالي  بالمخطٌ 

 
                                      

 .ََِ)بحث(: ، ثار الدارسيف كقيمتيا العمميةآكالمجالس في  ،ماليينظر: األ (ُ

العالم، أو 
 الشٌخ

المادة 
 العلمٌة

 طلبة العلم

القراطٌس، 
 و المحابر

 الزمان

 المكان 

الحفظ، 
 والذاكرة

 كتب التراث السماع
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   :الفرق بين األمالي، والمجالس في التسّمية 
اختمؼ العمماء فيما بينيـ بشأف لفظتي األمالي، كالمجالس مف حيث التسٌمية، 

فاألمالي ىي:  ،(ُ)ى كاحدفمنيـ مف قاؿ: إٌنيما مف األلفاظ المترادفة، أم لفظيف لمعنن 
، (ِ)مجمكعة مف المحاضرات يمقييا العمماء عمى طمبتيـ في مجمس، أك مجالس

 .( ّ)"كالمكسـ ادم، كالمجمع، كالمشيد،لنالمحًفؿ، كا " عيرٍّؼ، بأنو:  فالمجمس
في أف المجالس عبارة عف تسجيؿ  (المجالس) تختمؼ عف "قاؿ األمالي: بعضيـ   

كامؿ لكٌؿ ما يحدث فييا مما يمقيو الشيخ، كما يسألو الطالب، كيجيب بو الشيخ، 
 كما تختمؼ عنيا كذلؾ في أف الشيخ يمقي حقائقو في المجمس مف غير إعداد 

المجالس قد تمتاز عف األمالي أحياننا بتدكيف كٌؿ ما  " كبعضيـ قاؿ: ،(ْ) " مسبؽ
يجرم في مجمس اإلمالء مف مسائؿ تحدث في أثنائو مضافنا إلى ما ييمميو الشيخ، 

 .  (ٓ) " أما األمالي، فتقتصر عمى إمالء الٌشيخ
ا أٌف المجالس تسجيؿ كامؿ لكٌؿ ما يمقيو الشيخ، يتضح مف القكؿ المذككر آنفن 

أك العالـ عمى مسامع طمبة العمـ، كيككف شرحو لمحقائؽ، كاإلجابة عف األسئمة مف 
 غير إعداد مسبؽ. 

ٌف االختالؼ بيف الباحثيف في التفريؽ بيف معنى الكممتيف )األما لي، كا 
دار في تمؾ المجالس،  مف كتب التراث مما إلينا نيًقؿى كالمجالس( كاف عمى كفؽ ما 

ي ف الرساميفمف دكف الرجكع  إلى الكتب أنفسيا،  فييشبو عمميـ بعمؿ  أك األمالي
                                      

 .ُٗٗ، )بحث(: ثار الدارسيف كقيمتيا العمميةآكالمجالس في  ،ماليينظر: األ (ُ
 .ُِ: ُ: أمالي الطكسيينظر:  (ِ
 .ُّٖ :األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة(ّ
)أطركحة  ،حكٌيةالحجاج في المجالس النٌ ، كينظر: ُٔ:معجـ المصطمحات في المغة كاألدب (ْ

 . ِٔ:دكتكراه(
 . ِٕ: ) أطركحة دكتكراه( ،حكٌيةالحجاج في المجالس النٌ  (ٓ
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التفاصيؿ الدقيقة الصغيرة في لكحتو في أثناء  رسـ صكرىـ، فمنيـ مف ييتـ برسـ
الكبيرة مف  بارزةالرسـ  إلى جانب التفاصيؿ الكبيرة، كمنيـ مف ييتـ برسـ  األجزاء ال

 .   (ُ)ىتماـ بالتفاصيؿ الصغيرةدكف اال
كبعضيـ ذكر أٌف ال فرؽ بيف عنكاني: )األمالي، كالمجالس(، فطمبة العمـ كانكا 

المحابر، يحسنكف  يجمسكف متحمقيف حكؿ عممائيـ، كبأيدييـ القراطيس، كأماميـ
ًمعى  يدكف ما يجرم عمى لساف العمماء الثقات،االستماع، كيق ت ىذه األمالي فإذا جي

صٌدرت في شكؿ كتاب، ككانت إما أف تيعرىض عمى العالـ نفسو، أك يقـك عمى 
.(2)مراجعتيا بعض النابييف مف طمبتو الذيف يقكمكف بدكرىـ بركايتيا منسكبةن إليو  

 
 :أشير كتب األمالي 

 :(ّ)كتب األمالي متعددة  أشيرىا
المعارؼ في القاىرة،   ار ىػػ(. طيًبعت في دُِٗمجالس ثعمب، أك أماليو)ت  -1

 ـ(.ُٗٔٗكالثالثة سنة) ـ(،َُٔٗ(،كالثانية سنة)ُْٖٗ)األكلى سنة الطبعة
في مطبعة جمعية دائرة المعارؼ، حيدر  طيًبعتىػ(، َُّأمالي اليزيدٌم)ت  -2

ـ(، كالثانية ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٗاليند الطبعة: األكلى، سنة)  -آباد الدكف 
 ـ(.َُِْفي األردف سنة )

  ىػ(، كسنةُِّطيًبعت في القاىرة)سنة  ىػ(،ّّٕجٌي)تأمالي الزجا -3
 ـ(.ُٕٖٗػ ػىػ َُْٕ، سنة) ىػ(، كفي بيركت ُِّٖ)

                                      

 .ََِ ، )بحث(:كقيمتيا العممية ،ثار الدارسيفآ كالمجالس في  ،ينظر: األمالي (ُ
 .ِٕٕ :مناىج التأليؼ عند العربك  ،َُٔ: ُ:كشؼ الظنكف ينظر: (ِ
 .ّٖ: ُ)مقٌدمة المحقؽ(:  ،أمالي ابف الحاجب ينظر: (ّ
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الطبعة األكلى في مطبعة  ىػ(، طيًبعت عدة مرات.ّٔٓأمالي القالٌي)ت  -4
دار الكتب المصرية، ىػ(، كالطبعة الثانية في ُِِّبكالؽ في القاىرة سنة) 

 ـ(.ُٕٓٗالثالثة في القاىرة سنة ) ـ(، كالطبعةُِٔٗ -ىػ  ُّْْسنة)
 ـ(.ُٓٗٗفي بيركت سنة)  طيًبعتىػ(، ُِْأمالي المرزكقٌي ) -5
ىػ (، كفي  ُّّٕفي القاىرة  سنة)  طيًبعتىػ(، ّْٔأمالي المرتضى)ت -6

 .  ىػ( ُّٕٖبيركت سنة) 
مكتبة الخانجي في القاىرة،  في طيًبعتىػ(، ِْٓأمالي ابف الٌشجرٌم )ت -7

ػ ػىػ ُّْٓ، كالثانية، سنة)(ـُُٗٗػػىػ ُُّْسنة)بعة األكلى، الط
 ـ(. َُِْ

في مطبعة السعادة في القاىرة، سنة          طيًبعت ىػ(، ُٖٓأمالي الس ييمي)ت -8
 ـ(.َُٕٗ)

 ىػ(، أكؿ كتاب أيممي في عمـ الٌنحك خاصة،ْٔٔأمالي ابف الحاجب ) -9
 (.ـ ُٖٗٗ ػػىػ  َُْٗفي عماف، كبيركت ، سنة )  طيًبعت

متازت اتب الثالثة األخيرة ىي مكضكع ىذه الٌدراسة؛ ذلؾ ألف ىذه الكالكتب 
ثير في ا لغكٌيا يرمي إلى التأمتياز؛ كألنو يحقؽ منجزن اا با حجاجين بككنيا خطابن 

ٌف  في ىذه الحقبة مٌثمكا حمقة الكصؿ بيف  صحاب األماليأالمخاطىب، كالسيٌما كا 
المتقدميف مف عمماء الٌنحك، كالمتأخريف منيـ؛ لقرب جيميـ مف المنابع األكلى 
بالتمٌقي، كالمشافية، كيمكف الترميز إلى أشير كتب األمالي بحسب الزمف،  كعمى 

 النحك اآلتي:
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 :منيج كتب األمالي 
نٌ ؛ ألنيا كيتب األمالي تختمؼ في منيجيا ا كيًتبت بعد ملـ تيكتب في عاميا، كا 

 أعكاـ مف إمالئيا، كالقاسـ المشترؾ بينيا ىك:
، كأحاديث نبكٌية ػػػ كىي قميمةػػػ، التي تنكعت بيف: آيات قرآنٌية، الشكاىد 

جاءت؛ لتعزز ما  شكاىدلقكؿ مف كالـ العرب، كىذه الكنصكص شعرٌية، كمأثكر ا
ثبات داللة المعاني التيلمسائؿ المغك مف معمكمات، كتأكيد صحة ا نويعرضك    ٌية، كا 
 .       (ُ)شرحكىا

اختمؼ العمماء، أك الشيكخ في منيج عرض المسائؿ المغكٌية، فيناؾ مف يكتفي 
بذكر مكطف الشاىد مف دكف شرح تفصيمي، عمى نحك ما نجد  في أمالي، أك 

ىػ(، كأبي عمي ّّٕىػ(، كالزجاجٌي)تَُّىػػ(، كاليزيدٌم)ت ُِٗمجالس ثعمب)ت 
ه إلى سرد تعريؼو ىػ(، كىناؾ مف ال يكتفي بذلؾ، بؿ يتجاكز ّٔٓالقالٌي)ت 

                                      

 .َِٗ ، )بحث(:كقيمتيا العممية ،ثار الدارسيفآ كالمجالس في ،مالياألينظر: (ُ

:  فً القرن الخامس للهجرة
،  وأمالً  ًّ أمالً المرزوق

 .  المرتضى

:  فً القرن الرابع للهجرة
أمالً الٌزٌدّي، وأمالً 
 ًّ ، وأمالً القال ًّ  .الزجاج

: فً القرن الثالث للهجرة
 .مجالس ثعلب، أو أمالٌه

أمالً : فً القرن السابع للهجرة
 .ابن الحاجب

فً القرن السادس 
أمالً ابن : للهجرة

الشجري، وأمالً 
 ًّ هٌل  .السُّ
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لممصطمحات الغريبة، كشرح الكثير مف القكاعد  الٌنحكٌية، كذكر  آراء العمماء فييا، 
ىػ(، كالس ييمي ِْٓا في آمالي ابف الٌشجرٌم)تكترجيح بعضيا عمى بعض كم

 . (ُ) ىػ(ْٔٔىػ(، كابف الحاًجب)ُٖٓاألندلسٌي)ت
الٌنحكٌية، كاختالفيـ في  أصحاب األمالي والمخطط اآلتي يبيف أكجو تشاب

 المنيج المتبع في أمالييـ:
 

 
 

 والسابع  أصحاب األمالي الّنحوّية في القرنين السادسثالثًا:  
 .اليجريين

 ىـ(:542أــ ابن الّشجرّي )ت
 مولده ونشأتو:  

بف محمَّد بف عمي بف عبد اهلل ىك أبك الٌسعادات ىبة اهلل بف عمي ابف الٌشجرٌم: 
خمسيف، ، العمكم الحسيني البغدادٌم، المعركؼ بابف الٌشجرٌم، كلد عاـ بف حمزة

                                      

 .  ََِ ، )بحث(:كقيمتيا العممية ،ثار الدارسيفآ كالمجالس في ،مالياألينظر: (ُ

أوجه االختالف بٌن  أصحاب 
 كتب األمالً فً منهجهم

طرٌقة عرض المسائل 
ٌّة  .  اللغو

تعزٌز مسائل الخالف  
 .بذكر آراء العلماء

ذكر زمان اإلمالء، 
 .ومكانه

أوجه التشابة بٌن  أصحاب كتب 
 األمالً فً  منهجهم

محاضرات أُلقٌت على 
 .طلبة العلم

الشواهد تنوعت بٌن  آٌات 
ٌّة،  قرآنٌة، وأحادٌث  نبو
ٌّة، ومؤثور  ونصوص شعر

 .القول
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إليو ا، فانتيت لميجرة، المغكٌم، كالٌنحكٌم المعركؼ، أقرأ الٌنحك سبعيف عامن  كأربعمئة
 .(ِ)أيامو ا*مدركن ىػ(َْٓ)تا البف الجكاليقيٌ . كاف معاصرن (ُ)رياسة عمـ الٌنحك

ابف الٌشجرٌم شيخ كقتو في معرفة الٌنحك، " ىػ(*:ّْٔقاؿ عنو ابف الٌنٌجار)ت 
 . (ّ) "دٌرس األدب طكؿ عمره، ككىثيرى تالمذتو، كطاؿ عمره، ككاف حسف الخمؽ

يتو أيطمقت مف كالدتو، تو بابف الٌشجرٌم، فقيؿ: إٌف تسمتعددت اآلراء بشأف تسمي
 . (ْ)كقيؿ: نسبة إلى الٌشجرة التي كانت في بيتو التي ال مثيؿ ليا في البمد

كشجرة قرية مف أعماؿ المدينة، كشجرة اسـ رجؿ، " ىػ(: ُٖٔقاؿ ابف خمكاف)ت
كقد تسٌمت بو العرب، كمف بعدىا، كقد انتسبت إليو خمؽ كثيرة مف العمماء، كال أدرم 
إلى مف يينسب الشريؼ المذككر ىؿ نسبتو إلى القرية، أىك إلى أحد أجداده كاف اسمو 

 . (ٓ) "في دارىـ شجرة ليس في البصرة مثمياشجرة قمت: قىاؿ بعضيـ: إنو كانت 

                                      

العبر في ك  ،ُِّ: ْ :تيذيب األسماء كالمغاتك  ،ُِٕٓ: ِ :: كشؼ الظنكفترجمتو نظرت (ُ
النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر ، ك ِِّ: ُِ :البداية كالنيايةك  ،ّْٔ: ِ:خبر مف غبر

 . َٓٓ: ِ:ىدية العارفيف، ك ُِٖ: ٓ: كالقاىرة
 . ّّٓ: ٕابف الجكاليقي: العالمة المغكم الٌنحكم.  ينظر: األعالـ :( *
 .ّٕٓ: ّ: ينظر: أنباء الركاة عمى انباء النحاة (ِ
كميحٌدث الًعراؽ، كمؤلؼ ابف الٌنٌجار محٌمد بف محمكد بف حسف البغدادم، اإلماـ، كالحافظ،  (* 

نن واألَحكام(،كتاب: القمر المينير في المسند الكبير،       وكتاب وكتاب )كنز اإلمام فً السُّ

 ، ككتاب) عييكف الفكائد(، كغير ذلؾ.وكتاب )الُمإتلف والمختلِف(الُمّتفق والمفترق(، )
 .ُّْ ػػػُُّ :ِّعالـ النبالء :أ سيرينظر: 

 .ُٓٗ: َِ :سير أعالـ النبالء (ّ
 .َّٗػػػ ّٖٗ :ّ :ينظر: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ (ْ
 .ُٕٕ: ِٕ: الكافي بالكفيات (ٓ
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ا في عمـك العربية ا، كمؤلفن ا في أشعار العرب، كأياميا، كأديبن ا، كعالمن كاف شاعرن 
ٌف  ،المغة، كالسيٌما أىؿ كآدابيا، لو مكانة مرمكقة، ك رفيعة  لدل السمطاف، ك جميرة كا 

نسبو  يرجع إلى الدكحة العمكٌية، فكاف في خمقو، كعممو، كمكانتو العممٌية أقرب إلى 
كاف بيتو منتجع ىػ(، ك ّٔٓىػ( منو إلى أبي عمي القالٌي)تّْٔالشريؼ المرتضى)ت

طالبي العمـ، كمقصد المتأدبيف، كمنتدل الفضؿ، كدكحة العمـ، كقد أعدَّ نفسو إعدادنا 
 .(ُ)طمبتو في مجالسو بحيث يبدك عميو التركيز، كالجدٌيةعمميًّا قبؿ مكاجية 

ًسف البياف، كاإلفياـ كيًصؼى بفصاحة المساف، ك حالكة الكالـ، ك حي
(ِ). 

 : *ىػ(ٕٕٓقاؿ عنو الكماؿ عبد الرَّحمف بف محمَّد أبك البركات األىٍنبارٌم)ت
شيخنا أىبك السَّعادات كاف فريد عصره، ككحيد دىره في عمـ النَّحك، أنحى مف رأينا، "

ـٌ المعرفة بالٌمغة،  ٌذاقيـ، كأىكابرىـ، كعنو أخذت النَّحك، ككاف تا كآخر مف شاىدنا مف حي
األمالي، كىك  ، كصٌنؼ، كأممى كتاب**ىػ(ْٖٕت)أخذ عف أىبي المعمَّر بف طباطبا

، ال يكاد  كتاب نفيس يشتمؿ عمى ا، حمك الكالـ، كقكرنا، ذا سمتو فنكف، ككاف فصيحن
 .(ّ) "يتكمـ في مجمسو بكممة إاٌل كتتضٌمف أدب نفس، أىك أىدب درس

                                      

 .ِِّػػػُِّ، كمناىج التأليؼ عند  العمماء العرب:ُٕٓػػػُْٕ: ِٕ :الكافي بالكفيات ينظر: (ُ
 :ٔ:أبناء الزمافكفيات األعياف كأنباء ، ك ّٕٓػػػػ ّٔٓ: ّ:نباء النحاةأينظر: أنباء الركاة عمى  (ِ

ْٔ . 
، نزىة األلباء في طبقات األدباء* أبك البركات األنبارم، اإلماـ الحافظ المغكم، صاحب كتاب  

 .   كالبياف في غريب إعراب القرآف
ا  ، كاف عالمن كالسؤدد ،أىؿ األدب، مف الشريؼ أبك المعمر يحيى بف طباطبا العمكم **

نزىة . ينظر: ، أخذ عنو ابف الٌشجرمٌ الطالبيف في كقتوإليو انتيت معرفة نسب بالشعر، 
 .  ِٗٔ: األلباء في طبقات األدباء

 .ُٔٗػػػُٓٗ: َِ:سير أعالـ النبالء (ّ
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 :(ُ)مؤلفاتو 
 مكتبة الخانجي ا، كأنفسيا. طيًبعىت فياألمالي: كىك أكثر مؤلفاتو شيرةن، كذيكعن  -1

ـ(، كالثانية، سنة ُُٗٗ -ىػ  ُُّْفي القاىرة، الطبعة: األكلى، سنة )
 ـ(. َُِْىػ ػػ ُّْٓ)

مختارات أشعار العرب، كييسٌمى بػ: ديكاف مختارات الشعراء، كعٌرفو المحققكف  -2
طيًبعى  ىػ( طبعة حجرٌية، ثيّـَ َُّٔباسـ: مختارات ابف الٌشجرٌم. طيًبعى في مصر)

(، ُْٕٗىػ، ُّْٗـ(، ثيّـَ أيعيد نشره سنة )ُِٔٗ، ىػُّْْفي القاىرة سنة )
كمف ىذا الكتاب نسخة بخط ابف الٌشجرٌم نفسو، كخطو نسخي نفيس، يجرم 

 عمى نمط خطكط القرف السادس الجٌيدة المضبكطة. 
ىػ(. طيًبعى ُِّالحماسة التي حاكى في تأليفيا حماسة الشاعر أبي تٌماـ)ت  -3

ىػ(، ثيّـَ طيًبعى طبعة أخرل َُّٔىرة سنة )كتاب الحماسة طبعة حجرية في القا
ىػ(، ُّْٓىػ(، كفي حيدر آباد الدكف في اليند سنة )ُِّٔفي القاىرة سنة)

 ـ(.َُٕٗىػ، َُّٗكطيًبعى في دمشؽ  سنة)
 ق(، كىك مف الكتب المفقكدة.َٕشرح المٌية العرب لمشٍَّنفىرم)ت -4
 ىػ(، كىك مف الكتب المفقكدة.ِّٗشرح الممع البف جني )ت  -5
 ىػ(، كىك مف الكتب المفقكدة.ِّٗشرح التصريؼ الممككي البف جني)ت  -6
ىػ( في كتابو الذم سٌماه المعمـ، كىك ََٓ)ت*الرٌد عمى أبي الكـر ابف الٌدباس -7

 مف الكتب المفقكدة .
                                      

 . َٓٓ: ِ:العارفيف ةىديٌ ك  ، ّٔػػػ ّْ: ُ(:مة المحقؽمقدٌ ) ،جرمٌ ينظر: أمالي ابف الشٌ  (ُ
مف كبار أئمة ، ميحمَّد بف يعقكب، النٍَّحكمٌ المبارؾ بف فاخر بف  ،ابف الٌدٌباس، أبك الكـر *

شرح خطبة أدب  كتاب المعٌمـ في النَّحك، ككتاب نحك العرؼ، ككتاب ، مؤلؼ  كالم غة ،العربية
       .ُّٖ: َُ: كفيات المشاىير كاألعالـك  تاريخ اإلسالـينظر:  الكاتب.
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 االنتصار، كىك مف الكتب المفقكدة. -8
ريتر  ما اتفؽ لفظو، كاختمؼ معناه. طبعتو جمعية المستشرقيف األلمانية ليممكت -9

 ـ(.ُِٗٗسنة )
سماعيؿ صائب في إلمغة، محفكظ بمكتبة : كتاب في اكتاب مخطكط عنكانو -11

 (.ِْٗٓنقرة، كيحمؿ ىذا المخطكط رقـ)أ
لـ تكف كثيرة العدد إال أنيا نفيسة القيمة عظيمة القدر خطيرة الشأف " كمؤلفاتو
كالمفقكدة كيمكف الترميز ألىـ كتبو المطبكعة، كالمخطكطة،  ،(ُ)"جميمة األثر

 ط اآلتي:بالمخطٌ 

 
 

 تحقيق كتابو:
د الطناحٌي، كالكتاب مطبكع، أمالي ابف الٌشجرٌم حٌققيا الٌدكتكر محمكد محمَّ 

ـ(، ُِٗٗىػػ ػػػػ ُُّْطبع في مصر بثالثة  أجزاء،  الطبعة األكلى طيًبعىت سنة )
 ط اآلتي:ـ(، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ َُِْىػ ػ ُّْٓكالثانية سنة)

                                      

 اهلل بف الٌشجرٌم، محمكد الطناحٌي، )بحث(.  بةى، ك ِِّ: العرب العمماء التأليؼ عند مناىج (ُ

 المفقودة

ة العرب • ٌّ شرح الم
ْنَفري  .للشَّ

 .شرح اللمع البن جنً•

شرح التصرٌف •
 .الملوكً البن جنً

الرّد على أبً الكرم •
 .ابن الّدباس

 .االنتصار•

 المخطوطة

 

 كتاب فً االلغة•

 المطبوعة 

 .  األمالً•

مختارات أشعار  •
 .  العرب

 .الحماسة•

ما اتفق لفظه واختلف •
 . معناه
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 منيجو المتبع في أماليو:
مجمسنا، نيج كثمانيف  مف أنفس مؤلفات ابف الٌشجرٌم كتاب األمالي، ضـٌ أربعةن 

في أماليو، امتاز بتنكع مكضكعاتو، فيك ال يتقٌيد في  مرتضىفيو نيج الشريؼ ال
ا كامال، بؿ يتصرؼ فيو، ك يستطرد، كينكع، ففي مجمس تفسير القرآف مكضكعو تقيدن 

ـ مجمكعة مف الشكاىد الشعرٌية؛ إليضاح القضايا المغكٌية، ككذلؾ في الكريـ يقدٌ 
مجمس الحديث النبكٌم الشريؼ، كفي مجمس الٌنحك يستشيد بالطرائؼ، كاألخبار، 

فأماليو يفتتحيا كأشعار العرب، كفي الحديث عف الشعر يقؼ عند القضايا المغكٌية، 
باآليات القرآنية، كاألبيات الشعرٌية، ا غالبا بذكر مسائؿ نحكٌية، أك صرفٌية مستشيدن 

فيك في كؿ مكضع يعرض اآلراء المختمفة، كيناقش، كيشرح الكممات الغريبة، ك يبيف 
 . (ُ) اشتقاقيا

                                      

كفيات ك  ،ٓٓ :ُ، )مقٌدمة المحقؽ(: أمالي ابف الحاجبك  ،ُِٔ: ُ:ينظر: كشؼ الظنكف  (ُ
عة عمـك المغة ك مكسك  ،ُْٕ: ِٕ :الكافي بالكفيات، ك ْٓ: ٔ: األعياف كأنباء أبناء الزماف

 .  َٖ: ّ: العربية

أمالً ابن 
 الّشجريّ 

الطبعة 
هــ ــ ٖٔٗٔ)األولى
، الطبعة (م99ٕٔ
هـ ـ ٖ٘ٗٔ)الثانٌة

 (مٕٗٔٓ

حّققها الّدكتور محمد 
 ًّ  محمود الطناح

 ُطِبَعت فً مصر

 ثالثة  أجزاء 
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ا  كىك يميؿ إلى المكضكعات المغكٌية، أكثر مف المكضكعات األدبية فكاف مرتاحن
ا حيف الحديث في المغة، كعمكميا، كليس األمر  كذلؾ  حيف يشرح منسابنا متخصصن

فال يكاد يككف لو منيج  كاضح ، ككاف يىًعد  نفسو  ،قصيدة شعرٌية، أك قضٌية أدبية
اض العمـ، ا، ككاف كافر المعرفة، كفيحسنن  إعدادناقبؿ المجمس الذم يمقيو في أماليو 

 . (ُ)العطٌ ككثير الحفظ، ككاسع اال
يا العديدة البسيطة يغازؿ المغة، كفنكنيا مف نحك، كصرؼ في مكضكعات" نجده:

تنفرد بظاىرة  و، كأمالي(ِ)"ة المجمس الخامس كالسبعيفننا، كالمعقدة أحياننا حٌتى نيايحي
، (ّ)، غير أف ىذه الظاىرة لـ تٌطرد في كٌؿ المجالستميزىا مف األمالي األخرل

 فالمجمس األكؿ إلى المجمس السابع يفتقد إلى تأريخ األمالي.
لو يكـ السبت مستيٌؿ   خبالمجمس الثامف الذم أرٌ  بدأتأما كتابة التأريخ فقد 

شير جمادل األكلى، مف سنة أربع كعشريف كخمسمئة، كالمجمس التاسع كاف يـك 
كالعشريف  ينالمجمس العاشر يـك السبت الثا خف الشير نفسو، كأرٌ السبت في الثامف م
خ ـ يؤرٌ فسو، كلالمجمس الحادم عشر يكـ السبت في الشير ن خمف الشير نفسو، كأرٌ 

مف شير جيمادل  المجمس الثالث عشر يكـ السبت رابع خعشر، كأرٌ  يلممجمس الثان
المجمس الخامس  خبمو، ثيًـّ أرٌ المجمس الرابع عشر؛ التصالو بما ق خاآلخرة، كلـ يؤرٌ 

مادل اآلخرة، ثيًـّ تتابعت المجالس بعد  عشر يكـ السبت الثامف كالعشريف مف  شير جي
يـك الثالثاء مف شير  خكالعشريف الذم أيرٌ  يسبت، حٌتى المجمس الثانؾ كؿ يـك ذل

جيمادل األكلى، سنة ست كعشريف كخمسمئة، كمعنى ذلؾ أف بيف المجمس الحادم 
فييما عف اإلمالء، ثيّـَ تتابعت  تكقؼكالعشريف، نحك: سنتيف  يشريف، كالثانكالع

                                      

 .َّّ:العرب العمماء مناىج التأليؼ عندينظر:  (ُ
 .َّّالمصدر نفسو:  (ِ
 . ُٖٗ: ُ (:مة المحقؽمقدٌ ) ،جرمٌ أمالي ابف الشٌ  ينظر: (ّ
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 تكقؼ ؼ أسبكعيف، أك ثالثة، كد تتكقالمجالس بعد ذلؾ التاريخ، كؿ يـك ثالثاء، كق
يـك الثالثاء الثالث كالعشريف مف شير  خكالثالثيف، المؤرٌ  ماإلمالء بيف المجمس الحاد

كالثالثيف المؤرٌخ يكـ  يكبيف المجمس الثانشكاؿ، سنة ست كعشريف كخمسمئة، 
المجالس  يكثالثيف كخمسمئة، كلـ يؤرٌخ لباقالسبت ثامف شير ربيع األكؿ، سنة ست 

 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ  ،(ُ)د ذلؾبع
 

 
 

رٌد فعؿو لمف حاكؿ رصد األخطاء في أماليو، قاؿ ابف  (االنتصار : )أٌلؼ كتابو
؛ *لما فرغ ابف الٌشجرٌم مف كتاب األمالي، أتاه ابف الخٌشاب": ىػ(ُٖٔ)تخمكاف

                                      

، ُّٕ، ك ُِٔ، كُُٓ، كَُْ، كٓٗ، كّٖ، كُٕ، كُٖٗ: ُ:جرمٌ أمالي ابف الشٌ  ينظر: (ُ
 .ّٖٔ، كُّْ، كُِٔ، ك َِٕ، كُْٖك

تصانٌفه: )شرح  ه، منهـ( قارئ، ولغوي، امتاز بجمال خطه فً عصر5ٙ٘ابن الخّشاب)(*

ابن هبٌرة فً الّنحو، والمرتجل فً شرح الجمل للزجاجً، والّرد على  مقدمة الوزٌر

، ككفيات  َُٔٓػػػػ ُْٔٗ: ْتنظر ترجمتو: معجـ األدباء: التبرٌزي فً تهذٌب اإلصالح(.
 .َُْػػػ َُِ: ّاألعياف:

 .عدد المجالس فً كتاب األمالً البن الّشجري أربعة وثمانون مجلسا

 :المجالس التً تفتقد  إلى التارٌخ، هً

 .من المجلس األول حّتى المجلس السابع

 .المجلس الثانً عشر

 .المجلس الرابع عشر؛ التصاله بما قبله

من المجلس الثالث والثلثٌن حّتى المجلس 
 .الرابع والثمانٌن

 :عددها

 .واحد وخمسون مجلًسا 

 

 

 :المجالس التً  ذكر فٌها التارٌخ، هً

من المجلس الثامن حّتى المجلس الحادي  
 .عشر

 .المجلس الثالث عشر

من المجلس الخامس عشر حّتى المجلس 
 .الثانً و الثلثٌن

 : عددها

 .ثلثة وعشرون مجلًسا
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كخطأه، فكقؼ ابف الٌشجرٌم  عميو في أماكف مف الكتاب، دَّ فامتنع، فعاداه، كر ليسمعو، 
 .(ُ)"ه، فأٌلؼ كتاب االنتصار في ذلؾدٌ عمى ر 

فابف الخٌشاب عندما طمب مف ابف الٌشجرٌم أف يسمعو أماليو اعتذر، كانصرؼ 
ا ردًّا عمى األمالي  بعد أف عرض كاتبن  ا بعض األخطاء،ا لألمالي راصدن غاضبا، قارئن 

ا عمى الردٍّ يدم  ابف الٌشجرٌم الذم كتب ردًّ  فكقع الٌرٌد في بعض ما ظٌنو خطأ فيو،
 .(ِ)االنتصار  بو كجكه خطأ ابف الخٌشاب، كجعمو في كتاب صغير سٌماه:

 
 مذىبو الّنحوّي:

ا الٌنحكٌية، كالصرفٌية، كعقد ليا ًنيى ابف الٌشجرٌم بالمكضكعات المغكٌية، كالسيمٌ عي 
عٌدة مجالس بمغت ثمانية كعشريف مجمسنا متتابعة ابتداءن مف المجمس الرابع كالثالثيف 

  -عمى سبيؿ المثاؿ -إلى المجمس الثاني كالستيف، في المجمس الرابع كالثالثيف
قؿ إلى عقد تحٌدث عف أقساـ االستفياـ، ثـ انت عف االستخبار، كاالستفياـ، ثيّـَ تحٌدث 

 .(ّ)فصؿ عف األمر، ثيّـَ عقدى فصال آخر عف  النيي
المذىب البصرم، كأٌيد آراءىـ في أماليو، كقد ذكر ذلؾ محٌقؽ  اتبع ابف الٌشجرمٌ 

بصرٌم خالص، كقد قٌكل حجج البصرٌييف، كانتصر ليـ "األمالي في مقٌدمتو قائال: 
ا مف حجج البصرييف في المسائؿ في أكثر مف مكضع مف األمالي، بؿ إف كثيرن 

                                      

 . ُٔٗ: َِ :سير أعالـ النبالء (ُ
كمناىج التأليؼ عند ، ُْٕ:  ِٕ: الكافي بالكفياتك  ،ُِٔ: ُ:كشؼ الظنكف  ينظر: (ِ

 .ِِّالعمماء العرب: 
 .  ِّٗ: العرب العمماء ينظر: مناىج التأليؼ عند (ّ
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ىػ( في كتابو اإلنصاؼ منتزعة مف ٕٕٓالخالفٌية التي أكردىا أبك البركات األنبارٌم)ت
 .(ُ) " كالـ ابف الٌشجرمٌ 
آراء الككفييف،  أكثر مف ي أكثر أحكامو إلى آراء البصرييففإنو يميؿ ف
رأم البصرييف، كالخمسكف يعقده لمحديث عف )التعجب(، ك يرجح  فالمجمس التاسع

(، كيفعؿ الشيء نفسو بترجيح  ، كًبٍئسى ـى كما يعقد المجمس الستيف؛ لمحديث عف )ًنٍع
، كمٌثؿ ابف الٌشجرٌم حمقة الكصؿ بيف المتقدميف (ِ)رأم البصرييف، عمى رأم الككفييف

مف عمماء الٌنحك، كالمتأخريف في القرنيف الخامس كالسادس لميجرة؛ لقرب ىذا الجيؿ 
 .(ّ)ع األكلى بالتمٌقي، كالمشافيةمف المناب

 

 مصادره في أماليو:
ىػ(، كانتيت َُٖ)ت بدأت بذكر إماـ الٌنحاة سيبكيو ومصادره، كمكارده في أمالي

ىػ(، كقد نقؿ الكثير مف اآلراء عف أعالـ المغة، كالٌنحك،  َِٓبالخطيب التٌبريزٌم)ت
 كالمتقٌدميف منيـ.  

آراء البصرييف، ككاف مف شيٌراح كتاب سيبكيو، كأبي عمٌي  كاف يرجح في أماليو
ىػ( َُٖىػ(، حفظ الكثير مف الٌنصكص، كالشكاىد عف سيبكيو)تّٕٕ)ت الفارسيٌ 
ا مف الكتب المفقكد، مثؿ: كتاب كصن ي المطبكع مف ) الكتاب(، كحفظ نصليست ف

كبعض كتب أبي عمٌي  ىػ(،ُِٓاألكسط لألخفش سعيد بف مسعدة)ت
 .      (ْ)ىػ( ٕٕٓ)تمىػ(، كالكاسط ألبي البركات األنبار  ّٕٕتالفارسي)

                                      

 .    ٖ :ُ(:مة المحقؽمقدٌ ، )جرمٌ أمالي ابف الشٌ (ُ
 .  ِّٗ :مناىج التأليؼ عند العربينظر:  (ِ
 .ٖػػػ ٕ: ُ، )مقٌدمة المحقؽ(: جرمٌ مالي ابف الشٌ أ ٌنظر: (ّ
 .  َُػػػػٕ: ُالمصدر نفسو: ينظر:  (ْ
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كنجد أٌف  ابف الٌشجرٌم ال يشير إلى مؤلفي الكتب  في بعض األحياف عند النقؿ 
ىػ( في شرحو لديكاف زىير، كعف ابف ُِٗمنيـ، فقد نقؿ عف ثعمب)ت

األيزىٌية في ىػ( مف كتابو: ُْٓىػ(، كنقؿ فصميف كامميف مف اليركٌم)تِّٗجني)ت
ىػ(، ّْٓ)تيٌ ىػ( في شرحييما لشعر المتنبْٓٓعمـ الحركؼ، كعف ابف فكرجو)ت

ىػ(، ْٖٕىػ( في الكساطة، كالكاحدٌم)تُْٕتكلـ يشر إلى ذلؾ، كعف الجرجانٌي)
 . (ُ)ىػ(َِٓكأبي القاسـ األصفيانٌي)ت

 

  وفاتو:
عف عمرو  كخمسمئة، في شير رمضاف سنة اثنتيف كأربعيفتكًفيى ابف الٌشجرٌم 

 .(ِ) كالتسعيف سنة ز  الثانيناى

 :ىـ(581)تب ـ السُّييميّ 
 مولده، ونشأتو:  

أبك القاسـ عبد الرحٌمف بف الخطيب أبي محمد عبد اهلل بف الخطيب أبي عمر 
أحمد بف أبي الحسف أصبغ بف الحسيف بف سعدكف بف رضكاف بف فتكح الحافظ، 

 الحافظ العمـ، أبك القاسـ الخثعمي الس ييمٌي.  العاٌلمة األندلسٌي، المالقٌي، الٌنحكٌم،
 .(ّ) كلد سنة ثماف، كخمسمئة  في مدينة مالقة

                                      

 .    ٔ: ُالمحقؽ(: مةمقدٌ ) ،جرٌيةينظر: ما لـ ينشر مف األمالي الشٌ  (ُ
 .ُْٕ: ِٕ:الكافي بالكفياتك  ،ُٖٖ: ُُ:تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ :ينظر(ِ
األنؼ في شرح السيرة النبكية الركض ك ،  ٕ: ُ(:مة المحقؽمقدٌ )ييميٌ أمالي السٌ  :ترجمتو نظرت (ّ

الديباج المذىب في معرفة أعياف ك  ،ِٖ: ّ :العبر في خبر مف غبرك  ،ُٗ: ُ :البف ىشاـ
طبقات ك ، ِٕٔ :ٔ :الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستةك ، َْٖ: ُ:عمماء المذىب

 .ُْٕ: ٓ :معجـ المؤلفيف،  ك ُّٖ:معجـ الشعراء العربك  ،ُُٕ:النسابيف
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قيؿ: ليًقبى بالخثعمي بفتح الخاء المكحدة، كسككف الثاء المثمثة، كفتح العيف  
(ُ)الميممة، نسبة إلى قبيمة خثعـ بف أنمار

كليًقبى بالس ييمٌي نسبة إلى قرية في  ،
مالقة، مدينة صغيرة مسكرة،   سرلييؿ، كمرل سي األندلس، تيسٌمى: مربمة قرب مس

، يٌدعي أىميا أف النجـ الميسٌمى سيييالن ييرل مف أعاله؛ لذلؾ  فييا جبؿ منيؼ عاؿو
 . (ِ)سيمٍّي الحافظ الس ييمي بيذا االسـ

الس ييمٌي: بضـ السيف الميممة، كفتح "اتو: ىػ( في كفئُٖقاؿ ابف خمكاف)ت
الياء، كسككف الياء المثناة مف تحتيا، كبعدىا الـ، ىذه النسبة إلى سيييؿ، كىي قرية 
بالقرب مف مالقة، سيمٍّيت باسـ الكككب؛ ألنو ال ييرل في جميع بالد األندلس إال مف 

 .(ّ) "جبؿ مطؿٍّ عمييا
 كيؼَّ بصريه منذ السابعة عشرة مف عمره. مكفكؼ،الس ييمٌي مالكي المذىب،   

 ة،جمع بيف الركاية، كالدراي كشاعرنا، ،كاف عالمنا، حافظنا لمغات، كاآلداب، عارفنا
 . (ْ) كتصٌدر لإلفتاء، كالتدريس، كالحديث

ا بيف ا في ذلؾ، جامعن ا بالعربٌية، كالمغة، كالقراءات، بارعن كاف عالمن " قيؿ عنو:
ا ا بالتفسير، كصناعة الحديث، حافظن ا، عالمن ا، أديبن ا متقدمن نحكين ة، الركاية، كالدراي

ا لمتاريخ، كاسع المعرفة، ا بعمـ الكالـ، كاأليصكؿ، حافظن لمرجاؿ، كاألنساب، عارفن 

                                      

 .  ُْْ: ّ :ينظر: كفيات األعياف (ُ
نكث اليمياف في ك ، ُِٗ :ّ :معجـ البمداف، ك ُُ ، )مقٌدمة المحقؽ(:ييميٌ ينظر: أمالي الس   (ِ

 .    َُٖ :صفة جزيرة األندلس منتخبة مف كتاب الركض المعطارك  ،ُٗٔ :ُ :نكت العمياف
مة مقدٌ )النبكية البف ىشاـ الركض األنؼ في شرح السيرة ينظر:ك  ،ُْْ: ّ :كفيات األعياف (ّ

 .َِػػػُٗ: ُ (:المحقؽ
بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ ك  ،ِِٓ:مطمع األنكار كنزىة البصائر كاألبصار ينظر: (ْ

مكسكعة مكاقؼ ك   ،ِِٓ: ُ :شجرة النكر الزكية في طبقات المالكيةك ، ّٕٔ: ُ :األندلس
 . ُٖٓ: ٕ :السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربية
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ا، صاحب اختراعات، كاستنباطات تصٌدر لإلقراء، كالتدريس، ا ذكين غزير العمـ، نبيين 
أخذ القراءات عف سميماف بف يحيى، كعف أبي منصكر بف الخير، كبىعيدى صيتيو، 

كركل عف ابف العربي، كابف طاىر، كابف الٌطراكة، كعنو ابف الر ندٌم، كابنا حكط اهلل، 
 .(ُ)"كأبك الحسف الغافقٌي،...، كاستيدعي إلى مراكش، كحظي بيا، كدخؿ غرناطة

 مؤلفاتو:
 ات كثيرة، نذكر منيا:لإلماـ الٌسييمٌي ػػ رحمو اهلل ػػ مؤلف

 ـ.َُٕٗاألمالي، طيًبعىت في مطبعة السعادة في القاىرة، سنة  -1
  .كتبو، مطبكع الركض األنيؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ، كىك مف أىـٌ  -2

(، كفي ُُٕٗىػ ػػ ُُّٗـ(، كسنة)ُُْٗىػ ػػ ُِّّفي القاىرة سنة) طيًبعى 
 ـ(.ََِٓػىػ ُِْٔكفي دمشؽ سنة)ـ(،  ُٕٔٗبيركت سنة)

، في تفسير ما اشتمؿ عميو حديث السيرة، لك كالمشركع الرٍّ  الركض األنيؼ، -3
ـ(، كسنة ُُْٗىػ ػػػُِّّكتبو، طيًبعى في القاىرة  سنة ) جؿٍّ كاحتكل، كىك مف أ

 ـ(.َُِٖ)
التعريؼ، كاإلعالـ فيما أيبيـ في القرآف مف األسماء، كاألعالـ، كقد طيًبعى في  -4

 (. ُّٖٗػ ىػ ػػُّٔٓالقاىرة سنة)
ىػ(، كفي ُّٖٗر في الٌنحك. نيًشرى في جامعة قاريكس)بنغازم( سنة )كى نتائج الفً  -5

 ـ(.َُِٖالقاىرة سنة)
كالثانية طيًبعىت في مكة ، *كتاب الفرائض، كشرح آيات الكصية. الطبعة األكلى -6

 ـ(ُٖٓٗىػ ػػػَُْٓالمكٌرمة سنة)
 شرح الجمؿ لمزجاجٌي في الٌنحك.)لـ يتمو( -7

                                      

 . ِِٕ: ُ:طبقات المفسريف لمداككدم (ُ
 ا، كلـ أجد مكاف الطبع، كزمانو.* لـ أحصؿ عمى أية معمكمة عنيا، بحثتي كثيرن 
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تيٍطبىع (.مسألة رؤية  -8  اهلل عٌز كجٌؿ، كالنبي في المناـ. )لـ ي
 . )لـ تيٍطبىع(.( ُ)مسألة الٌسٌر في عكر الٌدٌجاؿ -9

 .*. )لـ تيٍطبىع((ِ)القصيدة العينية -11
كلو غير ىذه الكتب مسائؿ متعددة في النحك، كالحديث، كالفقو، كالتفسير، بمغ  

لغكٌية، كنحكٌية،  األماليالمسائؿ في كتابو ككانت . (ّ)خمس كعشركف مسألة ىاعددي 
ذات صمة باأليمكر الفقيٌية، تتككف مف أسئمة، كأجكبة سألو عنيا الفقيو المحٌدث أبك 

 .(ْ)كمئة  مسألة كفىػ(، مجمكعيا ست كخمسٗٔٓقرقكؿ)تؽ بف اإسح
 

 تحقيق كتابو:    
كجمعيا في كتاب كاحد مطبكع،  ا،نٌ محمد إبراىيـ البأمالي الس ييمٌي حٌققيا 

ط ـ، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ َُٕٗكطبعيا في مطبعة السعادة في القاىرة، سنة 
 اآلتي:
 

                                      

الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية ، ك ُِػػػػ  ُُ )مقٌدمة المحقؽ(:ييميٌ ينظر: أمالي السٌ  (ُ
صفة جزيرة ك  ،ِّٔكالمطرب مف أشعار أىؿ المغرب: ،)مقٌدمة المحقؽ(ِّ: ُ: البف ىشاـ

 .َُٖ :األندلس منتخبة مف كتاب الركض المعطار
 .  ُْٕ: ٓ :ينظر:  معجـ المؤلفيف (ِ
مسألة الٌسٌر في عكر ك  ،كالنبي في المناـ ،مسألة رؤية اهلل عٌز كجؿٌ  *الكتب الثالثة األخيرة: 

التراث أٌنيا مف مؤلفات اإلماـ الس ييمي، كلـ نجد ، ذيًكرت في كتب القصٌدة العٌنٌةو ،الٌدٌجاؿ
 طبعة تنفرد بيا، أك مخطكطة.

 .ُِ ، )مقٌدمة المحقؽ(:ييميٌ ينظر: أمالي السٌ  (ّ
 . ٔٓ:ُ، )مقدٍّمة المحقؽ(:ينظر:أمالي ابف الحاجب (ْ
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 منيجو في أماليو: 
مف اآلراء الٌنحكٌية مف دكف التقي د بآراء مف  الكثيرمنيجو الٌنحكٌم يمتاز بعرض 

 سبقو مف عمماء العربٌية.
 

 مذىبو الّنحوّي:
ا لمنيجو الس ييمٌي يأخذ مف المدرستيف) البصرٌية، ك الككفٌية( ما يراه مناسبن كاف 

د، كالدليؿ عمى ذلؾ: استعمالو مصطمح الممنكع مف الصرؼ البصرٌم،  المتفرٍّ
 كذلؾ عند قكلو:  ؛(ُ)كمصطمح الخفض الككفٌي مف دكف التقييد بمصطمح معيف

الخفض، كالتنكيف؛ لمضارعتو الفعؿ، زعمكا أف االسـ الذم ال ينصرؼ امتنع مف "
ف: مسألة ما ال فاستعمؿ مصطمح الصرؼ، كالخفض؛ كذلؾ في مسألة لو بعنكا

 . (ِ)"سماءينصرؼ مف األ

                                      

 .  ُُْو الٌنحكٌم،)أطركحة دكتكراه(: كمنيج ييميٌ ينظر:اإلماـ السٌ  (ُ
 .  ُٗ: يييمأمالي الس   (ِ

 ًّ هٌل  أمالً السُّ

 جزٌء واحد

 97ُٓٔطبَِعت سنة 
حققها محمد 
 إبراهٌم الّبنا

 ُطبَِعت فً القاهرة
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 مصادره في أماليو:
لكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ، مصادر الس ييمي في أماليو كثيرة منيا: القرآف ا

ىػ( ِٖٓت)ٌف أعظـ شيكخو ابف الطراكة أك  ؿ، كآراء البصرييف، كالككفييف،مأثكر القك ك 
الذم أٌثر في اتجاىو المغكٌم، كالٌنحكٌم، ك قرأ عميو كتاب سيبكيو، كأغمب شيكخو في 

بف مجير ممف أخذ ، مثؿ شيخو أبي مركاف عبد الممؾ الٌنحك مف تالميذ ىذا العالـ
القاسـ ىػ(، ككذلؾ شيخو أبي محمد القاسـ ديحماف، كأبي ِٖٓعف ابف الطراكة) ت

ا في ىػ(، فميس مف الغريب أف نجد الس ييمي متأثرن ُْٓ)ت* عبد الرحمف بف الرٌماؾ
ا مف أصكليا، كيعجب بصاحبيا، كينقؿ مجالسو معو في كتبو كثيرن ىذه المدرسة يردد 
ىػ(، أك ابف َُٕىػ( مع شيخو الخميؿ بف أحمد الفراىيدٌم)تَُٖصنيع سيبكيو)ت

 .(ُ) ىػ( ّٕٕالفارسٌي)تىػ( مع ِّٗجنٌي)ت
 

 وفاتو:
 سنة إحدل كثمانيف، كخمسمئة تكًفيى في السادس، كالعشريف مف شير شعباف

 .(ِ)لميجرة في مدينة مراكش عف عمر ناىز  البضع كالسبعيف سنة
 
 
 

                                                                                                          

. ينظر: يوك يبسأىقرأى كتىاب  ًإماـ النَّحك،، مٌ عبد الرَّحمف بف محمَّدو األيمك  أىبك القىاسـ * ابف الرماؾ: 
 .ُٕٓ: َِ: سير أعالـ النبالء

 . ِٔػػػ  ُٔ:حكمٌ كمذىبو النٌ  ،ييميأبك القاسـ السٌ ينظر:  (ُ
، َُِ: ٔ: مصر كالقاىرةالنجـك الزاىرة في ممكؾ ك ،  ُْْ: ّ :ينظر: كفيات األعياف (ِ

 . ِٕٔ: ٔ :الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة
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 ىـ(:646 تج ــ ابن الحاجب)
 مولده، ونشأتو:

الٌديف أبك عمرك، ب جماؿ عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس الكردٌم، الممقٌ 
، المعركؼ بابف ، الدكينٌي األصؿ، اإلسنائي المكلداألصكلٌي الٌنحكٌم، المقرئ المالكيٌ 

عاـ سبعيف سنا مف صعيد مصر إب الحاجب، مف عمماء العربٌية الكبار، كلد في
سيمٍّيى بابف الحاجب؛ ذلؾ ألف كالده كاف جندٌيا حاجبنا لألمير عٌز كخمسمئة لميجرة. 

ًفظى القرآف الكريـ فييا  منذ الٌديف م كسؾ الصالحٌي، عندما انتقؿ إلى مدينة القاىرة حى
صغره، كدرس عمكـ العربٌية بمختمؼ فنكنيا مف: نحك، كفقو، كأيصكؿ، كأخذ بعض 

ىػ(، كسمع منو التيسير، قرأ بطرؽ َٗٓتالقراءات القرآنية عف شيخو الٌشاطبٌي)
كقرأ بالٌسبع عمى غياث بف فارس أىبي  ىػ(،ٗٗٓتلمبيج عمى أبي الفضؿ الغزنكٌم)ا

سماعيؿ بفٖٗٓتالبكصيرٌم) كسمع مف: ىػ(،َٓٔتالجكد)  ىػ(، كا 
ىػ(، كغيره مف عمماء ُٖٔىػ(، كجماعة، كتفقَّو عمى يدم األبيارٌم )تٔٗٓتياسيف)

ىػ(، كابف البناء، كلـز االشتغاؿ حٌتى برع َٗٓتالعربية، كتأدَّب عمى يدم الشاطبٌي)
 .(ِ)"القريحة حاد صحيح الذىف " ، ككاف: (ُ)في األيصكؿ، كعمـك العربٌية 

عاٌلمة زمانو رئيس أقرانو استخرج ما كىميفى مف ديرًر الفيـ، كمزجى "كيًصؼى بأنو: 
مالؾ،  نحك األلفاظ بنحك المعاني، كأسس قكاعد تمؾ المباني، كتٌفقو عمى مذىب

                                      

 ،ُٔ: ُ)مقٌدمة المحقؽ(: ،أمالي ابف الحاجبك  ،ُِٔ: ُ:: كشؼ الظنكفترجمتو نظرت (ُ
: ُ:غاية النيايةك  ،ٖٔ: ِ:الديباج المذىبك  ،ُٕٔ: ّ :البداية كالنيايةك  ،ِٔػػػػِْك

:  الدارس في تاريخ المدارس، ك ُُٕ: ِ:سانيدف كاألذيؿ التقييد في ركاة السنك  ،َٗٓػػػَٖٓ
ِ :ّ . 

 .ُٕ: ُ :معجـ المطبكعات العربية كالمعربة (ِ
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لـ اىتداء في تمؾ المسالؾ استكطف مصر، ثيّـَ استكطف الشاـ، ثيّـَ رجع إلى اككاف ع
 .(ُ)"مصر، فاستكطنيا

 
 مؤلفاتو: 

 نذكر منيا:  كثيرة مؤلفات البف الحاجب
، طيًبعىت في عماف، األمالي النحكٌية. أكؿ كتاب أيممي في الٌنحك خاصةن  -1

 .(ـ ُٖٗٗ -ىػ  َُْٗ، سنة )كبيركت
ـ(، كطيًبعى في بغداد ُٕٓٗالقاىرة سنة)  اإليضاح في شرح المفصؿ، طيًبعى في -2

 ـ(.ُِٖٗسنة) 
الشافية في عممي التصريؼ، كالخط مف الكتب المشيكرة،  تكالت شركحيا، كمف  -3

ىػ(، ٖٔٔأىميا شرح ابف الحاجب نفسو، كشرح رضي الديف االستراباذم)ت
ىػ(، كقد طيًبعىت مع شركحيا طبعات ْٕٔ)تكشرح فخر الديف الجاربردم

ـ، َُٖٓـ، كطبعة كمكتا سنة َُٖٓمتعددة، منيا: طبعة االستانة سنة 
 ـ(.َُِْىػ ػػ ُّْٓـ(، كفي بيركت سنة)ََُِكطيًبعىت في القاىرة سنة)

م األرب في معرفة كالـ العرب. مخطكطة في مكتبة األحمدية في كافية ذك  -4
 حمب.

تكجد منو عدة نسخ مخطكطة في الجزائر،  فقو.جامع بيف األميات في ال -5
ـ(، ُٖٗٗىػ ػػُُْٗكفاس، كتكنس، طيًبعى في بيركت الطبعة األكلى سنة)

 ـ(. ََِْىػػ ػػ ُِْٓـ( ، كسنة)َََِىػ ػُُِْكالثانية سنة) 
 

                                      

 . ُْٔ: ُ:ينظر: معجـ الشعراء العرب، ك  ٕٖ: ِ: الديباج المذىب (ُ
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. طيًبعى في مصر (ُ)ؤاؿ، كاألمؿ في عممي األيصكؿ، كالجدؿمنتيى الس   -6
 ـ(.ََِٖكطيًبعى في بيركت سنة)ـ(، َُِْىػػ (، كسنة )ُِّٔسنة)

،  كفى ىيئة أبيات شعرية، عددىا ثمانعم ة في نظـ الكافٌيةالكافي -7 كتسعمئة بيتو
 ضٌمنيا مكضكعات الكافية جميعان، تكجد منيا نسخة مخطكطة في مكتبة

 ـ(. َُٖٗىػ ػػػ ََُْ، طيًبعى في العراؽ سنة)(ُْٔ) رقـ األسككلاير
ىػ(،  ُُّٗىػ(، ك)  ُُّٔطيًبعى في بكالؽ سنة)  المنتيي في األصكؿ مختصر -8

 .( ِ)ق(، كغير ذلؾ الكثير مف المؤلفات ُِّٔكفي القاىرة سنة )
 

 تحقيق كتابو:
يقع كتاب أمالي ابف الحاجب في جزأيف، الجزء األكؿ مف الكتاب جاء باسـ: 

 )أمالي ابف الحاجب(، حٌققو الٌدكتكر: فخر صالح سميماف قداره.
الثاني منو، فحمؿ اسـ )األمالي الٌنحكٌية(، حٌققو الٌدكتكر: عدناف أٌما الجزء 

ـ، كيمكف  ُٖٗٗ -ىػ  َُْٗصالح مصطفى.  طيًبعىت في عماف، كبيركت ، سنة
 ط اآلتي:الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 

                                      

حسف المحاضرة في تاريخ مصر ، ك َّ: ُأمالي ابف الحاجب، ) مقدٍّمة المحقؽ(: ينظر: (ُ
 ُْٔ: ُ:معجـ الشعراء العربك ، ٓٓٔػػػػْٓٔ: ُ:ة العارفيفىديٌ ، ك ْٔٓ: ُ:كالقاىرة

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب ، ّْػػػَّ: ُأمالي ابف الحاجب، ) مقدمة المحقؽ(:ينظر:  (ِ
 .  ٖٖ: ِ:الديباج المذىب ،ُٕٔ: ّ :ة كالنيايةالبدايٌ ، ك ُِٔ: ُ :كالفنكف
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 منيجو المتبع في أماليو:
ا  ا مرتبنا في أماليو، فأماليذكر بعضيـ: ال نكاد نممس لو منيجن خمت مف  وكاضحن

المقٌدمة، ك ترتيب األبكاب، ك الفصكؿ، ك كردت مرٌقمة، ك ىك عمؿ المحٌققيف، كضـٌ 
الجزء الثاني رسالتيف لو، رسالة في بعض أحكاـ الحرؼ )لك(، كرسالة أخرل في 

ككانت  بعض أحكاـ العدد)عشرة(، كاتصفت أماليو بأٌنيا آخر المؤلفات في األمالي،
إاٌل ستة كخمسيف إمالء مجيكلة المكاف، ( ُ)مكانوبذكر زماف اإلمالء، ك  تبدأ

 .(ِ)كالزماف
                                      

 . َِٗ ، كَِِ)بحث(: ،كقيمتيا العممية ،ثار الدارسيفآ كالمجالس في  ،مالياأل ينظر: (ُ
 .ْٖ: ُ، )مقدٍّمة المحقؽ(:: أمالي ابف الحاجبينظر (ِ

 أمالً ابن الحاجب  

الجزء الثانً    
حمل اسم األمالً 
الّنحوٌة، حّققه 

عدنان : الّدكتور
 .   صالح مصطفى

الجزء األول  حمل 
اسم أمالً ابن 

، حّققه (الحاجب
فخر : الّدكتور

صالح سلٌمان 
 قداره،

 تقع فً جزأٌن
ُطبَِعت فً عمان، 

 وبٌروت

 -هـ  4ٓ9ٔسنة
 م 989ٔ
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ف خمت مف  ال أكافؽ مف قاؿ: إٌف أمالي ابف الحاجب تفتقر إلى منيج، كا 
ا، فذكر الزماف، ا دقيقن المقدٌمة، كتريب األبكاب، كالفصكؿ، فأماليو كانت مرتبة ترتيبن 

لدقيؽ المتبع في اإلمالء، كالمكاف في بداية كٌؿ مجمس يدؿ  عمى المنيج العممي ا
فتسمسؿ العالـ، أك الشيخ في تفسير اآليات القرآنية، كشرح األحاديث النبكٌية الشريفة، 

يضاح المفردات الغريبة، كاف منيجو معركفن  ا لدل طمبة العمـ كاألبيات الشعرٌية، كا 
ا، عف طريؽ ذكر عنصرم: الزماف، ك المكاف،  كما إٌف  أماليو  لـ تيكتىب في عامي

نٌ   ما كيًتبت بعد أعكاـ، كىذا قد يؤدم إلى إرباؾ في عمؿ الكٌتاب، كمنيجيـ.   كا 
ٌنيا أيمميت في أزمنة، كأمكنة مختمفة، فقد أيمميت في  مدينة دمشؽ  في جامع     كا 

المالكية؛ ألٌف مدة مككثو في دمشؽ شيدت أكج نشاطو العممي، كأممى األمالي عمى 
 .( ُ)قميالن  ةمى في بيت المقدس، كغز مطمبتو في مدينة القاىرة، كأ

ٌف أي  فأيسمكبو في قسـ األمالي  سمكبو مختمؼ في أماليو مف قسـ إلى آخر،كا 
القرآنية يختمؼ عف أيسمكبو في قسـ األمالي عف المفصؿ، ككذلؾ األمالي عمى 

مالء المكضكع أحيانن المقدٍّمة،  تكرار األسئمة التي  ا ألكثر مف مرة؛ كذلؾ بسببكا 
فضال عف ذلؾ كاف يممي في  يكجييا إلى طمبتو في أكقات مختمفة  في  المكضكع،

 . (ِ)مسائؿ متفرقة لـ يجمعيا مكضكع كاحد 
 
 :(ّ)عمى ستة أقساـ، ىي أماليو مقسمةك 

 :كثالثكف  مف القرآف الكريـ، كعددىا تسعة تضٌمف اإلمالء عمى آيات القسم األول
كمئة إمالء، كمنيجو في األمالي القرآنية  مختمؼ مف إمالء إلى آخر، فتارةن  تبدأ 

                                      

 . َٖػػػٕٗ: ّ: عة عمـك المغة العربيةك مكس، ك ٕٓ: ُ: أمالي ابف الحاجب ينظر:(ُ
 .ِْػػػ ُْ: ُ،) مقٌدمة المحقؽ(:ينظر:أمالي ابف الحاجب(ِ
 .َٖػػػٕٗ: ّ: عمـك المغة العربيةعة ك مكس، ك َٓػػػّْ: ُينظر: المصدر نفسو:(ّ
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، أك يكتفي أف يذكرىا كاممة ية التي يريد اإلمالء عمييا، إمااألمالي بذكر اآل
الحديث عنو، كتارةن أخرل يتحدث عف أكثر مف ىذا الجزء  بذكر الجزء الذم يريد
 الذم ذكره مف اآلية. 

ىذه األمالي لـ يقتصر عمى المسائؿ الٌنحكٌية فحسب، بؿ تعٌداىا إلى كفي 
التفسير، كالقراءات السبع، كالكقؼ، كمف المسائؿ الٌنحكٌية التي اىتـ بيا، ككثرت 
في أماليو القرآنية: تعمؽ الجار، كالمجركر، كبياف ما يعكد إليو الضمير، ككضع 

 الظاىر مكضع الضمير.
 :ىػ(ّٖٓ)تمكاضع مف كتاب المفصؿ لمزمخشرمٌ  تضٌمف األمالي الثاني ،

كعددىا ستة كثالثكف كمئة إمالء، كفييا شركح لعبارات المفٌصؿ، أك التعاليؽ، أك 
 اعتراضات عمييا،  أك دفاع عف الزمخشرٌم. 

 :تضٌمف بعض مسائؿ الخالؼ بيف الٌنحكييف، كييعٌد ىذا القسـ أصغر  الثالث
، ككانت مجيكلة التاريخ، كالمكاف.      أقساـ األمالي، إذ بمغ عدد أماليو  ستة  أماؿو

 :كعددىا سبعةىػ(ْٔٔ)تتضٌمف الكافية )المقٌدمة( البف الحاجب الرابع ، 
 كتسعكف إمالء. 

 :تضٌمنت أماليو  أبياتان مف الشعر، كعددىا خمسة كأربعكف  إمالءن.   الخامس 
 :المطمقة، كىي عمى مكضكعات متفرقة، عددىا خمسة عشر  األمالي السادس

كمئتا إمالء، كمكضكعاتيا متفرقة ال رابطة بينيا إال في البحث في الٌنحك، 
 كفمسفتو، كالتعميؿ في كثير مف ظكاىره.

ٌف ك  أكثر أماليو كانت بخط طمبتو، فيك يممي عمييـ، كيكتبكف، كدليؿ ذلؾ في ا 
ان، ك يكتبكف أحيانان  أكؿ اإلمالء، أك كسطو عبارة: قاؿ ممميأكؿ كؿ إمالء يكتبكف: 

قاؿ الشيخ، كيقصدكف بيا ابف الحاجب، كىناؾ بعض اإلمالءات كانت بخط شيخيـ 
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ابف الحاجب،  فقد جاء في اإلمالء  الخامس عشر مف قسـ األمالي عمى األبيات: 
 :(ُ)"كسئؿ في كرقة عف إعراب قكؿ الشاعر

 *أف يصكب سحابيا لبيف منعج              إلي كسعد أحب بالد اهلل ما      
 

 مذىبو الّنحوّي:
مسألة الكاحدة في أماليو، كىذا دليؿ عمى إلمامو، في التعددت اآلراء الٌنحكٌية 

 اة يعرض أكثر مف رأم، كيناقش رأين كاستيعابو لمسائؿ الٌنحك، فيك في المسألة الكاحد
سماء الٌنحاة الكبار مف المتقدميف، مثؿ: أرأيا، كالمالحظ عمى منيجو أنو يذكر 

ىػ(، ُِٓىػ(، كاألخفش)تَُٖىػ(، كسيبكيو)تَُٕتالخميؿ بف أحمد الفراىيدٌم)
ىػ(، ّٕٕىػ(، كالفارسي)تِٖٓتىػ(، كالمبرد)َِٕتىػ(، كالفٌراء)ِّٗكابف جني)ت

نٌ  ، كيميؿ إلى البصرييف في (ِ)البصرييف، أك الككفييف ا يكتفي بذكر مصطمحمكا 
كدليؿ ذلؾ أكثر مصطمحاتو مصطمحات بصرٌية، مثؿ: استعماؿ  يـ، كعمٌميـ،أقيست

النعت بدال مف الصفة، كفعؿ ما لـ ييسّـَ فاعمو بدال مف الفعؿ المبني لممجيكؿ، كمع 
 ةفي مناقشتو ليـ األدلىذا  نجده  يخالؼ البصرييف إذا لـ يقتنع برأييـ، كيستعمؿ 

العقمٌية، كالمنطقٌية، فيك غير متأثر بشيرة عالـ، أك منزلتو، فيك بذلؾ يسير عمى 
 .(ّ)المنيج العممي الصحيح

 

                                      

 .ِْػػػ ُْ: ُ)مقٌدمة المحقؽ(: أمالي ابف الحاجب ينظر: (ُ
 ىذا االبيت لشاعر مجيكؿ.*  
 .ٕٕ: ُ ،َِ: ُ، )مقٌدمة المحقؽ(:ينظر: أمالي ابف الحاجب (ِ
 المكصميٌ  اعتراضات ابف جمعةك  ،ٕٕ: ُ، ِّ: ُالمصدر نفسو، )مقدٍّمة المحقؽ(: ينظر:  (ّ

 .ُّٕ)بحث(: ،ة عمى ابف الحاجبفي شرحو لمكافيٌ 
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 مصادره في أماليو:
في أماليو كثيرة منيا: القرآف الكريـ، كالحديث  ق(ْٔٔ)تمصادر ابف الحاجب

إليضاح، كآراء ، مثؿ: الكافٌية، كااأليخرل النَّبكٌم الٌشريؼ، كمأثكر القكؿ، ككتبو
الككفييف، فيك مف المؤيديف آلراء البصرييف نقؿ الكثير مف اآلراء عف ، ك البصرييف
ىػ(، ُِٓخفش)تىػ(، كاألَِٕكالفٌراء) ىػ(،َُٖأمثاؿ: سيبكيو)ت أعالميـ،
ىػ(، ِّٗىػ(، كابف جني)تّٕٕعمي الفارسٌي)ت كأبي ىػ(،ِٖٓكالمبٌرد)ت

الكاسعة،  كىذا خير دليؿ عمى ثقافتو ىػ(، كغيرىـ في أماليو،ّٖٓكالزمخشرٌم)ت
طالع  العميؽ عمى عمـ الٌنحك. وكا 

في أكثر المكاضع مف أماليو المصادر التي نقؿ  ق(ْٔٔ)تابف الحاجبيذكر 
، كأحيانا يكتفي بذكر ق(ِٖٓ)تأـ لممبرد ،ق(َُٖ)تمنيا سكاء أكانت لسيبكيو

ككفيكف، كأحيانا ينقؿ عبارات عامة، مثؿ قكلو: الجميكر، كبعضيـ، كقـك آخركف، كال
الٌنٌص، كال يشير إلى مصدره، كال يذكر اسـ صاحب الٌنٌص، كىذا خير دليؿ عمى 

 .(ُ)االضطراب في النقؿ، كعدـ التثبيت في الٌنٌص المنقكؿ
ٌنما قد يككف  أٌف سبب ىذا االضطراب ليس مف صاحب األمالي أرل فحسب، كا 

بفعؿ التالميذ، فطريقة نقؿ الٌنصكص عند اإلمالء تختمؼ مف شخص إلى آخر، كقد 
يككف ىذا االضطراب؛ نتيجة لتكرار السؤاؿ في أكثر مف مجمس، فيكتفي بذكر 
صاحب اإلمالء في اإلجابة األكلى، كال يكررىا  عند السؤاؿ مرة ثانية، أك قد يككف 

ٌنو يتبع العمماء الذيف سبقكه طيؿ الكالـ في مسألةو ما،ا حتى ال ياختصارن   .كا 
 
 
 

                                      

 .  ُْػػػػ َْ: ُ)مقٌدمة المحقؽ(:  ينظر: أمالي ابف الحاجب(ُ
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 وفاتو:
تكًفيى في اإلسكندرية  في شير شكاؿ  سنة  ست ك أربعيف كستمئة،  عف عمر 

 .(ُ)ناىز الخامسة كالثمانيف سنة
 ط اآلتي:إف أىـ ما تكصمت إليو نتائج الدراسة يتمثؿ بالمخطٌ 

 
 

                                      

النجكـ الزاىرة ك ،َٗٓ: ُ:غاية النيايةك ، ُُٕ: ِ:سانيدينظر:ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاأل (ُ
 .ٓٓٔػػ ْٓٔ: ُ:ة العارفيفىديٌ ك ،َّٔ: ٔ: في ممكؾ مصر كالقاىرة
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ابن 
 (هـٕٗ٘ت)الّشجريّ 

 

تعدد اآلراء بشؤن تسمٌته بابن الشجري، فمنهم من •
نسبة إلى : لقب أُطلق من والدته، وقٌل: قال هو

ٌّة، وقٌل ا ألحد أجداده: شجرة فً القر  . قد ٌكون اسم 

ا، أخذ • ا كبٌر  تؤثر ابن الّشجرّي بالبصرٌن تؤثر 
سٌبوٌه واألخفش  : بآرائهم، وشرح مصنفاتهم، مثل

األوسط وأبً علً الفارسً،  وأبً البركات 
 .  األنباري

الغاٌة من أمالٌه عرض المسائل اللغوٌة والنحوٌة، •
 .والسٌما التً فٌها خالف بٌن المدرستٌن

 ًّ هٌل  8ٔ٘ت)السُّ
 (هـ

لقب بالخثعمً نسبة إلى قبٌلة خثعم بن أنمار، •
ًّ نسبة إلى قرٌة فً األندلس هٌل  .وبالسُّ

ًّ بالبصرٌٌن، وكان ٌؤخذ بآرائهم، • هٌل تؤثر السُّ
وكذلك ٌؤخذ بآراء الكوفٌٌن، دلٌل ذلك استعماله 

الممنوع من الصرف، : مصطلح البصري
الخفض، وٌؤخذ ما ٌراه : والمصصطلح الكوفً
 .مناسبا؛ لمنهجه المتفّرد

ٌّة ذات طابع فقهً•  .المسائل فً أمالٌه لغوٌة، ونحو

 

ابن 
 (هـٙٗٙت)الحاجب

ٌّا  لقب • بابن الحاجب؛ ذلك ألن والده كان جند
 ًّ ا لألمٌر عّز الّدٌن موسك الصالح  .حاجب 

ا، سار على • ا كبٌر  تؤثر ابن الحاجب بالبصرٌٌن  تؤثر 
، والزمخشري  ًّ نهج سٌبوٌه، وأبً علً الفارس

 .  وأخذ بآرائهم، وناقشها، وشرح مصنفاتهم

ٌّة التً ٌرمً إلٌها ابن الحاجب فً • الغاٌة األساس
ٌّةاعرض المسائل : أمالٌه، هً  .  لّنحو
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ّٕ 

ي القرنين السادس والعوامل الحجاجّية في كتب األمالي الّنحوّية ف الّروابط
  اليجريينوالسابع 
 توطئة:

مٌيز ديكرك بيف نكعيف مف المكٌكنات المغكٌية التي تحقؽ الكظيفة الحجاجٌية، 
ية: الٌركابط ة(، النكع األكؿ: أيطمؽ عميو تسم)القرائف الحجاجيٌ كالتي تيسٌمى بػ: 

الحجاجٌية، كىي: مككنات لغكٌية تداكلٌية  تربط بيف قكليف، أك بيف حجتيف، أك أكثر، 
ا داخؿ استراتيجٌية حجاجٌية كاحدة، تسمح بالٌربط بيف ا محددن كتسند إلى كيؿِّ قكؿ دكرن 

ٌجة، كالنتيجة، أك بيف مجمكعة مف الحجج(، كتضُـّ  المتغيرات الحجاجية: ) بيف الحي
ذف،  مجمكعة مف األدكات، ىي: الكاك، كالفاء، كبؿ، كلكف، كحٌتى، ك كالسيٌما، كا 

ذ.....الخ.  كألف،  كبما أف، كا 
ية: العكامؿ الحجاجٌية، كىي: عناصر لغكٌية كالنكع الثاني: أيطمؽ عميو تسم
ٌجة، كنتيجة، أك بيف إسنادٌية، أك معجمٌية  ال تربط بيف  متغيرات حجاجٌية، أٌم: بيف حي

مجمكعة مف الحجج، كلكنيا تقـك بحصر اإلمكانات الحجاجٌية، كتقٌييدىا التي تككف 
ا، ا، ككاد، كقميال، ككثيرن لقكؿو ما، كتضُـّ مجمكعة مف  األدكات، ىي : ربما، كتقريبن 

ال...، كأدكات القصكما، كفي األقؿٌ   . (ُ)ر، كمنذ الظرفٌية، كا 

                                      

الحكار كالحجاج ك ، ََُػػػٗٗقناع في المناظرة: بالغة االك ، ِٕػػ ِٓينظر: المغة كالحجاج:  (ُ
نظرية الحجاج في المغة، بحث ك ، ِّ:)بحث( ،كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف

 : البعد ك ،  ّٕٕػػػ ّٕٓضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك
بحث ضمف الحجاج مفيكمو  ساني)استشمار التداكلية المدمجة(،التداكلي في الحجاج الم

 .    ِْٓ: ِكمجاالتو: 
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ّٖ 

إٌف الٌركابط الحجاجٌية، كالعكامؿ الحجاجٌية تمثؿ المؤشر البارز، كالرئيس عمى 
كفيما يمي شرح تفصيمٌي لمٌركابط  ،(ُ)أٌف الًحجاج لو مؤشر في البنية المغكٌية نفسيا

 الحجاجٌية، كالعكامؿ الحجاجٌية:

 المبحث األول: 
 الّروابط الحجاجّية:

كىك لفظ ال يدٌؿ  " تيسٌمى الٌركابط الحجاجٌية عند المناطقة بػ: المفظ، أك األداة: 
ٌنما مف طبيعتو أف يربط فقط بيف األلفاظ المختمفة؛ لتبياف  بحٌد ذاتو عمى أم معنى، كا 

ا، كال محمكال في العالقات القائمة فيما بينيا، كىك ال يصمح أف يككف مكضكعن 
 .(ِ) "القضايا المنطقية
صريفة تصؿ بيف ممفكظيف، أك أكثر جرل سكقيما في إطار "بأٌنيا: كقد عيرِّفت 

فيي عند ديكرك، كانسككمبر، تيسٌمى: الٌتداكليات  ،(ّ)"االستراتيجية الحجاجٌية نفسيا
ٌجة يقٌدميا المخاًطب؛ لمتدليؿ عمى دعكل  ،(ْ)ة بالنتيجةج  المدمجة، تربط الحي  فالحي

بما يستخمصو المخاطىب مف كالـ المخاًطب؛ ليتصرؼ معينة، كالنتيجة تتمثؿ 
 كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي: ،(ٓ)بمقتضى لؾ

 

                                      

 .    ٓٓينظر: المغة كالحجاج:   (ُ
 .       ْٖة:ة في القكاعد المنطقيٌ الشمسيٌ  (ِ
ية ينظر: الحجاجيات المسانك ، ِّٓ:،)بحث(كديكرك الحجاجيات المسانية عند أنسككمبر( ّ

 .  ُُٓالمكقعية:ك ، ُِّاىا: المغة العربية معناىا كمبنك ، ّْٕ:  ِكالمنيجية البنيكية :
 .    ّٔينظر: نظريات الحجاج:   (ْ
الحجاج ك ،  َِٗ: ُينظر: العمـ كالبناء الحجاجي بحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو:  (ٓ

 .ُّٓ:  ُبحث ضمف الحجاج  مفيكمو كمجاالتو: كقضاياه مف خالؿ مؤلؼ ركث آمكسي،
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ّٗ 

 
 

 يقدميا  المخاًطب                                                          
 
 

 يستنتجيا المخاطىب 
 
 
 

ندو جالسة، كال مررت بي تقكؿ:": (ُ)ق(ِّٗ)تعثمافمثاؿ ذلؾ: قكؿ أبي الفتح 
؛ ألف صاحب الحاؿ المجركر ال يتقٌدـ عميو يجكز: مررت جالسةن   . (ِ) "بيندو

ٌجة األكلى )م كىي:  ة،رة غير ظاىر ( خرجت بنتيجة مضمررت بيند جالسةن الحي
 ا بحرؼ جر أصمي.تقديـ صاحب الحاؿ إذا كاف مجركرن 

ٌجة الثانية التي  ٌجة األكلى بكساطة الٌرابط الحجاجٌي الكاك، أما الحي ريًبطت بالحي
التعميمٌي  نتيجتيا بكساطة الٌرابط ؿ(، كعمٌ بيندو  يجكز: مررت جالسةن فيي: )ال

الحجاجٌي؛ )ألف( صاحب الحاؿ المجركر ال يتقٌدـ عميو، كيمكف الترميز لذلؾ 
 باآلتي: 

ٌجة األكلى    مررت بيندو جالسة                 الحي
 إف صاحب الحاؿ يتقٌدـ إذا كاف   رة             مضمالنتيجة              

 . أصمي ا بحرؼ جرٌ مجركرن 

                                      

 .           ّٔينظر: الممع في العربية:  (ُ
 .          ُٓ: ّ: ، )المجمس الحادم كالسبعكف(أمالي ابف الٌشجرمٌ   (ِ

 النتيجة 

 ةجٌ الحي       
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َْ 

    في ةتيف األكلى أسبؽ مف الثانيحيجٌ  ربط بيف      الكاك     الٌرابط الحجاجٌي 
 التحقؽ.

ٌجة الثانية             .   ال يجكز: مررت جالسةن    الحي  بيندو
ر،  فصاحب الحاؿ المجركر ال ال يتقدـ  صاحب الحاؿ المجرك          النتيجة   

 أصمي. ـ عمى صاحبيا المجركر بحرؼ جرٌ يتقد
 

كحدات صرفٌية تؤدم كظيفة الٌربط، داخؿ الخطاب نفسو، بيف " إٌنياكقيؿ: 
 تعارض، أكممفكظيف مختمفيف بناءن عمى عالقة معينة، كعالقة اإلضافة، أك عالقة ال

فالٌركابط الحجاجٌية: كحدات لغكية كظيفتيا األساسٌية ، (ُ) "عالقة الشرح، كالتفسير
مف الٌرابط كيستطيع المتكمـ أف يجعؿ الربط بيف جممتيف، أك أكثر داخؿ الخطاب، 

 .(ِ)لترتيب الحيجج، كعرضيا عمى  المستقبؿ ؛الحجاجٌي كسيمةن 
ٌف النظرٌية الحجاجٌية تقـك في جكىرىا عمى مجمكعة مف الٌركابط الحجاجٌية  كا 
فاألمثاؿ، كالشكاىد، كالحيجج  ،(ّ)التي تيعدُّ مف المفاىيـ األساسية في الحجاج المسانيٌ 

ة عالٌية بحيث ال يمكف التي ترد بعد الٌركابط الحجاجٌية تعٌد أدلة ليا قٌكة حجاجيٌ 
ٌجةا  دحضيا، ك  النتيجة، فيك أك  ،بطاليا بسيكلة، كالسياؽ عنصر ميـ في تقٌديـ الحي

 .(ْ)حجاجٌية معينة  ةمف يحدد كضعو، كىك الذم يمنحو قك 
كيرل ديكرك أف الٌركابط ال تنحصر في كظيفة أحادية كىي: األغراض المغكٌية، 

 ابطة. ا، فضال عف كظيفتيا الرٌ ا استداللٌية حجاجٌية أيضن كلكنيا تؤدم أغراضن 

                                      

 .   ُُٓصكليا كاتجاىاتيا: أي  التداكلية  (ُ
 .     ِّ: )بحث( ،ينظر: الحكار كالحجاج كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف  (ِ
 .      ُُٔ: ، )رسالة ماجستير(ينظر: بالغة الخطابة كآلياتيا التداكلية (ّ
 .    ٖٗػػػ  ٖٖ(  ينظر: الخطاب كالحجاج: ْ
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ُْ 

تكجد في المغة ثالثة  إذعالقة التي يقيميا داخؿ الجمؿ بتميز ال متازكأٌف الربط ي
 أنكاع مف الربط، كىي:

، كيمكف الترميز لذلؾ (ُ)الربط الٌنحكٌم الٌتركيبي، كالربط الٌداللي، كالربط الٌتداكلي
 ط اآلتي:بالمخطٌ 

 
ٌف التٌرابط عند فاف دايؾ يطمؽ عمى العالقة الٌداللٌية، عمى حيف أٌف الجممة  كا 

ٌتداكلي، فقد فالٌركابط الحجاجٌية تختمؼ باختالؼ السياؽ ال ،(ِ)مقكلة تركيبٌيةعنده 
رة في األدلة معافو تمـز بكجوو مف المضم "فالمعاني ،(ّ)رةتككف صريحة، أك مضم

( المصٌرح بو فيي  ،(ْ)"الكجكه عٌما ىك مصٌرح بو؛ لذا جاز أف تىعد ىا بمنزلة )لكاـز
عالمات تعطي انطالقة لمتضمينات المتكاضع عمييا، كىي عالمات تتدخؿ عمى 
مستكل الكصؼ الٌداللي لمغة الطبيعية، كىي ال تتعمؽ بنظاـ استعماؿ المغة في 

                                      

قتضاء كأغراضو الحجاجية في بناء الخطاب،  بحث أدكار االك ، َُّكالسياؽ:  ،ٌص النٌ  ينظر:( ُ
 .         ُْٕػػػُْٔ: ُضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو:

 فً الخطاب تحلٌل نظرٌة على أضواءك ،ُّكانسجاـ الخطاب: ،ٌص ينظر: لسانيات النٌ (ِ

 ًّ  .    ٖٙلحدٌث، )بحث(:ا الفكراللسان

الحجاج في المغة بحث ضمف ك  ،ّٔنظريات الحجاج: ، ك ُُٔ:كالمنطؽ ،المغة ينظر: (ّ
 .       ٗٓ:ُ:الحجاج مفيكمو كمجاالتو

 .       ُّٓالمساف، كالميزاف: ْ)

أنواع 
الّروابط 
 فً اللغة

الّرابط 
 الّتداولً

الّرابط 
الّنحوّي، 
 والّتركٌبً

الّرابط 
 الّداللً 
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كتتأثر بالكصؼ  ،(ُ)الخطاب، كالتكاصؿ فحسب، بؿ تتعمؽ باستعماالت أخرل
يؿ الٌتداكلي قد يختمؼ مف شخص إلى ا عمى التأكيؿ، كىذا التأك الٌداللي، فتفرض قيكدن 

آخر بحسب الطبيعة الثقافٌية لكٌؿ شخص، كعمره، كالعالقات المتبادلة بيف 
األشخاص، فمكٌؿ فئة مصطمحات مشتركة فيما بينيـ تؤكؿ بحسب تبادؿ الخبرات 
ٌجة، كالنتيجة، فيي  المشتركة، فالعالقة في الٌركابط الحجاجٌية تمثؿ العالقة بيف الحي

عالقة اعتباطية فحسب، بؿ ىي عالقة ناجمة عف تكجيو تحكمو المثيرات ليست 
ر، نحك: ا ما ال يدخؿ عمى مضمكمف حركؼ الجر أيضن " ، نحك:(ِ)المغكٌية الحجاجٌية

ر ليست مف صيغة الزماف في  المطمكب بيا الزماف، كصيغة المضممنذ؛ ألف 
ٌجة ، (ّ) "شيء ٌجة، مبالنتيجة بكساطة الٌرابط التعميربط الحي ي؛ الغاية مف ذلؾ دعـ الحي

 ر.ركؼ الجر التي ال تدخؿ عمى المضمكتسكيغيا، فالحيٌجة ىي: )منذ( مف ح
 صيغة المضٌمر ليست مف صيغ الزماف. مطمكب بيا الزماف، ك  كالنتيجة: )منذ(

فمكٌؿ رابط حجاجٌي ميزة معينة فبعض الٌركابط يربط بيف حجتيف، أك أكثر 
حجاجٌي كاحد، كبعضيا يربط بيف حجتيف، أك أكثر ال تنتمياف إلى تنتمياف إلى سٌمـ 

 ٌمـ نفسو، كىذا نتيجة لممككنات المغكٌية التي تحكـ الممفكظ.السُّ 
ا، أك كالٌركابط الحجاجٌية أكسع، كأشمؿ مف الٌركابط الٌنحكٌية، فقد تككف: حرفن 

الحجاجٌية تتككف مف مككنيف  فالٌراكبط ،(ْ)ا، أك صكتن ا، أك جممةن ا، أك مركبن ا، مفردن اسمن 

                                      

 .          ِٖكالحجاج:  ،ينظر: عندما نتكاصؿ نغير مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ  (ُ
 .        ََُػػ ٗٗقناع في المناظرة: ينظر: بالغة اال  (ِ
 .    ّْكتائو( : ،كاك القسـ ،ك)فصؿ في منذ ،ييميٌ ( أمالي السُّ ّ
،)أطركحة ستعماؿ الكظائفيكاال ،بيف الضابط النحكمٌ  تداكلية الخطاب النحكمٌ ينظر:  (ْ

 .           ُٔٓ: دكتكراه(
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ّْ 

، نحك: ، أك مكٌكف تداكلٌي حجاجيٌ لغكييف، إما مكٌكف نحكٌم، نحك: الكاك، كالفاء، ك ثيـ  
 ط اآلتي:، كيمكف الترميز ليا بالمخطٌ (ُ) بؿ، كلكف، كحٌتى ...

 
 لمّروابط الحجاجّيةالمكونات المغوّية 

 
 
 
 

 
 
 
 

 :(ِ)وظائف الّروابط الحجاجّية، ىي
 ربط الكحدات المسانية الكبرل، أك الكحدات الخطابٌية. -1
 ٌص(.الكشؼ عف بنية الكحدات المسانية، كتناسقيا)الكممة، كالنٌ  -2
مف دكنيا ال يمكف الظفر بأم معنى، أك غاية  الكشؼ عف نتائج الممفكظ التي  -3

 ط اآلتي:منو، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

                                      

 .        ِٗالمغة كالحجاج: ك ، ْْكالحجاج: ،ينظر: الخطاب  (ُ
 .ِّػػ  ِِة:العكامؿ الحجاجيٌ ( ينظر:ِ

المكٌكف الٌنحكٌم، 
نحك: الكاك، 

...       ـ  ثي ك الفاء، ك 
، 

المكٌكف التداكلٌي  
حجاجٌي، نحك: 

 ى.حتٌ ك لكف، ك بؿ، 
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يرمي إلى التأثير في المتمقي، كشدِّ  ةفالمخاًطب عف طريؽ الٌركابط الحجاجيٌ 

كتنظيـ األدلة،  انتباىو، عف طريؽ تكجييو بعممية ذىنية يحددىا النسؽ العاـ لمكالـ،
 .   (ُ)اخؿ الخطابكالبراىيف، كترتيبيا د

 .(ِ)كالمكٌكنات المغكٌية ىي التي تحدد طرائؽ الربط بيف النتيجة، كحجتيا
ٌف  ٌنما كا  القيمة الحجاجٌية لممفكظو ما ال ترتبط بالمعمكمات التي يتضٌمنيا، كا 
 .(ّ)الكالـ النتيجة التي يمكف أف يؤدم إليياترتبط ب
 

                                      

)أطركحة  ،ستعماؿ الكظائفيكاال ،حكمٌ حكٌم بيف الضابط النٌ ة الخطاب النٌ ينظر: تداكليٌ  (ُ
 .ُٔٓػػػػ ُٓٓ:دكتكراه(

 .        ِٕينظر: الخطاب كالحجاج:  (ِ
)دراسة تداكلية( (ّ  .       ِٖٔػػِٕٔ: )رسالة ماجستير( ،آيات الجياد في القرآف الكريـً

الكشف عن نتائج   
 الملفوظ

الكشف عن بنٌة 
الوحدات 
اللسانٌة، 

الكلمة، ) وتناسقها
 (الّنصّ 

ربط الوحدات 
ٌّة الكبرى،  اللسان
أو الوحدات 
ٌّة  .الخطاب

وظائف الّروابط 
ٌّة  الحجاج
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 :(ُ)أنماط الّروابط الحجاجّية
ة لمحجج، كىي: حٌتى، كلكف، كبؿ، كألف، كمع الحجاجٌية المدرجالٌركابط  -1

ذف، كليذا.......، كالٌركابط الحجاجٌية المدرجذلؾ  ة لمنتائج، كىي: بالتالي، كا 
ة لمحجج القكٌية، كىي: كالسيٌما، كلكف، كحٌتى، الٌركابط الحجاجٌية المدرج -2

 كبؿ...      
كمع ذلؾ..، كركابط التساكؽ كابط التعارض الحجاجٌي، كىي: بؿ، كلكف، ر  -3

 ا.... الحجاجٌي، كىي: حٌتى، ككالسيٌما، كالكاك، كأيضن 
 الٌركابط الحجاجٌية التنظيمية، كالترتيبٌية، كىي: أٌما، كبخصكص، كقبؿ كؿٌ  -4

 شيء...
 .تارة أخرلالمنظمات المكانٌية، كالزمانٌية، كىي: مف جية، كمف جية ثانية، ك  -5
ط اآلتي يكضح أنماط كالمخطٌ  ا....،ا، كثالثن كثانين  المنظمات العددٌية كىي: أكال، -6

 الٌركابط الحجاجٌية:

                                      

بيف  حكمٌ تداكلية الخطاب النٌ ك  ،ّٕػػّٔنظريات الحجاج: ك  ،َّينظر: المغة كالحجاج:  (ُ
 .    ََُػػػٗٗقناع في المناظرة: بالغة االك ، ُٔٓكاالستعماؿ الكظائفي:  حكمٌ الضابط النٌ 
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أٌف الكثير مف الٌركابط الحجاجٌية ليا أكثر مف  أعالهط في مف المخطٌ  يتضح
 نمط، منيا:

 الٌرابط الحجاجٌي) بؿ(، مدرج لمحيجج القكٌية، كالمتعارضة. -أ 
 القكٌية.الٌرابط الحجاجٌي )حٌتى(، رابط تساكؽ، مدرج لمحجج  -ب 
 الٌرابط الحجاجٌي)لكف(، مدرج لمحيجج القكٌية، كالمتعارضة. -ج 
الٌرابط الحجاجٌي)مع ذلؾ( مدرج لمحجج المتعارضة التي ال تنتمي إلى سٌمـ  -د 

 حجاجٌي كاحد.
 الٌرابط الحجاجٌي)كالسيٌما(، رابط تساكؽ مدرج لمحجج القكٌية. -ه 

أنماط الّروابط 
 الحجاجّية

المدرجة 
للحجج القوّية 

:  ، مثل
بل،وحّتى، 

والسيما،         
 ..و لكن

المدرجة 
للحجج 

المتساوقة، 
حّتى، وال : مثل

 ..سيما

المدرجة 
:  للنائج، مثل

بالتالي، وإذن، 
 ولهذا

المدرجة 
للُحجج 

المتعارضة، 
بل، ولكن، :مثل

 ...ومع ذلك

المنظمات 
:  العددّية وهي
أوال، وثانيا، 

 ....وثالثا

المنظمات 
المكانّية 
والزمانّية، 

من : وهي
جهة، ومن 
جهة ثانية 

 تارة أخرى   

التنظيمية 
والترتيبّية، 

أّما، : مثل
وبخصوص،  

وقبل كل 
 ...شيء
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)حٌتى، كلكف( مف حيث فالٌرابط الحجاجي) بؿ( يتفؽ مع الٌركابط الحجاجية: 
يـ الحجج، فالٌرابط الحجاجٌي) بؿ( ية، لكنو يختمؼ مف حيث كيفية تقدة القكٌ ج  الحي 

 ابط) لكف(.مدرج لمحجج المتعارضة، كذلؾ الرٌ 
ط أما الٌرابط) حٌتى( فيك مدرج لمحيجج المتساكقة، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 اآلتي:

 
 

ا في كتب األمالي سيقتصر عمؿ الباحثة عمى الٌركابط الحجاجٌية األكثر كركدن 
الٌنحكٌية، فضال عف فاعميتيا في إبراز القيمة الحجاجٌية لمٌنصكص، كىي عمى الٌنحك 

 اآلتي:
 
 روابط التساوق الحجاجّي: .1

 الرّابط الحجاجّي حّتى:  .1.1
(ُ)عمى كزف فىٍعمى، حرؼ يفيد الٌترتيب

  :باب حٌتى في ىػ(َُٖ)تسيبكيوقاؿ . 
اعمـ أٌف تنصب عمى كجييف: أحدىما: أف تجعؿ الدخكؿ غايةن لمسيرؾ، كذلؾ "

قكلؾ: سرت حٌتى أدخميا، كأنؾ قمت: سرت إلى أف أدخميا، فالناصب لمفعؿ ىينا 
 لالسـ إذا كاف غايةن... ىك الجارٌ 

                                      

 .                  ُِّػػػُِِ: ّىمع اليكامع في شرح الجكامع: ك ، ٓ:ٔينظر: شرح المفصؿ:  (ُ

 لكن، حّتى= بل

 لكن= حّتى 

تربط بٌن حجج )حّتى
 (متساوقة

ٌّة  (  حجج متعارضة)لكن= بل حجج قو

 بؿ = لكف، حٌتى    
 

 بؿ = لكف قةك متسا  

حجج 
 متعارضة
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كأما الكجو اآلخر فأف يككف السير قد كاف، كالدخكؿ لـ يكف؛ كذلؾ إذا جاءت 
مثؿ كي التي فييا إضمار أف، كفي معناىا، كذلؾ قكلؾ: كٌممتو حٌتى يأمر لي       

 .(ُ) "بشيء
حت ى تككف عاطفة، كناصبة، كجارة بمعنى انتياء ": ىػ(ّّٕ)تقاؿ الزجاجيٌ 

 عمى ثالثة أقساـ: حرؼ يككف فيي عند عمماء العربية: ،(ِ) "الغاية

 :َسالٌم  چنحك قكلو تعالى:  ،(ّ)ة، مثؿ: إلى، يفيد انتياء الغايحرؼ جرٌ   األول

 .(ْ) چ هي حتى َمْطلَِع الَفْجرِ 

 :جاءني القـك حٌتى زيده،  نحك: حرؼ عطؼ، مثؿ: الكاك لمطمؽ الجمع، الثاني
 .   (ٓ)كمررت بالقـك حٌتى زيدو كرأيت القـك حٌتى زيدان، 

 :ا ىك: أف يككف حرؼ  نصب، ا رابعن حرؼ ابتداء. كأضاؼ الككفيكف قسمن  الثالث
ا، كىك أف يككف ا خامسن ينصب الفعؿ المضارع، كأضاؼ بعض النحاة قسمن 

 .(ٔ) بمعنى الفاء

                                      

 .                  ُٕػػ ُٔ: ّ: الكتاب (ُ
البالغة ، ِْى(:)فصؿ في حتٌ  ييميٌ ، كينظر: أمالي السُّ ْٔ :كالصفات ،حركؼ المعاني  (ِ

 .                   ْٔٓ: ُ: العربية
، ُٖٓ: ِمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف: ك ، ُِٖ: ُينظر: المفردات في غريب القرآف: (ّ

 .ِّْ: ّمعاني النحك:ك 
 .ٌ٘ة: اآلسكرة القدر: (ْ
شمس العمـك ك  ،ِِٗػػػُِٗينظر: الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ عف ىاركف بف مكسى:  (ٓ

 . ٗاسات الٌنحكية كالقرآنية:سمكب حٌتى بيف الدر كأي  ، ُِٕٔ: ّكدكاء كالـ العرب: 
 .               ِْٓالجنى الداني:  (ٔ
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جٌ  ليا أىمية كبيرة لدل  ة التي تقع بعدهىذا الٌرابط يربط بيف حجتيف، الحي
ٌجة األكلى تككف عامة غير  المتمقي؛ ألنو يفيـ مغزل المتكمـ عف طريقيا، فالحي

 محددة.
ة الثانية التي )يشير ما بعد  تقع بعد حٌتى فتككف خاصة محددة، أٌما الحيج 

ٌجة نفعية لمخطاب عبر اإلشارة إلى أىمية ما ىك ثانكم، كتفعيؿ دكره  ()حٌتى إلى حي
(، )حٌتىقبمو األساس؛ لكي يأخذ مركزية معينة  في الذىف، إذ ينتمي ما قبؿ إلى ما 

كما بعده إلى مستكيات غير متساكية، كالعالقة بيف السمكة، كرأسيا المثاؿ 
 .    (ُ)"ى رأسياأكمت السمكة حتٌ " :المعركؼ

ٌجة التي تسبؽ الٌرابط )حٌتى( تككف  بعدىا، غايتيا: تحصيف  عمة لمافالحي
ٌجةن يستطيع  الخطاب، ٌجة التي ترد بعد ىذا الٌرابط تيعٌد أقكل حي كتمتيف دعائمو، كالحي

 :(ّ)نحك: قكؿ عنترة بف شداد، (ِ)المتمقي تخيميا، كتصكرىا
 

 ولقد أبيُت عمى الّطوى وأظّمو                      حّتى أنال بو كريم المأكل
 

إحداىما عمى  عيًطفىتعمى حيجتيف الشطر األكؿ مف البيت الشعرم يشتمؿ 
رة، كىي: يفضؿ تيجة مضماألخرل ىما: )أبيتي عمى الٌطكل(، ك)أظٌمو(، كتحمالف ن

المبيت عمى الجكع، كال يأكؿ بذؿ، في حيف اشتمؿ الشطر الثاني عمى  المخاًطب
ٌجة األقكل بعد الرٌ  مأكؿ( فائدتيا دعـ ابط الحجاجٌي)حٌتى(، كىي: )أناؿ بو كريـ الالحي

ٌجة قبؿ نيٌ ضمالنتيجة ال ة المضٌمرة، كىي: الحصكؿ عمى العيش الرغيد، اليانئ، فالحي
ٌجة نيٌ ٌي )حٌتى( كبعدىا، تخدـ نتيجة ضمابط الحجاجالرٌ  ة كاحدة، لكٌف مجيئيا مع الحي

                                      

 .  ٕٗػػػ ٔٗة: كر المكيٌ سسمكبية الحجاج التداكلي كالبالغي  تنظير كتطبيؽ عمى الأي  (ُ
 .َْ:، )بحث(كالمنيجٌية لمحجاجيات المسانٌية ،ينظر:مقتطؼ مف كتاب  المبادئ النظرٌية  (ِ
يضاح شكاىد اإليضاح:ُِٓ:  ِ:جرمٌ أمالي ابف الشٌ ك ، ُِٕشرح ديكاف عنترة:   (ّ : ُ، كا 

َِٖ. 
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ٌجة التي   ٌجة األكلى؛ لقبكؿ النتيجة المتكخاة، فالحي الثانية، جعميا أكثر تأثيران مف الحي
 :(ُ)خصائص متعددة، أىمياتأتي بعد الٌرابط  ليا 

ٌجة األقكل مف كٌؿ الحجج  -أ  ٌجة القكٌية دائما؛ ذلؾ ألٌنيا الحي الٌرابط )حٌتى( يقدـ الحي
ٌجة يتصكرىا المتمقي.   المقٌدمة، كىي آخر حي

ٌجة األخيرة يستطيع المتكمـ تقديميا لصالح النتيجة المرجكة. -ب   الحي
ٌجة التي تأتي بعد ىذا الٌرابط الحجاجٌي  -ج  ٌمـ ينبغي أف تككف في أعمى السُّ الحي

 الحجاجٌي.
ٌجة  يمكف تقديميا  -د  تستند إلييا أعمى المراتب الحجاجٌية، كينبغي أف تككف آخر حي

 : (ِ)لصالح النتيجة المرجكة، نحك قكؿ النابغة الذبياني
 

 ذي المطارة عاقل يوعٍل ف  عمى                يوقد خُفت حّتى ما تزيد مخافت
 

الحجاجٌي) حٌتى( في ىذا المثاؿ في أعاله دٌؿ عمى إقامة عالقة تراتبٌية ابط الرٌ 
بيف طرفي القكؿ، فقد أدرج  حيٌجة جديدة أقكل مف المذككرة قبميا، أكسبت القكؿ قكةن 
حجاجٌية؛ لتكجييو نحك النتيجة المرجكة، فيك ربط بيف حجتيف ليما التكجو الحجاجٌي 

 نفسو.
ٌجة الثانية: ) (،)كقد خفتفالُحّجة األولى: ( ليما التكجيو يما تزيد مخافتكالحي

 الحجاجٌي نفسو، كىك: ال تزيد مخافتي عمى مخافة، كعمى المعتصـ بالجبؿ.
ٌف الشرط األساس حٌتى تككف) ٌجة حٌتى( الجارٌ كا  ة حجاجٌية ىك الترابط بيف الحي

ٌجة األكلى؛ لذا قاؿ أبك فالُحّجة الثانيةاألكلى، كالثانية،  كال "  بكر العزاكم: تكمؿ الحي
: قمناتككف حٌتى الجارة حجاجٌية إاٌل عندما يككف ما بعدىا داخال فيما قبميا، فإذا 

                                      

 .ٖٗػػػػػ  ٖٓ، ِٖػػػػ ُٖكالحجاج: ،ينظر: المغة (ُ
 . ٖٔ: ِ،  ٕٗ: ُ)المجمس الثامف(:، جرمٌ أمالي ابف الشٌ ك ، ُْْ:ديكاف النابغة الذبيانيٌ   (ِ
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فإف حٌتى ستككف غير حجاجٌية؛ ألف يـك الفطر ال  (صمنا األياـ حٌتى يـك الفطر)
 .(ُ)"يندرج ضمف األياـ التي صمناىا

الٌرابط )حٌتى(  عرض الحجج، فمثال  كلكؿ رابط حجاجٌي طريقة خاصة في
ٌجة التي تأتي بعده تيعُّد مف أقكل الحجج يمكف  يستعمؿ؛ إلدراج الحجج القكية، كالحي

تنفرد بأف ما بعدىا ال يككف إال جزءا مما " ك ،(ِ)أف نقدميا لصالح النتيجة المقصكدة
نحك قكؿ  ،(ّ) "قبميا، كفائدتيا أف ما بعدىا حقير، أك عظيـ، أك ضعيؼ، أك قكم

 :(ْ)الشاعر
 

 أقاتل حّتى ال أرى لي مقاتال                    وأنجو إذا َغمَّ الجباُن من الكرب
 

الشطر األكؿ مف البيت الشعرم يشتمؿ عمى حجتيف ىما: )أقاتؿ(، ك)ال أرل 
ة تدٌؿ عمى محاربة العدك، نيٌ ة األكلى)أقاتؿ( جاءت بنتيجة ضملي مقاتال(، الحيجٌ 

ٌجة الثانية التي جاءت  ٌجة الحجاجٌي التعميمي)حٌتى( أقكل  بعد الٌرابطكالحي مف الحي
رة، كىي: قٌكة المقاتؿ، ة المضمنيٌ ، فائدتيا دعـ النتيجة الضماألكلى التي جاءت قبؿ

ة كاحدة؛ لكنيا بدرجات متفاكتة، فالحجاج نيٌ شجاعتو، كبيذا تككف النتيجة الضمك 
أنجك( ػػ عطفت )ٌجة، كىي:، كمتدٌرج، كالشطر الثاني مف البيت يشتمؿ عمى حي نسبيٌ 

رة، كىي: النجاة عند ضعؼ ة مضمنيٌ المذككرتيف آنفاػ تدعـ نتيجة ضم عمى الحجتيف
 في القتاؿ، كالنجاة دليؿ آخر عمى قٌكة المقاتؿ، كشجاعتو.  العدكٌ 

                                      

 .  َُٖ: ِينظر: آليات الحجاج كأدكاتو : ك ،  ّٕالمغة كالحجاج:  (ُ
الحجاج في الدرس ك  ،ِْْػػ ِّْ:  ّمعاني النحك: ك ، ٖٖػػػ  ٖٓينظر: المغة كالحجاج: (ِ

 .                        َِ)بحث(:  ،يفالمغكم الغربي، أ. بكزناشة نكر الدِّ 
 . ُٕحك: مة الجزكلية في النٌ المقدٌ (ّ
، أمالي ابف الحاجبك ، ِٕٗالمفصؿ في صنعة اإلعراب:ك  ،ِٗديكاف كعب بف مالؾ:  (ْ

 .ّٕٓ: ُكالسبعكف(: اإلمالء الثاني)
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فالٌرابط الحجاجٌي )حٌتى( أعاف المتمقي عمى استنتاج النتيجة بسيكلة، فضال 
لو أثرُّ ميـ، كايجابي في بناء العممٌية الخطابٌية، كأف  ، كالمخاطىب(ُ)عف تقكيتيا

التحكالت الحاصمة في استراتيجيات الخطاب ما ىي إال انعكاس عمى مسايرة المتكمـ، 
قناع؛ لذا كاف التدٌرج الحركي لمحجج في مف أجؿ األخذ بيده إلى دائرة اال كالمتمقي،

جٌ "نتائج يحكمو مبدأ: إطاره التككيني لم  .  (ِ) "ة، كقكتياضعؼ الحي

 ابط  الحجاجّي الّنحوّي الواو:الرّ  .2.1

َولََقْد أَْرَسْلَنا  چ، نحك قكلو تعالى: (ّ)حرؼي عطؼ، يعطؼ متأخران في الحكـ

ا عمى إبراىيـ، كىك لمطمؽ الجمع، كينفرد ىذا قد عطؼ نكحن ف ،(ْ)چُنوًحا َوإِْبَراِهٌمَ 

، كىك مف أىـ الٌركابط (ٓ)، كمحمده نحك: فاز خالده الحرؼ بأنو ال ييٍعطى رتبةن، 
الحجاجٌية، إذ ال يقتصر عممو عمى مجٌرد الجمع بيف الحجج المتساكقة، أك المتساندة 

يعمؿ عمى تقكٌية الحجج بعضيا ببعض؛  التي تخدـ نتيجة كاحدة( فحسب، بؿ)
اكؿ فالمتكمـ يح ،(ٔ)قناع، كالتأثير في المتمقيقيؽ النتيجة المقصكدة عف طريؽ االلتح
ٌجة الثانية التي تنتمي إلى السُّ يح ٌجة األكلى، كالحي ٌمـ الحجاجي نفسو اكؿ الٌربط بيف الحي

، يحاكؿ تقكيتيا، كتعزيزىا عف طريؽ الٌربط بحرؼ العطؼ، مما ةنتيجة كاحدمحٌققة 
                                      

كالعكامؿ  كابطينظر: الرٌ ك ، ُٓ: ، )أطركحة دكتكراه(ة في القصص القرآنيالساللـ الحجاجيٌ   (ُ
 .ّٔة: الحجاجيٌ 

اجيٌ   (ِ  .َُٔ: دكتكراه( ، )أطركحةة (ينظر: التراكيب التعميمٌية في القرآف الكريـ)دراسة ًحجى
شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف ك ،  ٓ:ٔشرح المفصؿ: ، ك َّّ: ينظر:الجمؿ في النحك  (ّ

 . ُٖٔ:  ّضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ ك ،  ِِٕ: ّ :مالؾ
 .  ِٔسكرة الحديد: اآلية:   (ْ
 .       ُِّ: ّحاشية الصباف: ك ، ُُٖٗ:   ّ :شرح الكافية الشافيةينظر:   (ٓ
 .   َُْ:،)رسالة ماجستير(اينظر: األبعاد الٌتداكلية في الخطاب القرآني ػػػػػ سكرة البقرة أنمكذجن  (ٔ



ٌّة ف الّروابط…...…الفصل االول  ٌّة فً كتب األمالً الّنحو ً القرنٌن والعوامل الحجاج
 الهجرٌٌنالسادس، والسابع 

 
ّٓ 

، (ِ) "ال تأكؿ الٌسمؾ، كتشرب الٌمبف "، نحك: (ُ)يجعميما مشتركيف في الحكـ اإلعرابي
بنتيجة كاحدة  ٌمـ الحجاجي نفسو، تخرجافحجتيف تنتمياف إلى السُّ جمع القكؿ بيف 

عف الجمع بيف الشيئيف، كىما: أكؿ السمؾ، كشرب المبف لما  رة، كىي النييي مضم
ى فالكاك ربطت بيف القضايا التي ليا معنن  نساف،يسببانو مف  أذل يؤثر في صحة اإل

ٌجة داللي معيف؛ لكٌنيا متفاكتة في قٌكة تأثيرىا بالن تيجة المعطاة، فالكاك ربطت بيف الحي
ٌجة الث  قناع، كالتأثير في المخاطىب.انية؛ لتقكيتيا؛ مف أجؿ تحقيؽ االاألكلى، كالحي

 . (ّ) "جاء زيده العالـ، كالعاقؿ ":  ق(ْٔٔ)تكنحك قكؿ ابف الحاجب   
ٌجة الثانية: )زيد    ٌجة األكلى: )زيد العالـ(، كالحي المتكمـ حاكؿ الٌربط بيف الحي

ٌمـ الحجاجي نفسو محٌققة نتيجة كاحدة، كىي: مجيء زيد،  العاقؿ( التي تنتمي إلى السُّ 
 كحاكؿ تقكيتيا، كتعزيزىا عف طريؽ  الٌرابط الحجاجٌي الكاك.

 
 ا:ابط الحجاجّي أيضً الرّ  .3.1

ة الكالـ إلى القكة الحجاجٌية؛ لذلؾ تككف الحيجٌ  ابط الحجاجٌي فيالرٌ يشير ىذا 
ٌجة األكلى، فيك يجمع بيف حجتيف تنتمياف إلى السُّ  الثانية ٌمـ الحجاجٌي أقكل مف الحي
 ط اآلتي:، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ (ْ)نفسو

                                      

 .              ِٗالمغة كالحجاج: ك ، ْْينظر: الخطاب كالحجاج:   (ُ
 .               ُْٖ: ِ)المجمس الرابع كاألربعكف(:، جرمٌ أمالي ابف الشٌ  (ِ
 .َٗٔ: ِاإلمالء الخامس كالتسعكف(: ) ، أمالي ابف الحاجب(ّ
 .              ٖٓينظر: عندما نتكاصؿ نغير مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج: ( ْ
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ا: كيقاؿ أيضن ة، ؽ: األرض المستكيممى كالس  ": ق(ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ 
 .  (ُ)"ؽ: إذا كانت سٌيئة الخمؽممٌ عجكز س

ٌجة األكلى: )الٌسممؽ: األرض المستكٌية(، ريبطت بكساطة الٌرابط الحجاجٌي  الحي
: إذا كانت سٌيئة الخمؽ، فداللة ؽه مى مٍ ٌجة الثانية، كىي األقكل: عجكز سى ا( بالحي )أيضن 

ٌجة األكلى، كال ٌجة الثانية تخرجاف بنتيجة الحي رة، كىي: إٌف ىذه المفظة تقاؿ مضمحي
لمشيء غير الجيد، كغير المرغكب فيو، فاألرض المستكية، أرض غير جيدة، كغير 

 صالحة لمزراعة نتيجة شدة الممكحة، ككذلؾ العجكز الٌسممؽ، ذات الخمؽ السيء.
ٌجة، كالنتيجة ٌف العالقة الحجاجٌية ىي التي تربط بيف الحي ، فالحجاج عف (ِ)كا 

ٌف (ّ)لتخدـ نتيجة كاحدة الحجج؛ مف الٌرابط ربط سمسمة ىذا يؽطر   الحجاج"، كا 
 

                                      

 .ٙ٘: ٕأمالً ابن  الّشجرّي:( ُ
 .ٖ٘:، )بحث  فً النت(، و نظرٌات الحجاجٌٕٓنظر: اللغة والحجاج: ( ِ
 .    77ـ78اولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم:ٌنظر: فً اللسانٌات التداولٌة مع مح( ّ

السلّم 
الحجاجّي 
 نفسه

الُحّجة 
الثانية، وهي 

 األقوى

 الّرابط أيضا

الُحّجة 
 األولى
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 . (ُ) "مؤسس عمى بنية األقكاؿ المغكٌية، كعمى تسمسميا، كاشتغاليا داخؿ الخطاب

، منيا اليد الٌشماؿ، كمنيا العربية عمى معافو  يفأما الٌشماؿ فقد جاءت ف"كنحك: 

كريـ الخالئؽ، قاؿ  م:كريـ الشمائؿ، أائؿ، يقاؿ: فالف خميقة اإلنساف، كجمعيا شم

 :   (ِ)عنترة

 ككما عممت شمائمي، كتكٌرمي

أُ ِظََللُُه  چقكلو جٌؿ اسمو:  يؿ، فا عمى الٌشمائكقد جمعت اليد الٌشماؿ أيضن  ٌَّ َتَف ٌَ

َماِئلِ  ِمٌِن َوالشَّ ٌَ  :  قكؿ الراجز* ي، كجمعت عمى األشمؿ، ف(ّ) چَعِن اْل

 يبرل ليا عف أيمف، كأشمؿ

 . (ْ) "يبرل ليا: يعرض ليا

ٌجة تنتمياف إلى  ٌجة عمى أكثر مف حي في الٌنٌص الٌرابط الحجاجٌي الكاك عطؼ حي

ى، منيا يد ٌمـ الحجاجٌي نفسو، فقد ذكر أٌف لفظة الٌشماؿ ليا أكثر مف معنن السُّ 

)فعائؿ(، كدعـ  :اإلنساف، كمنيا خميقة اإلنساف، كجمعيا: شمائؿ، عمى كزف

ٌجة، كجعميا قكٌية بذكر الٌرابط الحجاجٌي أيضن  ا؛ ليقنع المخاطىب، بأف المخاًطب الحي

ادة قٌكة ز قكلو بذكر آية قرآنٌية، كبيت شعرٌم؛ لزياليد الٌشماؿ تجمع شمائؿ، كعزٌ 

(.قناعو، كقد ذكر إٌف اليد الٌشماؿ تيجمع ) أشمي االتأثير في المخاطىب، ك   ؿي

                                      

 .ُٕلمغة كالحجاج : ا( ُ
 . صدر البٌت هو:  وإذا صحوت فما أقصر عن ندى  7ٖٕشرح المعلقات التسع:( ِ

 .7ٗسورة النحل: اآلٌة:( ّ

 من أرجوزته العالٌة. ًأبو النجم العجل(*

 . ّٖ: ِ: أمالً ابن  الّشجريّ ( ْ
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ماء ممميان بالقدس في آخر سنة ست عشرة كستمئة عمى أس*أيضان  كقاؿ"كنحك: 

. قاؿ: اختمؼ فييا، ىؿ ليا مكضع مف اإلعراب، أك األفعاؿ، كاألصكات في المفصؿ

 ال ؟ 

أما أسماء األصكات فال إشكاؿ في أنيا غير معربة؛ ألف المكجب لإلعراب فييا 
ذا فقد سبب اإلعراب، فال إعراب، كأما أسما ء األفعاؿ فقد قيؿ أيضان: إٌنيا مفقكد، كا 

ال إعراب ليا؛ ألنيا أسماء مكضكعة مكضع ما ال إعراب لو فكاف حكميا حكمو، 
كىذا ليس بشيء، فإف األسماء مستحقة لإلعراب التركيب عمى ما ثبت مف لغتيـ 
سكاء كقعت مكقع ما ال إعراب لو، أك مكقع ما لو إعراب؛ كلذلؾ أجمعكا عمى أف 

ف كاف كاقعان مكقع ما ال إعراب  سائر المبنيات إذا كقعت مركبة فإنيا معربة محالن، كا 
 .(ُ)"لو، فكذلؾ يجب ىينا

 

                                      

ؿ عمى قٌكة الٌرابط بعبارة: ) كقاؿ أيضان(، كىذا دلي أالحاجب نجدىا تبدأغمب أمالي ابف (*
، قناع القارئ، كالسامع، كدعـ الحجج، كتسكيغيا. ينظر: أمالي ابف الحاجبالحجاجٌية؛ ال

، ِٓٔ: ِ، )اإلمالء السادس(: ِّٔ: ِ، )اإلمالء الرابع(: َِٔ: ِ)اإلمالء الثالث: 
، ك) اإلمالء ٓٗٔ: ِ، ك)اإلمالء السابع عشر(:  ٓٗٔ: ِاإلمالء السادس عشر(: ك)

، ك) اإلمالء السابع ِٔٗ: ِ، ك) اإلمالء التاسع عشر(: ٔٗٔ: ِالثامف عشر(: 
، ك)اإلمالء التاسع َٖٕ: ِك )اإلمالء الثامف كالعشركف(: ،َٕٔ: ِكالعشركف(:

 ِثكف(:، ك)اإلمالء الكاحد كالثالَُٕ: ِ، ك)اإلمالء الثالثكف(: َٕٗ: ِكالعشركف(: 
، ُْٕ: ِ، ك)اإلمالء الثالث كالثالثكف(: ُِٕ: ِ، ك )اإلمالء الثاني كالثالثكف(:ُُٕ:

، ك)اإلمالء ُٕٗ: ِ، ك) اإلمالء الخامس كالثالثكف(:ُٕٔ: ِك)اإلمالء الرابع كالثالثكف(: 
، ك)اإلمالء الثامف ِِٕ: ِ، ك)اإلمالء السابع كالثالثكف(: ُِٕ: ِالسادس كالثالثكف(: 

 ، كما إلى ذلؾ.ِّٕ: ِثالثكف(: كال

  .ٖٙٙـٖ٘ٙ: ٔ:، )اإلمَلء الثامن والستون(أمالً ابن الحاجب ( ُ
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ٌمـ الحجاجٌي نفسو، مياف إلى السُّ ا ربط بيف حجتيف تنتالٌرابط الحجاجٌي أيضن 
ٌجة األكلى: أما أسماء األصكات فال إشكاؿ في أنيا غير معربة(، كعمٌؿ ذلؾ  ،الحي

ذا فقد سبب اإلعراب، فال إعراب(.  بقكلو: )ألف المكجب لإلعراب فييا مفقكد، كا 
ٌجة الثانية:  ٌجة األكلى بكساطة رابطيف كىذفقد ارتبطت بالأما الحي  لٌرابطافا افحي

اؿ فقد قيؿ كأما أسماء األفعيربطاف الحجج القكٌية؛ لتقنع المخاطىب بيا، نحك: )
ذلؾ بقكلو: ) ألنيا أسماء مكضكعة مكضع ما ال  ؿأيضان: إنيا ال إعراب ليا(، كعمٌ 
 إعراب لو فكاف حكميا حكمو(. 

 روابط التعارض الحجاجّية: .2
 الّرابط الحجاجّي لكن: .1.2

ضراب، كيمتاز مف سائر الٌركابط الحجاجٌية بجمعو بيف حجتيف اإليفيد 
يربط بيف حجتيف متعاندتيف، كيشير "، (ُ)حجاجيٌيف مختمفيف متناقضتيف مف سٌمميف

ٌجة الثانية في مساندتيا لنتيجتيا مقارنة بمساندة األكلى؛إلى قكٌ  لنتيجتيا  ة الحي
 . (ِ)"المعاكسة

ٌجة الث ٌجة الثانية انية األكلى ببمكغ مرامييا المضمتفكؽ الحي رة لمنتيجة؛ ألف الحي
كيمكف الترميز  ،(ّ)ابط الذم يفيد االستدراؾالرٌ تحصؿ عمى قٌكتيا عف طريؽ ىذا 

 ط اآلتي:لذلؾ بالمخطٌ 
                                      

ينظر: نظرية الحجاج في المغة،  بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف ( ُ
كاتجاىاتيا:   ،صكلياأي التداكلية ك ، َُّكالسياؽ: ٌص النٌ ك ، ّٕٔأرسطك إلى اليكـ:

 .ُٕٓػػػػُٔٓ
 ُِٗ: ،)بحث(كديكرك، كتطبيقاتو في الحجاجيات المسانية ألنسككمبر ،( مفيكـ المكضعِ

الحجاجيات المسانية عند ك  ،ْٖسمكبية الحجاج التداكلي كالبالغي: أي ينظر: ك )بحث(، 
 .                     ِِٗ )بحث(كديكرك، أنسككمبر

 .               ْٖكالبالغي:  ،التداكليسمكبية الحجاج ك أي ، ّٗينظر: الممع في العربية: (ّ
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)لكف( في ىذه ، ك(ُ)"ما قاـ أخكؾ لكف أبكؾ "عد النفي؛ إلثبات ما بعده، نحك: ب
ة ، الحيج  اف إلى سٌمميف حجاجيٌيف مختمفيفجمعت بيف حجتيف متناقضتيف تنتمي الجممة

 رة، كىي عدـ قياـ األخ.أخكؾ(، كنتيجتيا مضمنفي )ما قاـ األكلى جاءت بعد 
رة، كىي قياـ )قاـ أبكؾ(، كتدٌؿ عمى نتيجة مضمة الثانية فكانت مثبتة أما الحيج  

 األب.  
ية، كىي نتيجة فالٌرابط الًحجاجٌي)لكف( في ىذه الجممة دؿ  عمى نتيجة ضدٌ 

ٌجة األكلى، فالفعؿتنفي، كتعا ٌجة األكلى؛ ألف األخ لـ يتحقؽ في الحي  رض نتيجة الحي
 لـ يقـ في حيف تحٌقؽ في الجممة الثانية عند قياـ األب، كيمكف الترميز لذلؾ باآلتي:

 رةتخدـ نتيجة مضم                                              
 قاـ أبكؾ                                قياـ األب.                   ِح      

 
 لكف            التعارض الحجاجي 

 رةتخدـ نتيجة مضم                                           
 ما قاـ أخكؾ                            عدـ قياـ األخ.                 ُح       

                                      

حك مكسكعة النٌ ك ، ُِٕ: ِ) المجمس السادس كاألربعكف(: ،ينظر: أمالي ابف الٌشجرمٌ  (ُ
 . ُّٔ:  ٓكاإلعراب: 

ة الثانٌة  الُحجَّ

ة األولى  الُحجَّ
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 . (ُ)"ما خرج زيده لكف خرج بكره "كنحك: 
ٌجة الثانية: تؤكد خركج بكر، كىي أقكل مف ٌجة األكلى التي نفت خركج  الحي الحي

ة الحجاجٌية زيد، فيذا الٌرابط مخالؼ لمٌركابط الحجاجٌية؛ فعف طريقو تتضح عالقة القكٌ 
الفاعؿ في تفعيؿ  كلو األثر ،(ِ)مف جية، كمف جية أخرل يتضح التعارض الحجاجيٌ 

جٌ  ة الثانية عمى الحي ة األكلى بكصفيا العممٌية الحجاجٌية، فعف طريقو يقٌدـ المتكمـ الحيج 
 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ  ،(ّ)األقكل مف القكؿ الذم سبقيا

 
الدليؿ الذم يقـك بعد  "لكف"  يككف أقكل مف الدليؿ  " قاؿ  أبك بكر العزاكم: 

الذم يرد قبميا، كتككف لو الغمبة بحيث يتمكف مف تكجيو القكؿ بمجممو، فتككف 
 . (ْ) "ا الدليؿ، كيخدميا، ىي: نتيجة القكؿ برمتوالنتيجة التي يقصد إلييا ىذ

ك، لكٌف بشرن "  ، نحك:(ٓ)كبعد اإلثبات؛ لنفي ما بعده ، إٌف زيدا قائـه، كعمره ا جالسه
حجتيف متضادتيف األكلى جاءت بعد الٌرابط الًحجاجٌي)لكف( ربط بيف ، (ٔ)"كبكره 

                                      

 . ّٔٓ: ِكالستكف(: )المجمس الثامف ،( أمالي ابف الٌشجرمٌ ُ
 ٌص النٌ ك ، ٖٔة آلليات التكاصؿ كالحجاج: (  ينظر: عندما نتكاصؿ نغير مقاربة تداكلية معرفيٌ ِ

 .َُّكالسياؽ:
 َٗ:سمكبية الحجاج التداكلي كالبالغيك أي ، ُٕٓػػػ ُٔٓكاتجاىاتيا:  ،صكلياأي  ( ينظر: التداكلية ّ
 .  ْٔ( الخطاب كالحجاج: ْ
 .             ِٕٗالكميات: ك  ،َْٓ:  المفصؿ في صنعة اإلعرابك  ،ُْ: ُينظر: قكاطع األدلة في األصكؿ:  (ٓ
 .               ّٔٓ: ِكالستكف(: )المجمس الثامف، أمالي ابف الٌشجرمٌ  (ٔ

الُحّجة الثانٌة تؤكد خروج 
بكر، وهً الُحّجة 
األقوى، التً تؤكد 
 ًّ  .    التعارض الحجاج

الُحّجة األولى نفت خروج 
 .زٌد
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ك(، كنتيجتيا مضمإٌف زي:(ثبات، كىيإ  ا، كعمر اتدٌؿ عمى )أف زيدرة دا قائـه، كعمره
ٌجة الثانية: )بشرن  ا جالس، كبكر( جاءت بنتيجة مضمرة تدٌؿ قائماف(، في حيف الحي

ٌجة قٌكة حجاجٌية معينة، فقد يقٌدـ المخاًطب ا، كبكرن عمى أف بشرن  ا جالساف، فمكٌؿ حي
ٌجةن ما لصالح نتيجةو معينةو، ٌجة  حي فالقياـ نقيض الجمكس، كىذا دليؿه آخر عمى أف الحي

 األكلى، كالحيجة الثانية ال تنتميناف إلى سٌمـ حجاجٌي كاحد.
ى ا؛ ألنو ردُّ فرعو إلتذكير المؤنث كاسع جدن  ": (ُ)ق(ِّٗ)تكنحك قكؿ ابف جني

، لكف تأنيث المذكر أذىب ف  . (ِ) "التناكر، كاإلغراب يأصؿو
ربط بيف حجتيف  ق(ِّٗ)ت)لكف( في قكؿ ابف جنيالٌرابط الحجاجٌي 

ٌجة األكلى ذلؾ بقكلو: )ألنو ردُّ  ؿ: )تذكير المؤنث كاسع جدا(، كعمٌ متعارضتيف، الحي
 فرعو إلى أصؿ(.

 
ٌجة ا مكجيوي نحك  (التناكر، كاإلغراب يلثانية: فػ )تأنيث المذكر أذىب فأما الحي

ٌجة األكلى تعارض (ّ)إلى فرعو تأنيث المذكر ردُّ أصؿو رة، كىي: نتيجة مضم ، فالحي
ٌجة األقكل، التي تكجو  ٌجة الثانية؛ ألٌنيا الحي ٌف المخاًطب قٌدـ الحي ة الثانية، كا  الحيج 

 القكؿ.  
 
 
 

                                      

 .     ُْٕ: ِ(  ينظر: الخصائص: ُ
 .     َْ: (مةالمقدِّ ) ،(  أمالي ابف الٌشجرمٌ ِ

  اهلل إف رحمت   چ: كالتأنيث في قكلو تعالى:  ،كمسألة التذكير ،( ينظر: الحمؿ عمى المعنىّ

 . ُِٗ: )بحث(،، أ. ـ.د محمد ياس خضر چقريب مف المحسنيف
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 الّرابط الحجاجّي بل: .2.2
ثبات الثاني، نحك: اإل" ، يفيد(ُ)حرؼ عطؼ ا ضربتي زيدن ضرب عف األكؿ، كا 

في كمياتو بأنو:  ق(َُْٗ)ت. عٌرفو الكفكمٌ (ِ)"أخكها، كجاءني عبد اهلل بؿ ؿ عمرن ب
مكضكع؛ إلثبات ما بعده، كلإلعراض عٌما قبمو بأف يجعؿ ما قبمو في حكـ "

ذا انضـٌ إليو ) ال( صار نصا في  المسككت عنو، بال تعرض؛ لنفيو، كال إثباتو، كا 
 . (ّ)"نفيو

نكعاف، إضراب إبطاؿو نحك: ما قاـ زيد بؿ عمرك، كىي حينئذو عاطفةو، "كىك: 
ـى زيده ال بؿ  كال يعطؼ بيا إاٌل المفردات، كيزاد "ال" قبميا تأكيدنا في النفي، نحك: ما قا
ـى زيده ال بؿ عمرك، كاضرب زيدنا ال بؿ  عمرك، كفي اإليجاب، كاألمر نفي، نحك: قا

، كلـ ترد في القرآف إاٌل كذلؾ، كال عمرنا، كال يعطؼ بيا في االستف ياـ. كضرب انتقاؿو
 .(ْ)"حينئذو  يقع بعدىا إال الجمؿ، كليست عاطفةن 

 ضراب، يستعمؿ لإلبطاؿ، كالحجاج، كلو حاالف:يفيد اإل فالٌرابط الحجاجٌي )بؿ(
 األكؿ:  يأتي بعده مفرد، كلو حاالف أيضا، ىما:

                                      

  :،)أطركحة دكتكراه(كاإلستعماؿ الكظائفيٌ  حكمٌ بيف الضابط النٌ  حكمٌ ينظر: تداكلية الخطاب النٌ  (ُ
ُٕٓ  . 

أك التصريح بمضمكف  ،ينظر: شرح التصريح عمى التكضيح، ك ٕٓ: ِاألصكؿ في الٌنحك:(ِ
 .ُْٕ: ِحك : التكضيح في النٌ 

 .     ُٓ: ُٕينظر: التحرير كالتنكير:ك ،  ّْٓالكميات:  (ّ
، ُٕحك:ة في النٌ مة الجزكليٌ ينظر: المقدٌ ك ، ِِْ: ُدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ:عمٌ  (ْ

 .ِٕٓ: ّحك: معاني النٌ ك ، ُُِ: ّىمع اليكامع في شرح الجكامع: ك 
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   ـى زيده بؿ زيدا بؿ عمرن يجاب، نحك: )اضرب إإذا جاء قبمو أمر، أك ا(، ك)قا
عمر( فإنو يجعؿ ما تقدمو كالمسككت عنو، كال يحكـ عميو بشيء، كيثبت 

 الحكـ لما بعده  .
  ـى زيده بؿ ذا تقٌدمو نفي، أك نيي، نحك: ) ما قا ا بؿ عمرك(، ك)ال تضرب زيدن ػكا 

 يككف الغرض منو:  تقرير حكـ األكؿ، كجعؿ ضده لما بعده. ا(عمرن 
 تقع بعده جممة.اآلخر:  

 :(ُ)ضراب، كلو حاالفى اإلابط ) بؿ( جممة، فإنو  يفيد معنإذا كقع بعد الرٌ 

    :َبْل َجاَءُىم ِباْلَحقِّ َوَأْكَثُرُىْم  ۚ  أْم َيُقوُلوَن ِبِو ِجنَّةٌ چاإلبطاؿ، نحك قكلو تعالى

 . (ِ) چِلْمَحقِّ َكارُِىونَ 

 :َقْد َأْفَمَح َمن َتَزكَّٰى ،  َوَذَكَر چ االتنقاؿ مف غرض إلى آخر، نحك قكلو تعالى

 .(ّ) چاْسَم َربِِّو َفَصمَّٰى ،  َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا

ٌجة، كالنتيجة،  ىك مفك  أىـ ركابط التعارض الحجاجٌي؛ ذلؾ ألنو يربط بيف الحي
ابط الرٌ  بعدة التي كالنتيجة المضادة لمحجج السابقة تخدـ النتيجة الكاردة؛ ألف الحيجٌ 

ٌجة التي ترد قبميا، كتكجو القكؿ، أك الخطاب بمجممو، )بؿ كىك ( أقكل مف الحي
 ط اآلتي:بالمخطٌ  كيمكف الترميز لذلؾ ،( ْ)ةييستعمؿ؛ إلدراج الحجج القكيٌ 

 

                                      

 .    ُٔػػػ َٔينظر:  المغة كالحجاج:  (ُ
 .     َٕالمؤمنكف: اآلية:  سكرة  (ِ
ّ
 .    ُٔػػػ ُْسكرة األعمى: اآلية:  ( 
،  ٖٗ،ّٔالمغة كالحجاج: ك ، ِْػػػػ ِّالخطاب كالحجاج: ك ، ٓ:ٓينظر: شرح المفصؿ:  (ْ

 .ٖٔػػٖٓك
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 ال ػػػ ف        ف                                               
 

 ِح     بؿ                                            ُح             
 

 ال ػػػػ ف                                    
 لو استعماالف حجاجياف:ك 
 :يربط بيف حجتيف ، ك لمٌرابط لػ  )لكف( ااستعماؿ حجاجٌي يككف فيو مرادف األول

 . (ُ)"ا بؿ قاعداليس زيده قائمن "متعارضتيف، نحك 
ٌجة األكلى ىي: ليس زيد قائمن   رة، كىي: نفي قياـ زيد.ا، كنتيجتيا مضمالحي
ٌجة الثانية فيي: زيد قا ثبات قياـ إرة، كىي: عد، كنتيجتيا أيضا مضمأما الحي

 زيد.
ضراب مة التأثير في  المخاطىب بفعؿ اإلإف ىذا الٌرابط الحجاجٌي قد رفع مف قي

 د الحجج.االنتقالي الذم عضٌ 
 :لػ"حٌتى"، كيربط بيف حجتيف  ااستعماؿ حجاجٌي، يككف فيو مرادف الثاني

 .(ِ)متساكقتيف، أم تؤدياف إلى نتيجة كاحدة
ة ليس أمرٌية، أك نييي لـ تصحبو جممة مكأٌما قكلكـ: إف النداء الذ"لؾ: مثاؿ ذ

القرآف، فغير صحيح، بؿ مجيء الجمؿ االستفيامٌية، كالخبرٌية مع النداء،  يبمٌتسع ف

يا ِعباِد ال َخْوٌف  چالخبر:  يكقكلو تعالى ف ،(ّ)"يكثر كثرة مجيء األمر، كالنيي

                                      

 . ْٕييمي:أمالي السُّ  (ُ
،)رسالة الركابط كالعكامؿ الحجاجية في ديكاف أمؿ دنقؿك ، ٔٔينظر: المغة كالحجاج  (ِ

 .     ْْ: ماجستير(
 .ُْٓ:  ِ) المجمس المكفى الستيف(:، أمالي ابف الٌشجرمٌ  (ّ
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كقاؿ في ، (ِ)چَكْوَكبا    يا أََبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشرَ  چك ،(ُ)چَعلَْيُكُم اْلَيْومَ 

 . (ّ) چيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد ما ال َيْسَمعُ  چاالستفياـ: 

إٌف الٌرابط الحجاجٌي) بؿ( الكارد في المثاؿ في أعاله قد ربط بيف حجتيف 
ٌجة التي بعد الرٌ  ٌف الحي ٌجة ابط )بؿمتساكقتيف، تخدماف نتيجة كاحدة، كا  ( أقكل مف الحي

أمرٌية، أك  لـ تصحبو جممة مة األكلى قكلو: )إٌف النداء الذالتي ترد قبميا، فالحيجٌ 
 القرآف(. ية ليس بمٌتسع فنييي

ٌجة الثانية فقكلو: )مجيء الجمؿ االستفيامٌية، كالخبرٌية مع النداء(،  أما الحي
مع النداء في القرآف الكريـ،  ة، كىي: كثرة مجيء األمر، كالنييتخدماف نتيجة كاحد

 كقد دعـ النتيجة بذكر اآليات القرآنية. 
إلى أنيا ًفٍعمىى، كذكرل، كأصميا « ًكٍمتىا» يف(ْ)كذىب سيبكيو"كالمثاؿ اآلخر: 
بنت، كأخت، كىنت، كيدٌؿ  يعٌكضكىا منيا التاء، كما فعمكا فكمكل، فحذفكا كاكىا ك 

عمى أف تاءىا ليست بأصؿ، بؿ بدؿ مف حرؼ عٌمة، اعتالؿ الالـ مف كال، كيدٌؿ 
 .(ٓ) "عمى أف الميا كاك ما ذكرناه مف أف الالـ أغمب عمى الكاك

 
 ا لػ )حٌتى( فجمع بيف حجتيف متساكقتيف، ىما:الٌرابط )بؿ( جاء مرادفن 

 :بأصؿ. التاء في كمتا ليست الُحّجة األولى 
 :التاء بدؿ مف حرؼ عمة. الُحّجة الثانية 

                                      

 .ٖٔسكرة الزخرؼ: اآلية:  (ُ
 .ْسكرة يكسؼ: اآلية:  (ِ
 .ِْسكرة مريـ: اآلية:  (ّ
 .  .          ُِٔ: ُسٌر صناعة اإلعراب:ك ، ّْٔ: ّينظر: الكتاب:  (ْ
 .            ِٕٖ: ِ:لخمسكف(، )المجمس الثالث كاأمالي ابف الٌشجرمٌ  (ٓ
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 .لثانية(، كىي: إٌف أصؿ التاء كاكالنتيجة تخٌدـ الحجتيف: ) األكلى، كا
الحجج المستعممة، كالمكٌظفة لصالح نتيجةو ما،  التصريح بكؿِّ "كيشترط فيو: 
ضمكبعبارة أخرل، فإنٌ  فالحجج  ،(ُ)"ار بعضيا اآلخرو اليقبؿ إظيار بعض الحجج، كا 

رة؛ كذلؾ بؿ( ينبغي أف تككف صريحة غير مضمالمستعممة مع الٌرابط الحجاجٌي)
 لصالح النتائج. 

 وابط  الترتيب الحجاجّية:ر  .3
 :مَّ ابط الحجاجّي ثُ الرّ  .1.3

ـي أىٍصؿه كىاًحده " :عند المغكييف حرؼ عطؼ ، كعند النحكييف: (ِ) "الث اءي، كىاٍلًمي
نحك: )أقبؿ عمى مفرد، أك جممةن عمى جممة، ك يفيد الٌترتيب بميمة،  ايعطؼ مفردن 

 .(ّ) ا أقبؿ  أكال، كبعده بميمة أقبؿ خالدخالد( المعنى:  إف  محمدن  ـ  محمد ثي 
ـ : لٍمعطؼ مطمقنا، سكاء كاف مفردا، أىك "في كمياتو:  ىػ(َُْٗ)تقاؿ الكفكمٌ  ث

ذا ألحؽ الت اء تككف مخصكصة بعطؼ ا لجمؿ....، ككجكب داللة )ثيـ ( عمى جممة، كا 
الٌترتيب مع الٌتراخي مخصكص بعطؼ المفرد، كقد يجعؿ تغاير البحثيف، كالكالميف 

فما أمكف ال  ،بمنزلة الٌتراخي في الز ماف، فيستعمؿ لو )ثيـ (، ىك أصؿ في الز ماف
 نخمص مف كالـ الكفكم إلى األيمكر اآلتية:  .(ْ)"يصرؼ عنو ًإلى غيره

 ا.ا، أـ مركبن ػثيـ : حرؼ عطؼ يعطؼ الكالـ سكاءه أ كاف مفردن  -أ 
 ا عمى مفرد، فإٌنيا تدؿُّ عمى الٌترتيب مع الٌتراخي.إذا عطفت مفردن  -ب 
 إذا الحقت بالتاء فتككف مخصكصة بعطؼ جممة عمى جممة. -ج 

                                      

 .            ُٗالمغة كالحجاج:  (ُ
 .           ِٗٔ: ُمقاييس المغة:كمعجـ ،  ٖٓ: ُجميرة المغة:  (ِ
 .    ِّْػػػِْٔالجنى الداني:ك ، ُُٗٗ:ّشرح الكافية الشافية:ك ، ِٗالممع في العربية: ينظر: (ّ
 .       ِّٓالكميات:  (ْ
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ثمَّ كَل  ،َكَلَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ چ كما في قكلو تعالى:، (ُ)جدرٌ ( معنى الت كتفيد )ثيـٌ 

 .(ِ)  چتعلُمونَ  َسوف

كىك رابط  حجاجٌي، كأداة إجرائية ذات بيعدو كبيرو يستطيع المتمقي بكساطتيا  
عف  طريؽ سياؽ المقاـ،  المتمفظ بالخطاب، كتكضيح  نياتو الكشؼ عف مقصدٌية

كىذا الٌرابط يتضمف مجمكعة مف اإلشارات التي تتعمؽ بالطريقة التي يتـ بيا تكجيو 
( لو كظيفة  فالٌرابط ،(ّ)الخطاب، كالسيٌما أف دالالت عطفو، ىك التشريؾ  الٌرابط  )ثيـ 

ج، ككظيفة درٌ إلخبار، كالعطؼ، كالٌتراخي، كالتة منيا: الترتيب في انحكٌية، الغاي
حجاجٌية يستطيع المتمقي عف طريقيا الكشؼ عف مقاصد المتكمـ في خطابو، نحك 

 : (ْ)ق(َُّت)قكؿ أبي الٌنجـ
 العاللّي الُعمى يجّنات عدن ف                    ثّم جزاه اهلل عّنا إذ جزى     

عدف، كىذا يقكدنا إلى  جزاىـ جنات  عٌز كجٌؿ جزل عباده خير الجزاءفاهلل
رة، كىي رضا اهلل عف ىؤالء العباد، كمف ثيـ  فكزىـ بالجنة، فالٌرابط نتيجة مضم

 ج.در  الٌترتيب في اإلخبار، كالت عمى الحجاجٌي في ىذا المثاؿ دؿٌ 
العرب تأتي بالشيء لمعنييف، ثيـ  تأتي بو في أحد المكاضع؛ ألحد "نحك: ك 

، إذا ناديت، فيو معنياف: أحدىما: النداء، كالثاني:  معنييو. مثالو قكلؾ: يا أييا الرجؿي
تخصيص الشخص المنادل. ثيـ  تأتي بو ألحد معنييو في مثؿ قكؿ القائؿ: أما أنا 

                                      

 .        ِّٔ: المصدر نفسوينظر:  (ُ
 .      ّػػ ِ التكاثر: اآلية:سكرة  (ِ
 .              ُٗسمكبية الحجاج التداكلي كالبالغي: أي ينظر:  (ّ
 .                ٕٔ : ُ:أمالي ابف الشجرمٌ ك  ،ُّْ: ٗ: تفسير الطبرمٌ ك ، ّْٔ:ديكاف أبي النجـ العجميٌ   (ْ
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نداء؛ ل معنى التخصيص، كليس فيو معنى أييا الرجؿ فأفعؿ كذا، فيك ليس فيو سك 
 .(ُ) "ألف المتكمـ ال ينادم نفسو

(  أفاد معنى الٌترتيب مع الٌتراخي، ربط بيف حجتيف، الحي  ة جٌ الٌرابط الحجاجٌي )ثيـ 
)النداء، كالمنادل(، رة، كىي:كنتيجتيا مضم العرب تأتي بالشيء؛ لمعنييف(،األكلى: )

رة، كىي: (، كنتيجتيا مضمأحد المكاضع؛ ألحد معنييو )تأتي بو في ة الثانية:جٌ كالحي 
عف  ) أما أف يككف فيو معنى التخصيص، أك النداء(، فالمخاًطب يرمي إلى الكشؼ

 قناع المخاطىب. مقصدية الممفكظ في الٌنٌص؛ ال
 
 الّروابط المدرجة لمنتائج: .4

 روابط التعميل:   .1.4
 

كاقع، أك متكقع، فيقدـ قبؿ ذكره عمة ىك أف يريد المتكمـ ذكر حكـ "التعميؿ:
فالمتكمـ يستعمؿ مجمكعة مف  ،(ِ)"كقكعو؛ لككف رتبة العمة تتقدـ عمى المعمكؿ

األدكات المغكٌية؛ لتركيب خطابو الحجاجٌي، كبناء حججو، منيا: ألف، كالـ التعميؿ، 
خاصة سكؽ ىذه الٌركابط الحجاجٌية في عمميات حجاجٌية "ك ،(ّ) كالمفعكؿ ألجمو...

                                      

 .ٖٔٔ: ِ:، ) اإلمالء الخامس(أمالي ابف الحاجب  (ُ
ينظر: دستكر العمماء = جامع العمكـ في اصطالحات ك ، ُّٗ: ِخزانة األدب كغاية األرب:( ِ

 .               ُِِ: ُالفنكف:
، كالحجاج التصكرات ْٖٕخطاب مقاربة تداكلية لغكية:استراتيجيات ال ينظر: (ّ

 .             َِكالتقنيات)بحث(:



ٌّة ف الّروابط…...…الفصل االول  ٌّة فً كتب األمالً الّنحو ً القرنٌن والعوامل الحجاج
 الهجرٌٌنالسادس، والسابع 

 
ٖٔ 

ة التي استدعت المحاجج جمبيا مف دكف غيرىا، فضالن تكشؼ عف األبعاد المقاميٌ 
 نحك:، (ُ) "عف ذلؾ قكاعد التخاطب

ّنى ألستحيي من اهلل أن أرى            إذا غدر الخاّلن أنوي ليا غدرا  وا 
كغيره: إذا  ،أم خاليا مٌما أشتييو، يقاؿ: صفر المنزؿ« فارقتيا صفرا»قكلو: 

 .(ِ) "ماتت ماشيتو معمى الرجؿ: ما لو؟ صفره إناؤه! أالدعاء  يكيقكلكف فخال، 
نجازم، فقد عمؿ  رابط التعميؿ؛ ليسكغ سبب فعمو التأثيرم، كاإل المخاًطبقٌدـ 
نٌ  ٌجة )كا   ألستحيي مف اهلل أف أرل(، بسبب غدر الخاٌلف.  يالحي

ٌف كؿ أداة يستعمميا المتكمـ؛ لتسكيغ فعمو، أك لتعميمو، بناءن  عمى سؤاؿ ممفكظ كا 
 ، (ّ)كابط التعميؿ تيعدُّ عناصر فاعمة؛ إلنتاج العالقات الحجاجٌيةبو، أك مفترض، فر 

ٌف العالقات الحجاجٌية تتغير بتغير نكع الٌرابط الحجاجيٌ   ، كأىـ ىذه الٌركابط: (ْ)كا 
 
 ة: يالتعميمألن .1 .4.1

في أثناء تركيبو،  مف أىـ ألفاظ التعميؿ حيث يبدأ المرسؿ خطابو الحجاجٌي بيا
ٌجة ٌجة، كتسكيغيا فيربط الحي فالتعميؿ ييتـ ، (ٓ)بالنتيجة، غايتو األساسية دعـ الحي

باستنباط أنماط الٌركابط السببٌية التي يمكف إقامتيا بيف الخبر، كسببو، أك الخبر، 

                                      

اجية (التراكيب التعميمٌية في القرآف ال (ُ  .              ٖٗ: ،)أطركحة دكتكراه(كريـ )دراسة ًحجى
 .ُّْ: ّأمالي ابف الٌشجرٌم:،  ك ُّٓشعر ابف ميادة:  (ِ
شكاؿ التأثير بحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو  (ّ  .               ّْٕ: ِينظر: الحجاج كا 
 .              ٖٗ: ،)أطركحة دكتكراه(ينظر: التراكيب التعميمٌية في القرآف الكريـ )دراسة حجاجية( (ْ
ك المبادئ النظرٌية كالمنيجٌية لمحجاجيات ، ِٔالمصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب:ينظر:  (ٓ

 .               ِِػػُِة:  المسانيٌ 
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ٌما الٌنيي، ال تقكؿ: ال تضرب إٌما زيدن  ي" ال تقع فاعمـ أف "إٌما"حك: ن ،(ُ)كنتيجتو ا، كا 
     ألنيا تخيير، فكيؼ تخٌيره، كأنت قد نييتو عف الفعؿ، فالكالـ إذف ا؛عمرن 

 .(ِ) "مستحيؿ
ٌجة: ) ذلؾ بقكلو:  ؿالٌنيي(، كعمٌ  ياعمـ أف  "إٌما" ال تقع ففي ىذا المثاؿ بٌيف الحي

ما عمرن : التضرب إما زيدن )ألنيا تخيير( فقكلو ا كالـ مستحيؿ كذلؾ؛ ألنو ابتدأ ا، كا 
 ا، كقد نيى ذلؾ.ا، أك عمرن بالنيي فكيؼ يخير زيدن 

  . (ّ) "براىيـ لـ ينٌكف، كلـ يخفض؛ ألنو أشبو يفعؿإإف  "نحك: ك 
ٌجة، كالنتيجة، ىي كبىٌيف المخاًطب في ىذا المثاؿ أٌف العالقة الحجاجٌية بيف  الحي

ة األكلى: ) ة، ككشفت عف معانييا، فالحيج  براىيـ لـ إ عالقة سببية؛ ألٌنيا فٌسرت الحيج 
 براىيـ اسـ أعجمي ممنكع مف الصرؼ.إرة، كىي: إف مينكف(، كنتيجتيا مض

ٌجة الثانية، فيي: ) لـ يخ براىيـ لـ إرة، كىي: إٌف فض(، كنتيجتيا مضمأما الحي
سر ذلؾ بقكلو: )ألنو أشبو بالكسرة؛ ألنو اسـ أعجمي ممنكع مف الصرؼ، كفييجر 
فبيذا التعميؿ كشؼ عف السبب في منع)إبراىيـ( مف الصرؼ؛ ألنو أشبو  يفعؿ(،

 بالفعؿ فالفعؿ ال ينٌكف، كال ييجر.
القياس يقتضي أف ال يجكز إضافة الحسف ": ق(ْٔٔ)تكنحك قكؿ ابف الحاجب

ىك الكجو، كالكجو ىك الحسف مف حيث المعنى، كاإلضافة  إلى الكجو؛ ألف الحسف
إٌنما ييبتغى بيا تخصيص، أك تعريؼ، ىذه ليست كذلؾ، فيمـز عمى ما ذكر إضافة 

ٌنو محاؿ  .(ْ) "الشيء إلى نفسو، كا 
                                      

شكاؿ التأثير، بحث ضمف الحجاج مفيكمو ك ، ّّٓ: ّينظر: معاني النحك:  (ُ الحجاج كا 
 .ْْٕ: ِكمجاالتو 

 .8ٕٔ: ٖ)المجمس  الثامف كالسبعكف(:، لي ابف الٌشجرمٌ (أماِ
 .   ِْ:ييميٌ أمالي السُّ   (ّ
 . ٔٗٔ:  ِ) اإلمالء التاسع عشر(:،أمالي ابف الحاجب  (ْ
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ٌجة، كٌسكغيا، كىي: )القياس يقتضي أف ال  الٌرابط الحجاجٌي )ألٌف( دعـ الحي
ليقنع المخاطىب بأف  الحسف مرادؼه لمكجو مف حيث (؛ يجكز إضافة الحسف إلى الكجو

 المعنى، فينبغي التخصيص، كاالبتعاد عف إضافة الشيء إلى نفسًو.  
األسماء المبنية ال تنكف لمضركرة؛ ألف التنكيف فرع اإلعراب، كىي ال  "كنحك: 

 .(ُ) "يفدخميا اإلعراب، فال يدخميا التنك ي
ٌجة (؛ ليقنع )األسماء المبنية ال تنٌكف لمضركرة الٌرابط الحجاجٌي دعـٌ الحي

المخاطىب بالنتيجة المضٌمرة، كىي: استحالة تنكيف االسماء المبنٌية، معمال ذلؾ عف 
يف مختصه باألسماء المعربة، كال يف فرع اإلعراب، فالتنك ف التنك ابط بأطريؽ ىذا الرٌ 

 يدخؿ عمى األسماء المبنٌية.
 )كي( :ابط السببي الرّ ـ 2ـ4ـ1 

، نحػػك قكلػػو تعػػالى: المكجػػو )كػػي(  لمتػػٌرابط السػػببي: حػػرؼ معنػػاه العمػػة، كالغػػرض

ٍينييىػػا كىالى چ ػػٍي تىقىػػر  عى ػػًو كى دىٍدنىػػاهي ًإلىػػى أيمِّ ، فػػالغرض مػػف ردِّ مكسػػى ػػػػ عميػػو (ِ)  چتىٍحػػزىفى فىرى

، كاالبتعاد عف الحزف.  السالـ ػػ إلى أيمو، ىك فرح األـي
ـى مف ذلؾ أٌف الغرض إٌنما ىك الثكاب، كىك عٌمةه كنحك: قصدتؾ كي تثيبىني،  فيًي

 . (ّ)لكجكده
ٌجة، كالنتيجة، كىي عالقة شبو  تتضح عف طريقو العالقة التي تجمع بيف الحي

ٌجة إلى النتيجة،  نطقية لمٌرابط فييا الٌرابط أثره م محكرمه في عممية االنتقاؿ مف الحي
ا ينعكس في الجانب البياني المتمثؿ في حجاجين  اكىذه العالقة  تحمؿ في طياتيا بيعدن 

                                      

 .ُّٖػػَّٖ: ِ: المصدر نفسو، ) اإلمالء الخمسكف بعد المئة((ُ
 .ُّسكرة القصص: اآلية: ( ِ
 .    ّّٓ: ّالنحك: معاني ، ك ُِٖ: ٓشرح المفصؿ:ينظر: ( ّ
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)كي( نستطيع الكشؼ عف النتيجة، كتيقٌيـ الحجج دراج النتيجة، فعف طريؽ الٌرابط إ
 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ  ،(ُ)في ضكء النتيجة

 
 

 كأٌما الالـ فعمى ضربيف: الـ كي، كالـ الجحد، فالـ كي، مثاليا قكلؾ:"نحك: 
ىاىنا « فأ»التقدير: ألف أكرمؾ، كالمعنى كي أكرمؾ، كلك أظيرت زرنى؛ ألكرمؾ، 

 .   (ِ)"ىذا الٌنحك الـ العٌمة التى يحسف إظيارىا يا؛ ألٌف الالـ فكاف حسنن 
ٌجة)زرني(،  الٌرابط الحجاجٌي السببي في قكلو: زرني كي أكرمؾ، ربط بيف الحي

، الغرض سنادم خبرمإي، كالنتيجة )أكرمؾ(، كىك تركيب سنادم طمبإكىك تركيبي 
 ة عف طريؽ التأثير في المخاطىب. تحقيؽ القٌكة اإلنجازيٌ منو 

قناع المخاطب األنو يرمي إلى  رتبط تحديده بالتفاعؿ، كالتكاصؿ؛ا فالحجاج 
؛ (ّ)برأم، أك فكرةو ما، ففي التحديدات المغكية ييحيؿ فعؿ حٌج، كحاجج عمى القصد

                                      

اجية( ُ  .   ََُ(، )أطركحة دكتكراه(: ينظر: التراكيب التعميمٌية في القرآف الكريـ  )دراسة ًحجى
 .ُْٗ: ِأمالي ابف الشجرم:( ِ
الحجاج ، ك ِٖ:  )بحث( ،الحكار كالحجاج كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف ينظر:( ّ

 .ّْػػػ ّّ، ُٖ: في التكاصؿ

الرابط 
 كً: السببً

عَلقة 
شبه 
 منطقٌة

 نتٌجة ُحّجة
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ىناؾ الًحجاج مرتبط بالمغة الطبيعية، ما استيعممٍت؛ ألٌف استعمالىيا يعني أٌف  "ذلؾ ألف 
ٌنما؛ ليؤثركا،  متخاطبيف يمجؤكف بفكرىـ إلى المغة ال ليبٌمغكا محتكل خطاباتيـ  فقط، كا 

 كقاؿ آخر:  ": ق(ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ ، (ُ)"كليقنعكا، كيقتنعكا كيتأثركا،
 .نظار كي أركبيا نظار*

 عيف،أٍنًظر، بفتح اليمزة، ككسر الظاء، كليس مف نظر ال« نظار»أراد بقكلو: 

ٌنما المراد بو االنتظار،  كفى ًإال  الٌساعىةى أىٍف تىٍأًتيىييـٍ  ىىؿٍ  چ :التنزيؿ يكما جاء فكا  يىٍنظيري

 .(ّ) "(ِ)چبىٍغتىةن 

ة ) نظار( ، كىك فعؿ إنجازٌم، يرمي إلى الٌرابط السببي )كي( ربط بيف الحيج 
ٌف ٌداللة أ ا عف طريؽ السياؽ الكالميمبِّينن  قناع المخاطىب بنتيجة، كىي: ) أركبيا(،ا

  المفظ بفتح اليمزة، ككسر الظاء،  يراد بيا أٍنًظر، كليس نظر العيف.  
الحجج، كاألدلة المؤدية إلى نتيجة  يرمي إلى تقٌديـ فالحجاج في أم نٌص 

ة، يمثؿ انجاز متكاليات مف األقكاؿ، بعضيا بمثابة الحجج المغكيٌ معينة، فيك 
 . (ْ)كبعضيا اآلخر بمثابة النتائج

 
 
 

                                      

 .ّٕ: الد ٍرس الًحجاجٌي في نظرٌية تحميؿ الخطاب  (ُ
، كقد ذيًكرى في ديكانو كما يمي: ىػ(َُّالفضؿ بف قدامة المتكفي) ىذا البيت ألبي الٌنجـ العجمي(*

 َُِنظاًر كىٍي أركبىوي، نىظىاًر:
ِ
 .ٔٔسكرة الزخرؼ: اآلية:  (  
 ػّّٓػػػِّٓ:  ِ:جرمٌ أمالي ابف الشٌ ( ّ
 .ْٔٓ، ك استراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلية لغكية:ُٔحجاج:ينظر: المغة كال( ْ
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ّٕ 

 ـ ّروابط التتابع الحجاجّية:5
 فاء السببية:   .5.1

، (ُ)حرؼ عطؼ يقتضي التشريؾ في المفظ، كالمعنى، يفيد الترتيب باتصاؿ

ـٍ تىرى أىف  الم وى چ:نحك قكلو تعالى اءن فى أىلى اًء مى    تيٍصًبحي اأٍلىٍرضي أىنزىؿى ًمفى الس مى

ر ةن  صباح األرض مخضرة بعد النزكؿ " .(ِ) چميٍخضى الفاء لمتعقيب مف غير ميمة، كا 

: إٌف ىذه الفاء فاء السببية، كفاء السببية ال يشترط فييا ما يككف بميمة، كالجكابإنٌ 
ٌنما شرطيا أف يككف ما بعدىا مسببان عف  .(ّ)"األكؿ كما لك صيرِّح بالشرط ذلؾ،  كا 

استمالة   اءت  الفاء بعدىا؛ الغاية مف ذلؾفي اآلية الكريمة قيدًمت النتيجة، كج
ابط الحجاجٌي )الفاء( قناعو؛ لقبكؿ النتيجة التي صيرِّح بيا بعد الفاء، فالرٌ االمخاطىب، ك 

يقع في أبرز العالقات الًحجاجيِّة، كىي العالقة التفسِّيرية، كأقدرىا عمى تكجيو سمكؾ  
 المخاطىب، كيمكف الترميز لذلؾ باآلتي: 

 النتيجة               أىنزؿ مف الس ماء ماءن 
 فاء السببية              ابط   الرٌ 

 أٍلىرض مخضر ةن فتصبح ا  ة              الحيجٌ 
ة قكٌ نجد أٌف الرٌ  قناع، فاألرض تصبح مخضر ة؛  ة االابط )الفاء( قد أكسب الحيج 

 كالسبب في ذلؾ: إٌف  اهلل عٌز كجٌؿ أنزؿ الماء مف السماء.  

                                      

، ُٕٓ: ِأمالي ابف الحاجب ) اإلمالء الخامس عشر(:ك ،  ُٗ( ينظر: الممع في العربية: ُ
 . ِّْالجممة المقيدة في لغة القرآف الكريـ:ك 

 .ّٔسكرة الحج: اآلية: ( ِ
 .     ُِّ: ُ)اإلمالء الحادم عشر(: ،( أمالي ابف الحاجبّ
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 .(ُ)"إٌف ييٍسًمـ زيده، فيك يدخؿ الجنةى " كنحك: 
ٌجة)يدخؿ الجنة( مقترنة بالرٌ  )فاء السببية( لما ليا ابط في ىذا المثاؿ جاءت الحي

ٌجة قٌكة التأثير تمثمت في دفع المخاطىب، كتكجييو  مف بيعدو حجاجٌي في إعطاء الحي
 ة، كىي) إف ييٍسًمـ(،  كيمكف الترميز لذلؾ باآلتي:إلى االقتناع بالنتيجة المرجكٌ 

 النتيجة                               يسمـ زيد 
 فاء السببية         ابط                      الرٌ 

ة                              يدخؿ الجنة  الحيج 
ة عميمٌية؛ إذ بٌيف عف طريقو الغاية، كالنتيجة عالقة تفسيرية تجٌ فالعالقة بيف الحي 

  التي ييريد إيصاليا إلى  المخاطىب.
ٌف  العالقة كثيقة بيف  السبب، ةك  كا   :(ِ)اآلتي، يمكف الترميز ليا بالمخطط الحيج 

 
 

                                      

 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. ( ُ
)دراسة تداكلية(  (ِ  .                َِٔػػػ ِٗٓ: ير(، )رسالة ماجستينظر: آيات الجياد في القرآف الكريـً

 :الحجاج ٌرمً إلى

الربط بٌن حدثٌن 
متتابعٌن بوساطة الّرابط 

اجتهد : السببً الفاء، مثل
 .فتنجح

التكهن بما سٌترتب على 
:  حدث ما من نتائج، مثل
 .هو ٌجتهد فسٌنجح
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تزكج "متقاربتيف غير متباعدتيف، نحك:  فالٌرابط السببي الفاء ربط بيف حجتيف
ٌجة )الزكاج( ربط بالنتيجة فالزكاج كاف سببن  ،(ُ) "زيد، فكلد لو كلد ا في كالدة زيد، فالحي

كيمكف الترميز لذلؾ ابط السببي الفاء؛ لتتـ النتيجة كىي كالدة زيد، بكساطة الرٌ 
 باآلتي:

 كلد زيد.          ف                فاء السببية                 ح           تزكج
 

ٌجًة، كالنتيجة ذات المفيـك فيذا الٌرابط الحجاجٌي ىك الذم  حدد العالقة بيف الحي  
 ِ)استنتاجٌية، أك تفسيرٌيةالعاـ كالمرف، فالعالقة يمكف أف تككف شرطٌية، أك سببٌية، أك 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .ُِّ: ُ:، )اإلمالء الحادم عشر(أمالي ابف الحاجب(ُ
 .َُِػػػ َُُ:  اجستير(، )رسالة مينظر: الحجاج في تيحؼ العقكؿ (ِ
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 المبحث الثاني
 العوامل الحجاجّية في كتب األمالي الّنحوّية

 

، ُِٖٗأكؿ مف أدرج مفيـك العكامؿ الحجاجٌية، ىك: ديكرك في مقاؿ نشره عاـ 
، تنطمؽ العكامؿ (ُ)، فٌصؿ القكؿ فيو تنظيران ُّٖٗثيـ  أعقبو بمقاؿو آخر عاـ 

االحتماالت التي يتضٌمنيا القكؿ، ال ينبغي أف تككف  إفٌ "مف فكرة مفادىا:  ةالحجاجيٌ 
مطمقة، فيي تشكش ذىف السامع، كتمنعو مف االستفادة التامة مف القكؿ؛ ألنو كٌمما 

سيفى التكجيو ، فيي (ِ)"قٌمت االحتماالت المصاحبة لمقكؿ، زادت قدرتو عمى االقناع، كحى
في الخطاب، تبٌرزىا،  ة غير ظاىرةة ضمنيٌ تعٌدىا سم ألنياعـ القاعدة العامة؛ تد

كتسمط الضكء عمييا؛ ذلؾ إلثبات قضيةو ما، عمى أف يككف العامؿ الحجاجٌي عمى 
كؿ أبي الفتح ابف جني نحك ق، ضمف بنية القكؿ الكاحد ارن كفؽ ىذا منصي

كنيا الكالـ، ال يكادكف يستعمم ي، كىك قميؿ ف(مف)بغير (لدف) عمؿكاست"ىػ(: ِّٗ)ت

 َبلَْغتَ  َقدْ  چو   ،(ّ) چَعلٌِم   َحِكٌم   لَُدنْ  ِمنْ چالتنزيؿ:  ي. كما جاء ف(مف)كمعيا  إالٌ 

 .(ٓ) "(ْ) چُعْذراً  لَُدنًِّ ِمنْ 

كىي:  عـ قاعد نحكٌية،يد ق(ِّٗ)تالعامؿ الحجاجٌي في قكؿ ابف جني
الحرؼ، ( قميؿ في كالـ العرب، فحصر استعماليا بيذا بغير )مف استعماؿ )لدف(

                                      

ًّ  الحجاج  أُسلوبٌة (ُ : التداول ًّ  .ٕٓٔ ــ ٔٓٔ والبَلغ
،)أطركحة دكتكراه(: ستعماؿ الكظائفيٌ كاال ،حكمٌ بيف الضابط النٌ  حكمٌ ة الخطاب النٌ تداكليٌ  (ِ

ُٔٓ  . 
 .ٙ:اآلٌة :النمل سورة (ّ
 .8ٙ:سورة الكهف: اآلٌة (ْ
 .7ٖٖ: ٔ(:والثَلثون  الحادي المجلس)الّشجرّي، ابن أمالً (ٓ
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كنفى استعماليا مف غير ىذا الحرؼ، كأكد القكؿ بذكر اآليات القرآنية؛ ليخرج 
بنتيجة، كىي: الحرؼ )مف( يسبؽ )لدف( في كالـ العرب، كيمكف الترميز لذلؾ 

 بالمخطط اآلتي:

 
 

كبير في اإلحالة إلى مقاصد المتكمـ بطريقة غير مباشرة، كتساعد  كليا أثره 
ء لنتائج الحجاجٌية الذىنٌية التي لـ ييصرِّح بيا المتكمـ في أثناالمتمقي في استنتاج ا

عـ المشتركات المفظٌية بيف المتكمـ، كالمتمقي، كتككف الحجاج، فالعكامؿ الحجاجٌية تد
فيك  ،(ُ)في  الكالـ اجدن  مياة عي راد االحتجاج بيا؛ لتككف ليا قيمٌ منشطة لمقضٌية الم

اإلبالغٌية إلى الحجاجٌية، كمف الحيادٌية إلى االلتزاـ، فعف ينيض بالممفكظ مف الميمة 
، كاالستمزاـ المقصكد خدـ كي ،(ِ)طريقيا يقدح المكضع، كينشط، ككذلؾ يحدد المفيـك

، فالكظيفة األكلٌية لمغة، (ّ)"أساس المغة أٌنيا حجاجٌية ال ابالغٌية"النظرٌية القائمة: 
 ىي: الكظيفة الحجاجٌية. 

                                      

في كميمة  بنية الخطاب الحجاجيٌ ك ، َُّ، َُُ:كالبالغيٌ  ،سمكبية الحجاج التداكليٌ أي ينظر:  (ُ
 .   ُِٕ :بف المقفعكدمنة ال

، كالمكضع، العامؿ الحجاجيٌ ك  ،ّْٓ: ِ:كالمنيجية البنيكية ،ينظر: الحجاجيات المسانية (ِ
 .َّْ، ِٖٖ: ُ:ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو 

 . ُٖ: العكامؿ الحجاجية في المغة العربية(ّ

 من  لدن 
استعمالها 

كثير في كالم 
 العرب
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ا لما كاف كؿ كالـ حجاجي  "؛ لذا قاؿ: تقني ديكرك( حجاجه كالحجاج عند )
 .(ُ)"بطبعو، فإف الكالـ كظيفتو الجكىرٌية أف يكٌجو ال أف يدؿٌ 

قناع المتمقي عف االتي ترمي إلى  أٌما الكظيفة الثانكية، فيي الكظيفة التكاصمٌية
 ،قناعٌيةرل لمغة، ىي: الكظيفة االيـ الحجج، كالبراىيف، فالكظيفة األخطريؽ تقد

ـٌ بتزييف المغة لمتأثير في المتمقي فحسب، بؿ ييتـ  ك  الحجاج في أم  خطاب ال ييت
باقناعو عف طريؽ استعماؿ الحجج المضمرة؛ أم الحجج التي يتكصؿ إلييا المتمقي 

قناع، إٌنو طائفة مف تقنيات الخطاب بذؿ الجيد لغاية اال"فيك:  ،(ِ)عف طريؽ العقؿ
ييـ، أك إلى زيادة تمؾ متمقيف إلى القضايا التي تيعرض عمالتي تقصد استمالة ال

المغة التي يحٌؿ بيا الخطاب، ىي التي تمنحو الصفة الحجاجٌية؛ "، فػ (ّ)"االستمالة
كيمكف  ، (ْ) "اقناعن اا، كتدليال، ك ة الحجاجٌية تبميغن ألنيا تمده بالعناصر األكلٌية، كالقاعديٌ 

 ط اآلتي:الترميز لذلؾ بالمخطٌ 
 
 
 

                                      

 الحجاج،مفهومه، ضمن بحث ،(أوالحجاج) الجدٌدة البَلغة ضوء فً العربٌة البَلغة (ُ

 .ٖٖ: ٔ:ومجاالته

 قصةك ،٘ٓٔ)بحث(: مفاهٌمٌة، مقاربة والحجاج الكَلمٌة، األفعال تداولٌة بٌن ينظر: (ِ

)رسالة  نموذجا،أ الحوامٌم سورة" القرآنً صّ النّ  فً الحجاج الّنصّ ك ،ٙتطوراللغة:

: )رسالة ماجستير( ،كبالغة الحجاج في النثر العباسي)قضية الشعكبية (، ٔٔماجستٌر(: 
 .ْٔ: كأنساؽ الثقافة ،لسانيات الخطاب، ك ُٖ

 .َُِالخطاب: تحميؿ في ، كينظر: محاكالتْ: ُمقدمة كتاب الحجاج مفيكمو، كمجاالتو: (ّ

: كينظر ،ُّْاإلصكلي: االستدالؿ منيج في كأثره القرآني، لمخطاب الحجاجي المنحنى( ْ
 . ُٕٔالمعاصرة،)بحث(: العربية الدراسات في المغة في الحجاج نظرية
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كحدة مكرفكلكجية )مكرفيـ( إذا جرل تطبيقو في "كالعامؿ الحجاجٌي عيرِّؼ، بأٌنو: 
فعف ، (ُ)"محتكل، أك ممفكظ معيف يؤٌدم إلى تحكيؿ الطاقة الحجاجٌية ليذا الممفكظ

تساعد عمى اكتشاؼ "طريؽ العكامؿ الحجاجٌية نصؿ إلى نتيجة الممفكظ؛ ألٌنيا 
ألفاظ الطالؽ عمى ضربيف: ": ق(ُٖٓ)ت، نحك قكؿ السُّييميٌ (ِ)"كجيتو الحجاجيِّة

م فيو صاحبو، ؿ معنى إاٌل الطالؽ، فذلؾ ال ينك صريح، ككناية، فالصريح ما ال يحتم
لمفظ، كال ييسأؿ عف نيتو؛ كذلؾ أف يىقيكؿ: ىي بؿ يمضي فيو الطالؽ، كما يقتضي ا

طالؽه، أك يقكؿ ليا: قد بىنىتُّؾ، أك فارقتؾ، أك أنًت مني بائف، أك قد سرحتؾ، كفي 
ا، التسريح خالؼ، ىؿ ىك مف صريح الطالؽ؟، أك كنايتو، كفي فارقتؾ خالؼ أيضن 

                                      

 .   ُِٗ ،)رسالة ماجستير(:أنمكذجا -في الخطاب القرآني  األبعاد التداكلٌية   (ُ
 .ّّ: في المغة العربية ةالعكامؿ الحجاجيٌ  (ِ

 تكاصمٌية

 حجاجٌية

 المغة

 اقناعٌية
 

 
 ةقناعيٌ ا    
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فتقكؿ لو ىي:  كتًؾ أمرًؾ،، أك أف يقكؿ ليا مم*ككذلؾ مف صريح الطالؽ: قد باريتؾ
 تي نفسي.قد طمق

ك أنًت كشأنؾ، إلى غير كأما الكناية، فمثؿ أف يقكؿ ليا: سيرم إلى أىمًؾ، أ
ال ييحصى مف األلفاظ التي تحتمؿ الطالؽ، كغيره، فيكقعو الرجؿ عمى  ذلؾ ًمٌما

ييدي ف في قكلو  . (ُ)"نٌيتًو، كى
ال(؛ ليحقؽ إغ، كىك: )ما....تضٌمف الٌنٌص عامالن حجاجٌيا تحٌقؽ باالستثناء المفرٌ 

االقناع، كالتأثير في المتمقي، عف طريؽ االنتقاؿ داخؿ الٌنٌص مف الميمة اإلبالغٌية، 
كىي: )ألفاظ الطالؽ عمى ضربيف( إلى الميمة الحجاجٌية، كىي: )ما ال يحتمؿ 

 ا أدل إلى التركيز المتناميا حجاجي  أثرن   الطالؽ(، فالعامؿ الحجاجٌي حقؽمعنى إال
 .  (ِ)في مكضكعو ما، أك فكرةو ما، كتعالقيا في آليات ىذا العامؿ الحجاجٌي 

ة السفمى،  ة العميا عمى الحيج  كىك يضٌمف صيانة الرتبة، فال يجكز عطؼ الحيج 
ف  ٌجة الضعيفة؛ ألف الممفكظ بذلؾ يصبح الحننا حجاجٌيا، كا  ة القكٌية عمى الحي أك الحيج 

، فيك بمنزلة المكٌزع، كالمزٌكد بالمقامات (ّ)عف الجممة كاف المدل اإلبالغي ال يسقط
كالمكصكؼ أخصُّ مف الصفة، أك  " :ق(ْٔٔ)ت، نحك قكؿ ابف الحاجب(ْ)المحتممة

ٌنما كاف المكصكؼ أخٌص، أك مساكيان؛ ألف المكصكؼ ىك المقصكد،  : كا  مساكو
قكلنا:  كالصفة فضمة، كالمقصكد أكلى بأف يككف أدؿ مف غير المقصكد، كىك معنى

                                      

، ُٔٔ: ّٕالًفراًؽ، كيقاؿ: بارأ باليمز. ينظر: تاج العركس: صالحيا عمى  :بارل امرأتو (*
 .ُّّكىامش أمالي السُّييمٌي:

  .ُّّالسُّييمٌي:  أمالي (ُ

 . ٖٓٔ:  التداولً الحجاج أُسلوبٌة ٌنظر: (ِ
 .  ُْٖ: ة في المغة العربيةينظر: العكامؿ الحجاجيٌ   (ّ
 .ٕٓ: المصدر نفسوينظر:  (ْ
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أخص، فثبت أنو إذا كاف المكصكؼ، كالصفة غير متساكييف، فاألكلى باألخصية 
 .  (ُ) "المكصكؼ

في أعاله، حصر اإلمكانات  رالعامؿ الحجاجٌي)إٌنما( في الٌنٌص المذكك 
ٌنما كاف االحجاجٌية، كقيٌ  ذلؾ  (، كعمؿ  المكصكؼ أخٌص، أك مساكين دىا، بقكلو: )كا 

 المقصكد، كالصفة فضمة(. بقكلو:  )المكصكؼ، ىك 
ٌف السمة الرئيسة لمعكامؿ الحجاجٌية، ىي: بياف العالقة بيف األطراؼ  ضمف كا 

ٌجة محتكل تكاصمٌي يستممكو العامؿ،  ٌجة فييا تككف حي الجممة الكاحدة؛ ألف الحي
ـٌ إاٌل بعد أف يقدح " ، فيي بقدر ما تسيـ في إخراج النتيجة؛ (ِ)كيعمِّقو ف  ذلؾ ال يت كا 

تكاء عمى رأم ي محٌددة، كليست عاممة يتطٌمب االالمكضع؛ كألف إخراج النتيجة، كى
عاـ، كفكرة مشتركة بيف المتخاطبيف، كنقصد بذلؾ المكضع، كىنا نكتشؼ بصيغة 

 .(ّ) "أخرل كيؼ تشتغؿ العكامؿ الحجاجٌية
 ا جكىرٌيا عف الٌركابط الحجاجٌية؛ ذلؾ ألفكالعكامؿ الحجاجٌية تختمؼ اختالفن 

العكامؿ الحجاجٌية تقـك بحصر اإلمكانات الحجاجٌية، كتقٌيدىا، التي تككف؛ لقكؿو ما، 
، كيمكف الترميز (ْ) أما الٌركابط الحجاجٌية، فتربط بيف قكليف، أك بيف حجتٌيف، أك أكثر

 ط اآلتي:لذلؾ بالمخطٌ 
 
 
 

                                      

 .7ٔ٘: ٕ:الحاجب، )اإلمَلء السادس عشر( ابن أمالً (ُ
 .َُِ: كالبالغي  ،سمكبية الحجاج التداكليأي  ينظر: (ِ
 . 9ٕ٘:    ٔ: ومجاالته مفهومه الحجاج ضمن والموضع، بحث الحجاجً العامل (ّ
كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد  ،كالحجاج ،الحكارك  ،ٔٓ: كالحجاج ،ينظر: الخطاب (ْ

 .  ِّ،)بحث(:الرحمف
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 العكامؿ الحجاجٌية كثيرة

 
؛ لذلؾ سيقتصر اليجرييفي القرنيف السادس، كالسابع في كتب األمالي الٌنحكٌية ف

 عمؿ الباحثة عمى أىميا، كأبرزىا؛  لكثرة المادة.

 

ٌّة،  تربط بٌن • ٌّة تداول مكونات لغو
 .قولٌن، أو حجتٌن، أو أكثر

: ُتسّمى عند دٌكرو وانسكومبر بـ •
؛ ألنها تربط ( التداولٌات المدمجة)

 .الحجة بالنتٌجة

 :وظٌفتها•

أو ، ربط الوحدات اللسانٌة الكبرى•
 .الوحدات الخطابٌة

،  الكشف عن بنٌة الوحدات اللسانٌة  •
 (.والنصّ ، الكلمة)وتناسقها

 .الكشف عن نتائج الملفوظ •

الواو، : تضم مجموعة من األدوات، هً•
والفاء، وبل، ولكن، وحتى، ووالسٌما، 

 .....وإذن، وألن، وبما أن، وإذ

الّروابط 
ٌّة  الحجاج

 

ٌّة  ال • ٌّة أو معجم ٌّة إسناد عناصر لغو
ٌّة، أي بٌن : تربط بٌن متغٌرات حجاج

حجة ونتٌجة، أو بٌن مجموعة من 
 .  الحجج

 :وظٌفتها•

 .حصر، اإلمكانات الحجاجٌة، و تقٌٌدها•

ًّ ٌضّمن صٌانة الرتبة، • العامل الحجاج
فَل ٌجوز عطف الُحّجة العلٌا على 
الحّجة السفلى، أو الُحّجة القوٌة على 
الحّجة الضعٌفة؛ ألن الملفوظ بذلك 

ٌّا  .ٌصبح الحًنا حجاج

: تضم مجموعة من  األدوات، هً  •
ربما، وتقرٌبا، وكاد، وقلٌَل، وكثٌرا، 
ٌّة، وإال ، ...وما، وفً األقل، ومنذ الظرف

 .وأدوات القصر

العوامل 
ٌّة  الحجاج
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 ـ حجاجّية الحصر بالنفي، واالستثناء:1
كالتعديد،  اد الميممة: اإلحاطة، كالتحديد،الحصر: بالفتح، كسككف الصٌ 

 الٌضيؽ، كالحبس. ، كقيؿ معناه: (ُ)كالحصر، كالقصر معناىما كاحد عند أىؿ المغة

بستو  ُحور  چ، نحك قكلو تعالى: (ِ)يقاؿ: حصرت الرجؿ أحصره، كأحصره ًإذا حى

، (ّ)چاْلِخٌامِ  ِفً َمْقُصورات   ًبٍسفى عمى أزكاجي، أم قيًصرفى        ف، فال يردفٌ كحي

 .(ْ)غيرىـ
 ا(ما ضربتي إال زيدن ) نفيو عٌما عداه، نحك:ك  كعٌرفو النحاة بأنو: إثبات المذككر،

أثبت الٌضرب لزيد، كالنفي عف غيره، كىذا المعنى زائد عمى االختصاص ػػ كالكثير 
مف الناس لـ يفرِّؽ بينو، كبيف االختصاص، كبعضيـ فٌرؽ بينيما؛ ألف االختصاص 

 .(ٓ)إعطاء الحكـ لمشيء، كالٌسككت عٌما عداه
أك الرٌد قد ينشأ عنو مفيـك مخالفة في غير سياؽ التكذيب، كاإلكذاب، "فالنفي: 

ٌنما  بنٌية النفي مف قبيؿ  قد يككف المفيكـ الذم تؤٌدم إليوعمى الخصـ، كتبكيتو، كا 
األحكاـ المستفادة عمى كجو االستمزاـ مف الكالـ المنفٌي المقٌيد بصفة، أك ما في 

                                      

 .   ٖٔ: ُ:كالعمكـ ،( ينظر: مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكفُ
التعريفات ك  ،7ٔ: ٕ:البَلغة وأساس ،ِّٖ: ُمجمؿ المغة ك  ،ُْٓ: ُينظر: جميرة المغة( ِ

 .   ٙٗٔ:المعانً  علم، كَٖ:الفقيية
 .   ِٕسكرة الكاقعة: اآلية:  ( ّ
 وعلم ،333 :5:سمعانيلل تفسٌرالقرآنك، ُِّ: ْإعراب القرآف لمنحاس: :( ينظرْ

 .   ٙٗٔ:المعانً
: كالعمـك ،مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكفك  ،ُُْ:( ينظر: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼٓ

ُ:ٖٔ َ   
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النفي إنما يككف عمى حسب اإليجاب؛ ألنو إكذابه لو، فينبغي أف "؛ لذا فػ (ُ) "معناىا
، كاآلخر: إيجابيككف عمى كف  .(ِ) "ؽ لفظو ال فرؽى بينيما، إال  أف أحدىما: نفيه

، ىك إخراج الشيء مف (ّ)مف الثني، يراد بو: الٌصرؼ، كالمنع كاالستثناء: مشتؽه 
الحكـ العاـ، كيتألؼ مف المستثنى الذم يأتي عمى العمـك بعد أداة االستثناء 

 .(ْ)كالمستثنى بو 
عمى   العكامؿ الحجاجٌية، يستعمالف عند عدـ اتفاؽ اآلراءكالنفي، كاالستثناء مف 

ٌف المقصكر عميو ىك ما يمي أداة االستثناء  كالـو ما؛ كىذا نتيجة الجك العاـ لمنفي، كا 
ف دخكؿ الصرافـ (ٓ)كانت األداة متقدمة، أـ متأخرةسكاء أ ػػػ )العكامؿ الحجاجٌية(، ، كا 

ا...إاٌل،  أك  ليس ... إاٌل( عمى الممفكظ، ية الدكتكر عٌز الٌديف ناجح ػػ )مىي تسم
( مف شأنيا أف تخرجو مفمثؿ: )ز  الصفة اإلبالغٌية، أم مف مستكل  يده كاتبه

ة يالكصؼ، كاإلبالغ إلى الصفة الحجاجٌية حيث تككف العكامؿ المذككرة آنفا مكجٌ 
كاحد في  لبقية الخطاب نحك النتيجة نفسيا، كىذه النتيجة، أك االستمزاـ، أك المفيـك 

ثبات بعد النفي في االستثناء المفرغ مفيد لمحصر. أم: اإل"نحك:  ،(ٔ)الحاالت جميعيا
بذلؾ دكف العاـ المقدر، فإذا قمت: ما جاءني إال زيد، ؼ  (إالٌ ) أم: ينفرد ما بعد 

"زيد" منفرد بالمجيء دكف األحديف المقدريف في قكلؾ: ما جاءني أحد، فإذا قمت: ما 
ف سكاه، يمـز أف يككف: ال بشر إال زيد؛ ألنؾ لـ تنًؼ البشرية عمٌ زيد إال بشر، ال 

                                      

 .   ّٓ: ( العكامؿ الحجاجٌية في الٌمغة العربٌيةُ
 . ٖٔ: ٘:المفصل شرح( ِ

 .ْٔ:  ُ:( ينظر: دستكر العمماء ّ
 ،ْٖكالتعريفات الدقيقة الحدكد األنيقة، ك ٕٓ٘: ٔشرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك ( ينظر: ْ

 .ٓٔػػ ْٔ:  ُ:المعجـ الفمسفي ك 
 .ٓٔٔ:التداولً الحجاج أُسلوبٌة ، وٙٔ:األحكام، )بحث( آٌات فً الحجاجٌة العوامل: ٌنظر (ٓ
 .ُٔػ َٔ:العكامؿ الحجاجٌية في الٌمغة العربٌية ينظر: (ٔ
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ٌنما أثبتيا لو دكف غيرىا مف الصفات، كلـ تتعرض؛ لنفييا عمٌ   "ف عداهكأثبتيا لو، كا 
(ُ). 

في الٌنٌص المذككر في أعاله مجمكعة مف الجمؿ تضٌمنت عاممٌية النفي، 
قناع ى الجانب الحجاجٌي؛ الاإلبالغي إلكاالستثناء؛ لنقؿ الٌنٌص مف الجانب 

 المخاطىب، كالتأثير فيو،  نحك:
 ما جاءني إال زيد، ك ما زيد إال بشر .

.  ،فالجممة األكلى تنفي مجيء أم شخص إال زيد  فيك حاضره
يتمتع بصفات  ات السيئة عف زيد، كتثبتي إف زيدن أما الجممة الثانية تنفي الصفا
 ينفي كجكد البشرية. حميدة قد ال يتمتع بيا أقرانو، فيك ال

ٌنيا تأتي لتبٌيف بطريقة أكضح مدل فاعمٌية ىذا اإلجراء في اكتساب الممفكظ " كا 
لذا ؛ (ِ)"الذم تدخؿ عميو بعدا حجاجٌيا أعمؽ، كأنجع في الٌتكجو نحك النتيجة الضمنٌية

ما.. إال، أك   األقكاؿ التي تتضٌمف عامال حجاجٌيا مف نمطو "قاؿ أبك بكر العزاكم: 
ف أدكات القصر مثال، فإٌنيا تككف مماثمة لألقكاؿ المنفية أم التي تندرج ضم ال.. إال،

   ما ضرب زيد إال " ، نحك:(ّ)"مف حيث السمكؾ الحجاجٌي، كالكجية الحجاجٌية
، فاألداة )ما( نفت ضرب زيد أم  شخص، إال شخصا كاحدا، كىك عمرك، (ْ) "اعمرن 
ا ىك مف ي، ىي التكجيو في الحجاجٌي نحك نتيجة، كىي: إٌف عمرن ظيفة عامؿ النففك 

                                      

 .88ٕ: ٕ( :والثمانون الثانً اإلمَلء)، الحاجب ابن أمالً ( ُ
 مفهومه، الحجاج ضمن بحث ،(أوالحجاج) ،الجدٌدة البَلغة ضوء فً العربٌة البَلغة( ِ

 .ٖ٘:  ٔ:ومجاالته
 .8٘: ٔ:ومجاالته مفهومه، الحجاج ضمن بحث اللغة، فً الحجاج( ّ
 .ٖٗ٘: ٕ:والثَلثون(  الحاجب، ) اإلمَلء الخامس ابن أمالً( ْ
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ا، أك كد  المخاطىب حرجن  تحددت بسرعة، كال يجد كقع عميو فعؿ الضرب، فالنتيجة
 .  (ُ)ذىفو في إدراًؾ المفيـك

ا ا، كاعتقادن ا تأثيري  ا قاصدن كالنفي يتحٌقؽ  إذا اينجز القكؿ، كييعدُّ بعدُّ ذلؾ عمال تامن 
المتمقي الٌتكذيب، أـ حافظ عمى  ا، كسكاء أقبؿا، أـ كاذبن أكاف النافي صادقن سكاء 

 .(ِ)ا، أـ غير معانداعتقاده السابؽ؛ إلصدار النفي  معاندن 
القسـ ال يككف إال " نحك:، (ّ)اأك إثباتن  ا،ا لما قبميا نفين مخالفن  كالمذككر بعد )إال(

 . (ْ) "بحركؼ القسـ
ا ىذا العامؿ مكٌكف مف )ال...إال( يرمي إلى زيادة الٌنٌص تضٌمف عامال حجاجي  

القسـ ال يمكف أف يككف إال الطاقة الحجاجٌية، كالتأثير في المخاطىب، كاقناعو بأف 
 حرؼ مف حركؼ القسـ. بكجكد
ٌف عاممٌية النفي الحجاجٌية ال يمكف ادراكيا إال بإدراؾ النتيجة التي يريد وا  

ٌف النفي ييؤتى بو عند اإلنكار، أم إنكار المخاًطب إيصاليا إلى المخاطىب،  كا 
ي ف« ال»كجاء حذؼ خبر " ، نحك: (ٓ) المخاطىب لخبرو ما، كىك يفيد القصر العاـ

تقدير الخبر: ال إلو « ال إلو إاٌل اهلل»قكليـ: ال بأس ]يريدكف: ال بأس[ عميؾ، قكلنا: 
اهلل(، بفعؿ العامؿ الحجاجي: ، فالقكؿ: )ال إلو إاٌل (ٔ) "الكجكد إال اهلل يلنا، أك ف

قٌكة  لى الجانب الحجاجٌي؛ كذلؾ لزيادة)ال.... إال(، انتقؿ مف الجانب اإلبالغي إ
                                      

ٌّة العواملينظر:  ( ُ  .ٔ٘ـٓ٘:العربٌة فً الحجاج
 المعنى: كتجاكز الخطاب، ، تحميؿ ّٖ: كمقترحات ،: دائرة األعماؿ المغكٌيةػ مراجعاتينظر( (ِ

 . ٖالسالـ(: عميو) مكسى سٌيدنا قصة في الحجاجٌية ، كالبنيةٖ
 .ٗٙ:النحوٌٌن لكَلم الطالبٌن دلٌلينظر:  ( ّ

هٌلً أمالً(ْ  .ٖٙٔ: السُّ
 .ٙٔ، ٗٔـ ٖٔ :)بحث( األحكام، آٌات فً الحجاجٌة العوامل: ٌنظر(ٓ
 .٘ٙ: ٕ(:والثَلثون  التاسع المجلس) الّشجرّي،  ابن أمالً ( ٔ
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قناعو، كالعالقة في القكؿ عالقة تعارض، كتناقض، فالمفظة االتأثير في المخاطىب، ك 
ال إلو في  ة، كىي:نيٌ مثناء؛ لتخرج بنتيجة ضبعد النفي تعارض المفظة بعد االست

 غير اهلل، كال معبكد سكاه.  دالكجك 
 

 ـ حجاجّية الحصر بإّنما:2 
إٌنما مركبة مف  الحرؼ المٌشبو بالفعؿ)إٌف(، ك )ما( الزائدة التي كٌفت الحرؼ 

الكافة، ىي: ما كقد كٌفت إف ما : كافة، كمكٌفكفة عف العمؿ في االسـ، كالخبر، فإنٌ 
تعد )إٌف( في ىذه مختصة  عف العمؿ فصارت إف مكٌفكفة عف العمؿ؛ كلذا لـ

ٌنما قد تأتي بعدىا جممة اسمية تتككف مف: المبتدأ،  بالدخكؿ عمى الجمؿ االسمية، كا 
 ط اآلتي:يمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ ، ك (ُ)كالخبر، كقد تأتي  بعدىا جممة فعمية

 

 

                                      

 . ٖٗ:اإلعراب أدوات:  ٌنظر ( ُ

 إّنما

تأتً بعدها  جملة 
اسمٌة تتكون من  
المبتدأ والخبر، 
وقد تأتً  بعدها 
 جملة فعلٌة

لم تعد مختصة 
بالدخول على 
 الجملة االسمٌة

 (الزائدة) ما +إن

الكافة،  ) إنما ا=
 (والمكفوفة
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، أك قصر  كتككف في قصر المكصكؼ عمى الصفة، نحك: إٌنما زيده كاتبه
 ، نحك: الشجاعى إال عمي.(ُ)كؼ الصفة عمى المكص

  )إٌنما( الكافة عف العمؿ التؤثر فيما بعدىا مف ناحية الحكـ اإلعرابي، نحك: ك
مف: الفعؿ، كالفاعؿ، كالمفعكؿ . كقعت بعدىا جممة تتككف (ِ) "اإٌنما ضربى زيده عمرن "

ف استعماؿ ال قناع المخاطىب بالفعؿ امخاًطب ليا؛ لتحٌقيؽ غاية، كىي: بو، كا 
 التأثيرم، كاإلنجازم الذم قاـ بو زيده  نحك عمرك، كىك الضرب.

ا في المخاطىب؛ ألنو قناعن اا، ك كامؿ الحجاجٌية األكثر تأثيرن مف الع ركالقص  
يحصر اإلمكانات الحجاجٌية، كيقٌيدىا، كيزيد مف قٌكتيا الحجاجٌية بتكجيو الكالـ نحك 

إٌف التعريؼ بحرؼ النداء إٌنما  "نحك:  ،(ّ)النتيجة التي يرمي المخاًطب إلى تحقيقيا
، فال يمـز مف الجمع بيف تعريفيف  جيء بو لطمًب إجابة المنادل، كالتعريؼ فيو الـز

 .(ْ) "مقصكدأحدىما غير مقصكد، أف يجمع بيف تعريفيف كؿ كاحد منيما 
فالعامؿ الحجاجٌي لو أثٌر كبير في ترتيب الحجج، كتقكيتيا، فيك يقيِّد المعنى 

راد مف القكؿ، كيؤكده، فحرؼ النداء ًجيءى بو؛ لتحقيؽ إجابة المنادل، كذكر الم
 المنادل يأتي بعد حرؼ النداء .

ٌنما كانت "كنحك:   إذا خففت أيلغيت عمى األفصح  لكجييف: أحدىما:  (كأف )كا 
يا. بيٍعدىىا عف شبو الفعؿ؛ ألنيا إٌنما عممت لشبييا بو، كبياف بعدىا دخكؿ الجر عمي

 . (ٓ) "إذا خففت (إف )الثاني: إٌنيا لـ تكثر كثرة 

                                      

 .ٕٗ: ٖ:البَلغة علوم فً ٌنظر: اإلٌضاح ( ُ
 .ٖٗ٘:  ٕ:والثَلثون( الحاجب، ) اإلمَلء الخامس ابن أمالً  ( ِ
 .7ٔ:)بحث( األحكام، آٌات فً الحجاجٌة ٌنظر: العوامل ( ّ
 . 7٘ٙ : ٕ:الحاجب،)اإلمَلء  الثانً( ابن أمالً ( ْ
 . 9٘ٙ: ٕ:عشر( السادس اإلمَلء) ،المصدر نفسه   ( ٓ
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عامؿ الحصر)إٌنما( حصر اإلمكانات، كقٌيدىا في ىذا الٌنٌص فػ)كأف( المخففة 
بطاليا عمى األفصح، كعمؿ ذلؾ؛ الجاز إعماليا، ك  قناع المخاطىب عف طريؽ ذكر ا 

بو، كبياف بعدىا سببيف، األكؿ: )بعدىا عف شبو الفعؿ؛ ألنيا إٌنما عممت؛ لشبييا 
دخكؿ الجر عميو(، كالثاني: )أنيا لـ تكثر كثرة "إٌف" إذا خففت(، فكأف المخففة، بعيدة 

ٌف استعماليا أقؿ مف  عف شبو الفعؿ، كاالسـ الذم بعدىا تدخؿي حركؼ الجرٌ  عميو، كا 
 إٌف؛ لذلؾ خففت.

 وا مف العكامؿ الحجاجٌية التي يستند إلييا المحاجج؛ لتكجيكالقصر أيضن 
كجب بناء ما قبؿ ياء المتكٌمـ عمى الكسرة؛  إٌنما": نحك ،(ُ)قناعواك  ،المخاطىب بيا

ألنيـ لك أعربكه لـ تسمـ الياء مع الضـ، كالفتح، إذ الضـٌ يقتضي قمبيا إلى الكاك، 
 كالفتح يقتضي قمبيا ألفا.

النداء؛ ألنو  يما فعمكا ذلؾ فنحك: يا غالما. قيؿ: إنٌ  يفإف قيؿ: قد فعمكا ذلؾ ف
باب تغيير، كتخفيؼ؛ لكثرة استعمالو، كجاء ذلؾ فيو قميال، كاألكثر: يا غالمي، فمما 

 . (ِ) "تعٌذر رفع الحرؼ المتصؿ بيذه الياء، كنصبو، كسركه؛  ليسمـ
ا حجاجٌيا يرمي العامؿ الحجاجٌي) إٌنما( في الٌنٌص أعاله كٌجو المخاطىب تكجيين 

إلى اقناعو بكجكب بناء ما قبؿ ياء المتكمـ في االسـ عمى الكسر؛ كذلؾ لك كاف 
االسـ معربا، لـ يسمـ  االسـ قبؿ الياء مف الضـ، كالفتح، كالضـ يكجب قمبيا كاكا، 

 كالفتح يكجب قمبيا ألفا. 
في حالة فالمخاًطب يكٌجو المخاطىب تكجييا حجاجٌيا نحكٌيا، بكجكب بناء االسـ 

اتصالو بياء المتكمـ، نحك: )غالًمي(، فمك أيعرب االسـ كجب أف تككف حركة ما قبؿ 
الياء، الضمة في حالة الرفع، كالفتحة في حالة النصب، كىذا يؤدم إلى قمب الياء 

                                      

 .٘ٔ:)بحث( األحكام، آٌات فً الحجاجٌة العوامل: ٌنظر( ُ
 .ٗـٖ:  ٔالّشجرّي، ) المجلس األول(: ابن أمالً ( ِ
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كاكا في حالة الرفع؛  ينتج عنو: ثقؿ النطؽ، كصعكبتو، كقمبيا ألفا في حالة النصب، 
الشائع  ، يقاؿ: يا غالما؛ لمتخفيؼ، كلكثرة االستعماؿ، كىذا قميؿ، ك كالنداء، ففي النداء

حكـ أبك الفتح عثماف بف "ك الكسرة، بالياء، ال خالؼ في ذلؾ؛ ألف  الياء تجانسيا
، كنحكه بأنيا: يغالمي اه )كتاب الخصائص( عمى الكسرة فكتابو الذم سمٌ  يجٌنى ف

ٌنما حكـ بذلؾ؛ ألف االسـ الذ ال حركة إعراب، كال حركة بناء، اتصمت بو الياء  مكا 
 .(ُ)"لـ يشبو الحرؼ، كال تضٌمف معناه

حصر اإلمكانات الحجاجٌية، كقٌيدىا في القكؿ،  ق(ِّٗ)تفأبك الفتح بف جني
فيك يؤكد أٌف االسـ الذم تتصؿ بو ياء المتكمـ، ال يشبو الحرؼ، مف ناحية جرِّ 

قكؿ أبي  ق(ِْٓ)تالٌشجرمٌ ابف  ، كعمؿٌ االسـ الذم بعده كال تضمف معناه
غالمي، كنحكه انقالب الياء  يالكسرة فالعمة التى أكجبت "بقكلو:    ق(ِّٗ)تالفتح

، كيمكف الترميز لذلؾ (ِ)"كاكا لك ضـٌ ما قبميا، كانقالبيا ألفا لك فتح ما قبميا
 ط اآلتي:بالمخطٌ 

 

 

                                      

 .7ٖ٘:  ٕ: الحكمٌن( بٌن ٌقف الحكمفً  )باب الخصائص،: وٌنظر ، ٗ: ٔ: المصدر نفسه( ُ
 .ٗ:  ٔالّشجرّي، ) المجلس األول(: ابن أمالً( ِ

الٌاء تجانسها   غَلِمً
 الكسرة

سهولة فً 
 النطق

 غَلُمو غَلُمً
صعوبة فً 
 النطق، وثقل

 ٌاغَلَما    غَلَمً

كثرة   
االستعمال،     

 وللتخفٌف
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 في تقٌديـ )إٌف( عمى الـ اإلبتداء: ق(ْٔٔ)تكنحك قكؿ ابف الحاجب

ليا أخكات كجب تقٌديميا، كىي:  (إف )، كأٌخرت الالـ؛ ألف (إف)إٌنما قٌدمت "
ليت، كلعؿ، ككأف، كالالـ ال أخت ليا، فغيرت المنفردة، كتركت ذات األخكات؛ 
ٌم لتككف كأخكاتيا. اآلخر أف " إف" عاممة، كالالـ ليس عاممة فما كاف عامال قكً 

 .  (ُ)"بالتقٌديـ لمعمؿ؛ ألف العامؿ أصمو التقديـ، فكانت الالـ بالتأخير أكلى
ر )بإٌنما(، فأقنع حصر المخاًطب اإلمكانات، كقٌيدىا عف طريؽ الحص

بتداء(،  مثؿ أخكاتيا: ) ليت، التقديـ  تتقدـ عمى )الـ اال )إٌف( كاجبة المخاطىب  إفٌ 
ف االـ ال أخت ليا،  يؽ ذكره أف )إٌف( ككذلؾ أقنعو، كأثر فيو عف طر كلعٌؿ، ككأف(، كا 

 بتداء ليست بعاممة؛ لذا تقديـ العامؿ أكلى.عاممة، كالـ اال
 

 حجاجّية الجممة االسمّية، والفعمّية: .3
ى داللة الجممة االسمٌية ىػ( إلْْٕ، أك ُْٕأشار عبد القاىر الجرجاني)ت

شيء مف غير أف يقتضي إٌف مكضكع االسـ عمى أف يثبت بو المعنى لم"بقكلو: 
تجدُّده شيئان بعد شيء، كأٌما الفعؿ فمكضكعو أف يقتضي تجدُّد المعنى المثبًت بو 

 .(ِ)"شيئان بعد شيء
الجممة االسمٌية إذا كاف خبرىا اسمان فقد تفيد الدكاـ، كاالستمرار الثبكتي "فػ 

ذا كاف خبرىا مضارعان، فقد تفيد استمراران، كتجديدان إذا لـ يكجد داعو  بمعكنة القرائف، كا 
إلى الدكاـ، كالبادم بعد نظرة فاحصة أٌف منبع التأكيد في الجممة االسمٌية، ىك داللتيا 

ستمرار مما يقطع عف نفس المخاطب أكىاـ الشٌؾ، أك أسباب عمى الدكاـ، كاال

                                      

 . 9ٙٙـــ9٘ٙـ: ٕ(:عشر السابع اإلمَلء) الحاجب، ابن أمالً( ُ
 .  ُُٖ، ُْٕ عجاز:( دالئؿ اإلِ
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النصب يتعٌمؽ باالستقرار،  يا، كقائـ، فالظرؼ فالدار قائمن  يزيد ف "، نحك(ُ)"اإلنكار
ف لـ يكف الظرؼ تام   ا، لـ يجز فيما بعد المبتدأ إاٌل الرفع كفى الرفع يتعٌمؽ بقائـ، كا 
ـٌ بقكلؾ: زيد فيؾ، كال  تقكؿ: زيد فيؾ راغب، كأخكؾ منؾ متعٌجب؛ ألف الكالـ ال يت

 . (ِ) "بقكلؾ: أخكؾ مف زيد
فجممة: زيده في الدار قائـ. جممة اسمية دالة عمى الدكاـ، كالثبات، كاالستقرار، 
فالمبتدأ )زيده ( ال يتـ معناه إال بذكر خبره )قائـه(، فذكر الخبر أزاؿ الكىـ، كالشكؾ 

مؿ الحجاجٌي كاف لو األثر في جذب المخاطىب؛ مف ذىف المخاطىب بشأف زيد، فالعا
ٌد  اإٌف العامؿ الحجاجٌي إذ"ا قاؿ  الٌدكتكر عبد اهلل صكلة: لذ يدخؿ عمى الممفكظ يىحي

ٌجة  . (ّ)"مف عدًد المسارات المؤدية إلى تمؾ الحي
نجد أٌف الجممة االسمٌية أصبحت مؤكدة  ( ْ)"ا قائـ كعمركإٌف زيدن "كفي جممة: 

عند المخاطىب  -القضية  -) إٌف(؛ كذلؾ  لدعـ قضية مطركحة تتمتع  بدخكؿ األداة
بككنيا حدثان، كىك قياـ زيد، كعمر، كيسمح ىذا الحدث لممرسؿ باستعماؿ العامؿ 

ٌجة تسند إلى عالقة ترتكز إلى مشتركات بيف الحجاجي، ببناء المخاًطب،  حي
 .(ٓ)كالمخاطىب، مما يرفع مف قيمة الٌنٌص الحجاٌجية

زيد قاـ غالمو، فاإلخبار عف زيد كقع ": ق(ْٔٔ)ت قكؿ ابف الحاجب كنحك
، كداللة العامؿ الحجاجٌي في الجممة االسمٌية (ٔ)"بالجممة التي ىي الفعؿ، كالفاعؿ

                                      

 .ْْفي السكر المدنيةػػػ مضامينو، كأساليبو البالغية، )رسالة ماجستير(: ليي لمنبيالخطاب اإل (ُ

 . ٖ: ّ)المجمس الحادم كالسبعكف(:  الٌشجرٌم، ابف أمالي( ِ

 مفهومه، الحجاج ضمن بحث ،(أوالحجاج) الجدٌدة البَلغة ضوء فً العربٌة البَلغة( ّ

 .ٖ٘:  ٔ:ومجاالته
 .7ٕ7: ٕ: واألربعون بعد المئة(الحاجب، )اإلمَلء السابع  ابن أمالً ( ْ
 . ٖٓٔ:  التداولً الحجاج أُسلوبٌة: ٌنظر (ٓ
 . ٖٓ٘: ٕوالثَلثون(  :  )اإلمَلء الثانً ابن الحاجب،أمالي (ٔ
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المتككنة مف المبتدأ، كالخبر )الذم تككف مف الفعؿ، كالفاعؿ(، ىي االستمرار، 
 ف المبتدأ، كىك: زيده.كالتجدد، فجممة زيده قاـ غالمو اتمت اإلخبار ع

ناتجة عف المعمكمات التي  جاجٌية لمممفكظ داخؿ الجممة ليستفالقيمة الح
يسكقيا فحسب، بؿ يمكنيا أف تتضٌمف: عكامؿ، كعبارات، كصيغ مختمفة تؤدم إلى 

كىذا الذم ، (ُ)كظيفة منح الممفكظ كجيو حجاجٌية، فضال عف كظيفتيا اإلخبارية
فالجممة االسمية إذا كانت متككنة مف اسميف، ىما: اتضح في الجممة االسمية، 

الثبات، كالدكاـ، كتعطي قٌكة حجاجٌية في التأثير،  مبتدأ، كالخبر فإنيما يدالًف عمىال
متككنة مف اسـ، يمثؿ المبتدأ، كالجممة كانت كاالقناع، كالتعميؿ، عمى حيف إذا 

ٌجة، الفعمية تمثؿ الخبر، فإنيا تدؿُّ عمى االستمرار، كالتجد د، فاالسـ يؤكد الحي
 كيجعميا حقيقةن كاضحةن يدركيا المخاطىب، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:

                                      

ٌّة، المبادئ: ٌنظر(ُ ٌّة لنظر  .ٕٔـ ٕٓاللسانٌة:  للحجاجٌات والمنهج
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كائد الفعؿ ال"ىػ(: ِّٗقاؿ ابف جني)تو مضارع ما كاف في أىكلو إحدل الز 
، اأٍلىربع، كىي: اٍليمزة، كالٌنكف، كالت اء، كاٍلياء، فاليمزة لممتكمـ كحده، نحك: أقـك أىنا

كالنُّكف لممتكمـ إذا كاف معو غيره، نحك: نقـك نحف، كالت اء لممذكر الحاضر نحك تقكـ 
،  (ُ) "أىنت، كلممؤنث الغائبة، نحك تقكـ ىي، كالياء لممذكر الغائب، نحك: يقـك ىك

 بالمخطط اآلتي: ق(ِّٗ)تكيمكف الترميز لقكؿ ابف جني

                                      

 . ٗ: العربية في الممع ( ُ

 تتكون من اسم، وفعل

تدّل على االستمرار، 
والتجدد؛ ألنها تدل 
على حدث، مقترن 

 .بزمن

الجملة 
االسمية 
 المشتركة

 تتكون من اسمٌن

تدّل على الثبات، 
والدوام؛ ألن االسم ٌدل 
على شًء  مسمى  
 .مجرد من الزمن

لها قّوة حجاجٌة ، فً  
تأكٌد الُحّجة، والتأثٌر 

 .  فً المخاَطب

منح الملفوظ الوظٌفة 
ٌّة، فضَل عن  الحجاج
ٌّة  وظٌفتها اإلخبار

 .    اإلبَلغٌة

الجملة  
 االسمية
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الرفع لفظان، أك تقديران، أك : عكامؿ النصب، كالجـز كحكمو إذا تجٌرد مف
 .(ُ)محالن 

كقكع المعنى مكقع االسـ، فالعامؿ في رفع الفعؿ المضارع عامؿ معنكم؛ ل
 .  (ِ)مررت برجؿو يضحؾ(، فالفعؿ يضحؾ مرفكع، كليس في المفظ ما يرفعونحك:)

ما دٌؿ عمى زماف قبؿ زمانؾ، مبنٌي عمى الفتح مع  "أما الفعؿ االماضي، فيك: 
 .(ّ) "المرفكع المتحٌرؾ كالكاكغير ضمير 

                                      

 . ّٕ، كِٔ:النحكييف لكالـ الطالبيف دليؿ: ينظر(  ُ

)بحث في  حساف، تماـ عند القرائف كتضافر العامؿ، كنظرية ،ُِٗ: ْ:المفصؿ شرح: ينظر( ِ
 .َُِ: النت(

 .ْْ:النحك عمـ في الكافية ( ّ

الفعل 
المضارع ما 
كان أوله أحد 
 الّزوائد األربع

 الهمزة للمتكلم

التاء 
للمذكرالحاضر
، والمؤنث 

 الغائبة

 الّنون للمتكلم

الياء للمذكر 
 الغائب
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ٌف اإلخبار بالفعؿ الماضي عف المستقبؿ أبمغ، كأككد في تحقيؽ الفعؿ،  كا 
يجاده؛ ألٌف الفعؿ الماضي يدؿُّ عمى ماضو قد كاف، كانقضى  ، نحك قكلو تعالى:(ُ)كا 

مىٍف ًفي چ ٍف ًفي الس مىاكىاًت كى كًر فىفىًزعى مى يىٍكـى ييٍنفىخي ًفي الصُّ  فقكلو تعالى:  ،(ِ) چاأٍلىٍرضً كى

 -كىك فعؿ داٌؿ عمى االستقباؿ ،چييٍنفىخي  چ ، بمفظ الماضي بعد قكلو:چفىفىًزعى  چ
لإلشعار بتحقيؽ الفزع، كأنو كائف ال محالة؛ ألف الفعؿ الماضي يدؿُّ عمى كجكد 

 فعؿ، انقضى. 
ٌنما يفعؿ ذلؾ إذا كاف الفعؿ المستقبؿ مف األشياء العظيمة التي  يستعظـ كا 

 . (ّ)كجكدىا
كمٌما حذفكىا منو استحسانا، كتشبييا ليا ": ق(ِْٓ)تكنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ 

نحك: لـ يكف، كال  ي، كذلؾ إذا سكنت لمجـز ف«يككف»ة بحركؼ المٌد كالٌميف لفظ

ٍف يىؾي كاًذبان  چتكف، كقكلؾ:  لـ يؾي جالسا، ككقكلو تعالى:   ، ككذلؾ قكلؾ: (ْ) چكىاً 

ٍيؽو  چ شٌؾ، كقكلو تعالى: يال تؾي ف ٌنما حذفكىا ف(ٓ)چكىال تىؾي ًفي ضى ىذا  ي، كا 
، كلـ يدعي،  يمالو، كما يحذفكف حركؼ العٌمة، فالحرؼ؛ لكثرة استع قكليـ: لـ يخشى

، كلـ يحذفكىا مف نظائر ىذا الفعؿ، أعنى ما كازنو، كالمو، نكف، نحك:  كال ترـً
 .(ٔ) "كذلؾ لقمة استعمالولـ يصي نفسو؛ يصكف، كييكف، فيقكلكا:  

                                      

 .ُْٗ:   ِالمثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر: ينظر: (ُ

 .ٕٖ اآلية:: النمؿ سكرة( ِ

 .ُْٗ:  ِ:كالشاعر الكاتب أدب في السائر المثؿينظر:  ( ّ

 .ِٖسكرة غافر: اآلية:  ( ْ

 .ُِٕسكرة  النحؿ: اآلية:    ( ٓ

 .ُٕٔ: ِ:الٌشجرٌم، )المجمس الخامس كاألربعكف( ابف أمالي ( ٔ
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فاإلخبار بالفعؿ الماضي عف الفعؿ المضارع أنجع في العممٌية الحجاجٌية ففي 

ٍف يىؾي  چ قكلو تعالى: : لـ ق(ِْٓ)تكفي قكؿ ابف الٌشجرمٌ  ،چكىال تىؾي  چ ك،     چكىاً 
، ، كلـ تدعي، كال ترـً عف الماضي غايتو األساسٌية  كىك اإلخبار بالفعؿ المستقبؿ يخشى

تيبٌيف ىيئة الفعؿ، كاستحضار صكرتو؛ ليككف الٌسامع كأٌنو يشاىدىا، كالغرض "ىي: 
ٌف دخكؿ أدكات الجـز عمى (ُ)"بيذا ىك الداللة عمى إيجاد الفعؿ الذم لـ يكجد بعد ، كا 

 الفعؿ المضارع يؤدم إلى تغير زمف الفعؿ مف المضارع إلى الماضي كما في األداة
لـ: فيي أداة تنفي حدكث الفعؿ المضارع، كتجزمو، كتقمب زمنو مف الحاؿ إلى 

: فاألصؿ أف يمييا الماضي، كأما )لـ(": ق(ُّٖ)تنحك قكؿ ابف الكٌراؽ ،(ِ)الماضي
فمـ يجز أف  -أعني المضارع  -كقد أكجبت العم ة إسقاط األصؿ، كاستعماؿ الثقيؿ 

صؿ ال ذم ىك الخفيؼ، كقع الجاـز عمى غير ما يرجع إليو؛ ألىنيـ لىك استعممكا األى 
بيًنيى لو، كالمعنى ال يشكؿ المضارع، فكجب إسقاط األصؿ رأسا، كاستعماؿ المضارع 

ٌف تغير الزمف مف المضارع إلى الماضي، ، (ّ) "ًفي مكضعو، فمذلؾ افترقا، فاعرفو كا 

ُ  ُهوَ  قُلْ  چنحك قكلو تعالى:  ،(ْ)دليؿه عمى تحقُّؽ الفعؿ كأنو مضى ككقع ، ّللاَّ  أََحد 

 ُ َمُد،  ّللاَّ لِدْ  لَمْ  الصَّ ُكنْ  َولَمْ  ٌُولَْد، َولَمْ  ٌَ فالتغير في المقكالت "، (ٓ) چأََحد   ُكفُواً  لَهُ  ٌَ

                                      

 .ُْٗ:  ِ( المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر:ُ

 .َِٗ: اإلعراب أدكاتينظر:  ( ِ

 .    ََِ:اؽالكر   البف حكالنٌ  عمؿ( ّ

 .   َِٖ: ِْك ،ِِ: ُِ:كالتنكير التحرير،: ينظر ( ْ

 .  ْػػػ ُسكرة االخالص: اآلية: ( ٓ
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الٌنحك آلة "، ك(ُ) "النحكٌية، ىك لٌب عممية التكجٌيو التي تككف بالعكامؿ الحجاجٌية
 .(ِ)"كصؼ تركيب المغة، كقكانينيا

 : (ّ)ق(ّْٓ)تقكؿ المتنبي"نحك: 
 "اا وال الماُل باقيً ا من األذى        فال الحمُد مكسوبً إذا الجوُد لم ُيرزق خالصً 

مف فارؽ؛ ألنو ذكر أنيـ جادكا لو جكدان لـ يخمص  في ىذا البيت تعريض بذـٌ "
ًمدى، كالماؿ ما بقي ذا كاف الجكد كذلؾ فالجكد ما حي  .(ْ) "مف أذيةو، كا 

، قناع المخاطىبارع المستقبؿ إلى الماضي أنجع في الفعؿ مف المضاإف انتقؿ 
( كأٌنما الرزؽ كقع في الماضي؛ ليبيف لممخاطىب غاية كالتأثير فيو فقكلو: )لـ يرزؽ

 كىي أخذ الًعبر.  ،محددة
  "كنحك: 

 عمى جوانبِو الدمُ  ن األذى               حّتى يراقم الرفيعُ  ال يسمُم الشرفُ 
المتنبي إال ىذا البيت لكجب أف يتقٌدـ كثيران مف        باهلل لك لـ يقؿأشيد 
 .(ٓ) "المجيديف

فقكلو ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف أذل، فقد نيًقؿى الٌنٌص مف الجانب البالغٌي إلى 
قناع المخاطب، فعؿ المضارع الداؿ عمى الماضي؛ الالجانب الحجاجٌي فاستعمؿ ال

يء ليس غريبا فقد حصؿ مف قبؿ، ككذلؾ عبارة )لـ يقٍؿ( كالتأثير فيو بأف ىذا الش
 تدؿُّ عمى المضي بالفعؿ. ق(ِْٓ)تفي نٌص ابف الٌشجرمٌ 

                                      

 .ّٔ: العكامؿ الحجاجٌية في الٌمغة العربٌية (ُ
ًّ  الّنحو (ِ ٌّات ضوء فً العرب  .ٕٔ: واإلتصال والخطاب، ،الّنصّ : وٌنظر ،8ٕ:الحدٌثة اللسان
 .ٗٙٗٔ:المتنبً دٌوان شرح العزٌزي والَلمع ،ٕ٘: (مةالمقدّ ) ،جريّ الشّ  ابن أمالً (ّ
 .ٗٙٗٔ:المتنبً دٌوان شرح العزٌزي الَلمع (ْ
ٌّة األمالً بنشرمن مالم (ٓ  . 7ٕٙٔ: المتنبً دٌوان شرح العزٌزي والَلمع ،8ٔٔ:الّشجر



ٌّة ف الّروابط…...…الفصل االول  ٌّة فً كتب األمالً الّنحو ً القرنٌن والعوامل الحجاج
 الهجرٌٌنالسادس، والسابع 

 
ٗٗ 

 حجاجّية ُأسموب االستفيام:.4
نكع مف أنكاع اإلنشاء الطمبي، كىك طمب الفيـ، كالعمـ بشيء لـ  االستفيام:

لغير حاصؿ ممكف ا مف قبؿ بأداة خاصة؛ أم طمب حصكؿ في الذىف؛ يكف معمكمن 
 .(ُ)الحصكؿ، ييـٌ المستفيـ

ألٌنؾ " فى االستفياـ يككف االسـ فيو رفعان:باب مً  في ىػ(َُٖ)تسيبكيو قاؿ
تستفيـ بعد ذلؾ؛ كذلؾ قكلؾ: زيده كـ مٌرةن رأيتو، كعبد اهلل  ـ  تبتدئو؛ لتينب و المخاطىب، ثي 

ىؿ لقيتو، كعمرك ىاٌل لقيتو، ككذلؾ سائر حركؼ االستفياـ؛ فالعامؿ فيو االبتداء، 
كما أٌنؾ لك قمت: أىرأيت زيدان ىؿ لقيتىو، كاف عممتي ىك العامؿ، فكذلؾ ىذا، فما بعد 

 مكضع خبره. يمف ىذا الكالـ فالمبتدأ 
عيؼى في  فإف ، إاٌل أف تدخؿ الياء، كما ضى قمت: زيد كـ مرة رأيت، فيك ضعيؼه

 قكلو: " كمُّو لـ أىصنًع".
 ؛تردم معنى الياء مع ضعفو فىترفعي كال يجكز أف تقكؿ: زيدا ىؿ رأيت، إال أف 

مت بيف المبتدأ، كالفعؿ، فصار االسـ مبتدأى، كالفعؿ بعد حرؼ االستفياـ،  ألٌنؾ قد فىصى
سي   .  (ِ)"قد عممت زيده كـ ضرب() فى ىذا، أك جاز لقمت: كلك حى

 يتضح مف كالـ إماـ الٌنحاة ما يأتي:
يبتدئ المخاًطب باالستفياـ؛ لتنبيو المخاطىب بفكرةو ما مجيكلو لمطرؼ الثاني،  -1

 )المخاطىب(.
 العامؿ في أدكات االستفياـ االبتداء. -2

                                      

 بحث المناظرة، فً والحجاج ،9ٖٕ:البَلغة  وعلوم ،77:المعانً وعلم ،7ٖ:الكلٌات :ٌنظر (ُ

 .97ٕ: ٕ: ومجاالته مفهومه، الحجاج ضمن
 .8ٕٔ: ٔ: ومجاالته  مفهومه، الحجاج ضمن بحث المناظرة، فً الحجاج ( ِ
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ال يجكز الفصؿ بإحدل أدكات االستفياـ بيف االسـ، كالفعؿ، نحك: زيدا ىؿ  -3
  .  رأيتى

يـ االسـ، كالفعؿ، كتأخير أدكات االستفياـ؛ ألف الغاية مف كالـ ال يجكز تقد -4
 المخاًطب، ىي: التركيز في المستفيـ عنو، نحك: قد عممت زيده كـ ضرب. 

 

ٌنما لـز االس": ق(ِْٓ)تنؤكد ذلؾ بقكؿ ابف الٌشجرمٌ  تفياـ يقع صدر الجممة، كا 
تصديره؛ ألنؾ لك أٌخرتو تناقض كالمؾ، فمك قمت: جمسى زيده أيف؟ كخرج محمده متى؟ 
جعمت أكؿ كالمؾ جممة خبرية، ثـ نقضت الخبر باالستفياـ؛ فمذلؾ كجب أف تقٌدـ 
االستفياـ، فتقكؿ: أيف جمسى زيده؟ كمتى خرج محمده؟؛ ألٌف مرادؾى أف تستفيـ عف 

 .(ُ) "مكاف جمكس زيد، كزماف خركج محمد، فزاؿ بتقديـ االستفياـ التناقض
 :(ِ)ط اآلتيكألفاظ االستفياـ عمى نكعيف، يمكف الترميز ليما بالمخطٌ 

 

                                      

 . ٕٓٗ  :ٔ(:والثَلثون  الرابع المجلس) الّشجرّي، ابن أمالً ( ُ
  :البَلغة وعلوم ،٘٘: ٖ:البَلغة علوم فً اإلٌضاح، كِِٗػ ِِٖينظر: الممع في العربية:  (ِ

ٕ9ٖ . 

حروف 
االستفهام، 

أشهرها همزة، 
: وهل، وهً 
 .لَلثبات

اسماء االستفهام، 
من، وما، : وهً

وأّي، وكٌف، وكم 
االستفهامٌة، 
ٌّان،  وأٌن، وأ
   .ومتى، وأّنى

 ألفاظ االستفهام
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كلصيغة أيسمكب االستفياـ أىمية كبيرة في إطار الخطاب الحجاجٌي، كترمي 
 . (ُ) المخاًطب  ىذه الصيغة في األصؿ إلى استفسار المخاطىب عف أمرو يجيمو

أعاله: )أيف جمس زيد؟ في في المثاؿ  ق(ِْٓ)تكما في قكؿ ابف الٌشجرمٌ 
كمتى خرج محمد؟(، فالمخاًطب ال يعمـ أيف جمس زيد؟، كىذا يتطمب مف المخاطىب 
تكجيو فعؿ قكلي، تأثيرٌم، ييقنع المخاًطب بمكاف زيد، ككذلؾ جممة: )متى خرج 

خركج محمد، كىذا يتطمب إجابة تيقنع  محمد؟( المخاًطب يستفيـ عف زماف
 ة التي مف أجميا خرج محمده.مخاًطب، كتؤثر فيو؛ لمعرفة الغايال

فيك يؤدم  ،(ِ)افأيسمكب االستفياـ يعٌد مف أنجع أنكاع األفعاؿ المغكٌية حجاجن 
كظيفٌية حجاجٌية ترتبط بسياؽ التخاطب؛ كذلؾ بحسب التركيب الٌنحكٌم لمجممة 

 .(ّ)االستفيامٌية
 :(ْ)كينبغي التمييز بيف نكعيف مف االستفياـ في العممية الحجاجٌية

يسعى المستفيـ عف طريقو إلى معرفة حقيقة شيء ما، كىذا  االستفيام الحقيقي: -1
ا مف عناصر النكع مف االستفياـ قد يكظِّفو المخاًطب، كمف ثيـ  يصبح عنصرن 

 العالقة الحجاجٌية. 
إنو استفياـ خرج مف الداللة الصريحة إلى االستمزاـ  االستفيام الحجاجّي: -2

الحكارم، يقتضي مؤشرات داخمية )التركيب(، أك خارجية المقاـ، كبذلؾ يقتضي 
قرائف المقامٌية، المقاـ اإلنجازٌم لمسؤاؿ مقامات إنجازٌية أخرل، بحسب مقتضى ال

بابيا  ياليمزة فكيدٌلؾ عمى قٌكة " :ق(ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ أك السياقٌية، 
                                      

، والّنص 97ٕ: ٕ: ومجاالته مفهومه، الحجاج ضمن بحث المناظرة، فً الحجاج : ٌنظر ( ُ

 .9ٔالقرآنً وآفاق الدالئلٌات:
 .7٘: ٔ:ومجاالته مفهومه، الحجاج ضمن بحث الحجاج، وأدواته، آلٌات: ٌنظر ( ِ

 .97ٕ: ٕ: ومجاالته مفهومه، الحجاج ضمن بحث المناظرة، فً الحجاج: ٌنظر ( ّ
 .99ٕ:  ٕ: المصدر نفسه  :ٌنظر ( ْ
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مف شأنو أف يقع قبؿ المعطكؼ، ال يتقٌدـ عمييا، بؿ ليا  مأٌف حرؼ العطؼ الذ
 . (ُ) "الٌرتبة الٌصدرٌية عميو، كقكلؾ: أفمـ أكرمؾ، أك لـ أحسف إليؾ؟ 

نتيجة  ؟ العامؿ الحجاجٌي اليمزة يتطمب،أكلـ أحسف إليؾ فجممة: أفمـ أكرمؾ؟،
، كاإلحساف مف أىـ األشياء التي  يحاجج  عف الحجج التي قٌدميا، في القكليف، فالكـر

قناع الطرؼ الثاني المخاطىب بما فعمو الطرؼ األكؿ ايا الفرد، فييا انجاز، كتأثير، ك ب
 المخاًطب.

فالعامؿ الحجاجٌي االستفياـ نقؿ الكالـ مف الصفة اإلبالغٌية إلى الصفة 
ا؛ ألف االستفياـ فعؿ ا، كتأثيرين اإلجابة )النتيجة( تتطمب فعال انجازين الحجاجٌية، ف
فإف أدخمت حرؼ ")في مكقع بمى(:  ق(ُٖٓ)تقكؿ السُّييمي نحك يتطمب إجابة،

االستفياـ عمى حرؼ النفي، فقمت: أليس الخمري حراما؟ فال تقٍؿ في الجكاب: نعـ؛ 
قا لمكالـ المنفي المستفيـ عنو باأللؼ، كلكف تقكؿ: بمى، إضرابا ألنؾ تككف مصدِّ 

ثباتا لمتحريـ، ىذا ىك األصؿ؛ ألٌنيـ راعكا المفظ، كأجركا الكالـ عمى  عف المنفي، كا 
 .(ِ)"االستفياـما كاف عميو قبؿ 

)أليس الخمري حراما(، يحاجج المخاطىب،  :العامؿ الحجاجٌي اليمزة في قكلو
بتعاد هلل عٌز كجٌؿ، كينبغي لإلنساف االر مف األيمكر التي حٌرميا اكيقنعو بأف الخم

المراد مف القكؿ، كتتطمب إجابة كبيخ، ك عنو، فاالستفياـ خرج؛ لمعنى التقرير، كالت
المخاطىب عف ىذا السؤاؿ بمفظة: )بمى(؛ كذلؾ إلثبات التحريـ، كال يجيب 

نٌ  لمتكبيخ، كالتقرير، كفيـ المراد،  مابمفظة)نعـ(؛ ألنو ال يرمي إلى تصديؽ النفي، كا 
إذا ثبت ىذا فال يمتنع أف يجاب بنعـ بعد  "اؿ في مسألة كقكع نعـ مكقع بمى: كقد ق

االستفياـ مف النفي، ال تيريد تصديؽ النفي، كلكف تحقيؽ اإليجاب الذم في نفس 

                                      

 .ٓٓٗ: ٔ(: والثَلثون  الرابع المجلس) الّشجرّي،  ابن أمالً ( ُ
هٌلً:( ِ  .٘ٗأمالً السُّ
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حراما؟  المتكمـ؛ ألٌف المتكمـ إذا قاؿ لمف رآه يشرب الخمر منكرا عميو: أليست الخمري 
ٌنما أراد بو تقريره، أك تكبيخو، كفيـ مراده في ذلؾ... فمما  لـ يستفيـ في الحقيقة، كا 
نو يعتقد التحريـ جاز أف يجاب بنعـ، تصديقا لمعتقده دكف التفات إلى  ـى مراده، كا  فيًي
لفظ النفي؛ ألٌنو ليس بناؼو في الحقيقة، إال إف أكثر العرب عمى غير ىذا، يركف 

ـٍ  أىلىٍستي  چ فظ أكلى؛ ألٌنو الظاىر المسمكع، كبو نطؽ القرآف، كقكلو:مراعاة الم بِّكي  ًبرى

ف كاف الكالـ ليس باستفياـ عمى الحقيقة، بؿ ىك (ُ) چبىمىى قىاليكا ، كلـ يقكلكا: نعـ، كا 

 .(ِ) "تقريره عمى اإلثبات
االستفياـ االختبارٌم: ىك نكع مف االستفياـ، يتخذ المستفيـ صيغا مباشرة، 
كغير مباشرة، فحيف يستعيف بأفعاؿ الطمب، نحك: )حدثني، ماذا تقكؿ؟ (، أك )ما 
أحكامو؟، كيؼ مكاقعو؟...( ال ينتظر جكابا؛ ألنو يدرؾ أف الميستفيىـ ال يمكنو 

 .  (ّ)اإلجابة عنيا؛ ألنيا  تبحث عف اختصاص يجيمو الميستفًيـ
 ق(ِْٓ)تابف الٌشجرمٌ  كأسمكب االستفياـ في القرآف الكريـ يقع ألغراض ذكرىا

 :(ْ)في أمالية، كىي 

ـي  أىفىنىٍضًربي  چ جاء بمفظ االستفياـ، كمعناه: الكعيد، كما في قكلو تعالى: -1 ٍنكي  عى

ٍفحان  الذٍِّكرى   . (ٓ) چصى

                                      

 .   8ٕٔسورة األعراف: اآلٌة:( ُ
ِ ) ًّ هٌل  .٘ٗ:أمالً السُّ
 .ٖٔٓ:  ٕ: ومجاالته مفهومه، الحجاج ضمن بحث المناظرة، فً الحجاج :ٌنظر( ّ
 .9ٓٗ:   ٔ(: والثَلثون  الرابع المجلس) الّشجرّي،  ابن أمالً ٌنظر:( ْ
 .٘: اآلٌة: الزخرف سورة ( ٓ
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 قىٍرضان  اهللى  ييٍقًرضي  ال ًذم ذىا مىفٍ چ بمعنى الحٌث، كما في قكلو تعالى:جاء  -2

سىنان   .  (ُ) چحى

ًليفى  نيٍيًمؾً  أىلىـٍ چا عمى جية التنبيو، كما في قكلو تعالى: كيككف تيٌديدن  -3 . (ِ) چاأٍلىك 

 إلى نياية القصة.  

ٍعناىيـٍ  ًإذا فىكىٍيؼى چ كجاء بصيغة التحذير، كما في قكلو تعالى: -4 مى ٍيبى  ال ًليىٍكـو  جى  رى

 .(ّ) چًفيو

أـ  ا،حثن  ا، أـدن كعي ف الكريـ، سكاء أكانتفأغراض االستفياـ المذككرة في القرآ
قناع المخاطىب، كالتأثير فيو عف طريؽ األفعاؿ اا ترمي إلى ا، أـ تحذيرن تنبيين 

أسمكب  المخاطىب؛ لذلؾ فأسمكب االستفياـاالنجازية، التي ينبغي أف يقـك بيا 
متياز؛ ألٌنو يحاجج، كيتكعد، كيحث، كيحذر، كييدد؛ لتحقيؽ غاية يرمي احجاجٌي ب

 المخاًطب إلى تحقيقيا.
 كيحقؽ غرض التعجب، نحك : 
 (4)شباٌب وشيٌب وافتقاٌر وثروٌة                     فممِو ىذا الّدىُر كيَف ترّددا"

جعؿ الخبر، كاالستفياـ جميعا تعٌجبا، كيككف عرضا، كقكلؾ: أال تنزؿ عندنا؟ 
ٌنما أال تناؿ مف طعامنا؟ كالعرض بأف يككف طمبا أكلى مف أف يككف اس تفياما، كا 

حٌيز االستفياـ؛ ألٌف لفظو لفظ االستفياـ، كليس كٌؿ ما كاف  يأدخمو مف أدخمو ف

                                      

 .  ٔٔ: اآلٌة: الحدٌد  وسورة ،ٕ٘ٗ: اآلٌة: البقرة سورة( ُ
 .ُٔ : اآلية:سكرة المرسالت( ِ
 . ِٓ: اآلية: عمراف آؿ سكرة( ّ
 .9ٓٗ:  ٔ(: والثَلثون  الرابع المجلس) الّشجرّي،  ابن ، وأمالًٖ٘ٔ:األعشى دٌوان ( ْ
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ا، ا، عمى ما بٌينتو لؾ، كلك كاف العرض استفيامن بمفظ االستفياـ يككف استفياما حقيقي  
 .(ُ) "شكرا  أكجب لقائمو عمى المقكؿ لو ما كاف المخاطب بو مكرما، كال

اإلنساف،  بإخبار، كىك كٌؿ شيء يمرُّ بواالستفياـ في البيت الشعرم مسبكؽ 
الشباب، كالشيب، كاالفتقار، كثركة، فكيؼ يتردد المرؤ كهلل  يككف مف اهلل عٌز كجؿٌ 

 ىذا كٌمو.
ا،  ا فعال انجازين فاألسمكب الحجاجٌي في قكؿ الشاعر تكجييٌي، كتأثيرٌم، محققن 

كاالفتقار مف المراحؿ  انتقؿ الكالـ فيو مف اإلبالغ بأف الشباب، كالشيب، كالثركة،
التي يمرُّ بيا اإلنساف في حياتو، إلى أسمكب تأثيرم، كاقناعي، طالبا مف المخاطىب 

 تحقيؽ الفعؿ االنجازٌم.
 
 حجاجّية  أسموب النيي:.5

ة منو: الغاي لمنيي حرؼه كاحده يدخؿ عمى الفعؿ المضارع، كىك: )ال( الجازمة،
 نحك: ال تفعؿ، طمب الٌترؾ، كالكٌؼ عف الشيء عمى كجو االستعالء مع اإللزاـ، 

كيككف لمف ىك أقٌؿ شأنا مف المتكمـ، كىك حقيقة في التحريـ، فمتى كردت صيغة 

ُسوا َوال  چ، نحك قكلو تعالى: (ِ)النيي أفادت الحظر، كالتحريـ عمى الفكر َوال َتَجسَّ

ْغَتْب َبْعُضُكْم بَ   . (ّ) چْعضاً ٌَ

                                      

 .َُْػػ  9ٓٗ:  ٔ(: والثَلثون  الرابع المجلس) الّشجرّي،  ابن أمالً( ُ
 .  ِٖٗ:البالغة كعمكـ ،ْٔ:النحك عمـ في كالكافية ،َِّ: ُ: العمكـ مفتاح :ينظر( ِ

 .  ُِ: اآلية: الحجرات سكرة( ّ
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ال يخرج  "نحك:  ،(ُ)ا ا، أـ مضٌمرن كالنيي ال يقع إاٌل بالفعؿ، سكاء أكاف مظيرن 
 .(ِ)"أخكؾ

مخاًطب ذم  جممة قصدٌية، كتكجيٌية، مكجية مفالغاية مف النيي في ىذه ال
مرتبة أعمى مف مرتبة المخاطىب، فاألخ يمنع أخاه مف الخركج؛ لسببو ما قد يجيمو 
الطرؼ الثاني صاحب المرتبة األقؿ، فينتقؿ الغرض مف إبالغٌي إلى حجاجٌي، يقنع 

 الطرؼ الثاني، كيؤثر فيو. 
ٌف التسمسالت الخطابية تحددىا البنٌية المغكٌية"إفٌ    لألقكاؿ  الحجاج فعؿ لغكم، كا 

ٌجة المختارة، فإف ىناؾ  سمات، أك مؤشرات تفرض قيكدا حكؿ طبيعة، أك نمط الحي
نحك قكؿ  ،(ّ)"سمات لغكية، أك تركيبٌية أخرل تتعمؽ بكيفية عرض الحجج، كتقٌديميا 

، كأٌما عمرن ": ق(ِْٓ)تابف الٌشجرمٌ  ، ا فال تيفٍ كمثاؿ النيي قكلؾ: أٌما زيدا فال تكرـٍ

ـى فىال تىٍقيىٍر. كىأىم ا الٌساًئؿى فىال تىٍنيىٍر  چ التنزيؿ: يكمثمو ف ا اٍليىًتي  .(ٓ) " (ْ) چ فىأىم 
ف مرتبة أعمى مف مرتبة العامؿ الحجاجٌي ىك الذم كٌجو القكؿ الصادر م

لينييو عف عمؿو ما، ففي الٌنٌص المذككر في أعاله، عكامؿ حجاجٌية  المخاطىب؛
 متعددة مككنة مف: ) ال الناىية + الفعؿ المضارع+ الفاعؿ المستتر(.

أما المفعكؿ بو، فيك مقٌدـ عمى الجممة الفعمٌية المٌككنة مف الفعؿ، كالفاعؿ 
ًطب، فيك يحاكؿ التركيز المستتر، المسبكقة بال الناىية الجازمة؛ ألىميتو لدل المخا

(، جممة تأثيرٌية انجازٌية تنيى عف  في مسألةو ما، فمثال في قكلو: )أٌما زيدا فال تكرـٍ

                                      

 .  ُّٕ: ُ: الكتاب لسيبكيو: ينظر ( ُ

 .ّ: ّ: كالسبعكف(  ) الحادم الٌشجرٌم، ابف أمالي ( ِ

 . ٖٔػ ٖٓ :المغة كالحجاج  (ّ
 .ٓٔ ـ9: اآلٌة: الضحى سورة (ْ
 .7: ٕ :والثَلثون(  الّشجرّي، ) المجلس السادس ابن أمالً (ٓ
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َُٕ 

، فالنيي مكجو كإكراـ زيد، ككذلؾ جممة: )كأٌما عمرا فال تيٍف( تنيى عف إىانة عمر 
قصد النصح، كالتكجٌيو، مف شخص يتمتع بمرتبة عالية إلى شخص أقؿ مرتبة منو ب

اليتيـ،  رة قرآنية، فاهلل تعالى نيى عف قيقناع، كقد دعـ القكؿ بذكر آيحقيؽ االكت
كنير السائؿ، فقٌدـ المفعكؿ بو:) اليتيـ، كالسائؿ(، عمى الفعؿ، كالفاعؿ؛ ألىميتيما، 

 كمكانتيما العالية عف اهلل تعالى.
كلذلؾ لك أكؿ  ، تجمع بينيماال تأكؿ السمؾ، كتشرب المبف، أم: ال"كنحك: 

ا السمؾ عمى انفرادًه ثيـ  بعد ... ذلؾ شرب المبف، كلـ يجمع بينيما لـ يكف مخالفن 
 .(ُ)"ما نياه عف الجمع، كلـ يجمع لنييو؛ ألنو إنٌ 

العامؿ الحجاجٌي ىك الذم كٌجو القكؿ بكساطة أسمكب النيي، عف طريؽ 
بة أعمى، كىك: المخاًطب، إصدار التكجٌيو، كالتأثيرٌم، كاإلنجازٌم مف شخص ذم مرت

إلى شخص ذم مرتبة أقؿ، كىك المخاطىب، ناىيو عف أكؿ السمؾ، كشرب المبف في 
، فجممة: )ال تأكؿ السمؾ ( مككنة مف: )ال الناىية+ الفعؿ المضارع+ الفاعؿ آفو كاحدو

ٌجة الثانية، كىي:  ٌجة األكلى، معطكفة عمى الحي المستتر+ المفعكؿ بو(، كىي الحي
+ كاك العطؼ+ الفعؿ المضارع+ الفاعؿ المستتر) لمبف( المككنة مف:)كتشرب ا

 فالغاية مفرة، كىي: األذل عند الجمع بينيما، المفعكؿ بو(؛ لتخرج بنتيجة مضم
 قناع،إلى الحجاج بفعؿ التأثير، كاال ويالجممتيف: االنتقاؿ مف اإلبالغ، كالتكج

 ط األتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 
 

                                      

 .ْٖٔ: ِ:كالثمانكف بعد المئة(  ) اإلمالء الثماف الحاجب، ابف أمالي ( ُ
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َُٖ 

 
ٌف حضكر  نفس العامؿ الحجاجٌي في الٌنٌص، أعطى قكة التأثير في كا 

، كيمكف (ُ)المخاطىب، إذ منحت ىذ العكامؿ أبعادان مؤثرة؛ لكي يذعف إلييا المخاطىب
 ط اآلتي:الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 

 
 

                                      

 . ٕٔٔ:التداولً الحجاج أُسلوبٌةينظر:  (ُ

+  ال الناهٌة
الفعل 
 المضارع

موجه من 
أعلى مرتبة 
إلى أقل 
 .مرتبة منه

االنتقال من اإلبَلغ 
إلى الحجاج، بفعل 
 .  التأثٌر، واالقناع

العامل 
 .الحجاجيّ 

قّوة 
التأثيرالمخاِطب 
عن طريق 
العوامل 
 .الحجاجّية

تقبل المخاَطب 
 .   للحجج



ٌّة ف الّروابط…...…الفصل االول  ٌّة فً كتب األمالً الّنحو ً القرنٌن والعوامل الحجاج
 الهجرٌٌنالسادس، والسابع 

 
َُٗ 

 َواَل چ في معنى النيي في قكلو تعالى:  ق(ْٔٔ)تنحك قكؿ ابف الحاجب

 .(ُ) چُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ  َتُموُتنَّ 

ٌنما ينيى " إف قيؿ: كيؼ نيى عف المكت، كليس االنكفاؼ عنو مف مقدكره، كا 
يي طمب؛ النتفاء عٌما لممكمؼ تركو؟ كالجكاب مف كجييف: أحدىما: إٌنا نقكؿ: إٌف النٌ 

يي كاقع عما لممكمؼ تكصؿ إلى انتفائو، كىك الفعؿ، كانتفاء الفعؿ ليس بفعؿ، فالنٌ 
ٌنما نيى عف المكت في المكت في حاؿ  غير اإلسالـ، إذ لـ ينًو عف المكت مطمقان، كا 

حاؿ غير حاؿ اإلسالـ؛ كذلؾ مما يتكصؿ إليو بالثبكت، كالدكاـ عمى اإلسالـ، 
 فينتفي المنيي عنو عمى الكجو المطمكب.

ٌف سممنا أف النٌ  يي طمب لمترؾ، كالترؾ فعؿ، فالٌنيي عنو في التحقيؽ الثاني: كا 
كا عمى اإلسالـ حٌتى يأتيكـ المكت، كلما كاف تسالـ، كمفارقتو، فمعناه: اثبمزايمة لإل

ر كأنو المنيي عنو تنبييان عمى أف المكت ىك غاية ىذا المطمكب أخذ فعمو، كصيٌ 
المقصكد دكاـ ذلؾ إليو، فيك مف باب الٌنيي عف المسبب، كالمراد السبب؛ ألف 

ما كاف المقصكد ذلؾ المسبب عمى تمؾ كل ،بب لمكتًو عمى غيرهً مفارقتو لإلسالـ س
 .(ِ)"بالصكاب الحاؿ جعؿ الفعؿ المنيي عنو تنبييان عمى ىذا المقصكد. كاهلل أعمـ

، مككف چُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َواَل چ :العامؿ الحجاجٌي في قكلًو تعالى

الحصر إال+ الجممة + الفعؿ المضارع الذم أفاد معنى النيي + أداة  مف ال الناىية
االسمية التي تبيف حاؿ اإلنساف عند المكت، فاهلل تعالى نيى بني البشر عف المكت 

يف االسالمي، كعدـ اعتناؽ ديف في حاؿ غير حاؿ االسالـ، بقصد الثبات عمى الدِّ 
 غيره، فاهلل تعالى عندما ذكر لفظة المكت، لما ليذه المفظة مف أثر في نفس اإلنساف.  

                                      

 . َُِسكرة آؿ عمراف: اآلية: (ُ
 .89ٔ: ٔ(: واألربعون  الثانً اإلمَلء)  الحاجب، ابن أمالً (ِ



ٌّة ف الّروابط…...…الفصل االول  ٌّة فً كتب األمالً الّنحو ً القرنٌن والعوامل الحجاج
 الهجرٌٌنالسادس، والسابع 

 
َُُ 

ٌف كق ، كالتحكؿ لناىية دليؿ عمى التغير، كالتجددكع الفعؿ المضارع بعد )ال( اكا 
مف حاؿ إلى حاؿ؛ بسبب قٌكة تأثير المخاًطب، فالخطاب مكجو مف مرتبة أعمى إلى 

ٌنما ينيي عف المكت عمى ديف آخر مرتبة أقؿ ، فاهلل ال ينيي عف كقكع كقع المكت، كا 
 مـ ػػ. يف االسالمي ػػ كاهلل تعالى أعغير الدِّ 
إذف فاختيار المتكٌمـ الممفكظ، كقد دخمت عميو العكامؿ الحجاجٌية أنفع في إقامة "
ة مف الممفكظ العارم عف تمؾ العكامؿ؛ كذلؾ أٌف النتيجة التي يريد إيصاؿ ج  الحي 

 .(ُ) "المخاطب إلييا مضمكنة الكصكؿ
؛ عالية جدان حتجاج بيا قيمة بفعؿ العامؿ الحجاجٌي، يككف لمقضية المراد اال

 .(ِ)ألنو المنشط ليا داخؿ الٌنٌص 
 

                                      

 مفهومه الحجاج ضمن بحث ،(أوالحجاج) الجدٌدة البَلغة ضوء فً العربٌة البَلغة (ُ

 .ٖٓٔ:  التداولً الحجاج سلوبٌةأ ، وٌنظر: ٖ٘:  ٔ:ومجاالته
 .  ٖٓٔ:  التداولً الحجاج سلوبٌةأ : ٌنظر (ِ
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ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٔٔ 

 المبحث األول:
 الّساللم الِحجاجّية، وقوانينها في كتب األمالي الّنحوّية:

مٌ  ، كالًمرقاةي، السُّ ـ في المغة: بضـ السيف المشددة، كتشديد البلـ، كفتحيا: السَّببي
كالجمعي: السَّبلليـ
قٌي، نحك قكؿ الشاعر تميـ . قيؿ: (ُ) المرقاة؛ ألٌنيا إحدل كسائؿ الرُّ

 : (ِ)ق(ّٕ)تابف أبي مقبؿ
 ال تمنُع المرَء احجاُء البالِد واَل               ُتبَنى لُه في السََّمواِت السَّاللِيمُ 

ٌنث، كالتذكير أىكثركالسُّ   تيؤى ٌمـ مف األلفاظ التي تيذىكر، كى
ما يتكصؿ بو "كىك: ، (ّ)

ًعؿى اسمن  إلى ا لكؿّْ ما يتكصؿ بو إلى شيءو األمكنة العالية، فتيرجى بو الٌسبلمة، ثيَـّ جي

َك إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت  چ، نحك قكلو تعالى: (ْ) "رفيعو كالسببً  ٌْ َوإِْن َكاَن َكُبَر َعلَ

َماِء َفَتؤْ  ًَ َنَفًقا ِفً اأْلَْرِض أَْو ُسلًَّما ِفً السَّ ُ لََجَمَعُهْم َعلَى أَْن َتْبَتِغ ٍة َوَلْو َشاَء َّللاَّ ٌَ ُهْم ِبآ ٌَ ِت

َماءِ  چ ، فالمراد بقكلًو:(ٓ)چاْلُهَدى َفََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهلٌِنَ   :أم، چُسلًَّما ِفً السَّ

مَّـه يىٍستىًمعيكفى ًفيوً  چ، ككذلؾ في قكلو تعالى: (ٔ)مٌصعدا إلى السَّماءً  ـٍ لىييـٍ سي  .  (ٕ)چأى
 
 

                                      

 .           ِٔٔ: ٕكتاب العيف:  (ُ
 .ُٗٗديكاف ابف المقبؿ: (ِ
 .         ُُْ:  ٓ، ك المخصص: ُٗٔ: ُينظر: مجمؿ المغة: (ّ
 .        ْْٔ، كينظر: المعجـ الكسيط:ُٕٗالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: (ْ
 .  ّٓسكرة األنعاـ: اآلية: (ٓ
، ك لباب التأكيؿ في ْْْالعمكـ لمسمرقندم:، ك بحر ُّّغريب القرآف البف قتيبة:ينظر:   (ٔ

، ك تفسير حدائؽ الركح ُّٗ: ِ، كفتح الرحمف في تفسير القرآف:َُِ: ْمعاني التنزيؿ: 
 .ٕٖ: ِٖ كالريحاف في ركابي عمـك القرآف:

 .         ّٖسكرة الٌطكر: اآلية:  (ٕ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔٔ 

ٌمـ أمكر متعدد  ، أىميا:ةتتضح مف المعنى المغكٌم لمفظة السُّ
ٌمـ مف األلفاظ التي تيٌذكر، كتيؤٌنث. .ٔ  السُّ
ٌمـ سبلليـ. .ٕ  جمع سُّ
ٌمـ يعني الصعكد إلى أعمى المكاف. .ٖ  السُّ

ٌمـ يعني الٌترتيب في عرض األفكار، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ   ط اآلتي:السُّ

 
 

ٌمـ الحجاجٌي ىك:  عبارة عف مجمكعة غير فارغة مف "أما في االصطبلح فالسُّ
أم: األفعاؿ القكلٌية التي تحمؿي كظيفةن حجاجٌيةن في ، (ُ)"األقكاؿ مٌزكدة بعبلقة ترتيبٌية

 ، كيمكف(ّ)"ييعدُّ مف أىـ مقتضيات الٌنظرٌية الحجاجٌية المسانٌية"، ك(ِ)داخؿ الٌنٌص 
 الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي: 

 

                                      

   ِٕٕالمساف كالميزاف: (ُ
 .  ُّداكلية، )رسالة ماجستير(:ينظر: ببلغة الخطابة، كآلياتيا التٌ  (ِ
 .    ُّالمصدر نفسو: (ّ

لّم ٌعنً  السُّ
 الصعود

تعنً 
الّترتٌب فً 

عرض 
 األفكار

من    
األلفاظ التً 

ُتّذكر، 
 وُتإّنث

الجمع  
 سَللٌم
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 ٖٔٔ 

 
 

 كقد اىتـ ديكرك بنظرٌية الٌسبللـ الحجاجٌية عف طريؽ مؤلىفيًف، أكليما عنكانو:
مع انسككمبر  ، كثانييما: مؤلؼه مشترؾه َُٖٗعاـ )الٌسبللـ الحجاجٌية ( أٌلفىوي في ال

 ـ. ُّٖٗ)الحجاج في المغة(  في العاـ   عنكانو:
ٌف مفيكـ الٌسبللـ الح جاجٌية عند ديكرك، كانسككمبر جاء؛ ليمقي الضكء عمى كا 

ٌمـ الحجاج تبط فيما ٌي نفسو، كىي متفاكتة؛ ألٌنيا تر العبلقة بيف الحجج المنتمية لمسُّ
الحجج المغكية ليست متكافئة، كال " ؛ لذا قاؿ أبك بكر العزاكم:(ُ)بينيا  بعبلقة تراتب

ٌجة المغكية ليا قكٌ متماثمة، كتخالؼ في ىذا البراىيف المنطقٌية،  ة كالرياضٌية، فالحي
ية، كالحجج معينة، كتحتؿ مرتبةن ما مف المراتب الحجاجٌية، فيناؾ الحجج القكٌ 

ٌمـ الحجاجٌي ، (ِ)"األقكل، كىناؾ الحجج الضعيفة، كالحجج األضعؼ فمفيكـ السُّ
 ط اآلتي:بالمخطٌ ، كيمكف الترميز لذلؾ (ّ)ة الحجج، أك ضعفياا بقكٌ ا كثيقن يرتبط ارتباطن 

 

                                      

 .     ُّٔػػُِٔكالٌتداكلية أيصكليا كاتجاىاتيا: ،َُُػػػََُقناع في المناظرة:ينظر: ببلغة اال (ُ
 .ُُٔ، كالٌسبللـ الحجاجٌية في القصص القرآني،)أطركحة دكتكراه(: ٖٖالمغة كالحجاج:  (ِ
 .ُُٔفي القصص القرآني، )أطركحة دكتكراه(: ينظر: الٌسبللـ الحجاجٌية  (ّ

مجموعة 
 أقوال

عالقة تراتبٌة 
 بٌن األقوال

األقوال تحملُ 
وظٌفة 
ٌّة  حجاج
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 ٔٔٗ 

 
 

؛ لشٌدة سركر، ة تي الطربي خف" :ق(ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ  صيبي اإلنسافى
ع، كليس : يذىبي الناسي إلى أف الطرب في الفرح دكف الجز (ُ)أك حزف، قاؿ ابف قتيبة

؛ لشٌدة السركر، أك لشٌدة الجزعكذلؾ، إٌنما الطرب خفة تي   .(ِ)"صيبي الرجؿى
ٌجة التي  ٌمـ الحجاجٌي تضٌمنت عامبل حجاجيِّ إٌف الحي ا تحتؿ مكانة أعمى في السُّ

بكساطة ىذا العامؿ، فعف طريقو استطاع المخاًطب اقناع المخاطىب بأفَّ الطربى خفةه 
؛ لشٌدة الفرح، أك الحزف،تيصيبي ا ؛ ق(ِٕٔ)تكقد استدؿَّ بذلؾ بقكؿ ابف قتيبة إلنسافى

 ز لذلؾ بالمخطط اآلتي:ليزيد مف قٌكة تأكيد القكؿ، كيمكف الترمي
 ف =  الطرب يككف في الفرح، أك الحزف.           

 
؛ لشٌدة السركر، أك لشٌدة  الجزع.                   ِح    الطربي خفةه تيصيبي الرجؿى
 الطرب في الفرًح دكف الجزع.                   ُح   
 

                                      

 .ِِالكاتب: أدب ينظر: (ُ
 . َُٕجرٌية:ما لـ ينشر مف األمالي الشٌ  (ِ

 الحجج األقوى الحجج الضعٌفة

 الحجج القوٌة الحجج األضعف

لٌست : الحجج اللغوٌة 
متكافئة، وال متماثلة، 

وتخالف البراهٌن 
 .المنطقٌة،والرٌاضٌة
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 ٔٔ٘ 

ٌف مفيكـ الٌسبلـ الًحجاجٌية عنده يرتبط ارتباطن  ا بالنتيجة، كما يرتبط  كثيقن ا كا 
ٌمـ الحجاجٌي نفسو  بالمخاًطب بمعنى أٌنو عندما تنتمي جممتاف، أك أكثر إلى السُّ

ف كانا يختمفاف مف ناحيفإنيما تسعياف إلى خدمة النتيجة  لضعؼ،  ة القٌكة، كانفسيا، كا 
اف ىدفو يف مناسبيف يخدما الذم عٌدىما دليمكما أٌنيما تمثبلف اختيار المخاًطب أيضن 

 .(ُ)الذم  يرمي إلى تحقيقوً 
ٌمـ الحجاجيٌ ك   بميزتيف، ىما: عند ديكرك يتسـ السُّ

ٌمـ الحجاجٌي، يككف القكؿ الذم يعمكه  إفٌ  -أ  القكؿ الذم يرد في  درجةو ما مف السُّ
 ٌدليبل  أقكل منو.

ٌمـ الحجاجٌي يؤدم إلى نتيجةو ما، كىذا يستمـز أف ما يعمكه  -ب  إٌف القكؿ في السُّ
 إلى النتيجة نفسيا، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي: يؤدم

 
ٌمـ الحجاجٌي بعبلقات تراتبٌية، كتدريجٌية؛  ترتبط األقكاؿ الحجاجٌية داخؿ السُّ
لخدمة نتيجة حجاجٌية يرمي المخاًطب الكصكؿ إلييا، كىذا يرتبط بقٌكة الحجج، 

 ٌمـ الحجاجٌي، نحك: كترتيبيا داخؿ السُّ 
 شيادة الثانكية.حصؿ زيده عمى  -أ 
 حصؿ زيده عمى شيادة اإلجازة. -ب 
 حصؿ زيده عمى شيادة الدكتكراه. -ج 

                                      

 .ّٗينظر: االستدالؿ الحجاجٌي الٌتداكلي، كآليات اشتغالو، )بحث(:  (ُ

 3ح

 2ح

 1ح
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 ٔٔٙ 

فيذه الجمؿ تتضٌمف مجمكعةن مف الحجج تنتمي إلى الفئة الحجاجٌية نفسيا،  
ٌمـ الحجاجٌي نفسو، كجميعيا تؤدم إلى  نتيجةو غير صريحةو، ككذلؾ  تنتمي إلى السُّ

ٌجة ، كىي: كفاية زيد، أك مكانرةنتيجة مضم األخيرة، كىي: تو العممية، كأف الحي
ٌمـ الحجاجٌي، ) كحصكؿ حصؿ زيد عمى شيادة الدكتكراه( تقع في أعمى درجات السُّ

يؿ عمى مقدرة زيد عمى مكانتو العممٌية، كمقدرتو، كيمكف لٌ زيد عمى شيادة الدكتكراه د
ٌمـ الحجاجٌي بالمخطٌ   ط اآلتي: الترميز ليذا السُّ

 

 ف =   كفاية زيد العممية، كمقدرتو.    
 شيادة الدكتكراه                    ّح
 شيادة اإلجازة                    ِح
 (ُ)شيادة الثانكية                    ُح
 

ٌجةكين في المكاف المناسب ليا، فيزيدىا ذلؾ  بغي في ترتيب الحجج كضع كؿ حي
عف طريؽ البدء بالمقٌدمات التي تعتمد فييا  أتي ذلؾا في المخاطىب، كيكتأثيرن قكةن، 

عمى اإلشارة، كاالستمالة، كالتأثير كصكال إلى النتائج التي تبرز في النياٌية، كىذا 
يعتٌمد عمى ذكاء المخاًطب في اإلببلغ، كاإليصاؿ، كمدل التأثير في  المخاطىب عف 

 . (ِ)طريؽ انفعاالتو العاطفٌية
ٌف بناء الٌسٌمـ الحجاجٌي سكاء أكاف مف الحجج نحك النتائج، أـ مف النتائج نحك  كا 
الحجج خاضعه لمقتضيات يسيـي فييا  المخاطىب بدرجة كبيرة، تبعا لمستكاه، كقدرتو 

                                      

،  ُّٔػػُِٔ، كالتداكلية أيصكليا كاتجاىاتيا:ِٕٕ، كالمساف كالميزاف:ُِينظر: المغة كالحجاج: (ُ
 .  ٕٓكالحجاج في المغة، )بحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو(:

 . ّٕاالستدالؿ الحجاجٌي الٌتداكلي كآليات اشتغالو، )بحث(:  ينظر: (ِ
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 ٔٔٚ 

ٌمـ الحجاجٌي ال ييبنى عمى (ُ)ة، كلردكد أفعالو الممكنة في أثناء الحجاجالذىنيٌ  ، فالسُّ
ف طرفي الخطاب حسب، بؿ عمى النتيجة، كمكانتيا بيعدد معيف مف الحجج ف

 المخاًطب، كالمخاطىب( ضمف مشتركات ثقافٌية، أك إنسانٌية، أك عممٌية، أك دينٌية.)
ٌجة األكلى المطركحة في الٌنٌص الحجاجٌي مييأةن  لممخاطىب،  فغالبان ما تككف الحي

اعدٌية عمى كفؽ كمحًفزة لذىنو عمى التكاصؿ، كالمتابعة لما سيحصؿ بصكرة تص
ذعانو، كلعٌؿ اتجاه التقٌكتيا؛ الستمالة الم ج باتجاه كاحد ضمف فئة درٌ خاطىب، كا 

، كىذا يرجع إلى  حجاجٌية كاحدة، ىك الذم يقكد إلى النتيجة بشكؿ غير ممتبسو
التراتبٌية في عرض الحجج ضمف آليات لغكية يعتمدىا المخاطىب في خطابو مع 

 .  (ّ) *"عمى اإلسبلـ حٌتى يأتيكـ المكت كاتثبا" :، نحك(ِ)المخاطىب
ٌجة الثانية أقكل مف الحي حٌتى( ربط بيف حجتيفابط الحجاجٌي )الرٌ  ة جَّ ، الحي

ٌمـ الحجاجٌي نفسو، فقكلو:  ٌمـ الحجاجي، تنتمياف إلى السُّ األكلى، كتقع في أعمى السُّ
ة الثانية، ( يمثؿ الحيجَّ ة األكلى، كقكلو: )يأتيكـ المكتجَّ ثبكا عمى اإلسبلـ( يمثؿ الحي ا)

ٌمـ  كىي أقكل الحجج؛ ألنيا كقعت بعد الٌرابط الحجاجٌي حٌتى؛ فتقع في أعمى السُّ
ج في عىرض الحجج، كيمكف الترميز لذلؾ درٌ الحجاجٌي، كىذا خير دليؿ عمى الت

 ط اآلتي:بالمخطٌ 
 

                                      

 .   ُِٖكدمنة البف المقفع،)أطركحة دكتكراه(:  : بنية الخطاب الحجاجٌي في كميمةينظر (ُ
،      ُُِبلغٌي  تنظير كتطبيؽ عمى الصكر المكٌية:ينظر: أيسمكبية الحجاج الٌتداكلٌي كالب (ِ

 . ُُٗكتحميؿ الخطاب:  ٌص كالمصطمحات األساسية في لسانيات النٌ 
طركحة، مرةن في مبحث العكامؿ الحجاجٌية في الفصؿ األكؿ؛ ذيًكرى ىذا المثاؿ مرتيف في األ( *

المرة الثانية، فذيًكرى ، أما في چُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل چ لبياف تفسير اآلية الكريمة
 ثبكا عمى اإلسبلـ حٌتى يأتيكـ المكت(؛ لبياف قٌكة الحجج التي ذيًكرت فيو. االقكؿ: )

 . ُٕٗ: ُأمالي ابف الحاجب، )اإلمبلء الثالث كاألربعكف( : (ّ
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 ٔٔٛ 

 ف =   عدـ اعتناؽ ديف آخر غير االسبلـ.        
 يأتيكـ المكت.                     ِح 
 .ثبكا عمى اإلسبلـا                     ُح 
 

لغاٌية مف ذلؾ إذعاف المخاطىب، ة األكلى بدأت بفعؿ األمر اإلنجازٌم، كاالحيجَّ 
ة األكلى، فالمكت ال ا مف الحيجَّ ة األقكل تأثيرن ة الثانية، كىي الحيجَّ قناعو؛ لتقبؿ الحيجَّ اك 

 الٌديف االسبلمي إلى الممات، كعدـ اعتناؽ ديفو غيرًه.مفرَّ منو، اعتناؽ 
ٌف التأثير الٌتداكلي لمٌسبللـ الحجاجٌية في المخاطىب أقكل، كنتائجو أكضح،  كا 

يصدر نتيجة حصكؿ االقتناع لدل المخاطىب عف طريؽ  ذلؾ ألٌنو كديمكمتو أثبت؛
 . (ُ)التراتبٌية، كالسٌمًمٌية، فبل يشكبو فرض، أك قٌكة

 
 م الحجاجّي:مّ قوانين الس  

ة، انبثقت نظرٌية الٌسبللـ الحجاجٌية مف إقرار التبلـز في عمؿ المحاٌجة بيف الحيجَّ 
ةن بالنسبة إلى المخاًطب إاٌل ىك أف النتيجة ال تككف حيجَّ  كمعنى التبلـز ىنا كالنتيجة،

كقد تككف تيجة قد تككف صريحة، بإضافتيا إلى النتيجة مع اإلشارة إلى أف ىذه الن
ٌف ىذه النظرٌيةنية، كمضمضم تقتضي التدٌرج بيف األقكاؿ، كالحجج في عبلقتيا  رة، كا 

 .(ِ)ابالنتائج، كاستمزاـ بعضيا بعضن 

                                      

، كاالستدالؿ َُ:أطركحة دكتكراه( (، )ينظر: الٌسبللـ الحجاجٌية في القصص القرآني)المقٌدمة (ُ
 .ّٗالحجاجٌي الٌتداكلي كآليات اشتغالو:

ينظر: نظرية الحجاج في المغة، بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف   (ِ
 .    ّْٕ، ّْٔػػػّّٔأرسطك إلى اليكـ: 
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 ٜٔٔ 

ٌمـ  ـي في ضبط السُّ كسعى الكثير مف الدارسيف إلى كضًع جممةو مف القكانيف تيٍسًي
 مميا ثبلثة: الحجاجٌي معتمديف  في ذلؾ عمى الصُّكر العامة ليا، كىي في مج

مقتضى ىذا القانكف: إٌنو إذا صدؽ القكؿ في مراتب معينة مف " قانون الخفض: ــٔ
ٌمـ، فإف نقيضو ييصديؽي في المراتب التي تقع تحتيا  .(ُ) "السُّ

ٌمـ الحجاجٌي يمكنو تغيي بمعنى: ا معتمدن  ر تراتبٌية الحججإٌف المخاًطب في السُّ
العممٌية الحجاجٌية، مثؿ: استعماؿ حجج جديدة عمى مجمكعة مف المعطيات تؤثر في 

مقابؿ الحجج السابقة، كترتيبيا بحسب قٌكتيا، أك ضعفيا في إيصاؿ النتيجة المرجكة؛ 
ـى استثقمكا كقكع ": ق(ِْٓ)ت، نحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ (ِ)القناع المخاطىب فإف قيؿ: ًل

، قكليـ: كضؤم يف تثقمكا كقكعيا بيف ياء، كضٌمة،الكاك بيف ياء، ككسرة، كلـ يس
 ؟ (ّ)كضؤ، كالضٌمة أثقؿ مف الكسرة
إلى  مف ضـ   ، أسيؿ عمييـ مف الخركجإلى ضـ   قيؿ: إف الخركج مف ضـ  
، أال ترل أنو قد جاء ف مثؿ: طنب،  األسماء )فعؿ(، كمف كسرو إلى ضـ ، يكسرو

ٌنما جاء ىذا البناء فكعنؽ، كلـ يأًت فييا مث الفعؿ المبنٌي لممفعكؿ، كأما  ياؿ فعؿ، كا 
، فمـ يأًت مثاؿ )فعؿ( في االسـ، كال في الفعؿ  .(ْ) "الخركج مف كسرو إلى ضـ 

ٌجة األكلى، كىي: اسالٌنٌص تضٌمف  تثقاؿ كقكع مجمكعةن مف الحجج ابتداءن بالحي
 .الكاك بيف ياء، ككسرة

ٌجة األكلى؛ ألنيـ لـ  ٌجة الثانية فيي عمى نقيض الحي يستثقمكا كقكعيا  أما الحي
ٌجة الثاني؛ كذلؾ ألف  ٌجة الثالثة أقكل الحجج؛ ألنيا نقيض الحي بيف ياء، كٌضٌمة، كالحي

                                      

 .       ِْػػػ ِِ، ك ينظر: المغة كالحجاج: ِٖٕػػ  ِٕٕالمساف كالميزاف:  (ُ
 .  ّالٌسبللـ الحجاجية كقكانيف الخطاب،)بحث(:  ينظر:   (ِ
 . َِٗينظر: المنصؼ البف جني:   (ّ
 . ُٖٓػػُٕٓ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، ) الفصؿ الرابع كاألربعكف(:   (ْ
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 ، ٌمة أثقؿ مف الكسرة؛ ليصؿ إلى نتيجةو، كىي: إف الخركج مف ضـ  إلى ضـ  الضَّ
، كيمكف الترميز  ، كمف كسرو إلى ضـ  أسيؿ عمييـ مف الخركج مف ضـ  إلى كسرو

 ط اآلتي:          طٌ لذلؾ بالمخ
 

، أسيؿ عمييـ مف الخركج                                                     ف   = إٌف الخركج مف ضـ  إلى ضـ 
، كمف كسرو إلى ضـ                                     مف ضـ  إلى كسرو

 الضٌمة أثقؿ مف الكسرة                     ّح           
 لـ يستثقمكا كقكعيا بيف ياء، كضٌمة                   ِح            
 .ككسرة ،ستثقمكا كقكع الكاك بيف ياءا                  ُح             

 
 

إٌف اسـ الفاعؿ يضاؼ إلى المفعكؿ، كال ": ق(ِْٓ)تكنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ 
الفاعؿ، كالشيء ال يضاؼ إلى يضاؼ إلى الفاعؿ؛ ألٌف اسـ الفاعؿ عبارة عف 

 . (ُ)"لمصدر يضاؼ إلى الفاعؿ، كالمفعكؿنفسو، كا
ٌجتيف،  ٌجة األكلى في مرتبة معيننٌص ابف الٌشجرٌم تضٌمف حي ًدقٍت الحي ة مف صي

ٌمـ الحجاجٌي، كنقيضيا ٌجة األكلى  السُّ ٌف الحي ًدؽى في المراتب التي تقع تحتيا، كا  صي
ٌمـ الحجاجي؛ كذلؾ )إٌف( المؤكدة التي تؤكد )أٌف الفاعؿ يضاؼ  تصٌدرت أعمى السُّ
ٌجة الثانية النقيضة ليا، كىي: )ال يضاؼ إلى  إلى المفعكؿ(، معطكفة عمى الحي

ٌجتيف األيكلى، ك  اسـ الفاعؿ  الثانية، كىي:الفاعؿ(؛ لتخرج بنتيجة كاحدة تخدـ الحي

                                      

، ك مالـ ينشر مف األمالي ََِ: ّالثمانكف (:بف الٌشجرٌم، ، )المجمس الحادم ك أمالي ا  (ُ
 . ُٖالٌشجرٌية:
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 ٕٔٔ 

ط كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ  لفاعؿ، كالشيء ال يضاؼ إلى نفسو،عبارة عف ا
 اآلتي:

 ف  =     اسـ الفاعؿ يدٌؿ عمى مف قاـ بالفعؿ.                             
 

 إٌف الفاعؿ يضاؼ إلى المفعكؿ                  ُح              
 ال يضاؼ إلى الفاعؿ                    ِح             

 
مما يدٌؿ عمى أف التنكيف ليس ىك عبلمة لمتمكف، ": ق(ُٖٓ)تالسُّييميٌ  نحك قكؿك  

، كيكمئذو فنٌكنيكا لما أرادكا التنكيف فصؿ) إٍذ(  ٌنما ىك عبلمة لبلنفصاؿ، قكليـ: حينئذو كا 
عف الجممة، كترككا التنكيف حيف قالكا: إٍذ زيده قائـه، لما أضافكا الظرؼ إلى الجممة، 

ال أشبو منيا بالحرؼ، نعـ، كقد تككف حرفنا كليس في الدنيا اسـه أقؿُّ تمكننا مف إٍذ، ك 

ا بمعنى )أف( في نحك قكلو تعالى:  ـي اٍليىٍكـى ًإٍذ ظىمىٍمتيـٍ  چمحضن لىٍف يىٍنفىعىكي ، جعميا (ُ) چكى
 . (ِ) "سيبكيو ىينا حرفا، كلـ يجعميا ظرفا، كما فعؿ غيره

 إف الٌنٌص تضٌمف مجمكعةن مف الحجج، صٌنفتيا عمى مجمكعتيف، المجمكعة
ٌجة  ٌجة األكلى: إٌف التنكيف ليس ىك عبلمة لمتمكف، كالحي ٌجتيف: الحي األيكلى: تضٌمنت حي

ٌجة األكلى تدحض المقكلة التي  ؛الثانية، ىي: إٌف التنكيف ىك عبلمة لبلنفصاؿ، كالحي
ٌجة  ٌجة الثانية تؤكد ذلؾ، فالحي تذىب إلى أف التنكيف عبلمةي التمكف، في حيف إٌف الحي

ٌجة الثانية مثبتة، كىي أقكل مف األكلى؛ لكجكد العامؿ األكلى منفية ، كالحي
ـ الحجاجٌي؛ لتخرج بنتيجة، مٌ الحجاجٌي)إٌنما( مما جعميا تحتؿ مكانة أعمى في السُّ 

                                      

 .ّٗرؼ: اآلية:الزخسكرة   (ُ
 .ِٓأمالي السُّييمٌي:  (ِ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٕٔ 

)نٌكنيكا لما أرادكا التنكيف فصؿ ) إٍذ( عف الجممة(، كقد أٌكدكا ذلؾ بذكر األمثمة،  كىي:
 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 
 ف =    نٌكنيكا لما أرادكا التنكيف فصؿ ) إٍذ( عف الجممة،                 

 
 التنكيف عبلمة لبلنفصاؿ                        ِح        
 إٌف التنكيف ليس ىك عبلمة لمتمكف                      ُح         

 
 

ٌجة الأما المجمكعة الثانية فقد تضٌمنت ثبلث حجج ثالثة أقكل الحجج، فيي ، الحي
ٌجة التي تقع تحتيا،  ٌجة الثالثة عمى نقيض الحي ٌجة الثانية، كاألكلى، كالحي أقكل مف الحي

 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 
 

 ا، كما فعؿ غيرها، كلـ يجعميا ظرفن جعميا سيبكيو ىينا حرفن  ف   =             
ا بمعنى )أف(                          ّح       قد تككف حرفنا محضن
 ال أشبو منيا بالحرؼ                         ِح     
 ليس في الدنيا اسـه أقؿُّ تمكننا مف إٍذ                                          ُح     
 
ّمم )النفي(:ٕ مقتضى ىذا القانكف الثاني: إٌنو إذا كاف القكؿ " ــ قانون  تبديل الس 

 . بمعنى: (ُ) "دليبل عمى مدلكؿ معيف؛ فإف نقيض ىذا القكؿ دليٌؿ عمى نقيض مدلكلو
ٌمـ، ىك نفٌي أقكل لمدلكؿ " قٌكة النفي تترٌتب عكسٌيا، إذ إٌف نفي ما يقع في أدنى السُّ

                                      

 .ِْػػػ ِِ، ك ينظر: المغة كالحجاج: ِٖٕػػ  ِٕٕالمساف كالميزاف:  (ُ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٖٔ 

الخطاب، بيد أٌف نفي أم درجة، أك دليؿ في السٌُّمـ، ال يستمـز نفي ما يقع في المرتبة 
 .(ِ)، فيذا القانكف يقكـ عمى مبدأم: النقيض، كمقتضاه(ُ)"التي تعمكه

إذا كاف قبؿ آخر االسـ كاك، أك ياء، أك " :ق(ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ 
 ألؼ حذفتو مع الٌطرؼ،  باجتماع أربع شرائط:

 :سككف حرؼ العٌمة، الكاك، كالياء. األولى 
 :بقاء االسـ بعد الحذؼ عمى ثبلثة أحرؼ، فما زاد. والثانية 
 :أف يككف الحرؼ المعتٌؿ زائدا، ال أصبل. والثالثة 
 :ا.ا، كما قبؿ الياء مكسكرن أف يككف ما قبؿ الكاك مضمكمن  والرابعة 

ٌمار، ع يصكر، كمسعكد، كمحمكد، كمكىكب، كفمن يفيذه الشرائط مجتمعة ف
ًمٍسًكيف، كًمٍعًطير، كًمٍحًضير، كًزٍحًميؿ، إذا نيقًمفَّ إلى  يكسبٌلـ كحٌماد، كعٌباد، كف

رحمف، قالكا: امرأة ًمٍعًطير، أل كثيرة التعٌطر،  قالكا: مسكيف الدارميٌ  كما-العممٌية
 كفرس محضير، أل شديد الحضر، كىك العدك، كزحميؿ: زاٌلقة الٌصبياف.

، كيا مسعي، كيا محـي، كيا مكه، كيا عـٌ  ، كيا سٌؿ، كيا حـٌ، كيا تقكؿ: يا منصي
ا؛ إتباعن  عٌب، كيا مسؾ، كيا معًط، كيا محض، كيا زحؿ، بحذؼ حرؼ العٌمة،

لغة  مسكيف، كنظائره، عمى يعٌمار، كنظائره، كالكسرة ف يلمٌطرؼ، كتبقى الفتحة ف
 .(ّ)"المغة األخرل... يمف قاؿ: يا حاًر، كتضٌميا ف

                                      

، كينظر: الٌسبللـ الحجاجية ٕٗآليات الحجاج كأدكاتو، بحث ضمف الحجاج مفيكـ، كمجاالتو: (ُ
 .     ْػػ ّكقكانيف الخطاب،)بحث(: 

ينظر: البنية الحجاجٌية في قصة سٌيدنا مكسى) عميو السبلـ (، )رسالة ماجستير(:    (ِ
 .َْٓ، كاستراتيجية الخطاب الحجاجي، )بحث(: ُْػػَْ

 .َُّ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، )الخامس كالخمسكف(: (ّ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔٗ 

ٌمـ الٌنٌص يتضٌمف مجمكعةن مف الحجج نذكرىا  عمى كفؽ مبدأ القٌكة في السُّ
 ط اآلتي:الحجاجٌي، كما في المخطٌ 

 

 ف =       حذؼ حرؼ العمة، إذا كاف قبؿ آخر االسـ  
 ا.ا، كما قبؿ الياء مكسكرن أف يككف ما قبؿ الكاك مضمكمن                    ْح  
 أف يككف الحرؼ المعتٌؿ زائدا، ال أصبل.                  ّح   
 بقاء االسـ بعد الحذؼ عمى ثبلثة أحرؼ، فما زاد.                  ِح   
 كالياء.    ،سككف حرؼ العٌمة الكاك                   ُح   
 

  ( التي تخدـ الٌنتيجة فيصبح لديناْ، حّ، حِ،  حُفمك نفينا  الحجج )  ح
، فيككف (ستخدـ نفي النتيجة أم )~ ف (  التيْ، ~ح ّ، ~ ح ِ، ~ حُ)~ ح

ٌمـ عمى الٌنحك اآلتي:  السُّ
 

 ~  ف =         ال يحذؼ حرؼ العمة، إذا كاف قبؿ آخر االسـ
 ا.ا، كما قبؿ الياء مكسكرن أاٌل يككف ما قبؿ الكاك مضمكمن                     ْح   
 أاٌل يككف الحرؼ المعتٌؿ زائدا، ال أصبل.                   ّح   
 عدـ بقاء االسـ بعد الحذؼ عمى ثبلثة أحرؼ، فما زاد.                   ِح   
 عدـ  سككف حرؼ العٌمة، الكاك، كالياء.                    ُح    
 

ٌمـ الحجاجٌي عف طريؽ ىذه الحجج، أم بنفي الحجج يتضح معنى تبديؿ السُّ 
ٌمـ الحجاجٌي، ، نقيضة لمحجج المثبتة، يؤكد لنا النتيجة المنفية كنفي الحجج يتبدؿ السُّ

فإٌف قالكا: الفعؿ أثقؿ مف االسـ، كالعجمي أثقؿ مف " : ق(ُٖٓ)تنحك قكؿ السُّييميٌ 
العربي، كالمؤٌنث أثقؿ مف المذكر، كالجمع أثقؿ مف الكاحد، فإذا اجتمع في االسـ مف 



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔ٘ 

ىذه ثقبلف منع منعو الفعؿ مف الخفض، كالتنكيف، فالثقؿ، ىي: العمة، كىك قكؿ 
 . (ُ) " يـ، كزعيميـ أبي بشر ػػػػ رحمو اهلل ػػػإمام

ٌمـ الٌنٌص يتضٌمف مجمكعةن مف الحجج، نذكرىا بحسب مبدأ القكٌ  ة في السُّ
ٌجة األقكل، كمٌ   ط اآلتي: ا في المخطٌ الحجاجٌي، ابتداءن مف الحي

 

 ف =      الثقؿ: ىي العٌمة                
 الجمع أثقؿ مف الكاحد                       ْح           
 المؤٌنث أثقؿ مف المذكر                         ّح          
 العجمي أثقؿ مف العربي                        ِح          
 الفعؿ أثقؿ مف االسـ .                        ُح          

 

    الٌنتيجة فيصبح لدينا( التي تخدـ ْ، حّ، حِ،  حُفمك نفينا  الحجج )ح
(، فيككف جة أم )~ ف(  التي  ستخدـ نفي النتيْ، ~ح ّ، ~ ح ِ، ~ حُ~ ح)

ٌمـ عمى الٌنحك اآلتي:   السُّ
 ~ ف=      الثقؿ:  ليس ىي العمة                  

 
 الجمع   ليس أثقؿ مف الكاحد                     ْح           
 المؤٌنث ليس أثقؿ مف المذكر                      ّح           
 العجمي ليس أثقؿ مف العربي                     ِح           
 الفعؿ ليس أثقؿ مف االسـ                      ُح           

 

                                      

 
 . ِِأمالي السُّييمٌي:   (ُ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔٙ 

، ّ، ~ ح  ّ، ح ِ، ~ ح  ِ،  حُ، ~ ح ُيتضح أف معنى النفي مف  )ح
ككذلؾ  يتضح معنى تبديؿ الٌسٌمـ الحجاجٌي، أم بنفي الحجج يتبدؿ  (،ْح ، ~ ْح 

ٌمـ الحجاجٌي.    السُّ
 
مقتضى ىذا القانكف الثالث: إٌنو إذا كاف أحد القكليف أقكل مف " ـــ قانون القمب: ٖ

اآلخر في التدليؿ عمى مدلكؿ معيف، فإف نقيض الثاني أقكل مف نقيض األكؿ في 
 . (ُ) "كؿالتدليؿ عمى نقيض المدل

إٌف ىذا القانكف ىك بالنفي أيضا، كيعدد متمما لو، أم إذا كانت إحدل "بمعنى 
ٌجة الثانية  الحجتيف أقكل مف اآلخرل في التدلميؿ عمى نتيجة معينة، فإٌف نقيض الحي
ٌجة األكلى في التدلميؿ عمى النتيجة المضادة، كعميو يمكف  أقكل مف نقيض الحي

كالٌنصكص معرفة  الخطابية تسيؿ عمى محمؿ الخطابات،القكؿ: إٌف ىذه القكانيف 
درجة القٌكة بيف الدليؿ، كمدلكلو؛ كذلؾ مف أجؿ إحداث التأثير، كتصديقو مف قبؿ 

 .(ِ) "المتمقي
أم اعتماد ىذا القانكف عمى القمب بكصفو مبدأن في ترتيب الحجج، أم: إف 

ٌمـ  ٌمـ الحجاجٌي لمحجج المثبتة ىك عكس السُّ  ، نحك: (ّ)الحجاجٌي لمحجج المنفيةالسُّ
، كلـ يحذفكىا مف  ييحذفكف حركؼ العٌمة، ف" ، كلـ يدعي، كال ترـً قكليـ: لـ يخشى

                                      

 اجي التداكلي كآليات اشتغالو،ينظر: االستدالؿ الحج، ك ِٖٕػػ  ِٕٕالمساف كالميزاف:  (ُ
 .    ّٔػػػُٔ) بحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو(: ،، كالحجاج في المغةٗٗػػٖٗ)بحث(:

، كينظر:الٌسبللـ ِٕالركابط كالعكامؿ الحجاجٌية في ديكاف أمؿ دنقؿ،)رسالة ماجستير(:  (ِ
 .ْػػػ ّ)بحث(:  الحجاجٌية كقكانيف الخطاب،

البنية الحجاجٌية في قصة سٌيدنا ، ك َْٓ)بحث(: ، الخطاب الحجاجيٌ ية ينظر: استراتيج  (ّ
 .ُْػػَْمكسى) عميو السبلـ (، )رسالة ماجستير(:



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔٚ 

نظائر ىذا الفعؿ، أعنى ما كازنو، كالمو نكف، نحك: يصكف، كييكف، فيقكلكا: لـ يص 
 .(ُ) "نفسو؛ كذلؾ لقمة استعمالو

حركؼ العمة، كيقصد بذلؾ حذؼ الٌنٌص يتٌضمف حجتيف، األكلى، ىي: يحذفكف 
، كيعكض عف ىذه الحركؼ بالحركات  حركؼ العمة في األفعاؿ إذا سيبقت بأداة جـز

 المجانسة ليا.
ٌجة الثانية، فيي: لـ يحذفكىا مف نظائر ىذا الفعؿ؛ لمخركج بنتيجة،  أما الحي

ًتبت في السُّ  ة فأعمى ٌمـ الحجاجٌي بحسب مبدأ القكٌ كىي: لقمة االستعماؿ، كالحجج ري
ٌمـ أقؿ منو قٌكةن، عمى حيف نجد  ٌمـ الحجاجٌي، كبعده في السُّ الحجج يككف في أعمى السُّ 

ٌجة مف الحجج قانكف القمب التي خدمت النتيجة، كىذا   ىك اإلتياف بنقيض كٌؿ حي
ف الحججإلى نتيجةو متناقض سيؤدم األقؿ قٌكة في النتيجة  ةو مع النتيجة األكلى، كا 

ٌمـالمثبتة ستككف  ستككف في أعبله،  الحجاجيٌ  أقكل عند نقضيا، كاألقؿ رتبة في السُّ
 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 

 ف =    ذلؾ لقمة استعمالو                
 

 لـ يحذفكىا مف نظائر ىذا الفعؿ                    ِح        
 العٌمةيحذفكف حركؼ                      ُح       

 

ٌجة الثانية، كيمكف الترميز لذلؾ  ٌجة األكلى أقكل مف الحي كفي قانكف القمب نجد الحي
 ط اآلتي:بالمخطٌ 

 
 

                                      

 .ُٕٔ: ِابف الٌشجرٌم، )المجمس الخامس كاألربعكف(: (ُ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔٛ 

 ~ ف =  ذلؾ لكثرة استعمالو             
 

 ال يحذفكف حركؼ العٌمة                    ُح          
 الفعؿيحذفكىا مف نظائر ىذا                      ِح          

 
أك كاف الخبر فعبلن لو": أم: لممبتدأ، إذ " : ق(ْٔٔ)تكنحك قكؿ ابف الحاجب

ا مف أف يككف الخبر فعبل لغيره، الكبلـ إٌنما ىك فيو باعتبار كجكب تقديمو، احترازن 
ـى غيبلىموي، فإنو  فإنو ال يجب فيو التقديـ، بؿ يجكز فيو التقديـ، كالتأخير كقكلنا: زيده قا

ـى غيبلموي زيده يجكز أف   .(ُ) "تقكؿ: قا
ٌجة األكلى؛ ألنيا كقعت بعد الرٌ  ٌجة الثانية أقكل مف الحي ابط الحجاجٌي، بؿ الحي

 ط اآلتي:المدرج لمحجج القكٌية، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 
 

 ف =   الخبر جممة فعمٌية                   
 

 التقديـ، كالتأخيريجكز فيو                      ِح            
 ال يجب فيو التقديـ                     ُح            

 
ٌجة األكلى، كما في  ٌجة الثانية أقكل مف الحي كفي قانكف القمب ستصبح الحي

 ط اآلتي:المخطٌ 
 

                                      

 ّٔٓ:  ِ)اإلمبلء السابع، كالثبلثكف(: أمالي ابف الحاجب، (ُ
 



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٜٔ 

 ~  ف =   الخبر جممة ليست فعمية              
 

 التقديـيجب فيو                        ُح         
 يجكز فيو التقديـ، كالتأخير.ال                       ِح         
 

ّمم الحجاجّي:   مستويات الس 
ـى الحجاجٌي يبدك مقتصرن "  ٌم ا عمى العبلقات المغكٌية، أك شبو المنطقية إاٌل إٌف السُّ

تمزامات ة، أك االسا عمى األدكات المغكيٌ أٌنو يمكف تكسيع مفيكمو، فبل يظؿ مقتصرن 
إذ يمكف أف يتـ إدراج كثير مف أدكات الحجاج، كآلياتو ضمنو؛  ؛شبو المنطقٌية
ا مف انطبلقن  الحجج، بؿ تغميب بعضيا عمى بعض يؿضا؛ لتفاا عامن ليصبح إطارن 

 .(ُ)"المخزكف المغكٌم، كنظامو
ٌمـ الحجاجٌي يتحٌقؽ باستعماؿ إحدل األدكات المغكٌية، كاآلليات شبو  فالسُّ

 كىي عمى الٌنحك اآلتي: منطقٌية،
 كلكف، كحٌتى، كفضبل األدكات المغكٌية، كتيسٌمى: الٌركابط الحجاجٌية، نحك: ) بؿ ،

 كبؿ، ...(، كالٌركابط الحجاجٌية، كدرجات التككيد. عف، كليس،
 .)الصيغ الصرفٌية، نحك:) أفعؿ التفضيؿ، كصيغ المبالغة 
 .)المفيـك ، كالمكافقة، كالمخالفة( 

 

                                      

، كينظر: آليات الحجاج كأدكاتو، بحث َْٓاستراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلية لغكية:  (ُ
 .     ٖٗػػٕٗضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو:



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٖٔٓ 

 ٌجة الدليؿ  :*، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي(ُ)ػحي

 
 

 أوال: ُسّمِمّية المعجم: 
تتضح السٌمًمٌية التي عالجيا )ديكرك( في المستكل المعجمي عف طريؽ بعض 
النماذج التي قدميا مف قبيؿ الٌصفات التي قد تطمؽ لمتعبير عف الحرارة، نحك: )بارد، 
كقارس، كحار، كساخف، كدافئ(، أك الكميات، كالمصكرات، نحك: )بضع، كبعض، 

ؾ الصفات التي تعد مف أكثر أقساـ ككؿ(، أك تدرجات األلكاف، كاسترساليا، ككذل
ٌمـ ىي أقؿ صفات السٌُّمـ  الكبلـ تعبيرنا عف السٌمًمٌية، فالٌصفة التي تقع أسفؿ السُّ
ٌمـ فيي الصفة  ا بعممية الٌتكجيو الحجاجٌي، أما التي في أعمى السُّ حجاجٌية، كأقميا قيامن

                                      

، كآليات الحجاج َٖٓػػػَٕٓ، ْٕٕينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلية لغكية :  (ُ
 .َُُبحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو: كأدكاتو

 (الفصؿ األكؿ )الركابط، كالعكامؿ الحجاجٌيةينظر: ( *

 ًّ  الّسلّم الحجاج

الّروابط، 
والعوامل 
ٌّة  الحجاج

أفعل 
التفضٌل، 
وصٌغ 
 المبالغة

 ُحّجة الدلٌل

المفهوم، 
والموافقة، 
 والمخالفة
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مٌ  ،التي تحتكم السمات المشتركة ـ الحجاجٌي، كتككف كغير المشتركة لما يككف السُّ
 .(ُ)بذلؾ أكثر مفردات الٌسٌمـ حجاجٌية

ٌمـ الحجاجٌي في ٌف السُّ ا يعتمد عمى ا، أـ تقريرن ، أـ حكمن االٌنٌص سكاء أكاف كصفن  كا 
مبدأ التدٌرج، كعمى العبلقة التراتبٌية بيف الحجج، مف دكف إىماؿ قٌكتيا، أك ضعفيا، 

مي المخاًطب تحقيقيا؛ إلقناع  غايتو في ذلؾ الكصكؿ إلى النتائج التي ير 
المخاطىب، سكاء أكانت ىذه النتائج صريحة، أـ ضٌمنية؛ كليذا نجد تٌرابطا بيف ىذه 
الحجج المستعممة في الحجاج مف جانبي المنطؽ، كالداللة، كىذا التٌرابط يتحقؽ في 

 نحك: ، (ِ)سياؽ االستعماؿ
 (ٖ)لشأس من نداك ذنوب وفي كلِّ حّي قد بنعمٍة                    وحقّ  " 

َفإِنَّ  چكأصؿ الذىنيكب: الدلك العظيمة، كقيؿ: لمنصيب ذىنيكب في قكلو تعالى: 

يقتسمكف الماء، فيأخذ ىذا  ؛ ألنيـ كانكا(ْ)چلِلَِّذٌَن َظلَُموا َذُنوًبا ِمْثَل َذُنوِب أَْصَحاِبِهمْ 

 . (ٓ)" اا، كىذا ذنكبن ذنكبن 
لفظة الذنكب ليا أكثر مف معنى، كىذا دليؿه عمى التطكر المغكم لممفردة، إذ 
انتقمت مف المعنى الحسٌي إلى المعنى المعنكٌم)المادم(، كالسياؽ ىك الذم ييحدد 
ٌجة الثانية أقكل مف األكلى؛ ألنيا تناسب  داللة المفظة، فالمخاًطب ذكر حجتيف، الحي

                                      

، كالحجاج ُِِ – َُِالسبللـ الحجاجية في القصص القرآني، )أطركحة دكتكراه( : ينظر:(ُ) 
 .ٗٔ)أطركحة دكتكراه(: في كتب المجالس الٌنحكٌية،

قناع دراسة نظرية ، كببلغة االْكانيف الخطاب،)بحث(:ينظر: الٌسبللـ الحجاجٌية كق (ِ
 .   ٓٗػػْٗ:) بحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو(كآليات الحجاج كأدكاتو،  ،َُٖكتطبيقية:

 . ُٖشرح ديكاف عمقمة الفحؿ:   (ّ
 .ٗٓسكرة الطكر: اآلية: (ْ
 .ُٔمالـ ينشر مف األمالي الٌشجرٌية: (ٓ
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باآلية الكريمة؛ ليؤكد قكلو، كيمكف الترميز لذلؾ السياؽ في البيت الشعرم، كاستدؿ 
 ط اآلتي:بالمخطٌ 

 ف =      النصيب مف الماء          
 الذىنيكب تعني النصيب                        ِح
 أصؿ الذىنيكب الدلك العظيمة                               ُح
 

ٌف المخاًطب ال يعمد في حجاجو إلى إجبار المخاطىب، أك إكراىًو؛ لتقٌبؿ  كا 
ٌمـ ايسعى إلى النتائج، بؿ  قناعًو بذلؾ، عف طريؽ ترؾ مجاؿ المشاركة في بناء السُّ

ة التي يرمي إلييا المخاًطب في  ؾ بطريقة غير مباشرة، فالغايالحجاجٌي، كلك كاف ذل
ٌمـ"فػ ، (ُ)الحجاج إقناعٌية إلى درجة كبيرة الحجاجٌي مف أىـ قضايا تحميؿ  قضية السُّ

 .(ِ) "اقناع في الخطاب عمكمن اال
 
 سمِمّية الّتراكيب الّنحوّية:ثانيا: 

إٌف لمٌتراكيب الٌنحكٌية تراتبية حجاجٌية لمٌنصكص بحسب مقاـ الخطاب، فالٌتركيب 
ٌبما ال يستفزٌ  المخاطىب، أما خرؽ ىذا الٌترتيب، فبل يككف اعتباطينا،  الطبيعي لمجممة ري

بؿ تستكجبو حالة المخاطىب مف الٌنٌص، أك قصدية المخطًاب بجعؿ المخاطىب يمتفت 
 .(ّ)إلى ىذا الخرؽ مف أجؿ اإلذعاف، كاالقتناع

ٌمـ الحجاجيٌ  ٌف نظرية السُّ يو ج في االستعماؿ، كتكجدرٌ مبدأ التتقـك عمى  كا 
الحجاج بكصفو استراتيجيةن لغكيةن ال ترتبط  كاؿ، كاألفعاؿ؛ ألفٌ الحجج في األق

                                      

 .   ُِٖ)أطركحة دكتكراه(:  بف المقفع،خطاب الحجاجٌي في كميمة، كدمنة الينظر: بنية ال (ُ
 .َُٓ)بحث( : البعد التداكلي لمنسؽ في القرآف الكريـ، (ِ
 .ٖٕ)أطركحة دكتكراه(: ينظر: الحجاج في المجالس الٌنحكٌية، (ّ
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بالمضٌمكف، كما يحيؿ إليو مف مرجع، بؿ ترتبط بقٌكة الحجج، كضعفيا، كمدل 
خضكعيا لمنطؽ: الصدؽ، كالكذب، فالمخاطىب يينٌظـ حججو في أثناء التكاصؿ عمى 

المخاطىب،  ب، كطبيعةة، منيا: مرتبة المخاطً كفؽ ترتيب تتحكـ فيو معطيات متعدد
في عٌمة  ق(ْٔٔ)ت، نحك قكؿ ابف الحاجب(ُ)كالسياؽ المحيط بالخطاب الحجاجيٌ 

ًعؿى اإلعراب آًخر الكممة  :*جي
َـّ "  ًعؿى اإلعراب آًخر الكممة، كلـ ييجعؿ ال أكالن، كال كسطنا؛ ألٌنو ليس ًم  إٌنما جي

تيعدُّ حركتو، كسككنو مف بنية الكممة، بٌدليؿ إٌنو محؿَّ التغير، كالكقؼ، كالحذؼ 
لى المبس،  بخبلؼ غيره، فمك كضع اإلعراب في غيره؛ ألدل إلى اإلخبلؿ بالبنية، كا 
فإنو ال ييدرل حينئذو ىؿ حركتو؛ لبناء الصيغة، أك لئلعراب، كيجكز أف يقاؿ: إف 

عمى معقكلٌية المدلكؿ، فبل ينبغي أف ييؤتى بيا إال بعد اإلعراب ٌدليؿ معافو زائدةو 
يثبت ذكر المدلكؿ حٌتى ثبكت ذكر المدلكؿ، كذلؾ يقتضي أف يككف آًخرا؛ ألٌنو ال 

ًعؿى في أكلًو، أك كسطًو؛ لكاف داال عمى شيء قبؿ ثبكت ما يتكقؼ  ،تتـ صيغتو فمك جي
 .    (ِ)"عميو

ًعؿى اإل ٌجة األكلى، كىي: ) جي ا، عراب آًخر الكممة( تضٌمنت عامبل حجاجيِّ إٌف الحي
ٌمـ الحجاجي، كأقكل مف الحجج  كىك: )إٌنما(، جعميا تكتسب مكانة أعمى في السُّ
األخرل؛ إلقناع المخاطىب بالنتيجة التي يرمي المخاًطب ايصاليا، كقد عمٌؿ ذلؾ 

                                      

، كالحجاج في المناظرة، ُّينظر: ببلغة الخطابة كآلياتيا الٌتداكلية، )رسالة ماجستير(:  (ُ
، كالحجاج في كتب المجالس ُِٗ: ِمقاربة حجاجٌية لمناظرة أبي سعيد السيرافي )بحث(: 

 . َْٓ)بحث(: ،،  كاستراتيجية الخطاب الحجاجئُالٌنحكٌية،)أطركحة دكتكراه(:
ًعؿى أخيرا؛ لتعذر جعمو كسطا، ًإذ لك كاف كسطا؛ الختمطت األبنية، كربما  قىاؿ قطرب: ًإنَّما)(* جي

أفضى ًإلىى الجمع بيف ساكنيف، أىك االبًتداء بالساكف، ككؿ ذلؾ خطأ ال يكجد مثمو فيما ًإذا 
ًعؿى أخيرا(. مسائؿ خبلفٌية في الٌنحك)مسألة :  .ََُ(:َُجي

 .ِِٖ: ِلثبلثكف بعد المئة(: كا  أمالي ابف الحاجب، ) اإلمبلء التاسع  (ِ
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َـّ تيعدُّ حركتو، كسككنو مف بنية الكممة، بدليؿ إٌنو محؿُّ التغير(؛  بقكلًو: )ألٌنو ليس ًم
لى  ًضعى اإلعراب في غيرًه؛ ألدل إلى اإلخبلؿ بالبنيًة، كا  ليخرج بنتيجة، كىي: )فمك كي

 المبًس(، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:
لى المبًس.      ف=  اإلعراب في غير آًخر الكممة يؤدم إلى خمؿو بالبينية، كا 
 آخر الكممة. جعؿ اإلعراب                        ُح
 لـ يجعؿ أكالن.                         ِح
 لـ يجعؿ كسطنا.                         ّح
 

فٌ  ا في آخر الكممة،  سكاء أكاف  ا إعرابين العامؿ الٌنحكٌم، ىك الذم  يقتضي أثرن  كا 
ا ا، أك جزمن ، فالعامؿ ىك العنصر المؤثر في العبلمة (ُ)رفعنا، أـ نصبنا، أـ خفضن

 اإلعرابية؛ لذا يككف اإلعراب آخر الكممة.
تكمف أىمٌية الٌسبللـ الحجاجٌية أساسا في إخراج قيمة القكؿ الحجاجٌي مف "ك

حٌيز المحتكل الخبرم لمقكؿ، كىذا يعني أف القيمة الحجاجٌية ال يمكف الحكـ عمييا 
 بالصدؽ، أك الكذب؛ ألٌنيا تخضع لشركط الصدؽ المنطقي... ليست قيمة مضافة

 .(ِ) "إلى البنية المغكٌية، بؿ مسٌجمة فييا يتٌكيف بيا التنظيـ الداخمٌي لمغة

                                      

: ِالمعجـ الكسيط: ، ك ّٕكدليؿ الطالبيف لكبلـ النحكييف:، ُْٓ: كتاب التعريفات:ينظر (ُ
 . ِٗٗػ ِٖٗ، كنظرية القرائف في التحميؿ المغكم،)بحث في النت(: ِٖٔ

نظرية الحجاج في المغة، بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك  (ِ
 .َّٕإلى اليكـ: 
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ٌمـ الحجاجٌي عبلقة تراتبٌية تتمٌتع بالقٌكة البلزمة  ٌف العبلقة بيف الحجج داخؿ السُّ كا 
نة يرمي المخاطىب عف طريقيا إلى التي تدعـ دعكل المخاًطب، تخدـ نتيجة معي

 . (ُ)قناع المخاطىبا
ٌف الٌركابط، كالعكامؿ الحجاجٌية المتضٌمنة مجمكعةن مف اإلشارات، كالتعميمات  كا 
المكجيو لمخطاب، ليا أثره فاعؿ في إنشاء السبللـ الحجاجٌية، نحك: حٌتى، كبؿ، 

ـى كذلؾ في تقكٌية الحجج داخؿ الٌنٌص، نحك: الٌرابط حٌتى،  فمكٌؿ رابط كالكاك، كتيٍسًي
الٌسبللـ الحجاٌجية، كالتكجيو الحجاجٌي، كالبرىنة عمى  في إنشاءطريقة في  حجاجيٌ 

كتكجيو القكؿ عف طريؽ العكامؿ الحجاجٌية يؤدم إلى تقكٌيتًو؛ ليأخذ  ،سمًمٌية المغة
 (.ِ)ٌمـ الحجاجيٌ درجة مف السُّ 

ٌمـ الحجاجٌي خارج : تكشؼ عف عبقرٌية أخرل في االشتغاؿ؛ إلنجاز السُّ الكاك"فػ 
 قكؿنحك ، (ّ)"كاإلثبات، كاإلضراب، كالتعميؿ، كانتياء الغايةإطار النفي، 

كأما المركب، نحك: بعمبؾ، "في )فصؿ في العمـ المركب(:  ق(ُٖٓ)تالسُّييميٌ 
فامتناعو مف التنٌكيف لبلستغناء عنو؛ ألٌنو قٌمما يضاؼ اسـ مركب، فيقاؿ: بعمبؾُّ زيد، 

مف  ف ال يخفض أبدا مع أنو غير منقكؿو ستغيًنيى عف التنكيف، كما ال ينك فمما قٌؿ ذلؾ ا
 .(ْ) "شيء كاف منٌكنا قبؿ التسمية، فيك كاألعجمي، كالمرتجؿ، كالحمد هلل

                                      

، كالحكار، كالحجاج، كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف، ِينظر: المغة كالحجاج:  (ُ
، كاألبعاد التٌداكلية في ََٓ، كاستراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلية لغكية:ّٓ)بحث(:

 .ُِٓسكرة البقرة أنمكذجا:  -الخطاب القرآني  
قناع دراسة ، كببلغة االُّٖ، كُِِ، كَُٕربية:ينظر: العكامؿ الحجاجية في المغة الع (ِ

 .  ُُٖنظرية كتطبيقية: 
 .ُِٓالعكامؿ الحجاجية في المغة العربية:  (ّ
 .ّٗأمالي السُّييمٌي:  (ْ
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قناع ابط الحجاج )الكاك(؛ الالقكؿ تضٌمف مجمكعة مف الحجج ربط بينيما الرٌ 
ذعا ف، كال يخفض، فالنتيجة جاءت؛ نو بأٌف الممنكع مف الصرؼ ال ينك المخاطب، كا 

 ط اآلتي:الحجج، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ لخدمة 
 

 ف، كال يجرٌ ف = الممنكع مف الصرؼ ال ينك                               
 

 ف ال يخفض أبداما ال ينك                        ِح            
 يف لبلستغناء عنوالمركب ممتنع مف التنك                         ُح           

 
فٌ  ٌمما ٌنٌص الحجاجٌي نفسو؛ لتكٌكف سالحجج حينما تتفاكت ضمف ال كا 
ٌمـ الحجاجٌي نحك االرتفاع يأتي مف أجؿ ج  ضٌمف السُّ درٌ ، فإٌف سيركرة الت(ُ)حجاجٌيا

ه الحجج عبر مساراتيا في ىذ االنسجاـ ميـ بالنتيجة عف طريؽ تحقيؽالتس
يرمي إليو   (، كىذا ما)النتيجةلغاٌية، ىي: ، كصكالن إلى تحقيؽ االتصاعدٌية
 .(ِ)المخاًطب

ا لعكامؿ حجاجٌية أكثر كمما كاف الممفكظ متضٌمنن "قاؿ الدكتكر عٌز الٌديف ناجح: 
ٌمـ الحجاج ا، كأنجع في تكصيؿ كمف ثيَـّ يككف أقرب مأخذن  ٌي راقيا،كاف محٌمو في السُّ

ٌمـ الحجاجٌي حينئذو يكشؼ مف ج ار تفاضؿ ية عف معيالمتقٌبؿ إلى مبتغاه، فالسُّ
 ،يكشؼ عف حجاجيتيا، فيك حينئذو  كالركائز األقكاؿ، كمف جية أخرل 

                                      

 . َُُقناع في المناظرة:ينظر: ببلغة اال (ُ
 ،َُِتنظير كتطبيؽ عمى الصكر المكٌية:ينظر: أيسمكبية الحجاج التداكلي كالببلغي   (ِ

 .ّّكالحكار كالحجاج كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف،)بحث(: 



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٖٔٚ 

ا أخذ درجتو أسفؿ ٌمـ، كما كاف أقٌميا صبلحن فيما صميح مف األقكاؿ يككف في ىـر السُّ 
ٌنما ٌمـ،  كىذه ميزة السُّ السُّ  ٌمـ الحجاجٌي، فيك ال يبرىف عمى كجكد الكظيفة اإلببلغٌية، كا 

المزيدة لمممفكظ، *بو عمى أف المغة عمى درجات حجاجٌية تٌككدىا الصرافـ يستدؿٌ 
، كىي: (إٌنما)لمقيمة التي تكٌفرىا( إٌنما ىك كريـ: )ليس كقكلنا (إنو كريـ) فقكلنا: 

 .(ُ) "عميو  ا الممفكظ مف خبلؿ قصر صفة الكـرالكجيو التي يتخذى
 منيا: ، نذكرةا أيمكر متعدديتضح مف القكؿ المذككر آنفن 

ٌمـ الحجاجٌي.ايِّ إٌف الحجج التي تتضٌمف عامبل حجاج .ٔ  ، تحتؿ مكانة أعمى في السُّ
ٌمـ الحجاجٌي؛ يؤثر في  .ٕ العامؿ الحجاجٌي عندما يحتؿ أعمى مرتبة في السُّ

 المخاطىب بصكرة أنجع حٌتى يصؿ المخاطىب إلى مبتغاه.
ٌمـ الحجاجٌي نستطيع عف طريقو الكشؼ عف أقكل  .ٖ  الحجج.إٌف السُّ
ٌجة األقكل، في حيف تقع  .ٗ ٌمـ الحجاجٌي تيعدُّ الحي ٌجة التي تقع في أعمى السُّ إف الحي

ة األضعؼ في أسفمو.  الحيجَّ
ة، فيككف الترتيب كفقن  .٘ ٌجة الٌنٌص الحجاجٌي قد يتضٌمف أكثر مف حيجَّ ا لمبدأ الحي

 األقكل. 
ٌمـ الحجاجٌي يؤكد لنا أف المغة عمى درجات حجاجٌية، .ٙ كيمكف الترميز لذلؾ  إف السُّ

 ط اآلتي:بالمخطٌ 

                                      

 الصرافـ: معناىا: العكامؿ الحجاجٌية. (*
 . ُُٓالعكامؿ الحجاجية في المغة العربية: (ُ
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 ٖٔٛ 

 
 

)في فصؿ األعبلـ المؤنثة، كسٌر تجردىا مف  ق(ُٖٓ)تنحك قكؿ السُّييميٌ 
 التنكيف(:
ف كاف منقكال عف منصرؼ"  ، فأٌما عائشة، كفاطمة، كنحكىا فمـ ينصرؼ، كا 

حكـ التاء تختمؼ، كما كاف في اسـ الرجؿ،  فكمنقكال عف مؤنث إلى مؤنث، كلك
كالمعنى الذم كاف فييا قبؿ العممية معدـك في حاؿ العممية، كتأنيث المرأة، إٌنما ىك 
لذاتيا ال لمعبلمة التي في اسميا، فحكـ االسـ العمـ الذم فيو عبلمة تأنيث مخالؼ 

ي المؤنث ال لحكمو قبؿ النقؿ، كما كاف في المذكر، فجميع األسماء األعبلـ ف
ه أىؿ ، ىكذا قيدٌ ا اسـ امرأة مصركفناالمسند عناقن  تنصرؼ، كقد كجدت في الحديث

 .(ُ)"الحديث
ف  ة، ربط بينيا الٌرابط الحجاجٌي )الكاك(، كا  ٌجة، كالحيجَّ الٌنٌص تضٌمف أكثر مف حي

ة التي كقعت بعد العامؿ الحجاجٌي)إٌنما( أقكل الحجج، تحتؿ مكانةن أعمى في جٌ الحي 
ذعانو، كيمكف الترميز ال ٌمـ الحجاجٌي، فالغاية تككف أنجع في إقناع المخاطىب، كا  سُّ

 ط اآلتي:لذلؾ بالمخطٌ 
 

                                      

 . ِّػػُّأمالي السُّييمٌي:  (ُ

 النتٌجة

ة األقوى     الُحجَّ

ة األقل قّوة  .الُحجَّ
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 ٖٜٔ 

 

 ف   = فجميع األسماء األعبلـ في المؤنث ال تنصرؼ              
 

 تأنيث المرأة، إٌنما ىك لذاتيا ال لمعبلمة التي في اسميا                    ٔح      
 المعنى الذم كاف فييا قبؿ العممية معدـك في حاؿ العممية                 ٓح     
 حكـ التاء تختمؼ، كما كاف في اسـ الرجؿ                   ْح     
 منقكال عف مؤنث إلى مؤنث                     ّح    
 كاف منقكال عف منصرؼ                    ِح     
 .عائشة، كفاطمة، كنحكىما  لـ ينصرؼ                    ُح     

 
ٌف التككيد غايتو  نوي إ"كا  بىر عىف المخبر عى ، ك أدكاتو ىي التي تزيد (ُ) "ثبىات اٍلخى

ذعانو لمخبر، نحك: مف قكٌ  إٌف الكبلـ يتناكؿ المفيد "ة التأثير في استمالة المخاطىب، كا 
المفيًد، فيك أعـٌ؛ ألٌف كٌؿ كبلـ قكؿ، كليس خاٌصةن، كالقكؿ يقع عمى المفيًد، كغير 

ا، كمف معانى القكؿ: إٌنيـ عٌبركا بو عف حديث الٌنفس، فقالكا: قمت في كٌؿ قكؿ كبلمن 

ـٍ لىٍكالى ييعىذّْبينىا چ التنزيؿ: يفسي كذا، ككذا، كمف ىذا الٌضرب فن يىقيكليكفى ًفي أىٍنفيًسًي كى

ا نىقيكؿي  المَّوي  كالكبلـ ال يككف إاٌل بحرؼ، كصكت، فمذلؾ ال يجكز: تكٌممت  ،(ِ) چًبمى

 .(ّ)" في نفسي، كما جاز: قمت في نفسي
ا؛ ب، كجعمو مذعنن الٌنٌص يتضٌمف مجمكعة مف الحجج الغاية منيا اقناع المخاطى 

 ط اآلتي؛ لبياف الحجج في الٌنٌص:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ  لتقبؿ النتيجة،
 

                                      

 . ّٕٖحك البف الكراؽ: عمؿ النٌ  (ُ
 .   ٖسكرة المجادلة: اآلية:  (ِ
 .  َٓ: ِأمالي ابف الشجرم، )المجمس الثامف كالثبلثكف(:  (ّ
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 ٔٗٓ 

                    
 مف  الكبلـ ف = القكؿ أعـٌ                  

 الكبلـ ال يككف إال بحرؼ                    ٔح         
 اليس كٌؿ قكؿ كبلمن                    ٓح         
 ألٌف كٌؿ كبلـ قكؿ                   ّح         
 يقع عمى المفيد، كغير المفيدالقكؿ                    ِح         
 إٌف الكبلـ يتناكؿ المفيد خاٌص                   ُح         

 
 ثالثا: ُسّمِميَّة التراكيب الصرفّية:

زيادةو  مف االنتقاؿ ىذا يقتضيو بما أخرل، إلى صرفٌيةو  صيغةو  مف االنتقاؿ إفٌ 
ٌمـ  في حركفيا، إٌنما ىك في الحقيقة انتقاؿ مف درجةو إلى درجةو أخرل في السُّ

 الحجاجٌي.  
ٌف الصيغ الصرفٌية تؤكد سٌمًمٌية المغة العربية، نحك: اسـ الفاعؿ، كأسماء  كا 
التفضيؿ، كالصفة المٌشبية، كصيغ المبالغة، فالصيغة األخيرة ليا مكانة عالية في 

ٌمـ الحجا ا عف جٌي، كمف بعدىا الصفة المٌشبية، ثيَـّ اسـ الفاعؿ، فيك أقؿ تعبيرن السُّ
 .   (ُ)المعنى، مف الصيغ األخرل

ٌمـ الحجاجٌي الصرفٌية صيغة )أفعؿ( التفضيؿ، كىك اسـه مشتؽٌ  ؛ كمف أدكات السُّ
يدٌؿ أف شيئيف اشتركا في  (أىٍفعىؿ)ء عميو، ًصيغى عمى كزف لدخكؿ عبلمات األسما

                                      

، كآليات الحجاج كأدكاتو، بحث ضمف ُِٔينظر: العكامؿ الحجاجٌية في المغة العربية: ( ُ
 .     ُُٗ: ُالحجاج مفيكمو كمجاالتو:
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 ٔٗٔ 

كزاد أحدىما عمى اآلخر فييا، كامتنع عف الصرؼ؛ لدخكؿ عبلمات االسـ صفة، 
 .(ُ)عميو، كلمزـك الكصفٌية

ا تمٌكف المخاًطب يكمف دكر أفعؿ التفضيؿ الحجاجٌي في أٌنو يتٌضمف صيغن "ك
مف إيجاد العبلقة بيف أطراؼ ليس بينيا أم عبلقة بطبعيا، كما أٌنو يمكنو مف ترتيب 

في التمييز مف أفعؿ  ق(ْٔٔ)ت، نحك قكؿ ابف الحاجب(ِ)"امعينن ا األشياء ترتيبن 
 :التفضيؿ ال يككف إاٌل فاعبلن في المعنى

أَْحَصى لَِما  چكقاؿ أيضان ممميان بالقاىرة سنة خمس عشرة عمى قكلو تعالى: " 

 :(ّ) چلَِبُثوا أََمًدا 

التفضيؿ ال يمتنع أف يككف )أمدان( تمييزان عف أحصى؛ ألف التمييز مف أفعؿ 
فػ  ،يككف إاٌل فاعبلن في المعنى لمفعؿ المأخكذ منو أفعؿ. مثالو قكلؾ: زيده أحسفي كجينا
سيفى كىجيوي. ، كأنؾ قمت: حى سيفى  "كجينا" فاعؿ في المعنى لفعؿ "أحسف" الذم ىك حى

 الكجب أف يككف فعؿ )أحصى( منسكبن  فمك جعمت )أمدان( منصكبان عمى التمييز؛
 .(ْ) "بالصكاب . كاهلل أعمـإليو عمى الفاعمية، فيككف األمد ىك المحصى، كليس كذلؾ

إٌف أفعؿ التفضيؿ يضيؼ قٌكة حجاجٌية لمٌنٌص؛ القناع المخاطىب بالنتيجة التي 
ٌجة تضٌمنت  يرمي ايصاليا المخاًطب، كالٌنصُّ المذككر في أعبله تضٌمف حجتيف حي

ٌجة التي تضٌمنت أفعؿ التفضيؿ  ٌجة لـأفعؿ التفضيؿ) أحسف(، كحي  تتضٌمف ذلؾ، فالحي

                                      

شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ: ،  كحاشية الصباف عمى َٓ: ّينظر: شرح تسييؿ الفكائد:( ُ
ّ :ِٔ    . 

 .   ُُٕ: ُآليات الحجاج كأدكاتو، بحث ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو:( ِ
 ..   ُِسكرة الكيؼ: اآلية: ( ّ
 .ِٕٕ: ُ) اإلمبلء التاسع كالعشركف بعد المئة(: ،أمالي ابف الحاجب( ْ
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 ٕٔٗ 

ا في المخاطىب، كتحتؿ مكانةن عاليةن في الٌسٌمـ الحجاجٌي، إقناعن  تككف أقكل، كأكثر
 ط اآلتي:  كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 

 ف =   جماؿ كجو زيد                         
 أحسفي كجينازيده                   ِح                   
سيفى كىجيوي                   ُح                    حى

 
 حكـ أفعؿ التفضيؿ إذا أيضيؼ(") في:  ق(ْٔٔ)تكنحك قكؿ ابف الحاجب

 . (ُ)كقاؿ أيضان ممميان بدمشؽ سنة ثماني عشرة عمى قكلو في المفصؿ
 (ٕ)*ومّية أحسن الثقمين ِجْيدًا                وسالفة وأحسنه قذاال

الضمير في قكلو: كأحسنو، يجكز أف يككف لمثقميف، كيجكز أف يككف لمجيد، 
كىك لمثقميف أقكل في المعنى، كلمًجيد أقكل في المفظ، فإذا حممتو عمى أحدىما تأكلت 

في المعنى،  اذا جعمتو ضمير الثقميف كاف ظاىرن لآلخر عمى خبلؼ ما ىك الظاىر، فإ
مف حيث المعنى،  اأحسف الثقميف قذاالن، فكاف ظاىرن ، ك االمعنى: أحسف الثقميف ًجيدن إذ 

ضعيفا مف حيث المفظ، إذ الضمير لمثقميف، إما أف يقصد الجمعية، فييما فيقاؿ: 
 . (ّ)"كأحسنيـ، أك إلى لفظ التثنية فيقاؿ: كأحسنيما

ذكرنا أٌف )أفعؿ التفضيؿ( يضيؼ لمٌنٌص قٌكةن حجاجٌيةن عاليةن مما يجعمو يحتؿ 
ٌمـ ٌمـ الحجاجٌي، كأحيانا تتفاضؿ أفعؿ التفضيؿ فيما بينيا داخؿ السُّ سُّ مكانة في ال

                                      

 .ِٖٗػػِٕٗالمفصؿ في صنعة اإلعراب:( ُ
كؿ شيء، كىك ما بيف األذف كالنقرة، ديكاف ذم الرُّمة شرح أبي نصر الباىمٌي  القذاؿ : أعمى( *

 .ُُِٓ: ّبركاية ثعمب  : 
 . ُُِٓ: ّباىمٌي بركاية ثعمب  : ديكاف ذم الرُّمة شرح أبي نصر ال ( ِ
 .ّْٗ: ُ)اإلمبلء التاسع كالخمسكف(: ، أمالي ابف الحاجب ( ّ
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 ٖٔٗ 

الحجاجٌي كال سيٌما عندما تأتي مؤكدة، كىذا ما التمسناه في الٌنٌص المذككر في 
ٌجة، عمى صيغة أفعؿ التفضيؿ، التي فاقت مكانة  أعبله، فقد تضٌمف أكثر مف حي

ة اسـ الفاعؿ في الٌنٌص، فمفظة أحسنو تفكؽ لفظة أحسف، كلفظة سالفة عمى زنة  حيجَّ
 فاعمة.
، كىك السٌيء الخمؽ، كعٌكضكا منيا (شنذارة)حذفكا النكف مف قكليـ: " نحك:ك 

مف الرجاؿ، كعٌكضكا ، كىك الٌضخـ (قنفخر)اليمزة، فقالكا: شئذارة، كحذفكا النكف مف 
الحجج؛ إلقناع . المخاًطب رتب (ُ) "غير مكضعيا، فقالكا: قفاخرل يا، فمنيا ألفن 

المخاطب؛ لييذًعف لمنتيجة، كىي: حذؼ النكف؛ لمسيكلة، كلكثرة االستعماؿ، كعٌكضكا 
ج، ذكر درٌ نذارة، فالمخاًطب عرض الحجج بالتمنيا اليمزة، فقالكا: شئذارة، بدؿ ش

ٌجة األقكل،  حذؼ النكف مف المفظة أكالن، كبعدىا ذكر داللة المفظة، كمف ثـٌ ذكر الحي
ٌمـ الحجاجٌي، كىي: التعكيض عف النكف باليمزة، كيمكف الترميز  كاألعمى في السُّ
 ط اآلتي:لذلؾ بالمخطٌ 

 
 ف =     قالكا: شئذارة؛ لمسيكلة، ككثرة االستعماؿ.     

 
 عٌكضكا منيا اليمزة.                  ّح     
 ىك السيء الخمؽ.                  ِح     
 حذفكا النكف شنذارة.                  ُح     
 

ككذلؾ حذؼ النكف في كممة قنفخر، فقد رتب المخاًطب الحجج؛ إلقناع 
المخاطىب، كجعمو ييذعف لمنتيجة، كىي: حذؼ النكف؛ ألٌنيا زائدة لبلشتقاؽ، 

                                      

 . ُٕٔ: ِ)المجمس الخامس كاألربعكف(: أمالي ابف الٌشجرٌم،  (ُ
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 ٔٗٗ 

ج، فذكر حذؼ النكف مف لفظة)قنفخر( أكالن، ذكر درٌ كالمخاًطب عرض الحجج بالت
ة التي تقع في أعمى داللة المفظ ة، كىي: الضخـ مف الرجاؿ، كمف ثيَـّ ذكر الحيجَّ

ٌمـ الحجاجٌي المراد ايصاليا إلى المخاطىب، كىي: عٌكضكا منيا األلؼ؛ ليخرج  السُّ
لقنفخر: ا و زائدة لبلشتقاؽ، كما في القكؿ:رة، كىي: النكف فيبنتيجة ضمنية، مضم

 ، ك(قيفاًخره )، أال ترل أنيـ قالكا في معناه: اؽالفائؽ في نكعو، كالنكف فيو زائدة لبلشتق
  ،(ُ)قنفخر"دليؿه عمى زيادتيا في  (قفاخرمٌ ) ، ك(قفاخر) ، فسقكط النكف في(قيفاًخرمٌ )

 ط اآلتي:كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 
 

 ، فالنكف زائدة لبلشتقاؽ.ف =     قالكا: قفاخرل        
 
 ا.ألفن  عٌكضكا منيا                   ّح  
 ىك الٌضخـ مف الرجاؿ.                   ِح  
 «.قنفخر»حذفكا النكف مف                    ُح  
 

 ُسّمِمّية التراكيب البالغّية: رابعا:
ينات لمممفكظ مف قيمة مضافة عبر تمك  ما يكٌفره المكٌكف الببلغيٌ "نقصد بيا: 

ٌمـ  الحجاجٌي، كبالتالي يككف ذا طاقة حجاجٌية تدفع جيازه؛ ليحتٌؿ درجة ميٌمة مف السُّ
 .(ِ)"المتقٌبؿ إلى اإلذعاف، كالتسميـ

                                      

 . ُِٗ: ْشرح المفصؿ:  (ُ
 . ُِٕالعكامؿ الحجاجٌية في المغة العربية:  (ِ
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 ٔٗ٘ 

ٌمًمٌية التراكيب الببلغٌية يمكف إدراكيا عف طريؽ الحقيقة، كالمجاز،  ٌف سي كا 
كالمجاز في حد ذاتو قائـ عمى التراتبية، كخير دليؿ عمى ذلؾ: التشبيو، كاالستعارة، 

 .(ُ)كالكناية
 : (ِ)تأٌبط شٌرا قكؿ "نحك: 

 إّني إذا َحِمَي الوطيس وأوقدت                 لمحرب نار منّية لم أنكل
ًمي قاؿ أبك الفتح:  البيت عمى الٌتٌنكر أشبو؛ ألنو يريد حرارة قمبو. يالكطيس ف حى

كالقكؿ اآلخر غير ممتنع ىا ىنا؛ ألنيـ يقكلكف: حميت الحرب، كاحتدمت، 
 كتضٌرمت.

 كأقكؿ: إٌف األحسف عندم أف يككف أراد معركة الحرب؛ ألمريف: أحدىما قكلو: 
 . (جنت حربا)

، كالٌمـك إٌنما يمحؽ القمب دكف غيره  كاآلخر: إٌف حرب العكاذؿ إٌنما تككف بالٌمـك
 . (ّ)"مف األعضاء، فيك معركة حربيفٌ 

ٌمـ الحج اجٌي، الٌنٌص تضٌمف مجمكعة مف الحجج بعضيا يرتقي أعمى السُّ
ًميى الكطيس، كأكقدت  لمحرب نار كبعضيا يدنك في أدنى السُّ  ٌمـ، فمف ذلؾ قكلو: )حى

ًميى الكطيس( كناية عف ٌشدة األمر. ٌجة األكلى: )حى  منٌية( يتككف مف حجتيف، الحي
ٌجة الثانية فيي: )أكقدت ٌجة  أما الحي لمحرب نار منٌية( كناية عف كثرة المكت، الحي

ٌجة األكلى في السُّ  رة، اجٌي؛ جاءت؛ لتؤكد النتيجة المضمٌمـ الحجالثانية أعمى مف الحي
 ط اآلتي:كىي: الكراىٌية، كالحقد بيف المتخاصميف، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 

 

                                      

 . ُِٕالعكامؿ الحجاجٌية في المغة العربية:  :ينظر (ُ
 . ُْٗا:ديكاف تأبط شرن  (ِ
 .ٓٗالٌشجرٌية: ، كما لـ يينشر مف ُِٔ: ّأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الثاني كالثمانكف(: (ّ
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 تخاصميفف =   الكراىية، كالحقد بيف الم                      
 

 أكقدت  لمحرب نار منٌية، كناية عف كثرة المكت.              ِح                 
ًميى الكطيس كناية عف ٌشدة األمكر.                ُح                   حى

 
إٌف االستعماؿ المجازم لممفردات يمنح الٌنٌص، قٌكه حجاجٌية عالية الغاية منيا 

يجعؿ المفردات تحتؿ مكانةن  جعمو مذعنا لمٌنٌص، ككذلؾ المجازك  التأثير في المتمقي،
قكؿ  ٌمـ الحجاجٌي، أعمى مف مكانة األلفاظ الحقيقية، نحكعاليةن في السُّ 

 :  (ُ)ق(ّْٓ)تالمتنبي
 "فال تظننَّ أّن الميَث يبتسم    إذا رأيَت نيوَب الميِث بارزًة             "

ٌجة األكلى، حي لمخاطىب عف طريؽ تقديـ حجتيف، القناع اإحاكؿ الشاعر المتنبٌي 
رة، كىي: ة حقيقية، التي تخٌدـ نتيجة مضم، حيجٌ إذا رأيتى نيكبى الميًث بارزةن ىي: 

 فاغر األنياب، لسببو ما.
ٌجة األكلى في السُّ  ٌجة الثانية فإٌنيا تفكؽ الحي ٌمـ الحجاجٌي، استعمميا أما الحي

ٌنما حاكؿ فَّ أٌف الميثى يبتسـ، نفبل تظية(، كىي: استعماالن مجازينا)استعارة تمثيم قناع اكا 
لغير الضحؾ، فيك يحاكؿ تشبيو المخادع بالمظير عف  المخاطىب أف تبسـ الميث

 ط اآلتي:حقيقة أمره، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ 
 ف  =   تشبيو المخادع بالمظير عف حقيقة أمره                      

 
 فبل تظنفَّ أٌف الميثى يبتسـ)استعارة تمثيمٌية(                ِح                  
 إذا رأيتى نيكب الميًث بارزةن                ُح                  

                                      

 .ُِٓ، كما لـ ينشر مف الٌشجرٌية، ) الرابع كالثمانكف(:ِّّديكاف المتنبٌي: (ُ
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 المبحث الثاني   
 :ـ المستوى الحواريّ ٔ

فَّ لفظة أ ق(ُِٓ)تالبطميكسيالسٌيد  ابف ذكر، (ُ)الحكار في المغة: )الجكاب(
كىار بفتح الحاء، ىك: الكبلـي الذم  تراجع بو الحكار مف  األلفاظ المثمثة، نحك: الحى

ًكير أيضا، كبكسر الحاء: مصدر حاكرتو، كبضـ الحاء، تعني:  صاحبؾ، كىك: الحى
المحاكرة: مراجعة الكبلـ في المخاطبة "، ك(ِ)ٌف العرب مف يكسر الحاءكأكلد الناقة، 
ارى بكممةو اجكابن تيو في المنطؽ كأىحىرت لو تقكؿ: حاكرٍ  المجاكبة، " ، كىي: (ّ)"، كما أىحى

، ...، أم: ما ردَّ جكابان، اكمَّمتو فما أىحارى إليَّ جكابن  كالتحاكيري التجاكب، كتقكؿ:
كالميحاكرةي:  كاستحاره، أم: استنطقو...، كىـ يتحاكركف، أم: يتراجعكف الكبلـ،

ـ في الميخاطبة، كقد   ةي المحاكرة، كالحكار: المرادَّ "، ك(ْ)"حاكرهي ميراجعةي المنطؽ، كالكبلى
 . (ٓ) "في الكبلـ

تكليد األفكار الجديدة في ذىف المتكمـ، ال االقتصار " كالحكار عند الفبلسفة:
لممفاىيـ، عمى عرض األفكار القديمة، كفي ىذا التجاكب تكضيح لممعاني، كاغناء 

 .(ٔ) "يفضياف إلى تقدـ الفكر
 . (ٕ)كٌؿ كاحد مف طرفي الحكار أيطركحتو، كييكرد حججوكعيرّْؼ بأٌنو: يعرض 

                                      

 .   ُّٕ: ُالجيـ:  (ُ
 .ُْٕينظر: المثمث:  (ِ
 .ُْٕػػُْٔ: ٓتيذيب المغة:  (ّ
 .ُِٖ: ْلساف العرب، )مادة حكر(:  (ْ
)يس(، )دراسة تحميمية(، أساليب الحجاج في القرآف مف خبلؿ سكرة ) اإلسراء( إلى سكرة  (ٓ

 .َُ)رسالة ماجستير(:
 .    ُٓ: ُالمعجـ الفمسفي: (ٔ
 .ُٕػُٔ، كالٌنص القرآني، كآفاؽ الدالئميات:َُٗينظر: محاكالت في  تحميؿ الخطاب:  (ٕ
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 عمى معافو  التي ذيًكرت في أعبله أف لفظة حكار تدؿُّ  التعريفات يتضح مف
 نستطيع الترميز ليا بالمخطط اآلتي:  متعددة
 

 
 

دعاء، متحاكريف األكؿ: يقـك بكظيفة: االكيمتاز المنطؽ الحكارم بكجكد طرفيف 
، كيمكف (ُ)عتراض، كمف ثيَـّ يتناكباف الكظيفة فيما بعدبكظيفة: االكالثاني: ينيض 

 الترميز لذلؾ في المخطط اآلتي:

                                      

 .    ُٓٔستدالؿ في المنطؽ، كتطبيقاتو في المسانيات: ينظر: اال (ُ

 الحوار

ٌتطلب وجود 
:  طرفٌن

مخاِطب، 
 .ومخاَطب

:  الحوار، هو
 .الكَلم

تولٌد األفكار 
الجدٌدة فً 
 .ذهن المتكلم

توضٌح 
للمعانً، 
واغناء 
 .للمفاهٌم
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قاؿ سيبكيو رحمو اهلل: إذا  (إذا سمي بو ثيَـّ نكر (أحمر)مسألة صرؼ )" نحك: 
ثيَـّ نكر، فإنو يمتنع مف الصرؼ بعد تنكيره، كقاؿ األخفش:  (أحمر)سيٌمي بػ: 

ككزف الفعؿ، كال عممية  ،ينصرؼ، ككجو الدليؿ أف يقكؿ: اسـ فيو الصفة األصمية
 تمنع مف اعتبارىا، فكجب أف يمتنع مف الصرؼ، كأسكد، كأدىـ، كأرقـ.

يجب كقاؿ األخفش: اسـ نكر، كليس فيو إال عمتاف، كأحد عمتيو التعريؼ، ف
براىيـ، كالجكاب: الفرؽ بيف الفرع،  صرفو؛ لزكاؿ التعريؼ بالتنكير، كأحمد، كعمر، كا 
كاألصؿ المقيس عميو، كىك أف األصؿ لـ يخمؼ التعريؼ عند زكالو بالتنكير عمة 
أخرل، كالفرع كانت العممية فيو مانعة مف اعتبار الكصفٌية األصمية، فمما زالت 

 . (ُ) "كاؿ المانع؛ لقياـ السبببالتنكير كجب اعتبارىا عند ز 

                                      

 . ِْٖ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمبلء الثاني(:  (ُ

 المنطق الحواريّ 

 ٌتناوبان الوظٌفة 

وهو : الثانً
المخاَطب، ٌنهض 

 .العتراض: بوظٌفة

وهو : األول
المخاِطب ٌقوم 

 .الدعاء: بوظٌفة

 وجود متحاورٌن 
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نجد العممية الحجاجٌية قامت بيف نحكييف ليما مكانة مرمكقة في المدرسة 
ػ عمى كفؽ ػرحميما اهلل  ػػ ق(ُِٓ)ت، كاألخفشق(َُٖ)تالبصرٌية ىما: سيبكيو

 ثيَـّ نكر. ،صرؼ  )أحمر( إذا سيٌمي بو فيالمنطؽ الحكارم الذم  يدكر 
، ق(ُِٓ)ت، كالثاني: األخفشق(َُٖ)تواألكؿ: سيبكيكجكد المتحاكريف: 

، فسيبكيو يدعي عتراضدعاء، كالثاني ينيض بكظيفة: االبكظيفة: اال األكؿ ينيض
يا تصرؼ، كيحاكؿ نٌ إ مف الصرؼ، كاألخفش يعترض كيقكؿ:  أف: )أحمر( ممنكع

ة في ذلؾ: أف )أحمر(قناع سيبكيو بتقديـ األدلة، إ لزكاؿ يجب صرفو؛  فذكر الحيجَّ
براىيـ، كذكر نتيجة ذلؾ عف طريؽ تقديـ الجكاب  التعريؼ بالتنكير كأحمد، كعمر، كا 
الفرؽ بيف الفرع، كاألصؿ المقيس عميو، كىك أف األصؿ لـ يخمؼ التعريؼ عند 
زكالو بالتنكير عمة أخرل، كالفرع كانت العممية فيو مانعة مف اعتبار الكصفٌية 

 ب اعتبارىا عند زكاؿ المانع؛ لقياـ السبب.األصمية، فمما زالت بالتنكير كج
ىي األساس في كؿّْ خطاب حجاجٌي، بؿ في كؿّْ تكاصؿ إنسانٌي، " كالحكارٌية:

كفؽ  عمى"بكؿ غرايس"أصؿ لو الفيمسكؼ األمريكي:  لذمكتقـك عمى مبدأ التعاكف ا
مبدأ تنظيـ الخطاب يككف عمى مقتضى الغرض المراد منو، ىك: مبدأ منٌظـ لطرائؽ 

بيف  جارو تكاصؿ لغكٌم  التخاطب في الخطاب الطبيعي، كىك مطمكب في كؿّْ 
 (.ُ) "المتخاطبيف

أما الحكارٌم: فيك يشكبو الغمكض، مف كجية نظر )باختيف(  ينطبؽ عمى كؿّْ 
بالمعنى الدقيؽ لمفظ، أـ ال؛  كذلؾ بسبب الحكارية  حكار  خطابو سكاء أكاف ىناؾ
 .  (ِ)الجممة المصيقة بالمغة

                                      

 .َٗآليات الحجاج في عيكف المناظرات لمسككيني، )أطركحة دكتكراه(:  (ُ
 .ّٓينظر:  المصطمحات المفاتيح؛ لتحميؿ الخطاب:  (ِ
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ا بالحجاج ا كثيقن ا ارتباطن لٌما كاف الحكار مرتبطن " ذكر الٌدكتكر طو عبد الرحمف: 
ة الحكار، حكارية الحجاج "، كجب أف ينضبط في اطار ما كنا نرمي إليو: "حجاجيٌ 

يينتج "، كالحجاج (ُ) "اني كقكاعد تكاصمٌية، كعممٌيةالحجاج؛ لمبادئ التخاطب االنس
 .(ِ) "في نٌصكص حكارٌية أحادٌية، كالٌنصكص، ىي: أداة تعبير منطقيٌ 

ىذا الباب مسٌد المفعكليف؛ ألنيا  يتسٌد ف (أفٌ ) كمذىب سيبكيو أف " :نحك
ميما: ىذا الباب أص يمبتدأ، كخبر، كما أف المفعكليف فتتضٌمف جممة أصميا 

بصمتيا سٌدت مسٌد مفعكؿ  (أفٌ ) الحسف األخفش أف  ياالبتداء، كخبره، كمذىب أب
ا، كالذم ذىب إليو سيبكيو أكلى؛ ا، أك كاقعن كاحد، كالمفعكؿ اآلخر مقٌدر، تقديره: كائنن 

 .(ّ) "شيء مف كبلـ العرب يكؿ المقٌدر عند األخفش لـ يظير فألف المفع
عرض  ق(ِْٓ)تجميا، فابف الٌشجرمٌ يظير الحكار الحجاجٌي في الٌنٌص 

ٌجة، كىي: )أٌف( تسد مسٌد  ق(َُٖ)تمذىب سيبكيو عف طريؽ عرض الحي
 المفعكليف.

 كالنتيجة: تتضٌمف جممة أصميا مبتدأ، كخبر.
ة الثاني بصمتيا  ، كىي: "أٌف"ق(ُِٓ)تة: أبي الحسف األخفشكعرض الحيجَّ
 سٌدت مسٌد مفعكؿ كاحد.

 ا.ا، أك كاقعن ٌدر، تقديره: كائنن النتيجة: المفعكؿ اآلخر مق
ة الثالثة، عرضيا ابف الٌشجرمٌ  ، ق(َُٖ)تمؤيدا قكؿ سيبكيو ق(ِْٓ)تكالحيجَّ

شيء مف كبلـ  يلـ يظير ف ق(ُِٓ)تكؿ المقٌدر عند األخفشكنتيجتيا: ألف المفع
 العرب.

                                      

 .ِْالحكار، كالحجاج، كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف، )بحث(: (ُ
 .  ُٓالحجاج كريستياف: (ِ
 .ْٔ: ُأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس السابع(:  (ّ
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ٌجة سيبكيو( األك  ةالحيجَّ  تضٌمف مجمكعة مف الحجج، الحكار الحجاجي  لى: )حي
ٌجة أبي الحسف األخفش( تمثؿ مبدأ مبدأ االتمثؿ  ة الثانية: )حي دعاء، كالحيجَّ

ٌجة ابف الٌشجرٌم، الذم أيدٌ اال ة الثالثة: حي ة الميدعي، كالحكار  عتراض، كالحيجَّ حيجَّ
غناء؛ لممفاىيـ؛ إلقناع المخاطىب بكجية نظر كٌؿ مف ايتضٌمف تكضيحن  ؛ لممعاني، كا 

 مدعي، كالمعترض يحاكؿ التدليؿ عمى صحة دعكاه.الميدعي، كالمعترض، فكٌؿ مف ال
 ط اآلتي: ، يمكف الترميز ليا بالمخطٌ (ُ)إٌف التحاكر الحجاجٌي يمرُّ بأربعة أطكار

 

 
ٌف العناصر التي تشٌكؿ المعنى في ذىف المخاطىب عند الحكار متنٌكعة،  كا 
يصعب فصؿ بعضيا عف بعض، كمف ىذه العناصر تسٌمى بػ: )معطيات المقاـ(، 

                                      

 .َْػ ّٕينظر:  الحجاج كريستياف: (ُ

 فً بداٌاته فً الحجاج ٌبرز :العرض :األول الطور
 .فكرة إلى ٌَُمّهد  تحاور

 عدد طرٌق عن  ذلك ٌظهر :العتراض  :الثانً الطور
 .والرفض الشك، بٌن المتراوحة الستفهامات من

 المسؤلة، :أي المناظرة، طرٌق عن :سإال :الثالث الطور

ٌُجٌب كذا، سٌكون العارض ٌُثبت) :بمعنى   بـ :عنه و
ٌُجٌب المعارض أما ،"أجل"  ."(كَل" بـ ف

 عن العارض ٌدافع عندما تبرز :حجج :الرابع الطور
 تإٌد التً الوقائع على العتماد طرٌق عن نظره وجهة

 لقد :نحو للحج، المإٌدة المعطٌات على والعتماد حججه،
 .الجرٌدة فً قراءته
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كالمراد بيا جممة العناصر غير المغكٌية المكٌكنة لممكقؼ الكبلمي، كالمقاـ يشمؿ  
 . (ُ)الناس جميعيـ المشاركيف في الكبلـ

: ال يجكز ػػ رحمو اهللػػ قاؿ الشيخ رحمو اهلل ممميان: مسألة. قاؿ سيبكيو " نحك:
دخكؿ الفاء في خبر إف، خبلفان لؤلخفش، كدليمو أنو حرؼ يمتنع دخكلو عمى الشرط، 

، كاألخفش يجيب عمى ذلؾ: بأف (ليت)فبل يدخؿ عمى المشبو بالشرط قياسان عمى 
نٌ األصؿ لـ يمتنع عمى ما أشبو الشرط بناءن  ما عمى امتناع دخكلو عمى الشرط، كا 

؛ ألمر معنكم ال يستقيـ معو دخكلو عمى الشرط، كال ما (لعؿ) ، ك(ليت) امتنع في: 
 .(ِ) "أشبو الشرط، كىك أف الخبر في: ليت، كلعؿ، ىك الذم كاف خبر المبتدأ

ػػ  ق(ُِٓ)ت، كاألخفشق(َُٖ)تالقكؿ يتضٌمف حكارا حجاجٌيا بيف سيبكيو
تو عف طريؽ االرحميما اهلل ػ ال يجكز دخكؿ الفاء دعاء، كىي: ػ عرض سيبكيو حيجَّ

ٌيد إلى فكرة.في خبر إف، فيذا العرض   يبرز الحجاج في بداياتو في تحاكر  ييمى
ٌجتو، ككٌؿ مف اال عتراض ظير عندما خالؼ، كرفض األخفش رأم سيبكيو في حي

قناع بعضيما بعضا، فالمدعي، يسكغ المدعي، كالمعترض يحاكؿ تسكيغ حيجتو؛ إل
تو بقكلو: ) أنو حرؼ يمتنع دخكلو عمى الشرط، فبل يدخؿ عمى المشبو بالشرط  حيجَّ
بأف األصؿ لـ يمتنع عمى ما أشبو " ذلؾ:  "(، كالمعترض ييجيب عفقياسان عمى "ليت

 . (ّ) "الشرط بناءن عمى امتناع دخكلو عمى الشرط
 
 

                                      

 .   َٕينظر: المعنى، كبناء القكاعد الٌنحكٌية، )بحث(:  (ُ
 .ْٕٗ: ِ(: أمالي ابف الحاجب، )اإلمبلء األكؿ (ِ
 .ْٕٗ: ِالمصدر نفسو:   (ّ
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ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔ٘ٗ 

 : (ُ)قواعد الحوار
 مكشمر ثبلثة قكاعد رئيسة في الحكار، كىي:د حدٌ 

جتماعٌية، كالذم يضمف العبلقات اال حددىا في المبادئ ذات قواعد تفاعمّية: -أ 
 ا؛ لمجانب الحكارٌم.ا جيدن الكفاء بيا ، مسارن 

ىي القكاعد التي تحكـ الجانب الحكارٌم، تتنامى بالتأكيؿ  قواعد بنيوّية، -ب 
 المتبادؿ بيف األشخاص.    

 البناء التسمسمي في أثناء التبادؿ الحكارٌم. إشراط تسمسمي،قواعد  -ج 
عمى كفؽ مبدأ التأكيؿ،  ا لمتسمسؿ،المحاكرة، يككف مكلدن  إف أم طرؼ في  

 كاإلرضاء، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:
 

 
 ؛الظاىر خارج عف القياس ي، نصبو فالتنزيؿ حرؼ منصكب يكرد ف"نحك: 

    ألنو ال داعي إلى النصب فيو ظاىرا، كالقراء مجتمعكف عمى النصب فيو، كىك

                                      

 .   ُُّقناع في المناظرة: ينظر: ببلغة اال (ُ

قواعد الحوار 
 عند موشلر

قواعد إشتراط 
 .  تسلسلً 

ٌّة، تقوم  قواعد بنٌو
على مبدأ التؤوٌل، 
والرضاء بٌن 
 .طرفً الحوار

ٌّة تقوم  قواعد تفاعل
على مبدأ التفاعل 
بٌن األفراد داخل 

 .الحوار
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ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔ٘٘ 

مىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيؿَّ  ًإنَّاچقكلو تعالى:  في   چكيؿَّ  چ ، أجمع البصريكف عمى (ُ)چًبقىدىرو  خى

أٌف رفعو أجكد؛ ألنو لـ يتقٌدمو ما يقتضي إضمار ناصب، كقاؿ الككفيكف: نصبو 
 كقكلو:  (،خمقنا)فاقتضى ذلؾ، إضمار  (إفٌ )ألنو قد تقٌدمو عامؿ ناصب، كىك  أجكد؛

مىٍقناهي چ  . (ِ) "مفٌسر؛ لمضمير چخى

ا مف القكاعد التفاعمٌية التعميمٌية في مجمسو نكعن  ق(ِْٓ)تحقؽ ابف الٌشجرمٌ 
الٌنحكٌية بينو، كبيف طمبتو، عف طريؽ خمؽ القكاعد البنيكٌية، التي تحكـ الجانب 
الحكارٌم، تتنامى بالتأكيؿ المتبادؿ بيف أطراؼ الحكار، فيك عندما يعرض مذىب 

اء، كالككفييف في القكؿ نجد الحكار يتنامى بالتأكيؿ، عف طريؽ رَّ البصرييف، كالقي 
ٌجج مذىب البصرييف الذم عرض الحجج، كالنتائج،  فالقكؿ يتضٌمف عرض حي

 يناقض، حجج مذىب الككفييف.  
صرييف؛ عند عرضو لمحجج، نجده يؤيد حجج  قكؿ الب ق(ِْٓ)تابف الٌشجرمٌ 

مىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيؿَّ  ًإنَّاچقكلو تعالى: في    چكيؿَّ  چ ك إٌف رفع عألٌنيـ ادٌ   (ّ)چًبقىدىرو  خى

الككفيكف كاعترض  (،لـ يتقٌدمو ما يقتضي إضمار ناصبأجكد؛ كعٌممكا ذلؾ بقكليـ: )
ألٌنو قد تقٌدمو أجكد، كعممكا ذلؾ بقكليـ: )ك: أف نصبو ععمى قكؿ البصرييف، فادٌ 

(، كابف الٌشجرٌم يعترض عمى قكؿ الككفييف: فاقتضى ذلؾ« إفٌ »عامؿ ناصب، كىك 
إلى النصب فيو  يى ال داعً ج عف القياس(، كعٌمؿ ذلؾ بقكلو: الظاىر خار  ينصبو ف)

 ا.ظاىرن 

                                      

 .     ْٗسكرة  القمر: اآلية:  (ُ
 .     ُٗػ َٗ:  ِأمالي ابف الٌشجرم،  )المجمس الحادم كاألربعكف(:  (ِ
 .     ْٗسكرة  القمر: اآلية:  (ّ
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ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔ٘ٙ 

عندما عرض الحجج، كالنتائج التي جرت بيف  ق(ِْٓ)تابف الٌشجرمٌ 
ر، بأسمكب ك اكيتح لبصرييف، كالككفييف نجده يتفاعؿ مع آرائيـ كأنو جالس معيـ،ا

الرأم البصرٌم في  مؤازرا كيؤكد تارةن، كيناقض تارةن أخرل،يشجع،  تفاعمي تسمسمي،
 طرحو الحكارٌم التفاعمٌي.

 مبادئ الحوار:
 ذكر الدكتكر طو عبد الرحمف أف لمحكار مبادئ تتمثؿ في قكلو: 

في التسميـ بيا  األصكؿ العامة التي تشترؾ جميع االتجاىات الحكارٌيةمف "
 : تيافاألصبلف األ

إٌف مف االستدالالت الخطابية ما ال تكفي أدكات المنطؽ الصكرٌم؛ لتحميمو،  -أ 
ك بالغة كصكغو، إذ تبدك ىذه األدكات الصكرٌية، أما بالغة الضيؽ، كالتقييد، أ

التقنية، كالتحسيب، فنحتاج إما إلى تطكيرىا، غة الالتنظير، كالتجريد، أك ب
ما إلى تركيا، كطمب غيرىا.  كتكسيعيا، كا 

ة خطابية ترد في سياؽو  -ب  معيف، ينبغي استعادتو؛ لمتعرؼ  حكارم   إٌف كؿَّ حيجَّ
 . (ُ) "عمى بنيتيا، كالتمكف مف تقكيميا

 

 يأتي: كمف األصكؿ الخاصة؛ لمبادئ الحكار التي تسمـ بيا ىذه االتجاىات ما
: المجادلة، كالمناقشة، كالمناظرة، كالمباحثة، و إلىإٌف الحكار يمكف تصنيف .ٔ

 كالمفاكضة، كالمخابرة)أم البحث عف خبر ما(.
الحكار لو مراتب متعدد، منيا: طكر االفتتاح، كطكر المكاجية، كطكر  .ٕ

 المدافعة، كطكر االختتاـ.

                                      

 .ُِالتكاصؿ، كالحجاج:، ك َِٕالمساف، كالميزاف:( ُ
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 ٔ٘ٚ 

كقكاعد التسميـ، كقكاعد إٌف الحكار لو قكاعد متعدد، منيا: قكاعد التعبير،  .ٖ
 التكظيؼ، فضبل عف قكاعد اإلخبار، كقكاعد مراعاة المناسبة.

إٌف الحكار الحجاجٌي تمتاز بنيتو بأنيا مركبة مف عناصر متعددة، نحك:  .ٗ
الدعكل، كجممة القضايا الصادقة التي تثبتيا، كالعبلقة، ىي التي تدٌؿ عمى 

مة، كالتي بدكرىا تعيف كظيفتيما، الصمة الحجاجٌية بيف الدعكل، كبيف ىذه الجم
 . (ُ)كمكقعييما

إٌف إتماـ العممٌية التكاصمٌية، يتـ عف طريؽ التفاعؿ بيف أطراؼ التكاصؿ  
 .(ِ)الثبلثة، كىـ : المخاًطب، كالمخاطىب ، كالبنية

عندما عرض مسألة إضافة الضمائر إلى لكال،  ق(ْٔٔ)تنحك قكؿ ابف الحاجب
، يحاكؿ كٌؿ منيما التدليؿ  عمى بيف مدٌ  كعسى بأسمكب حكارم تفاعمي ، كمعترضو عو

ر أماـ طمبة العمـ فعندما يقكؿ: ، ييبدع بعرض الحكاق(ِْٓ)تدعكاه، فابف الٌشجرمٌ 
في ( عسى)، ك(لكال)في المغة الضعيفة التي جاءت في ػػ رحمو اهلل  ػػ ويمذىب سيبك "

كفي: لكاله إلى لكالىف، كفي: قكليـ: لكالم، كلكالنا، كفي قكليـ: لكالؾ إلى لكالكف، 
ائر عسى عسام، كعسانا، كفي: عساؾ إلى عساكف، كعساه إلى عساىف، أف الضم

يخالفيا مع مع المكني حاالن  (لكال)، كأف لػ (لكال)في محؿ الجر بػ:  (لكال)بعد 
 .(ّ) "إجراء ليا مجرل لعؿٌ  (عسى)في محؿ النصب بػ (عسى)المظير، كالمكني بعد 

بطكر االفتتاح في الٌنٌص المذككر في  ئيبتدً  ق(ْٔٔ)تالحاجبنجد ابف 
، (لكال) في المغة الضعيفة التي جاءت في ػػ رحمو اهلل ػػ مذىب سيبكيو "، كىك: أعبله

في قكليـ: لكالم، كلكالنا، كفي قكليـ: لكالؾ إلى لكالكف، فيك مف ىذا  (عسى)ك

                                      

 .ِِػُِالتكاصؿ، كالحجاج:، ك َِٕينظر: المساف، كالميزاف:  (ُ
 .ٗكتحميؿ الخطاب، المقدّْمة:ينظر: الببلغة،  (ِ
 .ْٖٗػْٖٖ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمبلء السادس(:  (ّ
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 ٔ٘ٛ 

المكاجية، ترض، ممثبل طكر عي، كالمعالطكر ينطمؽ بالحكار التفاعمي بيف المدٌ 
عى القكؿ لكالم، كلكالنا، كلكالؾ، كلكالكف، كلكاله إلى دٌ افسيبكيو يعترض عمى مف 

لكالىف، كفي: عسى عسام، كعسانا، كفي: عساؾ إلى عساكف، كعساه إلى عساىف، 
 ا عف رأيو بعرضو مجمكعة مف الحجج، كىي:  كعٌدىا لغة ضعيفة، مدافعن 

 :(لكال)في محؿ الجر بػ:  (لكال)إٌف الضمائر بعد  الُحّجة األولى . 
 :مع المكني حاالن يخالفيا مع المظير.   (لكال)إٌف لػ   الُحّجة الثانية 

  :في محؿ النصب بػ (عسى)طكر المكاجية بقكلو: المكني بعد كاختتـ سيبكيو 
 إجراء ليا مجرل لعؿ.   (عسى)

، خير دليؿ عمى عبقرية عمماء إٌف طرؽ عرض الحجج بأنماط التحاكر المختمفة
 الٌنحك في إدارة الحكارات التفاعمٌية.

 قناع:الحوار، والحجاج، واإل
قناع، كالتأثير في المخاطىب الحجاج كسيمة أساسية مف كسائؿ اإلييعٌد 

 مف المبلمح أىميا:  دده لو ع قناعٌي،: آلية تكاصمٌية تجٌسد الخطاب اال، كىك(ُ)المتمقي
 ا بحسب الحجاجييف.ا، أـ خاصن سكاء أكاف الجميكر ككنين  يتكجو إلى مخاطىبو  .ٔ
 يعٌبر عنو  بالمغة الطبيعية. .ٕ
دحض،  ماتو ال تعدك أف تككف احتمالية؛ إذ ىناؾ امكانية النقض، أك المسمٌ  .ٖ

ا بالنسبة إلى  ا نسبين المعطاة أمرن  التسميـ بالمقٌدمة األمر الذم يجعؿ مف إمكاف
 المخاطىب.

 ضركرة منطقٌية.ال يفتقر تقٌدمو إلى  .ٗ
 

                                      

الببلغة الجديدة كتحميؿ الخطاب، دراسة نقدية  ، كُِالٌنص القرآني، كآفاؽ الدالئميات:ينظر: (ُ
 .ّٕاإلسيامات، )رسالة ماجستير(:  
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 ٜٔ٘ 

 .(ُ)نتائجو غير ممزمة .٘
 

 (ِ) مستكيات تيسٌمى بػ: )المثمث الحجاجٌي( ةفي الحجاج يمكف أف نميز بيف ثبلث
 ط اآلتي:نستطيع الترميز ليا بالمخطٌ 

 
ٌف الحجاج  بثبلث مراحؿو في أثناء عممٌية التكاصؿ)الحكار( بيف  يمرُّ كا 

 المخاًطب، كالمخاطىب، كىي:
المخاًطب مجمكعة مف الحجج؛ لغرض في ىذه المرحمة يقدـ  قناع:مرحمة اإل .ُ

 قناع المخاطىب.إ
كىي المرحمة التي يبذؿ فييا المخاطىب الجيد التأكيمي المناسب  مرحمة االقتناع: .ِ

 إلى النتيجة المبتغاة مف الًخطاب.لممقاـ؛ لمكصكؿ 
فحسب، بؿ ال  (االقتناع) ، ك(قناعاال)بحدكد  إٌف الًحجاج  ال يتـٌ  مرحمة العمل: .ّ

عمى االقتناع، كلعٌؿ ىذه  ماٌدمبتمؾ القناعات؛ ألٌف العمؿ دليؿ ٌ  (العمؿ) بٌد مف
، فعندما ينجز (تأثير العمؿ في القكؿ)مف  (أكستيف)المرحمة ىي مقصكد 

، فإٌف لو تأثيرنا سمككينا، أك فكرينا، ينتظره (قناععمؿ اال)المخاًطب عمبلن ًحجاجينا 
ب، كرٌد فعؿو عمى ًحجاجًو، كينبغي عمى المخاطىب، كىك المخاًطب مف المخاطى 

                                      

 .ُْة ماجستير(: قناع، كالتخيؿ في شعر أبي العبلء المعرم،)رسالينظر: اال(ُ
 .ّٓ: ينظر: الحجاج في التكاصؿ(ِ

 ًّ  المثلث الحجاج

الُحّجة التً ٌدافع عنها  
   .المخاِطب بهدف اإلقناع

المخاِطب، وهو من    
ٌقّدم الحجج لنفسه، 

 ولآلخرٌن  

ٌنتمً إلى : رأي المخاِطب
مجال المحتمل، سواء 

أكان األمر متعلقا بوجة 
نظر، أم  أطروحة، أم 

 .بقضٌة، أم بفكرة



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
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 ٔٙٓ 

ينجز عممىو الًحجاجٌي، أف يككف كاعينا ًبكيؿّْ أدكاتو، كتقنياتو الخطابٌية، التي 
يتمثميا في ًحجاجو، فضبل عف مراعاة  الظركؼ النفسٌية، كاالجتماعٌية، كالمياقة 

القدرة  جاجو، كمف ثيَـّ األدبٌية، ككؿُّ ذلؾ مف شأنو أف يسيـ  في رفع مستكل حً 
 ،(ُ)(ًحجاج)المخاطىب، الذم لكاله لما كاف ىناؾ  عمى تحقيؽ االقتناع لدل

 كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:

 
، يمكف الترميز ليا (ِ)قناع المخاطىباكىناؾ مجمكع مف العكامؿ تسيـ في 

 ط اآلتي: بالمخطٌ 
 

                                      

 .  ّٖػ ّٕينظر: الدٍَّرس الًحجاجٌي في نظرٌية تحميؿ الخطاب، )بحث(:   (ُ
 . ّْ: أمالي السُّييميٌ   (ِ

المراحل التً ٌمر فٌها الحجاج فً أثناء عملٌة التواصل بٌن 
 :المخاِطب، والمخاَطب

مرحلة العمل         
التؤثٌر السلوكً، 
والفكري   من 

 .المخاَطب

مرحلة القتناع        
 الجهد التؤوٌلً للمخاَطب

 .       النتٌجة

 مرحلة القناع 

 حجج المخاِطب    

 اقناع    المخاِطب
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 ٔٙٔ 

 
 

التداكلٌي في المرسؿ إليو أقكل، كنتائجيا أثبت، تأتيرىا " قناع:يجية االاسترات إفٌ 
ا، كال يشكبيا قناع عند المرسؿ إليو غالبن تيا أبقى؛ ألنيا تنبع مف حصكؿ االكديمكم

يسعى إلييا  قناعا كسيمة مف كسائؿ االحجاج إذن فال، (ُ)"فرض، أك قٌكة
، أك تغيير سمككو ئوً المخاًطب)المرسؿ( لمتأثير في المخاطىب)المتمقي(، أك دحض آرا

، كتعتمد عمى دكره، كمياراتو المغكية في انتقاء (ِ)بكساطة حجج مناسبة لممخاطىب
 .(ّ)الحجج، كتسكيغيا، كالمقٌدمات بما يتناسب مع مقتضى الحاؿ، كالمقاـ

قناعٌية الحجاجٌية تسعى في إطارىا العاـ إلى تحقيؽ أىداؼ  إف اإلستراتيجٌية اال
 قتناع عنده،المخاطىب؛ لحصكؿ اال تأثير في في الكبلـ، كىذا لو ًطب كمقاصدهالمخا

فضبل عف ذلؾ استعماؿ الحجج، كاألدلة، مما يضمف استمرارٌية الخطاب بيف 

                                      

 .ْْٓاستراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلٌية لغكٌية:  (ُ
 .ُٓينظر: الحجاج في زىديات أبي العتاىٌيو، )رسالة ماجستير(:  (ِ
 . ّٔينظر: التمكينات الحجاجٌية في مقاالت البشير اإلبراىيمي،)أطركحة دكتكراه(:   (ّ

القدرة على نقل 
المبادئ،  

 واألفكاربإتقان 

معرفة أحوال المخاطبٌن، 
 .وقٌمهم، وترتٌبهم 

التفاعل اإلٌجابً 
الصادق  بٌن 

المخاِطب،        
 .  و المخاَطب
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 ٕٔٙ 

الحجاجٌي؛  التكاصؿييعٌد التسييؽ أىـ خاصية في ك  ،(ُ)الطرفيف في العممية التكاصمٌية
خطابا، كلتحقيؽ أىدافو ذلؾ ألف الخطاب  ينبغي أف يكضع في سياؽ حتى يسمَّى 

ال بد مف كضعو في سياقو الخاص بو، كىك: السياؽ المقامي الذم يجعؿ مف عممية 
التكاصؿ أمرا ممكنا، فيما يتعمَّؽ بعناصر العممية التخاطبية،  سكاء أكانت ظاىرة، أـ 

 . (ِ)مضمرة
 ط اآلتي:إف لمحجاج عناصر، يمكف الترميز ليا بالمخطٌ 

 
 
 ط اآلتي:فيمكف الترميز ليا بالمخطٌ ،  (ّ)خصائصو أما

 

                                      

 . ٓٔينظر: بنية الخطاب الحجاجٌي في كميمة، كدمنة البف المقفع، )أطركحة دكتكراه(:  (ُ
 .     ٕٓقناع في الخطاب القرآني )سكرة الشعراء نمكذجا(، )رسالة ماجستير(: ينظر: آليات اال ( ِ
 .ُُٔينظر: المغة، كالمنطؽ:  ( ّ

عناصر 
 الحجاج

الحجج،  
 .وتسوٌغها،

المرسل، 
والمرسل 

 .إلٌه

اللغة 
ٌّة  .الطبٌع

المهارات 
ٌّة  .اللغو
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 ٖٔٙ 

 
 

ٌف االقناع ييمثؿ بداية لمحكار، الذم ييبنى عمى مجمكعة مف الحجج، كأحيانن  ا كا 
ة، كالبرىاف، فييبنى عمى القياس العقمي، الذم قناع، كقد  قد يصيب في اال يفتقد الحيجَّ

المخاطىب)المتمقي( بشيء ال قناع اذلؾ ايراد الحجج يستند إلى مبدأ كك، (ُ)يخطئ
 يعتقده؛ ألٌف الحجاج يؤسس عمى معمكماتو مضمرة يستنتجيا المخاطىب)المتمقي(؛

ر نحك ا ما ال يدخؿ عمى مضمأيضن  كمف حركؼ الجرٌ "، نحك: (ِ)الرادة التسميـ لو
    منذ؛ ألف المطمكب بيا الزماف، كصيغة المضمر ليست مف صيغة الزماف في 

 . (ّ)" شيء
ة مضمرة، كىي: يق اليجكز دخكلو عمى  حرؼ جرٌ )منذ دـ المخاًطب حيجَّ
قتناع عف مف التفاعؿ؛ لمكصكؿ إلى مرحمة االقناع المخاطىب، كخمؽ نكع ال ؛مضمر(
التأكيمي لممخاطىب؛ لمكصكؿ إلى النتيجة، كىي: )حرؼ الجر منذ ال يدخؿ  طريؽ

 عمى مضمر؛ لداللتو عمى الزمف.

                                      

 .     ُٔقناع، كالتخيؿ في شعر أبي العبلء المعرم،)رسالة ماجستير(: ينظر: اال (ُ
 . ُِينظر: الحجاج، كاالحتجاج بأقكاؿ سيبكيو في كتب عمكـ القرآف كتاب البرىاف لمزركشٌي: (ِ
 .ِٗقناع في القرآف الكريـ، )رسالة ماجستير(: ينظر:  أساليب اال  (ّ

 :الحجاج ٌمتاز بـ

:  تحقٌق مزدوج، وهو
انتماء الملفوظٌن لفئة 

ٌّة واحدة؛ لتحقٌق  حجاج
 .غرض واحد

:  توجه معاكس، وهو
انتماء ملفوظٌن 

 .متناقضٌن

ًّ ٌقوم بتحدٌد تسلسل القضاٌا،  ه الحجاج ٌّ التوج
 القّوة :وهو على نوعٌن

تمتلك كل ُحّجة قّوة 
متفاوتة، أي العالقات 

ة متفاوتة ٌّ  الحجاج
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 ٔٙٗ 

قتناع، ىك: إذعاف اع؛ ذلؾ ألٌف االقنمقابؿ لمصطمح االقتناع إٌف مصطمح اال
قناع يتضٌمف: السماح  لممخاًطب عمى أدلة عقمية، عمى غرار إف اال نفسي مبني

بالشيء، كىذا ليس باالعتماد عمى العاطفة، كالخياؿ  في حمؿ الخصـ عمى التسميـ  
ة، كدليؿ سكاء أكاف المف السيؿ،  فاال ا، قمين دليؿ عقميبل، أـ  نقناع  ال يقع إال بحيجَّ

كينبغي أف يمتمؾ ، (ُ)قناع قد يككف في بعض األحياف  جدليا في  أيسمكبو حكارمٌ كاال
قناعٌية، كتمتاز ىذه الكفاٌية بميارات  المخاًطب في الحكار كفاٌية تكاصمٌية، كا 

 ط اآلتي:  ، يمكف الترميز ليا بالمخطٌ (ِ)متعددة
 

 
 

كلة عند المخاًطب، كالسبب الذم يجعمو سمطة مقباالقناع يمثؿ السمطة عند 
المخاًطب مف  ما يتكٌسؿ بو اة العاٌمة مف بيفاألد المخاطىب، ىك ككف الحجاج

فو المحاكر مف يككف بفعؿ تأثير ما يكظّْ "، فاقتناع السامع (ّ)أدكات، أك آليات لغكٌية

                                      

 .ُْقناع، كالتخيؿ في شعر أبي العبلء المعرم، )رسالة ماجستير(: ينظر: اال (ُ
قناع في الخطاب ، كآليات االُّٖد سيبكيو، )بحث( :ينظر: الحجاج بمفيكـ المنزلة عن(ِ

 .   ِٖػ ِٕالقرآني، )سكرة الشعراء نمكذجا(، )رسالة ماجستير( :
 .     ْْٔينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلية لغكية:    (ّ

سمات كفاٌة 
المخاِطب 
التواصلٌة 

 (.   القناعٌة)

مهارة فهم دوافع 
تساإلت  
المخاَطب، 
 واعتراضاته

مهارة العرض 
 .المنظم؛ لؤلفكار

مهارة التحلٌل، 
 .والبتكار
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 ٔٙ٘ 

فقا لتأثير عقمي، أك دالئؿ متنٌكعة في سبيؿ إببلغ فكرتو، كتحقيؽ استمالة متابعيو، ك 
نحك: )إف سٌميت  ،(ُ)"عاطفٌي انفعالٌي تمارسو ىذه الدالئؿ عميو مف دكف إكراه

ا معا، ألنيما زائداف، زيدن  ؛تو، كرٌخمتو، حذفت الكاك، كالنكفبقاضكف، كنحكه، فنادي
؛ ألنؾ إنما حذفتيا مف قاضكف؛ لسككنيا بعد حذؼ حركتيا،  كأهعدت ياء قاضو

فمما حذفت؛ لمترخيـ الحرؼ الذم؛ ألجمو حذفتيا، رددتيا، فقمت: كسككف الكاك، 
ٌجة العقمٌية)المضم ياقاضي(، المخاًطب يحاكر المخاطىب، رة(، كىي: كيقنعة بالحي

ا، الترخيـ في جمع المذكر السالـ إذا كاف منقكصن الكاك، كالنكف عند النداء، ك  حذؼ
:  حذفت الكاك، كالنكف؛ لسككنيا بعد قناع المخاطىب بالنتيجة، كىيبالمثاؿ؛ ال كاستدؿٌ 

 حذؼ حركتيا، ثيَـّ  أهعدت ياء المنقكص، فالعممية تفاعمٌية، كتكاصمٌية.
ٌف القيمة الحجاجٌية؛ ألم ممفكظ  ينقميا  ال تنحصر في المعمكمات التيكا 

المخاًطب فحسب، بؿ تتكقؼ أيضا عمى التكجيو الحجاجٌي؛ لذلؾ الممفكظ الذم 
تمتاز بالقصدٌية  كبلمي محدد، فالعبلقات الحجاجٌيةلى قصد ينتيي بالمخاًطب إ

فعممٌية نقؿ األخبار،  ،(ِ)الحجاجٌية التي تسيـ في تحديد التكجو الحجاجٌي لمممفكظ
كتبادؿ اآلراء، كاألفكار بيف المخاًطب)المرسؿ(، كالمخاطىب)المتمقي(، كيتضمف ذلؾ 

قناع بأسمكب لؾ الحداث االفي مضمكف  الخطاب؛ ذعنصريف، ىما: القصد، كالنية 
 .(ّ)المحاٌجة

                                      

 .     ُّّالحجاج في كتاب البياف، كالتبيف، )أطركحة دكتكراه(:   (ُ
، كالسبللـ الحجاجٌية في القصص القرآني، )أطركحة ُُٕينظر: المغة، كالمنطؽ:( ِ

 .      َُْدكتكراه(:
، كالحجاج بيف ُِينظر: السبللـ الحجاجٌية في القصص القرآني، )أطركحة دكتكراه(:  (ّ

 .    ُٔػُٓالنظرية، كاألسمكب:
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 ٔٙٙ 

إٌف المتكمميف الذيف يعرفكف أف لدييـ رأيا ما لـ يتقبمو المحاكركف في البداية، " 
يكظفكف مجمكعة مف المقترحات التي يعتقدكف أنيا مقبكلة، كما يعتقدكف أنيا بمثابة 

 (.ُ) "مبرر جيد ليذا الرأم؛ مف أجؿ تغيير الرأم المبدئي؛ ألطراؼ الحكار
التأثير في  ما ليما مفإٌف الحجاج ال يخرج  عف  دائرتي: الجدؿ، كالمناظرة؛ ل

قناعو باإلدلة، كالحجج مع ارتباطيما بفف الخطابة بنكعييا: خطابة الجدؿ، االخصـ، ك 
 ، كفيما يأتي شرح لمجدؿ، كالمناظرة: (ِ)كالمناظرة، كالخطابة التعميمٌية

 
 :المناظرة 

 المناظرة في المغة مشتقة مف الجذر المغكم )نظر(، كفي لساف العرب: 
التَّناظر: التَّراكض في األىمر، كنظيرؾ: الَّذم يراكضؾ، كتناظره، كناظره مف "

 .(ّ)" المناظرة. كالنَّظير: المٍثؿ، كقيؿ: المثؿ في كؿّْ شيءو 
النظر بالبصيرة، المناظرة: لغة مف النظير، أك مف ": ق(ُٖٔ)قاؿ الجرجانيٌ 

ا، ىي النظر بالبصيرة مف الجانبيف في النسبة بيف الشيئيف إظيارنا  كاصطبلحن
 . (ٓ) "المناظرة المباحثة، كالمباراة في النظر" ك، (ْ)"لمصكاب
 

                                      

 .       ِِّبكيغ، )بحث(:  باسكلز التداكلٌية، كتحميؿ الخطاب مارغاريدا( ُ
 .     ٕٓينظر: بنية الخطاب الحجاجٌي في كميمة، كدمنة البف المقفع، )أطركحة دكتكراه(:  ( ِ
 .ُِٗ: ٓلساف العرب مادة) ف ظ ر(:   ( ّ
 .   ُّٔ، ك التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:ِِّػُِّكتاب التعريفات:  ( ْ
أساليب الحجاج في القرآف مف خبلؿ سكرة ) اإلسراء( إلى سكرة )يس( )دراسة تحميمٌية(،  (ٓ

 .    َُ)رسالة ماجستير(:



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٙٚ 

لفظة مناظرة، جمعيا: ميناظرات، كىي مف األلفاظ الخاصة بفعاليات المجالس 
 .  (ُ)الثقافٌية، كأنشطتيا

اؿ الخطاب المغكم تتـ بيف طرفيف، بحيث يسعى كٌؿ كاحد كىي مف أىـ أشك
منيما إلى إثبات صحة ما يقكؿ الذم، ك يتمظير عف طريقيا البناء الحجاجٌي؛ ألنيا 
تقـك عمى المجادلة التي تستدعي إلى بسط الحجج التي تقنع  المخاطىب فتؤثر فيو 

في أساسيا " المناظرة:، ف(ِ)عمى كفؽ بنيات فكرٌية، كلغكٌية تخدـ المقاصد المراد
فعالية حكارٌية تجرم بيف طرفيف، أك أكثر، تدكر حكؿ قضٌية خبلفٌية، يطرح كيٌؿ 

، (ّ) "ا آداب الحكارمنيما بالحكار ما يحمؿ مف حيجج تدعـ مكقفو مف الٌدعكل، مراعين 
استدالؿ حكارٌم، كأيسمكب تفاعمٌي عقمٌي، كمنيج فكرم، أطر العديد مف  كىي:

األنشطة، كالخطابات المعرفٌية في التراث العربي، مثؿ: خطابات التعارض، كالٌرد، 
فعالٌية حكارية، أساسيا التداكؿ في القضايا  :، كتكصؼ بأٌنيا(ْ)القياس في الٌنحك

،طرفيف مف ار في المناظرةالخبلفٌية، كيتككف  الحك  ض، كمعترض، أك معتر  : مدعو
قناعية المباشرة، إذ تتدخؿ فيو ذاتاف متقابمتاف ضمف كمنتقد يتخذ صيغة المكاجية اال
تتككف مف ركنيف، ىما: المكضكع، ، فيي (ٓ)مشيد تخاطبٌي تكاصمٌي فعمي

                                      

 .ُّٓلفات أبي حٌياف التكحيدٌم: ينظر: ألفاظ الحياة الثقافٌية في مؤ ( ُ
:، )رسالة -أنمكذجا-آليات الحجاج في المناظرات الٌنحكٌية "السيرافي، كمتى"ينظر:( ِ

 . ُّػُِماجستير(
 .     ٕٕا"، )رسالة ماجستير(:نمكذجن أ الحجاج في الٌنٌص القرآني " سكرة الحكاميـ ( ّ
 .        ُٔقناع في المناظرة: ينظر: ببلغة اال ( ْ
 .         ُّٖ:المصدر نفسو ينظر:  ( ٓ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٙٛ 

: ) ما دخمتو الياء؛ في مكضكع ق(ِْٓ)تنحك: قكؿ ابف الٌشجرمٌ  ،(ُ)كالمتناظريف
 لمتكثير، كالمبالغة في الكصؼ(:

زادكا الياء؛ لمتكثير، كالمبالغة في الكصؼ، في قكليـ: رجؿ عبٌلمة، كنٌسابة، " 
كسٌأالة، كراكية لمٌشعر، ككذلؾ قكليـ: رجؿ فركقة، كممكلة، كحمكلة، دٌلت الياء فيو 

متيٌف عمى كثرة الفرؽ، كالممؿ، كاالحتماؿ، ككذلؾ امرأة فركقة، كممكلة، كحمكلة، دخ
ىك مذىب كذىب ثعمب، ك  ...،التكثير، كالمبالغة، ال لمتأنيثالياء لما ذكرناه مف 
 ي، كراكية؛ لمتأنيث ال لممبالغة فقكليـ: عبٌلمة، كنٌسابة يالفٌراء، إلى أف الياء ف

الكصؼ، ككذلؾ رجؿ مجذامة، كمطرابة، كمعزابة، قاؿ: كذلؾ إذا مدحكه، كأنيـ 
بة فقاقة، ا ذٌمكه فقالكا: رجؿ لٌحانة، كرجؿ ىمباجة جخاأرادكا بو داىية، ككذلؾ إذ

 .كأنيـ أرادكا بو بييمة
كالذم ذىب إليو البصريكف مف أف المراد بتأنيث ىذه األكصاؼ المبالغة في 
الكصؼ، ىك الكجو؛ ألنو قد جاء مف ىذا القبيؿ ما ىك خارج عف معنى الداىية، 

صركرة؛ لمذم لـ يحجج قٌط، كامرأة  كالبييمة، كذلؾ نحك قكليـ: رجؿ ممكلة، كرجؿ
 . (ِ)"نصكح
في ىذا المجمس، مناظرة بيف أعبلـ المدرسة الككفٌية المتمثؿ بػ:  
(، كالمدرسة البصرٌية مناظرة عف طريؽ عرض ق(ُِٗ)ت، كثعمبق(َِٕ)ت)الفٌراء

اآلراء المتمثمة بعرض الحجج، كالتسكيغ ليا؛ لمدفاع عف كجية نظر كٌؿ مدرسة، 
ف لـ  مكضكع المناظرة، ككجكد  أطرافيا،فنجد المناظرة كاممة عف طريؽ عرض   كا 

                                      

، )رسالة -أنمكذجا-ينظر: آليات الحجاج في المناظرات الٌنحكٌية "السيرافي، كمتى" (ُ
ُْ . 

 .ِٔٓػِٓٓ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الحادم كالخمسكف(: ( ِ
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 ٜٔٙ 

، (قَِٕت)يكف مناظرة مكاجية شخصية إال أٌنو مناظرة آراء مختمفة، يمٌثؿ الفٌراء
 :كعمى النحك اآلتي أحد طرفي عرض الحجج، كالنتائج،  ق(ُِٗت)كثعمب

 ذكر ما دخمتو الياء؛ لمتكثير، كالمبالغة في الكصؼ. موضوع المناظرة:

 أطراف المناظرة:
 ،(.ق(ُِٗ)ت، كثعمبق(َِٕ)تالمتمثمة بػ: )الفٌراء المدرسة الكوفية 
 :(.ق(َُٖ)تكسيبكيو ق(،َُٕ)ت)الخميؿ المدرسة البصرية 

، كراكية؛ لمتأنيث ال لممبالغة قكليـ: عبٌلمة، كنٌسابة ي)الياء ف رأي المدرسة الكوفّية:
 الكصؼ، ككذلؾ رجؿ مجذامة، كمطرابة، كمعزابة(  يف

كجكب داللة دخكؿ الياء في عبٌلمة، كمجذامة، كنحكىما  ة المدرسة الكوفّية:جّ حُ 
 عمى التأنيث.

 داللة الياء عمى التأنيث، ال عمى المبالغة. النتيجة:
 )أف المراد بتأنيث ىذه األكصاؼ المبالغة في الكصؼ(. رأي المدرسة البصرّية:

 داللة دخكؿ الياء؛ لمتأنيث، كالمبالغة في الكصؼ.   ة المدرسة  البصرّية:جّ حُ 
 بييمة.ألنو قد جاء مف ىذا القبيؿ ما ىك خارج عف معنى الداىٌية، كال النتيجة:

 عرض كٌؿ مف الككفييف، كالبصرييف حججيـ في أسمكب المناظرة،  كقد استدؿٌ 
تو.  كٌؿ منيـ باألمثمة؛ إلثبات حيجَّ

إٌف التفاعؿ الحقيقي داخؿ المناظرة حدث انطبلقا مف التبادؿ في األدكار بيف  
ما المخاًطب)المتكمـ(، كالمخاطىب) كالمستمع(، كمناقضة أحدىما كبلـ اآلخر، كىذا 

أدل إلى تكالد الٌنصكٌص مف بعضيا، كمما زاد ىذه المناظرة تفاعبل المعرفة المشتركة 
بيف المتناظريف، إذ كٌؿ منيما يعرؼ اآلخر معرفة جيدة إلى درجة ارتقائيا إلى مرتبة 
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 ٔٚٓ 

التحاكر، فضبل عف ذلؾ إٌف المناظرة ليا  معينات متعددة في انتاجيا أىميا:  تنكع 
 .(ُ)كتعدده،  الذم ٌأثر في مسارىا المخاطىب)المتمقي(،

 
 خصائص المناظرة:

 :(ِ)ط اآلتيتمتاز المناظرة بالنقاط اآلتية التي يمكف الترميز ليا بالمخطٌ 

 
 

أيسمكب المناظرة مبنٌي عمى الجانب الٌتداكلٌي بيف المتناظريف، كىذا بفضؿ "ك
المبنٌية عمى دعكال، الخاصية التفاعمية بينيما، كقائـ عمى العبلقة اإلستداللٌية 

                                      

 .َٖينظر: الحجاج في شعر النقائض، )رسالة ماجستير(:  ( ُ
 ِّينظر: الحكار أفقا لمفكر : ( ِ

ممٌزات  
 المناظرة

لها قواعد 
 .تضبطها

إّنها وسٌلة؛ 
 لتحصٌل المعرفة

 

ولها أخالقٌات 
توجهها، من 

ٌخرج عنها ٌقال 
أنه  : عن كالمه

 . غٌر مقبول

لها طرٌقة، أو 
منهجا لتصحٌح 

 المعرفة   
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 ٔٚٔ 

لتحقيؽ اإلقتناع تستند المناظرة إلى أقكاؿ تشكؿ سمطة مرجعٌية "؛ (ُ) "كاعتراض عمييا
معترفا بيا، قادرة عمى تجاكز معارضة الخصـ، كانتزاع تسميمو، كىذه األقكاؿ، ىي: 
الشكاىد، كترتبط تحديدا في التراث العربي اإلسبلمي باآليات القرآنية، كالحديث 

 ق(ِْٓ)ت، نحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ (ِ) "بيات الشعرٌية، كاألمثاؿ، كالحكـبكٌم، كاألالنَّ 
 ،ق(َِٕ)تبيف البصرٌييف، كبيف الفٌراء (نعـ، كبئس) يذكر الخبلؼ ف  في

 كأصحابو:
بف  يفعبلف، كتابعيـ عم (نعـ، كبئس) أجمع البصرٌيكف مف النحكٌييف عمى أف"

 حمزة الكسائٌي.
بف زياد الفٌراء: ىما اسماف، كتابعو أبك العباس أحمد بف كقاؿ أبك زكريا يحيى 

ف كاف ليما لفظ الفعؿ الماضي؛ كذلؾ  يحيى ثعمب، كأصحابو، عمى اسمٌيتيما، كا 
 سى ئٍ ، كبً ـى عٍ ألنيما نقبل إلى المدح، كالذـٌ عف النعمة، كالبؤس المذيف يككف فييما: نً 

 ا.ذا أصاب بؤسن فعميف، كقكليـ: نعـ الرجؿ: إذا أصاب نعمة، كبئس: إ
 :(ّ)كاحتٌج الفٌراء بقكؿ العرب: ما زيد بنعـ الرجؿ، كبقكؿ حٌساف بف ثابت

 ألست بنعم الجار يؤلف بيته                    أخا قّمة أو معدم المال مصرما
 ، فدخكؿ الباء،(العير سى ئٍ الٌسير عمى بً  ـى عٍ نً )كيقكؿ بعض فصحاء العرب: 

 االسمٌية."عمى" عمييما يحٌقؽ ليما ك
ي كقاؿ أبك بكر محمَّد بف القاسـ بف بٌشار األنبارٌم: سمعت أحمد بف يحيى يحك

الكلد  ـى عٍ أعرابٌيا بٌشر بابنة كلدت لو، فقيؿ لو: نً  فٌ إعف سممة بف عاصـ، عف الفٌراء: 

                                      

، كينظر: الحجاج في الٌنٌص القرآني ْٓببلغة المتكمـ في كتاب األذكياء، )رسالة ماجستير(: ( ُ
 .      ٗٔنمكذجا"، )رسالة ماجستير(: أي  " سكرة الحكاميـ

 .        ِّّقناع في المناظرة:ببلغة اال( ِ
 .ُِٖديكاف حساف بف ثابت:  ( ّ
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 ٕٔٚ 

الكلد، نصرىا بكاء، كبٌرىا سرقة، فيذا أحد  ـى عٍ ىي! فقاؿ: كاهلل ما ىي بنً 
 .(ُ)"احتجاجاتيـ

 بيف  النحكييف. (سى ئٍ ، كبً ـى عٍ نً )  يالخبلؼ ف موضوع المناظرة:

 أطراف المناظرة:
 مف الككفييف. ق(ُٖٗ)تكالكسائي ،يونالّنحاة البصر  .ُ
 ، كأصحابيـ(.ق(ُِٗت)، كثعمبق(َِٕ)ت)الفٌراء :منيـ ،الكوفيون الّنحاة  .ِ

( فعبلف، سى ئٍ ، كبً ـى عٍ أف: ) نى  ق(ُٖٗ)تعى البصريكف، كأبك حمزة الكسائيٌ ادٌ   
غكا النتيجة؛ لدخكؿ حرؼ يما اسماف؛ كسكٌ نٌ إ، كقالكا الككفٌيكف يـ الٌنحاةعميكاعترض 

م، كبقكؿ العرب الفصحاء؛ لتحقيؽ عمييما، كاستدلكا باألمثمة، كبالشاىد الشعر  الجرٌ 
 قناع الميٌدعي .اكاسناد المناظرة بيذه األقكؿ، ك  قناع المخاطىب،ا

ٌف مايثبت الطابع المباشر؛ لحكار المناظرة،  اعتمادىا المكثؼ عمى "ىك: كا 
كالجكاب، كىما مؤشراف عمى حالٌية النقاش، كحضكر الذكات المتفاعمة،    السؤاؿ،

، كانشباؾ اآلخر يتـ عبر مباشرة اإلتصاؿ الحي معو بالسؤاؿفاختراؽ اآلخر يتـ عبر 
 .(ِ)"ي الحيف إلى المبادرة في الحكاررة، كفأجكبة كتعقيبات، كردكد يتكجو بيا مباش

أخطأ الكثيركف عندما خمطكا المناظرة بالجدؿ، كجعمكا غاية التناظر، ىي:  كقد
طمب النصرة، كالغمبة عمى الخصـ، بينما المناظرة ىي أصبل البحث المشترؾ، طمبا "

أـ ذاؾ  لمصكاب، سكاء أظير ىذا الصكاب عمى يد ىذا الجانب) المعتًقد المٌدعي(، 
 .(ّ) ") المنتقد، أك المعترض(

                                      

 .َْٓػَْْ: ِمس المكفى الستٌيف(: لٌشجرٌم، )المجأمالي ابف ا( ُ
 .ُّٖقناع في المناظرة:ببلغة اال (ِ
   ّّػِّالحكار أفقا لمفكر : (ّ
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 (متخٌيؿ) مرسؿ إليومف ال (متكقع)ا عمى خطاب قد يككف حجاج المرسؿ حجاجن "
ا ألم اعتراضات قد يكاجو بيا خطابو، باالستناد عمى تحسبن  هكجكد يفترض المرسؿ

 .(ُ) "معرفتو بو كبعناصر السياؽ، كمف ذلؾ حججو المفترضة
 المخاًطب في حجاجو أمريف:كينبغي أف يراعي 

 :قناعالذم  يرمي إلى تحقيقو، كىك: اال اليدؼ األول.  
 :الحجج التي يمكف أف يعارضو بيا المخاطىب، يمٌحصيا عند استحضار  الثاني

حججو كيفندىا، كيعارضيا بالحجج التي يتكٌقعيا مف  المخاطىب، فبل يتمٌسؾ بيا 
 . (ِ)إال إذا ادرؾ إنيا تؤكؿ إلى القبكؿ، كالتسٌميـ

 :الجدل 
ـي، كالدَّاؿي، كالبلـي أصؿه كاحده، كىك مف باب  اـ الشيء في اسًتٍحكى  :"جدؿ: الجي

 .(ّ)"استرساؿ يككف فيو، كاًمتىداد الخيصكمة، كميراجعة الكبلـ
ادىؿ : فعؿ مبني لممعمـك يراد بو: دافع، كناقش، بالحيجِّ  ة، فالجداؿ البد لو مف جى

ة  .(ْ)حيجَّ
دىؿ،. ...كالمىٍجدىؿ: الجماعة "كيقاؿ:  ، كًمٍجدىؿ، كًمٍجداؿ: شديد الجى ًدؿه كىرجؿ جى
 عمى زنة الميجادلة ، ك(ٓ)"أراهي أًلىف اٍلغالب عمىييـ إذا اجتمعيكا أىف يتجادلكامف النَّاس، 

ة ًفيو، كىي مينازعةه مشتقة  ميفاعمة  دىًؿ، كىك اٍلقدرة عمى الخصاـ، كالحيجَّ مف اٍلجى

                                      

 . ّْٕاستراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلٌية لغكٌية: (ُ
 . ّْٕاستراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلٌية لغكٌية:: ينظر ( ِ
 . ُْٗ: ِٖ،  كينظر: تاج العركس مف جكاىر القامكس:ّّْ: ُمعجـ مقاييس المغة:( ّ
 .  ُِّينظر: المعجـ المكسكعي؛ أللفاظ القرآف الكريـ، كقراءاتو: ( ْ
 .  ِّٓ: ٕالمحكـ، كالمحيط االعظـ:( ٓ
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 ٔٚٗ 

ـي قىكىاعد الميناظرة، كاالحتجاج في اٍلفقو  بالرأم،باٍلقىكؿ؛ القناع الغير  كمنو سيمّْي عٍم
 .(ُ) دىؿً عمـ اٍلجى 
إٌف المجادلة جنس مف الخطاب يدعـ فيو األفراد مكاقؼ نزاعية قابمة؛  "
ادؿ؛ ألىفَّ اٍلخصاـ  " ، كلـ(ِ)"لمجدؿ د أىصمٌي، كالمسمكع منو جى ييسمع لمجدؿ ًفٍعؿ مجرَّ

 يىستدعي خصمىيًف.
ادىلة، فميس فعبلن أصًميِّا  دىلوي، فيك بمعنى: غمبو في الميجى في كأىمَّا قىكليـ: جى

جّْ  چ، قىاؿى تىعىالىى: (ّ) "االشتقىاؽ. كمصدري الميجادلة: الجداؿي   .(ْ)چكىالى ًجدىاؿى ًفي اٍلحى
دىؿ، كىك: "  تىيف فيك اسـ المصدر، كأىصمو مشتؽّّ مف: اٍلجى دىؿي ًبفىٍتحى كأىمَّا اٍلجى

دىالة جدلوي، فيك:   يقىاؿ:  -بفىتح اٍلجيـ -الصَّرع عمى األىرض؛ ألٌَّف اأٍلىٍرض تيسمَّى: اٍلجى
 . (ٓ)"مجدكؿه 

ة بأخرل، كجادلو ميجادلة: أم ناظره، كخاصمو كقيؿ: الجداؿ: مهقابمة الحيجَّ
(ٔ). 

ٍف يينىاظره سكاء أكاف حقن   . (ٕ)ا، أـ باطبلكىك: ىك أف يقصد المرء غمبة مى
القياس المؤلؼ مف المشيكرات، أك المسممات، كالغرض منو: إلزاـ " كعيرّْؼ بأٌنو:

فياـ مف ىك قاصر عف إدراؾ مقٌدمات البرىافالخصـ،   .(ٖ)"كا 

                                      

 .ُْٗ: ٓالتحرير، كالتنكير:ينظر: ( ُ
 . ِٖقناعي:بحكث في تحميؿ الخطاب اال( ِ
 . ُْٗ: ٓالتحرير، كالتنكير:( ّ
 .     ُٕٗسكرة البقرة: اآلية: ( ْ
 .       ُْٗ: ٓالتحرير، كالتنكير:( ٓ
 .   َُٓ: ُُ، ك لساف العرب: ُّٓٔ: ْينظر: الصحاح تاج المغة، كصحاح العربية:( ٔ
 .َُْ: ِمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف: ينظر:( ٕ
 .  ُِّالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:( ٖ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٚ٘ 

عبارىة عف دفع اٍلمىرء خىصمو عف فساد قىكلو ": ق(َُْٗ)تكفي الكميات لمكفكم
ة، أىك شيبية، كى  . (ُ)"ك الى يككف ًإالَّ بمنازعة غيرهبحيجَّ

كالجدؿ عند الفبلسفة يعني: فف الحكار، كالمناقشة بكساطة السؤاؿ، كالجكاب 
 .(ِ)اًطب، كالمخاطىببيف المخ
المفاكضة عمى سبيؿ المنازعة، كالمغالبة، كيطمب كٌؿ كاحد أف يرد ": كيراد بو 

فو الجكينيٌ ، (ّ) "اآلخر عف حجتًو، كمحجتوً   ، بأٌنو:ق(ْٖٕ)تكعرَّ
إظيار المتنازعيف مقتضى نظرتيما عمى التدافع، كالتنافي بالعبارة، أك ما يقكـ " 

 .(ْ)"كالداللةمقاميا مف اإلشارة، 
خاصمو خصاما، كمخاصمة نازعو، كجادلو، كمنو الخصكمة، "كالخصكمة:

كجمعيا: خصكمات، كىي: المناقشات الشفاىية، كالكتابية التي تقـك بيف األفراد حكؿ 
 . (ٓ)"مف المسائؿ التي يتنازعكف فييا مسألة

 المذككرة في أعبله أف معنى الجدؿ يدٌؿ عمى ما يأتي: التعريفات يتضح مف
 اًمتىداد الخيصكمة، كميراجعة الكبلـ. .ٔ
 قناع المخاطىب.المنازلة بالقكؿ؛ ال .ٕ
 المفاكضة عمى سبيؿ المنازعة. .ٖ
ـي قىكىاعد الميناظرة، كاالحتجاج(.  سيمي عمـ الجدىؿ .ٗ  عند الفقياء بػ: )عٍم

                                      

 .    ّّٓالكميات: ( ُ
ينظر: الخطاب الحجاجٌي السياسي في كتاب " اإلمامة كالسياسة  المدخؿ،)رسالة ماجستير(:  (ِ

 .     ِٖماجستير(: 
سكرة )يس(، )دراسة تحميمية(،   أساليب الحجاج في القرآف مف خبلؿ سكرة ) اإلسراء( إلى (ّ

 .               َُرسالة ماجستير(:)
 .                َّمجكيني إماـ الحرميف:الكافية في الجدؿ  ل (ْ
 .               ِٗٓ: ُالمعجـ الفمسفي: (ٓ
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 ٔٚٙ 

 كالمناقشة بكساطة السؤاؿ، كالجكاب.عند الفبلسفة تعني: فف الحكار،  .٘
ة بأخرل .ٙ  .مهقابمة الحيجَّ

كبعض إٌف مفيكمي: الحجاج، كالجدؿ مف األلفاظ المترادفة عند العرب القدماء، 
المفيكمييف، كتجعميما مترادفيف كما ىك الشأف في كتاب:  الدراسات الحديثة تزاكج بيف

ذا قاؿ الٌدكتكر ؛ ل(ُ)اليادم حمك )مكاقؼ الحجاج كالجداؿ في القرآف الكريـ(؛ لمؤلفو
لمجدؿ،  ااء، كبعض المحدثيف الحجاج مرادفن إٌف اعتبار القدم"عبد اهلل صكلة: 

ا عمى اآلخر كمراكحتيـ بينيما في االستعماؿ، كاالستخداميـ أحداىما معطكفن 
، كيغرقو في الجدؿ مف (الحجاج)باعتبارىما مترادفيف مف شأنو أف يضيؽ مجاؿ 

 اكبعضيا ترل أف المفيكمييف ليس، (ِ) "صناعة، كمف حيث ىك عمى العمـكحيث ىك 
ا بالحكار الذم مفيكـ الحجاج أكسع مف الجدؿ إذ ليس الحجاج محصكرن  مترادفيف،
 .(ّ)"الخصكمة، أك النزاع" يمتاز بػ :

قناع عف مى معنييف: معنى القصد، كمعنى االيختص الحجاج بالٌداللة أساسا ع"
ختمؼ ا ": ق(ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ  ،(ْ) "كالتخاصـ الفكرمطريؽ: الجدؿ، 

ما أانَّ لاهُُم النَّارا  چقكلو جٌؿ  كعٌز:   يف را فقاؿ الفراء: معناه ال بٌد، كال   ،(ٓ)چَلا جا

رٌد، أل ال، ليس األمر كما كصفكا، جـر  (ال)ٌف ليـ النار، كقاؿ الزٌجاج: إف محالة أ
 أف ليـ النار، أل كجب، حكى ذلؾ عف قطرب.

                                      

  ٗينظر: الحجاج في خطاب أدب الكدٌية، )رسالة ماجستير( : (ُ
 .ُٓالحجاج في القرآف مف خبلؿ  أىـ خصائصو اإلسمكبية:  (ِ
 .ُٗينظر: بنى الحجاج في نيج الببلغة )دراسة لسانٌية(، )أطركحة دكتكراه(:  (ّ
 .  ُُّالمنحنى الحجاجي لمخطاب القرآني، كأثره في منيج االستدالؿ اإلصكلي، )بحث(: (ْ
 .                       ِٔسكرة النحؿ: اآلية: (ٓ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٚٚ 

، كالفٌراء ال زائدة، كجـر فعؿ ماض، معناه: ثبت، كحؽٌ  (ال)كقاؿ غيرىما: إٌف 
 أكؿ الكبلـ، فجـر عمى قكلو اسـ منصكب ببل، عمى الٌتبرئة. يف( ال)يرل زيادة 

اىب، كال بٌد أنؾ ذاىب، ال محالة أنؾ ذ كقاؿ أبك العباس المبٌرد: إذا قمت:
 قكلؾ: ال رجؿ أفضؿ منؾ. يف (أفضؿ)مكضع رفع، بمنزلة  يفأٌنؾ: ف

 محالة ففإٌف حرؼ الجٌر مقٌدر كأقكؿ: إف قكلو: ال جـر إذا كاف بمعنى ال بٌد، كال
 ؿ:الخبر، فالتقدير: ال بٌد مف أٌف ليـ النار، كال محالة[ في أٌف ليـ النار، كما تقك  يف

 . (ُ) "ىذا يال بٌد مف ىذا، كال محالة ف
عرض مجمكعة مف الحجج في قكلو تعالى، اختمؼ  ق(ِْٓ)تابف الٌشجرمٌ 

ما  چالٌنحاة فيما بينيـ في الـ  را ٌجة الفرٌ چ     َلا جا  ق(ِٖٓ)ت، كالمبردق(َِٕ)تاء، حي

 ال زيادة فييا.
ا، جـر أف ال، ليس األمر كما كصفكن  مرٌد، أ (ال): إف ق(ُُّ)تٌجة الزجاجحي ك 

 ليـ النار، أل كجب، حكى ذلؾ عف قطرب.
 يرل ال زيادة فيو. ق(ِْٓ)تكابف الٌشجرمٌ 

غمبة، بؿ ال يشترط في عممٌية التكاصؿ )الحجاج( كقكع الخصكمة، كتحقيؽ ال
قناعية التأثيرية في المخاطىب، التي ينتج عنيا قبكؿ اليدؼ تحقيؽ الكظيفة اال

ة( الدعكل الميقدمة)الحيجَّ
 (ِ) . 

نازعو، سٌميت ، فومجادؿ بفساد كبلمو، كصحة كبلـ خصإذا عمـ ال"ك
مع عدـ العمـ بكبلمو، ككبلـ صاحبو، فنازعو،  ذا جادؿ في األمرا  ، ك مكابرة(مجادلتو)

 ، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:(ّ) "سٌميت مجادلتو ) معاندة (

                                      

 .َّٓػِٗٓ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس السابع كالستكف(:  (ُ
اجية (، )أطركحة دكتكراه(: ينظر:(ِ  . ٔالتراكيب التعميمٌية في القرآف الكريـ،  )دراسة ًحجى
 .                   ّّْ: ِالمعجـ الفمسفي :   (ّ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٚٛ 

 

 
 

طابعو الحكارم المنطمؽ مف كضعيات، كمسائؿ الحجاج يأخذ مف الجدؿ "
قناع معينة، كما يأخذ مف الخطابة كيفيات تقديميا  لمحجج، كترتيبيا، كمزجيا بيف اال

ٌف نقطة اال ،(ُ) "ستمالة، كالتأثيركاال ، يمكف الترميز (ِ)لتقاء بيف الحجاج، كالجدؿكا 
 ط اآلتي: ليا بالمخطٌ 

 
ط ، يمكف الترميز لو بالمخطٌ (ّ)كالحجاج الخطابيالفرؽ بيف الحجاج الجدلٌي، 

 اآلتي:
 

                                      

 .                ِْػِّقناع دراسة نظرٌية، كتطبيقٌية: ببلغة اال   (ُ
اجٌية(، )أطركحة دكتكراه(: ، الكريـيب التعميمٌية في القرآف ينظر: التراك  (ِ  .               ّ)دراسة ًحجى
 .                ٕٗينظر: بنية الخطاب الحجاجي في كميمة، كدمنة البف المقفع، )أطركحة دكتكراه(:  (ّ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٜٔٚ 

 
 
 

 :(ُ)كالجداؿ عمى نكعيف في القرآف الكريـ

 :چوجادلهم بالتي هي أحسن چ تعالى: قكلو ي، نحكالجداؿ اإليجاب األول (ِ)  . 

 :چوهم يجادلىن في هللا چ :تعالى قكلو ، نحكالجداؿ السمبي الثاني (ّ) . 
 

 ، يمكف الترميز لو بالمخطط اآلتي:(ْ)كالحكارالفرؽ بيف الجداؿ، 
 

                                      

 .                  ُْينظر: الحجاج في شعر النقائض، )رسالة ماجستير(: (ُ
               .  ُِٓسكرة النحؿ: اآلية: (ِ
 .                 ُّسكرة الرعد: اآلية : (ّ
(، ) اإلسراء( إلى سكرة )يس( )دراسةتحميميةينظر: أساليب الحجاج في القرآف مف خبلؿ سكرة  (ْ

 .                   َُ)رسالة ماجستير(:



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٛٓ 

 
 

بيف طرفيف، أحدىما:  بلؼ، كالفتنة يتضمف معنى الصراع،إٌف الجداؿ مدعاة الخ
يحاكؿ أف يخطئ أحد األطراؼ، كأف أصاب في القكؿ، كمنيـ مف يرل الحؽ، كيميؿ 
  عنو، كيدافع عف غيو، كضبللو، كىك عمى يقيف  مف ذلؾ، فالمجادؿ يرمي إلى

ٌب الظيكر، كالمباىاة  .(ُ)حي
قناع، بؿ يرمي إلى نصرة الرأم المعارض يتضح أف الجدؿ ال يرمي إلى اال

 لمخصـ.
مفيكـ الحجاج، أك المحاٌجة: المجادلة، كىك أيضا طريقة عرض الحيجج، "يأخذ 

 .(ِ)"كتنظيميا، كيدٌؿ المفظ عمى مجمكع الحجج الناتجة عف ذلؾ العرض
 

                                      

 .                       َِػُٗقناع، كالتخيؿ في شعر أبي العبلء المعرم، )رسالة ماجستير(:ينظر: اال (ُ
، كينظر: التداكلٌية، كالحجاج ػ مدخؿ َِٕمصطمح الحجاج بكاعثو، كتقنياتو،)بحث(: (ِ

 .                      ٖٔكنصكص:



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٛٔ 

 .(ُ)الخطاب الحجاجٌي؛ ذلؾ ألف الحجاج يككف؛ لخصكمةإٌف الجداؿ يمثؿ 
لٌية، كىي: حكار إٌف التفاعؿ الحجاجٌي  عند السفسطائٌييف  يمثؿ ظاىرة جد

ا أماـ الجميكر يقكد رٌد فعمو ييدار بحسب قكاعد دقيقة، ك يكاجو عارضا معارضن  معمؽ
 .  (ِ)اعؿ المغكمٌ بالتحكيـ في النقاش، كتتعاقب األسئمة، كاألجكبة بحسب نظاـ التف
، (الجداؿ)فف الحكار الحجاج  عند جميع فبلسفة العصكر ييطمؽ عمى تحميؿ

، فالحجاج عندىـ يكظؼ حيثما عمد الفكر إلى المضاربة،  (الخطابة )كفف الكبلـ
باقناع  ج، كالسبؿ الكفيمةفيك تابع لمجدؿ؛ لككنو عمما يدكر عمى كيفيات االحتجا

 .   (ّ)المخاطىب
 

 الجدلي:الجدل 
سكاتو، اسائبل معترضا: إلزاـ الخصـ، ك  مجادؿالغرض مف الجدؿ إف كاف ال"

ف كاف مجيبا حافظا لمرأم أف ال يصير ممزما مف الخصـ، كالمفيكـ مف كبلميـ أٌف  كا 
السائؿ المعترض يؤلفو مما سمـ مف المجيب مشيكرا كاف، أك غير مشيكر، كالمجيب 

 .(ْ) "المطمقة، أك المحدكدة حقة كانت، أك غير حقةالحافظ  يؤلفو مف المشيكرات 
يراد بالجدؿ، أك الديالكتيؾ الجدؿ، أك المحاكرة، أك استعراض األفكار "

المتناقضة حكؿ مكضكع ما، أم: إف الجدؿ، ىك: تبادؿ الحجج، كاألفكار، كتبادؿ 
رفيف كجيات النظر المختمفة مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة، أك ىك ذلؾ الجدؿ بيف ط

                                      

 .                       ِٖٔينظر: مصطمح الحجاج بكاعثو، كتقنياتو،)بحث( : (ُ
 .                         ُٓػ ُْينظر: الحجاج، كريستياف ببلنتاف:  (ِ
ينظر: الخطاب الحجاجٌي السياسي في كتاب اإلمامة، كالسياسة،  المدخؿ، )أطركحة  (ّ

 .                         ُٖدكتكراه(:
 .ّٓٓ: ُمكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف، كالعمكـ:  (ْ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٕٔٛ 

لمنطؽ، أك المكغكس، أك دفاعا عف كجية نظر معينة، كيككف غالبا تحت لكاء ا
 . (ُ) "ستدالؿمقاييس اال

كالحجاج الخطبٌي، ىك: إف السبب الرئيس في نشأة كٌؿ مف  الحجاج الجدلٌي، 
السؤاؿ، سؤاؿ اإلختيار بيف رأييف في اتجاىيف مختمفيف يقعاف  (منجـ)الخبلؼ كىك

ـى لـز حذؼ النكف مف اسـ الفاعؿ إذا اٌتصمت " نحك: ،(ِ)في مسألةو كاحدةً  إف قيؿ: ل
بو الكاؼ، كالياء، كنظائرىما مف الضمائر، في قكليـ: مكرماؾ كمكرمكؾ، كضارباه، 

 ضاربانو، كال ضاربكنو، كما قالكا كضاربكه، كلـ يقكلكا: مكرمانؾ، كال مكرمكنؾ، كال
 في الفعؿ: يكرمانؾ، كيكرمكنؾ، كيضربانو، كيضربكنو؟

 الفعؿ إعراب، فيي تثبت إذا    بيف الٌنكنيف فرقا؛ كذلؾ أف النكف في فٌ إفالجكاب:  
، كالنصب، كالنكف  اتصؿ الفعؿ بمضٌمر، أك مظير عبلمة؛ لمرفع، كتسقط في الجـز

 .(ّ)"مف حركة الكاحد ما ىي بدؿفى االسـ، إنٌ 
 مف: ق(ِْٓ)تيتككف قكؿ ابف الٌشجرمٌ 

، كالنصب. المقدِّمة الكبرى:  تسقط  النكف في اسـ الفاعؿ في حالتي: الجـز
عبلمة؛  مظير أك ر،بمضم الفعؿ اتصؿ إذا النكف تثبت المقدِّمةالصغرى:

 لمرفع.
 ا.بيف الٌنكنيف فرقن  إفٌ  النتيجة:

 

                                      

  .  ٖنظريات الحجاج،) بحث(:  (ُ
الحجاج عند أرسطك ىشاـ الريفي، بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد  ينظر: (ِ

:  .ُِِالغربية مف أرسطك إلى اليـك
 . َّٓػَّْ: ُأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس المكفى الثبلثيف(:  (ّ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٖٔٛ 

، كالنتيجة نستنبط حكما نحكٌيا، كالمقدّْمة الصغرلعف طريؽ المقدّْمة الكبرل، 
 ىك:  

 ر، أك مظير.  حالة الرفع إذا اتصؿ الفعؿ بمضم ثبات  النكف فيإ .ٔ
حذؼ النكف في اسـ الفاعؿ في حالتي النصب، كالجـز إذا اتصمت بالكاؼ،  .ٕ

 كالياء.
ليا ، يمكف الترميز (ُ)ة المشتركة بيف الجدؿ، كالمناظرةالثكابت المنيجيٌ ك 
 ط اآلتي:    بالمخطٌ 

 
 

                                      

 .ُْػُّينظر: نظريات الحجاج،) بحث(:  (ُ



سالٌب الحجاج،  والمستوى الحواري فً أ ………………………………… ثانًالفصل ال
ٌّة  كتب األمالً الّنحو

 ٔٛٗ 

المخاًطب يرمي اقناع المخاطىب عف طريؽ تحديد مجمكعة مف األقكاؿ، أك بناء 
 .   (ُ)معرفة مشتركة بينيما عف طريؽ: الفيـ، كاإلفياـ

ا يدكر عمى اختبار األقاكيؿ، كال سيٌما األقاكيؿ ا حجاجيِّ نمطن  الجدؿ عند أرسطكك 
القكؿ الحجاجٌي طرفاف، األكؿ، يسٌمى: السائؿ، كالثاني: الخبلفٌية، كعناصر ىذا ىذا 

المجيب بفعؿ الجكاب، كىك تبلـز بيف فعمي: السؤاؿ، كالجكاب، كيمثؿ السائؿ الطرؼ  
الميـ في الجدؿ؛  ألٌنو يرتب أسئمتو  بطريقة  حجاجٌية، فضبل  عف ذلؾ أنو يستدرج 

 . (ِ)عف طريقيا المجيب إلى أف يسمـ لو ما يحتاجو
ا؛ ألف تمؾ المحاكرة تقـك بيف قناع الحادث في المحاكرة الجدلٌية ييسمَّى تبكيتن اال"

طرفيف كبلىما يحاكؿ تخطئة الطرؼ اآلخر مستعمبل البرىانيات مف مقدّْمات 
 .(ّ) "كعبلئؽ، كنتائج صكرية منطقٌية

قناع الحادث في الحجاج الخطابٌي بيف المخاًطب، كالمخاطىب، كليس إٌف اال
رة أف يستعمؿ البرىانيات الصكرة بحرفيتيا المستعممة في المحاكرة الجدلٌية بالضرك 

 .(ْ)البرىانٌية، فقد يستعمميا بصكرة بسيطة
 
 
 
 

                                      

 . ُُٓمنطؽ: كالينظر: المغة،  (ُ
ينظر: الخطاب الحجاجٌي السياسي في كتاب " اإلمامة، كالسياسة،  المدخؿ، )أطركحة  (ِ

 .   ّّػِّدكتكراه(: 
 . ّْنمكذجا(،) رسالة ماجستير( : أي قناع في الخطاب القرآني، )سكرة الشعراء آليات اال(ّ
 .ّْالمصدر نفسو:  ينظر:  (ْ
  



آلٌات  االستدالل فً كتب  ……………………………...………………………… ثالثالفصل ال
 األمالً الّنحوٌة

 ٔٛ٘ 

 ة:االستدالل في كتب األمالي الّنحويّ  آليات
 االستدالل:

، يراد بو: طمب  االستدالؿ في المغة عمى زنة: اٍسًتٍفعىاؿ، مشتؽه مف: دىؿَّ يىدؿُّ
عمىيو طمب أىف يدٌؿ عميًو،  استدؿَّ " كيقاؿ:  ،(ُ)الدَّليؿ، كالٌطريؽ المرشد إلى المطمكب

عمى ما أمكىف التَّكصؿ بو إلى "ؽي: كييطمى  ،(ِ) "ى الشَّيء، اتَّخذهي دليال عميوً كبالشيء عم
ٍكـ  بالمدلكؿ  طمبي الٌداللًة، كالٌنظر فييا؛ لمكصكؿ إلى العمـ"، فيك: (ّ)"معرفة الحي

"(ْ). 
طمقا مف ٌنٌص، أك إجماع، أك إقامة الدَّليؿ م" في عيرؼ األصكلييف يطمؽ عمى: 

ا، ىك " قياء: فإٌنو ييطمؽي تارةن بمعنى:، كفي اصطالح الف(ٓ)"غيرىما ذكر الٌدليؿ ٌنصَّ
         ا، ا، كال إجماعن المطمكب بيانوي ىا ىنا، كىي عبارةه عف: دليؿو ال يككفي نصِّ 

ة: مف األلفاظ ، (ٕ)"المرشد إلى المطمكب"، كالدَّليؿ في المغة: (ٔ)" كال قياسا كالحيجَّ
، كىذا (ٖ)المترادفة لمفظة الدليؿ، يراد بيا: االستداؿ عمى صدؽ الدعكل، أك كذبيا

ة ترادؼ الدليؿ، كتدٌؿ عمى االستدالؿ، في حيف أشار  دليؿ عمى الحيجَّ

                                      

 .   ُّْ: ُينظر: شرح مختصر الركضة: (ُ
 .ِْٗ: ُالمعجـ الكسيط : (ِ
 .ُّْ: ُشرح مختصر الركضة: (ّ
 .ٗ: ْالفصكؿ في األصكؿ: (ْ
ينظر: ألفاظ الحياة الثقافٌية في مؤلفات  ، كُُٓ: ُمكسكعة كشاؼ  اصطالحات الفنكف:  (ٓ

 . ْْٓأبي حٌياف التكحيدٌم: 
 . ُُٖ: ْاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ : (ٔ
 .ُُّ: ُالعدة في أصكؿ الفقو: (ٕ
 .ْْٓ: ُينظر: المعجـ الفمسفي: (ٖ
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، كنستطيع (ُ)في تعريفاتو إلى أٌف االستدالؿ يختمؼ التعميؿ ق(ُٖٔ)تالجرجاني
 خطط اآلتي:بياف ذلؾ عف طريؽ الم

 

 
 

عممٌية استنتاج يقصد بو إثبات قضٌية باالستناد إلى "كعيرِّؼى االستدالؿ أيضا بأٌنو:   
 نشاط عقمٌي ينطمؽ مف مقدِّمات" ، فيك:(ِ)"مقٌدمات بدييٌية، أك متكاضعو عمى صٌحتيا

كفؽ منيجٌية معينة، أك ترتيب محدد قصد الكصكؿ إلى نتائج جديدة  عمى مقدِّمات
كمنا عمى شيء ما حكما مطابقن   ،(ّ) "اتعسفيِّ  اا اعتباطين لمحقيقة، ال حكمن  ا؛تجعؿ مف حي

قضايا  عدةييا المخاًطب مف قضٌية ما، أك فيذه العممٌية العقمٌية المنطقٌية ينتقؿ ف ،(ّ)

                                      

 . ُٔ، كُٕينظر: كتاب التعريفات: (ُ
 .ُُٗاألسمكبية، كاألسمكب: (ِ
 .ْٗٗاستراتيجية الخطاب الحجاجٌي، )بحث(:   (ّ

 التعلٌل

هو انتقال الفكر من المؤثر 
 إلى األثر

هو تقرير ثبوت المؤثر؛ 
 .إلثبات األثر

 االستدالل

هو انتقال الفكر من األثر 
 .إلى المؤثر

هو تقرير ثبوت األثر؛ 
 .إلثبات المؤثر

هو تقرير الدليل؛إلثبات 
المدلول، سواء أكان من 

األثر إلى المؤثر أم العكس، 
أم من أحد األثرين؛ إلثبات 

 .اآلخر
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، كيمثؿ: عممٌية مشتركة (ُ)إقامة ٌتجربةقضايا إلى قضٌية أخرل مف دكف الحاجة إلى 
ٌف استنتاج النتائج في آلٌية االستدالؿ يقتضي المشاركة  بيف المخاًطب، كالمخاطىب، كا 

 . (ِ)بينيما في إنتاج الخطاب
 .(ّ) "استنتاج قضية مجيكلة مف قضية، أك عدة قضايا معمكمة " كعيرِّؼ بأٌنو:
استنباط ينطمؽ مف المقدِّمات إلى نتائج تيفضي إلييا تمؾ المقدِّمات  بمعنى، إٌنو:

ضركرة مف دكف أٌم لبس، فيك ينطمؽ مف المعاني المباشرة، إلى المعاني غير 
 : ق(ُٖٓ)تييميٌ ، نحك قكؿ اإلماـ السُّ (ْ)المباشرة، باالعتماد عمى كفايات تكاصمٌية

حاؿ العممية؛ لألصؿ الذم قٌدمناه في كأما األسماء األعجمية فإٌنيا ال تنصرؼ في "
 .  (ٓ) "األعالـ، كأٌنيا لـ تنقؿ إلى العممية مف أصؿ كانت فيو منكنة

 قناع المخاطىب، كاستنتاج  قضية  مجيكلة: يتضٌمف مقدِّمتيف؛ إل
 لـ تنقؿ إلى العممية مف أصؿ كانت فيو منكنة. المقدِّمة الكبرى:

 ة ال تنصرؼ في حاؿ العممية.األسماء األعجميٌ  المقدِّمة الصغرى:
 األسماء األعجمٌية ممنكعة مف الصرؼ.  النتيجة:

                                      

 . َُٓػػُْٗينظر: ضكابط المعرفة، كأصكؿ االستدالؿ، كالمناظرة:  ُ) 
 .َُٕ)أطركحة دكتكراه(:  الحجاجي الٌمغكٌم في مؤلَّفات الٌشريؼ المرتضى،ينظر:   (ِ
 ُْٗضكابط المعرفة، كأصكؿ االستدالؿ، كالمناظرة:   ّ)
، كاالستدالؿ الحجاجٌي التداكلٌي، كآليات اشتغالو، ُْفي نظرٌية الحجاج دراسات، كتطبيقات : (ْ

 .ّٕ)بحث(: 
 .ّْ:أمالي السُّييميٌ  ٓ)
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كذلؾ المعدكؿ: نحك عيمىر، كقيثـ، ليس بمنقكؿ مف العممية مف أصؿ "كقكلو: 
نٌ كاف منكنن  ا ا لمعممية، كخركجن ما عيدؿ فيو عف الصفة المنكنة إلى ىذا المفظ تخفيفن ا، كا 

 .(ُ) "عف مراعاة الصفة
 دِّمتيف: يتضٌمف مق

 ا لمعممية.عيدؿ فيو عف الصفة المنكنة إلى ىذا المفظ تخفيفن  المقدِّمة الكبرى:
 ليس بمنقكؿ مف العممية مف أصؿ كاف منكنا. المقدِّمة الصغرى:

 يمنع )عيمىر، كقيثـ( مف الصرؼ؛ ألنيما عمـ عمى كزف)فيعىؿ(. النتيجة:
 

 مكونات االستدالل:
عماال؛ لمنظر، كالفكر فإف لو مككنات، ا؛ لما كاف االستدالؿ طمبن "  لمدليؿ، كا 
 منيا:

 كىك الطالب؛ لمدليؿ، كالعارض بمغة الحجاج؛  لدعكاه. :المستِدل 
 كىك المعترض الذم يطمب دليال عمى صحة دعكل العارض. :المستَدل له 
 :قناع بو.كىك الرأم، كالدعكل المراد اال المستَدل عميه 
 ٌجة، كالبرىاف المقٌدـ؛ لتأكيد صحة الدعكل :الدليل المرشد  "، فيك: (ِ)"كىك الحي

 .  (ْ)ا لمحكـبؿ مؤيدن  ا،، كال ييعٌد حكمن (ّ) "إلى المطمكب، كالمكصؿ إلى المقصكد
 

                                      

 .ّْ: أمالي السُّييميٌ   ُ)
 .   َْالحكار، كالحجاج، كالتخاطب اإلنسانٌي عند طو عبد الرحمف، )بحث(:  (ِ
 . َِٓالرَّد عمى المنطقييف:  ّ)
 .َُِالحجاج  في الدَّرس الٌنحكٌم: ْ) 
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إٌف المستدؿ الحجاجٌي مطالب بتحصيؿ قصديف آخريف، ىما: قصد العمـ " 
ٌف مسار فعؿ ك ، (ُ)"بالشيء، كقصد العمؿ بو االستدالؿ، كيتمثؿ في العناصر الثالثة ا 

 :(ِ)األساسٌية، كىي
 

 طرفا االستدالؿ: كىما: المقدِّمة)الشاىد(، كالنتيجة ) الغائب(."  -أ 
ا، كالنتيجة التسمسالت الذىنٌية لمعممٌية االستداللٌية، حيث تككف المقدِّمة منطمقن  -ب 

 ىدفيا، كمقصدىا.
يا بمكجب العالقة االستداللٌية مكجية اقتراف المقٌدمة بالنتيجة، كالتي تترتب عمي -ج 

 ط اآلتي:، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطٌ "صكرة لزكمٌية
 

 
 

القياس يقتضي أف ال يجكز إضافة الحسف "  :ق(ْٔٔ)تنحك قكؿ ابف الحاجب
إلى الكجو؛ ألف الحسف، ىك: الكجو، كالكجو، ىك: الحسف مف حيث المعنى، 

، ىذه ليست كذلؾ، فيمـز عمى ما ذكر تعريؼما يبتغى بيا تخصيص، أك إنٌ  كاإلضافة
نو محاؿ  .  (ّ) "إضافة الشيء إلى نفسو، كا 

 بػ: ٌص مثؿ االستدالؿ القياسي في ىذا النٌ 
 اإلضافة ينبغي بيا تخصيص، أك تعريؼ.  المقدِّمة الكبرى:

                                      

 .ُِّالمساف، ك الميزاف:  (ُ
 . ُٖٗالساللـ الحجاجٌية في القصص القرآنٌي، )أطركحة دكتكراه(:  (ِ
 .ٔٗٔ:  ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمالء الثامف عشر(:  (ّ

مسار فعل 
 .االستدالل

:  طرفا االستدالل
 .المقّدمة، والنتٌجة

التسلسالت 
ٌّة  .الذهن

مة   اقتران المقدِّ
 .بالنتٌجة
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 القياس يقتضي أف ال يجكز إضافة الحسف إلى الكجو. المقدِّمة الصغرى:
 عدـ إضافة الشيء إلى نفسو. النتيجة:

 

إف استنتاج النتائج في آلية االستدالؿ القياسي تقتضي أف يسيـ المخاًطب مع  
المخاطىب في إنتاج الخطاب؛ لذا فعممية االستدالؿ ىي: عممٌية مشتركة بينيما، 

في تفسير ابف عباس  ق(ُٖٓ)تنحك قكؿ السُّييميٌ ترتبط بتسمسالت ذىني بينيما، 

َنا إِن   چ لقكلو تعالى:  ٌْ   .(ُ)چَوقُْرآَنهُ  َجْمَعهُ  َعلَ

كأما في التفسير، فالياء فاعؿ ": ق(ُٖٓ)تٍمعىو لو صدرؾ قاؿ السُّييميٌ جى  قاؿ:
في المعنى؛ ألنيا ضمير الٌصدر، كأضمره، كلـ يجز لو ذكر؛ ألٌف الكالـ يدٌؿ عميو؛ 

)كىك( صدرؾ، فإٌنو عندم بدؿ مف المضمر المخفكض كألٌف آخر الكالـ تبيف لو، 
باإلضافة؛ ألٌنو مرفكع في المعنى، فصدرؾ بدؿ عمى المعنى، كالخفض فيو جائز، 

ف شئت قمت أخيؾ ، كما تقكؿ: كرىت جمع زيدو لمماؿ أخكؾ، كا  ٌف لـ يركى  . (ِ) "كا 
فيك فقد قاس البدؿ عمى المعطكؼ، فإذا كاف في المغة عطؼ عمى المعنى، " 

يجيز البدؿ عمى المعنى، كال شؾ إٌنو اعتمد المشابية التي بيف البدؿ، كالمعطكؼ، 
 . (ّ) "كىي: التبعية

 

 
 
 

                                      

 .ُٕاآلية:  :سكرة الكاقعة (ُ
 .ُٓػَٓ: أمالي السُّييميٌ  (ِ
 .ِّٓأبك القاسـ السَّييمٌي، كمذىبو الٌنحكٌم:  (ّ
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 خصائص االستدالل الحجاجّي:
قناعو، كنتيجة ذلؾ فإٌف اطابٌية غايتيا إفياـ المخاطىب، ك إٌف الحجاج فاعمٌية خ

ٌف االستدالؿ  بنية االستدالؿ الحجاجٌي  تككف متميزة عف بنية االستدالؿ البرىانٌي، كا 
 الحجاجي يمتاز بما يأتي:

ختيار، كالترتيب اال قياـ االستدالؿ عمى سرد الكثير مف الحجج، كتمتاز بحسف .ٔ
 قناع  المخاطىب، كالتأثير فيو.االمحكـ قصد 

يمتاز االستدالؿ الحجاجٌي بعدـ خضكعو؛ لمصرامة المنطقٌية التي يمتاز بيا  .ٕ
ا، ا ضركريِّ فإف لزـك النتيجة عف المقدِّمات ليس لزكمن االستدالؿ البرىانٌي، 
؛ ألٌف الحجاج ينبني عمى مجمكعة مف (غالب عمى الظف)كيقينٌيا، بؿ إٌنو لزكما

حتماؿ، كالشؾ يدفعنا ا مف االا قدرن الضركرة، فيناؾ دائمن المقٌدمات ليست يقينٌية ب
في المخاطىب،  قناعمف الحجج؛ لتحصيؿ أكبر قدر مف االإلى البحث عف مزيد 

 كالتأثير فيو.
الحجاج في ارتباطو بالمخاطىب يرمي إلى إذعانو لما يطرح عميو مف أفكار، كقد  .ٖ

كأما المركب نحك بعمبؾ، فامتناعو "، نحك: (ُ)يفضي بو ىذا اإلذعاف إلى العمؿ
عف التنكيف؛ لالستغناء عنو؛ ألٌنو قمما يضاؼ اسـ مركب، فيقاؿ: بعمبؾه زيد، 

استغنى عف التنكيف، كما ال ينكف ال يخفض أبدا مع أٌنو غير  فمما قٌؿ ذلؾ
 . (ِ) "منقكؿ كاف منكنا قبؿ التسمية، فيك كاألعجمي، كالمرتجؿ، كالحمد هلل

                                      

ينظر: المنحنى الحجاجٌي لمخطاب القرآني، كأثره في منيج االستدالؿ األصكلٌي، )بحث(:   (ُ
كمنطمقاتو، كتقنياتو مف خالؿ" مصٌنؼ في الحجاج ػ الخطابة  ، كالحجاج أطره،ُِّ

الجديدة" لبرلماف كتيتيكاه، بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك 
:  .ََّإلى اليـك

 .ّٗ: أمالي السُّييميٌ   (ِ
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 ما ال ينكف ال يخفض أبدا. المقدِّمة الكبرى:
 قٌمما يضاؼ اسـ مركب. المقدِّمة الصغرى:

 الصرؼ.: االسـ المركب ممنكع مف رة(، كىي)مضم النتيجة:
يحدثيما المتكمـ  منيا يترتب عمى االستدالؿ احداث منجزات ثالثة: اثنتاف" .ٗ

كحده، كىما: الدعكة، كالبٌينو، كمنيا كاحد يشترؾ فيو المتكمـ، كالسامع، كىي: 
ة عف استشياده، القناعة، فبينما تنشأ األكلى مف ادعاء المحاٌج، كتنشأ الثاني

ستدالؿ ما مخاطىب، كال يمكف القكؿ بنجاح االقناعو، كقناعة الاتنشأ الثالثة عف 
عتراؼ بحدكثيا، الخصـ، كقد تحكؿ المكابرة دكف االلـ تحدث القناعة في نفس 

 كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي: ،(ُ) "اكىك ما يسٌمى: عنادن 

 
 

                                      

 .   ُّّتحميؿ الخطاب، كتجاكز المعنى: (ُ

منجزات 
 االستدالل

: ٌشترك فٌها 
المخاِطب، 
 .والمخاَطب

القناعة، تنشأ  
من اقناع 
 .المخاَطب

ٌحدثها  
 .المخاِطب

البٌنة، تنشأ    
من استشهاد 

 .المحاجج

الدعوة، وتنشأ 
من ادعاء 
 .المحاجج



آلٌات  االستدالل فً كتب  ……………………………...………………………… ثالثالفصل ال
 األمالً الّنحوٌة

 ٜٖٔ 

ة ىك ما إٌف الكصكؿ إلى إثبات صدؽ قضٌية، أك تفنيدىا في برىنة جدليٌ "  .٘
االستدالؿ الحجاجٌي، بحيث تفضي المقٌدمة إلى النتائج، كتخدـ النتائج بو يمتاز 

 ، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:(ُ) "المقٌدمة
 

 
يست المعارؼ كميا يضاؼ إلييا مثؿ قكلؾ: غالـ زيد، كشبيو. كل"نحك: 

ألنيـ ال يجمعكف عمى االسـ تعريفيف  ؛ىي مضافة، ال يقاؿ: زيد جعفر
 .(ِ) "ستعنى بأحدىما عف اآلخر، فيقع اآلخر ضائعامجرديف، إذ ي

 القكؿ يتضٌمف مقدِّمتيف يحدثيما المخاطىب، كىما:
 المعارؼ ليست مضافة. المقدِّمة الكبرى:

 المعارؼ كٌميا يضاؼ إلييا.  المقدِّمة الصغرى:
تضٌمنت كٌؿ مقٌدمة عمى بينة اتضحت مف استشياد المخاًطب؛ إلثبات  
قناع المخاطىب بالنتيجة، كىي: العرب ال ماتيسٌمى بػ: )الدعكة(؛ المة، أك المقدٌ 

                                      

، كينظر: الحجاج بيف النظرٌية، كاأليسمكب: ُّٖالحجاج بمفيـك المنزلة عند سيبكيو، )بحث(: (ُ
ُٔ،ّٔ . 

 .ْٖٔ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمالء الثاني(:  (ِ
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يجمعكف عمى االسـ تعريفيف مجرديف، فالعممٌية مشتركة بيف: )المخاًطب، 
 كالمخاطىب(.

قناع ىي مصطمحات تيمٌثؿ كجكه الحجاج مف إٌف االستدالؿ، كالبرىاف، كاال"  .ٙ
ل، بالنظر إلى جية، كتعرؼ سمات الخطاب الحجاجٌي بيـ مف جية أخر 

 .(ُ)"المتكمـ، أىك يستدؿ؟، أك يبرىف ؟، أـ أنو يقنع؟
كىناؾ تقارب شديد بيف  المصطمحات اآلتية: الحجاج، كالبرىاف، كاالستدالؿ 
حٌتى إٌف ىذا األخير عادة ما يرد مرادفا لمصطمح الحجاج،  فقد الٌتشابو بينيما  في 

ة، كالٌدليؿ، فالحجاج يطمب الحيجَّ  ة، ككذلؾ االستدالؿ، كالبرىاف، كلكف طمب الحيجَّ
 . (ِ)االختالؼ يككف في نكعٌية الٌدليؿ

ة، كالحجج المقدِّمة، كترتبط تكمف عالقة الحجاج بالبرىنة عمى طبيعة األمثم"ك
 . (ّ) "قناعتشاؼ طريقة عرضيا، كتقنياتيا باالقناع باكباال

ألف المرسؿ في الحجاجٌي؛ الكضكح الدَّاللي مف أىـ خصائص الخطاب "إٌف 
ستدالؿ ال يسعو أف يطرح أبعادا داللٌية  تقتضي إمكانية الفيـ الخاطئ، فيذه حالة اال

األبعاد قد تسيـ في فتح فضاءات التأكيؿ، كالخطاب في ىذه الحالة في غنى عف 
حتماالت لمتمقي، بدال مف تشتيتو بتعدد االكؿِّ ذلؾ، بؿ ىك أحكج إلى استالب ذىف ا

  .(ْ)"التأكيمية
 

                                      

، )دراسةه ِٕٓ: )بحث(مصطمح الحجاج بكاعثو، كتقنياتو،  (ُ ، كآياتي الجياًد في القرآًف الكريـً
 .        ِْٓتداكليةه(، )رسالة ماجستير(:

 .ِٓينظر: الحجاج في رسائؿ الشيخ أحمد التيجاني، )رسالة ماجستير(: (ِ
 . ِّٕ مصطمح الحجاج بكاعثو، كتقنياتو، )بحث(: (ّ
ة في خطاب الخمفاء الٌراشديف: (ْ جَّ  . ْْ بالغة الحي
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 البرهان:  و أوجه التشابه بين الحجاج، 
ففي  العربٌية جماتف األلفاظ المترادفة في المعنجد لفظتي الحجاج، كالبرىاف م

ًج "لساف العرب:  مىٍبتيو بالحيجى ٍجتيو، أم: غى جى ةن حٌتى حى و، ًحجاجان، كميحاجَّ حاججتو، أيحاجُّ
ة: البيرىاف، ة ما ديكًفعى بو التي أىٍدلىٍيتي بيا...، كالحيجَّ  .(ُ) "الخصـ كقيؿ: الحيجَّ

ـٌ(: الدَّليؿي، ك)البرىاف(، كقيؿ: ما دي كفي المصباح المنير:  ةي )بالضَّ ًفعى بو الحيجَّ
،" الخصـ، كقىاؿ األىزىرٌم: ةي الدًَّليؿي : غيرفىةو،  الحيجَّ ، مٍثؿي ، كىالجمع: حيججه البرىافي

وي،  جَّ ةن، فىحى و، ميحاجَّ ، كحاجَّ مىبىو في الحيجَّةكغيرىؼو وي مف باب قىتىؿى إذا غى  .(ِ) "يىحيجُّ
ٌجج يمكعيرِّؼى في االصطالح بأٌنو: مج ؤتي بيا لمبرىاف عمى رأم كعة مف الحي

ير في بطالو، كىك طريقة تقٌديـ الحجج، كاالستفادة منيا، الغاية منيا: التأثإما، أك 
بمجكعة مف   باالستعانةىذا قناعو بفكرة، أك شيء ما، ك إالفرد، أك المجمكعة؛ بغية 

ٌججن   .(ّ)ا تٌدعيمٌيةاألساليب تمثؿ في غايتيا حي
يضاحيا مف أما البرىاف:  ٌجة، كا  البرىاف عمى كزف فعالف، كيراد بو: بياف الحي

 . (ْ)البرىرىة، كىي: البيضاء مف الجكارم
 ": : كنكف البرىاف لىيست أصمٌية، كقكليـ: بىرىف فالفه  قاؿ صاحب التيذيب: قمتي

لَّد، كىالصَّكاب أىف يقىاؿ: أىٍبرىه: ًإذا جاء بالبيرىاف كما قىالىو ابف  إذا جاء بالبرىاف، ميكى
األعرابٌي: ًإف صٌح عنوي، كىي ًفي ركاية أبي عىمرك، كيجكز أىف تككف النُّكف في 

ادان عمى  َـّ البيرىاف نكف جمعو عمى فيٍعالىف، ثي  جيعمت كالنُّكف األصمٌية، كما جمعكا ميصى
                                      

 .ِِٖ: ِلساف العرب:  (ُ
ـ المغة العربية ، كينظر: معجُُِ: ُالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  (ِ

 .            ْْْ: ُالمعاصرة:
، كالتمكينات الحجاجٌية ْٕينظر: الساللـ الحجاجٌية في القصص القرآنٌي، )أطركحة دكتكراه(: (ّ

 .    ِٔفي مقاالت البشير اإلبراىيمٌي، )أيطركحة دكتكراه(:
 .   ُُِ:  ُالمفردات في غريب القرآف:، ك ٖٓينظر: أساس البالغة: . (ْ
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، ثي  ، كمىصيران عمى ميٍصرافو اريف، عمى تكٌىـ أٌنيا  َـّ ميٍصدىافو مىعيكا ميصرافى عمى مىصى جى
ة  التي (ُ)"أصمٌية يضاحيا الذم يككف في الغاية....إٌف  الحيجَّ ة، كا  ، كىك: بياف الحيجَّ

ا، كقيؿ: إٌف النكف زائدة، نحك: ة مف البياف، كالكضكح تيسٌمى: "برىانن تككف في الغاي
 .  (ِ)ء بالبرىاف، كقيؿ: إٌنيا أصمٌيةأم: جا أبره،

ٌجة، كالدَّليؿ الذم يظير بو الحؽٌ  ، كيمتاز بو عف كالبرىاف عند الفقياء: الحي
 .(ّ)الباطؿ

 :(ْ)ىذه المفظة في القرآف الكريـ عمى معنييفت جاء

 َـّ ًبيىا لىٍكالى أىٍف رىأىل  چبمعنى اآلية، كما في قكلو تعالى:  :األول لىقىٍد ىىمٍَّت ًبًو كىىى كى

بِّوً   .  (ٓ)چبيٍرىىافى رى

 :ذيكا ًمٍف ديكًنًو آًليىةن قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكيـٍ  چ ة:الحيجَّ  الثاني  . (ٔ)چ أىـً اتَّخى
 

 بيف الحجاج، كالبرىاف، أىميا: ةكاألكجو المشترك
 فكالىما حركة انتقاؿ ضركرٌية مف مقٌدمات إلى نتائج. ؛تشابيما في )الٌصكرة( .ٔ

                                      

 . ْٕٔ: ُّ، كينظر: لساف العرب: ُٕٓ: ٔتيذيب المغة:    (ُ
 .ِٗٗ: ِ، ك اإلبانة في المغة العربية:ُّْينظر:  معجـ مفاىيـ عمـ الكالـ المنيجٌية: (ِ
، كمعجـ لغة ُٖٔ: ُكلطائؼ األخبار: ،ينظر: مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ  (ّ

 .     ْْ، كالتعريفات الفقيية:َُٕالفقياء:
معجـ ما اتفؽ لفظو، كاختمؼ معناه في ، ك ٖٖ :ِينظر: معترؾ األقراف في إعجاز القرآف: (ْ

 . َُْػ َُّ: ُالقرآف الكريـ:
 .ِْسكرة يكسؼ: اآلية: (ٓ
 .   ِْسكرة األنبياء: اآلية: (ٔ
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ا يرمي ا، في حيف يككف البرىاف قكال كمين ا، أك جزئين الحجاج قد يككف قكال كمين  .ٕ
(ُ)إلى انتاج اليقيف

ا إلى ا نظرن فالقكؿ الكاقع في الضركرٌم يككف بالٌضركرة كمين "، 
 ا. العممي كمين كجكب أف يككف الحمؿ فيو عمى الشيء، كمف ذلؾ كاف القكؿ 

ٌف الجدؿ عند أرسطك  أما القكؿ الكاقع في الممكف فقد يككف كميا، أك جزئيا، كا 
يرتبط بالبرىنة مف "الؿ ، فاالستد(ِ)"ا بالجزئيا بالكمي، كالخطابة تيتـ أساسن ييتـ أساسن 
يرمي إلى دعـ شيء ما، أك فرضو  عف  الحجاجك  ،(ّ)"قناع مف جية أخرلجية، كاال

قناع االٌرأم المعارض مف أجؿ  ؛ لتنفذطريؽ تقٌديـ مجمكعة مف األدلة، كالبراىيف
المعارؼ كٌميا يضاؼ إلييا، مثؿ قكلؾ: غالـ زيد، كشبيو. "، نحك: (ْ)المخاطىب

يجمعكف عمى االسـ تعريفيف كليست ىي مضافة، ال يقاؿ: زيد جعفر؛ ألنيـ ال 
 ،(ٓ) "اضائعن  عف اآلخر، فيقع اآلخرإذ يستعنى بأحدىما  ؛مجرديف

 المعارؼ كٌميا يضاؼ إلييا. المقدِّمة الكبرى:
 ليست ىي مضافة. المقدِّمة الصغرى:

 ال يجمعكف عمى االسـ تعريفيف مجرديف. النتيجة:
عمى ذلؾ  المخاًطب يقنع المخاطىب أف المعارؼ كٌميا يضاؼ إلييا، كاستدؿٌ 

ٌجة أخرل: بالتمثيؿ يا ليست ىي مضافة، فال يقاؿ زيد نٌ إ: غالـ زيد، ككذلؾ بحي
 جعفر؛ ألٌنيـ اليجمعكف لالسـ تعريفيف.

                                      

الحجاج عند أرسطك بحث ضمف : أىـ نظرٌيات الحجاج في التقاليد الغربٌية مف  ينظر: (ُ
:أرسطك إلى   .ٗٓقناع دراسة نظرٌية، كتطبيقٌية: ، كبالغة  االُُِاليـك

الحجاج عند أرسطك بحث ضمف : أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربٌية مف أرسطك إلى  (ِ
:  .     ُُِاليـك

 .  ِّٕمصطمح الحجاج بكاعثو، كتقنياتو، )بحث(:   (ّ
 .ِْطالب، )رسالة ماجستير(:قناعٌية، كآليات الحجاج في خطب عمي بف أبي ينظر: اال (ْ
 .ْٖٔ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمالء الثاني(:    (ٓ
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إفَّ الجمؿ في الخطاب البرىاني يستقؿ بعضيا عف بعض، كتتآلؼ فيما بينيا "ك
عمى أساس مجمكعة مف العالقات الصكرٌية الصارمة تستمد مشركعيتيا مف 

قٌية بخالؼ العالقة الحجاجٌية التي تنشأ في الخطاب عبر خصائص القكانيف المنط
داللة األلفاظ أنفسيا، فمحتكل الخطاب تشترؾ في تككينو أبعاد داللٌية، كتداكلٌية 
ككقائع نفسٌية، كاجتماعٌية، كاالستدالؿ البرىانٌي يكتفي بإيراد دليؿ كاحد؛ لتككف 

 .(ُ) "النتيجة مثبتة، أك منفية
القياس، إذ القياس اسـ عاـ، كالبرىاف اسـ خاص؛ لنكع منو، البرىاف نكع مف " ك

كالقياس ال ينتظـ إاٌل بمقٌدمتيف، ككٌؿ مقٌدمة ال تنتظـ إاٌل بمخبر عنو، ييسٌمى: 
ا، كخبر ييسٌمى: محمكال، ككٌؿ مكضكع، أك محمكؿ يذكر في قضية، فيك مكضكعن 

 . (ِ) "مركب ي شيء فالقياس مركب، ككٌؿ ناظر فلفظ  يدٌؿ ال محالة عمى معنى، 
كعىرَّؼ الجرجاني البرىاف بأنو: القياس المؤلؼ مف اليقينيات، سكاء أكانت 

 .  (ّ)ابتداءن، كىي: الضركريات، أـ بكساطة، كىي: النظريات
 

 الفرق بين الحجاج، والبرهان:
يـ يظفٌ   أف مفيكمي الحجاج، كالبرىاف مف األلفاظ المترادفة ذات المعنى  بعضي

ا اختالفن  ؟ غير أٌف داللة المفظتيف تختمؼالكاحد، نحك: ما حجتؾ؟ = ما برىانؾ
 ا، كنستطيع أف نبيف ذلؾ عف طريؽ النقاط اآلتية:كاضحن 

ا؛ ا فشيئن لذم ينمك، كيتطٌكر شيئن ، فيك يتعمؽ بالخطاب االحجاج مجالو الخطاب .ٔ
غـ مف صياغتو ، في حيف البرىاف مجالو المنطؽ، عمى الرِّ قناع المخاطىبال

                                      

 .ِّبنى الحجاج في نيج البالغة دراسة لسانٌية، )أطركحة دكتكراه(:   (ُ
 .  َٕمعيار العمـ في فف المنطؽ: (ِ
 . ْْينظر: كتاب التعريفات:   (ّ
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ا في قالب لغكٌم، فيك ينتمي في األصؿ إلى مجاؿ االستدالالت أحيانن 
 (،إذف سقراط فافو  ،، كسقراط إنسافاالستنباطٌية المنطقٌية، نحك: )كٌؿ إنساف فافو 

 الرٌياضٌية.  ك 
بالمقاصد، كالسياقات، في حيف يرتبط البرىاف ا ا كثيقن الحجاج يرتبط ارتباطن  إفٌ  .ٕ

 .(ُ)القابمة لمحساب اآللي الٌصكرمبالعممٌيات العقمٌية، كالمنطقٌية 
قناع؛ لغاية فيـ المقصكد، في حيف يرتبط البرىاف بالصدؽ، يرتبط الحجاج باال .ٖ

، فالحجاج عمؿ فردم يقـك عمى الرأم، غايتو اقناع المخاطىب، (ِ)كالكذب
نمكذجٌية، كمجالو: د البرىاف عمى المغة الرمزٌية األفيو، في حيف يعتمكالتأثير 

 .(ّ)، كالخطأالمنطؽ، كغايتو التفريؽ بيف الصحٌ 
ة تتراكح بيف القكية، كاألقكل،  .ٗ إٌف الحجاج يخضع لتراتبية ىرمٌية تجعؿ الحيجَّ

ٌجة، في حيف نتائج البرىاف  كالضعيفة، كاألضعؼ، يتضٌمف أحيانا أكثر مف حي
 تاز باليقيف.تم

يتطمب الحجاج كجكد طرفيف، شخص مخاًطب )ممقي(، أك )مرسؿ(، كشخص  .٘
مخاطىب) متمقي(، أك)مستقبؿ(، كيراعي السياؽ، كيستحضر القصد، كمقتضيات 

 الخطاب.
الحجاج يأخذ مجمكعة مف المقٌكمات الٌتداكلٌية، كفي مقٌدمتيا الذات، كشركط  .ٙ

بأسباب بناء  ا، كال ييتـٌ معينن  االتخاطب، في حيف البرىاف ال يقصد شخصن 
 .(ْ)الخطاب

                                      

، ك الحجاج في ُٓػُْ: )رسالة ماجستير(، ينظر: الحجاج الٌمساني، كآلياتو في ٌنص الخطبة (ُ
          ػ ِٕ ػػِٔ  رسائؿ الشيخ أحمد التيجاني، )رسالة ماجستير(:

 .        ٗٔ، كالتداكلية كالحجاج ػ مدخؿ كنصكص:ُُٕينظر:  المغة كالمنطؽ:   (ِ
 .  ْٗٗينظر: استراتيجية الخطاب الحجاجٌي:   (ّ
 .         ُُٕينظر:  المغة كالمنطؽ:   (ْ
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 .(ُ)"قناع ال البرىافالحجاج يقكـ عمى معنى اال"  .ٚ
الحجاج أكسع مف البرىاف، ذلؾ أف البرىاف منحصر في قكاعد معركفة، " .ٛ

كنتيجتو يقينية عكس الحجاج الذم يتسـ ببنيات كاسعة، كيتيح مقٌدمات كثيرة؛ 
 . (ِ) "لمحصكؿ عمى نتائج كثيرة

كالدكتكر تماـ حٌساف أكد أف الحجاج يختمؼ عف البرىاف مف كجكه متعددة نجمميا 
 ":باآلتي

 نستبعد في البرىاف كٌؿ إحالة عمى مضمكف األلفاظ، كالقضايا. الصورّية: .ٔ
التي يستخدميا البرىاني معنى  بيراتيعني أف لكٌؿ األلفاظ، كالتع التواطؤ: .ٕ

 ا.متكاطئن 
تعني امتناع التشكيؾ في التشكيؾ في النتائج التي نتكصؿ إلييا  القطعّية: .ٖ

 . (ّ)" بكاسطة البرىاف
 

ٌجة، كالٌدليؿ، إف الحجاج بمعناه العاـ، ىك: اال" كىك بيذا ستدالؿ، أٌم: طمب الحي
، فيككف كٌؿ برىاف حجاج، ككٌؿ جدؿ حجاج، كالعكس أعـ مف البرىاف، كالجدؿ

 ط اآلتي:لذلؾ بالمخطٌ  كيمكف الترميز ،(ْ)"ليس صحيحا
 

                                      

 .ٕٖالبرىاف في كجكه البياف:   (ُ
 .ُٔالحجاج في زىديات أبي العتاىٌية، )رسالة ماجستير(:  (ِ
 .          ُُٓالمغة كالمنطؽ:   (ّ
 . ِٓقناع دراسة نظرٌية، كتطبيقٌية:بالغة  اال  (ْ
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ذعاف ج؛ لحمؿ المخاطىب عمى الفيـ، كاإل: الطريقة التي تكظؼ فييا الحجكفي
 .(ُ)أقصر كقتفعف طريقيا يرمي المحاجج إلى تبميغ المخاطىب بأقؿ جيد، كفي 

الحجاج ال يراد بيا البرىنة عمى صدؽ إثبات ما، أك إظيار الطابع لفظة 
كجية نظر منطقٌية؛ ألٌنو ال يقٌدـ براىيف، كأدلة منطقٌية، الصحيح لالستدالؿ ما مف 

 .(ِ)كال يقـك عمى مبادئ االستنتاج المنطقيٌ 
المقارنة بيف الحجاج، كالبرىاف تعني مف خالؿ أقكاؿ نظار الحجاج، أك "إٌف 

البالغة الحديثة المعاصريف كما عند بيرلماف، كتيتكا، كديكرك، كانسككمبر، تعني 
كنظاـ  بحثي الخطاب الطبيعي، كالخطاب الصكرٌم، بيف نظاـ المنطؽ،التمييز بيف م

 . (ّ) "، أك بيف االستدالؿ، كالحجاجالمغة
ة)القطعٌية( ليست إال خ"   ة االطابا برىانين إفَّ الحيجَّ فَّ الحيجَّ قناعٌية ليست إاٌل ا، كا 

 ، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:(ْ)"مخاطبة جدلٌية، أك خطبٌية
 

                                      

 .ُٕ( :)رسالة ماجستير ينظر: البنية الحجاجٌية في قصة سٌيدنا مكسى) عميو السالـ (،  (ُ
 . ُٔػػُٓينظر: الحجاج في زىديات أبي العتاىٌية، )رسالة ماجستير(:   (ِ
 .  ُّػػَّ : اطب اإلنسانٌي عند طو عبد الرحمفالحكار، كالحجاج، كالتخ (ّ
 . ُّ بنى الحجاج في نيج البالغة دراسة لسانٌية، )أطركحة دكتكراه(:  (ْ

 الحجاج

 هو االستدالل•

الحجاج أعم من 
 .البرهان، والجدل

كّل برهان •
 .حجاج

كّل جدل •
 .حجاج

العكُس لٌس 
 صحٌحا

كّل حجاج •
 .لٌس برهانا

كّل حجاج •
 .لٌس جدال
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 .(ُ)المخاًطبيستدٌؿ بيما   يفطمح مرادؼ لمجدؿ، كالبرىاف المذالحجاج مص
يصاؿ إلى قناعات يجيميا المخاطىب، أك ينكرىا عف طريؽ كليس الحجاج إاٌل اإل

ة البالغة، كالبرىاف المصٌدؽ، كالٌدليؿ المؤكد ، فيك عالقة تخاطبٌية بيف (ِ)الحيجَّ
كلو بالحجج، كالبراىيف قصد كالمخاًطب دعـ ق ،المخاًطب، كالمخاطىب بشأف قضية ما

ا بالخطاب، في حيف يرتبط ا كثيقن لذا يرتبط ارتباطن  ؛(ّ) المخاطىب، كالتأثير فيو قناعا
 .(ْ)البرىاف بالمنطؽ

 
 أقسام االستدالل:

دتيا الٌدراسات الحديثة المتمثمة  إٌف أساس نظرية الحجاج في المغة كما حدٌ 
 ا مف مككنات البنية المغكٌية؛ ألنو مكجو عٌد الحجاج  مككنن بديكرك، كأنسككمبر، ىك 

انمكذجٌي، فيككف الحجاج داخؿ المغة، كال تحدده اعتبارات فمسفٌية، أك  إلى قارئ
                                      

 . ّينظر: البنية الحجاجٌية في قصة سٌيدنا مكسى) عميو السالـ (، )رسالة ماجستير(: (ُ
 .ّٓ، ِٔ ينظر: التمكينات الحجاجٌية في مقاالت البشير اإلبراىيمي، )أطركحة دكتكره(: (ِ
 .ّّ ينظر: الحجاج في التكاصؿ: (ّ
 .َُٗينظر: الساللـ الحجاجٌية في القصص القرآني، )أطركحة دكتكراه(:  (ْ

 أنواع الُحجج

الُحّجة 
ٌّة  اإلقناع

ٌّة  خطب
مخاطبة 
ٌّة  جدل

الُحّجة 
ٌّة  القطع

خطابا  
 برهانٌا
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ستدالؿ العقمي مرتبطا بالمنطؽ، كقكامو أك بالغٌية خارجٌية، فإف كاف االمنطقٌية، 
عالقات لغكٌية، كمجازٌية، ترابط القضايا، فإٌف الحجاج مجالو الخطاب نفسو، ك

 .(ُ)كاحتمالٌية
 كاالستدالؿ  قيًسـ إلى قسميف:

 :دالؿ ستمات الصادقة، كاألكلٌية، فإٌف االينشأ مف المقدٌ "االستدالؿ البرىانٌي، األول
كىك الذم  ،(ِ)"حتماؿ منطمقة المقٌدمات الممكنةالجدلٌي استدالؿ عمى كجو اال
 قناع المخاطىب.  ؛ إلاالستدالؿ: التقيقرٌم، كالتدٌرجيٌ يرتبط بالمنطؽ، كمف تجمياتو 

 :أك ارن ما مضمإكيرتبط بالخطاب الطبيعٌي، كيككف االستدالؿ الحجاجٌي،  الثاني ،
االستدالؿ البرىاني: ينطكم عمى "، كيتضح الفرؽ بينيما عف طريؽ اآلتي: اظاىرن 

قطعٌية، كاالستدالؿ مقٌدمات منطقٌية؛ لمكصكؿ عمى نتائج حسابٌية رياضٌية 
الحجاجٌي المرتبط بالخطاب الطبيعٌي، كعالقات لغكٌية مرتبطة بداللتيا الٌتداكلية، 

 كمقتضيات القكؿ.
مف تجميات االستدالؿ  أما االستدالالف: التقيقرٌم، كالتدٌرجٌي فما ىما اال تجؿو  

ستدالؿ يارٌم، كاالضٌمارٌم مف تجميات االظبرىانٌي، كيككف االستدالالف: االال
فإٌف المقارنة بيف االستدالليف، مقاربة بيف نظامييف: نظاـ  مف ثيَـّ  الحجاجٌي، ك

 ، كيمكف الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:(ّ)"المنطؽ، كنظاـ الخطاب كما يقكؿ ديكرك
 

                                      

، ّٓالحجاج بيف النظرٌية، كاأليسمكب:، ك ُٕٗقناع دراسة نظرٌية، كتطبيقٌية: ينظر: بالغة اال (ُ
 .ُْالحكار، كالحجاج، كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف:ك 

 .ُٓقناع في المناظرة:بالغة اال (ِ
 .َْػػّٗكالحجاج، كالتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمف،)بحث(: الحكار، (ّ
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 .(ُ) " ا عمى القياس، كجمعو عمى أفعاؿ شاذٌ الحمؽ: يجمع حمكقن "نحك: 
 مف:   ق(ِْٓ)تيتككف قكؿ ابف الٌشجرمٌ 

 كىي: جمع حمؽ عمى كزف أفعاؿ قياس شاذ. رة(،المضمالمقّدمة الكبرى )
 جمع حمؽ حمكؽ عمى القياس. النتيجة:

نستبط مف القكؿ المذككر في أعاله إف حمؽ تجمع عمى حمكؽ، كىك القياس، 
؛ ألف ةرة، كتدريجيستدالؿ اضمارم؛ ألف المقٌدمة مضما، كىك اكغير ذلؾ يعٌد شاذن 

 المقدِّمة سبقت النتيجة.
 : في  إيراد عمى حد النعت، كالجكاب عنو: ق(ْٔٔ)تكنحك قكؿ ابف الحاجب

إٌنو تابع يدٌؿ عمى معنى في متبكعو مطمقان: أعجبني زيد عممو، فإٌف ىذا تابع " 
 .(ِ) "يدٌؿ عمى معنى، كىك: العمـ في متبكعو، كىك زيد
لمقدِّمة سبقت ا؛ ألٌف: اكتدريجيِّ  ا،ىذا النكع مف االستدالؿ ييسٌمى: إظيارين 

 :عمى النحك اآلتيالنتيجة، ك 
 .اع يدٌؿ عمى معنى في متبكعو مطمقن إنو تاب المقدِّمة الكبرى)ظاهرة(:
                                      

 . ٕٔ: ِ) المجمس المكفى األربعيف(:  أمالي ابف الٌشجرٌم، (ُ
 .َٖٓ:  ِ(أمالي ابف الحاجب، )اإلمالء السابع(: ِ

ٌرتبط بالخطاب •
 .الطبٌعً

ٌكون مضمًرا، أو •
 .ظاهًرا

االستدالل 
 ًّ  الحجاج

 

 أنواع االستدالل•

 .ٌرتبط بالمنطق•

ا، أو • ًٌّ ٌكون تقهقر
ٌّا  .تدرٌج

 ًّ  االستدالل البرهان
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 كىك العمـ في متبكعو. النتيجة:
لٌشجي: الٌشجي: الحزيف الميمكـ، كا": ق(ِْٓ)تكنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ  

 ماإلساغة، فيك: شجي، كالعميد: الذالحمؽ، فمنع مف  يالغٌصاف، ككٌؿ ما اعترض ف
 معنى مفعكؿ، يى أف يعمد، أم: يسند، فيك فعيؿ ففدحو المرض حٌتى احتاج إل

: ىك سٌيدىـ، فعيؿ ف معنى فاعؿ، مف قكلؾ: عمدت الشيء: إذا جعمت  يكعميد القـك
 . (ُ) "الو عمادن 

ًمرى  في ىذا القكؿ  كىي: فعيؿ في معنى مفعكؿ، الضمير، كاكتفى بالنتيجة،  أيضي
 كفعيؿ في معنى فاعؿ، كييسٌمى ىذا النكع بػ: االستدالؿ التقيقرٌم. 

ٌف ارتكاز الحجاج عمى:  ة ال "كا  ا ظاىرة، تككف دائمن المغة الطبيعٌية تجعؿ الحيجِّ
رة، كىك ما يجعؿ العالقات الحجاجٌية تخضع لشركط سياقٌية، كليس ا مضمبؿ أحيانن 

 .(ِ) "ىك الحاؿ في المنطؽ الصكرمٌ لشركط الصدؽ كما 
 يتضح أف االستدالؿ عمى قسميف، ىما:

 :االستدالؿ الطبيعٌي، كىك: الحجاج، كيرتبط بالخطاب. األول 
 :كيمكف  ،(ّ)االستدالؿ الصكرٌم، كىك البرىاف، كيرتبط بالمنطؽ الثاني

 الترميز لذلؾ بالمخطط اآلتي:
 

                                      

 .ِْٕ: ُأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الثالث، كاألربعكف(: ( ُ
 .     ُُٔالمغة، كالمنطؽ: (ِ
، كمحاكالت في  ّٗػ ِٗنظر: البعد التداكلي لمنسؽ الحكارم في القرآف الكريـ، )بحث(: ي (ّ

 .ِّٕ، ك مصطمح الحجاج بكاعثو، كتقنياتو، )بحث(: َُْتحميؿ الخطاب: 
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نٌ فترابط األقكاؿ ال يستند إلى قٌكة "  ترابط حجاجٌي؛  ما ىكاالستدالؿ المنطقٌي، كا 

كتفرض ربطو نية المغة بصفتو عالقات تكٌجو القكؿ دكف أخرل، ألنو مسٌجؿ في أب
الحجاج في المغة، ىك: بياف ما يتضٌمنو القكؿ مف قٌكة  دكف آخر، فمكضكع بقكؿو 

محظة التي ا ال ينفصؿ عف معناه يجعؿ المتكٌمـ، في الا أساسين حجاجٌية تمٌثؿ مككنن 
كىذا التكجيو ىك الذم يشٌرع لمبحث في  يتكٌمـ فييا، يكجو قكلو كجية حجاجٌية ما،

الترابطات الحجاجٌية الممكنة بما أف مسكغاتيا مكجكدة في المبنية المغكٌية لألقكاؿ، 
كليست رىينة المحتكل لمقكؿ، كال رىينة أٌم بنية استداللٌية صناعٌية مف خارج نظاـ 

ف زنى، ): (ِ)قكلو عميو السالـ" ، نحك: (ُ)"المغة مف قاؿ الإلو إال اهلل دخؿ الجنة، كا 

                                      

نظرية الحجاج في المغة، بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك  (ُ
:  .  ِّٓإلى اليـك

 ينظر:  (ِ
 .   87: 12:البخاري صحٌح شرح فً الدراري الكواكب

 االستدالل

االستدالل 
 الصوري

 البرهان

االستدالل 
 الطبٌعً

 الحجاج

 غاٌته االقناع

 المنطق  الخطاب 
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ف سرؽ(، كلك لـ يكف في الكالـ الكاك؛ لكاف الزنى شرطن  ا في دخكؿ الجنة، كلكف كا 
ف ف سرؽ لـ يمنعو ذلؾ مف  الكاك حٌصنت المعنى، أم: كا   . (ُ) "الدخكؿزنى، كا 

ى آلو كسٌمـ ػػ الذم ذكره اإلماـ ، كعمػػ قكؿ الٌرسكؿ ػػ صٌمى اهلل عميو
 :عمى النحك اآلتيكف مف مقدمتيف، كنتيجة، ك يتك ق(ُٖٓ)تالسُّييميٌ 

 مف قاؿ الإلو إال اهلل دخؿ الجنة. المقدِّمة الكبرى:
ف سرؽ. المقدِّمة الصغرى: ف زنى، كا   كا 

 الكاك حصنت المعنى في الدخكؿ إلى الجنة.  النتيجة:
المخاًطب مف قكؿ يكتسي  مويتضٌمف في ما يقدٌ الحيٌجة عنصره استداللي 

ٌجة، سكاء أكاف ذلؾ عف طريؽ  ةالصبغة الحجاجيٌ  عف طريؽ سياقو، كتحقيؽ الحي
الٌسحاب، كالحماـ، كالنخؿ، كالٌشجر، كما " ، نحك:(ِ)المفظ، أـ القكؿ، أـ الخطاب

نٌ أشبييٌف مما كقع الفرؽ بينو، كبيف كاحده بتاء التأنيث، فميست بجمكع حقي ما قية، كا 

 نىٍخؿو  أىٍعجازي چىٌف أسماء؛ لمجمع، فمذلؾ يجكز فييا التذكير، كالتأنيث، كقكلو: 

 .(ٓ) "(ْ)  چخاًكيىةو  نىٍخؿو  أىٍعجازي چك ،(ّ) چميٍنقىًعرو 

 ، متككف مف:ق(ِْٓ)تاالستدالؿ في قكؿ ابف الٌشجرمٌ 
 كىي: ىٌف أسماء؛ لمجمع. مقدِّمة كبرى،

 كىي: ليست بجمكع حقيقية. مقدمة صغرى،
 يجكز فييا التذكير، كالتأنيث. النتيجة:

                                      

 .ٕٗ:أمالي السُّييميٌ   (ُ
 .ِٕ، كآليات اشتغالو، )بحث(:ينظر: االستدالؿ الحجاجٌي التداكليٌ  (ِ
 . َِسكرة القمر: اآلية: (ّ
 . ٕكرة الحاقة: اآلية: س (ْ
 .ْٕ: ِمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الثالث، ك الثالثكف(:أ (ٓ
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ستداللٌية التي ينطكم عمييا الخطاب الطبيعي في جكىرىا تقنٌيات فاآلليات اال" 
 .(ُ)"حجاجٌية جدلٌية

ـى  إلى قسميف:  االستدالؿ يراد بو: االستنتاج، كقيًس
ف أخرل مف دكف تكسط كىك: التكسط بيف قضيةو م األول: االستدالل المباشر،

قضايا أيخر، فال يحتاج المخاًطب فيو إلى أكثر مف قضيةو، كتيسٌمى القضية األكلى: 
بػ )المقدِّمة(، كالثٌانية: بػ )الٌنتيجة(، كفيو يدرس المنطؽ: الٌصحة، كالفساد،  كالبد مف 

دالال دِّمة استكجكد قكاعد تيتىٍخذ معيارنا؛ لمحكـ؛ إذا كاف االستدالؿ نتيجة مف مق
ا، أك  ، كىك ماييسٌمى بػ: )التقابؿ بيف القضايا(، كىك عمى أربعة امخطكءن صحيحن
 أقساـ، ىي:

 : (ّ)ق(ّْٓ)ت، نحك قكؿ المتنبي(ِ)القضايا المتناقضةأـ 
ّن كثيرَ  فإّن قميلَ   الحّب بالجهل فاسد الحّب بالعقل صالح                   وا 

ا عف طريؽ القضايا متناقضة في قكؿ المتنبي،  نجد االستدالؿ المباشر كاضحن
فيك يعرض آراء متناقضة عف طريؽ عرض الحجج تدكر في مسألة كاحدة، كىي: 
، فيك ينتفع بيذا الحٌب؛ ألٌنو يككف  )الحٌب(، فيذكر أف الحٌب القميؿ بالعقؿ صالحه

قناع المخاطىب إٌف ؛ الرؿ المباشا مف العقؿ، كىذه نتيجة نخرج بيا مف االستدالنابعن 
ف كا  .ف قميال، كليس قكيا إال أنو نافعه الحٌب، كا 

ٌف كثير الحٌب بالجيؿ )  ني المتعارض مع القكؿ األكؿ، ىك:أما القكؿ الثا كا 
، كبالعقؿ صالح تناقض: بالجيؿ فاسد، كىذا فاسد(، فكثير الحٌب تناقض: قميؿ الحبٌ 

                                      

 .ِِٔاالستدالؿ في خطاب الجرجانٌي، )بحث(: لياتآ (ُ
 .َِينظر: االستقراء، كالمنيج العممي: ِ) 
 .ِْٓ: ّ، ك أمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الثاني، كالثمانكف(:ُِّديكاف المتبي:  ّ)
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مع الجيؿ ،  االستدالؿ المباشر في القكؿ الثاني يقكدنا إلى نتيجة، كىي: الحبٌ 
 مضر، كليس نافع. 

، نجد الٌتقابؿ بيف القضايا مف نكع الٌتضاد مكجكدنا في قكؿ (ُ)القضايا المتٌضادة-ب
 : (ِ)في أماليو، نحك ق(ِْٓ)تعندما  ذكره ابف الٌشجرمٌ  ق(ّْٓ)تالمتنبي

 ولو كان الّنساء كمن فقدنا                      لفّضمت الّنساء عمى الرجال" 
 "التأنيث السم الشمس عيب                  وما التذكير فخر لمهاللوما 

 

 نجد لظاىرة التضاد أىمية كبيرة في االستدالؿ المباشر، كىك عمى الٌنحك اآلتي:
 

 الٌنساء     ًضٌدىا      الرجاؿ        
 استدالؿ مباشر يمثؿ القضايا المتضادة.   التأنيث    ًضٌدىا     التذكير     

 عيب      ًضٌدىا       فخر
 

مٌما جمع فيو بيف الٌصنعة، كحسف المعنى، كىك مف شكارد بدائعو، "كنحك:  
 قكلو:

 أزورهم وسواد الميل يشفع لي              وأنثني وبياض الّصبح يغري بي
، (ّ) "قابؿ أزكرىـ بأنثني، كسكاد الميؿ ببياض الٌصبح، كيشفع لي بيغرم بي

 المتضادة فنجد: كىذا يمثؿ القضايا
 أزكرىـ          ًضٌدىا          أنثني
 سكاد           ًضٌدىا          بياض

                                      

 .َِينظر: االستقراء، كالمنيج العممي:  ُ)
 .ِِْ: ّالثاني، كالثمانكف(:، كأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس ِٕٔديكاف المتنبي:ِ) 
 .ِِْ:  ّ، كأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الثاني، كالثمانكف(:ْْٖديكاف المتنبي: ّ) 
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 الميؿ          ًضٌدىا           الٌصبح  
 يشفع لي      ًضٌدىا           يغرم بي

 

إٌف في االسـ العمـ ": ق(ُٖٓ)تالقضايا المتداخمة، نحك قكؿ اإلماـ السُّييميٌ  ج ــ
، كرقاًش؛ كذلؾ أٌنيـ يشيركف المؤنث  خاصٌية تمنع مف التنكيف، كىي في قكليـ: حذاـً

بيذه األسماء إلى أنيف محبكبات، ككٌؿ محبكب مقٌرب إلى النفس مضاؼ إليو، كترؾ 
الٌتي ىي أخت الياء، كأف  لمعنى، أال ترل كيؼ خصكه بالكسرةالتنكيف ييشعر بيذا ا

مكجكد في زماننا؛ ألٌف البدكٌيات ييسٌميف شكًؿ،  المتكمـ يريد إضافتيا إلى نفسو، كىذا
كشمًس، كنحك ذلؾ، كالحضريات: مينيًة، كعزيزًة، يكسرٌف أكاخر ىذه األسماء، كما 

، كرقاًش؛ إشعار باإلضافة إلى النفس مف غير الياء     ، (ُ) "فعمت العرب في حذاـً
 يتككف مف قضايا متداخمة تؤدم إلى نتيجة كاحدة، ككما يأتي:ك 

كترؾ التنكيف  كٌؿ محبكب مقٌرب إلى النفس مضاؼ إليو، المقدِّمة الكبرى:
 .ييشعر بيذا المعنى

 إٌف في االسـ العمـ المؤنث خاصٌية تمنع مف التنكيف. المقدِّمة الصغرى:
 إشعار باإلضافة إلى النفس مف غير الياء. النتيجة:

المفرد يطمؽ ": ق(ْٔٔ)ت، نحك قكؿ ابف الحاجب(ِ)القضايا الداخمة تحت التضاددــ 
: المفرد ضد المركب، (الكممة لفظ كضع؛ لمعنى مفرد)باعتبارات ثالثة في قكلنا: 

فقكلنا:  لفظ كضع؛ لمعنى  ،اؼ، كالمفرد ضد المثنى، كالمجمكعكالمفرد ضد المض
، المراد بو ىينا ضد المركب، كالمراد بالمركب كممتاف فصاعدا أسندت إحداىما مفرد

إلى األخرل إسنادا يفيد المخاطب ما لـ يكف عنده في ظف المتكمـ، فإذا كرد عمى 

                                      

 . ِّ: أمالي السُّييميٌ  ُ)
 .َِينظر: االستقراء، كالمنيج العممي: ِ) 
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قكلنا: مفرد، قاـ، كشبيو، فإنو لفظة تدٌؿ عمى معنى مركب، كىك: الحدث، كالزماف، 
لة عمى التركيب، فقد بطؿ حد الكممة، فجكابو فصار بمثابة قكلؾ: قاـ زيد، في الدال

المفرد المراد بو ىينا ضد المركب، كقد فسرنا المركب، فعمى  ما قيدنا بو قكلنا: إفٌ 
داخمة في الحد، ككذلؾ: غالـ زيد، ككذلؾ: بعمبؾ، ككذلؾ: الزيداف،  (قاـ)ىذا 

 .(ُ) "كالزيدكف، كما أشبو ذلؾ
المذككر في أعاله،  في الٌنٌص  فعالن  ةن مكجكد ضايا الداخمة تحت الٌتضادالق نجد

 كىذه القضايا ىي:
 

 المفرد    ضده    المركب           
 النتيجة: الكممة لفظ كضع؛ لمعنى مفرد.                   المفرد    ضده   المضاؼ           

 المفرد   ضده   المثنى، كالمجمكع                                                                   
 

 إٌف المحاٌج  يمجأ في أكثر األحياف إلى المسالؾ الحجاجٌية  الضاغطة مف مثؿ: 
 التراكـ، كىك: تعاقب األدلة؛ لمحاصرة الخصـ .  .ٔ
 نتياء باألقكل .عؼ، كاالاالبتداء مف الدليؿ األض التدٌرج، كىك: .ٕ
ة( .ٖ ، كيمكف الترميز لذلؾ (ِ)التكرار، كىك: اإلعادة بالمرادؼ؛ لتعزيز الحيجَّ

 بالمخطط اآلتي:
 

                                      

 .َٗٔ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمالء الخامس كالتسعكف(:  ُ)
 .   ُّٓػػ ُّْمعنى:  تحميؿ الخطاب، كتجاكز ال  (ِ
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 الثاني: االستدالل غير المباشر:
ما، أك  ىذا النكع  يتـ فيو استدالؿ قضية مف قضيتيف، أك أكثر؛ إلثبات قضيةو 

ذا أكثر مف  نتيجة ما، فإذا تتككف مف قضيتيف سيًمٌي بػ: )االستدالؿ القياسي(، كا 
قضيتيف سيًمٌي بػ: )االستقراء(، كتيسٌمى القضايا الٌتي يستدؿ منيا بػ)المقٌدمات(، 

 .(ُ)كالقضايا المستدلة ب: )النتيجة(
ٌف الحجاج، عمى اال يى نً إٌف الحجاج عند أرسطك بي  كالجدؿ، كاالستدالؿ ستدالؿ، كا 

، كأشكاؿ االستدالؿ عند أرسطك ثالثة، (ِ)عنده مسميات؛ لمدلكؿ كاحد، كىك: الحجاج
ٌف ، (ّ)ىي: القياس، كاالستقراء، كالمثاؿ  تسعى إلى جاج طاقة كامنة في الٌنٌص الح"كا 

قناع المتمقي؛ إذ الغاية منو ترسيخ المفاىيـ، فترسك حقيقة يدرؾ عبرىا أف الحجاج ا
ا يدكر منحسر في حقؿ البرىاف المنطقٌي، بؿ ىك خطاب ليس استدالال تعميميِّ  ىينا

                                      

 .َِينظر: االستقراء، كالمنيج العممي:   ُ)
 . ُٓينظر: الحجاج في كتاب البياف، كالتبيف، )أطركحة دكتكراه(:   (ِ
ينظر: القياس الحجاج عند أرسطك بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف  (ّ

 .   َُُػػََُأرسطك إلى اليكـ: 

المسالك 
ٌّة  الحجاج
 الضاغطة

اإلعادة ) التكرار
بالمرادف؛ لتعزٌز 

 (الُحجج

التدّرج فً عرض 
 الُحجج

تعاقب )التراكم
 (األدلة
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عرض ألنكاع آليات االستدالؿ غير  يأتي، كفيما (ُ) "ينشط في إطار عممٌية تكاصمٌية
 المباشر:
 

 أوال: آلية االستدالل بالقياس:
، اكًقياسن ا، غيره، كعمى غيره، أقيسيوي قىٍيسن كقست الشيء ب" (:ّّٗ)تىرمٌ قاؿ الجك 

، إذا قدَّرتىو عمى مثالو، كف قيس "، ك(ِ)"اكقياسن  ا،يو لغة أخرل: قستو أقكسو قكسن فاٍنقاسى
في المغة يدٌؿ عمى: المساكاة، ، فيك (ّ)"قست الشيء بالشيء: قدرتو عمى مثالو

 .(ٓ)"بو ًبالذِّرىاًع، أىم: قىدٍَّرتيو ًقٍستي الثٍَّكبى "، نىحك: (ْ)كتقدير الشيء بغيره
فو أبك ىالؿ العسكرمٌ  حمؿ الشَّيء عمى الشَّيء في بعض أىحكامو؛ "، باٌنو: عرَّ

جراء حكمو عميًو؛ لشبو بينيما عند  لكجو، كقيؿ: حمؿ الشَّيء عمى الشٍَّيء، كا 
ىذه المفظة في مكاضع مف كتابو، فتارة  ق(َُٖ)تكقد استعمؿ سيبكيو ،(ٔ)"الحاًمؿ

اس لو أىمية عند ابف كالقي، (ٖ)"كىك القياس"، كتارة يقكؿ: (ٕ)يقكؿ: )كىك أقيس(
مسألة كاحدة مف القياس، أنبؿ، كأنبو مف كتاب لغة عند  فٌ إ" :إذ قاؿ ق(ِّٗ)تجني

 .(ٗ)"عيكف الناس

                                      

 .ٕكاالحتجاج بأقكاؿ سيبكيو في كتب عمكـ القرآف كتاب البرىاف لمزركشٌي: الحجاج،  (ُ
 .  ٕٔٗ:  ّالصحاح تاج المغة، كصحاح العربية: (ِ
 .    َِّ: ُالمجمس التاسع، كالعشركف(:أمالي ابف الٌشجرٌم، )  (ّ
 .    ٓ: ْ،  شرح الكككب المنير: ُُٗينظر: الرَّد عمى المنطقييف:  (ْ
 .ُِٕ: ّالركضة: شرح مختصر  (ٓ
 .ٖٕ:الفركؽ المغكٌية (ٔ
 .    ّٗ: ْك  ،ِٔ: ْ، ك ُِْ: ِينظر: الكتاب:   (ٕ
 .    ُّْ: ْ، ك ِِْ:ّ، كِٖ:ِ، كُِ: ِ، كّْٔ: ُينظر: الكتاب:  (ٖ
 .  َٗ: ِالخصائص:    (ٗ
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، يدٌؿ عمى ذكر  القياس في االصطالح: مصدره مشتؽ مف الفعؿ قاس، يىقيسي
لـ يسمع ذلؾ المخاًطب مفردة، أك تركيب عمى مثاؿ مف مثؿ كالـ العرب، كلك 
أف "ىك: ، (ُ)منيـ، كربما  لـ يكف ذلؾ مستعمال، كلكنو يجرم عمى قياس كالميـ

ٍكًموً  ـى لمٌشيء عمى نظيره المشارؾ لو في عمتو المكجبة؛ ًلحي إثباتي حكـً "أم: ، (ِ) "ييٍحكى
؛ الشتراكيما في عٌمًة الحكـً عند المثبتً  ىك: ردُّ فرعو ك  ،(ّ)"حكـً معمكـو في معمكـو آخرى

؛ لعمة جامعة بينيمافرعو إل القياس في المغة "كعيرَّؼ عند البالغيف بأٌنو: ، (ْ)ى أصؿو
عبارة عف برىاف منطقي  ينطمؽ أحيانا مف مقدِّمة ، كعيرِّؼ بأنو (ٓ)"التمثيؿ، كالتشبيو

كبرل، ثيـٌ مقدِّمة صغرل فخاتمة، كقد تحذؼ إحدل المقدِّمتيف، أك الخاتمة؛ إذا كانت 
قىد ييسمَّى ما يجرم بٍيف اٍثنىيف مف "ك ،(ٔ)ميـأٌف الترتيب اضحة، فضال عف ذلؾ ك 

المناظرة قياسنا، كىك مٍأخكذه مف قىايىستو قياسنا، كقىد يسمَّى ىذا اٍلقيىاس نظرنا مجازنا؛ 
قىد يسمَّى اجتيادنا؛ أًلفَّ ذلؾى طريقو فسمِّي بو:  أًلىنَّو مٍف طريؽ النَّظر يدرؾ، كى

لحاؽ أمر غير منصكصو عمى حكمو، بأمرو آخر منصكص إكعيرِّؼ بأنو: ، (ٕ)"مجازنا
منصكص عميو، كيراد بو، قياس استعماالت لغكٌية جديدة، كلـ تكف مسمكعة، 

 .  (ٖ)كمعركفة عمى استعمالت مسمكعة
 

                                      

 .    ُٕٓينظر: منطؽ العرب في عمـك المساف:  (ُ
 .   ٗ: ْالفصكؿ في األصكؿ: (ِ
 .  ُٕٓ، كينظر: الكميات: ُِٕٓ: ٔاإلبياج في شرح المنياج:  (ّ
 .    ٔ: ِينظر: البرىاف في  أصكؿ الفقو: (ْ
 .    ٕٔالبرىاف في كجكه البياف:  (ٓ
 .     ْٓقناعية كآليات الحجاج في خطب عمي بف أبي طالب)رسالة ماجستير(: االينظر:   (ٔ
 .    ِٕٔ: ّكشؼ االسرار شرح  أيصكؿ البرذكني:  (ٕ
 .ُٕٔالمسانيات المجاؿ، كالكظيفة، كالمنيج:ينظر:  (ٖ
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 أقسام القياس، وأركانه:
 ، يمكف الترميز ليا بالمخطط اآلتي:(ُ)القياس في العربية قيًسـ إلى أربعة أقساـ

 
 

 ، فيمكف الترميز ليا  بالمخطط اآلتي:(ِ)أركاف القياسأما
 

                                      

 .        ٖٓاالقتراح في أصكؿ الٌنحك: ينظر: (ُ
، المنطؽ اليكناني، كالقياس ّٗ، كتمخيص األصكؿ:َُٗػُٖ:المصدر نفسو ينظر: (ِ

 .        َِِاألصكلي، )بحث(: 

أقسام 
 القياس

ـ حمل 1
فرع على 

 .أصل

ـ حمل 2
أصل على 

 .فرع

ـ حمل ضد 4
 .على ضد

ـ حمل 3
نظير على 

 .نظير
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 وظيفة القياس المنطقي: 
ييعٌد القياس استدالال غير مباشر؛ ألٌنو القياس يرمي إلى تقديـ قضية جديدة عف 

عند  ،(ُ)طريؽ مالحظة شمكؿ حكـ قضية ما؛ لقضية أخرل ال يكجد فييا ىذا الحكـ
 ،(ِ)المناطقة يفيد العمـ بالتصديقات، فال يعمـ شيء مف التصديقات إاٌل عف طريقوً 

ٌنو مف أىـ ركائز الخطاب الحجاجٌي؛ ألنو القكؿ العاـ الذم يؤدم إلى اثبات قضية  كا 
ٌف صالحيتو ال تتحدد إاٌل عندما يقترف  جزئية، فيتككف مف: مقٌدمتيف، كنتيجة، كا 

 لغاية ذلؾ استفادة المخاطىب مف داللة سمككٌية معينة ينبغي أفبالمجاؿ التداكلٌي، كا
خطاب متكٌكف مف ثالثة ممفكظات )قضايا( بسيطة، " : فعؿي  ، فالقياس ىك(ّ)يتقيد بيا

                                      

 .    ُُُينظر: ضكابط المعرفة، كأصكؿ االستدالؿ، كالمناظرة:  (ُ
 .   ِْٖػ ِْٔك ،ٖٖينظر: الرَّد عمى المنطقييف: (ِ
، كالتمكينات الحجاجٌية َِّالحجاجٌية في القصص القرآف، )أطركحة دكتكراه(:  الساللـ ينظر:(ّ

 . َُّفي مقاالت البشير اإلبراىيمي، )أطركحة دكتكراه(:

 أركان القياس

ـاألصل،     1  
:  وهو

المقيس 
عليه، 

 المنطوق به

ـالفرع، 2
:  وهو

المقيس، 
المسكوت 

 .عنه

 .ـ الحكم3

ـ العلة 4
 .الجامعة
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 ٕٔٚ 

حدل ىذه القضايا أٌم النتيجة ييستدٌؿ عمييا بالقضيتيف اآلخرييف، أٌم: المقدِّمات،  كا 
ا مع النتيجة، ا مشتركن و مع األخرل، كلفظن ا تشترؾ فيكتتضٌمف كمتا المقدِّمتيف لفظن 

 . (ُ)"فالحجاج قياس، كالقياس صحيح
االنتقاؿ مما ىك مسمـ بو "إٌف كظيفتو المنطقٌية في الخطابات الحجاحٌية، ىي: 

 ،(ِ)"عند المخاًطب، أم: المقدِّمة الكبرل إلى ما ىك مشكؿ، أم: إلى النتيجة
ٌف القاعدة الٌنحكٌية  تيعدُّ حكما مف أحكاـ القياس ينبغي أف يخضع ليا كؿُّ  كالسيٌما، كا 

ٌف الحجج الٌنحكٌية نكعاف: (ّ)األمثمة منيا ما يككف في كضع قاعدة نحكٌية، أك "، كا 
ًكـ نحكٌم، كمنيا ما يككف في تفسير ظاىرة نحكٌية فالٌحجج الٌنحكٌية  ،(ْ)"استنباط حي

 ، كيمكف الترميز ليما بالمخطط اآلتي:(ٓ)ٌيةنقمٌية، كعقم
 

 
 

يقـك الحجاج العقمي عمى تشبيو لظاىرة لغكٌية بظاىرة أخرل ليا حكـ معيف؛ "ك
ال يعنكف بالقياس ":ق(ْٔٔ)ت ؛ لذا قاؿ ابف الحاجب(ٔ)"ليثبت لألكلى حكـ الثانية

                                      

 .     ْٓالحجاج كريستياف: (ُ
 .   َُٕالٌنٌص، كالخطاب، كاإلتصاؿ:  (ِ
 .    ٖٔالعربي:  ينظر: في أصكؿ الٌنحك (ّ
 . ُِالحجج الٌنحكٌية حٌتى نياٌية القرف الثالث اليجرٌم: (ْ
 . َُينظر:  المصدر نفسو:  (ٓ
 .     َُِفي أصكؿ الٌنحك العربي:  (ٔ

ٌّة  :أنواع الحجج الّنحو

ٌّة، أو استنباط حكم نحويّ   .أـ وضع قاعدة نحو

ٌّة   ب ـ تفسٌر ظاهرة نحو
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 ٕٔٛ 

نٌ  ر    باعتباما أرادكا القياس العقمي العقمي المكجب الذم يستحيؿ خالفو، كا 
 ، (ُ)" االستحساف

كال يتحقؽ الحجاج في الٌنحك العربي، كالصرؼ إاٌل بتكٌفر ركنيف أساسيف، ىما: 
 .(ِ)الٌسماع، كالقياس، فال يككف أٌم حجاج دكنيما في الٌنحك

 : (ّ) ىػ(ُٖٗ)تقاؿ الكسائيٌ 
 عمم يْنَتفعِإنََّما النَّْحو ِقَياس يتبع                            َوِبه ِفي كل 

 

 :  كقاؿ 
ذا َما أْبصر النَّْحو َفتى                          مر ِفي اْلمنطق مرا فاتسع  َواِ 

القياس ىك: النتيجة الطبيعية؛ لفرز كالـ العرب في أحكاـ، كقكانيف يقاس "ك
مف غير سماع لمشكاىد، كىذا عمييا في تكليد الكممات، كالٌتراكيب العربٌية الصحيحة 

ٌف أكؿ أشكاؿ القياس، ىك: القياس عمى القكاعد، كىذا الشكؿ ىك عماد الٌنحك أيعني 
 ستعانة باألمثمة التكضيحٌية .رىح القكاعد؛ لييقاس عمييا مع االالتعميمٌي، ففية تيش

لكٌف أىمية القياس في العربٌية ليست في ىذا الشكؿ، بؿ في قياـ القياس بمؿء 
حاطة الٌنح بقاء الفراغات السماعٌية، كا  ك، كالصرؼ بالتفسيرات الكمٌية، كالجزئٌية، كا 

 .(ْ) "الباب مفتكحا أماـ الحجاج المناسب؛ لطبيعة الٌنحك، كالصرؼ
ا في أماليو، ا، كيظير ذلؾ جمين في قياسًو بصريِّ  ق(ِْٓ)تكاف ابف الٌشجرمٌ 

، ق(َُٕ)تفيذكر آراء شيخي المدرسة البصرٌية: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
                                      

 .      ّّٖ:  ِأمالي ابف الحاجب: (ُ
،   ِٓقناعٌية، كآليات الحجاج في خطب عمي بف أبي طالب، )رسالة ماجستير(: ينظر: اال  (ِ

 .   ُُِكالحجاج في الٌدرس الٌنحكٌم، )بحث(:
 .   ُْٔ: ِبغية الكعاة في طبقات المغكييف، كالٌنحاة:  (ّ
  . ُِّالحجاج في الٌدرس الٌنحكٌم، )بحث(:   (ْ
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 ٕٜٔ 

كقاؿ الخميؿ بف أحمد: أصؿ إاله: كاله، مف: الكلو، "، نحك: ق(َُٖ)تكسيبكيو
كشاح، ككعاء: إشاح،  ياك؛ النكسارىا ىمزة، كما قالكا فالك  كالكلو: الحيرة، فأبدلكا

عاء، ثيـٌ أدخمكا عميو األلؼ، كالالـ؛ لمتعريؼ، فقالكا: اإلاله، ثيـٌ حذفكا ىمزتو بعد  كا 
كاف، فأسكنكا فصار: الاله، فاجتمع فيو مثالف متحرٌ  إلقاء حركتيا عمى الـ التعريؼ،

الثاني، كفٌخمكا المو، فقالكا: اهلل، فكأٌف معناه عمى ىذا المذىب  ياألكؿ، كأدغمكه ف
 .(ُ)"أف يككف الكلو مف العباد إليو جٌمت عظمتو

، ق(َُٕ)تيستد بآراء الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ق(ِْٓ)تابف الٌشجرم
قناع المخاطىب، كاستمالتو؛ لذا ا؛ ألٌنيا األفصح، كاألقكل في ق(َُٖ)تكيوكسيب

متياز، فنجده يذكر الكثير مف العبارات التي تدٌؿ اا با حجاجيِّ ا تعميمين تمثؿ أماليو درسن 
 نحك:  ،، أك صرفي  نحكم   قاعدة نحكٌية، أك استباط حكـو  عمى القياس؛ إلثبات

الكاحد، كما  يالجياد؛ لتحٌركيا ف يالكاك فاد، ككاف القياس أف تصٌح الجياد: جمع جك "
مما شٌذ إعاللو كشذكذ التصحيح  طكيؿ، كلكنو يتحٌركيا فالٌطكاؿ؛ ل يصٌحت الكاك ف

 .(ِ)"القكد، كاالستحكاذ، كنحكىما يف
 القياس في قكلو يتككف مف: 

 لكنو مما شٌذ إعاللو.  المقدِّمة الكبرى:
 الجياد. يكاف القياس أف تصٌح الكاك ف المقدِّمة الصغرى:

 قمب الكاك ياء، القياس شاذ في لفظة الجياد. النتيجة:
نجد المخاًطب جمع بيف مقدِّمتيف متضاربيتيف ربط بينيما الرابط: )لكف(، 
المقدِّمة الصغرل: القياس في الجياد، أف تصح الكاك، كسبب ذلؾ؛ لتحركيا في 

 الكاحد.

                                      

 .  ُٖٗ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، ) المجمس السابع، كاألربعكف(:  (ُ
 .   ٖٓ: ُ، )المجمس التاسع(: المصدر نفسو  (ِ
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 ٕٕٓ 

لفظة الجياد شٌذ إعالليا، فقمبت الكاك إلى ياء؛ لذا القياس  أما المقدِّمة الكبرل:
 ا. ييعٌد شاذن 
ألنو يستطيع أف  تغني المتكمـ عف سماع كٌؿ ما يقكلو العرب؛" فائدة القياس:  

ا قياس الكممات عمى سماء الفاعميف، كالمصادر، كنحكىا متبعن أيصكغ المضارع، ك 
عمكما ىك: كجكد ما يقاس عميو في تمؾ  الشيء الذم يقرره القياس"، ك(ُ) "نظائرىا

 .(ِ) "المقٌدمات، ثيَـّ مقيس عمى ذلؾ، كىك النتيجة
 نستطيع الترميز ليا بالمخطط اآلتي: متعددةيتضح أف لمقياس كظائؼ 

 

                                      

 .      ِِّالشاىد ك أيصكؿ الٌنحك في كتاب سيبكيو:   (ُ
 .   ٕٔالعربي: في أصكؿ الٌنحك   (ِ
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 ستقراء:ثانيا: آلية االستدالل باال
عند المناطقة  ك ، (ُ)"التتٌبع مف استقريت الشيء، إذا تتبعتو"عرِّؼ في المغة بأٌنو:    
  قكؿه مؤلؼ مف قضايا تشتمؿ عمى الحكـ عمى الجزئيات؛ إلثبات الحكـ " ىك:
الحكـ عمى كمي  بكجكده في أكثر "ىػ(، بأنو: ُٖٔفو الجرجاني)تكعرَّ ، (ِ)"الكٌمي

نٌ  ما قاؿ: في أكثر جزئياتو؛ ألف الحكـ لك كاف في جميع جزئياتو لـ يكف جزئياتو، كا 

                                      

 .    ُِٕ: ُكشاؼ اصطالحات الفنكف:مكسكعة  (ُ
 .    ُِٕ: ُلمصدر نفسو:ا (ِ

فوائد 
 القياس

يرمي إلى تقديم 
 .قضية جديدة

يفيد العلم 
 بالتصديقات

تغني المتكلم عن 
سماع كل ما يقوله 

 العرب

القياس بملء 
الفراغات 

السماعّية، وإحاطة 
الّنحو، والصرف 

بالتفسيرات الكلّية، 
 والجزئّية،

االنتقال مما هو 
مسلم به عند 

 المخاِطب

من أهم ركائز 
 الخطاب الحجاجي
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ا، كيسٌمى ىذا: استقراء؛ ألف مقدِّماتو ال تحصؿ إال بتتبع   استقراءن، بؿ قياسنا مقسمن
يشمميا  يا، أك بعضيا؛ لمكصكؿ إلى حكـ عاـٌ تتُّبع الجزئيات كمٌ "كىك: ، (ُ)"الجزئيات

ٌمي الذم يدخؿ جميعا، أك ىك انتقاؿ الفكر مف الحكـ عمى الجزئي إلى الحكـ عمى الكٌ 
، حتى يٌ تتصفح جزئيات كثيرة داخمة تحت معنى كمٌ أف "كيراد بو:  ،(ِ)"الجزئي تحتو

ٌف أكؿ عالـ ،  ك (ّ)"ا في تمؾ الجزئيات حكمت عمى ذلؾ الكمي بوإذا كجدت حكمن  ا 
، كاالستقراء يمثؿ: أحد (ْ)نحكٌم أطمؽ كممة استقراء في المغة العربية، ىك ابف السراج

، كىذا يؤدم ةاالستدالؿ يتككف مف مقدِّمات، كنتيجة، كالمقدِّمات قد تككف متعدد أنكاع
ا ا صادقن إلى احتماؿ صدؽ النتيجة، كينبغي أف تعبر المقدِّمات في االستقرار تعبيرن 

قيؿ: إٌف اليمزة حرؼ عميؿ، يحذؼ؛ "، نحك: (ٓ)عف الكقائع في العالـ الخارجيٌ 
، كاأللؼ، كالالـ ال الستثقالو تارة، كيبدؿ تارة، كي مٌيف تارة، فيك مكجكد، كمعدـك

يدخالف عمى امرئ، كامرأة، استثقاال؛ لكسرة الـ التعريؼ فييما لك قالكا: االمرؤ، 
 .(ٔ) " كاالمرأة، كلـ يستثقمكا: المرء، كالمرأة

 القكؿ يتٌضمف مقدِّمتيف:
. المقدِّمة الكبرى:  اليمزة حرؼه مكجكد كمعدـك

 إٌف اليمزة حرؼ عميؿ، يحذؼ. المقدِّمة الصغرى:
 الحذؼ يككف؛ بسبب االستثقاؿ. النتيجة:

                                      

أصكؿ التٌفكير الٌداللٌي عند العرب مف المزكـ المنطقي إلى  ، كينظر: ُٖكتاب التعريفات :  (ُ
 .         ََِاالستدالؿ البالغي ص

 .ُٖٖضكابط المعرفة، كأصكؿ االستدالؿ، كالمناظرة :  ِ)
 .         َُٔمعيار العمـ في فف المنطؽ: (ّ
 .        َِّينظر: منطؽ العرب في عمـك المساف:  (ْ

 . ِْػػِّينظر: االستقراء، كالمنيج العممي:  ٓ) 
 .ِٓ: ّأمالي ابف الٌشجرٌم، ) المجمس الثاني، كالسبعكف(:  ٔ)
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، تكصمنا إلى إلى احتماؿ صدؽ النتيجة فعف طريؽ تعدد المقدِّمات الذم يؤدم
نتيجة، كىي حذؼ اليمزة؛ لالستثقاؿ، كىذا ىك االستقراء، فمقدِّماتو ال تؤدم النتيجة 

 إال بتتبع الجزئيات.
 

 :(ُ)واالستقراءالفرق بين القياس، 
إٌف القياس في الٌنحك العربي قائـه عمى استقراء لمٌنصكص، أم إٌف القاعدة، 

اعمـ أف عمـ الٌنحك ىك أف تنحك معرفة كيفية "لذا قيؿ:  ؛(ِ)كتطبيقيا شيءه كاحده 
ا بمقاييس مستنبطة مف استقراء التركيب فيما بيف الكمـ؛ لتأدية أصؿ المعنى مطمقن 

إٌف  ك ،(ْ)"عمـ بمقاييس مستنبطة مف استقراء كالـ العرب"فالقياس:  ،(ّ)"كالـ العرب
نكع مف االستقراء العممي الدقيؽ، كالمستند إلى التجربة "االصكليف أرجعكا القياس إلى 

 راد، فقانكفطٌ قانكف العمية، كاال الحسٌية في تحصيؿ المعارؼ اإلنسانٌية، كالقائمة عمى
مة، كقانكف االطراد يعني: أف العمة الكاحدة إذا كجدت العمٌية يعني: أف لكٌؿ معمكؿ ع

 .(ٓ) "اتحت ظركؼ متشابية انتجت معمكال  متشابين 
 تجاهالطريقاف الجدلياف، يتمثؿ في اال ستقراء، كىماالفرؽ بيف: القياس، كاال"إٌف 

في إقامة القضايا العامة، كاألحكاـ  أستقراء الجدلٌي يمج؛ ذلؾ إٌف االستدالليٌ اال
الكمٌية، أك الممتدة إلى أمثمة جزئٌية، فيك يبدأ سيره مما يحدث في بعض الحاالت إلى 
ٌف اتجاىو مف الخاص إلى العاـ،  ما يثبت عمى كؿِّ الحاالت، أك ينتفي فييا، كا 

                                      

 . ِٓػػِْينظر: االستقراء كالمنيج العممي:  ُ) 
 .      ََُالعربي: ينظر: في أصكؿ الٌنحك (ِ
 . ٕٓمفتاح العمكـ:   (ّ
 . ٕٗاالقتراح في أصكؿ النحك:  (ْ
 .ََِالمنطؽ اليكناني كالقياس األصكلٌي، )بحث(: (ٓ
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، فاتجاىيا ميكبالمقابؿ، فإٌف القياس: عممية استنباطٌية تتكلى تشقيؽ الجزئي مف الك
 .(ُ) "مف العاـ نحك الخاص

إٌف االستدالؿ بشكميو) القياس، كاالستقراء( يمثؿ بنية حجاجٌية  تتكٌكف مف ثالثة 
 ،(ِ)أركاف، ىي: المقٌدمات، كعالقة االستنباط، كالٌنتيجة

ٌف الفرؽ بيف القياس ، كاالستقراء يمكف الترميز لو بالمخطٌ   ط اآلتي:كا 
 

 
 االستدالل بالمثل:ثالثا: آلية 

ف فالنن " المثىؿي في المغة:  ا: صار مثمو، كىالشَّيء بالشَّيء: شبيو، مصدره مثؿ فالى
الشَّيءي الَّذم ييضرىب؛ "، كىك: (ّ)"كبالرجؿ: جعمو مثمىة، كالتَّشديد ًفي ىذيف أشير

ع ، كىك مف الشِّبو، كالمثؿ: مىا جي : المقداري ، لشيءو مثالن فىيجعؿي مثمو، كالمثاؿي ؿ ًمثاالن

                                      

 .     ِٓقناع في المناظرة:بالغة اال (ُ
ينظر: الحجاج عند أرسطك، بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف  (ِ

:  .َُٔأرسطك إلى اليـك
 .    َٖٓ: ِإكماؿ األعالـ بتثميث الكالـ:  (ّ

ٌنبغً أن تكون إحدى مقّدمتً القٌاس فً األقل •
 .ومن ُثّم تكون نتٌجته كلٌة، أو جزئٌة، كلٌة

 .نتٌجته   صادقة دائًما•

النتٌجة لٌس فٌها  شٌئا جدٌدا، إذ الحكم فٌها •
 .متضمن فً المقّدمة الكبرى

 القٌاس

مقدمات االستقراء جزئٌٌة دائًما، ونتٌجته كلٌُة •
 .دائًما

 .نتٌجته احتمالٌة•

 النتٌجة جدٌدة، عما هو مثبت فً المقّدمات •
 االستقراء
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ًمٍنوي أىمثمىةي األىفعاؿ،  ثة أىمثمةو، كى أىم: ًمٍقدىارنا لغيره ييحذل عميو، كالجمع: الميثيؿ، كثالى
[ الَّذم يقدَّر عمى مثمو  .(ُ) "كاألىسماء في باب التَّصريؼ. كالمثىاؿ: القاًلبي ]القالىبي

جزئي آخر،  إثبات حكـ كاحدو في جزأيف؛ لثبكتو في"عيرِّؼ عند المناطقة بأنو: 
 ، ا، كالثاني: أصالن لمعنىن مشترؾ بينيما، كالفقياء يسٌمكنو: قياسنا، كالجزئي األكؿ: فرعن
كالمشترؾ: عمةن، كجامعنا، كما يقاؿ: العالـ مؤلؼ، فيك: حادث كالبيت، يعني: البيت 

كىك الذم تسٌميو ، (ِ)"حادث؛ ألنو مؤلؼ، كىذه العمة مكجكدة في العالـ، فيككف حادثنا
ا، كيسميو المتكممكف: رٌد الغائب إلى الشاىد، كمعناه: أف يكجد حكـ قياسن "فقياء: ال

 كعيرِّؼ بأنو: ، (ّ)"في جزئي معيف كاحد، فينقؿ حكمو إلى جزئي آخر يشابيو بكجو ما
المؤٌلؼ مف قضايا تشتمؿ عمى بياف مشاركة جزئي؛ لجزئي في عٌمة حكـ؛ ليثبت "

 .(ْ)"ذلؾ في ذلؾ  الجزئي
 المؤسس؛ االتصاؿ عمى القائمة الحجج بيف مف ىك ؿ،بالتمثي الستدالؿا"إٌف 

ٌف الغاية مف ذكر المثؿ، ىي: تقكٌية درجة التصديؽ الحجج ، (ٓ)"الكاقع لبنية كا 
بقاعدة، أم: إيضاح القاعدة الٌنحكٌية، أك فكرة، أك أطركحة معمكمة، كالبرىنة عمى 

قناع كيقكم حضكره في الذىف؛ ال ،صحتيا، تقدـ عف طريقيا ما يكضح القكؿ العاـ
المكسكرة: فمف  (إٌما) أقساـ ذكر " : ق(ِْٓ)ت، نحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ (ٔ)المخاطىب

                                      

 . ُِٔػػ ُُٔ: ُُلساف العرب:  (ُ
 .         ٔٔكتاب التعريفات:  (ِ
 .               ُٓٔ: ُمعيار العمـ في فف المنطؽ: (ّ
 .َٕٓ: ُكشاؼ اصطالحات الفنكف: مكسكعة  (ْ
في   ، كينظر: محاكالتُِّ)بحث(:بيرلماف،  يـلحجاج في البالغة الجديدة عند شاتقنيات ا (ٓ

         .ُٗ، كالحجاج التصكرات كالتقنيات)بحث(:ُِِتحميؿ الخطاب :
، كالتمثيؿ ٓٗينظر: عندما نتكاصؿ نغير مقاربة تداكلٌية معرفية آلليات التكاصؿ، كالحجاج: (ٔ

 . ٔ)رسالة ماجستير(: ، الٌنحكٌم في كتاب سيبكيو
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ٌما جعفر، فأنت ف إٌما يتككف لمٌشٌؾ، كقكلؾ: جاءنيا نٌ إ :المكسكرة يمعان  يزيد، كا 
ىذا القكؿ متيٌقف أنو جاءؾ أحدىما، كغير عالـ بو أٌييما ىك، ككذلؾ: لقيت إٌما زيدا، 

ٌما جعفرا.  كا 
ٌما مالؾ: خذ إٌما ثكبن  يككف لمتخيير، كقكلؾ لمف تخٌيره فكالثانى: أنيا ت ا، كا 

بَ  أَنْ  إِّماچا، كمثمو قكلو تعالى: دينارن  ِخذَ  أَنْ  َوإِّما ُتَعذِّ كقكلو:  ،(ُ) چُحْسناً  ِفٌِهمْ  َتت 

ُبُهمْ  إِّماچ ُتوبُ  َوإِّما ٌَُعذِّ ِهمْ  ٌَ ٌْ ًَ  أَنْ  إِّماچ، كقكلو: (ِ) چَعلَ لَ  َنُكونَ  أَنْ  َوإِّما ُتْلِق  َمنْ  أَو 

 . (ْ)((ّ) چأَْلقى

ة الٌنحكٌية في مجمكعة مف األمثمة؛ لتقكي ق(ِْٓ)تٌشجرمٌ ذكر ابف ال ة الحيجَّ
ٌما  يإذا كانت؛ لمشؾ كما في : )جاءنر كسر ىمزة )إما(، التي تيكسى  إٌما زيد، كا 

ٌما جعفرا(؛ فاالجعفر(، ك)لق ختيار مضطرب، كغير كاضح، كىذه يت إٌما زيدا، كا 
ٌما نتيجة قادنا إلييا ذكر األمثمة، كقد تيكسىر إذا كانت؛ لمتخير لقيت )إٌما زيدن  ا، كا 

قناع ة الحجاجٌية؛ الم يمثؿ أعمى السمطا(، كدعـ ذلؾ بالشاىد القرآني الذجعفرن 
 المخاطىب بأف )إما( تهكسىر في مكاضع؛ إذا كانت لمشؾ، أك التخير.

كالتمثيؿ يمثؿ الحجج القكٌية عالٌية، كالحجج الجاىزة، مثمو مثؿ: الشكاىد 
فالمخاًطب يسعى عند ذكر المثؿ في الخطاب ، (ٓ)القرآنية، كأقكاؿ العمماء، كالحكماء

كيسعى إلى شٌد  تأسيسيا،ك معينة،  قاعدة بناء أك كتقكيتيا،ما،  دعكل تٌدعيـ إلى

                                      

 . ٖٔسكرة الكيؼ: اآلية:  (ُ
 . َُٔسكرة التكبة: اآلية:  (ِ
 . ٓٔسكرة طو: اآلية:  (ّ
 .   ُِٓ: ّأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الثامف، كالسبعكف(: (ْ
 .               ٕٖينظر: الخطاب، كالحجاج:   (ٓ
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 ك، (ُ)نتباه المخاطىب، كحممو عمى التسميـ بما يعرض عميو مف اطركحات؛ القناعوا
غات افتراضية يظير التمثيؿ جانبا ميما مف العقؿ البشرم؛ لقدرتو عمى إحداث صيا"

ساراتو يمكف أف تتسـ مقننة مكتكبة؛ ألنظمة الكالـ، كم تمكنو مف إعطاء صكرو 
بطابع العمكـ، ما يؤىؿ ىذا المنحى؛ ليككف بديال لمكاقع المسمكع، كعمى ىذا يسعى 

أف يبنٌي محتكاه المعرفٌي بناءن محكمان؛ بكصؼ التمثيؿ تقنٌية  إلى الخطاب العمميٌ 
ـٌ تقديميا في إطار  تفسيرٌية منظمة تجمع بيف مفاىيـ دالة في مجاليا، كببراىيف يت

أٌما الالـ فعمى ضربيف: الـ كي، كالـ الجحد، فالـ "، نحك: (ِ)"ىر المدركسةالظكا
 كي، مثاليا قكلؾ:

« فأ»؛ ألكرمؾ، التقدير: ألف أكرمؾ، كالمعنى كي أكرمؾ، كلك أظيرت يزرن
قكلؾ:  يالـ العٌمة التى يحسف إظيارىا، فىذا الٌنحك  يىاىنا كاف حسنا؛ ألٌف الالـ ف

، المخاًطب عف طريؽ ذكر المثاليف: (ّ)"جئتو مخافة شٌره.... األصؿ: لمخافة شٌره
رة(، كىي: حذؼ )أف( إذا لمخافة شٌره( بمقدِّمة كبرل)مضم ؛ ألكرمؾ، كجئتويزرن

ىذا الٌنحك الـ العٌمة التى  يالـ التعميؿ(، كبنتيجة: )الالـ فاجتمعت مع الـ كي: ) 
 ط اآلتي:الترميز لذلؾ بالمخطٌ يحسف إظيارىا(، كيمكف 

 
 

                                      

، كالبنية َِّبيرلماف، )بحث(:  ينظر: تقنيات الحجاج في البالغة الجديدة عند شاييـ (ُ
 .    ّٓدنا مكسى) عميو السالـ (، )رسالة ماجستير(: الحجاجية في قصة سيٌ 

 .       ُْٖالحجاج بمفيكـ المنزلة عند سيبكيو، )بحث(:   (ِ
 .      ُْٗ: ِأمالي ابف الٌشجرم، )المجمس الرابع، كاألربعكف(:  (ّ

كي : المعنى
 أكرمك

ألن : التقدير
 أكرمك

 (الم التعليل)

زرني؛ 
 ألكرمك
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يختمؼ المثؿ عف المضمر؛ بككنو ال ينطمؽ مف فكرةو، أك قضيةو عامةو؛ لتبرير "كىك 
، (ُ)" أخرل فكرة، أك قضية خاصة، بؿ ينطمؽ مف فكرة خاصة؛ لتبرير فكرة خاصة

يمثؿ المستكل الكالمي الذم يكضح القكاعد الٌنحكٌية، كيفسرىا، فيك األداة  فيك
 .(ِ)التحميمية الرئيسة في اكتشاؼ النظاـ

في أماليو األمثمة التي تؤيد فكرتو، كتكضحيا،  ق(ْٔٔ)تذكر ابف الحاجب
كتثبت القاعدة التي يتحدث عنيا، ككاف مكفقان في أمثمتو، بحيث لـ يدع مجاالن لمشؾ 

لما  اا، كتكضيحن مى نيج قكيـ، فأماليو تيعٌد شرحن فيما يريد تكضيحو، كىك بذلؾ يسير ع
، (ّ)إلى ذكر األمثمة حاجةيا يشكؿ عمى تالميذه مف مسائؿ الٌنحك العربي، فيي ب

ما جيء بيا مقيدة لمفاعؿ، أك المفعكؿ باعتبار فعمو، كغير ذلؾ ال كالحاؿ إنٌ " نحك:
ار ار، لـ يستقـ؛ ألنيا سمٌ ا سمٌ يقبؿ التقيد. أال ترل أنؾ لك قمت: حصير زيد راكبن 

 أبكؾ؛ اا، ككذلؾ لك قمت: زيد قائمن ، أك غير ذلؾ، فكقع التقيد مفسدن اسكاء كاف راكبن 
 . (ْ) "األنو أبكؾ قائما، أك قاعدا، أك غير ذلؾ، فتقييده، يقع مفسدن  ؛لكاف فاسدا

 ا: )حصير زيد راكبن ق(ْٔٔ)تىما ابف الحاجبيتضح مف المثاليف المذيف ذكر 
أبكؾ( لـ يستقـ؛ ألٌنو انطمؽ مف فكرة؛ إلثبات، كتفسير قاعدة  ا)زيد قائمن ار(، كسمٌ 

بيا مقيدة لمفاعؿ، أك المفعكؿ باعتبار فعمو، كىذه ما جيء نحكٌية، كىي: )الحاؿ إنٌ 
 ا(.تيعٌد بمنزلة مقٌدمة حجاجٌية؛ ليخرج بنتيجة، كىي: )كقع التقيد مفسدن 

سكاء، كمرد ذلؾ  لمٌتمثيؿ دكر ميـٌ في اإلبداع، كفي الحجاج عمى حدِّ "إٌف 
يكضح  أساسا إلى ما يتيحو مف امداد، كتٌكسع إذ بكاسطة الحامؿ يمكف؛ لمتمثيؿ إف

                                      

 .              ِٗقناع دراسة نظرٌية، كتطبيقٌية:بالغة  اال (ُ
 .  .                ٔفي كتاب سيبكيو، )رسالة ماجستير(: ينظر: التمثيؿ الٌنحكمٌ  (ِ
 .              ِْػُْأمالي ابف الحاجب:  (ّ
 .              ُُّػَُّ: ُ، )اإلمالء الخامس عشر(:المصدر نفسو  (ْ
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بنية المكضكع، كأف يضعو في إطار مفيكمي، لكف التمثيؿ في مجاؿ اإلبداع يختمؼ 
 عنو في مجاؿ البرىنة، كالحجاج مف حيث اٌتساع مدل ىذا الٌتمثيؿ، أك عدـ 

ا في بنٌية الحجج المتكالية؛ ا جاىزن يندرج المثؿ بكصفو نسقا حجاجين " كقد  ،(ُ) "اتساعو
كالسياؽ الخارجي، كثقافة المخاطبيف بتأسيس قاعدة انطالؽ ا بيف الرؤية، ليضع تكافقن 

تمركز الثقافة  اا كاف، أك عاميِّ فكرٌم؛ لمطرفيف، كما يعكس حضكر المثؿ فصيحن 
نتاج المعرفة، كالخبرات المتراكمة، الذاكرة العربية بكصفيا مصنعا؛ إلالشفكٌية في 

 .(ِ) "الذم تييمف عميو األمثاؿكبالغة الكممة ذاتيا، متمركزة حكؿ ىذا البعد الشفكٌم 
 

 الفرق بين القياس، والمثال:
القياس ىك: إخراج جزئي مف كمٌي مف "الفرؽ بيف القياس، كالمثاؿ عند أرسطك: 

 جزيٌئات. 
مف الجزئي أما المثاؿ، فيختمؼ عنيما، كيتمٌثؿ في إخراج الجزئٌي األخفى 

الستدالؿ شكميف ىما: القياس، ستقراء، كبذلؾ يككف لاألعرؼ، كقد ألحقو باال
 .(ّ)"ستقراء، كليس "التبكيت"، ك"الضمير" سكل نكعيف مف القياسكاال

إٌف األقيسة التمثيمية ىي مف أكسع المسالؾ العقمية الحجاجٌية تداكال، "كقيؿ: 
أما أفناف  ": ق(ِْٓ)تقكؿ ابف الٌشجرمٌ  ، نحك(ْ) "كأغناىا في الخطابات الطبيعٌية

                                      

 .                 َٔفي نظرٌية الحجاج دراسات، كتطبيقات: (ُ
 .                    ُّالخطاب الحجاجي عند اإلماـ الغزالي، )أطركحة دكتكراه(: (ِ
القياس الحجاج عند أرسطك بحث ضمف: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك  (ّ

 .   َُُػػََُإلى اليكـ: 
 .ُّٕحث(:المنحنى الحجاجٌي لمخطاب القرآني، كأثره في منيج االستدالؿ األصكلٌي، )ب (ْ
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نٌ (ُ)چأَْفنانٍ  َذواتاچالتنزيؿ:  يالغصف، ال جمع فٌف، كفكىك فجمع فنف،  ما ، كا 

جمعكا الفٌف عمى القياس، فقالكا: فنكف، كصٌؾ، كصككؾ، كبٌت كبتكت، كىك الكساء 
 .(ِ)"الغميظ

كعمى النحك قناع المخاطىب، قدمتيفِّ كبرل، كصغرل، كنتيجة؛ الالقكؿ يتضٌمف م
 : اآلتي

 جمع فٌف فنكف. المقدِّمة الكبرى:
 جمع فنف أفناف. المقدِّمة الصغرى:

 الجمع عمى القياس. النتيجة:
 

 آلية االستدالل بالشاهد الحجاجّي: رابعا:
الجزئي الذم يستشيد بو في إثبات القاعدة؛ لككف "الشاىد عند أىؿ العربية: 

  ذلؾ الجزئي مف التٌنزيؿ، أك مف كالـ العرب المكثكؽ بعربيتيـ، كىك أخٌص مف
دليؿه مف كالـ العربٌي الفصيح، ييساؽ؛ " كعيرِّؼ الشاىد الٌنحكٌم، بأٌنو:، (ّ)"المثاؿ

فاالستشياد الٌنحكٌم غايتو بناء القاعدة الٌنحكٌية، كتأكيدىا ، (ْ)"إلثبات قاعدة نحكٌية
مرحمة مف مراحؿ "، كيمثؿ الشاىد الٌنحكٌم: (ٓ)عف طريؽ ذكر الشكاىد، كالٌنٌصكص

 .(ٔ)"لككنو المستكل الكالمي الذم تستمد منو قكاعد المغة النقاء المغكم؛

                                      

 .   ْٖسكرة الرحمف: اآلية:  (ُ
 . ٕٕػٕٔ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس المكفى األربعيف(:  (ِ
 .                    ََُِ: ُمكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف:  (ّ
 .                 ُُِْ: ِمعجـ المغة العربية المعاصرة:  (ْ
 .                      ٔيو، )رسالة ماجستير(:ينظر: التمثيؿ الٌنحكٌم في كتاب سيبك  (ٓ
 .                      ٔالمصدر نفسو: (ٔ
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بعض الشكاىد، مثؿ:  إلىيستند المخاًطب)المحاجج( في كثير مف األحياف 

األمثمة، كالشركحات، أك ما ييسٌمى: " بالسمطة الحجاجٌية" التي يميؿ إلييا في الغالب 
ه سمطة ال يمكف االعتراض المخاًطب؛ لتقبميا مف المخاطىب المتمقي؛ ألٌنيا تمثؿ عند

، فالشاىد القرآني (ُ)عمييا، مثؿ: اآليات القرآنية، كاألحاديث النَّبكٌية الشريفة، كغيرىا
كيمتاز بالقٌكة ة العربية اإلسالمٌية، كأكبرىا، ستشياد في الثقافأعمى كسائؿ اال

ٌمـ الحجاجٌية األكثر تأثيرن  الحجاجٌي، كالشكاىد ا في المخاًطب؛ إذ يقع في أعمى السُّ
البناء المغكٌم، كالمعرفٌي،  تعتمد أساسا عمى القرآف الكريـ، كالشعر لو قٌكة في

قناعٌي داخؿ ىذه الثقافة بحيث كاف استحضارىما مكثفا مع أكلكية لمقرآف الكريـ  كاال
الكالـ عمى زعـ )في:  ق(ْٔٔ)ت، نحك قكؿ ابف الحاجب(ِ)قياسا إلى الشعر العربي

 :  (اء أف الفصؿ يفيد الحصرعض العممب
ا عمى زعـ بعض العمماء أف الفصؿ يفيد الحصر: إف لو كجييف مف كقاؿ مممين "

فَّ  چاالستدالؿ: أحدىما: مثؿ قكلو:  ٍندىنىا كىاً  ، إٌنو لـ يسؽ إال (ّ)چاٍلغىاًلبيكفى  لىييـي  جي

ابي  ىيـٍ  اٍلميٍسًرًفيفى  كىأىفَّ چلإلعالـ بأنيـ الغالبكف دكف غيرىـ، ككذلؾ، كقكلو:   أىٍصحى

فَّ چ،(ْ) چالنَّارً  بَّؾى  كىاً  ـي  اٍلعىًزيزي  لىييكى  رى ، كىذا معنى: الحصر، كالثاني: أنو (ٓ) چالرًَّحي

                                      

 .ٓٗالحجاجٌية في مقاالت البشير اإلبراىيمي، )أطركحة دكتكراه(: ينظر:التمكينات (ُ
 .ِّٓػِّّقناع في المناظرة: ، كبالغة االُْمصطمحات في المغة، كاألدب: ينظر:معجـ ال (ِ
 .ُّٕسكرة الصافات: اآلية:   (ّ
 .ّْسكرة: غافر: اآلية:  (ْ
 . ٗسكرة الشعراء: اآلية:(ٓ
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 ٕٖٕ 

لىًكفٍ چلـ يكضع إال لفائدة، كال فائدة في مثؿ قكلو:  ـي  كىانيكا كى ، سكل: (ُ) چالظَّاًلًميفى  ىي
 .(ِ)"الحصر

ا استداللو بالشاىد القرآني الذم بكجييف معززن  ق(ْٔٔ)تاستدؿ ابف الحاجب
لتي تؤثر في المتمقي، يمثؿ أعمى السمـ الحجاجٌي؛ لككنو يمتاز بالقٌكة الحجاجية ا

مقٌدمة، كالنتيجة، ىي: إٌف العـ بعض العمماء أف الفصؿ يفيد الحصر يمثؿ كتقنعو، فز 
 الحصر كضع؛ لفائدة، كاستدؿ بذلؾ باآليات القرآنية.

لجكاز أف يككف الحديث  لحديث النَّبكٌم الشريؼ، فمـ يكف استدعاؤه إال لماما؛أما ا  
في أماليو،  ق(ْٔٔ)تا عندما ذكر ابف الحاجب، كاتضح ذلؾ جمين (ّ* )ركم بالمعنى

(، فإف *: )ال صالة إال بطيكر* -صمَّى اهلل عميو كسٌمـ  -كذلؾ قكلو "نحك: 
 إثبات الطيارة ليا خاصة حٌتى يمـز أنيا المعنى إثبات الطيارة؛ لمصالة المشركعة ال

 .(ْ)"إذا كجدت، إذ قد تكجد الطيارة، كال تككف الصالة مشركعة؛ لفكات شرط آخر
تيعٌد الشكاىد الشعرٌية مدكنة كاممة؛ لالستعماالت المغكية، اعتمد عمييا المفسركف 

فقد ضـٌ كتاب ، (ٓ)كمادة استداللٌية تكجو المعنى، كتحقؽ بو االقتناع لدل المتمقيف
قدرا ضخما مف الشكاىد الشعرٌية، فقد بمغت شكاىده  ق(ِْٓ)تاألمالي البف الٌشجرمٌ 

                                      

 .ٕٔسكرة: الزخرؼ: اآلية: (ُ
 .ُٖٖػُٕٖ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمالء الثالث، كالثالثكف بعد المئة(: (ِ
 .َُُ، ك َُٕ، ٕٔ،، ٓٔ،  كّٔ، كِٔ، كٗٓ، ك ٕٓ:ينظر: أمالي السُّييميٌ ( *
 .ِّٓػِّّقناع في المناظرة: كبالغة اال، ُْينظر:معجـ المصطمحات في المغة، كاألدب:  (ّ
أصؿ الحديث كما كرد في المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل *(*

.  قاؿ رسكؿ اهلل )صمَّى اهلل عميو كسٌمـ(: ) ال تقبؿي صالةه َِْ: ُصمى اهلل عميو كسمـ: 
 (.   بغير طيكرو 

 .ّٕٕ: ِأمالي ابف الحاجب، )اإلمالء الثالث، كالثمانكف(: (ْ
 .                       ِْْػِّْينظر: صناعة الخطاب:   (ٓ
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 ٕٖٖ 

أكثر مف مئة، كألؼ بيت، غير مكٌرر، كسع دائرة االستشياد بيا عمى مسائؿ الٌنحك، 
ا ا بو عمى إعراب، أك قاعدة، كمتعٌقبن ، مستشيدن ق(ّْٓ)تكالسيٌما شعر المتنبي

 .(ُ)ا ما أغفمو ىؤالء الشٌراحكمعربن ا، شٌراحو، كشارحن 
ا ما يحظى بالقبكؿ ا، فإنو غالبن ا، أـ اسطكرين ا تأريخين إٌف الشاىد سكاء أكاف حدثن 

العاـ بيف  أبناء المجتمع الكاحد، مما يعيف  المخاًطب عمى ذكره في أثناء الحجاج   
جة الحالة مف باب تشابو الكقائع، كاألحداث بيف حالتيف، فيستنتج  المخاطىب نتي

ستدالؿ، كالمقابمة الذىنية؛ نتيجة الحالة األكلى عف طريؽ اال الثانية اعتمادا عمى
ٌجة بالشاىد، االذم يقكم الطاقة الحجاجٌية، ىك ، إٌف (ِ)لجزئيات الحالتيف ندماج  الحي

ال يكثر منو المحاجج كالمثؿ، كالحكمة؛ لككنو عمال لسانيا في أساسو األكؿ عمى أف 
إلى  المخاطىب الذم تطكؽ نفسو أحيانا إلى تجاكز األمثمة؛ لمكصكؿ ؿحٌتى ال يم

يصاليا، إذ الغاية في الحجاج  ليست الحجج نفسيا، أك إالغاية التي يرـك المخاًطب 
، (ّ)يصاؿ الحججابأسمكب المخاًطب، كطريقتو في  إلكثار منيا بقدر ما يرتبط الفعؿا

ذكر الحذؼ، فيما لـ نذكره مف حركؼ يتضٌمف   "ق(:ِْٓ)تنحك قكؿ ابف الٌشجرمٌ 
؛ إذا (ال) يكمـ، فمٌما حذؼ مف حركؼ المعانالمعانى، كحذؼ حركؼ مف أنفس ال
 : (ْ)كقعت جكابا لمقسـ، كقكؿ امرئ القيس

 َوَلْو قّطعوا رأِسي لَديِك وأْوَصالي             اَقاِعدً  َفُقْمُت: َيِميُن اهلِل أْبَرحُ 
 :(ٓ)أل ال أبرح، كمثمو

                                      

 .َُػٕ: ُينظر: أمالي ابف الٌشجرٌم، )المقدِّمة(: (ُ
 .ُُّينظر: بنية الخطاب الحجاجٌي في كميمة، كدمنة البف المقفع، )أطركحة دكتكراه(:  (ِ
 .                ِّالخطاب الحجاجي عند اإلماـ الٌغزالٌي، )أطركحة دكتكراه(: ينظر: (ّ
 . ُّٕديكاف أمرئ القيس:   (ْ
عائذ. ينظر: ىامش  ية بف أبذؤيب، كألميٌ  ي، كينسب ألبيىذا البيت لمالؾ بف خالد الخناع (ٓ

    .        َُْ: ِىامش أمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الرابع، كاألربعكف(: 
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 ٕٖٗ 

 بمشمخرٍّ به الّظّيان واآلس                    تاهلل يبقى عمى األّيام ذو حيد 
قكلو  يالتنزيؿ، ف يمف ىذا الٌضرب ف« ال»قد جاء حذؼ الٌظٌياف: الياسميف، ك 

ُ  َتاّلل ِ  َقالُواچتعالى:   أراد: ال تفتأ، أل ال تزاؿ تذكر يكسؼ: (ُ) چٌُوُسفَ  َتْذُكرُ  َتْفَتأ

 .(ّ)"كالحرض: الذل أذابو الحزف، أك العشؽ ،(ِ) چَحَرًضا َتُكونَ  َحت ىچ
ليستنتج المخاًطب  بأبيات شعرٌية، كآياتو قرآنية؛ ق(ِْٓ)تاستدؿ ابف الٌشجرمٌ 

عف طريؽ عرض الحجج إف: )ال(  مف حركؼ المعاني تحذؼ إذا كقعت كجكبا؛ 
إلثبات قاعدة قناع المخاطىب؛ ايذا نجح المخاًطب في عرض حججو، ك لقسـ، كب

 ا لقسـ(. نحكٌية، كىي: )حذؼ ال إذا كقعت جكابن 
 المخاًطب يستدؿ بالشكاىد الشعرٌية، كالقرآنية في مكضع كاحد أحيانا؛ لزيادة قٌكة

 قناع المخاطىب؛ إلثباث القكاعد الٌنحكٌية. االطاقة الحجاجٌية التي ترمي في 
ب، ىي دعامة مف دعامات التي يضعيا المخاطً  أك الشكاىد إٌف الحجج الجاىزة،

الحجج القكٌية، تتضح عف طريقيا أىميتو، كبراعتو في تكظيفيا التكظيؼ المناسب 
بحسب ما يتطٌمبو السياؽ في الٌنٌص، كيكمف تصنيفيا في أعمى السٌمـ الحجاجٌي، 
بالنظر إلى طبيعتيا المصدرٌية، فيي ليست مف انتاج  المخاًطب بقدر ما ىي منقكلة 

ـ الشكاىد مٌ ، كيمكف الترميز لسٌ (ْ)كنقميا عمى لسانو يبيف كفاءتو الٌتداكلٌيةعمى لسانًو، 
 في كتب األمالي الٌنحكٌية بالمخطط اآلتي: 

                                      

 .            ٖٓسكرة: يكسؼ: اآلية:  (ُ
 .            ٖٓسكرة: يكسؼ: اآلية:  (ِ
 .            ُُْػػَُْ: ِأمالي ابف الٌشجرٌم، )المجمس الرابع، كاألربعكف(: (ّ
 .ّٕٓينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلٌية لغكٌية:  (ْ
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 ٕٖ٘ 

 
 

 الفرق بين األمثمة، والشواهد:
 األمثمة تختمؼ عف الشكاىد، كيمكف اجماؿ أكجو االختالؼ عمى الٌنحك اآلتي:  

تستعمؿ في كالـ اهلل عٌز كجٌؿ،  ياألنٌ كىك إٌف األمثمة أعـ مف الشكاىد؛ ذلؾ  .ٔ
ى اهلل عميو، كعمى آلو كسمَّـ(، ككالـ الفصحاء مف ككالـ  النبي ) صمٌ 

العرب.أما األمثمة فييا، كفي الكالـ الذم يؤلفو المخاطىب؛ لغاية: التمثيؿ، 
 .(ُ)كالتفييـ

المثؿ يؤتي بو؛ لمبرىنة، كيككف سابقا؛ لمقاعدة، غايتو: تأسيسيا، في حيف  .ٕ
االستشياد يرمي إلى تقكية درجة الٌتصديؽ بقاعدة ما معمكمة، فاالستشياد يككف 

ٌجة، كجعؿ القاعدة المجردة مممكسة بكساطة ال حقا لمقاعد؛ لتقكية حضكر الحي 
 . (ِ)عـ القاعدة، كيكضحياالحالة الخاصة التي يستشيد بيا عمييا، فيك يد

                                      

 .          ُْٖ: ّينظر: دستكر العمماء = جامع العمـك في اصطالحات الفنكف:  (ُ
قناع دراسة نظرٌية، ، كبالغة االٓٓجاج دراسات كتطبيقات: ينظر: في نظرٌية الح (ِ

 .           ُّٕكتطبيقٌية:

 القرآن الكرٌم

 الشعر العربً

 الحدٌث الن بويّ 
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 ٕٖٙ 

ارتباط المثاؿ بقاعدة معرفٌية معركفة لدل المخاطىب سمفا؛ لذلؾ المثاؿ أقؿ  .ٖ
الشاىد يؤسس؛ لممعرفة، كيبنييا في المكاضع التي ال  عرضة؛ لمتأكيؿ، في حيف

 تكجد بيا.
المخاًطب، كالمخاطىب في  كد بعض الخالفات في القاعدة بيفالمثاؿ يتطمب كج .ٗ

 .        (ُ)أثناء الحجاج، في حيف الشاىد ال يتطمب كجكد خالؼ
 

 
 

                                      

 ،ُُّينظر: بنية الخطاب الحجاجي في كميمة، كدمنة البف المقفع، )أطركحة دكتكراه(:   (ُ
، )دراسةه تداكليةه(، )رسالة ماجستير(:   .ِِٔػُِٔكآياتي الجياًد في القرآًف الكريـً
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 الخاتمة
الغاّية منيا:  إّن الحجاج عند ديكرو فعالّية تداولّية، وتواصمّية متجذرة في المغة،

 تأثيرّية في المخاَطب.قناعّية، والتحقيق الوظيفة اال
 

 في ضوء ذلك توصلت نتائج األطروحة إلى اآلتي:
  متازت بكونيا ا اليجريينن السادس، والسابع القرنيكتب األمالي النحوّية في

ير في ا يرمي إلى التأثا لغويِّ متياز؛ ألنيا حققت منجزً اا بحجاجيً ا خطابً 
ّن  صحاب األمالي في ىذه الحقبة مّثموا حمقة الوصل أالمخاَطب، والسيّما، وا 

بين المتقدمين من عمماء الّنحو، والمتأخرين منيم؛ لقرب جيميم من المنابع 
  األولى بالتمّقي، والمشافية.  

 والتأثير في المخاَطب. ،قناعّن الوظيفة األساس لمحجاج ىي: االإ   
  العالقة الّداللّية، عمى حين أّن ّن التّرابط عند فان دايك يطمق عمى نجد أ

فالّروابط الحجاجّية تختمف باختالف السياق  ،الجممة عنده مقولة تركيبّية
 رة.أو مضم الّتداولي، فقد تكون صريحة،

   ّْالمخاِطب عن طريق الّروابط الحجاجّي يرمي إلى التأثير في المتمقي، وشد
وتنظيم  النسق العام لمكالم،ة يحددىا انتباىو، عن طريق توجييو بعممية ذىنيّ 

 األدلة، والبراىين.
  الّرابط الحجاجي) بل( يتفق مع الّروابط الحجاجية: )حّتى، ولكن( من حيث

     ة القوية، لكنو يختمف من حيث كيفية تقّديم الحجج، فالّرابط الحجاجيّ جّ الح  
 ) بل( مدرج لمحجج المتعارضة، كذلك الرابط) لكن(.

   )ّجة األقوى من كّل يق الّرابط) حّتى ّجة القوّية دائما؛ ذلك ألّنيا الح  دم الح 
ّجة التي تأتي بعد ىذا  ّجة يتصورىا المتمقي، الح  الحجج المقّدمة، وىي آخر ح 

 الّرابط الحجاجّي ينبغي أن تكون في أعمى السّمم الحجاجّي.
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   ،ّجة الّرابط الحجاجّي )كي( تتضح عن طريقو العالقة التي تجمع بين الح 
والنتيجة، وىي عالقة شبو منطقية لمّرابط فييا الّرابط أثرّّ محورٌي في عممية 

ّجة إلى النتيجة، وىذه العالقة  تحمل في طياتيا ب عدً  ا ا  حجاجيِّ االنتقال من الح 
 ينعكس في الجانب البياني المتمثل في إدراج النتيجة.

  العامل الحجاجّي ينيض بالممفوظ من الميمة اإلبالغّية إلى الحجاجّية، ومن
يقدح الموضع، وينشط، وكذلك يحدد المفيوم،  طريقوالحيادّية إلى االلتزام، فعن 

 واالستمزام المقصود.
  إّن دخول أدوات الجزم عمى الفعل المضارع يؤدي إلى تغير زمن الفعل من

فيي أداة تنفي حدوث الفعل المضارع،  ،األداة لمارع إلى الماضي كما في المض
 وتجزمو، وتقمب زمنو من الحال إلى الماضي.

  إّن وقوع الفعل المضارع بعد )ال( الناىية دليل عمى التغير، والتجدد، والتحول
موجو من مرتبة أعمى  من حال إلى حال؛ بسبب قّوة تأثير المخاِطب، فالخطاب

 عمى.إلى مرتبة أ
 بو الّسّمم الحجاجّي، ىو: التراتبية في عرض الحجج، فمن الحجج  أىم ما يمتاز

 من يرتقي أعمى الّسّمم الحجاجّي، وبعضيا يدنو في أدنى الّسّمم الحجاجّي.
 بالنتيجة، كما  ّن مفيوم الّسالم الِحجاجّية عند ديكرو يرتبط ارتباطا وثيقاأ نجد

ّمم الحجاجّي  بالمخاِطب بمعنى أّنو عندما تنتمي جممتان، أو يرتبط أكثر إلى السُّ
ن كانا يختمفان من ناحّية القّوة،  نفسو فإنيما تسعيان إلى خدمة النتيجة نفسيا، وا 

 والضعف.  
  ّمم الحجاجّي؛ يؤثر في العامل الحجاجّي عندما يحتل أعمى مرتبة في السُّ

 المخاَطب بصورة أنجع حّتى يصل المخاَطب إلى مبتغاه.
  دعاء، بوجود طرفين متحاورين األول: يقوم بوظيفة: االيمتاز المنطق الحواري

 عتراض، ومن ث مَّ يتناوبان الوظيفة فيما بعد.والثاني: ينيض بوظيفة: اال
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  :إّن الحوار الحجاجّي تمتاز بنيتو بأنيا مركبة من عناصر متعددة، نحو
الدعوى، وجممة القضايا الصادقة التي تثبتيا، والعالقة، ىي التي تدّل عمى 

 وبين ىذه الجممة. ،الصمة الحجاجّية بين الدعوى
  ّقناع تأتيرىا التداولّي في المرسل إليو أقوى، ونتائجيا أثبت، استراتيجية اال إن

قناع عند المرسل إليو غالبا، وال تيا أبقى؛ ألنيا تنبع من حصول االوديموم
 يشوبيا فرض، أو قّوة.     

  ّن االقناع ي مثل بداية لمحوار، الذي ا ي بنى عمى مجموعة من الحجج، وأحيانً وا 
ة، والبرىان، في بنى عمى القياس العقمي، الذي قناع، قد يصيب في اال يفتقد الح جَّ

 .وقد  يخطئ
  ّقتناع، ىو: إذعان قناع؛ ذلك ألّن االقتناع مقابل لمصطمح االمصطمح اال إن

قناع يتضّمن: السماح  عمى أدلة عقمية، عمى غرار إن اال نفسي مبني
في حمل الخصم عمى التسميم   باالعتماد عمى العاطفة، والخيال لممخاِطب

ةبالشيء، وىذا ليس من السيل،  فاال  .قناع  ال يقع إال بح جَّ
  ّحجاج جدّل، وليس كّل جدل حجاج ؛ ألّن  الحجاج أوسع من الجدل ، فكلّ  إن

 الجدل مقيد في المدارات العقمّية، والمنطقّية، والجدل غير مقيد.
 لمخصم. ؛قناع، بل يرمي إلى نصرة الرأي المعارضالجدل ال يرمي إلى اال نّ أ 
  ختيار، والترتيب الكثير من الحجج، وتمتاز بحسن االقيام االستدالل عمى سرد

 المحكم قصد إقناع  المخاَطب، والتأثير فيو.
  ّالعالقة بين البرىان، والحجاج ليست عالقة واحدة فحسب، بل عالقة تقابل،  إن

فالحجاج ينتمي إلى الخطاب الطبيعي، إذ يعتد عمى ذكر األمثمة، عمى حين 
 ستنباط، مثل: المنطق.موم التطبيقّية التي تقوم عمى االالبرىان ينتمي إلى الع

  ًكّل جدل ، برىان حجاجكّل ا، كّل حجاج ليس جدال، و كّل حجاج ليس برىان
 .الحجاج أعم من البرىان، والجدل، فحجاج
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  إّن االستدالل بشكميو) القياس، واالستقراء( يمثل بنية حجاجّية  تتكّون من ثالثة
 أركان، ىي: المقّدمات، وعالقة االستنباط، والّنتيجة.

 .ركنا الحجاج في الّنحو العربي: السماع، والقياس 
 درجة التصديق الحجج بقاعدة، أي: ، ىي: تقوّية إّن الغاية من ذكر المثل

يضاح القاعدة الّنحوّية، أو فكرة، أو أطروحة معمومة، والبرىنة عمى صحتيا، ا
قناع العام، ويقوي حضوره في الذىن؛ ال تقدم عن طريقيا ما يوضح القول

 المخاَطب.
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 القرآن الكريم.
اإلبانة في المغة العربية، أبو المنذر سممة بن مسمم بن إبراىيم الصحاري  .2

ىـ(، المحقق: د.عبد الكريم  ٔٔ٘العوتبي )الُعَماني اإلباضي(، )المتوفى: 
مَّد حسن عواد، صبلح جرار، د. محخميفة، د. نصرت عبد الرَّحمن، د. 

وزارة التراث القومي، والثقافة، مسقط، سمطنة عمان،  د.جاسر أبو صفية،
 م. ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔالطبعة: األولى، 

اإلبياج في شرح المنياج )شرح عمى منياج الوصول إلى عمم األصول  .3
 ىـ(، شيخ اإلسبلم عمي بن عبد الكافي٘ٛٙالمتوفى سنة)لمقاضي البيضاوي 

د الوىاب بن عمي ين عبىـ(، وولده تاج الد  ٙ٘ٚ)المتوفى:بكيالس
        أحمد جمال الزمزمي، د. ة، وتحقيق:ىـ(، دراسٔٚٚالسبكي)المتوفى:

دار البحوث لمّدراسات اإلسبلمّية،  نور الّدين عبد الجبار صغيري، و د.
حياء التراث، الطبعة: األولى،  م.ٕٗٓٓ ــىـ ٕٗٗٔوا 

السُّييمّي، ومذىبو الّنحوّي، محمَّد إبراىيم البنا، دار البيان العربي أبو القاسم  .4
 م.ٜ٘ٛٔىـ ــ ٘ٓٗٔلمطباعة، والنشر، والتوزيع، جدة، 

قناع، كريمة أحسن شعبان، دار ُأسامة لمنشر تصال الخطابي، وفن االاال .5
والتوزيع، األردن، نببلء ناشرون، وموزعون، األردن، الطبعة: األولى، 

 م.ٕ٘ٔٓ
إلحكام في أصول األحكام، أبو الحسن سّيد الد ين عمي بن أبي عمي بن ا .6

زاق ٖٔٙمحمَّد بن سالم الثعمبي اآلمدي، )المتوفى:  ىـ(، المحقق: عبد الرَّ
 عفيفي، المكتب اإلسبلمي، بيروت، دمشق، لبنان، )د.ت(.

اهلل بن مسمم بن قتيبة  أدب الكاتب، )أو( أدب الكّتاب، أبو محمَّد عبد .7
 محمَّد الدالي، مؤسسة الرسالة، )د.ت(. ىـ(، المحقق:ٕٙٚتوفى:ينوري)المالد
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راسات، أدوات اإلعراب، ظاىر شوكت البياتي، مجد المؤسسة الجامعية لمدّ  .8
 م. ٕ٘ٓٓىـ ــ  ٕ٘ٗٔاألولى،  :لبنان، الطبعة ــوالنشر، والتوزيع، بيروت 

ري جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخش ،أساس الببلغة .9
دار الكتب العممية،  ،محمَّد باسل عيون السود تحقيق: ىـ(،ٖٛ٘)المتوفى:

 .م ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔاألولى، : الطبعة، بيروت، لبنان
ستدالل في المنطق، وتطبيقاتو في المسانيات، د. طارق المالكي، دار اال .:

 م.ٜٕٔٓــ  ىـ ٓٗٗٔ،ان، الطبعة: األولىكنوز المعرفة لمنشر، والتوزيع، عمّ 
استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية، مناظرة التنافس عمى الرئاسة  .21

بين نيكوال ساركوزي، وفرانسوا ىوندا، أنور الجمعاوي، المركز العربي 
 م.ٖٕٔٓلؤلبحاث، ودراسة السياسات، مايو، 

استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية لغوية، عبد اليادي بن ظافر الشيري،  .22
 م.ٕٗٓٓالطبعة: األولى،  د المتحدة،الكتاب الجديدار 

االستقراء، والمنيج العممي، د.محمود فيمي زيدان، دار الجامعات المصرية،  .23
 م.ٜٚٚٔ

أسموب حّتى بين الدراسات الّنحوّية، والقرآنية، د. شياب النمر اسماعيل  .24
 م.ٕ٘ٔٓىـ ــ ٖٙٗٔشياب، دار اآلفاق العربية، الطبعة: األولى، 

    الحجاج الّتداولّي، والببلغّي تنظير، وتطبيق عمى السور المكّية، أسموبية .25
نان، منشورات الضفاف، منشورات د. مثنى كاظم صادق، طبع في لب

 م.ٕ٘ٔٓ ـىـ ـٖٙٗٔختبلف، الطبعة: األولى، اال
األسموبية، واألسموب، د.عبد السبلم المسّدي، دار الكتاب الجديد المتحدة،   .26

 م.ٕٙٓٓالطبعة: الخامسة، 
جمعان بن عبد الكريم، النادي  إشكاالت الّنص دراسة لسانّية نصّية، د. .27

 م.ٜٕٓٓاألدبي،  الرياض، المركز الثقافي العربي،  الطبعة: األولى، 
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أصول الّتفكير الّداللّي عند العرب من المزوم المنطقي إلى االستدالل  .28
العزيز الدولي؛ الببلغّي، د. حسين السوداني، مركز الممك عبد اهلل بن عبد 

لخدمة المغة العربية، المممكة العربية السعودية، الرياض، ُأطروحة دكتوراه 
 م.ٕٚٔٓىـ ــٖٛٗٔمنشورة، الطبعة: األولى، 

اس أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن يونس  .29 إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
لمنعم ىـ(، وضع حواشيو، وعمق عميو: عبد اٖٖٛالمرادي الّنحوّي)المتوفى: 

ر الكتب العممية، بيروت، خميل إبراىيم، منشورات محمَّد عمي بيضون، دا
 ىـ. ٕٔٗٔاألولى،  الطبعة:

األعبلم، خير الد ين بن محمود بن محمَّد بن عمي بن فارس، الزركمّي،  .:2
ىـ(، دار العمم لممبليين، الطبعة: الخامسة عشر،  ٜٖٙٔالدمشقّي )المتوفى: 

 م. ٕٕٓٓ
ل الّنحو، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، جبلل الّدين السيوطي االقتراح في أصو  .31

ىـ(، ضبطو، وعمق عميو: عبد الحكيم عطية، راجعو، وقدَّم ٜٔٔ)المتوفى: 
  ــ ىـٕٚٗٔتي، دمشق، الطبعة: الثانية، لو: عبلء الّدين عطية، دار البيرو 

 م. ٕٙٓٓ
الطائي الجياني،  إكمال األعبلم بتثميث الكبلم، محمَّد بن عبد اهلل، ابن مالك .32

المحقق: سعد بن حمدان  ىـ(،ٕٚٙأبو عبد اهلل، جمال الّدين )المتوفى:
الغامدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المممكة السعودية، الطبعة: األولى، 

 م.ٜٗٛٔىـ  ٗٓٗٔ
طيبة صالح الشدر،   ألفاظ الحياة الثقافّية في مؤلفات أبي حّيان التوحيدي، د. .33

 م.ٜٜٛٔىـ ــ ٜٓٗٔالتجارية ،مطابع األىرام 
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األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة، محمَّد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي  .34
ىـ(، المحقق: د. محمَّد ٕٚٙالجياني، أبو عبد اهلل، جمال الّدين )المتوفى: 

 ىـ.ٔٔٗٔحسن عواد،  دار الجيل، بيروت، الطبعة: األولى، 
بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو أمالي ابن الحاجب، عثمان بن عمر  .35

ىـ(، دراسة، وتحقيق: ٙٗٙالحاجب الكردي المالكّي)المتوفى:جمال الد ين ابن 
ار، األردن، دار الجيل، بيروت، د. فخر صالح سميمان قدارة، دار عمّ 

 م. ٜٜٛٔىـ ــ ٜٓٗٔ
المعروف بابن  أمالي ابن الّشجرّي، ىبة اهلل بن عمي بن محمَّد بن حمزة .36

دراسة، وتحقيق: د. محمود محمَّد الطناحي، مكتبة الخانجي، ، الشجري
 م.ٕٗٔٓىـ  ــٖ٘ٗٔالقاىرة،

أمالي السُّييمّي، أبي القاسم عبد الرَّحمن بن عبد اهلل األندلسّي في الّنحو،  .37
 والمغة، والحديث، والفقو، تحقيق: محمَّد ابراىيم البنا، مطبعة السعادة.

وأخبار، ولغة، وغيرىا عن أبي عبد اهلل األمالي فييا مراث، وأشعار أخرى،  .38
بن العباس بن محمَّد بن أبي محمَّد يحيى بن مبارك اليزيدي  

ىـ(، الطبعة: األولى، مطبعة جمعية دائرة المعارف بحيدر آباد ٖٓٔ)المتوفي
 م.ٖٜٛٔىـ ــ ٖٚٙٔالدكن، ) اليند(، 

يق: قسم األمالي، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمَّد بن الحسن الطوسّي، تحق .39
الدراسات اإلسبلمية، مؤسسة البعثة، دار الثقافة لمطباعة، والنشر، والتوزيع، 

 ىـ.ٗٔٗٔقم،  الطبعة: األولى، 
إنباه الرواة عمى أنباه النحاة، جمال الد ين أبو الحسن عمي بن يوسف القفطي  .:3

ىـ(، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العربي،   ٙٗٙ)المتوفى: 
ـ ـىـ ٙٓٗٔية، بيروت، الطبعة: األولى، قاىرة، ومؤسسة الكتب الثقافال

 م.ٕٜٛٔ
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أىم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث  .41
في الببلغة، والحجاج، اشراف: حمادي صمود، جامعة اآلداب، والفنون، 

 والعموم اإلنسانية، كمية اآلداب منوبة، تونس، )د.ت(.
إيضاح شواىد اإليضاح، أبو عمي الحسن بن عبد اهلل القيسي )المتوفى: ق  .42

ىـ(، دراسة، وتحقيق: د. محمَّد بن حمود الدعجاني، دار الغرب اإلسبلمي، ٙ
 م. ٜٚٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔبيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 

اإليضاح في عموم الببلغة، محمَّد بن عبد الرَّحمن بن عمر، أبو المعالي،  .43
ىـ(، ٜٖٚ)المتوفى: ّي الشافعّي، المعروف بخطيب دمشقالد ين القزوين جبلل

المحقق: محمَّد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، الطبعة: 
 الثالثة،)د.ت(.

بحر العموم، أبو الميث نصر بن محمَّد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندّي  .44
 ىـ(،)د.ت(، )د.ت(.ٖٖٚ)المتوفى: 

قناعي، األستاذ الدكتور محمَّد العبد، األكاديمّية اال بحوث في تحميل الخطاب .45
 م.ٖٕٔٓالحديثة لمكتاب الجامعي،

البداية والنياية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشّي، البصرّي، ثُمَّ  .46
 م.ٜٙٛٔىـ ــٚٓٗٔىـ(، دار الفكر،ٗٚٚالدمشقّي )المتوفى: 

بن يوسف بن محمَّد  البرىان في أصول الفقو، عبد الممك بن عبد اهلل .47
الجويني، أبو المعالي، ركن الد ين، الممقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

صبلح بن محمَّد بن عويضة، دار الكتب العممية،  :المحقق، ىـ(ٛٚٗ
 م.ٜٜٚٔىـ ــ ٛٔٗٔالطبعة األولى،  لبنان، الطبعة: ،بيروت

أبو  (،بن جعفرالبرىان في وجوه البيان )نشر من قبل باسم نقد النثر لقدامة  .48
ي فد. حن: الحسين إسحاق بن إبراىيم بن سميمان بن وىب الكاتب، المحقق

 م. ٜٜٙٔىـ ــ ٜٖٛٔمحمَّد شرف، مكتبة الشباب )القاىرة(، مطبعة الرسالة، 
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بغية الممتمس في تاريخ رجال أىل األندلس، أحمد بن يحيى بن أحمد بن  .49
الكاتب العربي، القاىرة، ىـ(، دار ٜٜ٘عميرة، أبو جعفر الضبي )المتوفى: 

 م. ٜٚٙٔ
بغية الوعاة في طبقات المغويين، والّنحاة، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، جبلل  .:4

ىـ(، المحقق: محمَّد أبو الفضل إبراىيم، ٜٔٔالد ين السيوطي )المتوفى:
 )د.ت(. المكتبة العصرّية، لبنان، صيدا،

ز المعرفة الي قادا، دار كنو قناع دراسة نظرّية، وتطبيقّية، د.عبد العببلغة اال .51
 م.ٕٙٔٓىـ  ــ ٖٚٗٔ، ان، الطبعة: األولىلمنشر، والتوزيع، عمّ 

منشورات ضفاف، قناع في المناظرة، د.عبد المطيف عادل، ببلغة اال .52
ختبلف، الجزائر، دار األمان، الرباط، الطبعة: األولى، بيروت، منشورات اال

 م.ٖٕٔٓىـ ــ  ٖٗٗٔ
ة في خطاب  .53 الخمفاء الّراشدين، دراسة وصفّية لنماذج خطابية، ببلغة الُحجَّ

تاب األكاديمي، الطبعة: حبلسة، مكتبة النقد األدبي، مركز الك أ.ىناء
 م.ٕٙٔٓاألولى، 

الببلغة العربية، عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي)المتوفى:  .54
ولى، الشامية، بيروت، الطبعة األ ىـ(، دار القمم، دمشق، الدارٕ٘ٗٔ
 م. ٜٜٙٔ -ىـ ٙٔٗٔ

اث، الببلغة العربية، والببلغات الجديدة، قراءة في األنساق بين التر  .55
زاق، منشورات رأس الجبل حسين،  والمعاصرة، األستاذ بوعافية محمَّد عبد الرَّ

 م.ٕٛٔٓقسنطينة، 
ارابي، بيروت، لبنان، الببلغة، وتحميل الخطاب، حسين خالفي، دار الف .56

 م.ٕٔٔٓ، الطبعة: األولى، ختبلفمنشورات اال
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زاق الحسيني،  .57 تاج العروس من جواىر القاموس، محمَّد بن محمَّد بن عبد الرَّ
ىـ(، المحقق: مجموعة ٕ٘ٓٔمّقب بمرتضى، الزَّبيدي)المتوفى:أبو الفيض، الم

 من المحققين، دار اليداية، )د.ت(.
عبد اهلل محمَّد  تاريخ اإلسبلم َوَوفيات المشاىير َواألعبلم، شمس الد ين أبو .58

ىـ(، المحقق: د. بشار ٛٗٚبن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 
 م.ٖٕٓٓعّواد معروف،  دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة: األولى، 

تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد من تفسير »التحرير، والتنوير .59
حمَّد الطاىر بن عاشور محمَّد الطاىر بن محمَّد بن م ،«الكتاب المجيد

 م.ٜٗٛٔىـ (،  الدار التونسية لمنشر، تونس، ٖٜٖٔالتونسي )المتوفى: 
تحميل الخطاب، وتجاوز المعنى نحو بناء نظرية المسالك، والغايات،  .:5

د.محمَّد محمَّد يونس عمي، مكتبة األدب المغربي، دار كنوز المعرفة 
 م.ٕٙٔٓ ـىـ ـٖٚٗٔولى، لمطباعة، والتوزيع،  عمان، األردن، الطبعة: األ

التداولّية ُأصوليا، واتجاىاتيا، جواد ختام، كنوز المعرفة لمنشر، والتوزيع،  .61
 م.ٕٙٔٓـ ـىـ  ٖٚٗٔالطبعة: األولى، 

التداولّية عند العمماء العرب دراسة تداولّية لظاىرة "األفعال الكبلمّية"في  .62
بيروت، الطبعة:  التراث المساني العربي"، د. مسعود صحراوي، دار الطميعة،

 م.ٕ٘ٓٓاألولى، 
التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيميب ببلنشيو، ترجمة: صابر الحباشة،  .63

 م.ٕٚٓٓدار الحوار لمنشر، والتوزيع، سورية، البلذقية، الطبعة: األولى، 
التداولّية، والحجاج ــ مدخل، ونصوص ــ، صابر الحباشة، صفحات  .64

 م. ٕٛٓٓاألولى، لمدراسات، والنشر، الطبعة: 
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البركتي، دار الكتب  التعريفات الفقيية، محمَّد عميم اإلحسان المجددي .65
م(، ٜٙٛٔ -ىـ ٚٓٗٔالعممية )إعادة صف لمطبعة القديمة في باكستان 

 م.ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔالطبعة: األولى، 
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن، الشيخ العبلمة محمَّد  .66

     عبد اهلل األرمي العموي اليرري الشافعي، إشراف، ومراجعة:األمين بن 
د. ىاشم محمَّد عمي بن حسين ميدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، 

 م. ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالطبعة: األولى، 
تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمَّد بن جرير بن يزيد  .67

ىـ(، تحقيق: ٖٓٔر الطبري )المتوفى: بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعف
د.عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث، والدراسات 
اإلسبلمية، دار ىجر، د. عبد السند حسن يمامة، دار ىجر لمطباعة، 

 م.  ٕٔٓٓىـ ــ ٕٕٗٔوالنشر، والتوزيع، واإلعبلن، الطبعة: األولى، 
ر بن محمَّد بن عبد الجبار ابن أحمد تفسير القرآن، أبو المظفر، منصو  .68

ىـ(، تحقيق: ٜٛٗ)المتوفى:الحنفي، ثُمَّ الشافعيالمروزى السمعاني، التميمي، 
ياسر بن إبراىيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، 

 م.ٜٜٚٔىـ ــ ٛٔٗٔالسعودية، الطبعة األولى، 
وطات، والثراث، تمخيص األصول، حافظ ثناء اهلل الزاىدي، مركز المخط .69

 .م ٜٜٗٔىـ ــ  ٗٔٗٔوالوثائق، الكويت، الطبعة: األولى، 
تيذيب األسماء، والمغات، أبو زكريا محيي الد ين يحيى بن شرف النووي  .:6

ىـ(، عنيت بنشره، وتصحيحو، والتعميق عميو، ومقابمة ٙٚٙ)المتوفى: 
ب العممية، أصولو: شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكت

 بيروت، لبنان، )د. ت(.
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تيذيب المغة، محمَّد بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور)المتوفى:  .71
ىـ(، المحقق: محمَّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٖٓٚ

 م.ٕٔٓٓالطبعة: األولى، 
التواصل، والحجاج، األستاذ عبد الرحمن طو، كمية الآلداب، والعموم  .72

 م.ٜٜٗٔــ ٖٜٜٔنية، الرباط ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، اإلنسا
التوقيف عمى ميمات التعاريف، زين الدين محمَّد المدعو بعبد الرؤوف بن  .73

تاج العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي ثُمَّ المناوي القاىري)المتوفى: 
عة: األولى، (عبد الخالق ثروت، القاىرة، الطبٖٛىـ(، عالم الكتب)ٖٔٓٔ
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، )ُينشر ألول مرة عمى نسخة خطية  .74
ىـ(،  أبو الفداء  ٕٜٓفريدة بخط  الحافظ شمس الدين السَّخاوي المتوفى سنة 

 )نسبة إلى معتق أبيو سودونالسُّْوُدْوِني زين الد ين قاسم بن ُقْطموبغا
ىـ(، دراسة، وتحقيق: شادي بن ٜٚٛ)المتوفى:  الشيخوني( الجمالي الحنفي
مركز النعمان لمبحوث، والدراسات اإلسبلمّية،  محمَّد بن سالم آل نعمان،

ىـ،  ٕٖٗٔوتحقيق التراث، والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: األولى، 
م، الجزء:  الثاني، الطبعة: ٜٓٛٔالطبعة: األولى،  - ٔالجزء:  م. ٕٔٔٓ
م، الجزء: الرابع، ٜٔٛٔلجزء: الثالث، الطبعة: األولى، م، اٜٚٛٔالثانية، 

 م.ٖٜٛٔالطبعة: األولى، 
الجمل في الّنحو، أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم  .75

ىـ(، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، الطبعة: ٓٚٔالفراىيدي البصري )المتوفى: 
 م.  ٜٜ٘ٔىـ ـ ٙٔٗٔالخامسة، 

القرآن الكريم، د. أحمد عزت يونس، دار اآلفاق  الجممة المقيدة في لغة .76
 م.ٕٗٔٓىـ، ٖ٘ٗٔالعربية، الطبعة: األولى، 
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ىـ(، ٕٖٔكر محمَّد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى بجميرة المغة، أبو  .77
تحقيق: زمري منير بعمبكي، دار العمم؛ لممبليين، بيروت، الطبعة: األولى، 

 م.ٜٚٛٔ
الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمَّد بدر الدين حسن بن قاسم بن  .78

   ىـ(، المحقق: ٜٗٚعبد اهلل بن عمّي المرادي المصري المالكي )المتوفى: 
فخر الدين قباوة، واألستاذ محمَّد نديم فاضل، دار الكتب العممية، بيروت،  .د

 م . ٕٜٜٔىـ  ـ  ٖٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى، 
ىـ(، ٕٙٓم، أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني بالوالء )المتوفى: الجي  .79

ن ؤو د خمف أحمد، الييئة العامة لشالمحقق: إبراىيم األبياري، راجعو: محمَّ 
 م. ٜٗٚٔىـ  ـ  ٜٖٗٔالمطابع األميرية، القاىرة،  

أللفية ابن مالك، أبو العرفان محمَّد بن  ياشية الصبان عمى شرح األشمونح .:7
ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، ٕٙٓٔان الشافعي )المتوفى: عمي الصب

 م.ٜٜٚٔىـ ـ  ٚٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى، 
الحجاج بين النظرية، واألسموب عن كتاب نحو المعنى، والمبنى، باتريك  .81

 م.ٜٕٓٓشارودو، ترجمة : د. أحمد الودرني، دار الكتاب الجديد المتحدة ،
طون، ترجمة: محمَّد مشبال، وعبد الواحد الحجاج في التواصل، فيميب برو  .82

التيامي العممي، الييئة العامة المصرية لمكتاب، المركز القومي لمترجمة، 
 م.ٖٕٔٓالقاىرة، 

الحجاج في القرآن من خبلل أىم خصائصو اإلسموبية، عبداهلل صولة، دار  .83
 م.ٕٚٓٓالفارابي، بيروت، لبنان، 

القادر المييري، مراجعة: عبد اهلل الحجاج، كريستيان ببلنتان، ترجمة: عبد  .84
 م.ٕٓٔٓصولة، دار سيناترا ، المركز الوطني لمترجمة، تونس، 
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وم القرآن كتاب البرىان الحجاج، واالحتجاج بأقوال سيبويو في كتب عم .85
نموذجا، أ.د رجاء عجيل الحسناوي، مكتبة العبلمة، ابن فيد أُ لمزركشي 

 .مٕ٘ٔٓىـ ــ ٖٙٗٔالحمي، الطبعة: األولى، 
الحجج الّنحوّية حّتى نياية القرن الثالث اليجري، د.محمَّد فاضل صالح  .86

ـ ـىـ ٖٓٗٔان، الطبعة: الثانية،ار لمنشر، والتوزيع، عمّ الّسامرائي، دار عمّ 
 م.ٜٕٓٓ

الحدود األنيقة، والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمَّد بن أحمد بن زكريا  .87
    ىـ(، المحقق: ٕٜٙين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: األنصاري، زين الد  

 ىـ.ٔٔٗٔ، بيروت، الطبعة: األولى، ازن المبارك،  دار الفكر المعاصرد. م
حروف المعاني، والصفات، عبد الرَّحمن بن إسحاق البغدادي النياوندي  .88

ىـ(، المحقق: عمي توفيق الحمد، ٖٖٚالزجاجي، أبو القاسم )المتوفى: 
 م.ٜٗٛٔلة، بيروت، الطبعة: األولى، مؤسسة الرسا

حسن المحاضرة في تاريخ مصر، والقاىرة، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، جبلل  .89
ىـ(، المحقق: محمَّد أبو الفضل إبراىيم، دار ٜٔٔالدين السيوطي )المتوفى:

 :، مصر، الطبعة–إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحمبي وشركاه 
 م.ٜٚٙٔ -ىـ  ٖٚٛٔ ،األولى

ا لمفكر، طو عبد الرحمن، منتدى سور األزبكية، الشبكة العالمية الحوار أفقً  .:8
 م.ٖٕٔٓلؤلبحاث، والنشر، بيروت، الطبعة: األولى، 

خزانة األدب، وغاية األرب، ابن حجة الحموي، تقي الد ين أبو بكر بن عمي  .91
ىـ(، المحقق: عصام شقيو، ٖٚٛبن عبد اهلل الحموي األزراري )المتوفى: 

 م.ٕٗٓٓاألخيرة،  :دار ومكتبة اليبلل، بيروت، دار البحار، بيروت، الطبعة
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خزانة األدب، ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي  .92
ىـ(، تحقيق، وشرح: عبد السبلم محمَّد ىارون، مكتبة ٖٜٓٔ)المتوفى: 

 م. ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔالخانجي، القاىرة، الطبعة: الرابعة، 
ىـ(، الييئة ٕٜٖبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )المتوفى: الخصائص، أ .93

 المصرية العامة لمكتاب، الطبعة: الرابعة، )د.ت(.
الخطاب، والحجاج، د. أبو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحديثة لمطباعة،  .94

 م.ٕٓٔٓوالنشر، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 
ىـ ــ ٕٓٗٔالكتب، الطبعة: األولى،تمَّام حسَّان، عالم  الخبلصة الّنحوّية، د. .95

 م.ٕٓٓٓ
الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمَّد النعيمي الدمشقي  .96

ين، دار الكتب العممية، ىـ(، المحقق: إبراىيم شمس الد  ٕٜٚ)المتوفى: 
 م.ٜٜٓٔ -ىـ ٓٔٗٔالطبعة: األولى 

ار الكتاب دائرة األعمال المغوّية، مراجعات، ومقترحات، شكري المبخوت، د .97
 م.ٕٓٔٓالجديد المتحدة، 

البوشيخي، دار السبلم، لمطباعة، والنشر،  الشاىد دراسات مصطمحية، أ.د. .98
 م.ٕٕٔٓىـ  ــٖٖٗٔوالتوزيع، والترجمة، الطبعة: الثانية،

دستور العمماء = جامع العموم في اصطبلحات الفنون، القاضي عبد النبي  .99
ىـ(، عرب عباراتو الفارسية: ٕٔق بن عبد الرَّسول األحمد نكري )المتوفى: 

حسن ىاني فحص، دار الكتب العممية، لبنان، بيروت، الطبعة: األولى، 
 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ

دالئل اإلعجاز في عمم المعاني، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرَّحمن بن  .:9
ىـ(، المحقق: ياسين ٔٚٗمحمَّد الفارسي األصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 

 المكتبة العصرية، الدار النموذجية، الطبعة: األولى، )د.ت(.األيوبي، 



 ………………………………………………………………………ثبت املصادر، واملراجع

 364 

مد دليل الطالبين لكبلم النحويين، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أح .1:
ىـ(، إدارة المخطوطات، والمكتبات ٖٖٓٔالمقدسي الحنبمي )المتوفى: يّ الكرم

 م. ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔاإلسبلمّية، الكويت، 
عمماء المذىب، إبراىيم بن عمي بن محمَّد، الديباج المذىب في معرفة أعيان  .2:

ىـ(، تحقيق، وتعميق: ٜٜٚرىان الدين اليعمري )المتوفى: ابن فرحون، ب
 د.محمَّد األحمدي أبو النور، دار التراث لمطبع، والنشر، القاىرة،)د.ت(.

ــ   ىـٙٔٗٔة حسن، دار الشرق العربي، بيروت،ديوان ابن مقبل، حققو: د. عز  .3:
ٜٜٔ٘. 

ىـ(، جمعو، وشرحو، ٖٓٔي النجم العجمي، الفضل بن قدامة)ت ديوان أب .4:
د أديب عبد الواحد جمران، مطبوعات مجمع المغة العربية،  محمَّ  وحققو: د.
 م.ٕٙٓٓىـ ــ ٕٚٗٔدمشق،

            د حسين،يمون بن قيس، المحقق: محمَّ ديوان األعشى الكبير، م .5:
 )د.ت(. )د. ط(،

ني آكل ْيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بُؤ القَ ديوان امِرئ القيس، امر  .6:
  ،اعتنى بو: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة م(،٘ٗ٘المرار )المتوفى: 

 م. ٕٗٓٓىـ  ــ  ٕ٘ٗٔبيروت،  الطبعة: الثانية، 
ا، وأخباره، جمع، وتحقيق، وشرح: عمي ذو الفقار شاكر، دار ديوان تأبط شرً  .7:

 م.ٜٗٛٔىـ  ــٗٓٗٔاألولى،الغرب االسبلمي، الطبعة: 
ديوان حّسان بن ثابت، شرحو، وكتب ىوامشو، وقّدم عميو: عبدأ . مينا، دار  .8:

 م.ٜٜٗٔىـ ـ ٗٔٗٔالثانية،  :الكتب العممّية، بيروت، الطبعة
ديوان ذي الر مة شرح أبي نصر الباىمي رواية ثعمب، أبو نصر أحمد بن  .9:

د القدوس أبو صالح، مؤسسة ىـ(، المحقق: عب ٖٕٔحاتم الباىمي )المتوفى: 
 ىـ. ٕٓٗٔم  ــ  ٕٜٛٔجدة، الطبعة: األولى،  ،اإليمان
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ديوان كعب بن مالك األنصاري، تحقيق، وشرح: مجيد طراد، دار صادر  .::
 .ٜٜٚٔبيروت، الطبعة: األولى، 

أحمد بن حسين الجعفي المتنبي أبو الطيب، دار بيروت،  ديوان المتنبّي، .211
 م.ٖٜٛٔــىـ ٖٓٗٔلمطباعة والنشر،

ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمَّد أبو الفضل ابراىيم، الطبعة: الثانية،  .212
 .، )د.ت(دار المعارف، القاىرة

ين، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، محمد بن أحمد بن عمي، تقي الدّ  .213
ىـ(، المحقق: كمال يوسف ٕٖٛأبو الطيب المكي الحسني الفاسي )المتوفى: 

 ىـٓٔٗٔاألولى، ، بيروت، لبنان، الطبعة:ار الكتب العمميةالحوت، د
 م.ٜٜٓٔــ

الرَّد عمى المنطقيين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد  .214
د ابن تيمية الحراني الحنبمي السبلم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمَّ 

 .لبنان،)د.ت(ىـ(، دار المعرفة، بيروت، ٕٛٚالدمشقي )المتوفى: 
أبو محمَّد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ابن حزم األندلسي،رسائل  .215

ىـ(، المحقق: إحسان عباس، ٙ٘ٗاألندلسي القرطبي الظاىري )المتوفى: 
 ، )د.ت(.  لمدراسات، والنشر، بيروت، لبنان المؤسسة العربية

القي رصف المباني في شرح حروف المعاني، لئلمام أحمد بن عبد النور الم .216
، تحقيق: أ.د أحمد بن حسن الخراط، دار القمم، (ىـٕٓٚالمتوفى سنة)

 م.ٕٕٓٓىـ ـــ ٖٕٗٔدمشق، الطبعة: الثالثة،  
أبو القاسم عبد الرحمن ، الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشام .217

عمر عبد السبلم  المحقق:، ىـ(ٔٛ٘بن عبد اهلل بن أحمد السُّييمّي )المتوفى: 
ىـ ــ ٕٔٗٔالطبعة األولى، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،السبلمي
 م.ٕٓٓٓ
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سّر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )المتوفى:  .218
ـ ـىـ ٕٔٗٔىـ(، دار الكتب العممية بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، ٕٜٖ

 م.ٕٓٓٓ
ي سم م الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطين .219

 ٚٙٓٔ)المتوفى « حاجي خميفة»، وبـ «كاتب جمبي»العثماني المعروف بـ 
ىـ(، المحقق: محمود عبد القادر األرناؤوط، إشراف، وتقّديم: أكمل الد ين 

ين إحسان أوغمي، تدقيق: صالح سعداوي صالح، إعداد الفيارس: صبلح الدّ 
 م. ٕٓٔٓأويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا،

حمد بن عثمان بن شمس الد ين أبو عبد اهلل محمَّد بن أ النببلء، سير أعبلم .:21
ىـ(، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف ٛٗٚ)المتوفى:  َقاْيماز الذىبي

 ىـ ٘ٓٗٔ الثالثة، ؤسسة الرسالة، الطبعة:الشيخ شعيب األرناؤوط، م
 م.ٜ٘ٛٔــ

مطبوعات  الشاىد، وُأصول الّنحو في كتاب سيبويو، د. خديجة الحديثي، .221
 م.ٜٗٚٔىـ  ــ ٜٖٗٔجامعة الكويت،

ة، محمَّد بن محمَّد بن عمر بن عمي شجرة النور الزكية في طبقات المالكيّ  .222
ىـ(، عمق عميو: عبد المجيد خيالي، دار ٖٓٙٔابن سالم مخموف )المتوفى: 

 م. ٖٕٓٓىـ ــ  ٕٗٗٔالكتب العممية، لبنان، الطبعة: األولى، 
بن مالك، ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرَّحمن شرح ابن عقيل عمى ألفية ا .223

ىـ(، المحقق: محمَّد محيي الد ين ٜٙٚالعقيمي اليمداني المصري)المتوفى : 
عبد الحميد، دار التراث، القاىرة، دار مصر لمطباعة، سعيد جودة السحار، 

 م. ٜٓٛٔىـ ــ  ٓٓٗٔوشركاه، الطبعة:  العشرون، 
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لك، عمي بن محمَّد بن عيسى، أبو الحسن، شرح األشموني عمى ألفية ابن ما .224
ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، ٜٓٓن اأُلْشُموني الشافعي)المتوفى:ينور الد  

 م.ٜٜٛٔىـ ــ ٜٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى، 
شرح تسييل الفوائد، محمَّد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد  .225

     ىـ(، المحقق: د. عبد الرَّحمن السيد، ٕٚٙين )المتوفى: اهلل، جمال الد  
د. محمَّد بدوي المختون، ىجر لمطباعة، والنشر، والتوزيع، واإلعبلن، 

 م .ٜٜٓٔىـ ــٓٔٗٔالطبعة: األولى، 
شرح التصريح عمى التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح في الّنحو،  .226

األزىري، زين الد ين خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمَّد الجرجاوّي 
ىـ(، دار الكتب العممية، ٜ٘ٓالمصري، وكان يعرف بالوقاد )المتوفى: 

 م.ٕٓٓٓىـ ــ ٕٔٗٔبيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 
شرح ديوان عمقمة الفحل، عمقمة بن عبدة الفحل، بقمم: أحمد الصقر،  .227

 .مٖٜ٘ٔىـ ــ ٖٖ٘ٔالمطبعة المحمودية، القاىرة، الطبعة: األولى، 
ح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي، قّدمو، ووضع ىوامشو، وفيارسو: مجيد شر  .228

 م.ٕٜٜٔـىـ  ـٕٔٗٔطراد، دار الكتاب العربي، الطبعة: األولى،
شرح الكافية الشافية، جمال الد ين أبو عبد اهلل محمَّد بن عبد اهلل بن مالك  .229

أم القرى  الطائي الجياني، حققو، وقدم لو: عبد المنعم أحمد ىريدي، جامعة
حياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة، والدراسات  مركز البحث العممي، وا 

 م. ٕٜٛٔىـ ــ  ٕٓٗٔمكة المكرمة، الطبعة: األولى،  ،اإلسبلمية
ين أبو البقاء محمَّد بن أحمد بن عبد العزيز بن تقي الد   شرح الكوكب المنير، .:22

ىـ(، المحقق: ٕٜٚى: عمي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبمي )المتوف
ـ  ـىـ ٛٔٗٔمحمَّد الزحيمي، ونزيو حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية، 

 م.  ٜٜٚٔ
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شرح مختصر الروضة، سميمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  .231
ىـ(، المحقق: عبد اهلل بن ٙٔٚالصرصري، أبو الربيع، نجم الد ين )المتوفى:

 م. ٜٚٛٔىـ ــٚٓٗٔة، الطبعة: األولى،عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسال
ىـ(، )وال  ٕٙٓشرح المعمقات التسع، منسوب ألبي عمرو الشيباني )ت  .232

ففي الكتاب نقول متأخرة عن زمن أبي عمرو، وليس األسموب  ،تصح نسبتو
أسموبو(، تحقيق، وشرح: عبد المجيد ىمو، مؤسسة األعممي لممطبوعات، 

 م. ٕٔٓٓىـ  ــ  ٕٕٗٔبيروت، لبنان، الطبعة: األولى، 
شرح المفصل لمزمخشري، يعيش بن عمي بن يعيش ابن أبي السرايا محمَّد  .233

بن عمي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصمي، المعروف بابن يعيش، 
ىـ(، قّدم لو: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب ٖٗٙوبابن الصانع )المتوفى: 

 م. ٕٔٓٓىـ ــ ٕٕٗٔ العممية، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى،
شعر ابن ميادة، جمعو، وحققو: د. حنا جميل حداد، راجعو، وأشرف عمى  .234

ىـ ــ  ٕٓٗٔطباعتو: قدري الحكيم، مطبوعات مجمع المغة العربية، دمشق،
 م.ٕٜٛٔ

اليمني  يمن الكموم، نشوان بن سعيد الحمير ّشمس العموم، ودواء كبلم العرب  .235
المحقق: د.حسين بن عبد اهلل العمري، ومطير بن عمي  ،ىـ(ٖٚ٘)المتوفى: 

اإلرياني، و د. يوسف محمَّد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 
 م. ٜٜٜٔىـ ـــ  ٕٓٗٔاألولى،   :الطبعةة، دار الفكر، دمشق،  سوري

 الّشمسية في القواعد المنطقّية، نجم الّدين القزويني، تقّديم، وتحميل، وتعميق، .236
وتحقيق: د. ميدي فضل اهلل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

 م.ٜٜٛٔالطبعة: األولى، 
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أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري ، الصحاح تاج المغة، وصحاح العربية .237
دار العمم ، أحمد عبد الغفور عطار تحقيق ىـ(،ٖٜٖمتوفى:الفارابي)ال

 .م ٜٚٛٔــ   ىـ ٚٓٗٔالرابعة، : الطبعة، لممبليين،  بيروت
أبو عبد اهلل محمَّد  س منتخبة من كتاب الروض المعطار،صفة جزيرة األندل .238

ىـ(، عنى بنشرىا، ٜٓٓ)المتوفى:  يعبد اهلل بن عبد المنعم الِحمير  بن
فنصال أستاذ تاريخ المغرب العربي  وتصحيحيا، وتعميق حواشييا: إ.الفيبرو

االسبلمّية، جامعة باريس، ومدير فخري بجامعة الجزائر، ومعيد الدراسات 
لمعيد األبحاث المغربية العميا بالرباط، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة: 

 م. ٜٛٛٔىـ ــ  ٛٓٗٔالثانية، 
صناعة الخطاب األنساق العميقة لمتأويمية العربية، د. محمَّد بازي، دار كنوز  .239

 م.ٕ٘ٔٓىـ  ـــ ٖٙٗٔ األولى، :المعرفة لمنشر، والتوزيع، عمان،  الطبعة
ضوابط المعرفة، وأصول االستدالل، والمناظرة، عبد الرَّحمن حسن حنبكة  .:23

 م.ٖٜٜٔىـ ـــ ٗٔٗٔالرابعة،  :الميداني، دار القمم دمشق، الطبعة
ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمَّد عبد العزيز النجار، مؤسسة  .241

 م.ٕٔٓٓىـ ــ ٕٕٗٔ ،الرسالة، الطبعة: األولى
المفسرين لمداوودي، محمَّد بن عمي بن أحمد، ّشمس الد ين الداوودي  طبقات .242

ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، راجع النسخة، ٜ٘ٗالمالكي )المتوفى: 
 وضبط أعبلميا: لجنة من العمماء بإشراف الناشر، )د. ت(.

طبقات النسابين، بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن محمَّد بن عبد اهلل بن بكر بن  .243
ىـ(، دار الرشد، ٜٕٗٔثمان بن يحيى بن غييب بن محمَّد )المتوفى: ع

 م. ٜٚٛٔ -ىـ  ٚٓٗٔالرياض، الطبعة: األولى، 
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العبر في خبر من غبر، ّشمس الدين أبو عبد اهلل محمَّد بن أحمد بن عثمان  .244
ىـ(، المحقق: أبو ىاجر محمَّد السعيد بن ٛٗٚبن َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 

 دار الكتب العممية، بيروت،)د.ت(.  بسيوني زغمول،
مَّد بن ، محمَّد بن الحسين بن محية في أصول الفقو، القاضي أبو يعمالعد .245

        :ىـ(، حققو، وعمق عميو، وخرج نصوٛ٘ٗ: خمف ابن الفراء )المتوفى
ـ ـىـ  ٓٔٗٔد. أحمد بن عمي بن سير المباركي، )د. ط(، الطبعة: الثانية، 

 م. ٜٜٓٔ
محمَّد بن عبد اهلل بن العباس، أبو الحسن، ابن الورَّاق )المتوفى: عمل النحو،  .246

ىـ(، تحقيق: محمود جاسم محمَّد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض،  ٖٔٛ
 م.ٜٜٜٔىـ ــ  ٕٓٗٔالسعودية، الطبعة: األولى، 

ىـ(، دار النيضة العربية ٜٖٙٔعمم المعاني، عبد العزيز عتيق)المتوفى: .247
ــ  ىـٖٓٗٔلى،األو  لتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة:لمطباعة، والنشر، وا

 م.ٜٕٓٓ
العمم، والبناء الحجاجي، د.حسن الباىي، بحث ضمن الحجاج مفيومو،  .248

ومجاالتو دراسات نظرّية، وتطبيقّية في الببلغة الجديدة، إشراف د. حافظ 
 م.ٕٓٔٓعالم الكتب الحديث، األردن،   ،إسماعيمي عميوي

، د. محمَّد أحمد قاسم، و د. محيي «البديع، والبيان، والمعاني»عموم الببلغة .249
الد ين ديب، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، لبنان، الطبعة: 

 م.  ٖٕٓٓاألولى،
أبو العباس، شياب الد ين، أحمد بن  ،عّمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ .:24

 (،ىـ ٙ٘ٚالحمبي )المتوفى: يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
ة: الطبع دار الكتب العممية،، محمَّد باسل عيون السود المحقق:
 م.ٜٜٙٔ ــ  ىـٚٔٗٔاألولى،
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اس أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن يونس  .251 عّمدة الكتاب، أبو جعفر النَّحَّ
ىـ(، المحقق: بسام عبد الوىاب الجابي، دار ٖٖٛالمرادي الّنحوّي )المتوفى: 

ىـ ــ  ٕ٘ٗٔ، الجفان، والجابي لمطباعة، والنشر، الطبعة: األولى، ابن حزم
 م. ٕٗٓٓ

عندما نتواصل نغير مقاربة تداولّية معرفّية آلليات التواصل، والحجاج، عبد  .252
 م.ٕٕٔٓالسبلم عشير، أفريقيا الشرق، المغرب، الطبعة: الثانية ،

اجح، مكتبة عبلء الّدين العوامل الحجاجّية في الّمغة العربّية، د. عّز الّدين النّ  .253
لمنشر، والتوزيع، صفاقس، تونس، دار نيى صفاقس، الطبعة: األولى، 

 م.ٕٔٔٓ
غاية النياية في طبقات القراء، ّشمس الد ين أبو الخير ابن الجزري، محمَّد  .254

ىـ(، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول ٖٖٛبن محمَّد بن يوسف )المتوفى: 
 راسر.ىـ، ج. برجستٖٔ٘ٔمرة عام 

، أبو محمَّد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: غريب القرآن .255
 ىـ(، المحقق: سعيد المحام، )د. ط(، )د.ت(.ٕٙٚ

ين بن محمَّد العميمي المقدسي فتح الرَّحمن في تفسير القرآن، مجير الد   .256
ىـ(، اعتنى بو تحقيقا، وضبطا، وتخريجا: نور  ٕٜٚالحنبمي )المتوفى: 

ن طالب، دار النوادر)إصَدارات وَزارة األوقاف، والُشُؤون اإِلسبلِمّية، إَداَرةُ الدي
 م. ٜٕٓٓىـ  ــ  ٖٓٗٔالُشُؤوِن اإِلسبَلِمّيِة(، الطبعة: األولى، 

ى الفروق المغوية،  أبو ىبلل الحسن بن عبد اهلل بن ّسيل بن سعيد بن يحي .257
عميو: محمَّد إبراىيم  ىـ(، حققو، وعمقٜٖ٘بن ميران العسكري)المتوفى: نحو

 سميم، دار العمم، والثقافة، لمنشر، والتوزيع، القاىرة، مصر، )د.ت(.
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ازي الجصاص الحنفي الفصول في األصول، أحمد بن عمي أبو بكر الرَّ  .258
ىـ ــ  ٗٔٗٔ، الطبعة: الثانية، وزارة األوقاف الكويتية، ىـ(ٖٓٚ)المتوفى:
 .مٜٜٗٔ

حاة، ورأي ابن مضاء، وضوء عمم المغة ُأصول النحو العربي في نظر النّ  في .259
 م.ٜٜٛٔىـ  ــٓٔٗٔالحديث،  د. محمَّد عيد، عالم الكتاب، القاىرة،

في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديم، د.خميفة  .:25
بو جادي، جامعة سطيف الجزائر، بيت الحكمة لمنشر، والتوزيع، الجزائر، 

 م.ٜٕٓٓالطبعة: األولى، 
في نظرّية الحجاج دراسات، وتطبيقات، د.عبد اهلل صولة، مسكميمياني  .261

لمنشر، والتوزيع، الموزع: دار الجنوب لمنشر، والتوزيع، تونس، الطبعة: 
 م.ٕٔٔٓاألولى، 

قصة تطور المغة، مصطفى عابدين، المصدر موقع عمومي، إعداد،  .262
 م.ٕ٘ٔٓوتنسيق: مكتبة التنوير، 

ل، أبو المظفر، منصور بن محمَّد بن عبد الجبار قواطع األدلة في األصو  .263
ىـ(،  ٜٛٗابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثُمَّ الشافعي)المتوفى: 

محمَّد حسن محمَّد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العممية،  :المحقق
 م.ٜٜٜٔىـ ــ ٛٔٗٔاألولى، : بيروت، لبنان، الطبعة

إمام الحرمين، تقّديم، وتحقيق، وتعميق: د.فوقية الكافية في الجدل لمجويني  .264
حسين محمود، طبع بمطبعة عيسى البابي الحمبي، وشركائو، القاىرة، 

 م.ٜٜٚٔىـ ــ ٜٜٖٔ
الكافية في عمم النحو، ابن الحاجب جمال الد ين بن عثمان بن عمر بن أبي  .265

 ىـ(، المحقق: د.صالح عبد ٙٗٙبكر المصري اإلسنوي المالكي )توِفَي: 
 م. ٕٓٔٓالعظيم الشاعر، مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة:  األولى، 
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كتاب التعريفات، عمي بن محمَّد بن عمي الزين الشريف الجرجانّي )المتوفى:  .266
 ،ىـ(، المحقق: ضبطو، وصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشرٙٔٛ

 م.ٖٜٛٔىـ ــٖٓٗٔاألولى،   ة:دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبع 
كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي  .267

ىـ(،المحقق: د.ميدي المخزومي، د.إبراىيم السامرائي، ٓٚٔالبصري)المتوفى:
 دار، ومكتبة اليبلل، )د.ت(.

الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الممقب سيبويو  .268
المحقق: عبد السبلم محمَّد ىارون، مكتبة الخانجي، ىـ(، ٓٛٔ)المتوفى: 

 م. ٜٛٛٔىـ ــ  ٛٓٗٔالقاىرة، الطبعة: الثالثة، 
كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمَّد، عبلء  .269

ىـ(، دار الكتاب اإلسبلمي، )د.ط(، ٖٓٚلدين البخاري الحنفي )المتوفى:ا
 )د.ت(.

والفنون،  مصطفى بن عبد اهلل كاتب جمبي  كشف الظنون عن أسامي الكتب .:26
القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة، أو الحاج خميفة )المتوفى: 

ىـ(، مكتبة المثنى، بغداد )وصورتيا عدة دور لبنانية، بترقيم صفحاتيا ٚٙٓٔ
نفسو، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العموم الحديثة، ودار الكتب 

 م.ٜٔٗٔالعممية(، 
أيوب بن موسى الحسيني ، الكميات معجم في المصطمحات، والفروق المغوية .271

عدنان : المحقق (،ىـٜٗٓٔالكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  القريمي
 ،)د.ت(.مؤسسة الرسالة، بيروت، د المصريدرويش، و محمَّ 

د بن يوسف بن عمي بن الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمَّ  .272
ىـ(، دار إحياء التراث العربي، ٙٛٚين الكرماني )المتوفى: الد  سعيد، شمس 

 م.ٜٔٛٔىـ ــ ٔٓٗٔ ،ثانيةال :طبعةاللبنان، -بيروت



 ………………………………………………………………………ثبت املصادر، واملراجع

 374 

البلمع العزيزي شرح ديوان المتنبي، أبو العبلء أحمد بن عبد اهلل المعري  .273
د سعيد المولوي، مركز الممك فيصل ىـ(، المحقق: محمَّ  ٜٗٗ - ٖٖٙ)

 م. ٕٛٓٓىـ ــٜٕٗٔاإلسبلمية، الطبعة: األولى، لمبحوث والدراسات 
لباب التأويل في معاني التنزيل، عبلء الد ين عمي بن محمَّد بن إبراىيم بن  .274

ىـ(، تصحيح: ٔٗٚعمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: 
 ىـ.٘ٔٗٔلعممية،  بيروت، الطبعة: األولى،محمَّد عمي شاىين، دار الكتب ا

ين ابن منظور د بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الد  ب، محمّ لسان العر  .275
ىـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة: ٔٔٚ)المتوفى:ياإلفريقي األنصاري الرويفع

 ىـ. ٗٔٗٔالثالثة، 
المسان، والميزان، أو التكوير العقمي، د. طو عبد الرحمن، المركز الثقافي  .276

 م.ٜٜٛٔالعربي، الدار البيضاء، الطبعة: األولى، 
لسانيات الخطاب، وأنساق الثقافة ـ فمسفة المعنى بين نظام الخطاب، وشروط  .277

ناشرون بيروت، الثقافة، د. عبد الفّتح أحمد يوسف، الدار العربية لمعموم 
 م.ٕٓٔٓىـ  ــٖٔٗٔختبلف، الجزائر، الطبعة: األولى،لبنان، منشورات اال

تيتية، عالم الكتاب المسانيات المجال، والوظيفة، والمنيج، د. سمير اس .278
 م.ٕٛٓٓ، الطبعة: الثانية، انديث، جدارا لمكتاب العالمي، عمّ الح

مدخل إلى انسجام الخطاب، محمَّد خطابي، المركز الثقافي  لسانيات الّنّص  .279
 م.ٜٜٔٔالعربي، بيروت،

المسانيات والداللة" الكممة"، د. منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري،  .:27
 م.ٜٜٙٔحمب، الطبعة: األولى، 

المغة العربية معناىا، ومبناىا، تمام حسان عمر، عالم الكتب، الطبعة:  .281
 م. ٕٚٓٓىـ ــ ٕٚٗٔالخامسة 
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سور األزبكية، الطبعة:  المغة، والحجاج، الدكتور أبو بكر العزاوي، منتديات .282
 م.ٕٙٓٓىـ ــ ٕٙٗٔاألولى، 

 ديد، دارالمغة، والمنطق بحث في المفارقات، حسان الباىي، مكتبة الفكر الج .283
ختبلف، الجزائر، طبع في ، منشورات االاألمان، الرباط، منشورات الضفاف

 م.ٕ٘ٔٓىـ ــٖٙٗٔالطبعة: الثانية ، لبنان،
ىـ(، ٕٜٖالممع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )المتوفى:  .284

 المحقق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت،)د.ت(.
ة، ضياء الدين أبو السعادات ىبة اهلل بن جريّ الشّ  ما لم ينشر من األمالي .285

د. حاتم  ىـ(، المحقق:ٕٗ٘)المتوفى: جريّ ، المعروف بابن الشّ عمي بن حمزة
ه ــ  ٘ٓٗٔصالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى، 

 م.ٜٗٛٔ
والشاعر، ضياء الدين بن األثير، نصر اهلل  ،المثل السائر في أدب الكاتب .286

ىـ(، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار ٖٚٙحمَّد )المتوفى: بن م
 نيضة مصر لمطباعة، والنشر، والتوزيع، الفجالة، القاىرة، )د.ت(.

د. صبلح  ىـ(، دراسة، وتحقيق:ٕٔ٘ىـ ــٗٗٗالمثمث البن السي د البطميوسي) .287
 م.ٜٔٛٔىـ  ــٔٓٗٔميدي عمي الفرطوسي، دار الحرية لمطباعة،

األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار، جمال الد ين، محمَّد مجمع بحار  .288
ىـ(، مطبعة ٜٙٛطاىر بن عمي الصديقي اليندي الَفتَِّني الكجراتي )المتوفى: 

 م.ٜٚٙٔىـ  ــ  ٖٚٛٔمجمس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 
الحسين  ازي، أبو، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرَّ مجمل المغة .289

ىـ(، دراسة، وتحقيق: زىير عبد المحسن سمطان، مؤسسة ٜٖ٘)المتوفى: 
 م. ٜٙٛٔىـ ــ  ٙٓٗٔالثانية،  :الرسالة،  بيروت، الطبعة
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محاوالت في تحميل الخطاب، صابر الحباشة، مجد المؤسسة الجامعية  .:28
 م. ٜٕٓٓتوزيع ، بيروت، الطبعة: األولى، لمدراسات، والنشر، وال

ط األعظم، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المحكم والمحي .291
ىـ(، المحقق: عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، ٛ٘ٗالمرسي)ت: 

 م. ٕٓٓٓىـ ــ  ٕٔٗٔبيروت، الطبعة األولى، 
ر بن عبد القادر زين الد ين أبو عبد اهلل محمَّد بن أبي بك ،مختار الصحاح .292

المكتبة ، يوسف الشيخ محمَّد ق:المحقىـ( ٙٙٙ)المتوفى: الحنفي الرَّازي
ىـ ـــ ٕٓٗٔالخامسة، ة:الطبع، العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا

 .مٜٜٜٔ
)المتوفى: ن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسيالمخصص، أبو الحس .293

ىـ(، المحقق: خميل إبراىم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٛ٘ٗ
 .مٜٜٙٔـىـ ـٚٔٗٔالطبعة: األولى، 

مسائل خبلفّية في الّنحو، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري  .294
ىـ(، المحقق: محمَّد خير الحمواني، ٙٔٙالبغدادي محب الد ين )المتوفى: 
 م.ٕٜٜٔىـ ــ ٕٔٗٔاألولى،  :دار الشرق العربي، بيروت، الطبعة

 صمَّى اهلل المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل .295
عميو وسمَّم، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري)المتوفى: 

، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ىـ(،ٕٔٙ
 .)د. ت(

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمَّد بن عمي الفيومي  .296
ىـ(، المكتبة العممية، بيروت، ٓٚٚفى: نحو ثُمَّ الحموي، أبو العباس )المتو 

 )د.ت(.
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المصطمحات األساسية في لسانيات الّنّص، وتحميل الخطاب ــ دراسة  .297
معجميةـ الدكتور نعمان بو قرة، عالم الكتب الحديث، جدارا لمكتاب العالمي، 

 م.ٜٕٓٓىـ ــ ٜٕٗٔان، مكتبة مؤمن قريش، الطبعة: األولى، عمّ 
لتحميل الخطاب، دومينيك ما نغونو، ترجمة: محمَّد المصطمحات المفاتيح  .298

ختبلف، الجزائر، الطبعة: عربية لمعموم ناشرون، منشورات االيحياتن، الدار ال
 م.ٕٛٓٓىـ ــ ٕٛٗٔاألولى، 

المطرب من أشعار أىل المغرب، أبو الخطاب عمر بن حسن األندلسي  .299
تاذ إبراىيم ىـ(، المحقق: األسٖٖٙالشيير بابن دحية الكمبي )المتوفى:

األبياري، د. حامد عبد المجيد، و د. أحمد أحمد بدوي، راجعو: د. طو 
حسين، دار العمم لمجميع لمطباعة، والنشر، والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 م. ٜ٘٘ٔىـ ــ ٖٗٚٔ
مطمع األنوار، ونزىة البصائر، واألبصار، أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن عمي  .:29

ىـ(، أبي عبد اهلل بن عسكر، أبي بكر ٜٖٙعد بن خميس المالقي )المتوفى: ب
بن خميس، تقّديم، وتخريج، وتعميق: د.عبد اهلل المرابط الترغي، دار الغرب 
اإلسبلمي، بيروت، لبنان، دار األمان لمنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة: 

 م. ٜٜٜٔىـ ــ  ٕٓٗٔاألولى، 
اعة، والنشر، معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر لمطب .2:1

 م. ٕٓٓٓىـ ــ  ٕٓٗٔوالتوزيع،  األردن،  الطبعة: األولى، 
معترك األقران في إعجاز القرآن، وُيسمَّى: )إعجاز القرآن، ومعترك األقران(،  .2:2

 ٜٔٔ)المتوفى بي بكر السيوطي،ين عبد الرَّحمن بن أاإلمام الحافظ جبلل الد  
 م. ٜٛٛٔىـ ــٛٓٗٔة األولى: ، لبنان، الطبعدار الكتب العممية، بيروت ىـ(،
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معجم األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شياب الد ين أبو عبد اهلل  .2:3
ىـ(، المحقق: إحسان ٕٙٙياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي)المتوفى: 

 م. ٖٜٜٔىـ ــٗٔٗٔعباس، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، الطبعة: األولى،
عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي  معجم البمدان، شياب الد ين أبو .2:4

 م.ٜٜ٘ٔ ىـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية،ٕٙٙ)المتوفى: 
رنسية، واإلنكميزية، والبلتينية، د.جميل المعجم الفمسفي باأللفاظ العربية، والف .2:5

 م.ٜٛٚٔبيروت، دار الكتاب المصري،القاىرة ، ،، دار الكتاب المبنانيصميبا
العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر)المتوفى:  معجم المغة .2:6

ىـ( بمساعدة فريق عمل الناشر، عالم الكتب الطبعة: األولى، ٕٗٗٔ
 م. ٕٛٓٓ  ـىـ ـٜٕٗٔ

دار النفائس  رواس قمعجي، و حامد صادق قنيبي، دمحمَّ  معجم لغة الفقياء، .2:7
 م. ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔلمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

معجم ما اتفق لفظو، واختمف معناه في القرآن الكريم ــ دراسة لغوية تفسيرية ـ  .2:8
.د. نشأت صبلح الدين حسين، مركز د. حامد عبد اليادي حسين، و أ.مأ.

الطبعة:  ،ت االسبلمية، ديوان الوقف السنيوالدراسا، البحوث
 م.ٕٕٔٓاألولى،

دار مكتبة الحياة،  أحمد رضا، ،معجم متن المغة )موسوعة لغوية حديثة( .2:9
 ٖٛٚٔ/ ٖجـ  م ٜٛ٘ٔ -ىـ  ٖٚٚٔ/ ٕو  ٔجـ  ،ىـٖٓٛٔـ ٖٚٚٔ،بيروت

 .م ٜٓٙٔ -ىـ  ٖٓٛٔ/ ٘جـ  م ٜٓٙٔ -ىـ  ٜٖٚٔ/ ٗجـ  م ٜٜ٘ٔ -ىـ 
ميندس، مكتبة معجم المصطمحات في المغة واألدب، مجدي وىبة، كامل  .::2

 م.ٜٗٛٔلبنان، بيروت، 
د سمير نجيب المبدي، معجم المصطمحات النحوّية والصرفّية، د. محمَّ  .311

 م.ٜ٘ٛٔىـ  ــ٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، دار الفرقان، الطبعة: األولى، 
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معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف بن إليان بن موسى سركيس  .312
 م. ٕٜٛٔ -ىـ  ٖٙٗٔ، مصر، ىـ(، مطبعة سركيسٖٔ٘ٔ)المتوفى: 

معجم المعاني لممترادف، والمتوارد، والنقيض من أسماء، وأفعال، وأدوات  .313
 م.ٜٔٚٔوتعابير،  نجيب اسكندر ، طبع بمطبعة الزمان ، بغداد ، 

النقاري، المؤسسة العربية لمفكر  معجم مفاىيم عمم الكبلم المنيجّية، د.حمو .314
 .مٕٙٔٓواإلبداع، بيروت، 

ازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرَّ ، س المغةمعجم مقايي .315
ـ  ىـٜٜٖٔ،دار الفكر ،عبد السبلم محمَّد ىارون المحقق: ، )ىـٜٖ٘)المتوفى:
 .مٜٜٚٔ

د راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمَّ  .316
التراث العربي ىـ(، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء ٛٓٗٔ)المتوفى: 

 )د.ت(. بيروت،
المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاتو، د. أحمد مختار عمر،  .317

 م.ٕٕٓٓىـ  ــٖٕٗٔمؤسسة سطور المعرفة،
المعجم الوسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيم مصطفى، وأحمد  .318

 .)د.ت( ،د النجار(، دار الدعوةالزيات، و حامد عبد القادر،  و محمَّ 
معيار العمم في فن المنطق، أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي  .319

ىـ(، المحقق: الدكتور سميمان دنيا، دار المعارف، مصر،    ٘ٓ٘)المتوفى: 
 م. ٜٔٙٔ

المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن عمى، أبو  .:31
زِ الفتح، برى ىـ(، دار الكتاب ٓٔٙ)المتوفى:  يّ ان الدين الخوارزمي الُمَطر 

 العربي، )د.ط(، )د.ت( .
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مفتاح العموم، يوسف بن أبي بكر بن محمَّد بن عمي السكاكي الخوارزمي  .321
ىـ(، ضبطو، وكتب ىوامشو، وعمق عميو: ٕٙٙالحنفي أبو يعقوب)المتوفى:

-ىـ ٚٓٗٔنعيم زرزور، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 
 م.ٜٚٛٔ

أبو القاسم الحسين بن محمَّد المعروف بالّراغب ، المفردات في غريب القرآن .322
دار القمم، ، صفوان عدنان الداودي: المحقق ىـ(،ٕٓ٘األصفياني )المتوفى: 

 .ىـ ٕٔٗٔاألولى،  :الطبعة الدار الشامية ، دمشق، بيروت،
المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .323

ىـ(، المحقق: د. عمي بو ممحم، مكتبة ٖٛ٘لزمخشري جار اهلل )المتوفى: ا
 م.ٖٜٜٔاألولى،  :اليبلل، بيروت، الطبعة

المقّدمة الجزولّية في الّنحو، عيسى بن عبد العزيز بن َيَمْمَبْخت الجزولي  .324
ىـ(، المحقق: د. شعبان عبد ٚٓٙالبربري المراكشي، أبو موسى )المتوفى: 

راجعو: د حامد أحمد نيل، و د. فتحي محمَّد أحمد جمعة، الوىاب محمَّد، 
 مطبعة أم القرى، جمع تصويري: دار الغد العربي،)د.ت(.

المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف، ألبي عثمان المازني، أبو الفتح  .325
ىـ(، دار إحياء التراث القديم، ٕٜٖعثمان بن جني الموصمي )المتوفى: 

 م.ٜٗ٘ٔــ ىـ  ٖٖٚٔالطبعة: األولى، 
منطق العرب في عموم المسان، د.عبد الرحمن الحاج صالح، سمسمة عموم  .326

 .ٕٕٔٓالجزائر،  ،المسان عند العرب
   ىـٕٚٗٔعقوب، دار الكتب العممية، موسوعة عموم المغة العربية، إميل بديع ي .327

 م.ٕٙٓٓ
موسوعة كشاف اصطبلحات الفنون، والعموم، محمَّد بن عمي ابن القاضي  .328

محمَّد حامد بن محمَّد صابر الفاروقي الحنفي التيانوي )المتوفى: بعد 
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شراف، ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د.عمي دحروج ٛ٘ٔٔ ىـ( تقّديم، وا 
     ألجنبية: نقل الّنّص الفارسي إلى العربية: د.عبد اهلل الخالدي الترجمة ا

 م.ٜٜٙٔالطبعة: األولى،  ،د. جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت
موقف  ٜٓٓٓموسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية )أكثر من  .329

قرًنا(، أبو ّسيل محمَّد بن عبد  ٘ٔعالم عمى مدى  ٓٓٓٔألكثر من 
يع، القاىرة، مصر، الرحمن المغراوي، المكتبة اإلسبلمية، لمنشر، والتوز 

 الطبعة: األولى، )د.ت(. النببلء لمكتاب، مراكش، المغرب،
موسوعة النحو، واإلعراب، د. مسعد زياد، دار األدب العربي، الطبعة:  .:32

 م.ٕ٘ٔٓىـ ــ ٖ٘ٗٔاألولى، 
الموقعية في الّنحو العربي) دراسة سياقية(، د.حسين رفعت حسين، عالم  .331

 م.ٕ٘ٓٓــىـ ٕٙٗٔالكتب، الطبعة: األولى، 
النجوم الزاىرة في مموك مصر، والقاىرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل  .332

ىـ(، وزارة ٗٚٛالظاىري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الد ين )المتوفى: 
 الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، )د.ت(.

فارابي، الّنحو العربّي في ضوء المسانّيات الحديثة، د. جنان التميمي، دار ال .333
 م.ٖٕٔٓبيروت ـ لبنان، الطبعة: األولى،

الّنص، والخطاب، واإلتصال، األستاذ الدكتور محمَّد العبد، األكاديمية  .334
 م.ٕٗٔٓالحديثة لمكتاب الجامعي، القاىرة، 

الّنص، والسياق استقصاء البحث في الخطاب الداللي، والّتداولي، فان دايك،  .335
 م.ٕٓٓٓلشرق،ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا ا

يف، دار الّنص القرآني وآفاق الدالئميات، أ.د. لطيفة عبد الرسول الّضا .336
 م.ٕ٘ٔٓسوريا، بغداد، العراق، دار تموز،
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نظرّية إعجاز القرآن عند عبد القاىر الجرجاني عن كتابيو: أسرار الببلغة  .337
المكتبة الطبعة: األولى، منشورات  ،ئل اإلعجاز، محمَّد حنيف فقيييودال

 م.ٜٔٛٔىـ ،ٔٓٗٔالعصرية، صيدا، بيروت، 
نظرية التمويح الحواري بين عمم المغة الحديث، والمباحث المغوية في الُتراث  .338

، بيروت، العربي، واالسبلمي، ىشام إعبداهلل الخميفة، مكتبة لبنان ناشرون
 م . ٖٕٔٓ لبنان، الطبعة: األولى،

فرانـــز فـــان إيمـــرن وروب  ،ريعيـــة الجدليـــةالُمقاربـــة الذ ،نظريـــة َنَســـقية فـــي الحجـــاج .339
، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، : عبــد المجيــد جحفــةجمــةتر ، غروتندورســت
 .  ٕٙٔٓ الطبعة األولى،

نكث اليميان في نكت العميان، صبلح الدين خميل بن أيبك  .:33
ووضع حواشيو: مصطفى عبد  ق عميو،ىـ(، عمّ ٗٙٚالصفدي)المتوفى: 

 ــىـ ٕٛٗٔوت، لبنان، الطبعة: األولى، القادر عطا، دار الكتب العممية، بير 
 م.  ٕٚٓٓ

ىدية العارفين أسماء المؤلفين، وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمَّد أمين بن  .341
ىـ(، طبع بعناية وكالة المعارف ٜٜٖٔمير سميم الباباني البغدادي )المتوفى: 

، أعادت طبعو باألوفست: دار ٜٔ٘ٔي مطبعتيا البيية استانبول، الجميمة ف
 بيروت، لبنان. ،إحياء التراث العربي

ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرَّحمن بن أبي بكر، جبلل الد ين  .342
عبد الحميد ىنداوي، المكتبة التوفيقية،   :ىـ (، المحققٜٔٔالسيوطي)المتوفى:

 مصر.
ين خميل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )المتوفى: صبلح الد   الوافي بالوفيات، .343

ار إحياء التراث، ىـ(، المحقق: أحمد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دٗٙٚ
 م .ٕٓٓٓـ ــ ىـٕٓٗٔبيروت، 
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الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عن ىارون بن موسى) أواخر القرن الثاني  .344
ىـ ــ  ٜٓٗٔلحرية لمطباعة،اليجري(، تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، دار ا

 م.ٜٛٛٔ
وفيات األعيان، وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شّمس الد ين أحمد بن محمَّد  .345

ىـ(،  ٔٛٙخمكان البرمكي اإلربمي)المتوفى: بن إبراىيم بن أبي بكر ابن
 .ٜٓٓٔالمحقق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  الجزء: السادس، 

 
 :الُمحكَّمةالت األبحاث المنشورة في المج

قتضاء، وأغراضو الحجاجية في بناء الخطاب، د. أحمد كروم، أدوار اال .2
بحث ضمن الحجاج مفيومو، ومجاالتو دراسات نظرية، وتطبيقية في الببلغة 
الجديدة، إشراف د. حافظ إسماعيمي عميوي، عالم الكتب الحديث، األردن، 

 م.ٕٓٔٓ
اشتغالو، د. رضوان الرقبي، مجمة االستدالل الحجاجّي الّتداولّي، وآليات  .3

 م.ٕٔٔٓ،ـ ديسمبرـ، أكتوبرٓٗ، المجمد: ٕعالم الفكر، العدد:
استراتيجية الخطاب الحجاجّي ــ دراسة تداولّية في اإلرسالية اإلشيارّية  .4

العربية، أ.د بمقاسم دفة، مجمة المخبر، أبحاث في المغة، واألدب الجزائري، 
 م.ٕٗٔٓلعاشر، جامعة بسكرة الجزائر، العدد: ا

 نعمان .د.أأضواء عمى نظرية تحميل الخطاب في الفكر المساني الحديث،  .5
 م. ٕٚٔٓصيف،  ،ٜٕجمة العموم اإلنسانية، العدد: بوقرة ، م الحميد عبد

اعتراضات ابن جمعة الموصمي في شرحو لمكافية عمى ابن الحاجب)عرض،  .6
العموم العربية ومناقشة(، محمَّد بن ابراىيم بن صالح المرشد، مجمة 

 م.ٕٛٓٓ ـىـ ـٜٕٗٔ، ٕ،  العدد: ٔواإلنسانية، جامعة القصيم، المجمد: 
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آليات االستدالل في خطاب الجرجانّي ــ مقاربة تداولّيةــ رزيقة شادي، جامعة  .7
 م.ٕٚٔٓالجزائر، مجمة أبو ليوس، العدد: السادس، جانفي، 

بحث ضمن الحجاج آليات الحجاج وأدواتو، عبد اليادي بن ظافر الّشيري،  .8
مفيومو ومجاالتو، دراسات نظرية، وتطبيقّية في الببلغة الجديدة، إشراف: 

 م. ٕٓٔٓحافظ اسماعيمي، عالم الكتب الحديث، األردن، 
األمالي، والمجالس في آثار الدارسين، وقيمتيا العممية، أ.د. عبد اهلل حبيب  .9

ية األساسية لمعموم كاظم التميمي، م.م. عمياء حكيم محسن، مجمة كمية الترب
 . ٕ٘ٔٓ، حزيران، ٕٔالتربوية، واإلنسانية، جامعة بابل، العدد:

البعد التداولّي في الحجاج المساني)استشمار التداولية المدمجة(، )مناظرة  .:
أزابيط: بحث  عيسى متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي نموذجا(، د. بن

طبيقّية في الببلغة ضمن الحجاج مفيومو، ومجاالتو دراسات نظرّية، وت
شراف: د. حافظ إسماعيمي عميوي، عالم الكتب الحديث، إربد،  الجديدة، وا 

 م. ٕٓٔٓاألردن، 
البعد التداولّي في الخطاب المسرحي مسرحية ) التاعس، والناعس( عّز  .21

الدين جبلوجي نموذجا أ، شموري وليد، مجمة العمدة في المسانيات وتحميل 
كمية اآلداب، والمغات، العدد:  ،المسمية ،ضيافجامعة محمَّد بو  الخطاب،

 .ٕٚٔٓاألول، ماي،  
   ة حجاجّية، البعد التداولّي لمنسق الحواري في القرآن الكريم: مقاربة معرفيّ  .22

جامعة مبليا، ماليزيا،  د. عبد الرحمن محمَّد طعمة، مركز بحوث القرآن،
، يونيو، حزيران  ٔد: ، العدٓٔقرآنيكا، مجمة عالمية لبحوث القرآن، المجمد: 

 م.ٕٛٔٓ
الببلغة العربّية في ضوء الببلغة الجديدة )أو الحجاج(، عبداهلل صولة،   .23

ة في الببلغة بحث ضمن الحجاج مفيومو، ومجاالتو دراسات نظرية، وتطبيقيّ 
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الجديدة، إشراف د. حافظ إسماعيمي عميوي، عالم الكتب الحديث، األردن، 
 م.ٕٓٔٓ

القديمة، والمسانيات التداولّية، عبد الحكيم السحالّية، حوليات الببلغة العربية  .24
 .ٕٚٔٓ، ديسمبر، ٕٔجامعة قالمة لمغات، واآلداب، العدد:

بين تداولّية األفعال الكبلمّية، والحجاج مقاربة مفاىيمّية، أ. حمدي منصور  .25
جودي، حوليات المخبر، مجمة مخبر المسانيات، والمغة العربية، العدد: 

 .ٖٕٔٓديسمبر،  االول،
، بمخيري عبد الممك ، أ.مقاربات في المنيج، والنظرية جةالتداولّية المدم .26

، الجزء: األول، جوان،  جمة تاريخ العموم، العدد: الثامنجامعة الجمفة، م
 م.ٕٚٔٓ

: سناء عبد ، ترجمةبويغ باسولز التداولّية، وتحميل الخطاب، مارغاريدا .27
، خريف، ٜٚ، العدد: ٔ/ٕ٘(، المجمد:  العزيز، مجمة فصول)تحميل الخطاب

أفبلطون،  ، الييئة المصرية العامة لمكتاب. مدخل إلى الحجاجٕٙٔٓ
مجمة عالم الفكر، الكويت،  د الولي،بيرلمان، د. محمّ  و، وشايموأرسط
 .ٕٔٔٓ،، أكتوبرـ ديسمبرٕالعدد:

بيرلمان، شعبان امقران،  تقنيات الحجاج في الببلغة الجديدة عند شايم .28
، ٘ٔ، العدد:٘جامعة باجي مختار، الجزائر، المجمة التعميمية، المجمد: 

 م.ٕٛٔٓسبتمبر، 
ابة الحجاج أطره، ومنطمقاتو، وتقنياتو من خبلل" مصّنف في الحجاج ـ الخط .29

، بحث ضمن: أىم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من الجديدة" لبرلمان
والحجاج، اشراف: حمادي  أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في الببلغة،

صمود، جامعة اآلداب، والفنون، والعموم اإلنسانية، كمية اآلداب منوبة، 
 تونس،)د.ت(.
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صول التفكير الّنحوّي، أ.م.د أُ  يالحجاج بمفيوم المنزلة عند سيبويو) مقاربة ف .:2
 الباحث، مجمة رجاء عجيل الحسناوي، أ.م.د حسن عبد الغني األسدّي،

 م. ٕٗٔٓكمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة كرببلء،  العدد: العاشر،
الحجاج التصورات والتقنيات، د. مؤيد آل صوينت، مجمة آداب   .31

 م.ٕٓٔٓ، ٖ٘المستنصرية، العدد:

الحجاج عند أرسطو، ىشام الريفي، بحث ضمن: أىم نظريات الحجاج في  .32
غة، والحجاج، التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في الببل

اشراف: حمادي صمود، جامعة اآلداب، والفنون، والعموم اإلنسانية، كمية 
 اآلداب منوبة، تونس،)د.ت(.

ين، مجمة عموم الحجاج في الدرس المغوي الغربي، أ. بوزناشة نور الدّ  .33
 م. ٕٓٔٓ، شتاء،ٗٗالعدد: انسانية، الجزائر، 

الحجاج في الدرس الّنحوّي، د. حسن خميس الممخ، مجمة عالم الفكر،  .34
 م.ٕٔٔٓ، اكتوبر، ديسمبر، ٓٗ، المجمد: ٕالكويت، العدد: 

الحجاج في المغة، أبو بكر العزاوي، بحث ضمن الحجاج مفيومو، ومجاالتو  .35
دراسات نظرية، وتطبيقية في الببلغة الجديدة، إشراف حافظ اسماعيمي، عالم 

 م.ٕٔٔٓالحديث، األردن،الكتب 
أحمد اتزكنرمت، بحث ضمن الحجاج مفيومو،  الحجاج في المناظرة، .36

ومجاالتو دراسات نظرية، وتطبيقية في الببلغة الجديدة، إشراف: د. حافظ 
 م. ٕٓٔٓإسماعيمي عميوي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، 

عان، بحث الحجاج وقضاياه من خبلل مؤّلف روث آموسي، د. عمي الّشب .37
ضمن الحجاج مفيومو، ومجاالتو دراسات نظرية، وتطبيقية في الببلغة 

 م.ٕٔٔٓالجديدة، إشراف حافظ اسماعيمي، عالم الكتب الحديث، األردن،

http://WWW.ULUM.NLالعدد:44
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الحجاج: مفيومو، ومجاالتو دراسات نظرية، وتطبيقية في الببلغة الجديدة،  .38
كتوبرـ ، إٔد. عبد النبي ذاكر، مجمة عالم الفكر، الكويت، العدد:

 م.ٕٔٔٓديسمبر
بحث  عربي،باتريك شارودو، ترجمة: ربيعة ال الحجاج، وأشكال التأثير، .39

ضمن الحجاج مفيومو، ومجاالتو دراسات نظرية، وتطبيقية في الببلغة 
الجديدة، إشراف د. حافظ إسماعيمي عميوي، عالم الكتب الحديث، األردن، 

 م.ٕٓٔٓ
و، د. الراضي رشيد، مجمة عالم وديكر  الحجاجيات المسانية عند أنسكومبر .:3

 م.ٕ٘ٓٓ(، يوليوــ سبتمبرٖٗ(، المجمد )ٔالفكر، الكويت ، العدد )
الحجاجيات المسانية، والمنيجية البنيوية، رشيد راضي، بحث ضمن الحجاج  .41

مفيومو ومجاالتو دراسات نظرية وتطبيقية في الببلغة الجديدة، إشراف د. 
 م. ٕٓٔٓـ األردن، ـلحديث، إربد حافظ إسماعيمي عميوي، عالم الكتب ا

إن رحمت  چ الحمل عمى المعنى ومسألة التذكير والتأنيث في قولو تعالى:  .42

أ. م.د محمد ياس خضر، مجمة العموم  ،چاهلل قريب من المحسنين

 (.ٚ(، السنة)ٕ٘اإلسبلمية ، العدد)
صديقي عبد  الحوار والحجاج والتخاطب اإلنساني عند طو عبد الرحمن، .43

د: الثالث، دورية فصل الخطاب، العدد: العاشر، المجممجمة  الوىاب،
وأفاقو في  ُأصولو، ومرجعياتو، اكاديمية محكمة يصدرىا مخبر الحجاجي

 م.ٕ٘ٔٓ، جامعة ابن خمدون، تيارات، الجزائر، الجزائر
ف "دراسة تطبيقّية في سورة يوس،الدَّْرس الِحجاجّي في نظرّية تحميل الخطاب .44

خالد حسين طالب دلكي، ود. أحمد محّمد من خبلل تفسير ابن عاشور"، 
 م.  ٕ٘ٔٓ،  ٖ، العدد: ٕٔمجمة المنارة، المجمد: ، دلو أبو
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مقاربة تداولّية، د. حمدي منصور  ،بللم الحجاجّية، وقوانين الخطابالس .45
 م.ٕٚٔٓ، ديسمبر، ٖٔجودي، مجمة مقاليد، العدد: 

عّز الّدين ناجح، بحث ضمن الحجاج مفيومو، العامل الحجاجّي، والموضع،  .46
ومجاالتو دراسات نظرّية، وتطبيقّية في الببلغة الجديدة، إشراف د. حافظ 

 م. ٕٓٔٓاألردن،  ـإسماعيمي عميوي، عالم الكتب الحديث، إربد ـ
العوامل الحجاجية في آيات األحكام، د. عايد جدوع حنون، الباحث: ثائر  .47

 .ٕٙٔٓ، المجمد: التاسع، العدد: الرابع،عمران شدىان، مجمة اوروك
مصطمح الحجاج بواعثو وتقنياتو، عباس حشاني، مجمة المخبر، أبحاث في  .48

 م.ٖٕٔٓالمغة واألدب الجزائي ـ جامعة بسكرة، الجزائر، العدد: التاسع،
المعنى، وبناء القواعد الّنحوّية، محمَّد حسن الجاسم، مجمة جامعة دمشق،  .49

 م.ٜٕٓٓاألول، والثاني، ، العدد: ٕ٘المجمد: 
   مفيوم الموضع وتطبيقاتو في الحجاجيات المسانية ألنسكومبر، وديكرو،  .:4

، ٓٗأ. رشيد الراضي، مجمة عالم الفكر، الكويت، العدد: الثاني، المجمد:
 م.ٕٔٔٓأكتوبر، ديسمبر، 

  المنحنى الحجاجي لمخطاب القرآني، وأثره في منيج االستدالل اإلصولي، .51
عبو، أستاذ الدراسات اإلسبلمية، كمية اآلداب باكدير، دراسات د. الحسن ب

 ، )د.ت(.ٕٙشرعية، اإلحياء العدد: 
المنطق اليوناني، والقياس األصولي، د. عبد الحكيم عبد المطيف السروري،  .52

جامعة صنعاء، كمّية اآلداب، مجّمة كمّية اآلداب، جامعة صنعاء، العدد: 
 م.ٕ٘ٓٓ،  ٕٛ

نظرية الحجاج في المغة، شكري المبخوت، بحث ضمن: أىم نظريات  .53
الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في الببلغة، 
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والفنون، والعموم  شراف: حمادي صمود، جامعة اآلداب،والحجاج، ا
 )د.ت(. اإلنسانية، كمية اآلداب منوبة، تونس،

دراسات العربية المعاصرة، اإلستيعاب، نظرية الحجاج في المغة في ال .54
والممارسة، عمر بوقمرة، الجزائر، مجمة العاصمة، مجمة بحثية سنوية  

 م.ٕٚٔٓمحّكمة،  قسم المغة العربية، كيراال، اليند، المجمد: التاسع،
خالد بسندي، مجمة اتحاد الجامعات ، المغوي التحميل في نالقرائ نظرية .55

 م.ٕٚٓٓ، ٕالعدد:  ٗالعربية لآلداب، المجمد: 
ىل من الضروري مواصمة نيجنا في تحميل الخطابات؟ آن ريبول، وجاك  .56

موشمير، ترجمة: د.حافظ اسماعيل عميوي، د.امحمد المبلخ، مجمة أم القرى 
 م.ٕٗٔٓ ،ـ مايوـىـ ٖ٘ٗٔلعموم المغات، وآدابيا، العدد: الثالث عشر، رجب 

 
 

 الرسائل، واألطاريح: 
، عيسى -سورة البقرة أنموذجا  -في الخطاب القرآني األبعاد الّتداولية  .2

ماجستير، جامعة محمَّد خيضر بسكرة، كمية اآلداب، والمغات، تومي، رسالة 
 م.ٕ٘ٔٓىـ ــ ٖٙٗٔالجزائر،

قناع في القرآن الكريم، دراسة استقرائية تحميمية، حميمة لموشيو، أساليب اال .3
 م. ٕٗٔٓىـ  ــ ٖ٘ٗٔرسالة ماجستير، الجزائر،

أساليب الحجاج في القرآن من خبلل سورة ) اإلسراء( إلى سورة )يس(  .4
)دراسة تحميمية(، آمنة عوض الكريم محمَّد، رسالة ماجستير، جامعة أم 

 م.ٕٕٔٓـ ـىـ ٖٖٗٔدرمان اإلسبلمّية،
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مختارة لتميم البرغوث داللة الفعل  يةاألفعال الكبلمية في نماذج شعر  .5
قبوج، رسالة ماجستير، كمية اآلداب الشرقّية، اإلنجازي دراسة تداوليٌة، رابح 

 م.ٕٛٔٓــٕٚٔٓجامعة الجزائر ،
قناع، والتخيل في شعر أبي العبلء المعري، بن ابراىيم ابراىيم، رسالة اال .6

 م.ٕ٘ٔٓــ ٕٗٔٓ ،ماجستير، كمية اآلداب، والمغات، الجزائر
ّيةـ، قناعّية، وآليات الحجاج في خطب عمي بن أبي طالب ـ دراسة تداولاال .7

، ٕماضوي فضيمة، رسالة ماجستير، جامعة محمَّد لمين دباغين، سطيف
 م.ٕ٘ٔٓكمية اآلداب، والمغات، الجزائر، 

دراسة حجاجّية،  ،قناع في الخطاب القرآني )سورة الشعراء نموذجا(آليات اال .8
 .مٕٕٔٓباتنة، ،لخضر الحاج جامعة ماجستير، رسالة بمخير، شامھ

، وىيبة -أنموذجا-ومتى ، السيرافي" الّنحوّية المناظرات في الحجاج آليات .9
مسعد، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، كمية اآلداب 

 م.ٕ٘ٔٓوالمغات، قسم: المغة العربية وأدابيا، 
آليات الحجاج في عيون المناظرات ألبي عمي السكويني ـ دراسة تداوليةـ،   .:

 م.ٜٕٔٓ ــٕٛٔٓدكتوراه، الجزائر، بسمة زحاف،  ُأطروحة 
اإلمام السُّييمّي، ومنيجو الّنحوّي، إحسان صالح عبد الرحمن، ُأطروحة  .21

ـ ـىـ ٖٓٗٔدكتوراه، جامعة أم درمان اإلسبلمية، كمية المغة العربية، 
 م.ٜٕٓٓ

آيات الجياد في القرآن الكريم )دراسة تداولّية(، مجدي محمَّد محمَّد عمارة،  .22
، العربّية اّلمغة ماجستير، جامعة طنطا، كميّة اآلداب، قسمرسالة 
 .مٜٕٔٓــىـ  ٓٗٗٔوآدابيا،
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الببلغة الجديدة، وتحميل الخطاب، دراسة نقدية اإلسيامات محمَّد العمري،  .23
أيت أعراب صونية، عكنوش ليمة، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمان 

 م.ٕٚٔٓميرة،
ية(، يوسف محمَّد عبد اهلل ية الشعوبببلغة الحجاج في النثر العباسي)قض .24

 م.ٕٙٔٓ، رسالة ماجستير، جامعة فيبلدلفيا، هعبد
ببلغة الخطابة، وآلياتيا الّتداولّيةـ الخطابة القضائية أنموذجاـ، عائشة قدري،  .25

رسالة ماجستير، كمية اآلداب، والمغات، والفنون، قسم المغة العربية، وآدابيا، 
 م.ٖٕٔٓالجزائر،

مم في كتاب األذكياء إلبن الجوزي، سامية بو عاصم، رسالة ببلغة المتك .26
 م.ٕٗٔٓتيزي وزو،  ،ماجستير، جامعة مولود معمري

عمي عبد الوىاب عباس، بنى الحجاج في نيج الببلغة دراسة لسانية،  .27
 م.ُٖٕٔٓأطروحة دكتوراه، كمية اآلداب في الجامعة المستنصرية، 

عميو السبلم (، امحمَّد عرابي، البنية الحجاجّية في قصة سّيدنا موسى)  .28
 م.ٜٕٓٓـ ـٕٛٓٓ، وىران ،رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة لسانية

 منصور حمديبنية الخطاب الحجاجّي في كميمة، ودمنة إلبن المقفع،  .29
 م.ٕٙٔٓـ ـٕ٘ٔٓ، بسكرة ،لخضرجودي، ُأطروحة دكتوراه ، جامعة محمَّد 

األموي، خديجة محفوظي، رسالة بنية الممفوظ الحجاجّي لمخطبة في العصر  .:2
قسطنطينة، كمية اآلداب، والمغات، قسم المغة ، ماجستير، جامعة منتوري

 م.ٕٚٓٓالعربية،  الجزائر، 
تداولّية الخطاب الّنحوّي بين الضابط الّنحوّي، واالستعمال الوظائفي، رشيد  .31

 م.ٕٛٔٓحيدرة،  ُأطروحة دكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغنام، 
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التراكيب التعميمّية في القرآن الكريم)دراسة ِحَجاجية (، حازم طارش حاتم  .32
ـ   ـ ىـٖ٘ٗٔالساعدي، ُأطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية،

 م.ٕٗٔٓ
التموينات الحجاجّية في مقاالت البشير اإلبراىيمي ـ مقاربة لغوية تداولّيةـ،   .33

جامعة الجيبللي اليابس، سيدي بمعباس،  ، ُأطروحة دكتوراه،بوزاغر زوبير
 م.ٕٛٔٓالجزائر، 

التمثيل الّنحوّي في كتاب سيبويو، عبلء عّمار جواد، رسالة ماجستير،  .34
 م.ٕٚٓٓــ  ىـٕٛٗٔجامعة القادسية، 

 فاتن، -دراسة لنماذج مختارة  -الحجاج الّمساني، وآلياتو في نّص الخطبة .35
، رخيض محمَّد والمغات، جامعةجغبلف، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، 

 .مٕٙٔٓبسكرة، الجزائر،
زىرة حميد عودة حسن،  الحجاُج الّمغوّي في مؤلَّفات الّشريف الُمرتضى، .36

 م .ٕٙٔٓىــ ــ ٖٚٗٔأطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، 
إنموذجاـ، ىاني يوسف أبو غميون،  الحجاج في الّنّص القرآني ـ سورة الحواميم .37

 م.ٕٛٔٓر، جامعة مؤتو، رسالة ماجستي
(، وسن ىاشم عودة، ٖٔٛالحجاج في ُتحف العقول البن شعبة الحّراني)ت .38

 م.ٕٙٔٓىـ ـــ ٖٛٗٔرسالة ماجستير، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية، 
الحجاج في خطاب أدب الكديةـ دراسة تطبيقية في مقامات اليمذاني ـ، فتيحة  .39

ر بالجمفة، كمية األداب، والمغات، غزال، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشو 
 م.ٕٚٔٓوالفنون، 

قناع، أمينة أحمد التيجاني دراسة في وسائل االالحجاج في رسائل الشيخ  .:3
 م .ٕ٘ٔٓلوادي، الجزائر، تجاني، رسالة ماجستير، جامعة حمو لخضر ا
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الحجاج في زىديات أبي العتاىية، سييمة بن عبد الحفيظ، رسالة ماجستير،  .41
(قالمة اآلداب، والمغات، قسم المغة، واألدب العربي، ٜ٘ٗٔماي ٛجامعة )
 م.ٕ٘ٔٓالجزائر،

الحجاج في شعر النقائض، دراسة تداولّية، مكمي شامة، رسالة ماجستير،  .42
 م.ٜٕٓٓجامعة مولود معمري تيزيوزو ، كمية اآلداب، والعموم اإلنسانية، 

ُأطروحة دكتوراه، كمية الحجاج في كتاب البيان، والتبين لمجاحظ، ليمى جغام،  .43
 م.ٖٕٔٓــ ٕٕٔٓد خضير، بسكرة، الجزائر، اآلداب، والمغات، جامعة محمَّ 

الحجاج في كتب المجالس الّنحوّية، اسميان سيل كاظم الزاممي، ُأطروحة  .44
 م.ٜٕٔٓ ــ  ىـٔٗٗٔجامعة بغداد،  ،دكتوراه، كمية اآلداب

مضامينو،  –الخطاب اإلليي لمّنبّي)صمى اهلل عميو وسمم( في السور المدنية  .45
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A 
 

The theory of pilgrims laying the foundations of the French 

linguist AzvaldDecroue since 1973, which is a 

communicative linguistic theory of communication that 

aims at addressing (the speaker) through it to achieve 

persuading the addressee (the recipient), influencing him, 

pushing him to work, and action of any kind, without 

resorting to strength, Violence in influence, and the 

addressee must provide his arguments directly and 

openly, and present his opinions and ideas in an 

organized manner, and is concerned with the linguistic 

means and the capabilities of the natural languages that 

the addressee has; And that is with the intent to direct his 

speech and towards what enables him to achieve some 

pilgrim goals, starting from the common idea that led him: 

(We speak in general in order to influence). 

The thesis consisted of an introduction, three chapters, 

and concluded with the most important results, a list of 

sources, and references:  

The boot consists of two tracks:  

The first: a display of grammatical books on the sixth and 

seventh centuries of migration.  

The second: The owners of grammatical hopes in the sixth 

and seventh centuries of migration, and they are: Ibn 3  

 



B 
 

al-Shajri (d. 542 AH), Imam al-Suhaili (d. 581 e), and Ibn 

al-Hajib (d. 646 e).  

The first chapter came with the title: (The links, the Hajj 

factors in the books of grammatical hopes in the sixth and 

seventh centuries of migration), and it is in two topics: The 

first is about: (Hajj links in the books of the grammatical 

grammar), and the second is about: (Hajj factors in the 

books of the grammatical grammar).  

As for the second chapter, its title: (the methods of 

pilgrims, and the level of dialogue in the books of the 

grammatical hopes), and falls into two topics: the first on: 

(pilgrim stairs, and their laws, and their levels in the books 

of the hopes), and the second on: (the level of dialogue in 

the books of the grammatical grammar).  

The third chapter was entitled: (Mechanisms of Evidence 

in the Books of Grammatical Hopes), and includes: 

Inference its concept, its components, characteristics, and 

sections, the mechanism of inference by analogy, the 

mechanism of inference by analogy, the mechanism of 

inference by induction, and the mechanism of inference 

similarly, and the mechanism of inferred Hajjaj, then a 

conclusion with the most important results Research, list 

of research sources, and its review. 

An optional reason for this topic is: 4  

 



C 
 

• The researcher's tendency to learn about the secrets of 

the pilgrims and their meanings in the books of the 

grammatical hopes.  

• Lack of studies related to pilgrims in the books of the 

grammatical hopes.  

Pilgrims in the books of the grammatical grammar of a 

pilgrim speech with distinction; This is because it achieves 

a linguistic achievement aimed at influencing the 

addressee.  

• The Arabic language includes a group of pilgrimages that 

cannot be known without referring them to their pilgrimage 

value.  

The approach that I will adopt in the study is the 

descriptive analytical approach, descriptive describing the 

Hajj phenomena in the books of grammatical hopes, and 

my analysis of the dismantling of structures according to 

the data of the Hajj theory, and the study in the light of this 

method seeks to reveal the linguistic and pilgrimage 

mechanisms that govern the books of grammatical 

grammar. 

The pilgrims at Decro are a deliberative, communicative 

activity rooted in language, the purpose of which is: to 

achieve persuasive and influential function in the 

addressee. 5  

 



D 
 

In light of this, the thesis results reached the following:  

Books of the Grammatical Amals in the Sixth and Seventh 

Centuries Hijrah were distinguished for being a pilgrim 

speech with distinction; Because it has achieved a 

linguistic achievement aimed at influencing the 

addressees, especially, and the owners of the hopes in 

this era represented the link between the applicants of the 

scholars and the later generation of them; For their 

generation's proximity to the first sources of reception, and 

openness. 

The pilgrims are based on the principle of disagreement 

on an issue between the first party: the addressee (the 

speaker), and the second party: (the addressee) the 

listener.  

The pilgrim worker promotes the word from the reporting 

mission to the pilgrimage, and from the neutral to the 

commitment. Through it, it flattens the position and 

activates, as well as defines the concept and the intended 

commitment, and it occupies the highest rank in the 

pilgrim scale. It affects the address more effectively until 

the addressee reaches his goal. 
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