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ت الدجاج في اللغت في الذساظاث الّشبُت اإلاّاـشة  : هٍٍش

 الاظدُّاب واإلاماسظت 

 ِمش بىكمشة

لي الكل٠، الجؼاثغ، (ؤ) ؤؾخاط مدايغ  خؿِبت بً بٖى

 

تملخق الدجاط في اللٛت في الضعؽ الٗغبي الخضًض مً خُض  : تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ البدض ٖلى هٍٓغ

ت  غ الضعؽ اللٛىي الٗغبي الخضًض، وهي في ألانل هٍٓغ ما ؤلاًجابي في جىمُت وجٍُى الاؾدُٗاب واإلاماعؾت، وؤزَغ

ت الٗغبُت الخضًشت ُبدشذ مً زمازت ظىاهب، وهي: الجاهب  ٚغبُت خضًشت اإلايكإ، اهخ٣لذ بلى خ٣ل الضعاؾاث اللٍٛى

ي م٘ بحرإلاان، والجاهب اإلاى٣ُي م٘ جىإلاحن، والجاهب اللؿاوي م٘ ؤوػوالض ص٨ًغو، والظي حهمىا َى الجاهب البماغ

ت الدجاط في اللٛت" لؤللؿجي  لُه ٞبدشىا ًدىاو٫ "هٍٓغ اللؿاوي لِجَضِجه وحٗل٣ه باللٛت ٖمىما والبماٚت زهىنا؛ ٖو

غي ُٞه ؤن  البٗض الدجاجي ؾاب٤ ًٖ البٗض ؤلازباعي الٟغوسخي ص٨ًغو؛ الهاصعة ًٖ مبضب جضاولي ٖام صٖا بلُه،  ً

مامي، ٞالؿمت  ت َى حجاجي بال٣ىة، ٢بل ؤن ٣ًىم بضوعٍ ؤلازباعي ؤلٖا في ال٨مام؛ ٩ٞل ٦مام خؿب َظٍ الىٍٓغ

ت  ُٟت ؤلازباٍع ت-الدجاظُت مىٛغؾت في اللٛت ؤنالت؛ ومً َىا لم حٗض الْى ُٟت ؤؾاؾُت  -خؿب َظٍ الىٍٓغ ْو

ُٟت الدجاظُت. للٛت؛ بل جضخغظذ ت مٟسخت الهضاعة للْى  بلى مغجبت زاهٍى

ت الدجاج في اللغت -0 ت لؿاهُت خضًشت  لؤللؿجي الٟغوسخي ؤوػوالض ص٨ًغو (هٍٍش ت الدجاط اللٛىي هي هٍٓغ  .O: هٍٓغ

Ducrot وؤصٖى ال٣اعت َىا للتر٦حز معي ٖلى الهٟت "اللٛىي" ٞهي َىا ٢ُض ماو٘ مً الازخماٍ بب٣ُت اإلا٣اعباث ،(

ت الدج ت، ٧الدجاط البماغي، والدجاط اإلاى٣ُي، وما ٌٗىِىا في َظا اإلا٣ام اإلا٣اعبت اللٍٛى اظُت، التي لِؿذ لٍٛى

ُٟت الدجاظُت للٗباعة اللؿاهُتجىاولذ الدجاط مً وظهت هٓغ ٢ىلُت(اللؿاهُت)؛ التي  (، بط بدشذ ًٖ الْى
0

( .

ت  ت ألاٞٗا٫ اللٍٛى ت الدجاط في للٛت مً صازل هٍٓغ ت ج٣ضم اهبش٣ذ هٍٓغ ل٩ل مً ؤوؾخحن، وؾحر٫، وهي هٍٓغ

جهىعا للمٗجي مً خُض َبُٗخه ومجاله، وهي جىضعط يمً جُاع خضًض في اللؿاهُاث، ْهغث ٖلى ًض ألالؿجي 

حن َما: الا٢خًاء، والدجاط -، )O. Ducrot(الٟغوسخي "ؤوػوالض ص٨ًغو " ، في ٦خابه -بٗض بياٞخه ٞٗلحن لٍٛى

بمكاع٦ت ػمُله ظىن ٧لىص  م، الظي ؤلٟه0652ٖام  (langue) L'argumentation Dans La"الدجاط في اللٛت" 

مَّ ٞهي ال جغي ، (Jean Cloud Anscombre) ؤوؿ٩ىمبر
َ
ا بٗضا حجاظُا، ومً ز َغ مٟاصَا ؤن اللٛت جدمل في ظَى

اثٟها ُٟت الدجاظُت هي ؤَم ْو ُٟت ألاؾاؽ والىخُضة للٛت، بل بن الْى ُٟت ؤلابماُٚت هي الْى ومً  ).3(بإن الْى

ت الدجاط في اللٛت؛ وبىاء ٖلُه "ٞما الٟٗل الدجاجي بال هٕى مً ألاٞٗا٫  ألازحر (ٞٗل الدجاط) اهبش٣ذ هٍٓغ

ت التي ًد٣٣ها الٟٗل الخلٟٓي في بٗضٍ الٛغضخي"   ).2(ؤلاهجاٍػ

ا آزغ مً الجمل، وهي ؤلاوكاثُت (ألاصاثُت) بلى ظاهب الىنُٟت؛ لُتراظ٘ الخ٣ا ٞ ما٦ضا ؤهه ٣ض ؤزبذ ؤوؾتن هٖى

ا واخضا مً بحن ما٫  بطا ؤوٗمىا الىٓغ ؤلُٟىا ٧ل ٖباعة جامت جخًمً ٖلى ألا٢ل ٞٗما لٍٛى زمازت ؤيغب مً ألٖا

                                                           
 .ٜٗم، صٕ٘ٓٓ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ٔقنظر : دمحم طروس: النظرقة احلجاجية من خالل الدراسات البالغية وادلنطقية واللسانية، ط      ٔ
 .٘ٔم، صٕٙٓٓ، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، ٔأبو بكر العزّاوي: اللغة واحلجاج، ط      ٕ
 .ٕٚ م،ٖٕٔٓ ، ٙ، ادلغرب ،اجمللد ٕٔلنظرقة التداولية: رتيبة دمحمة بولدواين، رللة مقارابت، العدد آليات احلجاج والتواصل يف ضوء ا      ٖ
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خد٤٣  خد٤٣ بمجغص الخلٟٔ بصخيء ما، وزاهحها: الٗمل اإلاخًمً في ال٣ى٫، ٍو ت، ؤولها: الٗمل ال٣ىلي، ٍو اللٍٛى

خد٤٣ هدُجت ٢ىلىا قِئا ما؛ ومىه اهدبه ص٨ًغو بلى ٞٗل  ب٣ىلىا قِئا ما، وزالثها: َى ٖمل الخإزحر بال٣ى٫، ٍو

ت مٟهىما ظضًضا للدجاط ًسخل٠ ًٖ مٟهىم بحرإلاان وجُد٩ُا، ٣ًىم ؤؾاؾا ٖلى  الدجاط. ؤؾؿذ َظٍ الىٍٓغ

ه مى٣ُُت، ؤو ق٩لُت، ؤو اللٛت بسماٝ مٟهىم بحرإلاان ال٣اثم ٖلى ج٣ىُاث وؤؾالُب في الخُاب، ج٩ىن قب

ايُت توبٗباعة ؤ. ٍع ٍغ ُٟت حجاظُت، ماقغ لها Intrinscèque( ٦ثر ويىخا؛ اللٛت جدمل وبهٟت طاجُت ظَى ) ْو

ت، والضاللُت،  ُت، والىدٍى ت ظمما وؤ٢ىالا، ٞهي مىظىصة في الٓىاَغ الهىجُت، والهٞغ في البيُت اللٍٛى

اعي في ال٨مام، ٩ٞل مبضؤ جضاولُا  ٞدىاٍ: ؤن البٗض الدجاجي ؾاب٤ ًٖ البٗض ؤلازب ٞإعسخى بظل٪ )؛0(والخضاولُت

مامي، ٞالؿمت الدجاظُت  ت َى حجاجي بال٣ىة، ٢بل ؤن ٣ًىم بضوعٍ ؤلازباعي ؤلٖا ٦مام خؿب َظٍ الىٍٓغ

ت وبم٩اهاتها الُبُُٗت الدجاظُت، بُٗضا ًٖ  ت لؿاهُت تهخم بالىؾاثل اللٍٛى مىٛغؾت في اللٛت ؤنالت؛ ٞهي هٍٓغ

لُه ٞسمانت "ؤن ال  ٖما٢ت اللٛت بالدجاط مً َظا اإلاىٓىع الخضاسي  هي: اإلاى٤ُ ألاعؾُي وؤخاٞحٍر الك٩لُت؛ ٖو

جىانل مً ٚحر حجاط، وال حجاط مً ٚحر جىانل"؛ وطل٪ ججؿُض لخل٪ ال٨ٟغة الكاجٗت التي مٟاصَا "ؤهىا هخ٩لم 

  ).3(ٖامت ب٣هض الخإزحر"، ٦ما ًغي ؤبى ب٨غ الٗؼاوي 

ُفي للغت مً ؤلاخباس إلى الدج -3 ت الدجاج والخدٌى الٌى ىن في بدض الٟغو١ بحن َظًً اجهٍٍش : اظتهض اللٍٛى

ما بجملت مً البدىر والضعاؾاث؛ و٢ض زلهىا بلى ؤن َىا٥ ؤهىاٖا مسخلٟت مً  الىمُحن مً اإلاٗجى، وزّهَى

ا،  حَر مامي، ٚو اإلاٗجى الٓاَغ، هظ٦غ مجها اإلاٗجى الخغفي، واإلاٗجى البيُىي، واإلاٗجى اإلاعجمي، واإلاٗجى ؤلازباعي ؤلٖا

ا، و٢ض طَب وؤهىاٖا مً  حَر اإلاٗجى الًمجي، هظ٦غ مجها  الا٢خًاء، والاؾخلؼام الضاللي، واإلاٗجى الدجاجي، ٚو

ُٟت اللٛت هي ون٠ ال٩ىن وؤلازباع ٖىه، ٢ىاٖت مجهم ؤن  حن ٢ضًما وخضًشا بلى ؤن ْو الٗضًض مً الٟماؾٟت واللٍٛى

٠ ؤؾاؾا في ه٣ل اإلاٗلىمت الى  انٟت للٗالم، مغظئحن اإلاٗاوي اللٛت لِؿذ ؾىي مجغص هٓام مً الغمىػ جْى

ت، وفي اإلا٣ابل ٧اهذ َىا٥ مداوالث مىظ ال٣ضًم حؿخمُذ في الخ٣لُل مً ؤَمُت  ألازغي بلى مغاجب َامكُت زاهٍى

ُٟت ونُٟت جمشُلُت للٗالم، وفي َظا ؤلاَاع  َظا الخىظه، ومداولت ببغاػ مدضوصًت الجمل وألا٢ىا٫ التي لها ْو

ت الدجاط، بَاع ًم تجىضعط هٍٓغ مامُت ؤو ٚحر ؤلازباٍع  La sèmantique(٨ً ؤن وؿمُت بالضاللُاث ٚحر ؤلٖا

informationnelle امكُا باليؿبت للمٗاوي ألازغي ا َو   ).2()، التي حٗض اإلاٗجى ؤلازباعي زاهٍى

ىا ًجب ؤن هىّىٍ ؤن البماُٚحن الٗغب ال٣ضماء بخ٣ؿُمهم اللٟٔ اإلاُٟض بلى زبر وبوكاء، ٧اهىا ٌؿبدىن في ٞل ٪ َو

ُت  ت اإلاٗٞغ َظا الخُاع، بل ٧اهىا ّعواصا له، ٣ٞض" جىنلىا بلى وي٘ مٗاًحر ٖلمُت مخٟاوجت الض٢ت، مسخلٟت في الهٍى

للخمُحز بحن الخبر وؤلاوكاء، وؤن آزغ ما اؾخ٣غث ٖلُه البماٚت الٗغبُت في مغاخل هطجها، َى الخهىع الظي ًمحز 

ً زهىنا بحن ألاؾلىبحن بمُٗاع" ال٣هض" ومُٗاع "بًجاص ال يؿبت الخاعظُت"؛ و٢ض جمسٌ ًٖ َظًً اإلاُٗاٍع

   ).1(حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ ل٩ل مً الخبر وؤلاوكاء، وؤن ألاو٫ مً َظًً مُٗاع جضاولي، والشاوي مجهما مُٗاع مى٣ُي"

ت ألوؾخحن وؾحر٫، ومً ٢بلهم البماُٚىن الٗغب ما٫ اللٍٛى ت ألٖا ت الدجاط لض٨ًغو ومً و٢بلها هٍٓغ (في  ٞىٍٓغ

٣هم ب حن الخبر وؤلاوكاء) حك٩ل جُاعا جضاولُا ٌٗاعى جُاع الضاللت اإلاى٣ُُت ال٣اثم ٖلى جهىع زُي جخابعي جٍٟغ

جغاجبي للٗما٢ت بحن التر٦ُب والضاللت والخضاو٫ " ٞضعاؾت اللٛت ؾىاء ؤ٧اهذ َبُُٗت ؤم انُىاُٖت، جغج٨ؼ خؿب 
                                                           

 .ٜٓم، صٕٚٓٓ، األزتدقة للنشر،ٔأبو بكر العزاوي: اخلطاب واحلوار، ط      ٔ
 .ٗٔقنظر: أبو بكر العزّاوي: اللغة واحلجاج، ص      ٕ
 .ٔٚ-ٓٚم، ص ٕٙٓٓ، ادلغرب، نجاح، مطبعة الٔعٌت احلجاجي، التحاجج طبيعتو ورلالو ووظائفو، طقنظر: أبو بكر العزاوي: احلجاج وادل      ٖ
 .ٙٛم، صٕ٘ٓٓمسعود صحراوي: التداولية عند العرب، دراسة تداولية لظاىرة " األفعال الكالمية" يف الًتاث اللساين العريب، دار الطليعة لبنان،       ٗ
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تها"، َظا الخهىع ٖلى مغاخل زمار: ٌٗجى التر٦ُب في ؤولها ب٣ىاٖض الخىلُ ت لخدضًض "هدٍى ٠ بحن اإلا٩ىهاث اللٍٛى

وحٗجى الضاللت بالٗما٢ت بحن الٗماماث ومغاظٗها، والخ٨م ٖلى الجملت بالهض١ ؤو ال٨ظب، اهُما٢ا مً يبِ 

ٗجى الخضاو٫ ؤزحرا باؾخٗما٫ الجمل في الخساَب للبدض في مضي مىاؾبتها  مضي اؾدُٟائها لكغوٍ الهض١، َو

؟ وما الخإزحر الظي للم٣ام، ؤو زغوظها ًٖ اإلا ، وجدضًض الٗمل ال٣ىلي َل ججحز ْغوٝ الخساَب بهجاٍػ ىيٕى

بطن َىا٥ نىٟان مً الخُاب اللٛىي حهضٝ ؤخضَما بلى ه٣ل  )؛0(ٌؿعى بلُه اإلاخ٩لم مً زما٫ طل٪ ال٣ى٫"

ضزل ُٞه ألا  اصة ؤو ه٣هان بضءا باألخضار الخ٣حرة بلى ألاخضار الجلُلت، ٍو زباع الُىمُت اإلاٗلىمت ٦ما هي صون ٍػ

ُت،  كتٍر ُٞه الهض١ واإلاىيٖى اث الٗلمُت، خُض ًلٗب ٞحها اإلاغؾل صوع الصخٟي ؤو الغاوي، َو والىٍٓغ

 م٨خُٟا في طل٪ بى٣ل اإلاٗلىمت الخبر بلى اإلاخل٣ي لخٟهم وحٗلم ٣ِٞ. 

زم نض٢ها الظي  ؤما زاهحهما ُٞخجاوػ به ناخبه الٟهم بلى ٚاًت ؤبٗض ؤال وهي ب٢ىإ اإلاخل٣ي بمدخىي زُابه، ومً

ًان اإلابضؤ ال٣اثل: بن  ٚالبا ما ًترظم بلى ؾلى٧اث ٖملُت بالٟٗل، ؤو ال٠٨، والتر٥. بجهما (ص٨ًغو وؤوؿ٩ىمبر) ًٞغ

ىا ؤن" اللٛت حجاظُت في  ِّ اللؿان ٌؿخسضم للخىانل باإلاٗجى ال٤ًُ للٗباعة، ؤي لى٣ل اإلاٗلىمت ؤو الخبر. ل٣ض ب

وحٗبحرا، ول٨جها جدخىي في هٟؿها، وبهٝغ الىٓغ ًٖ اؾخٗمالها في الؿُا١  طاتها ؤي ؤجها ال جدمل ٣ِٞ مٗلىماث

اث بطن جخًمً ٢ًُت حجاظُت لِؿذ مًاٞت ؤو صزُلت، ول٨جها  ).3(ٖلى ٖىانغ حجاظُت بدخت " ٞاإلالْٟى

ا مً بحن ؤوكُت ؤزغي،  لُه ٞالدجاط لم ٌٗض وكاَا لؿاهُا زاهٍى ٧امىت في اللٛت بىنٟها ٖماصا ل٩ل صاللت، ٖو

ل الخُاب وم٘ الٗىامل الخضاولُت الخاعظُت حكخض الٓاَغة وجخ٣ىي. "  )؛2(ول٨ىه ؤؾاؽ اإلاٗجى ُٖىه، وؤؾاؽ جإٍو

هه وؾحروعجه" ٞاللٛت  ).1(ٞالدجج ال جيبجي في ٞغاٙ وال جهاٙ في مجا٫ مٗؼو٫، ؤو ؾُا١ مىٟهل ًٖ قغوٍ ج٩ىُّ

اتها، ٞهي ٖىض ؤوػوالض ص٨ًغ  ت، جدمل بٗضا حجاظُا في ظمُ٘ مؿخٍى و وؾُلت للسجا٫ بحن الظواث البكٍغ

ا بهٝغ الىٓغ ًٖ اؾخٗماالتها املخخلٟت َغ  ).2(والدجاط ظَى

ت الدجاج في اللغت -2 ت ص٨ًغو وػمُله الدجاظُت  :الخىحُه حىهش هٍٍش ججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤَم مٟهىم في هٍٓغ

ى الخىظُه ( ه٣ى٫ لصخو ما: بن َظا ؛ بط خهغا ُٞه ٚاًت الدجاط ووُْٟخه، ٞدُىما )L'orientationَو

اعجه، ٞىدً  ض بزباٍع بظل٪ ب٣ضع ما هضٍٖى بلى ٍػ غ ُٞه ظمُ٘ وؾاثل الغاخت، ٞىدً ال هٍغ ذ، وجخٞى الٟىض١ مٍغ

ظهضها ؤهٟؿىا في جىظحهه بلى اؾخيخاط ؤن ب٢امخه  بهظا الٟىض١ ؾ٩ُىن لها ألازغ ؤلاًجابي ٖلُه، ومً زم ٞهي صٖىة 

ت ُٟت الدجاظُت لئل٢امت بهظا الٟىض١، ٞاإلزباٍع ت باليؿبت للْى   ).3(بطن زاهٍى

هي التي حؿمذ باجبإ ملّٟى مٗحن إلالّٟى آزغ،  )Orientations argumentativesالخىظحهاث الدجاظُت (

ا مً الىخاثج، التي  ٢ض ج٩ىن مهغخا بها،  اث ؤزغي، ؤي ؤجها جغظ٘ هدُجت مُٗىت صون ٚحَر وجمى٘ مخابٗخه بملْٟى

و ٢ل بجها التي جخد٨م في بيُت مى٤ُ اللٛت بىاء وؾحروعة، وهدُجت؛ ؤي مً زمالها جخدضص ؤو مخًمىت في ال٣ى٫، ؤ

ٚاًاث الخُاب الدجاجي التي ٌؿعى لٟغيها ٖلى املخاَب؛ ومً َظا اإلاىُل٤ جخٗاْم ؾلُت الخُاب الدجاجي 

                                                           
 .ٖٖ٘جاج يف اللغة، أىم نظرايت احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،  كلية اآلداب منوبة تونس، صشكري ادلبخوت: نظرقة احل     ٔ
رقق البحث كورنيليافون راد صكوحي: احلجاج يف ادلقام ادلدرسي مالحظات حول تعليم احلجاج يف ادلرحلة الثانية يف التعليم األساسي،  حتت إشراف: ف    ٕ

 .ٕٖم، ص ٕٔٓٓأفرقل،  ٘ٔحلجاج برائسة زتادى صمود، كلية اآلداب، منوبة، تونس، يف البالغة وا
 .ٜٚٔقنظر: صابر احلباشة: تلوقن اخلطاب فصول سلتارة من اللسانيات والعلوم الداللية وادلعرفية والتداولية واحلجاج، ص     ٖ
 .ٜٜم.صٜٕٓٓ، الدار العربية للعلوم انشرون، بَتوت، لبنان، عام ٔ،طعمارة انصر: الفلسفة والبالغة، مقاربة حجاجية  للخطاب الفلسفي     ٗ
 .ٖٛص  ،ٔم،جٕٔٓٓعبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أىم خصائصو األسلوبية، جامعة منوبة، تونس، كلية منوبة، عام      ٘
 .ٖٕٔم، ص ٖٕٓٓمنشورات االختالف، اجلزائر، ،  ٔعمر بلخَت: حتليل اخلطاب ادلسرحي يف ضوء النظرقة التداولية،ط    ٙ
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و ظملت ). 0(بؿضٍ ٧ل الُغ١ ؤمام ؤي حجاط مًاص؛ مً قإهه ؤن ًبُل طل٪ الخىظُه الدجاجي ؤو ؤن ًًٟٗه

تهما ج٣ىم ٖلى زمازت ؤؾـ وهي: ُٟت ألاؾاؾُت للٛت هي الدجاط ال٣ى٫ ؤن هٍٓغ اإلا٩ىن الدجاجي في اإلاٗجى ؛ الْى

 ).3(ٖضم الٟهل بحن الضاللُاث والخضاولُاث؛ ؤؾاسخي، واإلا٩ىن ؤلازباعي زاهىي 

٢ٝى ٖلى هماطط م٣خًبت مغاٖاة لدجم البدض آزغث الى   :همارج جىبُلُت مّاـشة مً الىثر واللشآن و الؽّش .1

 ٖلى الىدى الخالي:

ُٟتي الدجاط والخىظُه) ًدضزان بٟٗل جخاب٘ وجغابِ ألا٢ىا٫ في  1-0  الىثر: بِىا آهٟا ؤن ٞٗلي الدجاط والخىظُه(ْو

لى  ظٍ الىخاثج بًٗها ْاَغ وبًٗها مؿختر، ٖو ؾلؿلت ٦مامُت، ٩ًىن بًٗها حججا، وبًٗها آلازغ هخاثج، َو

اَب اؾخيخاظه
َ
ت ٞدؿباملخ ت، بل اٖخماصا ٖلى بيُتها اللٍٛى ، و٢ض )2(ا ال مً مًامحن َظٍ ألا٢ىا٫ ؤلازباٍع

 يغب الباخشان ظملت مً ألامشلت مجها ٢ىلىا:

ت بما ؤن ال٣ُـ ظمُل". -  "لىسغط بلى الجَز

ت". -  ؤو "ال٣ُـ ظمُل ٞلىسغط للجَز

ى الدجت. ٩ً0ىن ١ -  َى ال٣ُـ ظمُل، َو

٩ىن ١ - ى الى 3ٍو ت، َو  دُجت. ٞلىسغط للجَز

ان ؾهىلت الىنى٫ بلحها، ومشا٫ طل٪ الخىاع الخالي:  و٢ض ج٩ىن الىدُجت، يمىُت ل٨جهما ٌكتَر

ِ الؿِىماجي؟ - ب في مغا٣ٞتي ليكاَض َظا الكٍغ  َل جٚغ

 ل٣ض قاَضجه. -

ض اإلاغا٣ٞت إلاكاَضة الكٍغِ  ).1(٣ٞىلىا: ل٣ض قاَضجه حجت مىنلت بلى هدُجت مٟاصٍ ؤهه ال ًٍغ

م٨ً ؤن هإزظ ؤمشلت   ؤزغي مشل:ٍو

 الؿماء ناُٞت. -

 البرص ٢اعؽ. -

 الجى ظمُل. -

ض ؤن ًسبر الؿام٘ بصخيء ًجهله، الق٪ ؤن  ٞٗىضما ًخلٟٔ مخ٩لم بالجملت ألاولى مشما (الؿماء ناُٞت)، ٞهل ًٍغ

وفي مشل َظٍ الخا٫ ٣ًٟض ال٣ى٫ َبُٗخه  -بال بطا ٧ان ؤٖمى-الؿام٘ ًغي مشل اإلاخ٩لم ؤن الؿماء ناُٞت 

ت، وبٗبا ت، وبن ْل مدخٟٓا بمدخىاٍ ال٣ًىي ؤلازباعي، ل٨ىه ًتزخل٤ بلى صعظت ؤلازباٍع ُٟخه ؤلازباٍع عة ؤص١ ْو

ى الظي ًىظهىا الؾخيخاط اإلاخىالُاث الخالُت: ت َامكُت، ُمِٟسخا املجا٫ للم٩ىن الضاللي الدجاجي، َو  زاهٍى

ت. -  الؿماء ناُٞت لىسغط بلى الجَز

 الؿماء ناُٞت لىخجى٫ ٢لُما. -

 َئ، و ٨َظا.  لىظَب بلى الكا -

                                                           
 .ٕٗم. صٕٛٓٓسامية الدرقدي: احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاىلية إىل القرن الثاين وبنيتو األسلوبية، جدار للكتاب العادلي، إربد، :قنظر    ٔ
 .ٖ٘م، صٕٙٓٓط، -ء، ادلغرب، داحلجاج يف درس الفلسفة: مليكة غبار وآخرون، أفرققيا الشرق، الدار البيضا    ٕ
 .ٖٕ، صٔ، جسامية الدرقدي: احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاىلية إىل القرن الثاين وبنيتو األسلوبية :قنظر    ٖ
 .ٖٚ-ٖٙ، صٔعبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أىم خصائصو األسلوبية، ج قنظر:    ٗ
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ت زل٠ اإلا٩ىن الضاللي الدجاجي؛ وما ٧ان لها ؤن جٓهغ لىالٍ، ٞهى الظي ًخد٨م في  ٨ظا ج٨كٟذ الىدُجت اإلاخىاٍع َو

ً   ).0(٢ىاهحن اقخٛا٫ ألا٢ىا٫ صازل الخُاب، وما ٢ُل ًٖ َظا اإلاشا٫ ٣ًا٫ ًٖ اإلاشالحن آلازٍغ

لى، وهي ٢ىله حٗالى:: لجرج٤ بلى مشا٫ ٢غآوي، ولخ٨ً آًاث مُل٘ ؾاللشآن  1-3 الَِّذي ؛ َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى﴿ىعة ألٖا
َر فـََهَدى؛ َخَلَق َفَسوَّى ض هللا ٖؼ وظل ؤن ٣ًى٘ بها   ).3(﴾َفَجَعَلُو ُغثَاًء َأْحَوى؛ َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعى؛ َوالَِّذي َقدَّ ًٍغ

٣خطخي َظا الا  ضٞهم للٗمل بها، ٍو اَبحن(ٖباصٍ) ٍو
َ
ؾخضال٫ ختى ٩ًىن م٣ىٗا وللٗمل صاٞٗا، بًغاص الدجج املخ

ِإالَّ َما َشاء اَّللَُّ ِإنَُّو قـَْعَلُم اجْلَْهَر َوَما ؛ َسنـُْقرُِؤَك َفال تَنَسى﴿ال٣ىلُت اإلاًُٟت بلحها؛ ٩ٞاهذ آلاًاث ألاعب٘ اإلاىالُت: 
ُرَك لِْلُيْسَرى؛ خَيَْفى ٞهظٍ الدجج وحجج ؤزغي مبشىزت في الؿىعة، ًم٨ً . ﴾َفَذكِّْر ِإن نَـَّفَعِت الذِّْكَرى؛ َونـَُيسِّ

اؾخيباَها ٖىض الخض٤ُ٢؛ ٧لها جسضم هدُجت واخضة، وهي حؿبُده ؾبداهه وحٗالى، ولِـ الدؿبُذ ؾىي ججزحهه 

٪، وبٞغاصٍ بالٗباصة، ٞمً زما٫ اإلا٣ُ٘ ألاو٫ مً الؿىعة ه٨دك٠ جل٪ الكب٨ت الدجاظُت ال٣اثمت  ًٖ الكٍغ

م٨ً نُاٚت ٖما٢اث َظٍ بحن الىدُجت وزمار ح ٣ىحها، ٍو جج جلتها، ٧لها حؿحر في اججاٍ واخض ًسضم الىدُجت ٍو

ؾبذ اؾم عب٪  الكب٨ت بإؾالُب ؤزغي، جخبرط مً زمالها الغوابِ الدجاظُت، وبهىع مسخلٟت ٖلى الىدى الخالي:

لى ألهه َى الظي زل٤ ٞؿىي، و٢ضع ٞهضي... ؛ ٞهضي...بطن ٞؿبدهل٤ ٞؿّىي، و٢ضع بما ؤن عب٪ َى الظي ز؛ ألٖا

 . )2(بن عب٪ زل٤ ٞؿىي، و ٢ضع ٞهضي، ٞؿبده

ت، : الؽّش 1-2 ُٟت الكٗغ الدجاظُت اٖخماصا ٖلى حجج جخجاوػ مٟهىم الدجاط و٢ًاًاٍ الىٍٓغ ًم٨ً الخضلُل لْى

ش ألاصب، ؾٝى حرة في ٦خب الكٗغ، وجاٍع هىعص  بجها الدجج الىا٢ُٗت، بجها آزاٍع وؤٞٗاله في اإلاخل٣ي، وهي ٦شحرة ٞو

٢ا٫ الجاخٔ: "ومً ٢ضع الكٗغ ومى٢ٗه في الىٟ٘ والًغ ؤن لُلى بيذ الىًغ بً خاعر بً ٧ِلضة إلاا  بًٗا مجها:

ا بٗض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖغيذ للىبي  ى ًُٝى بالبِذ، واؾخى٢ٟخه وظظبذ عصاءٍ ختى اه٨ك٠ ِمى٨به، وؤوكضجه قَٗغ َو

ا َظا ما ٢خلخه".- ملسو هيلع هللا ىلص -م٣خل ؤبحها، ٢ا٫ عؾى٫ هللا   والكٗغ َى: : "لى ٦ىذ ؾمٗذ قَٗغ

ِجُبــٍت              
َ
ُء ه ًْ َذ ِي

ْ
ه
َ
ا ؤ ََ ُمَدَمٌض 

َ
ِغ١ُ    ؤ ْٗ ْدٌل ُم

َ
ـْدُل ٞ

َ
ْىِمَها والٟ

َ
 ِفي ٢

َذ وعّبما             
ْ
٥َ لى َمَىي اَن َيغَّ

َ
ْخِىــــ٤ُ   َما ٧

ُ
ُٔ امل ِٛ

َ
ى اإلا ًَّ الٟتى َو  َم

     ٞالىَّ         
 
َغاَبت

َ
َذ ٢

ْ
َغ٦
َ
َغُب َما ج

ْ
٢
َ
ُغ ؤ َخـــ٤ُ  ًْ ْٗ ٌُ ْخ٤ٌ  ِٖ ُهم بن ٧ان 

َخ٣ُّ
َ
 )1(وؤ

ا وهجغ  ت؛ ٞهجَغ م٘ ؤن جلض له ٚماما، ٞىلضث له ظاٍع ُه، َو ت مً َع غاب ظاٍع و٢ا٫ ؤًًا: "جؼوط قُش مً ألٖا

٢ِو بُ  غَّ
ُ
َتَها مىه، وهي ج٣ى٫:مجزلها، وناع ًإوي بلى ٚحر بُتها، ٞمغ بِسبائها بٗض َخْى٫ٍ، وبطا هي ج َُّ

َ
 ي

ـــا    
َ
 ال ًإجِىــــ

َ
ُل في البِِذ الظي ًلَُىا  ما ألبي خمؼة

َّ
ٓ ًَ 

 جاهلِل ما طا٥َ بإًضًَىا  ًٚباَن ؤن ال هلَض البىَِىا    

َُىا ُِ
ْٖ  ما ؤُ

ُ
 وبهما هإزظ

                                                           
 .ٗٚحلجاج وادلعٌت احلجاجي، صأبو بكر العزاوي: ا     ٔ
 .٘-ٔسورة األعلى، اآلايت      ٕ
 .ٜٔ-ٛٔم، صٕٚٓٓ، األزتدقة للنشر، الدار البيضاء،ٔقنظر: أبو بكر العزاوي : اخلطاب واحلجاج، ط    ٖ
 .ٗٗ - ٖٗ، ص ٗم،جٜٜٛٔ، حتقيق وشرح: دمحم ىارون، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ٚاجلاحظ : البيان والتبيُت،ط    ٗ
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 َُّ
َ
ل ُبي ما خًغا ختى ولج ٖلحهما الِخباء، و٢بَّ ، و٢ا٫: ْلمخ٨ما وعب ٞلّما ؾم٘ ألابُاث؛ مغَّ الكُش هدَى

َ
َتها

ٞمٟاص الخبر ألاو٫ ؤن الىًغ بً خاعر و٢٘ في ؤؾغ اإلاؿلمحن ٖام ٞخذ م٨ت،  و٧ان مً ؤقّض الىاؽ  .)0(ال٨ٗبت"

ت مً الكٗغاء واإلاٛىُاث، و٧ان  ٢ض ؤوصخى الٟاجدحن ب٣خلهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖضاوة هلل ولغؾىله وللمامىحن، َى ومجمٖى

 
َّ
ل َٗ م ُم ى ًُٝى  –ملسو هيلع هللا ىلص  -٣ِحن بإؾخاع ال٨ٗبت، ٞلما جيء به ؤمغ وبن وظضَو ب٣خله؛ ٞجاءث ابيخه لُلى ٞاٖتريخه َو

 لخالها، وجإزغ لضعظت ؤهه لى ؾم٘ َظا الكٗغ ٢بل جىُٟظ الخ٨م لٟٗا ٖىه.
َغ١َّ
َ
 بال٨ٗبت، وؤوكضجه جل٪ ألابُاث، ٞ

ُٟت الدجاظُت وب٣ّىة، وبُله ؤما الخبر الشاوي ٣ٞض ؤوعصٍ الجاخٔ ب٩ل ممابؿاجه ا لخضاولُت ختى جبرػ ُٞه الْى

ت مً ٢ىمه عاظُا ؤن ًغػ١ مجها بىلض ط٦غ ٩ًىن ٣ٖبا له مً بٗضٍ، ٞلم جخد٤٣ ألامىُت،  قُش ؤٖغابي جؼوط ظاٍع

ت،  خل٣ى ٢ضعا جل٪ ألابُاث الكٍٗغ وعػ١ بيُت ًٞٛب وهجغ بِذ الؼوظُت، وبٗض ؾىت ٧املت ًمغ بجىاع زبائها ٍو

خظاع لهما.ٞإزغث  ت مً ألاٞٗا٫، وهي صزى٫ الِخباء، وج٣بُل البيذ، والٖا  ُٞه وصٞٗخه بلى اعج٩اب مجمٖى

لى َظا اإلاىىا٫ جخىاجغ ألازباع في اإلاهاصع الٗغبُت ٧اقٟت ؾلُت الكٗغ  ووُْٟخه الدجاظُت، التي ٧اهذ خ٨غا  ٖو

لماء ال٨مام "ومبرػة ٢ضعجه العجُب ت ٖلى حُٛحر الىا٢٘ وجىظُه اإلاخل٣ي هدى ٖلى الخُابت، وم٣االث الٟماؾٟت، ٖو

 . )3(ٚاًت عؾمها الكاٖغ بالهىعة واللٛت وؤلا٣ًإ"

ت غشبُت حذًثت؛ ٌهشث ِلى ًذ ألالعني الفشوس ي "ؤوصوالذ دًىشو" في الشبْ خاجمت البحث -5 : الدجاج في اللغت هٍٍش

ت الّشبُت ً، وكذ وفذث ِلى حلل الذساظاث اللغٍى الخذًثت ِبر الخخلمز والترحمت،  ألاخحر مً اللشن الّؽٍش

ؤبه لها، ولىً مْ مىلْ اللشن الخادي  ًُ وواهذ البذاًاث محدؽمت ممثلت في ملاالث مخفشكت هىا وهىان ال 

ح  ت وحاّدة؛ منها اإلالاالث الّلمُت، وألاواٍس هشث دساظاث مخىِى ً حِمَي البحث في هزا املجاٌ، ٌو والّؽٍش

ت  وجىٍش لها في الذسط الّشبي. ألاوادًمُت، والىخب؛ جبؽش بالىٍٍش

 :مىخبت البدث -3

م بغواًت خٟو ًٖ هاٞ٘. .0  ال٣غآن ال٨ٍغ

بى٫: ال٣امىؽ اإلاىؾىعي للخضاولُت، جغظمت: ٖؼ الضًً املجضوب وآزغون، مغاظٗت: زالض  -ظا٥ مىقماع .3 آن ٍع

جي للترظمت، جىوـ، 3مُماص، ٍ  .0م، ط3101، صاع ؾِىاجغا، اإلاغ٦ؼ الَى

ت  .2  م.3112، صاع الش٣اٞت، اإلاٛغب، 0، ٍجاظُت مً زما٫ الضعاؾاث البماُٚتالددمحم َغوؽ: الىٍٓغ

 م.3113، الٗمضة في الُب٘، الضاع البًُاء، 0ؤبى ب٨غ الّٗؼاوي: اللٛت والدجاط، ٍ .1

ت الخضاولُت: عجِبت دمحمة بىلضواوي، مجلت م٣اعباث، صوعٍت مد٨مت تهخم  .2 آلُاث الدجاط والخىانل في يىء الىٍٓغ

 م.3102مي، الٗضص الشاوي ٖكغ، ٞاؽ، اإلاٛغب ،املجلض الؿاصؽ بالبدض الٗل

ؤبى ب٨غ الٗؼاوي: الدجاط واإلاٗجى الدجاجي، م٣ا٫ يمً ٦خاب: الخداجج َبُٗخه ومجاله ووْاثٟه، جيؿ٤ُ:  .3

 م.3113، مُبٗت الىجاح الخضًضة، الضاع البًُاء ، اإلاٛغب، 0خمى الى٣اعي، ٍ

عاؾت جضاولُت لٓاَغة " ألاٞٗا٫ ال٨مامُت" في الترار اللؿاوي الٗغبي، مؿٗىص صخغاوي: الخضاولُت ٖىض الٗغب، ص .4

 م.3112، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بحروث، لبىان، 0ٍ

                                                           
 .ٕٚ، ص  ٗأبو عثمان عمر بن ْتر اجلاحظ: البيان والتبيُت ،ج     ٔ
 .ٗٚسامية الدرقدي: احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاىلية إىل القرن الثاين للهجرة، بنيتو وأساليبو ،     ٕ
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اث الدجاط في الخ٣الُض الٛغبُت مً  .5 ت الدجاط في اللٛت، م٣ا٫ يمً ٦خاب: ؤَم هٍٓغ ق٨غي اإلابسىث: هٍٓغ

 ، ٧لُت آلاصاب مىىبت جىوـ.ؤعؾُى بلى الُىم،  بقغاٝ: خماصي نمىص

ُت والخضاولُت والدجاط،  .6 ً الخُاب ٞهى٫ مسخاعة مً اللؿاهُاث والٗلىم الضاللُت واإلاٗٞغ نابغ الخباقت: جلٍى

 م.3114، الضاع اإلاخىؾُُت لليكغ جىوـ، 0ٍ

في ٧ىعهُلُاٞىن عاص ن٩ىحي: الدجاط في اإلا٣ام اإلاضعسخي مماخٓاث خى٫ حٗلُم الدجاط في اإلاغخلت الشاهُت  .01

٤ البدض بغثاؾت خماصي نمىص، ٧لُت آلاصاب،  جىوـ،   م.3110الخٗلُم ألاؾاسخي،  جدذ بقغاٝ: ٍٞغ

، ميكىعاث الازخماٝ، الجؼاثغ 0ٖماعة هانغ: الٟلؿٟت والبماٚت، م٣اعبت حجاظُت  للخُاب الٟلؿٟي،ٍ .00

 م.3116الٗانمت، الجؼاثغ، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، بحروث، لبىان، ٖام 

م مً زما٫ ؤَم زهاثهه ألاؾلىبُت، جىوـ، ٖبض هللا .03  .0م،ط3110 نىلت: الدجاط في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت الخضاولُت،ٍ .02  م.3112، الجؼاثغ، 0ٖمغ بلخحر: جدلُل الخُاب اإلاؿغحي في يىء الىٍٓغ

ضي: الدجاط في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم مً الجاَلُت بلى ال٣غن الشاوي وبىِخه ألاؾلىبُت، ٖالم  .01 ؾامُت الضٍع

 .0م.ط٨3115خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ظضاع لل٨خاب الٗالمي، بعبض، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، ٖام ال

٣ُا الكغ١، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، ص .02  م.3113ٍ، -الدجاط في صعؽ الٟلؿٟت: مل٨ُت ٚباع وآزغون، ؤٍٞغ

ضي: الدجاط في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم مً الجاَلُت  .03 ضي: ؾامُت الضٍع بلى ال٣غن الشاوي وبىِخه ؾامُت الضٍع

 .0م.ط3115، ٖام 0ٍألاؾلىبُت، ٖالم ال٨خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ظضاع لل٨خاب الٗالمي،  ألاعصن، 

، جد٤ُ٣ وقغح: دمحم َاعون، م٨خبت الخاهجي للُباٖت 4ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ الجاخٔ : البُان والخبُحن،ٍ .04

 1م،ط0665واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، 

 م.3114، ألاخمضًت لليكغ، الضاع البًُاء،0غ الٗؼاوي : الخُاب والدجاط، ٍؤبى ب٨ .05

ْوَػِوي (ث  .06 ٌ)، ج٣ضًم: ٖبض الغخمً اإلاهُاوي، 153قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘: ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض الؼَّ

ت ، بحروث لبىان، 3ٍ     . م3111، صاع اإلاٗٞغ




