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  :الملخص

شاركوا في حرب طروادة، وبالرغم ن ُیعد أخیلیوس من أعظم المحاربین الذی

في أن یقنع جمهور هومیروس أنه نجح ف، لغة الخطیب المفّوه لم تكن لغته من أن

خطابه  كانفي صراع أخیلیوس مع أجاممنون من أجل السیطرة، لكن . بأقواله وأفعاله

ثهما على حد السواء بال جدوى، حدی ماما كما خطاب أجاممنون، حیث كانمتهورا ت

تصف أجاممنون بأنه  األولى كلمات أخیلیوسف ا متسرعا دون تفكیر،حدیث فقد كان

اإللیاذة الكتاب ( ”φιλοκτεανώτατε πάντων“"األكثر طمعا بین كل الرجال"

  ).١٢٢األول 

الخطاب "التعریف بماهیة  -من خالل هذه الورقة البحثیة- یحاول الباحث 

؟ وهل یمكن من خالل هذه الِحجاجي، وما المقصود بمؤشرات الخطاب "الِحجاجي
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ة الكشف عن أسلوبیة الشاعر هومیروس التي وظفها إلقناع الِحجاجیالمؤشرات 

  جمهوره بالمواقف التي یتخذها أبطاله في اإللیاذة؟ 

ة، الِحجاجیالمؤشرات  ،الِحجاجيتحلیل الخطاب، الخطاب  :الكلمات المفتاحیة 

أخیلیوس، لغة اإلقناع، اللغة الیونانیة القدیمة، اإللیاذة، هومیروس، أجاممنون، 

  .كالخاس، نیستور

Abstract 

The Linguistic Indicators of Argumentative Discourse in the Iliad:  

(The Assembly of the Greek Army, Il.,1.5٣-30٥ as a Sample) 

 Achilles is acknowledged to be the greatest warrior at Troy, but 

his language certainly not the ―brilliant orator he far more 

often succeeds in persuading Homer’s audience that he is what 

he says he is and means what he says. Achilles seems to be an 

effective speaker, and his speech is memorable, but he 

nevertheless fails to convince his fellow warriors. Achilles and 

Agamemnon are vying for control and the latter’s insecurity and 

the former’s impetuosity make their speeches equally 

unproductive. Achilles’ speech is notable for its rashness, just as 

Agamemnon’s speech and actions are thoughtlessly precipitous. 

The first words of Achilles to Agamemnon address the king as 

―most greedy of all men (φιλοκτεανώτατε πάντων, 1.122). 

The researcher tries, through this paper, to define what is 

the "Argumentative Discourse"? And what are the Indicators of 

Argumentative Discourse? And is it possible through the 

Argumentative indicators to reveal the stylistics of the poet 



Homer that he used to convince his audience of the positions 

taken his heroes in the Iliad?

Keywords: Discourse Analysis, Argumentative Discourse, 

Language of Persuasion, Ancient Greek, Language of Conflict, 

Achilles, Iliad, Homer, Agamemnon, Calchas, Nestor.

ا تمثل الینبوع نهإأقدم نص أدبي مكتمل في األدب الیوناني القدیم، بل 

الشعر والتاریخ منه معظم الفنون الیونانیة القدیمة، مثل 

كانت الرسالة التي وقد . ء اإللیاذة إلى األدب الروماني

ل، لذا كان األدب عمال العق

  .لعقول بلغة متقنة قادرة على تبلیغ الرسالة وٕاقناع اآلخر

كان إبلیس هو أول من أقنع 

إذا فقد اإلقناع نشأ ف نشأ النزاع أیضا مبكرا بین ابني ادم؛

الوفاق، ولن یحدث الوفاق  

  

إقناع
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  المقدمة

أقدم نص أدبي مكتمل في األدب الیوناني القدیم، بل  ُتعد اإللیاذة

منه معظم الفنون الیونانیة القدیمة، مثل  األساسي الذي نهلت

ء اإللیاذة إلى األدب الرومانيامتدت أصدا الخ، كما..والفلسفة

عمال العقا األدب الیوناني رسالة فكریة تدعو إلى التفكیر وإ 

لعقول بلغة متقنة قادرة على تبلیغ الرسالة وٕاقناع اآلخرا ني یخاطب

كان إبلیس هو أول من أقنع  إذفن اإلقناع مبكرا مع نشأة اإلنسان؛  نشأ هذا وقد

نشأ النزاع أیضا مبكرا بین ابني ادم؛ كما دم باألكل من الشجرة،

 علىالمتحاورین  عجزكما أن كل نزاع ینشأ عن ! 

  .الحوار اإال إذا أقتنع طرف

نزاعخطاب
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المقدمة.١

ُتعد اإللیاذة

األساسي الذي نهلت

والفلسفة

ا األدب الیوناني رسالة فكریة تدعو إلى التفكیر وإ یحمله

ني یخاطبالیونا

هذا وقد

دم باألكل من الشجرة،آ

! النزاع

إال إذا أقتنع طرف

خطاب
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 :Discourse Analysisتحلیل الخطاب  - ١

 Linguisticالجمعیة اللغویة األمریكیة "طبقا لتعریف - ف تحلیل الخطاب عرّ یُ 

Society of America" - " فیما وراء الجملة "بأنه تحلیل اللغة'Beyond the 

Sentence'" في علم الكثیرة أنواع التحلیل  یتباین معوهذا . أو تجاوز حدود الجملة

كدراسة : ، التي تكون متصلة بالقواعد النحویةModern Linguistics اللغة الحدیث

 Phonetics and علم الصوتیات واألصوات(الوحدات الصغرى للغة مثل األصوات 

Phonology( أجزاء الكلمة ،) علم الصرفMorphology( المعنى ،) علم الداللة

Semantics( وترتیب الكلمات في الجملة ،) علم النحوSyntax .( یدرس محللو و

  ١." امعأجزاء أكبر من اللغة كما لو أنها تتدفق  Discourse Analystsالخطاب 

الكتابة  أو Details of Speechتفاصیل الكالم  إلىویستند تحلیل الخطاب  

والتي لها صلة بالِحجج  Contextالتي یمكن القول بأنها ذات صلة بالسیاق 

Arguments یدرس تحلیل الخطاب كیفیة كما  ٢.الذي یحاول التحلیل القیام به

رسائل إلى المتلقین ینشئ المتحدثون والكتاب كیف اللغة للتواصل، و استخدام البشر 

ذلك الكتشاف  یتفحص المستمعون والقراءوكیف  ؟ ولماذا یحدث ذلك؟)الجمهور(

 ٣كما یساعد تحلیل الخطاب في إقامة روابط حاسمة بین الدافع االجتماعي ؟المعنى

Social Motivation ٤االتصال، وٕاستراتیجیة Communication Strategy ،

عدد من  معتحلیل الخطاب  لتقيیو . Linguistic Choice ٥االختیار اللغويو 

 علم اللغةعلم اللغة االجتماعي، علم اللغة النفسي، و  :مثل التخصصات األخرى

  ٦.الفلسفي
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  Argumentative Discourse الِحجاجيالخطاب  - ٢

من حاج ُیحاج أي تقدیم الِحجج  Argumentationمصطلح الِحجاج یشتق 

ویمكن تعریف الِحجاج  ٧".اإلقناع نف”اآلخر  فيوالبراهین التي تؤید الكالم أي التأثیر 

وهو ال یقوم  ،توجیه خطاب إلى متلق ما ألجل تعدیل رأیه أو سلوكه أو هما معابأنه 

بأنه  الِحجاجيلذا یمكن تعریف الخطاب . الطبیعیة إال بالكالم المتألف من معجم اللغة

أي المخاطب أو المتلقي في موضوع بعینه وهو األمر ر كل خطاب قصد منه تغییر 

  ٨.األساسي في أي مسعى ِحجاجي

دراسة الِحجاج تنتمي إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة إن 

القواعد الداخلیة للخطاب، والمتحكمة في  ومنطق الخطاب، أي تسعى إلى اكتشاف

فالِحجاج طبقا لهذا التصور،  تسلسل األقوال والجمل وتتابعها بشكل متناٍم تدریجي،

      ٩.داخل الخطاب یتمثل في إنجاز تسلسالت استنتاجیه

الِخالف في " :تحمل داللیا عدة معان منها" الِحجاج "أن كلمة  الباحث یالحظ كما

، وقد "الغلبةو اإلقناع، و النزاع، و الغضب، و الجدال، و الخصام، و الصراع، و الرأي، 

تحققت هذه المعاني الداللیة بعدة صور في إلیاذة هومیروس من خالل غضب 

ب لین بالهر ، وقدرة باریس على إقناع هیسأودیسیو أخیلیوس وعجرفة أجاممنون، وحیل 

 .یلیوس العنید بتسلیمه جثة هكتورمن زوجها، وبراعة بریاموس في إقناع أخ
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  Argumentative Discourse Indicators الِحجاجيمؤشرات الخطاب  - ٣

الشك أن المفردات والتعبیرات المستخدمة في المناقشات والنصوص غالبا ما 

العبارة " ، "كیفما أرى"، "من وجهة نظري: "تشیر إلى بدایة خطاب ِحجاجي خاص مثل

، ولهذا یمكن أن نسمي المفردات والتعبیرات التي "نظرًا إلى أن"، أو "ألن"، "السببیة

ة الِحجاجیبالمؤشرات  Argumentative Movesة الِحجاجی تجاهاتاالتشیر إلى 

Argumentative Indicators،  ة عالمة على الِحجاجیكما ُیعد استخدام المؤشرات

حیث ال یمكن  بدایة الخطوة الجدلیة، ولكنها ال تشكل مؤشرًا حاسمًا طبقا للسیاق،

ة؛ ولهذا یالِحجاجاإلشارة إلى مؤشرات ِحجاجیة إال بعد تحدید المفردات والتعبیرات 

للكلمات والتعبیرات التي  - قدر اإلمكان–السبب یكون من المنطقي تكوین نظرة شاملة 

كما أن الكلمات الدالة على  ١٠.یمكن أن تعمل كمؤشرات ِحجاجیة في لغة معینة

الِحجاج هي عبارة عن المفردات والعبارات التي یستخدمها المتكلم لیحدد بصورة 

 -في ضوء ما تقدم- ویالحظ الباحث  ١١.مباشرة بنیة الِحجاج إلى الشخص المستمع

على فهم " المتلقي"ة عبارة عن أدوات لغویة تساعد المخاطب الِحجاجیأن المؤشرات 

تكلم أن ینقله من حجج أو براهین الغرض منها التأثیر وٕاقناع المتلقي لتغییر ما یود الم

ن غایة كل إمن خالل توظیف اللغة بوصفها أداة التواصل، حیث  هأو معتقد هسلوك

  . ِحجاج هي اإلقناع

  : تية من المثال اآلالِحجاجیكما یمكن توضیح المؤشرات 

  ١٢:یقول هومیروس

  أخیلیوس بن بیلیادیوس المدمرغن أیتها الربة عن غضب 

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 

οὐλομένην, 
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تعینه على التغني بغضب أخیلیوس، وقد  لكيیتضرع هومیروس إلى ربة الفن 

للداللة على الغضب،  عدة مؤشرات ِحجاجیة  - في البیت األول من اإللیاذة– ماستخد

  : آلتيهي كا

 :Syntactic Indicatorsالمؤشرات النحویة 

في أول الجملة  )غضب( μῆνινلكلمة  Accusativeُیعد تقدیم حالة المفعول به  -

، مؤشرا Vocative، والتي جاءت في حالة المنادى )إلهة/ربة( θεάعلى كلمة 

جاجیا الغرض منه الدعاء لربة الشعر أن تعینه على سرد قصة حرب طروادة حِ 

 ١٣.ر كثیرا في أحداث الحربوغضب أخیلیوس الذي أث

حیث قام بتأخیر الصفة  ًا؛جاجیحِ  اً مؤشر بوصفه استخدم هومیروس الوصف  -

οὐλομένην )تصف كلمة ()المدمرμῆνιν لتأتي بعد ) في حالة المفعول به

Ἀχιλῆος ) حالة المضاف إلیه (التي جاءت فيGenitive ( الغرض منه تأكید 

 .شدة غضب أخیلیوس

 Imperativeفي صیغة األمر )غنِّ ( ἄειδεكذلك استخدم هومیروس الفعل  -

Mood لمخاطب المفرد في زمن المضارع وهو ذو هیئة مستمرة لDurative 

Aspect  ِجاجي للداللة على أن الغناء بغضب أخیلیوس سیستمر لمدة كمؤشر ح

بالفعل ظل غضب أخیلیوس من الكتاب األول وحتى بدایة الكتاب التاسع (طویلة 

كذلك یالحظ الباحث أن ). من تسع سنواتعشر من اإللیاذة وزمنیا ما یقرب 

 .یدل على ارتفاع الصوت صوتیاً  جاجیاً حِ  ُیعد أیضا مؤشراً  )غنِّ ( ἄειδεالفعل 

  :المؤشرات المعجمیة

یعني السخط، الخالف ، عدم الرضا، الخالف في الرأي، كما  ١٤μῆνιςالغضب -

 ى إل  μῆνιν Ἀχιλῆος οὐλομένην“"غضب أخیلیوس المدمر"تعبیر یشیر 

وصف أن هناك خطابا حدث بین أخیلیوس ورفاقه أدى إلى غضبه، حیث 
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في  الشدیداالختالف و  السخط

“μῆνιν  Ἀ مؤشرا ِحجاجیًا

ویالحظ . غضب أخیلیوسووسیلة إقناع لتأكید 

أن هومیروس قد استخدم كلمة 

ن مرة في اإللیاذة كمؤشر 

سواء  اإللیاذةِحجاجي للداللة على أن الغضب ظل الموضوع الرئیسي في أحداث 

-أخیلیوس (جیش الیونان 

حدى عشرة مرة أي ما إأخیلیوس 

كلمة الغضب  ارتبطتفي حین 

حاالت الغضب  ةقی، أما ب

 
 :آلتیةفي األبیات ا اً ِحجاجی

غضب اآللھة
41%

غضب باقي 
ابطال اإللیاذة

9%

حاالت الغضب في اإللیاذة
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السخط هومیروس غضب أخیلیوس بالمدمر للداللة على

οὐλομένην” Ἀχιλῆος عد هذا التعبیرالرأي، ویُ 

Argumentative Indicator  ووسیلة إقناع لتأكید

أن هومیروس قد استخدم كلمة  - اإلحصائيمن خالل العمل –الباحث 

ن مرة في اإللیاذة كمؤشر وعشری اثنتین) ٢٢(ومشتقاتها "" μῆνις"الغضب

ِحجاجي للداللة على أن الغضب ظل الموضوع الرئیسي في أحداث 

جیش الیونان  أبطالكان غضب اآللهة من البشر، أو بین 

أخیلیوس البطل وقد ارتبطت كلمة الغضب ب). أجاممنون

في حین ، یاذةمن حاالت الغضب في اإلل% ٥٠یقرب من 

، أما ب%٤١تسع مرات أي ما یقرب من  ومشتقاتها باآللهة

 %.٩حوالي 

ِحجاجی اً مؤشر بوصفها " الغضب"استخدم هومیروس كلمة 

 ١٥.“ μῆνιν  Ἀχιλῆος ”غضب أخیلیوس  .١

غضب 
أخیلیوس

غضب اآللھة50%
41

غضب باقي 
ابطال اإللیاذة

9

حاالت الغضب في اإللیاذة

 

هومیروس غضب أخیلیوس بالمدمر للداللة على

الرأي، ویُ 

Indicator

الباحث 

الغضب"

ِحجاجي للداللة على أن الغضب ظل الموضوع الرئیسي في أحداث 

كان غضب اآللهة من البشر، أو بین 

أجاممنون

یقرب من 

ومشتقاتها باآللهة

حوالي ف

 

استخدم هومیروس كلمة  -

١
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 ١٦.”μῆνιν ᾿Απόλλωνος ”وللون غضب أب .٢

 ١٧. ”,μήνι' ᾿Αχαιοῖσιν“)عائدة على أخیلیوس(الغضب على اآلخیین  .٣

 ١٨.”μήνιε“)عائدة على أخیلیوس(كان غاضبا .٤

 ١٩.”·Αχιλεὺς μήνιεν᾿ ”كان أخیلیوس غاضبا .٥

 ٢٠.”Διὸς μῆνιν”غضب زیوس .٦

 ٢١.”μηνίσας“) عائدة على اإلله ابوللون(الغاضب   .٧

 ٢٢.”θεοῦ μῆνις“غضب اإلله  .٨

 ٢٣.”μῆνιν ᾿Απόλλωνος ”غضب أبوللون .٩

 ٢٤.”μῆνιν“" عائدة على أخیلیوس"غضبك .١٠

 ٢٥.”μήνι' ᾿Αχιλλεὺς“ كان أخیلیوس غاضبا .١١

 ٢٦.”Ζηνὸς χαλεπὴν μῆνιν“غضب زیوس المدمر  .١٢

 ٢٧.”Διὸς μῆνις“غضب زیوس  .١٣

 ٢٨.”μηνιθμὸν“)عائدة على أخیلیوس(غضبان  .١٤

 ٢٩.”μηνιθμὸν“) عائدة على أخیلیوس(غضبان  .١٥

 ٣٠.”μηνιθμὸν“) عائدة على باتروكلوس(غضبان  .١٦

 ٣١.”μῆνιν ᾿Απόλλωνος ”غضب أبوللون .١٧

 ٣٢.”μήνιε ”)عائدة على أخیلیوس(كان غاضبا  .١٨

 ٣٣.”μῆνιν“" عائدة على أخیلیوس"غضبك .١٩

 ٣٤.”μῆνιν“" عائدة على أخیلیوس"غضبك .٢٠

 ٣٥.”θεῶν μῆνις“غضب اآللهة  .٢١

 ٣٦.”θεῶν μήνιμα“سبب غضب اآللهة  .٢٢
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من خالل  ةفي اإللیاذ الِحجاجيللخطاب  یعرض الباحث المؤشرات اللغویةلذا 

وذلك عندما ، نموذج یعد ملخصا ألحداث اإللیاذة وهو اجتماع جیش الیونان

وقد . الذي حل بالجیش لمعرفة أسباب البالء اجتمع قادة الیونان في حرب طروادة

ختار الباحث شخصیتي أخیلیوس وأجاممنون لتحلیل الخطاب؛ ألنهما یمثالن ا

  .اإللیاذة نقطة محوریة للجدل والنزاع في

إلى  ٥٣الكتاب األول من ) (نزاع أخیلیوس وأجاممنون) (اجتماع جیش الیونان( - ٤

٣٠٥ .( 

طرفي  الذي یجمع بین أخیلیوس وأجاممنونقدم هومیروس هذا الخطاب یُ 

واثنتین وخمسین بیتًا،  نمائتی) ٢٥٢( ما یقرب منفی النزاع الدائم في اإللیاذة،

حیث یدور الحوار بین أخیلیوس وجموع اآلخیین الذین جمعهم أخیلیوس لمعرفة 

،  حیث )٥٨إلى  ٥٣األبیات من ( الذي حل بجیش الیونانأسباب البالء والهالك 

 خطورة الموقف الذي حل بالجیش ممایوجه أخیلیوس حدیثه إلى أجاممنون شارحا 

كاهن  اف أوطلب أخیلیوس استشارة عرّ ی اآلخیین، حیث ؤدي إلى فناء وهزیمةقد ی

الخاس بأن العّراف ك ، فیرد)٦٦إلى  ٥٩األبیات من (سبب هذا البالء  لمعرفة

ألن كالمه سیغضب  على أخیلیوس أن یتعهد بحمایته حتى یستطیع الكالم؛

یلیوس ، فیقسم له أخ)٨٢إلى  ٧٤األبیات من ) (أجاممنون(سطوة  اشخصا ذ

یعلن كالخاس أن أجاممنون هو  عندئذ، )٩١إلى ٨٥األبیات من ( بحمایتهویتعهد 

 غضب اآللهة  لرفضه إطالق سراح ابنة كاهن اإلله أبوللونفي المتسبب  

حتى  أن هذا الغضب لن یتوقفأغضب اإلله أبوللون، و ، األمر الذي "خریسیس"

ممنون ویصر ، فیغضب أجا)١٠١إلى  ٩٣األبیات من (یتم رد ابنة الكاهن ألبیها
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 ١٠٧األبیات من (ها لكاهن إال إذا احضروا له بدیال لعدم رده ابنة اعلى موقفه ب

األبیات من (رد علیه أخیلیوس موبخا إیاه بأنه أكثر الناس طمعا ی، ف)١٢١إلى 

األبیات من (، ثم تدور معركة لفظیة بین أخیلیوس وأجاممنون)١٣٠إلى  ١٢١

 -بأن تتجلى ألخیلیوس وحده- تتدخل الربة أثینا  ثرهاإ، على )١٨٧إلى  ١٣١

ه عن الصراع، وتعده بأنه یرا أرسلتها لتهدئ من غضبه، وتنهاوتخبره بأن اإللهة ه

نظیر توقفه عن هذا الصراع،  هسوف یحصل على ثالثة أضعاف ما كان یرید

غیر أنه یستمر في توجیه ). ٢١٩إلى  ١٨٩ألبیات من ا(فیمتثل أخیلیوس لطلبها 

إلى أن یتحدث الحكیم نیستور محاوال تهدئة الطرفین، وتقدیم  لسباب ألجاممنونا

أن ، موضحا النصح لكل من أخیلیوس وأجاممنون بالكف عن معركتهما اللفظیة

أهمیة كبیرة لجیش اآلخیین، فیهدأ أخیلیوس وتنتهي المعركة اللفظیة لكل منهما 

أخیلیوس (الحوار هذا في  وقد اشترك ٣٧).٣٠٥- ٢٥٣األبیات من (بین الطرفین 

  ).الربة أثینا–الخطیب نیستور-أجاممنون - العّراف كالخاس–

  :ویمكن تقسیم الخطاب كاآلتي

 ).٥٨إلى  ٥٣األبیات من (أسباب االجتماع : المقدمة ١-٥

 )٣٠٣إلى  ٥٩األبیات من(االجتماع محتوى : الموضوع ٢-٥

  ).٣٠٥- ٣٠٤(االجتماع  نتائج: الخاتمة ٣-٥

  ).٥٨إلى  ٥٣األبیات من ()المقدمة(االجتماع  أسباب ١- ٥
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العدید من األسالیب النحویة  -٥٨إلى  ٥٣في األبیات - استخدم هومیروس 

مؤشرات ِحجاجیة الغرض منها وصف حالة الجیش بوصفها والمفردات المعجمیة 

  ٣٨:یقول هومیروس ،الیوناني

  أیام،تنطلق فوق الجیش لمدة تسعة ) أبوللون(كانت سهام اإلله 

  إلى ساحة االجتماع؛) الجیش(ولكن في الیوم العاشر دعا أخیلیوس الرجال 

  وضعت في عقله؛) أوحت إلیه( ذات الدرع األبیض ألن اإللهة هیرا

  .عندما كانت تراهم یموتون هناك ٣٩ألنها كانت تشفق على الدانیین،

  ، اً مععندما اجتمعوا بالفعل، وصاروا مجتمعین و 

  ؛أخیلیوس سریع القدم -الذي كان واقفا -من بینهم  - تحدث 

ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο, 
τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς: 

τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη: 
κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο. 
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς: 

من حیث عرض الموضوع  الِحجاجيیضع هومیروس أول أسس الخطاب 

واستخدام الوسائل اللغویة المناسبة سواء من حیث التقدیم والتأخیر في بناء الجملة، 

لتركیز على موضوع الِحجاج، فتارة یقدم حالة المفعول به، إما للفت انتباه القارئ أو ل

أو یؤخر حالة الفاعل، أو یقدم الجار والمجرور، أو یقدم الفعل، أو یعید تركیب الجملة 

  .للتأكید واإلقناع Particlesمستخدما األدوات النحویة 

التي اعتمد علیها  الِحجاجيللخطاب كما یمكن تقسیم المؤشرات اللغویة 

  :على النحو اآلتيروس هومی
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  عرض المشكلة ووصف حالة الجیشجاجیة لحِ مؤشرات:  

، شكلة كبیرة یتعرض لها جیش الیوناناستطاع هومیروس إقناع القارئ بأن هناك م

  . حیث تعد هذه وسیلة إقناعیة للقارئ بما سیتلوها من أحداث

 اً زمنی اً جاجیحِ  اً مؤشر بوصف " لمدة تسعة أیام") ἐννῆμαρ(الظرف  اماستخد -

Temporal Argumentative Indicator  المعاناة لیدل على استمرار

 .، ومازالت مستمرةونانالتي یعیشها جیش الی

كمؤشر حجاجي نحوي  "سهام اإلله) "κῆλα θεοῖο(تأخیر حالة الفاعل  -

Syntactic Argumentative Indicator  للداللة على كثرة السهام من

غضب "جي للداللة على كمؤشر حجا "اإلله"خر ربطها بكلمة آجانب ومن جانب 

 . الذي حل بالجیش الیوناني ”θεοῦ μῆνις“اإلله

 "فوق الجیش") ἀνὰ στρατὸν(حرف الجر المتبوع بحالة المفعول به ام استخد -

 Locative Argumentative Indicator اً مكانی اً جاجیحِ  اً مؤشر بوصفه 

 .ش الیونانالغرض منه تحدید المكان المتضرر من سهام اإلله وهو مكان جی

في زمن الماضي "كانت تنطلق " )οἴχομαι(من الفعل ) ᾤχετο(الفعل  اماستخد -

كما أن الفعل . الیونانالمستمر للداللة على استمرار الهالك والمعاناة لجیش 

)ᾤχετο (معجمیة تعبر عن الحركة واالندفاع من مكان إلى مكان  ةله أیضا دالل

آخر قد یكون معلوما أو غیر معلوم، ولكن في هذا البیت یصف هومیروس 

إطالق السهام بواسطة اإلله أبوللون فوق رؤوس جیش الیونان، أي أن السهام 

 .تنطلق من أعلى إلى األسفل

ما یخبرنا به هومیروس وهو  ،بحث لها عن حلبما أن هناك مشكلة فالبد من ال

أن أخیلیوس دعا الجیش لالجتماع بإیحاء من الربة هیرا، وهنا هومیروس یذكرنا من 
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ة الربب هو أیضا مرتبطالبحث عن الحل ، ولذا فبفعل إلهيهو أن ما یحدث للجیش 

هیرا التي أوحت إلى أخیلیوس البحث عن حل للمشكلة من خالل دعوة الجیش 

أحد ویعد هذا أیضا . مما یتعرضون له الیونانى جیش أشفقت عللالجتماع؛ فقد 

استخدم هومیروس  وقد. وسائل اإلقناع التي استخدمها هومیروس للتأثیر في المتلقي

  :المؤشرات اآلتیة

كمؤشر حجاجي زمني  "شرفي الیوم العا) τῇ δεκάτῃ (حالة القابل ام استخد -

 .للداللة على التحدید الزمني لبدایة البحث عن أسباب تلك المشكلة

م حالة المفعول به وتقدی، )أخیلیوس() Ἀχιλλεύς(تأخیر حالة الفاعل  -

)ἀγορὴν) (لإلشارة إلى أهمیة مكانیاً  جاجیاً التي ُتعد مؤشرًا حِ  )ساحة االجتماع ،

 .االجتماع لحل األزمة التي یمر بها الجیش

بدون (في زمن الماضي البسیط المبني للوسیط " καλέσσατο"الفعل  اماستخد -

 اً وصوتی اً نحوی اً ِحجاجی اً مؤشر بوصفه  )زیادة زمنیة للحفاظ على الوزن الشعري

Phono-Syntactic Argumentative Indicatorدعوة الجیش  ،  لتأكید

 Momentaryللحضور في الحال، ألن الماضي البسیط له هیئة لحظیة 

Aspect كما وضع هومیروس الفعل في المبني للوسیط للداللة على أن ،

بحضور االجتماع ألنه طرف بینما لو استخدم المبني  المتحدث أیضا معنيّ 

 .للمعلوم لما كان حضور أخیلیوس ملزما له

استخدم األدوات النحویة د بعدة وسائل نحویة لإلقناع؛ فواستكمل هومیروس المشه -

كمؤشر حجاجي لعرض السبب من  "δὲ": مثل Greek Particlesالیونانیة 

استدعى  ":δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς "وراء الدعوة إلى االجتماع

لذكر العلة من عقد االجتماع " γὰρ"واألداة  ."الحشد، أخیلیوس

"τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη" "ألن اإللهة هیرا 
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" "بذلك )أوحت إلیه(وضعت في عقله  - المكتسیة بالبیاض-  الدرع األبیض ذات

 ولماذا أوحت إلیه هیرا بذلك؟

"κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο  ألنها كانت

  .تشفق على الدانیین، عندما كانت تراهم یموتون هناك

 اً جاجیحِ  اً مؤشر ُیعد " في عقله" "ἐπὶ φρεσὶ" حرف الجر والقابلم اكذلك استخد -

  .للداللة على استقرار ما أوحت به اإللهة هیرا في عقله اً مكانی

في زمن  "كانت تراهم"" ὁρᾶτο"  "كانت تشفق" "κήδετο" ینالفعلم ااستخد -

بدون زیادة زمنیة للحفاظ على الوزن ( المبني للوسیط اإلخباريالماضي المستمر 

للداللة على مشاركة الربة هیرا حزنها  اً وصوتی اً نحوی اً جاجیحِ  اً مؤشر ُیعد  )الشعري

، كلما كانت تراهم یموتون ویعد هذا أیضا من  على ما یحدث للجیش الیوناني

 .لتأثیر في القارئ أو المستمعالتي استخدمها هومیروس لوسائل اإلقناع 

في زمن المضارع المذكر  "الذین یموتون" "θνήσκοντας"اسم الفاعل ام استخد -

م المضارع ألنه ذو هیئة مستمرة في حالة المفعول به؛ حیث استخد الجمع

Durative Aspect  وسیلة إقناع ، وألنه ُیعد "أن الموت لن یتوقف"للداللة على

 . ن الجیش یموت ویجب أن یتوقف ذلكأب

" οὖν"بمصاحبة األداة النحویة " عندما/وبعد ذلك" "ἐπεὶ"أداة الربط  اماستخد -

فعل مبني للمجهول غائب جمع ماضي ( "اجتمع"" ἤγερθεν"مع الفعل " بالفعل"

 "ὁμηγερέες"مع الصفة المستخدمة كاسم ) ἀγείρω بسیط إخباري من الفعل

كمؤشر حجاجي نحوي للداللة على سرعة االستجابة لدعوة " المحتشدون"

ور الجیش بالفعل أخیلیوس واقتناع جیش الیونان بأهمیة الموضوع، حیث أكد حض

"γένοντο ""ماضي بسیط إخباري مبني للوسیط من الفعل ( "أصبحوا

)γίγνομαι (غائب جمع(. 
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فعل ماضي مستمر إخباري "(تحدث من بین" "μετέφη"الفعل المركب ام استخد -

كمؤشر حجاجي نحوي ) μετά-φημι(مبني للمعلوم غائب مفرد من الفعل 

 :للداللة على بدایة توجیه الخطاب من أخیلیوس إلى جیش الیونان، والسؤال هنا

" πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς"لماذا ربط هومیروس حدیث أخیلیوس بلقبه 

الباحث أن هومیروس استخدم الوصف  الحظ؟ وی"أخیلیوس سریع القدم"

"πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς " للداللة على تصرفات  اً جاجیحِ  اً مؤشر بوصفه

 .وتأكیدها أخیلیوس السریعة المتهورة

  

 ٥٩األبیات (في اجتماع جیش الیونان  الِحجاجيالمؤشرات اللغویة للخطاب  ٢- ٥ 

- ٣٠٣.( 

بوصفها  سالیب اللغویةالعدید من األ ٣٠٣إلى  ٥٩في األبیات - استخدم هومیروس 

یقول   ؛مؤشرات ِحجاجیة الغرض منها وقف القتل والدمار الذي حل بالجیش الیوناني

  ٤٠: أخیلیوس

  أعتقد اآلن بأننا سوف نعود إلى دیارنا، -بالنسبة لي- یا ابن اتریوس، 

  ب من الموت،رین مرة ثانیة، إذا استطعنا الهر مدحو 

  الوباء على حد سواء سوف یهلك اآلخیین في هذا المكان؛أو -بالفعل–الحربن إ إذ

  لنسأل عرافا أو كاهنا ما أو ومن أجل هذا، تعال

  یكون من عند اإلله زیوس، أیضا مفسرا لألحالم، ألن الحلم

  األمر الذي أغضب اإلله فویبوس أبوللون لهذه الدرجة،بوربما یخبرنا 

Ἀτρεΐδη νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω 

 ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν, 

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς: 
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ἀλλ᾽ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα 

ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν, 

ὅς κ᾽ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, 

ص من بینهم تخ، ولكنه اخطابا بلیغا إلى الجیشبصفة عامة وجه أخیلیوس  -

، مستخدما  Ἀτρεΐδη" یا ابن اتریوس"أجاممنون، فوجه إلیه الحدیث منادیا إیاه 

كمؤشر حجاجي نحوي لتحدید المسئول ) ٥٩اإللیاذة الكتاب األول، (حالة المنادى 

جیش حلت بارك في حل المشكلة التي أن یش األعلى في الجیش الذي یجب

  . الیونان

أخیلیوس عدة مؤشرات معجمیة ِحجاجیة لوجوب  في حدیثاستخدم هومیروس  -

" ὀΐω" :التفكیر في حل المشكلة التي تواجه الجیش من خالل عدة مفردات هي

" سوف نعود" "ἀπονοστήσειν"، "من جانبنا" "ἄμμε"، "اآلن" "νῦν"، "أعتقد"

 ،"παλιμπλαγχθέντας" "مدحورین مرة ثانیة" ،"πόλεμός" "الحرب " ،

"λοιμὸς" "الوباء." 

إذا استطعنا "" εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν"لنحوي كما استخدم التركیب ا -

كمؤشر حجاجي نحوي ألنه استخدم الفعل  -وهذا محال أن یهربوا– "الهرب

φεύγω  في صیغة التمني وهنا االحتمال ضعیف، ألنه لو استخدم الصیغة

وعلى النقیض من ذلك، استخدم  ٤١.ب أكبرالهر االحتمالیة لكان احتمال 

أخیلیوس التركیب النحوي  أیضا في حدیثهومیروس 

"εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς" "ن إ إذ

" هذا المكان؛أو الوباء على حد سواء سوف یهلك اآلخیین في  -بالفعل–الحرب

في المستقبل اإلخباري  δαμάζωمن الفعل ( "یهلك"" δαμᾷ"حیث وضع الفعل 
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یحدث حتمیة ما سوف للداللة على تأكید  كمؤشر حجاجي نحوي ،)غائب مفرد

 . ث أن الصیغة اإلخباریة تعبر عن شيء حقیقيحی ؛الهالك للجیش من

ویعلل أخیلیوس استشارة مفسري األحالم بعبارة  -

"καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν" " له زیوسألن الحلم من عند اإل "

كمؤشر حجاجي نحوي یوضح سبب استشارة " γάρ"مستخدما األداة النحویة 

 .مفسري األحالم

 من عند زیوس " "ἐκ Διός"كذلك استخدم هومیروس حرف الجر والمضاف إلیه  -

 .لحلم مصدره اإلله زیوسكمؤشر حجاجي مكاني إلثبات أن ا" 

فعل، هیئة (، "λέγω"من الفعل  )"اآلن(قد یخبرنا " "κ᾽ εἴποι"الفعل  واستخدم -

في صیغة التمني ) ، صیغة التمني، مبني للمعلوم، غائب مفردالبسیط الماضي

 .κεكمؤشر حجاجي نحوي للتعبیر عن االحتمال الضعیف بمصاحبة األداة 

" ἐχώσατο"مع الفعل " لدرجة كبیرة" "τόσσον"استخدم هومیروس الصفة  -

فعل، ماضي بسیط، صیغة إخباریة، مبني للوسیط من الفعل " (یغضب"

χώομαι  (كمؤشر حجاجي نحوي للتعبیر عن شدة غضب اإلله أبوللون. 

 

أن حدیث أخیلیوس بالذي یشعر  ٤٢تتوجه دفة الخطاب إلى العّراف كالخاس بعد ذلك

العّراف  یقول .اإلله أبوللونفصح عما یعرف من غضب كي یموجها إلیه، لكان 

   ٤٣:كالخاس

  عن) اآلن(أن أفصح  على أخیلیوس، یا حبیب زیوس، إنك تحثني

  غضب أبوللون السید الذي یطلق سهامه من بعید،

  )اآلن(لذلك سوف أتكلم، ولكن أنصت، وأقسم لي 
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  أنك ستكون مستعدا للدفاع عني قوال أو بالید، 

  ألنني أعتقد أنني سوف أغضب الرجل، الذي یحكم بعظمته 

  كل األرجیین ویطیعه اآلخیون؛

  عندما یغضبه رجال أقل منه منزلة؛  ألن الملك یكون أكثر كبریاء

  ألنه قد یكظم سخطه الشدید  لیوم واحد على األقل،

  ولكنه یحتفظ في صدره بالحقد لمدة طویلة، حتى ینتقم،

  ".كنت أنت سوف تحمینيإذا ) اآلن(فلتخبرني 

ὦ ᾿Αχιλεῦ κέλεαί με Διῒ φίλε μυθήσασθαι 
μῆνιν ᾿Απόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος· 

τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον 

ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν· 

ἦ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων 

᾿Αργείων κρατέει καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί· 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ· 

εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 

ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, 

ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. 

خطابه إلى أخیلیوس مستخدما أداة النداء یوجهَّ العّراف كالخاس في هذه األبیات،  -

" ὦ ᾿Αχιλεῦ ""ّیاه إواصفا " یا أخیلیوس" Διῒ φίλε ""ویعد هذا " حبیب زیوس ،

للداللة الضمنیة على قبول العّراف كالخاس طلب  جاجیاً حِ  الوصف مؤشراً 
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أخیلیوس الكشف عن سبب البالء الذي حل بجیش الیونان، حیث اتبع حدیثه 

فعل مضارع إخباري مبني للوسیط " (یحث على" "κέλεαί "مستخدما الفعل 

أن " "μυθήσασθαι"والفعل ) κέλομαιمخاطب مفرد شكل ملحمي من الفعل

ویفید   μυθέομαιمصدر ماضي بسیط مبني للوسیط من الفعل " (أفصح عن

 Momentaryألن الفعل ذو هیئة لحظیة " أن یتم اإلفصاح اآلنب"داللیا 

Aspect ( المفعول به المباشر الدال على التحدید وحالة"μῆνιν 

᾿Απόλλωνος " "غضب أبوللون." 

قیقة غضب أبوللون حب كذلك یفصح كالخاس ألخیلیوس بأنه على استعداد إلخباره -

؛ ألن حدیثه فعلیقسم له على حمایته بالقول وبالشریطة أن ینصت إلیه ثم 

ألنني أعتقد أنني سوف  "أنه أجاممنونله سیغضب شخصا لم یحدده ولكنه ألمح 

 وقد برع" أغضب الرجل، الذي یحكم بعظمته كل األرجیین ویطیعه اآلخیون؛

وازن بین غضبین أولهما غضب أبوللون هومیروس في األبیات السابقة عندما 

الفعل كما استخدم . كالخاس وسببه أجاممنون، وغضب أجاممنون وسببه حدیث

ل أمر ماضي بسیط مخاطب مفرد یفید فع" (μοι ὄμοσσον " ")اآلن(قسم لي أ"

) ته حتى یستطیع أن یفصح عما یعرفداللیا أن یكون القسم اآلن على حمای

 .جاجي نحوي نظرا لما یتوقعه كالخاس من غضب أجاممنونكمؤشر حِ 

على لسان كالخاس تلخص الواقع جاءت كما یعرض هومیروس جملة بلیغة  -

ألن الملك یكون أكثر  "امل مع ذوي السلطة والملك بقوله اإلنساني في التع

 "الصفة المقارنة  ؛ حیث استخدم" كبریاءًا عندما یغضبه رجال أقل منه منزلة؛

كمؤشر )  فاعل" κρατύς"صفة مقارنة من " ( κρείσσων" " أكثر كبریاءً 

لتفسیر مخاوف " ·ἀνδρὶ χέρηϊ " "أقل منه منزلة" رجل"جاجي مع التضاد حِ 

 .كالخاس من بطش أجاممنون
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لیوم  " "αὐτῆμαρ" التعبیرات الزمنیة كما استخدم هومیروس في األبیات السابقة -

 Temporalكمؤشر حجاجي زمني "  لمدة طویلة " " μετόπισθεν"، "واحد 

Argumentative Indicators   في شكل تضاد  للداللة على أن الحالة النفسیة

للملك تظل منفعلة لمدة طویلة حتى ینتقم ، على الرغم من المدة القصیرة التي 

 .یمكن أن یكظم فیها غیظه كما أخبر كالخاس

" في صدره  " "ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι " كما استخدم أیضا التعبیر المكاني -

للداللة على  Locative Argumentative Indicatorكمؤشر حجاجي مكاني 

 .أن الحقد والغضب یمأل صدر الملك

فعل ماضي بسیط، مبني " ()اآلن(فلتخبرني  ""φράσαι "الفعل  كما استخدم -

كمؤشر حجاجي یفید ) φράζωللمعلوم، صیغة األمر مخاطب مفرد من الفعل 

زمن الماضي نظرا لهیئة الفعل في " اآلن"تكون االستجابة  ؛ إذأمرین، أولهما زمني

إذا  "الطلب العاجل المرتبط بشرط  اآلخر، و "هیئة لحظیة"البسیط  صیغة األمر 

الطلب لنا ما سیالقیه كالخاس عندما یكشف ؛ حیث "كنت أنت سوف تحمیني

 .یكشف أسباب غضب أبوللون

  ٤٤: أنه سیقوم بحمایته قائالً بقسم له قبل أخیلیوس طلب كالخاس وییعندئذ 

  عن أیة نبوءة تلك التي تعرفها؛) اآلن(خبرني أو  تشجع جیداً 

  فبحق أبوللون الحبیب إلى زیوس الذي أنت تصلي له یا كالخاس 

  وتعلن نبوءاته للدنائیین،

  أحیا فوق األرض، مادمت أنا على قید الحیاة، وما دمت

  فلن یضع أحد یدیه الثقیلتین علیك 

  بجوار السفن الموجوفة، من بین الدانائیین،
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  كنت تعني بحدیثك أجاممنون،حتى لو 

   .الذي یتمنى اآلن أن یكون األفضل بكثیر من كل اآلخیین 

θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα: 

οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ Κάλχαν 

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις, 

οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο 

σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσί βαρείας χεῖρας ἐποίσει 

 συμπάντων Δαναῶν, οὐδ᾽ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς, 

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. 

   :تيعلى النحو اآل ةالِحجاجیورد هومیروس العدید من المؤشرات ی

اسم فاعل مذكر مفرد " ()اآلن(تشجع " "θαρσήσας"اسم الفاعل  اماستخد -

) θαρσέω مبني للمعلوم ماضي بسیط فاعل شكل ملحمي من الفعل 

؛ حیث یحث أخیلیوس  Exhortationكمؤشر حجاجي للداللة على الحث

 .أال یخشى أحدا ویتكلم بما یعرفعلى كالخاس 

بحالة المفعول   والتي تتبع" ...قسما بـ، بحق" "μά"األداة النحویة  اماستخد -

جاجي كمؤشر حِ " أبوللون حبیب زیوس" "Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον "به 

بحمایته حتى  لكالخاسقسم أخیلیوس أ؛ حیث Oath للداللة على القسم

أخیلیوس وهو ما یؤكد حمایة یتشجع ویفصح عن أسباب غضب اآللهة 

 .لكالخاس

" νηυσί….Δαναῶν"مع حالة القابل الجمع " παρὰ"حرف الجر اماستخد -

كمؤشر حجاجي مكاني الغرض منه تأكید أخیلیوس  "بجوار سفن الدانائیین"
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من الدانائیین قادرا على أن یمسه بسوء واختیرت  أنه ال یوجد أحد لكالخاس

السفن ألنها وسیلة النقل الوحیدة التي حملت جیش الیونان إلى شواطئ 

 .طروادة

 الخاس بأن یفصح عما یعرف؟ هلهل استطاع أخیلیوس إقناع ك ،ما تقدمكل ومع 

على الرغم من أن اللغة و إلقناع؟ وحدها كافیة لكانت اللغة التي استخدمها أخیلیوس 

ة، الِحجاجیالتي استخدمها أخیلیوس مع كالخاس اشتملت على الكثیر من المؤشرات 

لكالخاس جعله  Psychological Motivationیالحظ الباحث أن الدافع النفسي 

مصدقا لكل كلمة یقولها أخیلیوس حتى قبل أن یقسم له بحمایته؛ نظرا لما اشتهر به 

من  كالخاس أن أخیلیوس مقرب من قوة وشجاعة، ومن جانب آخر یدركخیلیوس أ

یا " " ὦ ᾿Αχιλεῦ …. Διῒ φίλε "اآللهة بل من كبیر اآللهة زیوس فینادیه 

لذا یمكن إضافة الدافع النفسي إلى المؤشرات اللغویة . " یا حبیب زیوس.. أخیلیوس 

یقول ؛ حیث تيالبیت اآلوهذا ما یثبته . خاسلتحقیق ونجاح إقناع العراف كال

   ٤٥:هومیروس

  : العرَّاف البريء وقال) في الحال(وعندئذ بالفعل تشجع 

καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων: 

یشیر البیت السابق إلى اقتناع كالخاس بتعهد أخیلیوس بحمایته، وهذا ما یشیر إلیه   

فعل ماضي بسیط، مبني للمعلوم صیغة " (تشجع"" θάρσησε"هومیروس بقوله 

حفاظا على الوزن  إخباریة غائب مفرد، شكل ملحمي تم إسقاط الزیادة الزمنیة 

كمؤشر حجاجي " بالفعل" "δὴ"مع األداة النحویة ) θαρσέωالشعري من الفعل 

للتعبیر عن هیئة الفعل الماضي " في الحال"نحوي ، وأضاف الباحث إلى الترجمة 
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بكالم أخیلیوس هو الدافع الرئیسي له لكي یتشجع البسیط حیث كان اقتناع كالخاس 

فعل ماضي مستمر صیغة إخباریة مبني للمعلوم غائب " (تحدث" "ηὔδα"ثم یتكلم   

  ).αὐδάωمفرد من الفعل 

حدیث على  الِحجاجيمكن تطبیق التحلیل اللغوي للخطاب من ال هأن الباحثویرى  

حدیث أجاممنون الذي مثل فقد كان ، ولكن على النقیض من ذلك كالخاس وأخیلیوس

ما اتضح من حدیث وهو . یمكن تحلیله جاجیاً حِ  لخاس ولیس خطاباً الك تهدیداً 

  ٤٦:مخاطبا كالخاس أجاممنون حیث یقول

  الشر، إنك لم تتحدث معي مطلقا  بالخیر حتى اآلن،یا نذیر "

  نك دائما تتنبأ باألمور السیئة المحببة إلى قلبك،إف

  .ولكنك لم تنطق كلمة طیبة و لم تلفظها مطلقا حتى اآلن

μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας· 

αἰεί τοι τὰ κάκ' ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, 

ἐσθλὸν δ' οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ' ἐτέλεσσας· 

اف كالخاس بأسوأ الصفات مما یجعل یصف أجاممنون العرّ في هذه األبیات، 

  .اً جاجیحِ ًا خطاب م یكنتهدید ولیندرج تحت نطاق الحدیثه 

یتوجه بالحدیث إلى  ،لكلمة الحقكانت أجاممنون أن الغلبة  وعندما یدرك

فصاحته وقدرته على اإلقناع، غیر أنه یرى شجاعة أخیلیوس و ًا بمدى عترفأخیلیوس م

 :أنه یفوق أخیلیوس في كل شيء، وهو ما یظهر جلیا في قوله ذاته في الوقت

  ٤٧:مخاطبا أخیلیوس

  أي أخیلیوس، یا شبیه اآللهة، ال تكن نبیال،
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  .نك لن تفوقني ولن تقنعني مطلقاإوال تخدعني بفطنتك، حیث 

μὴ δ' οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ' ᾿Αχιλλεῦ 

κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. 

أن أجاممنون ال یقبل الحوار،  - في ضوء البیتین السابقین-ویالحظ الباحث

نه یفوق إحتى ، دائما بأنه أفضل البشر فسي الذي یظهرهوأن ما یحركه هو الدافع الن

ًا للكراهیة وللحقد بسبب بعثأجاممنون مولذا كان حدیث . خیلیوسأمثال أ ةشبیهي اآلله

عدم تقبله الرأي اآلخر، وهذا ما تدور حوله األبیات السابقة في معركة لفظیة بین 

لیوقف هذه المعركة اللفظیة  ٤٨إلى أن یتحدث الخطیب نیستور. أخیلیوس وأجاممنون

   ٤٩ :فیقول

  على أرض اآلخیین، یحلأنه لحزن عظیم !  واااااأسفاه

  وربما سیبتهج بریاموس وأبناء بریاموس 

  وربما سیفرح الطروادیون اآلخرون من قلوبهم 

  إذا علموا كل هذه األمور التي نشبت بینكما أنتما االثنین،

  .الدانائیین في الرأي، واآلخر في الحرب) سید(فهذا 

ὦ πόποι ἦ μέγα πένθος ᾿Αχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει· 

ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ 

εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν, 

οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ' ἐστὲ μάχεσθαι. 

حدیث نیستور إلى كل من أجاممنون وأخیلیوس بالعقل والحكمة لوقف حالة یتسم 

  :كما یأتينوجزها جاجیة مؤشرات حِ تسم بعدة ی اكمالنزاع التي نشبت بینهما، 
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بدأ نیستور حدیثه بالتعجب والحزن على حال جیش الیونان، فعبر : التعجب -

"  ὦ” πόποι "الشاعر هومیروس عن ذلك باستخدام كل من أداتي التعجب 

الحسرة واألسف على حال  ماالغرض منه ینجاجیحِ  ینكمؤشر " واااأسفاه"

 .ذلك على جیش الیونانخطورة تبیان و  ،أجاممنون وأخیلیوس

على إبراز الدافع النفسي ، في حدیث نیستور ركز هومیروس : الدافع النفسي -

عندما تعّمد ذكر حالة البهجة والسرور التي ستحل على الطروادیین، ومقدار 

بالصراع الدائر بین قطبي الرأي والحرب  فرح بریاموس وأبنائه عندما یعلمون

الغرض منه استثارة الطرفین أخیلیوس  ِحجاجيفي جیش الیونان كمؤشر 

 .وأجاممنون لینهیا ما بینهما من مشكالت في الحال

ربما " "κεχαροίατο "استخدم األفعال قد ویالحظ الباحث أن هومیروس  -

في هیئة الماضي البسیط المبني " (ربما یعلمون" "πυθοίατο " "یبتهجون

 ةنحوی ةِحجاجی اتكمؤشر ) للمعلوم ،صیغة التمني غائب جمع شكل ملحمي 

للتعبیر عن االحتمال غیر المرغوب حدوثه، حیث استخدم هومیروس صیغة 

التمني محل الصیغة االحتمالیة الن االحتمال یكون أضعف حینما یعبر عنه 

فالشاعر هومیروس یتحدث على لسان نیستور مستخدما . بصیغة التمني

ینبغي للطروادیین  صیغة التمني لیخبر كل من أخیلیوس وأجاممنون بأنه ال

أن یعلموا ما حدث من شقاق بینهما، ألنه من العار أن یعلموا لذا استخدم 

  .صیغة التمني في غیر موضعها محل الصیغة االحتمالیة

ثم یسهب نیستور في القص عن تجاربه القدیمة مع أبطال الیونان ، ثم یوجه الحدیث 

  ٥٠ :فیقولمرة ثانیة إلى كل من أجاممنون وأخیلیوس 

 كانوا یستمعون إلى مشورتي، ویطیعون كالمي؛) السابقون األقویاء( 

  ن اإلقناع أفضل،إلذلك أیضا یجب علیكم طاعتي، حیث 
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  لیس من شیمك النبیلة أن تأخذ الفتاة منه، )الحدیث إلى أجاممنون(أنت 

  ألن أبناء اآلخیین هم من منحوها له منذ البدایة كمكافأة؛

  وال تعارك ملكا وجها لوجه، ، تعقلوأنت یا ابن بیلیوس

  مطلقا في نصیبه من الشرف  ألنه ال یقاسم الملك المتوج أحد

  .الذي منحه زیوس الصولجان 

  حتى لو أنك أقوى المحاربین، وأمك التي أنجبتك إلهة،

  ) .من الرجال(على الرغم من ذلك هو أكثر قوة ألنه ملك یحكم الكثیر 

  أننيفك، ومع ذلك لتكظم غیظف أما أنت یا ابن اتریوس،

  أرجوك أن تتخلى عن غضبك من أخیلیوس، الذي

 ).  الملعونة(ُیعد حصنًا عظیمًا لكل اآلخیین في الحرب السیئة 

…………..   
καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ· 

ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὔμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον· 

μήτε σὺ τόνδ' ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην, 

ἀλλ' ἔα ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες ᾿Αχαιῶν· 

μήτε σὺ Πηλείδη 'θελ' ἐριζέμεναι βασιλῆϊ 

ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ' ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, 

ἀλλ' ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 

᾿Ατρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος· αὐτὰρ ἔγωγε 

λίσσομ' ᾿Αχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 

ἕρκος ᾿Αχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο. 
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قدم حدیثا بلیغا ینم قد یالحظ الباحث أن نیستور  ،األبیات السابقةومن خالل 

والفصاحة لیقنع كل من أخیلیوس وأجاممنون بالتوقف عن عن الحكمة والمهارة والخبرة 

  :آلتيجاجیة كاالنزاع الذي نشب بینهما، وقد استخدم عدة مؤشرات حِ 

لى خبرته السابقة في حل المشكالت  إأشار نیستور في حدیثه :  الدافع النفسي -

–لتهیئة أخیلیوس وأجاممنون  ؛ن السابقون كانوا یأخذون بمشورته ویطیعونهأو 

 πείθεσθαι "لتقبل حدیثه نظرا لمكانته السابقة، وقد استخدم عبارة  -نفسیاً 

ἄμεινον" "فكرة اإلقناعلتأكید " اإلقناع أفضل. 

فعل ماضي " (كانوا یطیعون" "πείθοντό "استخدم هومیروس الفعل  -

نحوي  ِحجاجيكمؤشر ) مستمر، مبني للوسیط، صیغة إخباریة، غائب جمع

الفعل ذو هیئة إن الغرض منه إبراز مدى اقتناع السابقون بكالم نیستور حیث 

المقصود هنا (مستمرة لذا أصبح وجوبا على من یسمعه أن یقتنع بكالمه 

  ).أخیلیوس وأجاممنون

للفصاحة  انموذج )٢٥٣إلى  ٢٤٧(بیات األ ُیعد حدیث نیستور في  -

حیث اعتمد على لغة واضحة ؛ اإلطالقعلى  هو األروع ، وُیعدوالحكمة

، وحاز على احترام كل المحاربین بما فیهم أخیلیوس ومحببة للمستمعین

  ٥١.وأجاممنون

 μήτε σὺ τόνδ' ἀγαθός περ ἐὼν "قول نیستور ألجاممنون وفي  -

ἀποαίρεο κούρην" " ث حی" لیس من شیمك النبیلة أن تأخذ الفتاة

معجمي الغرض  ِحجاجيكمؤشر  "فضیلة، نبل" " ἀγαθός "كلمة  یستخدم

وحة نبل أجاممنون، لذا كان من المنطقي أال یأخذ الفتاة الممن منه تأكید 

وهذا أسلوب بلیغ في عرض الموقف والبرهان . ألخیلیوس كمكافأة في الحرب

 μήτε σὺ Πηλείδη "وبنفس األسلوب یوجه حدیثه إلى أخیلیوس . علیه



 عبدالمنعم أحمد زكي

٦٢٩ 
 
 

'θελ' ἐριζέμεναι βασιλῆϊ ἀντιβίην"  "تعقل وأنت یا ابن بیلیوس ،

قوة مقابل " "ἀντιβίην "حیث استخدمت كلمة "وال تعارك ملكا وجها لوجه،

معجمي الغرض منه النهي عن  ِحجاجيكمؤشر " قوة، أو وجها لوجه

 "  :ألنها لیست في صالح الجمیع، ویبرهن على ذلك بقولهأجاممنون مواجهة 

Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν ""الحكم  )أجاممنون أي( ألن زیوس منحه

الغرض منه بیان  ِحجاجيحیث استخدمت هذه العبارة كمؤشر " )الصولجان(

ثم یعید دفة الحدیث إلى أجاممنون ویطلب منه . سبب النهي عن المواجهة

"᾿Ατρεΐδη σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος " " یا ابن اتریوس لتكظم

فعل مضارع مبني للمعلوم ( " توقف" " παῦε "، حیث استخدم الفعل "غیظك

نحوي الغرض منه االستمرار  ِحجاجيكمؤشر ) مخاطب مفرد صیغة األمر

في ضبط  النفس والتحكم في الغضب أثناء الحرب،  ألن الشاعر هومیروس 

استخدم األمر في المضارع لیعبر عن االستمراریة في كظم الغیظ لیس في 

الي لكان وضع الفعل في الموقف الحالي فقط، ألنه لو أراد الموقف الح

 . Aoristالماضي البسیط 

" على الرغم من ذلك" "αὐτάρ "كذلك استخدم هومیروس األداة النحویة  -

أداة نحویة للتعبیر عن اعتراض وجهة النظر وتأتي أول كلمة في الجملة، (

نحوي  ِحجاجيكمؤشر  ٥٢)إال إذا استخدم معها المنادى فتأتي ثاني كلمة

رض وجهة نظر نیستور مع وجهة نظر أجاممنون إال أنه مع اللتعبیر عن تع

 . ذلك یرجوه أن یتخلى عن خصومته مع أخیلیوس من أجل مصلحة الیونان

ویختتم نیستور حدیثه راجیا أن یتوقف أجاممنون عن غضبه، ألن أخیلیوس  -

"  ἕρκος "سند هائل لآلخیین في الحرب، وقد استخدم هومیروس الكلمة 

معجمي الغرض من تشبیه أخیلیوس بالقلعة  جاجيحِ كمؤشر " حصن"
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كذلك استخدم هومیروس . والحصن الذي یحمي اآلخیین لذا ال یجب خسارته

معجمي الغرض منه بیان مدى  ِحجاجيكمؤشر "  السیئة" κακοῖο "الصفة 

 .خطورة الحرب

 یع المحاربین، ولكن هل اقتنع طرفاالشك أن حدیث نیستور كان مؤثرا في جمو 

  :هذا ما سوف تبینه األبیات اآلتیةالنزاع أخیلیوس وأجاممنون؟ 

   ٥٣:یقول أجاممنون

  نك قلت كل شيء بالفعل كما ینبغي؛إنعم أیها الشیخ، 

  ولكن هذا الرجل یرید أن یكون فوق كل اآلخرین،

  للجمیع، ن یكون سیداً أویرغب أن یحكم الجمیع، و 

  . في ذلكحد أیطیعه  وأن یأمر الجمیع، ولكنني أعتقد أال

ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες· 

ἀλλ' ὅδ' ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 

πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ' ἀνάσσειν, 

πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν' οὐ πείσεσθαι ὀΐω· 

 - في البدایة– أقتنعقد أن أجاممنون  من خالل األبیات السابقة، یالحظ الباحث 

 -من وجهة نظره–لیشكو من عجرفة أخیلیوس  - في الحال-بكالم نیستور ولكنه عاد 

اكما على جیش الیونان، وهنا حیث یراه طامعا في السلطة وراغبا في أن یكون ح

. ع على السلطةار اسیة بالنسبة ألجاممنون هي قضیة الصأن القضیة األس یتضح لنا

  :ة التالیةالِحجاجیوقد استخدم هومیروس المؤشرات 

" δή"، "نعم" " ναὶ "   :مثل نحویةالجاجیة حِ المؤشرات ال ام عدد مناستخد -

 .للداللة على قبول رأي نیستور "  حقا" "κατὰ μοῖραν "، "بالفعل"
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مرتین في بیت " πάντων" " πάντεσσι "التكرار لكلمة  امكذلك استخد -

 " ",πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ' ἀνάσσειν "واحد 

جاجي كمؤشر حِ  "، وان یكون سیدا للجمیع،كل شيء ویرغب أن یحكم

 . للداللة على تأكید رغبة أخیلیوس في السلطة من وجهة نظر أجاممنون

للتعبیر عن وجهة نظر  ِحجاجيكمؤشر " ὀΐω "الفعل  كما استخدم -

فعل مبني للوسیط مصدر " (πείσεσθαι "أجاممنون حیث اتبع بالمصدر 

یطیع أحدا، كما لن أخیلیوس  یفید داللیًا أننحوي  ِحجاجيكمؤشر ) مستقبل

لن یطیع هو أیضا  سیط للداللة على أن أجاممنونبناء الفعل للو أن 

أخیلیوس؛ نظرا ألن فائدة الفعل المبني للوسیط تكون عائدة أیضا على 

أن یطیعه أجاممنون في  - ولو ضعیف- لو كان هناك احتمال فالفاعل، 

  .  المستقبل لكان بناء الفعل للمعلوم

مماثال لرد أجاممنون، رافضا لكالمه، ومعلنا مقاطعة فقد جاء رد أخیلیوس  أما

  ٥٤ :ن، مهددا إیاه أمام الجمیع فیقولأجاممنو 

  .لن أطیعك أبدا حتما ننيأألنني أعتقد أیضا .....

  ولكن سأخبرك شیئا آخر، وتضعه في عقلك؛

  ا لن أحارب بیدي من أجل الفتاةنني حتمإ

 . لیس من أجلك وال من أجل أي أحد آخر، ولكن ألنكم أخذتم مني ما منحتموني

........· οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι· 

χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης 

οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ' ἀφέλεσθέ γε δόντες· 
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وقد استخدم  ،یالحظ الباحث أن رد أخیلیوس كان قویا ومماثال لرد أجاممنون

  :جاجیة كما یأتيهومیروس عدة مؤشرات حِ 

التي " نني لن أطیعكإ" "σοὶ πείσεσθαι ὀΐω "كرر هومیروس العبارة  -

 ِحجاجيجاءت على لسان أجاممنون مرة أخرى على لسان أخیلیوس كمؤشر 

 .للداللة على أن أخیلیوس بالمثل لن یطیع أجاممنون

، " أنني حتما" "ἔγωγε "  "أناعتقد " "ὀΐω "استخدم هومیروس المفردات  -

إلى الكلمة الیونانیة تفید التأكید وتعمل " γε"إضافة األداة النحویة إن حیث 

 .أخیلیوس وجهة نظر تأكیدیر عن جاجیة للتعبمؤشرات حِ ك

" في عقلك" " ἐνὶ φρεσὶ "حالة القابل كما استخدم هومیروس حرف الجر و  -

 .للداللة على التشبث بالرأي واإلصرار على موقفهمكاني  ِحجاجيكمؤشر 

 

  :٣٠٥-٣٠٤االجتماع  نتائج ٥- ٣

إال كراهیة، فعلى الرغم من  - أخیلیوس وأجاممنون- ن الطرفا انفض االجتماع ولم یزد

قتال من أجل مصلحة الجیش،  تنازل أخیلیوس عن الفتاة طواعیة  ألجاممنون دون

  ٥٥ :زداد غضبا وعنفا، وفي ذلك یقول هومیروسفإنه ا

  بالكلمات ثم    - وجها لوجه- وهكذا تعاركا

  .من جوار سفن اآلخیین) في الحال(نهضا، وفض االجتماع 

῝Ως τώ γ' ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν 

ἀνστήτην, λῦσαν δ' ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν·  

البیتین السابقین، یالحظ الباحث أن نتیجة االجتماع كانت غیر متوقعة، فعلى  في

بین  دیدج نه نشأ غضبوكیفیة معالجته، فإغم من معرفة سبب الغضب اإللهي الر 
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 γ' ἀντιβίοισι عنه معركة كالمیة بین كل منهما نتج ،أخیلیوس وأجاممنون

μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν بالكلمات -وجها لوجه- وهكذا تعاركا".   

 

 :الخاتمة- ٦

 كيوختاما لقد برع هومیروس في توظیف اللغة لإلقناع، ووضع أسسا للتعامل 

  :يالِحجاج، ویلخصها الباحث فیما یأتینجح 

مراعاة عقلیة المتلقي وهذا ما برع فیه نیستور عندما تحدث على حد السواء  -

مع أجاممنون أو مع أخیلیوس، فبدأ بذكر فضائل كل طرف من الطرفین 

 .یهكتمهید لقبولهما رأ

أال بنه لم یستطع إقناع أجاممنون فإعلى الرغم من كلمات نیستور العذبة  -

 ینجح یأخذ الفتاة الممنوحة كمكافأة ألخیلیوس، وهنا یرى الباحث أنه ال

نظرا لتدخل الدوافع . فینلالتفاق بین الطر  الحجاج طالما ال یوجد نقطة

 . Psychological Motivationsالنفسیة 

  :ة إلىالِحجاجیكما یرى الباحث أنه یمكن تقسیم المؤشرات   

 Argumentative Syntactic Indicatorsجاجیة نحویة مؤشرات حِ  -١

عرابیة من أجل وتمثلت في حاالت التقدیم والتأخیر للحاالت اإلعرابیة المختلفة اإل

 . إبراز أهمیة الموضوع المراد التأكید علیه

 Argumentative Lexical Indicatorsجاجیة معجمیة مؤشرات حِ  -٢

 .وتمثلت في المفردات الدالة على التأكید واإلقناع
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 Argumentative Locative Indicatorsجاجیة مكانیة مؤشرات حِ  -٣

وتمثلت في الحاالت اإلعرابیة مع حروف الجر التي تعبر عن القرب أو البعد أو 

 .االستقرار في المكان

 Argumentative Temporal Indicatorsجاجیة زمنیة مؤشرات حِ  -٤

وتمثلت في الحاالت اإلعرابیة مع التعبیرات الزمنیة مع الحاالت اإلعرابیة 

 .المختلفة

 Argumentative Phonologicalجاجیة صوتیة مؤشرات حِ  -٥

Indicators  وتمثلت في المفردات المعجمیة الدالة على الصوت الدالة على

للجملة الواحدة ه أو انخفاضالصوت ن ارتفاع إارتفاع أو انخفاض الصوت؛ حیث 

 .استخدام اللهجاتفي  تنوعالباإلضافة إلى . یحمل دالالت متنوعة

 Argumentative Morphologicalجاجیة صرفیةمؤشرات حِ  - ٦

Indicators  وتمثلت في التغیر الصرفي للحاالت اإلعرابیة مثل إسقاط الزیادة

 .كان شائعا في اإللیاذة  الزمنیة للماضي البسیط والمستمر والذي

 Argumentative Psychologicalجاجیة نفسیة مؤشرات حِ  -٧

Indicators   وتمثلت في التعبیر عن الذات وجهات النظر؛ فعلى سبیل

 :المثال

 إحدىللتعبیر عن الرأي الشخصي " عتقد أنأ" " ὀΐω "استخدمت كلمة  -

 .اإللیاذةوخمسین مرة في 

 .مرةوسبع عشرة  مائة "نني حتماإ"  ἔγωγε "كذلك استخدم هومیروس  -

أداة نحویة " (على الرغم من ذلك" "αὐτάρ "األداة النحویة كما استخدم  -

 .مرةن وخمسی وتسعامائتین ) للتعبیر عن اعتراض وجهة النظر

  تم بحمد اهللا                                                                   
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 :المصادر

  :الواردة في البحث علىاألدبیة في النصوص  باحثأعتمد ال.

Thesaurus Linguae Graecae (TLG-E), University of California Irvine, 2000. 

Homerus,  Ilias (Hom., Il.)  

  المـعـاجـم والقـوامیـس

  المعاجم والقوامیس العربیة

  .العربیة،القاهرة، مجمع اللغة المعجم الوسیط  .)١٩٦١(إبراهیم أنیس وآخرون،

  أب��و الفض��ل جم��ال ال���دین محم��د ب��ن مك���رم

  ).٢٠٠٣(،)ابن منظور( 

  .معجم لسان العرب، دار صادر، خمسة عشر جزءاً 

  

  األجنبیةالمعاجم والقوامیس 
Dictionary of Linguistic Terms, Beirut.  Baalbaki R.M., (1990). 
A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Basil 
Blackwell, Oxford. 

David Crystal, (2008).  

A Greek- English Lexicon, Oxford, 1996  Liddell H.G.,& Scott R., 
& Jones R., (LSJ)  

  

  :المراجع العربیة

  .، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروتالخطاب والِحجاج  ،)٢٠١٠(أبو بكر العزاوي، 

المشروع القومي للترجمة، الطبعة األولى،  هومیروس، اإللیاذة،  )٢٠٠٤(أحمد عتمان وآخرون، 

  .١٣١- ٢القاهرة، ص 

استخدامها في العصر صیغة التمني في اللغة الیونانیة وتضاؤل  )٢٠٠٧(عبدالمنعم زكي 

  .الهلینستي، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس

، مجلة أفالطون وأرسطو وشایم بیرلمان: إلى الِحجاج مدخل  ) ٢٠١١(محمد الولي، 
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  األجنبیة المراجع

The Notion of Linguistic Choices in Written Text 

Production, National and Kapodistrian 

University of Athens, Department of Linguistics. 

Christou M., (2007) , 

Analyzing the Structure of Argumentative  

Discourse, Computational Linguistics, Volume 

13, Numbers 1-2, January-June University of 

Waterloo. 

Cohen R ., (1987) 

Argumentative Indicators in Discourse, 

Published by Springer, Netherlands. 

Frans H. van Eemeren, 

(2007) 

An Introduction to Discourse Analysis: Theory 

and Method, 3.rd Edition, Routledge. 
Gee, J. P., (2011) 

Homeric Voices: Discourse, Memory, Gender, 

Oxford University Press. 
Minchin E.,(2007)   

Homeric Voices: Discourse, Memory, Gender , 

Oxford. 

Minchin E.,(2007) 

Nestor the Good Counsellor, The Classical 

Quarterly, Vol. 55, No. 1. 

Roisman, H.M.,(2005) 

Greek Grammar, Revised by Gordon, M. 

Messing , Harvard University Press. 

Smyth H.W., (1984). 

  :المراجع اإللكترونیة

- https://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-analysis-what-speakers-do-

conversation 

- http://serious-science.org/social-motivation-8756. 

https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/media_wysiwyg/Writing%20a%20commun

ications%20strategy%20%2818.02.16%29.pdf 

- http://linguistlist.org/pubs/diss/browse-diss-action.cfm?DissID=20860 

- http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AD%D8%A7%D8%AC 
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-https://www.cliffsnotes.com/literature/i/the-iliad/summary-and-

analysis/book-i 
- http://www.almaany.com/ar/dict/ 

- http://www.perseus.tufts.edu/hopper 

- http://classics.oxfordre.com/  

 

 

 

                                                             
1- «Linguistic Society of America» https://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-

analysis-what-speakers-do-conversation 
2-Gee, J. P., (2011) An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, 3.rd Edition, 

Routledge, p.117. 
وھذا من   .ھو فكرة أن الناس بشكل عام لدیھم حافز على التعامل مع اآلخرین، للتفاعل معھم :الدافع االجتماعي - ٣

  :انظر .األمور الھامة لبقاء اإلنسان

http://serious-science.org/social-motivation-8756. 
هي كیفیة تبادل المعلومات بین المرسل والمستقبل، أو بمعنى آخر هي مخططات لكیفیة تبادل : االتصال إستراتیجیة- ٤

  :انظر. المعلومات

https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/media_wysiwyg/Writing%20a%20communications

%20strategy%20%2818.02.16%29.pdf  

یمكن تعریف االختیار اللغوي بأنه ما تسهم به اللغة في الكشف عن التراكیب  أو نوایا الكاتب أو : االختیار اللغوي- ٥

المؤلف لتفعیل الخیارات اللغویة التي تخدم أهدافه في إنتاج النصوص، حیث ان استخدام اختیارات لغویة مختلفة من 

  :أنظر .یمكن تعدیل التواصل وتأثیر الخطاب غیر محتوى الرسالة، كماتجانب المؤلف یمكن أن 

Christou M., (2007) , The Notion of Linguistic Choices in Written Text Production, 

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Linguistics,  

http://linguistlist.org/pubs/diss/browse-diss-action.cfm?DissID=20860 

6- Minchin E.,(2007)  Homeric Voices: Discourse, Memory, Gender , Oxford, p.6. 
ه حاَجْجُته  :یقال"یقول ابن منظور في معجم لسان العرب  -٧ ةً   ِحجاجاً   ُأحاجُّ حتى َحَجْجُته َأي َغَلْبُته بالُحَجِج   وُمحاجَّ

معنى قوله َلجَّ َفَحجَّ َأي َأنه َلجَّ وتماَدى به َلجاُجه، وَأدَّاه اللَّجاُج ِإلى َأن َحجَّ البیَت الحرام، وما : التي َأْدَلْیُت بها؛ قیل
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ُة الطریق؛ وقیل .حاّجاً  جاجه حتى خرجَأنه هاَجر َأهَله بلَ : َأراده؛ ُأرید   .َمَحجَّة الطریق َسَنُنه: جادَُّة الطریق؛ وقیل: والَمَحجَّ

ة: الطَِّریُق تستقیم َمرًَّة وَتْعَوجُّ ُأْخرى؛ وَأنشد: والَحَجوَّجُ  : الُبْرهان؛ وقیل: َأَجدُّ َأیاُمك من َحَجوَِّج، ِإذا اْسَتقاَم َمرًَّة ُیَعوَِّج والُحجَّ

ة ما ُدوِفَع به الخصم؛ وقال اَألزهريالحُ  ة الوجه الذي یكون به الظََّفُر عند الخصومة: جَّ وهو رجل ِمْحجاٌج َأي  .الُحجَّ

  .َجِدلٌ 

ةِ   والتَّحاجُّ  ه .ُحَجٌج وِحجاجٌ : التَّخاُصم؛ وجمع الُحجَّ ةً  وحاجَّ ه َحّجاً  .نازعه الُحجَّةَ : وِحجاجاً  ُمحاجَّ ه َیُحجُّ  غلبه على: وَحجَّ

ِته ِإنما سمیت ُحجَّة : اتخذه ُحجَّة؛ قال اَألزهري: واْحَتجَّ بالشيءِ  .َفَحجَّ آدُم موسى َأي َغَلَبه بالُحجَّة: وفي الحدیث .ُحجَّ

 ِإن َیْخُرجْ : وفي حدیث الدجال .َألنها ُتَحجُّ َأي تقتصد َألن القصد لها وإِلیها؛ وكذلك َمَحجَّة الطریق هي الَمْقِصُد والَمْسَلكُ 

هُ  وَأنا فیكم فَأنا َحِجیُجه َأي ةُ  .وُمغاِلُبه بِإظهار الُحجَّة علیه  ُمحاجُّ . الدلیل والبرهان: والُحجَّ

  . وَحِجیٌج، َفِعیل بمعنى فاعل  ُمحاجٌّ  فَأنا  حاَجْجُته :یقال

  : انظر

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AD%D8%A7%D8%AC 
٨

، ٤٠مجلد  ٢، مجلة عالم الفكر، العدد أفالطون وأرسطو وشایم بیرلمان: لى الِحجاجإ مدخل) ٢٠١١(محمد الولي،   - 

   .١٢ص 

 .١٣، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت، ص الخطاب والِحجاج، )٢٠١٠(أبو بكر العزاوي،  - ٩

10Frans H. van Eemeren, (2007) Argumentative Indicators in Discourse, Published by 

Springer, Netherlands, pp.1-2. 

  
11- Cohen R ., (1987) Analyzing the Structure of Argumentative  Discourse, Computational 

Linguistics, Volume 13, Numbers 1-2, January-June University of Waterloo, p.12 
12-Hom., Il., 1.1-2. 
13-https://www.cliffsnotes.com/literature/i/the-iliad/summary-and-analysis/book-i 

  -: غَضب-١٤

  . من غِضبَ  /لـ غِضبَ  / على غِضبَ  مصدر-١

  . إرادة انتقام مصدرها شعور المرء بضرٍر أو احتقار أو إهانة ألحقها به غیره) الفلسفة والتصوُّف (-٢

استحوذ علیه / اعتراه  -:تبدو على الوجه سخط ، استجابة النفعال تتمّیز بالمیل لالعتداء وبتغّیرات ) علوم النفس ( -٣

عدو�ا لعقل المرء أعدى ... ولم أَر في األعداء حین اختبرُتهم  -، ]مثل [ أول الغضب جنون وآخره ندم  -الغَضب ، 

: ُحمیَّا الغضب  -هاج ، : اشتعل غضًبا  • -: [ حدیث[ ِإنََّما الشَِّدیُد الَِّذي َیْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب  -من الغضب ، 

صبَّ علیه  -سكن وهدأ َرْوُعه ، : سكن عنه الغضُب  -سریع التأّثر باإلهانات واإلساءة ، : سریع الغَضب  -شّدتُه ، 
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أنظر قاموس اللغة العربیة . اهتیاج: شدید  غَضب -علیه غضًبا شدیًدا واستفّزه ، أو انتقم منه ،  غضب : جاَم غضبه

  :المعاصرة

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%BA%D8%B6%D8%A8/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%2

0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D

9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1 
15- Hom. Il., 1.1 
16- Hom., Il.,1.75 
17- Hom., Il.,1.422 
18- Hom., Il.,1.488 
19- Hom., Il, 2.769. 
20 -Hom., Il., 5.34. 
21-Hom., Il., 5.178. 
22-Hom., Il., 5.178. 
23-Hom., Il., 5.544. 
24 -Hom., Il., 9.517. 
25 -Hom., Il., 12.10. 
26-Hom., Il., 13.624. 
27-Hom., Il., 15.122. 
28-Hom., Il., 16.62. 
29-Hom., Il., 16.202. 
30-Hom., Il., 16.282. 
31-Hom., Il., 16.711. 
32-Hom., Il., 18.257. 
33 -Hom., Il., 19.35. 
34 -Hom., Il., 19.75. 
35 -Hom., Il., 21.523. 
36 -Hom., Il., 21.523. 

  .الطبعة األولى، القاهرةهومیروس، اإللیاذة، المشروع القومي للترجمة، ) ٢٠٠٤(أحمد عتمان وآخرون، -٣٧
38-Hom., Il., 1.53-59. 

یستخدم هومیروس  نهومیروس على الجیش الیوناني في حرب طروادة وأحیانا كا أطلقهلقب  Δαναοί الدانیون -٣٩

 .االرجیون  ”Ἀργεῖοι“كلمة  أیضا، كما استخدم اآلخیون Ἀχαιοίكلمة 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Aboo

k%3D1%3Acard%3D1 
40-Hom., Il., 1. 59-64 

  :عن استخدامات صیغة التمني، راجع رسالة الماجستیر للباحث-٤١
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، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، نستيصیغة التمني في اللغة الیونانیة القدیمة وتضاؤل استخدامها في العصر الهلی

  .٢٠٠٧القاهرة 

العّراف الذي رافق جیش الیونان في حرب طروادة  Nestorفي األساطیر هو ابن نیستور : Calchasكالخاس  - ٤٢

والذي كشف سبب البالء الذي حل بجیش الیونان، وكانت هناك نبؤه تقول ان كالخاس سوف یموت عندما یقابل من هو 

  :أنظر . Tiresiasحفید العّراف تیرسیاس  Mopsusأقوى منه في العرافة وبالفعل قابل العّراف موبسوس 

Oxford Classical Dictionary, s. v “Calchas” 

http://classics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-

9780199381135-e-1256?rskey=lCL8QS&result=1 
43 -Hom., Il., 1.74-83. 
44 -Hom., Il., 1.85-91. 
45 -Hom., Il., 1.92. 
46 -Hom., Il., 1.106-109. 
47 -Hom., Il., 1.131-132. 

، شخصیة أسطوریة ، وهو االبن األصغر لنیلیوس وخلوریس وهو الوحید الذي نجا من مجزرة Nestor: نیستور - ٤٨

  :انظر. ، وذهب مع مینیالوس لحشد أبطال الیونان ضد طروادةPylosهیراكلیس، كان نیستور ملكا على بیلوس 

Oxford Classical Dictionary, s.v. “Nestor”   

http://classics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-

9780199381135-e-4393?rskey=X7cCkm&result=2 
49 Hom., Il., 1.255-259 
50 Hom., Il., 1.273-284. 
51 -Roisman, H.M.,(2005) Nestor the Good Counsellor, The Classical Quarterly, Vol. 55, 

No. 1, p.18. 

 
52 - LSJ., s.v “αὐτάρ” 
53 -Hom., Il., 1.285-291. 
54 -Hom., Il., 1.296-299. 
55 -Hom., Il., 1.304-305. 


