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 شكر وتقدير

الم على سيدنا وموالناالحمد هلل، والصالة والس  

 رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن االه، وبعد:

 نتقدم بشكرنا إلى األستاذ الفاضل "بن أوذينة يوسف"

ده القيمة الذي بذلهو على جه  

 من أجلنا طول فترة إعداد المذكرة.

 على كل ما قدمه لنا من توجيهات ونصائحه

 كما نشكر كل من دعمنا طول هذه فترة

من أسهم معنا بأي فكرة تخص هذه مذكرة. شكر كلنكما   

 والحمد هلل رب العالمين

رقية –آسيا   

  



 

 

 اإلهداء

 الحمد والشكر أوالً وأخيًرا هلل الذي وفقنا وأعنانا.

من تعلمنا منها كيف نقف هندي مثرة جهدنا إىل  

  نفسيا وجسديا يف كل مرة نعثر يف دراستنا، واليت هايف كل مرة نقع فيها، واليت تعبن 

 جعل اهلل اجلنة حتت أقدامها واليت كان هدفها يف هذه احلياة راحتنا لكي منا كل فؤادنا ، هندي

والدتينا الغاليتني. هذا العمل إىل   

 هندي عملنا هذه إىل والدينا العزيزين  الذي حنمل إمسيهما بكل فخر وإعتزاز الذي تعبنهم معنا

نوبنا اليت إرتكبنها يف حقهم .....والدينا العزيزين.يف هذه احلياة نرجوا منهم غفران لنا على ذ   

كل فرد من العائلة.  كل من حنمل معهم نفس الدم إيل إخواننا وأخواتنا كل بامسه، وإىل  إىل  

أصدقائنا باجلامعة كل بامسه إىل  

كل من علمنا حرف حىت  خترجنا.  إىل  

جامعة. ذة من إبتدائي إىلتكل األستا  إىل  

لى إجناز هذا العمل... من قريب أو بعيد..كل من ساعدنا ع  إىل  

الذي ساعدنا يف إجناز هذا العمل، فنشكره على مجيع  أوذينة بن يوسفأستاذنا الفاضل  إىل
صربه  ووافر جهده ووقته معنا .... نسأل اهلل جيعله فخرًا لنا وجامعة غرداية وفخرا ألهل العلم 

 واملعرفة...

إلمتام هذا العمل املتواضع. واحلمد هلل عزوجل على توفيقه لنا  

رقية -آسيا   



 

 

 الملخص:

يعترب احلجاج من أهم اآلليات البالغية واللسانية التداولية، حيث يعد من وسائل اإلقناع، 
نسعى يف هذا البحث إىل حماولة استنباط الوسائل اإلقناعية اليت استعملها الشاعرمفدي زكرياء، يف 

 حلماس يف الشعب اجلزائري والرعب يف املستعمر.الديوان اللهب املقدس إلقناع املتلقى وبث روح ا

كما يهدف هذا البحث إىل توضيح مفهوم احلجاج وماجاء به من عند العرب والغرب، مث   
إستخراج اآلليات احلجاجية البالغية واللغوية يف ديوان اللهب املقدس، وكذا الروابط والعوامل 

اإلقناع والتأثري على املتلقىلتغريرأيه يف  احلجاجية، فكل هذه اآلليات هتدف إىل هدف واحد فهو
 موضوع معني أو تأكيد فكرة يف نفس املوضوع.

 الكلمات المفتاحية:الحجاج، مفدي زكرياء، األفعال الكالمية، حجاجية األلفاظ، الروابط 

 الحجاجية. 

Résumé: 
L’argumentation est l'un des mécanismes rhétoriques les plus 

importants de la linguistique pragmatique، et se considère comme 

un des moyens de persuasion. Cette recherche vise à déceler les 

moyens de persuasion utilisés par le poète Moufdi Zakaria dans son 

recueil de poésie intitulé «  اللهب املقدسla flamme sainte » et ce en vue 

de La recherche vise également à clarifier la notion de 

l’argumentation chez les Arabes et les Occidentaux، puis à extraire 

les mécanismes rhétoriques et linguistiques ainsi que les liens de 

l’argumentation dans le recueil« Sainte Flamme ». Tous ces 

mécanismes visent à persuader et influencer le récepteur pour 

changer son avis ou consolider son idée sur un sujet précis . 

Mots clés:L’argumentation، Moufdi Zakaria، les actes de 

langage، l’argumentation des termes، liens argumentatifs. 

 



 

 

Abstract: 

Argumentation is one of the most important rhetorical 

mechanisms of pragmatic linguistics، and is considered one of the 

means of persuasion. This research also aims to identify the means of 

persuasion used by the poet Moufdi  Zakaria in his collection of 

poetry entitled "اللهب المقدس   the holy flame" in order to convince the 

receiver and in still enthusiasm in the Algerian people and fear in the 

colonizer. 

The research also aims to clarify the notion of argumentation 

among Arabs and Westerners، then to extract the rhetorical and 

linguistic mechanisms as well as the mechanisms and links of 

argumentation in the “Holy Flame” collection. All of these 

mechanisms aim to persuade and influence the receiver to change 

their opinion or consolidate their idea on a specific subject. 

Keywords:Argumentation، Moufdi Zakaria، speech acts، 

argumentation of terms، argumentative link 
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ةـمد  ــقـــم  

والسالم على من بُِعث باحلق إىل البشرية مجعاء، داعيا إىل بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة 
 إىل يوم الدين.ربّه باهلدى واملوعظة احلسنة، حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله 

 مث أما بعد:

أصبح موضوع احلجاج من املواضيع اليت تعرف تطورا وإقباال كبريا على مستوى الدراسات 
احلديثة؛ فقد لقي موضوع احلجاج  اهتماما كبريا لدى الباحثني الغربيني، فأُلفت فيه عديد 

باحثني العرب هذا األمر البحوث والدراسات من عهد بريملانوتيتكا إىل يومنا هذا، كما مل يفت ال
 فقد بدأ هذا التوجه يعرف الكثري من الدراسات سواء من األفراد أو من اجملموعات البحثية

ويعترب احلجاج اللغوي من املواضيع األكثر اهتمام ودقة يف الدراسات القدمية واحلديثة وله 
ناع الفرد، وتأكيد املقصد بني أمهية يف احلياة اليومية، واحلجاج اللغوي يعد العمدة األساسية يف اق

 املتكلم واملتلقي يف حماور التداولية، بكونه تبىن األدلة والرباهني يف عملية التواصل .

يتمثل احلجاج  يف كل امليادين الفلسفية واالجتماعية واالقتصادية وغريها، وتعود أصل 
راسات العرب املعاصرة فقد الدراسات منذ احلضارة القدمية اليويانية عند افالطون وأرسطو ويف د

الحجاج اللغوي ظهر احلجاج عندهم يف كتب ومناظرات يف حياهتم. وعليه جاء حبثنا املوسوم بـــ: 
 عند مفدي زكرياء من خالل ديوانه اللهب المقدس.

 وقد حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة عن جمموعة من اإلشكاليات منها:

 ا الشاعر يف ديوانه إلقناع املتلقى؟ماهي اآلليات احلجاجية اليت وظفه 
 أين يكمن دور اآلليات احلجاجية يف التأثري على املتلقى ؟ 
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وقد كان اختيارنا ملوضوع احلجاج يف املناظرات النحوية نابعا من عدة عوامل ميكن أن 
 ندرجها يف اآليت:

فأما املوضوع فيكمن يف دراسة احلجاج ،سبب موضوع اطالعي وسبب شخصي تارخيي 
اللغوي وأهم ماجاء فيه من معاليم وآليات حجاجية والشخصي التارخيي، والكشف عن اغوار 

 شخصية الشاعر ومضامينه يف احلجاج وإقناع الطرفني 

كما يهدف املوضوع إىل إبراز أهم خصائص احلجاج يف ديوان اللهب املقدس من خالل 
لحماس الثوري دوره يف ابراز الكشف عن آليات حجاجية ختتص هبا الشعر القومي. وقد كان ل

 خمتلف اآلليات احلجاجية من أجل إقناع املتلقى. 

وتتجلى أمهية هذا املوضوع يف أنه سيحاول دراسة احلجاج يف الشعر الثوري وهو موقف حيتم 
 على الشاعر حشد كل األساليب اللغوية من أجل إقناع املتلقي.

يف اجلانب النظري كونه ي التحليلي وقد اقتضت طبيعة املوضوع استعمال املنهج الوصف
املنهج األنسب يف دراسة وتصنيف النظريات احلجاجية، وكذلك يف اجلانب التطبيقى زاوجنا بني 
املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التداويل باعتباره األداة املثلى الستجالء اجلوانب احلجاجية 

 يف الديوان.   املوجودة

ني، وتقدم هذين الفصلني مقدمة شرحت موضوع البحث وقد مت تقسيم البحث إىل فصل
وبّينت إشكاليته وأهدافه وأمهيته، بينما كان الفصل األول خمصصا ملوضوع احلجاج وأنواعه وتارخيه 

وينقسم اىل مبحثني: األول تكلمنا فيه عن ماهية  يف احلضارتني اليونانية والعربية قدميا وحديثا،
لغوي واالصطالحي. بينما تكلمنا يف املبحث الثاين املسار التارخيي احلجاج بالتطرق اىل مفهومه ال

 للحجاج عند الغرب والعرب قدميا وحديثا.
يتضمن اجلزء التطبيقي املعنون باحلجاج اللغوي يف الديوان  وقد كان الفصل التطبيقى 

بحث امل ففي ،مباحث ةدراسة حجاجية فقد انقسم اىل ثالث ،اللهيب املقدس للشاعر مفدي زكريا
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احلجج املؤسسة على بنية الواقع ،ليات احلجاجية )احلجج شبه منطقية إىل دراسة اآلاألول تطرقنا 
 يف املبحث الثالثو رسنا العوامل والروابط احلجاجيةد مث يف املبحث الثاين: (احلجج لبنية الواقع،

 ليات البالغية يف احلجاج .تناولنا األدوات اللغوية واآل

 أهم نتائج البحث . مث خامتة تضمنت

نذكر أمهها :يف  ،ومن املصادر اليت اعتمدنا عليها يف هذه البحث يف احلجاج اللغوي     
جواهر ،احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه سامية الدريدي ،نظرية احلجاج عبد اهلل صولة 

طالحية لعبده عبد العزيز البالغة االص ،لسيد امحد اهلامشيـالبالغة يف املعاين والبيان والبديع ل
 قلقبلة .

 ومن الدراسات السابقة يف هذا البحث املتداولة نذكر منها: 

األبعاد احلجاجية يف شعر ،آليات احلجاج يف خطبة حجة الوداع" للنيب صلى اهلل عليه وسلم"
ل خليفة"، احلجاج اللغوي من خالل كتاب الربهان يف وجوه البيان" البن وهب آ"حممد العيد 

 لكاتب"، آليات حجاجية البالغية يف" رباعيات عمر اخليام".ا

وأن البحوث أو العروض أكثر أمهية للباحث وإستفادة الغري منها، وقد  واجهتنا بعض 
الصعوبات هي نقص دراسات تطبيقية يف ديوان خاصة إذا كان شعر، غموض بعض مصطلحات 

 يف الديوان اللهب املقدس.

والسداد أن يكون خطوة سلسة علينا وأن الفضل هذا يعود ملن  ويف أخري نسأل اهلل العون
" الذي مل يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته أوذينة بن يوسفإختارناه مرشدا يف العمل للدكتور" 

 فله منا كل اإلحرتام والتقدير.    

 وما توفيقنا إال باهلل سبحانه وتعاىل
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 يحتوي على مبحثين :

 ماهية الحجاج المبحث األول: 

 المبحث الثاني: دراسة تاريخية للحجاج 

 

: دراسة نظرية الفصل األول
 تاريخية للحجاج 
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 تمهيد:

أن احلجاج يف كونه وظيفة جوهرية املتمثلة يف التواصل بني  أفراد البشر والتوجه اإلقناع على 
 تأثري السامع يف موقف ما .

التعليم ،هتتم بدراسة احلجاج هلدف اإلقناع والثأتري كالسياسية ،وأغلب جماالت احلياة
 وغريهم .،إلقتصاد ا،

 وكيف نظرة القدماء واحملدثني يف دراسة احلجاج؟. ،فماهو احلجاج؟

 المبحث األول: ماهية الحجاج

األشخاص أثناء عملية التواصل يف يعرف احلجاج يف اللغة العربية بأنه فن اإلقناع أو التأثري 
 وذلك بإعطاء أمثلة وشواهد مقنعة للمخاطب للتأثري عليه.

 .ول: التعريف اللغوي للحجاجالمطلب األ

قال ابن فارس: "احلاء واجليم أصول أربعة فاألول احلجاج يف اللغة من حاج حياجج حجاجا
القصد وكل قصد حج... ومن باب احملجة، وهي جادة الطريق، وممكن أن تكون احلجة مشتقة 

أي غلبته من هذا، ألهنا تقصد، وهبا يقصد احلق املطلوب، يقال حاججت فالنا فحاججته، 
 . 1باحلجة وكذلك الظفر يكون عند اخلصومة، واجلمع حجج واملصدر احلجاج"

حتج على خصمه حبجة إكتابه أساس البالغة بأنه: "حجج   عّرف الزخمشري احلجاج يف
شهباء، وحبجج شهب. وحاج خصمه فحجه، فالن خصمه حمجوج،  وكانت بينهما حماجة 

 2النرية، واحملاج الواضحة. وأقمت عنده حجةكاملة." ومالجة. وسلك احملجة، وعليكم باملناهج

                                                           
 03-21ص  -، ص9191 ،دار الفكر، )د.ط(، القاهرة، 2جعبد السالم هارون، :محد ابن فارس، مقاييس اللغة، تحأ1
 90، ص9111، لبنان، ، بريوت9جار اهلل الزخمشري، أساس البالغة، دار مكتبة لبنان ناشرون،ط 2
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 وكذلك ورد يف لسان العرب تعريف احلجاج:

يقال: "حاججته أحاجه حجاجا وحماجة حىت حججته أي غلبته باحلجج اليت أدليت 
هبا،).....(. واحلجة: الربهان، وقيل احلجة مادوفع به اخلصم، وقال األزهري: احلجة الوجه الذي 

 ظفر عند اخلصومه.يكون به ال

 حجة حيجه حجا: غلبه على حجته. ويف احليث: فحج آدم موسى أي غلبه باحلجة.

ختده حجة، قال األزهري: إمنا مسيت حجة ألهنا حتج أي تقصد ألن هلا إحتجبالشئ: إو 
وإليها، وكذلك حمجة الطريق هي املقصد واملسلك. ويف حديث الدجال: إن خيرجو أنا فيكم فأنا 

حماجه ومغالبه بإظهار احلجة عليه. واحلجة: الدليل والربهان. يقال: حاججته فأنا حجيجه أي 
 1حماج وحجيج"

ورد يف قاموس اللغة مفهوم احلجاج فقال: "احلجة الدليل والربهان واجلمع حجج مثل غرفة 
 2".وغرف وحاجة حماجة فحجه حيجه من باب قتل إذا غلبه يف احلجة

 ب القرآن فقد وردت لفظه حاج واحلجاج  بعدة معاين:أما يف معجم املفردات يف غري

حاج: احلاجة  إىل الشئ الفقر إليه مع حمبته ومجعها: حاج وحاجات وحوائج وحاج حيوج: "
َها{)ۡ  ِسَيعۡ  ِفيَنفِإالا َحاَجة  }:إحتاج  قال اهلل تعاىل وقال َحاَجة (}86سورة يوسف ُقوبـََقَضىـٰ

 (9سورة احلشر أُوُتوْا{ )ۡ  ممماا

 1حلوجاء احلاجة وقيل احلاج ضرب من الشوك".وا

                                                           
-،ص9121-2330، 2،مج9طلبنان،محد حيدر،دارالكتب العلمية،بريوت،،لسان العرب، تح:عامر أابن منظور حممد1

 213-251ص 
 919،ص2أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، قاموس اللغة كتاب املصباح املنري، دار النشر نوبليس،ج2
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 ورد يف املعجم الوسيط تعريف احلجاج: ")حاجة( حماجة،حجاجا: جادله.

 (.856-)سورة البقرة {ۦ َم يف َربمهِ ۡ  رَِٰهـۡ  جاِإبۡ  الاِذحيَ ٱتـََر ِإىَل  ۡ  َأملَ }ويف التنزيل العزيز: 

 حتج( عليه: أقام احلجة. وعارضه مستنكرا فعله.إ)

 وا(: جتادلوا.)حتاج

 )احلاج(:من حيج البيت احلرام.)ج(

 حجاج، وحجيج. وقد يفك اإلدغام، فيقال: حاجج.

 2الذي يكثر اجلدل." )احلجة(:الدليل والربهان. )احملجاج(

هو الدليل والربهان،  من خالل التعريفات السابقة ميكننا أن نستنتج أن احلجاج هو:
رايه أو إلغاء رايه معني، فاحلجج هي عبارة عن وكذلك هو إقامة حجة على اخلصم لتثبيث 
ثري لك من أجل إقناع السامع والتأحلجج مبطلة، وذإستعارض جملموعة من أدلة فتكون أقوى عن ا

 عليه لفهم قصدية املتكلم. 

 صطالحيالمطلب الثاني: التعريف اإل

ا الذي جعل دو احلجاج مسة للخطاب وطابعا له، فيه وظيفتة ووسيلة لتحقيق هدفه، وهذعي
 احلجاج ديدن البالغة اجلديدة ومشكاة هلا.

 ونعرج هنا إىل تعريف احلجاج كونه:"وسيلة املتكلم يف جعل املتلقي يتقبل آراءه وإجتاهاته
 1وإنتقاداته وتوجهاته."

                                                                                                                                                                                
لم، دار ان عدنان الدوادي،دارالق:صفو محمحاد الراغب االصفهاين، مفردات يف غريب القرآن، أبوقاسم احلسني بن1

 210ه،ص9،9192طالشامية،دمشق،
 912،ص5املعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط2
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 عّرف التهانوي يف كتابه احُلجة بأهنا:

املركبة من املقدمات " بالضم مرادف للدليل كما يف شرح الطوالع. واحلجة اإللزامية هي 
 2املسلمة عند اخلصم املقصود منها إلزام اخلصم وإسكاته وهي شائعة يف الكتب."

أما بالنسبة لكتاب التعريفات فقد أوضح شريف اجلرجاين مفهوم احلجة بقوله:"مادل به 
 3على صحة الدعوى وقيل احلجة والدليل واحد"

مكونات خمتلفة تتعلق مبقام ذي فإّن احلجاج هو حاصل نصي عن توليف بني "وبذلك 
 4"هدف إقناعي فهذا النص كله أو بعضه سيكون باإلمكان ظهوره يف تشكل حواري.

مكتوبا( أو أحادي احلوار )شفويا( فاحلجاج باعتباره شكال من احلجاج حواريا )"فيكون 
 5"تلفة.أشكال إنتظام اخلطاب يكون اآللة اليت متّكن من إنتاج أنواع من احلجاج يف مظاهر خم

بأنه عبارة عن تصور معني لقراءة الواقع إعتمادا على بعض :"" احلجاج"وعّرف برملان
 6"املعطيات اخلاصة بكل من احملاجج واملقام الذي يُنجب هذا اخلطاب.

 أما بالنسبة لتعريف احلجاج عند طه عبد الرمحن:

عرتاض له اإل  إلفهامه دعوى خمصوصة حيق"احلجاج هو كل منطوق به موجه إىل الغري
 1عليها."

                                                                                                                                                                                
عباس حشاين،مصطلح احلجاج بواعته وتقنياته، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري،جملة املخرب،كليةاألداب واللغات، جامعة 1

 293زائر،صاجلبسكرة، 
 122،ص9،ج9،9111ون والعلوم، تح: علي دحروج، لبنان،طحممد على التهانوي، كشاف اصطالحات الفن2
 91،ص9195علي بن حممد الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات،مكتبة لبنان، بريوت،ط جديد، 3
 91،ص9،2331باتريك شارودو،احلجاج بني النظرية واألسلوب،تر:أمحدالودرين،دارالكتاب اجلديد املتحدة،طينظر: 4
 99،صهنفس5
ابل، العلوم االنسانية، ر، احلجاج يف شعر املتنيب دراسة يف الفاعلية احلجاجية، جملة جامعة بعباس حسن الطيا6

 253،ص5،2399،ع21مج
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تدوايل ألن طابعه الفكري مقامي "احلجاج هو فعالية تداولية جدلية، فهو 
ستداللية أوسع إلتزام صورة إّن هدفه إقناعي قائم بلوغه على جتماعي....وهو أيضا جديل ألإو 

 2وأغىن من البنيات الربهانية الضيقة."

 كما عّرف عبد اهلل صولة احلجاج بقوله:

 اج أوسع من اجلدل فكل جدل حجاج وليس كل حجاج جدال""إن احلج

فهو القاسم املشرتك بني اجلدل و اخلطابة،...فاحلجج سلسلة من األدلة تفضي إىل نتيجة  
 3واحدة أو هي طريقة اليت تطرح هبا األدلة"

 عراب مفهوم احلجاج :أكما عّرف احلبيب 

ضمين الذي يستهدف اإلقناع واإلقحام "إّن احلجاج والتدليل يشريان إىل ذلك اخلطاب أو ال
 4معا مهما كان متلقي هذا اخلطاب. ومهما كانت الطريقة املتبعة يف ذلك."

رتباط بعناصر املقام "بأنه فعالية تداولية جدلية ويرتبط أشد اإل :دفهورد يف كتاب بلقاسم 
فهو أصل يف كل  وقفنا على لفظ احلجاج تسارعت إىل أدهاننا داللته على معىن التفاعل فكلما

 5"تفاعل بني طريف اخلطاب.

                                                                                                                                                                                
 221،ص9،9119طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركز الثقايف الغريب، رباط، املغرب،ط1
 15،ص2،2333املركز الثقايف الغريب، الدار البيضاء، املغرب، ط طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، 2
 99،ص2339تونس،عبد اهلل صولة، احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،دار املعرفةالنشرو التوزيع،3
 11،ص9،2339، عامل الفكري، عددل احلجاجي:" عناصر استقصاء نظري"االستدالحبيب أعراب، احلجاج و 4

،قسم اللغة 93اإلشهارية العربية، جملة املخرب، عدديف اإلرسالية احلجاجي، دراسة تداولية اخلطاب  ة، اسرتاتيجيةفم دبلقاس5
 .111،ص2391باتنة، اجلزائر،العربية، جامعة
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ومن خالل التعاريف السابقة لذكر، نستنتج أن احلجاج له عدة مصطلحات تصب يف 
، والتنظيم للخطاب، يوجه إىل الغري لإلفهامهم مع االستدالل وهي التفاعل، اإلقناع نفس املعىن

 ون حوارا.والربهان. ونفهم من هذا بأن احلجاج يظهر  يف أغلب أشكاله يك
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 المبحث الثاني:دراسة تاريخية للحجاج

لسياسية يف البيئة االسالمية، وقد ظهر جليا عند العرب دينية وااحلجاج له باع يف احلياة ال
يف عدة جماالت، وتنوعت  شتغلوا بهإهتموا باحلجاج و إحيث القدامى يف كتبهم ومؤلفاهتم، 

للحجاج القدامى واحملدثني  مفاهيمختلفتإغربني، و ند الدارسني اللغويني الالدراسات احلجاجية ع
عرتاض إاّل أهنم إتفقوا على نقطة اإلقناع والتأثري وهذا ماحناول التحدث عنه يف ورغم هذا اإل

 املسار التارخيي للحجاج.

ن يف دراسة البالغة واخلطابة عند الدارسني اللغويني، فلكل منهم كمإن أمهية احلجاج ت
حيث  قناع والتأثري على املتلقي مبا يقدمونه،لإل، فالغربيون يتداولون اخلطاب احلجاجنظر يف  ةوجه

 بالغة اجلديدة وهذا ما سنتطرق إليه فيم يلي:الإستفادو من 

 المطلب األول: الحجاج عند العرب 

 القدامى- 2

 الحجاج عند الجاحظ:-2-2

من جهة مث البيان بدور املكون اللغوي يف بالغة ظ التحديد وعي اجلاحمن هذا يتجلى 
جتماعي يف التواصل والتأليف من جهة أخرى، لقد إهتم اجلاحظ "الدور األساسي للمكون اال

عنده جنده يعقد وألمهية هذا الفعل  اجيةحجبالفعل اللغوي وإعتربه األساس لكل عملية بيانية 
ببناء اديهييف تفضيل النطق على الصمت وإلثبات هذا األمر الذي قد يبدو بخاصة رسالة 

حجاجي حمكم ومتنوع، فالكالم عنده الميكن متييزه عن البالغة فهو يف نظره يضطلع يف حياة 
 الفرد بوظيفتني أساسيتني مها: 

  الوظيفة اخلطابية ومايتصل هبا من إلقاء وإقناع وإحتجاج ومنازعة ومناظرة وهي
 من إستعماهلا. ظمصطلحات يكثر اجلاح
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 يف مفهومه العام يقتصر على أداء هذة :ن والتبني فهم واإلفهام أو البياوظيفة ال
 الوظيفة.

 1فتحقيق التواصل ال يتم إال من وجهة اإلفهام و التفهم"
 الحجاج عند حازم القرطاجني:2-0
هتم حازم القرطاجين بعلم البالغة شعرا وخطابة فهما يلتقيان يف مادة املعاين ويفرتقان من إ

املمكن أن  ييل يف شئ من املوجودات اليت منتخمها يعتمد الحيث صوريت التخييل واإلقناع، وكال
عتقاده أو إ اإلقناع محل النفوس على فعل شئ أو، و نسان، وكان القصد يف التخييلحييط هبا اإل
فعله، مبعىن أن الشعر حيقق مقصده احلجاجي عن طريق التخييل أما اخلطابة حتققه التخلي عن 

الفرق بني كل من اخلطابة والشعر، وهذا ال مينع من وجود  من خالل صورة اإلقناع، وهنا يكمن
 وجه شبه بينهما، فكالمها يؤثر مبعانيه يف نفوس السامعني إما باإلجياب أو بالسلب.

ماد الصناعة الشعرية على عتإن للخطيب أن يلم بذلك يف حال من األحوال يف كالمه و فإ
ن الشئ قد صورها يف الذهن حبسن احملاكاة... ألقاويل وبإقامة ختيل األشياء اليت يعرب عنها باأل

، ووجب أن تكون األقاويل اخلُطبية، وقد خييل على غري ماهو عليه خييل على ماهو عليه
 2قناع إىل التصديق.قتصادية كانت أو اإلحتجاجية غري صادقة مل يعدل هبا عن اإلإلا

 

 

 لمحدثون:ا 0

                                                           
-299ص-،ص2339 ،9حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة،دار الكتاب اجلديد املتحدة،ط1

292 
دار العربية، حممد احلبيب إبن اخلوجة، :نظر: أيب حني حازم القرطاجين،مناهج البلغاء وسراج األدباء،تحي 2

 19،ص2339تونس،
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 الحجاج عند محمد العمري: 0-2

بداعية الشعرية والنثرية. مري بالبالغة العربية القدمية باحثا عن النصوص اإلهتم حممد الع"إ
فريى أن الرتاث العريب ممتد مبحاور فيها الشمول  "البالغة العربية أصوهلا وإمتدادهتا"وأشار يف كتابه 

 1جهة.خريةربطهابعملية إقناعية خطابية من والعمق وهذا ماربط الغرابة واملناسبة بالشعر، فهذه اآل

هتمامات به قد برز بشكل جلّي يف فرتة اإل أما بالنسبة للحجاج فإّن احلاجة إليه واإلهتمام
 الكالمية أي التسلح بالوسائل احلجاجية البالغية اللغوية.

رت إىل القرن يف القرن الثاين وإستم بدأتضية اللفظ واملعىن والنظم اليت وجتدر اإلشارة إىل ق
 2."بعاب األوجه البديعية وتفسريها لعدم جتاوزأصاهبا باملنهاجيستيالرابع يف حماولة إل

 الحجاج عند طه عبد الرحمان: 0-0

ة والتمسك باآلراء احلجاجية ذات يعلى أصول خطابية وفلسفمعتمدا حاول وضع نظرية للحجاج 
الطابع الفلسفي ويظهر ذلك من خالل كتابه  "اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي" يف باب 

 "تكوثر اخلطاب". وربط احلجاج باخلطاب كونه يكتمل باحلجاج وعكس ذلك.

ل حتصيل الناطق لقصد اإلدعاء وحتصي وصفه باخلطاب ويتمثل يفمتوقف عن إّن كل منطوق 
ضافة إىل حتصيل األول لقصد التوجه إىل الثاين وقصد إفهامه املنطوق له لقصد االعرتاض، باإل

ي يستحق أن يكون خطابا هو الذي يقوم بتمام املقتضيات التعاملية معىن ما، وأن املنطوق به الذ
 ...الواجبة يف حق يسمى احلجاج.

                                                           
 03، ص 9111 ينظر:حممد العمري،البالغة العربية أصوهلاوامتدادها،أفريقا الشرق،املغرب،1
 212-219ص-حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة،صينظر:2
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عرتاض  إلفهامه دعوى خمصوصة حيق له اإلإذ حد احلجاج أن كل منطوق به موجه إىل الغري
 عليها، إذا ثبت أن احلجاج هو األصل يف اخلطاب، ثبت أن العالقة االستداللية هي عالقة أصلية

 تتفرع على سواها....ال يتفرع عليها سواها و 

سم "احلجاج التجريدي" واملقصود به هو اإلتيان بالدليل على إالقة ميكن أن تطلق وأن الع
 ل الربهان "االستدالل"......هالدعوى على طريقة أ

ي ويظهر النوع الثاين يف العالقة االستداللية املميزة للخطاب أو ما يسميه باحلجاج التوجيه
إذا ظهر أن فه املستدل، بوهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجه الذي خيتص 

ويف بتمامها احلجاج التوجيهي، فلننظر إىل احلجاج التقوميي واملقصود به يالعالقة االستداللية، ال
ملعرتض على ستناد إىل قدرة املستدل على أن جيرد نفسه تأثري هلا منزلة اهو إثبات الدعوى باإل

 1"دعواه.

 المطلب الثاني:الحجاج عند الغرب

 عند القدامى1

 الحجاج عند أفالطون: 2-2

نقد  أفرد أفالطون ملواجهة تلك املمارسة احلجاجية "حماورتني"اثنتني مها "قرجياس" و "فيدر"
 سرتاتيجية "الكشف"إسرتاتيجية واحدة هي إعتمد يف نقده على إفيهما اخلطابة السفسطائية و 

ستعمل يف احلديث عن اخلطابة يف قرجياس كلمة قناع وجعل إوحنن نستعمل هذه الكلمة إذا "
 2."بذلك قوله نزعا للقناع على حنو من األحناء

                                                           
 229-225ص -ينظر:طه عبد الرمحن،اللسان وامليزان أوالتكوثر العقلي، ص1
هشام الريفي،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من ارسطوإىل اليوم،جامعة األداب والفنون والعلوم االنسانية،تونس،كلية 2

 12،صxxxixمنوبة،م
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أي أسس تقييم نوع من "ويف احملاورة قدم أفالطون أسس تقييم القول اخلطيب يف نظره 
ثنتني منها باألساس إيف هذه احملاورة  عتمدإوهو تقييم قوامه مقابالت ثالث  "األقاويل احلجاجية

 1ستجمع يف "فيدر" ثالث.إو 

وقد أشار أفالطون إىل "اإلقناع "و"اللذة" يف معرض حديث عن إنتاج السفسطائني القول 
 2اخلطيب مسلك مهم يف دارسة بعض املمارسات احلجاجية.

 الحجاج عند السفسطائين:2-0

بناء حججهم على فكرة النفعية املتعلقة  عمد السفسطائيون يف "ممارستهم للحجاج إىل
باللذة أي اهلوى "وهذا حمل نقد أفالطون ألصحاب هذه احلركة يف أهنمأدعياء على العلم واملعرفة 

 "وأن مايقدموهناليعدو كونه نتائج ظنّية مبعثها اهلوى واللذة.

ستمالة ختالف، ويهدف إىل حتقيق اإلني يقوم على اإليوهلذا جند احلجاج عند السفسطائ
وى ذهن املتلقي وسلوكه إذ األفكار الىت أتى هبا ستوبذلك يتحقق الفعل التأثريي على م

ن النفعية و"اللذة" أفضت هبم إىل توجيه احلجاج حبسب مقتضى املقام الذي يدور فيه و السفسطائي
بناء احلوار، وذلك بتوظيف سلطة القول، وفكريت التوجيه والتوظيف وهذه حمطات سيكون هلا دور 

 يف معظم البحوث احلجاجية.

سرتاتيجيات اإلقناع واآلليات احلجاجية عند السفسطائيني الطرائق واخلطط اليت إومن أبرز 
والدافع إىل خمالفة ، يتبعوهنا يف حجاجهم، وأهداف حجاجهم: التبكيت واإليقاع يف اخلطأ

 3 الكالم الفار..ستعمال صيغ غري لغوية غري مألوفة وأخريا دفع اجمليب إىلإاملشهور و 

                                                           
 10،صاليوم غربية من ارسطوإىلهشام الريفي،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد ال1
 15ص  هشام الريفي،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من ارسطوإىل اليوم،2
 22-29ص-صنتاج ابن باديس األديب، إيف  ،تداولية دراسةطاب احلجاج والاخل عباس حشاين،3
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 الحجاج عند أرسطو: 2-3

هتم أرسطو بالبالغة فكانت عنده خطابا حجاجيا يقوم على وظيفيت التأثري واإلقناع إ
ويتوجه إىل اجلمهور السامع قصد توجيهه أو إقناعه إجيابا أو سلبا. ويف هذا النطاق، يقول 

ول اخلطايب، حىت يشعروا بانفعال ليهم القمأرسطو:" وحيصل اإلقناع، حني يهيئ املستمعون ويست
ما، ألننا ال نصدر األحكام على حنو واحد حسبما حنس باللذة أو األمل، واحلب والكراهية 
...واخلطاب هو الذي ينتج اإلقناع حينما نستخرج الصحيح والراجح من كل موضوع حيتمل أن 

 1يقع فيه اإلقناع".

خالل كتابه اخلطابة ويعتقد حممد الويل أن وقد أقام صرح هذه البالغة اخلطابية أرسطو من 
 كتملت خلقتها مع أرسطو، وقد أعاد فيها الباحثون احلجاجيونإغة اجلديدة أونظرية احلجاج البال

 2شتهر بفوران التواصل البشري.إاملعاصرون النظر يف عصرنا الذي 

 المحدثون -0

 الحجاج عند بيرلمانوتيتيكا:0-2

. وإن العودة إىل ةمصنف احلجاج" مع بريملان بعدما كانت مهملبالغة اإلقناعية يف"الظهرت 
ل الذي ابالغة اإلقناع، وتطوير نظرية احلجاج يف مشروع بريملان محل وعيا جادا مبحدودية اجمل

 يغطيه املنطق الصوري، وبالتصلب الربهاين للعقالنية الديكارتية.

يف امليادين الىت يتعلق فيها األمر  يقول بريملان يف إمرباطورية البالغة: "إننا نالحظ أنه
ستقراءات بل حجاجات. إستنباطات شكلية أو إستدالالت ليست ضل واملقبول واملعقول، فاإلباملف

                                                           
 20-22ص-، صwww.olukah.netمجيامحدواي، نظريات احلجاج، شبكة األلوكة،1
 ،9شارع اجلامعة،األردن،ط-عزيز لديه،نظرية احلجاج تطبيق على نثر ابن زيدون،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع اريد2

 91-90ص -،ص2395

http://www.olukah.net/
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 البداهة واحلتمية، وينسجم مع ستدالل يتصدى لفكريتذلك فاحلجاج مسار آخر لإلول
 1ام."خصوصيات العلوم اإلنسانية القائمة على تعدد العقل واحلقائق واألحك

واليقتصر احلجاج حسب بريملانوتيتكا على األلفاظ املنزاحة عن اللغة العادية، فلهذه "
األخرية كذلك قيمة حجاجية، ولذلك فال وجود ألي إختيار حمايد، مبعىن أال وجود خلطاب 
وصفي خال من احلجاج فكل الكالم حمتمل، وهكذا يف التعبري العادي هناك غالبا إختيار 

 2"طط احلجاج.لأللفاظ وخم

ولقد حصر بريملان وزميله يف كتاهبما "مصنف يف احلجاج"التقنياتاحلجاجية يف نوعني: نوع "
 يقوم على طرائق الوصل، والنوع الثاين يقوم على طرائق الفصل.

ة ومتكن من إقامة روابط عالقية ينالنوع األول يقصد به اآلليات اليت تقرب بني العناصر املتبا
دجمها يف بنية حجاجية متماسكة وموحدة، وقد أفرد الكتاب هلذا النوع الفصول بينها كي ميكن 

 الثالثة األوىل من القسم الثالث.

أما النوع الثاين فعبارة عن التقنيات اليت تستخدم هبدف تفكيك اللحمة املوجودة بني 
جاجية اليت غالبا ما تستخدم هذه التقنيات يف تفكيك األبنية احل، و عناصر تشكيل كل ال يتجزأ

 3"املتكلم على جناح حجاجه منها، وقد أفرد هلا الفصل الرابع من القسم الثالث.خيشى 

 حجاج عند ديكرو0-0

 ةلقد وضع ديكرو أسسا لغوية لنظرية احلجاج وهي نظرية لسانية هتتم بالوسائل اللغوي
وجهة ما، متكنه ه طابوبإمكانات اللغات الطبيعية اليت يتوفر عليها املتكلم، وذلك بقصد توجيه خ

                                                           
 95،ص2390-9101، 99ورات ضفاف، بريوت، لبنان، طعبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منش1

 13لطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص عبد ال2
 929حممد سامل األمني الطلبة،احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص3
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تنطلق من الفكرة الشائعة اليت مؤادها: "أننا نتكلم  مث إهنامن حتقيق بعض األهداف احلجاجية. 
 عامة بقصد التأثري."

 1ة ذاتية وجوهرية وهي وظيفة حجاجية.فوهذه النظرية تريد أن تبنّي أن اللغة حتمل بص

ة اللغة ال يف البحث عما هو وديكرو احلجاج يف نظاق دراس لقد حصر كل من أنسكومرب
واقع خارجها فعندمها أن إمكانيات التتابع احلجاجي حتدد من خالل عمل لغوي وخمصوص هو 

 عمل احلجاج.

 ينقسم العمل احلجاجي عند ديكرو يف حصر داللة امللفوظ يف التوجيه الناتج عنه.

اصة مع ما بني وحيصل هذا التوجيه يف مستويني: مستوى السامع ومستوى اخلطاب نفسه خ
املستويني من تداخل،... يف العادة "التأثري يف هذا السامع أو مواساته أو إقناعةأوجعله يأيت عمال 

 2ما، أو إزعاجه أو إحراجه وغري ذلك...."

 الحجاج عند مشيالمايير: 0-3

واملعىن، فاحلجاج يف نظرة دراسته للبالغة واحلجاج تنطلق من جدلية اللغة  "مايري"يعترب
ريه من تساؤالت جدلية تدفع إىل ثرتباطا وثيقا بالكالم خاصة، ومنه احلوار وما حيويه ويإرتبط م

 ستغالل ما يف الكالم من طاقة وثراء. إعا،".... إذ ليس دور احلجاج إال احلجاج دف

إن املتكلم وهو يطرح األسئلة ال تغيب عنه األجوبة املتوقعة، وهذا مطمئن لكنه خمادع 
ليله حتنطالقا من إعلى بعد مسافة واحدة،  ومها ،يعاجل عالقة البالغة باحلجاجأيضا." فهو 

بية.أما العالقات اخلطابية فقد بىن الفكرتني أساسيتني: بنية الصور البالغية مث العالقات اخلط
حجاج على هذه املعطيات للتصوره للبالغة و  "مايري"تصوره على أسس البالغة األرسطية. يؤسس 

                                                           
 91،ص2331 ،9أبوبكر العزواي،اللغة واحلجاج،دار البيضاء،املغرب،ط1
 01-01ص -،ص9،2399عبد اهلل صولة،يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات، مسكيليانيللنشرو التوزيع،ط2
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ة، ثالبح يةأن نزعته الفلسفية املعرف ،بريملانراء أستاذهعلى الرغم من تبنيه آلللغوية، ليؤكدة ايالفلسف
 لريبط يف الوقت ذاته احلجاج املعصر بالقضايا اليت تثريها الفلسفة.و 

 خالصة القول:

يعترب احلجاج مصدر من مصادر بناء اجلمل واألفكار، فمفهومه يدل على ذلك ألنه هو الدليل 
ن وهذا ما أمجع عليه املعاجم، فقد ظهرمن خالل دراسة تارخيية للحجاج، بأنه وجد عند والربها

الغرب والعرب الذين إعتزوابه.
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:تمهيد  

يعدو احلجاج من أهم وسائل والطرق املناسبة اإلفهام الغري وإقناع املخاطب، فتكمن آليات 
احلجاجية يف إستعمال احلجج حبقائق واقعية منطقية وشبه املنطقية للثأتري على املتلقي وهذا ميكنه 

ت التأثريية اإلقناع الطرف اآلخر التواصل بروابط وعوامل ختضع جلمع حلقة من اجلمل والعبارا
وذلك بإستحدام الطرق البالغية هلدف إيصال املعىن والرباهان، وتكمن األدوات اللغوية بتنسيق 

 واإللتصاق بني النصوص واألفكار. اإلنسجام

 ليات الحجاجيةآلول: االمبحث األ

طرف  تعترب اآلليات احلجاجيةمن أهم وسائل احلجاج لإلبال. الغري وأقناعه من
 ثري على السامع.أبإستعمال حجج من الواقع لتاملتلقي

 : البنية الحجاجيةاألول المطلب

خرى ختدم األوىل أيعتمد املتكلم على احلجة املناسبة إلقناع املستمع ويدعم ذلك حبجج 
وطريقة يف وظيفتهان احلجة مج عكسي من املستمع وتكجا عرتاض عكسي أو حإحتسبا ألي 

ا يناسب احلجة اليت تدعم ما يقدمه املتكلم من مقدمات من جهة، ستعماملإوذلك ب ستعماهلا.إ
 خرى. وهذا ما أدى إىل تقسيمها  ألنواع:أوتقنع املتلقي من جهة 

قناع والتأثري من بعض البىن اإل"وتعتمد احلجج على كسب  حجج شبه منطقية: -1
أو اجلزئي  موالتماثل التا tatdacioitcidل التناقض ثاملنطقية م

atdidadrdcdiedctoiodadeed  وقانون التعديةeidoiiiadaradr   كما تعتمد احلجج شبه
 1املنطقية العالقات الرياضية مثل عالقة اجلزء بالكل وعالقة األصغر باألكرب عالقة التواتر وغريها".

 . شبه المنطقية التي تعتمد على البنى المنطقيةالالحجج : 1_1
                                                           

 12د اهلل صولة، يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات،صعب1
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 :قحجة التناقض وعدم االتفا1-1-1
هو أن تكون هناك قضيتان يف نطاق مشكلتني،  contradictiomاملقصود بالتناقض 

 تفاقيف حني أن عدم اإل" خرى ونقض هلا: "كأن  يقال املطر ينزل وال ينزلاألإحدامها نفي 
و املقام أل يف وضع امللفوظني على حمك الواقع والظروف ثأوالتعارض بني ملفوظني يتم

 خرى فهي خاطئة.قصاء األإ و طروحتنيحدى األإختيار إل
يف عالقة  ثما التعارض فيحدإن: "فالتناقض حيدث داخل النظام الواحد املشكل من: إذ

ن العبث جماله القضايا ن سالح احلجاج هو اهلزؤ وليس العبث ألأاملالفيظ باملقام حسب برملان: 
 1املنطقية اجملردة واهلزؤ جماله املقال يف عالقته باملقام."

 ر الشاعر ذلك يف ديوانه يف قصيدة زنزانة العذاب فيقول:وقذ ذك

َغِلقُ  ِسياانَ   قُ لَ داْت بِِه َاحلِْ بَاُبَك، أَْم شُ  نُ يَاَسجْ  ِعْنِدي َمْفُتوٌح َوُمنـْ
ُد يـُْلِهبُ  أَْم اَلسمَياطُ   قُ اَلنااِر َيْكوِييِن فََأْصطَفِ  َخازِنُ  أَمْ  يِن هِبَا َاجلَْالا

 َشْرقُ َقى َفأَنْ سُ ْلَقى ِإىَل اَْلَقْعِر أَْم أْ أُ  ةُ َشىتا ُمَتابـَعُ  َوِإنْ  َواحلَْْوُض َحْوضٌ 
ن يوضح لنا حزنه أراد أوصف بقائه يف السجن حيث بنّي الشاعر األبيات من خالل هذه 

 فغرض من أبيات هو تقرير.داخل السجن. يبذظهاره التعإو 

 وىل: دخوله إىل السجن احلجة األ
 يستسلم ومل يفشل احلجة الثانية: مل 

 جل بلده أالنتيجة: الصرب على التعذيب من 
صعب أمعاناته يف السجن وويالته فالسجن يستظهر بيات ألنالحظ أّن الشاعر يف هذه ا

، يوضح الشاعر مقاومة حياة البؤس داخل زنزانته نسان فيه وال ميكنه تقبله أومكان يعيش اإل
 مايعانه الشعب اجلزائري.معاناته يف السجن هبدف إقناع العامل عن 

                                                           
 10دراسات وتطبيقات،ص يف نظرية احلجاج و عبد صولة، 1
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 ه:الشاعر حجة التناقض يف هذا  البيت بقوليف موضع آخر بنّي و 

 ِمْن حَيِْذق اَْلَبْحَر، اَلحْيََدْق ِبِه اَْلَغَرقُ  ، تـَْعرُِفيِن َما أَْنَت ؟ اَل َأْخَشاكَ  نُ جْ يَاسِ 
 1َواَلِحَنقُ دُ اَلَحقَ ، َوُذْقُت َكْأَسكَ  ِإينم بـََلْوُتُك يف َضيمٍق، َويف ِسَعةٍ 

يعرف أن مصريه إما املوت أو السجن و  نه ال خيشى السجن،أوهبذا أراد الشاعر أن يبني 
ستشهاد يف سبيل شاعر يف احلياة وأنه وهب نفسه لإلينيبء عن مدى زهد ال وهذا الرأي أو احلجة
مصريهم جمتمع اجلزائري لصمود حىت لو كان  هتدف هذه األبيات إلقناع اهلل من أجل الوطن.

 فغرض من أبيات هو إفتخار. املوت.

 وىل: عدم مباالة الشاعر بالسجن احلجة األ
 كرتاث الشاعر للموت.إنية: عدم ثااحلجة ال

 النتيجة: اجلهاد يف سبيل اهلل حىت املوت أو النصر. 
لتعريف وضبط  أو مبدأيعمد احملتج لفكرة ": التماثل والحد في الحجاج 2-2-0_

ىل نظام شكلي بل تدعي قيامها بدور إشياء وغريها، التنتمي البتة و األأفاهيم احلدود بتعريف امل
 2ل الظاهر يصعب دفعه."ثن التماإىل الدقة والوضوح. فإفتقارهاإالضبط والتحديد رغم 

 فيقول: زنزانة العذاب""بيات من قصيدة هذا فيأبني الشاعر  قدو 

 قُ لُ َماِفيْك ِمْن َأْوَصاِفَها خْ  َفُكلُ  َعتَـَها طَلْ  . . . أَْهَوى ِفيكِ  َاجلَْزَائِرِ  َنتَ بِ 
 3قُ زَ نَـ  الَ وَ ، رُ فْ كُ الَ ، هِ اللً بِ  تُ نْ آمَ  َهاأَْعُبدُ ، َمَثُل ُحبم اَللاهِ ، َهابُـ حِ أُ 

ن يبنّي مقام أء راد الشاعر مفدي زكرياأفغرض من أبيات هو  مدح   بياتمن خالل األ
وهذا نه  وذلك  بتقدميه صور جيدة عن اجلزائر، هبدف إقناع الشعوب حببه لوطحبه للجزائر 

                                                           
 29مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس، ص1
 233صم، 2399تب احلديث، إربد، األردن،سامية الدريدي،احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه، عامل الك 2
 21ان اللهب املقدس، صمفدي زكرياء، الديو 3
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ة على شكل الوطن أل مقام صورة املر استعمإفنجد  له على مقام حبه هلل عز وجل،ثاحلب كله ميا
 انية مبقامه حلب اهلل ومن هذا يوضح السلم احلجاجي :ثساس صورة ألها على ث)اجلزائر( ميا

 وىل:حبه للوطن احلجة األ

 خالص فيه ء لوطنه واإلاحلجة الثانية: الوفا

 النتيجة: متسكه بالوطن كشدة حبه هلل عزوجل 

:"ويقصد هبا التعامل مع و قاعدة العدلأالحجة القائمة على العالقة التبادلية 2-2-3
سناد إخرى و حدامها سبيل األإىل صنف واحد بكيفية واحدة، ومعاجلة وضعيتني إالعناصر املنتمية 

 1لني"ثىل أمرين متماإاحلكم 

 بيات يف ديوان "الذبيح الصاعد" ومن خالل هذه األ

 جَيُوَدا َأنْ  ،اَليَبايل ِبُروِحهِ  تـَرَاَمى     ،ِمْثٌل اَلنُُّسورْ  َوَشَبابٍ 
 ِكرَاْم  .،نِيا كَ ْنحا مُ ،َوُشُيوخٍ 
 تـََباَرى         خُمَدمرَاتٍ  ،اَوَصَبايٍ 

 َورَْأيًا َسِديًدا ُمِلَئْت ِحْكَمةً 
 َتْسَتِفزا َاجْلَُنوَدا ،تْ ُبوَءاَكالِلا 

 2َما َوْزنُوَدا، َوَمداْت َمَعاصِ ـه َشارََكْت يف َاجلَِْهاِد آَدْم َوَحوااءْ 
جيابية خلدمة إوىل والثانية أهّنا تستدعي نتيجة بيات يتضح لنا من احلجة األألمن خالل ا

ومطالبته خبريات الوطن حتاد الشعب كتلة واحدة، فتضحية الشعب اجلزائري ضد العدو إالوطن و 
، وتعاون الشباب والشيوخ يف الثورة وهذا متثل يف متاسكهم كشعب واحد متناسق متيازات الدولةإو 

، وذلك هبدف إقناع العامل بأن الشعب اجلزائري متحد وأنه كتلة واحدة والميكن يف يد واحدة
 فغرض من أبيات هو التعطيم وإفتخار. تفرق من أجل حترير الوطن.

                                                           
 029عبد صولة،أطره ومنطلقاته،ص1
 95-92ص -مفدي زكرياء،الديوان اللهب املقدس،ص 2
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 كن متثيل ذلك بالسلم احلجاجي:ومي

  حتاد الشعب اجلزائري يف وجه العدو إ:ن 
 مساعدة النساء يف الثورة 3ح : 
 حنكة الشيوخ:8ح 
 محاسة الشباب1ح : 

 الحجج شبه المنطقية التي تعتم العالقات الرياضية: 0_2

اخلي مر قواعد رياضية تشكل خلفيتها العميقة ونسيجها الدتعتمد هذه احلجج يف واقع األ"
وهي عديدة أمهها على اإلطالق حجة  قناعطاقتها احلجاجية وتعد معينها اإل بل تؤسس

 1التعدية".

 Argument de transittivitéحجة التعدية -أ

بات إثن منر بأن التعدية خاصية شكلية تتصف هبا ضروب من العالقات اليت تتيح لنا إ"
 2"القات التساوي والتفوق والتضمن قوم على خاصية التعدية هي عتضروب العالقات اليت 

للشاعر وتعطلت لغة الكالم بيات الشعرية يف ديوان األبولتوضيح حجة التعدية نستدل 
 مفدي زكرياء تبني :

هْلَاءُ  ،أَزَلِياةٍ         رَِسالَةٌ  أَْنتِ  ،رِيرِ حَ اَلتَ  ْورَةَ ا ثُـ يَ   ِإْعَجازَُها، َاإْلِ
 َهَياءُ  ،َوِبُكلم قـَْلٍب يف اَْلُوُجودِ  ْدِسياةِ يف َاجلَْزَائِِر، ُحْرَمُة قُ  َلكِ 

 3ءْ ُه اَْلَعاَلا ِدَماغُ  أَْنتِ ، َواجْلَْيشُ  َوَصَوابُهُ ، َضِمريَهُ  أَْنتِ  ،اَلشاْعبُ 

                                                           
 230، ص احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه سامية الدريدي،1
 11،صعبد صولة، احلجاج أطره ومنطلقاته2
 19-11ص-ديوان اللهب املقدس،ص مفدي زكرياء،3
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وذلك  ن يوضح أن الثورة التحريرية عظيمة جدا، أبيات راد الشاعر من خالل هذه األأ
قام هبا الشعب بكل فغرض من أبيات هو إفتخار زائرية، هبدف إقناع العامل عن عظمية الثورة اجل

رض طيبة وقدسية ال ميكن التخلي عنها مهما كلفهم أن اجلزائر إستقالهلم فإ سرتجاعبطولة وقوة إل
ن أن الثورة التحريرية رسالة و أن يبني أمر فحجة التعدية واضحة هنا يف هذا القول، حيث يريد األ

 :تيةاملعادلة الرياضية اآلاجلزائر حرمة قدسية من خالل 

 أ _الثورة التحريرية رسالة 

 ج _الشعب واجليش دماغه العالء 

 رض قدسية بكل قلب أب _اجلزائر 

جل هنوض الشعب بكل روح أو رسالتها الثورة التحريرية من أفخدمة اجلزائر كانت وسيلتها 
 وطنية ودينيه

 Argument de divisioionجزائه المكونة له:ألىإتقسيم الكل -ب

ساسية منها حسب برملان الربهنة على وجود اجملموع، ومن مثة احلضور مبعىن ألن الغاية ا"إ
ال ثجزائه فعلى سبيل املأموضوع التقسيم من خالل التصريح بوجود  يءشعار الغري بوجود الشإ

ضررة حياء املتن املدينة حباهلا قد هدمت لشخص ما ينفي هدمها يكون بتعداد األأتنا على نبره
ذا كان إتعدادا شامال. ولكن تعدادنا الشامل هذا اليكون لغاية الربهنة على صحة تضرر املدينة 

برازحضور أمنا يكون حسب برملان لغاية حجاجيه اخرى هي إاملخاطب ال ينكر خرب الضرر، و 
 1شياء "األ

 يقول الشاعر يف ديوانه " تعطلت لغة الكالم" :

                                                           
 19طره ومنطلقاته،ص جاجاحل أ عبداهلل صولة،1
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 َمامُحْرَمٌة ِودِ  ،يف َاجلَْزَائِرِ  َلكِ       رَاِم ، َكرَاَمةً ْلَعَرِب اَْلكِ اَ  أُماةَ  ايَ 
 ، ِعْنَدَها َاأْلَْرَحامُ كُ َرِحُم َتَشابَ  يف ُكلم أَْرٍض لِْلُعُروبَِة، ِعْنَدنَا

 1َوأَْدرََكْتُه َشامْ ، ِمْصرُ  هْ لَِبتا  َصاَح يف أَْرِض َاجلَْزَائِِر، َصاِئحٌ  ِإنْ 
ن العرب الكرام مجعت يف بلد العروبة وهي اجلزائر وقد أ الشاعر بيات بنيمن خالل األ

، وهذا كله هبدف إقناع وتأثري على رحام واألخوة يف الوطن وربوعهنه تشابك األأوضح الشاعر أ
فغرض من أبيات هو مدح إفتخار  العامل جللب  نظر الغرب بكرام العرب والذين جتمعهم العروبة.

 بعروبته.

 مة املسلمة.أو يةأعر التآخي والتماسك بني الشعوب العربوهنا يبني الشا

زر آمة العربية والصالح بينهم والتآخي والتحتاد األإي قصده الشاعر ذن احلكم الأتبني 
 لك من خالل السلم احلجاجي:            ذوميكن 

 ن _ ترابط الشعب ووقوفه وراء الثورة.                 

 اد بينهم.اإلحتة التآخي و _ قو 8ح                  

 توحيد بني الشعوب العربية.ال_ 1ح                  

 المطلب الثاني: الحجج المؤسسة على بنية الواقع:

ىل إحكامه مثبتة ومقبولة كاملسلمات ويسعى ألى جعل عمد فيها املتكلم تهي حجج يع"
خره" فاحلجج اليت تعمد آن يسلم بأحدها دون أجعلها يف كل واحد "حبيث ال ميكن التسليم ب

                                                           
 59ص  ،الديوان،الديوان اللهب املقدس1
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منا هي طريقة يف عرض اآلراء املتعلقة، هبذا الواقع إفيها بىن الواقع التصف الواقع وصفا وصفيا و 
 1"فرتاضيات.إو حقائق أشياءأوأن تكون وقائع أوميكن 

قدر على الفعل يف أن اخلطاب احلجاجي يكون أجنح و أالدريدي: "تقول سامية حيث 
 "ثوماحيدثنغرست مراجعة يف الواقع وتنزلت عناصره فيما حدإكلما املتلقي والتأثري فيه  

 مهها:أوالواقع أن احلجج املؤسسة على بنية الواقع، سنحاول فيمايلي الوقوف عند 

 2صال الرمزي.تتصال التواجدي، اإلإلاتصال التتابعي، إلا

ام يف االتصال حكو األأراء و الرتابط بني هذه اآلأتصال : ضروب اإلاالتصال التتابعي2_0
 ضروب من احلجج: ثالثةو مسبباهتا. ويضم أوبني نتائجها أالتتابعي الذي يكون بني ظاهرة ما، 

 3جتاه احلجة السببية، احلجة الرباغماتية، حجة اإل

 ية والرباغماتية باحلجة السب 1_8

 : ميكننا أن نبين احلجاج على تتابع األحداث حميلني على رابط سبيبيةبالسب الحجة-أ
يصل بينهما ويقدم أوليفريوبول يف هذه التقنية اإلستداللية املثال التايل "إذا كان جيش ما ميلك 
دائما معلومات دقيقة حول العدو فإننا نستنتج أن مصلحة املخابرات عنده ممتازة وأهنا ستظل  

 .4كذلك دائما"

 وبني الشاعر ذلك يف ديوانه )وقال اهلل(:

 فـََهبا اَلشاْعُب يـَْنَصبُّ أَْنَصابًا ْحرِيِر َشْعًبا     َوَهزاْت ثـَْوَرُة اَلتا 
                                                           

 91والتدوالية،صاحلجاج  طاباخلعباس حشاين، 1
 ،291، ص احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبهسامية الدريدي، 2
 11اهلل صولة، يف نظرية احلجاج ودرسات وتطبيقات،ص عبد3
 295ه وأساليبه،صاحلجاج يف الشعر العريب بنيتسامية الدريدي،4



 دراسة الحجاجية اللغوية في الديوان اللهب المقدس                 الفصل الثاني 

 

29 
 

 1َقْد أََهابَا جلَْزَائِرا بَِأْحرَارٍ  َها ِمْن ُكلم أَْمر          ُروحُ  زِلا تـَنَ 
فغرض من  خرى،ورات األثعظم من الأورة التحريرية اليت شهدهتا اجلزائر ثن الأيصف الشاعر 
ف إقناع الدول العامل بأن الثورة اجلزائرية هي أعظم الثورة يف العامل ويف هبد بالثورة أبيات هو مدح 
بالسلم احلجاجي   هذازائري. ومنثل اجلنصر والسلم للشعب الفكانت سببا يف تاريخ اجلزائر،  

 كااليت:

 ورة.ثنتصار الشعب يف الإنتيجة __                

 دو.وار العث___مواجهة ومقاومة  8ح                

 ورة وخروج الشعب عن سيطرته.ثندالع الإ__1ح                

 بيات الشاعر يف ديوان "وقال اهلل":أويف احلجج املوالية من خالل 

 َن، َواْسَتَماَل لَُه اَلراقَابَاَفَأذا  " َمْسُعوْد" ِباَللُ َوَفجاَر بِئـْرَ 
 رَابَاِم اَْلَغايل اَلتُـ ضمب بِالدا نَُ  فـَُقْمَنا،  لِْلِجَهاِد هِبَاوَِكرباٍ 

 2لِْلُخْلِد بَابَا، وفـََتَحَنابـََها لِْلَمْجِد طُرُقًا          ، َهاَشَقْقَنا فـَْوقَـ 
 يفوخروج الشعب  ورة التحريريةثالبستشهد الشاعر مفدي زكرياء إبيات من خالل األ
 سلم احلجاجي:لك التمثيل بالذنتصاره على العدو الفرنسي وميكن إتفجريها وهذا مكان 

 ورة بكل روح وطنية.ثوىل: مقاومة الشعب الاحلجة األ

 احلجة الثانية: تضحيات الشعب باإلرادة والعزمية.

 خد حقه من العدو الفرنسي.أالنتيجة: 

                                                           
 09، الديوان اللهب املقدس، صمفدي زكرياء1
 00مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس، ص2
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ورة فكال احلالتني هلما ثورة صنعها الشعب والشعب صنعته الثن الأن يبني أراد أفالشاعر 
، هبدف التأثري على العامل بأن مقر بداية الثورة تمتع باستقاللهلسرتجاع حقوقه واإعالقة قوية يف 

 فغرض من أبيات هو فخر هو نفس مقر هناية الثورة.

 الحجة البراغماتية:-ب

عتبار نتائجه إما ب ثوحدأهنا اليت حيصل هبا تقومي عمل ما، أب"برملان "يسميها 
هم أمباشر يف توجيه السلوك وعّدت من  جيابيةوالسلبية،ومن هنا كان للحجة الرباغماتية تأثرياإل

 1وسائل احلجاج .

 ونبني هذا يف ديوانه )زنزانة العذاب(

 ِمْن َعرْبِ  ِفيَها َاجلَْزَائُِر َاأْلَْجَيالُ  يف نُِيويُوْرك َكْم َحِفَظتْ  يَالَْلَحَماقَاتِ 
 2ِمْن َحَجرٍ ْم ُقداْت قـَْوُم قـُُلوهبٌِ  َجاَء هِبَا ْضَحُك َاأْلَْحَجارَ تُ  َمَهازِلُ 

ن نيويورك أكذوبة أال إ جيالن اجلزائر قوة خالدة عرب األأبيات األهذه وصف الشاعر يف 
، هبدف قاسية وهجر دينهمعصرية قال عنها الشاعر أناس هزالة تسخر منهم األحجار وقلوهبم 

 فغرض من أبيات هو إستحقار. الشعب اجلزائر  وتوضيح هلم  مهازل نيويورك. التأثري على

 :وميكن متثيل بالسلم احلجاجي 

 نيويورك يفوىل:سخرية الشاعر احلجة األ

 شباه باحليوانات ال ضمري لديهم.أ النتيجة:

                                                           
 53يف نظرية احلجاج ودرسات وتطبيقات،صعبد صولة،  1
 919مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس، ص2
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ساسي يف أيقول أوليفريوبول "تضطلع الغائية اليت يستبعدها العلم بدور  حجة التبذير:ج/
ن أفكرة القائلة، ن نشتق حججا كثرية تؤسس كلها على الأاألحداث اإلنسانية، فمنها نستطيع 

منا إقيمة الشيء تتصل بالغاية اليت يكون هلا وسيلة حجاجية مل تعد تعرب عن قولنا بسبب كذا و 
 1جل كذا"أمن 

 من خالل هذا بني الشاعر احلجة يف ديوانه )على عهد العروبة سوف نبقى(

 ِة، َسْوَف نـَبـَْقى!َعَلى َعْهِد اَْلُعُروبَ  اَشْرَق أَنا لِ َرُسوُل اَلشاْرِق . . . . َقلا ل
مْجَاُع( َخْرقًا ُرونَا          كَ نْ َوأَماا بِاجلَْزَائِِر، أَ   َسُنْحرُِق َوْصَمًة )َاإْلِ

 قًاِتْقاَللَِنا َاأْلَْرَواَح طُرْ ِإىَل ِاسْ  َنا َكاْلَكَواِسِر َوِاختاَْذنَابِ َوثَ 
ًقاِإَذا َوَجَب  ، َواَل نـَُبايل َفاَل َنَْشى اَْلَعَذابَ   2اَْلِفَداُء، ِسْجًنا َوَشنـْ

مر، ولو خد حقه وال ميكن السماح فيه مهما كلفه األأنه عازم على أبياته أل الشاعر يف دف
هبدف إقناع العامل بأن  رضه مهما كان مصريه.أسيقتل ويسجن وحيرق فال ميكنه التخلي على 

 ر محاسةفغرض من أبيات هو إفتخار ألنه شع اجلزائر على عروبتها تستمر.

 وّظف الشاعر هنا حجتني متثلت يف:

.ومقاومته بالسلم واحلرب ستغالهلاإرضه وال ميكن للعدو أثبات بقائه يف إالحجة األولى: 
 وميكن أن منّثل هلا كااليت :

 _النتيجة:حترمي العدو من استعماره يف اجلزائر 

 _احلجة:سيطرة فرنسا على ممتلكات الشعب 

                                                           
 229صاحلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، 1
 922ص ،ء، الديوان اللهب املقدسمفدي زكريا2
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بثورته التحريرية واليت كانت سببا يف فتحها  يمة الشعب اجلزائر ما احلجة الثانية: مقاو أ
 ونصرها من العدوومثاهلا كااليت:

 فعاهلم أالنتيجة_ كشف الشعب العدو من 

 خد الشعب حقه قوة وشجاعة أاحلجة _ 

ستيطان خرياته وال سلبه حقه وال اإل هنبّن الشعب اجلزائري ال ميكن أن يبني أراد الشاعر أ
 على أرضه.

 :عمالهأحجة الشخص و  2_0_0

وكذلك هو موضوع  حكام معنيةأعمال و أصفات معينة، منشأ ذو يعترب االنسان يف احلجاج 
 1خرين آلتقومي من قبل ا

شعبك عرش  بنيت بروح"الشاعر لقيمتها من خالل ديوان بها حتجإمن الشخصيات اليت 
 "ملكك

 َكاَن لََنا َعَلى اَْلَقَدِر اِْقرتَاح !!لَ  –َلْو ِاْسَتطَْعَنا  -اَْلُمْؤِمِننَي  أَِمريَ 
 2!َصاحُ اَلنااِس أَْلِسَنًة فِ  وَُكلُ  فَِلُكلم اَلنااِس يف بـَْلَواَك َخَرسَ 

يف عتز الشاعر بأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إمدح و فغرض من أبيات هو 
وذكائه وحنكته يف احلروب وعدله الذي شهامته ورجولته اليت وظّفها يف خدمة الدين بقوته وعلمه 

هبدف التأثري وإقناع الشعروب العربية بأخالق  ال يعدله عدل ودفاعه بكل شراسة عن اإلسالم.
 امللك احلميدة وصفاته .

                                                           
 59يف نظرية احلجاج ودرسات وتطبيقات، صعبد اهلل صولة،1
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 بياته الشعرية أستظهر الشاعر يف مدحه على أستاذه ويشكر يف إويف احلجج املوالية 

 َسْوَف تـَْلَقى _ ُهَناَك _ يَا َشْيُخ ُجْنًدا ِئَمْت َجَفانَاأَيُـَّها اَلشاْيُخ . . . . ِإنا سَ 
 يَنِ فِ ا َشْيٌخ _ َوالثاَمانُوَن _ تَ أَْنَت يَ 
 يِ لَ بْـ اَْلِفرَاِش _ يَا َشْيٌخ _ أَ  َوَحِليفُ 

 مِلَ تـََزْل لِْلبَـَقاِء تـَْبُذُل ُجْهًدا
 1ِحْفظًا َوَسْرًدا . اَللاَيايل اَلطمَوالُ  تَ 

دبه الراقي مدحه والتغين به جراء أخالقه و أه فمن مسات ذستاأصف الشاعر ويف هذا و 
، هبدف التأثري على األجيال املستقبل بسخدمه األلفاظ تأثريية كشباب... والشيوخ عماله الوفيةأ

 أستاذه.التعظيم  وفخره فغرض من أبيات هو  بأن كل الفرد اجملتمع اجلزائري شاركة يف الثورة.

و أحتجاج بفكرة وتتمثل يف اإل: Argument d'autoritéة: حجة السلط 3_0
من معتقداتنا ال تتأسس إال على  اكبري   ان عددأعلى قيمة صاحبها والواقع ا داعتمإو موقف أي أر 

خرين هلم آشخاصا أن أمر باملعتقدات اليت نقرها فقط، ألننا نعتقد تربيرات غري مباشرة يتعلق األ
هم يقروهنا فال تعرف املربرات اليت تدعم هذه املعتقدات ولكننا سباب الوجيهة ما جيعلمن األ
ن معتقدات كهذه تستدعي حجة أشخاصا يعرفون تلك املربرات وهلذا السبب نقول أنعرف 
 2السلطة 

 قرا كتابك :إوظف الشاعر يف ديوانه 

نـَْيا َاحلَِْديَث  الً صَ فَ مُ ام ُ نَ ألَ ل كَ ابَ تَ كِ أْ رَ قْـ اوَ   َاأْلَُروَعا !تـَْقرَأُ ِبِه اَلدُّ
 3َواقـْرَْع ِبَدْولَِتَك اَْلَوَرى و )اَْلَمَجَمَعا ( َوأَْهِلهُ  وْرِتْك اَلزاَمانَ َوَأْصدَُع بِتَ 

بيات تقديسه لكتاب اهلل  عز وجل وتوجيه رسالة ألبني من خالل هذه ايراد الشاعر أن أ
ع األجيال املستقبل ا األبيات إلقنا هذهبدف فغرض من أبيات هو حدث وتقرير، ، إىل شباب
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ىل الدين إاليوم وتعلقهم به واحلفاظ عليه والدعوة  لإلقتداء بالشيوخ ألخد منهم حكمة يف احلياة، 
 ۡ  ْلُقْرَءانِ ۡ  فَاقـَْرُءوْا َما تـََيساَر ِمَن اَ }لتزام به وقد بني اهلل تعاىل يف قوله تباعه واإلإاالسالمي ووجوب 

َوَءاَخُروَن َيْضرِبُوَن فۡ  َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم ماْرض  161املزمل  سورة{اَلْرضِ ۡ  ِياِ يـٰ

ن تصنع أمام  فرنسا ولن تستطيع ألن ينهزم الشعب اجلزائري واحلجة الثانية بني الشاعر أن 
 منه ما شاءت أو تعجنه كما أرادت 

َهاَت،  ُر فـََرْنَسا، يَا َزَماُن بَا أَنـانَاَخبـا   َدَعانَُ  يف ِاْسِتْقاَللَِنا، َأنا َهيـْ
 ، َفًما َعَسى َأْن َتْصنَـَعا ؟اَلزاَمانُ  مَ كَ حَ  َواْستَـْفِت ِديُغوْل، َشْعُبَك، أَناهُ 

 2أِلَْن نُِبيَح ِمْن َاجلَْزَائِِر ُأْصبـًُعاال  َشْعُب َاجلَْزَائِِر، قَاَل يف ِاْسِتْفَتائِهِ 
بياته لديغول أا ووّجه يف مام فرنساجلزائري الذي ال يسقط أفبني الشاعر مدى قوة الشعب 

ستعباده بطريقة سهله ألنه سيندم على جرأة إو أوأنه الميكنه السيطرة على الشعب اجلزائري 
 فغرض من أبيات هو محاسة وتقرير الشعب بسقوط اإلمربطورية فرنسية. هبدف إقناعفعاله.أ

 تصال الرمزي : اإل3_0

ليه كداللة العلم يف نسبته إني الرمز واملرموز للرمز قوة تأثريية يف الذين يقرون بوجود عالقة ب
 3.والصليب بالنسبة للمسيحية وامليزان إىل العدالة مسالضارة اإلحلوطن معني، واهلالل بالنسبة  إىل

 "شاكر الفضل ليس يعدم شكرا " : قصيدتهالشاعر يف  تحدثف

 4مْحَْد( ذِْكَرى)أِلَ  نْ ذَ إِ ُدوَها َخلِ  َدُم ُشْكرًااَْلَفْضِل، لَْيَس يُعِ  َشاِكرُ 

                                                           
 19،ص2339، 9طصابر حباشه، التدوالية واحلجاج، صفحات للدراسات والنشر عاصمة الثقافة،دمشق،سوريا،1
 19مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس، ص2
 19،صالية واحلجاجصابر حباشه، التدو 3
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اللة علمه دمحد وهذا لية أعن شخصيةبيات الشعر قد بني الشاعر من خالل مقاطع األ
، يوضح الشاعر قوة تأثريه بذكرى أمحد لكي  يقنع جمتمع جيال القادمةوالتفوق فيه رمزا خالدا األ

 فغرض من أبيات هو مدح ألمحد زبانة.بتخليدها. 

 مكانة الشعر وقيمته يف اجلزائر، كقوله: ويف احلجة الثانية وضح الشاعر

نـَْيا ُمَقداَسًة     رَِساَلةُ   َلْواَل اَلنُُّبوَءُة . . . َكاَن اَلشمْعُر قـُْرآنًا اَلشمْعِر، يف اَلدُّ

 1وََكما َغْزونَا هِبَا، يف اَْلَغْيِب، َأْكَوانًا ُمْغَلَقةً  ْم َهَتَكَنا هِبَا َاأْلَْسَتارَ َفكَ 
دبية الشعر رمزا خالدا شاخما وله فائدة كبرية يف تفجري قرحية الشاعر النفسية واأل نأبنّي 

فقد بني الشاعر قوة تأثريه على حالة النفسية واألدبية على للتعبري عن شيء ثار يف عقله لقداسته.
 فغرض من أبيات هو مدح وإفتخار. عقيدة جمتمع اجلزائري.

 الواقع  : الحجج المؤسسة لبنيةثالثالمطلب ال

 ساسين هما:أالمؤسسة لبنية الواقع: وتقوم على مستويين الحجج  3_3

لتأكيد  الذي يؤتى به L'escembelتأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة كاملثل -1
 ستشهاد (الفكرة ويلحق باملثل )اإل

 ستدالل بواسطة التمثيل اإل1

 تأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة :1_3

ويكون rendreclairستشهاد بأن يؤتى به للتوضيح يعين اإل الستشهاد(:الشاهد )ا2
و ملموسة. وقد نظر أستشهاد قصد تقوية حضور احلجة وقصد جعل القاعدة اجملردة حسية اإل

 1الصورة اليت تدعم القاعدة وتوضحها  على أنهإليه 
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 وحى هلا ( أىل ربك إديوانه )  إليه يفلتفت إوجند الشاعر 

 رآين :الشاهد الق

مْثُ، زُْلزَِل زِْلزَاهُلَا  ازََلْت َاأْلَْرَض، زِْلزَاهلََ لْ فـَزُ  ُهَو َاإْلِ
 2َفَأْخَرَجْت َاأْلَْرُض، أَثـَْقاهُلَا َومَحاَلَها اَلنااُس أَثـَْقاهَلُم

و املستعمر بالعقاب الشديد إلفسادها أرض اجلزائر عظيمة جيازى العدو أبنّي الشاعر أن 
هدف الشاعر  يف هذه األبيات إىل إقناع  العامل بأن اجلزائر دولة عظيمة و أهنا واخلراب فيها، 
وقدجاء  قوله يف القرآن الكرمي يف سورة عظيمة فغرض من أبيات هو الذم لفرنسا أرض مباركة، 

اليت  رض اجلزائر كاألرضألداللة كالم الشاعر يف الواقع ورسالته للعدو الفرنسي وسبحان اهلل جعل 
( َوَأْخَرَجِت 1اَلْرُض زِْلَزاهَلَا )ۡ  ِإَذا زُْلزَِلِت اِ }:اهلل عز وجل يف القرآن الكرمي يف قوله وصفها

ُن َما هَلَا )ۡ  ( َوقَاَل اَ 8اَلْرُض أَثـَْقاهَلَا )ۡ  اِ  ثَُأْخَباَرَها( يـَْوَمِئذ 3اِلنسَٰ َلَهاۡ  بِأَنـارَباَكَأْوح( 4) حُتَدم ( 5) ۡ  يـٰ
َلُهمْ لميُـ ( 8) َأْشَتاتالنااسُ ۡ  يـَْوَمِئذَيْصُدرُاُ  ( َوَمْن 6) ۥ يـََرهُ ( َفَمْن يـاْعَمْل ِمثْـَقاَل َذراٍة َخرْيا 7) ۡ  َرَوْا اَْعمَٰ

 6-1سورة الزلزلة { .ۥ َشرّايـََرهُ يـاْعَمْل ِمثْـَقاَل َذراة 

يقينية الشك فيها، دلة أبيات، وتعترب فالشاهد القرآين اليت وظّفه الشاعر يدعم حجج األ
 أّن املتلقي اليرتدد يف حكمه على الشعب اجلزائري . عتبارإب

)من يشري اخللد ؟إّن اهلل  قصيدتهل يف قول الشاعر يف ثما بالنسبة للشاهد النبوي فتمأ
 بائعه(

 ِمْن َهْدِي طه، هَلَا ِديُن َوتـَْوِحيدُ  بَِناِشَئةٍ  َهَذا ِاْحِتَفاُل ِبطَْه، أُمّْ 
َوبـَْيُتُكْم، يف رَبِيْع اَلداْهِر، َمْوُلودٌ  ، َمْوِلُدهُ حُمَماْد، يف َربِيْع اَْلَكْونِ 

3 
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مة حضان األأحتفل مبولده يف إبنّي الشاعر مولد النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم، و 
سالمية فهو بشرى وأمن لألّمة االسالمية، فيجب طاعته بعد طاعة اهلل عز وجل فطاعة اهلل لن اإل

يهدف الشاعر يف هذه األبيات إيل إقناع وتأثري يف الشعب لى هنجه.تكون إال بطاعة نبيه والسري ع
 فغرض من أبيات هومدح رسول. اجلزائر بإقتداء بسرية النبوية وأخد منه العربة.

 النموذج وعكس النموذج )النموذج المضاد( -4

ل الذي يظهر مبظهر يستوجب تقليده ثاوليفي روبول "بكونه املأال بتعريف ثضرب امل
و يذيع قاعدة ألنا اجملاالت لتوظيفه جمال التوجيه والقيادة فإن سلوكا خاصا ال يؤسس ويتضح 

 1"ن حيرص على فعل يستلهم منه على حد تعبري برملانأعامة فحسب بل ميكنه 

تستنتج منها  oosiaiidن تكون مقدمة أّن قيمة الشخص املعرتف هبا مسبقا ميكن إ
 2ىل توخي سبيل من السبل. إنتيجة تدعو 

منه قد يستخدم حنرافإن أّي ألال يسهر على تلميع صورته ثّن الشخص القدوة أو املإ
 3"ا كان رب الدار للطبل ضاربا إذحنرافات من قبل غريه عمال باملثل العريب "لعشرات اإلتربيرا

 "باب تكلم الرشاش جل جالله"ومن خالل قصيدة الشاعر يف ديوانه 

 َفَمِصريَُها، ِبِساَلِحَها، يـَتَـَقرارَ  َدْت.     ْعبِ ِح ِاْستُـ زَائِر بِالسماَل َوِإَذا َاجلَْ 
 فَاْليَـْوَم )َحبااٌت( اَلراَصاِص اَْلَعْنرَب  ُر ِجدًّازُبَـ َكاَنْت )َاحْلَبااُت( أَْمِس  َأنْ 

 َباَلُؤنَا فـََلَقْد َغَدْونَا، بِاْلَمَشاِنِق نـَْفَخر َأْو َكاَن ِمْن )بُوْشَناْق( أَْمسِ 
 4فَاْليَـْوَم، بِاأْلَْرَواِح اَل نـََتَأخارُ  َذرِيَعةً  دا عَ َأنا ِمْرَوَحًة تُـ  َأوْ 
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 و كان ) يوليو( يف الشهور كبابنا.  أ

 فشفيع ) يوليو ( الشهور نوفمرب.    

رواح الشعب وال ميكنه الصمت عن أن اجلزائر جزء من أمن خالل األبيات بنّي الشاعر 
ن كانت أ":ندافع بكل قوة وتضحية،حيث يقول ذلك جيب أنسلب حقه وال خريات بالده ل

و يرتاجع عنها فهي كانت سببا فاحتا ألن تتأخر  أن تضحيته من أجل وطنهفيثبت  "املروحة ذريعة
بياته يوليو يف الشهور أكره يف ذ ورة التحريرية يف شهر نوفمرب وحسب ما ثعلى الشعب وقيامة بال

فمرب فالشاعر متحمس للدفاع عن وطنه ورفع شعار اجلزائر نو فغرض من أبيات هو فخروتعظيم  ب
 هبدف إقناع الشعب اجلزائري إلسسرتجاع كل ماهو مسلوبة منه،احلبيبة 

 يقول يف ديوانه : "قسامكمأكروا التورة يف ذ ا"والية وجند يف قصيدته امل

 ُل اَْلَغِد اَْليَـْوَم ، أَْبطَا ا َشَبابَ يَ  َدا ، حَنَْو اَْلُعاَل َوالسُّوْددْ عُ صُ 
 اأْلََبدِ ا َصرِيحٌ  انُ أَنـُْتْم َأكِ  أَنـُْتْم اَْليَـْوَم َرَجاًء ، َوَغَدا 

 فَاْلبَـَقآوَقْف َعَلى اَْلُمْجَتِهِد      فَاْصُدُقوا اَْلَعْزَم، لَِتْحِقيِق اَْلبَـَقاءِ 
 1اَْلبَـَلدِ  َواْصنَـُعوا بِاْلِفْكِر جَمْدَ     وا اَْلَعَلَم، َتِعيُشوا َساَدةً َواْطلُبُ 

خدمة اجلزائر  وّجه الشاعر يف هذه األبيات رسالة لشباب اليوم والغد رسالة وطنية من أجل
ة ووطنية عتزاز بكل ما قدمه أبناؤها من بطوالت وتضحيات روحيفتخار واإلواحلفاظ عليها واإل

السعي إىل عرتاف بوطنهم وتارخيه، و واإل "شيوخ،نساء، شباب، أطفال"ودينية وشهامة شهدائها 
، هبدف تأثري على األجيال املستقبل لكي نع مستقبل زاهر باألمل والتفاؤلطلب العلم واملعرفة وص

 فغرض من أبيات هو مدح وختصيص. يأخذ عربة من بطوالت الشهداء.

 ستدالل بواسطة التمثيل:اإل3_0

                                                           
 911مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص1
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إثبات عن طريق عتباره قائما على التخيل ويعين تشكيل بنيته الواقعية تسمح بإجياد حقيقة إ
 1خر.آحتجاج ألمر معني عن طريق عالقة الشبه اليت تربطه بأمر إتشابه العالقات، فهو 

ففي حني ال شيء مينع من  "ّن التمثيل يف احلجاج خيتلف عنه يف اإلبداع أوينّبه برملان إىل 
حبد معني وإال ن يلتزم أن يطول التمثيل وميتد يف جمال اإلبداع، فيطلب التمثيل يف جمال احلجاج أ

حيانا لغاية أن نثبت صحته، لكن تلك اإلطالة قد أطالة التمثيل تكون إّن إو . فقد طاقته اإلقناعية
 2".جتعله عرضة لتجريح املخاطب

 وميكن التوضيح يف أبيات الشاعر لديوان  فال عز ....حىت تستقل اجلزائر :

 .!بِالتـُّفااِح نـُْلِقي هِبَا اَْلَبْحرُ  و)َماْريَاْن( َوآَدْم بِالتـُّفااِح ، َضياَع ُخْلدهَ 
 3َرنَا " َبْدرًا"ُقْمَنا ُنَضاِهي، يف َجزَائِ فَـ  حُمَمادٌ  -َبْدٍر  يـَْومِ  -َنا َعْن َوْحَدتَـ 

 :من خالل هذا التشبيه التمثيلي الوارد يف قول الشاعر جند

 دم عليه الصالة والسالم ب_ قصة  ماريان والتفاح آ_ قصة أ

 _ قيامة التورة اجلزائرية بدر                           دمعركة ج _ يوم 

منا عالقة إبيات ليست عالقة تشابه و ن العالقة بني العناصر األربعة يف األأومنه بنّي الشاعر 
ي ضيع خلده ومصريه ذالتفاح ال أي أنالعالقة بني" أ، ب" عالقة واقعية  ذلك أنواقعية متثيليه، و 

ما أ، و ريال القادمة من وسوسة الشيطان واضحة يف العربة واحلذر منه بني البشوبقيت عربة لألج
ا شيء تافه أي أهنهاهنا، فألقى التفاح يف البحر أحتقرها الشاعر و إجنبية أسم إمرأةإماريان فهو 
ن معركة بدر يف وقت الدعوة النبوية الشريفة فمثلها أوبني العالقة ج، د يرى  ،حنرافإيكون سبب 

                                                           
 252 احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه، ص ينظر: سامية الدريدي، 1
 902حممدساملاألمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص2
 031-031ص  -كرياء، الديوان اللهب املقدس،صمفدي ز 3
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صنعها الشعب د ستشهد مبن فيها وقإورة التحريرية حيث ثندالع الإرض اجلزائر بأيف  قيمتأ
ورة اجلزائرية متثلت يف معركة بدر وكانت سببا فاحتا ثال إذ، بعزميته ومكافحته القوية وحماربته للعدو

 يف النصر واالستقالل وقصة آدم والتفاح وماريان فهما الرافعة واحلامل "

تأثري على األجيال املستقبل إلقناعهم باألخد العربة من قصص نبوية هتدف األبيات لل
  فغرض من أبيات هو مدح وإقتداء بآدام. وصور متثيلية واقعية للثورة اجلزائرية.
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 المبحث الثاني: الروابط والعوامل الحجاجية

وهنا حلقة الوصل بني تعد الروابط من أهم األدوات اليت تربط بني اجلمل والنصوص لك
عتمد عليها الكثري من البالغيني والنحاة كوهنا الوظيفة التواصلية احلجاجية اليت إاحلجج وفقد 

عمدنا إىل إستخراجها من  دهتدف إىل إقناع الطرف األخر حبجة أقوى من احلجة األوىل، وق
 ديوان اللهب املقدس ملفدي زكرياء.ال

 المطلب األول: الروابط الحجاجية

صطالح فهي: لتوثيق والتثبيت والشد أما يف اإل املعجم العريب حول امعاين الروابط يف وردت
"العالقة اليت حتصل بني شيئني بعضهما ببعض، ويتعني كون الالحق منهما متعلقا 

نفصال وملا كانت اللغة هلا وظيفة حجاجية، كانت رتباطواإلسابقه...فالربط حلقة وسطى بني اإلب
ساطة بنية األقوال اللغوية بتوظيف مؤشرات لغوية خاصة التسلسالت اخلطابية فيها حمددة بو 
 1باحلجاج توصف بالروابط احلجاجية."

 حيث جند أبوبكر العزواي مييز بني أمناط الروابط وهي عنده كالتايل:

والروابط املدرجة  "حىت، بل،لكن، مع، ذلك، ألن..."الروابط املدرجة للحجج -أ
 ."إذن، هلذا، بالتايل...."للنتائج:

 "حىت، بل، لكن، السيما..."ابط املدرجة الىت تدرج حججا وهي الرو -ب

حىت، "وروابط التساوق احلجاجي  "بل، لكن، مع ذلك...."عارض احلجاجي روابط الت-ج
 2"السيما...

                                                           
 99،ص2395-9،9101،طلبنانمثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي،منشورات صفاف،1
 03أبو بكر الغزواي، اللغة واحلجاج،ص2
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 روابط التساوق الحجاجي: 22

 الرابط الحجاجي:"حتى" 2-2

"، فهي تربط idisنبية"تعمل" حىت" على التساوق بني احلجج، وتقابلها يف اللغة األج
بني حجتني هلما نفس التوجه احلجاجي، وختدم نتيجة واحدة، واحلجة اليت ترد بعدها تكون هي 

 1األقوى، لذلك فإن القول املشتمل على األداة "حىت" اليقبل اإلبطال والتعارض احلجاجي.

وكان "حىت": من حروف اليت تعمل مرة وال تعمل أخرى. فإذا عملت كانت جارة  دوتع
معناها الغاية."... فأما اهلاملة فتجري جمرى الواو يف العطف، ال أهنا تدل على التعظيم والتحقري، 
تقول يف التعظيم: مات الناس حىت األنبياء وامللوك، وتقول يف التحقري: وصل احلاج حىت املشاة 

جتري حىت  قدوالصبيان والنساء، وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حىت رأسها، أي ورأسها، و 
 2بتداء فيقع بعدها اجلمل، وذلك حنو قولك سار القوم حىت زيد سائر.جمرى حرف من حروف اإل

ستعماالحتجاجية أخرى، كأن تستعمل للتعليل والشرط، ذلك أن روابط إوجند لـ "حىت" 
 :التفسري والشرط والتعليل ترتابط وتتقابل فيما بينها، وميكن تبيني ذلك من خالل املثال التايل

 3قْ ثِ ، ِبَغرْيِ َاحلَْْرِب اَلنَ نَاوُ دَ َوَحىتا غَ  ُحْلًما ُعُهوًدا، َوَأْصَبَحتَ  َفَكْم َقَطَعتَ 
 احلجة: قطع العهود الكاذبة املضللة  

 الرابط احلجاجي: حىت. 

 النتيجة: غدونا بغري احلرب النثق. 

                                                           
 92-99ينظر، أبو بكر الغزواي:اللغة واحلجاج،ص1
 919-910لبنان، ص -وف، املكتبة العصرية،بريوتأيب احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي، معاين احلر 2
 03ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس3
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مل نتيجة واحدة، وهي فإذا حّللنا هذا البيت فإننا نلحظ أن احلجج الىت وردت متساوقة حت
واحلجة الىت وردت بعد الرابط احلجاجي، جاءت أقوى: مفادها أنه يف "أننا ال  د فرنسا"احلرب ض

نثق إالباحلرب"، بل صار متأكد أن مصري الشعب اجلزائري هو احلرب نظرا لألكاذيب اليت 
أصبحت جمرد كالم فال يستطيع أن حيرك أي شئ يف وجدان الشعب فقد توصل اجملتمع اجلزائري 

مهم يستحق ثقة فتوصل إىل نتيجة وهي أن اإلستقالل ال يكون إال إىل أنه اليوجدشئ يف كال
هبدف إقناع األجيال بأن الثورة اجلزائر بأهنا مصريهم باحلربفما ُأخذ بالقوة ال يسرتجع إال بالقّوة.

 فغرض من أبيات هوإستفهام عددية إنكارية الوحيد لكي ينال إستقالل.

 تحرير اجلزائري الذي قال فيها:ويف املثال الثاين من قصيدة نشيد جيش ال

 َسا ثـُْرنَانْ رِ ا يَافْ نِ َعَلى ِاْسِتْقاَللْ 
نـَْيا َمايْرَجعا َوَحىتا   انْ َشيٍّ يف اَلدُّ

 1َعناا . . َيْسَألْ  َنا . . . يـَْغدَ لْ َواللايُّ َجهَ 
 احلجة األول: هتدف الثورة إىل اإلستقالل

 الرابط احلجاجي: حىت.
 ستقالل.ر يف احلرب حىت اإلستمراإالنتيجة: هي 

فنالحظ أن احلجة اليت جاءت بعد الرابط احلجاجي "حىت" وردت بصيغة أقوى من احلجة 
ار يف احلرب لنيل ستمر واليت تتضمن نتيجة واحدة وهي "اإلفغرض من أبيات هو فخر اليت قبله، 

يف هذا اجملتمع من  ستقالل."حنن يف معركة احلياة أمام العدو إذ علينا أن نتحد كرجل واحداإل
ستقالل إال الذين صنعوا تارخيهم هبا وال جديد فهو قادر على التصدي للعدو فالثورة يصنعها الرج

كل هذا جاء هبدف تأثري على اجملتمع اجلزائر بإستمرار بالثورة لكي ينال ثورة لتصبح قدوة بغريها.
 لألجيال املستقبل.

                                                           
 93مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس ص1



 دراسة الحجاجية اللغوية في الديوان اللهب المقدس                 الفصل الثاني 

 

44 
 

 تقل اجلزائر"،يقول فيها:ويف منوذج آخر من قصيدة "فال عز...حىت تس

 1بِِإْصرَارِنَا اَلداْهرَا.. -َفَأْرَغْمَنا  –أََرْدنَا  َسَنْثَأُر َحىتا يـَْعَلَم اَْلَكْوُن أَنـاَنا
 احلجة األوىل: األخذ بالثأر

 صرارإلثانية: نعلم كل الكون أننا على احلجة ا

 النتيجة هي: مواصلة الكفاح 

احلجة الىت وردت بعد الرابط احلجاجي جاءت بأسلوب نستنتج من خالل هذا البيت أن 
أقوى من األوىل "علم الكون على إصرار" صارت تؤدي إىل نتيجة واحدة وهي" مواصلة الكفاح 

سرتجاع كل إستنشاقعبريها وكذا إذي يطلبه كل الشعب بنيل احلرية و حىت نيل اإلستقالل" ال
هبدف إقناع الشعوب العامل عن إصرار اجلزائري احلقوق اليت هنبتها فرنسا من اجملتمع اجلزائري.

 فغرض من أبيات هو تقرير. للتحرير ثورهتا.

 الرابط الحجاجي:" لكن" 2-0

 2اَلمُ سْ اَلْنِستَ  -يَاِديُغوْل  -ُشْجَعاٌن  اَلسااَلم، حَنُْن رَِجاهُلَا، َلِكنـاَنا
 احلجة األوىل: حنن رجال السالم

 لكن الرابط احلجاجي

 ن شجعان وال نستسلم للعدو النتيجة: حن

ستخدم الرابط احلجاجي" لكن " الذي يوحى إحظ من خالل هذا البيت أن الشاعر نال
بوجد تعارض بني احلجتني األوىل والثانية فاحلجة الثانية هلا داللة أقوى من احلجة األوىل حيث بنّي 

                                                           
 211ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس1
 921فدي زكرياء، اللهب املقديس، صم2
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لشباب والثوار اجلزائريني ختذ من الثورة مصدر قوة لإقوة وشجاعة الشعب اجلزائري الذي الشاعر 
سرتجاع إخالل  الثائرين والذي أصبح حلمه هو اإلستقالل وحرية البلد وتعليم فرنسا درسا من

الذي يعيشون فيه،  ممتلكاهتم املسلوبة منهم وطردهم من اجلزائر وعدم إستسالم الثوار للوضع
فرنسا للجزائر والذي يعترب ستعمار إو  حتاللإفتقدها جرّاء إسرتجاع حقوقه اليت إوالذي يطالب ب

جلرائم يف ستعمارات الدولية واليت تشهد البشرية مجعاء على وحشيتها وهي من أكرب امن أسواء اإل
سرتجاع السالم إو  الثورة احلل الوحيد لإلستقالل نتفض الشعب جاعالإاحلق االنسانية وعليه 

فغرض من أبيات هو مدح  .هبدف تأثري عن األجيال اجلزائري بأهنم مستقبل الدولةللدولة.
 الشعب.

 الرابط حجاجي: :"ثم 2-3

 يفيد الرابط "مث" الرتتيب والرتاخى أي أن الثاين يأتى بعد األول مهمل، وهو أن يقع
 1نقضاء مدة بينهما.إاملعطوف على  املعطوف عليه بعد 

 منادج من هذا الرابط يف قصيدة "بأن ربك أوحى هلا":

 2َفَأْوىَل هَلَا مُثا َأْوىَل هَلَا ْشِدَهاَعَساَها تـَُثوُب ِإىَل رُ 
 احلجة األول: عساها تثوب

 احلجة الثانية:تعود إىل رشدها

 النتيجة هي: جيب على فرنسا اخلروج من اجلزائر

ففي هذا املثال ورد الرابط احلجاجي: "مث" للرتتيب مبهملة، فبني الشاعر من خالل هذا 
مهملة فقد صارت فرتة زمنية بعيدة بينهما فكالمها مرتبط يف البيت أن" أوىل هبا" الثانية جاءت 

                                                           
 13مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي،صينظر: 1
 201ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس2
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حكم واحد أو نتيجة واحدة وهي"نصح وإرشاد فرنسا أن تعود إىل رشدها" وعدم إعرتاف مبا 
تفعله فرنسا يف حق اجملتمع اجلزائري واليت ال يقبلها العقل وال الدين فاجلزائر حتتاج لتعليم فرنسا 

هبدف إقناعهم إعالن الثورة. فاحلرب تعلن ضد العدو الفرنسي.درس على ما تفعله من خالل 
 فغرض من أبيات هو هتديد. بتمسك مببادئ عقيدة اجلزائرية وإعالن احلرب عن عدو الدولة.

 الرابط الحجاجي: لهذا 2-4

 أما الرابط هلذا فقد تناوله الشاعر بكثرة يف قصائده منها:

 األوىل" فقال فيها مايلي: منوذج من قصيدة "نشيد االنطالقة الوطنية

 1َوجَنُْم اهَْلَُدى ِعْنَدنَا َأْشَرقَا َنا هِلََذا اَْلَوَرى َساَدةُ قْ لِ خُ 
 احلجة األول: خلقنا سادة الورى 

  احلجة الثانية: عندنا أشرق اهلدى

 النتيجة: حننّ أسياد البالد

جة والنتيجة واقعا فقد ورد الرابط احلجاجي هلذا وهو من الراوبط الشرطية حبيث أن احل
بعدها فنستنتج من خالل هذا أن احلجج هي فعل الشرط والذي هو:" سادة الورى، عندنا أشرق 
اهلدى " فقد جاءت هذه احلجج حتت إطار نتيجة واحد وهي:"أسياد البالد." فنحن أسياد على 

كومنا من غري جمتمعنا فال سيد يف بالد من غرينا ونور شرق من بالد إذا كان حنن أسياد وال حي
فغرض من أبيات  هبدف إقناع الشعب إن اجلزائر أسيادهم وأهنا هي سيدة على أرضهاأبناء بالدنا.
 هو إفتخار.

 أما منوذج الثاين من قصيدة " جال لك ياعيد الرئاسة رائع" فقال فيها:
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نـَْيا اِْنِعَتاق َوَرمْحَةٌ َك لِ بُ رُ َفخَ   1اَْلَوَرى َكْسبَك اَْلُكبـَْرى، هِلََذا َوثـَْوَرتُ  لدُّ
 نعتاق دنيا إاألول:  احلجة

 احلجة الثاين: ثورة كربى الورى كسب

 فتخر بتحرير اجلزائرإالنتيجة: 

فتخار والذي متثل يف احلجة واليت هي" إاعر الرابط احلجاجي "هلذا" لغرض ستعمل الشإفقد 
رب الثورة من أهم الثورات اليت فتخر بتحرير اجلزائر" فتعتإكربى" فقد وردت النتيجة فمايلي "الثورة ال

أقامت يف العامل طلبا للحرية وإسرتجاع احلقوق فاملكسب الوحيد هو اإلستقالل للتخلص من 
هبدف تأثري األعداء الذين إحتلوا أراضينا بدون أي حق املهم عندهم هو هنب وسرقة ما ليس هلم.

 ار حترير اجلزائر.فغرض من أبيات هو إفتخ عن الشعب اجلزائري إلفتخار بتوارثهم.

 الرابط  الحجاجي:"إذا" 2-6

إذا شرطية تكون واسط بني مجلة الشرط وجواب الشرط فقد تناوهلا مفدى زكريا يف ديوان 
 ج:ذ نذكر منها منااللهب املقدس بكثرة فقد

 2با ُمْسَتْصرًِخا، َوَعاَف اَلرُُّكودُ هَ  َوِإَذا اَلشاْعُب، َدمَهَْتُه اَلرازَايَا،
 األول: الشعب دمهته الرزايااحلجة 

 احلجة الثانية: هب مستصرخا وعاف الركود

 ستعمار وال يستسلم للعدو.النتيجة: مقاومة اإل
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فقد جاءت احلجة على صيغة فعل الشرط ونتيجة جاءت يف مكان جواب الشرط "إذا"، 
ب فإن احلجة هي معاناة الشعب ومتمثل يف:"هب مستصرخا، وعاف الركود" وهذه احلجج تص

يف قالب واحد وهي "مقاومة إستعمار وعدم اإلستسالم." أن الثوار تواعد على عدم اخلضوع 
لإلستعمار الذي دمرهم والذي جعلهم يهجرون أراضيهم فأصبحت املقاومة ضرورية للتخلص 

 فغرض من أبيات هو تقرير. هبدف تأثري عن العامل وتوضيح هلم معاناة الشعب وصرختهم.منهم.

 جي" إذن":الرابط الحجا

 فأما األداة إذن توجد كثريا يف ديون اللهب املقدس نذكر مناذج منها:

 1( ذِْكَرى لاُدوَها ِإْذن، )أِلَمْحَدَ خِ  ُم ُشْكرًاْعدِ ، لَْيَس يَـ ْضلِ ْلفَ ا َشاِكرُ 
 احلجة األول: شكره لفضله على الشعب

 الرابط احلجاجي "إذن"

 النتيجة:ختليد ذكرى أمحد

ربط بني احلجة والنتيجة حبيث تدرج بعدها أداة، فإن ياحلجاجي "إذن"  نالحظ بأن الرابط
د زبانا" فتحدث الشاعر عن حلظة احلجة هي" شكران الفضل" والنتيجة هي ختليد ذكرى أمح

ستشهاد أمحد زبانا هو حامل على عاتقه مهوم وطنه والذي قدم روحه فداء له فهو حبق شهيد إ
هبدف إقناع الشعب والشجاعة فذكراه خلدها التاريخ ولن متوت. املقصلة كيف ال وهو رمز الفداء

 فغرض من أبيات هو مدح. اجلزائر لتخليد ذكرى أمحد زبانة يف تاريخ اجلزائر.

 المطلب الثاني: العوامل الحجاجية
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حتماالت احلجة عندما يعني هلا وجهة حجاجية فهنا إيقوم العامل احلجاجى على تقييد 
التعدد والغموض ونذكر منها:)إمنا، ما...إال،ال...إال....( ويتم الربط يف يقوم حبصرها إلزالة 

العامل داخل احلجة خبالف الرابط الذي يربط بني حجتني، إذا تقوم على شبكة من املواضيع 
 1تباعها لبلو. نتيجة ما.إواليت متثل مسارات حجاجية ينبغي 

فصل القول مث  1968نشره عام  أدرج ديكور مفهوم العامل احلجاجي ألول مرة يف مقال
جتعل اخلطاب  حلجاجية بوصفها من األدوات اليتهتمامه بظاهرة العامالإفيه نظرا ... وقد جاء 

حتجاج ملا يقيده وحيصره ضمن جهته الىت يريد، فغاية العامل اإلمنسجما يقود املتلقي إىل و 
حتجاجية، أي بني حجة إمتغريات احلجاجية ال ترتبط بني  اآلليات...فيقول عن العوامل:"العوامل

ونتيجة أو بني جمموعة حجج ولكنها تقوم حبصر اإلمكانات احلجاجية  مقيدة بقول ما، وتضم 
فقمنا بدراسة العوامل يف ديوان اللهب ،2مقولة العوامل أدوات من قبيل، "كاد، ما...إال، إمنا" 

 املقدس

 العامل الحجاجي" إنما":

 لشاعر:جند العامل "إمنا" يف قول ا

َاْربـََناهبَِ شِ   3ِبِعيِدَك يَا َخْضرَاء حَيُْلولَِنا اَلشارَابُ  ا، ُنَُب اَلتـاَهاين، َوِإمنا
 كانت النتيجة كاآليت:  قصيدة" جاللك ياعيد رئاسة رائع" فإذا حّللنا البيت من

ل حتفاه احلجة ختدم نتيجة واحدة وهي اإلاحلجة هي بعيدك ياخضراء حيلو لنا الشراب وهذ
حتفال من الشعب وال يكون تفل باإلستقالل ويكون جتمعات اإلبالعيد الوطين ونيل احلرية لكي حي

                                                           
طاب التفسريي.. من تفسري القرآن حملمد متوىل عبد احلليم ريوقي،السالملاحلجاجية يف اخل-سفيان لوصيف1

 9951،ص2،2329،ع9الشعراوي،مج
 932-939وبية احلجاج التدوايل والبالغي،صمثىن كاظم صادق،أسل2
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فغرض من أبيات  هبدف إقناع الشعب اجلزائري بأن عيد إستقالل قريب جًدا.هناك دخيل بينهم.
 هو إفتخار.

 إحتفال بعيد الوطين ونيل احلرية بعيدك ياخضراء حيلو لنا الشراب

 ن       ح

َا اَلظُّْلُم َوالظُّْلُم َسَواءٌ   1ِاْسِتْقاَلالً  قُ قِ يف ِباَلٍد، حتَُ  َوِإمنا
: احلجة األوىل هي: فإذا حللنا هذا البيت من قصيدة "أيها املهرجان هذا نشيدى" كالتاىل

 ستقالل فقد تسري حنو نفس االجتاه .إلظلم والظلم سواءيف بالد، حتقيق إمنا ا

وهي مكافحة الظلم يف سبيل والظلم يف بالد نتيجة ضمنية واحدة احلجة الثانية: الظلم 
ستعمرهم وأخذ إبار بفرض حريتهم على العدو الذي عترد اإلستقاللوإسرتجاع حقوقهم و إحتقيق 

 فغرض من أبيات هو إنكاري. منهم أراضيهم وسلب منهم ممتلكاهتم.

َا َاجلَْْهُل َواهْلََواُن َسَواءٌ   2َصارَِع َاأْلَْهَوااَل يف ِباَلٍد، تُ  ِإمنا

َا َاجلَْْهُل َواهْلََواُن َسَواءٌ يف ِباَلدٍ   التعلممكافحة الظلم يف سبيل  ِإمنا

فإذانظرنا من جانب التحليل الذي قد جاء يف القصيدة نفسها فإن احلجة األوىل هي" إمنا 
تساويان يف البلد "فقد تدور اجلهل واهلوان سواء يف بالد"،وأما احلجة الثانية فهي:"اجلهل واهلوان م

هاتان احلجتان يف نفس النتيجة واليت هي حماربة اجلهل ومصارعة األهواال اليت فرضها اإلحتالل 
 الفرنسي يف التخريب وجتهيل األمة اجلزائرية، فسيطرت فرنسا على عقل الشعب لكي اليعلم

تأثري على الشعب بأن الظلم هبدف إقناع  سرتاجتياهتا.إطاهتا ومضمون رسائلها وذلك إحدى خمطا
  تأثري الشعب لكي حيارب اجلهل ويصارعه حيطم تنمية الدولة ويؤدى إىل اجلهل. هبدف

                                                           
 919ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس1
 919ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس2



 دراسة الحجاجية اللغوية في الديوان اللهب المقدس                 الفصل الثاني 

 

51 
 

َا َاجلَْْهُل َواهْلََواُن َسَواءٌ يف ِباَلدٍ   حماربة اجلهل ومصارعة األهواال ِإمنا

 حماربة اجلهل ومصارعة األهواال اجلهل واهلوان متساوون يف البلد

 " ما....إال":العامل

"إال" عامال حجاجيا مهما مبا يقصر من شئ على شئ آخر يف ــــ"يعد النفي واالستثناء ب
بنية النص، وتكون الفكرة املشرتكة بني كل من املرسل واملتلقي هي املسار املؤدي إىل نتيجة ما، 

اخلربي، لكي  ذلك ألن هذا العامل صورة من صور تقييد الفكرة املطروحة، والضغظ على حمتواها
تعمل العامل جيعل املتلقي يلتفت إليها فلعله يذعن، ألن القصر بالعامل احلجاجي،...فكثريا ما يس

 1ستثناء" يف توجيه القول إىل وجهة واحدة".احلجاجي "النفي، واإل

 ومن العامل :"ما...إال" جند مناذج من الديوان 

 2أَرَاَد هَلَا، َمْن َكاَن خُيَْدْلَنا، َخِسرَا... َفَما َحْربـَُنا، ِإالا ِاْمِتَداٌد لِثـَْورَةٍ 
 فإذا حللنا هذا النموذج من القصيدة 

منها كثريا فهي احملاربة وأما احلجة الثانية قريب  ،متداد لثورةإفاحلجة األول هي فما حربنا إال 
 تماء للوطن.نواحدة ويف نفس النتيجة وهي اإلمتداد الثورة وتدور يف نفس احملاور فكرة إمن أجل 

نالحظ من خالل هذا بأن اجلزائر لن حتظى حبريتها إال من خالل إقامة الثورة لنيل 
اإلستقالل الذي تنتظره من سنوات طويلة، أصبح اإلستقالل حلم كل جزائري يريد احلرية فكل 
الشعب اجلزائر أصبح هدفه هو التحرر من القيود اليت فرضتها فرنسا عليهم فقد جعلتهم عبيدا 
عندها ومن الطبيعي أن يكون حلمهم هو احلرية  ونيل اإلستقالل وفرض اجلزائر كدولة مستقلة هلا 
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هبدف إقناع الشعب اجلزائري  إقناع الشعب اجلزائري إستمرار الثورة  سيادة وشعب وحكومة.
 غرض من أبيات هوتقرير.للوصول للحرية وإستقالل.

 البالغية الحجاجيةالمبحث الثالث: األدوات اللغوية واآلليات  

 المطلب األول: األدوات اللغوية

 : أوال: التكرار

 : هو مصدر كرر، كرر الشىئ تكريرا وتكرارا، أعادة مرة بعد أخرى. لغة

: هو داللة اللفظ على املعىن مرددا، كقولك: ملن تستدعيه، أسرع، أسرع، فإن إصطالحا
 إىل قسمني :املعىن مردد، واللفظ واحد، قسم ابن األثري التكرار 

 تكرار يف اللفظ واملعىن-1

 1تكرار يف املعىن دون اللفظ -8

ن التكرار ظاهرة لغوية وبالغية، قلما جند نصا خيلو منها وقلما جند كاتبا اليستعني أواحلقيقة 
هبا، وقد رصدها البالغيون وعلماء اللغة  فوجودها أنواعا شىت، كتكرار املعىن وكلها تؤدي دورها 

 2ياين حبسب السياقات واملقامات، اليت يقال فيها .الفين والب

 يقول الشاعر معتزا بالصحراء وخرياهتا

 َنا اِْنِسَيابًاهِبَا تـَْنَساُب ثـَْرَوتُـ  نٍ َويف َصْحرَائَِنا َجنااْت ِعدا 
 نُطَارُِد َعْن َمَواِقِعَها اَْلَغرَابَا َويف َصْحرَائَِنا، اَْلُكبـَْرى، ُكُنوزٌ 

ٌر، َومَثَرَ َويف َصْحرَ   ِبنَي: رَاٍق بـََهاوطَابَاهَ اِكاَل اَلذا  ائَِنا، تِبـْ
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 ِكاَل اَْلَمَلَكنْيِ: َحطا هِبَا اَلراَكابَا َر، َوَسَحرَ عْ َويف َصْحرَائَِنا، شِ 
 1زََكا هِبَِما اَْلُمثـَقاُف، َواْسَتطَابَا  مُ لْ يف َصْحرَائَِنا، أََدٌب، َوعِ وَ 

 أبيات هذه القصيدة "وقال اهلل.." فهي عبارة عن توكيد لفظيتكرار لفظة صحراء يف 
يدل على خريات فغرض يف هذه أبيات هو تقرير  هبدف إبراز وإقناع و املهام ثرواث الصحراء،

وثروات الصحراء اهلائلة اليت متيزت هبا صحراء اجلزائر عن غريها من املناطق فيكتشف منتوجات 
صطناعي فقد تطورت منه الشعوب فقد ذكر الشاعر بذكاء اإل، ففي صحراء متيز شعبها الصحراء

مثال عن ثقافة الشعب من خالل مايلي: شعر وأدب وعلم وهذا ماجعله شعب مثقف أما 
الثروات الطبيعية فقد ذكرها كذلك ككنوز ومثر وجنات، ومن خالل هذا نستنتج بأن مساحة 

شعب اجلزائر أن يستغين عنها ألهنا شاسعة للصحراء جلعتها أرض متعددة الثروات، ال ميكن ل
مصدر رزق هلم كما أهنا مصادر خلريات البالد مثل البرتول مايسمي بالذهب األسود نظرا لقيمته 

صحراء وله أمهية كبرية وهذا الذي جعله من مصادر اليت الأما الغاز فهو املصدر الثاين الذي تنتجه 
صحراء. ويف الة كخضر وفواكه هي من ثروات تطور الدولة وما بعدهم مثل الذهب ومصادر طبيعي

شارة إىل كون الصحراء جزء ال يتجزأ من الرتاب الوطين وهي حجة قوية ضذ فرنسا الذاعية إهذا 
 إىل فصل الصحراؤ عن اجلزائر.

ويف نفس هذه أبيات جند تكرار حرف اجلر:"يف" فيها تقوم بدور رابط بني األبيات 
كرابط تدل على "إذا كانت من احلروع العوامل، وعملها اجلر   فوظيفتها اإلتساقواإلنسجام وهي

شتمل الكيس واملال، إل يف الكيس، واللص يف السجن. أي ومعناه الوعاء، وتقول من ذلك: املا
ولك: فالن ينظر يف العلم  والسجن على اللص. وقد يتسع فيها فيجري جمرى املثل، وذلك حنو ق

 2شتمل عليه."إكأن قد 

                                                           
 903ص  ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس1
سيف بن عبد الرمحن العريفي،كتاب معاين احلروف املنسوب إىل الروماين حتقق امسه ونسبته إىل ابن فضال إىل اجلاشعى، 2

 99،ص5،ع20عامل الكتب، مج
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 رَابِينااَاحلَْراى قَـ  جُ وَ رَاَحْت هِبَا اَْلمُ  زَائِِر، لِلتـاْقِتيِل جَمَْزَرةٌ َويف َاجلَْ 
 ، ملَْ تـََعْف اَْلَمَساِكيَناَتَذُرواَ اَْلَمَساِكنَ  َويف َاجلَْزَائِِر، ِنريَاُن َمْوَحَجة
 َنايَـ َناجِ ، تُـ ِمْن اَْلَمأَلِ َاأْلَْعَلى َهلاتْ  َويف َاجلَْزَائِِر، أَْرَواٌح ُمَقداَسةٌ 

ُر َاجلَْزَائِِر، َزقُّوًما َوِغْسِليًنا ، َقْد اِْلتَـَهُموااعُ طا َويف َاجلَْزَائِِر قُ   1َخيـْ
فغرض يف هذه تكرار لفظة اجلزائر يف هذه األبيات من قصيدة"ماذا ختبئه ياعام ستينا؟" 

رب فيها الشاعر عن ليعهبدف إقناع عن مأساة اليت يعشها الشعب واجلزائر،  أبيات هو تقرير
أحداث اليت صارت يف اجلزائر بعد اإلستعمار وذكر يف هذه قصيدة مأساة ومعاناة الشعب 
اجلزائري نتيجة التعذيب، حىت اجلانب الديين سعت فرنسا إىل ختريب العقول وحماربة الدين 

افظ اإلسالمي بقوة ومن كان يعارضهم يقتل. أما من ناحية الشعب اجلزائري فهو متمسك وحم
عليه من خالل مدارس تعليم القرآن الكرمي واليت تعرف بالزوايا رغم معاناة الشعب إال أنه 

 متمسك بإميانه باهلل وأمل إنتصاره على العدو.

 

 ثانيا: األفعال الكالمية:

 فعل األمر:-2

 "الذبيح الصاعدفقد وجدنا فعل األمر يف قصيدة:" 

 2رًا جمَِيًدا كْ انـُْقُلوَها، لِْلِجيِل، ذِ وَ  ِاْحَفظُوَها، زَِكياة َكاْلَمثَاين 
 هبدف حفظوها"إيف هذا وهو"غرض منه تعظيم ستخدم فعل األمر إنالحظ بأن الشاعر 

ومنها فقد أمر الشاعر الشعب اجلزائر بتخليد ذكرى ثورته عرب األجيال  على الشعب منها تأثري

                                                           
 903ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس 1
 99ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس2
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األجداد من أجل أن يتمتعوا هم باحلرية.  وتبقى شاخمة يف العقول والقلوب. ولتعلم األجيال مافعله
 فنجد يف هذه األبيات فعل لغوي ورد بصغية األمر  من نفس قصيدة واملتمثل يف:

 َخْسًفا، فـََعاَد َشْعًبا َعِنيًدا ِسيمَ  َواُْحُشرِي يف َغَياِهِب اَلسمْجِن َشْعًبا
 بـَْربـَُروْس جَمًْدا تَِليًداِإنا يف  َواْجَعِلي " بـَْربـَُروْس " ُمْثزِْى اَلضاَحايَا

 1يمًدا اَل، َواثِِقي ِمْنُه جِ َحبْ اَرِ  وَ أَْلدا  اَْلَفَلكِ  َواُْربُِطي، يف َخَياِشمِ 
هي:"واحشري، واجعلي، واربطي "فهذه  غرضه منه سخريةفاألفعال اليت وردت بصغية أمر 

على أن الشعب اجلزائري كلها تدل جءت هلدف تأثري على الشعوب وجمتمع اجلزائري،   األفعال 
يف فرتة معاناة ومأساة أال أنه صامد أمام العدوا فرنسا والميكن أن تستسلم وهي صاحبة احلق يف 
هذه األرض، فال ميكنها اإلستغناء عن ترواثها ولو كلفها موت آالف من الشهداء يف يوم واحد 

الشعب هو املوت أو وتضمن فيه أن مصريها هو اإلستقالل لن تستلسم حىت وإن كان مصري 
 القتل فهي التنظر إال للحرية ألن الشعب أصبح اليطيق الذل ورائحة الدم.

هو طلب الكف عن الشئ، وله صيغة واحدة، هي املضارع املقرون بال  فعل النهي:-0
َرىٰ  ۡ  َوأَنُتملصاَلٰوةَ ٱَربُواْ ۡ  اَل َتق}الناهية مثال ذلك قوله تعاىل:   "43 سورة النساء:أية "{ُسكَٰ

رشاد، التمين، التهديد، التحقري، التعجيز متاس، النصح واإلالدعاء، اإل"ومن صيغه جند 
 2التوبيخ" 

 وجند يف قول الشاعر

ْز اَلناْصُر َمْأُجوٌر َوُمْرَتزٌِق ؟ ؟ اَل َتْطَمِعي اَلناْصُر، ِمْن ُجْنِد مَسَاِسَرةٍ   3َأحيِْ

                                                           
 20ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس1
، 9129-2339، 9يوسف مسلم أبو العدوس، مدخال إىل البالغة علم املعاين علم البيان علم البديع، دار املسرية، ط2

 93ص
 03ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس3
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غرضه  تطمعي" فقد ورد بصيغة النهيفإذا تأملنا يف هذا البيت فنجد الفعل اللغوي" ال
ويتجلى ذلك يف إقناع الشعب اجلزائري بأن يأخذ حقه بدم وال ينتظر شيئا من جنود  إستحقار

جبناء باعوا البلد بكل سهولة وهذا ماجعل الثورة تتأخر يف حتقيق اإلستقالل فبسبب هؤالء كان 
هذه البالد حىت النصر بدا بعيدا يف األمل ضعيفا عند الشعب اجلزائري ألن كل شئ كان يباع يف 

نظر الشعب البسيط الذي ال حيرك ساكن واليت كانت خيبتهم من خالل خيانة اجلزائر من طرف 
 بعض من أبناءها.

 فعل النفي:

، اَلمْسَاسِ   َنا ِإنـا الا اَلنـَْقْبْل اَلصاَدَقاِت، كَ  ُب َحقٍّ  1َعار! رَ ُطالا
يف موقف هتديد (فيلوب اإلنشائي وغرض)النمه األسستعمل الشاعر من خالل كالإ

التهديد وبأنه اليقبل معروفا منهم وأن الشعب ال ينحين واليذل فهو اليأخد حقه إال بيده ويظهر 
هلدف إقناع .تهديد ينفي الشاعر التعامل بشفقةمساسر وغرضه  الإسم ذلك يف الشطر التاين  في

  الشعب اجلزائري مبعاناته ولكي يرفض اإلستعمار.

َعَدامُ  اَل اَلنااُر، اَلَالَتَـَقِثيْل، يـُْثيِن َعْزُمهُ   2َعْزُمُه اَل اَلسمْجُن، اَلَالَتَـْنِكيْل، اَلَاإْلِ
الشاعر عن اجلرائم اليت يعاين منها الشعب اجلزائر واليت ذكر  في غرضه إستحقارفقد ن

إال أن الشعب متسك  أبشعها وهي قتل واإلعدام واحلرق بالنار والسجن مع كل هذه املعاناة
بقضيته وكذلك جعلته شعب قوة وصالبة  وليس من سهل التعامل معه من شدة قسوته ألنه يريد 

إستعمال النفي لينفي أن يشرب دم كل من أراد سوءا ببلده وأصبح عازما على إسرتجاع أرضه .
 تأثري العذيب عن الشعب اجلزائري و أن الشعب يقوم معاناته.

 1طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.هو اإلستفهام: -3
                                                           

 999مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص1
 10ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس 2
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سهم يف تنويعها  أستفهام و دوات اإلأيف شعره خمتلف  ءستعمل الشاعر مفدي زكرياإوقد 
 :كقوله

 2بِاأْلَْحاَلِم تـُْلِهيَنا  أَْم ِجْئَت يَاَعامُ  َناكُ يَاَعاْم تـَُباِر  َهْل ِجْئتَ 
فهو يتسائل عن تقرير وحتقيق غرضه   من خالل هذا بني الشاعر،" أسلوب اإلستفهام " 

ة أو حلما مة اجلزائرية وليس أن يكون أمنيأمنيته أن يأيت عام تبارك فيه األعام الفرح، يوم احلرية، ف
ستقالل ورفع احلصار والدمار عن اجلزائر وكان يطمح أن ذلك اليوم الذي فقط، فالشاعر ينتظر اإل

لإلحتاللواملستدمر الذي قهر الشعب اجلزائري. يكون فيه اإلستقالل ونيل احلرية، لكرهه الشديد 
 إستعمال اإلستفهام هبدف إقناع الشعب بأن اإلنتصار قريب.

 :ويف موضع آخر يقوله

 3َمْرَسانَا  أُّم اَْلُعطُوِر نـَْفِدي ثـَْغرَ  ُرو، ُجْنٌد َغاِصبَـَنادُ َهْل بِاْلَمَساِحيِق نَ 
قهرها املستبد للجزائر ففي الشطر من خالل هذه األبيات بني الشاعر أن ظلم فرنسا و 

قتصاد الفرنسي، ويذكر يف احيق الفرنسية لداللة على دعم اإلاألول جند يسخر ممن يستعمل املس
ن يقف أمبن  يستعمل املنتوجلت الفرنسية الشطر الثاين أنواع العطور اليت تصنع يف فرنسا. فكيف 
غرضه إستفهام  إستخدام ذل واإلستعباد.ضدها فالشاعر بني أن اجلزائر وحدة عربية، التقبل ال

 ليوضح مدى تأثري الشعب اجلزائري مبنتوجات فرنسية. سخرية 

 لََنا اَلناَصابَا ؟ )نُوَفْمربُ( َهْل َوفـَْيتَ  ِسْتَجابَااِ  َدَعا اَلتاارِيُخ لِيِلْكفَ 
َع اَْلُمِجيُب ِنَداَء  َوَهلْ  َلُة اَْلَقَدِر اَ  شاْعبِ مسَِ جلََْوابَا ؟َفَكاَنْت لَيـْ

4 

                                                                                                                                                                                
 999،ص9193-9191، وكالة املطبوعات، الكويت، 9طأمحد مطلوب، أساليب بالغية،1
 911مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص2
 215مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص3
 00ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس 4
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هبدف إقناع جمتمع اجلزائري ليخليد "هل"غرضه تقريرستخدام الشاعر أداة اإلستفهام إ
يف هذين اليت ال حتتاج إىل اجلواب، فقد عّظم الشاعر التاريخ خاصة ليلة نوفمرب اليت  تارخييه،

كيان اإلستعمار   بدأت فيها الثورة فهي بداية حركة الشعب اجلزائري جتاه الثورة هبدف التحرير من
. واليت تعترب جمزرة يف 1945ماي 6الذي دمر كل أراضي اجلزائر وقتل اآلالف من أبرياء كليلة 

حق الشعب اجلزائري، ومن خالل كل هذه املعاناة اليت عاشها الشعب قرر أن ينتفض ضد العدو، 
فيها رمحة اهلل ففي ليلة أول شّبه الشاعر ليلة أول نوفرب بليلة القدر اليت تتنزل فيها املالئكة وتنزل 

 نوفمرب كتب اهلل للثورة التحريرية ميالدا جديدا فتغري مصري اجلزائر بدءا منها.

 ُه ِلِسْجٍن، ِإالا أَناُه َوْمْق ؟رَ يف َما ضَ  يُت اَلرُّوُح، َهالا َتْذُكرِيَن فَـ يَاْفِتَنْه 
 ِوْى ، فـََنتاِفُق ؟ أَك أَْهِتُف يَاَسلْ إِلَيْ  َهْل َتْذُكرِيَن، ِإَذا َما َاحلَْظُّ َحاَلَفَنا

 1يف اَلشااِطِئ َونـَْعَتِنُق ؟ ِإًذا نـَْفِرُش اَلراْملَ  َربَِناطُ ُكرِيَن، َوحلَاَن اَْلَمْوُج بُ أُمٌّ َتذْ 
هبدف تأثري وإقناع  فقد جاء إستفهام بغرض حتسر طرح الشاعر هنا جمموعة من التساؤالت 

ولكنها ال حتتاج إىل جواب ألهنا عبارة عن أسئلة جمازية يعرب شعب اجلزائري، العامل على مايعانه ال
فيها الشاعر عن حالة النفس اليت توصل إليها وعن املعاناة اليت مر هبا أبناء اجلزائر يف السجن 
وتدهور احلالة اجلسدية والنفسية بعد كل تعذيب، فإن اإلستعمار مل يرتك شيئا من أنواع التعذيب 

مارسه على الشعب اجلزائري بل تفنن يف ذلك وقد ذكر الشاعر حنينه  وشوقه لرتاب الوطن إال و 
 ك " املوج والرمل يف الشاطئ..." من خالل ما قاله يف البيت األخري من مصطلحات تدل على ذل

 حجاجية األلفاظ: -4

ات تقوم حجاجية األلفاظ بدور مهم يف بناء األفكار وتقوية دالالت احلجج لتقدم عبار 
 متنسقة ومنسجمة ومنها:

 جَيُوَدا ى اَل يـَُبايل ِبُروِحِه ، َأنْ تـَرَامَ  ، ِمْثٌل اَلنُُّسوْر ، تـَرَاَمى َوَشَبابٍ 
                                                           

 21ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس1
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 ُمِلَئْت ِحْكَمٌة َورَْأيًا َسِديًدا ، حُمَناِكنَي، ِكرَامْ َوُشُيوخٍ 
 1ُنوَداُبوَءاْت، َتْسَتِفزا َاجلَْ َكالِلا  تـََبارِي ا، خُمَدمرَاتٍ َوَصَبايٍ 

وكذلك هبدف تأثري على األجيال  يوضح الشاعر هنا دور الفرد اجلزائري يف بناء املستقبل 
حيث إنه ال خيشى املوت بل يضحي بنفسه من أجل وطنه لبناء مستقبل املستقبل يف بناء الدولة، 

لصبايا زاهر يف دولة مستقلة قادرة على توفري مستوى معيشي مالئم لكل فرد، فأصبح الشباب وا
الذين هم يف مقتبل العمر يضحون بأنفسهم من أجل وطنهم، فالثورة اجلزائرية أصبحت مصدر 
إهلام للكثري من الكتاب اجلزائريني حىت األطفال والنساء أصبحوا الخيشون املوت، فقد شّبه 
الشاعر الشباب بالنسور بسبب تضحيتهم بأنفسهم وحىت البنات اجلزائريات شاركن يف الثورة 

الالئي الخيشني  لقوة ششجعتهم شبهم بفروسة اللبوءات و لتحريرية فشبههن الشاعر باللبوءاتا
املوت حيث عملت املرأة اجلزائرية دورا مهما يف حتويل السالح من مقر الثوار إىل مقر آخر لثوار 

ت فغرض يف هذه أبيا آخرين و قد وضعن الكثري من القنابل يف عساكر العدو وأماكن تواجدهم .
 هو تعظيم..

 منودج الثاين:

هبدف إقناعهم لصمود  يات دور أبناء اجلزائرنالحظ بأن الشاعر يبني من خالل هذه األب
نهم واليت أخذت منهم بالقوة والذي سرتجاع حقوقهم املسلوبة مإيف كيفية حىت ننال إنتصار، 

                                                           
 23مفدي زكرياء، اللهب املقديس، ص1
 90ب املقديس، صمفدي زكرياء، الله2
 

يُن، يف أَْرِض اجلَْزَائِِر . . .يَاَصاَل  َهَكَذا، يـَْفَعَل أَبـَْناُء َاجلَْزَائِرِ   ْح اَلدم
 َوَتَطواَع، يف ُصُفوِف َاجْلَْيِش، ثَائِرْ  ِإىَل اَْلَمْيَداِن، َمْأُموْن اخَْلَُطى ِسرْ 

 َوأَنَا، يف ثـَْورَِة اَلتاْحرِيِر، َشاِعر أَْنَت ُجْنِديٌّ، ِبَساَحاِت اَْلِفَداءِ 
 2فَابـُْنَك اَلشاْهُم ِفَداِئيٌّ ُمَغاِمٌر  َزْغَرِدي، يَا أُماُه َوافـَْتِخرِي
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أخذ بالقوة اليسرتجع إال بالقوة فاإلستعمار الفرنسي عمل على جتهيل اجلزائريني وختريب كل 
يف شجاعتهم والذي أصبح إمسه مصدر رعب للعامل فكذلك شبههم بصالح الدين ممتاكاهتم،

عاناة إال أن أبناء فرغم كل امل وهذا مايريده الشاعر تصبح اجلزائر مصدر رعب للعامل،
عتبار، فكل مة الثورة حيث يستطيع فيها رد اإلستطاعوا أن يتخدوا قرارهم املصريي وهو إقاإاجلزائر 

شباب اجلزائر أصبحوا يبحثون عن احلرية فأضحوا يف الصفوف األوىل يف اجليش اجلزائري الذي 
دين يف اعر أبناء اجلزائر بصالح اليسري جتاه ميدان املقاومة الشعبية احلرة ويف البيت األول شبه الش

 فغرض يف هذه أبيات هو إفتخار. أفعاهلم وشجاعتهم وقوهتم.
 ألفاظ التعليل:

بعض األسئلة جاءت لغرض التعليل واإلستفسار فهي ال حتتاج إيل جواب فمّثل هلا يف 
 قصيدة "حروفها محراء":

 1َدْيِه اَْلَقَضاَء ؟، َعَلى يَ َوَطيِنٍ  ُحْكمٌ  َأْي َمْعىَن ِلَمْجِلٍس، ُدونَ 
نتخاب جملس بلدي وجملس األمة اليكون حقيقيا إال إذا  إففي هذا البيت وّضح الشاعر 

كان يف دولته مستقلة أي التوجد جمالس من دون دولة وال دولة دون شعب فهذا األخري هو 
هو من  الذي ينتخب قادته فال توجد قيمة للمجالس ودولة بدون شعب فمثال اجمللس الربملاين

 يصدر دستور الدولة وقوانينها فالشعب يسري وفقها فتضبط احلياة اليومية للشعب، فالشعب
جاءت هذا اإلستفهام هبدف إقناع وتوضيح دور حكومة يف .يكمل الدولة والدولة تكمل الشعب

 فغرض يف هذه أبيات هو التهكم. سيطرة على واضع يعيش فيه.

 لحجاجية.: اآلليات البالغية اطلب الثانيالم
 دخل:امل

                                                           
 11ص ،مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس1
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ىل إعتبارها منهجا حجاجيا هتدف إساسي يف احلجاج اللغوي، بأغة هلا دور لعلم البال
 للتأثري علي املتلقي بواسطة املخاطب.

ىل غاية إقناع إمهية احلجاج يف عملية التواصل بني طرفني ألهنا تسعى أإن علم البالغة يربز 
و الشفهية أاملكتوبة  نساين، سواء باللغةخلطاب اإلك يصبح احلجاج هدفا من اوتبعا لذل املستمع

 .غراض ألداء التواصلأتميز خبواص و تليات البالغية ن معظم اآلأومن هنا تبني 

ليات البالغية يف ديوان اللهب املقدس ملفدي زكرياء يف النقاط ستخراج األإوسنحاول 
 التالية:

 : علم المعاني2
ئتالف األلفاظ ووضعها يف اجلملة املوضع الذي يفرضه إفه عبد القاهر اجلرجاين بقوله: "يعر 

 1معناها النحوي."

سلوب اخلربي "بأنه الكالم الذي حيتمل يعرف علماء البالغة األاألسلوب الخبري:  2-2
الصدق والكذب واملقصود بصدق اخلرب مطابقته للواقع اخلارجي، واملقصود بكذب اخلرب عدم 

حضر الزائر الذي ننتظر فهذا خرب حيتمل الصدق والكذب فأذا مطابقته للواقع، فلو قال قائل: 
 2ن مل نر الزائر فاخلرب كاذب"أا من حضور الزائر، فاخلرب صادق و خرجنا من البيت وتأكدن

 ومن خالل الديوان جند قول الشاعر مفدي زكرياء:

 3اَليَبايل ِبُروِحِه َأنا جَيُوَدا  َوَشَباَب ِمْثٌل اَلنُُّسوْر تـَرَاِمي

                                                           
 53، ص9191الشيخ أمني، البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ج، بكري 1
 51ص،2املسرية، ط ،علم البيان ،علم البديع(، دارىل البالغة العربية )علم املعاينيوسف مسلم ابو العدوس، مدخل ا2
 92مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص3
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ي اليبايل بروحه أن جيودا"، فقد ستعمل الشاعر األسلوب اخلربي يف قوله "مثل النسور ترامإ
ستعمل الشاعر األسلوب اخلربي الذي غرضه الفخر والتمجيد واإلشادة بقوة الشباب وكفاحهم إ

وي وعزميتهم القوية يف الثورة التحريرية من أجل نيل احلرية، فمن خالل األسلوب اخلربي الذي ير 
حيثيات املعركة كما هي يف الواقع يستعمل الشاعر حججا قوية يف عرض واقع الشباب الثائر ضد 

ستعمل لفظ الشباب إه ويقدم املوت على احلياة وجنده املستعمر حيث اليباىب هؤالء الشباب بروح
ب اخلربي سلو ستعمال األإبروحه يف سبيل الوطن فالذي هو قادم إىل احلياة لكنه ال يبايل أن جيود 

هبدف تأثري على الشباب بأهنم هم األجيال  له داللة قوية يف عرض واقع الشباب املكافح.
 غرض من بيت هو فخر.مستقبل ليشدوا الرحله وكفاح حىت ننال اإلستقالل.

 وقال يف موضع آخر:

 ؟م، َسفااَها َوِخساًة، َوَضاَلالً  َكْم َرَماَها َذُوو َاجلََْهالَِة، بَالعقْ 
 1َوابـْتَـُغوَها َسَخاَفة َواْبِتَذاالً  ُخوَها، َوَشواُهوَها، اِْنِتَهاًكاَمسَ 

اليت تفيد اإلخبار  إستفهام غرضه إستحقار ستعمل الشاعر اإلخبار باألداة )كم( اخلربيةإ
وذلك هبدف إقناع الشعب اجلزائري ليحارب العدو وحيارب كل أنواع الذل الىت كان  بكثرة العدد 

حيث إن الشاعر خيرب عن عدد اجلهالة الذي ضحكوا وعابوا عن اللغة ولقبوها بالعقم ، يعاين منها
أي أهنا جامدة ليست جمددة والشاعر يتساءل ويف نفس الوقت وخيرب عن عدد السفهاء اليعرفون 

، ن ميسحوا مكانتهاأاللغة العربية ضالل وخسة وأرادو اللغة وقيمتها، وذي جهالة وأصبحت عندهم 
اجلزائرية، ومسخوا عنها الدين اإلسالمي وبني يف البيتني األخرين قيمة العروبة بكل ذل  واهلوية

وسخافة وضاللة وبطشو عنها أنواع السلبيات والكالم الردئ الذي ال حيمد عقباه وهذا ما 
أخطئت فيه فرنسا على مناداهتا باأللقاب السيئة والسخيفة أي تقبل هذا املصري على لغاهتم 

 اهلوية الوطنية وهذا ماعاشته اجلزائر بكل أنواع الذل والقهر والصارم والتشنيع. وعروبتهم

                                                           
 913-991ص -مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص1
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 وقوله يف موضع أخر:

 َأنا اَلتاَمدَُّن لِلشُُّروِر لِثَامُ  َشَهاَدةٌ  ْنتِ ، أَ يَاَلْعَنة َاأْلَْجَيالِ 
َها لُّلُ لَُغٍة، حتَُ  َواْلَعْدِل َزواَر َوالسااَلُم ُخرَاَفَة   ثَامُ َاآْل  بِامسِْ

 1لِْلَعاَلِمنَي َوتـَْنِطُق )َاأْلَْفاَلُم( راْهَناْتِكمْ فْ فَِلُتْكَتب َاأْلَْقاَلم سِ 
 فغرض هو تقرير من خالل األبيات السابقة جند الشاعر يستخدم األساليب اخلربية 

فالشاعر خيربنا أن األجيال القادمة ستقوم بلعنة فرنسا جراء ما سببته من معاناة للشعب 
خريات  سلبزائري، كما أهنا ستصبح عدوا للجزائرين وهذا مبا فعلته هبم، أن فرنسا خادعة فاجل

اجلزائر، فأصبحت الثورة اجلزائرية مصدر إهلام للكتاب والشعراء والروايئني يف جل املسارح 
والكتب يف جل لتعريف العامل بالثورة اجلزائرية، حيث نطقت هبا األقالم  السنمائية اجلزائرية

 هبدف تأثري على األجيال القادمة لتلعن فرنسا.ألراضي اجلزائرية.ا

 ومنثل هذا بواسطة السلم حجاجي:

 تصوير السينمائي يف تاريخ القبيح على  فرنسا -ن           

 تشهد عنه األقالم وتدون  احلقائق مؤملة  - 3ح             

 زائريعدل فرنسا خادع وكذب يف حق الشعب اجل -8ح             

 لعنة جيل اجلزائر على فرنسا جراء عملها الشنيع-1ح             

:"هو كل كالم ال حيتمل الصدق والكذب لذاته ،ألنه ليس نشائيسلوب اإلألا_2-0
عتمد عليه القدماء حينما إو ال يطابقه وهذا ما أاملدلول لفظه قبل النطق به واقع خارج يطابقه 

                                                           
 11مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص1
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ما أ، ألنه ئيةنشاإو ية أال القزويين:"ووجه احلصر أن الكالم ما اخلرب فصلوا بني اخلرب واالنشاء، فق
 1نشاء"اين اإلثول اخلرب والوال يكون هلا خارج األأوال تطابقه، أيكون لنسبته خارج تطابقه 

 نشائي أقسام األسلوب اإل      

 أسلوب االنشاء نوعان: طليب، غري طليب 

ستفهام، غري حاصل وقت الطلب )التمين، اإل يستدعي مطلوبا الفاإلنشاء الطليب هو ما
 مر، النهي، النداء (األ

نشاء غري الطليب: فهو ماال يستدعي مطلوبا وله صيغ عدة منها )أساليب املدح، واإل
 2التعجب، الذم، العقود، القسم، التعجب، الرجاء(

جلملة تتأخر يف ذا يتحقق وجود معىن اإي: الطليب وغري الطليب /فالطليب نشائللتفريق بني اإل
وجود لفظه على عكس االنشاء غري طليب، اذ يتحقق وجود معناه يف الوقت الذي يتحقق لفظه 

قال شخص آلخر بعتك هذه السيارة، وقال األخر قبلت، فأن معىن البيع والقبول "حنو ذلك 
فران ذا دعا رجل ربه: رب اغفر يل فأن معىن الغإما ، أيتحقق وقت التلفظ بكلميت بعتك وقبلت

 3و يرجى حتققه بعد الدعاء أيتحقق 

 وحصر علماء املعاين اقسام االنشاء الطليب انواع وهي:

 4ستحالة احلصول عليه طلب الشئ احملبوب الذي اليرجى إل :التمني 
 فقول الشاعر مفدي زكرياء:

                                                           
 91-95-91-90ص-، صعربية يف ثوهبا اجلديدالشيخ أمني، البالغة البكري 1

 
 90، صة العربية يف ثوهبا اجلديدالشيخ أمني، البالغكري 2
  95،صة العربية يف ثوهبا اجلديدالشيخ أمني، البالغكري 3
 19،صة العربية يف ثوهبا اجلديدالشيخ أمني، البالغكري 4
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 1َع َوالطُِّغَيانَالَْيَت َهَذا اَْلَوَرى، َيُسوَد ِبِه اَْلَعْقُل.        َويـَْنَسى َاأْلَْطَما      

 دف إمتام تأثري على األجيال إلقتداء وحتسني تصرفاهتم،هب غرضه مدح وظف الشاعر التمين
ليت يف البيت األول حيث بدا به فهو يتمىن أن يتخلى الناس على الطمع وشهوات الدنيا 

حاهلم إىل  ويفكروا بعقوهلم على مستقبلهم وعلى طاعتهم للخالق، فهو يطمح من الناس أن يغريوا
أحسن حال ويعرتفوا بعظمة اهلل وطاعته عز وجل وهذا كله كان على سبيل ل اهلل وأن ينسوا 

 لهو ويسعو اىل رضى اهلل الواحد االحد .الالطمع و 

قبال املخاطب عليه حبرف من احلروف النداء، حيل الفعل إ: هو طلب املتكلم النداء -5
ذا فهم إشاء حمله. وقد حيذف حرف النداء ننادي" املنقول من اخلرب اىل اإلأاملضارع "
 من الكالم

عن فعل هو )ادعو( او قبال بشقيه يتم حبرف من حروف النداء نائب _وهو طلب اإل
 2وحنوها "طلب"أو"أنادي"أ

 وقد وظف الشاعر يف ديوان اللهيب املقدس ذلك يف قوله :

 3اَلشمْعِر، ُقْم أَْيَن َاأْلَنَاِشيُد  َوَخاِلدُ         خَتِْليدٌ  َاخْلُْلِد، َحقُّ اَْليَـْومَ  يَا َشاِعرَ      

غرضه مدح حيث وظف حرف النداء بني الشاعر مفدي زكرياء من خالل هذه األبيات،  
سلوب أيد العلم للطلبة اجلزائريني بني حتفاله بعإينادي الشاعر ابن باديس على يوم ي أ)يا(للبعيد 

هدف من حرف النداء هو إقناع العامل  عني .ختصاص ملنادى على شخص مانشائي غرضه اإل
   تاريخ اجلزائر وتدوينه من قبل موؤرخني.لتمجيد 

                                                           
 999مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص1
 
 931صبالغة العربية يف ثوهبا اجلديد، الشيخ أمني، البكري  2
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فإنه يكون على  ياذا كان األمر حقيقإهو طلب حصول الفعل من املخاطب، و : و مرألا-6
مر خيرج عن معناه حدامها، فإن األأو ا أختلف كالمهإذا إما ألزام ستعالء واإلسبيل اإل

 1ن أمرا بالغيا .احلقيقي ويكو 
 :( ءومن هنا جند األمثلة يقول الشاعر )مفدي زكريا

 2َواقـْرَْع ِبَدْولَِتَك اَْلَوَرى و) اَْلَمَجَمَعا(          هُ َوأَْهلَ  َوَأْصدَُع بِثـَْوَرِتَك اَلزاَمانَ 

فعال التالية من خالل األ فخر بالثورة غرضه مراألول، أسلوب ألوظف الشاعر يف البيت ا
ن يتذكروا ثورهتم أرشاد لألجيال القادمة دع ،اقرع" هنا الشاعر إستعمل الغرض حيث فيه واإلصا"

عقد حلقك املالحم"والفعل الكالمي هنا هو األمر ويف أستقالهلم ويف البيت الثاين "إبعيد وحيتفلوا 
ر كانت راقية جاءت هذه األبيات إقناع العامل بأن ثورة اجلزائ الفعل اإلجنازي مقصود به التنبيه .

 وحضارية.

: يف معناه اللغوي هو احلبس ويف أساس البالغة، قصرته وحبسته وقصرت سلوب القصرأ-7
صطالحي: هو ختصيص شئبشئ بطريق خمصوص والشئ نفسي على هذا األمر ويف معناه اإل

األول هو املقصور والشئ الثاين هو املقصور عليه والطريق املخصوص هو أدوات القصر 
 3د بتخصيص الشئبشئ إثباته ونفيه.واملقصو 

 وظف الشاعر القصر يف قوله:

َا اَلظُّْلُم َوالظااَلُم َسَواٌء   ِاْسِتْقاَلالً  قُ قا يف ِباَلٍد حتُِ   ِإمنا
َا َاجلَْْهُل َواهْلََواُن َسَواءٌ   4 َاأْلَْهَواءَ  ِباَلٍد، ُتَصارِعُ يف  ِإمنا

                                                           
 11صاملعاين علم البيان علم البديع، لعدوس، مدخال إىل البالغة علم يوسف مسلم أبو ا1
 59مفدي زكرياء، الديوان اللهب املقدس،ص2
 201، ص0عبده عبد العزيزقلقيلة، البالغة االصطالحية،دار الفكر العريب،القاهرة، مصر، ط3
 999رياء، الديوان اللهب املقدس،صمفدي زك4
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صل يف منا واألإبأداة  غرضه إنكار ومقارنة لقصرسلوب اأستعمل الشاعر من خالل كالمه إ
ن تكون ملا حصل منه شئ حاصل وهذا ما ثبت من القول الشاعر فقصر لبيان قوة أوضعها 

 قوى وأبلغ .أكم الشاعر بالتعبري حاحلرب واملعاناة ويعين الظلم والظالم واجلهل متساوون وجند 
 إحتقار شعوب غريهم.جاءت هذه إقناع الشعوب لتوعية وختلص من الظلم و 

 يضا:أ وقوله

 اامَ مَ الذَ ا وَ هَ ودَ هُ ى عُ عَ رْ نَـ  وَ ىَل        اجلَ يف  رَ ائِ زَ ي اجلَ دِ فْ انَـ نَ عْ فَـ دَ وانْ 
َا اَْلَمْغِرُب اَْلُمَوحاُد، َشْعبٌ   1َااْلَنـَْقَساَما َعَريبٌّ، اَليَقَبلْ        ِإمنا
ربية وهو ب العريب وحدة وهي اجلزائر وحدة عال فقصر على املغر إمنا إوظف الشاعر القصر بــــــ 

خري جند "ال" واملقصور عليه الشعب العريب نفصال والتفرد ويف البيت اآلاملقصور حبيتاليقبل اإل
، فقد وردة هذه األبيات هبدف إقناع الشعوب العربية لإلحتاد وتقوية ختصاصوالغرض منه اإل

 فخر بالثورةغرضه الرابط بينهم.

 ألية قوية من آليات احلجاجية ومنثل هذا بالسلم احلجاجي:فأسلوب القصر 

 جزء ال يتجزأ رتباطهإاحتاد املغرب العريب و النتيجة :

 شعبا متماسكا وعدم تفرقة بينهم 3احلجة                    

 نقساما )مقصور عليهاإل : اليقبل8احلجة                   

 ر وتضحية عليه ) مقصور (: محاية اجلزائ1احلجة                 

  

                                                           
 299-293ص  -قدس،صمفدي زكرياء، الديوان اللهب امل1
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 :الفصل الثاني خالصة

وميكن القول أن اآلليات احلجاجية والبالغية يف ديوان اللهب املقدس لقيت دراسة تأثريية 
األساليب  وظف كما ، وتعترب من احلجج الواقعية،للمتلقى على املتلقي لإلقناع وجهة نظره

 توضيحه يف العقول ورمسه وتفاعل القارئ معها . ةيغالبالغية وتتمثل يف تبني اهلدف أو املعىن ب

الروابط والعوامل احلجاجية هلا دور يف احلجاج، لتنسيق النصوص وحتقيق مقصد  أنكما 
 .النصاملتكلم للقارئ داخل بنية 

. 
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 الخاتمة:

ديوان اللهب املقدس، فقد ا فيه لدراسة احلجاج اللغوي يف ويف أخر حبثنا الذي تطرقن
دي زكرياء الكثري من احلجج املنطقية والبالغية وهذا ما متيز به هذا الديوان، فنستنتج إستعمل مف
 التايل: نتائج الجمموعة من 

فهوم املدف منها شرح وتوضيح هذا وكان اهل أوال: تعددت مفاهيم احلجاج اللغوية واإلصطالحية 
 البالغية والتدوالية. ياتواآلل احلجاج ةد عليه يف دراساعتماالقارئ فهمه و اللكي يسهل على 

ختلف مفهوم احلجاج بني القدماء واحملدثني وبني النظريات الغربية واجلهود العربية، فقد اثانيا: 
أصول احلجاج إذا كان من عند العرب أو الغرب، ولكن يوجد هدف  حولاللسانيون  إختلف

 هدفهم املراد. يف املتلقي للحجج لإليصال واحدة بينهما هو عملية اإلقناع والتأثري

فقد أكثر من احلجج شبه املنطقية واحلجج  ليات احلجاجية،خمتلف اآلستعمل مفدي زكرياء اثالثا: 
يه، أواقع احملسوس ليدعم ر الاملؤسسة على بنية الواقع، واملؤسسة لبنية الواقع، ألنه قدم حجج من 

 ولكي تتضح فكرته للقارئ ويسهل عليه الفهم.

روابط الوتعمل  ججاحلربط بني الروابط والعوامل احلجاجية فقد سامهت يف نسبة للالرابعا: أما ب
ولكن جندهم يسريوا يف نفس اإلجتاه، فسامهت كذلك ى ب حجة أخر اعلى تقوية حجة على حس

 واإلنسجام بني األفكار واحلجج. يف اإلتساق

ت من تكرار ستعمل يف اللهب املقدس اآلليات اللغوية فتعدداخامسا: جند أن مفدي زكرياء 
 "الشرطو النداء،  و اإلستفهام،  و نهي، الو األمر، "قد إستخدام األفعال الكالمية من وتوكيد، و 

أو خربية اليت تتضمن  هبدف اإلقناع واإلفهام والتأثري، فقد تتكون األفعال من إجنازية
 حجاجيةألفاظ.
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  هتمديع( فقد إلبيان، علم البثالثة ) علم املعاين، علم ا اليات البالغية أقساماآل تسادسا: شامل 
ث جنده وظف التشبيه والتمثيل يديوان اللهب املقدس ح ووظفها حجاجيا يفذه العلوم الشاعر هب

 السجع والطباق....ك يعيةدالب واحملسانات

ويف اخلتام أرجو من املوىل العلي القدير أن يكون عملي موفق يف ما ذهبت إليه ولو بالشيء اليسري 
 توفيق.واهلل ويل ال
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 التعريف الشاعر ومؤلفاته: 

ولد يوم اجلمعة ،الشيخ مفدي زكرياء بن سلمان بن حيىي بن الشيخ سليمان بن احلاج عيسى
ببين يزقن أحد القصور السبع لوادي  ،م1996يونيو 18املوافق ل،ه1388مجادى األوىل 18

 تونس .1977أغسطس 17يف جنوب اجلزائر وتوىف سنة  ،بغرداية ،مزاب

 إليادة اجلزائر. ،من وحي االطلس ،اللهب املقدس ،كتباته ومؤلفاته: منها حتت ظالل الزيتون  من

: ديوان شعر لشاعر الثورة اجلزائرية مفدي زكرياء، الديوان نظم أثناء فرتة المقدس اللهب تعريف
رية وأول إعتقال السلطات الفرنسية اإلستعمارية لشاعر بسجن بربروس، تناول الشاعر الثورة اجلزائ

 م1973شهدائها باملقصلة أمحد زبانة،صدرت طبعته األوىل يف عام 

وقد نشرت حديثا دراسة بعنوان "قراءة يف اللهب املقدس" عن منشورات دار اهلدى 
 للكاتبةنسيمةزمايل تناولت الديوان بالدراسة وفق آليات النقد املعاصر.

 يبأملقدس للشاعر مفدي زكرياء " للكاتب وقد سبقها كتاب "التصوير البياين يف ديوان اللهب ا
 م.8994كلية اللغة العربية سنة -الفتوح عبد الوهاب الرفاعي غيايت من إصدار جامعة األزهر
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: القرآن الكريم

 ثانيا: الكتب:

، مادة)حج( دار الفكر، 8ن،جأمحد ابن فارس، مقاييس اللغة، حتقيق وضبط، عبد السالم هارو  .1
 ، )د.ط(1979القاهرة 

 بريوت، لبنان-أمحد اهلامشي، جواهر البالغة)يف املعاين والبيان والبديع(، املكتبة العصرية،صيدا .8

 8أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، قاموس اللغة كتاب املصباح املنري، دار النشر نوبليس،ج .3

 1969-1979وكالة املطبوعات، الكويت، ، 1أمحد مطلوب، أساليب بالغية،ط .4

 ،1ط دارالكتاب اجلديد املتحدة، باتريك شارودو،احلجاج بني النظرية واألسلوب،تر:أمحدالودرين، .5
8999 

الشيخ أمني، البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ج، بكري  .8
1979 

 8998 ،1ط املغرب، لبيضاء،دار ا واحلجاج، اللغة أبوبكر العزواي، .7

 ،19 بلقاسم دقة، اسرتاتيجية احلجاجي، دراسة تداولية اإلشهارية العربية، جملة املخرب، عدد .6
 8914باتنة، اجلزائر،س القسم اللغة العربية، جامعة

 1998  1ط جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري، أساس البالغة،دار مكتبة لبنان ناشرون، .9

 www.olukah.net احلجاج، شبكة األلوكة، محدواي، نظرياتل مجي .19

، 1حافظ إمساعيلي علوي، احلجاج ومفهومه وجماالته،عامل الكتب احلديث، إربد، األردن،ج .11
8919 

 8919، 1عامل الكتب احلديث، إربد، األردن،ج احلجاج ومفهومه وجماالته،حبيب أعراب،  .18
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 لبنان -بريوت ،أيب احلسن الرماين النحوي، معاين احلروف، املكتبة العصرية .13

دار العربية،  اخلوجة، تح حممد احلبيب إبن مناهج البلغاء وسراج األدباء، حازم القرطاجين، .14
 .8996تونس،

لبنان  دار الكتب العلمية بريوت، البديع، البيان خلطيب القزويين، االيضاح يف علوم البالغة املعاينا .15
 8998/1434_1ط

بنيته وأساليبه، عامل الكتب احلديث، إربد،  سامية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب .18
 م8911األردن،

احلجاجية يف اخلطاب التفسريي.. من تفسري القرآن  عبد احلليم ريوقي،السالمل-سفيان لوصيف .17
 8،8981،ع6حملمد متوىل الشعراوي،مج

 دمشق، صابر حباشه، التدوالية واحلجاج، صفحات للدراسات والنشر عاصمة الثقافة، .16
  8996سوريا،

، 1ط أو التكوثر العقلي،، املركز الثقايف الغريب، رباط، املغرب، وامليزانطه عبد الرمحن، اللسان  .19
1996     

طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ، املركز الثقايف الغريب، الدار البيضاء،  .89
   8999، 8 املغرب، ط

 الفاعلية احلجاجية، جملة جامعة بابل، عباس حسن الطيار، احلجاج يف شعر املتنيب دراسة يف .81
 8916،س5،ع88العلوم االنسانية، مج

عامل الكتب  خطاب احلجاج والتداولية دراسة يف انتاج ابن باديس األديب، عباس حشاين، .88
 8914 األردن، اريد، احلديث،

 ملخرب،ا جملة مصطلح احلجاج بواعته وتقنياته، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، عباس حشاين، .83
 زائراجلاألداب واللغات، جامعة بسكرة،  كلية
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-1،1434عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، بريوت، لبنان، ط .84
8913 

عبد اهلل صولة، احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،داراملعرفةالنشروالتوزيع،تونس  .85
،8991 

 8911،س1جاج دراسات وتطبيقات، مسكيليانيللنشرو التوزيع،طيف نظرية احل عبد اهلل صولة، .88

 ومنطلقاته أطرهاحلجاج  عبد صولة، .87

 3قلقيلة، البالغة االصطالحية،دار الفكر العريب،القاهرة، مصر، ط عبده عبد العزيز .86

-عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع اريد نظرية احلجاج تطبيق على نثر ابن زيدون، عزيز لديه، .89
 8915،س1اجلامعة،األردن،طشارع 

 1965علي بن حممد الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات،مكتبة لبنان، بريوت،ط جديد،  .39

قاسم احلسني بن محاد الراغب االصفهاين، مفردات يف غريب القرآن،مح :صفوان عدنان  أبو .31
 ه،1418،س1دارالقلم، دار  الشامية،دمشق،ط  الدوادي،

-1،1438لبنان ،ط فاف،ض منشورات جاج التداويل والبالغي،مثىن كاظم صادق، أسلوبية احل .38
8915 

 حممد األمني طلبة حممد سامل ،احلجاج يف البالغة املعاصرة، دارالكتابة اجلديدة املتحدة، .33
 8996س

 1999 املغرب، وامتدادها،أفريقا الشرق، البالغة العربية أصوهلا حممد العمري، .34

نون والعلوم، تح: علي دحروج، حممد على التهانوي، كشاف اصطالحات الف .35
 1،ج1،1998لبنان،ط

 5املعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط .38
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 .8997اجلزائر  ، موفم للنشر،ديوان اللهب املقدس مفدي زكرياء، .37

 دارالكتب لسان العرب، تح:عامر أمحد حيدر، مكرم اإلفريقي، نابن منظور حممد ب .36
 .1484- 8993، 1العلمية،بريوت،لبنان، ط

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من ارسطوإلىاليوم،جامعةاألداب والفنون  هشام الريفي، .39
 xxxixمنوبة،م والعلوم االنسانية،تونس،كلية

يوسف مسلم ابو العدوس، مدخل اىل البالغة العربية )علم املعاين ،علم البيان ،علم البديع(، دار  .49
148_8997، عمان، األردن، 8املسرية، ط
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