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ُص البْحث:  ُمَلخَّ
الوظيفة  أن  على  تقوم  ديكرو  أسسها  وضع  التي  اللغوي  الحجاج  نظرية  إن 
وسيلة  إال  والساللم  والعوامل  الروابط  وما  عينها،  اللغة  في  كامنة  الحجاجية 
يقصد المتكلم من توظيفها في أقواله توجيه المتلقي وجهة حجاجية ؛ بغية إقناع 

المحاَجج بفكرة ما، أو استمالته والتأثير عليه. 
وقد توافرت الكلمات القصار ألمير المؤمنين g على وسائل لغوية متعددة، 
هي: الروابط والعوامل والساللم الحجاجية ؛ لتحقيق غايات اإلمام g ومقاصده 
الحجاجية، فهي تعمل على تحريك الفكر، أو تقليص اإلمكانات واالستنتاجات، 
للوصول بالمتلقي الى النتيجة المبتغاة. ونظًرا ألهمية هذه الوسائل، سعى البحث 
أو  دينية،  فيها، سواء كانت  المطروحة  باألفكار  المتلقي  اقناع  لكشف دورها في 

أخالقية، أو صحية. 
وتوصلت الدراسة الى أن كاّل من الروابط والعوامل والساللم قد أدت وظيفتها 
الحجاجية في توجيه المتلقي نحو النتيجة، وبتحريك فكره وتقليص اإلمكانات 

الحجاجية. 
الساللم،  العوامل،  الروابط،  االقناع،  اللغوي،  الحجاج  المفتاحية:  الكلمات 

خطب نهج البالغة. 
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Abstract: 
The theory of lingual persuasion established by O. Ducort is 

based on that the persuasive function is located in the language 
itself. Yet conjunctions , factors and levels are but a means for the 
speaker to direct the listener to a persuasive direction aiming to 
convince the one who argues with an idea or bring him to his side 
and influence him. 

Short phrases of Imam Ali (pbuh) contain many lingual aspects ; 
conjunctions , factors and levels to represent a way to achieve the 
aims of Imam Ali and his persuasive intentions. They are to work on 
thought to stir or reduce potentialities and take the listener to the 
final aim. Due to the importance of these means, the research tries 
to reveal their role in convincing the listener with religious, moral 
or erudite thoughts. 

The researcher finds that conjunctions , factors and levels 
perform a persuasive function in directing the listener to the final 
result and stirring his thought and reducing persuasive potentials. 

 
Keywords: linguistic argumentation , persuasion , conjunctions, 

factors , levels, Road of Eloquence Sermons



90

g احلجاج اللغوي يف خطب هنج البالغة القصار لإلمام علي

املقدمة 

إن كلامت اإلمام عيل g تنامز بقوة لغتها، وجزالة متنها، فأغوارها ال تدرك إال 
بالتدبر والتأمل، وقد توافرت بنيتها عىل وسائل لغوية خمتلفة، شّكلت عاماًل مهاًم 
هنج  خطب  يف  اللغوي  احلجاج  فكان:  احلجاجية،  وظيفتها  عىل  الضوء  تسليط  يف 
البالغة القصار لإلمام عيل g، عنوانًا هلذا البحث الذي سنحاول الوقوف فيه عىل 

 .g جوانب من احلجاج اللغوي يف كالم اإلمام عيل

اعتمد البحث املنهج االستقرائي لبيان ما يف الكلامت من وسائل لغوية، واملنهج 
الوصفي التحلييل يف توضيح الكلامت ووظيفتها احلجاجية. 

وقد انتظم البحث يف توطئة وثالثة مطالب، تسبقهام مقدمة وتالها خامتة وقائمة 
باملصادر واملراجع. 

واملصطلحات  اللغوي  احلجاج  بنظرية  تعريًفا  التوطئة  يف  الدراسة  تناولت 
التي تندرج حتتها، وهي: الروابط والعوامل والسالمل احلجاجية، وانتظم كّل منها 
املتلقي  توجيه  يف  ودورها  احلجاجية،  للروابط  األول  املطلب  ُخصص  مطلب.  يف 
احلجاجية،  العوامل  فيه  فُدِرست  الثاين:  املطلب  وأما  النتيجة.  نحو  واستاملته 
الثالث للسالمل احلجاجية،  توضيًحا لفعاليتها يف العملية احلجاجية، وكان املطلب 
النتيجة. ويف  اىل  باملتلقي  للوصول  بني احلجج  تبني عالقات عمودية  وبيان كيف 

اخلامتة عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

أمهها:  من  واللسانيات،  والبالغة  النحو  كتب  بني  فتنوعت  البحث  روافد  أما 
للمربد )ت5		هـ(، واللغة  دالئل االعجاز للجرجاين )ت 1	4هـ(، واملقتضب 

واحلجاج أليب بكر العزاوي. 
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توطئة: مفهوم احلجاج اللغوي وآلياته

منذ  املنطق،  وخاصة  عديدة  معرفية  علوم  عىل  اللساين  الدرس  انفتاح  بسبب 
حديثة  لسانية  نظرية  وهو:  اللغوي  احلجاج  اىل  توجه  ظهر  العرشين  القرن  بداية 
جني  تلميذه  بمشاركة  ديكرو  أوزفالد  الفرنيس  اللغوي  األساس  حجرها  وضع 
كلود انسكومرب عام 			1م يف كتابيهام )احلجاج يف اللغة( وذلك انطالًقا من فكرة 

مفادها: إننا نتكلم بقصد التأثري)1(. 

وتعتمد دراسة احلجاج اللغوي البنية امللفوظة فضاًل عن اآلليات املختلفة التي 
حتقق احلجاج داخل اللغة، وألن الوظيفة احلجاجية تظهر يف البنية الرتكيبية املنطوقة 
أو املكتوبة، فهي إذن ذات منشأ لغوي قبل أن تكون مظهًرا من مظاهر اخلطاب. 
باالستعامل  ارتباط  هلا  التي  الوقائع  عىل  وانسكومرب  ديكرو  دراسة  ركزت  ولقد 
اخلارجي لّلغة بحيث جيري البحث يف عنارص القوة احلجاجية للرتاكيب امللفوظة)	(. 

إن  منها:  اللغة،  يف  احلجاج  لنظرية  تأسيسية  مبادئ  دراستهام  يف  ُطرحت  لقد 
معايري  عىل  االعتامد  دون  له  مباطنة  حجاجية  خاصية  عىل  يتوفر  اللفظي  اخلطاب 
منطقية خارجية. ويتجىل هذا احلجاج يف العالقات بني املنطوقات واالقوال، وهي 
مكونة لتلك األقوال)	(. وقد وضع الدارسون عنارص للخطاب احلجاجي اللغوي 
وهو بحسب ديكرو وانسكومرب حيتوي عىل ملفوظني عىل األقل ويرمز للملفوظ 

بالرمز )م(، حيث يقوم )م1( بتعزيز )م	( وبالعكس. 

تعبري  أو  احتوائه عىل مورفيم*  تتأتى من  القول  القيمة احلجاجية أللفاظ  وإن 
أي  مغايرة)4(،  اىل جهة  املستمع  تنقل  امللفوظ وجهة حجاجية،  يوجه  ما  أو صيغة 
أن االقوال متثل واسطة نقل، تأخذ املتلقي اىل النتيجة بام تقدمه من تصور للمعنى. 
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)أو  ق1  قوال  املتكلم  يقدم  أن  هو  "احلجاج  تعريف  يكون  النظرية  هلذه  ووفًقا 
هة اىل جعل املخاَطب يقبل قوال آخر ق	 )أو جمموعة أقوال  جمموعة أقوال( موجَّ
أخر ( سواء أكان ق	 رصحًيا أو ضّمنًيا. . . )5(، وهذا يعني أن احلجاج: هو تقديم 
الذي  )ق	(  املخاَطب  قبول  لغرض  املتكلم  من  املوَجهة  )ق1(  واألدلة  للحجج 
النتيجة قد تكون ظاهرًة أو مضمرة تستنتج من السياق. وما  النتيجة. وهذه  يمثل 
الوظيفة  اىل  ترشد  إشارات  إال  املتكلم يف خطابه  اليها  يلجأ  التي  اللغوية  الوسائل 
احلجاجية، فهي تصنع اإلطار الذي يوضح أهم وظيفة للغة )الوظيفة احلجاجية(. 

الروابط احلجاجية والعوامل   :g اللغوية يف كلامت اإلمام عيل  ومن الوسائل 
احلجاجية والسالمل احلجاجية. 

املطلب األول: الروابط احلجاجية 

إن الروابط احلجاجية " تربط بني قولني، أو بني حجتني عىل األصح )أو أكثر(، 
وتسند لكل قول دوًرا حجاجًيا حمدًدا داخل االسرتاتيجية احلجاجية العامة. ويمكن 
التمثيل هلذه الروابط باألدوات التالية: بل، لكن، حتى، ال سيام، إذن، ألن، بام أن، 
إذ. . . الخ ")	(، يتضح من ذلك أن الروابط احلجاجية: أدوات نحوية تعمل عىل 
الربط بني حجتني أو أكثر يف عنارص الكالم ما جيعل لكل قول دوًرا حجاجًيا حمدًدا 

يف األسلوب احلجاجي العام، تسهم يف عملية توجيه اخلطاب وجهة ما. 

يف  تسهم  فهي  اخلطاب،  يف  لدورها  نتيجة  بالروابط  ديكرو  اهتاممات  وجاءت 
انسجام  مهم يف  دور  وللروابط  التأويالت)	(،  وتوجيه هذه  اخلطاب  تأويل  تسهيل 
اخلطاب واتساقه، وتسمح بتسلسل القضايا وتدرجها )	( داخل القول. وإن وجود 
أكثر من رابط يف القول الواحد جيعل لكل رابط وظيفة خمتلفة عن اآلخر ويدل عىل أن 
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احلجة التي تيل الرابط أقوى من التي تسبقه، وهذا ما حيقق انسجام القول واتساقه. 

بناًء حجاجًيا  أهنا تشّكل  تتمثل يف  الروابط احلجاجية  أن وظيفة  ُيفهم مما سبق 
للخطاب من طريق الربط بني احلجج التي ختدم النتيجة، أو بني احلجة )أو احلجج( 

والنتيجة بغية توجيه القول وجهة إجيابية تدعم النتيجة. 

وللروابط احلجاجية معايري عديدة)	(، هي: 

1ـ معيار وظيفة الرابط: ويتحدد بـ: 

أـ الروابط املدرجة للحجج، وهي: حتى، بل، لكن، مع ذلك، ألن. 

ب ـ الروابط املدرجة للنتائج، ومنها: إذن، هلذا، وبالتايل. 

ج ـ روابط العطف احلجاجي، ومنها: الواو، الفاء، ثم. 

	ـ معيار العالقة بني احلجج: ويتمثل بـ: 

أ ـ روابط التعارض احلجاجي، منها: بل، لكن، مع ذلك. 

ب ـ روابط التساوق احلجاجي، وهي: حتى، ال سيام. 

	ـ معيار عدد املتغريات: وتتحدد فيه املتغريات احلجاجية التي يربط بينها الرابط 
احلجاجي، وتندرج حتته: الروابط املدرجة للحجج، وهي قسامن: 

أـ الربط املحمول ملوقعني، ومتثله الروابط: مادام، إلن، إن. 

ب ـ الربط ذو ثالثة مواقع، وروابطه: فضاًل عن، حتى. 

     وسنعمد اىل بيان أهم الروابط احلجاجية الواردة يف الكلامت القصار، ودورها 
يف توجيه املتلقي، وفًقا للتسلسل اآليت: 
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أواًل: روابط العطف احلجاجي ) الواو، الفاء، ثم (. 

ثانًيا: روابط التساوق احلجاجي ) حتى، مع ذلك (. 

ثالًثا: الروابط املدرجة للحجج ) ألن، لكن (. 

أواًل: روابط العطف احلجاجي: 

أهنا  يف  تتمثل  حجاجية  وظيفًة  مؤديًة  القصار  الكلامت  يف  الروابط  هذه  برزت 
فهذه  ؛  حجاجًيا  سلاًم  يشّكل  ما  واحدة،  نتيجة  لدعم  أكثر  أو  حجتني  بني  تربط 
احلجج املرتابطة تتدافع لبناء عالقة تراتبية عمودية خلدمـة النتيجـة ما يزيد من اثبات 
املعنى وينظم اخلطـاب وجيعلـه أكثر انسجاًما)10(. ولكل رابط منها وظيفته اخلاصة. 

1ـ الواو: وجتمع بني حجتني ؛ لتكون رابًطا عاطفًيا يرتب احلجج ويصل بعضها 
ببعض، وتعمل عىل متاسك احلجج وتقويتها من طريق خلق عالقة تسلسلية)11(، 

وقد ورد هذا الرابط يف الكلامت القصار يف مواضع عديدة، من ذلك: 

ِدُد اآلَماَل، َوُيَقّرُب امَلنِيََّة، َوُيَباِعُد األُْمنِيََّة،  ُلُق األَْبَداَن، َوُيَ ْهُر َيْ      قال g: ) الدَّ
وفسادها،  االبدان  لضعف  ُيعد  فالزمان   ،)1	() َتِعَب  َفاَتُه  َوَمْن  َنِصَب،  بِِه  َظِفَر  َمْن 
والترشيك،  اجلمع  يفيد  لكونه  عاطفي  رابط  والواو  متاعبه)	1(.  من  عليها  يمرُّ  بام 
الدهر   ( مجلة  يف  فاملعنى  األول)14(،  املعنى  فيه  دخل  فيام  الثاين  املعنى  إرشاك  أي 
خيلق االبدان وجيدد اآلمال ( أن الدهر ُيضعف األبدان مما يقرب املنية ؛ ألن البدن 
الضعيف ال يقوى عىل مواجهة العلل وجتديد االماين، وكان يلزم من املعنى األول 

أن يبعد االماين ؛ ألن ضعف البدن وخور قواه يبعد االنسان عن نيل االماين. 
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فغرور  األول،  يف  الثاين  املعنى  ارشاك  أفاد  معنني  بني  وصل  رابط  هنا  فالواو 
االنسان بصحته وبقاؤه عمًرا طوياًل جيعله حيرص عىل حتصيل الدنيا، وهو يقرب 
ملتاع  يعده  من  أن  عنه  وينتج  األمنية،  ابعاد  يستلزم  لألبدان، وذلك  بإضعافه  املنية 
فاته تعب يف حتصيلها وشقي  دنياه وضبطها ومن  للمحافظة عىل  الدنيا فقد شقي 
واتساقها  احلجج  رصِّ  يف  املتمثلة  احلجاجية  وظيفته  الواو  أدى  وقد  بعدمها)15(. 
 g خلدمة النتيجة املضمرة، وهي: ال تأمن الدهر فإنه متقلب. والغرض من قوله

التحذير من الدهر. 

2. الفاء: من أدوات العطف التي هلا وظيفة حجاجية ؛ فهي تعمل عىل الربط 
واستنتاجية  علّية  ربط  أداة  أهنا  أي  والتفسري،  التعليل  لغرض  النتيجة واحلجة  بني 
يف النص احلجاجي، وهي أيضا تربط بني قضيتني متقاربتني يف الداللة، وتدل عىل 

الرتتيب واالتصال)	1(، وكثر استعامهلا يف كلامت اإلمام g، من ذلك: 

ِمْل َهمَّ َيْوِمَك الَِّذي َلْ َيأتَِك َعَل َيوِمَك الَِّذي َقْد َأَتاَك،  قال g: ) َيا اْبَن آَدَم اَل حَتْ
ُه إِْن َيُك ِمْن ُعْمِرَك َيأِت اهلُل فِيِه بِِرْزِقَك ()	1(، فالفاء هنا رابط حجاجي عملت  َفإِنَّ
عىل الربط بني النتيجة )ال حتمل هم يومك. . . ( واحلجة ) فإنه إن يك من عمرك. 
انسجام  علّية عملت عىل  ربط  أداة  للنتيجة، وهي  والتعليل  التفسري  لغرض   )  .  .
النص. واستعامل احلرف )إن( يثبت املعنى ويؤكده، وكالمها عمل عىل زيادة القوة 
احلجاجية للكلمة وفعاليتها يف التأثري. وهو " هني عن احلرص عىل الدنيا واالهتامم 
هلا، وإعالم الناس أن اهلل تعاىل قد قّسم الرزق لكّل حي من خلقه، فلو مل يتكلف 
االنسان فيه ألتاه رزقه من حيث ال حيتسب، وإذا نظر االنسان اىل الدودة املكنونة 
داخل الصخرة كيف ترزق، علم أن صانع العامل قد تكفل لكل ذي حياة بامدة تقيم 
ِمُل ِرْزَقَها  ٍة ال حَتْ حياته اىل انقضاء عمره ")	1(، ويف هذا يقول : } َوَكَأيِّن ِمْن َدابَّ



96

g احلجاج اللغوي يف خطب هنج البالغة القصار لإلمام علي

اُكْم{)	1(، وكالمها ترشدان اىل أن اهلل  الرازق لعباده، فال داعي  اهللُ َيْرُزُقَها َوإِيَّ
للخوف من احلاجة والفاقة. 

: وهي " حرف عطف يقتيض ثالثة أمور: الترشيك يف احلكم، والرتتيب،   3ـ ُثمَّ
واملهلة")0	(، فوجودها يف اجلملة يؤدي اىل تعاقب احلجج وترشيكها يف احلكم، مع 
وجود مدة زمنية بينهام، ويوجه الفكر اىل القول الذي يأيت بعدها )ثم( ومن ذلك ما 

قاله g حني سمع رجاًل يضحك خلف جنازة: 

َنا َوَجَب، َوَكَأنَّ الَِّذي  ) َكَأنَّ امَلْوَت فِيَها َعَل َغرِيَنا ُكتَِب، َوَكَأنَّ احَلَق فِيَها َعَل َغرْيِ
ا  َنَرى ِمَن األَْمَواِت َسْفٌر َعامَّ َقلِيٍل إَِلْينَا َراِجُعوَن، ُنَبّوُئُهْم َأْجَداَثُهْم، َوَنأُكُل ُتَراَثُهْم، َكَأنَّ
ُدوَن َبْعَدُهْم ُثمَّ َقْد َنِسينَا ُكلَّ َواِعٍظ َوَواِعَظٍة، َوُرِمينَا بُِكّل َجائَِحٍة ()1	(، تعجًبا من  خُمَلَّ
حال الضاحك، وهو يرى اجلنازة، التي ستكون حاله عاجاًل أم أجاًل، فاملوت حق 
كتب عىل ابن آدم ال مهرب منه، إال أنه ينظر اىل املوتى كام املسافرين، يودعهم اىل 
قبورهم وينفق من َتركتِهم، كأنه خالد يف الدنيا، وهذا جيعله ينسى االتعاظ واالعتبار 
من حال من سبقه، ويرمى باآلفات واالمراض وال يبايل)		(، ووجود رابط العطف 
احلجاجي )ثم( أفاد ترتيب احلجج، ودل عىل أن القول الثاين جاء بعد األول بمدة 
زمنية. وربط )ثم( بني: كأنا خملدون بعدهم )ق1( والتي متثل حجة، وبني: قد نسينا 
يمثل حجة، وكلتا احلجتني  الذي  كّل واعظ وواعظة، ورمينا بكل جائحة )ق	( 
ختدم نتيجة واحدة هي: االنسان غري خملد، فخذوا العظة من حال السابقني. وكالمه 
ابن آدم مصريه جنازة وقرب؛  الدنيا فانية، وأن كّل  تنبيه للسامع وتذكري له بأن   g

فعليه إعداد زاد آخرته قبل انقضاء أجله. 
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ثانًيا: روابط التساوق احلجاجي أو التساند احلجاجي: 

1ـ حتى: احلجج املربوطة هبذا الرابط ينبغي أن تنتمي اىل فئة حجاجية واحدة، 
ما  الرابط هي األقوى ألن  بعد هذا  ترد  التي  نتيجة واحدة، واحلجة  أهنا ختدم  أي 
يقبل  األداة )حتى( ال  املشتمل عىل  القول  فإن  لذلك  ؛  قبلها  ملا  غايًة  يمثل  بعدها 
االبطال والتعارض احلجاجي)		(. وأمثلة الرابط )حتى( متعددة، منها قول اإلمام 
)حتى(  أن  نالحظ   ،)	4() ُرْكَعَتنْيِ  ُأَصيّلَ  َحتَّى  َبْعَدُه  ُأْمِهْلُت  َذْنٌب  نِي  َأمَهَّ َما   (  :g
وقعت بني حجتني: )ما أمهني ذنب أمهلت بعده ( و ) أصيل ركعتني ( هلام التوجه 
احلجاجي نفسه، يدعامن النتيجة املضمرة، وهي من قبيل: ال تقنطوا من املغفرة أو 
تفيد  هنا  وحتى  األقوى،  هي  )حتى(  الرابط  بعد  احلجة  لكن  التوبة،  اىل  سارعوا 

انتهاء الغاية الزمنية فهي بمعنى: اىل أن أصيل ركعتني. 

باملوت، معناه أن  الذي ال يعاجل االنسان بعده  الذنب  g أن  وُيفهم من كالمه 
هناك فرصًة للتوبة وطلب املغفرة ولو كان وقت االمهال بمقدار ركعتني، فمن يعاجل 
اىل الصالة واالستغفار بنية صادقة مستوفًيا رشوط التوبة سقط عنه العقاب، وكالمه 
g حتذير من موت الفجأة ومواقعة الذنوب وارشاد اىل التوبة قبل فوات االوان)5	(. 

وهي رابط حجاجي وظيفتها إدراج النتيجة، فهي تأيت يف اجلملة  2ـ مع ذلك: 
 (  :g قوله  ذلك  ومن  النتيجة،  اىل  املحاَجج  توجه  أهنا  أي  بالنتيجة)		(،  مقرتنة 
َعَلْيَها،  ُيْريِب  باَِم  َفَكافِْئَها  َيٌد  إَِلْيَك  ُأْسِدَيْت  َوإَِذا  ِمنَْها،  بَِأْحَسَن  بَِتِحَيٍة َفَحّي  إَِذا ُحّييَت 
لِلَباِدئ ()		(، واملعنى: من حياك بتحية، ليكن ردك أمجل، ومن  َذلَِك  َمَع  َوالَفْضُل 
عاملك بإحسان ومجيل ائته بام هو أحسن وأمجل ؛ ليكون أسلوبك يف الرد عليه أرفع 
من املبتدئ بالتحية واإلحسان، ويرجع الفضل له ألنه ابتدأ)		(. وقد عمل الرابط 
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احلجاجي )مع ذلك( عىل إيراد نتيجة )الفضل للبادئ( للحجة )إذا حييت بتحية. 
g تعضيد ملبدأ  . . (، ووجود )مع ذلك( ساعد عىل التوجيه نحو النتيجة. وقوله 
وضعه القرآن الكريم، وهو قوله : }َوإَِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها{)		(. 

ثالًثا: الروابط املدرجة للحجج، ومنها: 

: وهي من أهم روابط التعليل والتفسري، تستعمل لتربير الفعل أو لتربير  1ـ ألنَّ
عدمه، حسب السياق الذي ترد فيه، وتربط بني النتيجة واحلجة)0	(، ومن ذلك: 

َفُجنُوُنُه  َينَْدْم  َلْ  فِإِْن  َينَْدُم  َصاِحَبَها  ألَنَّ  اجُلنُوِن،  ِمَن  ٌب  َضْ ُة  احِلدَّ  (  :g قوله 
وتفسري  لتعليل  )ألن(  بالرابط  وجاء  الغضب)		(.  رسعة  واحلدة:  ُمْسَتْحكٌِم()1	(، 
ويعتذر عن ترصفه  يندم  ما  الغضب رسعان  اجلنون، فرسيع  نوع من  احلدة  جعل 
أو كالمه ألنه مل يلجأ اىل استعامل عقله وكل من " مل يستعمل عقله دخل يف زمرة 
يف  والفاء  أكثر  املعنى  وضحت  استئنافية  )فإن(  يف  الفاء  أن  كام   ،)		(" املجانني 
)فجنونه( ربطت بني الرشط )إن مل يندم( وجوابه ) جنونه مستحكم( ما أدى اىل 
متاسك النص. واملعنى أن عدم الندم يفيض اىل عدم سيطرة العقل أي أن الغضب 
هو القائد ال العقل وهذا مرفوض، و" احلدة خروج قوة الغضب عن ضبط العقل 
هلا عىل قانون العدل اإلهلي اىل طرف االفراط. . . ")4	(، يذكر اإلمام g لنا معنيني 
متضادين مها )احلدة واجلنون ( يف مقابل )العقل والندم( ومها ال جيتمعان يف شخص 
سليم فاإلنسان إما جمنون أو عاقل، فإذا استحكمت الصفة األوىل اتصف هبا، وهلا 
أسباهبا، وبالعكس الثانية. وكالمه g تنفري عن الغضب وحث عىل ضبط النفس، 

وجتنب الرصاع الداخيل بني العقل واجلنون. 
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احلجاجي  التعارض  روابط  من  وتعد  االستدراك،  يفيد  حرف  وهي  لكن:  2ـ 
هلا  التايل  القول  يكون  متعارضني،  قولني  بني  تربط  أداة  فهي  حجًجا،  تدرج  التي 
أقوى من سابقها، كأن تقدم قواًل )ق1( يمًثل حجًة ختدم نتيجة )ن(، قبل الرابط 
)لكن(، وتقدم بعده )ق	( حجًة ختدم نتيجة مضادة )الــ ن(، ووظيفتها احلجاجية 
كلامت  يف  الرابط  هذا  ورد  وقد  ن()5	(.  ــ  )ال  املضادة  النتيجة  نحو  التوجيه  هي: 
ّيَئاتَِك، َفإِنَّ  اإلمام g، من ذلك: قال g: ) َجَعَل اهللُ َما َكاَن ِمْن َشْكَواَك ِحطًّا لِسَّ
تَُّها َحتَّ األَْوَراِق ()		(، ومعنى: " حت  ّيَئات، َوَيُ امَلَرَض اَل َأْجَر فِيِه، َولكِنَُّه َيُُط السَّ
الورق عن الشجرة: قرشه. والصرب عىل العلة رجوع اىل اهلل واستسالم لقدره. ويف 
ذلك خروج إليه من مجيع السيئات وتوبة منها، وهلذا كان حيت الذنوب. . . ")		(. 
وقد أفادت )لكنَّه( يف اجلملة االستدراك، لدفع التوهم الذي قد يقع فيه السامع من 
مجلة ) فإن املرض ال أجر فيه (، وإلثبات أن املرض حيط السيئات. والرابط ) لكنَّه ( 
رابط تعارض حجاجي سبقته مجلة: فإن املرض ال أجر فيه )ق1( والتي مثلت حجة 
لنتيجة من نمط: ُتب واعمل لتتساقط ذنوبك، وأملك عند املرض حيط السيئات )ن(. 
أما اجلملة التي بعد الرابط: حيط السيئات، وحيتها حت األوراق )ق	( هي حجة 
لنتيجة مضادة، مثاًل: اصرب عىل املرض، ومرضك كالتوبة خيرجك من خطاياك )ال 
( عىل التوجيه نحو النتيجة املضادة ؛ ألن احلجة  ــ ن(. وعمل الرابط احلجاجي )لكنَّ
g حتفيز وتشجيع  التي بعد الرابط مثلت احلجة األقوى من التي سبقته. وكالمه 

للصرب عىل االمراض والعلل ؛ ملا للصرب عليها من مردود. 

 ،g اإلمام  يريده  ما  وفق  اخلطاب  توجيه  عىل  تعمل  احلجاجية  الروابط  إن 
فوجودها يف الكلمة، وحسن اختيار مواضعها، كان له دور واضح يف تسيري عقل 

املخاطب للقصد املنشود. 
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املطلب الثاين: العوامل احلجاجية 

ف العامل احلجاجي بأنه: وحدة لغوية تربط بني وحدتني دالليتني، خمترصة  ويعرَّ
القدرات احلجاجية للكالم، ما ينمي الطاقة احلجاجية يف التوجيه نحو نتيجة ما)		(. 
أو هي: " عنارص لغوية تنتظمها غاية واحدة وهي حتقيق اخلطاب لإلقناع يف عملية 
تقريًبا، كاد،  ربام،  القرص،  أدوات  )النفي،  "أدوات:  العوامل  ")		(، ومن  التواصل 
العوامل  أن  ذلك  من  يتضح   ،)40(")  .  . األقل،.  عىل  الظرفية،  منذ  كثرًيا،  قلياًل، 

احلجاجية تتعلق باجلملة مجيعها، وباستعامهلا تزداد الفاعلية احلجاجية للجملة. 

السلسلة  مع  تتالءم  أساسية  صوًرا  تنتقي  أهنا  يف  احلجاجية  وظيفتها  وتظهر 
يف  احلجاجي  العامل  فوجود  للقول)41(،  احلجاجي  التوجيه  حيّدد  ما  احلجاجية، 
اجلملة يعّزز املقاصد التي ختدم النتيجة، ويستبعد األخرى التي ال تتالءم مع النتيجة، 
فيؤدي اىل توجيه القول الوجهة التي يقصدها املتكلم. وجتدر اإلشارة اىل أن العامل 
احلجاجي " ال يضيف مضموًنا خربًيا جديًدا، وإنام غاية ما حيدثه هو شحن وحتويل 
احلجاجية  االسرتاتيجية  مع  تتالءم  وظيفة  اىل  ليؤدي  ؛  القائم  اخلربي  املضمون 
حجاجية،  لغوية  عنارص  احلجاجية:  العوامل  أن  ذلك  من  ُيفهم   ،)4	(" للمتلفظ 
الوظيفة  اىل  اللغة من وظيفة االخبار  بطاقة حجاجية وحتول  القول اخلربي  تشحن 
احلجاجية، بتقويتها للتوجيه نحو النتيجة عن طريق تقييد االستنتاجات واإلمكانات 

احلجاجية للقول. 

لقد شغلت العوامل احلجاجية حيًزا واسًعا يف كلامت اإلمام g القصار، ويمكن 
تقسيمها عىل: أدوات القرص وأدوات النفي. 
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أواًل: أدوات القرص: 

والقرص مصطلح بالغي يؤتى به لـ " ختصيص أمر بأمر 

")	4(، ويكون رصحًيا بحرف  له  بأسلوب معني أي حبسه عليه وجعله مالزًما 
ونفي  احلكم  توكيد  ويفيد  )إنام(  باألداة  ضمنًيا  أو  )إال(،  االستثناء  وأداة  النفي 
غريه، أو التخصيص بأن يقرص أحد العنرصين عىل اآلخر دون غريه وتأكيد النسبة 
بينهام)44(. والقرص " من الوسائل اللغوية التي يعمد اليها املتحدث لتوجيه خطابه 
توجيه اثبات")45(، ووظيفته احلجاجية " تقليص اإلمكانات احلجاجية، أي تقليص 

االستنتاجات التأويلية وحتديد املسار الذي ينبغي أن يسري فيه اخلطاب 

وبعبارة أكثر دقة وضع حد لتعدد االحتامالت يف شأن املفاهيم النامجة عن قول 
 :g 4(. ومن العوامل الواردة يف كلامت اإلمام	ما ")

1ـ العامل احلجاجي ) ال. . . إال (: 

إن دخول العوامل من قبيل ) ليس. . . إال ( و ) ما. . . إال ( خُيرج اجلملة من 
نحو  اخلطاب  لبقية  موجهة  املستعملة  العوامل  تكون  إذ  احلجاجية؛  اىل  االخبارية 
نتيجة معينة)	4(. فالعامل " حيرص فعالية احلجاج يف وجهة حجاجية واحدة ؛ ليضيف 
للكالم قوة حجاجية تزيد من طاقته توجيهه نحو النتيجة املضمرة،. . . ")	4(، فيعمد 
حجاجية  بطاقة  الكلمة  شحن  قصد  احلجاجية  العوامل  احد  استعامل  اىل  املتكلم 
لدفع  واالثبات  بالنفي  القول  توجه  احلجاجية  فالعوامل  واقناعه،  خماطبه  لتوجيه 

 :g 4(، ومن امثلته يف كلامت اإلمام	االنكار والشك أو التوهم الناتج من املتلقي)

ُّ ()50(، وردوا  َّ اَل َيْدَفُعُه إاِلَّ الرشَّ وا احَلَجَر ِمْن َحْيُث َجاَء، َفإِنَّ الرشَّ قال g: ) ُردُّ
بالدفع عىل فاعله ليكف عنه، وهذا إن مل يكن دفعه  احلجر كناية عن مقابلة الرش 
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بالتي هي أحسن)51(، "فمن ال يرتدع عن سب الناس واهانتهم إال بالتغرير وجب 
تغريره لردعه. . . كام قال تعاىل: }َوَلُكْم يِف الِقَصاِص َحَياٌة{)	5(")	5(، نلحظ أن 
قرص الفعل ) يدفعه ( عىل الفاعل ) الرش ( باعتامد النفي واالستثناء قد أثبت اجلملة ) 
الرش يدفعه الرش( ونفى ما سواها واعتامد اإلمام g أسلوب القرص هذا قد ضاعف 
القوة التوجيهية نحو النتيجة وحرص التأويالت احلجاجية يف نتيجة واحدة هي  قوله 
g: )ردوا احلجر حيث جاء(، وإنام قال g ذلك ألن فاعل الرشـ أحياًنا ـ ال يردعه 
إال معاملته باملثل وإذا مل ُيردع فقد يستسيغ الرش وتعم الفوىض يف املجتمع، كالقتل 
وأيًضا سيأمن  فعله مرات عديدة،  بالقتل سيسهل عليه  القاتل  يعاقب  مل  إن  مثاًل؛ 
َعَلْيِهْم  }َوَكَتْبنَا   : البالد. ويف ذلك يقول  اآلخرون العقاب وتشيع اجلريمة يف 
نِّ  نَّ بِالسِّ فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواألَنَف بِاألَنِف َواألُُذَن بِاألُُذِن َوالسِّ

ُروَح ِقَصاٌص{)54(.  َواجْلُ

2ـ العامل احلجاجي ) إنام (: 

بعدها،  ملا  وتوكيًدا  اثباًتا  به، وذلك  ويقر  املخاطب  يعلمه  )إنام( خلرب  بـ  ويؤتى 
نقول: إنام هو ابوك. فاملخاطب ال جيهل اخلرب وال ينكره، بل يعلمه ويقر به، إال أن 
املستمع اىل ما جيب عليه من طاعة األب)55(، فالعامل )إنام( قد  تنبيه  يريد  املتكلم 
حدد مسار التأويالت وقلصها اىل نتيجة واحدة هي: طاعة االب، كام أن املخاطب 
النتيجة،  التوجيه نحو  لتقوية  بـ )إنام(  أبوه وال ينكر ذلك، فجيء  ال جيهل أن هذا 

فتكونت هلا وظيفة حجاجية إضافة لوظيفتها اإلخبارية. 

مما سبق يمكننا القول إن وظيفة )إنام( احلجاجية تتمثل يف اثباهتا احلكم ملا بعدها 
وحتديدها للمسار التأوييل وتقليص االستنتاجات، ما يوجه املتلقي نحو النتيجة التي 
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يرمي إليها املتكلم. ونجد للعامل احلجاجي )إنام( حضوًرا يف الكلامت القصار، من 
 :g ذلك قوله

فِيِه  اهللُ  ُيْعَص  اَل  َيوٍم  َوُكلُّ  ِقَياَمُه،  َوَشَكَر  ِصَياِمِه،  ِمْن  اهللُ  َقبَِل  ملَِْن  ِعيٌد  ُهَو  اَم  إِنَّ  (
َفُهَو ِعيٌد()	5(، " وملا كان العيد عبارة عن يوم ترس فيه الناس وتفرح فيه فكل يوم ال 
يعىص اهلل فيه فهو أوىل بالفرح والرسور فيه وأن يسمى عيًدا. . . . ")	5(، واستعمل 
اإلمام g العامل ) إنام ( لإلثبات والتوكيد بأنه يوم عيد، فقرص املبتدأ )هو( عىل اخلرب 
)عيد( فحدد االستنتاجات بمن يقبل اهلل  منه صيامه ويشكر له قيامه، وزاد القوة 
 عنه. وقوله اهلل  السعيد حًقا من أرىض  الضمنية، وهي:  النتيجة  نحو  التوجيهية 
g: )وكل يوم ال يعىص اهلل فيه فهو عيد ( فيه داللة عىل النتيجة. واإلمام g حيض 
الناس عىل ترك معصية اهلل تعاىل والعمل لنيل رضاه والتقرب منه، يقول البحراين: " 
وغرض الكلمة اجلذب اىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته، وكرس النفوس عن الفرح بام ليس 

هلل فيه نصيب سواء كان زماًنا او مكاًنا أو غريمها")	5(. 

ثانًيا: أدوات النفي: 

ترك  عن  االخبار   " بأنه:  ف  ويعرَّ والنحو،  البالغة  بني  مشرتك  مبحث  والنفي 
الفعل ")	5(، فهو وسيلة املتكلم لنقض القول واثبات ضده، وهنا تربز وظيفة أدوات 
النفي يف التوجيه نحو النتيجة، فالنفي: " عامل حجاجي حيّقق به الباث وظيفة اللغة 
 ،)	0(" النتيجة  اىل  بامللفوظ  املتقبل وتسليمه عرب توجيهه  إذعان  املتمثلة يف  احلجاجية 
ووظيفة النفي احلجاجية تتمثل يف أنه " يقلص اإلمكانات احلجاجية ويزيد من القوة 
التأثريية يف التوجيه نحو النتيجة املبتغاة من القول")1	( فأدوات النفي: عوامل حجاجية 
يستعملها املتكلم لتوجيه املتلقي اىل نتيجة حمددة دون غريها، فوجودها يف اجلملة يقيد 
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 " هبا  يؤتى  وقد  ما،  لنتيجة  التوجيه  التأثريية يف  الكلمة  قوة  من  ويزيد  االستنتاجات 
لتكذيب حجة اخلصم الواقعة أو املحتملة. . . ")		(. وقد عمد اإلمام g اىل توظيف 

 :g أدوات النفي يف كلامته توظيًفا حجاجًيا يف مواضع متعددة، ومن ذلك قوله

َماُن ()		(، فـ " الصرب مهام كان قاسًيا ومًرا  ُبوُر الظََّفَر َوإِْن َطاَل بِِه الزَّ ) اَل َيْعَدُم الصَّ
عىل  وتيرسه  هتونه  باملطلوب  والفوز  الظفر  لذة  فإن  وشاًقا  طوياًل  دربه  كان  ومهاًم 
أهله وما من أمة صربت إال وظفرت ويف التاريخ شواهد كثرية وعىل رأس القائمة 
استثناء،  فيه  ليس  أي  مطلًقا،  للنفي  وال  تكوينها")4	(،  ابتداء  يف  اإلسالمية  امتنا 
وهذا اثبات للقول: من صرب ظفر. فتمثلت الوظيفة احلجاجية لـ )ال( بأهنا أوجزت 
املقاصد احلجاجية وشحذت الكلمة بطاقة توجيهية للنتيجة الضمنية، وهي: النهي 
ودفع  الصرب  عىل  حث   u وقوله  بمبتغاه)5	(،  يظفر  أن  البد  فالصابر  اليأس،  عن 

للشك واالنكار بأن الصرب ال طائل منه. 

   لقد أدت العوامل احلجاجية وظيفتها يف الكلامت القصار بتقييدها االستنتاجات، 
والتأويالت، وبتوجيه الفكر نحو الغاية احلجاجية للكلمة. 

املطلب الثالث: السالل احلجاجية 

والسلم احلجاجي هو: " عالقة ترتيبية للحجج واألدلة ")		(. فالسلم احلجاجي: 
يقوم عىل 

حجاجية  فئة  يف  القوية  احلجة  اىل  الضعيفة  احلجة  من  عمودًيا  احلجج  ترتيب 
مرتبة  يعلوه  ما  كان  معني  مدلول  عىل  دلياًل  السلم  يف  قول  كّل  يكون  كام  واحدة، 
" عبارة عن جمموعة غري فارغة من  بأنه:  دلياًل أقوى منه. ويعرفه طه عبد الرمحن 

األقوال مزودة بعالقة ترتيبية وُمَوّفية بالرشطني اآلتيني: 
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تلزم عن  يقع حتته، بحيث  ما  يلزم عنه  السلم  ما من  يقع يف مرتبة  ـ كّل قول  أ 
القول املوجود يف الطرف األعىل مجيع األقوال التي دونه. 

ـ كّل قول كان يف السلم دلياًل عىل مدلول معني، كان ما يعلوه مرتبة دلياًل  ب 
أقوى عليه ")		(. 

يتضح من التعريفني أن السلم احلجاجي يقتيض وجود ثالث حجج أو أكثر ــ 
يف القول ــ 

مرتبة تصاعدًيا توجه لنتيجة ما قد تكون مضمرًة، وال ُيشرتط ذكر النتيجة قبل 
احلجج أو العكس. أي أن السلم احلجاجي: هو العالقة التسلسلية بني احلجج من 

األضعف إىل األقوى خلدمة النتيجة. 

وللسلم احلجاجي قوانني أمهها ثالثة، هي: قانون النفي، وقانون القلب، وقانون 
اخلفض)		(، سنأيت عىل بياهنا. 

نفيه دليل عىل نفي  الدال عىل معنى معني،  اللفظ  النفي: ويقتيض أن  1ـ قانون 
معناه)		(. مثال ذلك: فاز حممد باملركز األول يف املسابقة. 

مل يفز حممد باملركز األول يف املسابقة. 

إن فوز حممد باملركز األول يلزم عنه تغلبه عىل املتسابق الثاين ) د (، وتغلبه عىل 
الثاين يلزم عنه تغلبه عىل املتسابق الثالث ) جـ (، وفوزه عىل الثالث يلزم عنه تغلبه 
عىل الرابع )ب( وهذه احلجج تنتمي اىل فئة واحدة هي كفاءة حممد. والقول ) د ( 
هو األقوى اثباًتا عىل كفاءة حممد )النتيجة( من ) ب (، ونفي فوز حممد ينفي كفاءته. 

	ـ قانون القلب: وهو يرتبط بالنفي كذلك، ومفاده: أن السلم احلجاجي للقول 
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املثبت هو عكس السلم احلجاجي للقول املنفي. وبعبارة أخرى، إذا كانت احدى 
احلجتني أقوى من األخرى يف التدليل عىل نتيجة ما فإن نقيض احلجة الثانية أقوى 

يف التدليل عىل النتيجة املضادة من نقيض احلجة األوىل. مثال ذلك: 

حصل زيد عىل املاجستري، وحتى الدكتوراه. 

مل حيصل زيد عىل الدكتوراه، بل مل حيصل حتى عىل املاجستري)0	(. 

" فحصول زيد عىل الدكتوراه أقوى دليل عىل مكانته العلمية من حصوله عىل 
املاجستري احلجة األقوى عىل عدم كفاءته  املاجستري يف حني أن عدم حصوله عىل 

العلمية من عدم حصوله عىل شهادة الدكتوراه")1	(. 

	ـ قانون اخلفض: ويراد به: " إذا صدق القول يف مراتب معينة من السلم فإن 
نقيضه يصدق يف املراتب التي تقع حتتها ")		(. ومثاله قول أحدهم: اجلو ليس بارًدا. 

تأويله: إذا مل يكن اجلو بارًدا فهو إما دافئ أو حار، وُتستبعد التي تقول أن الربد 
شديد)		(. 

ويف كلامت اإلمام g كان للسلم احلجاجي أثره يف توجيه الكلامت وجهة معينة؛ 
لتؤدي أغراًضا ومقاصَد حجاجية، فكانت له وظيفة حجاجية تتمثل يف أنه يتدرج 
باحلجج من األقل تأثرًيا اىل األقوى خلدمة النتيجة ولتوجيه القول نحو فكرة معينة، 

أي االرتفاع بمستوى االقناع والتأثري. 

قال g: ) ُطوَبى ملَِْن َذَكَر امَلَعاَد، َوَعِمَل لِلِحَساِب، َوَقنَِع بِالَكَفاِف، َوَرِضَ َعِن 
()4	(، وطوبى " شجرة يف اجلنة ")5	(، ومعنى قنع بالكفاف: ما يكفيه من املال  اهللِ 

وريض بام قسمه اهلل  له)		(، وهذا يشكل عالقة تسلسلية عىل النحو اآليت: 
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)ن( طوبى

)ق1( ــــــــ ذكر املعاد. 

)ق	( ــــــــ عمل للحساب. 

)ق	( ـــــــ قنع بالكفاف. 

)ق4( ـــــــ ريض عن اهلل. 

فذكر املعاد )ق1( هو أقوى احلجج واقرهبا للنتيجة ) طوبى ( ؛ ألن من يذكر املعاد 
سيعمل للحساب )ق	( ومن يعمل له سيقنع بام يسد حاجته )ق	( والقناعة تستلزم 
هي  واحدة  حجاجية  فئة  ضمن  تقع  كلها  احلجج(   ( وهي   . اإلله  بعطايا  الرضا 
طوبى. وهذا يؤدي اىل رفع مستوى التأثري يف املخاَطب ويقوده اىل فكرة مفادها: أن من 
يعمل يف دنياه آلخرته سيطيب عيشه يف الدنيا، ويف اآلخرة له شجرة طوبى. ومثال ذلك 
خّباب بن األرّت، حداد من فقراء املسلمني وخيارهم، ومعدود يف املعذبني يف اهلل)		(. 

استنتاج معني  اىل  باملتلقي  الرتاتبية شكلت عامال مهاًم للوصول  السلمية  إن     
دون غريه، وذلك 

من طريق إيرادها للحجج عمودًيا، ُيفهم بقليل من التفكر. 
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اخلامتة

توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج، هي: 

1ـ يكون احلجاج باستعامل وسائل وآليات لغوية الغرض منها اقناع املتلقي، فهو 
قائم عىل احلجة والربهان. ومن سامته أنه ال خيضع لقاعدة الزمكان أي ال ُيشرَتط أن 
يوجد املحاِجج واملحاَجج مًعا يف مكان أو زمان واحد. كام أن احلجج والنتائج قد 

تكون ظاهرة ترد يف النص أو مضمرة تستنتج من السياق. 

	ـ تتوافر اللغة عىل وسائل متنوعة يف بنيتها متثل األساس الذي ينطلق منه املتلقي 
للوصول اىل غاية املتكلم ومقصده احلجاجي. 

	ـ عمد اإلمام g اىل استعامل الروابط والعوامل والسالمل احلجاجية يف كلامته 
لربط احلجج مع بعضها أو ربطها مع النتائج أو ألدراج حجة اقوى أو للتدرج يف 

احلجج من األقوى اىل األضعف. 

4ـ من سامت كلامت اإلمام عيل g أهنا تنطلق من واقع احلياة غري موجهة لفئة 
معينة أو زمن معني، فهي ذات ابعاد فكرية تتالءم ونظرته g للحياة. ومن ميزاهتا 
إمكانية استعامهلا حتى وقتنا احلارض ملا تتمتع به من خاصية حجاجية، وحلسن بياهنا. 
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ـ  ـ لبنان، ط1، 0	14هـ  الثقلني، بريوت  	1(ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين، دار 
			1م: 5/ 	5	. 

القاهرة،  عضيمة،  اخلالق  عبد  حممد  تح:  )ت5		هـ(،  املربد  العباس  أبو  املقتضب،  14(ينظر: 
دار احلديث،  الغالييني،  العربية، مصطفى  الدروس  ـ 4		1م: 	14، وينظر: جامع  1415هـ 
القاهرة، د. ط، 		14هـ ـ 005	م: 	1	 ـ 	1	، ينظر: الروابط احلجاجية يف شعر أيب الطيب 
واللغات  اآلداب  كلية  وهران،  جامعة  بوخشة،  خدجية   ،) رسالة   (  “ تداولية  مقاربة   “ املتنبي 

والفنون، قسم اللغة العربية وآداهبا، 	00	م ـ 010	م: 110. 
15(ينظر: رشح البحراين: 5/ 	5	. 

	1(ينظر: رسائل االمام عيل g دراسة حجاجية: 	14 ـ 	14. 
	1(ح 			. 

	1(رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد املدائني ) ت55	هـ(، ضبطه وصححه: حممد عبد الكريم 
النمري، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط1، 	141هـ ـ 			1م: 	1/ 1	. 

	1(سورة العنكبوت، اآلية: 0	. 
0	(مغني اللبيب عن كتب األعاريب، مجال الدين ابن هشام االنصاري ) ت1		هـ (، تح: د. 
مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل، راجعه: سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت، ط	، 5		1م: 	15. 

1	(ح 		1. 
		(ينظر: هنج البالغة، السيد حممد احلسيني الشريازي، مؤسسة فاطمة g الثقافية، دار العلوم، 

ط4، 		14هـ ـ 	01	م: 	4	، اهلامش. 
		(ينظر: اللغة واحلجاج: 		. 

4	(ح 01	. 
5	(ينظر: رشح النهج: 	1/ 		. 

		(ينظر: احلجاجيات اللسانية عند ديكرو وانسكومرب: 			. 
		(ح	5. 

		(ينظر: رشح السيد الشريازي: 			، اهلامش. 
		(سورة النساء، اآلية: 		. 

األنبياء  د. عايد جدوع حنون، مؤسسة وارث   ،g االمام احلسني  0	(ينظر: احلجاج يف كالم 
للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية، النجف ـ العراق، ط1، 		14هـ ـ 	01	م: 		1. 

1	(ح 55	. 



111

أ.م.د. جاسم عبد الواحد راهي

		(ينظر: رشح السيد الشريازي: 4		، اهلامش. 
		(رشح هنج البالغة، السيد عباس عيل املوسوي، دار الرسول االكرم، ودار املحجة البيضاء، 

ط1، 	141هـ ـ 			1م: 5/ 400. 
4	(رشح البحراين: 5/ 	4	. 

5	(ينظر: اللغة واحلجاج: 	5. 
		(ح 	4. 

		(هنج البالغة، رشح: حممد عبده، منشورات الفجر، لبنانـ  بريوت، ط 	، 		14هــ  	01	م: 
		4، اهلامش. 

 .1	1 :g ينظر: احلجاج يف كالم االمام احلسني)		
		(العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، د. عز الدين الناجح، مكتبة عالء الدين، ط1، 011	م: 1	. 
40(ينظر: اللغة واحلجاج: 		، وينظر: االسرتاتيجية احلجاجية يف خطب احلسن البرصي: 0	، 

وينظر: أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية: 			. 
النفي  الربدوين  شعر  يف  احلجاجية  والعوامل   ،	54  /4 وجماالته:  مفهومه  احلجاج  41(ينظر: 
العلوم  كلية  بغداد،  العلوم اإلسالمية، جامعة  كلية  اسامعيل، جملة  ألطاف  د.  )مقال(،  انموذًجا 

االسالمية، العدد 	4، 	1 ذي احلجة 		14هـ ـ 0	 أيلول 015	م: 1/ 4	4. 
	4(احلجاج مفهومه وجماالته: 1/ 5	4 ـ 		4. 

	4(رسائل االمام عيل g دراسة حجاجية: 		1. 
عامل  حسان،  متام  د.  القرآين،  للنص  واسلوبية  لغوية  دراسة  القرآن  روائع  يف  البيان  44(ينظر: 

الكتب، ط1، 	141هـ ـ 			1م: 	50. 
 :g 1، وينظر: احلجاج يف كالم االمام احلسني		دراسة حجاجية:  g 45(رسائل االمام عيل

 .1	4
	4(رسائل االمام عيل g دراسة حجاجية: 		1. 
	4(ينظر: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية: 1	. 

 .1	4 :g 4(احلجاج يف كالم االمام احلسني	
	4(ينظر: رسائل االمام عيل g دراسة حجاجية: 		1. 

50(ح 	1	. 
51(ينظر: رشح حممد عبده: 		4، اهلامش. 

	5(سورة البقرة، اآلية: 		1. 
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	5(رشح املوسوي: 5/ 440. 
54(سورة املائدة، اآلية: 45. 

55(ينظر: دالئل االعجاز للجرجاين ) ت 1	4هـ (، قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر، مكتبة 
اخلانجي بالقاهرة، د. ط، د. ت: 0		. 

	5(ح 		4. 
	5(رشح البحراين: 5/ 	41. 
	5(رشح البحراين: 5/ 	41. 

ط،  د.  للرتاث،  الريان  دار  األيباري،  إبراهيم  تح:   ،) 	1	هـ  ت   ( للجرجاين  	5(التعريفات  
	140هـ: 14	. 

0	(العوامل احلجاجية يف اللغة العربية: 	4. 
 .	4	 :g (احلجاج يف كالم االمام احلسني	1

		(املصدر نفسه: 		1. 
		(ح 	15. 

4	(رشح املوسوي: 5/ 41	. 
5	(ينظر: رشح السيد الشريازي: 0		، اهلامش. 

		(اللغة واحلجاج: 0	. 
		(اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، د. طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، ط 1، 			1م: 

 .			
		(ينظر: اللغة واحلجاج: 		 ـ 4	. 

		(ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: 			. 
0	(ينظر: اللغة واحلجاج: 		. 

1	(املصدر نفسه: 		. 
		(اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: 			. 

 .	4 :g ينظر: احلجاج يف كالم االمام احلسني)		
4	(ح 44. يف النهج ورد أهنا قيلت يف ذكر خّباب )ينظر: رشح النهج: 	4/1	(  

5	(رشح البحراين: 5/	4	. 
		(ينظر: رشح السيد الشريازي: 			، اهلامش. 

		(ينظر: رشح النهج: 	1/ 4	. 
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قائمة املصادر واملراجع: 
القرآن الكريم. 

ــ  	01	م  جارف.  نجيمة  فرجاين.  سعاد   •
خطب  يف  احلجاجية  االسرتاتيجية  	01	م 
")رسالة(  تداولية  مقاربة  البرصي"  احلسن 
اآلداب  كلية  البويرة:  جامعة  اجلزائر:  ط.  د. 

واللغات: قسم اللغة واألدب العريب. 
الغربية  التقاليد  يف  احلجاج  نظريات  أهم   •
محادي  إرشاف:  ت.  د.  اليوم.  اىل  ارسطو  من 
صمود. د. ط. تونس: جامعة اآلداب والفنون 

والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب منوبة. 
• حسان، متام. 	141هـ ــ 			1م. البيان يف 
للنص  واسلوبية  لغوية  دراسة  القرآن  روائع 

القرآين. ط1. عامل الكتب. 
• آن روبول. جاك موشالر. 	00	م. التداولية 
اليوم علم جديد يف التواصل: ترمجة: د. سيف 
الدين دغفوس و د. حممد الشيباين: ومراجعة: 
د. لطيف زيتوين. ط1. بريوت ــ لبنان: املنظمة 

العربية للرتمجة، دار الطليعة للطباعة والنرش. 
	140هـ.   .) 	1	هـ  ت   ( اجلرجاين   •
التعريفات: تح: إبراهيم األيباري. د. ط. دار 

الريان للرتاث. 
005	م.  ـ  		14هـ  مصطفى.  الغالييني،   •
دار  القاهرة.  ط.  د.  العربية.  الدروس  جامع 

احلديث. 
• بوزناشة، نور الدين. شتاء 010	م. احلجاج 
يف الدرس اللغوي الغريب)بحث(. العدد 44. 

أ. جملة علوم إنسانية، السنة السابعة، 

• حنون، د. عايد جدوع. 		14هـ ــ 	01	م. 
ط1.   .g احلسني  اإلمام  كالم  يف  احلجاج 
األنبياء  وارث  مؤسسة  النجف:  العراق: 

للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية. 
نظرية  دراسات  وجماالته  مفهومه  احلجاج   •
ــ  1	14هـ  اجلديدة  البالغة  يف  وتطبيقية 
إسامعيل  حافظ  إرشاف:   1 ط.  010	م. 

علوي. األردن: اربد: عامل الكتب احلديث. 
• ديكرو. انسكومرب. يوليو ــ سبتمرب 005	م 
رشيد  د.  )بحث(،  اللسانية  احلجاجيات 

الرايض، جملة عامل الفكر، العدد 1، جملد 4	. 
دالئل  ت.  د.  1	4هـ(.  اجلرجاين)ت   •
االعجاز: قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر 

د. ط. القاهرة: مكتبة اخلانجي. 
	01	م.  ـ  		14هـ  جميد.  رائد  د.  جبار،   •
دراسة  البالغة  هنج  يف   g عيل  اإلمام  رسائل 
هنج  علوم  مؤسسة  كربالء:  ط1.  حجاجية 

البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة. 
اخلري  صفر   ( االله.  عبد  د.  العرداوي،   •
الروابط  الثاين 015	م(.  ) ترشين  		14هـ( 
 g العسكري  احلسن  توقيع  يف  احلجاجية 
يف  العربية  اللغة  دار  دواة:  جملة  )بحث(. 
العدد  األول:  املجلد  املقدسة:  احلسينية  العتبة 

السادس: السنة الثانية. 
010	م.  ـ  	00	م  خدجية.  بوخشة،   •
املتنبي  الطيب  أيب  شعر  يف  احلجاجية  الروابط 
جامعة  ط.  د.   ) رسالة   (  " تداولية  مقاربة   "
وهران: كلية اآلداب واللغات والفنون: قسم 
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اللغة العربية وآداهبا. 
			1م.  ـ  0	14هـ  ميثم.  ابن  البحراين،   •
دار  لبنان:  ــ  بريوت  ط1.  البالغة  هنج  رشح 

الثقلني. 
ــ  	141هـ  عيل.  عباس  السيد  املوسوي،   •
			1م. رشح هنج البالغة. ط1. دار الرسول 

االكرم: ودار املحجة البيضاء. 
ــ 			1م. رشح  أيب احلديد. 	141هـ  إبن   •
عبد  حممد  وصححه:  ضبطه  البالغة:  هنج 
دار  لبنان:  ــ  بريوت  ط1.  النمري.  الكريم 

الكتب العلمية. 
العوامل  011	م.  الدين.  عز  د.  الناجح،   •
عالء  مكتبة  ط1.  العربية.  اللغة  يف  احلجاجية 

الدين. 
• اسامعيل، د. ألطاف. 	1ذي احلجة		14هـ 
احلجاجية  العوامل  أيلول015	م.  ــ0	 
)مقال(:  انموذًجا  النفي  الربدوين  شعر  يف 
العدد	4. العراق: جملة كلية العلوم اإلسالمية: 

جامعة بغداد: كلية العلوم االسالمية. 
• عبد الرمحن، د. طه. 			1م. اللسان وامليزان 

أو التكوثر العقيل. ط1. املركز الثقايف العريب. 
• العزاوي، الدكتور أبو بكر. 		14هــ  	00	م. 

اللغة واحلجاج. ط 1. العمدة يف الطبع. 
معامل  	00	م.  ــ  005	م  عمر.  بلخري،   •
الصحايف  للخطاب  حجاجية  تداولية  لدراسة 
و000	م   1			 بني  ما  املكتوب  اجلزائري 
اآلداب  كلية  اجلزائر:  جامعة  )أطروحة(. 

واللغات: قسم اللغة العربية وآداهبا. 
 ( هشام  ابن  الدين  مجال  االنصاري،   •
ت1		هـ (. 5		1م. مغني اللبيب عن كتب 
عيل  وحممد  املبارك  مازن  د.  تح:  األعاريب: 
محد اهلل: راجعه: سعيد األفغاين. ط	. بريوت: 

دار الفكر. 
• املربد، أبو العباس )ت5		هـ(. 1415هـ ــ 
4		1م. املقتضب: تح: حممد عبد اخلالق. د. 

ط. القاهرة: عضيمة. 
• محداوي، د. مجيل. د. ت. نظريات احلجاج 

)بحث(د. ط. شبكة األلوكة. 
		14هـ  احلسيني.  حممد  السيد  الشريازي،   •
ــ 	01	م. هنج البالغة. ط4. مؤسسة فاطمة 

g الثقافية: دار العلوم. 
رشح:  	01	م.  ــ  		14هـ  البالغة.  هنج   •
ــ بريوت: منشورات  لبنان  حممد عبده. ط 	. 

الفجر. 


