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٨٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ا  

إن احلمد هللا رب العاملني نحمده سبحانه وتعاىل ونستهدية، ونعوذ باهللا تعاىل من 

ْرشور أ�فسنا وسيئات أعاملنا إنه من هيديه اهللا فهو املهتد ومن يضلل فال  هادي له، َ

احلمد هللا الذي أضاء بالقرآن القلوب، وأ�زله يف أعزب لفظ وأجزل أسلوب، 

ْكامء، وأصيل وأسلم عىل من بعثه اهللا ُفأعجزت بالغته البلغاء، وأعيت حكمته احل َ

ْبكتابه العظيم، وأعطاه اهللا جوامع الكلم سيدنا حممد، وعىل آ�ه وصحبه ومن دعى  َ

  . الدين آثره إيل يوم ىبدعوته وقتف

  :أما بعد 

ًطالقا من العودة  نقلة نوعية اندرس البالغي يف الدراسة املعارصة شهد الفقد

التي ارتبطت ببالغة احلجاج عىل يد ) البالغة اجلديدة( حتت مسمى القوية للبالغة

والذي يعتمد فيه ، )البالغة اجلديدة :مقال يف الربهان( وذلك من خالل مؤلفه ، بري�ان

ًوتعد هذه اخلطوة حماولة .  إعادة تأسيس الربهان أو املحاجة االستدالليةعىل حماولة ُ

ووصف خصائصها اإلقناعية التي تسمح ، إلقامة علم عام لدراسة اخلطابات بأ�واعها

ُبإثارة تأ�يد األشخاص للفروض التي تقدم هلم أو تعزز هذا التأ�يد ُ.  

 أهنا لنظريات التي هتتم باخلطابا من ا     ولعل ما يميز البالغة اجلديدة عن غريه

ٌنظرية تسعى إىل الكشف عن بنية املعاين التي يتأ�ف منها اخلطاب؛ وهذا ناتج من 

تأ�رها باملناهج اللسانية احلديثة التي تنظر إىل اللغة كنسق تتفاعل عنارصه يف إطار 

 -جلديدة البالغة ا–؛ لذا اتسعت ميادينها )١(عالئقي يرفض دراسة الكلامت يف ذاهتا 

  .وأصبحت تشمل مجيع اخلطابات بام يف ذلك اخلطاب الشعري

   فام هو مفهوم احلجاج يف البالغة اجلديدة ؟ وما الفرق بني احلجاج يف البالغة 

  اجلديدة و البالغة القديمة ؟

                                                           

، ١:ط ، جمــــد املؤســــسة اجلامعيــــة: وتبــــري.  األســــلوبية يف النقــــد العــــريب .فرحــــان بــــدري ، احلــــريب)١ (

 .٣٢ :ص. ١٤٢٤



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  

  :خطة البحث 
  :يتكون هذا البحث من 

  مقدمة

  ِمفهوم احلجاج / أوال

  .ملعارضات الشعريةطبيعة اخلطاب احلجاجي وعالقته با

 احلجاج البالغي / ًثانيا 

  .اعث احلجاج يف املعارضات الشعريةبو

  )دراسة يف ضوء نظرية احلجاج(  حتوالت املعنى يف شعر املعارضات

  )اآلليات شبه املنطقية(احلجاج الفلسفي / ًثالثا 

  الوحدات الوظيفية لعنارص احلجاج قي الشعر اإلحيائي

  اخلامتة

 املراجع

  



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  :مفهوم احلِجاج /  أوال
لغة من حاج حياج وهو تقديم احلجج واألدلة التي تؤيد Argument      احلجاج 

ًحاججته أحاجه حجاجا وحماجة حتى حججته أي غلبته « :يقول ابن منظور ، الدعوى ُ ًُّ

ّوحاجه حماجه وحجاجا نازعه احلجة... باحلجج التي أدليت هبا  ّ ّواحلجة الدليل ... ًّ
ُّوحجه حيجه ، وهو رجل حمجاج أي جدل...احلجة ما دافع به اخلصم: ان وقيلوالربه ّ

ًحجا ا للجدل يف أحايني كثرية كام هو عند ًإذن يأيت احلجاج مرادف، )١(»�غلبه عىل حجته: َّ

دفا ًكام يأيت أ�ض، )٢(»مقابلة احلجة باحلجة« : َّالذي عرف اجلدل بأ�ه، ابن منظور  ًا مرا

َأ�م تر :تعاىلام يف قوله للنزاع واخلصام ك َْ َ َإىل َ َالذي حاج إبراهيم ِ َ
ِ

ْ ِ َّ َ
ِ ِربه ِيف َّ

ِّ َ )٣(.  

وكلها ، أو الغلبة، أو اجلدل،  احلجاج قد يأيت بمعنى اخلصومة القول إننمك    وي

فاخلصومة بني الطرفني ينتج عنها اجلدل الذي ، أ�فاظ جتسد صورة اخلطاب احلجاجي

ّالتي يستعني هبا كل طرف يف إثبات صحة ما يدعي ، رباهنيمن خالله تقام احلجج وال

  .حتى تتحقق الغلبة له

  :ًالحجاج اصطالحا  
     تقرتب الداللة اللغوية من الداللة االصطالحية للحجاج يف الدراسات 

الفلسفية احلديثة التي تتفق فيام بينها عىل كون احلجاج عملية اتصالية تعتمد احلجة 

 وسيلة إلقناع اآلخرين والتأ�ري فيهم؛ لذلك يتخذ احلجاج - اس باألس–املنطقية 

  :)٤( مفهومني

 بقصد تقديم مربرات مقبولة للتأ�ري Reasoning طريقة حتليل واستدالل : أوال

  . يف االعتقاد والسلوك

   . للتأ�ري يف اآلخرينLogicُ عملية اتصالية يستخدم فيها املنطق : ثانيا

  اللذين ينظران Dover ودوفر Andersenرسني ٌ    كام هو واضح عند أ�د

للحجاج عىل أ�ه طريقة استخدام التحليل العقيل والدعاوى املنطقية بغرض حل 

                                                           

، ٦:ط،دار صـــادر: بـــريوت.لـــسان العـــرب. أ�ـــو الفـــضل مجـــال الـــدين حممـــد بـــن مكـــرم،ابـــن منظـــور)١ (

 ).حجج(مادة . ٢٠٠٨

 ).جدل( مادة :لسان العرب )٢ (

 .٢٥٨: آية، سورة البقرة) ٣ (

 .١٠٥:ص،  ٢٠٠٢ ، ١:ط، غريب دار : القاهرة . البالغة واالتصال. مجيل، عبد املجيد) ٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

عات واختاذ قرارات حمكمة ، )١(والتأ�ري يف وجهات النظر والسلوك، املنازعات والرصا

. قناعهممعنى ذلك أن املحاجج  يسعى الستخدام املنطق هبدف التأ�ري يف اآلخرين وإ

ًإذا احلجاج حسب هذا التصور يتمثل يف القواعد الداخلية للخطاب الذي يرتكز عىل 

ويعتمد عىل جمموعة من احلجج تؤدي إىل نتيجة معينة؛ لذلك يتخذ احلجاج ، اللغة

ًشكال لغويا ومضمونا معرفيا  ًً ً.  

وظيفة مجلة من األساليب تضطلع يف اخلطاب ب«      أما احلجاج عند بري�ان فهو 

؛ )٢(»هي محل املتلقي عىل االقتناع بام نعرضه عليه أو الزيادة يف حجم هذا اإلقتناع 

لذلك كان موضوع اخلطابة اجلديدة هو دراسة تقنيات اخلطاب التي من شأهنا أن تؤدي 

، )٣(أو أن تزيد يف درجة التسليم، ُباألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها من أطروحات

،  هو جعل العقول تذعن �ا يطرح عليها أو يزيد يف درجة اإلذعان والغاية من ذلك

ُفأ�جع احلجاج ما وفق يف جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى السامعني بشكل 
ِ

  . يبعثهم عىل العمل املطلوب إنجازه أو اإلمساك عنه

إال ،      هذا وينزل احلجاج عند بري�ان يف صميم التفاعل بني اخلطيب ومجهوره

ّ�ه خيتلف عن اخلطابة واجلدل من جهة مجعه بني التأ�ري النظري والتأ�ري السلوكي أ
ويبدو أن الغاية من . )٤( خطابة جديدة بالفعل- احلجاج- وهذا ما جعله ، العميل

أو زيادة شدة ، احلجاج هي حماولة استاملة وإقناع شخص بالقضية املعروضة عليه

ُ من أهم العنارص التي بنيت - االستاملة–ُلذلك تعد إقناعه حلمله عىل عمل أو هتيئته له؛ 
   وسيالرزRiekeأمثال ريك ، عليها تعريفات احلجاج عند الكثري من الباحثني

Sillars ، حيث يعرف هذان الباحثان احلجاج بأ�ه عملية عرض دعاوى تتضارب فيها

إلحدى تلك اآلراء مدعومة بالعلل والدعامات املناسبة بغية احلصول عىل املواالة 

  .)٥(الدعاوى

                                                           

احلجـاج مفهومـه :  ضمن كتاب)دراسة يف وسائل اإلقناع، النص احلجاجي العريب(. حممد، العبد) ١ (

ف حافظ إسامعييل علوي.وجماالته  .٥: ص، ٢٠١٠، عامل الكتب احلديث: إربد ، إرشا

  ١٤٣٢، ٢: ط، كتب احلديثعامل ال:األردن. احلجاج يف الشعر العريب القديم .سامية ، الدريدي  )٢ (

: ٢٠. 

، دار الكتـاب اجلديـدة املتحـدة: بـريوت  . احلجاج يف البالغـة املعـارصة. حممد سامل األمني، الطلبة  )٣(

 .١٠٧ :٢٠٠٨، ١ط

 .٢٢ :ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم  )٤ (

 .٦  :النص احلجاجي العريب )٥ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

َّ اختالفا تاما عام كان عليه O.Ducrot      وخيتلف احلجاج عند أزفالد ديكرو  ً ً

إننا نتكلم عامة : (فاحلجاج ينطلق عنده من الفكرة الشائعة التي مؤادها، عند بري�ان

حيث هيتم بالوسائل ، ًأي أ�ه يقوم أساسا عىل اللغة بل يكمن فيها، )بقصد التأ�ري

فر عليها املتكلمال وذلك بقصد توجيه ، لغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوا

معنى ذلك أن اللغة . )١( متكنه من حتقيق بعض األهداف احلجاجية  خطابه وجهة ما

فاحلجاج باللغة جيعل األقوال تتابع ، حتمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية

أي أن ، )٢(ًجا تدعم وتثبت بعضها اآلخروترتابط عىل نحو دقيق فتكون بعضها حج

ّاملتكلم قد يرصح بالنتيجة وقد خيفيها فيكون عىل املتلقي استنتاجها ال من مضمون 
ل اإلخبارية بل اعتامدا عىل بنيتها اللغوية   .ًهذه األقوا

      وعىل هذا النحو ينزل احلجاج عند ديكرو وأ�باعه يف صميم املدرسة الربغامتية 

 بسلطة -  ديكروا -ّللتفاعل بني الباث واملتلقي يف اخلطاب؛ لذلك أقر التي تؤسس 

الذي يسد املنافذ عىل أي حجاج مضاد فيحرص عىل توجيه ، اخلطاب احلجاجي

وبذلك يتميز احلجاج عنده بميزتني أساسيتني ، ّاملتلقي إىل وجهة واحدة دون سواها

  :)٣(مها

 .ة التأكيد عىل الوظيفة احلجاجية للبنى اللغوي -١

  .ّإبراز سمة اخلطاب التوجيهية  -٢

    من هنا يتضح الفرق يف احلجاج عند كل من بري�ان وديكرو حسب النظرية 

  .التي يمثلها كل واحد منهام

ّاملعنى العادي واملعنى الفني أو :       ويفرق ديكرو بني معنيني للفظ احلجاج

ويستهدف ، وتقديمهافاحلجاج بمعناه العادي هو طريقة عرض احلجج ، االصطالحي

ًالتأ�ري يف السامع فيكون اخلطاب بذلك ناجعا فعاال وهذا معيار أول لتحقق السمة ، ً

ًغري أ�ه ليس معيارا كافيا، احلجاجية ) املتقبل(ُإذ جيب أن ال هتمل طبيعة السامع أو ، ً

ومدى قدرة التقنيات ، فنجاح اخلطاب يكمن يف مدى مناسبته للسامع، املستهدف

فضال عن استثامر الناحية النفسية يف املتقبل من أجل حتقيق ، ة عىل إقناعهاحلجاجي

أما احلجاج باملعنى الفني فيدل عىل صنف خمصوص يف العالقات املودعة يف . التأ�ري
                                                           

ف حــافظ ، احلجـاج مفهومـه وجماالتـه: من كتـابضـ، )احلجـاج يف اللغـة (.أ�ـو بكـر، العـزاوي) ١ ( إرشا

   .٥٧: ص، ٢٠١٠، عامل الكتب احلديث: إربد ، إسامعييل علوي

 .٢٣ : ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم )٢ (

 ٢٤ -٢٣ : ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 واخلاصية األساسية للعالقة ،اخلطاب والدرجة يف اللسان ضمن املحتويات الداللية

أي تكون واصلة ، و قابلة للقياس بالدرجاتأ) scalaire(احلجاجية أن تكون درجية 

  .وهذا هو موضوع النظر يف التداولية املدجمة، )١(بني سالمل 

   أما مفهوم احلجاج يف الثقافة العربية فقد تأسس من خالل كتابات عبد اهللا 

ُالذي يعد أول من كتب يف احلجاج يف أطروحة علمية عالج فيها جمموعة من ، صولة
نتج عنها أن احلجاج بوصفه كلمة دالة عىل ، يف النظرية احلجاجيةتعريفات احلجاج 

ر ، معنى املشاركة يف تقديم احلجج وعىل مقابلة احلجة باحلجة مما يعكس عملية احلوا

واملناقشة بني الطرفني 
)٢(

دفية قائمة بينه وبني لفظة اجلدل،  ، فهو يوحي بعالقة ترا

ًويشكل قاسام مشرتكا بني اجلدل واخلطابة ً.  

وخيرج صولة بعد استعراضه ملفاهيم احلجاج اجلديدة عند جمموعة من الدارسني 

ًوماير باختاذه موقفا وسطا بني هذه املفاهيم ، وديكرو، وبر�ان وتيتيكاه، أمثال توملني ً

وليست اللغة ، وأ�ه ليس كل قول بحجاج، حيث يرى أن كل حجاج بفصل أو وصل

ًوفوق ذلك فإن لطبيعة النص دورا ، ية يف ذاهتابكل وحداهتا املعجمية ذات طاقة حجاج ّ

ّأساسيا يف إكساب لغته بعدا حجاجيا أو عدم إكساهبا إياه ً وإن من أ�امط اإلبداع ما ، ًً

ًليس حجاجا وال هو مراد به اإلقناع أصال مثل ، والرتاجيديا، القصيدة الغنائية: (ً

وغريها الكثري )  وامللهاة، وامليلودراما
)٣(

.  

 بعض النامذج من تعريفات احلجاج التي تصب خالصتها يف القول بأن      تلك

احلجاج هو املهارة الفردية أو اجلامعية املستخدمة يف الربهنة عىل مدى صالحية 

  . وحماولة استاملة املتلقي بطرق تأ�ريية هتدف إىل إقناعه، األطروحة املتبناة من املتلقي

ج يف البالغة اجلديدة يمكن أن ومن خالل استعراضنا لبعض مفاهيم احلجا

  :نحرص أهم الفروق احلجاجية يف البالغة القديمة والبالغة اجلديدة فيام ييل

فهو حوار من أجل حصول ، احلجاج يف البالغة اجلديدة يتسم باملعقولية واحلرية -١

ًومن أجل حصول التسليم برأي آخر بعيدا عن ، الوفاق بني األطراف املتحاورة

ر ، المعقول اللذين يطبعان اخلطابةاالعتباطية وال ًوبعيدا عن اإللزام واالضطرا

أما احلجاج يف البالغة القديمة فهو عبارة عن مناورة . اللذين يطبعان اجلدل
                                                           

 .٢١ : ٢٠٠٨، ١:ط:صفحات:  دمشق . مداخل ونصوصالتداولية واحلجاج. صابر ، احلباشة )١ (

دار : بريوت. من خالل أهم خصائصه األسلوبية، احلجاج يف القرآن الكريم. عبد اهللا، صولة) ٢ (      

 .٩:ص، ٢٠٠٧، ٢:ط، الفارايب

 .٤٠: احلجاج يف القرآن الكريم   )٣ (     



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ًودفعه دفعا إىل القبول باعتباطية ، ًوتالعب بعواطف اجلمهور وبعقله أ�ضا
مة– احلجاج –كام أ�ه ، ال بمعقوليتها ، األحكام  االستدالل الذي  يتميز برصا

 .جيعل املخاطب به يف وضع رضورة وخضوع واستالب

ًاملتلقي يف البالغة اجلديدة مل يعد سلبيا بل أصبح متلقيا إجيابيا فاعال -٢ ً ً يتلقى ما ، ً

 من موقع – بذلك -ثم يرد ويناقش ويفند ويدعم  لينتقل ، يتلقاه ويفكر فيه

أما املتلقي يف . فيام بينهام املواقع فالطرفان يتبادالن ، التلقي إىل موقع اإلرسال 

 .ًالبالغة القديمة فقد كان سلبيا يقترص دوره عىل التلقي فقط

ُتعد العالقة بني املتلقي واملرسل يف البالغة اجلديدة عالقة أفقية حيث يقف  -٣

زية لدرجة املرسل أما العالقة بني املتلقي . املتلقي بحكم إجيابيته يف درجة موا

الغة القديمة عالقة رأسية فاملتلقي بحكم سلبيته يقف يف درجة واملرسل يف الب

 .)١(أدنى من درجة املرسل 

  

  :طبیعة الخطاب الحجاجي وعالقتھ بالمعارضات الشعریة  

األصل يف تكوثر       يؤكد طه عبد الرمحن عىل أن حقل احلجاج هو اخلطاب؛ ألن 

واألصل يف تكوثر اخلطاب ،  خطابالكالم هو صفته اخلطابية بناء عىل أ�ه ال كالم بغري

ًبناء عىل أ�ه ال خطاب بغري حجاج إذا احلجاج يوصف بأ�ه طبيعة ، هو صفته احلجاجية ً
؛ لذا )٢(عىل أ�ه ال حجاج بغري جماز واألصل يف احلجاج هو صفته املجازية، كل خطاب

ًيتميز اخلطاب احلجاجي بكونه خطابا موجها وهادفا ً ًمبنيا بناء استدالل، ً ًيا يتم فيه ً

ًوموجها مسبقا بظروف تداولية تدعوا ، اللجوء إىل احلجة واالستدالل واملنطق والعقل ً
تتطلب الدفاع ، إليها إكراهات قولية أو اجتامعية أو ثقافية أو علمية أو عملية أو سياسية

ًأو تتطلب نقاشا حجاجيا، عن الرأي أو االنتصار لفكرة أو ،  يالمس احلياة االجتامعية ً

  .)٣( املؤسساتية هبدف تعديل فكرة أو نقد أطروحة أو جلب اعتقاد أو دفع انتقاد

ً      واحلقيقة أن اخلطاب الشعري يعد خطابا حجاجيا ًه رضبا من رضوب وصف بًُ
بغض النظر عن اختالف مظاهر احلجاج من خطاب ، ُاخلطاب التي تنجز بواسطة اللغة

                                                           

 .١٠/ ١  :احلجاج مفهومه وجماالته : مقدمة كتاب )١ (

، ١:ط، املركـز الثقـايف العـريب:الـدار البيـضاء.  أو التكـوثر العقـيلاللـسان وامليـزان .طه، عبد الرمحن)٢ (

 .٢١٣:ص، ١٩٩٨

: ص، ٢٠٠٤، ٢:ط، أفريقيــا الــرشق: الــدار البيــضاء . عنــدما نتواصــل نغــري. عبــد الــسالم، عــشري) ٣ (

١٢٨. 



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ْاحلجاج يوجد حيث ما وجدت « فــ، حلديثةوهذا ما تؤكده النظرية ا. شعري إىل آخر

ٍويأيت احلجاج يف اخلطاب الشعري عىل هيئة سجال بني طرفني كل منهام . )١(»اللغة 

ٍأو عىل هيئة حجاج من طرف واحد، ًحياجج الطرف اآلخر شعرا ٍ كام يمكن أن يكون . ٍ

ًالشعر جزءا من خطاب أعم بوصفه شاهدا مثل املثل أو احلكمة  ّ ً)٢( .  

ٍ  ومما الشك فيه أن احلجاج حيرض بشكل كبري يف اخلطاب الشعري ؛ وذلك     ٍ

  :)٣ (لسببني مها

بل هيدف إىل ،  إن الشعر ال هيدف فقط إىل نقل التجربة الفردية الذاتية: أوال 

  .احلث والتحريض واإلقناع واحلجاج 

طفائه  إن اخلطاب الشعري حياجج بأدبيته التي هي موضع متيزه وعلة اص: ثانیا 

ًه خطابا لغويا يقوم عىل اللغة ويزخر بطاقة حجاجيةوصفب ً.  

ًها خطابا شعرياوصف      واملعارضات الشعرية ب ا خطاب حجاجي يقوم ً فهي أ�ضً

 –كام أهنا ، وقوميته، ووطنيته، وإنسانيته، ِارض لذاتهعىل اإلقناع برؤية الشاعر املع

عر باحلجاج؛ ألن املعارضة تعني املباراة   خري ما يمثل عالقة الش- املعارضات الشعرية 

ء بقصيدة شاعر آخر فيقوم ، )٤(واملحاكاة واملجاراة  بمعنى أن يعجب شاعر من الشعرا

ما ، وينظم عىل بحرها وقافيتها وموضوعها، بمعارضتها وحماكاهتا ًملتزما بذلك التزا ً
ًتاما أو حمدودا   .ّه ويتفوق عليهًحريصا عىل أن يضاهي الشاعر املعارض إن مل يفق، ً

ً     فالشاعر املعارض عندما يؤسس خطابه إنام يعرض فكرة أو أفكارا ترتبط  ِ

ّ لتشكل يف النهاية ؛نحت معاملها باللغة يوموقفه من أشياء معينة، لة للكونبرؤيته الشام

لورها بمختلف يب  وهو ال يعرضها ملجرد العرض وال،حمتوى اخلطاب ومضمونه

ئق وفنيات القول  بل إنه هيدف إىل ّوفك اللبس والغموض فحسبلغاية التوضيح  طرا

ٍمستندا يف ذلك عىل حجج حتمله عىل اإلذعان والتسليم، )٥(إقناع املتلقي هبا  ويسعى . ً

،  إىل استغالل مجيع إمكانات اللغة وطاقاهتاالشاعر املعارض يف خطابه احلجاجي

                                                           

 ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة : بــريوت . اســرتاتيجيات اخلطــاب. عبــد اهلــادي بــن ظــافر، الـشهري  )١ (

 .٤٥٢: ٢٠٠٤، ١:ط

 .٥٠٦  :اسرتاتيجيات اخلطاب )٢ (

 .٣٥ :٢٠١٣، أفريقيا الرشق: الدار البيضاء  . يف حجاج النص الشعري.حممد عبد الباسط ، عيد )٣ (

، ١:ط،دار أيب رقراق: املغرب. عتبات النص يف القصيدة املغربية، املعارضة الشعرية . أمحد، زنبري )٤ (

١٢ :٢٠٠٨. 

 .٦٧  : القديميف الشعر العريباحلجاج  )٥ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

وذلك من منطلق إيامنه بأن ، اإلقناعية لتسخريها يف العملية ؛ووسائلها وآ�ياهتا البالغية

 من مرونة وتبدل وحتول بني  من خالل ما يقتضيه خطابه اللغوياإلقناع ال يتأ�ى إال

والتي تستلزم ما يناسبها من أدلة وحجج ختدم تلك ، السياقات التي تنقل مقاصده

  .املقاصد

ً     نستنج من خالل ما سبق أن هناك ارتباطا وثيقا بني احلجاج  واخلطاب ً

فاحلجاج حيرض يف الشعر؛ أل�ه يأيت يف حقيقة األمر لريفد التخييل إذ يعجز ، الشعري

ّمنفردا عن حتقيق ماهية الشعر؛ لذلك يضطلع الشاعر يف خطابه الشعري بوظيفة  ً
وال أن يغلب ) التخييل(ُحجاجية إىل جانب الوظيفة اإلمتاعية دون أن هيمل جانب 

  .)١(   اإلطراب والإللذاذاإلقناع كغاية خلطابه عىل

 الذي تدل عليه ة اخلطاب تتحول من املعنى الظاهر      وكام هو معلوم من أن دالل

النص  ( إىل معان جديدة يف اخلطاب احلارض)النص الرتاثي(يف اخلطاب الغائب اللغة 

واآلليات والوسائل اإلقناعية التي ،  وذلك بفعل السياقات التي ينتج فيها؛)اإلحيائي

أو يف دفاعه عن ، ه حماولته إقناع املتلقي بوجهة نظريستخدمها الشاعر اإلحيائي يف 

ءتنا لنصوص شعر املعارضات يف هذا الفصل ؛  فكرة حيتج هلا ُلذا تعنى قرا

 أي عنى بني نصوص املعارضاتباسرتاتيجيات احلجاج وأساليبه ودوره يف حتوالت امل

ُتعنى باختبار قدرة اخلطاب الشعري عىل  كام. إحداث تطور يف املعنى من نص آلخر

  . من منطلق كون الشعر ماهية ووظيفة ختتلف عن ظرفية احلجاج واإلقناع  احلجاج

      ومن هنا كان التساؤل الذي يشغلنا هل يمكن أن يكون اخلطاب الشعري 

ًاإلحيائي خطابا حجاجيا؟ وهل يمكن أن يقوم اخلطاب اإلحيائي بوظيفة حجاجية؟  ً
كن أن جيتمع التخييل الذي ينبني عليه الشعر مع احلجاج الذي يسعى إىل اإلقناع هل يم

ٌ؟ وأخريا هل يمكن أن يكون للحجاج يف اخلطاب اإلحيائي دور يف حتوالت املعنى؟ ً  

  

  :اسرتاتيجيات احلجاج 

  :     تتمثل إسرتاتيجيات احلجاج يف ثالثة وجوه هي 

 :اإلقناع  - ١

 عىل إسرتاتيجية اإلقناع؛ ألن من أهم األهداف       يتأسس اخلطاب احلجاجي

ه أي  التي يرمي املرسل إىل حتقيقها من خالل خطابه هو إقناع املرسل إليه بام يرا

                                                           

 .٦٥-٦٢  :ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

عملية « فاإلقناع هو عبارة عن ،  لديه)١(»ري يف املوقف الفكري أو العاطفيإحداث تغي«

ه إىل اعتقاد قول خطابية يتوخى هبا اخلطيب تسخري املخاطب لفعل أو ترك بتوجيه

ًيعتربه كل منهام أو يعتربه اخلطيب رشطا كافيا ومقبوال للفعل أو الرتك  ً فمهام . )٢(» ً

ِكانت مقاصد املخاطب وغاياته التي يروم حتقيقها يف خطابه احلجاجي فإهنا ال تتأ�ى إال 

 –لذلك البد أن جيند ، ُمن خالل إسرتاتيجية اإلقناع الذي يعد غاية احلجاج وهدفه

أ�ر ما يف املتلقي أي «   كل جزيئات القول ودقائقه التي من شأهنا إحداث - ِاملخاطب

) Conative( بالوظيفة اإلحيائية ني ما يعرب عنه اللسانيإقناعه بفكرة معينة وهو

  .)٣(»للكالم

ًسبال استداللية متنوعة جتر الغري جرا إىل « ِ     واملخاطب يتتبع يف حتصيل غرضه  ً

�ه االقتناع ب أقدر ، إذ ذاك، فتكون، وقد تزدوج أساليب اإلقناع بأساليب اإلمتاع... رأ

كام هو حاصل يف حجاج اخلطاب ، )٤(»وتوجيه سلوكه ، َعىل التأ�ري يف اعتقاد املخاطب

وبفعلهام يف صوغ احلجة ، وتتحدد مكونات العملية اإلقناعية بطريف اخلطاب. الشعري

لية كاألدلة والدعاوي؛ لذلك انصب جهد بري�ان باإلضافة للصفات الدال، وإبطاهلا

  .ّوتيتيكاه عىل التفاعل بني الباث واملتلقي يف اخلطاب احلجاجي

 :الربهنة  -٢

؛ ِ      هي من اإلسرتاتيجيات التي يلجأ إليها املخاطب يف خطابه احلجاجي

« ي فالربهنة يف أ�سط صورها ه، والتأكيد عىل صدق ما يدعيه، تحقيق عملية اإلقناعل

، استنباط هيدف إىل االستدالل عىل صدقة النتيجة أو احتامليتها القابلة لالحتساب

 تستخدم الربهنة يف اًإذ. )٥(»ًوذلك انطالقا من املقدمات املعتربة صادقة أو حمتملة 

األمثلة « وتتمثل الربهنة يف . ِاالستدالل عىل صدق أو احتاملية ما يدعيه املخاطب

ً وصوال إىل أ�طف ًإلقناع مرورا بأ�لغ إحصاء وأوضح استداللواحلجج وكل تقنيات ا

                                                           

 :١٩٩٩، أفريقيـا الـرشق:الدار البيضاء ، حممد العمري:ترمجة ، البالغة واألسلوية. هنريش، بليث)١(

٦٤. 

 . ٤٥١:  اسرتاتيجيات اخلطاب :ً نقال عن)٢ (

 .٢٦ : ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم )٣ (

 ، ٢:ط، املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء. يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم. طه، عبد الرمحن)٤ (

 .٣٨: ص، ٢٠٠٢

 .٦٩ : التداولية واحلجاج  )٥ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ِمعنى ذلك أهنا عملية فكرية انتقالية ينتقل فيها املخاطب من العام . )١(»فكرة وأ�فذها

 من خالل عرضه لألمثلة واحلجج واألدلة التي يسوقها يف خطابه هبدف  إىل اخلاص

  . َإقناع املخاطب

ًريا يف تطعيم احلجاج من اجلهة الفنية باألساليب األدبية ً      وتؤدي الربهنة دورا كب

أقرب إىل الرتبية منها إىل الدعاية ففي حني يكون « كام أهنا من جهة ثانية ، البالغية

فإن موضوع الدعاية يكون ، موضوع الرتبية مما يقر به اجلمهور ويعتقده ويؤمن به

ه جمرد إنشاء االستعداد للعمل شأ�ه والنوع الربهاين غايت، ًجديدا عىل أذهان اجلمهور

 الغاية من الربهنة هي التحفيز عىل العمل اًإذ. )٢(»يف ذلك شأن احلطاب الرتبوي

 .واالستعداد له

  :االستدالل  - ٣

      تعد اسرتاتيجية االستدالل من األطر املكونة للحجاج واملحيطة به؛ لذا ال 

تطوره املنطقي ذلك « ق العقيل له أي فهو يمثل السيا،  االستغناء عنه-  احلجاج- يمكنه 

فيكون بناؤه عىل نظام معني ترتابط فيه ، أن النص احلجاجي نص قائم عىل الربهنة

ومفتاح هذا النظام لساين ، العنارص وفق نسق تفاعيل وهتدف مجيعا إىل غاية مشرتكة

ًباألساس فإذا أعدنا النص احلجاجي إىل أ�سط صوره وجدناه ترتيبا عقليا للع نارص ً

ًمعنى ذلك أن االستدالل يرتبط ارتباطا وثيقا . )٣(» ترتيبا يستجيب لنية اإلقناع، اللغوية ً

ّحيث إن ترتيب العنارص اللغوية االستداللية إنام هو بقصد الربهنة ، بالربهنة واإلقناع

عملية «  فاالستدالل هو ،ٌوالربهنة إنام هي سعي إىل إقناع املتلقي، عىل صدق اإلدعاء

هبا يتم االنتقال من مقدمات إىل نتائج باالستناد إىل عالقة منطقية تربط ، ية متصلةذهن

ُبمعنى أن االستدالل هو أن تستنبط النتائج من املقدمات دون لبس ، )٤(»األوىل بالثانية 

  . وال غموض

ِّ      هذا ويقتيض االستدالل أن تكون عنارصه املكونة له غري قائمة عىل التعدد 
وال يثري ، فهي أحادية املعنى بحيث تكون العنارص مما يفهمه كل الناس، اكواالشرت

                                                           

 .٢٧  :ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم )١ (

 .١١٠  :احلجاج يف البالغة املعارصة )٢ (

 .٢٧ : ّاحلجاج يف الشعر العريب القديم )٣ (

أهـم نظريـات احلجـاج يف التقاليـد الغربيـة : ضـمن كتـاب). احلجاج عند أرسـطو. (هشام ، الريفي) ٤ (

 .٩٩: من أرسطو إىل اليوم
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 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

وقد يكون االستدالل بالقياس عن طريق إخراج اجلزء . )١(تأويلها أي خالف لدهيم 

أو بالتمثيل عن طريق ، أو يكون باالستقراء عن طريق إخراج الكل من اجلزء، من الكل

ولعل النوع األخري وهو االستدالل بواسطة . إخراج اجلزء اخلفي من اجلزء املعروف

 عىل ًوأ�صقها بجوهره باعتباره قائام، التمثيل هو أقرب أ�واع االستدالل إىل الشعر

فاالستدالل بواسطة التمثيل هو تشكيل بنية واقعية تسمح بإجياد أو إثبات ، التخييل

ستدالل بمعنى أن االحتجاج عن طريق اال، )٢(حقيقة عن طريق تشابه العالقات

ِ عن طريق عالقة الشبه التي تربط بني األمر الذي حيتج له املخاطب كونبالتمثيل إنام ي

  .  بأمر آخر

     ونخلص بعد ذلك إىل القول إنه يمكن معرفة االسرتاتيجية املتبعة يف اخلطاب 

هل هو يقنع؟ أو يربهن؟ أو ، احلجاجي من خالل النظر إىل حالة املتكلم يف خطابه

لكن قبل ذلك جيب أن نقف ، وهذا ما سنطبقه عىل خطاب شعر املعارضاتيستدل؟ 

  .عىل أهم بواعث احلجاج يف شعر املعارضات

  :بواعث احلجاج يف املعارضات الشعرية   
وعملية تواصلية ذات ، رسالة لغوية) املعارضات الشعرية(ُيعد خطاب        

ُ ذلك أ�ه ّبواعث ومقاصد عدة تقوم عليها العالقات التخاطبية؛ ال وجود ألي تواصل « َّ

ودون وجود إبداع أو عىل ، ّعن طريق العالمات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل

ا إىل أن ًوالشاعر اإلحيائي يسعى جاهد. )٣(»األقل دون وجود توليف للعالمات

والطاقات اللغوية لنقل مقاصده عند إنتاج خطابه ، يستثمر مجيع اإلمكانات السياقية

فتتحول داللة اخلطاب من املعنى الظاهر الذي تدل عليه اللغة إىل معنى أو ، حيائياإل

عالمة تنطوي عليها « بمعنى أن اخلطاب يف شعر املعارضات ما هو إال ، ٍمعان أخرى

وهذا ما جيعل معنى اخلطاب يتعدد بتعدد السياقات التي ينتج ، مقاصد املتكلم

  .)٤(»فيها

                                                           

أهـم نظريـات احلجــاج يف التقاليـد الغربيـة مــن : ضــمن كتـاب)أطـره ومنطلقاتـه وتقنياتـه: احلجـاج) (١ (

 .٣٠٠  :أرسطو إىل اليوم

 .٢٥٢ :  القديمّاحلجاج يف الشعر العريب )٢ (

: الربــاط، عبــد الــرمحن بــوعيل: ترمجــة. التحليــل الــسيميوطيقي للــنص الــشعري.جــريار، دولــودال ) ٣ (

 .٢٥:ص ،١٩٩٤، ١:ط، مطبعة املعارف اجلديدة

 .١٨٥  :اسرتاتيجيات اخلطاب )٤ (
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 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 هي األساس  والبواعث يف العالقات التخاطبية املقاصدَّ      ويتضح مما سبق أن

فلوال تلك املقاصد �ا كان هناك ، املنتج يف مجيع اخلطابات وبخاصة اخلطاب احلجاجي

  .وإرساله إىل املتلقي، بل املتكلمحاجة إلنشاء اخلطاب من ق

الذي هيدف ) املعارضات الشعرية(      ومن أهم املقاصد والبواعث يف خطاب 

َ بني املخاطب واملخاطبDisagreementاالختالف ،  اإلقناعإىل ُبل أ�ه يعد ، ِ
فاحلجاج ال يكون يف أمر مأخوذ عىل أ�ه حقيقة يقينية ، الباعث واملحرك األول للحجاج

ما هو «  يف – احلجاج –إنام يكون ، وال يكون يف أمر إلزامي واجب النفاذ ، راسخة

كام أن األدلة التي ، Probable حمتمل و، Plausibleوممكن  ، Likelyمرجح 

بحيث تقرر ، تقدمها املحاجة ليس من شأهنا أن تكون حاسمة فاصلة فيام تثبت أو تنفي

أو ال ، ًما تقرره أو تنفي ما تنفيه عىل سبيل احلقيقة املؤكدة والراسخة التي ال تقبل شكا

ٌ تدور حوهلا حماجة حقيقية إذ ليس ملسأ�ة ما، تقبل احتامل خطأ ما تثبته أو صحة ما تنفيه ٌ

وعىل األدلة أن ترجح إحداها عىل ، بل هلا حقائق متعددة ومتدرجة، واحدة أو مطلقة

معنى ذلك أن احلجاج يكون فقط . )١(»أو أن تصل إىل ما هو أقرب للصواب، األخرى

ِ لذلك يقدم املخاطب حججه وأدلته التي ترجح حقيقة ،يف األمور املمكنة واملحتملة

  .ِا ما تكون أقرب لصحة املسأ�ة التي حياجج فيها املخاطبً والتي غالبةواحد

د من أهم بواعث عُي و ي تقوم عليها العالقة التخاطبية      ومن املقاصد الت

دا خمصوصا، قصد التوجه إىل اآلخر«  هو احلجاج يف اخلطاب ًوقصد إفهامه مرا من ، ً

؛ ِّأن يزيد يف يقني أو ينقص من شكوال ، غري أن يسعى إىل جلب اعتقاد أو دفع انتقاد

وإنام حقيقة اخلطاب تكمن يف كونه يضيف إىل القصدين التخاطبني املذكورين قصدين 

ويقتيض قصد االدعاء أن ال . )٢(» )قصد االعرتاض(و) قصد االدعاء:( ني مهامعرفي

ًيكون املنطوق به خطابا حقيقيا ،  نفسهيفقول إال إذا كان الناطق رصيح االعتقاد �ا ي، ً

ويكون عىل أ�م االستعداد إلقامة الدليل عليه عند الرضورة؛ ذلك ألن اخللو عن 

، ًوإما كاذبا يف قوله، مه اعتقادهفال يلز،  لقول غريهًإما ناقال، االعتقاد جيعل الناطق

 ً إما متحكاموألن اخللو عن االستعداد للتدليل جيعل الناطق، ًفيكون عابثا باعتقاد غريه

  . )٣( فال حيتاج إىل برهان ًوإما مؤمنا بقول غريه، بالسلطانفال يتوسل إال ، لهبقو

                                                           

 .١٠٦  :البالغة واالتصال )١ (

 .٢٢٥ :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل )٢ (

 .٢٢٥ :ان وامليزان أو التكوثر العقيلاللس )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٠
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 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ً     وأما قصد االعرتاض فيقتيض أن ال يكون املنطوق به خطابا حقيقيا إال عندما ، ً

ن فقد املنطوق هلذا ذلك أل، يكون للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل عىل ما يدعيه

وإما عديم ،  فال سبيل إىل متحيص دعاويهتسليم بام يدعيه الناطقا دائم ال إماحلق جيعله

 يضطلع بوظيفة كلم والسامعمعنى ذلك أن كل من املت. )١(املشاركة يف مدار الكالم 

) ِاملخاطب(فاملدعي ، -  باعتبارمها طريف تلك العملية- أساسية يف العملية احلجاجية 

أما املعرتض ، يه بالدليل واحلجةويستدل عىل ما يدع، ًحيق له أن يدعي أمرا ما

  .فيحق له املطالبة بالدليل عىل قول املدعي) َاملخاطب(

                                                           

 .٢٢٥ :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  حتوالت املعىن يف شعر املعارضات 
  )دراسة يف ضوء نظرية احلجاج(

  

قرأ خطاب شعر املعارضات وفق ي يف هذا اجلزء التطبيقي أن بحثاول الحي    

َّوالتي تنظر إىل أن ، ية اجلديدة للحجاجاملداخل اجلديدة التي تقرتحها النظرية البالغ

ًوأن كل خطاب حيمل ضمنيا بعدا حجاجيا يف ثناياه، اخلطاب البليغ هو اخلطاب املقنع  ؛ًً

ن دراسة النظرية احلجاجية يف خطاب شعر املعارضات تعتمد عىل ما يسمى بالبالغة أل

  :)١( مستويات هي ةن احلجاج فيها يقوم عىل ثالثإأي ، املتكاملة

  : يسان الحجاج الل- ١
بام فيها الوصل ، أ�فاظ التعليل: مثل،     ويتضمن األدوات اللغوية الرصفة

، والوصف، واحلجاج بالتبادل، ّوكذلك األفعال اللغوية. ّوالرتكيب الرشطي، السببي

ٍ�ا لتلك األدوات من دور بارز يف ، وغريها من اآلليات اللغوية، وحتصيل احلاصل ٍ

ومن ومن ثم ، طابية كميزان لسري اخلطاب ونقل العوامل احلجاجيةتكوين اللغة اخل

  .التحكم يف اآلراء النوعية والتأ�ري عىل املتلقي من خالل ذلك

 : الحجاج البالغي- ٢
ئه: مثل، ُ     ويقصد به اآلليات البالغية ، واالستعارة، تقسيم الكل إىل أجزا

ًى الداليل الذي يؤدي دورا هاما يف ُحيث متثل هذه اآلليات املستو، التمثيل، البديع ً
 .توجيه الدالالت واملقاصد وحتديد هوية اخلطاب

 ) :اآللیات شبھ المنطقیة(الحجاج الفلسفي - ٣
ّ     اآلليات شبه املنطقية التي جيسدها السلم احلجاجي بأدواته وآ�ياته اللغوية ّ ُ .

ليس كذا ، ًفضال عن، ىّحت، لكن:(ّالروابط احلجاجية:مثل، يندرج ضمنه الكثري منها

وبعض اآلليات التي ، واإلحصاءات، ودرجات التوكيد، )أدوات التوكيد، فحسب

  .وصيغ املبالغة، والقياس ، مثل التعدية بأفعل التفضيل، ّمنها الصيغ الرصفية

ءة خطاب شعر املعارضات من خالل هذه املستويات  سهم يف التقاط ي     وقرا

 –وما فيها من داالت وتراكيب بوصفه ، من أ�نية اخلطاباملعاين والدالالت الناجتة 

ً مكونا لغويا ينمو فيه املعنى من خالل شبكة العالقات السياقية بني داالته –اخلطاب  ً

                                                           

 .٤٧٧ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (
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 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

كيبه  حاول يف هذا اجلزء دراسة املعاين املتحولة بتحول األ�نية أووفق ما سبق ، )١(وترا

ومن ثم نقوم بدراسة ، داخلية للخطاباخلطابية والتي يمكن أن نسيمها بالتحوالت ال

ثية إىل اخلطابات اإلحيائية ضمن العالقات  كيفية حتول املعاين من اخلطابات الرتا

  .التناصية التي تربط بني تلك اخلطابات

     فهذه املستويات اخلطابية هي املفتاح األسايس إلدراك طبيعة الرتكيب البنائي 

التي تؤدهيا تلك املستويات إلنتاج الداللة واملعاين من وفهم التقنية ، يف اخلطاب الرتاثي

ومن ثم مقارنتها باملستويات اخلطابية يف خطاب شعر ، )٢(الناحية احلجاجية

ومن ثم حتول ، املعارضات؛ للوقوف عىل أ�رها ودورها احلجاجي يف حتويل املقاصد

  .الدالالت واملعاين يف شعر املعارضات

   :يسانالحجاج الل/ ً    أوال 
  ألفاظ التعلیل:  

َ     تعد أ�فاظ التعليل من األدوات اللغوية التي يستعملها املخاطب لرتكيب  ُ

). وألن ، وكلمة السبب ، املفعول ألجله :( ومنها ، وبناء حججه فيه، خطابه احلجاجي

ًوغاية املخاطب من استعامل هذه األدوات هو تربير أو تعليل لفعله بناء عىل سؤال 
ِ

  :ومن أهم األلفاظ التعليلية التي استخدمها الشاعر ما ييل، )٣( أو مفرتضملفوظ به

  :المفعول ألجلھ   - أ

ُ     يعد املفعول ألجله من أ�فاظ التعليل مهام كان وجه وروده يف اخلطاب بوصفه  
جمرد : ٌوله أقسام ثالثة، والفاعل ،ًومشاركا عامله يف والوقت، ًمصدرا يبني علة ما قبله

ًوهو قليل االستعامل قديام وحديثا ، ومقرتن بأل، ومضاف، ضافةواإل) أل(من  ً)٤(.  

) أل(ّ     وسنمثل عىل النوع األول من أ�واع املفعول ألجله وهو املجرد من 

  :)٥(حيث يقول ابن زيدون ، واإلضافة

ّ بنتم وبنا - ١٢ ِْ َ ْ ْفام ابتلت جوانحنا     شوقا إليكم ، ُ ُ ً َ ُ َ َ
ِ ْ َ َ َوال جفت مآقين، َ ِ ْ َ   اَ

                                                           

،  عـــــامل الكتـــــب احلـــــديث : أربـــــد  . ســـــلطة الـــــنص عـــــىل داالت الـــــشكل البالغـــــي. فـــــايز ، القرعـــــان) ١ (

 ١٢١:ص

 .١٢٧  :سلطة النص عىل داالت الشكل البالغي )٢ (

 .٤٧٨ : اتيجيات اخلطاباسرت)٣ (

 .٢٣٧/ ٢،  ١٣:ط، دار املعارف : القاهرة  .النحو الوايف. عباس، حسن ) ٤ (

 .٢٩٩  :ديوان ابن زيدون )٥ (
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

حمبوبته بأن ضلوعه بام حتويه من قلب وغريه مل /     الشاعر هنا يريد أن يقنع املتلقي

وعلة ذلك وسببه هو ، وأن مآقيه مل جتف من استمرار البكاء، تعتد تشعر باإلرتواء

ًشوقا(إذن املفعول ألجله ، الشوق إليها ، هو احلجة التي يقيمها الشاعر يف هذا البيت) َ

وأ�ر الشوق يف حالته النفسية ، ئية تدل عىل شدة احلب واهلوىوهو عالمة سيميا

  . وا�ادية

  :)١(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

ْ لو استطعنا خلضنا اجلو صاعقة     والرب نار وغى والبحر غسلينا- ٧٩ َ َ
ِ ِ

ْ َ َ َ َ َّ ًْ َّ َ ً َ ََ ُ َ َ ِ َ  

ِ سعيا إىل مرص نقيض حق ذاكرنا      في- ٨٠ ِ ِ َِّ َ ًْ َ َ ْ ِ َها إذا نيس الوايف وباكيناـــــــــــــــــــــَ َ
ِ َ ِ  

     الشاعر هنا يريد أن يقنع املتلقي بأ�ه عىل استعداد لقطع املسافات وحتمل 

ًسعيا(إذن العلة والسبب هو املفعول ألجله ، ًاملخاطر سعيا إىل احلبيبة مرص  وهو ، )َ

 تدل عىل شدة اللوعة كام أ�ه عالمة سيميائية، احلجة التي يقيمها الشاعر يف هذا البيت

  .واحلزن 

جمرد /      ومن خالل مقارنة اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف نوع املفعول ألجله

إال أن ، كام أن اجلامع بينهام هو بعد كال الشاعرين عن حمبوبته، من أل واإلضافة

االختالف بني اخلطابني يكمن يف جنس املحبوبة فاملحبوبة يف اخلطاب الرتاثي هي 

؛ مرص/أما املحبوبة يف اخلطاب اإلحيائي هي العنرص املكاين، والدة/عنرص البرشي ال

لذا حتول املعنى من شدة احلب واهلوى يف خطاب ابن زيدون إىل شدة اللوعة واحلزن 

  .يف خطاب شوقي 

 :الالم   - ب

أم الم ، ٌ     تندرج الالم ضمن أ�فاظ التعليل احلجاجية سواء كانت الم كي

  : )٢(ومثال ذلك .  والالم اجلارة،م الناصبة للفعل املضارعوالال، التعليل

لدي  -   .ّأديت العمرة ؛ لكي أريض ريب وأطلب املغفرة لوا

 .قطعت الفيايف والقفار ألستمتع هبذه اآلثار يف بلدكم  -

  ) :الالم اجلارة(     ومن أمثلة حجاجية 

  :)٣( قول أيب العالء املعري 

                                                           

 .٦٨٤ :قيات شوال) ١ (

 .٤٧٩ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٢ (

 . ٨ : سقط الزند )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ِخلق الناس للبقاء- ١٤ َ َ ُ ّ َ ِ ِفضــــــــــــــــــلت      أمـْــــــــــــــــــــــــــــــــة حيسبونــــــــــــهم للنفاد ،ُ ّ ْ َ ُْ َُ َ ٌ ْ َّ  

ُ    حياول أ�و العالء املعري أن يقنع املتلقي بالسبب الذي من أجله خلق الناس من 

ِللبقاء(خالل الم اجلر يف مفردة  َ قاء وهلذا هو إذ إن خلق الناس إنام كان من أجل الب، )َ

وهذه هي احلجة التي بينتها ، ًويرى ذلك ضالال، يعرتض عىل احلروب التي تقتل البرش

  .وهذه احلجة عالمة سيميائية تدل عىل الغاية واهلدف، ووضحتها الم اجلر

  :)١(ُ     ويقابل شوقي بيت أيب العالء املعري بقوله 

ْ أمة هيئت وقوم خلري الدهــ- ٤٤ َُ ْ ِ ِ َ ٌ َّْ َ َِّ ٌْ َ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــر أو رشه عىل استعداد  ـــــــــــــ     ُ َِ ََ ِّ ِ  

ِخلري الدهـر(      فيورد الم اجلر يف مفردة  ْ َ ْ ِ ِ  من أجل أن يقنع املتلقي بالسبب ) أو رشهَ

وحيتج بأن هذه األمة قد هتيأت واستعدت ملقابلة خري ورش ، ُالذي من أجله هيئت األمة

  .وهذه احلجة عالمة سيميائية تدل عىل االستعداد والقبول ، لدهرهذا ا

 –البقاء (     وبمقارنة اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف دخول الم اجلر عىل االسم 

كام أهنام يشرتكان يف العنرص الذي من أجله تم اخللق ، وكالمها اسم مفرد مذكر)  خري

أما أوجه االختالف فتكمن يف ، ) األمة–الناس (ومتت التهيئة وهو العنرص البرشي 

أما السياق يف ،  فالسياق يف اخلطاب الرتاثي يتحدث عن سبب اخللق وغايته،السياق

اخلطاب اإلحيائي فيتحدث عن سبب التهيئة؛ لذا حتول املعنى من الغاية واهلدف يف 

  .خطاب أيب العالء املعري إىل االستعداد والقبول يف خطاب شوقي

  : فمنها )الم التعليل(ثلة حجاجية      أما أم

  :)٢(     قول النابغة 

  ِتعبدُ مٍورةُ� رصِ        عبــــــــــــــد اإلٍ راهبَشمطَ ألْ أهنا عرضتْلو- ٤٣

َدا وإن مل يَ رشُهَلرنا لرؤيتها وحسن حديثــــــــــــــها        ولــخال- ٤٤   ِدَشْرً

التي حتمل يف ) رنا( الرشط يف الفعل      يستعمل الشاعر الالم الرابطة جلواب

 نجده يورد حجة  ُفمن أجل أن يربهن عىل شدة مجال تلك الغانية، معانيها التعليل

واضحة وقوية تتمثل يف لو أهنا عرضت عىل كبري السن املتعبد؛ ألصغى لرؤيتها 

  .وهذه احلجة عالمة سيميائية تدل عىل االفتتان وعدم املقاومة ، وحلديثها

  :)٣(يقول البارودي  يف مقابل ذلك     و
                                                           

 .٢٥٤ : شوقياتال )١ (

: تـونس، حممد الطاهر ابن عاشـور: مجع ورشح وتعليق. ديوانال .زياد بن معاوية،  الذبياينالنابغة) ٢ (

  .٩٨:ص ، ١٩٧٦، الرشكة التونسية

 .١٤٨ /١ : ديوان البارودي )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ِظن الظنون فبــــات غري موسد     حريان يكأل مستنري الفــــــــــــرقد- ١ َِ َ َُ َ ََّ َ َّ  

ِتلوي به الذكــــــــــــرات حتى إنه      ليظل ملقى بني أ�دي العـــــــود- ٢ ِ ِ
َّ ُ ْ ُ َْ ْ ُّ َ َْ َّ َّ ُْ َُ َ َ ُُّ ُ ِ ِ  

ُفمن أجل أن يربهن عىل شدة ) يظل( الفعل يستعمل الشاعر الم التعليل يف      
تأ�ره بالذكريات نجده يورد حجة واضحة وقوية تتمثل يف أ�ه كلام اسرتجع تلك 

د وهذه احلجة عالمة ، ُالذكريات يصبح كاملريض امللقى بني أ�دي الزوار والعوا

  .سيميائية تدل عىل شدة التأ�ر واالشتياق

 بني اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف وقوع ُومن خالل املقارنة التي عقدت      

والذات الشاعرة يف ، وهو العابد الراهب يف خطاب النابغة، الفعل عىل العنرص البرشي

وخيتلف اخلطابان يف السياق فالسياق يف اخلطاب الرتاثي يتحدث ، خطاب البارودي

يائي أما السياق يف اخلطاب اإلح، عن موقف الراهب عندما تعرض عليه الغانية

فيتحدث عن الذكريات عندما تعرض للشاعر؛ لذا حتول املعنى من االفتتان وعدم 

  . إىل التأ�ر واالشتياق يف اخلطاب اجلديد املقاومة يف اخلطاب القديم

  الوصل السببي: 
 بواسطة أداة العطف التي متثل )١(»عطف بعض اجلمل عىل بعض «      الوصل هو 

ُّ مستوى اجلملة؛ إذ يعد الربط قرينة لفظية وخصيصة واحدة من أ�رز أدوات الربط عىل ُ
ء الكالم ، معروفة من خصائص الرتكيب النحوي للجملة حيث يعمل عىل ربط أجزا

بعضها بالبعض اآلخر بطريقة مناسبة يف السياق فيضفي بذلك ما أسامه جون الينر 

  .) ٢(بسمة التامسك الشكيل عىل اجلمل 

يعمد املرسل إىل « ّف بالوصل السببي الذي يعني أن ُ     ويرتبط احلجاج بام يعر

فتصبح ، مثل الربط بام يمكن أن يكون املقدمة والنتيجة، الربط بني أحداث متتابعة

ّإذا كنت هنام فعد « :ومثال ذلك قول بعض احلكامء، )٣(»النتيجة مقدمة لنتيجة أخرى  ً
ّنفسك من الزمنى؛ واعلم أن الشبع داعية البشم  َوالسقم داعية ، َ داعية السقموالبشم، ّ

                                                           

املعاين والبيان ، اإليضاح يف علوم البالغة. جالل الدين حممد بن  عبد الرمحن اخلطيب ، القزويني )١ (

: ٢٠٠٣، ١:ط،دار الكتــــب العلميــــة: بــــريوت، إبــــراهيم شــــمس الــــدين: وضــــع حواشــــيه . والبــــديع

١٥١. 

، يوئيــل عزيــز : مراجعــة ، عبــاس صــادق الوهــاب : ترمجــة . اللغــة واملعنــى والــسياق. جــون ، الينــر) ٢ (

 .٢٢٠-٢١٩: ص ، ١٩٨٧،دار الشؤون الثقافية العامة : العراق 

 .٤٨٠ :اسرتاتيجيات اخلطاب  )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

هذا النوع من ، )١(» ومن مات هذه امليتة فقد مات ميتة لئيمة؛ أل�ه قاتل نفسه، املوت

، ٌالوصل هو وصل تتابعي بني الشبع بوصفه العلة األساس واملوت بوصفه نتيجة له

   .)٢(فالبشم نتيجة الشبع 

ن غريها من أدوات ُ    وتعد الواو من األدوات املختصة بمبحث الوصل دو

ِوأعلم أ�ه إنام يعرض اإلشكال يف «حيث يقول عبد القاهر اجلرجاين ، العطف األخرى ْ َ ّ

و( مثل ، وذاك ألن تلك تفيد مع اإلرشاك معاين ، دون غريها من حروف العطف) الوا

ٍتوجبه مع تراخ) ثم(و، ٍتوجب الرتتيب من غري تراخ ) الفاء(ّأن  / ِّتردد الفعل) أو(و، ُ

ك يف احلكم ) للواو(وليس ...  شيئني وجتعله ألحدمها ال بعينه بني ًمعنى سوى اإلرشا

  .)٣(»َالذي يقتضيه اإلعراب الذي أ�بعت فيه الثاين األول 

     وتدخل حروف العطف وبخاصة الواو ضمن اآلليات والروابط احلجاجية 

وهذا يف ، ية واحدةالتي تربط بني وحدتني دالليتني أو أكثر يف إطار اسرتاتيجية حجاج

ُأما يف التصور التلقيدي فقد ينظر إليها ، إطار الصيغة اجلديدة للنظرية احلجاجية
  .)٤(بوصفها تربط بني قولني أو أكثر فقط 

 : )٥( متام ومن أمثلة حجاجية حروف الواو قول أيب     

ً عجائبا زعموا األ�ـــــــــــــــــــــــــام جمفلة   - ٦ َ ِ ِْ ُ َّ ُ َ َ ًَ َعنهن يف صفر األصف   َ َْ َ َّ َُ ِ ْ ِار أو رجبـــــــــــــــــَ ََ َْ  

ٍ وخوفوا الناس من دهياء مظلــــمة    - ٧ ِ
َ ُ َ

ِ ْ َُ َ ْ َ َّْ ِإذا بدا الكوكب الغريب ذو الذنب  َ َّ ُ ُّ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َ  

ً وصريوا األ�ـــــــــــــــــــــــراج العليا مرتبة    - ٨ َ ُ َ َ َِّ َ ُ ْ ْ َ َما ك  َّ ِان منقلبا أو غري منقلـــــــــــــــــــِبـــــــــــــــَ ََ َ َْ ُْ َُ ْ ً
ِ  

ٌ يقضون باألمر عنــــــــــها وهي غافلة    - ٩ ِ َ ٍمـــا دار يف فلك منها وف  َ َ َ َ ِــي قطبـــــــــــــــََ ُ ُ  

ِ لو بينت قط أمــــــــــــــــــرا قبل موقعه   - ١٠
َ ًَ َ ّ َ َ َّ َمل ختف ما ح  َ َ

ِ ْ ِل باألوثان والصلبـــــــــــــــــُ ُ َُّ
ِ َ ِ  

لريبط بني أحداث متتابعة ) الواو(     يستخدم الشاعر هنا الرابط احلجاجي 

ُسامهت يف تكوين إدعاءات مضللة
 الوصل التتابعي يؤدي إىل ترتيب ووصل اوهذ، ٍ

ه ، ٍعدد من احلجج بعضها ببعض التي من خالهلا حياول الشاعر إقناع املتلقي عىل دعوا

                                                           

دار الكتـب : بـريوت ، ّعبـد املجيـد الرتحيبـي : حتقيـق . ريـد العقـد الف. أمحد بن حممد ، ّابن عبد ربه) ١ (

  .٧/٢٠٥، ١٤٠٤، ١:ط، العلمية 

  .٤٨٠ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٢ (

مطبعــة : القــاهرة، حممــود حممــد شــاكر: قــرأه وعلــق عليــه. دالئــل اإلعجــاز .عبــد القــاهر، اجلرجــاين)٣ (

  .٢٢٤: ١٩٩٢، ٣:ط،املدين

 .٢٩ : ٢٠٠٦، ١. ط، الدار البيضاء . ة واحلجاجاللغ. أ�و بكر ،  العزاوي )٤ (

 .٤٥-٤٣ :ديوان أ�و متام  )٥ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 اًزعمهم بأن هناك أمور(حيث وصل احلجة األوىل هي ، )إدعاءات املنجمنيببطالن (

حتذيرهم من ( باحلجة الثانية  )ُوأن األ�ام ترسع يف إظهارها، تظهر يف صفر أو رجب

وهذا الوصل ، )ترتيبهم للنجوم املنقلبة والثابتة(ثم باحلجة الثالثة ، )خروج فتنة عظيمة

ّلو بينت قط (اجي ثم التوصل إىل النتيجة النهائية ساهم يف بناء مقدمة اخلطاب احلج َ َ َّ َ
ِأمــرا قبل موقعه

َ ًَ ِمل ختف ما حل باألوثان والصلب، َ ُ َُّ َ
ِ َِ ِ َ ْ وهذه احلجج عالمة سيميائية تدل ، )ُ

  .عىل الزعم والتجني

  :    )١(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

ً هم حسنوا للسواد البله مملكة  - ٤٠ َ َ َْ ِ ِ ِ
ُ ََّ َّ ْ ِمن لبدة الليث أو من غيله األشب     ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َ  

ً وأ�شأوا نزهــــــــــــــــــــة للجيش قاتلة     - ٤١ ًَ ِ ِِ َ ََ ُ َ ِن تنزه فــــــــــــــــــي اآلجام مل يؤبــــــــــــــــــــــــََوم  َ ُ ََّ َ ََ ِ َ َ  

ْ ضل األمري كام ضل الوزير هبم     - ٤٢ ُِ ِ َ َّ ََّ ََ َ ُ بني أظامهم ومل يصبـــــــــــــــــِكــــــ  َ ِـــال الرسا ُ َ ََ ْ ُ ِ َ َّ  

ـــا شاءا بمختلف     - ٤٣ ِ جتاذباهم كمــــــ ِ َ ُ ِْ َ ُ َ َمـــــــــــــــــــــن األم  َ َ
ِاين واألحالم خمتلبــــــــــــــــــــِ ِ َ ْ ُ ِ َ َ َّ

ِ  

َ وك- ٤٤ ْـــف تلقى نجاحا أمة ذهبت     يَ َ ً ََ َ ٌ ََّ ُ َ َ ِحزبني ض   َ ِ َ
ِدين عند احلادث احلزبِ ِ َ

ِ ِ َِ َِّ  

ًيوصل عددا من ليف خطابه؛ ) الواو(ًيستخدم شوقي أ�ضا الرابط احلجاجي       
ه باحلجج التي حياول هبا إقناع املتلقي  ، )عدم إ�ام جيش األعداء بأمور احلرب(دعوا

فاحلجة األوىل ، وهذا الرابط احلجاجي ساهم يف وصل احلجج وترتيبها بعضها ببعض

، )ًإنشائهم نزهة للجيش(وصلها باحلجة الثانية ، )حتسينهم البله مملكة للسواد(هي 

وهذا التسلسل ساهم يف بناء مقدمة اخلطاب احلجاجي والتوصل إىل النتيجة النهائية 

با وجتاذبتهم األماين واألحالم( ًأهنم وجدوا ما أملوا رسا وهذه ) ومل حيالفهم النجاح، َّ

  . تدل عىل اجلهل وسوء الترصفاحلجج عالمة سيميائية

ُومن خالل املقارنة التي عقدت بني اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف وقوع       

وجيش األعداء يف ، وهم املنجمون يف خطاب أيب متام، الفعل عىل العنرص البرشي

وخيتلف اخلطابان يف السياق فالسياق يف اخلطاب الرتاثي يتحدث عن ، خطاب شوقي

أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث عن جتهيزات جيش ، نجمنيإدعاءات امل

األعداء للمعركة؛ لذا حتول املعنى من الزعم والتجني يف اخلطاب القديم إىل اجلهل 

  .وسوء الترصف يف اخلطاب اجلديد

  :)٢(     ويف مثال آخر حلرف الفاء يقول الرشيف الريض 

                                                           

 .١٦٣ : شوقياتال )١ (

 .٨٥ :ديوان الرشيف الريض  )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ٌ فحسبي أين يف األعادي مبغض- ٥ ََّ َ َُ ُوأ�ــــــــــي إىل غر اَملعايل حمبب   ،   َّ َّ َ ََ ُ ّ ُ ّ  

ًيوصل عددا ليف خطابه؛ ) الفاء(يستخدم الرشيف الريض الرابط احلجاجي       
ه بمن احلجج التي حياول هبا إقناع املتلقي  بط ، )كثرة جتاربه يف احلياة(دعوا وهذا الرا

ٌمبغض يف (هي احلجاجي ساهم يف وصل احلجج بعضها ببعض فاحلجة األوىل  ُ
ٌحمبب إىل غر املعايل(يليها احلجة الثانية ، )األعادي وهذا التسلسل ساهم يف مقدمة ، )ُ

وهذه احلجج ، )ترفع الشاعر وسعيه للمعايل(بناء اخلطاب احلجاجي واستنتاج النتيجة 

  .عالمة سيميائية تدل عىل الغاية واهلدف

  :)١(ويف مقابل ذلك يقول البارودي            

ً فلست ألمر مل يكــــــــــــــن متوقعا    - ١٢ َ ْ َِّ ََ ُ ْ ُْ َ ٍ َ ُ ُولست عــىل شـــــيء مَىض أ�عتب  َ ََّ َ َ ْ
ٍ

ُ َ  

يف خطابه؛ من أجل أن ) الفاء(يستخدم البارودي نفس الرابط احلجاجي      

ه  وهذا ، )ذو نفسه أ�يه(ًيوصل عددا من احلجج التي حياول هبا إقناع املتلقي عىل دعوا

عدم ( ط احلجاجي ساهم يف وصل احلجج بعضها ببعض فاحلجة األوىل هي الراب

وهذا ، )عدم ابداء العتب عىل ما فات(يليها احلجة الثانية ، )السعي وراء ما مل يتوقع

، )عدم االندفاع (سهم يف مقدمة بناء اخلطاب احلجاجي واستنتاج النتيجة أالتسلسل 

  .ين والرتويوهذه احلجج عالمة سيميائية تدل عىل التأ

ُومن خالل املقارنة التي عقدت بني اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف الفخر       

أما االختالف فيكمن يف السياق فالسياق يف اخلطاب الرتاثي يتحدث عن نظرة ، بالنفس

أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث عن نظرة ، الشاعر لألعداء وسعيه للمعايل

ا حتول املعنى من الغاية واهلدف يف اخلطاب القديم إىل التأين الشاعر لألمور؛ لذ

  .والرتوي يف اخلطاب اجلديد 

  

  التركیب الشرطي: 
ًتدخل الرتاكيب الرشطية ضمن السلم احلجاجي حيث متثل مجلة الرشط سببا       

وتلعب األداة الرشطية ، ويمثل جواب الرشط النتيجة أو احلجة، ًوعلة جلواب الرشط

به، املقدمة/  يف الربط بني مجلة الرشطدورها ًالنتيجة ربطا منطقيا/وجوا  وإبراز العلة ،ً

  .أو احلجة مما يعكس الدور احلجاجي لذلك الرتكيب

                                                           

 .١/٤٠   :ديوان البارودي )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

التي تتضح من خالل العالقة  ويرد احلجاج يف الرتاكيب الرشطية الظاهرة       

   .   يف اجلملة )١(املنطقية بني الطرفني إذ يلزم ثبوت املتقدم 

  : )٢(قول عنرتة      ومن أمثلة حجاجية الرتاكيب الرشطية 

ُ فإذا رشبت فإنني مستهلك    - ٤٥ َِ ْ َُّ َ ُ ْ ِوعريض وافر مل يكلم، َمــــــايل   ِ َ ْ ُ َْ َ ٌ ْ
ِ  

 بني جزئي اجلملة الرشطية املقدمة تحيث ربط) إذا(     أداة الرشط يف هذا البيت 

ُرشبت(فعل الرشط  ْ ِ ُفإنني مستهلك(ط والنتيجة جواب الرش) َ ِ ْ َُّ بحيث يبدو الزمن ) َ

ويشري أسلوب الرشط إىل القيام بالعمل يف اجلزء األول ، ًمتواصال بني هذين اجلزأ�ن

وعدم انتقاص حسبه ، فإذا رشب عنرتة فالنتيجة هي هالك ماله بالعطاء، من اجلملة

الك وهذه حجة دامغة عىل أن مرضة رشب اخلمر مقصورة فقط عىل استه، ورشفه

السيميائية هي عظمة والعالمة ، لكن رشف عنرتة وعرضه ال يمكن املساس هبام، ا�ال

  .احلسب والرشف

  :)٣(ويف مقابل ذلك يقول البارودي       

َّ فإذا نطقت فبالثناء عىل الذي   - ٩ َ َ ُ
ِ ِ َ ْ َ ِأولته من فضل عيل وأ�عم  ََ َُ َ ْ ُ ْْ َْ ََّ َ َ ٍْ ِ َ  

 بني جزئي اجلملة الرشطية تحيث ربط) إذا( أداة الرشط يف هذا البيت       

ُنطقت(املقدمة فعل الرشط  ْ َ ُفبالثناء عىل الذي أولته(والنتيجة جواب الرشط ، )َ ْْ َ َّ َ َ
ِ ِ بحيث ) َ

ويشري أسلوب الرشط إىل القيام بالعمل يف ، ًيبدو الزمن متواصال بني هذين اجلزأ�ن

 وقوع الثناء عىل من أولته فإذا نطق البارودي فالنتيجة هي، اجلزء األول من اجلملة

وهذه حجة قوية تأكد أن البارودي ال ينطق بغري الثناء وذكر املحامد عىل من ، الفضل

  . واحلجة هنا عالمة سيميائية تدل عىل مكانة الوطن، الوطن/ ًأسداه معروفا

ومن خالل املقارنة بني اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف نفس الرابط احلجاجي       

، إال أن اخلطابني خيتلفان يف احلجة،  ويف وقوع فعل الرشط عىل الذات الشاعرة،)إذ(

واخلطاب اجلديد ، فاخلطاب القديم حيتج بأمهية العرض والرشف وعدم املساس هبام

ومن هنا حتول املعنى من أمهية ، الوطن وختصيصه بالثناء واملدح/حيتج بأمهية املكان 

،  إىل مكانة الوطن يف اخلطاب اإلحيائي لرتاثيومكانة الرشف والعرض يف اخلطاب ا

  .ُفالرشف والعرض يف خطاب عنرتة يعادل الوطن يف خطاب البارودي

                                                           

 .٤٨١-٤٨٠ :اسرتاتيجيات اخلطاب  )١ (

 .٢٠٦ :ديوان عنرتة  )٢ (

 .٤٨٩ /٣: ديوان البارودي  )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  :)١(يقول عنرتة ويف مثال آخر       

ِ لو كان يدري ما املحاورة اشتكى     أو كان يدري ما جواب تكلمي- ٧٦ ُّ ََ ََ ْ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َِ َِ ََ ْ َْ  

بني جزئي اجلملة الرشطية املقدمة فعل ) َلو(لبيت أداة الرشط يف هذا اتربط      

ِكان يدري(الرشط  ْ َ َ َاشتكى(والنتيجة جواب الرشط ، )ْ َ يشري أسلوب الرشط إىل و ،)ْ

لذا فقد امتنع وقوع اجلواب ، عدم حتقق القيام بالعمل يف اجلزء األول من اجلملة

ط وهو شكوى فلو وقع فعل الرشط العلم باملحاورة لوقع جواب الرش، )الشكوى(

والعالمة ، وهذه حجة دامغة عىل شدة املعركة وباسلة الشاعر وقوته فيها، فرس الشاعر

مة الفارس وشدة املعركةالسيميائية    .اجلهل وعدم املعرفة برصا

  :)٢(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

َّ لو كان لإلنسان علـــــــــــــــــم بالذي      يف ال- ٥٢ ْ َِ ٌ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ِغيب مل يفرح ومل يتندمْ ِّ ََ َ َ ْ َ ْْ َْ ََ ْ ِ َ  

بني جزئي اجلملة الرشطية املقدمة فعل ) َلو(أداة الرشط يف هذا البيت تربط      

َكان(الرشط  ٌ لإلنسان علـمْ ْ ِ ِ ِ ِمل يفرح ومل يتندم(والنتيجة جواب الرشط ، ) ِْ ِّ ََ َ َ ْ َْ َْ ََ يشري و، )ْ

لذا فقد امتنع ، اجلزء األول من اجلملةأسلوب الرشط إىل عدم حتقق القيام بالعمل يف 

وهذه حجة دامغة عىل جهل اإلنسان بالغيب ، وقوع اجلواب وهو عدم الفرح والتندم

  . اجلهل وعدم املعرفة بأمور املستقبلوالعالمة السيميائية، وعدم إطالعه عليه

 أهنام كام، )لو(وبمقارنة اخلطابني نجد أهنام يشرتكان يف نفس الرابط احلجاجي       

لكنهام خيتلفان يف نوع اجلنس ، )يعلم/يدري(عدم املعرفة /يشرتكان يف فعل الرشط 

ففي اخلطاب األول وقع فعل الرشط عىل العنرص ، الذي وقع عليه فعل الرشط

كام أن ، أما يف اخلطاب الثاين فقد وقع فعل الرشط عىل العنرص البرشي، احليواين

، طاب القديم حيتج بشدة املعركة وباسلة الشاعر وقوتهفاخل، اخلطابني خيتلفان يف احلجة 

ومن هنا حتول ، واخلطاب اجلديد حيتج بجهل اإلنسان بالغيب وعدم إطالعه عليه

مة الفارس وشدة املعركة يف اخلطاب الرتاثي إىل  املعنى من اجلهل وعدم املعرفة برصا

 .اجلهل وعدم املعرفة بأمور املستقبل

  األفعال اللغویة:  
 بأدوار – حسب رأي فان ايمرين وجرو تندورست –ُتسهم األفعال اللغوية       

ّإذ يضطلع كل منها بدور حمدد يف احلجاج بني طريف اخلطاب وترتتب ، حجاجية خمتلفة ّ

                                                           

 .٢١٨ :ة ديوان عنرت )١ (

 .٥٠٥ /٣:  ديوان البارودي )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ِاألفعال حسب مقدار االستعامل؛ فاملخاطب يستعمل أغلب أصناف الفعل التقريري 

كام يستعمله ، حدد موقفه من نقطة اخلالفإن مل يكن أغلبها؛ ليعرب عن وجهة نظره ولي

ولتدعيم وجهة نظرة أو للرتاجع ، للمواصلة يف حجاجه من خالل التأكيد أو االدعاء

ه، عنها عند اقتناعه بأهنا مل تعد صاحلة وكذلك لتأسيس ، ّكام يعرب هبا عن تنازله عن دعوا

   .)١(النتيجة 

  :)٢(اجي إىل      وتنقسم األفعال اللغوية من حيث دورها احلج

مية  التي تستعمل للتعبري عن قبول وجهة النظر أو الرغبة يف  -١ ُاألفعال االلتزا

ويف تدعيم موقف املتكلم الذي اختذه لقبول التحدي والدفاع عن ، احلجاج من عدمه

فقة عىل منارصة الدعوى أو معاداهتالوتستعمل كذلك ، موقفه واختاذ ، لتعبري عن املوا

بطهالقرار ببدء النقاش فقة عىل ضوا  . مع املوا

األفعال التوجيهية يقترص استعامل املتكلم هلا عىل األفعال التي حتث عىل  -٢

  .أو طلب احلجاج ، التحدي للدفاع عن وجهة النظر

  :     ومن أمثلة األفعال اللغوية ما ييل 

  :االستفھام  -١

ًيعد االستفهام من أ�جع أ�واع األفعال اللغوية حجاجا       ود قيمته حيث تع، ُ

ء أ�علق ذلك باالستفهام ، احلجاجية إىل أسباب اختصاصه بإنجاز العمل احلجاجي سوا

  .)٣( )السؤال البالغي(احلقيقي أم االستفهام غري احلقيقي 

بل ، والسؤال البالغي هو كل استفهام ال يقتيض االستخبار أو طلب اجلواب      

ًقا من قيمته اد حتليله انطالهو نمط من االستفهام  يستلزم تأويل القول املر

إما لتضخيم االختالف حول : ّويأيت توسل املتكلم به يف خطابه؛ لسببني، )٤(احلجاجية

ر بجواب ما ٍاملوضوع الذي ال يشاطر املخاطب املتكلم اإلقرا  لتلطيف االختالف َّإماو، ُ

                                                           

 .٤٨٢ -٤٨١ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (

 .٤٨٢ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٢ (

دراسة ، البن قتيبة" اإلمامة والسياسة"ي كتاب اخلطاب احلجاجي السياسي. ابتسام ، بن خراف ) ٣ (

رسـالة ، قسم اللغة العربيـة وآداهبـا، يةكلية اآلدا والعلوم اإلنسان، جامعة احلاج خلرض باتنة. تداولية

 .٣٠٤: ٢٠١٠-٢٠٠٩، دكتوراه

 .٥٧ :٢٠١٠، ١:ط، مؤسسة الرحاب: بريوت. اخلطاب واحلجاج .أ�و بكر، العزاوي )٤(



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

َبني املتكلم واملخاطب إذا كان املخاطب يميل إىل  اب ٍاإلقرار بجواب غري جوَ

  . )١(املتكلم

) أ�ان، متى، أ�ن، كيف، كم، أي، من، ما، هل، أم، اهلمزة:(     وأهم أدواته هي

  :)٢(اس فرقول أ�و ومن أمثلة االستفهام احلجاجي 

ُأراك عيص الدمع شيمتك الصرب - ١ ّ َ ُ َّ َ
ِ ِِ َّ َ ُأما للهوى هني عليك وال أمر؟    ،     َ ٌَ  

ُأما للهوى هني عليك وال أمر؟(ثاين      يمكن اعتبار االستفهام يف الشطر ال حجة ) ٌَ

ٍوهو استفهام قائم عىل افرتاض ضمني ، )جلد الشاعر وقوة حتمله(ختدم نتيجة من قبل 

وهذا االفرتاض يكمن يف أن الشاعر خيضع جلربوت اهلوى ، وفق ما يقتضيه السياق

تمتع بقوة فهذا االستفهام حيمل طاقة حجاجية تكمن يف أن الشاعر ي، )أمره وهنيه(

وهذا االستفهام احلجاجي عالمة سيميائية تدل عىل ، اجللد والتحمل ومغالبة اهلوى

  . املغالبة وعدم اخلضوع

  :)٣(     ويف مقابل ذلك االستفهام احلجاجي يقول البارودي 

ٍوهل يستطع اَملرء كتامن لوعة          - ٢ ِ َِ ْ ُ َ ََ َْ َ ْ َُ ْْ ٌــم عليها مدمع وزفري ؟َينـِـــــــــــــــــــــــــــــ  َ
ِ َ ََ ٌ َ َْ َ ُْ  

ٍوهل يستطع اَملرء كتامن لوعة(االستفهام احلجاجي يقع يف شطري البيت         ِ َِ ْ ُ َ ََ َْ َ ْ َُ ْْ َ( ،

واالستفهام هنا قائم عىل ، )عدم القدرة عىل املقاومة(وهو حجة ختدم نتيجة من قبل 

اض يف أ�ه ال يستطيع ويكمن هذا االفرت، ٍافرتاض ضمني وفق مقتضيات هذا السياق

والطاقة احلجاجية التي حيملها هذا االستفهام تكمن يف أن الشاعر ال ، كتامن اللوعة

وهذا االستفهام احلجاجي عالمة سيميائية تدل عىل العجز ، يستطيع مغالبة اللوعة

  .وعدم املقاومة

فس خرق ومن خالل املقارنة بني االستفهامني تبني لنا أهنام يشرتكان يف ن       

األمر الذي جيعل الشاعر ، االستفهام األسايس وهو جهل املستفهم بام يطلب فهمه

ًا بوقوع املطلوب نفيا وإثباتاًعا� كام يشرتكان يف العنرص البرشي املوجه له االستفهام ، ً

أما أوجه االختالف فتكمن يف ، يف كال اخلطابني) الذات الشاعرة(وهو ، احلجاجي

أما سياق اخلطاب ، ق اخلطاب األول يتحدث عن مقاومة اهلوىالسياق حيث إن سيا
                                                           

: ضــمن كتــاب . البالغــة واحلجــاج مــن خــالل نظريــة املــساءلة مليــشال ميــار. حممــد عــيل ، القــاريص ) ١ (

ف  . لغربية مـن أرسـطو إىل اليـومأهم نظريات احلجاج يف التقاليد ا جامعـة ، محـادي صـمود :بـإرشا

 .٣٩٩: ص، ١٩٩٨، منوبة ،كلية اآلداب ،تونس ، اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية 

  .١١٢ :  احلمدايناسفر وديوان أ� )٢ (

 .٢٧ /٢:   الباروديالديوان )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

الثاين فهو يتحدث عن كتامن اللوعة؛ لذا حتول املعنى من املغالبة وعدم اخلضوع يف 

  .إىل معنى العجز وعدم املقاومة يف اخلطاب اإلحيائي اخلطاب الرتاثي 

 :األمر  -٢

لذا يدخل ضمن ، نيفعل األمر هو حماولة دفع املخاطب للقيام بفعل مع      

ًاملعروفة مثبتا أهنا ) أفعل(وصيغة األمر األصلية يف احلجاج هي . )١(األفعال اإلنجازية

ًال حتتمل غري الوجوب داحضا كل احلجج التي تقول بغري ذلك غري غافل عن اعتبار 

  .)٢(مرتبة املرسل 

  :)٣(     ومن أمثلة حجاجية األمر قول البوصريي 

ُهم اجلبال- ١٣٠ ِ ِ ُ ْ فسل عنهم مصـــــــادمهم      ُ َ َ ْ َُ
ِ ْ ِماذا رأى منهم يف كل مصطدم  َ ّ ُ ُّ ُ ْ ِ  

ًبعدا حجاجيا؛ إذ تضمن حجة تفيض إىل نتيجة ) سل(     يكتسب فعل األمر  ً

 لذا طلب الشاعر من املتلقي ؛☺  ابة رسول اهللاضمنية هي شجاعة وقوة صح

 هنا عالمة سيميائية تدل عىل وحجاجية األمر، السؤال عن التاريخ البطويل للصحابة

  .القوة والبسالة

  

  :)٤(ويف مقابل ذلك يقول شوقي       

ً سل عصبة الرشك حول الغار سائمة     - ٩٤ َِ ِِ َ َ َ ْْ ِّ ُ ِ ِلوال مطاردة املختار لـــــــــم تسم  َ َ َ ُُ َُ َِ ُ َ  

ًبعدا حجاجيا يف هذا البيت؛ إذ تضمن حجة تفيض ) سل(يكتسب فعل األمر        ً

وهذه القصة ، ☺  نتيجة ضمنية هي رصف اهللا ألهل قريش عن مالحقة النبيإىل

 األمر هنا عالمة سيميائية تدل عىل اإلدحاض  فعلوحجاجية، ُذكرت يف القرآن الكريم

  . واخليبة

ومن خالل املقارنة بني األمرين تبني لنا أهنام يشرتكان يف نفس األحداث       

) املتلقي(ن يف العنرص البرشي املوجه له فعل األمر  وهو كام يشرتكا، الدينية والتارخيية

أما أوجه االختالف فتكمن يف السياق حيث إن سياق اخلطاب األول ، يف كال اخلطابني

أما سياق اخلطاب الثاين فهو يتحدث عن ، يتحدث عن تاريخ وبطوالت الصحابة

                                                           

 .١٢٣:  اللغة واحلجاج )١ (

 .٣٤٤ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٢ (

  .٢٤٦ : ديوان البوصريي )٣ (

 .٦٣٤ : شوقياتال )٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  ة يف اخلطاب الرتاثي؛ لذا حتول املعنى من القوة والبسال☺مطاردة كفار قريش للنبي 

  .إىل معنى اخليبة واإلدحاض يف اخلطاب اإلحيائي

 

 :النھي  - ٣

ُيصنف النهي ضمن األفعال التوجيهية وهو بمنزلة األمر وله صيغة أصلية       

ال (: ال اجلازم يف قولك« وتتمثل هذه الصيغة يف حرف ، )١(يتلفظ هبا املرسل يف خطابه 

أن يكون عىل ، )ال تفعل(: مر يف أن أصل استعامل والنهي حمذو به حذو األ).تفعل

وإال أفاد طلب ، سبيل االستعالء بالرشط املذكور فإن صادف ذلك أفاد الوجوب

  .) ٢(»واألمر والنهي حقهام الفور ... الرتك فحسب 

  :)٣(ومن أمثلته قول البوصريي       

ً وال تطع منهام خصام وال حكام    - ٢٥ ًَ َ َ ْ ْ ََ ِ ْفأ�ت تع  ُ َ ِرف كيد اخلصـــــــم واحلكمَ َِ ْ َْ َ ُ ِ  

ْال تطع(ُيعد استعامل البوصريي لصيغة النهي يف       
ِ ًدليال رصحيا عىل حرصه ) ُ ً

ّعىل أن يبلغ قصده التوجيهي إىل املتلقي َ وأن يفهم منه حرصه عىل أن يتقيد بعدم طاعة ، ّ

لشاعر إىل حتى ال يقع يف كيدهم وهذه هي احلجة التي يسعى ا، اخلصم واحلكم

    . وهي عالمة سيميائية تدل عىل عدم االغرتار وامليل ، توضيحها للمتلقي

  :)٤(ويف مقابل ذلك يقول شوقي          

ِ ال تعذلوه إذا طــــــــــاف الذهول به    - ١٧٦ ِِ ُ ُُّ َ ُ َ ِمات احلبيب فضل الصب عن رغم  َ ََ َ َ َ َُ َّ َُّ َ  

ُال تعذلوه( يلجأ شوقي إىل استعامل صيغة النهي يف       ُ ِ َ التي تدل داللة رصحية ) َ

ّأ�ضا عىل حرص شوقي عىل أن يبلغ قصده التوجيهي إىل املتلقي َ ّ وأ�ه جيب أن يتقيد ، ً

وهي عالمة سيميائية تدل عىل أ�م ، ☺  بعدم لومه فيام ملكه من الذهول ملوت حممد

  .وحرقه الفقد

ام يشرتكان يف نفس الفعل ومن خالل املقارنة بني اخلطابني تبني لنا أهن      

يف ) الذات الشاعرة(وهو ، ويف العنرص البرشي املوجه له الفعل التوجيهي، التوجيهي

أما أوجه االختالف فتكمن يف ، يف خطاب شوقي) العذال(و، خطاب البوصريي
                                                           

 .٣٤٩ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (

دار : بـريوت ، عبد احلميـد هنـداوي: حتقيق. مفتاح العلوم. أيب يعقوب بن حممد بن عيل، السكاكي)٢(

 .٥٤٥ : ٢٠١١ ، ٢:ط،الكتب العلمية 

  .٢٤٠ :ديوان البوصريي  )٣ (

 .٦٤٤ : شوقياتال )٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

أما سياق ، السياق حيث إن سياق اخلطاب األول يتحدث عن إطاعة اخلصم واحلكم

تحدث عن الالئمني للشاعر؛ لذا حتول املعنى من احلذر من اخلطاب الثاين فهو ي

  .االغرتار وامليل يف اخلطاب الرتاثي  إىل معنى األمل واحلرقة يف اخلطاب اإلحيائي 

  :النفي  -٤

ُيدخل النفي ضمن األفعال التوجيهية بوصفه أسلوبا يراد به نقض فكرة        ً
  : )١(نواس ومن أمثلته قول أيب . وهو ضد اإلثبات، وإنكارها

ٍفام أ�ا باملشغوف رضبة الزب - ٤ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ُوال كل ســــــــــلطان عيل قدير،       ْ َ ّ
ٍ ُّ  

ٍما أ�ا باملشغوف رضبة الزب(ُ تعد أقوال أيب نواس        ِ َ َ ْ َ ِ ُ ّال كل ســـلطان عيل (و) ْ
ٍ ُّ

ُقدير ه اًحجج) َ بني البرش ُفالشغف الذي يالزم ) منزلته العظيمة( إلقناع املتلقي بدعوا

ًويرتبط هبم ليس الزما وال ثابتا للشاعر  مهام كان نوع السلطان –كام أن قوة السلطان ، ً

وهذه احلجج عالمة ، ُال تستطيع أن ختضع الشاعر حلكمها،  التي خيضع هلا البرش–

  .سيميائية تدل عىل التفرد وعدم اخلضوع

  :)٢(ويف مقابل ذلك يقول البارودي      

َ فام أ�- ٣٣ َ َ ٌا عام يكسب العز ناكب   َ ُ ُ
ِ ِ َِ َّ َْ ْ ُوال عند وقع املحفظات حسري  َّ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ََ ُْ ْ ِ َ ْ َ  

ٌما أ�ا عام يكسب العز ناكب(ُتعد أقوال البارودي        ُ ُ
ِ ِ َِ َّ َْ ْ ِال عند وقع املحفظات (و) َّ ِ َِ ْْ َُ ْ ِ َ ْ

ُحسري
ِ

ه ) َ  يميل فالشاعر ال ينحرف وال) منزلته العظيمة(ًحججا إلقناع املتلقي بدعوا

، ُكام أ�ه ال يضعف وال جيبن عند األمور التي تثري الغضب، ُعن األمور التي تكسب العز

  .وهذه احلجج عالمة سيميائية تدل عىل الثبات يف مواطن العزة والشدة

  

، ومن خالل املقارنة بني اخلطابني يظهر أهنام يشرتكان يف نفس الفعل التوجيهي      

يف خطاب أيب ) الذات الشاعرة(وهو ،  له الفعل التوجيهيويف العنرص البرشي املوجه

أما أوجه االختالف فتكمن يف السياق حيث إن سياق ، نواس ويف خطاب البارودي

أما سياق اخلطاب الثاين ، اخلطاب األول يتحدث عن عدم اخلضوع للحب والسلطة

خلضوع يف ُفهو يتحدث عن التقدم نحو العال؛ لذا حتول املعنى من التفرد وعدم ا

  .  إىل معنى الثبات يف مواطن العزة والشدة يف اخلطاب اإلحيائي اخلطاب الرتاثي

  

                                                           

 .٣٦٣ : ديوان أ�و نواس )١ (

  .٢/٢٥ :ديوان البارودي  )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  الحجاج بالتبادل:  
، ِحياول املخاطب هبذه اآللية أن يصف احلل نفسه لوضعني يف سياقني متقابلني      

ًيمكن أن تكون نقال لوجهة النظر بني ، وذلك ببلورة عالقات متشاهبة بني السياقات

َاملخاطب واملخاطب   :)١(مثل، ِ

 .ما يأيت بسهولة يذهب بسهولة  -١

 .عامل الناس كام حتب أن يعاملوك  -٢

َ ويتميز هذا النوع من احلجاج بأ�ه دعوة املخاطب للمخاطب برتسيخ مبدأ        َ ِ ّ

ِاملساواة؛ ولذلك يكثر استعامل احلجاج بالتبادل يف النصائح إلقناع املخاطب بجدوى 

  :مثلما يذهب إليه 

 .)٢(ّولكنها مفيدة ، احلقيقة مرة كالدواء  -

  :)٣(ومن أمثلة احلجاج بالتبادل يف اخلطابات الشعرية قول املتنبي 

ُفيا أهيا اَملنصور باجلد سعيه   - ٢٧ ُ ْ ُ ََ ُِّ َ ْ ِ ْ َ ُّ َ ُويا أهيا اَملنصور بالسعي جده       َ َ ْ ُ َ َُّ ِ َّ ُ ْ َ ُّ َ  

ِّاملنصور باجلد سعيه(حلجاج بالتبادل بني يلجأ املتنبي يف هذا البيت إىل تقنية ا       َ( 

ُدهَاملنصور بالسعي ج(وبني  حيث يسعى من خالل هذه التقنية إىل إقناع املتلقي ، )ُّ

ء سعى نحو ، بجدوى وجهة نظره ٌفهو يذهب إىل اخلليفة منصور يف كلتا احلالتني سوا
َّأو جد يف السعي، َاجلد    .ىل تأكد احلظ االنتفاع وحجة التبادل هنا عالمة سيميائية ع، َ

  :)٤(ويف مقابل ذلك يقول البارودي        

ُولكن إذا مل يسعد اَملرء جده    - ٢٩ َ ُ ُّْ َ ْْ ِ ِ ِ ُعىل سعيه مل يبلغ السؤل جده       َ ْ َ ُّْ ِ َ ُْ َُّ َْ َ
ِ ِ َ)٥(  

يلجأ البارودي يف هذا البيت إىل نفس تقنية احلجاج بالتبادل التي استخدمها         

ِمل يسعد اَملرء جده عىل سعيه(ُث يبادل البارودي بني حي، املتنبي ِ ِِ ْ ُ َ َُ َ َْ َ ُّ َمل يبلغ السؤل ( وبني )ْ ُْ ُّ ْ َ ْ َ

ُجده ُّ ، ؛ وذلك من أجل إقناع املتلقي بجدوى وجهة نظره من خالل هذه التقنية)ِ

 يبلغ الغاية من نفيذهب إىل أن املرء إذا مل حيصل عىل السعادة من جده يف السعي فإنه ل

  . وحجة التبادل هنا عالمة سيميائية عىل االجتهاد والعمل،جده

                                                           

 .٤٨٦ . اسرتاتيجيات احلجاج )١ (

 .٤٨٦ . اسرتاتيجيات احلجاج )٢ (

  .٣٥٢ :ديوان املتنبي  )٣ (

 .١٤٣ /:ديوان البارودي  )٤ (

ّشــــري هنــــا إىل الفــــرق بــــني داللتــــي جــــد ُا) ٥ ( َ ّوجــــد ، ُ َفجــــد بــــالفتح تعنــــي احلــــظ ، ِ ّوجــــد بالكــــ، ّ رس تعنــــي ِ

 .االجتهاد والعمل 



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

وتكمن أوجه التشابه بني اخلطابني من خالل املقارنة املعقودة يف أهنام        

لكن االختالف يكمن يف أن السياق يف ، يشرتكان يف مضمون اخلطاب وهو السعي بجد

طاب البارودي فهو أما السياق يف خ، اخلليفة/ خطاب املتنبي يتحدث عن املمدوح

يتحدث عن الذات الشاعرة فيجعل غايته من السعي هو االستفادة منه؛ لذا حتول 

  . إىل االجتهاد والعمل يف خطاب البارودي املعنى من تأكد االنتفاع يف اخلطاب الرتاثي

  :)١(ويف مثال آخر يقول املتنبي       

ِ وما اجلمع بني اَ�اء والنار يف يد- ٢٨
َ َ ُِ ّ ِ َ ْ ْ ََ َبأصعب من أن أمجَع اجلد والفهام    ي   ْ ْ َ ْ َ َ َْ َْ َ ْ ْ َ ِ َ ِ  

َاجلمع بني (يلجأ املتنبي يف هذا البيت إىل تقنية احلجاج بالتبادل بني صعوبة        ْ َْ ُ ْ

ِاَ�اء والنار ّ َ
َاجلمع بني اجلد والفهم( وصعوبة )ِ َْ ََ َ َ ْ فاملتنبي يرى بأ�ه يملك الفهم واملعرفة ، )ْ

وهنا تكمن الصعوبة يف اجلمع بينهام ، ملك احلظ فهو من اهللا تعاىللكنه ال يستطيع أن ي

؛ وهلذا كان ذلك يساوي اجلمع بني )بني الفهم واملعرفة من جهة وبني احلظ والتوفيق(

وحياول من خالل تقنية حجاج التبادل إقناع املتلقي ، بل هو أصعب، ا�اء والنار

  .ميائية عىل اإلحساس باألمل واحلزنوحجة التبادل هنا عالمة سي، بجدوى وجهة نظره

  :)٢(ويف مقابل ذلك يقول شوقي        

ِوما العيش إال اجلسم يف ظل روحه   - ١١ ِ ِ
ُ ُِّ ِ َّ ُ َ ِ وال املوت إال الروح فارقت اجلسام  َ َ َ ُ ََّ ُ َ  

َّما العيش إال (يلجأ شوقي يف هذا البيت إىل نفس تقنية احلجاج بالتبادل بني      ُ َ
ِّاجلسم يف ظل ِ ُ ِ روحهِ ِ

ِاملوت إال الروح فارقت اجلسام( وبني )ُ َ َ ُ َّ ُ فشوقي يعكس تصوره ، )َ

واملوت هو ، فاحلياة ما هي إال بقاء اجلسم يف ظل الروح، نحو ضدية املوت واحلياة

فهو حياول من خالل هذه التقنية إقناع املتلقي بجدوى هذا ، الروح عندما تفارق اجلسم

 وحجة التبادل هنا عالمة سيميائية عىل اإلحساس بالفناء ،التصور لفكرة احلياة واملوت

  .والغياب

وتتمثل أوجه التشابه بني هذين اخلطابني يف اشرتاكهام يف وقوع فعل التقنية        

املتنبي  يستصعب اجلمع بني الفهم واجلد وبني ا�اء ، احلجاجية عىل الذات الشاعرة

أما أوجه ، اء أو مفارقة الروح للجسموشوقي يتصور املوت واحلياة يف بق، والنار

، َّاالختالف بينهام فتكمن يف أن السياق يف اخلطاب األول يتحدث عن أشياء حمسوسة

                                                           

  .١٧١ : ديوان املتنبي )١ (

  .٥٤٩ : شوقياتال )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

أما السياق يف اخلطاب الثاين فيتحدث عن أشياء معنوية؛ لذا حتول املعنى من باألمل 

  . حيائي إىل اإلحساس بالفناء والغياب يف اخلطاب اإل واحلزن يف اخلطاب الرتاثي

  

 : الحجاج البالغي / ًثانیا      
والطباق ، واملبالغة، والتشبيه، تتمثل يف استعامل األوجه البيانية كاالستعارة         

باإلضافة إىل وظيفتها احلجاجية كوهنا ، ُبوصفها آ�يات بالغية تسهم يف اإلمتاع والتأ�ري

ًتعرب عن احلجج بطريقة مركزة جتعلها أكثر تأ�ريا و  واستغالل ما فيها من )١(إصابةّ

  .ٍطاقات حجاجية إلثبات قول أو نفيه من خالل وظيفتها اإلخبارية

  هيف، وهذه اآلليات البالغية هلا القدرة عىل محل املخاطب عىل التمعن فيها         

ّ العريكة األ�ية اوتلني هب، ؤنس القلوب املستوحشةتو، تعطف القلوب النافرة
ويلزم ، فتخلص نفسك من العيب،  احلجةاوتقام هب،  احلاجةا هبويبلغ، املستصعبة

  .)٢(وتثري حفيظته ، وتستدعي غضبه، من غري أن هتيجه وتقلقه، صاحبك الذنب

 :      ومن أهم اآلليات البالغية ما ييل 

  االستعارة:  

ُ يعد مفهوم االستعارة احلجاجية مفهوما متقدما يف البالغة اجلديدة من حيث       ً ً ُ 

ضمن الوسائل اللغوية التي يستغلها املتكلم بقصد توجيه املتلقي إىل وجهة « إدراجها 

ُفهي تعد من أقوى وسائل ، )٣(»ّللخطاب حمددة ومن ثمة حتقيق أهدافه احلجاجية 

ومن ، التبليغ بسبب ما توفره للمتكلم من طاقة حجاجية يستطيع أن يقنع هبا املخاطب

  .تها هنا تكتسب االستعارة حجاجي

بكوهنا تلك االستعارة التي هتدف إىل إحداث «ُ     وتعرف االستعارة احلجاجية 

ِ؛ لذلك يفضل املخاطب استعامهلا يف )٤(»تغيري يف املوقف الفكري أو العاطفي للمتلقي

وتقويم الواقع ، ًخطابه احلجاجي؛ لثقته بأهنا أ�لغ من احلقيقة حجاجيا يف حتقيق االقتناع

  .ل ارتكازها عىل املستعار منه من خال والسلوك

                                                           

 .٤٥٦ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (

جلنة : َّضبطه وصححه وخرج آياته. الصناعتني. أ�و هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل، العسكري)٢ (

ف عبد املحسن سليامن عبد العزيز  .٤٦:  ٢٠١٣، ١:ط، لتوفيقية املكتبة ا:القاهرة ، حتقيق بإرشا

، عـامل الكتـب احلـديث:األردن.  بنيته وأساليبه احلجاج يف الشعر العريب القديم.سامية ، الدريدي )٣ (

 .٢٦٧ : ١٤٣٢، ٢: ط

 .١٣٤: ص ،٢٠٠١،أفريقيا الرشق : الدار البيضاء . اللغة واخلطاب. عمر ، أوكان ) ٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

     وتدخل االستعارة ضمن اآلليات احلجاجية التي تؤدي عدة وظائف يف 

 آ�ية - فهي ، وعمليتي الفهم والتأويل بني املتكلم والسامع، العملية التخاطبية

 ال تقف يف القول احلجاجي عند حدود التمثيل أو املشاهبة بني فكرتني أو -االستعارة 

بل قد حتول البناء احلجاجي بكامله إىل بناء استعاري يستدعي فيه املعنى موضوعني 

ُاألول ثانيا اعتامدا عىل املقومات األساسية يف العملية احلجاجية التي تشكل إىل جانب  ً ً
إذن االستعارة ، )١(اآلليات األخرى كاللسانية والتداولية هيكل اخلطاب احلجاجي

َأ�ري عىل املخاطب مكون أسايس يف عملية إقناع والت َ.  

 يف تدخل آ�يتي -  حسب وجهة نظر الشهري -      وتكمن حجاجية االستعارة 

َوذلك عن طريق الرضا برشوط كل من املخاطب واملخاطب، االدعاء واالعرتاض ِ ،

فالوظيفة احلجاجية للذات املضمرة هو إدعاء املعنى ، وبلورهتا يف الذوات األربع

بينام يكمن دور الذات ، ينة بني املستعار له واملستعار منهأي املبا، املجازي للخطاب

َاملبلغة يف االعرتاض عىل هذه املباينة بإنكارها؛ ألن املعنى املبلغ هو األوىل بالظهور من 

  .)٢(املعنى احلقيقي غري املبلغ 

     وركز طه عبد الرمحن عىل مبدأ املقاربة التعارضية لالستعارة من خالل 

  :)٣(لتالية االفرتاضات ا

ريته صفة ذاتية له ، ّالقول االستعاري قول حواري -١  .ّوحوا

ّوحجاجيته من الصنف التفاعيل ، القول االستعاري قول حجاجي -٢ ّ ّ. 

ّوصفته العلمية تالزم ظاهره البياين والتخيييل ، ّالقول االستعاري قول عميل -٣ ُ ّ.  

مفهومني أساسني مها ّ      وقد وظف مايري يف حتليل القول االستعاري يف احلجاج 

فاملرصح به هو ظاهر السؤال يف القول أما الضمني فهو كل ، الضمني واملرصح به: 

ويف هذا اجلانب بالضبط يرتبط ، اإلمكانات املختلفة لإلجابة عن السؤال الواحد

ومن خالل ما سبق يتضح لنا حجاجية االستعارة بالدرجة ، )٤(احلجاج باالستعارة 

  .)٥( عن االستعارة الشعرية التي ال هتدف إىل يشء خارج عن ذاهتا واختالفها، األوىل

                                                           

 .١٢٢ : عندما نتواصل نغري )١ (

 .٤٩٦  :اتيجيات اخلطاباسرت )٢ (

 .٣١٠ : اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل )٣ (

 .١٢١ : عندما نتواصل نغري )٤ (

 .١٣٣ : ٢٠٠١،أفريقيا الرشق: الدار البيضاء . اللغة واخلطاب. عمر ، أوكان )٥ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

     إال أ�ه يمكن القول بأن السامت احلجاجية لالستعارة ال تتعارض مع سامهتا 

اجلاملية حسب وجهة نظر سامية الدريدي التي تذهب إىل أن اجلامل متى رفد احلجاج 

َّإال أن الفرق بني ،  املتلقي وتغيريهًأضحى اخلطاب أكثر إقناعا وأقدر عىل اقتحام عامل

َّاالستعارة احلجاجية واالستعارة اجلاملية يكمن يف أن االستعارة احلجاجية تزداد قدرة 

ّعىل التأ�ري كلام بدت عفوية مثل االستعارة القائمة عىل مبدأ أفضلية اجلوهر بحيث  ّ

ّ العقلية فكأن الكالم أي أهنا حتتاج إىل الظهور بمظهر البداهة، تكتسب قوة البداهة
ّيستدعيها رضورة ويقتضيها اقتضاء بشكل عفوي ال تصنع فيه وال تكلف أما . ً

ّاالستعارة اجلاملية حتتاج إىل اجلهر بأهنا كذلك وإىل لفت انتباه املتلقي ومفاجأ�ه إدهاشه  ّ
واخلطابات الشعرية تنزع إىل كال النوعني من االستعارة بحسب قصد ، )١(بندرهتا 

  .    تكلمامل

  :)٢(     ومن أمثلة االستعارة احلجاجية يف اخلطاب الشعري قول أ�و البقاء الرندي 

ُيمزق الدهر حتام كــــــــــــــــــــــــــــل سابغة    إذا نبـــــــــــــــــــــــــــت مْرشفيات وخرصان- ٤ ُُ ٌ ّ ُ
ٍ ّ ُ ً ُ ََ ِ  

ِوينتيض كل سيـــــــــــــــــــف للفناء و- ٥ ُلو    كان ابن ذي يزن والغـــــــــــمد غمدانّ َ َ َ ْ  

ٍيمزق الدهر حتام كل سابغة(      تتأ�ف االستعارة يف هذين البيتني من  ّ ُ ً ُ ََ ُ ِ  وينتيض  /ُ

ِكل سيــــــــــف للفناء وهي استعارة حجاجية؛ ألن الشاعر يصف من خالهلا خيانة الدهر ، )ّ

أن يسبغ عىل اإلنسان النعم وحيسسه باألمن فبعد ، وعدم استقراره عىل منوال واحد

ًويفني كل بناء يف هذا الكون مهام كانت براعة ، واألمان يغدر به ويمزق كل ما أعطى  ُ
  .وهذه االستعارة احلجاجية عالمة سيميائية تدل عىل الفناء واالنتهاء ، تصميمه

  :)٣(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي

ِ مررت باَملسجد اَملح- ١٣ ِ
َ َ ُزون أســــــــــــأ�ه    هل يف املصىل أو املحراب مروانَُ ْ َ ِ َ َّ َ ُُ َ ُ َ ِ  

َ تغري اَملسجد اَملــــــحزون واختلفت    علـــــ- ١٤ َ َُ َ ُ َِ
َ ِ َّ ُــى اَملنابــــــــــــــــــــــــــر أحرار وعبدانـــــــَ ِ

َ ٌ ِ ِ  

ِاَملسجد اَملحزو(تتأ�ف االستعارة يف هذين البيتني من       ِ
ُن أسـأ�هَ ُ َ ُتغري اَملسجد (و) ِ َِ َّ َ

وهي استعارة حجاجية؛ ألن الشاعر يصف من خالهلا حال بالد الشام ، )ُاَملحزون

فاملسجد األموي يرمز إىل التناقض احلاد بني ، عندما وقعت يف أ�دي الغاصب الفرنيس

واملسجد األموي هو من يدفع ثمن هذا ، أمس قوي منترص وحارض منكوب ومغلوب

                                                           

 .٢٦٩-٢٦٨ : احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه )١ (

  .١٣٤ : البقاء الرندي و أ� )٢ (

  .٧٠١: شوقيات ال )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

وهذا التوظيف ، فهو مسجد حمزون تغري واختلف فيه كل يشء، ف واالنكسارالضع

وهذه االستعارة ، احلجاجي لالستعارة إنام هيدف إىل متاسك وتنارص الشعوب العربية

  .احلجاجية عالمة سيميائية تدل عىل االنقالب والتحول

 املكاين      ومن خالل املقارنة بني االستعارتني نجد أهنام يشرتكان يف العنرص

كام يشرتكان يف ، وبالد الشام يف خطاب شوقي، االندلس يف خطاب أيب البقاء الرندي

أما أوجه ، التحول واالنتقال من حال القوة والنعمة إىل حال الضعف والزوال

حيث يتحدث سياق االستعارة يف خطاب أيب ، االختالف فتكمن يف السياق االستعاري

أما السياق االستعاري يف ، ر وحوادثه يف بالد األ�دلسالبقاء الرندي عن فجائع الده

 لذا حتول املعنى ؛خطاب شوقي فهو يتحدث عن وضع املسجد األموي يف بالد الشام

من الفناء واالنتهاء يف اخلطاب الرتاثي إىل معنى االنقالب والتحول يف اخلطاب 

  .اإلحيائي

  :)١(     ويف مثال آخر يقول أ�و العالء املعري 

ِضجعة اَملـــــــــوت رقدة يسرتيح     اجلسم فيها والعيش مثل السهاد- ١٦ ِ ِ
ُّ ُ ْ َُ ُ َ ُ ْ ْ َ ِْ ٌ َ ْ ُ َ  

ِضجعة اَملـوت(     تتأ�ف االستعارة يف هذا البيت من 
ْ َ ُْ وهي استعارة حجاجية ؛ ) َ

فهو يصور املوت بأ�ه جمرد رقدة ، ألن الشاعر يصف من خالهلا صفة وهيئة املوت

وهذه االستعارة احلجاجية ، من العيش  الذي يسبب األرق والتعبيسرتح فيها اجلسد 

  . عالمة سيميائية تدل عىل الرفق والدعة

  :)٢(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

ِكرة األرض كــــم رمت صوجلانا     وطــــــــــــوت من مــــــــــــالعب وجياد- ٤ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ ٍَ َ َ َ ْ َْ َْ ً َُ ِ َ ُ  

ُوالغبار ال- ٥ ُ ِذي عـــــــــــىل صفحتيها     دوران الرحــــــــــــــــــى عىل األجسادــــــــــــــَ
ْ َ َ ْ َ ََ َ ََ ََّ ُ ْ ََّ  

ٍكـم رمت صوجلانا وطــوت من مـالعب (     تتأ�ف االستعارة يف هذين البيتني من  ِ ِ
َ َ َ ْْ َ َ ْ َْ َْ ً َ

ِوجياد ِ َّوالغبار الذي عـىل صفحتيها دوران الرحـى(و) َ ُُ ْ ََّ َ ْ َ َ ََ َ َ ِ عىل األجسادُ
ْ َ َ وهي استعارة ) َ

فاألرض عبارة عن كرة ، حجاجية؛ ألن الشاعر يصف من خالهلا فكرة احلياة واملوت 

والغبار املنترش عىل صفحاهتا ناتج عن ، ترمي بأجساد البرش وتطوي صفحاهتم يف احلياة

ة وهذه االستعارة احلجاجية عالمة سيميائي، املوت عىل هذه األجساد/دوران الرحى

  .تدل عىل الوحشية والفتك 

                                                           

 . ٨ :   سقط الزند)١ (

  .٢٥٢ : شوقياتال )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

     ومن خالل املقارنة بني االستعارتني نجد أهنام يشرتكان يف وصف فلسفة 

ففي خطاب أيب العالء ، َّإال أن هذه الفلسفة ختتلف من وجهة نظر الشاعرين، املوت

أما يف خطاب شوقي فاملوت ، املعري يتحول املوت إىل جمرد رقدة يسرتيح فيها اجلسم

لذا حتول املعنى من الرفق ، ة عن كرة ترمي البرش ورحى تطحن أجسادهمهو عبار

  .والدعة يف اخلطاب الرتاثي  إىل معنى الوحشية والفتك يف اخلطاب اإلحيائي

 البدیع:  

     تتعامل البالغة القديمة مع اآلليات البديعية يف اخلطابات األدبية بوصفها 

لشكلية التي تستهدف التحسني والزخرفة الوظيفة ا« ًأشكاال لغوية يقف دورها عند 

لكن البالغة اجلديدة تتعامل مع األشكال البديعية بوصفها آ�يات حجاجية تتميز ، )١(»

 ،ذلك أهنا تتحكم يف بناء اخلطاب، َبدورها الرئيس يف عملية إقناع املخاطب والتأ�ري فيه

اإلفهام؛ لذا فإن يف عمليات التفريق واإلثبات واإلحلاق من أجل بدور هام وتقوم 

  .)٢(ٍجميئها يف خطاب ما ليس من قبيل الزخرفة؛ وإنام من أجل اإلبالغ والتبليغ 

وينتج عن استعامهلا ، ً     فاملحسنات البديعية التي تؤدي دورا يف تغيري زاوية النظر

ومن أهم تلك . )٣(استاملة املخاطب يمكن تصنيفها ضمن املحسنات احلجاجية 

ُتصنف و، ِال البديعية التي يلجأ املخاطب إىل استعامهلا يف خطابهاملحسنات واألشك

والطباق وغريها من ، واجلناس، ّبأهنا أشكال تنتمي إىل املستوى احلجاجي هي  املقابلة

  .األشكال البديعية

 :الكنایة  .١

ً     تعد الكناية أ�ضا من األساليب احلجاجية التي يوظفها املحاجج  لالحتجاج  ُ

فال ، املتكلم  إثبات معنى من املعاين« وحماولة ،  طريق الرمز الذي تنشئهلقضية ما عن

، ولكن جييء إىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود، يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة

إنام هو من باب االحتجاج املرتبط بأهداف ، ) ٤(»ًوجيعله دليال عليه ، فيومئ به إليه 

ومن خالل ذلك ترتبط الكناية باحلجاج الذي ، طابومقاصد وغايات حجاجية يف اخل

 .ُيميزها عن الصورة الكنائية يف فصل الصورة الشعرية
                                                           

وي ) ١ ( ، ٢٠١٢، ١:ط، عامل الكتب احلديث : إربد  . احلجاج يف اخلطابة النبوية. عبد اجلليل ، العرشا

 .١٥٦: ص 

 .٤٩٨ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٢ (

 .٥١ : التداولية واحلجاج) ٣ (

 .٦٦ : دالئل اإلعجاز )٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  :)١(      ومن أمثلة حجاجية الكناية قول أيب البقاء الرندي 

َد�ـــــــــــــــــــــى اجلزيرة- ١٥ ء له     �ــــــــــــــــــوى له أحد واهندَ َّ أمر ال عزا ٌ ُ ُ َ   ُهــــــــــالن ثٌ

َد�ـى اجلزيرة(     تكمن األطروحة احلجاجية يف مجلة  ء لهَ ُ أمر ال عزا َ وهي كناية  )ٌ

ونتيجة لعظم هذا األمر ، عن سقوط األ�دلس بسبب تقاعس أهلها وتربص الكفار هبم

والكناية احلجاجية عالمة ، وفظاعته سقط جبل أحد يف مكة وجبل ثهالن يف نجد

  .    التشتت والفرقةسيميائية تدل عىل

  

  :)٢(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

ُونحن يف الرشق والفصحى بنو رحم     ونحن يف اجلرح واآلالم إخوان - ٤١ ٍ ُِ ِ َ ُ َ َ ُ َِ ُ َ َِ
َ َ

ِ َ  

ٍونحن يف الرشق والفصحى بنو رحم(تكمن األطروحة احلجاجية يف مجلة       ُِ
َ َ َ ُ َِ َ َ (

ُنحن يف اجلرح واآلالم إخوان(و ِ ِ َ ُِ ُ وهي كناية عن الوحدة اإلسالمية والتضامن ) َ

وهذا االقرتان بني اللغة والتاريخ إنام هو من باب استنهاض احلس العريب ، األخوي

  .والكناية احلجاجية عالمة سيميائية تدل عىل التكاتف واإلحساس املشرتك ، املشرتك 

 احلديث عن      ومن خالل عقد املقارنة بني الكنايتني نجد أهنام تشرتكان يف

لكنهام تفرتقان يف السياق الكنائي ففي ، الوضع السيايس للبالد العربية واإلسالمية

اخلطاب األول يتحدث السياق الكنائي عن هول سقوط األ�دلس نتيجة ختاذل 

أما السياق الكنائي يف اخلطاب الثاين فيتحدث عن الوحدة العربية ، املسلمني

ن التشتت والفرقة يف اخلطاب الرتاثي  إىل التكاتف واإلسالمية؛ لذا حتول املعنى م

 .واإلحساس املشرتك يف اخلطاب اإلحيائي 

 :ّالثنائیات الضدیة  .٢

  :املقابلة - أ

، جاوز ضدينيت ويتحول الطباق إىل مقابلة عندما،  املقابلة بني األضدادتكثر      

، ويميز بينها، ًينها مجيعاحتى يتب متد املتلقي باحتامالت اخلطاب ومن وظائف املقابلة أهنا

 تضع السامع يف موقع املطلع عىل شتى زوايا الطرح فهي، ثم خيتار ما يوافق قناعته

                                                           

  .١٣٦ :أ�و البقاء الرندي  )١ (

  .٧٠٢ : شوقياتال )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

؛ لذا فهي تدخل ضمن التقنيات احلجاجية التي يعمد إليها املتكلم ) ١(»املعروض عليه 

  .يف خطابه 

  :)٢(ومن أمثلة املقابلة قول البحرتي      

َكأن الليايل أغري - ٩ ِ ُ ّ َت حادثاهتا      بحب الذي نأ�ى ّ ّ ُ ََ ُ َ ِ َوكره الذي هنوى، ْ َ ْ
ِ ُ  

َحب الذي نأ�ى(     البنية احلجاجية تكمن بني مجلتي  ّ َوكره الذي هنوى(و) ُ َ ْ
ِ ُ (

فاجلمع بني هذه املعاين املتضادة خدم حجة ضجر الشاعر وقلقه من تسلط الليايل 

 املقابلة احلجاجية عالمة سيميائية وهذه، وكره من حيب، وإرغامها له يف حب من يكره

  .      تدل عىل التسلط واجلربوت

  :)٣(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

َ       متيت وحتيي من تشاء بلحظها    فمن عاشق حييا ومن عاشق يثوى َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ ََ َ ِ َ َ ِ ُ ِ ُ 

َعاشق حييا(     البنية احلجاجية تكمن بني مجلتي  ْ َ ٍ ِ َعاشق يثوى(و) َ َْ ٍ ِ واجلمع بني ) َ

وهذه املقابلة احلجاجية ، املعاين املتضادة خدم حجة واحدة وهي شدة مجال الفاتنة 

  .  عالمة سيميائية تدل عىل العجز والتسليم

ومن خالل املقارنة بني املقابلتني نجد أهنام تلتقيان يف وقوع الفعل عىل الذات      

، ووقوع احلياة واملوت عىل البارودي، وقوع فعل احلب والكره عىل البحرتي، الشاعرة

وتفرتق املقابلتان يف السياق ففي اخلطاب األول يتحدث عن احلب والكره وهي أشياء 

 اخلطاب الثاين فيتحدث عن املوت واحلياة؛ لذا حتول أما السياق يف، معنوية حمسوسة

املعنى من التسلط واجلربوت يف اخلطاب الرتاثي إىل العجز والتسليم يف اخلطاب 

 .  اإلحيائي

 :الطباق - ب

املطابقة  «و،      الطباق هو اجلمع بني متضادين أو معنيني متقابلني يف امللفوظات

ء الرسالة أو اخلطبةٍ يف جزءاجلمع بني اليشء وضده يف الكالم هي  أو البيت  من أجزا

دو  البياضمثل اجلمع بنيمن بيوت القصيدة؛  » واحلر والربد، والليل والنهار، السوا
ًوهو كاملقابلة يؤدي دورا حجاجيا بارزا . )٤( ً ً.  

                                                           

 .١٥٧ : احلجاج يف اخلطابة النبوية )١ (

 .٣٤٩ :ديوان البحرتي  )٢ (

  .١٩ /١: ديوان البارودي  )٣ (

 .٢٨٣ : الصناعتني )٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  :)١(     ومن أمثلته قول ابن زيدون 

ِ أما هواك فلم نعدل بمنهله     - ٤١ ِ ِِ
َ ْ َْ َ ْ َِّ ْ ََ َ َ ً رشبا َ ْ

َوإن كان يروينا فيظمينا، ِ َِ
ُ َُ َ ِْ ْ َ  

َيروينا وفيظمينا(     البنية احلجاجية تكمن يف مفرديت  َِ
ُ َُ ِ فالشاعر مجع بني هذه ) ْ

وتتجىل ، )ازدياد العطش كلام ازداد الرشب(املعاين املتضادة خدم حجة واحدة أكدت 

لرغم مما يتسبب فيه من حجاجية هذا الطباق يف إثبات التمسك هبوى املحبوبة عىل ا

  . وهذا الطباق احلجاجي عالمة سيميائية تدل عىل ختوم الوجع واالنكسار، عطش

  :)٢(ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

ْ ونابغي كـــأن احلـرش آخــــــــره     متيتنا فيــــــــــــــــــــــه ذكراكم وحتيينا - ٤٧ ُ َ ُ َُ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ َِّ َ َّ َ ِ)٣(  

ْمتيتنا وحتيينا( مفرديت      جيمع شوقي بني ُ َ ُ  وهذا اجلمع بني تلك املعاين املتضادة  ،)ُ

فحجاجية هذا الطباق تتجىل يف إثبات تعلق الشاعر بذكريات املحبوبة عالمة سيميائية 

    .عىل املكابدة والشجن 

     ومن خالل املقارنة بني الطباقني نجد أهنام يلتقيان يف وقوع الفعل عىل الذات 

، ووقوع احلياة واملوت عىل شوقي،  وقوع فعل الظامء واالرتواء عىل ابن زيدونالشاعرة

أما السياق يف ، ويفرتق الطباقان يف السياق ففي اخلطاب األول يتحدث عن فعل اهلوى

اخلطاب الثاين فيتحدث عن فعل الذكرى؛ لذا حتول املعنى من ختوم الوجع واالنكسار 

  .كابدة والشجن يف اخلطاب اإلحيائيإىل معنى امل، يف اخلطاب الرتاثي

  :التمثیل  - ٣ 

وذلك من ،      هو آ�ية من اآلليات احلجاجية التي يلجأ إليها املتكلم يف خطابه

وتعلو قيمة . )٤(خالل عقد الصلة بني صورتني ليتمكن من االحتجاج وبيان حججه 

ًقة املشاهبة دائام وإنام حيث ال يرتبط التمثيل بعال، التمثيل عىل مفهوم املشاهبة املستهلك
ًومن ثم أعترب عامال ، ًيرتبط بتشابه العالقة بني أشياء ما كان هلا أن تكون مرتابطة أ�دا ُ ُ

أو العمل عىل أن تكون ، ًأساسيا يف احلجاج فهو ينطلق من التجربة هبدف افهام فكرة

  .)٥(الستعارة ًجريا عىل مبدأ ا، وذلك بنقلها من جمال إىل جمال مغاير، الفكرة مقبولة

                                                           

  .٣٠٢ : ديوان ابن زيدون )١ (

  .٦٨٢ : شوقيات ال)٢ (

ُوليل أقاسيه بطيء : (لة النابغة مشهورة يف األمثال وهي التي قال فيها ولي، أي ليلة نابغية : نابغي ) ٣ (

 .أي ليل يطول لكثرة اهلموم ، ) الكواكب

 .٤٩٧ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٤ (

  .٩٧ : عندما نتواصل نغري )٥ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

جمموعة من اخلصائص العامة للتمثيل يمكن إمجاهلا فيام ييل ) روبريو(     وحيدد 
)١(:  

ٍيرتكز التمثيل عىل استدعاء صور حتكي أحداثا من أجل نقل أفكار مرجعية  -١ ٍ ً

ٍذات قيمة رمزية  ٍ. 

تقوم العالقة يف التمثيل عىل مماثلة تتحقق بني عنارص أو بنات تنتمي إىل  -٢

 .ت خمتلفة جماال

ُيتجه التمثيل نحو خملية اإلبداع ويتجاوز اللغة وحدود الواقع ويفهم عن  -٣
 .مما يتطلب معاجلة دينامية وإبداعية ، طريق حتريك الذهن

 -وجه الشبه ( األساس يف التمثيل يكمن يف العالقة بني املوضوع واحلامل  -٤

phore ( وتوتر العالقة بينهام.  

ري ال خيلو من مجلة من األفكار واملبادئ واآلراء التي َّ أن اخلطاب الشعبام    و

َّحياول الشاعر إقناع املتلقي هبا فالبد له أن يلجأ يف حماوالته اإلقناعية تلك إىل استعامل 

مجيع الطرق والوسائل واآلليات احلجاجية التي متكنه من حتقيق هدفه والتي من ضمنها 

  .آ�ية التمثيل 

  :)٢(طاب الشعري قول املتنبي       ومن أمثلتها يف اخل

ُ توىل الصبا عني فأخلفت طيبه- ٢٨ َ ِّ َ
ِ َ َْ ََ ْ ِّ َّ ـــا رضين �ا رأ�تك ف  َ َ   ومــــــــــ ُ ُ ََ َّ ََ ُقدهــــــــــــ ُ ْ  

ُ لقد شب يف هذا الزمام ك- ٢٩ َِ َ َّ َ ََّ ْ ُهوله     لديك وشابت عند غريك مردهـَ ُ َ ْ ُ ُْ ُ َ ِ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َ َ َ ُ  

، يف البيت الثاين الكهولة بالشباب والفتوة يف خالفة كافورُ     يمثل املتنبي 

 ويقيس عهد كافور بعهد غريه من ،ًفالكهول يف حسن سرية وعدالة كافور صاروا شبابا

واملتنبي استثمر ، ًاحلكام فيجعل األحداث وصغار السن شيبا من ظلمه وسوء سريته

ّرة مناسبة �ا يريد أن حيتج بهفتخري منه صو، املراحل العمرية يف صناعة هذا التمثيل ُ.  

َ     وقد قاس املتنبي حال حتول الكهول إىل شباب يف عهد كافور بحال حتول 
وهذا القياس حيمل  ،الشباب إىل كهول يف عهد غريه بجامع الوقع والتحول يف الطرفني

حجة وهي ، املتلقي عىل التأ�ر واإلقناع؛ أل�ه ينطلق من فكرة عدالة كافور ورخاء عهده

والتمثيل هنا هو عالمة سيميائية عىل ، أو التشكيك يف مصداقيتها، دامغة ال يمكن ردها

  .االنتقال والتحول 

                                                           

 .٩٧ : عندما نتواصل نغري )١ (

 .٣٠٢ : ديوان املتنبي )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  :)١(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

ً عالم يعيش اَملرء يف الدهر خامال   - ٣٩ َِ َِ ِ ُ َْ ُ َ ْ أ�فرح يف الدنيا بي  َ َ ُ ََ ْ ُّ َ ْ ـــــــــــَ ُّوم يعدـــــــــــــ ُ َ   ُهٍ

َ يرى الضيم يغشاه فيلتذ وق- ٤٠ َ ُ َ ْ َُّ ََ ْ َ ْ َ ََّْ ُعه    ـــــــــــــــــ ُ كذي جرب يلتذ باحلك جلده َ َ َُ َْ ِْ ِّ َ ْ ُّ ٍ َ
ِ َ  

     يمثل البارودي عىل املرء الذي يتلذذ بوقع الظلم عليه باألجرب الذي أصابه 

الظلم بحال ويقيس البارودي حال املرء الذي يتلذذ ب، اجلرب وأصبح يتلذذ بحكه

ويستثمر البارودي املوروث الشعبي يف صناعة هذا ، األجرب الذي يتلذذ باحلك

ّالتمثيل فتخري منه صورة األجرب وهي صورة تتناسب مع ما يريد أن حيتج به ُ.  

بجامع اإلدماء ، َ     وقد قاس البارودي حال املتلذذ بالظلم بحال املتلذذ باحلك

ياس حيمل املتلقي عىل التدبر واالعتبار ومن ثم التأ�ر وهذا  الق، واجلرح يف الطرفني

وهي ، واالقتناع؛ أل�ه ينطلق من فكرة التلذذ باألمل يؤدي إىل التسبب يف إيذاء النفس

والتمثيل هنا هو عالمة ، أو التشكيك يف مصداقيتها، حجة دامغة ال يمكن ردها

  .ذذلسيميائية عىل االستمتاع والت

يف كال اخلطابني نجد أهنام يتشاهبان يف ) التمثيل(ة احلجاجية     وبالنظر إىل اآللي

واملرء يف ، العنرص املمثل به وهو العنرص البرشي الشباب والكهول يف خطاب املتنبي

إال أن ، باإلضافة إىل اعتامد اخلطابني عىل تقنية القياس احلجاجية، خطاب البارودي

والعنرص ، رص البرشي يف خطاب الرتاثياخلطابني خيتلفان يف العنرص املمثل وهو العن

احليواين يف اخلطاب اإلحيائي مما أدى إىل حتول املعنى من االنتقال والتحول يف خطاب 

  .ذذ يف خطاب البارودي لالبوصريي إىل االستمتاع والت

  :)٢(     ويف مثال آخر يقول البوصريي 

َّوالنفس كالطفل إن هتمله شب عىل- ١٨ َُ ِّ    حب الر  ِ ِّ ِضاع وإن تفطمه ينفطمُ َ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ َ ِ  

ّ     نالحظ يف هذا التمثيل أن البوصريي مثل للنفس التي تشيب عىل ما تشب عليه  َّ
ِّبالطفل الذي يشب عىل حب الرضاعة إذا مل يتم فطمه ُ َّ وقد استثمر البوصريي ، َ

  .ّتج به ُاملوروث الشعري يف صناعة هذا التمثيل فتخري منه صورة مناسبة �ا يريد أن حي

َ    وقد قاس البوصريي حال النفس التي ترتك دون حماسبة بحال الطفل الذي 
،  قياس حيمل املتلقي عىل التدبر واالعتبار،بجامع اإلفراط يف الطرفني، يرتك دون فطام

من شب (  واالقتناع؛ أل�ه انطلق من فكرة عامة انعقد عليها إمجاع الناس وهي،والتأ�ر

                                                           

 .١٤٤ /١:  البارودي ديوان) ١ (

  .٢٣٩ :ديوان البوصريي  )٢ (
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

، أو التشكيك يف مصداقيتها، وهي حجة دامغة ال يمكن ردها، )ٍعىل يشء شاب عليه

  .والتمثيل هنا هو عالمة سيميائية عىل االستسالم واخلضوع

  : )١(يقول شوقي 

ٍ والنفس من خريها يف خري عــافية  - ٣٧ ِ ِ
َ ُ َِ َ ِ والنفس من رشها يف مــــــــــــــــــَرتع وخم   َّ َ ُ ََ ِّ َ ِ َّ  

ْ تطغى إذا مكنت- ٣٨ َ ِّ ُ َ ْ َ من لَ ًذة وهوىــــــــِ ََ
ٍ َ   طغي اجلياد إذا عضت ع  َّ ْ َّ َ ِ ِ ِ َ ْ ِىل الشكمـــــــــَ ُ ُّ َ  

ْ     يمثل شوقي عىل طغيان النفوس وسورهتا إلنتهاب ما يقع هلا من اللذائذ  َُ
ها فها يف أ�واب هوا باجلياد إذا عضت عىل شكيمتها عندما تكون يف غاية ، وإرسا

تمد شوقي مادته من الطبيعة يف صناعة هذا التمثيل فتخري منه وقد اس، هيجاهنا وثورهتا

  .ُصورة ناسبة ما يريد أن حيتج به

 ، النتهاب ما يقع هلا من اللذائذ    وقد قاس شوقي حال طغيان النفس وسورهتا

فها يف أ�واب اهلوى بحال اجلياد التي تعض عىل احلديدة املعرتضة يف فمها من  وإرسا

قياس حيمل املتلقي عىل التدبر ،  بجامع االندفاع بني الطرفني،اللجام حال ثورهتا

والتأ�ر واالقتناع؛ أل�ه ينطلق من فكرة مفادها أن اهلوى هو الدافع القوي لكل ، واحلذر

  .والتمثيل هنا هو عالمة سيميائية عىل االنفعال واالضطراب، طغيان

ابني نجد أهنام يتشاهبان يف يف كال اخلط) التمثيل(     وبالنظر إىل اآللية احلجاجية 

باإلضافة إىل اعتامد اخلطابني عىل تقنية القياس ، )النفس(العنرص املمثل به وهو 

، إال أن اخلطابني خيتلفان يف العنرص املمثل وهو الطفل يف اخلطاب الرتاثي، احلجاجية

 واجلياد يف اخلطاب اإلحيائي مما أدى إىل حتول املعنى من االستسالم واخلضوع يف

  .خطاب البوصريي إىل االنفعال واالضطراب يف خطاب شوقي 

إنام تقوم ، ُ     وآ�ية التمثيل هنا ال تقيم عالقة تشابه بني عنرصين اثنني كالتشبيه

، من ناحية) ب(بــــــ ) أ(عالقة : أي أن التشابه فيه بني عالقتني، عىل تشابه يف العالقة

  .بحسب العنارص يف األ�يات) ٢(خرى من ناحية أ) د(بـــــ ) ج(وبني عالقة 

     ويمكن توضيح تشابه العالقات يف اخلطاب الرتاثي بتمثيل النفس بالطفل 

وعىل هذا ال ، الرضاعة) د(و، الطفل) ج(و، اإلمهال) ب(و، هي النفس) أ(حيث 

النفس يف عالقتها بــــــــ ) أ(بل هو حاصل بني ، حيصل التمثيل بني النفس والطفل فحسب

أما يف اخلطاب اإلحيائي متثيل . أي الطفل يف عالقته بالرضاعة) ج(وبني ، اإلمهال) ب(

                                                           

  .٦١٢ : شوقياتال )١ (

 .٥٤٩:  احلجاج يف القرآن الكريم)٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

العض ) د(و، اجلياد ) ج(و، اللذة واهلوى) ب(و، هي النفس) أ(النفس باجلياد حيث 

) أ(بل هو حاصل بني ، ًفالتمثيل أ�ضا ال حيصل بني النفس واجلياد فحسب، عىل اللجام

أي اجلياد يف عالقتها بالعض عىل ) ج(وبني ، اللذة واهلوى) ب (النفس يف عالقتها بــــــ

  .اللجام 

من   العالقة بني الصورتني يف اخلطابني هي عالقة بنيويةإن     وهكذا يمكن القول 

ّونستنتج أن . يف كال اخلطابني) د/ج(والبنية ) ب/أ(السهولة بمكان املطابقة بني البنية 

ى الضمني واملخفي الذي يستدعي الكشف وإماطة حجاجية التمثيل تكمن يف املعن

انطالق املتلقي من عنارص الصورة حيث يكون مضمون هذا التمثيل عادة ، اللثام عنه

أو يف حكم اجلديد مما ال يمكن متثله واستساغته يف سهولة ، معلومة جديدة بالنسبة له

ُم ضمني يسمى ويرس؛ إال من خالل ما ينشأ من عالقات بني عنارص الصورة من مفهو
   .)١()Ø(ُوالذي يرمز له بالرمز ) املحل الشاغر(

                                                           

 .٥٥٦ -٥٥٥ : احلجاج يف القرآن الكريم )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 ) اآلليات شبه املنطقية(الفلسفي احلجاج / ثالثًا 
  :الروابط الحجاجیة   - أ

ُ     تعد الروابط احلجاجية عالمات داللية تتجاوز مضمون اخلطاب الثابت من 

ض القيود الداللية  والتواصل إىل فر،خالل جتاوزها الستعامل نظام اللغة يف اخلطاب

  .  احلجاجية)١(عىل التأويل التداويل يف اخلطابات 

ًقرتح ديكرو مفهوما حجاجيا للروابط واألدوات احلجاجية بي     و ًه بديال وصفً

وذلك من خالل ، الرابط نفسه/ للمفهوم التقليدي هلا والذي يرتكز عىل وصف األداة

وأكد عىل رضورة التمييز بني . بطاالبحث عن القيمة احلجاجية لذلك الرابط يف اخل

 Les(والعوامل احلجاجية ) Les connecteurs( الروابط احلجاجية 

operateurs( ،فكل ، فالرابط احلجاجي يربط بني قولني أو بني حجتني أو أكثر

ملفوظ أو قول له دور حمدد داخل االسرتاتيجية احلجاجية العامة يف اخلطاب 

أما العامل ، ...)بام ، ألن، إذن، السيام، حتى، لكن، بل ( :ومن هذه الروابط، احلجاجي

احلجاجي فهو غري مرتبط باملتغري احلجاجي أي ال يربط بني احلجة والنتيجة؛ إنام حيرص 

وجل ، إال ، كاد ،ربام : (ومن هذه العوامل، اإلمكانية احلجاجية التي تكون لقول ما

  .)٢() أدوات القرص

  :)٣(�امط عديدة من الروابط منها ّ     وميز أ�و بكر بني أ

والروابط املدرجة ). ألن، مع، لكن، بل، حتى( :الروابط املدرجة للحجج منها -١

  ).وبالتايل، هلذا، إذن: (للنتائج منها

  ).السيام، لكن، بل، حتى:(ًالروابط التي تدرج حججا قوية مثل -٢

وروابط التساوق ). مع ذلك، لكن، بل:(روابط التعارض احلجاجي مثل -٣

  ).السيام ، حتى:(احلجاجي مثل

ً    وقد قدم عبد القاهر اجلرجاين تصورا خاصا بخصوص توظيف هذه الروابط  ً ّ

ًتوظيفا حجاجيا حيث  إال أهنا ،  يف احلروف التي تشرتك يف معنى إىل النظر الناظموجهً

 جييء بام يف كأن،  خاص معنىًنفرد بخصوصية يف ذلك املعنى فيضع كال من ذلك يفت

ضع لكن موضع يو، ضع الواو موضع الفاءي و، وبال إذا أراد نفي االستقبال،احلالنفي 

                                                           

 .٨٢ : عندما نتواصل نغري )١ (

 .٢٧-٢٦ : اللغة واحلجاج )٢ (

  .٣٠ : اللغة واحلجاج )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ودورها يف عملية اإلقناع ، لروابطلتلك تصور البعد احلجاجي ال  هذايعكسو، )١( بل

  .والتأ�ري 

  :شعري ما ييل ال     ومن أمثلة الروابط احلجاجية يف اخلطاب 

 :حتى  -١

ّ     تعد من أدوات السلم احلجاج ًي حيث تؤدي حتى دورا هاما يف الربط بني ُ ً
ًتوخيا لنجاعة ، )٢(وحدتني أو مقولتني أو أكثر يف إطار اسرتاتيجية قولية واحدة 

ولسلمية معانيها ،  احلجاجيةويتمثل هذا الدور يف ترتيب منزلة العنارص. اخلطاب

عىل أن يراعي ، يةالتي تعني انتهاء الغا) ّحتى اجلارة(وأول استعامالهتا ، واستعامالهتا

... ًأن يكون ظاهرا : األول « :وهي ، )٣(املرسل حتقق رشوط جمرورها يف الرتكيب 

ٍأن يكون آخر جزء:والثاين ... وأختلف يف املجرور بعدها ... ٍأو مالقي آخر جزء ، ِ

  .)٤(»النتهاء العمل به أو عنده ، فذهب أكثر املتأخرين إىل أ�ه داخل فيام قبلها

) حتى(وللمعطوف بـ، )حتى العاطفة(ُين استعامالهتا فهو ما يعرف بــــ     أما ثا

أن يكون غاية �ا قبلها يف : والثاين، األول أن يكون بعض ما قبلها أو كبعضه: رشطان

  .)٥(والنقص يشمل الضعف والتحقري، والزيادة تشمل القوة والتعظيم، زيادة

ّ     ويقر ديكرو وأ�سكومرب بأن  بط ينبغي أن احلجج املر« ُ بوطة بواسطة هذا الرا

واحلجة التي ترد بعد هذا ، ّأي أهنا ختدم نتيجة واحدة ، تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة

لذلك فإن القول املشتمل عىل األداة حتى ال يقبل اإلبطال ، الرابط تكون هي األقوى

  .ومن هنا ينبع دورها احلجاجي، )٦(»والتعارض احلجاجي 

  :)٧( متام قول أيب، ) حتى(حجاجية       ومن أمثلة 

                                                           

مطبعـــة : القـــاهرة، حممـــود حممـــد شـــاكر: يـــهقـــرأه وعلـــق عل. دالئـــل اإلعجـــاز. عبـــد القـــاهر، اجلرجــاين)١(

  .١٩٩٢، ٣:ط،املدين

: ٦٥-٦٤. 

 .٣٠ : اللغة واحلجاج )٢ (

 .٥١٧ : اسرتاتيجيات اخلطاب )٣ (

فخر الدين قباوه وحممد نديم : حتقيق  . اجلنى الداين يف حروف املعاين. احلسن بن قاسم ، املرادي ) ٤ (

 .٥٤٥-٥٤٣: ص، ١٤١٣، ١:ط ، دار الكتب العلمية : بريوت ، فاضل 

 . ٥٤٨-٥٤٧ : اجلنى الداين يف حروف املعاين )٥ (

 .٧٣ : اللغة واحلجاج )٦ (

  .٦٤-٦٣ : متام ديون أيب) ٧ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ْ أجبته مع- ٤٨ ُ ْ َُ َ ًلنا بالسيـــــــــــــــف منصـلتا   ــــــــــَ ِ ِ
َ ْْ ًُ َّ

َّولــــــــــو أجبت بغري السي  ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ََ َْ ِف مل جتبــــــــــــــــــــــ ِ ُ
ْ َ

ِ  

ً حتى تركت عمود الرشك منعفرا- ٤٩ ُ َ
ِ ِ

َ َ َْ ْ ِّ َ َ ْ ِم تعرج علـــــــــــى األوتاد والطنبَ  ولـــــــــــ   َّ ُ ُّ َ ْ ْ َ
ِ َ َُ َ ِّ  

 اخلليفة وإجابته للثغور اإلسالمية التي نجده     يمتدح الشاعر يف هذين البيتني 

َأ�يحت ومتكن العدو منها حيث ساق احلجة األوىل والتي تتمثل يف إجابة اخلليفة لنداء  ُ

ثم يسوق الشاعر ، غريه يف هذا املوقفالثغور اإلسالمية بالسيف الذي ال تنفع اإلجابة ب

احلجة الثانية املتمثلة يف أن اخلليفة قصد عمود الكفر ) حتى(بعد الرابط احلجاجي 

وهذه احلجج تفيض إىل نتيجة واحدة ، ُوقصبته وهي مدينة عمورية دون سائر القرى

ف اخلليفة عن التمتع بملذات احلياة وسعيه إىل حترير الثغور التي  ُاستبيحت وهي انرصا ُ

  .وهذه النتيجة هي العالمة السيميائية يف خطاب أيب متام، من قبل العدو

  : )١() البسيط(    ويف مقابل ذلك يقول شوقي من 

ٍ تذكر األرض ما مل تنس من زبد- ٦٥ ِ
َ َ ََ ْ َ َُ َ ُ ِّ ِ    كاملسك من جنبات السكب منسكب َ ِِ ِ ِ ِ

َ ُ َّ ْْ َ َ
ِ َ  

ِ حتى تعاىل أذان الفتـــــــح- ٦٦ َ ُ َ َ َ ّ ْ فاتأدت    َ َ َ َّ َميش املجيل إذا استوىل ع  َ َِّ ِ َ ُ َ ِىل القصبـــــــــــــَ َ َ َ  

؛ )حتى(     يسري شوقي يف خطابه عىل هنج أيب متام يف استخدام الرابط احلجاجي 

ليستعرض حججه يف هذين البيتني حيث ساق حجته األوىل التي تتمثل يف تذكري 

ثم يسوق ، ٍبد الذي كأ�ه مسك منسكباملمدوح ألرض أزمري بنشوة النرص والز

احلجة الثانية املتمثلة يف أن فتح مدينة أزمري يف ) حتى(الشاعر بعد الرابط احلجاجي 

وهذه احلجج تفيض إىل ، تركيا تعاىل فكأن هذا الفتح يميش ميش من حاز قصب السبق

ئية يف وهذه النتيجة هي العالمة السيميا،  أزمريةنتيجة واحدة وهي عظمة فتح مدين

  . خطاب شوقي

يف كال اخلطابني نجد أهنام يتشاهبان يف ) حتى(     وبالنظر إىل الرابط احلجاجي 

ُالتقنية احلجاجية وهي تقنية االستدالل من خالل ترتيب العنارص ترتيبا يفيض إىل  ً
كام يتشاهبان يف العنرص املحتج له وهو العنرص البرشي املعتصم باهللا يف ، اإلقناع

باإلضافة إىل اعتامد ، والقائد الرتكي أ�اتورك يف خطاب شوقي،  متامخطاب أيب

) حتى(إال أن اخلطابني خيتلفان يف احلجة بعد الرابط، اخلطابني عىل تقنية التأ�ري واإلقناع

أما احلجة بعد ، ًفاحلجة يف اخلطاب الرتاثي تتمثل يف ترك اخلليفة لعمود الرشك منعفرا

مما أدى إىل حتول املعنى ، ي تتمثل يف علو الفتح يف األرجاءالرابط يف اخلطاب اإلحيائ

                                                           

  .١٦٤ : شوقياتال )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

من التمتع بملذات احلياة والسعيه إىل حترير الثغور يف خطاب أيب متام إىل عظمة الفتح 

  .وتعاليه يف خطاب شوقي

  :)١(     ويف مثال آخر يقول عنرتة 

ْ حالت رماح بني بغيض دونكم   - ٨١ َُ َ ٍ ِ ِ
َ َ ُ َِ ِوزوت جواين  ْ َ َ َْ ِ احلرب من مل جيرمَ ِ ْ َ ُْ ْ َ ْ ِ َ  

َ ولقد كررت املهر يدم- ٨٢ َ َْ ْ َُ ُ ُى نحره   ـــــــــــَ ِحتى اتقتني اخليــــــــــــل بابني حذيم  ُ ْ ِ
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َّ  

يف حواره مع عبلة؛ من أجل إقناعها ) حتى(الرابط احلجاجي  يستخدم عنرتة     

ّة تتمثل يف أن احلرب بني عبس وقد جاء ليدرج حجة قوي، بأسباب عدم  زيارته هلا

 ويصور ،فالشاعر يسوق احلجة تلوى األخرى، وذبيان هي التي حالت دون زيارهتا

ره عىل قتال األعداء،مدى شجاعته ّ وكر حصانه الذي دمي صدره من اجلراح، وإرصا ُّ ،

حتى وتتمثل يف حماولة /واحلجة األقوى هي التي جاءت بعد الرابط احلجاجي

وهذه احلجج تفيض إىل ، تقاء الشاعر بجعل ابني حذيم بينهم وبينهأصحاب اخليل ا

نتيجة واحدة هي شدة بأس وبسالة الشاعر يف احلرب وهي العالمة السيميائية يف 

  .   اخلطاب

  :)٢(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

ٍ أختال طورا فــــــــــــــوق ذروة منرب   - ١٧ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ ًَ َ َْ ْ ُ َ ْ ُّ وأكر   َ ُ َ ِطــــــــورا فوق هند شيظمَ َ َ َ َْ ْ َْ ٍ
ْ َ ً  

ْ حتى ربأت من اَملع- ١٨ َ َ
ِ ُ ْ َ َ ََّ ًايل هضبةـــــــــــ َ ْ َ ِ    شمـــــــــــــاء تزلق أمخص املتسنم  ِ ِّْ َ َُ َ ََّ ُُ ْ َ َ ِ ْ َ  

من خطاب عنرتة؛ ليقنع املتلقي ) حتى(يستعري البارودي نفس الرابط احلجاجي    

وتارة أخرى جتده يكر عىل ،  تارة خيتال فوق ذروة منربفهو، ًأ�ضا بشجاعته وفروسيته

حتى وتتمثل يف ارتقاء /واحلجة األقوى هي التي جاءت بعد الرابط احلجاجي، عدوه

وهذه احلجج تفيض إىل نتيجة واحدة هي ، الشاعر واعتالئه عىل قمة الرفعة والرشف

    .   سعي الشاعر إىل اعتالء قمم املجد والرفعة

يف كال اخلطابني نجد أهنام ) حتى(ل املقارنة بني الرابط احلجاجي      ومن خال

ًيتشاهبان يف التقنية احلجاجية وهي تقنية االستدالل من خالل ترتيب العنارص ترتيبا 
الذات /املحتج له وهو العنرص البرشي كام يتشاهبان يف العنرص، ُيفيض إىل اإلقناع

 خيتلفان يف السياق ففي اخلطاب الرتاثي كان إال أن اخلطابني، الشاعرة يف كال اخلطابني

أما ، السياق يتحدث عن الذات الشاعرة وحماولتها لزيارة املحبوبة وصد األعداء عنها

                                                           

 .٢٢١ -٢٢٠ :عنرتة ديوان ) ١ (

  .٥٨٧ /٣:   الباروديديوان) ٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث عن اختيال الذات الشاعرة فوق املنابر 

 يف خطاب مما أدى إىل حتول املعنى من شدة بأس وبسالة الشاعر يف احلرب، واحلروب

 .عنرتة إىل اعتالء قمم املجد والرفعة يف خطاب البارودي

 :لكن  -٢

     هو حرف مشبه بالفعل يفيد االستدراك يتجاوز الدائرة النحوية الضيقة؛ ليقيم 

وهذه الوظيفة احلجاجية مرتبطة بوضعية السياق ، عالقة حجاجية بني املتكلم واملتلقي

طالية التي تعرب عن معنى التعارض والتنايف بني فقد تستعمل للحجاجية اإلب، التخاطبي

   .)١(واإلجياب بالنفي ، أي يستدرك هبا للنفي باإلجياب، ما قبلها وما بعدها

  :)٢(     ومن أمثلتها قول الرشيف الريض 

َأخذنا عليهم بالصوارم والقنا   - ٥٦ َ َْ َ َ ِْ َِ ْ ِ َ َ ُوراعي نجوم الليل حريان مغرب  َ ُ َِ ُ َُ َ ِ ّ ِ ُ  

ً أمرا ثابتا عقفلو كان- ٥٧ ُ    ولكنه األمــــــــــــــــــر ال لوا لهـــــــــــــــــــً ْ ُ َّ ِ ُذي ال جيربــــــــــــــَ َّ َ ُ  

     ترد لكن هنا بصورة حجاجية حيث يبدو التعارض احلجاجي بني ما تقدم 

ان لو ك(فالشطر األول من البيت الثاين يتضمن حجة ختدم من قبيل ، الرابط وما تاله

ًأمرا ثابتا عقلوا له ُاألمــر الذي ال جيرب(والشطر الثاين من البيت ، )ً َّ ُ َْ يتضمن حجة ختدم ) ُ

وبام أن احلجة الثانية أقوى من احلجة األوىل فإهنا ، )األمر صعب(ٌنتيجة من نمط 

وهي عالمة سيميائية تدل عىل غياب ، )ن -ال(ستوجه القول بمجمله نحو النتيجة 

  .ر احلربالتجربة لألمو

     ويستعري البارودي نفس الرابط احلجاجي من خطاب الرشيف الريض؛ 

  :)٣(ليدحض ويناقض احلجة األوىل يف البيت الذي يقول فيه 

ُولو علم اإلنسان مـــــــــــا فيه نفعه    - ٤٩ ُ ْْ َُ ِ ِ ِ َ
ِ َ َأل�رص ما يأيت ومـ َ ِ ْ َ َ َ ُـا يتجنـــــبــــــــــــَ َ ََّ َ  

َّ ولكنها - ٥٠ َ ِاألقدار جتري بحكمها  َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُعلينا وأمر الغيب رس حمجب   ْ َّ ْ َ َْ ُ ٌَّ
ِ ِ َ ْ َُ ْ َ  

ّ     يالحظ املتلقي أن البارودي استعار الرابط احلجاجي  ُ؛ ليعقب )لكن(ُ
َلو علم (ويستدرك احلجة األوىل يف الشطر البيت األول وهي حجة ختدم من قبيل 

ِ َ

َاإلنسان مـا فيه نفعه أل�رص َ َ ُ ُ ْ َُ ِ ِ ُ ما يأيت ومـا يتجنبِ َ َ ََّ َ َ ِ ِاألقدار جتري بحكمها (والبيت الثاين ، )ْ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ

ُعلينا وأمر الغيب رس حمجب َّ ْ َ َْ ُ ٌَّ
ِ ِ َ ْ َُ ْ ) األقدار حمجوبة(يتضمن حجة ختدم نتيجة من نمط ) َ

                                                           

 .٦٠ : احلجاج يف اللغة )١ (

 .٨٨  :الرشيف الريض ديوان )٢ (

  .١/٤٤: ديوان البارودي  )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

فإهنا ستوجه  وبام أن احلجة الثانية أقوى من احلجة األوىل، )األقدار ال يعلمها إال اهللا(أو

ّوهذه عالمة سيميائية تدل عىل أن القدر هو ، )ن-ال(ل بمجمله نحو النتيجة القو

  .العائق بني الشاعر وبني ما يطمح إليه

يف كال اخلطابني نجد أهنام ) لكن(      ومن خالل املقارنة بني الرابط احلجاجي 

ن يف العنرص كام يتشاهبا، يتشاهبان يف التقنية احلجاجية وهي تقنية التأ�ري من أجل اإلقناع

واملرء يف خطاب ، العدو يف خطاب الرشيف الريض) العنرص البرشي(املحتج له وهو 

إال أن اخلطابني خيتلفان يف السياق ففي اخلطاب الرتاثي كان السياق يتحدث ، البارودي

أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث عن املرء يف حياته ، عن العدو يف حالة احلرب

ا أدى إىل حتول املعنى من غياب التجربة لألمور احلرب يف خطاب عنرتة إىل مم، الطبيعية

  .إعاقة القدر لطموحات املرء يف خطاب البارودي 

  :)١(يقول أ�و نواس ) لكن(     ويف مثال آخر لرابط التعارض احلجاجي 

ِ فتى يشرتي حسن الثناء بمـــــــــــــــاله - ١٥ ِ ِ
َ ُْ َ ْ َّويعلم أن ال،   ً ُ َ ْ َ ُدائـــــــــــــــــــــــــــرات تدورَ َُ َ ِّ ِ  

ُ فام جـــــــــــــازه جود - ١٦ ُ ُ َوال حل دونه ، ََ ّ ُولكن يصري اجلــــود حيث يصري،   َ ُُ ُ َ ْ  

صفة اجلود مل (ّجاء يف البيت الثاين بعد نفي حيث إن ) لكن(     الرابط احلجاجي 

صفة (األوىل واحلجة الثانية هي أن وهذه هي احلجة ) تتجاوز املمدوح ومل حتل دونه

بمعنى أن النتيجة احلجاجية هي ، )اجلود توجد يف املكان الذي يكون فيه املمدوح

وهي عالمة سيميائية تدل عىل املالزمة ، مالزمة صفة اجلود للممدوح يف حله وترحاله

  . والتبعية

  :)٢( فيقول ،    وبالنظر إىل خطاب البارودي نجده يستعري نفس الرابط احلجاجي

ٌوما كل من خاف العيـــــــــون يراعة   - ٦ ََ َ ََ ُ ُ ْ َْ َُّ َ ُ وال كل من خـــــاض احلتوف جسور   ُ ُ ََ َْ ُ ُ ْ ََ ُّ ُ َ  

ٌكن ألحكام اهلــــــــــــــــــــوى جربية  ـــــــََول- ٧ َّْ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ َ تبوخ هل   ِ َ ُ ُ ْا األ�فـَاس وهــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ ُ ُــــي تفورْ َُ َ  

ٌيف البيت الثاين أحدث تعارض حجاجي بني ما تقدمه ) لكن(الرابط احلجاجي       

ومفادها أ�ه ليس كل من خاف من العيون احلسان وما فيها ، من حجة يف البيت األول

ٌوليس كل من خاض املوت واهلالك هو إنسان ، ٌمن سحر ومجال هو إنسان جبان

 يف البيت الثاين التي مفادها شدة وعظمة وجربوت أحكام وبني احلجة الثانية، شجاع

                                                           

  .٢١٠ : نواس ديوان أيب )١ (

  .٢٠-٢/١٩ : ديوان البارودي )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

وهذه احلجة أقوى من ، اهلوى التي تسكن هلا أ�فاس اخللق يف شدة اضطراهبا وفوراهنا

  .وهي عالمة سيميائية تدل عىل االنفعال واالضطراب، سابقتها

ام يف كال اخلطابني  نجد أهن) لكن(     ومن خالل املقارنة بني الرابط احلجاجي 

كام يتشاهبان يف العنرص ، يتشاهبان يف التقنية احلجاجية وهي تقنية التأ�ري من أجل اإلقناع

واملرء يف خطاب ، اخلليفة يف خطاب أيب نواس) العنرص البرشي(املحتج له وهو 

إال أن اخلطابني خيتلفان يف السياق ففي اخلطاب الرتاثي كان السياق يتحدث ، البارودي

 أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث عن انفعاالت احلب عىل ،عن كرم املمدوح

 مما أدى إىل حتول املعنى من املالزمة يف خطاب أيب نواس إىل االنفعال ؛اإلنسان

  .واالضطراب يف خطاب البارودي 

  : )١( يقول أ�و فراس احلمداين إذ) لكن(     ومثال آخر لنفس الرابط احلجاجي 

ُ أرست وما صحبي- ٣٨ ِ ُوال ربه غمر، ٌ وال فريس مــــــــــــهر     ، لدى الوغى ، ٍ بعزل ُ َُ َ  

َّ ولكن إذا حــــــــــــــــــــــم القض- ٣٩ ْ ٍاء عىل أمرىء   ــــــــــــــــــَ
ِ فلـــــــــــــــيس له بر يقيه    ُ

ٌّ ُ   ُحرـــــــــــــوال ب، َ

َّاألوىل يف البيت األول ومفادها بأن يربط بني احلجة ) لكن(الرابط احلجاجي      

أو أل�ه ليس بفارس وأن ، الشاعر مل يقع يف األرس ألن أصحابه ال يمتلكون السالح

وبني احلجة الثانية وهي أن القدر إذا نزل عىل ، فرسه مل تتعود عىل خوض املعارك

أقوى من وهذه احلجة ،  حيميه ويقيه ال يف الرب وال يف البحرءاإلنسان فليس هناك يش

  .وهي عالمة سيميائية تدل عىل اليأس واالستسالم للظروف، سابقتها

  :)٢(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

ُ فال حتسبن اَملرء فيها بخالد     ولكنه يســـــــــــــــــعى وغايته العمر- ٢٥ ْ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َْ َُ َ َّ ِ ٍ ِ َِ ِ ْ ْ َ َ َ  

ٍة األوىل ومفادها بأن املرء ليس بخالد يقع بني احلج) لكن(     الرابط احلجاجي  َّ

َّوبني احلجة الثانية ومفادها بأن اإلنسان يسعى يف هذه احلياة وغايته ، يف هذه احلياة الدنيا

وهي ، وهذه احلجة أقوى من احلجة األوىل التي جاءت قبل الرابط، فيها طول العمر

  .عالمة سيميائية تدل عىل طول األمل يف احلياة

يف كال اخلطابني نجد أهنام ) لكن(خالل املقارنة بني الرابط احلجاجي      ومن 

كام يتشاهبان يف العنرص ، يتشاهبان يف التقنية احلجاجية وهي تقنية التأ�ري من أجل اإلقناع

واملرء ، الذات الشاعرة يف خطاب أيب فراس احلمداين) العنرص البرشي(املحتج له وهو 

                                                           

 .١١٤ :ديوان أ�و فراس احلمداين  )١ (

  .٢/٤٦:  ديوان البارودي )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

طابني خيتلفان يف السياق ففي اخلطاب الرتاثي كان إال أن اخل، يف خطاب البارودي

أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث ، السياق يتحدث عن وقائع احلرب واألرس

مما أدى إىل حتول املعنى من اليأس واالستسالم يف خطاب أيب ، عن السعي يف احلياة

 .فراس إىل طول األمل يف احلياة يف خطاب البارودي

 :لیس  -٣

ُن أدوات السلم احلجاجي فبواسطتها يصنف املتكلم حججه إىل أكثر من م      ّ

 .)١(أقوامها هو ما بعد ليس ،  إىل أكثر من قوةَّمن ثمو، مستوى

  :)٢(     يقول أ�و متام 

َأ�ن الرواية بل أ�ن النجوم وما  - ٤ ُ َِّ ُ َ َ َ ُّْ َ َْ َ ِ صـــــــــــاغوه من زخرف فيها ومن كذب   ُ ِ ٍ َِ ْ ْ ُ َُ ْ ُ ُ  

َرصا وأحــــــــــــــــــََخت- ٥ ًَ ًــــــاديثا ملفقة   ــــــــــــــــــــُّ َ َّ ًَ ُ
َ ليست بنبع إذا عـــــــــــــــــــــدت وال غ  ِ ْ ُ َّْ ٍ ْ َْ ِ َ ِربـــــــــــــــــَ َ 

ٍليست بنبع( :احلجة يف هذا البيت تكمن يف قوله      ْ َْ ِ ْ َ فهذه االفرتاءات واالدعاءات ) َ

وهذه احلجة عالمة ، ية وال ضعيفة إنام هي معدومة ليس عندها خري وال رشليست بقو

  .سيميائية تدل عىل العدم

  :)٣(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

ِ للرتك ساعات صرب يــــوم نكبتهم      كتبن فـــي صحف األخالق بالذهب- ٢٣ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ َ َ َُ َ َ ٍ ُ ُ  

َ مغارم وضحايا ما صــــــــــــرخ- ٢٤ َ ٌ ََ َن والََ َ ـــــــــــدن بالك  َ َ    كدرن باَملن أو أفســــ ِ َ َِ
ِّ ِّ ِذبـــــــــــُ ِ  

َ بالفعل واأل�ر اَملــــــــــحمود تع- ٢٥ ِ ِِ َ َ َ ـــــــــــــــــم وال لق ُرفهاــِ َ     ولست تعرفها باســــــــــ ٍ َُ ََ   ِبـــــــــَ

ُولست تعرف (احلجة يف هذا البيت تكمن يف      َ َ ُفساعات صرب األ�راك عرفت ) هاَ

وهذه احلجة عالمة سيميائية ، وليس بأسامئهم أو القاهبم، بأفعاهلم وأ�رهم املحمود

  .تدل عىل التفرد والتميز 

يف كال اخلطابني نجد أهنام ) ليس(     ومن خالل املقارنة بني الرابط احلجاجي 

كام يتشاهبان يف العنرص ، جل اإلقناعيتشاهبان يف التقنية احلجاجية وهي تقنية التأ�ري من أ

وساعات الصرب يف خطاب ، الرواية يف خطاب أيب متام) اليشء املعنوي(املحتج به وهو 

إال أن اخلطابني خيتلفان يف السياق ففي اخلطاب الرتاثي كان السياق يتحدث ، شوقي

 أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي فيتحدث صرب، عن ادعاءات وروايات املنجمني

                                                           

 .٥٢٠ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (

 .٤٢ : م متاديوان أيب )٢ (

 .١٦٣ : شوقياتال )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

مما أدى إىل حتول املعنى من العدم يف خطاب أيب متام إىل التميز والتفرد ، وحتمل األ�راك

  .يف خطاب شوقي

  : )١(       ويف مثال آخر للنفي بليس يقول عنرتة 

ِ فشككت بالرمح الطويل ثيابه    ليس الكريم عىل القنا بمحرم- ٥٦ َّ ُ ُ ْ َُّ َ ْ ُ َِ َ َّ َْ ْ َِ َ َ
ِ ِ ِ ُ َ  

ِليس الكريم عىل القنا بمحرم (لبيت تكمن يفاحلجة يف هذا ا      َّ ُ َُ ِ َ ْ ْ َِ فالكريم يف القتل ، )َ

وهذه حجة قوية تصب يف صالح الشاعر الذي يمتدح ويفخر ، ليس حمرم عىل السيوف

وهذه احلجة عالمة سيميائية تدل عىل عدم التعارض بني ، فهو كريم حتى يف القتل

  .الكرم والقتل

  :)٢(لبارودي      ويف مقابل ذلك يقول ا

ْفأ�ا ابن نفيس إن فخرت وإن أكن   - ٣١ َ ُُ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َ َْ ِألغر من سلف األكـــــــــــــــــارم أ�تمي  َ ِ َِ ْ َ ِ ِ َ َ َ َّْ َ  

ٍوالفـــــــــــــــخر باآلبـــــــــــــــــــــاء ليس بنافع   - ٣٢ ِ َ ِ َِ ْ ََ ِْ
َ ُ َإن كانت األ�ناء خــــــــــــــــــور ا  ْ ُُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِألعظمِ ُ ْ  

ٍوالفخر باآلبـــاء ليس بنافع (     احلجة يف هذا البيت تكمن يف ِ َ ِ َِ ْ ََ ِْ
َ ُ فالشاعر يفخر ، ) ْ

ويؤكد عىل أن الفخر باأل�اء ليس بنافع إذا ، بنفسه ال بآ�ائه وإن كانوا من الغر األكارم

وهذه حجة قوية تصب يف صالح الشاعر الذي يكتفي بفخره ، ًكان األ�ناء ضعافا

وهذه احلجة عالمة سيميائية تدل عىل التعارض بني االفتخار باأل�اء وضعف ، فسهبن

  .نفس املفتخر

يف كال اخلطابني نجد أهنام ) ليس(     ومن خالل املقارنة بني الرابط احلجاجي 

كام يتشاهبان يف العنرص ، يتشاهبان يف التقنية احلجاجية وهي تقنية التأ�ري من أجل اإلقناع

إال أن اخلطابني خيتلفان يف السياق ففي اخلطاب الرتاثي ، وهو الفخر بالذاتاملحتج به 

أما السياق يف اخلطاب اإلحيائي ، كان السياق يتحدث عن عدم حرمة القتل عىل الكريم

مما أدى إىل حتول املعنى من عدم ، فيتحدث عن عدم افتخار اإلنسان الضغيف بأ�ائه

ب الرتاثي إىل التعارض بني الفخر باأل�اء عارض بني الكرم والقتل يف اخلطاتال

  .والضعف يف خطاب شوقي

 :أسلوب القصر -ب

يدخل أسلوب القرص ضمن أدوات السلم احلجاجي والسبب يف ذلك هو أن      

ًهذه األدوات تأيت إثباتا �ا يذكر بعدها ونفيا �ا سواها  ُ ؛ لذا يلجأ املتكلم إىل )١(ً

                                                           

 .٢١٠ :ديوان عنرتة  )١ (

 .٤٩٨-٣/٤٩٧ :ديوان البارودي  )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 -إال(وأشهر أدوات القرص . لالحتجاج عن ما يريداستعامل هذه األدوات يف خطابه 

وسنمثل عىل األداة األوىل لكثرة ورودها يف خطاب شعر املعارضات دون ، ) ما- إنام 

 .األدوات األخرى

 ) :إال(األداة  -١

  :)٢(يقول أ�و فراس احلمداين 

ٌوما هذه األ�ام إال صحائف    ألحــــــــــرفها    - ٧   َ َ َُ ََّ ِ ِ
  ُها برشِّمن كف كاتب، َ

حججه إىل أكثر من ) إال(ُ     يصنف أ�و فراس احلمداين بواسطة أداة القرص 

وأقوها يف هذا البيت هو ما جاء بعد األداة حيث ، ّ إىل أكثرمن قوةَّمن ثمو، مستوى

وهذه حجة قوية له عىل أن األ�ام جمرد شاهد ، قرص الشاعر األ�ام عىل كوهنا صحائف

  .العالمة السيميائيةي وهذه ه ،يرصد أفعال البرش

  :)٣(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

ُوما هذه األ�ــــــــــام إال منـــــــــــازل    حيل هبــــــــــــــــــــا سفر ويرتكها سفر- ٢٤ َ ٌ َ َ ُ َْ ُْ ُ ْ َ َ َ ِ ُّ ٌُ َ ِ َ َّ ِ َّ ِ ِ
َ  

ُ    أ�ضا يصنف البارودي من خالل أداة القرص  توى حججه إىل أكثر من مس) إال(ً

وأقوى حججه يف هذا البيت هو ما جاء بعد األداة حيث قرص الشاعر ، ّوأكثر من قوة

، وهذه حجة قوية له عىل أن األ�ام جمرد حمطة عبور يف احلياة، األ�ام عىل كوهنا منازل

  .وهذه هي العالمة السيميائية

 واملحتج له ّ اخلطابني نجد أهنام يتشاهبان يف العنرص املقصور عليهإىل     وبالنظر 

إال أن االختالف ، )إال(كام يشرتكان يف نفس الرابط احلجاجي ، األ�ام(وهو مفردة 

وهو يشء ) صحائف(بينهام يكمن يف نوع املقصور فاملقصور يف اخلطاب الرتاثي هو 

وهي يشء غري حمسوس؛ لذا ) منازل(أما املقصور يف اخلطاب اإلحيائي هو ، حمسوس

لتسجيل يف اخلطاب األول إىل العبور واالنتقال يف اخلطاب حتول املعنى من الرصد وا

  .الثاين

  :)٤(ويف مثال آخر يقول ابن زيدون      

ّكانت له الشمس ظئرا يف أكلته - ٢٧ ِ ً ِبــــــــــل ما جتىل هلا إال أحايينا،     ُ ّ ّ َ َ ْ َ  

                                                                                                                                           

 .٥٢٠ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (

 .١١٢ :  احلمداين أيب فراسديوان )٢ (

 .٤٦ /٢ :ديوان البارودي  )٣ (

  .٣٠٠ :ديوان ابن زيدون  )٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 ،ّحججه إىل أكثر مستوى وقوة) إال(ُ     يصنف ابن زيدون بواسطة أداة القرص 

حيث قرص الشاعر ظهور حمبوبته ، وأقوى حججه يف هذا البيت هو ما جاء بعد األداة

وهذه حجة قوية له عىل رفاهية حمبوبته وهي العالمة ، للشمس عىل بعض األحيان

  .السيميائية 

  :)١(       ويف مقابل ذلك يقول شوقي 

َ لو غاب كل عزيـــــــــــــــــــز عنه غيبتنا      - ٨٢ ْ ََ َمل يأ�ه الشــوق إال من نواحيناَُّ ِ ِ َِّ ُ ْ ََّ َ  

ًيصنف شوقي أ�ضا بواسطة أداة القرص        حججه يف هذا البيت إىل أكثر ) إال(ُ

، فقرص الشاعر الشوق عىل نفسه، حيث جاءت حجته القوية بعد األداة، ّمستوى وقوة

  . السيميائية وهذه احلجة القوية املتمثلة يف إخالصه وحبه الشديد لوطنه هي العالمة

ّ اخلطابني نجد أهنام يتشاهبان يف العنرص املقصور عليه واملحتج له إىل     وبالنظر 
والذات الشاعرة يف خطاب ، املحبوبة يف خطاب ابن زيدون، )العنرص البرشي(وهو 

إال أن االختالف بينهام يكمن يف ، )إال(كام يشرتكان يف نفس الرابط احلجاجي ، شوقي

أما املقصور يف اخلطاب ، )أحايينا(فاملقصور يف اخلطاب الرتاثي هو الزمن نوع املقصور 

؛ لذا حتول املعنى من الرفاهية والدالل يف اخلطاب األول )نواحينا(اإلحيائي هو املكان 

  .إىل اإلخالص واحلب الشديد يف اخلطاب الثاين

 :التوكید -ت

ُ     يعد التوكيد من اآلليات شبه املنطقية التي جت سد السلم احلجاجي بأدواته ُ

ًرتتب درجاته لغويا عند إنتاج اخلطاب اخلربي يف ثالث درجات توآ�ياته اللغوية حيث 
  :)٢(كام يصنفها السكاكي ، ً طبقا لثالث سياقات؛من التوكيد

 .اخلرب االبتدائي  -١

 .اخلرب الطلبي  -٢

 .اخلرب اإلنكاري  -٣

 من أ�واع التوكيد؛ ألن املرسل ٍ   فاملرسل ال يستعمل يف اخلرب االبتدائي أي نوع

َّإذ يكفي لذلك ما يعلمه من أن املرسل واثق من ، إليه خايل الذهن من أي حكم سابق

                                                           

  .٦٨٤ : شوقياتال )١ (

 .٥١ : مفتاح العلوم )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ُفاملتكلم ال يلجأ إىل أدوات التوكيد إال إذا كان املخاطب يف حالة من ، )١(صدق خطابه  َ

  .الرتدد أو اإلنكار أو غريه

َّإن، أن، الم التوكيد، قد، (يها املتكلم   التي يلجأ إل     ومن أهم أدوات التوكيد ََّ ِ

ّأما   :)٢(قول النابغة ومن أمثلتها  ، )َ

ُفؤاده َقد أصابَول- ٢٤   ٍدَْرصُ مٍ بسهــمٍنانْرِها      عن ظهر مِّبُ حْ مـــــــنَ

، )أصابت( وقد دخلت عىل الفعل ا�ايض )لقد(     أداة التوكيد يف هذا البيت هي 

أي وقع حبها يف ( التي يصفها بسهم احلب  لقلب النابغةبة الغانيةوهذا تأكيد عىل إصا

وهي عالمة سيميائية ، وهي حجة قوية تدل عىل شدة مجال وحسن تلك الغانية، )قلبه

  .تدل عىل التمكن واالستيالء

  

  :)٣(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي

ٍّولقد رشبت اخلمر بني غطارف   شم ا- ٤٣ ْ َ ُْ ٍ ِ َ َ َْ َْ ْ ُ ِ َ َ َ َِملعاطس كالغصون امليدَ ِ ِ
َّ ُ َُ ْ ُْ ْ َ ِ  

، )ُرشبت( دخلت عىل الفعل ا�ايض )لقد(     أداة توكيد يف هذا البيت هي 

وهي حجة قوية ، وأكدت فعل رشب اخلمر من قبل الشاعر وهو بني السادة الرشفاء

  .والعالمة السيميائية هنا تدل عىل السيادة والرشف، تدل عىل رشف وسيادة البارودي

ّوتكمن أوجه التشابه بني اخلطابني يف أهنام يشرتكان يف نفس أداة التوكيد        
إال أن االختالف بينهام ، ويف وقوع فعل اإلصابة والرشب عىل الذات الشاعرة، )قد(

أما السياق ، يكمن يف السياق فاخلطاب الرتاثي يتحدث سياقه عن حب الشاعر للغانية

ن رشب الشاعر للخمر؛ لذا حتول املعنى من يف اخلطاب اإلحيائي فهو يتحدث ع

  .التمكن واالستيالء يف اخلطاب األول إىل السيادة والرشف يف اخلطاب الثاين

 :الصیغ الصرفیة   - ب

ّ تعد الصيغ الرصفية من اآلليات التي جيسدها السلم احلجاجي يف العملية        ُ ُ

ّاحلجاجية حيث متكن املتكلم من بناء السلم احلجاجي الذي ، ُ يفيض إىل حجة معينةُ

  :ومن أمثلتها ما ييل، وتدخل هذه الصيغ ضمن اآلليات شبه املنطقية

  

                                                           

 .نظر نفس الصفحات ُوح يوملزيد من الرش. ٥٢٤-٥٢٣ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (

 .٩٤ :ديوان النابغة  )٢ (

  .١/١٥٥:  ديوان البارودي )٣ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  :)١(      قول البحرتي

ًومن يعرف األ�ام ال ير خفضها      نعيـــــام  - ١٠ َ َ َ ّ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ِ َوال يعدد ترصفها بلوى، ِ ْ ْ َ ََ َ ّ َ َ ُ َ  

َترصفها (هي الصيغة الرصفية يف هذا البيت        ّ َ  وهي صيغة رصفية عىل زنة، )َ

ُّتفعل بمعنى فعل َ ، ُهذه الصيغة حتيلنا عىل عظيم فعل األ�ام يف البرش ملن ال يعرفها، َ

  .وهي عالمة سيميائية تدل عىل ضعف البرش أمام األ�ام

  

 :)٢(ويف مقابله يقول البارودي

ٍكفى باهلوى شغال عن اللوم بامرئ ِ ْ ِ ِِ ْ َّ ِ َ ً ْ ُ ََ ه الضن  َ َ    برا َّ ُ َ َى واستمطرت عينه البلوىَ َ ُ ْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ  

ْاستمطرت( هي الصيغة الرصفية يف هذا البيت       َ ْ َْ صيغة رصفية عىل زنة استفعل ) َ

يل عىل عظيم فعل اهلوى يف املرء حيث مل جتعل عينيه متطر ُهذه الصيغة حتو، بمعنى فعل

 كام أهنا، وقوية حجة داحضة يوه، بل إهنا بالغت يف االستمطار، الدموع/ البلوى

  .عالمة سيميائية تدل عىل ضعف املرء أمام اهلوى

َّ     وبمقارنة اخلطابني نجد أن أوجه التشابه بينهام تكمن يف نفس وزن الصيغة 

أما أوجه االختالف ، البلوى يف كال اخلطابني /ًوأ�ضا يف نتيجة الصيغة، فعل/الرصفية

أما ، رتاثي خاصة باأل�ام ووقعها عىل البرشَّفتكمن يف أن الصيغة الرصفية يف اخلطاب ال

، الصيغة الرصفية يف اخلطاب اإلحيائي فهي خاصة باهلوى ووقعه عىل الذات الشاعرة

مما أدى إىل حتول املعنى من ضعف البرش أمام األ�ام يف خطاب البحرتي إىل ضعف املرء 

  .أمام اهلوى يف خطاب البارودي

  :)٣(ء املعري ويف مثال آخر يقول أ�و العال     

َوتوخى له النجاة وقـــــــــــــــــــــد أ�قن - ٤٠ ْ َ ُ ََ َْ َ َّ َ ِ  أن احلمــــــــــــــــــــــــــــــام باملرصاد      ّ
ْ َ َ
ِ ِ َّ  

ّتوخى(هي  الصيغة الرصفية يف هذا البيت      َ َّ وهي صيغة عىل زنة تفعل بمعنى )َ َ َ

وهي حجة قوية ، ولة يف النجاة من املوتُوهذه الصيغة حتيل عىل عظيم املحا ،فعل

 عالمة سيميائية كام أهنا، تصف بأن املوت ال يمكن النجاة منه أل�ه النهاية احلتمية للبرش

  .تدل عىل طول األمل يف احلياة

  :)٤(     ويف مقابل ذلك يقول شوقي 
                                                           

  .٣٤٩ :ديوان البحرتي  )١ (

 .٢١ /١ : ديوان البارودي )٢ (

  .١١:  سقط الزند )٣ (

  .٢٣٥ : شوقياتال )٤ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ً انظروا هل ترون يف اجلمع مرصا  - ٢٧
ِ ِ َ َ ُْ َ َْ َارسا قـــــــــــ ح   َْ ً

دِ ِد جتللت بسوا
َ ِ ْ َّ َ َ  

ْجتللت(الصيغة الرصفية يف       َّ َ َّوهي عىل زنة تفعل بمعنى فعل) َ َ وهذه الصيغة ، َ

وهي حجة قوية ، ُحتيل عىل عظيم احلزن الذي أصاب مرص بموت حممد فريد بك

 عالمة كام أهنا، تصف عظيم مكانة هذا الفقيد يف مرص لدرجة أهنا تغطت بالسواد

  . عىل الفقد واجلزع ُسيميائية حتيل

َّ     وبمقارنة اخلطابني نجد أن أوجه التشابه بينهام تكمن يف نفس وزن الصيغة 

املوت يف كال /ًوأ�ضا يف النتيجة احلتمية، الرصفية تفعل التي جاءت بمعنى فعل

َّأما أوجه االختالف فتكمن يف أن الصيغة الرصفية يف اخلطاب الرتاثي خاصة ، اخلطابني

أما الصيغة الرصفية يف اخلطاب اإلحيائي فهي ، البرشي ووقع املوت عليهبالعنرص 

 مما أدى إىل حتول املعنى من طول ؛مرص ووقع احلزن عليها/خاصة بالعنرص املكاين

  .األمل يف احلياة  يف خطاب أيب العالء املعري  إىل الفقد واجلزع يف خطاب شوقي 

  :)١(يقول أ�و نواس ) فعول(ملبالغة      ويف مثال آخر لصيغة رصفية وهي صيغة ا

ّجواد إذا األ�دي كففن عن الندى - ٣٧ َ ٌْ ُ  ومن دون عورات النساء غيور     ،َ ُ َْ ِ ِ َِ  

ُغيور(الصيغة الرصفية هي       ُ وهذه الصيغة ،  وهي صيغة مبالغة عىل زنة فعول)َ

ية تصب يف  حجة قويوه، ُحتيل عىل افتخار الشاعر بغريته الشديدة عىل عورات النساء

  .ُ عالمة سيميائية تدل عىل الغرية واالهتاممكام أهنا، مصلحة الشاعر

  :)٢(     ويف مقابل ذلك يقول البارودي 

ُوجيزع قلبي للصدود وإنني    لدى البأس إن طاش الكمي صبور- ٥ ُّ ُْ َ َ َ ُّ ُ َ
ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َْ َ ْ َِ ِ ْ َ َّ ِ َ  

ُصبور(     الصيغة الرصفية هي  ُ ُ زنة فعولوهي صيغة مبالغة عىل) َ وتعكس هذه ، َ

فهو حيتج لنفسه بأ�ه صبور إىل ، الصيغة مدى حتمل الشاعر وصربه عىل الشدة يف احلرب

وهي عالمة ، أقىص درجات الصرب يف األوقات التي يعجز البرش عن الصرب فيها

  .سيميائية تدل عىل قوة الصرب والتحمل

تي تكمن يف استخدام نفس وتعكس املقارنة بني اخلطابني أوجه التشابه بينهام ال

ففي اخلطاب األول ، ويف وقوع الصيغة عىل الذات الشاعرة، الصيغة الرصفية فعول

أما أوجه االختالف ، ويف اخلطاب الثاين الصبور هو البارودي، الغيور هو احلمداين

فتكمن يف نوع الصفة وهي صفة الغرية التي تقرتن بصفة الكرم واجلود يف اخلطاب 

                                                           

  .٣٦٦  : نواسديوان أيب )١ (

 .١٩ /٢: ديوان البارودي  )٢ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ا الصفة يف اخلطاب اإلحيائي فهي صفة الصرب التي تقرتن بالصدود؛ لذا أم، الرتاثي

حتول املعنى من الغرية واالهتامم يف اخلطاب الرتاثي إىل قوة الصرب والتحمل يف اخلطاب 

  .اإلحيائي

  

  

  

  

  

  



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

  عناصر احلجاج قي الشعر اإلحيائي الوحدات الوظيفية ل
يف األدبيات اللسانية الذي ال تندرج النظرية احلجاجية ضمن تيار حديث       

يعترب الوظيفة التواصلية اإلخبارية هي الوظيفة األساسية والوحيدة للغة بل إنه يسند 

ًإليها دورا ثانويا  فاخلطاب احلجاجي خيضع يف ظاهره وباطنه لقواعد رشوط القول ، )١(ً

ّوالتلقي ّوتربز فيه مكانة القصدية والتأ�ري والفعالية؛ لذا فهو يض، ّ ّطلع بعدة وظائف ّ

  : منها 

 :الوظيفة التعبريية  - ١

وقد اضطلع ، ُحيث يبلغ موقفه وشعوره جتاه حدث ما، تتمحور حول املتكلم      

ّخطاب شعر املعارضات بوظيفة تعبريية تتمثل يف أن الشاعر اإلحيائي عرب عن موقفه 
، ياتيةواحل، واالجتامعية، وشعوره جتاه الكثري من األمور األحداث السياسية

ًحيث نجده مياال إىل إبراز ذاته ومشاعره بام يتفق مع كل حدث من ، والشخصية

  .األحداث السابقة 

ُ فعىل سبيل املثال نجد البارودي يعرب عن جتاربه وقصصه يف احلب عىل منوال       
، واأل�ار الناجتة عنها، ويصف اجلوانب النفسية اخلاصة بتلك التجربة، الشاعر الرتاثي

ذكريات القديمة التي جتمع بينه وبني املحبوبة تعصف به بشدة حتى إنه ليقع ملقى فال

ئرين يف قوله   :بني أ�دي العود والزا

ِتلوي به الذكــــــــــــرات حتى إنه      ليظل ملقى بني أ�دي العـــــــُود- ٢
َّ ّ ُُّ  

، لذكريات حيث وجه الشاعر هذا اخلطاب إىل املتلقي للتعبري عن موقفه من تلك ا

وهنا يتقاطع خطاب شعر املعارضات ، فيربهن من خالل هذا التعبري عىل شدة تأ�ره هبا

ًفهذا التعبري من قبل الشاعر مل يكن فعال إخباريا معزوال، مع اخلطاب احلجاجي ً بل ، ً

ًكان فعال تواصليا عضدته احلجة بغاية توضيح موقف الشاعر من هذه التجربة ً.  

 :الوظيفة التأ�ريية  - ٢

ّتدور هذه الوظيفة حول املتلقي وقد اختذت بعدين يف خطاب شعر      

 فإذا استعرضنا ، ّوالثاين طلب التأ�ري يف املتلقي، طلب التأ�ري يف اآلخر: املعارضات مها

َّنجد أن الشاعر بدأ ، عىل سبيل املثال خطاب شوقي الذي عارض به أ�ا البقاء الرندي

حيث بدأ  صياغة ، أ�ناء الشام/ة يف التأ�ري يف اآلخرًيف البعد األول مشحونا بالرغب

  :وتتلخص هذه احلجج يف قوله، حججه من أجل التأ�ري فيه

                                                           

 .٩ : احلجاج يف اللغة )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ُونحن يف الرشق والفصحى بنو رحم     ونحن يف اجلرح واآلالم إخوان ٍ ُِ ِ َ ُ َ َ ُ َِ ُ َ َِ
َ َ

ِ َ  

الدعوى إىل وجوب التضامن والوحدة اإلسالمية فالرابط بني تلك الشعوب      

  . ثل يف اللغة والتاريخ وهو من أقوى الروابط التي تدعو إىل تلك الوحدةيتم

 أما التأ�ري يف املتلقي فيظهر لنا سعي الشاعر اإلحيائي نحو استاملته وحتويله       

من خالل استنهاض ، كتحويله من دائرة احلياد إىل دائرة التفاعل، من حال إىل حال

وبذا يكون خطاب ،  القضايا اإلسالمية والعربيةاحلس العريب املشرتك وتفاعله حيال

ًشعر املعارضات خطابا مقصودا لغري ذاته باعتبار القصد وهو استقطاب املتلقي ً ،

ٍفاحلجاج هو توجيه خطاب إىل متلق ما من أجل تعديل رأ�ه « والفعل فيه عىل نحو ما 

كأداة وتقنية ، الكناية /فالشاعر هنا استغل األسلوب البياين، )١(»ًأو سلوكه أو مها معا 

من تقنيات احلجاج؛ وذلك هبدف حتريك انفعاالت اآلخر واملتلقي الشعورية وإيثارة 

  .تقاطع خطاب شعر املعارضات مع اخلطاب احلجاجييوبذا ، انتباههم

  :ظيفة اإلقناعية الو - ٣

ُيعد اإلقناع غاية اخلطاب احلجاجي وهدفه األول حيث يمهد الشاعر له        َُ َ

وتقريب الصورة ، والوصل املنطقي بني الرباهني ،ورصف األدلة، امع احلججباستج

ّوشواهد عقلية أو نقلية خمصوصة، واستحضار معطيات واقعية حمسوسة ويقتيض . ّ

واإلحاطة بجميع ، اإلقناع القدرة عىل متثل اإلشكالية التي يعرض هلا الشاعر يف خطابه

نبها ومعطياهتا املختلفة ًإلقناع أ�ضا هتيئة املتلقي لتلك اإلشكالية كام يتطلب ا، جوا

ففي خطاب شوقي الرثائي الذي عارض به الشاعر الرتاثي ، وكسب استعداده لتلقيها

القرب يف / فيصف عدالة الرتاب، أيب العالء املعري نجده يستعرض فكرة املوت واحلياة

وهكذا ، البد منهوأن املوت هناية حتمية ورش ، ضمه جلميع الطبقات املختلفة من البرش

  :إىل أن يصل إىل أن أمته قد هتيأت إىل هذا الرش فيقول

ِ أمة هيئت وقوم خلري الدهـــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــر أو رشه عىل استعداد- ٤٤ َِ ََ ْ َِّ ِ ْ َُ ْ ِ ِ َ ٌ َّْ َ َِّ ٌ ُ  

واألمثلة . يم بصحتهالس     فالشاعر حياول هتيئة املتلقي وإقناعه واستدراجه إىل الت

تعكس تشكل اللغة لصياغة ، عىل الوظيفة اإلقناعية يف خطاب شعر املعارضات كثرية

  . احلجج املتنوعة واملرتابطة لتهيئة املتلقي للقبول بوجهة النظر املعينة

 :الوظيفة اإلخبارية  - ٤

                                                           

املجلــد ، جملــة عــامل الفكــر  . مــدخل إىل احلجــاج أفالطــون وأرســطو وشــايم بري�ــان. حممــد ، الــويل ) ١ (

 .١١: ص ، ) ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول-أكتوبر/ترشين األول( ، ٤٠:



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

     تؤدي بعض العنارص احلجاجية وظيفة اإلبالغ واإلخبار يف اخلطاب 

وليس معنى ذلك أن ، ومن تلك العنارص عىل سبيل املثال االستعارة، ياحلجاج

ُبل أن االستعارة تؤدي إىل جانب تلك الوظائف ، االستعارة ال تقوم بوظائف أخرى

، فترتجم موقف الشاعر من قضايا الكون، وظيفة االخبار التي تسوق إىل االحتجاج

  . )١(ورة أرقى وأعقد ُوتسهم يف قول ما ال تستطيع لغة اإلعالم قوله بص

ففي خطاب شوقي الذي عارض به أ�ا البقاء الرندي نجد الشاعر يستغل آ�ية       

فيحدثنا ، االستعارة لإلخبار عن حال بالد الشام وما آ�ت إليه بعد االحتالل الفرنيس

ًعن وضع املسجد األموي الذي كان منطلقا للعلم والعبادة يف عهد خلفاء بني أمية وقد 

   :ه احلزن فيقولأصاب

ُ مررت باَملسجد اَملحزون أســــــــــــأ�ه    هل يف املصىل أو املحراب مروان- ١٣ ْ َ َ َ َِ َ َّ َ ُُ َ ُ َ ِ ِ ِ ُ  

ُ تغري اَملسجد اَملــــــحزون واختلفت    علـــــــى اَملنابــــــــــــــــــــــــــر أحرار وعبدان- ١٤ َ ُِ ِ
َ ٌَ ِ ِ َ َ َ ُ َِ َّ َ  

 اإلخبارية يلتقي خطاب شعر املعارضات مع اخلطاب فبهذه االستعارة      

وعىل ، حيث حيتج الشاعر عن طريق االستعارة عىل هذا الوضع املؤمل، احلجاجي

  .واحلارض املغلوب، التناقض احلاد بني األمس القوي

 :الوظيفة اإليضاحية  - ٥

تقوم بعض العنارص احلجاجية بدور كبري يف إيضاح بعض املفاهيم التي       

فمفهوم عملية النطق عند البارودي عىل سبيل ، عني هبا املتكلم يف حياته العاديةيست

الذي ينحرص بدوره عىل الفضل والنعم التي جادت هبا ، املثال ترتكز عىل الثناء فقط

  :يقولحيث ، عليه بالده

ْ فإذا نطقت فبالثناء عىل الذي   أولته من فضل عيل وأ�- ٩ ْ ََ ََ ْ ُ َّْ َ ََ ْ َ ٍُ َ َ ْ َ َِ َ َّ ِ ِعمِ ُ  

، ومن خالل هذه الوظيفة يتقاطع خطاب شعر املعارضات مع اخلطاب احلجاجي

  . حيث حيتج من خالل هذا اإليضاح عىل انحصار عملية النطق عنده عىل الثناء فقط

  

 :الوظيفة التأسيسية  - ٦

حيث ،      تتلخص هذه الوظيفة يف تأسيس املتكلم ملوقف ما حيال قضية ما

فقته حيال دعواهيتوجه إىل املتلقي هبدف  واألمثلة عىل تلك الوظيفة . أخذ قبوله وموا

حماولة شوقي يف خطابه الذي  عىل سبيل املثال منها ، كثرية يف خطاب شعر املعارضات

                                                           

 .٢٥٨ : ١٩٩٨ ، ١:ط، مرص ، دار الرشوق  .علم األسلوب .صالح ، فضل )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

، تأسيس موقف حيال ما حتمله النفس اإلنسانية من خري ورش، عارض به البوصريي

سة تلك النفس وإرس فها يف أ�واب ٍحيث توجه للمتلقي بوصف يعكس مدى رشا ا

فقته ، اهلوى وامللذات وهذا التوجه يقصد من خالله الشاعر أخذ قبول املتلقي وموا

  : حيث يقول، لتلك الدعوى احلجاجية

ِ والنفس من خريها يف خري عــافية    والنفس من رشها يف مــــــــــــــــــَرتع وخم- ٣٧ َ ُ َ َ ُ ََ ِّ َ ِ ٍ ِ َِّ َِّ َ  

ِ تطغى إذا مكنت مـ- ٣٨ ْ َ ِّ ُ َ ْ ِــن لذة وهوى     طغي اجليــاد إذا عضت عىل الشكمَ َ َُّ ُّ َ َ ْ َّ َ ِ ِ ٍِ َ ْ ً ََ َ  

فهذا ،  وهبذا التأسيس يلتقي خطاب شعر املعارضات مع اخلطاب احلجاجي

  . التأسيس ينبني عىل غاية حجاجية واضحة

  :الوظيفة التوجيهية  - ٧

عل التوجيه الذي يف إقامة الدليل عىل الدعوى بالبناء عىل ف      تتمثل هذه الوظيفة

هبدف جعل ، )١(باإلضافة إىل إيصال املستدل حجته إىل غريه ، خيتص به املستدل

ومن أمثلة ذلك يف خطاب شعر املعارضات . العقول تتوجه إىل االنخراط يف الدعوى

  :قول شوقي

ُ ال تعذلوه إذا طــــــــــاف الذهول به    مات احلبيب فضل الصب- ١٧٦ َّ ُ َُّ ُ َُ ََ َُّ
ِ ِِ َ َ ِ عن رغمَ َ َ َ  

،  ☺ ُ فالشاعر هنا يلجأ إىل توجيه املتلقي نحو هول الصدمة من وفاة النبي حممد

وبذلك يلتقي خطاب شعر ، وهذا التوجيه يقصد إىل انخراط املتلقي يف تلك الدعوى

املعارضات مع اخلطاب احلجاجي يف توجيه املتلقي واستحثاثه لالنخراط نحو دعوة 

  .ما

  

  

                                                           

 .٤٧٠ : اسرتاتيجيات اخلطاب )١ (



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

   اخلامتة
ءة خطاب شعر املعارضات يف ضوء اآلا البحث إىل قسعى هذ  ، احلجاجيةليات را

وقام بطرح أسئلة تتعلق بسياقات املعارضات للكشف ، ويف ضوء الثقافة التي أ�تجته

ودورها يف ،  احلجاج فجاء التحليل يف هيئة اختبار آلليات، عن معانيها وأ�عادها

ومن ثمة جاءت نتائج ، جلديدةوفهم تلك اآلليات ا، اسرتتيجيات حتوالت املعنى

  : البحث عىل النحو اآليت

  : النتائج العامة / ًأوال      

فة جيب  -١ التغيري والتحول يف املعنى سمة من سامت اللغة، أما الثبات فهو جمرد خرا

 .الغاؤها كام ينادي بذلك ريتشاردز

ًإثبات الشاعر اإلحيائي أن املعنى ليس شيئا متحجرا وجامدا يتناول -٢ ً ً ه عىل سبيل َّ

 .اإلعادة والتكرار

تسهم يف حتوالت املعنى من ، قدرة الشاعر اإلحيائي عىل ابتكار شفرة خاصة به -٣

دون أن تفقد خصائص شفرة السياق اخلاصة ، ِإىل نصه املعارض، َالنص املعارض

 .بالنص الرتاثي

  : جميء التحوالت يف خطاب شعر املعارضات عىل نوعني -٤

، ها يف تبدل املرجع أو السياق دون تبدل املفردةحتوالت خارجية تكمن جذور

أو ،  وهي التي متس البنية اللغوية مبارشة ألهنا تبدل االسم– أ�سنية –وحتوالت لغوية 

ُويتم من خالل ما يسمى بالتشابه العالئقي بني الكلامت أو ، املعنى داخل نظام اللغة
  .تاملفردا

  

  :النتائج التفصيلية/ ًثانيا     

 يف حتول املعنى ا ودورهاألليات احلجاجية  دراسة من خالللدراسةتوصلت ا 

  :َّأن إىل

 .احلجاج يعمل عىل اكتشاف القواعد الداخلية للخطاب الشعري - ١ 

وخطاب ،  املقارنة بني املستويات اخلطابية يف اخلطاب الرتاثي من خاللكشف   ال-٢

 ثم حتول الدالالت ومن، شعر املعارضات عن دورها احلجاجي يف حتول املقاصد

 .واملعاين يف شعر املعارضات



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

ويف ،  األفعال اللغوية احلجاجية يف التعبري عن وجهة نظر الشاعر اإلحيائيةمهاس م-٣

، ةساني من خالل مجيع مستوياته الل،حتول مقاصده التي تتحدد هبا معانيه ودالالته

  .والفلسفية، والبالغية

 الكشف عن املعاين املتحولة بتحول األ�نية  اآلليات شبة املنطقية يفةسامه  م-٤

 .   شعر املعارضات اخلطابية يف خطاب 

وإعادة خلق ، نفاذ إىل عامل اخلطابات الرتاثيةعىل ال اخلطاب اإلحيائي قدرة -١

اآلليات احلجاجية وتشييد عالقات جديدة مع تلك اخلطابات من خالل ، التجربة

.  

سمح بتطبيقه عىل خطاب يمما ، الستمرارللتجدد وا حلجاجية نسق الصورة اقابلية -٢

 .ٍشعر املعارضات من أجل إنتاج معان ودالالت جديدة

ثية مع اخلطابات اإلحي -٣ ؛ احلجاجيةائية يف الكثري من الصور تقاطع اخلطابات الرتا

 .لصور تؤدي إىل معنى خمتلف ومغايرإال أن تلك ا

ئها حت -٤ ت السياق الشعري الذي ُالكلمة ال ينظر هلا يف حرفيتها بل من خالل انضوا

ديدة جليؤسس هلا دالالت ، خيرق القانونوالذي يتجاوز هبا السنن و، تنتمي إليه

 .تنفتح عىل العديد من التأويالت املختلفة

 يف جاجية عند دراسة الصورة احلانفتاح اخلطاب اجلديد عىل اخلطاب القديم -٥

ًخداما فنيا يل عىل استخدام معطيات الرتاث است حيخطاب شعر املعارضات ً
 فتتحول هذه ملعاناة اخلاصة بالشاعر اإلحيائيًإحيائيا من خالل إسقاط مالمح ا

 .املعطيات إىل عنارص جديدة حتمل دالالت جديدة

  

  :التوصيات 

ءة النامذج الشعرية القديمة  -١  ساليب من آ البالغة اجلديدةيف ضوء ما توفرهإعادة قرا

 . ها اجلديدةوآ�يات وإجراءات منهجية تكشف عن معاني

ءة خطابات شعر النقائض من الوجهة البالغية اجلديدة -٢ ؛ للوقوف عىل  إعادة قرا

 .حتوالت املعنى فيام بينها

 .مناقشة دور األساليب احلجاجية يف الكشف عن املعنى يف اخلطابات األدبية -٣

  



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 املراجع
   : واملراجع العربيةاملصادر: ًأوال     
: بريوت، يوسف فرحات: رشح. الديوان .  عبد اهللاأ�و الوليد أمحد بن، ابن زيدون -

 .١٤١١، ١:ط، دار الكتاب العريب

بريوت ، ّعبد املجيد الرتحيبي : حتقيق . العقد الفريد . أمحد بن حممد ، ّابن عبد ربه  -

  .٧ج ، ١٤٠٤، ١:ط، دار الكتب العلمية : 

دار : بريوت.لسان العرب. أ�و الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،ابن منظور -

 .٢٠٠٨، ٦:ط،صادر

دار : مرص، حممد عبده عزام: حتقيق. الديوان .حبيب بن أوس الطائي ، أ�و متام -

 .١٩٦٤، األول:مج، املعارف

راجعه ، أمحد عبد املجيد الغزايل: حتقيق. الديوان.احلسن بن هانئ ،أ�و نواس  -

 .١٤٢٨، دار الكتاب: بريوت، أمحد إبراهيم زهوة: وفهرسه

عيل اجلارم وحممد : حققه وصححه وضبطه. الديوان.ود سامي حمم، البارودي -

 .٢ /ج،١٣٩١، دار املعارف :مرص، شفيق معروف

، ٣:ط، ١:مج، دار صادر: بريوت. الديوان. أ�و عبادة طيء بن أدد ، البحرتي -

٢٠١٢. 

املكتب : القاهرة، حممد سعيد مولوي: حتقيق. الديوان.عنرتة ، بن شداد  -

 .١٩٦٤، اإلسالمي

، حممد سيد كيالين. الديوان. رشف الدين أيب عبد اهللا حممد بن سعيد، رييالبوص -

 .١٣٩٣، ٢:ط، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده: مرص

ه وعلق عليه. دالئل اإلعجاز .عبد القاهر، اجلرجاين - ، حممود حممد شاكر: قرأ

  .١٩٩٢، ٣:ط،مطبعة املدين: القاهرة

، ١:ط:صفحات:  دمشق . مداخل ونصوصية واحلجاجالتداول. صابر ،   احلباشة  -

٢٠٠٨. 

، جمد املؤسسة اجلامعية: بريوت.  األسلوبية يف النقد العريب .فرحان بدري ،  احلريب -

 .١٤٢٤، ١:ط 

 .٢، ١٣:ط، دار املعارف : القاهرة  .النحو الوايف. عباس ، حسن  -

دار : بريوت، لأمحد فاض: تقديم ورشح وتعليق.  الديوان.أ�و فراس، احلمداين  -

 . ٢٠٠٣، ١:ط، الفكر اللبناين



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

مؤسسة : بريوت. شاعر رثاء األ�دلس،  الرنديأ�و البقاء .حممد رضوان، الداية -

 .١٣٩٦،الرسالة

، عامل الكتب احلديث:األردن. احلجاج يف الشعر العريب القديم .سامية ،  الدريدي  -

 . ١٤٣٢، ٢: ط

أهم نظريات احلجاج يف : كتابضمن ). احلجاج عند أرسطو. (هشام ،  الريفي -

  .التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم

دار أيب : املغرب. عتبات النص يف القصيدة املغربية، املعارضة الشعرية . أمحد، زنبري -

 .٢٠٠٨، ١:ط،رقراق

عبد احلميد : حتقيق. مفتاح العلوم. أيب يعقوب بن حممد بن عيل، السكاكي -

   .٢٠١١ ، ٢:ط،لعلمية دار الكتب ا: بريوت ، هنداوي

 . ١: مج ، دار صادر :  بريوت . الديوان.الرشيف الريض  -

دار الكتاب : بريوت . اسرتاتيجيات اخلطاب. عبد اهلادي بن ظافر، الشهري  -

 .٢٠٠٤، ١:ط، اجلديد املتحدة 

، مكتبة اآلداب: القاعرة، حممد فوزي محزة: تدقيق. الشوقيات. أمحد،  شوقي -

 .١٤٣٠، ١:ط

 .٢٠٠١، ١:ط، دار الفارايب:  بريوت. احلجاج يف القرآن الكريم . بد اهللا ع، صولة -

 - مصنف يف احلجاج"احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل  (                    

أهم نظريات :  ضمن كتاب)"وتيتيكاه    لرب�ان "اخلطابة اجلديدة 

فإرش.احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم محادي صمود : ا

 .كلية اآلداب منوبة:تونس ، 

: ضمن كتاب، ))أو احلجاج(البالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة (                   

ف ،  جمموعة من املؤلفني. وجماالته احلجاج مفهومه حافظ : حتت إرشا

 .٢٠١٠، ١:ج، عامل الكتب احلديث:  إربد.إسامعييل علوي 

: بريوت، خليل حممود عساكر وآخرون:حتقيق. أخبار أيب متام .أ�و بكر، الصويل -

 .املكتب التجاري

دار الكتاب : بريوت  . احلجاج يف البالغة املعارصة. حممد سامل األمني، الطلبة  -

  .٢٠٠٨، ١ط، اجلديدة املتحدة



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

: ضمن كتاب، دراسة يف وسائل اإلقناع، النص احلجاجي العريب .حممد ، العبد  -

ف حافظ إسامعييل علوي، ه وجماالتهاحلجاج مفهوم عامل الكتب : إربد ،إرشا

 .٢٠١٠، احلديث

 .طه، محنعبد الر -

، املركز العريب الثقايف: الدار البيضاء . اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل                 

  .١٩٩٨، ١:ط

ركز الثقايف امل: الدار البيضاء . يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم                

 .٢٠٠٢ ، ٢:ط، العريب

 .٢٠٠٢ ، ١:ط، دار غريب : قاهرة ال. البالغة واالتصال. مجيل، عبد املجيد -

  .أ�و بكر، العزاوي  -

 .٢٠١٠، ١:ط، مؤسسة الرحاب: بريوت. اخلطاب واحلجاج                       

ف ،  وجماالتهاحلجاج مفهومه: ضمن كتاب، )احلجاج يف اللغة (                      إرشا

  .٢٠١٠، عامل الكتب احلديث: إربد ، حافظ إسامعييل علوي

 .٢٩ : ٢٠٠٦، ١. ط، الدار البيضاء . اللغة واحلجاج                       

ضبطه وصححه . الصناعتني. أ�و هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل، العسكري -

ف عبد املحسن سليامن : َّوخرج آياته املكتبة :القاهرة ، عبد العزيزجلنة حتقيق بإرشا

 ،٢٠١٣، ١:ط، التوفيقية 

وي  - ، عامل الكتب احلديث : إربد  . احلجاج يف اخلطابة النبوية. عبد اجلليل ،  العرشا

 .٢٠١٢، ١:ط

، ٢:ط، أفريقيا الرشق: الدار البيضاء . عندما نتواصل نغري. عبد السالم،  عشري  -

٢٠٠٤. 

: ضمن كتاب  . )طاب وتعليم اللغة األجنبيةحتليل اخل(. وليد أمحد ، العنايت  -

  . لسانيات النص وحتليل اخلطاب

، أفريقيا الرشق: الدار البيضاء  . يف حجاج النص الشعري.حممد عبد الباسط ، عيد  -

٢٠١٣. 

منهــــاج البلغــــاء "األ�عــــاد التداوليــــة لبالغــــة حــــازم مــــن خــــالل (. مــــصطفى ، الغــــرايف  -

ج األدبـــاء :  تنـــسيق وتقـــديم.اوليات وحتليـــل اخلطـــابالتـــد: ضـــمن كتـــاب. )" ورسا

، دار كنــــــوز املعرفــــــة: األردن، حــــــافظ إســــــامعييل علويومنتــــــرص أمــــــني عبــــــد الــــــرحيم

   .١,١٤٣٥:ط



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 .١٩٩٨ ، ١:ط، مرص ، دار الرشوق  .علم األسلوب .صالح ، فضل  -

. البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار. حممد عيل ، القاريص  -

 . أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم :ضمن كتاب 

ف  كلية ،تونس ، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ، محادي صمود :بإرشا

 .١٩٩٨، منوبة ،اآلداب 

عامل الكتب : أربد  . سلطة النص عىل داالت الشكل البالغي. فايز ،  القرعان  -

 . ٢٠١٠،احلديث

، اإليضاح يف علوم البالغة.  الدين حممد بن  عبد الرمحن اخلطيب جالل، القزويني  -

دار الكتب : بريوت، إبراهيم شمس الدين: وضع حواشيه . املعاين والبيان والبديع

  .٢٠٠٣، ١:ط،العلمية

يوسف الشيخ حممد : راجعه وفهرسه. الديوان.أمحد بن احلسني بن احلسن، املتنبي -

 .١٤٢٧، ريبدار الكتاب الع: بريوت، البقاعي

فخر الدين : حتقيق  . اجلنى الداين يف حروف املعاين. احلسن بن قاسم ، املرادي  -

  .١٤١٣، ١:ط ، دار الكتب العلمية : بريوت ، قباوه وحممد نديم فاضل 

، حياته،عرصه، أ�و احلسن احلرصي القريواين. واجليالين بن حييى، حممد ، املرزوقي -

ت،  الصبياليل، ديوان املتفرقات، رسائله : تونس .اقرتاح القريح، ديوان املعرشا

 .١٩٦٣، مكتبة املنار

  .١٣٧٦، دار بريوت:  بريوت .سقط الزند. أ�و العالء ، املعري  -

حممد الطاهر ابن : مجع ورشح وتعليق. الديوان .زياد بن معاوية،  الذبياينالنابغة -

 .١٩٧٦،الرشكة التونسية: تونس، عاشور

مؤسسة : بريوت. تاريخ املعارضات يف الشعر العريب .حممد حممود قاسم، نوفل -

 .١٤٠٣، ١: ط، الرسالة

ضمن كتاب ). السيميائيات التداولية من البنية إىل السياق. (أمحد ، يوسف -

ف ، التداوليات وحتليل اخلطاب: دار كنوز املعرفة ، حافظ إسامعيل علوي: إرشا

 .٢٤:ص، ١٤٣٥، ١ط، عامن ، العلمية

منشورات الدار : بريوت . لسانيات اخلطاب وأ�ساق الثقافة. عبد الفتاح،  يوسف -

 .٢٠١٠، ١:ط، العربية للعلوم ومنشورات االختالف 

 

 :املراجع األجنبية املرتمجة : ًثانيا 



     
 

    
 
 

 

 

 

٨٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد األولاملجلد 

 احلجاج يف املعارضات الشعرية 

 ، عبد الكبري الرشقاوي: ترمجة  . قراءة جديدة للبالغة القديمة. روالن،  بارت -

 .١٩٩٤ ، أفريقيا الرشق: دار البيضاءال

دار : بريوت . عابد إسامعيل : تر  . نظرية يف الشعر، ّقلق التأ�ر .  هارولد ،بلوم  -

 .١٩٩٨، ١:ط، الكنوز األدبية 

أفريقيا :الدار البيضاء ، حممد العمري:ترمجة ، البالغة واألسلوية. هنريش، بليث -

 .١٩٩٩، الرشق

عبد الرمحن : ترمجة. التحليل السيميوطيقي للنص الشعري.جريار، دولودال  -

 .١٩٩٤، ١:ط، مطبعة املعارف اجلديدة: الرباط، بوعيل

الدار ، سيعد الغانمي ونارص حالوي: ترمجة. فلسفة البالغة. أ.آ، ريتشاردز -

 . ٢٠٠٢، أفريقيا الرشق: البيضاء

املؤسسة : بريوت، نظري جاهل: ترمجة وتعليق. الفكر الربي. كلود ليفي، شرتواس -

 .١٤٢٨، ٣:ط، اجلامعية

: مراجعة ، عباس صادق الوهاب : ترمجة . اللغة واملعنى والسياق. جون ، الينر  -

 .١٩٨٧،دار الشؤون الثقافية العامة : العراق ، يوئيل عزيز 

 

 :الدوريات واملقاالت  : ًثالثا    
: العدد، جملة نزوى ، من اللسانيات إىل السيميائيات  حتليل اخلطاب. أمحد يوسف  -

٢٠٠٦، ١٢ 

، مقال منشور عىل الشبكة العنكبوتية .  وظائف اللغةنظريات. مجيل ، محداوي  -

  .p?/com.doroob.www=١٥٢٩٣، أ�ريل٢٠١٢بتاريخ 

جملة عامل الفكر  . مدخل إىل احلجاج أفالطون وأرسطو وشايم بري�ان. حممد ، الويل  -

 .) ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول-أكتوبر/ترشين األول( ، ٤٠:املجلد ، 

 

 :الرسائل : ًرابعا     
) اإلمامة والسياسة: ( يف كتاباخلطاب احلجاجي السيايس. ابتسام ، بن خراف  -

كلية اآلداب ،  باتنة – جامعة العقيد احلاج خلرض ،رسالة دكتوراه. البن قتبية

 . ٢٠١٠، قسم اللغة العربية وآداهبا ، والعلوم اإلنسانية 


