


 العوامل الحجاجٌة وأثرها فً الحجاج اللغوي فً المقامات العثمانٌة          

 أ.د لمى عبد القادر خنٌاب

 م.م   جنان جاسم خضٌر

 جامعة القادسٌة /كلٌة اآلداب

 الملخص

تتأسس نظرٌة الحجاج فً اللغة على أّن المٌمة الحجاجٌة لموٍل ما لٌست هً حصٌلة المعلومات 

الجملة بإمكانها أن تشتمل على مورفٌمات وتعابٌر أو صٌغ تصلح  أنّ التً ٌمدمها فحسب،بل 

تجاه أو خباري ،وتوجٌه المتلمً فً هذا االمحتواها اإلتوجٌه حجاجً للمول إلى جانب  إلعطاء

ومن هذه المورفٌمات ما ٌكون داخل المول الواحد ،وٌدخل على اإلسناد مثل التأكٌد والنفً ذان،

ألهمٌتها ؛ة الحدث التوجٌهً الذي تموم به،وتسمى بـ)العوامل الحجاجٌة( وهً تعمل على تموٌ

إلى إبراز الحجاج التمنً المائم هذا البحث ٌتجه ،وفً تجلٌة الخطاب ووضوح مماصده وغاٌاته 

استعمال هذه العوامل الحجاجٌة فً واحٍد من الفنون األدبٌة العربٌة الطرٌفة أال وهو فن على 

فً العصر   أُلفتعلى نماذج مختارة منها وتحدٌداً تلن الممامات التً  فولع االختٌارالممامة ،

 .حصراً ممتصرٌن على ما ُطبع منها العثمانً  

ABSTRACT 

The argumentation theory in the language is based on the fact that 

the argumentative value of a saying is not only the outcome of the 

information it provides .Rather, the sentence can include morphs 

,expressions or formulas suitable for giving an argumentative 

direction for a saying in addition to its informative content, and 

directing the recipient in this or that direction and from these 

morphs .It is within a single saying , and it enters through the chain 

of transmission such as affirmation and negation , and it is called 

(The hajj factors).The exotic Arab literary arts, so the choice was 

made on selected examples of them, specifically those shrines that 



were written in the Ottoman era, relying exclusively on printed and 

published.  

 

 ةــالمقدم 

ً جامعاً تُعد الممامة من األجناس األدبٌة الطرٌفة ف ً أدبنا العربً والتً تشكل خطابا

لمختلف فنون المول والكتابة المتداولة فً األدب العربً،فهً مساحة كتابة تتداخل فٌها 

ً وتصوٌراً ومن األشكال النثرٌة  أجناس أدبٌة شتى آتٌة من فضاء المصٌدة إٌماعا

مة واحدة أو فن األخرى من خطابة وحكم وأمثال ووصاٌا وغٌرها ُصهرت كلَّها فً بوت

واحد هو )الممامات(؛مما جعل خطابها ٌُطعم بصور تكتسً من خصائص الشعرٌة 

المائمة على التخٌٌل،وعلى إثارة اندهاش المارىء بالصور البالغٌة واألسالٌب المتمردة 

على المألوف والصنعة اللغوٌة واللفظٌة البدٌعٌة ،والشحن العاطفً والتكثٌف الداللً 

 ر حٌة مركبة بكلمات ممٌدة بالسجع،وتكتسً فً اآلن ذاته من خصائصالمتمثل فً صو

الخطابٌة المائمة على اإللناع والتً تسمح بحمل األفكار وشرحها والمحاجة فٌها على 

ً من مكونات البنٌة اللغوٌة ً أصٌالً وأولٌا اعتبار أّن الحجاج ٌُعد مكونا
 

ٌنبع وٌنبثك من 

بٌن األسلوب والحجاج ؛فهو خطاب تحضر فٌه المتعة اللغة نفسها ،فجمع بذلن خطابها 

ً للبالغة الموسعة بوصفها  واإلثارة مدعمتٌن بالحجاج ؛مما ٌهٌئها لتكون موضوعا

منطمة وسطى ٌجتمع فٌها التخٌٌل والتداول،فٌدمج التخٌٌل والحجاج فً إنتاج الفعل 

مالً الخالص، فالوجوه البالغً بوصفه فعالً تأثٌرٌاً ٌروم اإللناع وٌستبعد التصور الج

األسلوبٌة فً خطاب الممامة لٌست مجرد حلٌة تُضاف إلٌه لتنمٌمه فحسب، لكنّها جزٌء 

منصهٌر فً عملٌة بناء الخطاب وتشكٌله ووظٌفة تتجدد فً سٌاق عاللة الخطاب بالممام 

ا غراًء للبحث بجعله،ولد هٌأها ذلن لتكون منطمة تماطع الشعرٌة بالخطابٌة ؛مما شّكل إ

ً للدراسة  إلبراز الحجاج التمنً المائم علىممتصراً على ما ُطبع أو نُشر منها؛ متنا

سهمت فً توجٌه المتلمً إلى لصد المتكلم وحمله على استعمال العوامل الحجاجٌة التً أ

؛لما الٌل الخطاب؛ألنّها من التعابٌر التً تحدد مدمشاركته فً الرؤٌة وتغٌٌر تمثالته 

 خفاء بعضها األخر.ٌة تعمل على انبثاق بعض المصود وإلناعفٌها من وظٌفة ا



 

 :العوامل الحجاجٌة وأثرها فً الحجاج اللغويةـــــتوطئ

ا تعمل على ٌكمن أثر العوامل الحجاجٌة فً كونها تستجٌب لجوهر نظرٌة الحجاج ؛ألنّه

 ً  ،وبناء الملفوظ بغرض مسند على هذا اللفظ ؛ألّن الحجاجإرساء الخطاب مرجعٌا

،وهذا ما أدرجه دٌكروابط وعوامل حجاجٌة ومؤشرات لغوٌةاللغوي مؤسس من رو
(ٔ) 

والعوامل الحجاجٌة عناصر لغوٌة فاعلة فً البناء الحجاجً تربط بٌن مكونات المول 

الواحد وظٌفتها حصر اإلمكانات الحجاجٌة لمحتوى الملفوظات
(ٕ)

،فهذه العوامل إذا تمَّ 

ذلن ٌؤدي إلى تحوٌل الطالة الحجاجٌة إلى هذا إعمالها فً ملفوٍظ ما ،فإّن 

الملفوظ
(ٖ)

ٌكون نابعاً من المٌم  ،على أّن هذا التحوٌل الحادث فً الكتل الداللٌة للملفوظ ال

الخبرٌة التً ٌضفٌها هذا العامل ،وإنّما من مجرد وظٌفته التحوٌلٌة الحجاجٌة الخالصة 

(:لنخرج ٕ(:السٌارة جاهزة ،و)قٔن )قفٌعمل على تموٌة درجة التوجٌه بالخطاب،فإذا كا

واحداً من هذه العوامل ( ٌكون التوجٌه إلٌه أوكّد حٌن ندخل علٌه ٕللنزهة ،فإّن )ق

مثل:إنّما السٌارة جاهزة لنخرج للنزهة
(ٗ)

حد علٌه أاختٌار المتكلم للملفوظ الداخل و

ّن وجودها فً ألنفع فً إلامة الحجة من الملفوظ العاري عنها؛العوامل الحجاجٌة ٌكون أ

كن من توجٌه الخطاب وجهة حجاجٌة معٌنةالخطاب ٌُمَّ 
 

تجعل المتمبل فً اتجاه من 

تجاهاتاال
(٘)

،ومن ثَمَّ النتٌجة تكون مضمونة الوصول
(ٙ)

  . 

                                                           
ٔ
شارودو،دومٌنٌن منغنو،ترجمة:عبد المادر المهٌري،حّمادي  ،باترٌنٌنظر:معجم تحلٌل الخطاب( 

،د.أبو بكر العزاوي ،منتدٌات سور األوزبكٌة ،واللغة والحجاج 3ٙ ، 2ٕٓٓصمود،المركز الوطنً للترجمة ،
ٕ2. 

هـ ٖٗٗٔ،ٔلبنان ،ط-عبد اللطٌف عادل ،منشورات ضفاف ،بٌروت،لناع فً المناظرةٌنظر:بالغة اإل (ٕ)

 .ٓٓٔ، مٖٕٔٓ،

–الدار البٌضاء حجاجٌات اللسانٌة /رشٌد الراضً ،المظاهر اللغوٌة للحجاج،مدخل إلى الٌنظر:  (ٖ)

 ٕٓٔ-ٔٓٔم،  ٕٗٔٓ، ٔالمغرب،ط

 .ٕٖ م ،ٕٔٔٓ،د.عّز الدٌن الناجح ،مكتبة عالء الّدٌن ،صفالس ،ٌنظر: العوامل الحجاجٌة فً اللغة العربٌة (ٗ)

 .ٕٖ ربٌةالعوامل الحجاجٌة فً اللغة العٌنظر: (٘)

النماري ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط ج طبٌعته ومجاالته ووظائفه/تنسٌك:حمو ٌنظر:التحاج(ٙ)

 .ٕٖ،والحجاج مفهومه ومجاالته ٘ٙ- ٗٙم ٕٙٓٓ،هـ 1ٕٗٔ ٔ،طالدار البٌضاء –،،مطبعة النجاح الجدٌدة 



 (ها...إالو)كثيرًا. وقمياًل،  وكاد،وحقريةًا، وها، وحضن هقولث العواهل أدواج هو قةيل: رّة

أدوات النفً والمصر وجّل
(1)

ً للوصول إلى  ً حجاجٌا ،وجودها فً الملفوظ ٌعطٌه توجها

نتٌجة محددة دون غٌرها
(2)

.  

وفٌما ٌلً نماذج تطبٌمٌة للحجاج الذي تفرزه هذه العوامل ،بغٌة الولوف على فاعلٌتها 

وذلن فً نماذج الحجاجٌة  وإبراز تأثٌرها على الخطاب فً توجٌهه صوب غاٌة معٌنة 

 ،وٌمكن تبوٌبه على محورٌن : المصر ،والنفً.مات العثمانٌةمختارة لنصوص من المما

 

 *المحور األول: القصر

،أّي حبسه علٌه وجعله مالزماً له ،وٌكون المصر تخصٌص شًء بشًء بطرٌك مخصوص

،والغاٌة منه الشًء األول هو الممصور،والثانً الممصور علٌه ،وهو من أدوات التوكٌد

المخاَطبتمكٌن الكالم وتمرٌره فً ذهن 
(3)

،ومن أبرز طرائمه ،التوكٌد بـ )إنّما( ،والتوكٌد بـ 

)النفً واالستثناء(
 (ٔٓ)

لتحدٌد إمكانات الملفوظ وحصره فً إتجاه واحد ،ٌتخذها المتكلم 

وحصرها حتى تمود إلى نتٌجة واحدة ٌجعل المتلمً والتأوٌالت وإزالة تكوثر االحتماالت 

 .ٌسٌر نحوها 

 نّما(:)إ -

)إنّما( من أدوات المصرتُعد 
(ٔٔ)

،التً تحمل إثباتاً ونفٌاً،ولد أكّد ذلن شٌخ البالغٌٌن 

عبد الماهر الجرجانً
(ٕٔ)

ثبات المجًء لزٌد ونفٌه عمن ،فمولن :إنّما جاءنً زٌٌد ،إ

؛لترفع التوهم وتؤكد اإلثبات ألجل حصول اإللناعسواه
(ٖٔ)

،فتبرز وظٌفتها الحجاجٌة 

                                                           

 .46ووظائفه:ج طبيعته ومجاالته التحاج، 1ٌٕنظر: اللغة والحجاج (1)

 .ٌٕٖنظر: العوامل الحجاجٌة فً اللغة العربٌة  (2)

 2٘ٔ،وجواهر البالغة ٖٔٔم ٕٕٔٓ، ٌٔنظر: البالغة العربٌة ،علم المعانً /ولٌد لصاب،دار الفكر،ط (3)

،ٔ3ٓ  . 

 . ٕ٘ٔ/ٌٕنظر: معانً النحو (ٓٔ)

 .ٖٓٓ/ٔ ، ٔلبنان ط–،د.فاضل صالح السامرائً ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ٌنظر: معانً النحو (ٔٔ)

هـ(،تحمٌك:محمود دمحم شاكر،مطبعة المدنً بالماهرة،دار 1ٔٗ)ت،عبد الماهر الجرجانًدالئل اإلعجاز  (ٕٔ)

 .1ٕ٘.م33ٕٔه،،ٖٔٗٔ،ٖالمدنً بجدة ،ط

عمري، ٌنظر: المٌمة الحجاجٌة ألسلوب المصر/ محمود طلحة )بحث(، مجلة الخطاب، جامعة مولود م (ٖٔ)

 .ٙٔٔ-٘ٔٔم، 2ٕٓٓ(، ٖمل، العدد )تٌري وزو، الجزائر، دار األ



ٌرومه المتكلم واستبعاد ما سواه،فٌوظفها المخاِطب  فً توجٌه الخطاب للمصد الذي

فً كالمه ؛لما لها من طالة حجاجٌة عالٌة فً رفع لٌمة الملفوظ الحجاجٌة من خالل 

 حصره وتمٌٌده بالنتٌجة المراد إلناع المخاَطب بها .   

أحدى ممامات الورغً التً ٌشخص لوله فً اعلٌة الحجاجٌة للعامل )إنّما(ومن الف

ً معها حواراً ٌستعلم به عن سّر فٌها  مدٌنته تونس فٌصورها بدمٌة حسناء مجرٌا

َ ها تَ تُ لْ أمَ تَ راً فَ وْ غَ  ِض ن األرْ ْت مِ سَ لَ اء جَ رَ وْ ٍة حَ ٌَ إذا أنا بُدمْ :))جمالها ،فإذا  إٌاٍس  لَ مُ أ

 نَ ٌْ نِ ،أفتَأذَ ٌحة ما َضّرهُ لِ بَر المَ خْ استَ  نْ ّرة مَ الحُ  أٌَّتُها :ُت لْ اس ،فقُ ٌَ األكْ  ٌسُ اطِ نَ غْ هً مُ 

ؤال ا السُ ٌب....وأمَّ لً فٌها َنسَ  سَ ٌْ ةُ فلَ ٌَ ا الُحرِ ْت: أمَّ الَ ،فقَ ؟ الِ بالبَ  ؤاِل عّما َخَطرَ بالسُ 

 ٌَِغضهُ َت ،فال علٌَك ،فقلُت: َمن ملَك هذه الذات فإنّه لم ئْ ا شِ ُرهُ إلٌَك فاسأْل عمَّ فأمْ 

ٌُْت أحِ اراً رَ ُملْكُت مِ  دْ : قَ تْ الَ قَ ما فات ،فَ  اهُ ٌَ نْ دُ  رِ من أمْ  َت أٌْ راراً ،وإذا رَ الًء وأمْ ،والَق

اِلك((ِب المَ س،فإنّما هو بحَ  َكَ الَ ً ما هَ نِ ن ُحسْ مِ 
14
. 

مدٌنة والحسناء التً ترمز إلى ،دار هذا الحوار بٌن )سعد السعود(راوٌة الممامات 

شخصه الكاتب بصورة ملٌحة حوراء تنطُك بوصف حالها وحال ماِلكها تونس 

 المصر)إنّما هو بحسب المالن( استعمل المتكلم بنٌة :)حاكمها(،وفً الملفوظ 

 تجعللوة انجازٌة  لٌضمنموغلة فً الحجاج باستعمال العامل الحجاجً )إنّما(،ال

لتأوٌالت هً: )إّن حسن ا لتكوثرالمخاَطب ٌنصرف إلى نتٌجة بعٌنها غٌر لابلة 

الحاكم فً رعٌته وعدله  البالد وصالح أحوالها مرجعه إلى حسن سٌاسة

معهم(،ولوله هذا  كان بمثابة حجة كاشفة عن لصد المتكلم فً لصر صالح البالد 

وحسن أحوالها بصالح حال حاكمها وحسن سٌاسته ،فالحصر الذي عمده المتكلم 

ً ما لد  ل الحمولة الحجاجٌة إلى ما سٌك بعده من حجة حاجبا بوساطة )إنّما( حوَّ

دالالت أخرى،وإٌماف ما ٌترشح من معاٍن غٌر مرغوٍب  ٌترشح من الملفوظ من

فٌها ووضع المخاطب أمام نتٌجة معٌنة تمثل لصده وغرضه ،تمتضً تسلٌم 

هه نحو الوجهة التً المخاَطب بها  وإلناعه بدعواه ؛ألنّه لٌّد احتماالت الخطاب ووجّ 

  ٌتغٌاها.

                                                           
 .ٕٓ-3ٔتحمٌك :عبد العزٌز الفٌزانً ،الدار التونسٌة للنشر،،دمحم الورغً ،(ممامات الورغً ورسائله  ٗٔ



فً فضاء لحجاجً ما جاء من الممامات التً ُوظف فٌها هذا العامل لتحمٌك البعد او

هذه الحادثة اللغوٌة وذلن فً حدٌث األب ناصحاً ابنه فً تخٌر أصدلائه ومعرفة من 

،وذلن فً واحدة من ممامات فكري باشا المسماة )ممامة فً حسن ٌكن له الوداد

:))إنّما الُحبُّ فً الِصُدور ال فً الثِغُور،وفً ِشغاف الِجنان ال فً لائالً  الوفاء(

اللَسان(( أطراف
 (15)

 . 

إلى أّن المحبة الحمٌمٌة الصادلة لٌست بما ظهر فً هذا الملفوظ ٌلفت األب نظر ابنه 

فحمل ملفوظه لصداً مضمراً هو توجٌه ،فً اللسان من الكالم بل بما أثبتته األفعال

االبن بضرورة تمحٌص أصدلائه،وحثه على شّد العرى على صحبة من صدق منهم 

إلى وجهة  وّجهه بإدخاله )إنّما( على ملفوظه فمدوبأفعاله ال بألواله،بهذه المحبة 

محددة ٌُعلم أّن ما عداها بخالفها فموله:)إنّما الحبُّ فً الصدور( ٌُفهم منه لٌس الحّب 

وحصر األمر كلّه ،ن مصاحبة للحّب ،وٌلغً التعددات األخرى التً لد تكوفً سواه

ً من )إنّما(،إذ لتعددت  بعكس لوعلى ما ركّز منه فً الملوب  جاء الملفوظ عارٌا

المفاهٌم الناجمة عنه ،ولفمد بعده الحجاجً ودخل فً زمرة المالفٌظ اإلبالغٌة بحٌث 

ٌصبح مجرد وصف
(ٔٙ)

وهو  بكلٌته إلى الممصود،،غٌر أّن وجوده فً الكالم وّجهه 

من  وهذا ٌنسجم مع طبٌعة الموصً ؛ألنّها وصٌةحصر الحّب فً الملوب ال غٌر 

   والناس.لد خبر الحٌاة أب حكٌم 

تمٌٌد ٌتم رفعها بالة شبهة لد علمت بذهن المخاَطب بهذا العامل إلز وٌأتً المتكلم

واختزالها بنتٌجة معٌنة ٌوجه المخاَطب عبرها الوجهة  التأوٌالت المحتملة وحصرها

ً على من  فً أحدى ممامات الشٌخ ناصٌف الٌازجًومثله لوله  التً ٌرٌد معترضا

ال َر باألثٌرخْ الفَ  )) إنّ ٌرى أّن التنافس والتفاخر ٌكون بالكثرة ال بالندرة فٌمول:

((مٌنِ ن ال فً السَّ ٌْ مِ فً الثَ  ، وإنّما ٌُنافسُ ٌرِ ثِ بالكَ 
(17)

. 

                                                           

تشتمل على ما تٌسر العثور علٌه من نظم ونثر المرحوم عبد هللا فكري باشا،جمعها نجله ة ،اآلثار الفكرٌ (٘ٔ)

 .ٖٗٓممامة فً حسن الوفاءم.231ٔهـ،ٖ٘ٙٔ،ٔ:أمٌن فكري باشا ،المطبعة الكبرى األمٌرٌة ببوالق ،مصر،ط

    .ٙ٘العوامل الحجاجٌة ٌنظر: (ٙٔ)

 .ٖٕٔالممامة البصرٌة  صادر،بٌروت،)د.ط(،)د.ت(.الشٌخ ناصٌف الٌازجً،دار  مجمع البحرٌن، (1ٔ)



)إنّما ٌنافس فً الثمٌن ال فً الّسمٌن( بمثابة الحجة التً كشف من خاللها أّن :فموله  

بندرتها وغرابتها ال بكثرتها، فالتنافس ٌكون بما نفس وندر ال بما كثر لٌمة األشٌاء 

الذي ورد هنا لرد لوٍل ضمنً مفاده هسحعهاًل لحعهيق ٌذي الحجث )إىها(،وُعرف،

اسحعهمً الهحكمن اسحعهااًل حجاجيًا لمرد عمى خصهً ةقمب ؛لذا )التنافس بالكثٌر(

ادرت القميمث ال الكثيرت ،وها كاو ٌذا رأيً، وجعل الحىافس هقصورًا عمى األشياء الى

بدخوله على الملفوظ أن من شأن هذا العامل ذلن أّن ؛القمب لُيعّةر عىً ةغير )إّىها(

ٌجعله ملفوظٌن ،األول مثبت ظاهر على السطح ،واألخر منفً ٌمع ضمن بنٌته 

العمٌمة
(ٔ2)

بما  لٌس التنافسمٌن ٌحمل داللةً ضمنٌةً هً:إنّما ٌنافس فً الث،فموله:

سوى ذلن ،وهو ما ٌجعل الكالم ذا طابعٍ حجاجً واضح بملب رأي اآلخر ونفً 

أطروحته ودحضها
(ٔ3)

ولّل من  نَُدرهً :الفخر بما  ،وجعله أمام نتٌجة واحدة مباشرة

 األشٌاء ال بما ُعرف وشاع.   

 )النفً واالستثناء(:  -2

ٌُعد هذا األسلوب من أسالٌب التوكٌد بالمصر
(ٕٓ)

حصر الشًء بصاحبه  ، وٌراد به

دون سواه
(ٕٔ)

ملفوظات الحجاجٌة ؛ألنّه ٌشد ، ولد عّده عّز الدٌن الناجح من أرلى ال

،إذ ٌضٌك تعدد النتائج المستفادة من الملفوظ وٌحدد النتٌجة الممصودة زرمن أ

الخطاب ومن ثَّم جعل المتلمً أمام نتٌجة واحدة ٌروم التسلٌم بها
(ٕٕ)

،فهو ال ٌترن 

غٌر ما ٌمصده المتكلم،فتنحصر فعالٌة الحجاج فً  آخرمتلمً بأّي توجٌه شكاً أمام ال

ً اإلمكانات الحجاجٌة للكالم،وجهة حجاجٌة واحدة مم مما ٌزٌد من الموة لصا

تشتت وهذا ٌمنع دون سواه،توجٌه المتلمً نحو استلزام واحد الحجاجٌة و

ٌرٌدها المتكلم أن تنفذ  ،وبذلن فهذا العامل أشبه بوأد لكّل المصود التً الالمعنى.

                                                           

 ..ٌٙ٘نظر: نفسه(2ٔ)

 ..ٌٙ٘نظر: نفسه(3ٔ)

 .ٕٗٔ/ٌٕنظر: معانً النحو (ٕٓ)

 .1ٖعجاز ٌنظر: دالئل اإل(ٕٔ)

 .ٗٙ فً اللغة العربٌة امل الحجاجٌةالعو ٌنظر: (ٕٕ)



ً له المجال للوصول إلى ال تٌجة التً ٌتغٌاها الخطاب وإلناعه نلعمل السامع متٌحا

بها
(ٕٖ)

؛ألنّه ٌُثبت شٌئاً لد أُنكر أو ُشّن فٌه 
(ٕٗ)

ٌة ممارنةً بغٌره ،فترلى لٌمته اإللناع 

ٌشوبها عدم ؛ألنّه بمثابة إضافة جدٌدة لمناعات المتلمً التً كان من أدوات الحصر

   التثبت.

،ناصحاً ٌك البعد الحجاجً،لول المتكلمومن تمثالت توظٌف هذا العامل لتحم 

،وذلن فً ممامة أحمد البربٌر التً مخاطبٌه بعدما اشتد بٌنهما النزاع والتفاخر

)) إّن لائالً:  خر،الهواء ،وبٌان فضل أحدهما على اآلأنشأها فً المفاخرة بٌن الماء و

ْجَمع بٌنُكما فً االْنتَِساِب إلٌه واالْنتِماِء ،فَلٌَُشدَّ كلٌّ منكما َعُضَده بأِخٌه الَدْهَر ٌَ 

راحِ ِرَداِء االْفتَِخار ،فإّن  ٌُْكما باّطِ ،ولٌَْحَذر ِمن تَْفرٌطه فً حقوقه وتراِخٌه ،وَعلَ

َسَطعَْت َشمُس  العَْبد ال ٌَسوُد إالّ باالفتِقَار،بَاَرَك هللا فٌُِكما ،وبَلَغكما الَمَرام ،ما

بَدُر التَّمام((األَْكوان واَلَح 
 (25)

 . 

على طرح التفاخر ونبذ المباهاة ،فٌمٌم حجته  الحثِّ ساق المتكلم هذا الملفوظ ؛ألجل 

بكون رفعة الشأن والذكر ال تكون إالّ بالعبودٌة المطلمة هلل ،فكلما تواضع العبد هلل 

رفع شأنه وأسبغ علٌه هٌبةً،فجاء بهذا الحكم بإحدى طرق المصر )النفً واالستثناء( 

، فلو لال :ٌسوُد العبُد ؛لٌحاصر المتلمً ،وٌمٌد التأوٌالت الممكنة التً لد تخامره

 ثبات المحض الذي الألنّه ملفوٌظ لائم على اإلباالفتمار هلل ،لم ٌؤد المعنى المطلوب؛

الذي ٌحتمل ،عالمً التوصٌلً الصرفٌتجاوز طالته االخبارٌة االبالغٌة مداها اإل

أن تكون السٌادة باالفتمار إلى هللا وبأشٌاٍء أخرى
(ٕٙ)

،لكن بدخول عامل الحصر  

المتلمً ٌنصرف  تمثل بالنفً واالستثناء فإّن ملفوظه صار أرلى حجاجٌاً؛إذ جعلالم

تجاه عه أمام استلزام واحد وٌجعله فً اإلى نتٌجة بعٌنها غٌر لابلة للتأوٌالت مما ٌض

من االتجاهات
(ٕ1)

السٌادة ورفعة الشأن ال تكون إالّ بالتواضع ٌمتضً التسلٌم به وهو:

                                                           

 .ٗٙالعوامل الحجاجٌة فً اللغة العربٌة  ٌنظر: (ٖٕ)

    .ٕٙٔ/ٕمعانً النحو ٌنظر:(ٕٗ)

عنً بها :الدكتور دمحم حّسان الّطٌان،دار البشائر اإلسالمٌة للطباعة والنشر  المفاخرات والمناظرات (ٕ٘)

 .ٙٗٔ م ٕٓٓٓهـ،ٕٔٔٗٔ،ٔلبنان ،ط–والتوزٌع،بٌروت 

 .ٗٙ،و العوامل الحجاجٌة فً اللغة العربٌة  ٕٗٔ/ٕمعانً النحو ٌنظر: (ٕٙ)

 .ٌٕٖنظر: العوامل الحجاجٌة (1ٕ)



وترن المجال للمتلمً فً لبول النتٌجة أو عدم تمبلها وهذه هً مزٌة  واالفتمار هلل،

 لبول النتٌجة أو رفضهااختٌار الحجاج، إذ ٌعطً للمتلمً حك 

ً محدداً  ا العامل مساراً وفً سٌاٍق آخر ٌرسم هذ باختزال التأوٌالت تأوٌلٌا

ٌها ترحاله ممامات الخفاجً التً ٌصور فكما فً لول المتكلم فً واحدة من ،هاوتملٌص

لم ٌقل هللا إّن ))بعد سؤاله عن الداعً لذلن لائالً:  همبرراً لتغربه عنعن بلده ،و

عة((ٌن والدِّ م الدِّ رَ بها إلى حَ ناكِ فً مَ  سٌرَ ارضً واسعةٌ إالّ لنَ 
(28)

 . 

ٌبرر المتكلم لتغربه عن بلده ،إذ الحاجة أضحت أكٌدة لذلن ؛ألّن البالد لد عّمها ضٌك 

من الكرام واألعٌان الذٌّن ٌُلتجأ لهم عند الّشدة ؛مما دعاه إلى شد  العٌش ولد خلت

رحاله عنها باحثاً عن الكرماء النبالء لٌجاورهم متوسماً بعطائهم وكرمهم،بعدما أدرن 

ً لذلن  أّن األرض أوسع من أن تضٌك على مثله وأوسع أن تُحدَّ بأرض بلده ،موظفا

ه الخطاب نحو نتٌجة محددة ضٌمة العامل الحجاجً )النفً واالستثناء( ال ذي وجَّ

وواحدة فً الحاالت جمٌعها
(ٕ3)

،فلو لال:)لال هللا:أّن ارضً واسعة لنسٌر إلى ارض 

الدٌن والدعة(،لكان الخطاب هنا مجرد إخبار ال غائٌة من ورائه سوى اإلعالم ،لكّن 

ة ،فصار ما أن ألحم العامل الحجاجً حتى أُخرج الخطاب من اإلبالغٌة إلى الحجاجٌ

للملفوظ لٌمة حجاجٌة بترجٌح المتكلم أسلوباً هو فً ذاته عدول من إمكانٌة لغوٌة إلى 

أخرى ٌتولع أنّها أكثر نجاعة فً هذا الممام؛بسبب حصر اإلمكانات الحجاجٌة الذي 

عمده المرِسل بإدخاله هذا العامل على ملفوظه وتخصٌصه بنتٌجة واحدة هً:)األرض 

متى ناله األذى والملى أن ٌهجرها إلى أرٍض جدٌدة ال ٌناله فٌها بسعتها تسمح للكرٌم 

 ذلٌّ وال ضٌم(ال غٌر.

 

 

 المحور الثانً: النفً*

                                                           

هـ(،تحمٌك:عبد الفتاح دمحم 3ٙٓٔشهاب الدٌن أحمد بن دمحم الخفاجً)ترٌحانة األلبا وزهرة الحٌاة الدنٌا،(2ٕ)

 .1ٖ٘/ٕممامة الغربة  بابً الحلبً وشركاؤه،)د.ت(،)د.ط(، الحلو،مطبعة عٌسى ال

 .3ٕٗ، والتداولٌة وتحلٌل الخطاب ٌٔٙنظر: العوامل الحجاجٌة (3ٕ)



إثبات أو  إّما؛ألّن الكالم ع اإلثبات َشّطر اإلنجاز الكالمًٌتماسم النفً م

نفً
ٖٓ

،وٌُعرف النفً بأنّه إخراج الحكم فً تركٌب لغوي مثبت إلى ضده وتحوٌل 

،وٌؤدى بصٌغة تحتوي على إلى حكم ٌخالفهمعنى ذهنً فٌه اإلٌجاب والمبول 

لٌس..( وغٌرها من العناصر و،ولن،ولممؤشرات متمحضة للنفً من لبٌل: )ال،

الموضوعة للنفً
ٖٔ

  ة فً التأثٌر ،ٌتوسلها المتكلم كٌما ٌحمك غاٌاته الحجاجٌ

المخاَطب واستمالته وإلناعه بدعواه ب
ٖٕ

؛ِلما تحمله من طالة حجاجٌة عالٌة ٌكمن 

فٌها مؤشر لوة المول
ٖٖ

،فهو إبطال لحكم وإثبات ألخر ٌنالضه وٌخالفه ،وهذا ٌجعل  

النفً حامالً لمحتوى حجاجً فً الخطاب،إذ ٌؤتى به )) للتعبٌر عن تعارض 

تخاطبٌن ((االعتمادات ووجهات نظر الم
ٖٗ

،فالمتكلم النافً حٌن ٌعمد إلى نفً لضٌة 

ما فهو إذن ٌعبر عن اعتماده تجاه تلن المضٌة وٌرٌد من المخاَطب أن ٌدرن أنّه ال 

ٌعتمد بمضمون الكالم فٌتخذ من النفً وسٌلة إلبطال الرأي المضاد وتفنٌده،وللب ما 

ٌعتمده الطرف اآلخر والولوف بوجه إدعائه 
ٖ٘

وراء ذلن إلى تخلً  ،وهو ٌرمً من

المخاَطب عن اعتماده فً مضمون الكالم وتوجٌهه نحو نتٌجة واحدة تضٌك 

وتنحصر فٌما تسلط علٌه النفً ال غٌر
ٖٙ

؛ألنّه بمجرد إدماج عامل النفً تتحدد 

ا للنفً ،ناهٌن عمّ حرجاً أو كداً ذهنٌاً فً إدراكهاالنتٌجة )ن( بسرعة فال ٌجد المتلمً 

ل بوصف البنٌة الداللٌة العمٌمة للملفوظ الذي ٌبدو غٌر من لٌمة مضافة تتمث

منفً
(ٖ1)

 . 

                                                           
هـ(،تح:أبو الفضل إبراهٌم ،دار إحٌاء الكتب 13ٗالبرهان فً علوم المرآن /بدر الدٌن الزركشً )ت ٌنظر:( ٖٓ

 .1ٗ،والعوامل الحجاجٌة 1ٖ٘/ٕم،3٘1ٔهـ،1ٖٙٔلبنان ،–العربٌة ،عٌسى البابً الحلبً وشركاؤه ،بٌروت 
،دار الكتاب الجدٌد د.شكري المبخوت له مع الجهات واألسوار والروابط ،(ٌنظر:توجٌه النفً فً تعام ٖٔ

 ٔ، وفً التحلٌل اللغوي منهج وصفً تحلٌلً/خلٌل أحمد عماٌرة ،مكتبة المنار ،طٕٔ، 3ٕٓٓ، ٔالمتحدة ،ط
 .ٗ٘ٔم،  321ٔ،

 .1ٗ(ٌنظر: العوامل الحجاجٌة  ٕٖ
 .ٕٔ(ٌنظر:توجٌه النفً فً تعامله مع الجهات واألسوار والروابط  ٖٖ
 .ٕٔ-ٔٔ(نفسه  ٖٗ
 .ٖٕٕفً المناظرة  (ٌنظر: بالغة اإللناع ٖ٘
سهام مظلوم عباس ،كلٌة "أطروحة دكتوراه"،كتاب التذكرة الحمدونٌة النص النثري فً (ٌنظر: الحجاج فً ٖٙ

 .3ٙٔ  م.1ٕٔٓهـ، 2ٖٗٔالتربٌة ،الجامعة المستنصرٌة ،
 .ٔ٘-ٓ٘ عوامل الحجاجٌة  ٌنظر:ال  (1ٖ)



فً ممامة الشٌخ دمحم المبارن التً ما جاء النفً الحجاجٌة  عاملٌةومن األمثلة على 

على لسان الممٌم ٌصور فٌها مناظرة تمت بٌن الغرٌب والممٌم فً األوطان ،فٌمول 

 ودِ هُ عْ المَ  هِ نِ طَ ئِِه ووَ شَ نْ مَ  لِ حَ مَ  نْ عَ  ودِ الوجُ ٌّد سَ  وجِ رُ :))ولٌس فً خِ مفاخراً الغرٌب

اه به أهُل مَ األذى الذي رَ  ةِ لَ مْ ن جُ فإنّه مِ ،الٍ حَ بِ  ةِ امَ على اإلقَ  ةِ بَ رْ الغُ  لِ ضْ ٌر بفَ عِ ٌل ُمشْ ٌْ لِ دَ 

الل ((والضَ  رِ فْ الكُ 
38
. 

سٌّد الوجود...(،الذي ) لٌس فً خروج ملفوظه:دمج المتكلم عامل النفً فً 

فاالعتراض هنا اعتراض ارتجاعً ؛ألنّه به على دعوى سابمة للخصم ،اعترض 

ٌفاخره فٌها وٌدعً الفضّل علٌه وٌمٌس  كان رداً على حجة سابمة للطرف اآلخر

))وكفانً شاهداً اإللامة بهجرة النبً دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فً لوٍل سابك هو:فضل الغربة على 

((ٌنة ،من مكة المشرفة إلى المدٌنةهجرةُ من نزلْت علٌه السك
ٖ3

وهذا ٌخدم نتٌجة ،

)أفضلٌة الغربة عن األوطان على اإللامة فٌها(،فحمل ذلن المتكلم الذي هو فً صدد 

مواجهة الناعٌة على نفً دعوته ، ومنازعة حجته وكشف خطأ اعتماده ولٌاسه من 

التشكٌن  خالل آلٌة النفً التً نهضت إلى جانب االرتجاع بوظٌفة أخرى هً

بدعوى الخصم وتبدٌد حججه وتفتٌت أسس رأٌه المضاد ونزع المصدالٌة عنه
ٗٓ
. 

ممام الوعظ  جاء فً التً ُوظف فٌها النفً بصورته الحجاجٌة ،ماومن التمثالت 

ً المووذلن فً أحدى ممامات الٌازجً التً ٌخطب فٌها المتكلم  إٌاهم، فٌمول:  م واعظا

على ما فاَت ،فإّن هللا ٌَقبُل التوبة عن ِعباِده ،وٌعفو  ))توبوا إلى باِرئكم وانَدُموا

َمن ،فإّن عن السٌَِّّئات ،واعتمُدوا ِحفَظ الفُروض والسُّنن ،وال تَْلُووا على خضراء الّدِ

.....فلٌس البِّر أن تُولوا  الُمَحافَظة على الصَّلوات ال تَِفٌُد َمْن ٌَتَبَِع الشَّهوات

لَحرام ،ولكنَّ البِرَّ من اتَّقى والسالم((وجوَهكم َشْطَر الَمسِجد ا
41
. 

ٌظهر تجلً النفً واضحاً فً للب ما ٌعتمده المتلمً وإبطاله ، فموله :) لٌس البرَّ أن  

تولوا وجوهكم َشْطر المسجد الحرام (ٌمثل رداً على اعتماد أن تكون األعمال 

موافمة المخاَطب له فً بظواهرها ،فٌنفً ذلن نفٌاً لائماً على التصحٌح ؛وألّن غاٌته 
                                                           

 .ٙ٘ٔ(المفاخرات والمناظرات  2ٖ
 .ٗ٘ٔ(المفاخرات والمناظرات  3ٖ
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ(ٌنظر:بالغة اإللناع فً المناظرة  ٓٗ
 .3ٗٔ(مجمع البحرٌن ،الممامة المعرٌة  ٔٗ



ً أو المفترض لوله آمخالفة الكالم المثبت ال ستأنف بكالم استدراكً وجه ممول حما

المخاَطب نحوه ٌمثله لوله : )لكّن البرَّ من أتمى(،إذ لم ٌكتِف بالنفً فمط بل اتََبعهُ 

من خالل جملة ،وإمداد المخاَطب بمعلومة أخرى بتعوٌض ذلن بطرح البدٌل 

بـ )لكن( التً بدْت ألوى حجاجٌاً من الحجة السابمة ،ونملْت الحجاج من  االستدران

ومن خالل  متلمً نحو اإللرار والتسلٌم بها ،درجة ُدنٌا إلى درجة أعلى وجهْت ال

هذا التعوٌض حمك النفً عملٌة االستبدال بتجاوز ما أُنكر إللرار ما ٌجب أن ٌتبنى 

أطروحة النافً ،ودفع المخاَطب لمشاركته  ،ومن ثّم تحوٌل االتجاه الحجاجً لصالح

 .(ٕٗ)اعتماداته

ولد ٌبرز النفً كإثبات لمحتوى سالب دون إحالة على إثبات منالض له ،وهو ما 

 دون أن ٌمدمه من ٌسمى بالنفً الوصفً الذي ٌكون تمثٌالً لحالة األشٌاء فً الكون

ً آ خرالمتكلم على أنّه ٌعارض خطابا
ٖٗ

ً جاء  ،ومن ذلن ما حمد أفً ممامة أٌضا

:))أنا ال أُحبُّ المعالً البربٌر لائالً على لسان الماء مفاخراً الهواء بأفضلٌته علٌه 

،وأنا ِسلٌم للمحّلِ المنخفض وَحرٌب للمحّلِ العالً ،ال أتجاوز حدَّ العبٌد ،وال أنازُع 

سٌدي فٌما أختص فٌه من الصفات التً ال تفنى وال تبٌد((
44
. 

مل حجاجً فً لول المتتكلم : )ال أحتّب المعتالً ...ال أتجتاوز حتّد ٌبرز النفً هنا كعا

العبٌتتد ...ال أنتتازع ستتٌدي فٌمتتا أختتتص فٌتته (كممابتتل إلثبتتات ستتابك مفتتترض ،ولتتٌس 

غرض المتكلم دحض هذا اإلثبات إنّما غرضه التنبٌه على حصتوله لغٌتره فتً ممابتل 

ٌُنتظر منه حصول اإللتناع  نفٌه عنه،ذلن أّن اعتماد النفً أسلوباً داخل الخطاب الذي

إنّما ٌُمصد به حجاجٌاً إثبات الصفات المنفٌة فً سواه
 (ٗ٘)

فتكمن حجاجٌة النفً هنا  . 

فً الممابلة بٌن حال المتكلم وحال غٌره وتنبٌه المخاَطتب إلتى فضتائله ومتن ثتم دفعته 

 -النفتً–إلى االلتناع بأفضلٌته وتماٌزه عن غٌره فً التواضع والطاعتة ،ممتا ٌجعلته 

 ً لتعدد األصوات فً الخطتاب تجلٌاً واضحا
ٗٙ

،صتوت ٌتبنتى جانتب اإلثبتات ،وصتوت 

ق(ٌمثتل عملتٌن لتولٌن أحتدهما إثبتات -المتكلم المتبنً للنفً ،فكل لول له الصورة )ال

صتتادر عتتن متتتكلم أول ،والثتتانً رّد ودحتتض لهتتذا اإلثبتتات صتتادر عتتن متتتكلٍم ثتتاٍن 
                                                           

 .ٕٕٙبالغة اإللناع فً المناظرة ٌنظر:(ٕٗ)
 .ٕٗٗ-ٕٗ، ٕٙٓٓمركز النشر الجامعً ، شكري المبخوتوشروطه النحوٌة والداللٌة ،(ٌنظر:إنشاء النفً  ٖٗ

 .ٖٙ(المفاخرات والمناظرات  ٗٗ
لراءة لنصوص مختارة من األدب العربً المدٌم/د.سامٌة الدرٌدي الحسنً  ٌنظر:دراسات فً الحجاج  (٘ٗ)

 ..2ٕ  م ،3ٕٓٓ-هـٖٓٗٔ،ٔ،عالم الكتب الحدٌث ،أربد،ط
 .3ٗ ، 33ٕٔعالم المعرفة ،أغسطس صالح فضل(ٌنظر:بالغة الخطاب وعلم النص ، ٙٗ



ٗ1
ضمن مموالت عكسٌة فهو ٌرٌد المول:)ال أحتب ،ووفماً لذلن فإّن الخطاب السابك ٌت

المعالً = أنا متواضع  ،ال أتجاوز حّد العبٌد  = ألتزم حدود العبٌد، ال أنتازع ستٌدي 

داة )ال( التتتً تتتدل علتتى معنتتى الشتتمول مؤسستتاً حركٌتتة حجاجتته علتتى األ = أطٌعتته(،

والعموم
(ٗ2)

( أفضتت )ال أنّ  علتى. لٌعمك من مضمون ألواله المنفٌة وٌوستعها فضتالً 

متن داللتهتا  إلى استمرار داللتة نفتً ألوالته ودوامهتا وعتدم تمٌٌتدها بتزمن معتٌن  فتإنّ 

بعد اآلن المستمبل ها توضع لنفً ماأنّ 
(ٗ3)

. 

تربط بٌن حجتٌن أو حجة ونتٌجة  فً أنّها الربة العوامل الحجاجٌة تكشف لنا مما

داخل المول الواحد كما الحال فً الروابط الحجاجٌة بل تبدو فاعلٌتها الحجاجٌة 

بتحدٌده وجعله ٌصب فً نتٌجة واحدة واضحة ومحددة عن طرٌك تمٌٌد الملفوظ 

،فهً موجهات لغوٌة تسبغ الملفوظ الحجاجً بموة توجٌهٌة نحو نتٌجة بعٌنها  مما 

 ٌعمل على تضٌٌك فرص الدفاع ومن ثم توسٌع أفك اإللناع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائـــج

                                                           
)النفً انموذجاً("بحث"/ألطاف اسماعٌل أحمد الشامً ،مجلة (ٌنظر: العوامل الحجاجٌة فً شعر البردونً  1ٗ

 .2ٕٗ-1ٕٗم،ٕ٘ٔٓ، أٌلول ٖٙٗٔذي الحجة ، ٙٔ، ٖٗكلٌة العلوم اإلسالمٌة ،العدد 
 .3ٖٔم: 3٘3ٌٔنظر إحٌاء النحو، إبراهٌم مصطفى، مطبعة لجنة التألٌف والترجمة،  (2ٗ)
، مركز النشر المبخوت، شكري لنحوٌة والداللٌةإنشاء النفً وشروطه ا، و 1ٙٔ/ٌٗنظر: معانً النحو  (3ٗ)

 .ٕٗٔ: مٕٙٓٓالجامعً كلٌة اآلداب والفنون اإلنسانٌة، جامعة منوبة، 



الحجاجٌة فً الممامات العثمانٌة عن لدرتها الحجاجٌة فً تكشف معالجة العوامل -ٔ

االستعمال التداولً فهً عناصر لسانٌة تكتسب لٌمتها الحجاجٌة من سعٌها لتمثٌل 

 لصد المتكلم وتوجٌه المخاَطب نحو ما ٌبتغٌه.

فً توجٌه  أثره(فً اصر الحصر والتمٌٌد )إنّمعنتظهر الوظٌفة الحجاجٌة لعاملٌة -ٕ

المتكلم فمد رأى البحث كٌف أّن وجهة حجاجٌة واحدة من دون سواها،الملفوظ 

 باستعماله هذا العامل لام بتمٌٌد حٌز اإلمكانات الحجاجٌة فً خدمة نتٌجة واحدة. 

ُعدت الموة الحجاجٌة لعامل )النفً واالستثناء( ألوى ممارنةً بغٌره من عوامل -ٖ 

فكأنّما االتٌان بإضافة جدٌدة لذهنه الحصر؛ألنّها تُثبت لناعة لمتلٍك شان ومنكر 

 وتثبٌتها .

،إذ ٌشٌر إلى إثبات ضمنً  اتسم النفً فً الحجاج بكونه ٌدل على تعدد األصوات-ٗ

بافتراض مخاَطب متخٌل أو حمٌمً ٌتبنى جانب اإلثبات فً حٌن ٌتبنى المتكلم جانب 

من خاللها إلى النفً فً عملٌة حجاجٌة لائمة على آلٌتً اإلدعاء واالعتراض ٌهدف 

 توجٌه المتلمً الوجهة التً ٌمصدها وحمله على التسلٌم بما ٌعتمد.

ً كونه عمل على تحوٌل المعنى المثبت -٘ ً حجاجٌا اكتسب النفً فً الممامات طابعا

 فً ذهن المتلمً إلى ضده .

 

 المصادر والمراجع

حوم عبد هللا تٌسر العثور علٌه من نظم ونثر المر *اآلثار الفكرٌة ،تشتمل على ما

فكري باشا،جمعها نجله :أمٌن فكري باشا ،المطبعة الكبرى األمٌرٌة ببوالق 

 م.231ٔهـ،ٖ٘ٙٔ،ٔ،مصر،ط

إنشاء النفً وشروطه النحوٌة والداللٌة /د.شكري المبخوت،مركز النشر الجامعً *

،ٕٓٓٙ. 

مال الدٌن ،منشورات دار الهجرة *البحث النحوي عند األصولٌٌن/مصطفى ج

 .ٕٗٔٓ، ٘لم، ط–ٌران ،إ



هـ(،تحمٌك:أبو الفضل 13ٗ*البرهان فً علوم المرآن/بدر الدٌن الزركشً )ت

-إبراهٌم ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،عٌسى البابً الحلبً وشركاؤه،بٌروت

 م.3٘1ٔهـ،1ٖٙٔلبنان،

-ضفاف،بٌروت *بالغة اإللناع فً المناظرة/عبد اللطٌف عادل ،منشورات

 م.ٖٕٔٓهـ،ٖٗٗٔ،ٔلبنان،ط

 .33ٕٔ/د.صالح فضل ،عالم المعرفة ،أغسطس*بالغة الخطاب وعلم النص

*التحاجج طبٌعته ومجاالته ووظائفه/تنسٌك:حمو النماري ،كلٌة اآلداب والعلوم 

 هـ.1ٕٗٔ،ٔمطبعة النجاح الجدٌدة ،الدار البٌضاء،طاإلنسانٌة بالرباط ،

 *التداولٌات وتحلٌل الخطاب/د.جمٌل حمداوي ،شبكة األلوكة.

وجٌه النفً فً تعامله مع الجهات واألسوار والروابط /د.شكري المبخوت،دار *ت

 م.3ٕٓٓ،ٔالكتاب الجدٌد المتحدة ،ط

الحجاج مفهومه ومجاالته دراسات نظرٌة وتطبٌمٌة فً البالغة الجدٌدة ،أعداد *

-هـٖٔٗٔ،ٔاألردن ،ط–وتمدٌم:حافظ اسماعٌلً علوي ،عالم الكتب الحدٌث ،أربد 

 م.ٕٓٔٓ

طاب اللسانً العربً ،هندسة التواصل اإلضماري من التجرٌد إلى التولٌد /بنعٌسى أزابٌط * الخ

 ،ٖٕٔٓاألردن ،-،عالم الكتب الحدٌث ،إربد

*دراسات فً الحجاج ،لراءة لنصوص مختارة من األدب العربً المدٌم/د.سامٌة 

 م.3ٕٓٓ-هـٖٓٗٔ،ٔالدرٌدي الحسنً ،عالم الكتب الحدٌث ،أربد،ط

دمحم شاكر،مطبعة هـ(،تحمٌك:محمود1ٔٗر الجرجانً )تعجاز/عبد الماه*دالئل اإل

 م.33ٕٔ،،ـهٖٔٗٔ،ٖالمدنً بالماهرة،دار المدنً بجدة ،ط

رٌحانة األلبا وزهرة الحٌاة الدنٌا/شهاب الدٌن أحمد بن دمحم *

هـ(،تحمٌك:عبد الفتاح دمحم الحلو،مطبعة عٌسى البابً الحلبً 3ٙٓٔالخفاجً)ت

 وشركاؤه،)د.ت(،)د.ط(.

*العوامل الحجاجٌة فً اللغة العربٌة /عّز الدٌن الناجح ،مكتبة عالء الدٌن ،صفالس 

 م.ٕٔٔٓ،ٔ،ط



 ٔ*فً التحلٌل اللغوي،منهج وصفً تحلٌلً /خلٌل أحمد عماٌرة،مكتبة المنار، ط

 م.321ٔ،

 م.ٕٙٓٓ-هـٕٙٗٔ، ٔ*اللغة والحجاج/أبو بكر العزاوي،العمدة فً الطبع ،ط

 ،)د.ط(،)د.ت(.مجمع البحرٌن/الشٌخ ناصٌف الٌازجً،دار صادر،بٌروت*

*المظاهر اللغوٌة للحجاج ،مدخل إلى الحجاجٌات اللسانٌة /رشٌد الراضً ،الدار 

 م.ٕٗٔٓ،ٔالبٌضاء ،المغرب،ط

*معانً النحو/د.فاضل صالح السامرائً،دار إحٌاء التراث العربً 

 م.1ٕٓٓه،،2ٖٗٔ،ٔ،ط

دار البشائر اإلسالمٌة بها :الدكتور دمحم حّسان الّطٌان،ات،عنً *المفاخرات والمناظر

 م.ٕٓٓٓهـ،ٕٔٔٗٔ،ٔلبنان ،ط–للطباعة والنشر والتوزٌع،بٌروت 

*ممامات الورغً ورسائله /دمحم بن أحمد الورغً،تحمٌك:عبد العزٌز الفٌزانً ،الدار 

 التونسٌة للنشر،)د.ط(،)د.ت(.

 الرسائل والبحوث الجامعٌة

ً النص النثري فً كتاب التذكرة الحمدونٌة "أطروحة دكتوراه"/سهام *الحجاج ف

 م.1ٕٔٓهـ، 2ٖٗٔمظلوم عباس ،كلٌة التربٌة ،الجامعة المستنصرٌة ،

*العوامل الحجاجٌة فً شعر البرذونً)النفً إنموذجاً("بحث"/ألطاف إسماعٌل أحمد 

أٌلول ٘هـ،ٖٙٗٔذي الحجة  ٙٔ،ٖٗالشامً،مجلة كلٌة العلوم اإلسالمٌة ،العدد

 م.ٕ٘ٔٓ

"بحث"/ محمود طلحة ،مجلة الخطاب ،جامعة *المٌمة الحجاجٌة ألسلوب المصر

 م.2ٕٓٓ، ٖمولود معمري ،تٌزي وزو،الجزائر ،دار األمل ،العدد 

 

 

 

 


