
 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد   

 

 
 

323 

 العوامل احلجاجية وأثرها يف احلجاج اللغوي يف املقامات العثمانية
 أ.د لمى عبد القادر خنياب
 م.م   جنان جاسم خضير

 جامعة القادسية /كمية اآلداب
Luma.kanyab@qu.edu.iq 

 :الممخص
لقوٍل ما ليست ىي حصيمة المعمومات  تتأسس نظرية الحجاج في المغة عمى أّن القيمة الحجاجية  

 الجممة بإمكانيا أن تشتمل عمى مورفيمات وتعابير أو صيغ تصمح إلعطاء أنّ التي يقدميا فحسب،بل 
تجاه أو ذاك،ومن ىذه خباري ،وتوجيو المتمقي في ىذا االمحتواىا اإلتوجيو حجاجي لمقول إلى جانب 

ما يكون داخل القول الواحد ،ويدخل عمى اإلسناد مثل التأكيد والنفي ،وتسمى بـ)العوامل  المورفيمات
ألىميتيا في تجمية الخطاب ووضوح ؛ة الحدث التوجييي الذي تقوم بوالحجاجية( وىي تعمل عمى تقوي

ل إلى إبراز الحجاج التقني القائم عمى استعمال ىذه العوامىذا البحث يتجو ،و مقاصده وغاياتو 
عمى نماذج  فوقع االختيارالحجاجية في واحٍد من الفنون األدبية العربية الطريفة أال وىو فن المقامة ،

مقتصرين عمى ما ُطبع منيا في العصر العثماني    ُألفتمختارة منيا وتحديدًا تمك المقامات التي 
 .حصراً 

 المقامات العثمانية(. الكممات المفتاحية: ) العوامل، الحجاجية، أثرىا، الحجاج المغوي،
The pilgrim factors and their impact on the linguistic pilgrims in the 

Ottoman shrines 

Prof. Dr. Lama Abdel Qader Khenyab 

Jenan Jassim Khudair 

Al-Qadisiyah University/College of Arts 

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 
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.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.  

Keywords: (factors, arguments, their impact, linguistic arguments, Ottoman 

denominations). 

 ةــالمقدم 
ُتعد المقامة من األجناس األدبية الطريفة في أدبنا العربي والتي تشكل خطابًا جامعًا 

مساحة كتابة تتداخل فييا  لمختمف فنون القول والكتابة المتداولة في األدب العربي،فيي
أجناس أدبية شتى آتية من فضاء القصيدة إيقاعًا وتصويرًا ومن األشكال النثرية األخرى 
من خطابة وحكم وأمثال ووصايا وغيرىا ُصيرت كمَّيا في بوتقة واحدة أو فن واحد ىو 
)المقامات(؛مما جعل خطابيا ُيطعم بصور تكتسي من خصائص الشعرية القائمة عمى 

لتخييل،وعمى إثارة اندىاش القارىء بالصور البالغية واألساليب المتمردة عمى المألوف ا
والصنعة المغوية والمفظية البديعية ،والشحن العاطفي والتكثيف الداللي المتمثل في 

الخطابية  صور حية مركبة بكممات مقيدة بالسجع،وتكتسي في اآلن ذاتو من خصائص
تسمح بحمل األفكار وشرحيا والمحاجة فييا عمى اعتبار أّن القائمة عمى اإلقناع والتي 

ينبع وينبثق من المغة نفسيا  الحجاج ُيعد مكونًا أصياًل وأوليًا من مكونات البنية المغوية
،فجمع بذلك خطابيا بين األسموب والحجاج ؛فيو خطاب تحضر فيو المتعة واإلثارة 

مبالغة الموسعة بوصفيا منطقة وسطى مدعمتين بالحجاج ؛مما يييئيا لتكون موضوعًا ل
يجتمع فييا التخييل والتداول،فيدمج التخييل والحجاج في إنتاج الفعل البالغي بوصفو 
فعاًل تأثيريًا يروم اإلقناع ويستبعد التصور الجمالي الخالص، فالوجوه األسموبية في 

منصيٌر في  خطاب المقامة ليست مجرد حمية ُتضاف إليو لتنميقو فحسب، لكّنيا جزءٌ 
عممية بناء الخطاب وتشكيمو ووظيفة تتجدد في سياق عالقة الخطاب بالمقام ،وقد 
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غراًء لمبحث بجعميا متنًا ىيأىا ذلك لتكون منطقة تقاطع الشعرية بالخطابية ؛مما شّكل إ
استعمال  إلبراز الحجاج التقني القائم عمىمقتصرًا عمى ما ُطبع أو ُنشر منيا؛ لمدراسة

سيمت في توجيو المتمقي إلى قصد المتكمم وحممو عمى لحجاجية التي أالعوامل ا
؛لما اليل الخطاب؛ألّنيا من التعابير التي تحدد مدمشاركتو في الرؤية وتغيير تمثالتو 

 خفاء بعضيا األخر.ية تعمل عمى انبثاق بعض القصود وا  قناعفييا من وظيفة ا
 

 وأثرىا في الحجاج المغوي العوامل الحجاجية :ةـــــتوطئ
ا تعمل يكمن أثر العوامل الحجاجية في كونيا تستجيب لجوىر نظرية الحجاج ؛ألّني

،وبناء الممفوظ بغرض مسند عمى ىذا المفظ ؛ألّن الحجاج عمى إرساء الخطاب مرجعياً 
 وىذا ما أدرجو ديكرو ،ابط وعوامل حجاجية ومؤشرات لغويةالمغوي مؤسس من رو 

 (ٕٛ( )العزاوي، انترنت: ٜٙ: ٕٛٓٓغنو، )شارودو، من

والعوامل الحجاجية عناصر لغوية فاعمة في البناء الحجاجي تربط بين مكونات القول 
: ٖٕٔٓ)عادل،  الواحد وظيفتيا حصر اإلمكانات الحجاجية لمحتوى الممفوظات

طاقة ،فيذه العوامل إذا تمَّ إعماليا في ممفوٍظ ما ،فإّن ذلك يؤدي إلى تحويل ال(ٓٓٔ
،عمى أّن ىذا التحويل (ٕٓٔ-ٔٓٔ: ٕٗٔٓالحجاج، ) الحجاجية إلى ىذا الممفوظ

يكون نابعًا من القيم الخبرية التي يضفييا ىذا  الحادث في الكتل الداللية لمممفوظ ال
ّنما من مجرد وظيفتو التحويمية الحجاجية الخالصة فيعمل عمى تقوية درجة  العامل ،وا 

( ٕ(:لنخرج لمنزىة ،فإّن )قٕ(:السيارة جاىزة ،و)قٔفإذا كان )ق التوجيو بالخطاب،
إّنما السيارة جاىزة  مثل:واحدًا من ىذه العوامل يكون التوجيو إليو أوكّد حين ندخل عميو 

حد العوامل عميو أاختيار المتكمم لمممفوظ الداخل و ( ٕٖ: ٕٔٔٓ)الناجح،  لنخرج لمنزىة
ّن وجودىا في أل ة من الممفوظ العاري عنيا؛نفع في إقامة الحجالحجاجية يكون أ
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تجعل المتقبل في اتجاه من  كن من توجيو الخطاب وجية حجاجية معينةالخطاب ُيمَّ 
 .ومن َثمَّ النتيجة تكون مضمونة الوصول ،(ٕٖ: ٕٔٔٓ)الناجح،  تجاىاتاال

   (ٕٖ: ٕٗٔٓ( )الحجاج، ٘ٙ-ٗٙ: ٕٙٓٓ)النقاري،                                
 (ما...إالو)كثيرًا. و قمياًل، و  كاد،و تقريبًا، و ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل: ربّ 

،وجودىا في الممفوظ يعطيو توجيًا (ٕٖ: ٕٗٔٓ)الحجاج،  أدوات النفي والقصر وجلّ 
  .(ٕٖ: ٕٔٔٓ)الناجح،  حجاجيًا لموصول إلى نتيجة محددة دون غيرىا

وفيما يمي نماذج تطبيقية لمحجاج الذي تفرزه ىذه العوامل ،بغية الوقوف عمى فاعميتيا 
براز تأثيرىا عمى الخطاب في توجييو صوب غاية معينة  وذلك في نماذج الحجاجية  وا 

 ويمكن تبويبو عمى محورين : القصر ،والنفي. ،مختارة لنصوص من المقامات العثمانية
 المحور األول: القصر

أّي حبسو عميو وجعمو مالزمًا لو  ،القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص
 ،والثاني المقصور عميو ،وىو من أدوات التوكيد ،ويكون الشيء األول ىو المقصور،

،ومن (ٖٔٔ: ٕٕٔٓ)القصاب،  والغاية منو تمكين الكالم وتقريره في ذىن المخاَطب
: ٕٚٓٓ)السامرائي،  ـ )النفي واالستثناء(أبرز طرائقو ،التوكيد بـ )إّنما( ،والتوكيد ب

زالة تكوثر ،يتخذىا المتكمم (ٕ٘ٔ لتحديد إمكانات الممفوظ وحصره في إتجاه واحد وا 
وحصرىا حتى تقود إلى نتيجة واحدة يجعل المتمقي يسير نحوىا والتأويالت االحتماالت 

. 
 ّنما(:)إ -

،التي تحمل إثباتًا ونفيًا،وقد (ٖٓٓ: ٕٚٓٓ:  )السامرائي، ُتعد )إّنما( من أدوات القصر
،فقولك :إّنما (ٕٚ٘م: ٕٜٜٔ)الجرجاني،  أكّد ذلك شيخ البالغيين عبد القاىر الجرجاني

؛لترفع التوىم وتؤكد اإلثبات ألجل ثبات المجيء لزيد ونفيو عمن سواهجاءني زيٌد ،إ
 ،فتبرز وظيفتيا الحجاجية في توجيو(ٙٔٔ-٘ٔٔ: ٕٛٓٓ)طمحة،  حصول اإلقناع
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الخطاب لمقصد الذي يرومو المتكمم واستبعاد ما سواه،فيوظفيا المخاِطب في كالمو ؛لما 
ليا من طاقة حجاجية عالية في رفع قيمة الممفوظ الحجاجية من خالل حصره وتقييده 

 بالنتيجة المراد إقناع المخاَطب بيا .   
غي التي يشخص فييا أحدى مقامات الور قولو في اعمية الحجاجية لمعامل )إّنما(ومن الف

إذا :))مدينتو تونس فيصورىا بدمية حسناء مجريًا معيا حوارًا يستعمم بو عن سّر جماليا
 يُس اطِ نَ غْ ،فإذا ىي مُ  إياسٍ  لَ مُ أَ يا تَ تُ مْ أمَ تَ رًا فَ وْ غَ  ضِ ن األرْ ْت مِ سَ مَ اء جَ رَ وْ ٍة حَ يَ أنا بُدمْ 

ؤاِل عّما بالسُ  نَ يْ نِ ،أفتَأذَ يحة ما َضّرهُ مِ المَ بَر خْ استَ  نْ ّرة مَ الحُ  أيَُّتيا :ُت مْ اس ،فقُ يَ األكْ 
ُرُه إليَك ؤال فأمْ ا السُ ٌب....وأمَّ لي فييا َنسَ  َس يْ ُة فمَ يَ ا الُحرِ ْت: أمَّ الَ ،فقَ ؟ الِ بالبَ  َخَطرَ 

 اهُ يَ نْ دُ  رِ من أمْ  َيِغضوُ َت ،فال عميَك ،فقمُت: َمن ممَك ىذه الذات فإّنو لم ئْ ا شِ فاسأْل عمَّ 
ذا رَ الًء وأمْ ،واَلقْيُت أحِ اراً رَ ُممْكُت مِ  دْ : قَ تْ الَ قَ ما فات ،فَ  ي ما نِ ن ُحسْ َت مِ أيْ رارًا ،وا 

 .(ٕٓ-ٜٔ)الورغي، د.ت:  اِلك((ِب المَ س،فإّنما ىو بحَ  َ كَ الَ ىَ 
مدينة تونس والحسناء التي ترمز إلى ،دار ىذا الحوار بين )سعد السعود(راوية المقامات 

شخصو الكاتب بصورة مميحة حوراء تنطُق بوصف حاليا وحال ماِلكيا )حاكميا(،وفي 
موغمة في الحجاج ال القصر)إّنما ىو بحسب المالك( استعمل المتكمم بنية :الممفوظ 

المخاَطب ينصرف إلى  تجعلقوة انجازية  ليضمنباستعمال العامل الحجاجي )إّنما(،
أويالت ىي: )إّن حسن البالد وصالح أحواليا مرجعو لتا لتكوثرنتيجة بعينيا غير قابمة 

إلى حسن سياسة الحاكم في رعيتو وعدلو معيم(،وقولو ىذا  كان بمثابة حجة كاشفة 
عن قصد المتكمم في قصر صالح البالد وحسن أحواليا بصالح حال حاكميا وحسن 

ل الحمولة الحج اجية إلى ما سياستو ،فالحصر الذي عقده المتكمم بوساطة )إّنما( حوَّ
يقاف ما  سيق بعده من حجة حاجبًا ما قد يترشح من الممفوظ من دالالت أخرى،وا 
يترشح من معاٍن غير مرغوٍب فييا ووضع المخاطب أمام نتيجة معينة تمثل قصده 
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قناعو بدعواه ؛ألّنو قّيد احتماالت الخطاب  وغرضو ،تقتضي تسميم المخاَطب بيا  وا 
  ياىا.يو نحو الوجية التي يتغووجّ 
في فضاء من المقامات التي ُوظف فييا ىذا العامل لتحقيق البعد الحجاجي ما جاء و 

ىذه الحادثة المغوية وذلك في حديث األب ناصحًا ابنو في تخير أصدقائو ومعرفة من 
 ،وذلك في واحدة من مقامات فكري باشا المسماة )مقامة في حسن الوفاء(يكن لو الوداد

:))إّنما الُحبُّ في الِصُدور ال في الِثُغور،وفي ِشغاف الِجنان ال في أطراف قائاًل 
 . (ٖٗٓ: ٜٚٛٔ)باشا،  المَسان((

إلى أّن المحبة الحقيقية الصادقة ليست بما ظير في ىذا الممفوظ يمفت األب نظر ابنو 
يو فحمل ممفوظو قصدًا مضمرًا ىو توج،في المسان من الكالم بل بما أثبتتو األفعال

االبن بضرورة تمحيص أصدقائو،وحثو عمى شّد العرى عمى صحبة من صدق منيم 
إلى وجية محددة  وّجيو بإدخالو )إّنما( عمى ممفوظو فقدو بيذه المحبة بأفعالو ال بأقوالو،

ُيعمم أّن ما عداىا بخالفيا فقولو:)إّنما الحبُّ في الصدور( ُيفيم منو ليس الحّب في 
وحصر األمر كّمو عمى ،ن مصاحبة لمحّب ألخرى التي قد تكو ،ويمغي التعددات اسواه

بعكس لو جاء الممفوظ عاريًا من )إّنما(،إذ لتعددت المفاىيم ما ركّز منو في القموب 
الناجمة عنو ،ولفقد بعده الحجاجي ودخل في زمرة المالفيظ اإلبالغية بحيث يصبح 

بكميتو إلى غير أّن وجوده في الكالم وّجيو ،(ٙ٘: ٕ٘ٔٓ)الشامي،  مجرد وصف
وىذا ينسجم مع طبيعة الموصي ؛ألّنيا وىو حصر الحّب في القموب ال غير  المقصود،

   والناس.قد خبر الحياة وصية من أب حكيم 
تقييد يتم رفعيا بالة شبية قد عمقت بذىن المخاَطب بيذا العامل إلز  ويأتي المتكمم

واختزاليا بنتيجة معينة يوجو المخاَطب عبرىا الوجية التي  ىاالتأويالت المحتممة وحصر 
معترضًا عمى من يرى أّن  في أحدى مقامات الشيخ ناصيف اليازجيومثمو قولو  يريد
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ّنما يرِ ثِ ال بالكَ َر باألثير خْ الفَ  )) إنّ التنافس والتفاخر يكون بالكثرة ال بالندرة فيقول: ، وا 
 .(ٖٕٔ)اليازجي، د.ت:  ((مينِ ن ال في السَّ يْ مِ في الثَ  ُينافُس 

)إّنما ينافس في الثمين ال في الّسمين( بمثابة الحجة التي كشف من خالليا أّن :فقولو  
قيمة األشياء بندرتيا وغرابتيا ال بكثرتيا، فالتنافس يكون بما نفس وندر ال بما كثر 

مفاده الذي ورد ىنا لرد قوٍل ضمني مستعماًل لتعميق ىذه الحجة )إنما(،وُعرف،
استعممو المتكمم استعمااًل حجاجيًا لمرد عمى خصمو بقمب رأيو، ؛لذا )التنافس بالكثير(

وجعل التنافس مقصورًا عمى األشياء النادرة القميمة ال الكثيرة ،وما كان ىذا القمب لُيعّبر 
بدخولو عمى الممفوظ أن يجعمو ممفوظين من شأن ىذا العامل ذلك أّن ؛عنو بغير )إّنما(

)اليازجي،  ،األول مثبت ظاىر عمى السطح ،واألخر منفي يقع ضمن بنيتو العميقة
ليس التنافس بما سوى مين يحمل داللًة ضمنيًة ىي:إّنما ينافس في الث،فقولو:(ٙ٘د.ت: 

ذلك ،وىو ما يجعل الكالم ذا طابٍع حجاجي واضح بقمب رأي اآلخر ونفي أطروحتو 
 َنُدرىي :الفخر بما  و أمام نتيجة واحدة مباشرةوجعم ، ( ٙ٘)اليازجي، د.ت:  ودحضيا

 وقّل من األشياء ال بما ُعرف وشاع.   
 
 )النفي واالستثناء(:  -2

، ويراد بو (ٕٗٔ: ٕٔٔٓ)السامرائي،  ُيعد ىذا األسموب من أساليب التوكيد بالقصر
، وقد عّده عّز الدين (ٖٚ: ٕٜٜٔ)الجرجاني،  حصر الشيء بصاحبو دون سواه

الممفوظ ويحدد النتيجة  زرممفوظات الحجاجية ؛ألّنو يشد من أمن أرقى ال الناجح
،إذ يضيق تعدد النتائج المستفادة من الخطاب ومن َثّم جعل المتمقي أمام المقصودة

،فيو ال يترك شكًا أمام المتمقي (ٗٙ: ٕٔٔٓ)الناجح،  نتيجة واحدة يروم التسميم بيا
م،فتنحصر فعالية الحجاج في وجية حجاجية غير ما يقصده المتكم آخربأّي توجيو 
توجيو المتمقي مما يزيد من القوة الحجاجية و مصًا اإلمكانات الحجاجية لمكالم،واحدة مق
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،وبذلك فيذا العامل أشبو بوأد لكّل تشتت المعنى.وىذا يمنع دون سواه،نحو استمزام واحد 
لو المجال لموصول إلى  يريدىا المتكمم أن تنفذ لعقل السامع متيحاً  القصود التي ال

قناعو بيانال ؛ألّنو ُيثبت شيئًا قد  (ٗٙ: ٕٔٔٓ)الناجح،  تيجة التي يتغياىا الخطاب وا 
ية مقارنًة بغيره من ،فترقى قيمتو اإلقناع (ٕٙٔ: ٕٔٔٓ)السامرائي،  ُأنكر أو ُشّك فيو
   م التثبت.؛ألّنو بمثابة إضافة جديدة لقناعات المتمقي التي كان يشوبيا عدأدوات الحصر

،ناصحًا مخاطبيو يق البعد الحجاجي،قول المتكممومن تمثالت توظيف ىذا العامل لتحق 
،وذلك في مقامة أحمد البربير التي أنشأىا في المفاخرة بعدما اشتد بينيما النزاع والتفاخر

)) إّن الَدْىَر َيْجَمع بينُكما قائاًل:  خر،اليواء ،وبيان فضل أحدىما عمى اآلبين الماء و 
في االْنِتَساِب إليو واالْنِتماِء ،َفمَيُشدَّ كلٌّ منكما َعُضَده بأِخيو ،ولَيْحَذر ِمن َتْفريطو في 
حقوقو وتراِخيو ،وَعَمْيُكما باطِّراِح ِرَداِء االْفِتَخار ،فإّن الَعْبد ال َيسوُد إاّل باالفِتَقار،َباَرَك 

، الطيان) َبدُر التَّمام((َسَطَعْت َشمُس اأَلْكوان واَلَح  غكما الَمرَام ،مااهلل ِفيُكما ،وَبمَ 
ٕٓٓٓ :ٔٗٙ) . 

عمى طرح التفاخر ونبذ المباىاة ،فيقيم حجتو  الحث  ساق المتكمم ىذا الممفوظ ؛ألجل 
بكون رفعة الشأن والذكر ال تكون إاّل بالعبودية المطمقة هلل ،فكمما تواضع العبد هلل رفع 
شأنو وأسبغ عميو ىيبًة،فجاء بيذا الحكم بإحدى طرق القصر )النفي واالستثناء( 

، فمو قال :يسوُد العبُد ؛ليحاصر المتمقي ،ويقيد التأويالت الممكنة التي قد تخامره
 ثبات المحض الذي الألّنو ممفوٌظ قائم عمى اإلباالفتقار هلل ،لم يؤد المعنى المطموب؛

الذي يحتمل أن ،عالمي التوصيمي الصرفيتجاوز طاقتو االخبارية االبالغية مداىا اإل
جح، النا( )ٕٗٔ: ٕٔٔٓ)السامرائي،  تكون السيادة باالفتقار إلى اهلل وبأشياٍء أخرى

،لكن بدخول عامل الحصر المتمثل بالنفي واالستثناء فإّن ممفوظو صار (ٗٙ: ٕٔٔٓ
المتمقي ينصرف إلى نتيجة بعينيا غير قابمة لمتأويالت مما  أرقى حجاجيًا؛إذ جعل

( ٕٖ: ٕٔٔٓ)الناجح،  تجاه من االتجاىاتعو أمام استمزام واحد ويجعمو في ايض
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وترك  ورفعة الشأن ال تكون إاّل بالتواضع واالفتقار هلل، السيادةيقتضي التسميم بو وىو:
المجال لممتمقي في قبول النتيجة أو عدم تقبميا وىذه ىي مزية الحجاج، إذ يعطي 

 قبول النتيجة أو رفضيااختيار لممتمقي حق 
كما ،ياباختزال التأويالت وتقميصتأويميًا محددًا  ا العامل مساراً وفي سياٍق آخر يرسم ىذ

مبررًا مقامات الخفاجي التي يصور فييا ترحالو عن بمده ،و قول المتكمم في واحدة من في 
 سيرَ لم يقل اهلل إّن ارضي واسعٌة إاّل لنَ ))بعد سؤالو عن الداعي لذلك قائاًل:  ولتغربو عن

  .(ٖٚ٘)الحمو، د.ت:  عة((ين والدِّ م الدِّ رَ بيا إلى حَ ناكِ في مَ 
يبرر المتكمم لتغربو عن بمده ،إذ الحاجة أضحت أكيدة لذلك ؛ألّن البالد قد عّميا ضيق 
العيش وقد خمت من الكرام واألعيان الذّين ُيمتجأ ليم عند الّشدة ؛مما دعاه إلى شد رحالو 
عنيا باحثًا عن الكرماء النبالء ليجاورىم متوسمًا بعطائيم وكرميم،بعدما أدرك أّن األرض 

ن أن تضيق عمى مثمو وأوسع أن ُتحدَّ بأرض بمده ،موظفًا لذلك العامل الحجاجي أوسع م
و الخطاب نحو نتيجة محددة ضيقة وواحدة في الحاالت  )النفي واالستثناء( الذي وجَّ

،فمو قال:)قال اهلل:أّن ارضي واسعة لنسير إلى ارض (ٜٕٗ: ٕٔٔٓ)الناجح،  جميعيا
د إخبار ال غائية من ورائو سوى اإلعالم ،لكّن ما الدين والدعة(،لكان الخطاب ىنا مجر 

أن أقحم العامل الحجاجي حتى ُأخرج الخطاب من اإلبالغية إلى الحجاجية ،فصار 
لمممفوظ قيمة حجاجية بترجيح المتكمم أسموبًا ىو في ذاتو عدول من إمكانية لغوية إلى 

نات الحجاجية الذي أخرى يتوقع أّنيا أكثر نجاعة في ىذا المقام؛بسبب حصر اإلمكا
عقده المرِسل بإدخالو ىذا العامل عمى ممفوظو وتخصيصو بنتيجة واحدة ىي:)األرض 
بسعتيا تسمح لمكريم متى نالو األذى والقمى أن ييجرىا إلى أرٍض جديدة ال ينالو فييا ذلٌّ 

 وال ضيم(ال غير.
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 المحور الثاني: النفي
 إثبات أو نفي إّماألّن الكالم  ؛ميع اإلثبات َشّطر اإلنجاز الكاليتقاسم النفي م

وُيعرف النفي بأّنو إخراج الحكم في تركيب لغوي مثبت  ،(ٖ٘ٚ: ٜٚ٘ٔ)الزركشي، 
ويؤدى بصيغة  ،إلى حكم يخالفوإلى ضده وتحويل معنى ذىني فيو اإليجاب والقبول 
ليس..( وغيرىا من و  ،ولن ،ولم تحتوي عمى مؤشرات متمحضة لمنفي من قبيل: )ال،

يتوسميا المتكمم كيما يحقق  ،(ٗ٘ٔ: ٜٚٛٔ)المبخوت، العناصر الموضوعة لمنفي
قناعو بدعواهب  غاياتو الحجاجية في التأثير  : ٕٔٔٓ)الناجح،  المخاَطب واستمالتو وا 

)المبخوت، ِلما تحممو من طاقة حجاجية عالية يكمن فييا مؤشر قوة القول ؛(ٚٗ
ثبات ألخ ،(ٕٔ: ٜٕٓٓ ر يناقضو ويخالفو ،وىذا يجعل النفي حاماًل فيو إبطال لحكم وا 

إذ يؤتى بو )) لمتعبير عن تعارض االعتقادات ووجيات  لمحتوى حجاجي في الخطاب،
،فالمتكمم النافي حين يعمد إلى نفي ( ٕٔ: ٜٕٓٓ)المبخوت،  نظر المتخاطبين((

رك أّنو قضية ما فيو إذن يعبر عن اعتقاده تجاه تمك القضية ويريد من المخاَطب أن يد
وقمب  ال يعتقد بمضمون الكالم فيتخذ من النفي وسيمة إلبطال الرأي المضاد وتفنيده،

وىو يرمي من  ،(ٖٕٕ: ٖٕٔٓ)عادل،  ما يعتقده الطرف اآلخر والوقوف بوجو إدعائو
وراء ذلك إلى تخمي المخاَطب عن اعتقاده في مضمون الكالم وتوجييو نحو نتيجة 

ألّنو  ؛(ٜٙٔ، ٕٚٔٓ)مظموم،  مط عميو النفي ال غيرواحدة تضيق وتنحصر فيما تس
حرجًا أو كدًا بمجرد إدماج عامل النفي تتحدد النتيجة )ن( بسرعة فال يجد المتمقي 

ا لمنفي من قيمة مضافة تتمثل بوصف البنية الداللية ناىيك عمّ  ،ذىنيًا في إدراكيا
 . (ٔ٘-ٓ٘: ٕٔٔٓالناجح،  العميقة لمممفوظ الذي يبدو غير منفي

في مقامة الشيخ محمد المبارك التي ما جاء النفي الحجاجية  عامميةومن األمثمة عمى 
عمى لسان المقيم يصور فييا مناظرة تمت بين الغريب والمقيم في األوطان ،فيقول 

 لٌ يْ لِ دَ  ودِ يُ عْ المَ  وِ نِ طَ ِئِو ووَ شَ نْ مَ  لِ حَ مَ  نْ عَ  ودِ ّيد الوجُ سَ  وجِ رُ :))وليس في خِ مفاخرًا الغريب
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 رِ فْ اه بو أىُل الكُ مَ األذى الذي رَ  ةِ مَ مْ ن جُ فإّنو مِ  ،الٍ حَ بِ  ةِ امَ عمى اإلقَ  ةِ بَ رْ الغُ  لِ ضْ ٌر بفَ عِ ُمشْ 
 .(ٙ٘ٔ: ٕٓٓٓ)الطيان،  الل ((والضَ 

سّيد الوجود...(،الذي اعترض ) ليس في خروج ممفوظو:دمج المتكمم عامل النفي في 
اعتراض ارتجاعي ؛ألّنو كان ردًا عمى فاالعتراض ىنا بو عمى دعوى سابقة لمخصم ،

يفاخره فييا ويدعي الفضّل عميو ويقيس فضل الغربة عمى  حجة سابقة لمطرف اآلخر
))وكفاني اإلقامة بيجرة النبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( في قوٍل سابق ىو:

: ٕٓٓٓ، )الطيان ((ينة ،من مكة المشرفة إلى المدينةشاىدًا ىجرُة من نزلْت عميو السك
وىذا يخدم نتيجة )أفضمية الغربة عن األوطان عمى اإلقامة فييا(،فحمل ذلك  ،(ٗ٘ٔ

المتكمم الذي ىو في صدد مواجية اقناعية عمى نفي دعوتو ، ومنازعة حجتو وكشف 
خطأ اعتقاده وقياسو من خالل آلية النفي التي نيضت إلى جانب االرتجاع بوظيفة 

وتبديد حججو وتفتيت أسس رأيو المضاد ونزع أخرى ىي التشكيك بدعوى الخصم 
 (ٕٕٗ-ٖٕٕ: ٖٕٔٓ)عادل،    .المصداقية عنو
مقام الوعظ وذلك  جاء في التي ُوظف فييا النفي بصورتو الحجاجية ،ماومن التمثالت 

))توبوا إياىم، فيقول:  م واعظاً القو في أحدى مقامات اليازجي التي يخطب فييا المتكمم 
إلى باِرئكم وانَدُموا عمى ما فاَت ،فإّن اهلل َيقبُل التوبة عن ِعباِده ،ويعفو عن السَّيِّئات 

،فإّن الُمَحاَفظة عمى ،واعتمُدوا ِحفَظ الُفروض والسُّنن ،وال َتْمُووا عمى خضراء الدَِّمن
موات ال َتِفيُد َمْن َيَتِبَع الشَّيوات .....فميس الِبّر أن ُتولوا وجوَىكم َشْطَر الَمسِجد  الصَّ
 (ٜٗٔ)اليازجي، د.ت:     .الَحرام ،ولكنَّ الِبرَّ من اتَّقى والسالم((

بطالو ، فقولو :) ليس البرَّ أن يظير تجم  ي النفي واضحًا في قمب ما يعتقده المتمقي وا 
يمثل ردًا عمى اعتقاد أن تكون األعمال بظواىرىا  تولوا وجوىكم َشْطر المسجد الحرام (

،فينفي ذلك نفيًا قائمًا عمى التصحيح ؛وألّن غايتو موافقة المخاَطب لو في مخالفة الكالم 
ستأنف بكالم استدراكي وجو المخاَطب نحوه أو المفترض قولو آ مقول حقاً المثبت ال
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يمثمو قولو : )لكّن البرَّ من أتقى(،إذ لم يكتِف بالنفي فقط بل اَتَبعُو بتعويض ذلك بطرح 
مداد المخاَطب بمعمومة أخرى البديل  من خالل جممة االستدراك بـ )لكن( التي بدْت ،وا 

،ونقمْت الحجاج من درجة ُدنيا إلى درجة أعمى وجيْت أقوى حجاجيًا من الحجة السابقة 
ومن خالل ىذا التعويض حقق النفي عممية  متمقي نحو اإلقرار والتسميم بيا ،ال

االستبدال بتجاوز ما ُأنكر إلقرار ما يجب أن يتبنى ،ومن ثّم تحويل االتجاه الحجاجي 
 .(ٕٕٙ: ٖٕٔٓعادل، ) لصالح أطروحة النافي ،ودفع المخاَطب لمشاركتو اعتقاداتو

وقد يبرز النفي كإثبات لمحتوى سالب دون إحالة عمى إثبات مناقض لو ،وىو ما يسمى 
المتكمم  دون أن يقدمو من بالنفي الوصفي الذي يكون تمثياًل لحالة األشياء في الكون

في أيضًا جاء  ومن ذلك ما ،(ٕٗٗ: ٕٙٓٓ)المبخوت،  خرعمى أّنو يعارض خطابًا آ
:))أنا ال ُأحبُّ البربير قائاًل عمى لسان الماء مفاخرًا اليواء بأفضميتو عميو حمد أمقامة 

المعالي ،وأنا ِسمٌم لممحل  المنخفض وَحرٌب لممحل  العالي ،ال أتجاوز حدَّ العبيد ،وال 
: ٕٓٓٓ)الطيان،  أنازُع سيدي فيما أختص فيو من الصفات التي ال تفنى وال تبيد((

ٖٙ). 
كعامل حجاجي في قول المتكمم : )ال أحّب المعالي ...ال أتجاوز حّد  يبرز النفي ىنا

العبيد ...ال أنازع سيدي فيما أختص فيو (كمقابل إلثبات سابق مفترض ،وليس غرض 
المتكمم دحض ىذا اإلثبات إّنما غرضو التنبيو عمى حصولو لغيره في مقابل نفيو 

الذي ُينتظر منو حصول اإلقتناع إّنما عنو،ذلك أّن اعتماد النفي أسموبًا داخل الخطاب 
فتكمن  . (ٕٛ: ٜٕٓٓ)الحسني،  ُيقصد بو حجاجيًا إثبات الصفات المنفية في سواه

حجاجية النفي ىنا في المقابمة بين حال المتكمم وحال غيره وتنبيو المخاَطب إلى 
اعة فضائمو ومن ثم دفعو إلى االقتناع بأفضميتو وتمايزه عن غيره في التواضع والط

: ٕٜٜٔ)فضل،  لتعدد األصوات في الخطاب تجميًا واضحاً  -النفي–،مما يجعمو 
،صوت يتبنى جانب اإلثبات ،وصوت المتكمم المتبني لمنفي ،فكل قول لو الصورة (ٜٗ
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يمثل عممين قولين أحدىما إثبات صادر عن متكمم أول ،والثاني رّد ودحض  ق( -)ال
ووفقًا لذلك فإّن  ،(ٕٛٗ-ٕٚٗ: ٕ٘ٔٓ)الشامي،  ليذا اإلثبات صادر عن متكمٍم ثانٍ 

ول:)ال أحب المعالي = أنا الخطاب السابق يتضمن مقوالت عكسية فيو يريد الق
مؤسسًا  ال أتجاوز حّد العبيد  = ألتزم حدود العبيد، ال أنازع سيدي = أطيعو(، ،متواضع

)مصطفى،  داة )ال( التي تدل عمى معنى الشمول والعمومحركية حجاجو عمى األ
)ال( أفضت  أنّ  عمى. ليعمق من مضمون أقوالو المنفية ويوسعيا فضاًل (ٜٖٔ: ٜٜ٘ٔ

يا من داللتيا أنّ  إلى استمرار داللة نفي أقوالو ودواميا وعدم تقييدىا بزمن معين  فإنّ 
 (ٕٗٔ: ٕٙٓٓ)المبخوت،     .بعد اآلن المستقبل توضع لنفي ما
تربط بين حجتين أو حجة ونتيجة كما  في أّنيا الربة العوامل الحجاجية تكشف لنا مقا

الحال في الروابط الحجاجية بل تبدو فاعميتيا الحجاجية داخل القول الواحد بتحديده 
واحدة واضحة ومحددة عن طريق تقييد الممفوظ ،فيي موجيات  وجعمو يصب في نتيجة

لغوية تسبغ الممفوظ الحجاجي بقوة توجييية نحو نتيجة بعينيا  مما يعمل عمى تضييق 
 فرص الدفاع ومن ثم توسيع أفق اإلقناع .

 :النتائـــج
في  تكشف معالجة العوامل الحجاجية في المقامات العثمانية عن قدرتيا الحجاجية-ٔ

االستعمال التداولي فيي عناصر لسانية تكتسب قيمتيا الحجاجية من سعييا لتمثيل 
 قصد المتكمم وتوجيو المخاَطب نحو ما يبتغيو.

في توجيو  أثره(في اصر الحصر والتقييد )إّنمعنتظير الوظيفة الحجاجية لعاممية -ٕ
المتكمم ّن فقد رأى البحث كيف أ وجية حجاجية واحدة من دون سواىا،الممفوظ 

 باستعمالو ىذا العامل قام بتقييد حيز اإلمكانات الحجاجية في خدمة نتيجة واحدة. 
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ُعدت القوة الحجاجية لعامل )النفي واالستثناء( أقوى مقارنًة بغيره من عوامل -ٖ 
يان بإضافة جديدة لذىنو ألّنيا تُثبت قناعة لمتمٍق شاك ومنكر فكأّنما االت الحصر؛
 .وتثبيتيا

،إذ يشير إلى إثبات ضمني  سم النفي في الحجاج بكونو يدل عمى تعدد األصواتات-ٗ
بافتراض مخاَطب متخيل أو حقيقي يتبنى جانب اإلثبات في حين يتبنى المتكمم جانب 
النفي في عممية حجاجية قائمة عمى آليتي اإلدعاء واالعتراض ييدف من خالليا إلى 

 مو عمى التسميم بما يعتقد.توجيو المتمقي الوجية التي يقصدىا وحم
اكتسب النفي في المقامات طابعًا حجاجيًا كونو عمل عمى تحويل المعنى المثبت -٘

 في ذىن المتمقي إلى ضده .
 :المصادر والمراجع

تيسر العثور عميو من نظم ونثر المرحوم عبد اهلل  اآلثار الفكرية ،تشتمل عمى ما .ٔ
،المطبعة الكبرى األميرية ببوالق جمعيا نجمو :أمين فكري باشا  فكري باشا،
 م.ٜٚٛٔىـ،ٖ٘ٙٔ،ٔ،مصر،ط

مركز النشر الجامعي  د.شكري المبخوت، إنشاء النفي وشروطو النحوية والداللية / .ٕ
،ٕٓٓٙ. 

–يران مال الدين ،منشورات دار اليجرة ،إالبحث النحوي عند األصوليين/مصطفى ج .ٖ
 .ٕٗٔٓ، ٘قم، ط

أبو الفضل إبراىيم  تحقيق: ىـ(،ٜٗٚزركشي )تالبرىان في عموم القرآن/بدر الدين ال .ٗ
-،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحمبي وشركاؤه،بيروت

 م.ٜٚ٘ٔىـ،ٖٙٚٔلبنان،
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-ضفاف،بيروت بالغة اإلقناع في المناظرة/عبد المطيف عادل ،منشورات .٘
 م.ٖٕٔٓىـ،ٖٗٗٔ،ٔلبنان،ط

 .ٕٜٜٔفضل ،عالم المعرفة ،أغسطس /د.صالحبالغة الخطاب وعمم النص .ٙ
التحاجج طبيعتو ومجاالتو ووظائفو/تنسيق:حمو النقاري ،كمية اآلداب والعموم  .ٚ

 ىـ.ٕٚٗٔ،ٔمطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،طاإلنسانية بالرباط ،
 التداوليات وتحميل الخطاب/د.جميل حمداوي ،شبكة األلوكة. .ٛ
دار  ألسوار والروابط /د.شكري المبخوت،توجيو النفي في تعاممو مع الجيات وا .ٜ

 م.ٜٕٓٓ،ٔالكتاب الجديد المتحدة ،ط
الحجاج مفيومو ومجاالتو دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،أعداد  .ٓٔ

-ىـٖٔٗٔ،ٔاألردن ،ط–حافظ اسماعيمي عموي ،عالم الكتب الحديث ،أربد  وتقديم:
 م.ٕٓٔٓ

 التوليد إلى التجريد من اإلضماري التواصل ،ىندسة العربي المساني الخطاب .ٔٔ
 .ٖٕٔٓ، األردن-،إربد الحديث الكتب ،عالم أزابيط بنعيسى/
دراسات في الحجاج ،قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي القديم/د.سامية  .ٕٔ

 م.ٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ،ٔالدريدي الحسني ،عالم الكتب الحديث ،أربد،ط
محمد شاكر،مطبعة تحقيق:محمودىـ(،ٔٚٗر الجرجاني )تدالئل اإلعجاز/عبد القاى .ٖٔ

 م.ٕٜٜٔ،،ـىٖٔٗٔ،ٖالمدني بالقاىرة،دار المدني بجدة ،ط
ريحانة األلبا وزىرة الحياة الدنيا/شياب الدين أحمد بن محمد  .ٗٔ

ىـ(،تحقيق:عبد الفتاح محمد الحمو،مطبعة عيسى البابي الحمبي ٜٙٓٔالخفاجي)ت
 وشركاؤه،)د.ت(،)د.ط(.

ربية /عّز الدين الناجح ،مكتبة عالء الدين ،صفاقس العوامل الحجاجية في المغة الع .٘ٔ
 م.ٕٔٔٓ،ٔ،ط
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 ٔفي التحميل المغوي،منيج وصفي تحميمي /خميل أحمد عمايرة،مكتبة المنار، ط .ٙٔ
 م.ٜٚٛٔ،
 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٙٗٔ، ٔالمغة والحجاج/أبو بكر العزاوي،العمدة في الطبع ،ط .ٚٔ
 )د.ت(.،)د.ط(،مجمع البحرين/الشيخ ناصيف اليازجي،دار صادر،بيروت .ٛٔ
المظاىر المغوية لمحجاج ،مدخل إلى الحجاجيات المسانية /رشيد الراضي ،الدار  .ٜٔ

 م.ٕٗٔٓ،ٔالبيضاء ،المغرب،ط
 ٔدار إحياء التراث العربي ،ط معاني النحو/د.فاضل صالح السامرائي، .ٕٓ

 م.ٕٚٓٓه،،ٖٛٗٔ،
البشائر اإلسالمية  داربيا :الدكتور محمد حّسان الّطيان،المفاخرات والمناظرات،عني  .ٕٔ

 م.ٕٓٓٓىـ،ٕٔٔٗٔ،ٔلبنان ،ط–لمطباعة والنشر والتوزيع،بيروت 
مقامات الورغي ورسائمو /محمد بن أحمد الورغي،تحقيق:عبد العزيز الفيزاني ،الدار  .ٕٕ

 التونسية لمنشر،)د.ط(،)د.ت(.

 الرسائل والبحوث الجامعية

وحة دكتوراه"/سيام مظموم الحجاج في النص النثري في كتاب التذكرة الحمدونية "أطر  .ٔ
 م.ٕٚٔٓىـ، ٖٛٗٔعباس ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،

العوامل الحجاجية في شعر البرذوني)النفي إنموذجًا("بحث"/ألطاف إسماعيل أحمد  .ٕ
أيمول ٘ىـ،ٖٙٗٔذي الحجة  ٙٔ،ٖٗالشامي،مجمة كمية العموم اإلسالمية ،العدد

 م.ٕ٘ٔٓ
"بحث"/ محمود طمحة ،مجمة الخطاب ،جامعة القيمة الحجاجية ألسموب القصر .ٖ

 م.ٕٛٓٓ، ٖمولود معمري ،تيزي وزو،الجزائر ،دار األمل ،العدد 


