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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 ََوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن  َأِطيُعوا اللَّو

تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسولِ 
(1)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

اهلل عميو وآلو وسّمم( نحن حزب اهلل الغالبون، وعترة رسول اهلل )صمى (: قال اإلمام الحسٌن )))
األقربون، وأىل بيتو الطيبون، وأحد الثقمين المذين جعمنا رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسّمم( ثاني 
كتاب اهلل تبارك وتعالى، الذي فيو تفصيل كّل شيٍء، ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو، 

أن كانت و، فأطيعونا فإنَّ طاعتنا مفروضة نتبع حقائقيبطينا تأويمو، بل  والمعّول عمينا في تفسيره، ال
َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ نَازَْعُتْم ِفي  َأِطيُعوا اللَّوَ . قال اهلل عّز وجّل: بطاعة اهلل ورسولو مقرونة

  .     (2)((َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسولِ 
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 اإلهداء                         

 

ٌّة  نْ إلى م    رشف رحٌق القرآن فصاحة إله

ٌّة عب   نْ م  إلى   من حالوة الحدٌث بالغة قدس

ٌّةغاص فً بحار النهج فار نْ م  إلى   توى علماً وحلماً وشجاعة حٌدر

ٌّة نْ م  إلى   تحدى الصعاب فتسلقها بنفٍس أب

 الخلودى فاعتلى عرش تسامى فتدلّ  نْ م  إلى 

 إلٌك سٌدي ٌا ُحسٌن...                                                     

ن أعطى فأجزل   إلى معلمً األول، إلى م 

 والدي العزٌز...                                                                      

ناِن،   ومرفأ األمانإلى ٌنبوع الح 

ـً                                  العزٌزة... أُمِّ

 إلى دمً الذي ٌجري فً عروقً

 إخوتً وأخواتً...                                                       

 على راحتً العٌون الساهرةإلى 

 زوجتً ...                                                       

 تً من الدنٌا ٌحانرإلى 

 أوالدي ...                                                       

 ورود                                  

 سّجاد                      زهراء                   

 حسٌن                                  

 

 حّباً وعرفاناً  أهدي ثمرة جهدي

 
 عاٌد جدوع                                           



 شكر وثناء
 

والثندداء  ، ولددا الشدد رنعمددة  انددو، أوهددً  ا نددة الحمددد ع علددى  ددلِّ 

 .تًأطروح إتمام، وتوفٌقً فً سبحانا على إعانتً

 : وبعد 

األسدتاذ المشدرف  أسدتاذي إلدىبش ري وامتندانً  أتقدمٌطٌب لً أْن 

ًّ الد تور المساعد   ،نعدم المشدرفلدً الذي  ان  حامد ناصر الظالم

  .ً خٌر الجزاء، فجزاه هللا عنّ ونعم الناصح المعٌن ،ونعم المرشد

إلى أخً وزمٌلدً األسدتاذ المسداعد ش ري ب مأتقدّ  نأال ٌفوتنً  و   

الد تور عامر صالل الحسناوّي، واألخ العزٌز ٌوسف رسول على 

و ددل مددن لددم مسداعدتً فددً تددوفٌر المصددادر الورقٌدة واإلل ترونٌددة، 

 ًّ  استعارة  تاب.بمساعدة أو  ٌبخل عل

 

 

 

 

 

 

 



 

  إقرار المشرف       
 

 ((احلجاج يف كالم اإلمام احلسني ))أَشهد أَنَّ إعداد هذه األطروحة الموسومة بـ      

للعلوم قد جرى بإشرافي في كلّية التربية  ((عايد جدوع حنون))التي يتقدم بها الطالب 

/ جامعة البصرة, وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في اللغة اإلنسانية

  العربية وآدابها.

 

 اإلمضاء:                                         
 حامد ناصر الظالميأ. م. د. االسـم:                                  

  م3102التأريخ :    /    /                    
 
 
 

 :رئاسة القسم إقرار
 

 بناًء على التوصيات املتوافرة ُأرشح هذه األصروحة للمناقشة

         
 اإلمضاء:                                           
 عبد رمضانعلي  أ. م. د.االسـم :      

 رئيس قسم اللغة العربية                                                     
  م3102التأريخ :    /    /               

 

 



 
 

قرار لجنة المناقشةإ
 

 ها نشهد أّننا اطلعنا على أطروحة الدكتوراه الموسومة بـءَ وأعضانحن رئيس لجنة المناقشة 

(( إلى قسم عايد جدوع حنونالمقدمة من الطالب )) ((احلجاج يف كالم اإلمام احلسني ))

/ جامعة البصرة, وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها وما للعلوم اإلنسانية اللغة العربية/ كلية التربية

وآدابها دكتوراه فلسفة في اللغة العربية ّنها جديرة بالقبول لنيل شهادة أ له عالقة بها, ونعتقد

 ((.جيد جداً عال  بتقدير )) 

 

 

 

 مضاءاإل مضاءاإل
 أ. د: سامي علي جبار

 رئيسا  
 علي ناصر غالبد:  . أ

 عضوا  
 

 
 مضاءاإل مضاءاإل

 عبد الحسن جدوع عبودم. د: أ.   
 ا  عضو 

 حسين عودة هاشم أ.م. د:        
 عضوا  

 
 

 

 مضاءاإل مضاءاإل
 م.د: هناء عبد الرضا رحيم  . أ

 عضوا  
 عبودأ. م. د: حامد ناصر 
 عضوا  ومشرفا  

 

 صادق مجلس  لٌة التربٌة للعلوم اإلنســـانٌة 
 فً جامعة البصرة على إقرار لجنة المناقشة

 
 اإلمضاء

 أ.م.د: حسين عودة هاشم                                                                     

                                                       

 عمٌد  لٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / جامعة البصرة                                     

 م2102/    /  رٌخ:  أالت
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

الحمد هلل الذي عممنا الحمد، وىدانا لو، وأثابنا عميو، وصمى اهلل عمى محمٍد عبده ورسولو     
وحبيبو وخيرتو مف خمقو، وأمينو عمى وحيو، وعمى آلو الفاضميف عماًل، الطيبيف نسبًا، المختاريف 

 أّمًا وأبًا، وسمـ تسميمًا كثيرًا.
 أّما بعد: 

ُعد فالعال    ـ اآلف في زمف الحرية و)الديمقراطية( يعيش في حجاج مفتوح عمى جميع الصُّ
السياسية، واإلعالمية، والثقافية، واالجتماعية والحّجة أصبحت عصب الحياة المعاصرة بيا يتبوأ 
الرؤساء مقامات الرئاسة، وتنتصر الجماعات في معارؾ السياسة، وبيا تُقاد الجيوش الجرارة، 

مواؿ الدوارة  مّما دفعني ذلؾ إلى سبر أووار عمـ لساني جديد يمت بصمة إلى الواعع وُتساس األ
المعاش، وىو عمـ الحجاج أو موضوع الحجاج. ومف األسباب التي دفعتني إلى اختيار موضوع 

 :()الحجاج في كالـ اإلماـ الحسيف 
وعّمة الدراسات فيو، والسيما  جّدة موضوع الِحَجاج، وأىميتو، والروبة في التعرؼ عمى مكنوناتو، 

كّؿ ما في كالـ إفَّ في بالد المشرؽ العربي، والعراؽ عمى وجو الخصوص. وفضاًل عف ذلؾ ف
منتقى بدعة وحرص  لتوجيو المتمقي الوجية التي يريدىا، فكّؿ ما في كالمو  اإلماـ الحسيف 

 شاراٍت، وشذراٍت، وأساليٍب، وصوٍر، وت مميحاٍت إّنما ُوجدت إلعناع مف دعائٍؽ، ورعائٍؽ، وا 
المتمقي بأحقيتو باالتباع  بوصفو االمتداد الطبيعي لمرسالة المحمدية، وال عجب فقد عاش اإلماـ 

في بيت النبّوة ميبط الوحي، ومختمؼ المالئكة، وودت كمماتو دستور حياة مخرت  الحسيف 
ساتيـ الفاسدة  لذا أرى أّف مفتضحًة مغالطات القوـ وسيا عباب الزمف وظّمت ترف في األذىاف

  لمتعرؼ عمى مكنونات تمؾ األسرار التي اليوـ بنا حاجة إلى التأّمؿ في كالـ اإلماـ الحسيف 
 جعمتو دستورًا لمحياة الحّرة الكريمة في كؿِّ بقاع األرض.

ووايتي مف ىذه الدراسة تخميص مفيوـ الِحَجاج مف الخمط االصطالحي مع المفاىيـ األخرى، 
تسميط الضوء عمى الجوانب ، و اف أىـ المقومات التي ينبغي أف ُيبنى عمييا النّص الِحَجاجيوبي

عمى وفؽ  الداللية، والتداولية، والمغوية، واألسموبية، والبيانية في كالـ اإلماـ الحسيف 
ختالؼ النظريات الِحَجاجية المسانّية الحديثة، واإلفادة مف النظريات الِحَجاجية المسانّية عمى ا

مشاربيا وتوجيييا جمعاء  لتصّب في رافٍد واحٍد اصطمحت عميو بالمنيج الِحَجاجي بغية تحميؿ 
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عمى وفؽ ىذا المنيج، وتسميط الضوء عمى المكنونات المغوية،  كالـ اإلماـ الحسيف 
  ، ومدى فعاليتيا التأثيرية في الّناس وعتئذ إلى يومنا الحاضر. فيووالبالوية المؤثرة 

 :ىمارئيسيف ىدفيف إلى تحقيؽ  كّمو تسعى الدراسة مف ذلؾو    
ية الموجودة في المكتبة المغوية يمكف الِحَجاجصوغ منيج حجاجي متكامؿ مف النظريات  .1

االستناد إليو في تحميؿ النصوص تحمياًل حجاجيًا يوازي المناىج األخرى كالبنيوية، 
عف الحجج اإلعناعية  تنقيبعمى ال واألسموبية ونحوىما. يصّب فيو الباحث جّؿ اىتمامو

مف دوف أف  يةالِحَجاجالمصاوة بأساليٍب لغوية بميغة مؤثرة  لمتعرؼ عمى مكنونات عوتيا 
 يغفؿ الجوانب الجمالية التي ترفدىا.  

خطاباتو  اإلعناعية التي بنى عمييا اإلماـ الحسيف  لمسانيةاالكشؼ عف اآلليات  .2
 ية. الِحَجاج

 مى ثالثة فصوؿ ىي:عاألطروحة مت الغايات واألىداؼ عسّ  لتحقيؽ ىذهو       

طت متو عمى ثالثة مباحث، سمّ عسّ  (:مقوماتو: مفهومو، نظرياتو، الِحَجاجالفصل األول: )   
غربية النظريات ال فيالِحَجاج مفيوـ ف( وارتباطاتو الداللية الِحَجاجمفهوم ) عمى اأولهالضوء في 

)المحاّجة، واالحتجاج، والسفسطة، والخطابة، صطمحات ُأخر كػمع م الحديثة يتقاربمسانية ال
ىذه  ا دفعني ذلؾ إلى الوعوؼ عندم (والجدؿ، والبرىاف، والمذىب الكالمي، والمناظرة، والمناعشة

بوصفو نظرية   عمى وفؽ النظرية المسانية المصطمحات بغية تمييزىا مف مصطمح الحجاج
فيو أىـ النظريات  فعرضتُ ( نظريات الحجاج): ثانيالمبحث الأّما . لسانية وربية حديثة

 (ي وتأثيره اإلقناعيالِحَجاجالنص مع ) كانت لي وعفة: المبحث الثالثوفي  .الحجاجية الحديثة
قومات التي ينبغي أف ي الناجع، والمالِحَجاجالنّص  الواجب توافرىا في شروطالثت فيو عف تحدّ 

 أىـ وسائؿ اإلعناع.  وعرضت فيوتناعية منو، ، والغاية اإلعناعية واالعُيبنى عمييا

عمـ استندت إلى موضوعاٍت لغوية كالحديثة عد سانية ية المالِحَجاجالنظريات وجدت  وعندما      
الفصل جعمت ىذه الموضوعات مف نصيب  يافالبعمـ الداللة، والتداولية، واألسموبية، و 

ي )التداولي، الِحَجاجمجاالت الخطاب  في ضوء الحسين  اإلمام في كالم الِحَجاجالثاني:)
 متو عمى أربعة مباحث: (. وعسّ المغوي، األسموبي، البياني
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اإلنجازية  الحسيف  اإلماـ( تناولت فيو عوة فعؿ كالـ قوة فعل الكالم) :المبحث األول      
مباشرة متمثمة كالـ اإلنجازية وير الالالمباشرة متمثمة بأفعاؿ األمر، والنيي، ونحوىما. وعوة فعؿ 

لمتأثير في  اإلماـ الحسيف التي استند إلييا  باالعتضاء المغوي، واالستمزاـ الحواري التداولي
 . أو ثنيو عنو ،جميوره مف أجؿ حثّو عمى فعٍؿ ما

لديكرو  في المغة( الِحَجاجاستندت فيو إلى نظرية )المبحث الثاني: )حجاجو المغوي( و     
عاصرًا ية الِحَجاجـ لية، والسالالِحَجاجية، والعوامؿ الِحَجاجفييا الروابط وأنسكومبر التي تناوال 

في خطاباتو،  بيف حجج اإلماـ الحسيف في الربط المغوية آثار تمؾ الروابط دراستي عمى 
نحو  وفي التوجّ ا يزيد ذلؾ ممّ وحصرىا ية الِحَجاجفي تقميص اإلمكانات ية الِحَجاجوآثار العوامؿ 

ج بحسب القوة مف حاجِ ية فيي مجموعة مف الحجج يرتبيا المُ الِحَجاجا الساللـ المبتغاة. أمّ  وجائنت
  ي.الِحَجاجلتصّب في خدمة النتيجة المرجوة مف الخطاب   األضعؼ إلى األعوى داخؿ الخطاب

اإلماـ الحسيف  عمى أسموب دراستيفيو  صرتُ ع ي(الِحَجاجأسموبو المبحث الثالث: ) وفي    
 واالستفياـ التقريريالتوكيد، والتكرار، عمى عتماد باال في مراعاة أحواؿ المتمقي يِحَجاجال، 

  وااللتفات. والتقديـ والتأخير،

لمتشبيو،  كيفية توظيؼ اإلماـ الحسيف  وفي تناولتُ  المبحث الرابع: )حجاجو البياني(و     
 .ي اإلعناعيالِحَجاج ض في خدمة خطابويوالتمثؿ، واالستعارة، والكناية، والتعر 

 ميثـ عيس الئي  ألّف زملموضوعاتاذه ى في البالوية وير الحجاجيةالجوانب  أتناوؿولـ      
أدب اإلماـ وموسى خابط عبود في رسالتو )، (دراسة بالوية نثر اإلماـ الحسيف في رسالتو )

لفني في خطب التصوير افي كتابو ) وىادي سعدوف(، عضاياه الفنية والمعنوية  الحسيف
دراسة َتحِميميٌَّة في  نثر اإلماـ الحسيف في أطروحتو )، وحيدر محمود (المسيرة الحسينية
 . طوا عمييا الضوء في دراساتيـ لكالـ اإلماـ الحسيف سمّ ( َجَماليِة ِبْنَيِة النَّصِ 

 ميو فيعء أعتقد أّنو يمكف االتكامف الفصميف السابقيف إلى منيٍج حجاجي تحميمي  وخمصتُ     
مف  استندت إليو في تحميؿ كالـ اإلماـ الحسيف  ، وعديًا حجاجياً سانالنصوص تحمياًل لتحميؿ 

الحسين  اإلمام كالملنماذج من  طبيقيةية تحجاجالفصل الثالث )دراسة في  صباه إلى استشياده
)،  متو عمى ثالثة مباحثعسّ و: 
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 لو  لو نموذجيف األوؿ: كالـٌ  واخترتُ  ة(في المدينة المنور   المبحث األول: )كالمو     
 ةبايعّد بيا معاوية عندما طمب منو مر التي  توفي صباه مع عمر بف الخطاب، واآلخر: خطب

 يزيد خميفة لممسمميف. 

و في حممتُ  لحين نزولو في كربالء( مّكةخروجو من أول  المبحث الثاني: )كالمو وفي     
تي دعا فييا الّناس ير عندما دعاه لمبقاء في مكة، وخطبتو المع عبد اهلل بف الزب لو  اً كالم

وجيشو في الرياحّي بف يزيد  دما عـز عمى الخروج إلى العراؽ، وخطبتو بالحرّ نعلاللتحاؽ بو 
 البيضة عرب العذيب. 

مف  اً سائر  ومثالً  ،فيو أبيات شعٍر لو حممتُ  في كربالء(  المبحث الثالث: )كالمووفي     

، ثـ السالم()عليها شر مف المحّرـ تمييدًا لمحاورة مع أختو زينب ارب عاليما في ليمة العأمثاؿ الع
 في العاشر مف المحّرـ. الطؼ خطبة عاليا عبؿ واععة 

في ىذا الفصؿ عمى آليات حجاجية مختمفة في تحميؿ النصوص تحمياًل حجاجيًا  واعتمدتُ     
االوتراؼ مف ىذا المنيج بما يتالَءـ مع  مفس والباحث الدار  تمكيفوالتكرار  ل ،بعيدًا عف الرتابة

يضيؼ إليو ما يراه مناسبًا مّما يساعد في يمكنو أف موضوعو الِحَجاجي، وفي الوعت نفسو 
 حميؿّنيا عادرة عمى تأية أثبتت الِحَجاجالدراسات  ضح مف ىذه الدراسة أفّ تطويره. وعد اتّ 

فية إلى الجوانب اإلعناعية التأثيرية التي تمقي متجاوزة الجوانب اإلخبارية الوص ،النصوص
  وجديتو. بظالليا عمى الفرد والمجتمع. وىنا تكمف جّدة ىذا المنيج

ّني لـ أجد كتابًا محققًا تحقيقًا عمميًا يجمع ذه الدراسة أومف الصعوبات التي واجيتػني في ى   
اسٍة عمميٍة أكاديمية  مّما دفعني يمكف االعتماد عميو في در   بيف دفتيو كالـ اإلماـ الحسيف 

مف منابعو جعمتو في ممحٍؽ ، وبعدما جمعتو في أميات الكتب  وذلؾ إلى البحث عف كالم
   .بعد الخاتمة

ية فقد اعتمدت فييا عمى دراسات بالد المغرب العربي )المغرب، تونس، الِحَجاجأّما المراجع     
التونسي أبو بكر العزاوي، والدكتور المغربي كتور دلادراسات وخاّصة الجزائر( بالدرجة األساس، 
في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسموبية(، فضاًل عف  الِحَجاجعبد اهلل صولة في كتابو )



 ........................:...................................................................................................................المقدمة
 

 و
 

. أّما االت المنشورة عمى صفحات االنترنتالدراسات األكاديمية الجزائرية، والبحوث العممية، والمق
السبب الرئيس الذي دفعني  ، وىذا ىويمة، وال يوجد فييا جديدية المشرعية فقمالِحَجاجالدراسات 
 .الِحَجاجإلى دراسة 

وعد كاف لتشجيع أستاذي المشرؼ الدكتور حامد ناصر الظالمّي، وتوفيره أىـ المصادر     
الفضؿ الكبير في  -التي كاف يصعب الحصوؿ عمييا في المكتبات العراعية  -الخاصة بالحجاج 
 وحة. فجزاه اهلل عّني خير الجزاء، ووفقو لما يحّبو ويرضاه.إتماـ ىذه األطر 

ما ينفع  ليكوف سبيمي إلى مرضاة اهلل جّؿ في  مت في بحثي ىذاأّني عد عدّ  واهلل أسأؿ      

)صلى ُمحّمد عمى أعظـ تراث لسبٍط مف أسباط الرسوؿ  معتُ اطّ ىذه عاله. وحسبي أّني بمحاولتي 
     ت بو خدمة ديني ولغتي، وما أعظمو مف شرؼ. ، وأرداهلل عليه وآله وسلّن(

الميـ تقّبؿ مّني ىذا العمؿ خالصًا لوجيؾ الكريـ، واجعمني عندؾ مف وختامًا أعوؿ:      
، فحسبي أّني اعتذر إليؾ سيدي يا حسيف إف بدر مّني نقٌص أو تقصيرٌ المذكوريف. وأخيرًا 

 دي إلى سواء السبيؿ.، وىو المستعاف والياحاولت، واهلل مف وراء القصد
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 : وارتباطاته الداللية احِلَجاج مفهوم: ولاملبحث األ

 لغة واصطالحًا: الِحَجاج
 لغًة: الِحَجاج

ة: ىـ(: ))177قال ابن منظور )ت     ة:  :وقيل .ىانرْ البُ الُحجَّ  وقال .الخصم بو عَ وفِ دُ  ماالُحجَّ
ة:  :األزىري  ،لٌ دِ جَ  أي اجٌ جَ حْ مِ  رجل وىو ،الخصومة عند رُ فَ الظَّ  بو يكون الذي الوجوالُحجَّ

ة:  وجمع .اصمخَ التَّ  :اج  حَ والتَّ   وجَّ وحَ  .ةجَّ الحُ  نازعو :اً جاجَ وحِ  ةً اجَّ حَ مُ  واجَّ وحَ  .اججَ وحِ  جٌ جَ حُ الُحجَّ
 ؛ةجَّ حُ  يتمّ سُ  ماإنّ  :األزىري قال .ةجَّ حُ  اتخذه :بالشيء احتجو  ... وِ تِ جَّ حُ  عمى غمبو :اً جَّ حَ  وج  حُ يَ 

ة: و  ... دُ صَ قْ تُ  أي ج  حَ تُ  ياألنّ   . (1) ((والبرىان الدليلالُحجَّ

( جَ اجَ ة. و)حَ المنازعة بالحجّ  راد بو( ويجَ اجَ حَ ومصدر ) .ة: جمع الحجّ يعني الِحَجاجنمحظ أّن     
مفعل المغوي لمعنى ال كما نمحظ أنّ عمى المشاركة بين طرفين أو أكثر،  دالّ ( لَ اعَ عمى بناء )فَ 

ـ بحسب المفيوم المغوي  الِحَجاجعمى المنازعة، والمغالبة من أجل الظفر بالنتيجة. ف يدلّ )حاَجَج( 
 . الدَ ة والبراىين، وىو مرادٌف لمجِ طة األدلّ اسبو  الخصام، والنزاععمى  ـ يدلّ 

 اصطالحًا:  الِحَجاج
المصطمح يعني اتفاق جماعة عمى أمٍر مخصوص، وىذا االتفاق إن حصل بين الفقياء في     

ن نتج عن المغويين ُسّمَي مصطمحًا لغويًا، وىكذا.      مسائل فقيية ينتج عنو مصطمٌح في الفقو، وا 
فمفظة مصطمح تعني )االتفاق(، و)) المصطمحات ال توضع ارتجااًل بل البّد في كّل     

من وجوِد مناسبة، أو مشاركة، أو مشابية كبيرة كانت أو صغيرة بين مدلولو المغوي مصطمح 
في القرآن(  الِحَجاجفي كتابو ) ةالدكتور عبد اهلل صول وترجم .(2)ومدلولو االصطالحي((

 :المصطمح يعني بالفرنسية وىذا. (3)الِحَجاج( بArgumentationالمصطمح الفرنسي )
 

 .القيام باستعمال الحجج 

                                                           
ًّ المصرّي )ت ،لسان العرب 1 د بن مكّرم بن منظور األفرٌق ، هـ(، دار صادر177أبو الفضل جمال الدٌن ُمَحمَّ

 .2/222مادة )حجج(  :هـ(7011بٌروت، الطبعة األولى )
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض حمد القوزي، شركة الطباعة  2

 .20م(:7327 -هـ 7017الرٌاض، الطبعة األولى ) –العربٌة السعودٌة، العمارٌة 
، بٌروت .دمن خالل أهم خصائصه األسلوبٌة،  فً القرآن الِحَجاج: ٌنظر 3 ًّ عبد هللا صولة، دار الفاراب

(2111):3 . 
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 .مجموعة من الحجج التي تستيدف تحقيق نتيجة واحدة 

 (1)فن استعمال الحجج أو االعتراض بيا في مناقشة معينة. 

( إلى وجود اختالف بين طرفين ومحاولة كّل منيما Argueفيشير لفظ )أما في االنجميزية ))    
 . (2)إقناع اآلخر بوجية نظره بتقديم األسباب أو العمل((

 مفهوم الحجاج:
مجموعة من النظريات الحديثة المتداخمة تتجاذبيا مجموعة في الوقت الحاضر  الِحَجاجيمثل     

أّن  نجدو من العموم منيا: القانون، والفمسفة، والمنطق، والسياسة، واإلعالم، والمغة، والبالغة. 
في  اجالِحجَ الجذر االشتقاقي العربي لمحجاج )ح ج ج( يتفرع إلى معاٍن واشتقاقات مختمفة. ف

ا من جية . أمّ لجدل، والمناظرة، والمناقشة...(العربية يعني: )المخاصمة، والدليل، والبرىان، وا
 ة(. ، والتحاجج، واالحتجاج، والمحاجّ الِحَجاجاالشتقاق فنجد) 

مفيومًا عائمًا تصعب  الِحَجاجوعدم استقرار المصطمح جعل  ،نوعياكثرة النظريات وت     
ومّما زاد الطين ِبّمة كثرة تعريفاتو وتنوعيا بحسب وجيات نظر  ،ف عميواإلحاطة بو، والتعرّ 

فأخذ كّل باحٍث يغترف ما ُيريد ويخوض في بحِث أّي موضوٍع  ،مستعمميو، ومرجعياتيم العممية
، والعجب في ذلك، وال غرابة فالموضوع واسٌع والعوامل التي أسيمت الِحَجاجشاء تحت عنوان 
 ومتنوعة .في إنتاجو كثيرة 

 :الِحَجاجتعريفات  ومن  
 في أعم تعريفاتو العممية التي من خالليا يسعى  الِحَجاج: ))ال ىشام الريفي نقاًل عن بمونتينق

 . (1)المتكمم إلى تغيير نظام المعتقدات والتصورات لدى مخاطبو بواسطة الوسائل المغوية(( 

 ((موجية إلى جعل المخاطب يقبل قواًل آخر  ( )أومجموعة أقوال(7ىو أن يقدم المتكمم قواًل )ق
 . (2)( صريحًا أم ضمنيًا((2( )أومجموعة أقوال أخرى( سواء أكان )ق2)ق

                                                           

، د. حافظ (مجاالتهمفهومه و الِحَجاج)بحث ضمن كتاب ً، الحبٌب أعراب،الِحَجاجواالستدالل  الِحَجاجٌنظر:  1

 . 0/02:م(2171، أربد )إسماعٌلً علوي، عالم الكتب الحدٌثة

اً، هشام فّروم، )رسالة الخطاب النبوي دراسة فً وسائل اإلقناع األربعون النووٌة أنموذجفً  الِحَجاجتجلٌات  2

، قسم اللغة لحاج خضر ـ باتنة ـ، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، جامعة ا، الجمهورٌة الجزائرٌةماجستٌر(

 .03: (2113العربٌة وآدابها )
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  ىو تقديم الحجج واألدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وىو يتمثل في إنجاز متواليات من األقوال((
 .(3)ُتستنتج منيا(( بعضيا بمثابة الحجج المغوية، وبعضيا اآلخر ىو بمثابة النتائج التي

  مجموعة من االستراتيجيات الخطابية لمتكمم ما، يتوجو بخطابو إلى مستمع معين من أجل((
 .(4)تعديل الحكم الذي لديو عن وضٍع محدد(( 

  مظير من مظاىر القوة الباطنية التي تتوسل بشتى السبل لموصول بالمتمقي إلى درجة التأثير ((
 . (5)رد والجماعات نحو تغيير السموك أو إنجاز الفعل(( أو االقتناع بل قد تدفع الف

  وىو ال يقوم إال بالكالم تعديل رأيو أو سموكو أو ىما معاً ))توجيو خطاب إلى متمٍق ما ألجل .
 .(6)المتألف من معجم المغة الطبيعية(( 

، وأخرى مقاربة لو، مّما يجعل غير الِحَجاجثمة مفاىيم متعمقة بمفيوم زد عمى ذلك أّن     
المغالط  الِحَجاجالفمسفي،  الِحَجاج: )المحاّجة، االحتجاج، تّدل عميوالمختص يظن  أّنيا 

سأعرضيا بإيجاز مبينًا )السفسطة(، الخطابة، الجدال، المذىب الكالمي، المناظرة، المناقشة( 
. وقبل ذلك الِحَجاجلعرض إلى مفيوم ؛ لكي نتوصل من ذلك االِحَجاجأىم الفوارق بينيا وبين 

ة أرى أّن بنا حاجة إلى الوقوف عند مفيوم   التي تستند إلييا ىذه المفاىيم. الُحجَّ
 

 :الُحجَّة 

ة      ، وتقتضي وجود تعني الدليل الذي يستند إليو المحاجج في رد حجج الخصم :لغةالُحجَّ
ة ىـ(: ))278وقال الشريف الجرجاني )ت .أو أكثر طرفين  الدعوى صحة عمى بو دلّ  ماالُحجَّ
ة  وقيل ة الفمسفي  "الالند" جاء في قاموسو . (7)((واحد والدليلالُحجَّ استدالل موجو )) يابأنّ الُحجَّ

                                                                                                                                                                      

أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة من أرسطو )كتاببحث ضمن ، هشام الرٌفً، عند أرسطو الِحَجاج 1

، فرٌق البحث فً البالغة والحجاج، إشراف حمادي صمود، جامعة اآلداب والفنون والعلوم (إلى الٌوم

 .051:م(7332، تونس )اإلنسانٌة، كلٌة اآلداب منوبة، المطبعة الرسمٌة للجمهورٌة التونسٌة
أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد )بحث ضمن كتاب، الدكتور شكري المبخوت، فً اللغة الِحَجاجنظرٌة  2

 .081 (:الغربٌة من أرسطو إلى الٌوم
 .7/51:(الحجاج مفهومه ومجاالته)بحث ضمن كتاب، الدكتور أبو بكر العزاوي، فً اللغة الِحَجاج 3
/ 7: (مفهومه ومجاالته الِحَجاج)كتاببحث ضمن  ؟ ـ، عبد العزٌز السراج، ـ أي عالقة الِحَجاجالتواصل و 4

222. 
ٌّات  5 د علً سلمان، دٌمو، الِحَجاجكتابة الجاحظ فً ضوء نظر رس  للطباعة والتجارة، پالدكتور علً ُمَحمَّ

 .25:(2171بٌروت، الطبعة األولى )
د الولً، مجلة عالم ، أفالطون وأرسطو وشاٌم بٌرلمان الِحَجاجمدخل إلى  6 (، مج 2الفكر، العدد )الدكتور ُمَحمَّ

 .77:م(2177(، لسنة )01)
د بن علً الجرجانً )تالتعرٌفات 7 هـ(، تحقٌق إبراهٌم األبٌاري، دار الكتاب العربً، 278، علً بن ُمَحمَّ

 .772:هـ(7015بٌروت، الطبعة األولى )
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 كلّ  ()ىناك من يعتبر أنّ ـ من ناحية أخرى ـ تفنيدىا، ويرى أو  يا،دحضأو  أكيد قضية معينةلت
عنصر داللي متضمن في القول يقدمو المتكمم ))العزاوي  ()وىي عند أبو بكر .(1)((حجة دليالً 

و يخدم ويؤدي إلى عنصر داللي آخر، والذي يصيرىا حجة، أو يمنحيا طبيعتيا عمى أنّ 
ية ىو السياق، فما يمكن أن يكون حجة في ىذا السياق قد ال يكون كذلك في سياق آخر الِحَجاج

قول، لالمعبر عنو داخل ا fait ()بنفس الحدثحتى ولو تعّمق األمر بنفس المحتوى القضوي، أو 
ة وقد تتحقق  وىي من وجية نظر  .(2)أو الخطاب برمتو(( ،أو قول ،عمى شكل لفظةالُحجَّ

تأثيرىا في  من إالّ  بوصفيا حجةمن مظاىر الخطاب ال تكتسب صفتيا  اً ظير يين تمثل مالِحَجاج
عمى مجموع قول القائل وعمى ما ُأضمر في  وتوّسع معناىا لتدلّ  ،موقعيا من الّسياقو  المتمقي،

 :منيا بعدة سمات وتتسم الحجج المغوية. (3)القول

 :ة  إنيا سياقية التي يقدميا المتكمم قد تؤدي إلى حجة أخرى، أو إلى نتيجة. وىكذا تكون الُحجَّ
 .العبارة الواحدة المتضمنة قضية واحدة حجة أو نتيجة بحسب السياق

 فقد يقدم المتكمم حّجة ما لصالح نتيجة معينة،  ،حّجة قوة حجاجية معينة إذ تحمل كلّ  :يا نسبيةنّ إ
 وحجج ،وحجج ضعيفة ،وبعبارة أخرى ىناك حجج قوية ويقدم خصمو حّجة مضادة أقوى منيا،

 .أضعف

  ّ(4): يمكن لمحجة أن ُترفض أو تُنقض بحجة أخرى أقوى منيا  يا قابمة لإلبطالإن. 

: حجج ناىضة يثّبت بيا قسمين. وتقسم عمى ياأو نفيقضية ما ل الحجج دليل إثباتوُتستعمل     
الحّق، وحجج داحضة يمّوه بيا الباطل. كما تُقسم عمى: حجج منطقية وُتسمى استدالاًل، وحجج 

 . (5)واقعية وُتسمى دليالً 
                                                           

 .ٌُعد  كذا، والصواب: 
 André Lalande, Vocabul aire Tecbnigu et ؛ نقالً عن:  0مفهومه ومجاالته: الِحَجاجمقدمة كتاب  1

Critigue de La philosophie, éd. PUF, pp 78-79. 
 . أبو بكر اسم مركب 
  :أو بالحدث نفسه.حتى لو تعلق األمر بالمحتوى القضوي نفسه كذا، والصواب 
 .721: م(2118)، د. أبو بكر العزاوي، العمدة، الدار البٌضاء، الطبعة األولى الِحَجاجاللغة و 2
 .5(:7330، طه عبد الرحمن، مطبعة المعارف الجدٌدة، الرباط )الِحَجاجٌنظر: التواصل و 3
، ته) التحاجج طبٌعته، ومجاالبحث ضمن كتاب، أبو بكر العزاوّي، ًالِحَجاجوالمعنى  الِحَجاجٌنظر :  4

 .53: م(2118هـ ـ 7021الطبعة األولى )ووظائفه( تنسٌق حمو النقارّي، مطبعة النجاج الجدٌد، الدار البٌضاء، 
(، 2112الفلسفً، أبو الزهراء، مجلة شبكة التربوٌة الشاملة فٌلومرتٌل اإللكترونٌة ) الِحَجاجٌنظر: دروس  5

  html____.com/office/19kgy.../www.4shared.: االنترنتالموقع على 

http://www.4shared/
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ة ب ّن المرادالمغوي لمحجة في التراث العربي إلى أ التعريفنخمص من ذلك ومن      الُحجَّ
وليس الحجج االستداللية  الحجج الواقعية المرادفة لمدليل الِحَجاجالمستعممة في نظريات 

 .المنطقية
 

 :ةالمحاج   .1

. (1)واحٍد أن يرد اآلخر عن ُحّجتو(( ُيقال: حاّجو ُيحاّجو محاّجة )) والمحاّجة: أّن يطمب كل       
ة باصطالح يكثر دورانو عند الفالسفة، والمحاجّ يجد أّن ىذا المصطمح  الِحَجاجوالمتتبع لموضوع 

الفالسفة: )) إنتاج مجموعة من الحجج مرتبة بطريقة ما قصد إثبات أو تفنيد قضية من القضايا. 
ويرى . (2)المحاّجة بتوسيع داللتيا كلِّ وسائل اإلقناع باستثناء العنف والضغط واإلكراه(( ىعنوقد تُ 

لميابة محفوظ ميارة ، في حين ترى (3)محاّجة مرادفة لمحجاجبعض الحجاجيين المسانيين أّن ال
ن كان َيرد عند بعض المعجميين جنبًا إلى جنب مع لفظ )المحاّجة( الِحَجاجأّن لفظ ))) ( ـ وا 

 المواضع تتبع فإن ...إال أّن الصيغة الواردة في القرآن الكريم ىي )المحاّجة( وكالىما مصدر ـ 

 في يأتي ووأنّ  المذمومة، بالمعاني مشحون وأنّ  عمى قوية داللة تدل المفظ فييا ورد التي القرآنية

 ةفالمحاجّ  ،ارالكفّ  إلى داً سنم المواضع جميع في يكون ويكاد والصراخ، والكبر المراوغة من أجواء
 المعنى وىذا العناد، بقصد الخصومة عن الناشئة المخالفة عمى تدلّ  الكريم القرآن استعمال في

 مفيوم الكريم القرآن في فيو الِحَجاج اأمّ ... ارفّ الك إلى المواضع أغمب في إسنادىا من واضح

 واألدلة بالبراىين اإلقناع إلى دفتيو  الحوار تروم التي واألساليب، العبارات من بأشكال عنو رمعبّ 

  .(4)((والفطرية والكونية العقمية
 .إليو االطمئنانقمق، وال يمكن واستنادًا إلى ذلك فإّن عّد المحاّجة مرادفة لمحجاج أمٌر  
 
  

                                                           
الراغب األصفهانً، تحقٌق صفوان عدنان داوودي، طلٌعة النور، قم، الطبعة األولى  ،القرآنمفردات ألفاظ  1

 .273م(:2111هـ ـ 7028)
 .03فً درس الفلسفة: الِحَجاج 2

، صابر الحباشة، صفحات للدراسة ؛ والتداولٌة والِحَجاج مداخل ونصوص71ٌنظر: الِحَجاج فً القرآن: 3

الحجاج )بحث ضمن كتاب، ؛ والِحَجاج واالستدالل الِحَجاج82ً:م(2112)والنشر، دمشق، الطبعة األولى 

الطبعة شكري المبخوت، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، بٌروت،  د.؛ واالستدالل البالغً، 01:مفهومه ومجاالته(

 .707-701م(:2171الثانٌة )
مع اللغة العربٌة ارة، مجلة مجفً القرآن الكرٌم دراسة مصطلحٌة، د. لمهابة محفوظ مٌ الِحَجاجمفهوم  4

 .502-507(: 0) ددعال، (27بدمشق، مج )
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  :االحتجاج .2

ة يعني ))إقامة      ... وتوكيد الحقيقة بدليل قطعي ويقين ثابت داّل عمى عمو مقام الجية الُحجَّ
أرباب العقائد الفاسدة ... في احتجاجو عمى  التي صدر عنيا حقًا وعداًل، كأن تكون من اهلل 

))االعتماد عمى إقامة البراىين من نصوص  أيضاً ومن تعريفاتو  ،(1)أو من األنبياء والرسل((
. و)احتّج( عمى ّج( نقول: احتّج يحتج  احتجاجاً ، وىو مشتٌق من الفعل )احت(2)المغة شعرًا ونثرًا((

، فنقول في من جية البناء الِحَجاجبناء )افتعل(، واالحتجاج عمى بناء )افتعال(، وىو يختمف عن 
ل( . وبناء )فاَعَل( لو معنيان اعَ )ِفَعال(، وأصمو )فَ  الِحَجاج، فبناء : حاجج ُيحاجج ِحَجاجاً الِحَجاج

الزمان والمكان، والمشاركة بين طرفين. في المغة ىما: المعاممة إذا كان الفعل مشتقًا من أسماء 
ال يدّل عمى المعاممة؛ ألّنو لم يشتق من أسماء الزمان والمكان. فيو إذن ال يدّل إال  الِحَجاجو 

عمى المشاركة فقط. في حين بناء )افتعل( يدل  عمى: المطاوعة، والطمب، والمشاركة، واألخذ، 
ف االصطالحي يدل  عمى الطمب أي إّن أحد الطرفين . واالحتجاج استنادًا إلى التعري(3)واالتخاذ

يطمب من صاحبو أن يأتي بالحجة، كما يدل  عمى االتخاذ أي إّن المحاجج يتخذ شاىدًا قرآنيًا أو 
إّن مصطمح االحتجاج شائع زد عمى ذلك  ،فضاًل عن داللة المشاركة ،حجة نحوىماشعريًا أو 

بالشاىد،  اإلتيانطمب لمداللة عمى خاصة؛ والمغويين  النحويين، وعند عامة في الثقافة العربية
مفيوم االحتجاج يختمف من ثقافة إلى أخرى فيو عند غير العرب مفيوم سياسي مرتبط و 

بالبالغة، فايمانويل دانبمون ـ عمى سبيل المثال ـ يرى في بحثو )بالغة االحتجاج( أّن االحتجاج 
إذ نجده يقول في ىذا  ؛ سمبيواآلخر إيجابي سمين أحدىما بالغة السياسيين، ويرى أّنو عمى ق

البحث: ))تعد بالغة االحتجاج البديل البذيء والتنويري لمبالغة الوجيية سياسيًا، ىذان الوجيان 
... فإّنيا كانت تمعب دور اليدم والتدمير  ()لمبالغة مؤسسان عمى نفس التصور الديمقراطي

 .  (4)المزعج، والمفيد أحيانًا((
                                                           

واإلقناع فً القرآن الكرٌم، أحمد حسٌن خشان الهاشمً، مجلة المصباح، دار القرآن الكرٌم، العتبة  المحاّجة 1

 .225م(: 2171هـ ـ 7007، لسنة )(2دد )عالالحسٌنٌة المقدسة، 
عٌد، عالم الرواٌة واالستشهاد باللغة دراسة لقضاٌا الرواٌة واالستشهاد فً ضوء علم اللغة الحدٌث، د. محمد  2

 .712:(7318الكتب، القاهرة )
ب فً علم التصرٌف، د. ٌنظر 3 ، مطابع بٌروت الحدٌثة، الفرطوسً ود. هاشم طه شالشمهدي صالح : المهذَّ

 .22-27(: م2177هـ ـ 7002)بٌروت 
 .كذا، والصواب: على التصور الدٌمقراطً نفسه 
 ددعالالمغرب،  بالغة االحتجاج، اٌمانوٌل دانبلون، ترجمة حسن الطالب، بحث منشور فً مجلة عالمات، 4

(20) :722. 
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 بالنقاط اآلتية: الِحَجاجويمكن تمخيص أىم الفوارق بين االحتجاج و    
شتق من الفعل )احتّج( مُ ل(، أما االحتجاج فاعَ شتق من الفعل )حاجج( عمى بناء )فَ مُ  الِحَجاج  .1

 عمى بناء )افتعل(. 

بل يدّل عمى الطمب  ،، أما االحتجاج ال يدّل عمى المشاركة وحدىايدل  عمى المشاركة الِحَجاج .2
 واالتخاذ أيضًا. 

ة  .3 ة احتمالية وقابمة لمنقض فيمكن أن ُترفض وتُنقض بحجة أقوى منيا، أما  الِحَجاجفي الُحجَّ الُحجَّ
  سواء أكان قرآنيًا أم شعريًا أم نحوىما. في االحتجاج فقطعية وتعتمد الشاىد

عربي األصل، وداللتو في فاالحتجاج أما غربي األصل ُترجم إلى العربية،  الِحَجاج فيومم .4
 الثقافات األخرى تختمف عن داللتو في الثقافة العربية.

 الفمسفي: الِحَجاج .3

  الفمسفي: الِحَجاجو  ،المساني الِحَجاجمن أىم الفوارق بين  
 .(1)((( الفمسفي فيو )فن اإلقناع العقمي والعقالني الِحَجاج)) ) فن اإلقناع( أما  الِحَجاج .1

الفمسفي فيي حجج منطقية وتسمى  الِحَجاجواقعية وتسّمى دلياًل، أما في  الِحَجاجالحجج في  .2
 .(2)استدالالً 

طتيا المحاجج إلى التأثير في المتمقي بتقديم اسيسعى بو أو كتابية عممية خطابية المساني  الِحَجاج .3
 الِحَجاج حينفي  .بغية إقناعومجموعة من الحجج لموصول إلى نتيجة صريحة أو ضمنية 

يسعى إلى الوصف واإلظيار والكشف عن المنطق الداخمي لمخطاب لمعرفة مدى الفمسفي ))
 .(3) ((، ومدى صحة حججو وأدلتو()تماسك وانسجام عناصره

بل يسعى  ،ال يقتصر عمى التأثير العقمي فحسب الِحَجاج في حينالفمسفي عقمي بحت،  الِحَجاج .4
 إلى التأثير العقمي والعاطفي.

 
 
 

                                                           
  /...www.4shared.html____.com/office/19kgy: االنترنت، الموقع على الفلسفً الِحَجاجدروس  1
 المصدر نفسه.ٌنظر:  2
 األصوب: تماسك عناصره وانسجامها. كذا. و  

ـــــــــــــــــــــــة، مقال على صفحة الفلسفً وتطبٌقاته الصفٌة، مادونا طربٌ الِحَجاج 3

    scorazein.wordpress.com:االنترنت

http://www.4shared/
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 )السفسطة(: المغالط الِحَجاج .4

ة قال الجاحظ: )) ولوال الكالم لم يقم هلل دين، ولم نبن من الممحدين ... وال بانت       من الُحجَّ
، المراد بالحيمة ىنا )المغالطة(. وقال ابن عاشور: )) إّن حاّج ال (1)(( الحيمة والدليل من الشبية

في قولو: ف، (2)... واألغمب أّنو يفيد الخصام بالباطل((يستعمل غالبًا إال في معنى المخاصمة 
المغالط،  الِحَجاج)يفيد الخصام بالباطل( إشارة إلى ما ُيصطمح عميو بالدراسات الحديثة ب

المغالطة في تقديم الحجة، ويعبر  عمى ىذا النوع . و))يبنىالمغالطة تعني السفسطة عند اليونانو 
 ونعني para المتكون من جزأين ىما (Paralogisme) عنو بالمغة الفرنسية بمصطمح

ومن أساليب المغالطة اعتماد قوة السمطة لترىيب  .(3)بمعنى الحجة((  logisme بو خاطئ و
 المقنع العذري الذي خطبة زيد بنالمتمقي ويكثر ذلك في النصوص السياسية، ومن أمثمتو 

:))ىذا أمير معاوية قائالً مجمس فخطب في سعى فييا إلى ضمان والية العيد ليزيد بن معاوية، 
وأشار إلى سيفو ـ  المؤمنين ـ وأشار إلى معاوية ـ فإن ىمك فيذا ـ وأشار إلى يزيد ـ ومن أبى فيذا ـ

كيك المتمقي في قضية ـأو يعمد المغالط إلى تش. (4)((( فقال معاوية: )اجمْس فأنت سيد الخطباء
يستطيع اكتشافو إال ظاىرىا سميم وباطنيا خاطئ ال ويةيؤمن بيا، باالعتماد عمى أساليب لغ

وأصحاب االختصاص. فمموظائف الصوتية، والبنيوية، والتركيبية، والداللية، والبالغية، الخبراء 
سمطة المغة في عمى واألسموبية األثر البالغ في تحقيق الكفاية التدليمية واإلقناعية، فيو يعتمد 

 استدراج المتمقي من أجل تغميطو، وىذا ما يميز المغة الطبيعية من السيميائيات غير المغوية. 
 المغالطة، والتضميل عمى داعتمالمغالط ىي صّد كّل من  الِحَجاجف عمى والغاية من التعرّ    

لطرف اآلخر محكمو أن يفيم خطاب ا تمقيولن يتحقق ذلك إال لمن يمتمك أدوات المغة، فعمى الم
، ظاىره وباطنو؛ ألّن الوظائف المغوية ىي التي يستغميا المغالط لتضميل المتمقي وومتشابي

                                                           
ارون، مكتبة هـ(، تحقٌق عبد السالم محمد ه255الجاحظ )ت رسائل الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 1

 .7/225م(:7380هـ ـ 7020)الخانجً، القاهرة 

 .02/ 0م(: 7320التحرٌر والتنوٌر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسٌة للنشر، تونس) تفسٌر  2

فً التقالٌد  الِحَجاجم نظرٌات أه)بحث ضمن كتاب، محمد النوٌري، الِحَجاجاألسالٌب المغالطٌة مدخالً لنقد 3

، الدكتور نعمان عبد الحمٌد ٌة فً النص اإلشهاريالِحَجاج؛ وٌنظر: القٌمة 018:( من أرسطو إلى الٌوم الغربٌة

 .052/ 0: )الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب بوقرة،
ًّ  ،الكامل فً التارٌخ 4 د بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد الشٌبان د بن ُمَحمَّ  أبو الحسن علً بن أبً الكَرم ُمَحمَّ

هـ(، تحقٌق أبً الفداء عبد هللا القاضً، دار الكتب 801الملقب بعز الدٌن )ت المعروف بابن األثٌر الجزريّ 

 .052/ 0: م(7321هـ ـ 7011العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى )
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ة أخرى، وغرضًا اطن يريد حجّ ة مقبولة ظاىريًا لكّنو في البوتغميطو . فقد يأتي المغالط بحجّ 
 يات المغالطة.الِحَجاجلذا وجب االحتراز من آخر؛ 

 الخطابة: .5
 :في ما يأتيعن الخطابة  الِحَجاجيختمف      

نا ينبغي أن جميور الخطابة ينبغي أن يكون حاضرًا يستمع إلى الخطيب وىف: نوع الجميور .1
د يكون الجميور في ال يعتمد عمى الحضور والغياب فق الِحَجاج في حين، ييتم الخطيب بالمقام

 ، كما يمكن أن يكون بين المرء ونفسو. بين طرفين الِحَجاج، ويمكن أن يكون حاضراً  الِحَجاج

 يمكن أن يكون الِحَجاج، في حين بة أن تكون منطوقةا: يشترط في الخطنوع الخطاب .2
بالمكتوب أكثر من المنطوق، ويريان أنَّ  ، واىتم بيرلمان وتيتيكاهمنطوقًا، ويمكن أن يكون مكتوباً 

. فقد جاء في (1)الكاتب عندما يكتب يستحضر الجميور، ويوجو كتابتو بحسب نوع الجميور
 ، فال يمكننا االقتصار عمى دراسة تقنيةالِحَجاج: )) وما دامت غايتنا ىي تحميل يماكتابمقدمة 

والدور الحديث لمطباعة فإّن تحميالتنا  الخطاب المنطوق بل أكثر من ذلك فبالنظر إلى األىمية
 .(2)ستنصرف أساسًا إلى النصوص المكتوبة((

عميو من آراء ومناقشتيا، في حين  عرضل بما ييمتمك الوقت الكافي لمتأمّ  المتمقي في الخطابة ال .3
 يمتمك الوقت الكافي لمتعبير عن آرائو.المكتوب  الِحَجاجالمتمقي في 

 الخطابة ليس الغاية من في حيناإلقناع، وحمل المتمقي عمى االقتناع،  الِحَجاجالغاية من  .4
ّنما يبمغ من  ،اإلقناع بل ُتعرِّف المقنعات في كلِّ أمٍر من األمور كالطب فميس ميمتو الشفاء وا 

 . (3)ذلك حيث استطاع

  :لالجد .6

 ،(4)فتاًل محكمًا(( ِإذا شددت َفْتمو وفتمتوِشدَّة الَفْتل وَجَدْلُت الَحْبَل َأْجِدُلو َجْداًل الجدل لغة: ))    
سقاط اإلنسان صاحبو عمى الجدالة، قال الراغب األصفيانّي: و  ))األصل في الجدل الصراع، وا 

                                                           

عبد هللا  ،: الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه الِحَجاجأطره ومنطلقاته من خالل )مصنف فً  الِحَجاجٌنظر:  1

 . 011-018:(من أرسطو إلى الٌوم أهم نظرٌات الِحَجاج فً التقالٌد الغربٌة)بحث ضمن كتابصولة، 
بحث ضمن ، شاٌٌم بٌرلمان وأولبرٌخت تٌتٌكا، ترجمة رشٌد الراضً، الِحَجاجمقدمة كتاب مصّنف فً  2

 .88/ 5:مفهومه ومجاالته( الِحَجاج)كتاب
أرسطو طالٌس، حققه وعلّق علٌه عبد الرحمن بدوي، الناشر )وكالة المطبوعات، الكوٌت(، ، ٌنظر: الخطابة3

  .2:م(7313و)دار القلم، بٌروت( )
 .77/710لسان العرب:مادة )جدل(  4
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) دفع المرء خصمو عن ) في االصطالح فمو تعريفات كثيرة منيا: أما. (1)وىي األرض الصمبة((
، وعّرفو (2)وىو الخصومة في الحقيقة(( بحجة أو شبية أو يقصد بو تصحيح كالمو إفساد قولو

ة  ابن األثير بأّنو ))ُمقابمة ة((الُحجَّ والجدل عند أرسطو ممارسة قولية فكرية تقابل  ،(3)بالحجَّ
 .(4)البرىان
والشك في أّن في  .ُيفيم من ذلك أّن الجدل في المغة يعني: )الشّد، واإلحكام، والصراع(       

ة واإلحكام؛ ألّن كال الخصمين يشتد عمى خصمو، وُيضايقو بالجدل معنى الشّد مفيوم  التي الُحجَّ
  .اجتيد في إحكاميا

القرآن الكريم، ودخولو في الصراعات الفقيية في  وحظي الجدل باىتمام العرب لوروده      
عي امتالك فبعضيم يرى أّنو يمثل ))صوتين كالىما يدّ  ،واختمفت وجيات النظر فيووالمذىبية، 

قيقة، غير أّن الصوت المرشح لمسيادة ىو الصوت الذي يمتمك بالغة الخطاب مع حجج الح
، (5)محممة بدالالت دينية أو ثقافية أو اجتماعية تصل بالخطاب إلى أعمى درجات الحسم((

 . والحقيقة إّن الجدل عمى نوعين:(6)واآلخر يرى أّن الجدل ال يبّين بو حّق، وال تقوم بو حّجة 
َوُهْم ُيَجاِدُلوَن ِفي اللَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحالِ سمبي، ومن أمثمتو قولو تعالى:  األول:

(7) . 
َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ  : إيجابي، ومن أمثمتو قولو تعالى:واآلخر

(8) ،
بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك  وقولو تعالى:

(9).  
 ل بالتي ىي أحسن. لنوع األول، وأمر المسممين بالجدنيى عن ا اهلل ف
 

 ، ومن أىم الفوارق بينيما:الِحَجاجل غير انستشف مّما تقّدم أّن الجد     
                                                           

 . 731-723مفردات ألفاظ القرآن:  1
 .7/717التعرٌفات: 2
هـ(، 818النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن األثٌر )ت 3

 .201/ 7تحقٌق محمود محمد الطناحً وطاهر أحمد الزاوي، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت )د. ت( : 
من أرسطو إلى  أهم نظرٌات الِحَجاج فً التقالٌد الغربٌة)بحث ضمن كتاب، عند أرسطو الِحَجاجر: ٌنظ 4

 .778: (الٌوم
 .72م(:2115هـ ـ 7028( لسنة ) 3(، مج)73، جّدة، ج)التراث المجادلة، حسن النعمً، مجلة جذوربالغة  5
ً األصولً، د. حمو النقاري، الدار الِحَجاجمنطق الكالم من المنطق الجدلً الفلسفً إلى المنطق ٌنظر:  6

 .770: م(2171هـ ـ 7007العربٌة للعلوم، بٌروت، الطبعة األولى )
 .70سورة الرعد:  7

 .08سورة العنكبوت: 8

 .725سورة النحل:  9
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حجاج وليس كل حجاج جداًل. فيو القاسم المشترك أوسع من الجدل فكل جدل  الِحَجاج)) .1
 . ( 1)بين الجدل والخطابة((

 في حينل قائم عمى مناقشة نظرية يسعى فييا كّل طرف إلى التأثير العقمي المجرد، الجد .2
بل يسعى إلى التأثير العقمي والعاطفي عن طريق  ،ال يقتصر عمى التأثير العقمي فحسب الِحَجاج

 إلرضاء المتمقي واستمالتو. ؛استثارة المشاعر

حاضرًا، ويمكن يكون فيو الجميور خطاب يصدره المحاجج إلى جميوره يمكن أن  الِحَجاج .3
الجدل ال يوجو إلى  في حين. ، كما يمكن أن يكون بين المرء ونفسوأن يكون بين طرفين

لكلٍّ منيما موقٍف  يقتصر عمى طرفين ، والجميور، وال إلى النفس إذ ال جدال بين المرء ونفسو
  مخالف لموقف الطرف اآلخر.

 أيضًا. ةفية وكتابامشفيكون  الِحَجاجا أمّ  ،يقتصر عمى المشافيةالجدل  .4

    المحاجج يذكر مجموعة من الحجج من أجل الوصول إلى الغاية المبتغاة )النتيجة(،  .5

ة  يقابلف لمجادلا اوغالبًا ما يرتبيا عمى وفق سّمم حجاجي، أمّ        ة.بالحجّ الُحجَّ

رف اآلخر؛ بطال رأي الطفكّل طرٍف يتمسك برأيو؛ إل ،يقع الجدل بعدما تتعارض اآلراء .6
فيو موضوع عممي ييدف إلى تنوير العقول  الِحَجاج، أّما بسبب الصراعات الفكرية والعقائدية

 الصحيحة. يةوتوجيييا الوج

، (2)ة والمجادلةجّ والمحا الِحَجاجلكن مع كّل ىذه الفوارق ما زال بعض الباحثين يخمط بين    
 .(3)من الجدل جزءاً  الِحَجاجواآلخر يعّد 

 

 :الكالمي المذهب .7

ظ، وأنكر وجوده في القرآن إلى الجاحنشأة المذىب الكالمي ىـ( 692ابن المعتز)ت نسب     
عميو منيا قولو  ، وذكر عددًا من اآليات القرآنية مصاديقَ اإلنكار، ورّد  الزركشي ذلك (4)الكريم

                                                           
 .71فً القرآن: الِحَجاج 1
 .82مداخل ونصوص:  الِحَجاجٌنظر: التداولٌة و 2
الطوال أنموذجاً ـ دراسة داللٌة السور السبع  فً القرآن الكرٌم وسٌاقاتها المختلفة الِحَجاج ألفاظٌنظر: معانً  3

معجمٌة ـ، سعٌد فاهم، )رسالة ماجستٌر(، الجمهورٌة الجزائرٌة، جامعة مولود معمري ـ تٌزي وزو ـ، كلٌة 

 .2:  (2177اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، قسم اللغة واألدب العربً )
، هـ(، تحقٌق اغناطٌوس كراتشقوفسكً، دار المسٌرة، الكوٌت238د هللا ابن المعتز )تالبدٌع، عبٌنظر:  4

 .50م(:7322هـ ـ 7012) الطبعة الثالثة
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َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَاتعالى : 
، وأسماه )إلجام الخصم بالحجة(. وعّرفو بأّنو )) (1)
 قائاًل: )التعريفات(كتابو . وعّرفو الجرجاني في (2)االحتجاج عمى المعنى المقصود بحجة عقمية((

 أو الممزوم عين ويستثني مالزمة يورد بأن الكالم أىل طريق عمى لممطموب حجة يورد أن ىو))
 .(3)((المطموب الستنتاج االقترانيات القرائن من قرينة يورد أو الالزم نقيض

لى إ واحب، يستند فيو صمذىب الكالمي مصطمح بالغي عربي قديمستشف من ذلك أّن اليُ     
لكن  الِحَجاجفي االقتناع، وىو بذلك يقترب كثيرًا من مفيوم زيادة الحجة عقمية لغرض اإلقناع أو 

 مع بعض الفوارق ىي:
موضوع من موضوعات عمم البديع في البالغة العربية، بعبارة أخرى ىو المذىب الكالمي  .1

وحدىا، بل تتجاذبو مجموعة  البالغة ال يقتصر عمى الِحَجاجمفيوم أّن من جزء. في حين جزٌء 
 اإلعالم، فضاًل عن المغة، والبالغة( و السياسة، و لمنطق، واالفمسفة، و )القانون، كـ من العموم

مفيوم المذىب الكالمي يحصر الباحث في الجانب البالغي، والسيما عمم البديع. في ضيق  .6
ة في إلفادة من عموٍم جمّ ا، وكثرة نظرياتو الحديثة تمكن الباحث من الِحَجاجحين سعة مفيوم 

 تحميل النصوص حجاجيًا.
  

 البرهان: .8

بيان صدق قضية أو كذبيا، وُيقسم عمى قسمين برىان  االبرىان عممية ذىنية عقمية اليدف مني
 ومن أمثمة البرىان المنطقي المغوي: ،رياضي رقمي ، وبرىان منطقي لغوي

  كّل إنسان فاٍن     محمد إنسان     محمد فانٍ 
                                         

 نتيجة          مقدمة ثانية     مقدمة أولى          
 الِحَجاجتداخل مفيوم لوالبرىان؛  الِحَجاجيون المحدثون بالتفريق بين الِحَجاجو واىتم أرسطو     

مختمفين وبينيما فوارق مع مفيوم البرىان عند غير المختص، والحقيقة إنيما ينتميان إلى مجالين 
 كثيرة منيا:

                                                           
 .22سورة األنبٌاء: 1
ًّ )تالبرهان فً علوم القرآن 2 د بن عبد هللا الزركش د أبو الفضل إبراهٌم، 130، بدر الدٌن ُمَحمَّ هـ(، تحقٌق ُمَحمَّ

 .082/ 0: م(7320هـ ـ 7010التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة) مكتبة دار 
 .285التعرٌفات : 3
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 في حينلبرىان ينتمي في األصل إلى مجال االستدالالت المنطقية الرياضية أو الفمسفية، ا -1
 .إلى مجال الخطاب الطبيعي الِحَجاجينتمي 

عمى عالقات صورية شكمية  نيتا مبنيمالبرىان يتألف من مقدمتين مستقمتين عن بعضي -2
 ،ورابط ،ةحجّ  :ويتألف في األصل من ،من الخطاب الطبيعي الِحَجاجينشأ  في حينمنطقية، 
 ونتيجة.

من حجج صريحة الِحَجاج يتألف  في حينيجب التصريح بالمقدمات والنتائج في البرىان،  -3
 يمكن التصريح بيا، وأحيانًا تضمر إن دّل عمييا دليل. الِحَجاجوأخرى ضمنية، والنتيجة في 

احتمالية، واالحتمال يمكن أن  الِحَجاجالنتائج في  في حينفي البرىان ضرورية حتمية  يجةالنت -4
ة يكون قويًا أوضعيفًا بحسب قوة  أو ضعفيا، فـ))إذا كانت نتائج البرىان تتصف باليقين فإّن الُحجَّ

ن يخضع لتراتبية ىرمية تجعل أدلتو تتراوح بين الضعف والقوة، فيو عمى عكس البرىا الِحَجاج
يوصمنا أحيانًا إلى أكثر من نتيجة كما أّنو ال ينغمق عمى نفسو الحتمال إضافة دليل أو أدلة 

 .(1)جديدة(( 

لتزيد من ج المحاجج إلى أكبر عدد من الحجج؛ يحتا في حين، برىاٌن واحٌد كاٍف لإلقناع  -5
 مقبوليتيا لدى المخاطب. يةتقو لالدرجة االحتمالية و 

فالبرىان يتألف من عالقات موضوعية  ،التام عن الذات اإلنسانيةيتميز البرىان باستقاللو  -6
في ، من ذاتيا وتفرض سمطتيا عمى غيرىاقائمة بذاتيا وتستند إلى قوانين عامة تستمد قوتيا 

 فيو قوتيا من الواقع.، وتستمد الحجج إلى التداول اإلنسانيالِحَجاج يستند  حين

 .شخصي البرىان غير في حينشخصي،  الِحَجاج -7

فكّل عممية حجاجية يمكن رّدىا بعممية حجاجية أخرى  ،قابل لالعتراض والتفنيد الِحَجاج -8
فيو البرىان  أّماأمـرًا نسبيـًا، )الحجة( مّما يجعل من إمكانية التسميم بالمقدمة المعطاة  ؛ضةمعارِ 

 عممية عقمية منطقية يتفق عمييا الجميع.

في الخطاب عكس االستدالل الذي يتصل يتصل بالعالقات بين األقوال  الِحَجاج))  -9
 .(2) بالعالقات بين القضايا التي يحكم عمييا بالصدق والكذب((

                                                           
الدار  و)المركز الثقافً العربً،، (الرباط ات، د. حسان الباهً، )دار األمان،اللغة والمنطق بحث فً المفارق 1

 .701م(:2111البٌضاء(، الطبعة األولى )
فً  الِحَجاج؛ وٌنظر: أهم نظرٌة 082 :)الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب، فً اللغة الِحَجاجنظرٌة  2

 .20: م(2117هـ ـ 7022(، لسنة )77(، م )02حسن المودن، مجلة عالمات ، ج )، التقالٌد الغربٌة
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ية فتتعمق باآلخر الذي الِحَجاجيرتبط تقويم البرىان بالصدق والكذب، أما قيمة التعابير )) -11
  .(1)ُوضعت من أجمو بغية إقناعو(( 

 الحقيقة.الرأي، أما البرىان فأساسو  أساسو الِحَجاج -11

 البرىان فيبنى )) بشكٍل آلي من دون مراعاة المخاطب(( ال يقبل المعالجة اآللية، أما الِحَجاج -12

(2). 

 في حين)) ال يستيدف البرىان شخصًا معينًا، وال ييتم بأسباب إنشاء الخطاب وفيمو،  -13
 .(3)طرفين ويراعي المقام وشروط الخطاب((  الِحَجاجيتطمب 

 .(4)ما زال بعض الباحثين ال يفرق بين المفيومين ويعدىما مترادفينومع كّل ىذه الفوارق 

 المناظرة: .9

. (5)((لو في المخاطبة أي صرت نظيراً  ناظرت فالناً ... و المناظرة: أن تناظر أخاك في أمرٍ ))    
الجرجاني: )) ىي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين شيئين إظيارًا الشريف وعرفيا 

. والمناظرة )) المحاورة الفكرية التي تعقد بين نظيرين لعرض وجيات النظر في (6)لمصواب((
بالقضايا  . وغالبًا ما تتعمق(7)موضوع ما والفصل فيو؛ إلظيار الصواب، وتوخي الحقيقة((

 الفقيية، أو مسائل عمم الكالم، وظيرت في العصر األموي، ))وىي مّما سكت 
 

 . (8) نسيان((عنو الشرع رحمة بنا غير 
 :الِحَجاجومن أىم الفوارق بين المناظرة و 

                                                           
 .701اللغة والمنطق بحث فً المفارقات: 1
 .707: مصدر نفسهال 2
 .701: نفسه مصدرال 3
( لسنة 780) ددعالٌنظر: بالغة الخطاب وعلم النص، د. صالح فضل، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت،  4

(7332:)82، 772. 
 .273-5/271لسان العرب: مادة )نظر(  5
 .812:التعرٌفات 6
 .200/ 2 :المحاجة واإلقناع فً القرآن الكرٌم 7

(، لسنة 08) ددعالالحوار والمناظرة فً منظور الشارع، نور الدٌن صغٌري، مجلة آفاق الثقافة والتراث،  8

 .21م(:2112هـ ـ 7022)
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والمعترض( يتبادالن الحجج أمام جميوٍر من الحضور في  مناظرالمناظرة تكون بين طرفين)ال .1
فيكون بين طرفين. األول: المرسل )المحاجج(. واآلخر:  الِحَجاجمجمس أحد الشخصيات. أما 

، وقد يكون جميورًا، وقد تكون نفس المحاجج. )المرسل إليو( المتمقي ًً  يمكن أن يكون فردًا

يعترض فييا كّل طرف عمى دعوى الطرف اآلخر من أجل إفحامو والظفر عميو وكلٌّ المناظرة  .2
 الزيادة في االقتناع. وأا المحاجج فيسعى إلى اإلقناع، أمّ  ،منيما يّدعي الحقيقة

 فيقوم عمى الخطابة والكتابة. ِحَجاجال، أّما تقتصر عمى المشافيةالمناظرة  .3

 بأحقية شخص عمى حساب اآلخر.في المناظرة حكٌم يحكم  .4
 

 المناقشة:  .11
 والمناقشة ،(1)((واْنتََقشيا َنَقَشيا وقد جسمو من استخرجيا ِإذا الشوكة نَقش)) من الُمناَقشة َأصل   

 .يستخرجو أي اآلخر عند ما منيما كلّ  ينقش أن ىو اثنين بين
 :الِحَجاجأىم الفوارق بين المناقشة و ومن 

. األول: المرسل طرفينفيكون بين  الِحَجاج)المناِقش والمناَقش(، أما  فردينالمناقشة تكون بين  .1
، وقد يكون جميورًا، وقد تكون نفس المحاجج. ًً  )المحاجج(. واآلخر: المتمقي يمكن أن يكون فردًا

))السمة فردين في حين يا تحتاج دائمًا إلى ي أنَّ المناقشة تبنى عمى السؤال والجواب، وىذا يعن .2
 .(2)أ لمحجاج((ـالخطبّي ىي حينئذ إقصاء السؤال. السؤال الذي يكون منش الِحَجاجاألساسية في 

 كتابة.مكن أن يكون خطابة أو في الِحَجاج. أما تقتصر عمى المشافيةالمناقشة  .3

 
 
 

 

 :أن  الحجاج نستشف مم ا تقد م 
عن )المحاّجة، واالحتجاج، والسفسطة، والخطابة، والجدل، والبرىان، والمذىب  مفيوم مستقل .1

قائٌم بذاتو ييدف إلى تنوير العقول وتوجيييا الوجية  مفيومٌ الكالمي، والمناظرة، والمناقشة( فيو 
 الصحيحة.

                                                           
 .8/052لسان العرب: مادة )نقش( 1
 .721:)أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(بحث ضمن كتاب، عند أرسطو الِحَجاج 2
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يسعى فيو والكتابية وظيفة من أىم وظائف المغة وىو من العمميات المسانية الخطابية  الِحَجاج .2
صريحة أو المتمقي بتقديم مجموعة من الحجج لموصول إلى نتيجة المحاجج إلى التأثير في 

قناعو أو الزيادة في اقتناعو.  ضمنية بغية التأثير فيو وا 

 ينتمي إلى الخطاب الطبيعي، ويتألف ـ في األصل ـ من حجة، ورابط، ونتيجة. الِحَجاج .3

 مى وفق سمٍم حجاجي.حججو واقعية ُترتب غالبًا ع الِحَجاج .4

مقبوليتو لدى  لتقويةو  ؛ ليزيد من الدرجة االحتماليةيحتاج إلى مجموعة من الحجج الِحَجاج .5
 المخاطب.

عمى المشاركة بين طرفين وتكون فيو النتائج احتمالية قابمة لمنقض والتفنيد بحجج  الِحَجاجيّدل  .6
 أقوى منيا.

 . مرة إن دّل عمييا دليل، ويمكن أن تكون مضصريحةيمكن أن تكون  ونتائج .7

 ُيراعى فيو المقام، ونفسية المخاطب.أساسو الرأي، و  .8

 شخصي يستند إلى التداول اإلنساني. .9

بل يسعى إلى التأثير العقمي والعاطفي عن طريق استثارة  ،ال يقتصر عمى التأثير العقمي فحسب .10
 المشاعر إلرضاء المتمقي واستمالتو.

 الدينية والدنيوية.مجالو واسع يشمل كّل العموم  .11

، كما يمكن أن يكون بين المرء أيضاً  ةبل يمكن أن يكون كتاب ،ابة فحسبيقتصر عمى الخط ال .12
 ونفسو. 

 .أحياناً  اججحَ يتبادل فيو المتمقي المواقع مع المُ  .13

 ىو القاسم المشترك بين الخطابة والجدل.  .14

 .الحقيقة فيو غير واضحة .15
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  :الِحَجاج : نظرياتثانيالمبحث ال
 توطئـة:   

ينتمي إلى ، واآلخر ينتمي إلى البالغةظيرت في العصر الحديث نظريات حجاجية بعضيا      
ات إّنيا ال تزاؿ في ومّما ُيالحظ عمى تمؾ النظري وبعضيـ عالجيا مف منظور لساني؛ ،المنطؽ
 . والتطور التكويفطور 
 ؛أعتذر عف اإلطالة فيوو ية. الِحَجاجوسأذكر في ىذا المبحث وصفًا موجزًا ليذه النظريات      

إذ وجدُت أّف اإلحاالت عمى المراجع السابقة ال تغني في إعطاء صورة متكاممة عف ىذه 
 النظريات. 

 عند بيرلمان وتيتيكاه:  الِحَجاج 
بوصفو نظرية مستقمة في منتصؼ القرف العشريف وبالتحديد في عاـ  الِحَجاجظير  

(، Chaim Perelman) رلمافيبـ شيـ( عمى يد العالـ البولوني المولد البمجيكي المقاـ 8958)
في مصنفيما المشترؾ  (-Olbrechts -Tyteca Lucie) تيتيكاهلوسي أولبريشت  تمميذتوو 

ة الجديدة( الذي ضـّ بيف طياتو أسس نظرية حجاجية جديدة ركزت خطابػ ال الِحَجاج)مصنؼ في 
وعف المغالطات جية، عف الخطابة والجدؿ مف  الِحَجاجفصال فيو و  ،عمى جانب الظفر بالحجة

يجعؿ المخاطب صاه مف صرامة االستدالؿ المنطقي الذي كما خمّ  جية أخرى،السفسطائية مف 
المغة، وجعاله  ؿاعممف مجاالت است ، وحاوال بذلؾ تقريب الِحَجاجفي وضع ضرورة وخضوع

 فكمما كانتعممًا قائمًا بذاتو مبنيًا عمى الحوار مف أجؿ حصوؿ الوفاؽ بيف األطراؼ المتحاورة 
 .ة بعدًا عقمياً غبالبذلؾ حاوال أف يجعال لمىما و  .يقبؿ بيا الجميورأكثر إقناعًا فيو حجج الخطيب 

ر، وحاوؿ بيرلماف وتمميذتو مف ىذه النظرية إيقاظ العقوؿ مف السبات الذي سيطر عمييا؛ لتفكّ 
لما  ))لعُقوٍؿ إذعاف ا الِحَجاجؿ، وترد، وتدعـ، وتفّند، وتقتنع أو التقتنع. وجعال الغاية مف وتحمّ 

ؽ في جعؿ حّدة ف  ما وُ  الِحَجاجأنجع ، فزيد في درجة ذلؾ اإلذعافأف يأو  مف آراء، ُيْطَرُح عمييا
بشكٍؿ يبعثيـ عمى العمؿ المطموب )إنجازه أو اإلمساؾ  اإلذعاف تقوى درجتيا لدى الّسامعيف

 (1)((ميّيئيف لذلؾ العمؿ في الّمحظة المناسبة عنو(، أو ىو ما ُوفؽ عمى األقؿ في جعؿ السامعيف

                                                           

بحث ضمن ، الِحَجاج أطره ومنطلقاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه 1

 .229:)أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة( كتاب
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زالة شؾ المتمقي في لممف أجؿ حصوؿ التسميـ  رأي اآلخر بعيدًا عف االعتباطية والالمعقولية، وا 
 وجية النظر محؿ الخالؼ. 

مف  ػ عندىما ػ حواٌر يسعى إلى إحداث اتفاؽ بيف األطراؼ المتحاورة في جو   الِحَجاجف    
ىاف س تقنيات الخطاب التي مف شأنيا أف تؤدي باألذر دو ))موضوعو  ،(1)(الديمقراطية)الحرية و
وييدؼ إلى  .(2)(( سميـ بما يعرض عمييا مف أطروحات، أو أف تزيد في درجة ذلؾ التسميـإلى التّ 

. ويكوف أكثر المقدمة مف المحاجج إلى المتمقي التأثير العممي المتمخض عف التصورات العقمية
فعالية كمما وفؽ المحاجج في جعؿ ّحدة اإلذعاف تقوى درجتيا لدى السامعيف بشكٍؿ يدفعيـ إلى 
قناعيا؛ ))  عمؿ شيٍء ما أو اإلمساؾ عنو، فالغاية التي يتأسس عمييا ىي مجابية العقوؿ وا 

حاورتيا، في النياية سوى دراسة لطبيعة العقوؿ، ثـ اختيار أحسف الُسبؿ لم الِحَجاجفميس 
 . (3)واإلصغاء إلييا ثـ محاولة حيازة انسجاميا اإليجابي والتحاميا مع الطرح المقّدـ((

))لينتج عنو القرار بممارسة عمؿ  ال اإلقناع لّب العممية الِحَجاجية؛ومف المالحظ أّنيما جع     
لذلؾ العمؿ في تحقيؽ وظيفة عممية ىي جعؿ السامعيف مييئيف ل ؛(4)معيف أو اتخاذ موقؼ ما((

المحظة المناسبة، فضاًل عف تحقيؽ استمالة المتمقي لما ُيعرض عميو مف رأي أو دعوى، والتأثير 
 . ، أو جعمو ينثني عّما كاف يريد اإلقداـ عميو(5) العممي في سموكو

الدراسات وُعدَّ ىذا المصّنؼ ثورة جعمت مف بيرلماف قطبًا بالغيًا بارزًا، ورائدًا مف رواد      
الدراسات البالغية  إغفاؿ ما تنبو إليو مفوذلؾ يعود إلى تنبيو ؛ (6) في العصر الحديث البالغية

( في الوقت الذي صّبت فيو جّؿ اىتماميا عمى الِحَجاجالجانب اإلقناعي لمبالغة ) التي سبقتو
في الدراسات  الذي سادالقائـ عمى المحسنات البالغية والتزييف والزخرفة الجانب االمتاعي 

األسموبية؛ ليعيدا مف  الِحَجاجزا بيرلماف وتمميذتو إلى ذلؾ وميّ  البالغية ردحًا مف الزمف؛ فانبرى
صبغة جديدة بقالٍب عممي  طائوية مف خالؿ قراءة الموروث القديـ، وأعالِحَجاجاالعتبار لمبالغة 

                                                           

 .229:البحث نفسهٌنظر:  1

 .27الِحَجاج فً القرآن: 2
بحث ضمن د سالم محمد األمٌن الطلبة، مفهوم الِحَجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة، محم 3

، نقالً traite de I argumentation, op.cit,p18نقالً عن:  .2/889: (الِحَجاج مفهومه ومجاالته) كتاب

 عن

عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجدٌد، بٌروت،  ،استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لغوٌة تداولٌة 4

 . 457 :م(2004الطبعة األولى )

 . 806ٌنظر: البالغة واالتصال، جمٌل عبد المجٌد، دار غرٌب، القاهرة )د.ت(:  5

، لسنة (44ع )انسانٌة،  علوم ٌنظر: الِحَجاج فً الدرس اللغوي الغربً، أ. بوزناشة نور الدٌن،  مجلة 6

  WWW.ULUM.NLم(، موقعها على االنترنٌت :2080)
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نت فييا المحسنات خالص حاوال فيو العودة إلى األصؿ حيث كانت البالغة حجاجية، وكا
صورة التعبير  ()نعتبر)) ، وأشارا إلى ذلؾ بقوليما:البالغية روافد لغوية تسعى إلى بعث اإلقناع

الجديد المقترح.  ()إذا كاف استتبعت تغييرًا في األفؽ فبدا استعماليا عاديًا بالنسبة لممقاـ حجاجية
ي فإّف الِحَجاجأما إذا كاف الخطاب عمى خالؼ ذلؾ ال يستتبع انخراط المستمع في ىذا الشكؿ 

في  بوسعيا أف تثير اإلعجاب ولكف ذلؾ يظؿّ  ()أسموبيةالصورة ستظير كمحسف، أي كصورة 
، فال مضموفالممكف الفصؿ بيف الشكؿ وال. ويرى الباحثاف أّنو مف غير (1)((المستوى الجمالي
، فينبغي األخذ بعيف االعتبار كّؿ المظاىر ى األسموبية عف أىدافيا الِحَجاجيةيمكف فصؿ البن

 .(2)الشكمية بما في ذلؾ التنغيـ واإلشارات مقومات حجاجية إقناعية
عمى جانب الظفر بالحجة أو مصادر بالدرجة األساس تركز ىذه مف ذلؾ أّف نظريتيما فيـ يُ     

كاف سائدًا في الدراسات البالغية األدلة أكثر مّما تيتـ بجمالية العرض المغوي األسموبي الذي 
 . الغربية

 مظاهرىالتواصلىفيىنظروتكما:

أساس في تشكيؿ خطاب حجاجي يسعى إلى  أثر اىتـ الباحثاف بمظاىر التواصؿ لما ليا مف    
 .إقناعي يؤسسو المحاجج والمتمقيي خمؽ إطار تواصم

 المقام:ى -ىأ

                                                           

  كذا، والصواب : نعد. 

 .كذا، واألصوب: بالنسبة إلى 
 .كذا، والصواب: ستظهر بوصفها محسناً أي صورة أسلوبٌة 

مة، محمد العمري، مجلة فكر ونقد، المغربالب 1 ، (2000(، لسنة )25) ددعال، الغة العامة والبالغات المعمَّ

 ؛ نقالً عن:  /alwali.htm07-61nhttp://www.fikrwanakd.aljabriabed.netالموقع على االنترنٌت:

 et Olbrechts –Tyteca. La nouvelle rhétorique’ traité de l’argumentation (Paris 

 1976).p.229 ًونقله ف .L’empire rhétorique.p.83 

بحث  ،ٌنظر: الِحَجاج أطره ومنطلقاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه 2

لمان وتطوره فً البالغة ؛ ومفهوم الِحَجاج عند بٌر387:)أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة( كتابضمن 

؛ واالستعارة الِحَجاجٌة بٌن أرسطو وشاٌم 896/ 2: )الحجاج مفهومه ومجاالته( بحث ضمن كتابالمعاصرة، 

م(. الموقع على االنترنٌت: 2004(، لسنة )68بٌرلمان ، محمد الولً ، مجلة فكر ونقد ، المغرب ، ع )

07alwali.htm-http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n61 
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، ))ويشمؿ المشاركيف في (1)المقاـ يعني الظروؼ والمالبسات التي يجري فييا الخطاب    
القوؿ، والمكاف، والزماف، وىدؼ القوؿ، وموضوع، وجنس الخطاب، وقناة التعبير، والميجة 

وشّكؿ المقاـ في نظريتيما ))البؤرة التي تمتقي فييا  ،(2)المستخدمة فيو، وقواعد توزيع الكالـ((
وحقائؽ فعمية، وقرائف بالغية، وقيـ بشتى أقساميا  ،ية مف مقدرات برىانيةالِحَجاججميع العناصر 

. حتى ُوصفت نظريتيما (3)وعالقة ىذه القيـ بمراتب الكائنات واألشخاص المعنييف بخطاٍب ما((
المحاجج الحاذؽ ىو الذي يجيد ترتيب مقدماتو يعتقداف أّف ألساس، و بأّنيا نظرية مقامية بالدرجة ا

 بحسب المقاـ، وبحسب األولوية والظروؼ المحيطة بو. 

 ثنائوظىالمحاججىوالمتلقي: -ىب

ياف في نظرية الِحَجاج محوراف أساس)المرسؿ إليو( والمتمقي  ،المحاجج )المرسؿ( 
لـ  وظيفة المتمقي فيما يرياف أفّ أىـ سمة اتسمت بيا ىذه النظرية اىتماميا بالمتمقي ف. البيرلمانية

الخطبة مّمف ىو أعمى منو ػ كما كاف ذلؾ في الخطابة القديمة ػ، ولـ يعد أدنى  يتمق تقتصر عمى
 ،وُيناقش ،، ويرديتمقى ما يتمقاه منو ثـ يفكر فيودرجة مف الخطيب بؿ صار موازيًا لمخطيب 

. فالعالقة بيف المتمقي مف موقع التمقي إلى موقع الحجاج -أحياناً  –ينتقؿ ، وقد ويدعـ ،دنّ ويف
ة عالقة كانت في الخطابة األرسطي في حيفوالخطيب في البالغة البيرلمانية عالقة أفقية تبادلية 

 خطيب. أدنى مرتبة مف الفييا المتمقي وكاف  ،التمقي فيالمتمقي  عمودية رأسية يقتصر فييا أثر

والمتمقي قد يكوف جميورًا حاضرًا، أو يكوف فردًا، أو تكوف نفس المحاجج، أو يكوف جميورًا     
)) ويرى بيرلماف أّف مخاطبة الفرد ، متأمالً  ال يقتصر عمى زماف ومكاف محدديف، أو قارئاً  كونياً 

تختمؼ عف مخاطبة الجماعة، إذ توفر لمخطيب االمتياز بالتعرؼ عمى المستمع الفرد معرفة 
عميقة؛ ألّف الخطيب مع تقّدـ الحوار يستطيع مف خالؿ األسئمة واألجوبة التعرؼ عميو أكثر 

مّما يسيـ في خمؽ وضعية مناسبة ليا ىذا الفرد،  ()وخاصة بما يتعمؽ بميوالتو والجوانب يستحب
لإلقناع والتأثير أما إذا تجاىؿ الخطيب ذلؾ فإّنو سيقؼ أماـ حجر عثرة يحوؿ بينو وبيف 

                                                           

ة للدراسات والنشر، بٌروت، الطبعة األولى ٌنظر: استقبال النص عند العرب، محمد المبارك، المؤسسة العربٌ 1

 .263م(:8999)
هـ ـ 8426(، لسنة ) 80(، مج )22، جّدة، ج )التراث من آلٌات تحلٌل الخطاب، صابر الحباشة، مجلة جذور 2

 . 332م(:2005
)الحجاج مفهومه  بحث ضمن كتاب، مفهوم الِحَجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة 3

 .2/209:ومجاالته(

 . هكذا فً األصل، وٌبدو أن الصواب: بمٌوله والجوانب التً ٌستجٌب لها 
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ى عدـ اليقيف العالقة بيف المحاجج والمتمقي مبنية عمو . (1)مستمعيو وبالتالي يضيع إقناعو((
بغية  ؛حجج عمى أطروحتوحجاجو إقناع المتمقي بوجية نظره بتقديـ الفالمحاجج يحاوؿ مف 

ويتوقؼ ذلؾ عمى مقدرة المحاجج في اقتحاـ عالـ المتمقي وتغييره؛ لذا ييتـ  ،استمالة المتمقي إلييا
اجج حَ يو حّقو مّما تستدعيو الصياغة المغوية، والمُ مو، ويوفّ بالموضوع الذي يقدّ الفطف المحاجج 

ولكي يظفر بذلؾ عميو التوسؿ بالمحسنات البالغية  ،الحاذؽ ىو الذي يجعؿ المتمقي مشدودًا إليو
مف دوف إسراٍؼ. وحّذر بيرلماف مف )) اإلفراط والتفريط أو المبالغة أو اإلىماؿ فيما يخص 

؛ ألّف تيويؿ الموضوع ومنحو مساحة أكبر مف حجمو أمٌر (2)المسائؿ موضع النقاش والتحميؿ((
وينبغي أف يتمتع المحاجج بالثقة في النفس . (3) الِحَجاجيبعث عمى السخرية ويؤدي إلى تيافت 

ي الِحَجاج؛ ألّف الفعؿ الكالمي (4)بةتكامأـ  حجاجو مشافيةوالتحضير الالئؽ لممقاـ سواء أكاف 
، وثقة بالنفس، وليس نوعًا مف التسمية الكالمية، فيو يتطمب قناعة ذاتية عبارة عف عمؿ جاد،
وأف يتحمى بالخمؽ ى العقوؿ التي يروـ إقناعيا، بالحسباف مستو المحاجج وينبغي أف يضع 

بؿ عميو أف يشعره بحضوره وييتـ برأيو، ويفيـ  متمقي،الرفيع، ويبتعد عف العنؼ وعدـ احتراـ ال
حقيقة المتمقيف االنفعالية، ويتحسس مشاعرىـ، وما يشغؿ باليـ؛ كي يستثمر ذلؾ في حمميـ عمى 

. وتغيير مواقفيـ أسيؿ وأيسر ،ف تأثيره في المتمقيفاإلقناع. وكمما كاف المحاجج يعي ذلؾ كا
، فكؿ  نص  البد أف ينطمؽ وترتيبيا وحده يمثؿ قيمة حجاجية واختيار المقدمات وطريقة صوغيا

 فيو المحاجج مف نقطة معينة.
 
 
 
 

 وظ:الِحَجاجطرائقىالطرضى

 التي يستند إلييا المحاجج:ؽ العرض الحجاجية ئطرامف      
                                                           

   WWW.ULUM.NLالِحَجاج فً الدرس اللغوي الغربً ، الموقع على االنترنٌت: 1
 ت: (، الموقع على االنترن802اً ، ع)البٌان الِحَجاجً فً إعجاز القرآن الكرٌم سورة األنبٌاء نموذج 2

18202www.tafsir.netlvb /Tafsir 

)الحجاج مفهومه  بحث ضمن كتاب، ٌنظر : مفهوم الِحَجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة 3

 .2/208: ومجاالته
 .2/207: البحث نفسهٌنظر :  4



 الِحَجاجالمبحثىالثاني:.......................................................................................................ىنظرواتى

 

- 23 - 
 

 إّف ذلؾ ، فمقدمات ما ىو معموـ لدى السامعيفموضع اإليجاز فال يعرض مف ال اإليجاز في
 .سيكوف ثقياًل عمى أنفسيـ

 اعتماد األسموب البطيء في العرض. 

 .اعتماد التكرار إلبراز شّدة حضور الفكرة المقصود إيصاليا إلى الجميور 

 الذي يسبؽ أداءىا،  التشديد عمى بعض مقاطع الخطاب مف خالؿ االىتماـ بالصوت أو الصمت
 وما يؤديانو مف دوٍر عند بعض المقاطع.

  ف تعارضت تمؾ الحكايات وتضاربت، فإّف ذلؾ كثرة إيراد الحكايات الدائرة حوؿ موضوع واحد وا 
 يمفت االنتباه إلى أىمية الموضوع الذي تراكمت حولو الحكايات.

 يفًا لحالة الحضور التي يريد الخطيب كثرة اإلشارات إلى الدقائؽ والرقائؽ المتعمقة بالموضوع تكث
انفعااًل في ذىف المتمقي، ومّما يساعد عمى اإلشعار بمدى  بذلؾ ؛ ليحدثبياأف يتسـ الموضوع 

؛ ماؿ األلفاظ الحسّية بدؿ المجردة، مع الميؿ إلى استعضور الحدث ذكر مكاف الحدث وزمانوح
 .(1)المتمقيألّنيا تزيد في درجة الحضور فتنجـ عف ذلؾ مصادقة 

ى:ى()ىوظالِحَجاجالتقنواتى
 في تقنّيتيف ىما :  الِحَجاجأشكاؿ  بيرلماف وتيتيكاه حصر

 ىتقنوظىالوصل:أـى

أصؿ وجودىا، وتقيـ في  الطرائؽ التي تقّرب بيف العناصر المتباعدة والمتباينة ويقصد بيا     
ضربًا مف التضامف بينيا؛ إلبرازىا في بنية واضحة، أو لغاية تقويـ أحد ىذه العناصر بوساطة 

 اآلخر تقويمًا إيجابّيًا أو سمبّيًا. وىذه التّقنية االتصالية تقتضي ثالثة أنواع مف الحجج ىي:
يا تبدو )) وىي حجٌج تّدعي قدرًا محددًا مف اليقيف مف جية أنّ  الحجج شبو المنطقّية: .1

شبيية باالستدالالت الشكمية المنطقية أو الرياضية، ومع ذلؾ فإّف مف يخضعيا إلى التحميؿ 
يدًا ُيبذؿ الجينتبو في وقٍت قصير إلى االختالفات بيف ىذه الحجج والبراىيف الشكمية؛ ألّف 

                                                           

بحث ، ٌتٌكاهٌنظر: الِحَجاج أطره ومنطلقاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وت 1

 .388:)أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة( ضمن كتاب

 .ًٌُصطلح علٌها األشكال الِحَجاجٌة، والطرائق الِحَجاجٌة أٌضاً لكن مصطلح التقنٌات الِحَجاجٌة أكثرها شٌوعا 
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ب ػ يكوف ذا طبيعة ال صورية ػ يسمح بمنح ىذه الحجج مظيرًا في االختزاؿ أو التدقيؽ فحس
 . (1)برىانيًا؛ وليذا السبب ننعتيا بأنيا شبو منطقية(( 

ىذا النوع مف الحجج ال يبتكره الخطيب؛ إذ األشياء  :الحجج المؤسَّسة عمى بنية الواقع .2
يبتدع شيئًا مف عنده  فيو موجودة في الواقع وما عمى الخطيب إال اإلشارة إلييا، فالخطيب ال

ّنما يكتفي برصد الوقائع والربط بيف المتعايشات مف األشياء أو المتناقضا وُتستعمؿ  ت.وا 
لمربط بيف أحكاـٍ مسمـٍ بيا، وأحكاـ يسعى المحاجج إلى تأسيسيا وتثبيتيا وجعميا مقبولة 

 .مسممًا بيا
، واالستعارة، ؿػػػوالتمثي ،واىدػػوالشّ  ،وتمثميا األمثاؿ: لبنية الواقع الُمؤسََّسةالحجج  .3

  . (2)ونحوىا

ى ىـ ىالفصل:ب ىي تقنية تقـو عمى الفصؿ بيف عناصر تقتضي في األصؿ وجود وحدة  تقنوظ
وليا مفيوـٌ واحٌد، وتتأّسس ىذه التّقنية عمى ثنائّية الّظاىر والحقيقة. فالّظاىر يرّد كّؿ  ،بينيا

التي تمثؿ جوىر األشياء وتكسبيا ىوّية جديدة ىي ، والحقيقة ىي األشياء إلى ما ىو ُمعايف
بمعنى أّف  ،بمقتضاىا يمكف التعبير عف الّصورة المثمى لتمؾ األشياء كما استقرت في األذىاف

ومف األمثمة عمى  .ا حّداف: ظاىر زائؼ، وواقع حقيقياألشياء أو األشخاص يمكف أف يكوف لي
إلنساف بإنساف( فمفظة )إنساف( األولى تمثؿ ذلؾ قولنا لشخٍص ليس لو مروءة : )ليس ىذا ا

الظاىر، أما المفظة )إنساف( الثانية فتمثؿ جوىر اإلنساف وحقيقتو كما عرفناىا مف ديننا وثقافتنا 
، واليدؼ مف تقنية ووأخالقنا، وبيا يستطيع المحاجج أف يوقظ فكر المتمقي مف غفمتو وانخداعو ب

 .ثـ تأكيد اآلخرالفصؿ إسقاط أحد العنصريف المفصوليف 
، فمو كاف شبيو، واالستعارة، والقصر ونحو ذلؾوتقنيات الفصؿ كثيرة يمكف أف نجدىا في الت    

، وأراد المحاجج أف يكشؼ زيؼ ذلؾ زيدًا شجاعًا ويصفونو بأّنو أسدٌ الجميور الُمخاَطب يعتقد أف 
. وىو بذلؾ يفصؿ بيف جباف( يستعمؿ في خطابة عبارة )أّي أسٍد ىذا؟( بداًل مف عبارة )ىو

 ي أكثر وقعاً الِحَجاج، وىذا األسموب الناس، وحقيقة زيد بوصفو جباناً الظاىر المتعارؼ عميو بيف 
صر في الفصؿ بيف . ويمكف أف يفيد المحاجج مف أسموب القفي المتمقي وأقوى قيمة حجاجية

                                                           

: (2088الدكتورة سامٌة الدرٌدّي، عالم الكتب الحدٌث، أربد ) ،الِحَجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه 1

 . 259/ 8؛ نقالً عن: مصنف فً الِحَجاج ، بٌرلمان وتٌتٌكاه:898

بحث   ،ٌنظر: الِحَجاج أطره ومنطلقاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه 2

 .33-32؛ والِحَجاج فً القرآن:348-324:ٌد الغربٌة()أهم نظرٌات الحجاج فً التقال ضمن كتاب
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، وأراد المحاجج أف ُيبطؿ ، فإذا كاف جميور مف المخاطبيف يعتقد أّف زيدًا عالـٌ الظاىر والحقيقة
( وبقولو ىذا ينفي عف زيد صفة : )ما زيٌد إال وجيوـ يركف إلى القصر في ذلؾ؛ إذ يقوؿاعتقادى

  . (1)العمـ وما يتصؿ بيا ويقصر حقيقتو عمى الوجاىة فقط 
 :عمى الِحَجاج وظائؼ وتيتيكاه بيرلماف وقسـ
 .اإلقناع الفكري الخالص 
 اإلعداد لقبوؿ فكرة ما. 
  (2)الدفع إلى الفعؿ. 

 الِحَجاجمقتصرًا عمى األمور التقريبية والمحتممة، وىذا يعني أّف  الِحَجاجمجاؿ  فقد جعال    
ف ظّؿ الموضوع نفسو . وُيشترط فييا أف يسّمـ المحاجج (3)يتغير بتغير المقاـ وظروؼ المحاجج وا 

وف إال في يكال الِحَجاج؛ ألّف ولوال ذلؾ لما كاف ثّمة حجاج بوجية نظر الطرؼ اآلخر وحضوره،
   .  (4)، وتتطمب جيدًا فكريًا لتدقيقيا وكشؼ لبسيااألمور التي تثير الشؾّ 

يسيـ في تغيير معتقدات المتمقي  الِحَجاجبنظريتيما ىذه أف يجعال بيرلماف وتيتيكاه واستطاع     
مف دوف إكراه، كما جعاله بدياًل عمميًا عف وسائؿ اإلكراه واإلفحاـ؛ ليكوف متالئمًا مع متطمبات 

 ،، واتساع رقعة حدود التعبير عبر وسائؿ اإلعالـ مف صحافة(الديمقراطية)العصر مف الحرية و
، فكؿٌّ ُيعمف عف بضاعتو محاواًل قناعحب ذلؾ مف حاجة ماسة إلى اإلت، وما صا، وانترنوقنوات

الرغبة في عدـ المجوء إلى يعني  الِحَجاجوىكذا جعال  ،مف ذلؾ التأثير في المتمقي وكسب ثػقتو
بؿ يعترؼ بيا ويحاوؿ تعديميا عف طريؽ مخاطبة قدراتو  يا،القوة في تغيير آراء المتمقي وتبديم

انيا نوعًا مف اإلكراه غير موافقة ليذا المنيج يعدّ  العقمية، وأي قرارات أو نتائج يصدرىا المتمقي
 ،فالغمبة في ىذه النظرية ليس لمف يممؾ فف الخطابة وسحرىا البالغي ،والعنؼ ويرفضانيا تماماً 

ا شتات ))وعمى ىذا النحو مف التفكير أمكف لممؤلفيف أف يممّ  بؿ لمف يمتمؾ قوة اإلقناع والتأثير

                                                           

الِحَجاج ) بحث ضمن كتابٌنظر: البالغة العربٌة فً ضوء البالغة الجدٌدة أو الِحَجاج ، عبد هللا صولة ،  1

 .52:مجاالته(مفهومه و

د سالم ُمَحمَّ  الِحَجاج فً البالغة المعاصرة 2 د األمٌن الطلبة، دار بحث فً بالغة النقد المعاصر، الدكتور ُمَحمَّ

 .   .Lémpire  rhétorigue, op.,p.26؛ نقالً عن:807:(2008الكتاب الجدٌد، بٌروت، الطبعة األولى )

الِحَجاج مفهومه ) بحث ضمن كتاب، ٌنظر : مفهوم الِحَجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة 3

 .882/ 2: مجاالته(و

 .809:بحث فً بالغة النقد المعاصر: الِحَجاج فً البالغة المعاصرة ٌنظر  4
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ويجمعانيا بنظرية  ،(1)الفمسفة والجدؿ واألدب((]بيف[ عت أجزاءه كياف الخطابة الذي تصّدع وتوزّ 
ربقة المنطؽ مف  الِحَجاجصا وىكذا استطاعا أف يخمّ  ة الجديدة(.بالغموّحدة اصطمحا عمييا بػ)ال

ربط  كما حاوال ،إّياه مف مجاؿ العمـو اإلنسانية بيفومف أسر األبنية االستداللية المجّردة مقرّ 
 حواراً  الِحَجاج ة، وعّداوالمناور  ،والمغالطة ،عقمّي يحفظيا مف أف تمتبس بالّسفسطة ة ببعدٍ بالغال

 بالمشاعر والعقوؿ. تالعباً الو  ،مناورة الو  ،والمغالطة ،شكمّياً  بيف الخطيب وجميوره وليس استدالالً 

  الِحَجاج عند تولمين : 

( كتابو )وجوه استعماؿ Stphen Toulminطبع الفيمسوؼ األمريكي ستيفف تولميف )     
ـ( وىو العاـ نفسو الذي أصدر فيو بيرلماف وتيتيكاه 8591في عاـ )لترا گفي انػ (2)(الِحَجاج

ة الجديدة(، وُترجـ كتاب تولميف إلى الفرنسية في بالغػ ال الِحَجاجكتابيما المشترؾ )مصنؼ في 
   .(3)واحدة وىي المرجعية القانونيةـ( واشترؾ الكتاباف في أّنيما انطمقا مف مرجعية 8551عاـ )
التي اىتمت بالخطابة المعرفية، ويرى أّف  (4)واد المدرسة األمريكيةوتولميف مف أبرز ر     

إلى الحقائؽ والمعارؼ التي واستمالتيـ المخاطبيف  ال يمثالف أدوات إقناع الِحَجاجالخطابة و 
ولّخص الدكتور عبد  .(5)بؿ ىما أدوات فّعالة لبناء حقائؽ ومعارؼ جديدة ،ُأنشئت سمفًا فحسب

صاغيا في كتابو وىي  ية الثالثة التيمفيوـ الِحَجاج عند تولميف مف الرسوـ الِحَجاج ةاهلل صول
يحّدد  يتألؼ مف ثالثة أركاف ىي: المعطى، والّنتيجة، والضماف. وىو رْسـٌ الرسم األول: . بإيجاز

 نتيجة تستمّد مشروعّيتيا مف طبيعة الضماف.سطة ابو ىوّية المعطى 

     إذف : النتيجة                                     المعطى               
     

                                                           

بحث ضمن ، الِحَجاج أطره ومنطلقاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه 1

 .306: )أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة( كتاب
)أهم  بحث ضمن كتاب، للمصطلحسّماه بعضهم )استعمال الِحَجاج(، ٌنظر: مقدمة فً الخلفٌة النظرٌة  2

)استعماالت الحجة( ٌنظر: التواصل والِحَجاج  ون؛ وسّماه آخر35: هامش نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(

 وولندٌة ـ إٌمرٌن غروتندورست، علٌوي أبفً التداولٌات الِحَجاجٌة للحوار)التفكٌر( النقدي نموذج المدرسة اله

؛ والسفسطة فً المنطقٌات المعاصرة التوجه 2/259:(الِحَجاج مفهومه ومجاالته) بحث ضمن كتابسٌدي ، 

 .3/228:(الحجاج مفهومه ومجاالته) بحث ضمن كتابرشٌد الراضً، ، التداولً الجدلً

: )أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة( تاببحث ضمن ك، للمصطلحٌنظر: مقدمة فً الخلفٌة النظرٌة  3

والِحَجاج أطره ومنطلقاته وتقنٌاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان ؛ 35هامش 

 .348 )أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(: بحث ضمن كتاب، وتٌتٌكاه

ٌنظر : الِحَجاجٌات اللسانٌة عند أنسكومبر  وسكوت وغٌرهم .وهم : بورك، وتولمٌن، وإهننكر، وبروكراٌد، 4 

 .282(: 2005(، لسنة )34(، المجلد )8ودٌكرو، د. رشٌد الراضً، مجلة عالم الفكر ، العدد )

 ,ollopue de cerizy؛ نقالً عن:282 ٌنظر: البحث نفسه5 
L'argumentation,1987,mardaga.1991(liege),p55     
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 نظرًا إلى أّف : الضماف                                   

 .يمثؿ ذلؾ بالنسبة إلينا )المعطى( (محمد)ويمكف التمثيؿ ليا لو عممنا أّف رجاًل اسمو  
 ؛ليس مسيحيًا )النتيجة(، استنادًا إلى التحميؿ العقميو  مسمـ نستنتج مف ذلؾ أّف ىذا الرجؿ      

وىذا  )صلى اهلل عليه وآله وسلّم(محمد  تيّمنًا بنبييـّف أغمب المسمميف يسموف أبناَءىـ بيذا االسـ أل
ا الضماف والنتيجة فغير مصرح بيما أمّ  .ح بوأّف المعطى مصرّ )الضماف(. ونمحظ مف ذلؾ يمثؿ

أضاؼ تولميف ما سّماه بػ)التوجو، واالستثناء( وىذاف عنصراف  الرسم الثانيفي . و في الغالب
يمثالف عناصر رفض تكوف مضمرة في الغالب، كأف ُيقاؿ: الميـ إال إذا كاف ذلؾ الرجؿ 

يو عنصرًا آخر سّماه )األساس( الغاية منو تقوية فقد أضاؼ ف الرسم الثالثمسيحيًا. أما 
 الضماف، فُيقاؿ: بحكـ أّف المسيحييف ال يسموف أبناَءىـ بيذا االسـ.

))لكن ويرى الدكتور عبد اهلل صولة أّف ىذه النظرية ليست حجاجية، يدؿ عمى ذلؾ قولو: 
 ]كذا[إذا اعتبرنا غير حجاجي ويا لممفارقة! ىذا أّنو  الِحَجاجيالالفت لالنتباه في نموذج تولمين 

ّنما ىو أقرب إلى صناعة البرىان في المنطق حيث ()يرمي دائمًا إلى إقناع الغير الِحَجاجأّن  ، وا 
ّنما إلقناع المرء نفسو وتمك ىي  ال إلقناع الغيريقصد بالبرىان )إثبات الحّق(  بو في العادة وا 

الطريقة المتوخاة عادة في البرىان عمى عكس سائر الصناعات المنطقية التي يراد بيا عادة إقناع 
في رسوم تولمين  غياب ركن الجمهوربسبيل. إّن ىذا يفسر لنا  الِحَجاجالغير فيي من 

وقد ، الذي نراه لمحجاج في ىذا الكتاب بالمعنى جالِحَجاالمعروضة، ومعموٌم أّن الجميور قوام 
أقرب إلى النموذج المستوفي لشروط  الِحَجاجينموذج تولمين  ()صدؽ بمونتيف حيف اعتبر

ن كان من الممكن أن  المقامالحقيقة منو إلى النموذج الخطابي، وذلك لعدم إيالئو  منزلة فيو. وا 
ن" فكأّنو من أجل ذلك  نستشف وجود صوت المتمقي المحتمل يعترض ضمنيًا عمى " م 

جيء باألركان: ض و ج و س لتثبيت الحقيقة. ولكن ىذا المتمقي المحتمل قد يكون المتكمم ذاتو 
 .     (1) يخاطب نفسو وُيحاول إقناعيا((

ىذا أّن نظرية تولمين ليست نظرية حجاجية؛ ألّن غايتيا لم  صولة ُيفيم من كالم عبد اهلل 
 تكن إقناع اآلخر، ولم تيتم بالمقام؛ وىي أقرب إلى المنطق.

                                                           

 اآلخرٌن. الصواب: إقناع 
 . كذا ، والصواب: عّد 

 .26الِحَجاج فً القرآن : 1
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))وىو شكٌؿ حجاجي : يقوؿ في موضٍع آخر عف الضماف لكّننا نجد الدكتور الفاضؿ 
. وجعؿ استعماؿ لفظة )الرسوؿ( بداًل مف لفظة )محمد( في (1) تخضع لو جمؿ كثيرة في القرآف((

ُقْل َأِطيُعوا اللَّه َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ قولو تعالى : 
الخطاب  لمتمقيبالسبب  محاجة)) فيو تعميٌؿ و (2)

القرآني، وفي ىذه المحاّجة بالسبب التي تؤدييا كممة )رسوؿ( مستخدمة عوض اسـ العمـ )محّمد( 
)ص( يستند إلى ما يسميو تولميف ػ وقد رأيناه ػ بالضماف أو القاعدة التي بواسطتيا يقع المرور 

ؽ مدلوؿ الجممة مف المعطى )وىو ىنا جممة األمر أو النيي أو ما أشبو( إلى النتيجة )وىي تحقي
 .  (3)((العمل المغوي ونجاحو وحصول تأثيره في المتمقينبيا أي تحقيؽ 

 والذي أراه أّف الرسـ األوؿ مف رسوـ تولميف : 

     إذف : النتيجة                                       المعطى                          
     
 

 نظرًا إلى أّف : الضماف                                      

فإذا أردنا ػ مثالًػ أف ندعو إلى إثبات مسألة ما نستعمؿ  ،يمثؿ رافدًا حجاجيًا ذا أبعاٍد داللية عميقة
ذا أردنا نقض المسألة نفسيا استعممنا ألفاظًا أخرى لغرض  ألفاظًا معينة مف دوف غيرىا، وا 

: فالنة فتاة خموقة. فمو حممنا ىذا القوؿ ر اآلخريف، كأف يقوؿ والٌد البنو الشابعافيا في نظإض
عمى وفؽ ىذه النظرية نجد أّف المعطى ىو القوؿ المذكور، والنتيجة المضمرة ىي محاولة إقناع 

ة تكوف امرأة قادرة عمى تكويف أسر  التي تحمؿ خمقاً الولد وترغيبو بالزواج منيا، والضماف إّف الفتاة 
إذ ال حجاج مف دوف أف تكمف خمفو غاية  ؛صالحة. وىذا يعني أّف المحاجج لـ يغفؿ المتمقي

 التأثير في المتمقي لغرض تغيير سموكو وتوجييو نحو وجية ما.
تغيير إذف الغاية مف كؿ  قوٍؿ )المعطى كما يسميو تولميف( التأثير في المتمقي لغرض  

ممقاـ وسياؽ القوؿ وظروؼ قوؿ )المعطى( يخضع ل، وىذا السموكو بتوجييو نحو وجية ما
 : أحدىما يتعمؽثانوية ومشوشة، وتقسـ عمى قسميف ا العناصر األخرى فتكوف. أمّ المحاجج

ولو عدنا إلى المثاؿ السابؽ يمكف لمولد  ،، واآلخر يتعمؽ بالمحاججبالمتمقي: )التوجو، واالستثناء(

                                                           

 .25:المصدر نفسه 1

 .54سورة النور: 2
 . 888-880الِحَجاج فً القرآن: 3
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ف اتفؽ مع أبيو عمى أّنيا  خمؽ ػ كأف يصفيا بأّنيا غير  ذاتأف يعترض عمى تمؾ الفتاة ػ وا 
 بأّف األخالؽ أىـ مف الجماؿ، وىكذا... .  يحتججميمة، وفي ىذه الحاؿ يستطيع األب أف 

 الت ىي:و ست مقنخمص مف ذلؾ إلى أّف تولميف اعتمد في نظريتو ىذه عمى  
 .المعطى: ويمثمو القوؿ المصرح بو 

 .الضماف: وىو مرجعية عقمية يستند إلييا المحاجج، وغالبًا ما تكوف معروفة عند المتمقي 

  وُيراد منيا التأثير في المتمقي، ومحاولة إقناعو بتغيير سموكو، الِحَجاجالنتيجة: وىي الغاية مف ،
 وحممو عمى عمٍؿ ما، وتكوف مضمرة.

ذه ىي األركاف الثالثة التي استند إلييا تولميف في ىذه النظرية، وىي العناصر التي ى 
 ا المقوالت األخرى فبعضيا يتعمؽ بالمتمقي وىي: يمكف اإلفادة منيا في كؿ  حجاٍج. أمّ 

وىذه المقوالت األخيرة مقوالت  ،)التوجيو، واالستثناء( واآلخر يتعمؽ بالمحاجج وىو )األساس(
القانوني وىو األساس الذي انطمؽ منو تولميف في  نظريتو ىذه،  الِحَجاجرىانية تفيد في منطقية ب

في حيف كاف التعميؿ في الرسـ  ،وتمثؿ ىذه العناصر في نظرية تولميف وظائؼ ثانوية ومشوشة
 .(1)األوؿ يمثؿ الوظيفة األساسية لمحجاج وىذا ما أكده تولميف نفسو في نظريتو

في  الِحَجاج)نظرية ة نظريات حجاجية أخرى يمكف اإلفادة منيا في موضوعنا منيا وثمّ 
القائمة عمى ( 2)لمايير)نظرية المساَءلة( لديكرو وتالميذه ػ وسيأتي الحديث عنيا الحقًا ػ، و المغة(

ة، فيو يرى أّف كؿَّ الكالـ اإلنساني المنطوؽ والمكتوب عبارة عف أسئمة وأجوب ،)السؤاؿ/الجواب(
                                                           

دراسة تداولٌة، ابتسام بن  – الخطاب الِحَجاجً السٌاسً فً كتاب )اإلمامة والسٌاسة( البن قتٌبةٌنظر:  1

خراف، )أطروحة دكتوراه(، الجمهورٌة الجزائرٌة، جامعة الحاج خضر ـ باتنة ـ، كلٌة اآلداب والعلوم 

 .809:(2080اإلنسانٌة، قسم اللغة العربٌة وآدابها )

لة فٌلسوف لسانً بالغً بلجٌكً من تالمذة بٌرلمان وضع نظرٌة المساءَ  (Michel Meyerمٌشٌل ماٌٌر ) 2

(Laproblématologie( فً عام )من خالل إعادة النظر فً مفهوم اللوغوس األرسطً ألغى فٌها 8982 )م

كّل المحاوالت والمدارس اللغوٌة التً اشتغلت على اللغة والكالم؛ ألّنها ـ فً نظره ـ لم تجب عن السؤال. ماذا 

هم ما ٌمٌزها إّن كلَّ آرائه جاءت بإطاٍر فلسفً ٌعنً أن نتكلم؟. وانطلق فً نظرٌته هذه من الحقل الفلسفً ، فأ

ابستٌمولوجً وصّرح بذلك قائالً: الٌوم ٌجب أن تكون الخطابة ـ بما فٌها من حجاج وبالغة ـ فً خدمة الفلسفة. 

واستخلص تصوره للحجاج من مفاهٌم المدرسة البلجٌكٌة والسٌما من أستاذه بٌرلمان، لكّنه خالفه فً ربط 

ٌة المساَءلة، وربط فٌها الِحَجاج بالكالم وما ٌثٌره من تساؤالت فً ذهن المتلقً عندما ٌلقً علٌه الِحَجاج بنظر

الخطاب، وٌرى أّن المساءلة عبارة عن مفاوضة لتعمٌق ما بٌن المتكلم والمخاطب من مسافة أو تقلٌصها. 

الِحَجاج مفهومه ) بحث ضمن كتاب، ٌنظر: اللغة والمنطق والِحَجاج، مٌشٌل ماٌٌر، تقدٌم وترجمة محمد أسٌداه 

بحث ؛ والبالغة والِحَجاج من خالل نظرٌة المساَءلة لمٌشال مٌار، محمد علً القارصً، 49-5/8:(ومجاالته

 و معانً ألفاظ الِحَجاج فً القرآن الكرٌم ؛399-392 (:أهم نظرٌات الِحَجاج فً التقالٌد الغربٌة) ضمن كتاب

 Questions de Rhélorigue, Michel ؛ نقالً عن: 28: الطوال أنموذجاً سبع السور ال وسٌاقاتها المختلفة

Meyer,p. :842.  
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، فإذا كاف (1)ح بيا يستنتج منيا المتمقي أسئمة مضمرةويرى أّف الخطاب عبارة عف حجج مصرّ 
ذا لـ يحصؿ التطابؽ تباعدت وجيات النظر. ة تطابؽثمّ   بيف األسئمة واألجوبة حصؿ اإلقناع وا 

إلى استدراجو ىا المخاطب يريد منيا إثارة المتمقي و يرى أّف األسئمة التي يذكر  جية أخرىومف 
. (2)يترتب عميو فعٌؿ إنجازي الِحَجاجفي الموضوع موضع النقاش، ويرى أّف  إعالف وجية نظره

بالمثاؿ ويمكف توضيح ذلؾ ، الِحَجاجأّف الصورة البالغية ما ىي إال صيغة مف صيغ  ويرى
د اآلتي: )محمد أسد( ظاىر المفظ ال يفيد الحقيقة وىذا ما يدفع المتمقي إلى أف يتساءؿ عف مقص

المتكمـ في اقترانو محمد باألسد؛ والسبب في ىذا التساؤؿ يعود إلى االختالؼ بيف المسند والمسند 
 إليو . فإّف حركة الفكر تجمع بيف ثالث مستويات ىي: 

 .)محمد )اإلنساف المراد وصفو 
 .)الشجاعة )المستوى المشترؾ بينيما 

 .)األسد )الحيواف 

عف الحمقة الوسطى وىي الشجاعة، ويفضي إلى تماٍه ويرى أّف اإلنجاز البياني يسكت     
. فالصورة (3)بالغي بيف )محمد( و)األسد( وىنا ينيض السؤاؿ الباحث عف عوامؿ التماىي

لكف بعد أف يتساءؿ المتمقي عف العالقة بيف  مظيرىا األوؿ تظير غامضة وغريبة البالغية في
البالغية ذات طبيعة حجاجية تساؤلية؛ وليذا عّد الصور  ؛طرفي الصورة يجد الجواب المقنع
 ألّنيا تجذب المتمقي وتحرؾ خيالو. 

نشاطًا منطقيًا خطابيًا ينتمي  الِحَجاج( فيرى Jean-Blaise-Grize) بميز غريزن يجأما     
ؽ بالتفكير الكالمي عمى أساس أف المغة تمثؿ وسيمة ؛ ألّف األمر يتعمّ المنطق الطبيعيإلى 

و بخطابو إلى عمى أّنو مجموعة مف االستراتيجيات الخطابية لمتكمـ ما يتوجّ التواصؿ، وعّرفو 

، ويرى أّنو ليس بالضرورة أف (4)مستمع معيف مف أجؿ تغيير الحكـ الذي لديو عف وضع محدد
 ، وىو بذلؾ يخالؼ مايير.(5)يكوف كّؿ خطاٍب حجاجاً 

 
 

                                                           

  .24-22/ 5:(الِحَجاج مفهومه ومجاالته) بحث ضمن كتاب، ٌنظر: اللغة والمنطق والِحَجاج 1

 .49-22/ 5نفسه: ٌنظر: البحث 2

)أهم نظرٌات الِحَجاج فً  بحث ضمن كتاب، ٌنظر: البالغة والِحَجاج من خالل نظرٌة المساَءلة لمٌشال مٌار 3

 .397-396: التقالٌد الغربٌة(

 .283)بحث(  ٌنظر: الِحَجاجٌات اللسانٌة عند انسكومبر ودٌكرو: 4

 .828 ة: )أطروحة دكتوراه(قتٌبالخطاب الِحَجاجً السٌاسً فً كتاب )اإلمامة والسٌاسة( البن  ٌنظر: 5
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 ووتالمذت عند ديكرو الِحَجاج  : 
ف كمود انسكومبر (  بمعية تمميذه جيOsfwald Ducrotأوزفالد ديكرو ) أسس المغوي الفرنسي    

(Anscombre Cloud Gean( في عاـ )نظرية حجاجية لسانية في كتابيما المشترؾ 8973 )ـ
منتميًا إلى البالغة  الِحَجاجتعارضت مع نظرية بيرلماف التي عّدت  (1) في المغة( الِحَجاج)

نطمقت ىذه النظرية مف فكرة مفادىا: )إّننا نتكمـ بقصد التأثير( وا ،الكالسيكية )بالغة أرسطو(
وجوىرية وظيفة حجاجية، وىذه الوظيفة كامنة في فأرادا أف يقوال: إّف المغة تحمؿ بصفة ذاتية 

كّؿ الظواىر الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، في و  ،معانيياو  ،األقواؿ نفسيا
ارجو، وانسكومبر أّف ىذه النظرية تنغمؽ عمى النّص، وال تتعامؿ مع خ، ويرى ديكرو (2)والمعجمية

مكانيات المغة الطبيعية؛ بغية توجيو المحاجج خطابو وجية حجاجية ما وتيتـ بالوسائؿ المغوية، و  ا 
 .تمكنو مف تحقيؽ أىدافو

ييف إلييا وغايتيما مف تأسيس ىذه النظرية تطوير نظرية األفعاؿ المغوية بإضافة فعميف لغو      
العنصر الداللي لمقوؿ، ويمكف  باالقتضاء: وُيقصد .(الِحَجاجفعؿ )و (فعؿ االقتضاءىما: )

 توضيحو بما يأتي:
 .القوؿ: كّؼ زيٌد عف التدخيف 

  اآلنالمقوؿ: زيد اليدخف. 

 زيٌد يدخف. كان: )المسكوت عنو( المقتضى 

المقوؿ، وىذا االرتباط يتطمب  ))غرض غير مقولي يتصؿ بالسياؽ أوويمكف تعريفو بأّنو      
فالمقتضى ػ إذف ػ الداللة التي ينقميا القوؿ إلى . (3)تعمياًل لممواضع التي يحمميا ويقتضييا((

في ىذه النظرية ))بياف ما يتضمنو القوؿ مف قوة  الِحَجاجوموضوع . (4)المخاطب بصفة ضمنية
حجاجية تمثؿ مكونًا أساسيًا الينفصؿ عف معناه بجعؿ المتكمـ ػ في المحظة التي يتكمـ فييا ػ 

 .  (5) يوّجو قولو وجية حجاجية ما((

                                                           

الِحَجاج مفهومه ) بحث ضمن كتابٌنظر: الساللم الِحَجاجٌة، أوزفالد دٌكرو، ترجمة صابر الحباشة،  1

 .5/74:مجاالته(و

 .84، 8: ٌنظر: اللغة والِحَجاج 2

مفهومه )الِحَجاج  بحث ضمن كتابأدوار االقتضاء وأغراضه الِحَجاجٌة فً بناء الخطاب، أحمد كروم،  3

 .845/ 8: ومجاالته(
 .376:)أهم نظرٌات الِحَجاج فً التقالٌد الغربٌة( بحث ضمن كتاب، ٌنظر: نظرٌة الِحَجاج فً اللغة 4

 .352-358نفسه : البحث 5
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إذ ُنقمت  خاّصة؛ بالد المغرب العربي، و عامة وليذه النظرية أصداؤىا في العالـ العربي      
رؾ ذلؾ قائاًل: ا، وقد ذكر حسف مسكيف مبيذ ديكرو الدكتور أبو بكر العزاويييا عف طريؽ تمملإ

ية في العالـ العربي، ذلؾ أّنو في الِحَجاج))أبو بكر العزاوي الذي ُيعد أحد المؤسسيف لمنظرية 
شرع في المغرب، أو في العالـ العربي كاف المؤلؼ قد  الِحَجاجالوقت الذي لـ نكف نسمع عف 

ـ( بإشراؼ العالـ المغوي ديكرو، حيث لـ 8511سنة ) الِحَجاجاألولى في  في إنجاز أطروحتو
والمنطؽ أال وىو الدكتور طو عبد  الِحَجاجيكف في العالـ العربي إال باحث واحد مختص في 

 .(1)الرحمف((
المتكمـ يقدـ ىو أف  الِحَجاج))أّف المقصود بتعريؼ  في المغة الِحَجاجأصحاب نظرية يرى و      

أومجموعة أقواؿ )( 2)ؽ اً آخر  موجية إلى جعؿ المخاطب يقبؿ قوالً  (أقواؿ أومجموعة)( 8)ؽ قوالً 
( عمى أّنو نتيجة لمحّجة 2( صريحًا أـ ضمنيًا، وىذا الحمؿ عمى قبوؿ )ؽ2( سواء أكاف )ؽأخرى
ػ إذف ػ: ىو عالقة داللية تربط بيف األقواؿ في الخطاب  الِحَجاج. فعمل محاجة( يسمى 8)ؽ

 :ةآلتيباألمثمة ا ويمكف توضيح ذلؾ .(2)تنتج عف عمؿ المحاجة((

  اج إلى الراحةتحامتعب إذف أنا  أنا 

  الجو جميؿ لنذىب إلى النزىة 

  الساعة تشير إلى الثامنة لنسرع 

  عميؾ أف تجتيد لتنجح 

 الشخص فالتعب حّجة عمى أفّ  مف حجج ونتائج، ألؼيا تتنجد أنّ  ىذه الجمؿ إذا نظرنا في    
لصالح  حججال هفالمتكمـ يقدـ ىذ. هجماؿ الجو يدعو إلى التنزّ المتعب بو حاجة إلى الراحة. و 

 المرجوه. النتيجة

)النتيجة(، والحجج المغوية خرآداللي  مو المتكمـ لصالح عنصرعنصر داللي يقدّ  :الحجةإذف 
 الحججقد ترد . و (3)تختمؼ عف األدلة البرىانية بوصفيا ال تقطع قطعًا نيائيًا في إثبات النتيجة 

. (4)ونحو ذلؾ...أو سموؾ غير لفظي  ،أو مشيد طبيعي ،أو نّص  ،أو فقرة ،عمى شكؿ قوؿ
ّنما يتخذ صورة مضمر  الِحَجاج))وقد ال يرد  ة بحيث يجري إضمار في صورة صريحة ... وا 

                                                           

(، 29مراجعات اللغة والِحَجاج عمق التنظٌر ودّقة اإلنجاز، حسن مسكٌن مبارك، مجلة جذور التراث، ج ) 1

 .385م(: 2009هـ ـ 8430(، لسنة )82مج )
 .360: )أهم نظرٌات الِحَجاج فً التقالٌد الغربٌة( بحث ضمن كتاب، نظرٌة الِحَجاج فً اللغة 2

 .2/804: مجاالته(الِحَجاج مفهومه و) بحث ضمن كتابٌنظر: الِحَجاجٌات اللسانٌة والمنهجٌة البنٌوٌة،  3

 .58: تحاجج، طبٌعته، ومجاالته، ووظائفه()ال بحث ضمن كتاب، ٌنظر:  الِحَجاج والمعنى الِحَجاج4ً
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ويمكف . (1) الحجة، أو النتيجة مع بقاء إمكاف اشتقاقيا اعتمادًا عمى قرائف سياقية ومقامية((
 :ةمثمة اآلتيتوضيح ذلؾ باأل

 الراحة اج إلىتحأإذف أنا  أنا متعب. 

  ج إلى الراحةتاحأأنا  أنا متعب. 

 أنا متعب. 

 اج إلى الراحةتحأ أنا. 

في المثاؿ األوؿ،  كّميا مذكورة والنتيجة ،والرابط ،حّجةال نجد أفّ  األقواؿفإذا قارنا بيف ىذه    
فيو إال  حصرّ المثاؿ الثاني.أما المثاؿ الثالث فمـ يُ  وأضمر الرابط في ،والنتيجة ،الحّجةُذكرت و 

 فقداستنتاجيا مف السياؽ، ونجد عكس ذلؾ في المثاؿ الرابع  مكفمضمرة يفيو بالحجة، والنتيجة 
 . (2)الحجة وأضمرت ،النتيجة كرتذُ 

 ظ:والِحَجاجمىلالدال

 بية لمحجج تاي ىو عالقة تر الِحَجاج السمـ

  يمكف أف نرمز ليا: 

                                

                                 1ؽ                                 

   2ؽ                                 

 8ؽ                                 
ىذه الحجج  فإفَّ  ؛بيةتاعالقة تر  عينةالحجج المنتمية إلى فئة حجاجية م بيف كوففعندما ت    

 :بسمتيف يالِحَجاج. ويتسـ السمـ واحدسمـ حجاجي  إلى تنتمي

  يعموه أقوى منو قوؿ يرد في درجة ما مف السمـ يكوف القوؿ الذيكؿ.  

  و انيعمو ف يذمال (دالقوؿ)و  (جالقوؿ ) أف قتضيفيذا ي ،(ف)النتيجة  يؤدي إلى( ب)كاف القوؿ إذا
 البكالوريوس حصؿ زيد عمى شيادة) :ؿ اآلتيمثافإذا أخذنا ال .أيضاً  إلييا افدرجة يؤدي

 والماجستير بؿ عمى الدكتوراه أيضًا(.

                                                           

 .227)بحث( الِحَجاجٌات اللسانٌة عند انسكومبر ودٌكرو:1

 .59-58: )التحاجج، طبٌعته، ومجاالته، ووظائفه( بحث ضمن كتاب، ٌنظر:  الِحَجاج والمعنى الِحَجاجً 2
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 سمـفي الوقت نفسو إلى نتمي ت، و واحدة نتمي إلى فئة حجاجيةت تتضمف حججاً  ةالجمم فيذه    

 لكفّ ( مكانتو العممية) أو( كفاءة زيد)يا تؤدي إلى نتيجة مضمرة مف قبيؿ مّ كو ، واحد حجاجي

  حصوؿ زيد عمى الدكتوراه ؛ ألفّ يالِحَجاجالقوؿ األخير ىو الذي يرد في أعمى درجات السمـ 
 .(1)عمى مكانتو العمميةحّجة  أقوى

                              كفاءة زيد      
 دكتوراه                                                      

 ستيرماج                                                          
 بكالوريوس                                                     

       

وال يشترط في النتيجة أف يكوف ترتيبيا بعد الحجج فقد تتقدـ النتيجة وتتأخر الحجج، ومف     
 األمثمة عمى ذلؾ قولنا: زيٌد ذكي فقد حصؿ عمى الماجستير والدكتوراه أيضًا. 

 .(2)والترتيب السممي لألقواؿ ليس معزواًل عف السياؽ والمقاـ

ىظ:والِحَجاجمىلقوانونىالدال

وُيقصد بو ))إذا صدؽ القوؿ في مراتب معينة مف السّمـ، فإّف نقيضو يصدؽ  قانون الخفض: .8
نؤوؿ القوؿ  فنحف( الجو ليس بارداً  . فعندما يقوؿ أحدىـ: )( 3)في المراتب التي تقع تحتيا(( 

نستبعد التأويالت التي ترى أف البرد قارس ، و حار أو ئفيو داف ا لـ يكف الجو بارداً إذ
 .(4)وشديد

وُيقصد بو )) إذا كاف القوؿ دلياًل عمى مدلوؿ معيف فإّف نقض ىذا القوؿ دليؿ  النفي:قانون  .2
، (ف)النتيجة  ية بواسطةالِحَجاجينتمي إلى الفئة  (أ)القوؿإذا كاف ف .(5) (عمى نقض مدلولو(

 .(ف –ال )النتيجة المضادةية المحددة بواسطة الِحَجاجالفئة  ينتمي إلى (~أ)نقيضوفإف 
 توضيح ذلؾ بالمثاليف اآلتييف:ويمكف 

                                                           

؛ والِحَجاج 366:التقالٌد الغربٌة()أهم نظرٌات الحجاج فً  بحث ضمن كتاب، ٌنظر: نظرٌة الِحَجاج فً اللغة 1

 .60-59/ 8:)الحجاج مفهومه ومجاالته( بحث ضمن كتاب، فً اللغة

 .60-59:)التحاجج، طبٌعته، ومجاالته، ووظائفه( بحث ضمن كتاب، ٌنظر : الِحَجاج والمعنى الِحَجاج2ً

طه عبد الرحمن، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، الطبعة األولى  ،اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً 3

 .277:ـ(8989)

 .62-60:)الحجاج مفهومه ومجاالته( بحث ضمن كتاب، ٌنظر:  الِحَجاج فً اللغة 4

 .278اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً : 5



 الِحَجاجالمبحثىالثاني:.......................................................................................................ىنظرواتى

 

- 35 - 
 

 زيد مجتيد لقد نجح في االمتحاف. 

  لـ ينجح في االمتحاف وإنّ  يد ليس مجتيداً ز. 

ي الِحَجاجسمـ الالمنفية ىو عكس  ي لألقواؿالِحَجاجالسمـ  فّ ُيقصد بو أو  قانون القمب: .1
 نتيجة معينةالتدليؿ عمى  إذا كانت إحدى الحجتيف أقوى مف األخرى فيف .مثبتةألقواؿ الل

فإّف نقيض الحجة الثانية أقوى مف نقيض الحجة األولى في التدليؿ عمى النتيجة المضادة، 
 نحو:

  أيضًا. الدكتوراهوعمى الماجستير،  حصؿ زيد عمى 

  الماجستير لـ يحصؿ زيد عمى الدكتوراه بؿ لـ يحصؿ عمى. 

عمى الماجستير  ف حصولوعمى مكانتو العممية محّجة فحصوؿ زيد عمى الدكتوراه أقوى     
مف عدـ حصولو  العممية حّجة عمى عدـ كفاءتو أقوىعدـ حصولو عمى الماجستير  في حيف أفّ 

 .(1)عمى شيادة الدكتوراه
 

ى:وظالِحَجاج الروابطىوالطوامل
 . فالمغة العربية تشتمؿ عمىالِحَجاجلغوية خاصة ب أدواتالمغات الطبيعية عمى  اشتممتلقد      

 حتى، إذف، لكف، بؿ،) : المسانية دواتاأل انذكر مني ،يةالِحَجاجعدد كبير مف الروابط والعوامؿ 
ىذه  فَّ وغيرىا( إ ...)النفي واالستثناء( ما، ، إنّ ما، تقريباً ذلؾ، ربّ  ، معألف، بما أفّ  إذ، السيما،

وينبغي . المدمجةنسكومبر إلى الدفاع عف فرضية التداوليات او  األدوات التي دفعت ديكرو
 .(2)يةالِحَجاجوالعوامؿ  ،يةالِحَجاج : الروابطىما يةالِحَجاجاألدوات  يز بيف صنفيف مفالتمي
 
 وظ:ىالِحَجاجالروابطى -ىأ

داخؿ  محدداً  قوؿ دوراً  أكثر، وتسند لكؿ   أو تربط بيف قوليفأدوات لسانية الروابط     
بؿ، لكف، حتى، ال ) اآلتية:دوات لمروابط باألالتمثيؿ  ية العامة. ويمكفالِحَجاجاالستراتيجية 

ىذا  نجد أفّ ( سينجح في االمتحاف إذفزيد مجتيد نحو ) ...) .إذ سيما، إذف، ألف، بما أف ،
 زيد مجتيد( ونتيجة مستنتجة منيا )سينجح(، والرابط )إذف( يربط)يشتمؿ عمى حّجة  المثاؿ

 .بينيما
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ىوظ:الِحَجاجالطواملى -ىب
تقوـ بحصر  بؿ ،متغيرات حجاجية أي بيف حّجة ونتيجة أو بيف مجموعة حججتربط بيف  ال   

، ما، تقريباً ربّ )دوات: األوتضـ مقولة العوامؿ  ،لقوؿ ما التي تكوف ()يةالِحَجاجوتقييد اإلمكانات 
 : نقوؿفعندما  ...(، فضاًل عف القصر، والنفي.منذ الظرفية، عمى األقؿ،  ، ، كثيراً كاد، قميالً 

 الثامنة لساعة تشير إلىا  . 

 ونقوؿ:

 إلى الثامنة إالتشير الساعة  ال. 

المثاليف  لـ ينتج عف ذلؾ أي اختالؼ بيف )ال...إال)القصر  تيأدا فعندما أدخمنا عمى المثاؿ   
ية التي يتيحيا. الِحَجاجية لمقوؿ، أي اإلمكانات الِحَجاجلكف الذي تأثر القيمة  القيمة اإلخبارية في
ذا و  فقد يخدـ ىذا  ،إمكانات حجاجية كثيرةنمحظ أّف لمقوؿ األوؿ  إلى المثاليف السابقيفنا عدا 

 ،...(الدعوة إلى اإلسراع، التأخر واالستبطاء، ىناؾ متسع مف الوقت، موعد األخبار): القوؿ
، (ال تسرع) ليا: ، كما يخدـ النتيجة المضادة(أسرع)وبعبارة أخرى فيو يخدـ نتيجة مف قبيؿ :

ية تقمصت، وأصبح الِحَجاج إمكاناتو فإفَّ  (ال...إال)ي:الِحَجاجف عندما أدخمنا عميو العامؿ لك
 . (1)(سراعإلإلى اإلى الثامنة، ال داعي  تشير الساعة إالال: )والعادي والممكف ى االستنتاج

 
 

ىوظ:الِحَجاجيىوالقومظىالِحَجاجالتوجوهى
ف مف إنشاء فعؿ إذا كاف قوؿ ما يمكّ في الِحَجاجبمفيوـ السمـ يرتبط ي الِحَجاجالتوجيو 
 قد يكوف تجاهي، وىذا االالِحَجاجالقوؿ يتـ تحديدىا باالتجاه  ية ليذاالِحَجاج القيمة حجاجي فإفّ 

 يةالِحَجاجوالعوامؿ  عمى بعض الروابط فإذا كاف القوؿ أو الخطاب مشتمالً  ؛و مضمراً أ صريحاً 
والتعميمات التي تتعمؽ بالطريقة التي يتـ  ىذه األدوات تكوف متضمنة لمجموعة مف اإلشارات فإفّ 

التعميمات المحددة  فإفّ  ؛شتمٍؿ عميياالقوؿ غير م إذا كافا بيا توجيو القوؿ أو الخطاب. أمّ 
 السياؽ التداولي والخطاب فضاًل عف ،والمفردات ي تستنتج إذاؾ مف األلفاظالِحَجاجلالتجاه 

                                                           
  باتجاه واحد.ٌُقصد بها حصر الحجج 
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في ىذه النظرية تكمف في توجيو داللة الممفوظ، ويحصؿ التوجيو في  الِحَجاجوظيفة و . ( 1)العاـ
يروـ مف خطابو التأثير عندما يتكمـ  مستوى السامع، ومستوى الخطاب نفسو. فالمتكمـمستوييف: 
والتوجيو في . أو مواساتو، أو إزعاجو، ونحو ذلؾودفعو لمقياـ بفعٍؿ ما، بإقناعو  في السامع
فإذا احتوى الخطاب عمى أكثر مف حجة فإّف بعضيا يكوف  ؛بالحجج والنتائجيرتبط الخطاب 

 . (2)معززًا لمنتائج المرجوة، واآلخر داحضًا لحجج الخصـ
: تعني نوعًا مف اإللزاـ في الطريقة التي يجب سموكيا لضماف يةالِحَجاجالقيمة ))أّما

في النياية غايتو التأثيرية، وتشير مف ناحية ثانية إلى  استمرارية ونمو الخطاب حتى يحقؽ
 .( 3)السمطة المعنوية لمفعؿ القولي ضمف سمسمة األفعاؿ المنجزة لتبميغ فكرة ما إلى المتمقي((

ُيفيم من ذلك أّن العالقة بين الحجة والنتيجة ليست اعتباطية، فالجمل التي ُتستعمل في  
مة فييا، ويمكن توضيح المسجّ  الِحَجاجيةحجاج خطابي ما تفرض نتائَج بعينيا بموجب الوجية 

 ذلك أكثر بالجمل اآلتية:
 .الطقس جميل لنخرج إلى النزىة 
 .أليس الطقس جمياًل؟ فمنخرج إلى النزىة 
 .بما أّن الطقس جميل لنخرج إلى النزىة 

 الجممة األولى: تألفت من الحجة )الطقس جميل(، والرابط )الالم( والنتيجة )نخرج إلى النزىة(.
الجممة الثانية: ِزيد فييا االستفيام )اليمزة(، والنفي )ليس(. والنفي واالستفيام ىما المذان جعال 

 ولى .ىذه الجممة أقوى حجاجًا من الجممة األ
أما الجممة الثالثة: فإّن المرسل صاغيا بطريقة تفيد العمّية مّما جعل القول بمنزلة المتفق عميو؛ 

 .الِحَجاجيلذا كانت أقوى حجاجًا من الجممتين السابقتين، وتأتي بالمرتبة األولى في السمم 

ىيىوالمطنىىاإلخباري:الِحَجاجالمطنىى
يرى أغمب العمماء والباحثيف أّف وظيفة المغة ىي اإلخبار ووصؼ العالـ، وكانوا ينظروف      

تمقي، والتواصؿ كاف يعني نقؿ المعمومات إلى الم ،إلى المغة بوصفيا شفرة أو نظامًا مف الرموز
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أساس، والمعاني األخرى ثانوية وىامشية ونجد ذلؾ عند أصحاب والجانب اإلخباري الوصفي 
، ( 1)ر الوصفي ابتداًء مف دي سوسير، فيؤالء يروف أّف كؿَّ قوٍؿ إثباتي يراد بو وصؼ الواقعالتيا

لكف وجية النظر ىذه انتقدىا دارسوف آخروف مف المغوييف، وفالسفة المغة، ومنيـ مدرسة 
وغيرىـ، فيؤالء وجدوا أّف ثمة طائفة كبيرة مف األقواؿ ال  ، وغرايس،وسورؿ ،أكسفورد، وأوستيف

ؤدي وظيفة إخبارية، وال تصؼ الواقع، وال تخضع لمعياري الصدؽ والكذب كاألقواؿ اإلنجازية ت
واألقواؿ التقويمية؛ لذا رفضوا جعؿ اإلخبار الوظيفة األساس لألقواؿ في المغات الطبيعية، كما 

مقوؿ ييف يروف أّف القيمة اإلخبارية لالِحَجاجوىذا ما جعؿ ( 2)رفضوا طابعيا الوصفي اإلثباتي
السماء صافية( والكّؿ قاؿ شخٌص: ) اي. ومف أدلتيـ عمى ذلؾ، إذالِحَجاجثانوية وتابعة لممكوف 

يعمـ أّنيا صافية فيذا القوؿ ال يحمؿ قيمة إخبارية لكّنو يحمؿ قيمة حجاجية، فيو حجة لدعوة 
اآلخر: ىذا اإلناء  : ىذا اإلناء فارغ نصفو، ويقوؿـوعندما يقوؿ أحدى ،المتمقي إلى النزىة ػ مثاًل ػ

ممموء نصفو نجد أّف القيمة اإلخبارية واحدة، وىي إّف اإلناء نصفو ممموء والنصؼ اآلخر فارغ 
: القوليف يعكساف وجيتي نظر متناقضتيفإذ إّف ىذيف  ؛يةالِحَجاجلكّنيما يختمفاف مف جية القيمة 

لذا أرى أّف ما قالو ديكرو وتمميذه: ػ ))إّف  ؛(3)األولى سمبية متشائمة، واألخرى إيجابية متفائمة
ية. فالزعـ بوصؼ الحقيقة قد ال الِحَجاجاإلخبارية في الواقع تعد مف الدرجة الثانية بالمقارنة مع 

ػ أقرب إلى الواقع (4)يكوف إذف إال قناعًا لزعـٍ أكثر جوىرية بممارسة ضغط عمى آراء اآلخر(( 
نية في أغمب الخطابات ليست بالدرجة األساس إيصاؿ المغوي وجدير باالىتماـ؛ ألّف ال

بؿ ىي في الحقيقة تخضع لنية أكثر عمقًا وىي التأثير فيو، ودفعو إلى  ،المعمومات إلى المتمقي
 مف تمؾ الخطابات.ما اتخاذ موقؼ 

 ظ:والِحَجاجى(المبادئالمواضعى)

 ية ال يكفي لضماف سالمةالِحَجاجوجود الروابط والعوامؿ وتابعو انسكومبر أّف  رأى ديكرو     

الربط بيف الحّجة  مف ضامف يضمف بؿ البدّ  ،يةالِحَجاجية، وال يكفي لقياـ العالقة الِحَجاجالعممية 

                                                           

 .70: )التحاجج، طبٌعته، ومجاالته، ووظائفه( بحث ضمن كتاب، الِحَجاج والمعنى الِحَجاجًٌنظر:  1

  .70: ٌنظر: البحث نفسه 2
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ىي قواعد عامة ية( و الِحَجاجية( أو )المواضع الِحَجاجالمبادئ ػ)ىذا الضامف يعرؼ بو والنتيجة، 
 :(1)انذكر مني، وليا خصائص عديدة، ممكناً  ما تجعؿ حجاجاً 

 مجموعة بشرية معينة مجموعة المعتقدات واألفكار المشتركة بيف األفراد داخؿ. 

 ةففيي تصمح لعدد كبير مف السياقات المختم لعمومية:ا . 

   النجاح( مثالً  -تقيـ عالقة بيف سمميف حجاجييف )العمؿ : جيةيالتدر. 

 حجاجي ما، ىناؾ إمكاف إبطالو ورفض السياقات التي يتـ فييا تشغيؿ مبدأ  إلى جانب نسبية:ال
 ،لو اً آخر مناقض لمسياؽ المقصود، أو يتـ إبطالو باعتماد مبدأ حجاجي اً و مالئموصفب تطبيقو

الحد المطموب  مىع إذا زاد ؛و قد يؤدي إلى الفشؿ في سياؽ آخرلكنّ  ،فالعمؿ يؤدي إلى النجاح
رىاؽٌ  ،و تعبٌ إليو عمى أنّ  رَ ظِ نُ و  ىدارٌ  ،وا    لمطاقة.  وا 

في ىذا القوؿ  يالِحَجاجالمبدأ ف (اج إلى الراحةتحاأنا متعب إذف أنا ) :فإذا قاؿ أحدىـ    
ذا قاؿ أحدىـ ،(2) (بقدر تعب اإلنساف تكوف حاجتو إلى الراحة(ىو : )الجو جميؿ( ال يكوف عّمة وا 

ال لمخروج إلى النزىة إذا لـ يكف الطرؼ اآلخر يؤمف بيذه القاعدة. )جماؿ  الجو يحقؽ المتعة(، وا 
 فإّف الحجة تسقط.

والمعتقدات  ،واألفكار ،مجموعة مف المسممات :يةالِحَجاج واضعالميفيـ مف ذلؾ أّف     
  يعتقد أفّ  وصحتيا فالكؿ   ـ بصدقياسمّ يُ  المشتركة بيف أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة، والكؿ  

وبعض ىذه المبادئ يرتبط بمجاؿ القيـ واألخالؽ، وبعضيا اآلخر . الراحةحتاج إلى تعب يمال
ادىما في نظرية إّف اعتملكّف وجية النظر ىذه لـ تدـ طوياًل إذ ، (3)ومعرفة العالـ يرتبط بالطبيعة

كاف سببًا في توجيو انتقاداٍت ليا مف بعض الباحثيف؛ ألّف الموضع يتعمؽ  لغوية عمى الموضع
بصحتيا، و  بأمور اجتماعية ال عالقة ليا بالمغة، مّما جعؿ ديكرو ُيذعف ليذه االنتقادات ويقر  

: )) إّف النتيجة التي انتييت إلييا بعد ىذا التفكير في بأّنو كاف مجانبًا لمصواب إذ قاؿيعترؼ 
ىي إّف أبحاثنا كانت تسير عمى غير ىدى ... لقد أخطأنا حيف اعتقدنا أّننا بصدد بياف  الموضع

ا دفعو ذلؾ م. (4)( بواسطة الكممات المغوية، واألسباب الكامنة وراء ذلؾ((الِحَجاجكيفية تحقيؽ )
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 Les lopoi dans "la théorique et argumentation. نقالً عن:223م(:2088(، لسنة )40مج ) (،2)
linguistigue, dans la langue", O.Ducrot,p.240. . 
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ي، والنتيجة التي الِحَجاجطريقة أخرى تقوـ مقاـ الموضع تضمف سير مشروعو  فيإلى التفكير 
سار فييا  داللية خالصةتوصؿ إلييا في أبحاثو األخيرة إّف العالقة بيف الحجة والنتيجة عالقة 

عمى منيج دي سوسير البنيوي ومّما يدؿ عمى ذلؾ قولو : ))إّف الفكرة القاعدية ىي أّنو في 
يستمـز النتيجة لكي و المسمسمة )ح إذف ف( نجد أّف المعنى )ح( يتضمف في ذاتو ما يشير إلى أنّ 

يكوف تامًا. وىكذا فإّف معنى )ح( ال يمكف تحديده في انفصاؿ عف كوف )ح( ُينظر إلييا 
تقود إلى )ف( فميس ىناؾ إذف نقمة بالمعنى الدقيؽ لمكممة مف )ح( إلى )ف( ليس  ()باعتبارىا

مًا في ذاتو مستقاًل عف ىناؾ تعميؿ لػ)ف( بالممفوظ )ح( بالوجو الذي يمنح ىذا األخير مدلواًل قائ
)إذف ف( وبالتالي ليس ىناؾ إبالغ لحقيقة، أو إبالغ لصفة المقبولية انطالقًا مف )ح( في اتجاه 

 . (1))ف( فالمسمسمة )ح إذف ف( تعرض الفقرة )إذف ف( كأّنيا في الفقرة األولى )ح( ((
عالقة ليا والنتيجة عالقة داللية خالصة ال العالقة بيف الحجة نستشؼ مف ذلؾ أفّ      

 الِحَجاجوكذلؾ ابتعدت عف االعتقاد بأّف نتيجة(.   رابط بالحركات االستنتاجية ) حجة 
يات المسانية في الِحَجاجكما رسخت عالقة  ،والبنيوية الِحَجاجفعٌؿ كالمي، وكرست العالقة بيف 

  .(2)البنيوية
إلى دراسة  ماريون كاريلدفع ديكرو بمعية تمميذتو  الِحَجاجوىذا التوجو الجديد لدراسة       

ولماريوف كاريؿ جيود كبيرة  .دراسة داللية ال عالقة ليا بالجوانب االجتماعية والنفسية الِحَجاج
 ، وأسست بمعيةية الداللية بعضيا مع ديكرو، وبعضيا اآلخر بمفردىا الِحَجاجدراسات الفي 

مف النظرية  ( انطمقتالممتحمات الدالليةبنظرية )أستاذىا ديكرو نظرية حجاجية جديدة ُعرفت 
دي سوسير قطعت فييا الصمة بيف العالقات المغوية بالوقائع االجتماعية،  فرديناندالبنيوية ل

. (3)بالواقعوأكدت أّف المدلوؿ عميو بالداؿ في العالقة المغوية إّنما ىو تصور وفكرة ال عالقة لو 
الذي آخذ بو ال عالقة لو بمفيوـ االستنتاج. فيذا  الِحَجاج: ))إّف مفيوـ وقالت بيذا الصدد

األخير يستند كما ىو معمـو إلى فكرة النقمة، حيث ينقؿ ممفوظ مف الممفوظات )الحجة( في سياؽ 
بو وجود صمة بيف  ىذه النقمة صدقيتو إلى ممفوظ آخر )النتيجة(. بينما يفترض المفيوـ الذي آخذ

                                                           

 .كذا. والصواب : بوصفها 
عن:  . نقالً 224)بحث( مفهوم الموضع وتطبٌقاته فً الِحَجاجٌات اللسانٌة ألنسكومبر ودٌكرو: 1

Argumentation rhétorique et argumentation linguistique, dans Largumentation 
aujourdhui, presses Sorbonne nouvelle, O.Ducrot, paris, 2004,p.22. . 

  .2/888:)الحجاج مفهومه ومجاالته( بحث ضمن كتاب، ٌنظر: الِحَجاجٌات اللسانٌة والمنهجٌة البنٌوٌة 2

 .226و: )بحث(ٌنظر : مفهوم الموضع وتطبٌقاته فً الِحَجاجٌات اللسانٌة ألنسكومبر ودٌكر  3
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الفقرتيف )أي ال استقالؿ بينيما( ففي نظري ال وجود ألي ازدياد في المعمومات داخؿ مسمسمة 
في  الِحَجاجحجاجية. فالرأي المتفاعؿ ىو ذاتو إما في صورة امتدادية أو في صورة ارتدادية. إّف 

 .        (1)نظري ال عالقة لو بفاعميتنا النفسية((
( ُدرست النصوص المغوية بوصفيا مكونات حجاجية الممتحمات الدالليةإلى نظرية )واستنادًا     

 قصد بو الترابط بيف فقرتيف مف الخطاب ويُ  (يالِحَجاجالتأليؼ )باعتماد مفيوـ 
ا )ربط( فيو رمز فوقي يؤشر إلى ) )س( ربط )ش( ( فػ)س( و)ش( فقرتاف خطابيتاف. أمّ 

. والفوارؽ بيف النظرية الجديدة والنظرية (2)لوحدات الخطابيةالوحدات المسانية التي تربط بيف ا
فيي ترى أّف النتيجة متضمنة في الحجة،  ،القديمة إّف النظرية الجديدة مالت إلى االختصار
جزءًا مف النظرية  الِحَجاجية، وجعمت الِحَجاجوالحجة متضمنة في النتيجة، ورفضت المواضع 

الداللية البنيوية، فمو قاؿ قائٌؿ : )زيٌد عاقٌؿ( فإّف ىذه العبارة تحمؿ في داخميا داللة أخرى ىي 
في ( الممتحمات الدالليةإّف الناس يقدرونو. وأشارت كاريؿ إلى أّف أىـ إضافة قدمتيا نظرية )

غة تتمثؿ في توسيعيا لمقاعدة داخؿ الم الِحَجاجسياؽ وصؼ ىذه البنية التأليفية ضمف توجيو 
       .(3)التأويمية

ي عمؿ داللي كالمي الِحَجاج، والعمؿ تداولية دالليةأّف أعماؿ ديكرو إلى نخمص مّما تقّدـ       
موجود في الظواىر المغوية  الِحَجاجيجعؿ المغة تحمؿ في ذاتيا ُبعدًا حجاجيًا استنادًا إلى النظـ، و 

  البنيوية، والتركيبية، والداللية، والمعجمية.
ولـ ُتستمد ىذه النظرية مف أعماؿ أرسطو إذ إّف أرسطو )) لـ ييتـ بدور الداللة المغوية في       

ّنما نظر في عالقة الداللة المغوية باالستدالؿ فالمستوى األساسي في نظريتو الِحَجاج ، وا 
 .(4)ية ىو االستدالؿ((الِحَجاج

                                                           

 Quest-ce qu" argumenter" , Logo: Revista de Retoricay   . نقالً عن: 226:البحث نفسه 1
Teoria de la Communication, année 1n1,p.80    . 

 .227:و: )بحثاجٌات اللسانٌة ألنسكومبر ودٌكرمفهوم الموضع وتطبٌقاته فً الِحجَ ٌنظر:  2

 .227:البحث نفسه ٌنظر: 3

 .857: )أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة( بحث ضمن كتاب، الِحَجاج عند أرسطو 4
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 ي وتأثريه اإلقناعي :احِلَجاجاملبحث الثالث: النص 

    ي:الِحَجاجالنص  

صور متعددة فقد يأتي عمى شكؿ  ويكوف عمىفكر المحاجج  مفي الِحَجاجالنص يتولد      
)) نصًا مترابطًا متناغمًا )يقـو عمى وحدة معينة  ويكوف خطبة، أو رسالة، أو قصيدة، ونحو ذلؾ.

ال تكوف بالضرورة واضحة جمّية بؿ قد تأتي عمى نحو خفّي ال نكاد نممحو( ُوضع إلقناع المتمقي 
تييمف فيو الوظيفة اإلقناعية التي  (1)بفكرة ما أو بحقيقة معّينة عف طريؽ تقنيات مخصوصة((

التغيير في مواقؼ حدوث وسموكياتو، و  غيير مواقؼ المتمقيبغية تتتوسؿ بمجموعة مف الحجج 
  .يالِحَجاجنجاح الخطاب  مؤشريعد المتمقي 

 ييتـ بػ:ينبغي لو أف  إعداد نٍص حجاجي ناجعٍ حاجج عندما يروـ المُ و     
 .يبدأ أواًل بتحضير حججو 

 .يتخّير مف األلفاظ ما يناسب عقمية المتمقي  

  مقبولةيتخّير مقدمة. 

 إذ يضع المحاجج كّؿ حجة في موضعيا المناسب؛  ؛حجاجي حججو عمى وفؽ سمـ يرتب
 مناسبة. لغوية ولكي تكوف الحجج أكثر فعالية ينبغي أف ُتصاغ صياغة 

 ستثارة عواطؼ المتمقيال ؛المحسنات البالغية عتمد آلية فنية في صياغةي. 

 في كّؿ ذلؾ.المقاـ لقا،، ويراعي اإلوطريقة  ،ييتـ بالييأة 

إذ قاؿ: )) ينبغي  ؛الجاحظ ى بعضياعمنّبو نا األوائؿ، فقد ىذه الشروط لـ تفت عمما،َ و       
بيف أقدار الحاالت، فيجعؿ لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني، ويوازف بينيا وبيف أقدار المستمعيف و 

 ي،أقدار المعانحتى يقسـ أقدار الكالـ عمى  ، ولكّؿ حالة مف ذلؾ مقاماً كالماً  لكّؿ طبقة مف ذلؾ
 .(2)((وأقدار المستمعيف عمى تمؾ الحاالتعمى أقدار المقامات ـ أقدار المعاني وُيقسّ 

 
 
 

                                                           
 .62فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه:  الِحَجاج 1
د هارون، مكتبة 622، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )تالبٌان والتبٌٌن 2 هـ(، تحقٌق عبد السالم ُمَحمَّ

 .445-4/444:(4554هـ ـ 4344السابعة )ـً للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، الطبعة چالخانـ
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 ي:الِحَجاجمقومات النص 

ي عنصرًا أساسيًا في العممية الكالمية االتصالية؛ ولكي يكوف عنصرًا الِحَجاجيمثؿ النص    
النص  التي ينبني عمييا مقوماتالومف أىـ مؤثرًا ينبغي أف ُيبنى عمى وفؽ أسس عممية، 

 :؛ لكي يكوف نصًا ناجحًا مؤثراً يالِحَجاج

 ؛ ألّف : اشترط القدامى في النص الخطابي أف ُيبتدأ بمقدمة يتصدرىا الحمد والثنا،المقدمة

، )صلى اهلل عليه وآله وسلّم( ، ثـ ُتزّيف بالصالة عمى محمدٍ النفوس تتشوؽ إلى الثنا، عمى اهلل 
فػ))خطبا، السمؼ الطيب، وأىؿ البياف مف التابعيف بإحساف، كريمة، ح بآيات قرآنية وتوشّ 

)البترا،(. وُيَسمُّوف التي لـ  مازالوا ُيَسّموف الخطبة التي لـ تُْبتدأ، بالتحميد، وُتستفتح بالتمجيد
وقاؿ أبو  ،(1)((( مـ )الشوىا،ػاهلل عميو وس توّشح بالقرآف، وُتَزيَّف بالصالة عمى النبي صمى

حسنًا بديعًا، ومميحًا رشيقًا، كاف داعية إلى االستماع لما  إذا كاف االبتدا،ىالؿ العسكري: ))
، ثـ لسماع الخطاب تستميؿ السامع وتجذبوفالمطالع والمقدمات  .(2)ـ((يجي، بعده مف كال

أوؿ ما باالختيار؛ ألّنيا  ت االبتدا،اتوقاؿ ابف األثير: ))إّنما خصّ  بو في الموضوع، تزجّ 
الوارد بعده، توفرت الدواعي عمى  ، فإذا كاف االبتدا، الئقًا بالمعنىيطرؽ السمع مف الكالـ

فإذا طالت أدت إلى  وقصره نص في طولوالمقدمة مع ال وينبغي أف تتناسب، (3)استماعو((
ف قصرت لـ تستكمؿ شروط جودتيا وحسنيا ثمة تناسب بيف أف يكوف كما ينبغي ، الممؿ، وا 

وينبغي أف يكوف االنتقاؿ مف المقدمة إلى  المحاجج وغايتو مف النص،مقصد المقدمة و 
بؿ  ،حًا بيايعني انتقاصًا في الخطبة أو قد والخروج عف ىذه السنف ال .النتائج بشكٍؿ محكـٍ 
لمحاجج خطابو وأحيانًا يستيؿ ا السيما إذا كاف متعمقًا بالوعيد والتيديد.و  يكوف مستحبًا أحياناً 

بكالـ مبيـ قصد جذب المتمقي؛ ))ألّف الشي، إذا ُأضمر ثـ ُفسر كاف ذلؾ أفخـ لو مف أف 
 ؟و في الموضوعزجّ يؼ يستطيع المحاجج جذب المتمقي و والميـ مف كّؿ ذلؾ ك .(4)ُيذكر((

                                                           
 .6/2:البٌان والتبٌٌن 1
هـ(، تحقٌق علً 452الكتابة والشعر، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن ُسهٌل العسكري )ت كتاب الصناعتٌن 2

د أبو الفضل إبراهٌم، دار إحٌاء الكتب العربٌة عٌسى البابً الحلبً وشركاه،  د البجاوي وُمَحمَّ القاهرة، ُمَحمَّ

 .343:م(4526هـ ـ 4434الطبعة األولى )
هـ(، قدمه وعلق علٌه الدكتور أحمد 243فً أدب الكاتب والشاعر، ضٌاء الدٌن بن األثٌر )ت  المثل السائر 3

ًّ والدكتور بدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الثانٌة )د.ت(  .4/54:الحوف
، مكتبة الخانجً، الطبعة الخامسة ، قرأه وعلّق علٌه محمود محمد شاكردالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً 4

(6003:)446. 
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  :وجية نظره بمجموعة مف  فيو المحاججيعرض ية المبتكرة الِحَجاجالقدرات  يعنيالموضوع
مرتبة عمى وفؽ سمـٍ حجاجي ية، الِحَجاجوالعوامؿ عة مف الروابط تربطيا مجمو ، الحجج

زينيا بالمحسنات وي ،جج بالربط بيف الجمؿ والعباراتداخؿ سياؽ لغوي ييتـ فيو المحا
الصور فيو  تالحـأف ت مقنعًا البدّ  نصفمكي يكوف ال ،البالغية؛ ليزيد مف تأثيرىا في المتمقي

المتمقي، والصور البالغية تخاطب  ؛ فالحجج العقمية تخاطب عقؿبالحجج العقمية البالغية
  يتأثروف بمشاعرىـ أكثر مّما يتأثروف بعقوليـ. الناس أكثرألّف  ؛قمبو، وتحرؾ مشاعره

 ية:الِحَجاجومف العوامؿ التي تزيد مف قوة النصوص 

 حسف ترتيب الحجج وتالحقيا. .1

 االنتقاؿ مف فكرة إلى أخرى.بوحسف التخمص  ،األفكارتناغـ  .2

 االستعانة بالشواىد القرآنية، واألحاديث النبوية، واألبيات الشعرية. .4

اإلفادة مف القوالب الجاىزة ذات التأثير في المتمقي كالحكـ، واألمثاؿ، والجمؿ الوعظية  .3
عظ في السياؽ الخطابي يزيد واإلرشادية وصياغتيا صياغة فنية؛ ألّف استعماؿ الحكـ، والموا

؛ يمكف اإلفادة مف األمثاؿ لما ليا مف قوة حجاجيةو  ،مف مصداقية الحجة وقوتيا التأثيرية
مف المشاىد الواقعية الحية المحاجج كما يمكف أف يفيد  ،صورة حّية لمشيد واقعيتمثؿ  ألّنيا

 .بيا في موضوعو ، ويزجّ والتجارب السابقة المتعارؼ عمييا بيف المحاجج والمتمقي

، والكناية، والتعريض؛ لما ليا مف واالستعارة والتمثيؿ، اإلفادة مف الصور البالغية كالتشبيو، .2
 .أثر في جذب المتمقي والزج بو في الموضوع

 اإلفادة مف بعض األساليب المغوية كالتكرار، والترادؼ، والتضاد، ونحو ذلؾ. .2

يو مف يذكر فييا المحاجج أىـ ما توصؿ إل ،األخيرة لمتأثير في المتمقي وتمثؿ الفرصة :الخاتمة
  ذاكرة المتمقي. تنشيط؛ مف أجؿ يةالِحَجاجنتائج في أطروحتو 

 ي:الِحَجاجضوابط النص 

 : (1)يمتـز بياإقناع اآلخر أف  سعى إلىمف يىنالؾ بعض الضوابط ينبغي ل     
 .لمحجاج كّؿ شيٍ، قابالً  ، فميسالدينية والعرفيةطار الثوابت إضمف  الِحَجاجأف يكوف  .4

 أف يكوف النص مالئمًا لمسياؽ العاـ. .6
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  .ينبغي أف يتحمى المحاجج باألمانة والمصداقية؛ ليكوف موضع ثقة واحتراـ مف اآلخريف .4

إلى اإلقالع عف التدخيف داعي كالفيكوف بذلؾ أاّل يحدث تناقض بيف أفعاؿ المحاجج وأقوالو،  .3
 ف.دخّ وىو يُ 

؛ لئال يحدث الخمط بيف ، ومراجع النص الخطابي محددةاأللفاظأف تكوف دالالت  .2
 .المصطمحات

 . (3)، والمرا،(2)والمغالطة، والجدؿ، والمجاج ،مف اإليياـخطابو أف يخمو  .2

 

 :فن اإلقناع الِحَجاج

وبدأت رجؿ عمى خمع معطفو؛  ))تروي بعض األساطير أف الشمس والرياح تراىنتا عمى إجبار   
صرارًا  والرجؿ يزداد تمسكاً  الرياح في محاولة كسب الرىاف بالعواصؼ واليوا، الشديد بمعطفو وا 

وبزغت  عنو ... وجا، دور الشمس فتقدمت و حتى حّؿ اليأس بالرياح فكفتعمى ثباتو وبقائ
 . (4)وبرزت لمرجؿ بضوئيا وحرارتيا فما أف شاىدىا حتى خمع معطفو مختارًا راضيًا((

األسطورة أّف اإلكراه والمضايقة يدفعاف اآلخر إلى المقاومة ويورثاف النزاع  ىذهنستشؼ مف      
فيخاطب في اإلنساف عقمو المفكر الذي يختبر الفكرة ويتفحصيا حتى إذا  الِحَجاجوالخالؼ، أما 

  .اإلرادةة إذا تحققت فييا تمؾ عية تكوف ناجالِحَجاجالعممية ، و عنده اقتنع بيا استقرت يقيناً 
 :يةالِحَجاجفي العملية  اإلقناع واالقتناع

 التي يقصد منيا المحاجج إحداث تغيير في مواقؼ المتمقي الفكريةيعني العممية  الِحَجاج    
جيد اتصالي لساني بالدرجة فيو  ،بحجج مرتبة بطريقة تراتبية قصد تفاعمو إيجابيًا مع الفكرة

وتعديؿ  ،مؤسس عمى قصد، ومخطط لو سمفًا عمى وفؽ أىداؼ معينة الستمالة المتمقي ساساأل
أو  ومواقفو الشخصية في ظروؼ مقامية معينة بالمبررات المقبولة؛ لتبني رأي ما، ،سموكو

إطالؽ العناف لنشاط غايتو التأثير في أفكار وآرا، )) يعنياإلقناعي  الِحَجاجو اإلحجاـ عنو، 
                                                                                                                                                                      

الحجاج فً اإلمتاع والمؤانسة ألبً حٌان ؛ و 324-322استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لغوٌة تداولٌة: ٌنظر:1

باتنة ـ، كلٌة اآلداب التوحٌدي، حسٌن بوبلوطة، )رسالة ماجستٌر(، الجمهورٌة الجزائرٌة، جامعة الحاج خضر ـ 

 .44:(6040والعلوم اإلنسانٌة، قسم اللغة العربٌة وآدابها )
 .342مفردات ألفاظ القرآن:  ٌنظر:  اللجاج: التمادي والعناد فً تعاطً الفعل المزجور عنه . 2
ً قصد إما فً المعنى، وإما فٌن بإظهار خلل فٌه، إما فً اللفظ، والمراء: هو االعتراض على كالم اآلخر 3

، مكتبة الصفا، القاهرة، هـ(202بن أحمد الغزالً )تٌنظر: إحٌاء علوم الدٌن، أبو حامد محمد بن محمد  المتكلم.

 .32هـ(: 6004هـ ـ 4364الطبعة األولى )
 ت:على االنترن مقال ،، أحمد بن عبد المحسن العّساف المفقودة القوة :ناعاإلق 4

.htm221www.saad.net/aldawah/  

http://forum.al-wlid.com/t227564.html
http://forum.al-wlid.com/t227564.html
http://forum.al-wlid.com/t227564.html
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ؽ المحاجج دائمًا في تحقيقو؛ ألّف المحاجج ال وال يوفّ  (1)ت الفرد والجماعة((ومواقؼ وسموكا
بؿ يستند إلى نتائج احتمالية غير ضرورية، فتبقى الحقيقة في  ،يستند إلى حقائؽ ممموسة

 ليست مضمونة. الِحَجاج

مف المتمقي بممارسة العمؿ أو  ينتج عنو قرارإذ  ؛يةالِحَجاجواإلقناع يمثؿ لّب العممية    
 . يةالِحَجاجبالعممية  االقتناعباختيار وطمأنينة نفس، ويتأتى ذلؾ القرار مف  واإلحجاـ عن

فعؿ األثر الناجـ عف عممية اإلقناع لدى المتمقي، فمتى يمثؿ  االقتناع نستشؼ مف ذلؾ أفّ    
االقتناع ية واليدؼ المطموب، و))غبة الذاتما توافرت الظروؼ، وتييأت يحدث االنسجاـ بيف الر 

بالشي، ىو الرضا بو، وُيطمؽ عمى اعتراؼ الخصـ بالشي، عند إقامة الحّجة عميو، وىو عمى 
العموـ إذعاف نفسي لما يجده المر، مف أدلة تسمح لو بقدٍر مف الرجحاف واالحتماؿ كاٍؼ لتوجيو 

، ويشدد الِحَجاجو تيتيكاه غاية  ، وىو عند بيرلماف(2)عممو، إال أّنو دوف اليقيف في دقتو((
، بؿ قناع الذي قد يرتبط بما ىو ذاتمف اإل المؤلفاف عمى ارتباط االقتناع بما ىو عقمٌي أكثر

ع ، وىو يرمي إلى إقناعمى نوعيف: حجاج إقناعي بحسب نوع الجميور الِحَجاجإّنيما يقسماف 
. بو كّؿ ذي عقؿ فيو عاـ أف يسمَّـحجاج غايتو  ، وىوالجميور الخاص، وحجاج اقتناعي

واإلنساف في االقتناع يقنع نفسو بأفكاره الخاصة، أّما في اإلقناع فإّف اآلخريف ىـ الذيف 
، والحرية اإلنسانية تتحقؽ باالقتناع بوصفو ممارسة الختيار عاقؿ؛ ولذا يمكف القوؿ: (3)يقنعونو

بؿ يعدليا المحاجج  ،را، اآلخرآ يعني الرغبة في عدـ المجو، إلى القوة في تغيير الِحَجاجإّف 
واإلصغا، إليو، ثـ تترؾ  حقيؽ ذلؾتعف طريؽ مخاطبة قدراتو العقمية، واختيار أحسف السبؿ ل

)) فالخطيب غايتو وتأثيره في اآلخر الِحَجاجلممتمقي حرية االختيار؛ ألّف القوة واإلكراه يفقداف 
                                                           

؛ نقالً عن: 646/ 4:) الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب ، ؟)أي عالقة الِحَجاجالتواصل و1 

R,Chiglione et M,Bomberg , disours. Politigue et television, lavérité de l ´

beure,PUF,1998,P9.. 
أسالٌب اإلقناع فً المنظور اإلسالمً، طه عبد الرحمن السبعاوي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى  2

 .42م(: 6002)
، ابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه: الخط الِحَجاجأطره ومنطلقاته وتقنٌاته من خالل )مصنف فً  الِحَجاجٌنظر:  3

 .404:)أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(بحث ضمن كتاب 
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ف انطمؽ مف أفكاٍر مسمـ بيا لدى الجميور، إالّ  و يأتي بما ليس عند الجميور وعندىا  أنّ وا 
 .(1)يحصؿ اإلقناع وىنا يمكف ربط ىذه الوظيفة بالعمـ((

والمتمقي الفطف ىو الذي يصّب اىتمامو أواًل عمى الحجة التي يقدميا المحاجج؛ ولذا فإّف     
حكاـ؛ لتكوف مالئمة مع السياؽ، وظروؼ المقاـ، وغير  المحاجج الحاذؽ يختار حججو بدّقة وا 

ويصوغيا صياغة  مخالفة لمديف، واألعراؼ االجتماعية، ويرتبيا عمى وفؽ استراتيجيات خاصة؛
ليغمؽ الباب عمى المتمقي وال يسمح لو أف يجد منفذًا إلى  ويزينيا بالمحسنات البالغية؛ لغوية،

يخاطب بيا عقؿ المتمقي، ويدغدغ عواطفو في آٍف واحٍد؛ ليصؿ بذلؾ إلى فاستضعاؼ الحجة، 
 فكرة ويتبناىا.غايتو في حمؿ المتمقي عمى أف يقنع بما ُيمقى عميو، ثـ يقتنع بال

ذا اجتمعت تمؾ  الِحَجاجإلى أّف نخمص مف ذلؾ      ففٌّ ال يجيده إال مف يمتمؾ أدواتو، وا 
أبمغ في المتمقي؛ ))لذا أصبح مفيوـ اإلقناع  الزمانية والمكانية كاف تأثيرىا األدوات مع الظروؼ

. (2)مطمبًا أساسيًا في كّؿ عممية فكرية سوا، كانت ىذه العممية فكرة، أو مقالة، أو حركة((
 قناعية التي يتوسؿ بيا المحاجج في تحقيؽ اإلقناع تفوؽ الحصر.الوسائؿ اإلو 
 

 وسائل اإلقناع: 
لغرض اإلقناع والتأثير،  ؛ؼووسائؿ توظّ  ،ي يبنى بنا، تفاعميًا مدعومًا بأدواتالِحَجاجالنص    
يقتصر المحاجج عمى وسيمة واحدة في كّؿ السياقات الخطابية؛ ألّف ذلؾ سيكوف مؤشرًا عمى  الف

لذا عميو أف يختار أكثر مف وسيمة إلقناع اآلخر وتوجييو نحو الفعؿ المراد  ؛جمود تفكيره
 تحقيقو، ومف أىـ وسائؿ اإلقناع:

ية الجاىزة كاآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الِحَجاجالقوالب  اعتماد المحاجج عمى .1
المستوحاة مف الوقائع في اىد و ، والشالشريفة، وأقواؿ األئمة، فضاًل عف الحكـ، واألمثاؿ

  .الحياة اليومية

االىتماـ بما لدى الجميور المتمقي مف أفكار فيجعميا حاضرة في المقدمة ، ويزيد مف  .2
أىميتيا، فالوعي المبكر بما لدى المتمقي مف تصورات وأفكار يساعد المحاجج عمى التأثير 

                                                           
 الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجٌة للخطاب الفلسفً، د. عمارة ناصر، مطابع الدار العربٌة للعلوم، بٌروت 1

 .43م(:6005)
 .325استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لغوٌة تداولٌة: 2
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قية ويحدد درجة القبوؿ أو الرفض ؛ )) ألّف وحدات البداية ىي أىـ ما يقرع األذىاف المتمفيو
  .(1)لمتصور المتقدـ((

 يحسف اختيار األلفاظ المناسبة لسياؽ القوؿ، ويعّدؿ عف األلفاظ المنفرة لشعور المتمقي.  .3

الوسيمة التضامنية: وفييا يصبح طرفا الخطاب )المحاجج والمتمقي( كأّنيما واحد؛ وذلؾ  .4
يدّؿ عمى الجمع  مثؿ الضمير )نحف( الذي باعتماد المحاجج عمى بعض األدوات المغوية

  .بيف طرفي الخطاب
الوسيمة التبادلية: وفييا يشرؾ المحاجُج المتمقي في الخطاب باعتماد الحوار المتبادؿ  .5

  )السؤاؿ والجواب(، فيتيح لو فرصة المشاركة، وتبادؿ المواقع.
 

 

 اإلقناع والتطويع:

التطويع، وُيقصد بو: نوع مف اإلقناع يسعى إليو مفيوـ مّما ينبغي التنبو إليو واالحتراز منو     
باستعماؿ )) كفايتو المغوية إلحداث تواصؿ فّعاؿ مع غيره عمى نحٍو  )السفسطائي( المغالط

مّمف يمتمؾ الوسائؿ  لمغالطيف. فبعض ا(2)واالحتراـ بيف الطرفيف(( ،والتعاوف ،يعزز التفاىـ
ومقتنعيف بأفكاره؛ بغية تحقيؽ مآربو، وتطمعاتو  ، ويجعميـ خاضعيف لو،المغوية يمّوه الّناس

 . باتباع بعض الوسائؿ منيا:(3)الشخصية
استغالؿ مواطف الضعؼ العاطفي عند المتمقي باستعماؿ بعض المناورات العاطفية المناسبة  .1

 .و واالستحواذ عمى قمبولمتأثير في
 التالعب باأللفاظ. .2

 المغاالة في الوصؼ. .3

 بعض الحقائؽ؛ الستمالة المتمقي، وجذب انتباىو.اعتماد  .4

 المطوع: تومن صفا  

 القتناص بعض الناس السّذج مّمف تنطمي عمييـ حيمو. ؛التحمي ببديية قوية 
 .تمكنو مف المغة إلى حدٍّ ما 

                                                           

) الحجاج مفهومه بحث ضمن كتاب ، عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة الِحَجاجمفهوم  1

 .6/452:ومجاالته(

 .620/ 4:) الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب ، ًالتواصل بٌن اإلقناع والتطوٌع، د. محمد الداه 2

 .620/ 4:البحث نفسه ٌنظر:  3
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يحقؽ الذي ال الِحَجاجوسائؿ اإلقناع، و أىـ يمثؿ وسيمة مف  الِحَجاجإلى أّف  مّما تقّدـنخمص     
 ىدفو في إقناع المتمقي يكوف كالموحة التي يراد تعميقيا عمى مسماٍر لـ يحسف تثبيتو عمى الجدار.

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 في الحسين  اإلمام الحجاج في كالم                   
 اجي ـــضــوء مجــاالت الخطــاب الحجـ                

 لوبي، البياني(ـ)التداولي، اللغوي، األس                
 

            
 
 

 المبحث األول:  قــوة فـعـــــــل الكالم
 ــويـحجـــــاجه اللغـ  المبحث الثاني:

 اجيـــالمبحث الثالث: أسلوبـــــه الحج
 ـــــانيـالمبحث الرابـع:  حجاجـه البيــ
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 املبحث األول: قوة فعل الكالم:

التي وضع  -في المغة( فرع من نظرية أفعال الكالم  الِحَجاجذىب ديكرو إلى أّن نظرية )      
فقد عّدىا  يالِحَجاجأفعال التوجو والسيما ، - أسسيا العالمان االنجميزيان أوستين وتمميذه سورل

نواع أفعال الكالم، وىي األفعال التي تمثل محاولة المتكمم توجيو المتمقي لمقيام بعمل نوعًا من أ
يحقق عماًل،  الً قو الكالم؛ بوصفو بحقق ي التوجييي نوع من األفعال التي تتالِحَجاج. فالفعل (1)ما

 .سياقر واقعًا، ولو قصدية، ومتصل بوُيغيّ 

))ويقوم كّل فعل كالمي عمى مفيوم )القصدية( وتقوم )مسّممة القصدية( عمى أسس تداولية      
درسيا فالسفة التحميل ثم توسع في تفريعيا وتعميقيا التداوليون حتى غدت شبكة من المفاىيم 

عنصرًا ومكونًا  but illocutoireالمترابطة... فقد عّد ]سورل[ )الغرض المتضمن في القول( 
نظرية  تدّ ولذا عُ  ؛(2)((Force illocutoireأساسيًا من )مكونات القوة المتضمنة في القول( 

))مبحثًا أساسيًا لدراسة مقاصد المتكّمم ونواياه، فالقصد يحدد الغرض من أي فعل  أفعال الكالم
لغوي، كما يحدد ىدف المرسل من وراء سمسمة األفعال المغوية التي يتمفظ بيا، وىذا ما يساعد 

 التي تسيم فيس المعرفة المسبقة لى أسإوتستند القصدية  ،(3)المتمقي عمى فيم ما ُأرسل إليو((
فيي تتحدد بحسب ثقافة المجتمع  ،مة مع العالم، وتعد أساسًا لمكالم اإلنسانيءاالنسجام والموا

ي يكون الِحَجاجثناء إنجاز الفعل مى في عرض الحجة، فعرض الحجة في أوتتج ،(4)وطقوسو
))ال يتعمق  الِحَجاجف ،القصد منو تدعيم النتيجة، إذ ال يمكن فيم الحجة من دون فيم النتيجة

بفقرتين تمعب فييما الواحدة دور الحجة، واألخرى دور النتيجة فميس ىناك استقالل داللي بين 
الفقرتين، إّننا إذا فحصنا جيدًا ىذه التأليفات نكتشف أّن معنى الفقرة األولى )الحجة( يحدده معنى 

بدورىا  الفقرة الثانية والعكس صحيح، فالحجة عنصر تكويني في معنى النتيجة وكذلك النتيجة
 .(5)عنصر تكويني في معنى الحجة((
                                                           

 : االنترنتعلى  التداولٌة مقاربة تحلٌلٌة، الموقعٌنظر:  1

www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=284&sid...  
التداولٌة عند العلماء العرب دراسة تداولٌة لظاهرة )األفعال الكالمٌة( فً التراث اللسانً العربً، د. مسعود  2

 .44م(:5002صحراوي، دار الطلٌعة، بٌروت، الطبعة األولى )
 .090م(:5002اآلداب، القاهرة، د.ط )المدارس اللسانٌة المعاصرة، د. نعمان بوقرة، مكتبة  3
  WWW.ULUM.NL:االنترنت، الموقع على فً الدرس اللغوي الغربً الِحَجاجٌنظر:  4
 .5/005: ) الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب ، ٌات اللسانٌة والمنهجٌة البنٌوٌةالِحَجاج 5

http://www.ulum.nl/
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 في المغة( تمتين العالقة بين الكالم والفعل الِحَجاجُيفيم من ذلك أّن الغاية من نظرية )      
ما يكون لو األثر الفاعل في  ما يريد من كالمو إنجاز فعل اإلنجازي، فالمحاجج عندما ينطق قوالً 

ومن  .الموقف، أو الفكر، أو االعتقاد، أو نحو ذلك، ىذا من جانبوالتسميم، أو تغيير أاإلقناع، 
مت )) تيارًا تداوليًا متميزًا. ويكمن وجو تميزه في في المغة( مثّ  الِحَجاججانب آخر فإّن نظرية )

رفض التصّور القائم عمى الفصل بين الداللة )وموضوعيا معنى الجممة( والتداولية )وموضوعيا 
ما لو صمة داخل بنية المغة  المقام( من جية. والسعي إلى سبر كلّ استعمال الجممة في 

فيكون مجال البحث في ىذه النظرية  الجزء  ،باالستعمال البالغي المحتمل من جية أخرى
التداولي المدمج في الداللة ويكون موضوع البحث ىو بيان الداللة التداولية )ال الخبرية الوصفية( 

  .(1)توضيح شروط استعماليا الممكن((المسجمة في أبنية المغة و 
تيتم  حين فالداللة تيتم بمعنى الجممة، في ،وال يخفى أّن ثمة فوارق بين الداللة والتداولية      

عمم درس ي في حين ،ما يفعل بالكمماتل تياسادر فضاًل عن  نصمدراسة السياق العام لبة التداولي
بدراسة مقاصد المرسل، وكيف يستطيع المرسل التداولية ))كما ُتعنى ، الداللة ما نعنيو بالكممات

أن يبّمغيا في مستوى يتجاوز مستوى داللة المقول الحرفية، كما ُيعنى المنيج التداولي بكيفية 
توظيف المرسل لممستويات المغوية المختمفة في سياق معين، حتى يجعل إنجازه موائمًا لذلك 

عناصر السياق الذي حدث فيو، ومنيا ما ىو مكّون ذاتي، السياق، وذلك بربط إنجازه المغوي ب
الموضوعية،  مثل: مقاصد المتكمم، ومعتقداتو، وكذلك اىتماماتو ورغباتو، ومنيا أيضًا المكونات

أي الوقائع الخارجية، مثل: زمن القول ومكانو، وكذلك العالقة بين طرفي الخطاب. وتسيم ىذه 
رسل إليو، إذ يعتمد عمييا في تأويل الخطاب وفيم مقاصده، العناصر في تحديد الداللة عند الم

وبيذا فإن المنيج التداولي يعين عمى دراسة ما يعنيو الخطاب في سياق معين، كما يعين عمى 
وىذا يعني أّن التداولية المدمجة في الداللة . (2)((معرفة أثر السياق في لغة الخطاب عند إنتاجو

جوانب التداولية خارج أطار في المغة( ال ُتعنى بالبحث عن ال الِحَجاجنظرية ) استندت إليياالتي 
ّنما تبحث عنيا داخل بنية المغة نفسيا؛ ألّن الجزء التداولي فييا يكون مدمجًا في الداللة  المغة وا 

                                                           

  .225-220: )أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(بحث ضمن كتاب ، فً اللغة الِحَجاجنظرٌة 1
، الموقع على الهادي بن ظافر الشهري عبد ،استراتٌجٌة الخطاب بٌن الدراسات النظرٌة والممارسات الواقعٌة 2

  docx-www.mohamedrabeea.com/book 1.183 :االنترنت

http://www.mohamedrabeea.com/book%201-183.docx
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، اً عنصر داللي تداولي كامن في المغة سواء أكانت بنية، أم تركيب الِحَجاجالمغوية، وىذا يعني أّن 
 .اً سياقأم 
 التقميدية النظرة انبثقت من التداولية؛ لتغييرالكالم  أفعال نظرية ومّما ينبغي اإلشارة إليو أنّ     

 أما ىذه النظرية فقد نظرت إلى الوصفي، االستعمال عمى كانت تمك النظرية تعتمد إذ ؛لمكالم

 فأي الفعل والكالم، بين الفاصمة كما ألغت الحدود الواقع، ومؤثرة في الكالم بوصفو قوة فاعمة

 تحقيق إلى وتسعى ما، شيء بواسطة ترى ىذه النظرية أّنيا مثارة ما شخص ميامعمومة يقدّ 

 الحياة.  فمك في الدائر التبادل الكالمي سمسمة حمقة ضمن لوتمثّ  ما، ىدف
نشائية )إنجازية(الجمل عمى  نيأوستوقّسم       فالجمل الوصفية ىي جمل  ،وصفية )خبرية(، وا 

ا الجمل اإلنشائية فال يمكن والكذب. أمّ أيمكن الحكم عمييا بالصدق ، و خبرية تصف حدثًا ما
األمر، أو )والكذب، وتتسم باستنادىا إلى المتكمم، وتتضمن فعاًل من قبيل أالحكم عمييا بالصدق 

عمى  كالمالوحدات  وجعل. (لكالنيي، أو الوعد، أو السؤال، أو التنبيو، أو التحذير، أو نحو ذ
 قسمين:

 .إلصدار العبارات الخبريةوُتستعمل  :بيانية .1

، وقصد بو ))كّل الكالم فعلب وسّمى ذلك الفعل ،(1)ماعماًل  يؤدي المرسل بوساطتيا :أدائية .2
 .(2)((تأثيري ممفوظ ينيض عمى نظام شكمي داللي إنجازي

 زالصدق والكذب إلى أفعال تنجاحتمالية وعن  ية،تخرج عن الوصف إذن أفعال الكالم       
 ميا أوستين عمى ثالثة أقساٍم ىي:وقسّ  ،حال النطق بياعماًل ما 

فعل الكالم: وقصد بو النطق باأللفاظ بوصفيا منتمية إلى معجٍم ما بجممة مفيدة في بناٍء  .1
الصوتي، والمستوى نحوي سميم، ذي داللة، وتحكمو المستويات المسانية المعرفية )المستوى 

 التركيبي، والمستوى الداللي(.

بو إنجاز عمٍل ما من خالل  راد(: وىو الفعل المقوة فعل الكالمالفعل المتضمن في القول ) .2
 .والقوة اإلنجازيةالتمفظ بالجممة، وتتحكم بو مقاصد المتكّمم، والسياق، 

                                                           
در قٌنٌنً، أفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء ٌنظر: نظرٌة أفعال الكالم العامة، أوستٌن، ترجمة عبد القا 1

 .52م(: 0990)
 .40التداولٌة عند العلماء العرب: 2
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مفو التمفظ بالجممة من إقناع، الفعل الناتج عن القول )الزم فعل الكالم(: وىو الفعل الذي يخ .3
أو تسميم، أو إرشاد، أو مواساة، أو إحراج، أو إزعاج، أو نحو ذلك. وىذا الفعل يمثل نتيجة 

 .(1)ويتعمق بمقاصد المتكّمم الخارجة عن العبارة، والمفيومة من السياق ،الفعمين السابقين
وُيقصد بيا ما يتم تحققو بقوة فعل القوة اإلنجازية: في المغة( ب الِحَجاجواىتمت نظرية )    

 :وىي عمى قسمين، الكالم
, أو ستفيام , أو االكاألمر، أو النيي ) قوة إنجازية حرفية مدلول عمييا بصيغة إنشائية  - أ

 و))يستعمل المباشر. وىي ما ُتعرف بفعل الكالم(، نحو ذلكالتعجب، أوالتحذير، أوالتنبيو، أو 

 الخطابي، وتحقيق ىدفو ، قصد لتبميغ عنايتو يولي عندما المباشر الكالمي الفعل بالمخاطِ 

بعاده من لمصمحتو يوجيو أو ما، بعمل المتّمقي يّكمف أن في ورغبتو  من الضرر عن جية، وا 

 التكثير إلى بخطابو يتجو المخاطب أن ويفترض .معين مستقبمي لفعل توجييو أو أخرى، جية

 قصده، عمى لمداللة مباشرة شكميا األكثر في اإلستراتيجيات ىذه فيستعمل المتّمقي، فائدة من

في مكارم  إلمام الحسين . ويمكن توضيح ذلك بخطبة ا(2)الصريحين(( والنيي كاألمر،
 ، وسارعوا في المغانم)أمر( سوا في المكارمنافِ  )نداء( أييا الناس))جاء فييا: إذ  ؛األخالق
سبوا ت، وال تك)أمر( جحبالن   ، واكتسبوا الحمدَ )نيي( موهعجّ سبوا بمعروف لم تُ ت، وال تح)أمر(
 .(3)...(( )نيي( ا  ذمّ  طلِ بالمَ 

 

ّنما ُيستدل عمييا من  قوة إنجازية ال ُتعرف من صيغة الجممة الحرفية - ب سياق القول وىي ما وا 
 ديكرو عمى فعمين: فعل اقتضاء، وفعل مفيوم ياقسمو  .(1)غير المباشر ُتعرف بفعل الكالم

 . حواري()استمزام 

 
                                                           

 .055-002ٌنظر: نظرٌة أفعال الكالم العامة:  1
ٌّة األفعال دراسة 2 ٌّة مقاربة -الكرٌم القرآن فً الكالم حكٌمة، مجلة الخطاب، جامعة مولود  بوڤرومة .،أ– تداول

 .05-00(:5005(، لسنة )2) ددعال، الجزائر، دار األمل، -تٌزي وزو  –معمري 

د بن الحسن بن الحلوانً من أعالم القرن الخامس، نزهة الناظر وتنبٌه الخاطر 3 ، الشٌخ الجلٌل الحسٌن بن ُمحمَّ
د بن : ؛ وٌنظر 55-50: )د.ت(قم ، علٌه السالم المهدي اإلمامتحقٌق ونشر مدرسة  التذكرة الحمدونٌة، ُمَحمَّ

د بن علً المعروف بابن حمدون )ت هـ(، تحقٌق إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، 265الحسن بن ُمَحمَّ

؛ والفصول المهمة 540-529/ 5 ؛ وكشف الغمة فً معرفة األئمة:0/005: م(0996بٌروت، الطبعة األولى )

د بن أحمد المالكً المكً الشهٌر بابن الصباغ )ت هـ(، 522فً معرفة أحوال األئمة علٌهم السالم، علً بن ُمحمَّ

 .069م(:0955هـ ـ 0409دار األضواء للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت، الطبعة الثانٌة )
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 :فعل االقتضاء 
ولكن يكون من ضرورة المفظ  ال يدل المفظ عميو وال يكون ممفوظاً ))ما ُيقصد باالقتضاء       

ىو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقًا لتصحيح  :وقيل أو عقمياً  أعم من أن يكون شرعياً 
لكونيا ممموكة إذ ال عتق فيما ال يممكو ابن  ؛المنطوق. مثالو: فتحرير رقبة. وىو مقتٍض شرعي

 .(2)آدم فيزاد عميو ليكون تقدير الكالم: فتحرير رقبة ممموكة((
وجعل ديكرو االقتضاء مفيومًا تداوليًا يختمف عن المفيوم المنطقي الذي كان سائدًا في      

ّنما ىو منغرس في المغة أّنو ليس ))حدثًا بالغيًا مرتبطًا بالقول، يرى الدراسات التي سبقتو، و  وا 
، وصار االقتضاء عممية تواصمية تؤدي إلى معرفة المواقع التي يقتضييا القصد من (3)نفسيا((
ية أّن ثمة كممات تمثل ))في ذاتيا مقتضى، حتى إذا مغو ية الالِحَجاجوأثبتت الدراسات الكالم. 

ضى فييا انطالقًا من أقحمت ىذه الكممات في تراكيب كانت ىي المسؤولة عن ظيور المقت
المحاجج ))إذ يعمد إلى اختيار كممة ]من[ دون وفضاًل عن ذلك فإّن  .(4)معناىا المعجمي((

أخرى مّما ُيرادفيا أو ُيظنُّ أّنو يرادفيا إّنما يرمي إلى مزيد التأثير في ذىن المتمقين عمى أساس 
أّن الكممة المختارة أعمق بعالم خطابيم، وأمضى أثرًا فيو بما ليا من زوائد معنوية جاءتيا من 

ا معًا... إّن لمكممة خصائص في ذاتيا تستمدىا من المغة ومن المغة أو من االستعمال، أومنيم
التداول تجعميا مؤّىمة بطبيعتيا لتكون ذات صبغة حجاجية، وترشحيا لتكون من معجم الخطاب 

ّن ليا في الخطاب بناًء عمى تمك الخصائص حركة تقصي الِحَجاج ي وقوام جداولو المغوية، وا 
  .(5)وأذىب في اإلقناع(( الِحَجاجون الخطاب أوغل في فييا غيرىا وتعّوضو وتحّل محمو ليك

التي مثمت  وسيتضح ذلك أكثر باختيار بعض األلفاظ الواردة في كالم اإلمام الحسين      
 الواردة فيو. سياق القولمقتضى تداوليًا، وكان ليا أثٌر حجاجي انجازي استمدتو من 

 )لفظة )أبي: 

                                                                                                                                                                      
: االنترنتالموقع على  ،سعد بولنوار، لٌل الخطابالتداولٌة منهج لسانً واستراتٌجٌة لتحٌنظر:  1

.html3207-post-/blog2011/05brahmiblogspot.com.blogspot.com/ 
 .590التعرٌفات:  2
  30C.K.Orecchioni, L'énonciation… op.,p-31. ؛ نقالً عن: 53فً القرآن: الِحَجاج 3
 .55: المصدر نفسه 4
 .34-32: المصدر نفسه 5
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)صلى اهلل بن الخطاب يقول وىو عمى منبر رسول اهلل  عمرَ  الحسين  ع اإلمامُ عندما سمِ     
انزل ... عن : ))-وكان صبياً  –، قال لو (1): إّنو ))أولى بالمؤمنين من أنفسيم((عليه وآله وسلّن(

عندما ذكر لفظة )أبي( في ىذا المقام  ، فالحسين (2)((رسول اهلل ال منبر أبيك أبيمنبر 

عمر ذّكر أراد أن يُ  يقتضي ذلك أّن الحسين  اهلل عليه وآله وسلّن()صلى مضافة إلى رسول اهلل 

 ،)عليهما السالم( من أقوال الرسول فيو وفي أخيو الحسن المسممين بما كان متداواًل بين بن الخطابا

 ابناي:))ىذان )عليهما السالم(في الحسن والحسين )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( ومن تمك األقوال قولو 

: )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(، وقولو (3)ني، ومن أبغضيما فقد أبغضني((فمن أحّبيما فقد أحبّ 
، (4)مّني وأنا من حسين، أحّب اهلل من أحّب ُحسينًا، ُحسين سبٌط من األسباط(( ))الحسينُ 

)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( النبي محمد ّن المسممين يعممون عمم اليقين أّن د عمى ذلك أز  .(5)ونحوىا
َأْوَلىُُّّالنَِّبي ُّقال تعالى:  .األرحام بعضيم أولى ببعض أولى بالمؤمنين من أنفسيم، وأولي

ُِّكَتاِبُّاللَّوُُِّّبِاْلُمْؤِمِنيَنُِّمْنَُّأنْ ُفِسِهْمَُّوَأْزَواُجُوُُّأمََّهاتُ ُهْمَُّوُأْوُلوُّاأَلْرَحاِمُّبَ ْعُضُهمُّْ َأْوَلىُّبِبَ ْعٍضُِّفي
 ، فال(6)

 )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(أن تُنقل الوالية بعد الرسول –استنادًا إلى ىذه اآلية الكريمة  –يجوز شرعًا 

، فمفظة )أبي(  )عليهن السالم( لغير أولي األرحام، فأولى الّناس بالمؤمنين بعد رسول اهلل آل بيتو
( انزل/ل فعاًل كالميًا غير مباشر جاء ليزيد من قوة فعل الكالم المباشر )األمرمثّ تُ في ىذا المقام 

)صلى اهلل عليه وآله أّنو أولى بالمؤمنين بعد رسول اهلل  ي أّنو ال يجوز أن يدَّعي أحدتقتض فيي
عليه )صلى اهلل  أّن لو الوالية عمى آل بيت النبي عي أحدٌ غير آل بيتو، كما ال يجوز أن يدّ وسلّن( 

                                                           
أبو منصور أحمد بن علً بن أبً طالب الطبرسً )من أعالم القرن السادس الهجري(، األمٌرة ، االحتجاج 1

 .530/ 5:م(5000هـ ـ  0425للطباعة والنشر، بٌروت، الطبعة األولى )
ًّ ، وٌنظر: سٌر أعالم النبالء؛ 530/ 5مصدر نفسه:ال  2 د بن أحمد بن عثمان الذهب شمس الدٌن ُمَحمَّ

ًّ ومأمون صاغرهـ(، تحقٌق 345)ت د نعٌم العرقسوس ًّ وأشرف على التحقٌق شعٌب األرنؤوط، چُمَحمَّ ـ

 .2/552:م(0955هـ ـ 0405مؤسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة الثانٌة )

، دار هـ(، تحقٌق الدكتور بشار عواد معروف539الجامع الكبٌر، أبو عٌسى محمد بن عٌسى الترمذي )ت  3

تارٌخ و؛ 554/ 2؛ وٌنظر: سٌر أعالم النبالء: 002/ 6(:0996ة األولى )الغرب اإلسالمً، بٌروت، الطبع

هـ( ، 230، أبو القاسم علً بن الحسن بن هبة هللا بن عبد هللا الشافعً المعروف بابن عساكر)تمدٌنة دمشق

هـ ـ 0402دراسة وتحقٌق محّب الدٌن أبً سعٌد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بٌروت )

 .04/020:م(0992
 6/005:الجامع الكبٌر 4
 .050-002/ 6ٌنظر: المصدر نفسه: 5
  .6سورة األحزاب: 6
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عصر ما قبل اإلسالم تقتضي أن تنتقل الوالية  ذاألعراف االجتماعية من ناىيك عن أنّ ، وآله وسلّن(
؛ وقوة فعل أّن رسول اهلل كان أبًا لمحسين  وعمر بن الخطاب لم ينفِ من اآلباء إلى األبناء. 

عمري يا ُحسين ال الكالم غير المباشر ىذه دفعتو إلى أن ينزل من المنبر ويقول: ))فمنبر أبيك ل
حجاجية عالية جعمت عمر بن إنجازية فكانت لمفظة )أبي( في ىذا المقام قوة  ،(1)منبر أبي...((

 .الخطاب ُيسّمم لو

)صلى اهلل عليه فمفظة )أبي( في ىذا المقام تقتضي أّن الوالية يجب أن تنتقل بعد وفاة الرسول      
 واوما تعارفوما سمعو الّناس، استنادًا إلى ما جاء بالقرآن،  )عليهن السالم(إلى آل بيتو  وآله وسلّن(

 .عميو باألعراف والتقاليد االجتماعية
  (جّدي)لفظة : 
خر مفردة وردت لفظة )جدي( في بعض المواضع مضافة إلى )رسول اهلل(، وفي مواضع أُ     

ية الِحَجاجالكالم  غير مضافة إلى )رسول اهلل( في الخطاب الحسيني. وفيما يأتي بيان قوة فعل
 االقتضائية غير المباشرة في تمك المواضع:

ىـ( صاحب تفسير)مجمع البيان لعموم القرآن( في أثناء تفسيره 245ذكر أبو عمّي الطبرسّي )ت   
عن معنى  لمعنى )الصمد( في سورة اإلخالص أّن أىل البصرة سألوا اإلمام الحسين 

بسم اهلل الرحمن الرحيم. أمَّا بعد: فال بمقدمة جاء فييا: ))جوابو فأجابيم عن ذلك مبتدأ  ،الصمد
تخوضوا في القرآن، وال تجادلوا فيو، وال تكمموا فيو بغير عمم، فقد سمعت جدي رسول اهلل 

 .(2)(())صمى اهلل عميو وآلو وسّمم( يقول:" من قال في القرآن بغير عمم فميتبوأ مقعده من النار"
(( تخوضوا في القرآن، وال تجادلوا فيو، وال تكمموا فيو بغير عمم فال)): قول اإلمام      

إلبعادىم عن الخوض في القرآن،  ؛مباشر وىو )النيي(إنجازي عمى فعٍل كالمي  فيواعتمد 
راسموا اإلمام والمجادلة فيو، والتكّمم بو بغير عمم، وفي ذلك داللة عمى أّن أىل البصرة لم يُ 

ليستفسروا عن معنى )الصمد( إال بعدما وقع بين مفسرييم ما وقع من جداٍل،  الحسين 
ن ليم معنى )الصمد( ؛ ليبيّ واختالٍف في وجيات النظر؛ لذا التجأ الناس إلى اإلمام الحسين 

 الوارد في سورة اإلخالص، بعدما وجدوا مفسرييم عاجزين عن بيانيا، والوقوف عمى كنييا.
                                                           

 . 2/552.؛ وٌنظر: سٌر أعالم النبالء:530/ 5االحتجاج: 1
  ،ـ(، مؤسسة الهدى للنشر والتوزٌعه245، أبو علً الفضل بن الحسن الطبرسً )تمجمع البٌان لعلوم القرآن 2

 .  220-220/ 00م(: 0993هـ ـ 0403طهران )
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من ذكر لفظة )جدي( لفت انتباه الّناس  (( أراد اإلمام دي رسول اهللسمعت جثم قال: ))    
ستفتى في ّن المُ يقة ال مراء فييا، وال جدال، ىي أإلى حق -كلٌّ بحسب اعتقاده وىواه -المتناحرين 

قد زّق عمم النبي زّقًا، فما يقولو حقيقة ال يجوز شرعًا و تفسير ىذه المفظة ىو سبط رسول اهلل 

 .)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(ا؛ بوصفو يمثل حجة سمطة مستمدة من سمطة جّده رسول اهلل الجدال فيي
حممت في ذاتيا قوتيا الداللية؛ لتكون أساسًا ُيستند  فمفظة )جدي( في قول اإلمام الحسين 

ية. فالمقتضى التداولي ليذه المفظة حممو المقتضى المعجمي ليا الِحَجاجإليو في تحقيق قوتيا 
يقولو ىو تعاد عن الشّك في قولو؛ ألّن ما داخل الكالم لتوجيو المتمقي وجية حجاجية نحو االب

ىذه الحقيقة التداولية سندىا إلى الحديث النبوي  الحّق، وما سواه باطل، ولكي يحقق اإلمام 
، ؛ ليؤكد ما سبق من جانب((من قال في القرآن بغير عمم فميتبوأ مقعده من النارالشريف: ))

صّر مخوضيم، وجداليم في معنى ىذه المفظة محّرم شرعًا، وال ويشير من جانٍب آخر إلى أنّ 
وىي من تقنيات  ،سمطةل تقنية مثّ الشريف يُ النبوي (. والحديث فميتبوأ مقعده من النارعمى ذلك )

 ي. الِحَجاجية؛ بوصفيا إحدى تقنيات الوصل الِحَجاجالتي نادى بيا بيرلمان في نظريتو  الِحَجاج
وصية اإلمام ا مصداق ما ورد فيو لفظ )جّدي( من دون إضافة إلى )رسول اهلل(، فتمثمو أمّ      

:)) بسم اهلل الرحمن فقد جاء فييابالبقاء في المدينة،  ألخيو محمد بن الحنفية  الحسين 
بن أبي طالب إلى أخيو ُمَحمَّد المعروف بابن  الرحيم ىذا ما أوصى بو الحسين بن عميّ 

ُمَحمَّدا  عبده ورسولو، جاء  الحنفية أن الحسين يشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأنّ 
ار حّق، وأن الساعة آتية ال ريب فييا، وأن اهلل يبعث ة والنّ بالحقِّ من عند الحّق،  وأن الجنّ 

نّ  وال ظالما   وال مفسدا   وال بطرا   شرا  ي لم أخرج أوأنّ َمن في القبور،  صالح خرجت لطمب اإل ماوا 
وأسير بسيرة  ،ريد أن آمر بالمعروف وأنيى عن المنكرأصمى اهلل عميو وآلو  جدِّي مةأُ في 
 .(1)(( ابن أبي طالب وأبي عميّ  جدِّي
السبب الذي دعاه إلى الخروج من المدينة، وىو  في ىذا الكتاب بّين اإلمام الحسين     

أخاه الحسين بالخروج من  فنصح محمد بن الحنفية  ،اإلسالميةمة األطمب اإلصالح في 
ن لم  -بعد المضايقات التي واجييا من عامل يزيد فييا )الوليد بن عتبة( -المدينة  إلى مكة وا 

غاية لو إلمام كانت في شعب الجبال، لكّن امنيا يتنقل يجد األمان في مكة يخرج إلى اليمن، و 
                                                           

د باقر المجلسً )ت بحار األنوار 1 هـ(، دار إحٌاء التراث 0000الجامعة لُدرر أخبار األئمة األطهار، ُمَحمَّ

 .220-44/259: م(0952هـ ـ 0402العربً، بٌروت، الطبعة الثالثة )
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يا ألخيو؛ لذا جّزاه خيرًا عمى ذلك، وطمب منو أن يبقى في المدينة عنح فصأخرى لم يرد أن يُ 
. وفي الوقت نفسو كّن اإلمام الحسين ما يريد فعمو في قمبو، (1)ألسباب منيا أن يكون عينًا لو

 لكتاب. ولما عزم عمى الخروج إلى مكة كتب إليو ىذا ا
من المدينة إلى مكة كان متفقًا عميو بين اإلمام الحسين وأخيو  الحسين خروج اإلمام     

لكن من ينظر  البتعاد عن الضغوط األمويةج ىو لمحمد بن الحنفية، وكان اتفاقيما عمى الخرو 
أّمة اإلصالح في طمب في ما جاء في الكتاب يجد أن اإلمام ُيصرح فيو أّن خروجو كان ألجل 

نكر، وىذا يعني أّن خروجو كان عمى الدولة األموية، ولم مألمر بالمعروِف والنيي عن ال، ولجّده
بذلك  فصاحيخرج لمبحث عن مأوى يجنبو الخطر األموي، ويبدو لي أّن من أسباب عدم اإل

، أن يالزمو في خروجوبن الحنفية ىو؛ لئال يطمب منو أخوه محمد ألخيو عندما كانا معًا 
أن يمتزم بما كّمفو بو من واجب مراقبة اإلمام الحسين يريد منو ، و جاذبو الحديث في ذلكويُ 

تحركات العدو في المدينة، وفضاًل عن ذلك أراد أن يشعره بأّنو قادٌر عمى أن يفعل شيئًا في ىذه 
، نصرة دين اهلل ق الذي أصابو سيكون حائاًل دونالحرب؛ لئال يشعر محمد بن الحنفية أّن العو 
في ىذا الكتاب بأّنو  صّرح اإلمام و . من جيةونصرة أخيو في ىذه المعركة غير المتكافئة 

سيمتزم بخروجو بالنيج المحمدي في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، والسير عمى نيج جّده 
  .من جية أخرى وأبيو في اإلصالح

  وإنّ  ىي ؛)جدي( ةمن ذكر لفظ اتحقيقي أراد اإلمام الحسين الغاية التي يبدو أّن      
القيام بالثورة؛  أراد أن يمفت نظر أخيو إلى أّن الواجب الشرعي يحتم عمى اإلمام الحسين 

بوصفو االمتداد الطبيعي لمرسالة المحمدية، وعمى عاتقو تقع مسؤولية طمب اإلصالح، والِحْمُل 
؛ ألّن  و محمد بن الحنفيةالذي يقع عمى عاتقة أكبر من الحمل الذي يقع عمى عاتق أخي

فيو المسؤول األول عن  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(سبط من أسباط رسول اهلل  الحسين اإلمام 
فتقتصر عمى االلتزام القيام بيذه الثورة، أما المسؤولية التي تقع عمى عاتق محمد بن الحنفية 

ّن مسؤولية ىو أ المقتضى من ذكر لفظة )جدي( فالفعل االقتضائي غير المباشر ،بأمره فحسب
القيام بالثورة تقع عمى عاتقي بوصفي ولي أمر المسممين، وعميك إطاعتي بالبقاء بالمدينة، وأاّل 
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وىكذا حقق اإلمام بمفظة )جدي( حّجة جعمت المتمقي )السيد محمد بن  .تخرج منيا لاللتحاق بي
 مالزمًا لممدينة.  الحنفية( ُيذعن ليا، وُيسّمم أمره، ويبقى

َمَر  ؛كمن في صياغتيا البالغيةتأّن قوة فعل الكالم في ىذه الخطبة أيضًا  يبدو مّماو        ََ إذ َأ
أخاه بالبقاء في المدينة، وىذا األمر فيو من القوة ما جعل السيد محمد بن  اإلمام الحسين 

من دون أن يستعمل اإلمام الحسين في الوصية  ض أمره إلى اهلل ُيذعن لو، ويفوّ  الحنفية 
ّنما استند في ذلك إلى التمميح بالفعل  كّميا فعل األمر المباشر بصيِغِو البنيوية المعروفة، وا 

 االقتضائي غير المباشر.
 دعوتقتضي أّن اإلمام بخروجو لم يرد أن يفا لفظة )جدي( الثانية الواردة في الكتاب نفسو أمّ     

، فالمقتضى من لفظتي )جدي(، و)أبي( لغايات دنيوية ضد األمويينحرٍب ى إلالمسممين 
جّده  يوعم و بأّنو سيمتزم بالمسار الذي سارالمضافة إلى )عمّي بن أبي طالب( ىو إخبار أخي

ية االقتضائية تكمن في الِحَجاجفقوة ىاتين المفظتين  ،يتجاوز ذلك وال ، والنيج الذي اختطاهوأبوه
ميا يكون ليا األثر الكبير في اإلقناع، اإلقناع؛ بوصفيما يمثالن سمطة حجاجية عُ مقدرتيما عمى 

، فما ، وابن عّمو عمي بن أبي طالب )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(بالرسول والسيما بمن يؤمن 
الحسين إذ ال يستطيع محمد بن الحنفية أن يثني اإلمام  ؛عميو إال أن ُيسّمم أمره، ويفوضو إلى اهلل

  تبميغ رسالة اهلللالخط المحمدي عن المسير في   .إلى أىل األرض 
عندما ذكر لفظة )أبي( أضافيا إلى اسم أبيو )عمّي  ّن اإلمام ومّما تجدر اإلشارة إليو أ    

ه الذي خرج من صمبو )عمّي ابن أبي طالب(؛ لُيعِمَم المتمقي )محمد بن الحنفية( أّنو يقصد بيا أب
بن أبي طالب(، وال يقصد بيا جّده )رسول اهلل(؛ ألّن المتداول بين المسممين، والسيما في بيت 

كان يدعو جده )رسول اهلل(، وأباه )عمّي بن أبي  اإلمام الحسين أّن )عليهن السالم( آل النبي 
  خطِبِو وكتِبِو.  فيطالب( بمفظة )أبي(، واتضح ذلك جميًا 

      )قولو:)ابن بنت 
وظيفة حجاجية عالية في بعض المقامات التداولية احتجاج اإلمام  أدتمن األلفاظ التي      

 فيذه العبارة  ،)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( عمى جيش الكوفة بقولو عن نفسو إّنو )ابن بنت( النبي
إذ ال يمكن أن ينكر أو  ؛المتمقي في وضع ذىني يكون فيو في موقع الضعيف العاجزتسجن 

ية تكمن في الِحَجاجا تيو ق، ف)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(ابن بنت النبي  ينفي أّن اإلمام الحسين 
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أعداء فوىذا المعنى الضمني منضٍو في السمات الداللية الضمنية، ، ًا من معنىما تؤديو ضمن
بجده المصطفى  اإلسالم واليدايةنو وتعالى بنعمة قد أنعم اهلل عمييم سبحا اإلمام الحسين 

فكيف يجّوز ليم دينيم قتل آل بيتو؟! فعمى ىذا يأتي معنى قولو  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(محمد 
((:... ّىل  ؛فانظروا ،بوىاثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتِ ، ن أنافانسبوني فانظروا مَ  ا بعدأم
ما  را  ون أثَ أفتشكّ  ...كم صمى اهلل عميو وسممنبيّ  ابن بنت ألستُ ؟ حرمتي وانتياكُ  يلكم قتم يحلّ 
، منكم وال من غيركم يغير  يابن بنت نباهلل ما بين المشرق والمغرب  فو ؟ابن بنت نبيكم يأنّ 

التي  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(فقولو )ابن بنت( المضافة إلى النبي. (1)((ةخاصّ  كمنبيّ  ابن بنتِ أنا 
حقيقة تحمل بين طياتيا أّنو مّما ال  قاربة في ىذه الخطبة تقتضيتكررىا أربع مرات في مواضع م

)صلى اهلل عليه وآله حرمة رسول اهلل ل اً انتياك؛ ألّن بقتمي جدال أّنو ال يحّل لكم قتمي نقاش فيو، وال
 فاطمةَ  ابنو  ّي،عم فأنا الُحَسْين بنُ  )). وىذا أيضًا ينطبق عمى قولو لمحّر بن يزيد وجيشو: وسلّن(
 . (2)((رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بنتِ 
 :)لفظة )الّدعي 
فيؤالء تعضدون،  أ))  ما استكفوا بو:لجيش الكوفة عند ويمثميا قول اإلمام الحسين      

نَّ ... أجل واهلل. خذل فيكم معروٌف  !ا تتخاذلون؟وعنَّ  قد ركز بين  ابن الّدعي ]الدعي[ أال وا 
ذلك  وُ ، يأبى اهلل ورسولُ ]وىييات لو ذلك مّني[ ةّذلّ وىييات منا اللة، والذّ ّسمة اثنتين: بين ال

ؤثر مقام المئام نة، أن أبيّ  ، ونفوٌس حميةٌ  طابت، وأنوفٌ  ]طيرت وجدوٌد[ والمؤمنون، وحجورٌ 
عي لو، وكان كارىا ال فدُ ، ثم قال: أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر... الكرام عمى مصارعِ 

                                                           
د بن جرٌر الطبرّي )ت )تارٌخ الرسلتارٌخ الطبري 1 د أبو 200والملوك(، أبو جعفر ُمَحمَّ هـ(، تحقٌق ُمَحمَّ

فً معرفة  اإلرشــاد؛ وٌنظر:  256-454: م(0930الفضل إبراهٌم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانٌة )

د بن النعمان، أبو عبد هللا حجج هللا على العباد د بن ُمَحمَّ هـ(، مؤسسة آل البٌت 402ت) البغدادي العكبريّ  ُمَحمَّ

؛ وسٌر أعالم  409-2/405الكامل فً التارٌخ:؛ و 95-5/93:علٌهم السالم إلحٌاء التراث، )د . م( )د. ت(

عماد الدٌن أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القَُرشً الدمشقً ، ؛ والبداٌة والنهاٌة205-200/ 2النبالء:

عبد المحسن التركً، هجر للطباعة والنشر والتوزٌع، الجٌزة، الطبعة هـ(، تحقٌق الدكتور عبد هللا بن 334)ت

 .226-00/224:م(0995هـ ـ 0405األولى )
حققه  ،هـ( جزءاً منها فً كتابه )جمل من أنساب األشراف(539؛ وذكر البالذري )ت2/402تارٌخ الطبري: 2

وقدم له الدكتور سهٌل زّكار والدكتور رٌاض زركلً، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت، الطبعة 

بحار األنوار: ؛ و405-403/ 2الكامل فً التارٌخ:: ؛ وٌنظر أٌضاً 2/250: م(0996هـ ـ 0203األولى )

زكً صفوت، المكتبة العلمٌة، فً العصور العربٌة الزاهرة، أحمد  ؛ وجمهرة رسائل العرب44/250-255

 .5/40: م(0923هـ ـ 0226بٌروت ) 
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بالد الري  الدعي بن الدعيتزعم أن يوليك  !عمر أنت تقتمني؟أن يأتيو فقال: يا  يحبّ 
 .(1)((وجرجان

فعاًل كالميًا اقتضائيًا غير مباشر ذا قوة  تم)الّدعي( الواردة في ىذه الخطبة مثّ لفظة      
؛ ليؤكد فعاًل كالميًا اقتضائيًا مباشرًا وىو االستفيام  حجاجية عالية استعممو اإلمام

 الحسين اإلمامب استكف جيش الكوفة. فمما ((!ا تتخاذلون؟أفيؤالء تعضدون، وعنَّ )) :()يتقرير ال
،  َّا وجدىم لم ينثنوا عّما تحاثوا قرع آذانيم بيذا االستفيام، ولمّ  عمى قتمو، وسفك دمو واوتحاث

 يعنية حجاجية عالية مثمتو لفظة )الّدعي(، فـ)الّدعي( في المغة و ذي قآخر  قولٍ عميو قرع آذانيم ب
 .(2)الذي ُيدعى لغير أبيو، أو يّدعيو غير أبيو

( والد )زيادإّن شائعة بين المسممين وىي  ةتداولمبيذا المفظ إلى حقيقة  فقد أشار اإلمام      
ىذا ذكر ي من الِحَجاج)عبيد اهلل( كان ُيدعى بزياد ابن أبيو، فأبوه لم يكن معروفًا. فالمقتضى 

تأتمرون بأمر ابن إّنكم  -خاّصة ، ولعمر بن سعد عامة لجيش الكوفةو والخطاب موجّ  –المفظ 
طيات ىذا المفظ ىي النيي عن  بينالكامنة غير المباشر وقوة فعل الكالم  !نبيزنى لقتل ابن 

لذا نجد أّن لمفظة )الّدعي(  ؛)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( التجمع تحت راية ابن الزنى لقتل ابن النبي
مت قوة دافعة لداللتيا التداولية خصوصية تستمدىا من داللتيا المعجمية التي مثّ  سياقفي ىذا ال

وجو االقتضاء حقيقة؛  طياتيا فيبل ألّنيا تيمة تحمل  ،االقتضائية، ليس ألّنيا مجرد تيمة
)الّدعي( تحّول قول اإلمام لمفظة لتزعزع في أذىانيم حقيقة أخرى، فبفضل المقتضى المعجمي 

  صفي إخباري معرفي إلى كالم ذي قيمة حجاجية عالية بفضل قوة فعل الكالممن ممفوظ و 
تراجعوا عن ىذا األمر  :ىو غير مباشر فعاًل كالمياً  جز بو اإلمام ن؛ ليالكامنة في طياتو

 .رشدكموعودوا إلى 
                                                           

د الحسن بن علً 505/ 2لتذكرة الحمدونٌة: ا 1 ؛ وٌنظر: تحف العقول عن آل الرسول صلى هللا علٌهم، أبو ُمَحمَّ

ولى بن الحسٌن بن شعبة الحرانً )من أعالم القرن الرابع الهجري(، قّدم له الشٌح حسٌن األعلمً، الطبعة األ

 ؛ وما بٌن األقواس من :535/ 5االحتجاج:؛ و509-505/ 04ارٌخ مدٌنة دمشق: ؛ وت563-562: هـ(0254)

 . 42/00بحار األنوار:
 95 -92: ي فً المبحث الثالث من هذا الفصلٌرتقرستكون لً وقفة مع موضوع االستفهام ال. 
هـ(، تحقٌق الدكتور مهدي المخزومً 032العٌن، أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )تٌنظر:  2

تهذٌب اللغة، و؛ 550/ 5مادة )دعو( (:هـ0402)الطبعة األولى ، قم، دار الهجرةوالدكتور إبراهٌم السامرائً، 

، المصرٌة للتألٌف والنشردار ال، عبد الحلٌم النجارهـ(، تحقٌق 230أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت

 .2/050 مادة )دعا( :م(0964، )مصر
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وتتمثل خصوصية ىذه المفظة في ىذا المقام في داللتيا المعجمية الممزوجة بداللتيا التداولية     
ية، فيي في الوقت الذي تحمل فيو تيمة من جية الكالم، تمثل حقيقة من الِحَجاجاالقتضائية 

جية المقتضى، فيي اتيام حقيقي، وال يمكن نفي ىذه التيمة إال من خالل نفي الحقيقة. وىكذا 
حجاجية عالية ىي اختراق أقوال  ي ىذا المقام تؤدي وظيفة ذات قوةنجد أّن لفظة )الّدعي( ف

 . ليا، ثّم نسفياابطا  ، وفضح اّدعاءاتيم، و )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(أعداء آل بيت النبي 
إلى مقتضى  ( تحّول في كالم اإلمام الحسين الدعيفالمقتضى الناجم عن معنى كممة )    

( في ىذا الدعيوىكذا مثمت لفظة ) ،لواقع من خارج الخطاب إلى داخموناقاًل بذلك ا ،تداولي
 .السياق فعاًل اقتضائيًا غيَر مباشٍر ميد لموصول إلى النتيجة

 

 :)فعل مفهوم )االستلزام الحواري 

ليا في جميع  القتضاء يمتاز بكونو ال يتغير بتغير ظروف استعمال العبارة فيو مالزم))ا  
وُسّمَي  .(1)الحاالت واألحوال، أما االستمزام فإنو يتغير بتغير ظروف إنتاج العبارة المغوية((

بالمفيوم في نظرية األفعال الكالمية؛ ألّنو مفيوم من الكالم، ثم اصطمح عميو )غرايس( 
طة ىذا الفعل اسالمحاجج بو ويستطيع  ،(2)باالستمزام الحواري؛ ألّن الالزم فيو ال ينفك عن ممزومو

 آخر معنى عمى لتدلّ  ينجز ))أفعااًل لغوية غير مباشرة باستعمال أفعال لغوية أخرى؛الكالمي أن 

 المقام، تناسب سياقات في وترد أصمية معانٍ  عنيا فتتّولد حقيقتيا، في لو دتجِ وُ  الذي غير

 األصمي المعنى إجراء شروط أحد تخترق الحال( إذ بـ)قرائن يسّمى ما بواسطة ذلك ويكون

 .(3)المقام(( يناسب آخر معنى ويتّولد إجراؤه، فيمتنع

. (4)القول، ويتمثل باالستعارة، والكناية،  والتمميح سياقواالستمزام الحواري حدٌث بياني مرتبط ب   
فسيأتي الحديث عنيا في سيقتصر ىذا المبحث عمى التمميح فقط أما االستعارة، والكناية و 

 .(5)المبحث الرابع من ىذا الفصل

                                                           
(، الموقع على 52) ددعالإشكال المعنى من االستعارة إلى االستلزام الحواري، محمد السٌدي، مجلة فكر ونقد،  1

 http://www.aljabriabed.net: االنترنت
الحجاج مفهومه )بحث ضمن كتاب ، ٌة فً بناء الخطابالِحَجاجٌنظر: أدوار االقتضاء وأغراضه  2

 .0/023:ومجاالته(
 .50)بحث( :-مقاربة تداولٌة  -دراسة األفعال الكالمٌة فً القرآن الكرٌم  3
: االنترنتع على ــــــــالموق ،تلزام الحواريـــــــــــتعارة إلى االســــــــٌنظر: إشكال المعنى من االس 4

http://www.aljabriabed.net 
 .005 -000: هذه األطروحةٌنظر:  5

file:///D:/www.aljabriabed.net/default.htm
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يدرك المعنى من  تفيم داللة التمميح من فعل الكالم ال من مضمون القول، فالمتمقي ال    
 مضمون القول المباشر بل من قرائن الحال المقامية.

إني سائمك : ))(1)البن األزرق الخارجي شيخ األزارقة قول اإلمام الحسين  ومن أمثمتو    
ُِّفيُّعن مسألة، قال سل، فسألو عن ىذه اآلية :  ُّيَِتيَمْيِن ُِّلُغاَلَمْيِن َُّفَكاَن ُّاْلِجَداُر َوَأمَّا

اْلَمِديَنةُِّ
(2)ُّ يا ابن األزرق من حفظ في الغالمين؟ قال ابن األزرق: أُبوىما؟ قال الُحَسْين .

األزرق: قد أنبأ اهلل تعالى أنكم فأبوىما خير أم رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم(؟ قال ابن 
 .(3)((قوم خصمون

االستجابة التي رآىا منو  ى أن يسأل ابن األزرق ىذا السؤالإل الذي دفع اإلمام الحسين      
 عن سؤالو وجده يبكي بعدما أجابو عن سؤالو في وصف اهلل عّز وجّل، فما أن أجابو اإلمام 

ك تشيد عمى بمغني أنّ : ))فقال لو اإلمام  كالمك!((يا حسين ما أحسن ويقول متعجبًا: ))
قال ابن األزرق: ))أما واهلل يا حسين لئن كان ذلك لقد كنتم  .أبي، وعمى أخي بالكفر، وعميَّ ((

إلى أن  الحسين ىذه االستجابة من ابن األزرق دفعت اإلمام  ،((منار اإلسالم ونجوم األحكام

)صلى اهلل عليه  ليجعمو بذلك يقّر بأحقية آل البيت بخالفة رسول اهلليسألو عن معنى اآلية الكريمة؛ 
الستمزم ذلك أن يكون ابنا رسول اهلل  ؛إلماَم قائاًل: رسول اهللفمو أجاب ابُن األزرق ا، وآله وسلّن(

ن إليو ابن األزرق؛ لذا )الحسن والحسين( أحّق بأن ُيحفظ حقيما في الخالفة، وىذا االستمزام تفطّ 
يجب اإلمام عن سؤالو بل أضرب عنو إلى تمميٍح آخر بقولو: ))قد أنبأ اهلل تعالى أنكم قوم لم 

الذي لّمح إليو ابن األزرق في قولو ىذا: إّنك يا حسين لم تسألني ىذا السؤال  ،خصمون((
بل كانت لك غاية أخرى وىي لتجّرني في مجادلة، وأنا ال  ،الكريمة بيان معنى اآليةلمتعّرف عمى 

َُّلَكُّ)قوم خصمون( الذي لّمح فيو إلى قولو تعالى:  :اقة لي بك، يدّل عمى ذلك قولوط َُّضَربُوُه َما
                                                           

البصرة. صحب فً نافع بن األزرق كان رأس األزارقة، وإلٌه نسبتهم، وكان أمٌر قومه وفقٌههم. من أهل  1

، خٌر الدٌن الزركلً، دار العلم هـ(. ٌنظر: األعالم62أول أمره عبد هللا بن عباس. وكان من الخوارج )ت

 .3/220:م(5005للمالٌٌن، بٌروت، الطبعة الخامسة عشر )
 .55سورة الكهف: 2
د: مختصر تارٌخ دمشق البن عساكر؛ وٌنظر054-052/  04مدٌنة دمشق: تارٌخ  3 بن مكّرم المعروف  ، ُمحمَّ

د ناجً العمر، مراجعة رٌاض عبد الحمٌد مراد300بابن منظور )ت ، دار هـ(، تحقٌق أحمد راتب حنوش وُمحمَّ

 .020-020/ 3:م(0952هـ ـ 0402، الطبعة األولى )الفكر، دمشق
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َُّخِصُمونُّ ُّقَ ْوٌم ُُّىْم َُّبْل َُّجَداًل ِإالَّ
ّن اإلمام أفابن األزرق فيم من سؤال اإلمام عن معنى اآلية  .(1)

 ه لمحاورة عّميا تثنيو عن عقيدتو. أراد أن يجرّ  الحسين 

فالفعل  ،( يفيم تمك التمميحات من الحوار الذي دار بينيماوالمتمقي )المباشر أو غير المباشر    
غير المباشر الذي أراد اإلمام الحسين أن يحققو من ىذه المحاورة ىو ثني ابن األزرق عن 

ة قوة فعل الكالم المستندة إلى حج فيو، لكنَّ يعيش عقيدتو عّمو ينقذه من الضالل الذي كان 
بوصفيا تمثل قوة فعل كالم  السمطة المتمثمة باآلية الكريمة التي استند إلييا اإلمام الحسين 

تأسست و ، فبقَي عمى عقيدتو غير مباشر لثني ابن األزرق عن عقيدتو لم تفمح مع ابن األزرق
 فرقة من الخوارج ُعرفت باألزارقة. عمى يديو 

التمميح يدّل د ابن األزرق إلى جادة الصواب، وىذا إرشاكانت  فالغاية من تمميح اإلمام     
يتمتع بيا في استيعاب  عمى المقدرة البالغية التي كان اإلمام الحسين  -في الوقت نفسو  -

 ية في توصيميا إلى المتمقي.الِحَجاجالمعاني وتنويعيا، والطاقة 
لمحر بن يزيد الرياحّي وجيشو   بالتمميح قول اإلمام الِحَجاجعمى األخرى مثمة األومن      

من أعناقكم، فَمَعْمري ما ىي لكم بُنكر، لقد  بيَعتي ))... وخمعُتم :()بالبيضة قرب العذيب
فعمتموىا بأبي، وأخي، وابن عمي مسمم ]بن عقيل[، والمغرور من اغتّر بكم، فحظَّكم أخطأتم، 

 .(2)اهلل عنكم(( ، وسُيغنيومن نكث فإنَّما ينُكُث عمى نفسوونصيَبكم ضيعتم، 
ية من فعل الكالم غير المباشر المستمد من التمميح إلى قولو الِحَجاجفيذا القول استمد قوتو     

ُّيَ ْنُكثُُّّتعالى: َُّفَمْنَُّنَكَثُّفَِإنََّما ُّفَ ْوَقَُّأْيِديِهْم ُّاللَِّو َُّيُد ُّيُ َبايُِعوَنُّاللََّو ُّيُ َبايُِعوَنَكُِّإنََّما ُّالَِّذيَن َََلىُِّإنَّ ُّ
ََِظيًماُّنَ ْفِسوُِّ ُّ َُّأْجًرا َُّفَسيُ ْؤتِيِو ُّاللََّو َََلْيُو ُّ ََاَىَد ُّ ، فيذه اآلية تمثل حجة سمطة استند (3) َوَمْنَُّأْوَفىُّبَِما

 الشيطان آذانيم. أصمَّ  نْ عّميا ُتجدي نفعًا مع مَ  إلييا اإلمام 
لجيش الكوفة لما استكفوا  وما ينطبق عمى القول السابق ينطبق أيضًا عمى قول اإلمام    

تتخاذلون؟! أجل واهلل. خذل فيكم معروٌف وَشَجت عميو عروقكم،  وعنَّاأفيؤالء تعضدون، بو: ))
                                                           

 .، واآلٌة تتحدث عن النبً عٌسى 25سورة الزخرف: 1
  البلدان وغٌرها.مواقع جغرافٌة لم تشر إلٌها معاجٌم 
/ 2: هـ( جزءاً منها فً كتابه )جمل من أنساب األشراف(539؛ وذكر البالذري )ت2/402تارٌخ الطبري: 2

جمهرة رسائل ؛ و255-44/250؛ وبحار األنوار :405-403/ 2:التارٌخ الكامل فً: ؛ وٌنظر أٌضاً 250

 .5/40العرب: 
 .00سورة الفتح: 3
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لمناظر، وأكمة  لمغاصب. أال فمعنة اهلِل  ىجوتأّزرت عميو أصولكم فأفرعتم، فكنتم أخبث ثمٍر شَ 
 .(1) ((توكيدىا وقد جعموا اهلل عمييم كفيال  الذين ينقضون األيمان بعد عمى ]الظالمين[ الناكثين 

ُّبِاْلَعْدِلُّ ية من التمميح إلى قولو تعالى:الِحَجاجفيذا القول استمد قوتو      ُّيَْأُمُر ُّاللََّو ِإنَّ
ََْنُّاْلَفْحَشاِءَُّواْلُمنَكِرَُّواْلبَ ْغِيُّيَِعُظُكْمَُّلَعلَُّكْمَُّتذَكَُّروَن)(َُّوَأْوُفواَُُّّوِإيَتاِءُِّذيُّاْلُقْرَبىَواإِلْحَساِنُّ َهىُّ َويَ ن ْ

ََاَىْدُتمُّْ َُّكِفيالًُُّّبَِعْهِدُّاللَِّوُِّإَذاُّ َََلْيُكْم ُّاللََّوُّيَ ْعَلُمَُُّّواَلُّتَنُقُضواُّاألَْيَماَنُّبَ ْعَدُّتَ وِْكيِدَىاَُّوَقْدَُّجَعْلُتْمُّاللََّوُّ ِإنَّ
ٍةَُّأنَكاثًاُّتَ تَِّخُذوَنَُّأْيَماَنُكْمَُّدَخالًُّمَُّ َُّكالَِّتيُّنَ َقَضْتَُّغْزَلَهاُِّمْنُّبَ ْعِدُّقُ وَّ َنُكْمَُّأْنُُّّاُّتَ ْفَعُلوَن)(َُّواَلَُّتُكونُوا بَ ي ْ

ُلوُكْمُّاللَُّوُّ َُّلُكْمُّيَ ْوَمُّاْلِقيَُُِّّبوَُِّتُكوَنُّأُمٌَّةُِّىَيَُّأْرَبىُِّمْنُُّأمٍَّةُِّإنََّماُّيَ ب ْ ُُّكْنُتْمُِّفيِوَُّتْخَتِلُفوَنَُّولَُيبَ ي َِّننَّ اَمِةَُّما
(2) .

 في قموٍب صادئة ال تميز الخبيث من الطيب.  يجد صداهالقول لم  اىذ لكنّ 
بل يمكن أن يكون  ،ية ال تقتصر عمى ظاىر المفظ فحسبالِحَجاجة و ُيفيم من ذلك إّن الق     

ىـ(: ))ضربان: 505)ت اليّ كما يقول الغزّ  –بالخطاب التمميحي أيضًا؛ ألّن النّص  الِحَجاج
َفاَلُّضرٌب ىو نصٌّ بمفظو ومنظومو ...، وضرٌب ىو نصٌّ بفحواه ومفيومو، نحو قولو تعالى: 

ُّ ُُّأفٍّ َُّلُهَما تَ ُقْل
(3) ،ُّفَِتيال ُّيُْظَلُموَن َواَل

(4) ،ُّ َُّذرٍَّة ُِّمثْ َقاَل ُّيَ ْعَمْل ُّيَ َرهَفَمْن ًرا َخي ْ
(5) ،َُُّّمْن ُهْم َوِمن ْ

ُِّإلَْيكُّ ُّيُ َؤدِِّه ُّاَل ُِّبِديَناٍر ُّتَْأَمْنُو ِإْن
. فقد اتفق أىل المغة عمى أّن فيم ما فوق التأفيف من الضرب (6)

والشتم، وما وراء الفتيل، والذرة من المقدار الكثير أسبق إلى الفيم منو من نفس الذرة، والفتيل، 
؛ ))ألّن المرسل إليو يفيم ما الِحَجاجمحاجج يمازج ما بين ىذين الضربين ب. وال(7)والتأفيف((

ة المرسل التداولية في ءيضمره في خطابو تمامًا مثمما يفيم ما يظيره فيو، فإذا كانت تتجمى كفا
صناعة الخطاب، فإّنيا تتجمى الكفاءة التداولية لممرسل إليو عند تأويل الخطاب لموصول إلى 

دراك حججو. فمو كان التخاطب يعتمد عمى االستراتيجية المباشرة  دون ]من[ مقاصد المرسل وا 
                                                           

/ 04؛ وتارٌخ مدٌنة دمشق: 563-562: تحف العقول عن آل الرسول: ٌنظر؛ و505/ 2ة الحمدونٌة: التذكر 1

 . 42/00بحار األنوار: ؛ وما بٌن األقواس من535/ 5جاج:؛ و االحت505-509
 .95سورة النحل: 2
 .52سورة اإلسراء: 3
 .49سورة النساء: 4
 .3سورة العادٌات: 5
 .32سورة آل عمران: 6
هـ(، دار صادر، بٌروت، الطبعة 202الً )تحامد محمد بن محمد الغزّ المستصفى من علم األصول، أبو 7

 .0/532م(:5000الثانٌة )
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غفال ما تستدعيو  غيرىا لكّمف الّناس أنفسيم عَنتًا من أجل تفسير الخطاب وتوخي اإلطناب وا 
 . (1)عناصر السياق االجتماعية من تنويع الخطاب في بنيتو((

نظرية األفعال الكالمية ُوِلَدْت من َرِحِم  (في المغة الِحَجاجنظرية )م أّن ا تقدّ نستنتج ممّ    
المغة الوظيفة األساسية لمغة بل ترى أّن ل مثّ أّن اإلخبار ال يُ وستين وسورل، وىذه النظرية ترى أل

. فالتخاطب العادي ال تستمد سمطتيا، وقوة سمطانيا من إنجازىا لألفعال، وتأثيرىا في اآلخرين
 .ُيراد منو التأثير في اآلخرين؛ لحمميم عمى إنجاز األفعالُيراد منو تبادل األخبار بقدر ما 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .436: استراٌجٌات الخطاب مقاربة لغوٌة تداولٌة 1
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 اللغوي: هحجاج: ثانياملبحث ال

المغة قبؿ التمفظ بيا عبارة عف إمكانيات لغوية، وبعد في المغة( أّف  الِحَجاجترى نظرية )     
الخطاب أّف و  .مستمعاً متكمـ، وتستيدؼ ابًا أو بمنزلة الخطاب تصدر عف التمفظ بيا تصبح خط

إلى المغة عمى  ىذه النظرية تنظركما  يستيدؼ مستمعًا،ي يصدر عف ذات متكممة، و الِحَجاج
بموغ التوافؽ بصدد القضايا لالتفاىـ  األساس إقامة جسور وظيفتو حوار بيف عقوؿ المتحدثيف أّنيا

لقوؿ آخر يكوف نتيجة حّجة  ما المتكمـ يجعؿ قولً ف، المثارة بينيـ مف دوف المجوء إلى العنؼ
 فّ إأي  ،اً ضمن أو ،ةحاصر ويكوف ذلؾ  أو نحو ذلؾ...، أو إزعاجوإقناع المتمقي منو ييدؼ 

األقواؿ  نظر إلىػتكما إّنيا  ،المتكمـ قد يصرح بالنتيجة وقد يخفييا فيكوف عمى المتمقي استنتاجيا
 و.ثبتيو  اآلخرعـ يدبعضيا  ،عمى نحو دقيؽ ةترابطم ةتتابععمى أّنيا م

 ىي: ىذهية الِحَجاجأىـ األسس التي انطمؽ منيا ديكرو و انسكومبر في نظريتيما و     
 .الِحَجاجالوظيفة األساسية لمغة ىي  .1

 ي في المعنى أساسي، والمكوف اإلخباري ثانوي.الِحَجاجالمكوف  .2

 .  (1)، والدعوة إلى فرضية التداوليات المدمجةةوالتداولي ةعدـ الفصؿ بيف الدلل .3

 

  ية:الِحَجاجالروابط والعوامل 
، ، أو عمى المقتضى المعجميفيـ النص الخطابي عمى منطوقوفي ينبغي أّل يقتصر القارئ     

الروابط والعوامؿ  أثرإدراؾ ببؿ عميو أف يجيد نفسو في فيمو  ،فحسب أو عمى الستمزاـ الحواري
وقد أثبتت  ،يالِحَجاجي عممية التوجيو ف فعاؿ أثرمف يذه الروابط والعوامؿ ل؛ لما فيوية الِحَجاج

ية ىي المؤشر األساسي والبارز، وىي الدليؿ الِحَجاجّف الروابط والعوامؿ أ))ية الِحَجاجالدراسات 
 .(2)لو مؤشر في بنية المغة نفسيا(( الِحَجاجالقاطع عمى أّف 

 
 
 

                                                           
 .79م(: 1991(، لسنة )4) العددنحو مقاربة حجاجٌة لالستعارة، أبو بكر العزاوي، مجلة المناظرة ، ٌنظر:  1
 .158)أطروحة دكتوراه( ً السٌاسً فً كتاب )اإلمامة والسٌاسة( البن قتٌبة:الِحَجاجالخطاب  2
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 ية:الِحَجاجالروابط  .1

داخؿ  محدداً  اً أثر قوؿ  ، وتسند لكؿ  داخؿ الخطاب قوليفىي األدوات التي تربط بيف    
ىا في فيـ أثر ، كما تسيـ في تحديد العالقة التخاطبية العامة انطالقًا مف يةالِحَجاج (الستراتيجية)

عمى يعمؿ ))تداوليًا ية المغوية موصاًل الِحَجاجي في النظرية الِحَجاجّد الرابط وعُ  ،األبعاد الدللية
 .(1)الفعؿ المغوي ليجعؿ منيا أفعاًل لغوية يحمؿ عمييا وىي منفصمة((تفكيؾ مكونات 

 : التي يمكف تقسيميا عمىمجموعة مف األدوات المغوية ية الِحَجاج الروابطوتضـ     
 .)...الروابط المدرجة لمحجج، ومنيا: )حتى، بؿ، لكف، مع ذلؾ، ألّف 

  ،لكف، ولسيما، ...(.الروابط التي تدرج حججًا قوية، ومنيا: )حّتى، بؿ 

 .)... الروابط المدرجة لمنتائج، ومنيا: )إذف، ليذا، وبالتالي 

 ي، ومنيا: ) حتى، ولسيما،...(الِحَجاج (التساند)روابط التساوؽ 

 (2)(ي، ومنيا: ) بؿ، لكف، مع ذلؾ، ...الِحَجاج (التعاند) روابط التعارض. 

في ىذا المبحث ، سأقتصر عمى مجموعة مف الروابط احتوى وكالـ اإلماـ الحسيف      
ية مف دوف الخوض في استعمالتيا األخرى )التركيبية، النحوية، الِحَجاجعمى استعمالتيا 

 المعجمية،...(.
 في الخطاب الحسينيومف أمثمتيا : الروابط المدرجة لمحجج : 

 رّد اإلماـ الحسيف  )حتى(: نحو  :عمى أبي ىّرة عندما قاؿ لو وىو في طريقو إلى العراؽ

؟  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(يا ابف رسوؿ اهلل ما الذي أخرجؾ عف حـر اهلل وحـر جدؾ ُمَحمَّد 
 ، وسيفاً شاملً  يم اهلل ذلً وأيم اهلل لتقتمني الفئة الباغية، وليمبسن  ... )): إذ قاؿ اإلماـ 

من قوم سبأ إذ ممكتيم امرأة منيم،  يكونوا أذل  حّتى يم عمييم من يذل   طن  ، وليسمّ قاطعاً 
اسُتعممت لمربط بيف حجتيف: )حّتى( نمحظ أّف  .(3) ((يمفحكمت في أمواليم ودمائِ 

( ليما توجو حجاجي واحد، ...من قوم سبأ يكونوا أذل   ( و)يمعمييم من يذل   طن  وليسمّ )
 يكونوا أذل  الثانية ) الحّجةلكّف  ،(قاطعاً  ، وسيفاً شاملً  اهلل ذلً يم يمبسن  نتيجة )الويخدماف 

 التي قبميا. الحّجةأقوى مف )حّتى(  رابط( التي وردت بعد ال...من قوم سبأ

                                                           
ً السٌاسً فً كتاب الِحَجاجالخطاب ؛ وٌنظر: 434 )بحث( انسكومبر ودٌكرو:ٌات اللسانٌة عند الِحَجاج 1

 . 158)أطروحة دكتوراه( :)اإلمامة والسٌاسة( البن قتٌبة
 .159)أطروحة دكتوراه(: ً السٌاسً فً كتاب )اإلمامة والسٌاسة( البن قتٌبةالِحَجاجالخطاب  ٌنظر:  2
 .44/368بحار األنوار:  3
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  )جاء في خطبتو :)بؿ  (( :قوا ىؤلء المارقة الذين يشبيون اس اتّ يا النّ أيّ في التوحيد
ىو اهلل ليس كمثمو  بؿ كفروا من أىل الكتاباهلل بأنفسيم، يضاىئون قول الذين 

 الحّجةنمحظ أّف ىذا الرابط يربط بيف حجتيف ليما توجو حجاجي واحد، تكوف  .(1)((يءش
يا أيّ التي قبمو ) الحّجةأقوى مف ( يءىو اهلل ليس كمثمو شالتي بعده وىي في الخطبة )

قول الذين كفروا من أىل  قوا ىؤلء المارقة يشبيون اهلل بأنفسيم، يضاىئوناس اتّ النّ 
ىنا النتقاؿ أفاد فالرابط )بؿ( ، )ل تشّبيوا اهلل بأنفسكم( في خدمة النتيجة المضمرة( الكتاب

 .ليما توجو حجاجي واحد، ويخدماف نتيجة واحدة مف غرٍض إلى غرٍض آخر
 ( ّلكف:) الحسيف اإلماـ ما جاء في رد  ذلؾ  ومف   عمى معاوية عندما قاؿ لو: يا أبا عبد

وما صنعت )):  فقاؿ اهلل ىؿ بمغؾ ما صنعنا بحجر وأصحابو وأشياعو وشيعة أبيؾ؟
ثم قال: خصمك القوم  بيم؟ قال: قتمناىم، وكّفناىم، وصمينا عمييم. فضحك الحسين 

نمحظ أّف  .(2)((لو قتمنا شيعتك ما كفناىم ول صمينا عمييم ول قبرناىم لكّننايا معاوية، 
يجابًا يستدرؾ بيا النفي باإليجاب، واإليجاب  )لكف( ))تتوسط بيف كالميف متغايريف نفيًا وا 

توسطت بيف  في المثاؿ السابؽو  ،امخالفًا لحكـ ما قبمي اويكوف حكـ ما بعدى، (3)بالنفي((
  ، وقوؿ اإلماـ الحسيف المثبت (قتمناىم، وكّفناىم، وصمينا عمييم.. .) قوؿ معاوية:

 .(لو قتمنا شيعتك ما كفناىم ول صمينا عمييم ول قبرناىمنفي )مال

 .(4)في خدمة النتيجة التي قبميا الحّجةالتي بعدىا أقوى مف  الحّجةيرى الحجاجيوف أّف و       
  الحسيف)ألّف(: ومف أمثمتو ما جاء في خطبة اإلماـ  ( :ول يخطر عمى )... في التوحيد

ول أىل  ،ول تدركو العمماء بألبابيا، عديل األشياءليس لو في  وألنّ  ؛القموب مبمغ جبروتو
من صفات  يءل يوصف بش وألنّ  ؛بالغيب التفكير بتفكيرىم إل بالتحقيق إيقاناً 

وُيستعمؿ لتبرير الفعؿ، ويربط بيف مف أىـ ألفاظ التعميؿ، ىذا الرابط وُيعد  .(5)((المخموقين
ول يخطر عمى القموب مبمغ ):  ، ففي المثاؿ السابؽ يمثؿ قوؿ اإلماـالحّجةالنتيجة و 

ول تدركو )؛ وكذلؾ قولو: الحّجة( لعدي األشياءليس لو في  ): ( النتيجة، وقولووجبروت
                                                           

 .469 :آل الرسولتحف العقول عن  1
 مع اختالٍف فً الرواٌة . 4/447؛ وٌنظر : كشف الغمة فً معرفة األئمة: 475/ 4االحتجاج: 2
 ، تحقٌق عرفان بن سلٌم العشا حسونةىػ(386)ت معانً الحروف، أبو الحسن علً بن عٌسى الرمانً 3

 .196م(:4778هـ ـ 1448)الدمشقً، المكتبة العصرٌة، بٌروت 
 .347فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه: الِحَجاج؛ و58:الِحَجاجوٌنظر: اللغة  4
 .174تحف العقول عن آل الرسول:  5
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 النتيجة، وقولومّثؿ ( ببالغي إيقاناً ول أىل التفكير بتفكيرىم إل بالتحقيق  ،العمماء بألبابيا
:( نمن صفات المخموقي يءل يوصف بش ) حظ أّف ىذا الرابط ومّما ُيم .الحّجةمّثؿ

 بعده لتعمؿ النتيجة.  الحّجةجاء بعد النتيجة، وجاءت 
 

 الروابط التي تدرج حججًا قوية: 

 )رّد اإلماـ الحسيف مف الروابط التي تدرج حججًا قوية نحو  : وىو)حتى  ية عمى معاو
ىييات ))... : ، إذ قاؿ اإلماـ ممسمميفليكوف خميفة ل عندما طمب منو أف يبايع يزيد؛

وبيرت الشمس أنوار السرج، ولقد فضمت  ،ىييات يا معاوية: فضح الصبح فحمة الدجى
بذلت جاوزت ما حّتى محمت، وجزت حّتى ، ومنعت  أجحفتَ حّتى أفرطت، واستأثرت حّتى 

 فو ...،األكمل، ونصيبو األوفرو أخذ الشيطان حظّ حّتى  من اسم حقو بنصيب، لذي حقّ 
وما بينك وبين  ،سقيةاأل مألتحّتى في ظمم  في جور، وحنقاً  اهلل ما برحت تقدح باطلً 

 األمرأتاك حّتى ، وقمتم كان ويكون، األفاعيلعاليل، وفعمتم فركبتم األ...  الموت إل غمضة
 ليا توجو حجاجي واحد، وكؿّ )حّتى( نمحظ أّف  .(1)((قصدىا لغيركة من طريق كان يا معاوي

 (.ىييات ىييات يا معاويةخدمت النتيجة ) والتي جاءت بعدىا الحجج التي جاءت قبميا

قد تبّيف مف استقراء كالـ اإلماـ ، ف: )إذف، ليذا، وبالتالي(الروابط المدرجة لمنتائجأما     
 الحسيف وذلؾ يعود إلى أّف اإلماـ  ؛ورد في كالمالنوع مف الروابط لـ ي ىذا أنّ  الحسيف 

وابط . وكذلؾ الحاؿ مع الر ةلبتاالكريـ قد نيؿ لغتو مف القرآف، وىذه الروابط لـ ترد في القرآف 
)لـ كػمدرجة لمنتائج   خر استعمميا اإلماـ ة روابط أُ األخرى نحو)مع ذلؾ، لسيما(، لكف ثمّ 

ر أبا بكر فأي الناس أمرك عمى نفسو قبل أن تؤم  لعمر بف الخطاب: )) و نحو قول التعميؿ(،
رك عمى يؤم  (، والنتيجة )ر أبا بكر عمى نفسكتؤم  ) الحّجة. (2)((رك عمى الناسعمى نفسك ليؤم  

دوا فإن  خيَر الزاِد التقوى: )) (. و)الفاء( نحو قوؿ اإلماـالناس . فالفاء ربط بيف (3)((فتزو 

                                                           
د عبد هللا بن مسلم ابن قتٌبة الدٌنورّي )ت، اإلمامة والسٌاسة 1 هـ(، 476المعروف بتارٌخ الخلفاء، أبو ُمَحمَّ

 /1: م(1997هـ ـ 1417الطبعة األولى ) تحقٌق علً شٌري، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت،
479. 

 .471/ 4االحتجاج: 2
ًّ )ت ،زهر اآلداب وثمر األلباب 3 ًّ الُحصرّي القٌروان د محًٌ 453أبو إسحاق إبراهٌم بن عل هـ(، تحقٌق ُمَحمَّ

؛ 14/418؛ وٌنظر: تارٌخ مدٌنة دمشق: 1/177:الدٌن عبد الحمٌد، دار الجٌل، بٌروت، الطبعة الرابعة )د. ت(

فً العصور العربٌة الزاهرة، أحمد زكً صفوت، مطبعة مصطفى البابً الحلبً  وجمهرة خطب العرب

 .4/43: م(1933هـ ـ 1354وأوالده، مصر، الطبعة األولى ) 
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، وىذاف الرابطاف لـ تشر إلييما نظرية الحجاج في (خيَر الزاِد التقوى)( والنتيجة تزودوا)الحّجة
 .المغة
وىذه الحجج ة، تألفت مف أكثر مف حجّ المذكورة آنفًا قد األقواؿ بعض نمحظ مّما تقّدـ أّف      

الحجج وجية حجاجية متساندة  يتوجّ فيما بينيا تناسقًا حجاجيًا، وىي في تناسقيا ىذا  تناسقت
 بيف نوعيف مف الحجج ىما: التفريؽ نبغيأو متعاندة. وعمى ىذا األساس ي

 أقواؿمو أعدنا النظر في ف ،نتيجة واحدة لخدمةوىي الحجج التي تساؽ  متساندة:الحجج ال 
لو توجو حجاجي واحد، واسُتعمؿ )حّتى( المذكورة آنفًا نجد أّف الرابط  اإلماـ الحسيف 

 يم اهلل ذلً يمبسن  لتساند الحجج، وخدـ نتيجة واحدة، ففي رّده عمى أبي ىّرة خدـ النتيجة ))
لكّف  (ىييات ىييات يا معاوية(، وفي رّده عمى معاوية خدـ النتيجة )قاطعاً  ، وسيفاً شاملً 

األقوى؛ ألّنيا جاءت  الحّجةىي )حّتى( الرابط  يالتي تم الحّجةأّف  لردودالمالحظ في تمؾ ا
)حّتى( ُتستعمؿ لتساند يوف إلى أّف الِحَجاجذىب ولذا  ؛التي قبؿ الرابط الحّجةلتزيد مف تأكيد 
 .(1)ي((الِحَجاجل يقبؿ اإلبطاؿ والتعارض )حّتى( ))القوؿ المشتمؿ عمى األداة الحجج، وأّف 

 حّجة  : وىي الحجج التي تساؽ لمساندة نتيجتيف متعارضتيف، أي إّف كؿّ متعاندةالحجج ال
الرابط )لكف( مف الروابط  ويعد   األخرى. الحّجةتساند نتيجة ىي نقيض النتيجة التي تساندىا 

 رّد اإلماـ الحسيف ولو أعدنا النظر في  ي،الِحَجاجالتي ُتستعمؿ لمتعارض )التعاند( 
( مّثؿ .. قتمناىم، وكّفناىم، وصمينا عمييم).: قوؿ معاويةعمى معاوية المذكور آنفًا نجد أّف 

 مّثؿ (لو قتمنا شيعتك ما كفناىم ول صمينا عمييم ول قبرناىم):حجة، وقوؿ اإلماـ 
نحو نتيجة مضمرة أراد منيا معاوية )تحذير اإلماـ مف  يتْ جّ ثانية. وحّجة معاوية وُ حّجة 

نحو  يتْ جّ وُ اإلماـ فقد حّجة  التعرض إلى حكمو أو نحو ذلؾ( يمكف أف نرمز ليا بػ)ف(. أما
وسيأتي بياف ذلؾ أكثر  -ف منافؽ(ليا )إّف ىذا الفعؿ ل يصدر إل عمضادة  مضمرةنتيجة 

والنتيجة ف(.  -ويمكف أف نرمز ليا بػ)ل -(2)في نياية المبحث الرابع مف ىذا الفصؿ
الثانية  الحّجة))المتكّمـ يقدـ ف( تصبح نتيجة الخطاب برمتو؛ ألّف  -المضادة )ل

. وقالت الدكتورة (3)الخطاب برمتو((توجو القوؿ أو  )*(األقوى، وباعتبارىا الحّجة ()باعتبارىا
                                                           

 .116)رسالة ماجستٌر( فً اإلمتاع والمؤانسة ألبً حٌان التوحٌدي: الِحَجاج؛ وٌنظر: 73: الِحَجاجاللغة و 1
 .119-118: هذه األطروحةٌنظر:  2
 .كذا، والصواب: بوصفها 
 .114 )رسالة ماجستٌر( :اع والمؤانسة ألبً حٌان التوحٌديفً اإلمت الِحَجاج؛ وٌنظر: 58:الِحَجاجاللغة و 3
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رابطًا حجاجيًا جعمت الدليؿ الوارد  )*(سامية الدريدي: )) "لكف" متى توسطت دليميف باعتبارىا
مكف مف توجيو تبعدىا أقوى مف الدليؿ الذي سبقيا فتكوف لالحؽ الغمبة المطمقة بحيث ي

القوؿ بمجممو فتكوف النتيجة التي يقصد إلييا ىذا الدليؿ الثاني ويخدميا ىي نتيجة القوؿ 
التي ترد قبمو،  الحّجةى مف بعد )لكف( أقو ترد التي  الحّجة. وىذا يعني أّف (1)برمتو((

  .فالستدراؾ بػ)لكف( يوجو دللة القوؿ كّمو إلى سمب مضموف ما قبمو
ية أّف الرابط الِحَجاجفحسب إذ أثبتت الدراسات )حّتى( ي عمى الِحَجاجولـ يقتصر التساند     

ويمكف معرفة ي، الِحَجاجي، وفي مواضع أخر لمتعاند الِحَجاج)بؿ( ُيستعمؿ في مواضَع لمتساند 
أبو بكر العزاوي في موضعيف مف الدكتور ذلؾ مف السياؽ التداولي الوارد فيو؛ ولذا وقؼ عنده 

، (2)يالِحَجاج ندية الدالة عمى التساالِحَجاج)حّتى( ( أحدىما بوصفة مرادفًا لػالِحَجاجكتابو )المغة و 
ومثاؿ استعماؿ ىذا الرابط لمتساند ، (3)يالِحَجاجواآلخر بوصفو مرادفًا لػ)لكف( الدالة عمى التعاند 

قوا ىؤلء المارقة اس اتّ يا النّ أيّ في التوحيد: )) ة اإلماـ الحسيف ما جاء في خطبي الِحَجاج
ىو اهلل ليس  بؿ الذين يشبيون اهلل بأنفسيم، يضاىئون قول الذين كفروا من أىل الكتاب

)بؿ( يربط بيف حجتيف ليما توجو حجاجي نمحظ في ىذه الخطبة أّف الرابط  .(4)((يءكمثمو ش
 الحّجةأقوى مف ( يءىو اهلل ليس كمثمو شالتي بعده وىي في الخطبة ) الحّجةواحد، تكوف 
قوا ىؤلء المارقة يشبيون اهلل بأنفسيم، يضاىئون قول الذين كفروا اس اتّ يا النّ أيّ التي قبمو )

ىنا أفاد فالرابط )بؿ( ، )ل تشبيوا اهلل بأنفسكم( ضمرةفي خدمة النتيجة الم( من أىل الكتاب
 .النتقاؿ مف غرٍض إلى غرٍض آخري بالِحَجاجالتساند 

ما جاء في المصادر التاريخية أّف الشمر ب فيمكف توضيحو يالِحَجاجاستعمالو لمتعاند ا أمّ     
: فقاؿ لو اإلماـ  ،: أبشر بالنار تردىا الساعةبف ذي الجوشف قاؿ لإلماـ الحسيف 

ي )بؿ( أقاـ عالقة حجاجية الِحَجاجإّف الرابط  .(5)((بل أبشر بربٍّ رحيٍم وشفيٍع مطاعٍ كذبت ))
 والنتيجةالشمر )تبشير اإلماـ بالنار(، حّجة  ف حجاجيتيف فرعيتيف: عالقة بيفمركبة مف عالقتي

، أي بيف النتيجةالمعاكس ليذه تجاه لاب(، وعالقة حجاجية ثانية تسير إّنؾ كافر)المضمرة 

                                                           
 . 347به:ٌفً الشعر العربً بنٌته وأسال الِحَجاج 1
 .64:الِحَجاجٌنظر: اللغة و 2
 .63-64ٌنظر: المصدر نفسه:  3
  .173تحف العقول عن آل الرسول:  4
 .444/ 3الكامل فً التارٌخ: 5
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( والنتيجة المضادة أبشر بربٍّ رحيٍم وشفيٍع مطاعٍ بعد )بؿ(، وىي ) أتتالقوية التي  الحّجة
ي )بؿ( يربط بيف الِحَجاجفالرابط  )) والنتيجتاف مضمرتاف .(أنا لسُت كافراً لمنتيجة السابقة )

التي بعد  الحّجةف( ستصبح نتيجة القوؿ برمتو؛ ألّف  -الحجج والنتائج، والنتيجة المضادة )ل
 .(1)((التي ترد قبميا الحّجة)بؿ( أقوى مف 

عمى روابط حجاجية تسيـ في ربط العالقات يعتمد المغوي  الِحَجاجنخمص مف ذلؾ إلى أّف     
 األقوى. الحّجةالتي تمي الرابط ىي  الحّجةو ، والنتيجة الحّجةالتي يمكف مالحظتيا بيف 

      

 ية الِحَجاجالعوامل  .2
قوـ بحصر وتقييد يو ، يربط بيف وحدتيف دلليتيف داخؿ القوؿ المغوي الواحدي الِحَجاجالعامؿ     

عبارة عف مورفيـ  يالِحَجاج، فالعامؿ داخؿ الخطابالواحد  مقوؿل ية التي تكوفالِحَجاجاإلمكانات 
ية في الِحَجاجد مف طاقتو از و  لمكالـ،ية الِحَجاجص اإلمكانات في تقميأسيـ الخطاب إذا دخؿ في 

، ووظيفتو تقتصر عمى شحف الكالـ ليؤدي وظيفة حجاجية تتالءـ نحو نتيجة حجاجية ما التوجو
لذا  ؛كالـالالمراد مف يساعد المتمقي في تحديد دللة في الوقت نفسو ، و مع مقاصد المحاجج

 دلليًا.ّدت العوامؿ موصاًل قضويًا حجاجيًا عُ 
، كاد، ما، تقريباً ربّ ، قصرالالنفي، أدوات ): في المغة العربية أدواتية الِحَجاجوتضـ العوامؿ     

إل النفي،  ايمن في كالـ اإلماـ الحسيف ، ولـ يرد منذ الظرفية، عمى األقؿ،...( ،، كثيراً قميالً 
 . والقصر

 

  يةالِحَجاجعاملية أدوات النفي:  

))توجيو عمى توجيو؛ لذلؾ بمجرد إدماج عامؿ النفي وىو  ،عمى إثبات فعمي النفي رّد فعؿ     
بؿ إّف عامؿ  ،في إدراؾ المفيوـ ()ذىني كدّ  بسرعة ول يجد المتقبؿ حرجًا أو تتحدد النتيجة )ف(

ي فإّف لو قيمة مضافة وىي الِحَجاجوظيفتو التوجييية في الخطاب  ()النفي كمفيوـ عالوة عمى
عبارة ديكرو: )إّنو ضروري لوصؼ البنية الدللية العميقة لمممفوظ الذي يبدو غير عمى حد  

                                                           
 .63-64: الِحَجاجاللغة و 1
  ًكذا، والصواب: ال ٌجد المتقبل حرجاً أو كّداً ذهنٌا 
  ًزٌادة على كذا، والصواب: بوصفه مفهوما. 
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ية يمكف إدراكيا بإدراؾ النتيجة التي يريد المحاجج الِحَجاجوعاممية أدوات النفي  ،(1) منفي( ((
 :في التوحيد اإلماـ الحسيف خطبة  ما جاء فيبذلؾ  ويمكف توضيح ،توجيو المتمقي إلييا

وىو المطيف الخبير. استخمص الوحدانية  األبصار،وىو يدرك  األبصار،تدركو  ل... ))
من أمره  يءٍ منازع لو في شل. بما ىو كائنٌ  والقدرة والعمم واإلرادةوالجبروت وأمضى المشيئة 

 لمثل لو يشاكمو.  لو ،ولو يشابي سميّ  لو ،ضد لو ينازعو لو، لو يعادلو ءكفو  لو، 
يقدر الواصفون كنو  لواألحداث، تنزل عميو  لو األحوال،تجري عميو  لواألمور، تتداولو 
تدركو  لو، عديل األشياءليس لو في  ألّنويخطر عمى القموب مبمغ جبروتو،  لو، عظمتو

 يءيوصف بش ل ونّ أل ؛ بالغيب أىل التفكير بتفكيرىم إل بالتحقيق إيقاناً  لو ،العمماء بألبابيا
توجيو الناس إلييا   فالنتيجة التي يريد اإلماـ  (2)((مدوىو الواحد الصّ ، من صفات المخموقين
األخرى عمى عاممية أدوات النفي بمخموقاتو. ومف أمثمة  سبحانو وتعالىىي نفي تشبيو اهلل 

يا ابن : )) إذ قاؿ ؛جوابًا عمى سؤاٍؿ لنافع ابف األزرؽ هلل ا  اإلماـ وصؼِ  يةالِحَجاج
 لو، درك بالحواس يُ  ل: ف بو نفسوفو بما عرّ وأعرّ  ،بما وصف بو نفسو األزرق أصف إليي

معروف باآليات ، ضيبعّ  لد ويوحّ  ،وبعيد غير منتقص، قريب غير ممتصق .قاس بالناسيُ 
توجيو ابف  ، فالنتيجة التي أراد اإلماـ (3)((ىو الكبير المتعال إلإلو  لموصوف بالعلمات 

    .بمخموقاتو ، أو تشبييو ابف األزرؽ عف قياس الخالؽ بالمخموؽاألزرؽ إلييا ىي نيي 
ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح الخصـ الواقعة أو المحتممة، كما في قولو تعالى: حّجة  ما يأتي النفي لتكذيبك     

الظَّاِلُمونَ 
أردت  ماوكذب الغاوون المارقون، )) لمعاوية: في قوؿ اإلماـ جاء كما  وأ؛ (4)

 .(5) ((خلفاً  لو حرباً 
  ية: الِحَجاجعاملية أدوات القصر  

، المغة يعني الحبس، وفي الصطالح ))تخصيص أمر بأمر بطريؽ مخصوصالقصر في     
 ، أي حبسو عميو وجعمو مالزمًا لو،(1)((وُيقاؿ أيضًا: إثبات الحكـ لممذكور، ونفيو عّما عداه

                                                           
 : االنترنتٌة، سلٌمة محفوظً، الموقع على الِحَجاجعاملٌة أدوات النفً  1

-./2595479www.akhbarak.net/..مصر  ب 
 .174-173تحف العقول عن آل الرسول:  2
 .137/ 7؛ وٌنظر: مختصر تارٌخ دمشق البن عساكر:184-183/  14تارٌخ مدٌنة دمشق:  3
 .41سورة األنعام: 4
 .4/58جمهرة رسائل العرب: و؛ 475/ 4؛ وٌنظر: االحتجاج:474/ 1اإلمامة والسٌاسة: 5

http://www.akhbarak.net/.../2595479-ب
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المتكمـ فيجعؿ عمؿ الخصـ الكالمي يسير في  ))التوكيد بالقصر ىو عمؿ لغوي/ كالمي يأتيوو
 ية التي يستند إلييا المحاججالِحَجاجالقصر مف أىـ العوامؿ وُيعّد  ،(2)التجاه الذي يرسمو لو((

  لتوجيو خطابو الوجية التي يريد.
 والقصر في المغة العربية عمى نوعيف:

قصر الشيء وحصره بصاحبو مف دوف وُيراد مف ىذا النوع يكوف بػ)النفي والستثناء(،  األول:
في وجية حجاجية واحدة؛ ليضيؼ لمكالـ قوة حجاجية تزيد  الِحَجاجيحصر فعالية فيو  ،(3)سواه

ويمكف توضيح ذلؾ بما جاء في خطبة اإلماـ  ،مف طاقتو في توجييو نحو النتيجة المضمرة
ذًل والحياة مع الظالمين إل ، ادةسعل أرى الموت إل  ينّ إف)) :()بذي ُحُسـ الحسيف 

بقولو ىذا قصر الموت عمى السعادة، وقصر الحياة مع الظالميف عمى  فاإلماـ  ،(5)(((4)اً مَ رَ بَ و 
، وزاد مف كالـية لمالِحَجاجي قّمص اإلمكانات الِحَجاجىذا األسموب عمى ، واإلماـ باعتماده ـِ رَ البَ 
بف يزيد وجيشو( نحو النتيجة المضمرة بأّنو لف يبايع ية في توجيو المتمقي )الحّر الِحَجاجة القو 

 يزيد البتة.
عندما دعاه لمبايعة يزيد ليكوف وريثًا/ خميفة لمعاوية:  لمعاوية ونجد ذلؾ أيضًا في قولو      

 -حصر  فاإلماـ  .(6)((وما بينك وبين الموت إل غمضة، فتقدم عمى عمل محفوظ... ))
ّف دنياؾ يا معاوية قد انقضت واحدة ىي أحجاجية ية في وجية الِحَجاجالفعالية  - ىذا قولو في
 ،؛ ليوجيو وجية حجاجية واحدة نحو النتيجة-عمى الغمضة لممبالغة  وقصرىا اإلماـ  –

ية، الِحَجاجاإلمكانات  اإلماـ الحسيف  قيد. وىكذا ادة الحقوؽ إلى أصحابيا الشرعييفوىي إع

                                                                                                                                                                      

هـ(، تحقٌق شعٌب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 911اإلتقان فً علوم القرآن، جالل الدٌن السٌوطً )ت1

فضل  الدكتور البالغة فنونها وأفنانها،؛ وٌنظر: 547م(: 4778هـ ـ 1449ناشرون، دمشق، الطبعة األولى )

البالغة والتطبٌق، الدكتور أحمد ؛ و358: م(1997هـ ـ 1417الفرقان، إربد، الطبعة الرابعة )حسن عباس، دار 

هـ ـ 1447مطلوب والدكتور كامل حسن البصٌر، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، بغداد، الطبعة الثانٌة )

 .169:م(1999
 .457 )أطروحة دكتوراه( قتٌبة:ً السٌاسً فً كتاب )اإلمامة والسٌاسة( البن الِحَجاجالخطاب  2
 .37ٌنظر: دالئل اإلعجاز: 3
  ً159المبحث الثانً من الفصل الثالث: موقع قرب الكوفة. ٌنظر الخرٌطة المثبتة ف. 
 .14/43مادة )برم( ، والملل. ٌنظر: لسان العرب:السأمالبرم:  4
د بن عبد رّبه األندلسً )تالعقد الفرٌد 5 مطبعة االستقامة،  محمد سعٌد العرٌان،هـ(، تحقٌق 348، أحمد بن ُمحمَّ

مناقب آل أبً و ؛418/ 14وٌنظر: تارٌخ مدٌنة دمشق:  ؛5/144(: م1953هـ ـ 1374) ثانٌةالطبعة ال، القاهرة

ًّ بن شهر آشوب المازندرانً )ت، طالب د بن عل ، مطبعة هـ(، 588أبو جعفر ُمَحمَّ ًّ تحقٌق ٌوسف البقاع

 . 381/ 44بحار األنوار: ؛ و 3/76: هـ(1447سلٌمانزادة، منشورات ذوي القربى، قـم، الطبعة الثانٌة )
 .1/479اإلمامة والسٌاسة :  6
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ليذه أراد أف يدفع معاوية؛ ليسّمـ  وقصرىا عمى ىذه الفرصة األخيرة ، وىذا يعني أّف اإلماـ 
 .الحّجة

: ؿ اإلماـ قو يمكف توضيح ذلؾ بو ، )إّنما(أنواع القصر فيو القصر بػمف  اآلخرأما النوع    

مة أُ صلح في خرجت لطمب اإل ماإنّ و ول ظالماً  ول مفسداً  ول بطراً  ي لم أخرج أشراً وأنّ ... ))
اإلماـ بقولو ىذا  .(1)((ريد أن آمر بالمعروف وأنيى عن المنكرأجدي صمى اهلل عميو وآلو 

عمى طمب اإلصالح في أّمة في خروجو مف المدينة المنورة ية الِحَجاجحصر وقّيد اإلمكانات 

 . )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(جّده رسوؿ اهلل 
ما ومن نكث فإن   :))...لمحّر بف يزيد قوؿ اإلماـ  األخرى عمى القصر بػ)إّنما(األمثمة ومف    
، في إشارة منو إلى الذيف نكثوا وعودىـ وعيودىـ مف الكوفييف بعد مبايعتو (2)((عمى نفسو ثُ ينكُ 
. إّف صفة النكث تقتصر عمى الناكثيف فحسب، وتختص بمف كاتبوه مف دوف  فقد أفاد ذلؾ

لـ تشمؿ الحّر  ىذه الخطبة  الحسيف سواىـ، فيي إذف إلى ذلؾ الوقت الذي خطب بو اإلماـ
أّف الواجب الشرعي ُيحتـّ عميو إرشاد القوـ وىدايتيـ إلى جادة  معو؛ فمذا رأى اإلماـ  فْ ومَ 

 ية بالناكثيف فحسب.الِحَجاجت اإلمكانات ، كما إّنيا قيدالصواب

ية تكوف فيو النتيجة أكثر ضمانًا مف الِحَجاجنخمص مف ذلؾ إلى أّف الكالـ المتضمف لمعوامؿ    
 الكالـ الخالي منيا.

 

  ية:الِحَجاجالساللم 

جمع تمؾ الحجج يمكف و مجموعة مف الحجج لموصوؿ إلى النتيجة، عمى يعتمد المحاجج      
، وقد بينا (3)ي(الِحَجاجية( أو )السمـ الِحَجاجبػ)الفئة يوف الِحَجاجمح عمييا واحدة اصطبمجموعة 

ية الِحَجاج. وعّرؼ الدكتور طو عبد الرحمف الساللـ (4)ذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ
بأّنيا ))عبارة عف مجموعة غير فارغة مف األقواؿ مزودة بعالقة ترتيبية وموفية بالشرطيف 

 :()لتالييفا

                                                           

 .44/349: األنوار بحار 1
جمهرة رسائل ؛ و44/384بحار األنوار: ؛ و479/ 3الكامل فً التارٌخ:؛ وٌنظر: 5/473تارٌخ الطبري: 2

 .4/47العرب: 
 .157 )أطروحة دكتوراه( :ً السٌاسً فً كتاب )اإلمامة والسٌاسة( البن قتٌبةالِحَجاجالخطاب ٌنظر:  3
 .35-33: هذه األطروحةٌنظر:  4
 .كذا، واألصوب اآلتٌٌن 
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كّؿ قوؿ يقع في مرتبة ما مف السمـ يمـز عنو ما يقع تحتو، بحيث تمـز عف القوؿ الموجود في  - أ
 الطرؼ األعمى جميع األقواؿ التي دونو.

  .(1)كّؿ قوؿ كاف في السمـ دلياًل عمى مدلوؿ معيف، كاف ما يعموه مرتبة دلياًل أقوى عميو(( - ب

 الحّجةالضعيفة إلى  الحّجةمف ابتداًء يعتمد عمى ترتيب الحجج عموديًا  يالِحَجاجالسّمـ ف     
مف كالـ اإلماـ الحسيف  ةمأثور  ، ويمكف توضيح ذلؾ بأمثمةفي فئة حجاجية واحدةفاألقوى القوية 
 ،يم احبس عنيم قطر الم  و عمى أىؿ الكوفة بعدما نكثوا بيعتو، واستكفوا لقتمو: ))ئدعاك

رة، مصبّ  قيف يسقييم كأساً ـط عمييم غلم ثعمييم سنين كسني يوسف، وسمّ السماء، وابعث 
أشياعي وليائي وأىل بيتي و إل قتمو قتمة بقتمة، وضربة بضربة، ينتقم لي وأل  ول يدع فييم أحداً 

ليك أنبنا، منانا عميك توكّ بونا وخذلونا، وأنت رب  ونا وكذّ يم غرّ ن  إمنيم، ف ليك المصير، وا    .(2)((وا 
 النتيجة )ف( النتقاـ منيـ    
 

 ضربووضربة ب قتمة بقتمة، [قتمو]إل  مصبرة، ول يدع فييـ أحداً  قيؼ يسقييـ كأساً ػط عمييـ غالـ ثسمّ : 3ح                        

                  

    ابعث عمييـ سنيف كسني يوسؼ: 2ح                 
 

 احبس عنيـ قطر السماء: 1ح                        

 
 رّتب حججو بتدّرج وتراتبية بحسب تفاوتيا في القوة لخدمة النتيجة نمحظ أّف اإلماـ    

الرابط جمع  ، فيذاوليفي )و( في ىذا الدعاء الداؿ عمى الجمع بيف قالِحَجاجالرابط ب المضمرة
)ف(. فجاءت تمؾ  (3( و )ح2( و )ح1: )حليايمكف أف نرمز  بيف مجموعة مف الحجج

( في إسناد النتيجة )ف(؛ ألّنيا 1( و )ح2( أقوى مف )ح3الثالثة )ح الحّجةالحجج متساندة، و 
بؿ ىي تمثؿ النتقاـ  ،ليست كحرمانيـ مف قطر السماء، وليست كحرمانيـ مف خيرات األرض

مية التي نشأت بيف األقواؿ فّسرت عمؿ الرابط إّف ىذه العالقة السمّ وفضاًل عف ذلؾ فالحقيقي. 
))حجاجيًا وذلؾ بترتيبو لمحجج ووصؿ بعضيا ببعض بؿ ي )الواو(، فػ)الواو( ُيستعمؿ الِحَجاج

 . (3)منيا األخرى((حّجة  وتقوي كؿّ 

                                                           
 .477اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً:  1
 .45/17بحار األنوار: 2
 .147)رسالة ماجستٌر( ألبً حٌان التوحٌدي:فً اإلمتاع والمؤانسة  الِحَجاج 3
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: في كربالء ما جاء في آخر خطبة لو ية الِحَجاجاألخرى عمى الساللـ مثمة األومف     
ثم ل يرضى لكم ، وسفك دماءكم ،م بينكمن لو قد قتمتموني لقد ألقى اهلل بأسكُ أأما واهلل ... ))

 .(1)((ليملكم العذاب األ  يضاعفَ حّتى 
 التحذير مف قتمو وسفؾ دمو )ف( المضمرة النتيجة         

 
 ليـلكـ العذاب األ يضاعؼَ حّتى ل يرضى لكـ : 3ح                                  

 
 سفؾ دماءكـي : 2ح                                  

 

 ـ بينكـبأسكُ يمقي : 1ح                                  
 
 

 (3( ثـ )ح2( و )ح1نمحظ أّف الحجج في ىذا التحذير متساندة متساوقة نحو النتيجة، )ح    
ي، الِحَجاجفي أعمى السّمـ  (؛ لوقوعيا1( و )ح2( أقوى مف )ح3)ح والمالحظ فييا أفّ  .)ف(

يف )التراخي(؛ الداؿ عمى الجمع بيف قضيتيف متباعدت بعد الرابط )ثـ( وفضاًل عف ذلؾ فقد جاءت

)صلى اهلل عليه وآله سبط النبي  تحذير مف قتؿال في ناسبًا مع مراد اإلماـ وىذا الرابط جاء م
    فإّف التباعد في النتقاـ يكوف مالئمًا لتباعد ما بيف الحوادث في الوقت. وسلّن(
العالقة السممية تُبنى مف المحاجج بناًء ذاتيًا، وىي مف  ومف المالحظ في ىذه األمثمة أفّ      

بواسطة العطؼ ))ومف القيـ  األمور النسبية التي تتدخؿ فييا طبيعة النتيجة المراد التوّصؿ إلييا
ية المتولدة عف العطؼ ىو محاولة مف المتكمـ في نقؿ مخاطبو مف صورة إلى أخرى، إذ لِحَجاجا

إّف مف دللت العطؼ ىو الشتراؾ في الحكـ، حيث ينزؿ المعطوؼ منزلة المعطوؼ عميو، 
واستعماؿ العطؼ في النّص دليؿ عمى القوة أيضًا، وبذلؾ يحقؽ المرسؿ ىدؼ اإلقناع 

  . (2)والتأثير((

                                                           
 .5/454تارٌخ الطبري : 1

ً للخطبة فً العصر األموي، خدٌجة محفوظً، )رسالة ماجستٌر(، الجمهورٌة الِحَجاجبنٌة الملفوظ  2

 .67(:4777شعبة اللغوٌات ) –الجزائرٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة ، كلٌة اآلداب واللغات ، قسم اللغة العربٌة 
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ُيعرؼ بػ ّما وىي تتولد ع تقابمية،وفضاًل عف العالقات السممية المتساندة ىناؾ عالقات سممية     
، ))فقد تكوف الحجج الواردة في الممفوظ ل تتجو إلسناد نفس (1)ي(الِحَجاج)مبدأ التعارض 

ّنما ُتساند كؿّ ()النتيجة  .(2)األخرى(( الحّجةنتيجة معارضة لمنتيجة التي تساندىا حّجة  ، وا 
: أبشر بالنار تردىا ومف األمثمة عمى ذلؾ قوؿ الشمر بف ذي الجوشف لإلماـ الحسيف    

 .(3)((مطاعٍ  وشفيعٍ  رحيمٍ  بربٍّ بل أبشر )): الساعة، فقاؿ لو اإلماـ 
 

 مطاعٍ  وشفيعٍ  رحيـٍ  أبشر برب  )ح(  )ف( ألّنؾ كافر                                                                          
 

 اإلمام الحسين                                               بل                                              الشمر                             
 

 ف(  أنا لسُت كافرًا -)ل                               )ح( أبشر بالنار تردىا الساعة                          
 

أنا ، والنتيجة المضمرة )التي قبميا الحّجةأقوى مف  التي تأتي بعد )بؿ( الحّجةودائمًا تكوف    
 .بينا ذلؾ آنفاً  كما تمثؿ نتيجة القوؿ برمتو( لسُت كافراً 

    

 ية:الِحَجاجآليات الساللم 

آليات كثيرة  ىنالؾبؿ  ،بعض الجمؿ وربطيا حجاجياً ية عمى إيراد الِحَجاجل تقتصر الساللـ     
 ل يمكف حصرىا يمكف لممحاجج أف يستند إلييا في ترتيب حججو، منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

عمى أّف  -في األغمب  -: وىو ))اسـ مشتؽ عمى وزف )أفعؿ( يدؿ صيغة أفعل التفضيل .1
 و يتضح ذلؾ بقوؿ اإلماـ  ،(4)شيئيف اشتركا في المعنى، وزاد أحدىما عمى اآلخر فيو((

، قاطعاً  ، وسيفاً شاملً  يم اهلل ذلً وأيم اهلل لتقتمني الفئة الباغية، وليمبسن  ... ))ألبي ىّرة: 
من قوم سبأ إذ ممكتيم امرأة منيم، فحكمت  أذؿَّ يكونوا حّتى يم عمييم من يذل   طن  وليسمّ 

 .(5) ((يمفي أمواليم ودمائِ 
 قاطعاً  ، وسيفاً شامالً  يـ اهلل ذلً يمبسنَّ النتيجة )ف(:          

 

                                                           
 .4/179:)الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب ، ٌات اللسانٌة والمنهجٌة البنٌوٌةالِحَجاجٌنظر:  1
 .كذا، والصواب: النتٌجة نفسها 
 .4/179نفسه:  بحثال 2

 .444/ 3الكامل فً التارٌخ: 3
 .395/ 3م( :1974الثالثة )النحو الوافً، عباس حسن، دار المعارف، مصر، الطبعة  4
 .44/368بحار األنوار:  5
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 مف قوـ سبأ  أذل  يكونوا  :1ح                           
 

   يـعمييـ مف يذلَّ  طفَّ ليسمّ  : 2ح                                     

 
المالحظ في قوؿ )حّتى( لكّف (؛ لوقوعيا بعد 1( أقوى مف )ح2)ف(. و)ح ( 2)ححّتى ( 1)ح

في التوجو نحو  الحّجةىذه يـ في الزيادة مف قوة ذا أّف أفعؿ التفضيؿ )أذّؿ( قد أساإلماـ ى
ة، والتسميـ ية في دفع المتمقي لإلذعاف لمحجّ الِحَجاجة و قـ ذلؾ في الزيادة مف الأسيمّما  ؛النتيجة
 ليا. 

 

 القياس الضمني: .2

اهلل وتعزي  ييا أخّية اتق: ))... السالم(ا عليه)ألختو زينب  ويمكف توضيحو بقوؿ اإلماـ     
بعزاء اهلل، واعممي أن  أىل األرض يموتون، و أن  أىل السماء ل يبقون و أن  كل  شيٍء ىالٌك 
إل وجو اهلل الذي خمق األرض بقدرتو ويبعث الخمق، فيعودون وىو فرٌد وحده. أبي خير مّني، 

ولكل  مسمٍم برسول اهلل أسوٌة... يا أخّية إّني أقسم وأمي خير مّني، وأخي خير مّني، ولي وليم 
عميك فأبري قسمي ل تشقي عمّي جيبًا، ول تخمشي عمّي وجيًا، ول تدعي عمّي بالويل والثبور 

 .(1)((إذا أنا ىمكت
 

 ىمكت إفل تشقي عمّي جيبًا، ول تخمشي عمّي وجيًا، ول تدعي عمّي بالويؿ والثبور  (النتيجة )ف  

 

 كّؿ شيء ىالؾ إل وجو اهلل( 5)ح                  
          

   أىؿ السماء ل يبقوف( 4)ح                  
 

 أىؿ األرض يموتوف ( 3)ح                        
 

 رسوؿ اهلل ىمؾ( 2)ح                         
 

 مّني، وأخي خير مّني وكميـ ىمؾأبي خير مّني، وأمي خير ( 1)ح                         

                                                           

هـ(، شرح وتحقٌق 356أبو الفرج األصفهانً )ت ،؛ وٌنظر: مقاتل الطالبٌٌن441-5/447تارٌخ الطبري: 1

؛ و الكامل فً  114-113: هـ(1443، النجف، الطبعة األولى )السٌد أحمد صقر، منشورات المكتبة الحٌدرٌة

 .11/531:والبداٌة والنهاٌة؛ 416/ 3التارٌخ :
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 .إذف أنا ىالؾ  أنا مخموؽ  ىالؾ إل وجو اهلل   شيءٍ  القياس الضمني في ىذا الكالـ: كؿ  
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 : ياحِلَجاج هأسلوب: ثالثاملبحث ال 

  واألدلوبية األدلوب: 
 :األدلوب 

 ،فّف القوؿ وُيقصد بومعاٍف عّدة ييمنا منيا األسموب في الكالـ، العربية لألسموب في المغة     
 أّف األسموب ويرى ابف خمدوف ،(1)((القوؿ أي أفانيف منو يقاؿ: أخذ فالف في أساليب مف))

فيو. وال يرجع إلى الكالـ باعتبار إفادتو  يفرغ، أو القالب الذي نسج فيو التراكيبي))المنواؿ الذي 
كماؿ المعنى مف خواص التراكيب أصؿ المعنى الذي ىو وظيفة اإلعراب، وال باعتبار إفادتو 

و العرب فيو الذي ىو وظيفة ف، وال باعتبار الوزف كما استعمموالبياالذي ىو وظيفة البالغة 
ّنما ت العروض... صورة ذىنية لمتراكيب المنتظمة كمية باعتبار انطباقيا عمى تركيب رجع إلى وا 

فإّف لكّؿ فّف مف الكالـ خاص. وتمؾ الصورة ينتزعيا الذىف مف أعياف التراكيب وأشخاصيا... 
ػ كما مفيوـ األسموب عند شارؿ بالي و  ،(2)عمى أنحاء مختمفة((فيو وتوجد  بوأساليب تختص 

))مجموعة مف عناصر المغة المؤثرة عاطفيًا عمى المستمع أو  يعني: ػ صالح فضؿ وصفو
القارئ، وميمة عمـ األسموب لديو ىي البحث عف القيمة التأثيرية لعناصر المغة المنظمة، 

المغوية المعبرة، فالمغة والفاعمية المتبادلة بيف العناصر التعبيرية التي تتالقى لتشّكؿ نظاـ الوسائؿ 
ؼ األسموب ويعرّ  .(3)وعة مف الوسائؿ التعبيرية المعاصرة لمفكر((ىي مجم ()بالنسبة لو

 .(4)((يبأّنو مجموع الطاقات اإليحائية في الخطاب األدببالدراسات الحديثة ))
 

  ية:األدلوب
قاؿ سعيد العوادي واصفًا البالغة الغربية: ))انحصرت البالغة في األسموب فارتبطت بو     

ـّ تحولت مف كونيا معرفة فمسفية تعتمد   واإلقناع إلى معرفة أدبية  الِحَجاجباسـ األسموبية، ث
 

                                                           
 .1/584لسان العرب: مادة )سلب(:  1
بٌروت، ، دار مكتبة الهالل، حجر عاصً، تحقٌق نبن خلدوعبد الرحمن  العالمة ابن خلدون، مقدمة 2

 .465-464م(:1:99)
 ٌهكذا. واألصوب: بالنسبة إل. 
 . 8:م(:9::1صالح فضل، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى ) علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، 3
 .6::، لٌبٌا، الطبعة الثالثة األسلوبٌة واألسلوب، د. عبد السالم المسّدي، الدار العربٌة للكتاب 4
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أوؿ مف غرس بذور  )فرديناند دي سوسير(وُيعد  ،(1)بالسمطة التي فرضيا األسموب الشعري((
ـّ أثمرت عمى يد  ت الدراسات صبّ ، و عممًا قائمًا بذاتو، ثـ صارت تمميذه )شارؿ بالي(األسموبية، ث

))بأّنيا األسموبية الجوانب اإلمتاعية والجمالية ، وعّرؼ جاكبسوف جّؿ اىتماميا عمى األسموبية 
اًل، وعف سائر أصناؼ الفنوف ي عف بقية مستويات الخطاب أو بحٌث عّما يتميز بو الكالـ الفنّ 

 .(2)اإلنسانية ثانيًا((
، يةالِحَجاجأىدافيا و فصؿ بيف البنى األسموبية الأّف مف غير الممكف  يرى بيرلماف وتيتيكاهو     

: ))ال يمكف دراسة البنى األسموبية منفصمة عف ػ  قًا عمى ما ذىبا إليومعمّ ػ  قاؿ عبد اهلل صولةو 
يقاع ،فحّتى ما ينشأ في الخطاب مف تناغـية الِحَجاجأىدافيا  وغير ذلؾ مف الظواىر الشكمّية  ،وا 

وحماس لدى  ...المحضة يمكف أف يكوف لو تأثير حجاجي مف خالؿ ما يتوّلد عنو مف إعجاب 
  .(3)جميور السامعيف((

عمى وبعد ىذه الفكرة الموجزة عف األسموب واألسموبية سينصّب جّؿ اىتمامنا في ىذا المبحث    
  ومنها:، ، وأىـ المعطيات النظمية التي اتكأ عمييا يالِحَجاج اإلماـ الحسيف  أسموب

 

 أدلوب التوكيد: .1

، والغرض منو ))إزالة ما عمؽ في (4) ُيقصد بالتوكيد ))تثبيت الشيء في النفس، وتقوية أمره((    
وبما أّف المادة التي يتعامؿ بيا  ،(5)نفس المخاطب ِمْف شكوؾ ... وما خالجو ِمْف شبيات((

المرسؿ مع المتمقي ىي المغة؛ لذا ينبغي أف ييتـ المحاجج بخطابو؛ ألّف الخطاب ليس مجرد 
مف وجود ضابط معنوي وأسموبي لمعالقة  بؿ البدّ  ،مفردات متناثرة يفيميا المحاجج والمتمقي

حواؿ المتمقي مف ناحية تمقيو لمخبر، التواصمية التي تربط بينيما، كما ينبغي أف ييتـ المحاجج بأ
نكاره ي الخاص بو، ويمكف الِحَجاجأسموبو  مبدعجات اإلنكار؛ ألّف لكؿِّ لو، ودر  وتردده فيو، وا 

                                                           
 .11م(: 3117هـ ـ 1538(، )11(، مج)34البالغة واألسلوبٌة، سعٌد العوادي، مجلة جذور التراث، جّدة، ج) 1
 .48األسلوبٌة واألسلوب:  2
بحث ، : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه الِحَجاجأطره ومنطلقاته وتقنٌاته من خالل )مصنف فً  الِحَجاج 3

 .418:)أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(ضمن كتاب 
في النحو العربي نقد وتوجيو، د. ميدي المخزومي، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية  4
 .363ـ( :3116)
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا. 5
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اإلفادة في ىذا الموضوع مّما ذكره عبد القاىر الجرجاني مّما دار بيف الفيمسوؼ الكندي وأبي 
المتفمسؼ إلى أبي العباس  ركب الكنديّ  :و قاؿعف ابف األنباري أنّ  يَ وِ رُ )) إذ قاؿ: ؛(1)العباس
 ؟في أي موضع وجدت ذلؾ :فقاؿ لو أبو العباس! ي ألجد في كالـ العرب حشواً إنّ  :وقاؿ لو

إف عبد اهلل ) :ثـ يقولوف (،عبد اهلل قائـ إفّ ) :ثـ يقولوف (،عبد اهلل قائـ) :أجد العرب يقولوف :فقاؿ
، بؿ المعاني مختمفة الختالؼ األلفاظ :فقاؿ أبو العباس .رة والمعنى واحدظ متكرِّ فاأللفا (،لقائـ

 ،جواب عف سؤاؿ سائؿ (عبد اهلل قائـٌ  إفّ ) :وقوليـ ،إخبار عف قيامو (عبد اهلل قائـ) :فقوليـ
 .(2)((رت األلفاظ لتكرر المعانيجواب عف إنكار منكر قيامو فقد تكرّ  (،عبد اهلل لقائـ إفّ ) :وقوليـ

، والجممة التي بالخبر االبتدائيىػ( الجممة الخبرية الخالية مف المؤّكدات 737وسّمى السكاكي )ت
بالخبر ، والجممة التي تحتوي عمى أكثر مف مؤّكد واحد بالخبر الطمبيتحتوي عمى مؤّكد واحد 

ْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها َواْضِرْب َلُهْم َمَثاًل أَ ، واستدّؿ السكاكي عمى ذلؾ بقولو تعالى: (3)اإلنكاري
بُوُهَما فَ َعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فَ َقاُلوا ِإنَّا ِإلَْيُكْم ُمْرَسُلوَن)13اْلُمْرَسُلوَن) ( قَالُوا 14(ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم اثْ نَ ْيِن َفَكذَّ

(قَاُلوا رَب َُّنا يَ ْعَلُم ِإنَّا ِإلَْيُكْم 15ِإْن َأنْ ُتْم ِإالَّ َتْكِذبُوَن)َما َأنْ ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْ لَُنا َوَما َأنَزَل الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء 
َلُمْرَسُلونَ 

. ففي حالة التكذيب استعمؿ سبحانو وتعالى مؤّكدًا واحدًا وىو )إّف(، وفي حالة (4)
 اإلنكار استعمؿ مؤكديف )إّف + الالـ(. 

ذا ُأضيؼ  ّف الجممة إذا كانت خالية مفأُيفيـ مف ذلؾ       المؤّكدات يراد منيا اإلخبار فقط، وا 
ذا  ثبات ما يأتي بعدىا، ودفع الشّؾ والظّف والتكذيب ؛ وا  إلييا مؤكد واحد يراد منيا اإلخبار، وا 

ثبات ما يأتي بعدىا، ودفع اإلنكار.   ُأضيؼ إلييا أكثر مف مؤّكد يراد منيا اإلخبار، وا 

، فقد جاء في خطبة لو خطب اإلماـ الحسيف ويتضح لنا ذلؾ أكثر بذكر أمثمة مف      
  :عار ش  ال ،يا أىل الكوفة أنتم األحبة الكرماء))بجيش العراؽ في صفيف بعد فتنة التحكيـ

                                                           
هـ(، ٌنظر: فهرست موضوعات :31ثعلب )تذهب محقق كتاب دالئل اإلعجاز محمود محمد شاكر إلى أّنه  1

في النحو  هـ(. ٌنظر:396؛ فً حٌن ذهب الدكتور مهدي المخزومً إلى أّنه المبرد )ت788دالئل اإلعجاز:
والصواب ما ذهب إلٌه محمود محمد شاكر؛ ألّن ابن األنباري من تالمٌذ ثعلب، وكان  .366: العربي نقد وتوجيو

  ٌذكر اسمه صراحة.  -مثالً  –ذا نقل عن غٌره كالمبرد ٌكنٌه دائماً بأبً العباس، وإ
 .416دالئل اإلعجاز: 2
هـ(، دراسة وتحقٌق أكرم عثمان ٌوسف، مطبعة دار الرسالة، بغداد، 737السكاكً )تٌنظر: مفتاح العلوم،  3

 .465-464م(:1:93هـ ـ1513الطبعة األولى )

 .17-14:سورة ٌس  4
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سيال ما توع   رَ ثِ وا في إحياء ما دُ د  ، جِ (1)ارثَ دون الد   أال ، لفة ما ذاع منكمر عميكم، وأُ بينكم، وا 
ليا  يا، واستعد  اة، فمن أخذ ليا أىبتَ متحس   رعٌ يا فظيع، وىى جُ ىا ذريع، وطعمُ الحرب شر   إن  
وان فرصتيا واستبصار حموليا، فذاك صاحبيا. ومن عاجميا قبل أَ  يا عندمومَ م كُ لَ يا، ولم يأْ تَ دّ عُ 

كم مَ عَ دْ ل اهلل بعونو أن يَ و. نسأَ نفسَ  ييمكَ أن قومو، و   ينفعَ ال  ن أَ مِ سعيو فييا، فذاك قَ 
 . (2)((لفتوبأُ 

 إلى أف يذكر ىذه الخطبة إّف جيش اإلماـ عمّي  السبب الذي دفع اإلماـ الحسيف     
في صفيف انقسـ قسميف بعد فتنة التحكيـ، فمنيـ مف َقِبَؿ بالتحكيـ، ومنيـ مف رأى بو مكيدة 
ف رفض الخوارج  دبرىا معاوية وصاحبو عمرو بف العاص فأرادوا أف يحمموا عمى األموييف وا 

 ذلؾ.

بأداة  ...(ىا ذريعالحرب شر  صّدر الجممة ) نا النظر في ىذه الخطبة نجد اإلماـ معلو أن    
أّف داللتيا ستقتصر  نادلوجولو حذفنا ىاتيف األداتيف مف الخطبة  ،التوكيد )إّف( مسبوقة بػ)أال(

خبار  عمى اإلخبار ووصؼ الحرب، واإلماـ الحسيف  في ذلؾ المقاـ لـ يرد وصؼ الحرب، وا 
خر أىـ مف بؿ أراد أف يحقؽ بيذه الخطبة دالالت أُ  ،الجيش المنقسـ عمى نفسو عنيا فحسب

في التعامؿ  الوصؼ واإلخبار، وأىميا دفع الشّؾ والظّف عف سياسة أبيو عمي بف أبي طالب 
تفيد توكيد الخبر، ودفع الشّؾ والظّف  مع األموييف؛ ولذا أكد الخبر بػ)إّف(؛ ألّف ىذه األداة

والتكذيب، وتثبيت ما يأتي بعدىا مف كالـ؛ وفضاًل عف ذلؾ أفادت ىذه األداة في ىذا المقاـ 
إلى إلقائيا، فقد أثبتت الدراسات القرآنية أّف )إّف(  التعميؿ، أي بياف السبب الذي دفع اإلماـ 
، وقاؿ الزركشي: ))واعمـ أّف كّؿ جممة (3)ميؿ ما سبقياإذا كاف اسميا ظاىرًا، وخبرىا اسمًا تفيد تع

أف تقوـ فييا مقاـ )إّف( مفيدة  صدرت بإّف مفيدة لمتعميؿ، وجواب السؤاؿ مقدر، فإّف الفاء يصحّ 
                                                           

َثار  : الشَِّعار من الثٌابو .للُمْخَتصِّ بك العالم بِدْخلَِة أْمِركَ  ٌُضربمثٌل  1 لِى الَجَسد، والدِّ ٌَ  ٌُْلَبُس فً فوقه ما  : ما 

، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم النٌسابوري المٌدانً، تحقٌق محمد محًٌ مجمع األمثالٌنظر: 

أبو الفٌض ، جواهر القاموس وتاج العروس من؛ 511/ 3:(1:66) د، السنة المحمدٌة، )د.م(الدٌن عبد الحمٌ

بٌدي ، تحقٌق مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكوٌت، الكوٌت محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسٌنً الزَّ

 . :19/ 13:م(1:84هـ ـ 1484)
د هارون، دار الجٌل، 313المنقري )ت مزاحموقعة صفٌن، نصر بن  2 هـ(، تحقٌق وشرح عبد السالم ُمحمَّ

 .164/ 1؛ وٌنظر: جمهرة خطب العرب: 116-115م(: 1::1هـ ـ 1511بٌروت )
ٌنظر: دراسة وظٌفٌة ألسلوب التوكٌد فً القرآن الكرٌم، عائشة عبٌزة، )أطروحة دكتوراه(، الجمهورٌة  3

 .364(::311اتنة، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، قسم اللغة العربٌة وآدابها )الجزائرٌة، جامعة الحاج خضر بب
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، وىذه الجممة يصح أف تقوـ الفاء مقاميا، ومّما زاد مف قوة توكيدىا سبقيا باألداة (1)لمتعميؿ((
مى ما سُيمقى عميو، فضاًل عّما تنبيو الجيش ع مف اعتماد ىذا األسموب )أال(، وغاية اإلماـ 

، وىذا التحقيؽ يزيد (2)فائدة داللية أخرى ىي التحقيؽ، أي تحقيؽ الجممة بعدىامف األداة ليذه 
 .مف جية أخرى ، والتنبيو فعؿ كالـٍ إنجازيمف قوة التوكيد

أف يؤكد الخبر، ويثبتو في ذىف المتمقي،  باعتماد أسموب التوكيد وىكذا استطاع اإلماـ     
 .   ويدفع الشّؾ والظف والتكذيب الذي كاف يراود الجيش في سياسة أبيو عمّي بف أبي طالب 

مّما تقّدـ أّف )إّف( مثمت المحور الذي دارت حولو ىذه الخطبة، وبوساطتيا استطاع يتضح     
توجيو ذىف المتمقي إلى الوجية التي رسميا لو، وىذا يعني أّف التوكيد يمثؿ أسموبًا  اإلماـ 

حجاجيًا يستند إليو المحاجج؛ ليجعؿ المتمقي يسير في االتجاه الذي يرسمو لو. فمو حذفنا التوكيد 
 إخبارية خالية مف أي طاقة حجاجية.  ،وعظية ،تحولت إلى خطبة وصفيةلمف ىذه الخطبة 

يستعمؿ أكثر مف مؤّكد؛ ليجعؿ المتمقي يسّمـ لو بما  نجد اإلماـ فا في مقاـ اإلنكار أمّ      
بيف أبي عبد اهلل الحسيف  في المشادة الكالمية جاءأمثمة ذلؾ ما ، ومف و عميو مف حججعرضي

 صلى اهلل عليه وآله وسلّن(وعمر بف الخطاب عندما صعد عمر منبر رسوؿ اهلل  في صباه( 
عن ... انزل و: ))ذلؾ وقاؿ ل وقاؿ: أنا أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ، فأنكر عميو الحسيف 

، فقال لو عمر: فمنبر أبيك لعمري يا ُحسين ال منبر أبي، من منبر أبي رسول اهلل ال منبر أبيك
فمعمري  إن أطع أبي فيما أمرني :عّممك ىذا أبوك عمّي بن أبي طالب؟ فقال لو الحسين 

ئيل من ا، نزل بيا جبر وأنا ميتٍد بو، ولو في رقاب الناس البيعة عمى عيد رسول اهلل ليادٍ إنو 
 .(3) ((ال ينكرىا إال جاحد بالكتابعند اهلل تعالى 

ىذا عمى القسـ )لعمري( + )إّف( +  جوابو لعمر بف الخطاب في اعتمد الحسيف      
)الالـ(. والقسـ أسموب إنشائي يؤتى بو لمتوكيد، و)إّف( أداة توكيد، ودخوليا عمى الجممة يفيد 
تكرار الجممة مرتيف، و)الالـ( في )لياٍد(، ودخوليا مع )إّف( عمى الجممة الخبرية تصير معيما 

                                                           
 .518-3/517البرهان فً علوم القرآن: 1
 .3/517ٌنظر: المصدر نفسه: 2
 .381/ 3االحتجاج: 3
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جممة االسمية مع ىذه األدوات يكوف بمثابة ، ودخوؿ القسـ عمى ال(1)الجممة الخبرية ثالث جمؿ
(، ال ينكرىا إال جاحد بالكتاب، ثـ أردؼ ىذه التوكيدات بالقصر )(2)تكرار الجممة أربع مرات

، والغاية مف ىذا القصر قصر صفة (3) والقصر تأكيد لمحكـ عمى تأكيد فيو )توكيد مضاعؼ(
ع مف القصر يكسب الجممة )) بعدًا الجحد عمى الجاحد نفسو، ويرى انسكومبر أّف ىذا النو 
. وقاؿ عبد اهلل صولة: ))إّف التوكيد (4)حجاجيًا أعمؽ وأنجع في التوجيو نحو النتيجة الضمنية((

بإّف وبأّف مع الـ التوكيد، وبالقسـ، والقصر، لو إلى جانب المفيوـ الداللي والالقولي ... دور 
مقصود بالمقوؿ موضوع الكالـ، وبالقوؿ مدى حجاجي يتمثؿ في توجيو المقوؿ والقوؿ معًا، وال

حضور الذات القائمة في كالميا. إّف كّؿ وسائؿ التوكيد التي دخمت عمى القضايا محؿ النزاع 
. فعندما قاؿ اإلماـ الحسيف (5)بيف القرآف وخصومو تفيد معنى )حققت كذا(، و)الحّؽ كذا( ((

(( :نا ميتٍد بو، ولو في رقاب الناس البيعة إن أطع أبي فيما أمرني فمعمري إنو لياٍد وأ
. (6)((عمى عيد رسول اهلل ، نزل بيا جبرائيل من عند اهلل تعالى ال ينكرىا إال جاحد بالكتاب

يا ُحسين من أنكر حّق أراد أف يقوؿ: الحّؽ كذا، مّما دفع ذلؾ عمر بف الخطاب إلى أف يقوؿ: ))
 . (7) ((روا أباك ألطعنارنا ولو أم  أبيك فعميو لعنة اهلل، أم رنا الناس فتأم  

ن  رّد فيو عمى اتيامات معاوية لو: ))...  وجاء في كتاٍب لإلماـ الحسيف       أن  ألرجوي وا 
 .(8) ...(( عممك نفسك، وال تمحق إالّ إالّ  ال تضر  

عمى معاوية، وقصر المحؽ عمى عممو.  في ىذا القوؿ َقَصَر الضرر اإلماـ الحسيف     
 وأنجع في توجيو المتمقي  ،عد حجاجي أعمؽوالقصر ػ كما أشرنا آنفًا ػ توكيد مضاعؼ لو بُ 

ي ُيستعمؿ في حاؿ إنكار المتمقي لمخبر، ويكوف ذا الِحَجاجإلى النتيجة المضمرة. وىذا األسموب 
 .(9)قيمة حجاجية عالية
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يستند إلييا المحاجج؛ ليصؿ إلى نتيجة غير مصّرح بيا  حّجةوىذا يعني أّف التوكيد بالقصر    
أّف اإلماـ  فضي إلىمف المتمقي أف يسّمـ ليا. وىذا ي توطاتُفيـ مف سياؽ القوؿ يريد المحاجج بوس

النتيجة، وىي ػ كما يتضح مف  ف يدفع معاوية إلى أف ُيسّمـ بيذهأراد مف قولو ىذا أ الحسيف 

)عليهن ، والمواليف ألىؿ بيتو )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(سياؽ الكتاب ػ: إّنؾ بقتمؾ لصحابة رسوؿ اهلل 
واّدعائؾ أّف زياد بف أبيو ابف معاوية، وتوريثؾ أمر األمة لصبي يشرب الخمر ويمعب  السالم(،

، وبيذا (1) عممؾ نفسؾ، وال تمحؽ إالّ إالّ  بالكالب، وتيديدؾ إياي بالمكيدة سوؼ ال تضرّ 
 .، وألجمو بالحجةالباب بوجو معاوية ي أغمؽ اإلماـ الِحَجاجاألسموب 

مف أنواع القصر فيو القصر بػ)إّنما(، وىذا النوع يشبو سابقو بوصفيما يفيداف  اآلخرأما النوع    
عد حجاجي، كما قصر الشيء عمى صاحبو، كما إّنيما يفيداف التوكيد المضاعؼ، وكالىما لو بُ 

سبيميما سبيؿ المفظيف إّف النتيجة فييما تكوف مضمرة لكّف ىذا ال يعني أّنيما مترادفاف فػ))
 وبيف أف يكوف الشيءُ  ،بيف أف يكوف في الشيء معنى الشيء وفرؽٌ  .واحد يوضعاف لمعنى

يا ال أال ترى أنّ  (ماإنّ )يصمح فيو  (إال)و (ما)كالـ يصمح فيو  ليس كؿ   ...عمى اإلطالؽ لمشيءَ 
 (ما أحد إال وىو يقوؿ ذاؾ) :وال في نحو قولنا ،وما من إله إال اهلل :تصمح في مثؿ قولو تعالى

 :فإف قمتَ  .قمت ما ال يكوف لو معنى (،ما أحد وىو يقوؿ ذاؾإنّ )و (،اهلل ما مف إلوٍ إنّ ) :إذ لو قمت
 ... ،ال يقع إال في النفي وما يجري مجرى النفي مف النيي واالستفياـ (أحداً ) سبب ذلؾ أفّ  إفّ 

لكاف ينبغي أف يكوف  اءً يما لو كانا سو ألنّ  ،]كذا[بأف ليسا سواء و اعتراؼٌ نّ فإ ،قيؿ ففي ىذا كفايةٌ 
 ، كذلؾال تصمح فيما ذكرنا (ماإنّ )وكما وجدت  (إال)و (ما)ما يكوف في  مف النفي مثؿُ  (ماإنّ )في 
ما إنّ : )وذلؾ في مثؿ قولؾ (ماإنّ )ال تصمح في ضرب مف الكالـ قد صمحت فيو  (إال)و (ما)تجد 

 .(2)((لـ يكف شيئاً  (ما ىو إال درىـ ال دينار) :لو قمت (،ينارٌ دال  ىو درىـٌ 

 

 
 :ومف الفوارؽ بيف النوعيف أيضاً 
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 .(1)إّف القصر بػ)إّنما( يفيد إثبات ما بعدىا، ونفي ما سواه .1

( ُيستعمؿ في حاؿ كاف المحاجج والمتمقي ماإنّ بػ) الِحَجاجف ،ختمؼفييما م الِحَجاجأسموب  .3
المتمقي إليو، وتأكيده في نفسو يعرفاف الخبر، والمحاجج يقصر الخبر بػ)إّنما( لغرض تنبيو 

 .(2)في أثناء المحاورة

سموب القصر بػ)النفي ألية الِحَجاجسموب القصر بػ)إّنما( أقؿ مف القيمة ية ألالِحَجاجالقيمة  .4
 واالستثناء(.

بالبيضة قرب  ومف أمثمة أسموب القصر بػ)إّنما( ما جاء في خطبة اإلماـ الحسيف     
 ثُ ما ينكُ ومن نكث فإن   وعظ الحّر بف يزيد الرياحي وجيشو، وىدايتيـ:))...العذيب التي أراد فييا 

 .، في إشارة منو إلى الذيف نكثوا وعودىـ وعيودىـ مف الكوفييف بعد مبايعتو (3)((عمى نفسو
، والمتمقي الحّر بف يزيد الرياحي وجيشو، فالمحاجج في ىذه الخطبة اإلماـ الحسيف     

و إلى المجيء إلى الكوفة، بداللة قوؿ الحر لإلماـ يكاتب اإلماـ، ولـ يدع ف يزيد لـوالحّر ب
((: ّأخرج  ،عانمْ يا عقبة بن سِ  :فقال الحسين ؟تذكر يب التتُ ا واهلل ما ندرى ما ىذه الكُ إن

اإلماـ يكاتبوا ، كما إّف الغالبية العظمى مف جيش الحّر لـ (4)((ي  الخرجين المذين فييما كتبيم إل
 . الحسيف 

، والشاؾ يحتاج إلى أسموٍب ّف المتمقي لـ يكف جاحدًا بؿ كاف شاكاً أنستشؼ مف ذلؾ     
ي الذي ُيخاطب بو المنكر؛ وليذا السبب اعتمد الِحَجاجحجاجي أقؿ قيمة حجاجية مف األسموب 

ي ُيراد منو ػ كما ذكر الِحَجاجفي ىذا المقاـ، وىذا األسموب  القصر بػ)إّنما(أسموب  اإلماـ 
ية ألسموب القصر في المغة العربية( ػ تنبيو المتمقي )الحّر الِحَجاجمحمود طمحة في بحثو )القيمة 

، وىذا الخبر يعرفو المتمقي )الحّر (5)وجيشو( إلى الخبر؛ ليؤكده في أنفسيـ في أثناء المحاورة

ِإنَّ الَِّذيَن يُ َبايُِعوَنَك ِإنََّما : عليه وآله وسلّن()صلى اهللقولو تعالى ػ مخاطبًا الرسوؿ وجيشو( إذ ورد في 
اَهَد َعَلْيُه اللََّه يُ َبايُِعوَن اللََّه يَُد اللَِّه فَ ْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإنََّما يَ ْنُكُث َعَلى نَ ْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما عَ 
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َفَسيُ ْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما
السمطة بوصفيا صادرة  حّجة. وىذه اآلية تمثؿ ػ بحسب مفيوـ بيرلماف ػ (1)

إلى دفع المتمقي إلى أف ُيسمـّ  الحّجةمف ىذه  ال ينكرىا مسمـ؛ ليصؿ اإلماـ  مف اهلل 
وُيذعف ليا، وفضاًل عف ذلؾ فإّف القصر بػ)إّنما( أفاد إّف صفة النكث تقتصر عمى الناكثيف 

 فحسب، وتختص بمف كاتبوه مف دوف سواىـ.

رد في اآلية الكريمة الوا َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيُ ْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما:أّما قولو تعالى    
ويبدو أّف ىذا الجزء مف  ،نفسيا سيشمؿ كّؿ مف يفي بعيده، ويقؼ بصّؼ اإلماـ لمحاربة أعدائو

المضمرة التي أراد  الحّجةأف يمفت انتباه القوـ إليو بوصفو يمثؿ  اآلية ىو الذي أراد اإلماـ 
 مف القـو أف يسمموا بيا. اإلماـ 

أسموب التوكيد بالقسـ،  في رّد حجج خصومو التي اعتمدىا اإلماـ  الِحَجاجومف أساليب     
د لمفعؿ. ومف أمثمتو قولو  ّّ وال ، اء الذليلإعطَ  يم بيديعطيأُ ال واهلل ال : ))والمصدر المؤّؾ

أوال تنزل عمى قيس بف األشعث عندما قاؿ لو: ))الذي رّد فيو عمى قوؿ  (2)((العبيد إقرارَ  أقرّ 
 .؟((كعمّ  يحكم بن

التوكيد   القسـ ػ كما بينا آنفًا ػ أقوى أنواع التوكيد، وفضاًل عف ذلؾ زاد عميو اإلماـ    
بالمصدر )إعطاء( الذي أفاد توكيد الفعؿ )أعطى(، والمصدر )إقرار( الذي أفاد توكيد الفعؿ 

(، واإلماـ لـ ينِؼ اإلعطاء عموماً  بؿ قصره عمى إعطاء الذليؿ، كما إّنو لـ ينِؼ اإلقرار  ،)أقر 
 بؿ قصره عمى إقرار العبيد لغير اهلل. ،عموماً 

 

 
 

 التكرار:  أدلوب  .2
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وىو نوع مػف ، (1)بعد أخرى(())التكرار عبارة عف اإلتياف بشيء مّرة قاؿ الشريؼ الجرجاني:      
التكريػػر إذ قػػاؿ: )) ؛إلػػى ذلػػؾ ىػػػ(4:6)ت لألمػػر الميػػـ، وقػػد أشػػار ابػػف فػػارس ويسػػتعمؿالتوكيػػد، 
رادة اإلبالغ بحسب العناية باألمر((و  ،واإلعادة وه ييف؛ فقد عػدّ الِحَجاجوحظي التكرار باىتماـ  ،(2)ا 

وجيػة حجاجيػة مػا؛ لمػا فيػو مػف زيػادة فػي العنايػة عاماًل ميمًا في التدليؿ عمػى المعنػى، وتوجييػو 
 قولػو  تػوأمثمظاىرة بارزة. ومف   ـ اإلماـ الحسيفالتكرار في كال وشّكؿ ،بالشيء وتوكيده

ىووو اهلل الّصوومد الووذي ال موون شوويء، وال فووي شوويء، وال عمووى ... (: ))فػػي تفسػػير معنػػى )الّصػػمد
  .(3)((...شيء
زيػادة قػوة ػ عمػى مػا يبػدو ػ  اإلمػاـ  تكػراره  لمفظػة )شػيء( المنفيػة فػي ىػذا القػوؿ أراد منػو    

باتػػت بمثابػػة المنّبػػو الػػذي يػػرف  فػػي ، فيػػذه المفظػػة اتػػومخموقعػػف تشػػبييو ب تنزيػػو اهلل فػػي  الحّجػػة
ىػذه ّف أزد عمػى ذلػؾ ذىف المتمقي؛ ليوقظو مف غفمتو لُيغّير اعتقاده في تشبيو الخػالؽ بػالمخموؽ، 

الموضوع، ومجمع  مت لبّ مثّ ، و المفظة المكررة جاءت مفاجئة لتوقعات المتمقي، ومخالفة لمعتقداتو
تسػػتميؿ قمػػب السػػامع ؛ لالحّجػػةعّمػػا تحممػػو مػػف طاقػػات إيحائيػػة تعػػزز قػػوة  أفكػػار المحػػاجج، فضػػالً 

))فتكػػرار المفظػػة ذاتيػػا فػػي أكثػػر مػػف موضػػع يعػػد مػػف أفػػانيف القػػوؿ الرافػػد لمحجػػاج المدّعمػػة إلييػػا. 
 .وقفومقي، بغية تغيير مالتي تولدىا الظاىرة المغوية لتشحف طاقات المت (4)ية((الِحَجاجلمطاقة 

ّف ))مف التكرار ما ىو أخفى وأشّد أثرًا في المتمقي، إّنو التكرار الذي يحمؿ إضافة دقيقة لما      وا 
كرر فيستعيد المتكمـ ما قالػو ولكػف يضػيؼ إليػو مػا يجعمػو بعيػدًا كػؿ البعػد عػف التماثػؿ التػاـ. ىػذا 

ي؛ ألّنػو يؤكػد بالفعػؿ تقػّدمًا فػي الخطػاب الِحَجػاجوضػروري فػي الخطػاب  ()النػوع مػف التكػرار ىػاـ
فػػالمتكّمـ حػػيف يسػػتعيد مػػػا قالػػو ويضػػيؼ إليػػو إّنمػػػا ينطمػػؽ مػػف أمػػر ويبنػػػي عميػػو فمػػا كػػاف مقّدمػػػة  

إليػػو  اسػػتند. وىػػذا النػػوع مػػف التكػػرار (5) أخػػرى(( حّجػػةيصػػبح مقدمػػة ل حّجػػةومػػا كػػاف  حّجػػةيصػػبح 
جػػيش خطػػب ب صػػالة الظيػػر دما صػػمى اإلمػػاـ عنػػدما الزمػػو الحػػر بػػف يزيػػد، فبعػػ اإلمػػاـ 
لويكم وجولّ  يا معذرة إلى اهلل عوزّ إنّ ، يا الناس أيّ  ))قائاًل ػ بعدما حمد اهلل وأثنى عميو ػ : الحّر   ،وا 
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اهلل  لعولّ ، ليس لنوا إموام ّنوعمينا فإ أقدمأن : مكم سُ رُ  ي  عم بكم وقدمتْ تُ كُ  يلم آتكم حتى أتتن يإن  
إليووو موون  عطوووني مووا أطمووئن  فووإن تُ  ،كنووتم عمووى ذلووك فقوود جئووتكم فووإنْ  ،يجمعنووا بووك عمووى اليوودى

ن لم تفعموا وكنتم لمقْ ، عيودكم ومواثيقكم أقدم مصركم عنكم إلى المكان  دمي كارىين انصرفتُ وا 
 صالة العصر وبعدما أنيى اإلماـ  ،فسكتوا عنو، وبقوا مالزميو، (1)((  ليكمإمنو  أقبمتُ  يالذ

كم إن تتقووا فوإنّ  ،أييوا النواس)) خطب فييـ خطبة أخرى جاء فييا ػ بعػدما حمػد اهلل وأثنػى عميػو ػ:
مور عمويكم مون ىوؤالء ىذا األ ةونحن أىل البيت أولى بوالي، ىمو يكن أرضى هلل أل وتعرفوا الحق  

ن أنووتم كرىتمونووا ،ر والعوودوانوالسووائرين فوويكم بووالجوْ  ،عين مووا لوويس ليوومالموود   ، مووتم حقنووايوج، وا 
 .(2)((عنكم انصرفتُ ، مكمسُ رُ  ي  بو عم وقدمتْ ، كتبكم يما أتتن كم غيرَ وكان رأيُ 

 
 الخطبة الثانية الخطبة األولى ت

 أتتني كتبكـ                                           أتتني كتبكـ  .1
 عمّي رسمكـقدمت بو  قدمت عمّي رسمكـ                                            .2
فػػػإف تعطػػػوني مػػػا أطمػػػئُف إليػػػو مػػػف عيػػػودكـ   .3

 كـ قومواثي
 ىموأل إف تتقوا وتعرفوا الحؽ  

ف أنتـ كرىتمونا كنتـ لمقدمي كارىيف                                         .4            وا 
 انصرفت عنكـ                                              انصرفت عنكـ                                               .5

 
خيا في يلمفكرة نفسيا إلدراؾ مرامييا، وبياف مقاصدىا؛ مف أجؿ ترس ترديد اإلماـ  فّ فإ   

؛ ألّف ىذا النوع الحّجةي مف طاقات إيحائية تزيد مف قوة الِحَجاجذىف المتمقي؛ لما ليذا األسموب 
بالخطبة  يشير إلى مراد المحاجج، ويفيد في ترسيخ الفكرة. وىكذا منح اإلماـ  الِحَجاجمف 

))إّف لػ ؛الثانية ما احتّج بو في خطبتو األولى قوة إضافية زادت مف قوتيا وتأثيرىا في المتمقي
لو أىمية خاصة في دفع إلى درجة أقوى، وىذا ما يزيد  ...تكرار المضموف عمى مستوى الجمؿ 

                                                           
 .487/ 55: األنوار بحار؛ و518/ 4الكامل فً التارٌخ:؛ وٌنظر : 6/511تارٌخ الطبري: 1
مناقب آل أبً طالب: ؛ و91-:3/8:فً معرفة حجج هللا على العباد اإلرشــاد؛ وٌنظر: 513/ 6تارٌخ الطبري: 2

 . 487/ 55بحار األنوار: ؛ و :51-519/ 4الكامل فً التارٌخ:؛ و115/ 4
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ػ أبمغ أثرًا  ىذه اآللية المغوية في إقناع المخاطب واستمالتو ... ولعمو ػ مف أجؿ ذلؾ مف فعالية
 . (1)في إقناع المخاطب بوجو نظر المتكمـ أو دعواه أو مصداقيتو((

  

 :دتهاا  التررير اال   .3
إذ  ؛توجيو الحوار وجية حجاجية معينةأثٍر في لقد ذكر عبد اهلل صولة ما لالستفياـ مف      

قاؿ: ))إّف الغاية مف كّؿ استفياـ سواء أكاف حقيقيًا أـ غير حقيقي تتمّثؿ حسب ديكرو وأوسكمبر 
المقتضى الناشئ عف ذلؾ االستفياـ فيتـ  افي أف نفرض عمى المخاطب بو إجابة محددة يمميي

بذلؾ توجيو دفة الحوار الذي نخوضو معو الوجية التي نريد، ولما كانت أىـ وظيفة ينيض ليا 
عند  الِحَجاجاالستفياـ ىي توجيو باقي الحوار وجية معينة، ولما كاف مفيوـ التوجو ىذا ىو ُلب  

 .(2)ديكرو كاف االستفياـ مظيرًا حجاجيًا ميمًا((
يعدؿ المحاجج مف الخبر إلى اإلنشاء باعتماد أسموب االستفياـ التقريري غير غالبًا ما و     

، أي االستفياـ الذي يخرج مف داللتو الحقيقية وىي ))طمب العمـ بشيء لـ يكف معمومًا الحقيقي
إلى دالالت ُأخر، ومف أمثمة العدوؿ مف الخبر إلى اإلنشاء باعتماد أسموب  (3)مف قبؿ((

عمى فيو ّدًا اأرسمو إلى معاوية ر  االستفياـ التقريري ما جاء في كتاٍب ألبي عبد اهلل الحسيف 
 كتاٍب لو تيدده فيو وتوعده متيمًا إياه بشؽ عصا المسمميف، وزرع الفتنة بينيـ: 

وأصحابو العابدين المخبتين، الذين كانوا يستفظعون البدع، ويأمرون  )... ألست قاتل حجر،)
بالمعروف، وينيون عن المنكر، فقتمتيم ظممًا وعدوانًا، من بعدما أعطيتيم المواثيق الغميظة، 
والعيود المؤكدة، جراءة عمى اهلل واستخفافًا بعيده، أولست بقاتل عمرو بن الحمق، الذي 

 نزلت (4)ة، فقتمتو من بعدما أعطيتو من العيود ما لو فيمتو الُعْصمأخمقت وأبمت وجيو العباد
، أولست المدعي زيادًا في اإلسالم ، فزعمت أّنو ابن أبي سفيان، وقد (1)من َشَعِف الجبال

قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، أن الولد لمفراش ولمعاىر الحجر، ثم سمطتو عمى أىل 
                                                           

 .181)رسالة ماجستٌر( :دراسة فً وسائل اإلقناع فً الخطاب النبوي الِحَجاجتجلٌات  1
 .538فً القرآن: الِحَجاج 2
 .141البالغة  والتطبٌق: 3
الغربان حمر األرجل، وهذا النوع من الغربان قلٌل جداً وٌعٌش فً شعف الجبال، شبه فٌه النبً محمد )صلى  4

الحدٌث متداول بٌن العرب، وٌبدو أّن اإلمام الحسٌن هللا علٌه وآله وسلّم( النساء اللواتً ٌدخلن الجّنة به، وهذا 
ٌُطلق على الظباء، والوعول التً تعٌش فً ُشعب الجبال وٌكون فً  كان ٌشٌر إلٌه، وفضالً عن ذلك فإّن الُعصم 

 .13/516أرجلها بٌاض. ٌنظر: لسان العرب: مادة )عصم( 



 يالِحَجاج هأدلوب.......................................:................................................................ثالثالالمبحث 
 

- :7 - 
 

، سبحان اهلل (2)يم وأرجميم من خالف، ويصمبيم عمى جذوع النخلاإلسالم، يقتميم ويقطع أيدي
يا معاوية ؟ لكأنك لست من ىذه األمة، وليسوا منك. أولست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك 
فيو زياد أّنو عمى دين عمي كرم اهلل وجيو، ودين عمي ىو دين ابن عّمو صمى اهلل عميو 

ولوال ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم وسمم، الذي أجمسك مجمسك الذي أنت فيو، 
 . (4)((مّنة عميكم ، فوضعيا اهلل عنكم بنا(3)الرحمتين: رحمة الشتاء والصيف

في ىذا الكتاب مف الخبر )قتمت حجر... وقتمت عمرو بف الحمؽ...  عدؿ اإلماـ فقد       
واّدعيت أّف زيادًا أخوؾ ... وقتمت الحضرمي( إلى أسموب اإلنشاء باالستفياـ التقريري؛ ))ألّنو 

، فأفعاؿ معاوية المشينة (5)دامغة(( حّجةأوقع في النفس، وأدّؿ عمى اإللزاـ ... وذلؾ لما فيو مف 
ىذا األسموب ))يجعؿ فإّف اء فييا وال جداؿ ىذا مف جية، ومف جية أخرى ىذه حقائؽ ال مر 

المخاَطب في حالة اضطرار إلى الجواب... فيو يجعؿ المخاطب يجيب في االتجاه الذي يرسمو 
أف  فعدوؿ اإلماـ مف الخبر إلى اإلنشاء في ىذا الكتاب أراد منو اإلماـ الحسيف  ،(6)السؤاؿ((

واعترافو بتمؾ الجرائـ، وىو بذلؾ حصر معاوية في زاوية ضيقة مّما جعمو ينتزع إقرار معاوية 
؛ ألّنو قتؿ ىؤالء المؤمنيف ال لشيء كّميا حياتو فييالـز الصمت، ولـ يتعرض لإلماـ بعد ذلؾ 

ّنما بغضًا باإلماـ عمّي  ، ومالزمتو الصمت عالمة عمى أّنو كاف يعمـ معاوية ، وفي سكوتوا 

، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(مًا وعدوانًا، وفي أفعالو ىذه خروج عف مّمة مّحمد أّنو ارتكب ذلؾ ظم
 ( حممة تذكره بجرائمو وآثامو وجرأتو))فحمؿ عميو )

( بذكر عمى انتياؾ الحرمات، ما يعني إبطاؿ دعوى معاوية المسّطرة في كتابو، ولـ يكتؼ)
التقرير، بؿ أشربو معنى اإلنكار التوبيخي، فنقض العيود والمواثيؽ الغميظة، واالستخفاؼ 
بالتعاليـ السماوية والمبادئ اإلسالمية، واستالؿ منطؽ الغدر والقتؿ والتنكيؿ، كّميا أسباب تدعو 

نكار ذلؾ عميو، ويحتمؿ التقرير ػ أيضًا ػ غرضًا آخر ىو ال تعجب مف صنائع إلى توبيخ فاعميا وا 
                                                                                                                                                                      

((. ه والجمع َشَعٌف وِشعاٌف وُشعوٌف وهً رؤوس الجبالَشَعَفُة كّل شًء أَعاله وشَعفُة الجبل بالتحرٌك رأْسُ )) 1

 .188/:: مادة )شعف( لسان العرب
َفألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف َوأُلَصلِّبَ نَُّكْم ِفي ُجُذوِع  إشارة إلى قوله تعالى على لسان فرعون للسحرة :  2

 [81]سورة طه :  النَّْخلِ 
ياَلِف قُ َرْيٍش) قوله تعالى:  إشارة إلى 3 َتاِء َوالصَّْيفِ 1ِِلِ  .[3-1سورة قرٌش :]  (ِإيالَِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
 .73-:3/6رسائل العرب: ؛ وجمهرة387-386/ 3االحتجاج:؛ وٌنظر: 1/314اإلمامة والسٌاسة: 4
 .1:1البالغة فنونها وأفنانها: 5
 .58 /1:)الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب ، الِحَجاجالبالغة العربٌة فً ضوء البالغة الجدٌدة أو  6
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معاوية الذي قتؿ اإلسالـ باسـ اإلسالـ، بدليؿ ما جاء في ذيؿ النص "سبحاف اهلل يا معاوية" 
بيذا العدوؿ النتيجة المرجوة وىي أف يكؼ معاوية عف إيذائو   . وىكذا حقؽ اإلماـ(1)((

اهلل عليه وآله )صلى والتعرض لو، فضاًل عف إقناع الّناس بأّف معاوية مجـر خارج عف مّمة محمد 
  .وسلّن(

؟ أم ىويابن الزرقاء أنت تقتمني ... )) :(2)لمرواف بف الحكـ قوؿ اإلماـ  ومف ذلؾ أيضاً       
ىذا القوؿ فيو ىمزة أفادت االستفياـ ُحذفت لمثقؿ، دّلت عمييا )أـ( . (3)كذبت واهلل وأثمت((

يرد بيا اإلماـ السؤاؿ عمى وجو الحقيقة المعادلة، واألصؿ )أأنت تقتمني أـ ىو؟( وىذه اليمزة لـ 
)أنت تقتمني أـ ىو...( ألجـ فيو اإلماـ  فقوؿ اإلماـ ، بؿ استعمميا مجازًا لإلقرار بالتكذيب

  عتمدىا إال مف كاف واثقًا ي مف قوة ال يالِحَجاجمرواَف، وشّؿ لسانو. لما ليذا األسموب
 . بشيٍء مف الوضوح المسيبوسأبيف ذلؾ  بحجتو.

أفادت اليمزة في ىذا األسموب اإلقرار بالتكذيب الداؿ عمى النفي، أي )إّنؾ ال تقتمني(،     
أقوى مف النفي؛ إذ  حّجةفي االستفياـ  فّ في إلى االستفياـ في ىذا المقاـ أوسبب العدوؿ مف الن

ي أـ نفي قوؿ مرواف، أما في قولو: )أنت تقتمن ألفاد ذلؾ: )أنت ال تقتمني( لو قاؿ اإلماـ 
ّما في ىذا األسموب مف النفي، ما فضاًل ع ،ىو؟( أراد اإلماـ مف مرواف أف يجيبو عف سؤالو

 بمىفي ضيٍؽ وحرٍج، فيو ال يستطيع أف يقوؿ:  ىايجدفر، ويراجع نفسو، فكّ مرواَف إلى أف يُ  يدفع 
حقيقة ال يقدر، أنا أقتمؾ؛ ألّنو يعمـ أّنو لو قاؿ ذلؾ سيطمب منو اإلماـ تنفيذ الفعؿ، وىو في ال

جعؿ اإلماـ  يالِحَجاج ف الوقوع في التيمكة، وبيذا األسموبلذلؾ لجأ إلى السكوت ليبعد نفسو ع
  الحسيف  ّف اإلماـأ، زد عمى ذلؾ حرجٍ مرواف في موقٍؼ  الِحَجاجال يعتمد ىذا النوع مف 

كاف  الحّجة، فعندما ألقى عمى مرواف بف الحكـ ىذه بما يقولو تامة ثقة لو لـ يكف واثقًا مف نفسو
ال يقدر عمى بف عتبة مرواف ال يقدر عمى رّدىا، كما أّف الوليد  تماـ اإلدراؾ أفّ  مدركًا 

                                                           
دراسة بالغٌة، مٌثم قٌس مطلك، )رسالة ماجستٌر(، جمهورٌة العراق، جامعة  نثر اإلمام الحسٌن  1

 .:15:(3117هـ ـ 1538القادسٌة، كلٌة التربٌة )
ٌزٌد إلى الولٌد بن عتبه والً المدٌنة كتاباً طلب منه فٌه أخذ البٌعة من اإلمام  ابنه عندما هلك معاوٌة أرسل 2

، فأشار علٌه باستدعائهم قبل أن ٌعلموا فأرسل الولٌد بطلب مروان ٌستشٌره، وكبار أهل المدٌنة ،  الحسٌن

 .451/ 6ري:ببهالك معاوٌة، ومن ٌرفض ٌقطع عنقه. ٌنظر: تارٌخ الط

 نفسه: الصفحة نفسها.المصدر  3
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مف النفي إلى اإلثبات ألقـ  ي الذي عدؿ فيو اإلماـ الِحَجاجوبيذا األسموب االستفيامي ردىا، 
  .عندىما مف دوف أف يرد عميو أحدىمامرواَف وصاحبو حجرًا، وخرج مف 

 التردي  والتأخير: .4
))يا بن الزرقاء أنت تقتمني أم ىو ؟ : في قوؿ أبي عبد اهلل الحسيف  لو أعدنا النظر     

، وتكمف ىذه الداللة في الحّجةمف قوة  زادتؿ داللة أخرى فإّف في ىذا القو  كذبت واهلل وأثمت((
في تقديـ  ))أنت تقتمني أم ىو؟((تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ، فثمة فارؽ داللي بيف قوؿ اإلماـ 

وىذا الفارؽ يكمف في داللة  ))تقتمني أنت أم ىو ؟((عمى الفعؿ، وبيف عدـ التقديـ  سـاال
وفي ذلؾ داللة عمى التحقير والتوبيخ لو  (؟)أأنت خاصة مف دوف الناساالختصاص، أي 

ّنما قصد التعريض بو،  ، واالستيزاء بو. فاإلماـ خاصة لـ يرد أف ينسب فعؿ القتؿ لمرواف، وا 
 .بيا ، ويبكتوالحّجةوتقريره ليمزمو ب

عندما تجمعوا حولو بعدما بقي  لمقوـ اإلماـ الحسيف  مف األمثمة األخرى عمى ذلؾ قوؿو     
 . (1)؟!((ون حاث  تَ  يأعمى قتم)) يتحاثوف عمى قتمو:وحيدًا، 

االستفياـ في قوؿ اإلماـ ىذا خرج مف الحقيقة إلى المجاز؛ لغرض دفع القـو إلى اإلقرار    
إقرارىـ  فضاًل عّما فيو مف تعجب مّما يقدموف عميو، ولـ يرد اإلماـ  ،باالعتراؼ بذلؾ

متعجبًا  بؿ كاف اإلماـ  ،لـ يتعجب مف تجمعيـبالتحاث واتفاؽ كممتيـ عمى التجمع، فيو 
الخارجيف عف مف يزيد ومف بايعو  ويتركوف مف تجمعيـ عميو ىو خاصة مف دوف غيره مف الناس

ألّف اليمزة لو دخمت عمى الفعؿ تصير )أتحاثوف عمى ؛ )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(مّمة جّده محّمد 
نكار اليكوف ف( ؟!قتمي ، لكف تقديـ الجار مشيف لما يقدموف عميو مف فعٍؿ تعجب مف فعميـ، وا 

ّنما أنكر تحاثيـ  اإلماـ إّف والمجرور أفاد داللة أخرى وىي  ىو عميو لـ يرد إنكار تحاثيـ، وا 
 الحّجة؛ ليمقي عمييـ بذلؾ شنيع مريدًا مف ذلؾ إقرارىـ واعترافيـ بما يقدموف عميو مف فعؿٍ  خاّصة

أراد أف ، وكأّنو أماـ الّناس عمى مّر العصور وتقادـ األجياؿع بيـ ليشنّ و أماـ اهلل سبحانو وتعالى؛ 
أما : ))قولو الذي جاء بعد ىذا القوؿ: ال يوجد فعؿ أشنع مف ىذا الفعؿ وال أقبح منو؟ بداللة يقوؿ

فيذا األسموب فضاًل  ((يمن   موِ عميكم لقتْ  أسخطَ  اهللُ  من عباد اهللِ  عبداً  يمون بعدواهلل ال تقتُ 
                                                           

 .6/563تارٌخ الطبري  1



 يالِحَجاج هأدلوب.......................................:................................................................ثالثالالمبحث 
 

- :: - 
 

 في التعجب واإلنكار أفاد داللة أخرى  الحّجةعّما أفاده مف قوة 
بتقديـ شبو الجممة )الجار والمجرور( عمى الجممة  ختصاصوىي داللة اال الحّجةزادت مف قوة 

وقاؿ الدكتور عبد اهلل صولة: ))لمتقديـ والتأخير بالمقياس النحوي وظيفة حجاجية مف  ،الفعمية
نوٍع آخر وىي أّنو إذا دخؿ عميو االستفياـ ... أفاد التشنيع عمى الخصوـ إفادة ال يمكف أف 

 .(1)تحصؿ لو لـ يكف لجوء إلى التقديـ والتأخير((

نخمص مف ذلؾ إلى أّف أي تغيير في النظاـ المتعارؼ عميو لمجممة يؤدي إلى تغيير في     
 .الحّجةالداللة ويزيد مف قوة 

 

 االلتهات:   .5
وُيقصد بو االنتقاؿ مف أسموٍب في الكالـ إلى أسموب آخر كاالنتقاؿ مف الغيبة إلى      

الخطاب، أو االنتقاؿ مف الجممة الفعمية إلى الجممة االسمية، أو مف الجمع إلى المفرد، أو 
 )ىو انصراؼ المتكمـ) :قائالً  ىػ(692ابف المعتز )التغيير في أزمنة الخطاب، ونحو ذلؾ. وعّرفو 

مف االلتفات االنصراؼ ، و إلى المخاطبة وما يشبو ذلؾ اإلخباروعف  اإلخبار،عف المخاطبة إلى 
؛ ألجؿ لفت انتباه المتمقي لمخطاب. وقد أشار (2)((عف معنى يكوف فيو إلى معنى آخر

ىػ( إلى ذلؾ إذ قاؿ: ))ىو ففٌّ مف الكالـ جزٌؿ فيو ىزٌّ وتحريؾ مف 835الزمخشري )ت
 .جذب لمموضوعمف فيو فضاًل عّما يجعمو يعيش الحدث كأّنو حقيقة، ؛ ل(3)السامع((

الصرؼ، االنصراؼ، العدوؿ، )مصطمحات كثيرة في موروثنا العربي منيا:  ولاللتفات     
ابف األثير سبب تسمية العمماء  ؛ وعمؿ(4)(شجاعة العربيةو التمّوف، مخالفة مقتضى الظاىر، 

ّنما ُسّمي بذلؾ ألّف الشجاعة ىي اإلقداـ، وذلؾ أّف  العرب االلتفات بشجاعة العربية قائاًل: )) وا 
وىذا يعني أّف االلتفات  .(5)الرجؿ الشجاع يركب ما ال يستطيعو غيره، ويتورد ما ال يتورده سواه((

                                                           
 .557فً القرآن:  الِحَجاج 1
 .69:البديع 2
الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر  3

مكتبة العبٌكان، هـ(، تحقٌق الشٌخ عادل أحمد عبد الموجد والشٌخ علً محمد معّوض، 649الزمخشري )ت

 .1/311م(:9::1هـ ـ 1519الرٌاض، الطبعة أألولى )
هـ ـ 1519ٌنظر: أسلوب االلتفات فً البالغة القرآنٌة، د. حسن طبل، دار الفكر العربً، القاهرة، ) 4

  .11م(:9::1
 .3/179:فً أدب الكاتب والشاعر المثل السائر 5
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قادرًا عمى استمالة  يكوف أسموب خاص ال يستعممو إال مف كاف واثقًا ِمف أّنو حينما يقدـ عميو
 ومف، في حجاجويستند إليو  القموب، أو ثني األعناؽ إليو؛ ولذا كاف اإلماـ الحسيف 

بسم اهلل الرحمن ))، ونصو:إلى أخيو محمد بف الحنفية  وفي كتابمصاديؽ ذلؾ ما جاء 
ابن بالرحيم ىذا ما أوصى بو الحسين بن عمي بن أبي طالب إلى أخيو ُمَحم د المعروف 

عبده ورسولو، جاء  وأن ُمَحم داً ، الحسين يشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو نّ إالحنفية 
ن ، وأن الساعة آتية ال ريب فييا، وأن اهلل يبعث مَ ، وأن الجنة والنار حقّ من عند الحقّ  بالحق  

نّ  وال ظالماً  وال مفسداً  وال بطراً  ي لم أخرج أشراً نّ ا  في القبور، و  صالح في خرجت لطمب اإل ماوا 
ريد أن آمر بالمعروف وأنيى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي أة جدي صمى اهلل عميو وآلو مّ أُ 

 عميّ  ، ومن ردّ فاهلل أولى بالحقّ  ابن أبي طالب عميو السالم فمن قبمني بقبول الحق   وأبي عميّ 
 .(1)(( ينوىو خير الحاكم ىذا أصبر حتى يقضي اهلل بيني وبين القوم بالحق  

 حضور،إلى ال يبةغالف مالحديث ب عف طريؽ االلتفات والتفنف بو ،ىذا التمّوف في الخطاب     
يدّؿ عمى مقدرة فائقة في الخطاب، وال عجب فيو رضيع لباف إلى الحديث عف غائب االنتقاؿ ثـ 

 ألّف المقاـ يشير إلى؛ ف لـ يرد منو اإلماـ اإلمتاعلتموّ الفصاحة، وابف سيد البمغاء، فيذا التفنف وا
 تحقيؽ غايات عّدة منيا: بؿ أراد منو اإلماـ  ،أّف الخطاب ىنا خطاب جّد ال لعب

( أوصؿ وصيتو إلى أخيو مف دوف ىذا ما أوصى بو الحسين ... إلى أخيوإّنو عندما قاؿ: ) .1
 .بنفسوذ قرنو إ أخيو ؛ لمتعظيـ مف شأفالداؿ عمى العمو أف يستعمؿ أسموب األمر) أوصيؾ(

عبده  وأن ُمَحم داً ، الحسين يشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو نّ إعندما قاؿ: ) .6
جّؿ  مخالؽل؛ في ذلؾ داللة عمى تواضعو ابتعد عف أسموب األنا )إنّي أشيد ...( (ورسولو
 .في عاله

نّ  وال ظالماً  وال مفسداً  وال بطراً  ي لم أخرج أشراً نّ ا  و في التفاتو إلى أسموب المتكمـ ) .3 ما خرجت وا 
(. أراد أف يمفت نظر أخيو إلى سبب ...ة جدي صمى اهلل عميو وآلومّ أُ صالح في لطمب اإل
 .ليصغي إلى معرفة السبب مف الخروج ؛خروجو

 الذي دفعو إلىأخاه ُيصغي إليو، ثـ بّيف لو السبب  جعؿ اإلماـ  اتوبيذا االلتفات    
بعد أف لفت انتباىو إليو ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإّف ىذا االلتفات  الحّجةليقنعو بالخروج، 

أفاد االختصاص، أي إّف اإلماـ أوصؿ إليو رسالة مضمونيا إّف خروجو اختص بيذا الفعؿ وىو 
                                                           

 .441-:55/43بحار األنوار :  1
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ريد أن آمر بالمعروف وأنيى عن المنكر، أة جدي صمى اهلل عميو وآلو مّ أُ صالح في طمب اإل))
إلى  (؛ لئال يمومو عمى خروجو(ابن أبي طالب عميو السالم عميّ وأسير بسيرة جدي وأبي 

يعتقد أّف كاف ؛ ألّنو الحسيف  كاف خائفًا عمى اإلماـ ؛ ألّف السيد محمد بف الحنفية العراؽ
، وسيؤدي إلى ىالؾ ىذا الخروج ال ُيجدي نفعًا في دفع الناس إلى الوقوؼ بوجو الدولة األموية

 .  أخيو

نخمص مف ذلؾ إلى أّف المغة عبارة عف مفردات ليا دالالت معجمية خاصة تتغّير بحسب    
سياقات نظميا، والخطيب الحاذؽ ىو الذي ُيحسف توظيفيا بحسب المقاـ، وسياؽ القوؿ بأسموب 

 يجعؿ القموب تستميؿ إليو، والعقوؿ تعتقد بو، واألفراد ُتذعف إليو، وُتسّمـ لو. 
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 ي:ـالبيان هحجاج: رابعاملبحث ال

وباَف الشيُء َبيانًا اتََّضح فيو  ،ما ُبيَِّف بو الشيُء مف الداللة وغيِرىا))البياف في المغة يعني:       
اسـ )) :الجاحظ عندوالبياف  .(1)((وَأَبْنُتو َأي َأْوَضْحُتو... وكذلؾ َأباَف الشيُء فيو ُمبيٌف  ...َبيِّفٌ 

مير حتى يفضي السامع إلى وىتؾ الحجاب دوف الض ،شيٍء كشؼ لؾ قناع المعنىكّؿ جامع ل
محصولو كائنًا ما كاف ذلؾ البياف، ومف أي جنس كاف الدليؿ؛ ألفَّ مدار ، وييجـ عمى الحقيقة
والبياف في ، (2)ما ىو الفيـ واإلفياـ((القائؿ والسامع إنّ يجري ، والغاية التي إلييا األمر

االصطالح ))أصوؿ وقواعد ُيعرؼ بيا إيراد المعنى الواحد بطرِؽ يختمؼ بعضيا عف بعض في 
 .(3)((، والبد مف اعتبار المطابقة لمقتضى الحاؿ دائماً ()وضوح الداللة عمى نفس ذلؾ المعنى

 بموضوع الحجاج:وسأقتصر في ىذا المبحث عمى ذكر ما يتعمؽ منو     
 

  التشبيه: 
اآلخر: المشبو )المعنى الذي يقصده المتكمـ(، و بيما ولينعقد التشبيو بيف طرفيف ُيعرؼ أ     

طمؽ عمييا ، وعالقة جامعة ألمتكّمـ( تربط بينيما أداة تشبيوالمشبو بو )المعنى الذي يحيؿ عميو ا
صفات صفات المشبو مف ، وقد ُيحذؼ وجو الشبو وأداة التشبيو؛ لتقريب ف )وجو الشبو(البالغيو 

بالغة، مّما يدفع المتمقي إلى البحث عف وجو الشبو الذي يربط بيف المشبو المشبو بو عمى وجو الم
إذف التشبيو عبارة عف عقد عالقة مشابية بيف طرفيف الشتراكيما بصفة أو أكثر  ،والمشبو بو

))وحقيقة التشبيو ... ىي التقريب بيف الطرفيف  وُتحذؼ لممبالغة.أ ،بأداة ظاىرة تربط بينيما
. و طريقةفة مف الصفات أو في حاؿ والمقارنة بينيما الشتراكيما في معنى مف المعاني أو ص

 جّوز تمؾ المقارنة الحّس أـ العقؿ البد مف أف تبقى العالقةوسواٌء أكاف م
 
ترؾ ػيشإذ  ؛التشبيو ضرب مف القياسو  .(1)((()بينيما عالقة اشتراؾ وتمايز في نفس الوقت 

إذ  ؛طرفاف في حكـ مف األحكاـ لعّمة جامعة بينيما، وقد تػنّبو عبد القاىر الجرجاني إلى ذلؾ
                                                           

 .78/ 21لسان العرب: مادة )بٌن( 1
 . 2/87البٌان والتبٌٌن: 2
  :المعنى نفسه.ذلك كذا. والصواب 
جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع، السٌد أحمد الهاشمً، المكتبة العصرٌة، بٌروت، الطبعة األولى  3

 . 127م(::::2)
 .كذا، والصواب: فً الوقت نفسه 
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قاؿ: ))التشبيو قياس والقياس يجري فيما تعيو القموب،  وتدركو العقوؿ وُتستفتى فيو األفياـ 
 .(2)واألذىاف، ال األسماع واآلذاف((

كانوا يعوف أّف بؿ  ،والتزييف فحسب عراء لـ يستعمموا التشبيو لمحميةوالخطباء وحّتى بعض الش    
؛ ةالمحسوسالمعاني و  لمسافات بيف المعاني المجردةيرة، فيو ُيقّرب المتشبيو قيمة حجاجية كب

التشبيو يرجو مف  ليجعؿ العقؿ يقبؿ العالقات القائمة بيف األشياء، والمحاجج عندما يميؿ إلى
المتمقي مثمما رىا بصورة بيانية تشبييية؛ ليستوعبيا إلى ذىف المتمقي فيصوّ  الحّجةذلؾ إيصاؿ 
 باستمالة حجتو تثبيت يحاوؿ الذي المرسؿ، مقاصد بالتشبيوالمتمقي  يدرؾ ))و يشعر بيا ىو

 .(3)فيو(( والتأثير المتمقي

 الحّجةإيصاؿ منو  ةغايال شبيو حجاجيكّمو ت والتشبيو الوارد في خطب اإلماـ الحسيف     
ور واألجياؿ ـ جميورًا كونيًا عمى مّر العصحاضرًا أجميورًا إلى ذىف المتمقي سواء أكاف 

 المتالحقة. 

ن ))ما جاء في خطبتو بذي ُحُسـ وفييا ذـّ الّدنيا وحّذر منيا:  تشبيياتو أمثمة ومف       وإ 
منها إال صبابة كصبابة  فمم يبق  ، ها وإستمرت جدإ  وأدبر معروف  ، رترت وتنك  إلدنيا قد تغي  

 .( 1)(((5)بيلكالمرعى إلو   عيش   وخسيس   ،(4)ناءإل 

 

 

 اإلناء مف الماء أو المبف فيو في أوليما ما بقي مف الدنيا بما بقى في ىذا القوؿ تشبيياف، شبّ   
أراد  و عيشيا بالمرعى الذي ال ُيستمرأ منو. وىذاف التشبيياف حسياف، وفي اآلخر شبّ أو نحوىما

                                                                                                                                                                      
أسسه وتطوره إلى القرن السادس، د. حمادي صمود، دار الكتاب الجدٌدة،  التفكٌر البالغً عند العرب 1

 .889: (1020بٌروت، الطبعة الثالثة )
ًّ )تأسرار البالغة 2 هـ(، قرأه وعلق علٌه أبو فهر محمود 882، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجان

د شاكر، مطبعة المدنً، القاهرة، الطبعة األولى )  .10:م(2::2هـ ـ 2821ُمَحمَّ
 .87)رسالة ماجستٌر(الِحَجاج فً اإلمتاع والمؤانسة ألبً حٌان التوحٌدي: 3
. ٌنظر: لسان العرب: مادة)صبب( الصبابة، بالضم: بقٌة الماء واللبن وغٌرهما تبقى فً اإلناء والسقاء 4

2/627. 
 .:22/82ٌنظر: المصدر نفسه :مادة )وبل(  ستمرأ.الذي ال ٌُ الوبٌل: 5
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وراءىا،  يسعوفحاؿ الّدنيا التي  جيشوو  بف يزيد الرياحيّ أف يصّور لمحّر  منيما اإلماـ 
والمرعى  ،قميؿ ال قيمة لويستطيع أف ينكر أّف المتبقي مف المبف أو الماء شيء  فالمتمقي ال

مف خالؿ نقؿ ذىف المتمقي مف الصورة  الوبيؿ ال ُيشبع وال ُيغني مف جوع، فقد أراد اإلماـ 
عنى المجرد؛ الم وب لع أف يقرّ المجردة إلى التفكير في الصورة الحسية التي يشاىدىا في الواق

؛ ))ألّف المفظ الحسي إذ يكّثؼ درجة حضور يتحّوؿ عنده إلى معنى حسّي يؤدي بو إلى اإلقناعل
 .(2)الفكرة لتنجـ عف ذلؾ مصادقة السامعيف((

استكؼ بو جيش عمر بف سعد يريدوف  عندماما جاء في خطبتو  ومف أروع تشبيياتو      
 كطيرة  ] إستسرعتم إليها...)) : فقد قاؿقتمو وسبي عيالو، أو ينزؿ عمى حكـ الطغاة، 

 .(4) ((، وتدإعيتم عميها كتدإعي إلفرإش[(3)ىب  د  إل
ى(، وفي بَ بصغار الجراد )الدَّ   تويعػبشبو أىؿ الكوفة باستسراعيـ إلى في ىذا القوؿ     

وىما  ،اآلخرىما ؿ أحدوىذاف التشبيياف يكمّ  ،فراشالتداعي الثاني شبو تداعييـ عمييا بالتشبيو 
ىائمة، وتفتؾ َبى حيوانات ضعيفة تتجمع بكثرة، وتتنّقؿ بسرعة والدَّ ، يةالِحَجاجمف أروع التشبييات 

مف أكبر اآلفات، والعرب تضرب بيا المثؿ فيقولوف في الشيء  وىيت بيا، بالمزارع إذا مرّ 
وُعِرؼ الفراش  ،الفراش بتداعي  بيعتوعمى  يـتداعيو وشبّ  ،(5)مف الدََّبى( الكثير: )أكثرُ 

 . (6)يو بشكؿ مستمر حتى يحترؽعؼ بصره، فإذا رأى السراج تيافت عمبض
في الثقافة  الغاية منو رسـ صورة حسّية متعارؼ عمييا الدََّبى والفراشفتشبيو أىؿ الكوفة ب     

العنصر  إذ قاؿ: ))ونمحظ أف الصورتيف قد اتكأتا عمى موسى خابطإلى ذلؾ وقد أشار  ،العربية
الحسي البصري، األولى بفعؿ مثير حركي)أسرعتـ(، واألخرى بفعؿ مثير حركي ضوئي)تيافتـ(، 
                                                                                                                                                                      

؛ ومناقب آل  128/ 28؛ وتارٌخ مدٌنة دمشق: 6/211؛ وٌنظر : العقد الفرٌد: 808-6/801تارٌخ الطبري: 1

 . 192/ 88بحار األنوار: ؛ و 1/87أبً طالب: 

بحث ، الِحَجاج أطره ومنطلقاته وتقنٌاته من خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه 2

 .:12: ات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة() أهم نظرٌضمن كتاب 
دباة . ٌنظر: لسان العرب: مادة  ى أصغر ما ٌكون من الجراد والنمل، واحدتهبَ الجراد قبل أن ٌطٌر، وقٌل: الدَّ  3

 .28/189)دبً( 
؛ ومقتل الحسٌن، أبو المؤٌد الموفق 176؛ وٌنظر: تحف العقول عن آل الرسول: 122/ 6التذكرة الحمدونٌة:  4

؛ وتارٌخ مدٌنة 1/8م(:2:89هـ ـ 2178هـ(، مطبعة الزهراء، النجف )679أحمد المكً الخوارزمً )ت بن

 . 86/20بحار األنوار: ؛ وما بٌن األقواس من189/ 1؛ واالحتجاج:129/ 28دمشق: 
 .1/282مجمع األمثال: ٌنظر: 5
، تحقٌق أحمد حسن بسج، دار الدمٌريكمال الدٌن محمد بن موسى بن عٌسى ٌنظر: حٌاة الحٌوان الكبرى،  6

 .1/190م( : 1001هـ ـ 2818الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة الثانٌة )
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فاإلماـ الحسيف  ،(1)((قباؿ أىؿ الكوفة لبيعتووقد تعاضدت الصورتاف معا لمكشؼ عف مدى إ
  ّة لحاؿ أىؿ الكوفة عندما أرسموا إليو الكتب أراد مف ىذيف التشبيييف أف يرسـ صورة حسي

تيافتيـ و فسرعتيـ لممبايعة كانت كسرعة الدََّبى إذ تتجمع حوؿ الشيء لضعفيا، فييا،  يبايعونو
 .حتى يحترؽالسراج  تيافت الفراش عمىكعمييا 

 تشابو بيف الكوفييف وىذه الحيوانات:الأوجو  ومف     
 والتجمع. سرعة الحركة، .2

 ضعؼ البصر عند تمؾ الحيوانات ُيقابؿ ضعؼ البصيرة عند الكوفييف. .1

 .وتيافت تجمعيـ حوؿ النور يكوف بتزاحـ .1

 الكثرة. .8

 الضعؼ واليواف. .6

 سيؤوؿ حاليـ ألف يكونوا مضربًا لألمثاؿ.  .7

 تفتؾ بنعـ اهلل وبركاتو. كالىما آفةوبالنتيجة  .8

 تذكير القوـ بالحاؿ التي كانوا عمييا قبؿ -عمى ما يبدو -والغاية مف ىذه الصورة التشبييية   
عّميـ  جتضاؼ إلى غيرىا مف الحج حّجةلتكوف ؛ مييااستسرعوا إلييا، وتداعوا عالبيعة، وكيؼ 
الحاؿ التي كانوا عمييا عندما دعوا اإلماـ  ليعودوا إلى رشدىـ بعدما يتصوروف ؛يتأمموف فييا

معًا في الـ يخرج ط أّنو مف خالؿ ىذه الصورة التشبييية  فثـ يعرفو  ،إلى البيعة الحسيف 
ّنما  ، وال طالب دنيا، وا   كانت الغاية مفو  ،لنصرة المظمـو عمى الظالـ خرجحكـٍ

الذي ظّؿ يطاردىـ لئال يالقوا اهلل سبحانو وتعالى بدمو، ولئال يمحقيـ العار  ؛الحّجةإلقاء ىذه 
وحدث الذي حدث مف  ،الشيطاف استحوذ عمييـ، فانصاعوا إلى أمره لكفَّ  عمى مّر العصور

يمكف إلى نتيجة مضمرة لـ يصرح بيا  الحّجةمف ىذه  اإلماـ ليصؿ تقتيؿ، وتسميب، وسبي؛ 
 .والتعرض لحرمو ،وا عف قتالوأف يكفّ محاولة إقناعيـ بوىي السياؽ أف يستشفيا المتمقي مف 

ال تمبثون بعدها إال كريث ما يركب إلفرس  حتى تدور ثم   )): ومف تشبيياتو أيضًا قولو     
، ىػذا القػوؿ (2)((عدن جدد عمدي  بكم دور إلرحى وتقمق بكم قمق إلمحور، عهدد عهددإ إلدي أبدي 

                                                           

قضاٌاه الفنٌة والمعنوٌة، موسى خابط عبود، )رسالة ماجستٌر(، جامعة بابل، كلٌة  أدب اإلمام الحسٌن  1

 .112(:1009هـ ـ :281التربٌة، قسم اللغة العربٌة )
؛ :12/ 28؛ وتارٌخ مدٌنة دمشق:178؛ وٌنظر: تحف العقول عن آل الرسول: 6/121ونٌة:التذكرة الحمد2 

 .86/20، وبحار النوار:189واالحتجاج:
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صػػوير حػػاؿ َمػف ُيسػػرج وُيمجػػـ تشػػبييات الغايػػة منيػا ت ةتألفػػت مػػف ثالثػمثّػؿ صػػورة تشػػبييية حسػّية 
 ، وىذه المّدة ال تتجاوز ثػالث سػنواتإذ شّبو مّدة دولتيـ بمّدة والدة الفرس لحيف ركوبو؛  لقتمو
عػػػالف ومػػػوت يزيػػػد بػػػف معاويػػػة وىػػػي المػػػّدة نفسػػػيا الفاصػػػمة بػػػيف مقتػػػؿ اإلمػػػاـ الحسػػػيف  – ، وا 

ـّ شػػّبو -اإلمػػاـ  الثقفػػي ثورتػػو عمػػى قتمػػةر بػػف عبيػػدة المختػػا أّف ـ بعػػد سػػقوط دولػػتيـ بػػحػػالي، ثػػ
بقمػػؽ  فييػػا، وشػػّبو حػػاليـ الػػدقيؽ شػػيئًا ً  دوراف الّرحػػى التػػي ال تُبقػػي وال تػػذر مػػفالػػدنيا سػػتدور بيػػـ 

و العمػػود )) بفعػػؿ طبيعػػة عمػػؿ الرحػػى فإّنػػالمحػػور، والمحػػور: العمػػود المثّبػػت وسػػط الرحػػى، وىػػذا 
ومف اتجاىات مختمفة إلى جانب االحتكػاؾ المتقطػع، وىػذا وصػؼ دقيػؽ  ،ضربات متالحقةيتمقى 

ات ، وىػػػذه التشػػػبيي(1)لحػػػاؿ األعػػػداء المضػػػطرب الػػػذي مػػػا فتػػػا يتقمػػػب عمػػػى جمػػػرات القصػػػاص((
 –بنػػي أميػػة الغايػػة منيػػا رسػػـ صػػورة حسػػّية مػػف الواقػػع المعػػاش  جػػيشالتػػي وصػػفت حػػاؿ  الحسػػّية
 عػف جػّده المصػطفى ه عمػّي الصػورة التػي أخبػره بيػا أبػو لممتمقػي  ؛ ليقػّرب اإلمػاـ -آنذاؾ 

حّجتػو عمػى القػوـ  عّميػا تجػد  ، وبيػا ألقػى اإلمػاـ ـ عمػى قتمػولمف َيْقدِ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(
 .يعيياصداىا عند َمف 

  :التمثيل 

اختمؼ البالغيوف في التمثيؿ فابف األثير يرى أّف التمثيؿ والتشبيو شيء واحد ال فرؽ بينيما،     
وصّرح بذلؾ قائاًل: ))وجدُت عمماء البياف قد فرَّقوا بيف التشبيو والتمثيؿ، وجعموا ليذا بابًا مفردًا، 

ؿ: شبيت ىذا الشيء بيذا وليذا بابًا مفردًا، وىما شيٌء واحٌد ال فرؽ بينيما في أصؿ الوضع؛ ُيقا
الشيء؛ كما ُيقاؿ: مّثمتو بو. وما أعمـ كيؼ َخَفي ذلؾ عمى أولئؾ العمماء مع ظيوره 

))أّف التشبيو عاـ، والتمثيؿ أخص منو، فكّؿ  يرى عبد القاىر الجرجاني. في حيف (2)ووضوحو((
قاىر الجرجاني أقرب إلى ؛ وأنا أرى أّف ما رآه عبد ال(1)تمثيؿ تشبيو، وليس كّؿ تشبيو تمثياًل((

الدقة؛ ألّف وجو الشبو في التمثيؿ ال يكوف إال عقميًا يحتاج مف المتمقي أف يجيد نفسو، ويفكر 
بؿ يعني المماثمة  ،كما يظّف ابف األثير طرفين حتى يصؿ إليو، فالتمثيؿ ال يعني المشابية بيف

و المطوي في عناصر الصورة تستدعي مف المتمقي أف يميط المثاـ عف وجو الشب عالقتينبيف 
التمثيمية؛ ألّف مضمونو يمثؿ معمومة جديدة يستخمصيا المتمقي مف تمؾ الصورة التمثيمية بتأمٍؿ 

                                                           
 .110قضاٌاه الفنٌة والمعنوٌة: )رسالة ماجستٌر(  أدب اإلمام الحسٌن  1
 .1/226:فً أدب الكاتب والشاعر المثل السائر 2



 حجاجه البياني المبحث الرابع:.......................................................................................................
 

- 208 - 
 

وتأويٍؿ عقمي، ويرى ميشيؿ لوجيرف أّف ))مف السيؿ دائمًا أف ننفي ما يقولو مف يتحدث إلينا أكثر 
 .(2)مية((مّما يسيؿ أف ننفي ما نستنتجو نحف عف طريؽ عممية تأوي

حاضرة  الحّجةجًا مف التشبيو؛ بوصفو يجعؿ واستنادًا إلى ذلؾ يمكف عّد التمثيؿ أقوى حجا    
وقد أشار بيرلماف إلى ي. الِحَجاجفي ذىف المتمقي، ويييئو إلى تقبميا، ويدعـ القوة التأثيرية لمنص 

المستيمؾ، حيث ال يرتبط ))ىو طريقة حجاجية تعمو قيمتيا عمى مفيوـ المشابية إذ قاؿ:  ؛ذلؾ
ّنما يرتبط بتشابو العالقة بيف أشياء ما كاف ليا أف تكوف  التمثيؿ بعالقة المشابية دائمًا، وا 

 .(3)مترابطة((

أدنى مرتبة مف القياس االستقرائي أو رسطو يرى أّف التمثيؿ قياس لكّنو جعمو وكاف أ    
دخمو ضمف األقيسة الظّنية التي ال تفيد أ، و ده بأّنو انتقاؿ مف جزئي إلى جزئياالستنباطي، وحدّ 

وقاؿ عبد اهلل صولة:  ،(4)وحصرىا باإلفياـ واإليضاح والتشخيص ،الجميوربد وظيفتو عممًا، وحدّ 
عمى حدٍّ سواء، ومرد ذلؾ أساسًا إلى ما يتيحو مف  الِحَجاج))لمتمثيؿ دوٌر ميـ في اإلبداع وفي 

، وأف يضعو في إطار يوضح ُبنية الموضوع ()امتداد وتوّسع إذ بواسطة الحامؿ يمكف لمتمثيؿ أي
مف حيث اّتساع  الِحَجاجمفيومي. لكف التمثيؿ في مجاؿ اإلبداع يختمؼ عنو في مجاؿ البرىنة و 

حيف ال شيء يمنع مف أف يطوؿ التمثيؿ ويمتّد في مجاؿ مدى ىذا التمثيؿ أو عدـ اتساعو. ففي 
اّل فقد طاقتو اإلقناعية(( الِحَجاجاإلبداع، ُيطمب مف التمثيؿ في مجاؿ   .(1)أف يمتـز بحّد معيف وا 

واعمـ أّف فقد قاؿ: ))معًا  الِحَجاجولـ تفت عبد القاىر الجرجاني أىمية التمثيؿ في اإلبداع و      
التمثيؿ إذا جاَء في أعقاب المعاني، أو َبَرَزْت ىي باختصار في  عميو أفّ  ا اتفؽ العقالءُ ممّ 

َمعِرضو، وُنِقمت عف ُصَورىا األصمية إلى صورتو، كساىا ُأبَّيًة، وَكَسبيا َمْنَقبًة، ورفع مف أقدارىا، 
مف وَشبَّ مف نارىا، وضاعؼ ُقواىا في تحريؾ النُّفوس ليا، ودعا الُقموب إلييا، واستثار ليا 

أقاصي األفئدة صبابًة وكَمفًا، وَقَسر الطِّباع عمى أف ُتعطييا محّبة وَشَغفًا، فإف كاف مدحًا، كاف 
ف كاف ذّمًا، كاف مسُُّو أوجَع، وِميَسُمو ألذع، ووقُعو  ...أْبَيى وأفخـ، وأنبَؿ في النفوَس وأعظـ وا 

                                                                                                                                                                      

 .6:أسرار البالغة: 1
 .99م(:2::2هـ ـ 2822(، لسنة )8والِحَجاج، مٌشٌل لوجٌرن، مجلة المناظرة، المغرب، العدد )االستعارة  2
 .:8 )رسالة ماجستٌر( الِحَجاج فً اإلمتاع والمؤانسة ألبً حٌان التوحٌدي: 3
 .16ٌنظر: الِحَجاج فً درس الفلسفة: 4
 . كذا، والصواب: أن 
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ف كاف  ج  أشده، َوحدُّه أَحّد، وا  . وجعؿ (2) ((وسمطانو أقير، وَبَيانو أْبير، كاف ُبرىانو أنور، جا  اح 
يرى أّف التمثيؿ الذي يتصؼ بدقة المعنى ولطؼ فيو الداللة التمثيمية مف مقتضيات النظـ، 

إذف التمثيؿ  ،(3)المضموف بو حاجة إلى أف ُيصاغ بتركيب نحوي محكـ، وفي سياؽ لغوي سميـ
المتمقي انطالقًا مف بلمحاجج في التأثير وسائؿ التحّوؿ الداللي التي يمتمكيا ايمثؿ وسيمة مف 
))ُتحدثو الداللة التمثيمية مف أثٍر في طوؿ التأمؿ والتفكير فيو يكوف ؛ ألّف ما األدوات المغوية

أدعى إلى بقاء المعاني واستقرارىا في النفس مّدة أطوؿ؛ ألّف النفس البشرية مطبوعة عمى 
 .(4)الحرص عمى ما جيدت في سبيمو وتعبت مف أجمو((

بو ضروريًا،  الِحَجاجيجنح إلى التمثيؿ في كالمو متى ما وجد  وكاف اإلماـ الحسيف     
، واتضح لنا مف الوقائع التأريخية في المسيرة الحسينية أّف اإلماـ عندما عـز مؤثرًا في المتمقي

 يخرج إلى عمى الخروج إلى العراؽ لـ يمتفت إلى نصائح الصحابة واألقرباء إذ أشاروا عميو بأالّ 
 فيو ،ؽ وعػودىـ، وعػيودىـ الكاذبة؛ وأاّل ُيصػدِّ خذالفٍ و  غدرٍ  لما اتصؼ بو الكوفيوف مفالكوفة؛ 

مصطحبًا األطفاؿ، والنساء، والمرضى مف أىؿ  عراؽإلى اللـ يأخذ بتمؾ النصائح بؿ شّد الرحاؿ 
ا جعميـ يتعجبوف مّما يقدـ عميو مف فعؿ ال ُتحَمد . مالصيؼ قاطعًا رماؿ الصحراء بحرِّ  بيتو

مف المناسب أف ُيفصح عّما في داخمو، فبعدما حمد اهلل،   الحسيف اإلماـُعقباه؛ ولذا رأى 

 إلموت عمى ولد آدم مخط   ط  خ  قاؿ: )) )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( وأثنى عميو، وصمى عمى النبي
 ي إلى أسالفي إشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع  إلقالدة عمى جيد إلفتاة، وما أولهن

 ن مني أكرإشا  عها عسالن إلفموإت، بين إلنوإويس وكربال، فيمل ي بأوصالي يتقط  أنا القيه، كأن  
إهلل رضانا أهل إلبيت، نصبر عمى  رضابالقمم،  ال محيص عن يوم خط   وأجربة سغبا   وفا  ج  

عن رسول إهلل لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة  لن تشذ   ؛ينا أجور إلصابرينبالئه، ويوف  
                                                                                                                                                                      

بحث ، )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاه الِحَجاج أطره ومنطلقاته وتقنٌاته من خالل 1

 .181:) أهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة(ضمن كتاب 
 . 226أسرار البالغة:  2
ح الشٌن، دار الجٌل للطباعة، ٌنظر: التراكٌب النحوٌة من الوجهة البالغٌة عند عبد القاهر، د. عبد الفتا 3

 .108م(: 2:90)بٌروت 
عمان،  –الدرس الداللً عند عبد القاهر الجرجانً، د. تراث حاكم الزٌادي، )دار الصفاء للنشر والتوزٌع  4

 .111-111م(:1022هـ ـ 2811الحلّة(، الطبعة األولى ) -ومؤسسة دار الصادق الثقافٌة
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إهلل نفسه  عمى لقاء   نا  هجته، موط  م   بهم عينه، وتنجز لهم وعدإ، من كان فينا باذال   إلقدس تقر  
 .(1)((شاء إهلل إن ي رإحل مصبحا  فميرحل معنا فان  

((، إشتياق يعقوب إلى يوسفما أولهني إلى أسالفي : ))و وما ييمنا مف ىذه الخطبة قول   
فقد شّبو وليو إلى أسالفو باشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ مف دوف أف يحدد وجو الشبو الذي يربط 

بؿ  )عليهما السالم(واشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ )صلىات اهلل عليهن أمجعني(، بيف وليو إلى أسالفو 
إلى البحث عف العالقة الرابطة بيف ية مف ىذا اإلطالؽ دفع المتمقي الِحَجاجتركو مطمقًا، والغاية 

في  التي ذكرىا اهلل  )عليهما السالم(، فيذىب بو الخياؿ إلى قصة يعقوب ويوسؼ القتيفالع
ـّ يبحث مف خالليا عف أوجو الشبو التي تربط  القرآف الكريـ، ويستحضر القصة كاممة في ذىنو، ث

يخمص مف ذلؾ إلى ل )عليهما السالم(إلى أسالفو واشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ  بيف ولو اإلماـ 
 أّف الرحاؿ التي شّدىا، واألسرة الزاحؼ بيا لـ يطمب بيا

ليعيش معيـ الحياة األبدية في  ؛بؿ ىي طريقو إلى لقاء أسالفو في جناف الخمد اً سمطة وال جاى
ي الفكرة الت يةالتمثيم الحّجةه مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر؛ وىكذا أوصؿ اإلماـ مف خالؿ ىذ

ذا القوؿ الموجز أقنعيـ يب، و عراؽإلى مف كاف يمومو عمى شّد الرحاؿ إلى ال هكانت تجوؿ بخاطر 
 بخروجو إلى أرض العراؽ.

نخمص مف ذلؾ إلى أّف التمثيؿ وسيمة حجاجية يتوجو بو المحاجج إلى عقؿ المتمقي؛ لينقمو    
ي، الِحَجاجب في الخطا الةفعّ الة، و ميمالصر اعنمف العدُّ ة التصويرية إلى اإلقناع، ولذا مف الحال

 .يةالِحَجاج لنصوجزءًا ال يتجزأ مف بنية ا
 
 
 

 االستعارة: 
االستعارة لغة ))رفع الشيء وتحويمو مف مكاف إلى آخر، ُيقاؿ استعار فالف سيمًا مف كنانتو       

الكالـ )استعارة(؛ . وقاؿ ابف األثير: ))إّنما سمي ىذا القسـ مف (2)رفعو وحّولو منيا إلى يده((
                                                           

لى الطفوف ، أبو القاسم ؛ والملهوف على قت7-6/ 1؛ وٌنظر: مقتل الحسٌن: 97: نزهة الناظر وتنبٌه الخاطر 1

هـ( ، إعداد عبد الزهراء عثمان محمد، ستارة، قم، الطبعة األولى 778علً بن موسى بن جعفر بن طاووس )ت

 .178-177/ 88بحار األنوار: ؛ و:11/ 1؛  وكشف الغمة فً معرفة األئمة: 68(:9::2هـ ـ :282)
 . 172ربٌة، بٌروت )د.ت(:فً البالغة العربٌة، عبد العزٌز عتٌق، دار النهضة الع 2
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ألّف األصؿ في االستعارة المجازية مأخوذة مف العارية الحقيقية التي ىي ضرب مف 
. وعّرؼ عبد القاىر الجرجاني االستعارة قائاًل: )) االستعارة في الجممة أف يكوف لفظ (1)المعاممة((

، ثـ يستعممو األصؿ في الوضع المغوي معروفًا تدّؿ الشواىد عمى أّنو اختص بو حيف ُوِضعَ 
الشاعر وغير الشاعر في غير ذلؾ األصؿ، وينقمو إليو نقاًل غير الـز فيكوف ىناؾ 

يبقى محافظًا عمى ُيسند إلى لفٍظ آخر عمى سبيؿ االستعارة مجازًا عندما والمفظ . (2)كالعارية((
ًا(. فعندما ُتطمؽ داللتو الحقيقية، فقولنا: )رأيُت أسدًا( أقوى داللة مف قولنا: )رأيُت رجاًل شجاع

ف يتصؼ بالشجاعة عمى وجو ذلؾ الحيوا لفظة )أسد( عمى الحيواف المعروؼ تدؿُّ عمى أفّ 
 بمغتكوف أقوى حجاجًا، وأعمى سبيؿ المجاز ىذه المفظة لإلنساف  ارستعلكف عندما تُ  الحقيقة
 المتمقي إلى بيا يتوصؿالمفظ المستعار إلى عممية عقمية  عُ ضِ خْ ؛ ألّف الفكر يُ مف الحقيقة داللة

ؿ عف سبب المسند إليو، مّما يدفعو ذلؾ إلى أف يتساءَ معنى المسند و معنى أّف ثمة اختالفًا بيف 
إلفات نظر المتمقي النظر أكثر يجد أّف المتكمـ يروـ مف ىذه العبارة  ـعندما يُ نعذلؾ االختالؼ، و 
فيجد مف خالؿ عممية  ،يوبحث عف السبب الجامع بيف المسند والمسند إليللموقوؼ عندىا، و 

؛ ألّف السمات (الشجاعة)فكرية تأويمية أّف الجامع بينيما في ىذه العبارة ػ عمى سبيؿ المثاؿ ػ 
ىذه المفظة عمى اإلنساف  ؽُ مَ طْ تشير إلى الشجاعة في الحقيقة، وعندما تُ  (أسد)الداللية لمفظة 

نجد عبد القاىر الجرجاني يقوؿ في ؛ وليذا يالحقيق معناىا عمى سبيؿ المجاز تبقى محافظة عمى
نَّيا ُتعطيؾ الكثير مف المعاني باليسير مف المفظ، حتى ُتخرَج مف الصَدفة الواحدة االستعارة: ))إ

فإنؾ لترى بيا الجماَد حّيًا ناطقًا،  ...ِعّدة مف الدَُّرر، وَتْجِنَي مف الُغْصف الواحد أنواعًا مف الثَّمر
ذا نظرَت في أمر  واألعجـَ فصيحًا، واألجساـَ  الُخرَس ُمبينًة، والمعاني الخفّيَة باديًة جمّيًة، وا 

 .    (3)((المقاييس وجدَتيا وال ناصر ليا أعزُّ منيا
 تقسيمات عّدة أىميا ما يقوـ عمى طرفييا:االستعارة ـ وتُقسّ     
 ىي التي ُيحذؼ فييا المشبو، وُيكتفى بذكر لفظ المشبو بو فقط، كما و : إالستعارة إلتصريحية

ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّورِ  في قولو تعالى: 
 ، شبو اهلل (4)

الضالؿ بالظممات، وشبو اليدى بالنور، ثـ حذؼ المشبو )الضالؿ، اليدى(، واكتفى بمفظ 
                                                           

 .1/88المثل السائر: 1
 .10أسرار البالغة: 2
 .81:المصدر نفسه 3
 .2سورة إبراهٌم: 4
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لمعرفة  -في ىذه اآلية –المشبو بو )الظممات، النور(. والمتمقي يستند إلى القرينة السياقية 
 المشبو المحذوؼ.

 ّنما إالستعارة إلمكنية ُيكتفى فييا بذكر : ال ُيصّرح فييا بمفظ المشبو بو )المستعار منو(، وا 
لِّ ِمْن  وشيء مف لواـز المشبو بو. كما في قولو تعالى:  ،المشبو َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ
الرَّْحَمةِ 

. الجناح الـز مف لواـز الطائر، إذف الطائر ىو المشبو بو، والمشبو في ىذه اآلية (1)
وىو لوجود الـز مف لوازمو دّؿ عميو  ؛المشبو بو سبحانو وتعالى)الّذّؿ(، وحذؼ اهلل 

 )الجناح(. 

وقّسـ أرسطو االستعارة عمى ثالثة أقساـ ىي: االستعارة الجميورية، واالستعارة الشعرية،      
تيدؼ إلى إحداث تغيير في الموقؼ العاطفي ية الِحَجاجوجعؿ االستعارة  ،يةالِحَجاجواالستعارة 

تعارة الشعرية ال تيدؼ إال إلى ذاتيا وال تحيؿ إال عمى االس أو الفكري لممتمقي، في حيف أفّ 
بعدـ اإلكثار مف االستعارة في الخطاب؛ لئال  وليذا السبب نصح أرسطو الخطيبَ  ؛(2)ذاتيا(

 ،(3)الخطاب مف جنس الخطابة إلى جنس الشعريخرج تظير بمظير التكّمؼ؛ ألّف اإلفراط فييا 
ية واالستعارة الِحَجاجوسار ميشيؿ لوجيرف عمى خطى أرسطو في التفريؽ بيف االستعارة 

تكوف  بيانيةفيو يرى أّف االستعارة ال، وتابعيما في ذلؾ الدكتور أبو بكر العزاوي (4)شعريةال
مستشيدًا بقوؿ الشاعر:  ،يةالِحَجاجمقصودة لذاتيا، وال ترتبط بالمتكمميف وبمقاصدىـ وأىدافيـ 

 ]البحر البسيط[

 (5)َوَأْمَطَرْت ُلْؤلَُؤاً ِمْن نَ ْرِجٍس َوَسَقْت         َوْرَداً َوَعضَّْت َعَلى الُعنَّاِب بِالبَ َردِ 

فقد قاؿ في ىذا البيت: ))يتضح لنا مف خالؿ ىذا المثاؿ أّف الشاعر لـ يكف ييدؼ إلى    
ية بؿ كاف ييدؼ إلى إظيار براعتو الِحَجاجبعض الغايات  التأثير في المخاطب أو إلى تحقيؽ

                                                           
 .18سورة اإلسراء: 1

 .218، 211م(:1002اللغة والخطاب، عمر أوكان، أفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء )ٌنظر:  2
 نفسه. مصدرالٌنظر:  3
 .:9)بحث(  ٌنظر: االستعارة والِحَجاج: 4
ٌُنظر: دٌوان ٌزٌد بن معاوٌة، جمع وتحقٌق وشرح الدكتور واضح البٌت منسوب إلى  5 ٌزٌد بن معاوٌة. 

الوأواء الدمشقً. ٌنظر: دٌوان ؛ كما ُنسب إلى 91م(: 1008الصمد، دار صادر، بٌروت، الطبعة الثانٌة )

 .98م(:1::2سامً الدّهان، دار صادر، بٌروت ) الوأواء الدمشقً، تحقٌق
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ية ال تخمو مف الِحَجاجأّف االستعارة لي الذي يبدو  لكفّ  ،(1)في استعماؿ المحسنات البديعية((
ية ال تخمو مف قيمة حجاجية، واالختالؼ بينيما يقتصر ر عشقيمة جمالية، كما أّف االستعارة ال

أقوى مف نسبة الجماؿ، وأخرى تكوف  الِحَجاجعمى النسبية، فبعض االستعارات تكوف فييا نسبة 
 وذلؾ بحسب السياؽ المغوي، ومقاـ القوؿ. الِحَجاجنسبة فييا نسبة الجماؿ أقوى مف 

بؿ ليا وظيفة أخرى أىـ مف وظيفة اإلمتاع وىي  ،االستعارة ال تقتصر عمى اإلمتاع فحسبف    
ييف الِحَجاجالسبب حظيت االستعارة باىتماـ ية التي تيدؼ إلى اإلقناع؛ وليذا الِحَجاجالوظيفة 

وأىـ آلياتو البالغية نظرًا لما تحققو مف نتائج إيجابية في  الِحَجاجمركز فيـ يروف أّنيا تمثؿ ))
الذي يمثؿ نوعًا  مف المجاز المغوي ، فقد جعميا بيرلماف نمطاً (2)تقريب المعنى إلى ذىف القارئ((

ة لبنية الواقع؛ لما ليا مف وقع كبير في تغيير مواقؼ المتمقي الفكرية سَ سَّ ؤَ مف الحجج المُ 
وأشار المفكر المغربي طو عبد الرحمف إلى حممو عمى اإلقناع بما ُيمقى عميو،  والعاطفية، ثـّ 

إذ قاؿ: ))العالقة االستعارية ىي أدّؿ  ؛ية اإلقناعيةالِحَجاجفي الخطابات أىمية االستعارة 
ييف اىتمامًا باالستعارة ميشيؿ لوجيرف الِحَجاج . وأكثرُ (3)((الِحَجاجضروب المجاز عمى ماىية 

اجإالستعارة و فقد خصص لالستعارة بحثًا وسمو بػ) ج  ( رأى فيو أّف المفظ المستعمؿ عمى وجو إلح 
ة يكوف أقوى حجاجًا، وأدؽ داللة مف المفظ المستعمؿ عمى وجو الحقيقة، ومّثؿ لذلؾ االستعار 

بمفظة )حمار( فقد قاؿ فييا: ))إّف السمة أو السمات الداللية التي تحتفظ بيا في االستعماؿ 
االستعاري لكممة )حمار( توجد في االستعماؿ الحقيقي لمكممة. ومع ذلؾ ال نجد ليا نفس 

فعندما يتعمؽ األمر بحمار حقيقي تكوف السمتاف: / بميد/ و/عنيد/ مرتبطتيف بعدد مف . ()األثر
السمات األخرى. أما في االستعماؿ المجازي لكممة )حمار( فإّف ىاتيف السمتيف الدالليتيف تمفتاف 
النظر وترتسماف في الذاكرة أكثر مّما لو كانتا مقرونتيف بسمات أخرى متعددة...إنؾ عندما 

المفظ في معناه الحقيقي، تكوف كأّنؾ أغرقت تينؾ السمتيف في جميع الصفات  ()دـتستخ
إذ يقوؿ: ))مف  ؛ويعزو ذلؾ إلى أّف الحكـ في االستعارة يكوف مف استنتاج المتمقي .(1)الجوىرية((

السيؿ دائمًا أف ننفي ما يقولو مف يتحدث إلينا أكثر مّما يسيؿ أف ننفي ما نستنتجو نحف عف 
                                                           

 .98-91)بحث(  نحو مقاربة حجاجٌة لالستعارة: 1
 . :6) رسالة ماجستٌر( الِحَجاج فً كتاب المثل السائر البن األثٌر: 2
 .111اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً: 3
 .كذا، والصواب: األثر نفسه 
 . كذا، والصواب: تستعمل اللفظ 
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: )) إّف أحكاـ القيمة التي تتضمنيا االستعارات أقؿ ويستأنؼ قائالً  ،(2)عممية تأويمية(( طريؽ
التباسًا مف غيرىا، إّنيا أقرب إلى الفيـ، ولو كانت أصعب كثيرًا في التحميؿ، وليذه الصعوبة كاف 

وقاؿ عبد اهلل صولة: ))إّف صنع  ،(3)ية قوة((الِحَجاج الدحض أشد عسرًا، ولكنيا تزيد االستعارة
 مجموعة لسانية ما الستعارات تحفظيا 

اليومية ا وتتناقميا عبر األجياؿ ليس لكونيا استعارات نحيا بيا لضماف التواصؿ المغوي في حياتن
ّنما لكونيا أيضًا حقائؽ نستند إلييا في تواصمنا المغوي ضمانًا لنجاعتو مف ناحية  ()فحسب، وا 

 .(4)قناع((واإل الِحَجاج

الواردة في خطاباتو، ومنيا  ذكر بعض استعارات اإلماـ الحسيف بويتضح ذلؾ أكثر      
تشير المصادر التأريخية إلى أّف معاوية أراد أف ف عمى سبيؿ المثاؿ ما جاء في رّده عمى معاوية.

فبعدما شّد الرحاؿ  ،بخطبة استند فييا إلى مجموعة مف الحججمف أىؿ المدينة يأخذ البيعة ليزيد 
، وعبد اهلل بف عباس، وجمع الناس مف الشاـ إلى المدينة، أرسؿ بطمب اإلماـ الحسيف 

، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(د عمى النبي محمّ عميو، وصمى حولو، ثـ أرتقى المنبر فحمد اهلل، وأثنى 
تاز بالحمـ والعمـ ما ُيضاىي بو ثـ امتدح يزيد بما ليس فيو بأّنو عالـ بكتاِب اهلل، وسنة نبيو؛ ويم

و كؼء ؛ ليصؿ مف ذلؾ إلى إقناع الناس بأنّ مف الصحابة والتابعيف وغيره اإلماـ الحسيف 
: جاء فييا قولو  ،بددت آمالو كّميا لمخالفة. لكّنو ُفوجا بخطبة مف اإلماـ الحسيف 

ـّ  . فقد شّبو اإلماـ (6)(((5)))فضح إلصبح فحمة إلد جى بيذا القوؿ ظممة الميؿ بالفحمة، ث
 ازت بو ىذهوفضاًل عف الجانب الجمالي التي انمحذؼ المشبو، وصّرح بالمشبو بو ، 

 

ى الخطاب قوة حجاجية؛ ليكوف أقوى أضفت عم ف خالؿ تشبيو ظممة الميؿ بالفحمةاالستعارة م 
أو )فضح  ح الصبح ظممة الدجى(مف )فض داللة، وأكثر تقريبًا لممعنى، وأقرب لمفيـ، وأكثر تأثيراً 
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النظر أكثر يجد أّف المراد مف ىذه االستعارة داللة أعمؽ مف  ـعنّف الذي يُ ، ثـ إ(الحّؽ الباطؿ
ه، وبدعوتو كرِ حالؾ السواد كانت تستتر تحتو خفايا مَ  معاوية بميؿٍ  نياتذلؾ كّمو. فقد شبو فييا 

عمى    بالعيد الذي قطعو  ئوإيفاه؛ لعدـ كرُ ، واتضح مَ نياتفُتضحت تمؾ الىذه لمبايعة يزيد ا
ّنيا تنتقؿ مف  نفسو بصمحو مع اإلماـ الحسف  بأّنو ال يجعؿ الخالفة توريثًا في بني أمّية، وا 

 بعده إلى اإلماـ الحسف
ت نظر المتمقي لموقوؼ ذه االستعارة فييا ما ُيراد منو لففي ،(1)

فيذه المقولة ال  ،فكرية إلى ىذه النتيجة عندىا، والبحث عف كنييا؛ ليتوصؿ مف خالؿ حركة
مت ية مثّ الِحَجاجبؿ ىي فضاًل عف قوتيا الجمالية و  ،استعارة تمتاز بجانبيا الجمالي فحسب تمثؿ

 نتيجة عكسية لحجاج معاوية في خطبتو التي قطع مف أجميا المسافات مف الشاـ إلى المدينة. 

و فقد شبّ  ((إألفاعيلعاليل، وفعمتم فركبتم إأل)):  قولو أيضاً  ومّما جاء في ىذه الخطبة    
بالمطايا، ػ  (2)))ىي العمؿ التي اعتؿ بيا معاوية عند حديثو عف فضؿ يزيد((فييا )األعاليؿ( ػ و

وأراد مف ذلؾ أف يجسر بيف ، )األعاليؿ( ثـّ حذؼ المعنى الحسّي)المطايا(، وأبقى المعنى المجرد
يا من ويتضح ذلؾ لممتمقي مف خالؿ حركة فكرية منتظمة يفيـ. المعنى المجردالمعنى الحسّي و 

 ىذهعمد إلى   الحسيف فيعرؼ أّف اإلماـ ،المسند إليومعنى المسند يختمؼ عف معنى أّف 
لثقتو البالغة بأّف االستعارة في ىذا الموضع مف السياؽ تكوف أبمغ مف الحقيقة، وأقوى  ؛االستعارة
مف ىذه االستعارة أف يمفت نظر المتمقي  فأراد اإلماـ  ،في المتمقيأكثر وقعًا وتأثيرًا حجاجًا، و 

ّف ))معاوية وأتباعو يقترفوف ما نيى عنو الشارع المقدس ويبرروف ذلؾ بعّمة وعند التكرار أإلى 
 . (3)يطرحوف عّمة أخرى وىكذا((

قبؿ أف يشّد الرحاؿ   الحسفاإلماـ ية أيضًا قولو عند قبر أخيو الِحَجاجومف استعاراتو      
 . (1)((ورضيع  ل بان إلحكمة   ،أنت إبن ساللة إلنبوة)) :مكة، ومنيا إلى العراؽ إلى 

عمى المعنى المجرد )النبّوة( صفة مف صفات الرجولة الحسّية، وىي  فقد أضفى     
غايتو مف عمى المعنى المجرد )الحكمة( صفات المعنى الحسّي )المرأة(، و  أضفى)الساللة(، و 
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نظر المتمقي إلى النيج القويـ ذلؾ تبسيط حاالت ال تصمد أماـ مقاومة التحميؿ الذىني؛ ليمفت 
يسير عميو في التعامؿ مع الدولة األموية، والسيما صمحو مع  الذي كاف اإلماـ الحسف 

ه الحسف كاف موافقًا لما صنعو أخو  إذ ))توحي الصورتاف إيحاًء أقرب إلى اليقيف أّنو  معاوية
 )) )؛ ليمّيد بذلؾ إلى(2)في أمر الصمح مع معاوية بداللة ألفاظ )الحكمة(، و)النبّوة 

ف قناعة مسبقة كانت سياسة أخيو األكبر تقؼ عمواجية الدولة األموية لـ يأِت لأّف خروجو 
في أّف السياسة التي تبناىا في الثورة عمى الطغاة  حائاًل دونيا، فقولو ىذا أراد منو قطع الشؾّ 

في ىذه االستعارة مازج بيف جماؿ العبارة،  الحسيف اإلماـ و  خالؼ فييا سياسة أخيو األكبر.
 لمتمقي.   ابالتأثير في  مزدوج ا وقعم؛ ليكوف ليالحّجةوقوة 

أجل وإهلل. خذل فيكم لما استكؼَّ بو جيش الكوفة: ))  ما جاء في خطبتوومف استعاراتو     
، وأكمة  لمناظر رج  ش   بث ثمردفكنتم أخ ،كمدعروقزرت عميه تكم، وأأصولعميه  نبتتمعروف  
استعارات. فقد شّبو خذليـ ة استعارية تألفت مف مجموعة نجد في قولو ىذا صور  .(3)((لمغاصب

الخبيث النابت في تمؾ التربة، ثـ حذؼ المشبو بو األوؿ بالتربة، وشّبو أصوليـ بأصوؿ الشجر 
)التربة(، والمشبو بو الثاني )أصوؿ الشجر الخبيث(، وأبقى شيئًا مف لواـز المشبو بو وىو 

ليصّور بيذه كمة لمغاصب؛ ّنيـ أحاليـ بأشّبو و خبثيـ بثمر ذلؾ الشجر، و )نبتت(، وشبّ 
في تربة  النابت ،، فيـ كالشجر الخبيث األصؿ حاؿ أىؿ الكوفة الناكثيف لبيعتو اتاالستعار 

مف خالؿ عممية عقمية فكرية يتوصؿ فوثمار لذلؾ الشجر الخبيث،  خبيثة، وما ىـ إال فروع
ر ذلؾ الشجر االمتمقي إلى أّف الشجر الخبيث ال يثمر إال ثمرًا خبيثًا، وما ىؤالء القوـ إال ثم

ليصؿ مف ىذه  )عليهما السالم(؛في إشارة منو إلى خذليـ ألبيو عمّي، وأخيو الحسف ؾ وذل الخبيث
ليا مصداؽ في القرآف الكريـ  اإلماـ بيا ح ية إلى نتيجة مضمرة لـ يصرّ الِحَجاجاالستعارة 

ِميثَاِقِو  الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّو ِمْن بَ ْعدِ و المتمقي مف سياؽ القوؿ وىو قولو تعالى:يستشفّ 
                                                                                                                                                                      

د عبد هللا بن مسلم ابن قتٌبة الدٌنوري )ت 1 هـ(، مطبعة دار الكتب المصرٌة، 187عٌون األخبار، أبو ُمحمَّ
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، وىذه الصفات (1) َويَ ْقطَُعوَن َما َأَمَر اللَُّو ِبِو َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأْولَِئَك ُىْم اْلَخاِسُرونَ 
 كّميا تنطبؽ عمى الكوفييف ػ آنذاؾ ػ.

ية، الِحَجاج، وقوتيا لنا أىمية االستعارة في الخطاب الحسينياتضحت مف خالؿ ما تقدـ     
التي  البيانية مف أىـ الوسائؿ المغوية عدُّ نخمص إلى أّف االستعارة تّ و  .وفضميا في إبراز المعاني

ية بؿ إّنيا تأتي في المقاـ األوؿ لما يتمتع بو الِحَجاجلموصوؿ إلى أىدافو  ند إلييا المحاججيست
 . القوؿ االستعاري مف قوة حجاجية عالية إذا ما قورف باألقواؿ العادية

  : الكناية 
ي كناية، ى عف األمر بغيره يكنّ الكناية بأصؿ الوضع ))أف تتكمـ بشيء وتريد غيره، وكنّ      

وتُفيـ  وتأتي مفردة ومركبة؛ ،، والكناية لفظية مجازية(2)يعني إذا تكّمـ بغيره مّما يستدؿ عميو((
ذكر ما يمزمو؛ لينتقؿ الشيء إلى ذكر وُيقصد بيا: ))ترؾ التصريح ب، داللتيا مف المفظ الظاىر

مف المذكور إلى المتروؾ، كما تقوؿ: فالف طويؿ النجاد لينتقؿ إلى ما ىو ممزومو، وىو طويؿ 
 . وتتألؼ الكناية مف(3)ي ىذا النوع كناية، لما فيو مف إخفاء وجو التصريح((مِّ القامة... وسُ 
 ))ثالثة أركاف:

 اًل عمى مراد المتكّمـ.: وىو داللة المفظ الظاىر التي تقـو دليالمكنى بو .1

 : وىو المعنى الالـز لممكنى بو الذي يرمي إليو الناطؽ بالكناية.المكنى عنو .2

القرينة العقمية التي يفرزىا سياؽ الكالـ لترشد إلى المكنى عنو، وتمنع إرادة المعنى المكنى  .3
 .(4) بو((

ـّ الرماد)المزّية في قوليـ  تمف التصريح ))فميسحجاجًا  قوىوالكناية أبمغ، وآكد، وأ     . أّنو (َج
مف وجو ىو أبمغ، وأوجبتو إيجابًا ىو أشّد،  لو القرى الكثير بؿ إّنؾ أثبتَّ  رى أكثردّؿ عمى قِ 

. والمعنى الذي يفيمو المتمقي مف قصد (5)حتيا أوثؽ((وادعيتو دعوى أنت بيا أنطؽ، وبصِ 
لى إ يخضعوالمحاجج بعد تّدبر وتفّكر، يكوف أقوى تأثيرًا، وأكثر إقناعًا مف المعنى الصريح؛ ألّنو 
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ية؛ الِحَجاجي يريد مف ذلؾ إشراؾ المتمقي في العممية فالمحاجج عندما ُيكنّ  ،عممية ذىنية عقمية
ذىنية عقمية إلدراؾ العالقة الداللية التالزمية ما بيف  ألّف الكناية تجعؿ المتمقي يقوـ بعممية

المعنى السطحي الظاىر )المكنى بو(، والمعنى الخفي الذي يريد المحاجج التوصؿ إليو )المكنى 
يتوصؿ إلى الفكرة التي يريدىا المحاجج بنفسو، وتوصؿ المتمقي إلى ما يريده  ما يجعمو عنو(

يتوجو  حّجةالكناية تمثؿ  إفّ  لذا؛ تناع بيا أقوى مف التصريحالمحاجج بنفسو يجعؿ تقبميا واالق
عمؽ تردفيا في أ بيا المحاجج إلى عقؿ المتمقي؛ لينقمو مف التعبير الكالمي الظاىر إلى داللةٍ 

السيد الدكتور محمود  ووصؼَ  ،، ويبدو أّف ذلؾ كاف مكمف السّر في تسابؽ البمغاء إليياالتداوؿ
في كتابو )األسموب الكنائي في القرآف الكريـ( الكناية بأّنيا ))واٍد مف أودية البالغة،  شيخوف

ؿ مف طرؽ التعبير الفني ... ووسيمة قوية مف العربي... وطريؽ جميومقتؿ مف مقاتؿ البياف 
فيي تزيد مف حيوية العبارة  ،(1)وسائؿ التأثير واإلقناع، وليا أثر كبير في تحسيف األسموب((

مصحوبًا ومتى ما جاء المعنى ضفيو عمى المعنى مف جماؿ الصياغة، قوتيا، فضاًل عّما تو 
إذا ف ،؛ ولذا نجد الكناية تحظى باىتماـ اإلماـ الحسيف تأثيرًا، وأقوى إقناعاً بدليمو، كاف أشّد 

في موضع ما مف خطاباتو أّف الكناية فيو أبمغ وآكد وأقوى حجاجًا مف التصريح عمد  رأى 
إلييا، ومف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في رّده عمى معاوية عندما طمب البيعة ليزيد مف أىؿ 

فركبتم إألعاليل، )): رّده عميوفي معرض  اإلماـ  إذ قاؿ ؛المدينة بحضرة اإلماـ الحسيف 
فقولو: )كاف ويكوف( ))كناية عف احتجاج معاوية  .(2)((اعيل، وقمتم كان ويكونوفعمتم إألف

إلى ىذه الكناية في ىذا  وعمد اإلماـ  ،(3)نافذًا(( () بالمنسوخ بأّنو سبؽ، وأّنو كاف أمرٌ 
رجع إلى نفسو أّف كّؿ عاقؿ يعمـ إذا وأقوى حجاجًا مف التصريح لػ)) ،وآكد ،الموضع؛ ألّنيا أبمغ

يجابيا بما ىو شاىد في وجودىا، آكدأّف  وأبمغ في الدعوى، مف  ،إثبات الصفة بإثبات دليميا، وا 
المتمقي تدفعو إلى فيذه الكناية عندما تقرع ذىف ، (4)اًل((جًا ُغفْ اذَ أف تجيء إلييا فتثبتيا، ىكذا سَ 

يتوصؿ اإلماـ معنى المفظ الظاىر والمعنى الخفي، ومف ذلؾ  الداللة التالزمية ما بيفالبحث عف 
أف ي؛ ليتوصال معًا إلى أّف معاوية كاف يريد مف خطبتو الِحَجاجإلى إشراؾ المتمقي في النّص 
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يمتفت إلى ابف وىذا ما حصؿ بالفعؿ، مّما دفع معاوية إلى أف  ،بأّف المنسوخ قد سبؽ ّناسُيفحـ ال
 .(1)((عباس ويقوؿ متعجبًا: ))ما ىذا يابف عباس؟! ولما عندؾ أدىى وأمر

 : التعريض 

ُيقصد بو ))ىو أف ُيطمؽ الكالـ وُيشار بو إلى معنى آخر ُيفيـ مف السياؽ، ومف ظرؼ      
بذلؾ؛ ألّف المعنى فيو ُيفيـ مف عرضو، وعرض كّؿ شيٍء بجانبو، ويختص  ّميَ ، وسُ (2)القوؿ((

عالقة داللية لزومية بيف ، وال يتضمف (3)يأتي مفردًا، والمعنى فيو ُيمّمح إليو تمميحاً  بالتركيب، وال
إذ يمكف أف ُيستعمؿ الخطاب الواحد في أكثر مف سياؽ،  ؛معنى المفظ الظاىر والمعنى الخفي

فينتج عنو قصد يختمؼ باختالؼ السياؽ، وتُفيـ داللتو مف القرينة، والمتمقي ال ُيدرؾ المعنى 
 ،(4)كاف مممًا بالسياؽ الذي يرد فيو، فضاًل عف معرفة ظروؼ القوؿ، ومناسبتو االمراد منو إال إذ

في الخطاب لو وقع بالغ في المتمقي، وأثر حجاجي أبمغ مف التصريح،  التعريض واستعماؿ
ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيمُ وأفضؿ التعريض وأقواه ما ورد في قولو تعالى: 

، في إشارة منو (5)
  .(6)أكـرال : ال يوجد بيف جبمي مكة أعّز مّني و إلى ما كاف يقولو أبو جيؿسبحانو وتعالى 

ما جاء في الحوار الذي دار بينو وبيف  ومف التعريض في كالـ أبي عبد اهلل الحسيف      
يا أبا عبد إهلل هل بمغك ما صنعنا )) ّف معاوية قاؿ لإلماـ الحسيف أفقد جاء فيو  ،معاوية

وما صنعت بهم ؟ قال: قتمناهم، وكف ناهم، : بحجر وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟ فقال 
ثم قال: خصمك إلقوم يا معاوية، لكن نا لو قتمنا شيعتك ، وصمينا عميهم. فضحك إلحسين 

 .(7) ((ما كفن اهم وال صمينا عميهم وال قبرناهم

َضِحُؾ اإلماـ، ورّده عمى معاوية فييما تعريض بالفعؿ والقوؿ؛ إذ ال يوجد في تاريخ اإلسالـ     
، فمو كاف معاوية مسممًا كما يّدعي لما قتؿ نفسًا  إلى زمف اإلماـ الحسيف فعؿ أشنع مف ذلؾ

أّف معاوية  ، ثـ ُيكّفنيا، وُيصمي عمييا، وىذا الفعؿ إف دّؿ عمى شيٍء فإّنما يدؿُّ عمىنفسٍ  بغير
                                                           

 .120اإلمامة والسٌاسة:  1
 .181البالغة والتطبٌق: 2
 .68/ 1ٌنظر: المثل السائر: 3
 .188ٌنظر: البالغة والتطبٌق:  4
 .:8سورة الزخرف: 5
، تحقٌق هـ(871هـ أو 867) بن رشٌق القٌروانًأبو علً الحسن ، فً صناعة الشعر ونقده ٌنظر: العمدة 6

 .2/602م(:1000هـ ـ 2810)ولى ، الطبعة األ، القاهرةـًچالخانـمكتبة ، الدكتور النبوي عبد الواحد شعالن
 مع اختالٍف فً الرواٌة. 1/180؛ وٌنظر: كشف الغمة فً معرفة األئمة: 186/ 1االحتجاج: 7
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ال عالمة  بقولو ىذا أماط المثاـ عّما كاف ُيخفيو مف نفاؽ. وَضِحُؾ اإلماـ أو حتى تبسمو ما ىوا 
فيدؿُّ عمى أّف المسمـ  . أما قولو بقصد التعريض بو أماـ الّناس أشار بيا إلى نفاؽ معاوية

، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(سوؿ الحّؽ ال ينبغي لو أف ُيكّفف كافرًا وال ُيصمي عميو أبدًا تأسيًا بالر 

في المنافقيف:  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( إذ قاؿ تعالى لنبيو األكـر ؛وتنفيذًا ألمر اهلل سبحانو وتعالى
  ُِهْم َماَت َأبًَدا َواَل تَ ُقْم َعَلى قَ ْبرِِه ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاللَِّو َوَرُسوِلو َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

. فقولو: (1)
في (( فيو تمميح إلى أّف اهلل جّؿ لكن نا لو قتمنا شيعتك ما كفن اهم وال صمينا عميهم وال قبرناهم))

 .سبحانو وتعالى مف الخارجيف عف ديف اهلل نيى عف الصالة عمى أمثاليـعاله 

 ،عيا يدّ ففعؿ اإلماـ وقولو ىذاف كانا حججًا احتج بيما عمى أّف معاوية لـ يكف مسممًا كم     
ويمكف توضيح ذلؾ أكثر استنادًا إلى نظرية تولميف  ،بؿ كاف منافقًا بداللة فعمو الشنيع ىذا

 ية: الِحَجاج
 أنت منافؽ يا معاوية)النتيجة(                                                           لكنَّنا لو قتمنا المعطى()

 شيعتؾ ما كفّنػػاىـ 
                                                     عمييـ وال قبرناىـوال صمينا 

                      
 الكافر ال ُيكّفف وال ُيصمى عميو المنافؽ و نظرًا ألّف )الضماف(                      

 آنفًا.و)األساس( الذي ُيستند إليو في تقوية الضماف اآلية الكريمة المذكورة                
 

بؿ يجعؿ العقؿ متفاعاًل معو  ال يأسر القمب فحسب،البياف سحر نخمص مّما تقّدـ إلى أّف     
 المحاجج خضع لسحر البياف قمبًا وقالبًا. نياتأيضًا باحثًا عف كنو أسراره، فإف اطمأفَّ المتمقي ل

الحجاج مف جوانب النظريات الحجاجية المسانية تناولت أّف  ما تقّدـ كؿِّ نستشؼ مف      
تداولية، ولغوية، وأسموبية، وبيانية، واستنادًا إلى ذلؾ يمكف اعتصار ىذه النظريات؛ لتصب 

إلى المناىج ىذا المنيج ُيضاؼ ؛ ل(المنيج الحجاجيػ)ُيصطمح عمييا بقة واحدة ػجميعيا في بوت
المغوية واألدبية كالمنيج البنيوي، واألسموبية، والشعرية، ونحو  مياديفالموجودة في الالتحميمية 

عف  أّف ىذا المنيج ال يقؿ قيمة وأزعـيمكف الركوف إليو باطمئناف في تحميؿ النصوص، ، و ذلؾ
                                                           

 .98سورة التوبة: 1
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تمؾ المناىج، بؿ يفوقيا في دراسة الجوانب العقمية، وسأعتمده في دراستي التطبيقية لتحميؿ كالـ 
 .الفصؿ المقبؿفي  اإلماـ الحسيف 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 لنماذج ةطبيقيية تحجاجدراسة 
 الحسين  اإلمام كالممن 

  
 
 
 
 

 ورةــة المنــي المدينـــف   كالمه  المبحث األول:
                مـــكةخروجه من  أول   المبحث الثاني: كالمه 

 الءـــــــــــــــــــــلحين نزوله في كرب                 
 الءـــــــــــــــــربـفي ك   المبحث الثالث: كالمه 
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 يف املدينة املنورة:  املبحث األول: كالمه

 :مع عمر بن الخطاب 
المشادة الكالمية التي   ُحَسيفأوؿ كالـ وصؿ إلينا عبر المدونات التاريخية لإلماـ ال     

 ،عمر بف الخطابو  -تقريباً  عشرة أعواـإذ كاف عمره  -في صباه   ُحَسيفدارت بيف اإلماـ ال
 . و أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ: إنّ ة لوفي خطبعمر بف الخطاب قاؿ  عندما

عمر بف  وي أفّ ))رُ  في كتابو )االحتجاج(: أبو منصور أحمد بف عمي الطبرسيفقد قاؿ   

و فذكر في خطبتو أنّ  ،)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(عمى منبر رسوؿ اهلل  النَّاسالخطاب كاف يخطب 
 :-من ناحية المسجد  - ُحَسينفقال لو ال ،أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ

 عن منبر أبي رسول اهلل ال منبر أبيك! ...انزل      
عّممؾ ىذا أبوؾ عمّي بف أبي ، مف ال منبر أبي ُحَسيفأبيؾ لعمري يا : فمنبر فقاؿ لو عمر     

و لياٍد وأنا ميتٍد بو، ولو في إن أطع أبي فيما أمرني فمعمري إنّ :  ُحَسينفقال لو ال ؟طالب
البيعة عمى عيد رسول اهلل، نزل بيا جبرائيل من عند اهلل تعالى ال ينكرىا إال  اسالن  رقاب 

، م وويٌل لممنكرين حقنا أىل البيتبقموبيم وأنكروىا بألسنتي الن اسجاحد بالكتاب، قد عرفيا 

 !!من إدامة الغضب وشّدة العذاب )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(رسول اهلل  ُمَحم دماذا يمقاىم بو 
فتأمرنا ولو أمروا أباؾ  النَّاس، أمَّرنا ف أنكر حّؽ أبيؾ فعميو لعنة اهللم ُحَسيففقاؿ عمر: يا     

 ألطعنا.

ر أبا بكر عمى أمرك عمى نفسو قبل أن تؤم   الن اس : يا ابن الخطاب فأيّ ُحَسينفقال لو ال    

)صلى  ُمَحم د، فرضاكم كان لدُمَحم  من نبي وال رضا من آل  حّجةبال  الن اسنفسك ليؤمرك عمى 
ول أو رضا أىمو كان لو سخطًا؟! أما واهلل لو أن  لمسان مقااًل يط رضى اهلل عليه وآله وسلّن(

، وصرت الحاكم ، ترقى منبرىمُمَحم دتصديقو، وفعاًل يعينو المؤمنون، لما تخطيت رقاب آل 
، المخطئ والمصيب عندك سماعأليم بكتاب نزل فييم ال تعرف معجمو، وال تدري تأويمو اعمي

 .وسألك عم ا أحدثت سؤااًل حفياً  سواء، فجزاك اهلل جزاك،
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 ، فمشى معو أناٌس مف أصحابو حتى أتى باب أمير المؤمنيف قاؿ: فنزؿ عمر مغضباً   
، يجيرنا ُحَسيفسف ما لقيت اليوـ مف أبنؾ ال، فدخؿ فقاؿ: يا أبا الحفاستأذف عميو فأذف لو

ًّ الطغام وأهل المدٌنة ...(( جد رسوؿبصوٍت في مس ٌُحرض عل  . (1)هللا و

 ُحَسيفبيف اإلماـ ال الِحَجاجأّف الموضوع الذي دار حولو  ناجدلو تأممنا في ىذا النص لو      
  وعمر بف الخطاب ىو قوؿ عمر بف الخطاب الذي ذكر فيو أّنو أولى بالمؤمنيف مف

نكار اإلماـ  المؤمنيف أوكميا الرسوؿ  والية أمرمحتجًا بأّف  حّؽ لوبأّف ذلؾ ال ي أنفسيـ، وا 

بف أبي طالب  لعميّ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( 
 ، وعمر بف الخطاب لـ ينكر ذلؾ عمى اإلماـ 

وفٌما ٌأتً تحلٌل لهذا  .(النَّاسروه )انُتخب مف ىـ الذيف أمَّ  النَّاسبأّف  و احتجَّ لكنّ   ُحَسيفال

 تُقسمو عمى ثالثة أقساـ:ً، وٌمكن الِحَجاجج النّص على وفق المنه

 القدم األول:   
عن منبر أبي رسول اهلل ال منبر أبيك! فقال لو عمر: فمنبر أبيك لعمري يا انزل ... ))    

ية مف الشخص اآلمر بوصفو ابف الِحَجاجاستمد طاقتو  فعؿ أمرانزل(: ) ((.ال منبر أبي ُحَسين

إذ لو أّف شخصًا آخر غير ابف  ؛وليس مف الصيغة نفسيا له وسلّن()صلى اهلل عليه وآرسوؿ اهلل 
ـَ مف العق فعؿ  -ي الِحَجاجبحسب المنيج  -وىو ب،االرسوؿ يقوؿ ذلؾ لعمر بف الخطاب لما َسِم

ليكوف مقدمة حجاجية يبتدئ بيا   ُحَسيفاختاره اإلماـ ال إنجازية حجاجية كالـ مباشر ذو قوة
الحقيقة الفعمية في  ِذْكرُ  حقيقة لـ يستطع المتمقي إنكارىا، و (هلل)منبر أبي رسول احجاجو. 
( في ىذا أبيِذْكُر لفظة ) )أبي(: .حّجةالتسميـ ليا يعني التسميـ لمو طابع حجاجي، و النص ل

ما كاف متداواًل بيف المسمميف مف إلى  المتمقي يمفت نظرأراد أف   ُحَسيفالمقاـ يقتضي أّف ال

وقد مّر ذكرىا في المبحث األوؿ مف الفصؿ  ،)عليهما السالم( وفي أخيو الحسف أقواؿ الرسوؿ فيو
( في ىذا المقاـ ُتمّثؿ فعاًل كالميًا غير مباشر جاء ليزيد مف قوة فعؿ الكالـ أبيالثاني. فمفظة )
فيي تقتضي أّنو ال يجوز أف يدَّعي أحد أّنو أولى بالمؤمنيف بعد رسوؿ  ،(انزلالمباشر )األمر/

غير آؿ بيتو، كما ال يجوز أف يّدعي أحٌد أّف لو الوالية عمى آؿ بيت )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(  اهلل

( في ىذا السياؽ أبي( إلى لفظة )رسول اهللإضافة ) وفضاًل عف ذلؾ فإفّ  ،)عليهن السالم( النبي
لما حقؽ اإلماـ  تمف السياؽ أو ُبّدل تي الفاعؿ في توجيو الداللة، فمو ُحذفالِحَجاجاألثر  الي

                                                           
 .1/152سٌر أعالم النبالء: :، وٌنظر142/ 1االحتجاج: 1
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. (1). وقد بينا ذلؾ في المبحث األوؿ مف الفصؿ الثانياالقوة الفعمية اإلنجازية التي حققيا بذكرى
نحو  الحّجةوزاد مف توجيو  ،يةالِحَجاج اإلمكاناتعامؿ حجاجي قّمص  النفي )ال منبر أبيك(

 (.ال منبر أبي َسينحُ فمنبر أبيك لعمري يا ): التي أقّر بيا عمر بف الخطاب وىيالنتيجة 
 

  القدم الثاني:
: إن أطع أبي فيما أمرني  ُحَسين))من عّممك ىذا أبوك عمّي بن أبي طالب. فقال لو ال    

البيعة عمى عيد رسول اهلل، نزل بيا  الن اسفمعمري إّنو لياٍد وأنا ميتٍد بو، ولو في رقاب 
بقموبيم وأنكروىا  الن اساب، قد عرفيا جبرائيل من عند اهلل تعالى ال ينكرىا إال جاحد بالكت

)صلى اهلل عليه وآله رسول اهلل  ُمَحم دوويٌل لممنكرين حقنا أىل البيت، ماذا يمقاىم بو  ،بألسنتيم
من أنكر حّق أبيك فعميو لعنة  ُحَسينمن إدامة الغضب وشّدة العذاب؟! فقال عمر: يا  وسلّن(

 روا أباك ألطعنا((.رنا ولو أمّ فتأمّ  الن اساهلل، أم رنا 
 عمى وفؽ السمـ اآلتي: الِحَجاجيمكف تقسيـ ىذا المقطع مف     

 )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(النتيجة المضمرة )ف( عمي بف أبي طالب أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ بعد رسوؿ اهلل   
           

 ّمـ( مف إدامة غضب وشّدة عذابرسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وس ُمَحمَّديمقاىـ  (4)ح         
 

 ويٌؿ لممنكريف حقنا أىؿ البيت( 3)ح            
{{{ 

  جاحد بالكتابد اهلل تعالى ال ينكرىا إال  البيعة عمى عيد رسوؿ اهلل، نزؿ بيا جبرائيؿ مف عن النَّاس( لو في رقاب 2)ح            
 ألسنتيـبقموبيـ وأنكروىا ب النَّاسعرفيا                   

 إف أطع أبي فيما أمرني فمعمري إّنو لياٍد وأنا ميتٍد بو (1)ح            

      
في قولو ىذا عمى   ُحَسيفاعتمد ال( إن أطع أبي فيما أمرني فمعمري إّنو لياٍد وأنا ميتٍد بو)

توكيد، القسـ )لعمري( + )إّف( + )الالـ(. والقسـ أسموب إنشائي يؤتى بو لمتوكيد، و)إّف( أداة 
ودخوليا عمى الجممة يفيد تكرار الجممة مرتيف، و)الالـ( في )لياٍد(، ودخوليا مع )إّف( عمى 

، ودخوؿ القسـ عمى الجممة االسمية (2)الجممة الخبرية تصير معيما الجممة الخبرية ثالث جمؿ
ز عف لمتحرّ لمحاجة )) يؤتى بالتوكيدو  ،(3)مع ىذه األدوات يكوف بمثابة تكرار الجممة أربع مرات

                                                           
 .65 -64هذه األطروحة:ٌنظر:  1
 .1/105ٌنظر: البرهان فً علوم القرآن: 2
 .123ٌنظر: الحجاج فً القرآن:  3
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ف كاف مترددًا أإليو الكالـ خاليًا عف الت لقيَ  أُ ف المخاطب جاىالً فإف كا ،ذكر ما ال فائدة لو كيد، وا 
ذا كاف منكرًا وجب تأكيده(( اسـ فاعؿ يدؿ عمى الوصؼ  )ىاٍد( .(1)فيو حسف تقويتو بمؤكد، وا 

وصؼ التي يدرجيا (، و))اسـ الفاعؿ مف نماذج ال)اليدايا( وصاحبو )عمي بف أبي طالب 
غ لنفسو إصدار الحكـ الذي يريد، لتنبني عميو النتيجة ليسوّ  ؛حّجةالمرسؿ في خطابو بوصفيا 

( اسـ مفعوؿ ))وُيصّنؼ اسـ المفعوؿ عمى ميتدٍ (، ولفظ )وأنا ميتٍد بو، وىي )(2)التي يروميا((
ي موضٍع يجعمو مف نفسو ف  ُحَسيفإذ بو وضع اإلماـ ال ؛(3)ية((الِحَجاجأّنو مف األوصاؼ 

 المواليف لولي أمر المؤمنيف الذي نّصبو اهلل ورسولو.
في ىذا الموضع عدؿ نحو األقوى   ُحَسيفنجد أّف اإلماـ ال (البيعة الن اسولو في رقاب )   

ََ  ؛حجاجياً   رَ صَ قَ إذ قّدـ الجار والمجرور)لو( عمى )البيعة( لمداللة عمى االختصاص والقصر، َؼ
البيعة خاصة مف دوف  النَّاسخاصة، أي لو في رقاب  يو عمي بف أبي طالب أبعمى  البيعة

إذ قاؿ: ))وىذا العدوؿ عف التركيبية األصؿ  ؛، وىذا ما أشار إليو أيضًا ميثـ قيسالنَّاسغيره مف 
ختصاصو بيا ]مف[ دوف غيره... كما أفادت ىذه الصياغة ا، و أفاد قصر البيعة عمى أبيو 

لـ يكتِؼ بالتقديـ بؿ استعاف بالتجسيـ االستعاري  أّنو  -أيضاً  –. ويالحظ تعريضًا بالمقابؿ
، وىذا يدلؿ عمى عظـ ىذا األمر وحراجة النَّاسحيف جعؿ البيعة كالطوؽ المعمؽ في رقاب 

، والغاية مف ىذا العدوؿ؛ (4)ومسؤوليتيـ نتيجة الوىف والتقصير المنبت في خبايا نفوسيـ(( النَّاس
( مجاٌز مرسؿ )رقاب الن اس :، وقولو نحو النتيجةالتوجيو ية في الِحَجاج القوةالزيادة مف 

عالقتو الجزئية، فالبيعة تشمؿ المرء بكيانو، وال تقتصر عمى رقبتو، كما ىي الحاؿ في قولو 
َيْجَعُلوَن َأَصابَِعُهْم ِفي آَذانِِهْم ِمْن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ  تعالى: 

(5). 

مناسؾ )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( بعدما قضى رسوؿ اهلل  (نزل بيا جبرائيل من عند اهلل تعالى)    
بقولو تعالى:  وصؿ إلى غدير خـ نزؿ عميو جبرائيؿ عندما و  المدينة،إلى الوداع وعاد  حّجة
َواللَُّو يَ ْعِصُمَك ِمْن  ْل َفَما بَ لَّْغَت ِرَسالََتوُ عَ َأي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تَ فْ  يَا

                                                           
 .1/160البرهان فً علوم القرآن: 1
 .155استراتٌجٌات الخطاب: مقاربة لغوٌة تداولٌة: 2
 .156المصدر نفسه: 3
 .201 )رسالة ماجستٌر( راسة بالغٌة:د ُحَسٌننثر اإلمام ال 4
5
 26 :البقرةسورة  
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ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  النَّاس
، ويبّمغ ما نزؿ فيو مف  ، وأمره أف يقيـ عمّياً (1)

ثـ خطب خطبة جاء فييا: ))  ،صالة الظير)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( الوالية، فصمى رسوؿ اهلل 
الثقؿ األكبر .. فانظروا كيؼ تخمفوني في الثقميف. فنادى مناٍد: وما الثقالف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: .

ف  كتاب اهلل طرؼ بيد اهلل  وطرؼ بأيديكـ فتمسكوا بو ال تضموا، واآلخر األصغر عترتي، وا 
ال ي، فالحوض فسألت ذلؾ ليما ربّ  عميّ  اديما لف يتفرقا حتى ير أني أنّ المطيؼ الخبير نبّ 

فرفعيا حتى رؤي بياض آباطيما  تقدموىما فتيمكوا، وال تقصروا عنيما فتيمكوا، ثـ أخذ بيد عميّ 
بالمؤمنيف مف أنفسيـ ؟ قالوا: اهلل ورسولو  النَّاسمف أولى  النَّاسوعرفو القوـ أجمعوف، فقاؿ: أييا 

مف كنت مواله فعمي أعمـ، قاؿ: إف اهلل موالي وأنا مولى المؤمنيف وأنا أولى بيـ مف أنفسيـ ف
و، مف أحبّ  مف وااله، وعاد مف عاداه، وأحبّ  يـ واؿِ لمّ اثـ قاؿ:  ...ث مرات، مواله، يقوليا ثال

وأبغض مف أبغضو، وانصر مف نصره، واخذؿ مف خذلو، وأدر الحؽ معو حيث دار، أال فميبمغ 
َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت  اْليَ ْومَ ب، ثـ لـ يتفرقوا حتى نزؿ أميف وحي اهلل بقولو: ئالشاىد الغا

تماـ النعمة، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو: اهلل أكبر عمى  ،َعَلْيُكْم نِْعَمِتي إكماؿ الديف، وا 
مف بعدي، ثـ طفؽ القوـ يينئوف أمير المؤمنيف صموات اهلل  برسالتي، والوالية لعميّ  الربّ  اورض

 لصحابة:ف ىنأه في مقدـ اعميو وممّ 
 وأمسيت موالي ،لؾ يا بف أبي طالب أصبحت خٍ بِ  خٍ يقوؿ: بِ  الشيخاف أبو بكر وعمر كؿ   

 . (3)و ما أجمعت عميو المروياتىو ، (2)((مؤمف ومؤمنة ومولى كؿّ 
التوكيدات المذكورة آنفًا  بقولو ىذاقد أردؼ  ( اإلماـ جاحد بالكتاب إال ينكرىا ال)     

، ويرى انسكومبر (4)القصر تأكيد لمحكـ عمى تأكيد فيو )توكيد مضاعؼ(و  ال ...إال(،)بالقصر 

                                                           
 .34:سورة المائدة 1
أحمد األمٌنً النجفً، موسوعة األعلمً للمطبوعات، بٌروت، الطبعة  ُحَسٌنالغدٌر فً الكتاب والسنة، عبد ال 2

 .1؛ وُتنظر اآلٌة فً سورة المائدة:10-16م(: 2661األولى)
، 2/51: هـ(، مؤسسة قرطبة، مصر )د. ت(112 أحمد بن حنبل اليٌبانً )تأحمد، أبو عبد هللاٌنظر: مسند  3

أبو  ،المعجم الكبٌرو ؛126، 140، 133، 114/ 2؛ 141، 140،  1/152،135؛ 110، 221، 226، 225

مكتبة العلوم  ،المجٌد السلفً تحقٌق حمدي بن عبدهـ(، 130) القاسم سلٌمان بن أحمد بن أٌوب الطبرانً

يرح مذاهب أهل السنة ومعرفة يرائع الدٌن و ؛1/124م(:2651 -هـ 2101) الطبعة الثانٌة، صلالمو ،والحكم

مؤسسة ، تحقٌق عادل بن محمدهـ(، 152)ت حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن ياهٌن بوأ، والتمسك بالسنن

هللا الحاكم د بن عبد المستدرك على الصحٌحٌن، أبو عبد هللا محمو؛ 201(:م2662 -هـ 2122) مصر، قرطبة 

هـ 2122هـ(، تحقٌق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى )102)تالنٌسابوري 

 .1/225م(:2660ـ 
 .22/111ٌنظر: تفسٌر التحرٌر والتنوٌر: 4
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عدًا حجاجيًا أعمؽ وأنجع في التوجيو نحو النتيجة أّف ىذا النوع مف القصر يكسب الجممة )) بُ 
وقالت خديجة محفوظي: ))ويقصد المرسؿ باستعماؿ أنواع مف التوكيدات إلى  ،(1)الضمنية((

في االستعماؿ فييدؼ بو المرسؿ إلى لفت انتباه المتمقي والتأثير  إثبات حججو، وأما التكثيؼ
في وجية  فعاليتياية، ويحصر الِحَجاج اإلمكاناتص والقصر عامؿ حجاجي يقمّ  ،(2)فيو((

نحو النتيجة التوجيو ية في الِحَجاج تياطاقيضيؼ لمكالـ قوة حجاجية تزيد مف حجاجية واحدة؛ ل
فأراد مف ىذه التوكيدات المتتالية أف  (.المؤمنيف مف أنفسيـى بالمضمرة )عمي بف أبي طالب أول

 يقوؿ: الحّؽ كذا.
قاؿ: )مف أنكرىا جحد  ُحَسيفومّما ينبغي الوقوؼ عنده في ىذه الجممة لو أّف اإلماـ ال    

( ال ينكرىا إال جاحد بالكتاببالكتاب( ألعطت ىذه الجممة المعنى اإلخباري الذي أعطتو جممة )
دّؿ عمى التوكيد،  إذ إّف قوؿ اإلماـ  ؛يةالِحَجاجلفارؽ بيف الجممتيف يكمف في القيمة ا لكفَّ 
اإلنكار الدالة عمى التجدد والحدوث فاالختصاص، فضاًل عف صيغة المضارع )ينكرىا( القصر و و 

لبيعة نكر ايُ  بؿ يشمؿ ذلؾ كّؿ مف ،والجحد ال يقتصر عمى المنكريف لمبيعة في صدر اإلسالـ
عمى الوصؼ )الجحد(  اسـ فاعؿ يدؿ   )جاحد(و ،(الماضي، والحاضر، والمستقبؿزماف ) كؿّ في 

 باصطالح  –فعٌؿ دائـ  ىووصاحبو، وىو حالة وسطى بيف االسمية والفعمية، و 
مف االسـ الداؿ عمى الثبوت،  الحدوث، وىو بذلؾ أقرب إلى الفعؿداؿ عمى التجدد و  -الكوفييف

الئمة مع الغاية منو في عدـ اقتصاره عمى دوث في ىذا السياؽ جاءت موالح وداللتو عمى التجدد
ييف يروف أّف القيمة اإلخبارية لمقوؿ ثانوية وتابعة لممكوف الِحَجاجوىذا ما جعؿ . (3)عيفمزمٍف 

  .(4)يالِحَجاج

                                                           
) الحجاج مفهومه بحث ضمن كتاب ، (أو الحجاج)البالغة العربٌة فً ضوء البالغة الجدٌدة  1

 .2/11:ومجاالته(
 .41)رسالة ماجستٌر(  :للخطبة فً العصر األموي بنٌة الملفوظ الحجاجٌة 2
هـ ـ 2111(، لسنة )64فً مقال ُنير فً مجلة النجف األيرف، العدد ) داللة الفعل الدائملقد فّصلت القول فً  3

َماِل َوََتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا  :م( بعنوان: )داللة تنوٌن )باسٌط( فً قوله تعالى 1021 َوُهْم رُُقوٌد َونُ َقلِّبُ ُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ
ُهْم ُرْعًبا  وََكْلبُ ُهْم بَاسِ  ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ  . :20ٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلْو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ

 .40:لتحاجج، طبٌعته، ومجاالته، ووظائفه() ابحث ضمن كتاب ، ٌنظر: الحجاج والمعنى الحجاجً 4
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قبؿ ))تدّؿ عمى أّف الفعؿ الماضي كاف . قد: (بقموبيم وأنكروىا بألسنتيم الن اس)قد عرفيا      
، فضاًل عف إفادتيا التحقيؽ، (2)، كما تفيد تقريب الماضي مف الحاؿ(1)اإلخبار متوقعًا((

  .، وىي بذلؾ جاءت متناسبة مع سياؽ القوؿ، وحققت النتيجة المرجوة منيا(3)والتوكيد
مف المفرد المخاطب إلى  اً في ىذا القوؿ التفاتأّف نمحظ )وويٌل لممنكرين حقنا أىل البيت(    
بعيدًا خمؽ حركية في الحوار لالتنوع في الضمائر ىذا جمع الغائب مف دوف تحديد، والغاية مف ال

بؿ تنسحب معانيو  ،فحسب شخصًا بعينو يجعؿ في الحوار تمميحًا ال يخّص  و، كما أنّ عف الرتابة
 َسيفحُ ال ينطبؽ عميو قوؿ اإلماـفمتجاوزًا قوؿ اهلل ورسولو، عمر بف الخطاب مف بايع  إلى كؿ  
 : (أىل البيت)و .(4)رت فيو الجباؿ لماعت((يّ : واٍد في جينـ لو سُ الويؿ))و بالكتاب.جاحد 

رَُكْم  : ىـ الذيف قاؿ فييـ اهلل  ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكْم الرِّْجَس َأْىَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ
َتْطِهيًرا

(5).  

من إدامة الغضب وشّدة  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(ل اهلل رسو ُمَحم دماذا يمقاىم بو )    
 يةالِحَجاجوجية ال( استفياـ، ولالستفياـ أثر كبير في توجيو المتمقي نحو ماذا) ،(العذاب؟!
الناشئ عنو، فيتـ بذلؾ ب إجابة محددة يمميو عميو المقتضى إذ يفرض عمى المخاطَ  ؛المنشودة

 دورًا كبيرًا في ()))فاالستفياـ يمعب، المحاجج ي يريدىاالوجية التإلى توجيو دفة الحوار 
قي إلى فعؿ االستدالؿ، ية نظرًا لما يعممو مف جمب المتمالِحَجاجاإلقناع، وخاصة في العممية 

 ()يشركو بحكـ قوتو وخصائصو التي تخدـ مقاصد الخطاب ويمعب دورًا أساسياً  ()بحيث إّنو
ى العدوؿ مف الخبر إلى اإلنشاء إل  ُحَسيفذي دفع اإلماـ الوالسبب ال ؛(6)((حّجةباإلذعاف لم

                                                           
مطابع مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ابن هيام األنصاري، تحقٌق الدكتور عبد اللطٌف محمد الخطٌب،  1

 .1/211م( :1000هـ ـ 2112، الكوٌت، الطبعة األولى )السٌاسة
 .1/211المصدر نفسه :ٌنظر:  2
 .1/211المصدر نفسه :ٌنظر:  3
هـ(، تحقٌق سامً بن 441أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرٌيً الدميقً )، قرآن العظٌمتفسٌر ال  4

 .2/122:م(:2666هـ ـ2110الثانٌة ) والتوزٌع، الرٌاض، الطبعةمحمد السالمة، دار طٌبة للنير 
 . 11سورة األحزاب: 5
  ٌمثلوالصواب: . كذا. 
 .كذا، واألصوب:إذ إّنه 
 أساس. له أثرٌ كذا، والصواب: و 
مجلة  مجلة التراث العربً، آمنة بلعلىالدكتورة اإلقناع المنهج األمثل للتواصل نماذج من القرآن والحدٌث،  6

: االنترنتالموقع على (، 1001هـ ـ 2111(، لسنة )56) ، العدددميق، الكتاب العرب فصلٌة تصدر عن اتحاد

www.mojtamai.com 
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 حججويتدّرج في   ُحَسيف. وىكذا نجد اإلماـ الإزالة الجحود واإلنكار، وتغيير اعتقاد المتمقي
 . لمبيعةجاحدًا كاف المتمقي  ؛ ألفّ  -بحسب ما بينا ذلؾ في السمـ الحجاجي  –

فتأمرنا ولو أمروا  الن اسأبيك فعميو لعنة اهلل، أم رنا من أنكر حّق  ُحَسين)فقال عمر: يا     
 ا، وفييفي ىذا القسـ مف الكالـ  ُحَسيفاإلماـ ال حجاجىذا القوؿ مّثؿ نتيجة  أباك ألطعنا(

، وىذه )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( ، وال رسولو روه وليس اهللىـ الذيف أمَّ  النَّاساعتراؼ صريح بأّف 
كاف مف ألمر المسمميف توليو  االعتراؼ بأفّ وىي  .ي السابؽالِحَجاجو يمف التوج النتيجة المرجوة

 .)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(، وال مف الرسوؿ ُمَحمَّد ولـ يكف مف اهلل سبحانو وتعالى النَّاس
أـ مف يوليو  ف يوليو اهلل مَ  ما أولى بالواليةأّيي :-اآلف –الذي يطرح نفسو  السؤالو    
 ؟اسالنَّ 
 حّجةأقوى ىو أولى بالوالية، و  حّجةمف يمتمؾ  -يالِحَجاجعمى وفؽ المنيج  -: الجواب   

، فضاًل عف المقاـ (آيات قرآنية، وأحاديث نبويةسمطة ) حّجةأقوى؛ ألّنيا مستندة إلى   اإلماـ

فوالية  ،وسلّن()صلى اهلل عليه وآله  الوالية يـو غدير خـ في أياـ النبي الذي تولى فيو اإلماـ عمي 
، النَّاس قبؿ انقطاع الوحي، وأماـ مف اهلل ألمر المؤمنيف كانت  عمي بف أبي طالب 

ـّ ىناؾ آية قرآنية صريحة  ومنيـ عمر بف الخطاب، وىو أوؿ المينئيف، وىي  أمر الوالية فيث
ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َوَأْزَواُجُو  َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنينَ  النَِّبيُّ سبحانو وتعالى في محكـ كتابو العزيز: قولو 

َأْوَلى بِبَ ْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَّوِ  أُمََّهاتُ ُهْم َوُأْوُلو اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهمْ 
استنادًا إلى ىذه  – النَّاسفأولى  (1)

 .)عليهن السالم(بيتو  آؿ )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( المؤمنيف بعد رسوؿ اهللبوالية أمر  –اآلية الكريمة 

قاؿ في غدير خـ بعدما أخذ بيد  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( إّف النبي ىػ(:972)توقاؿ البالذري 
ألسُت أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ؟ قالوا: بمى. قاؿ:  النَّاس: ))أّييا عمي بف أبي طالب 

ِؿ َمف وااله، أوليس أزواجي أمياتيـ؟ قالوا: بمى يا رسوؿ اهلل. فقاؿ: ىذا ولي مف أنا مواله الميـ وا
ىـ  النَّاسفتستند إلى أّف أّما حجتو . كّمو عمر بف الخطاب لـ ينِؼ ذلؾو  ،(2)وعاِد مف عاداه((

ليصؼ لنا الكيفية التي  . ولندع الكالـ لإلماـ عمي ألطاع وا عميًا رُ و أمَّ ، ولوهرُ الذيف أمَّ 
لقد تقمصيا ابف أبي قحافة،  : ))أّما واهللفقد قاؿ  ،انتقمت بيا السمطة إلى عمر بف الخطاب

                                                           
  .3سورة األحزاب: 1
 .123/ 1أنساب األيراف:جمل من  2
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ّنو ليعمـ أّف محمي منيا محؿ القطب مف الرحا(( .))... حتى مضى األوؿ لسبيمو فأدى بيا (1)وا 
 ،(2)إلى ابف الخطاب بعده... فيا عجبًا بينا ىو يستقيُميا في حياتو! إذ عقدىا آلخر بعد وفاتو!((

بيا عمر بف الخطاب كانت توصية مف أبي استنادًا إلى ذلؾ فإّف والية أمر المؤمنيف التي احتج 
ىػ(: ))وعقد أبو بكر 120قوؿ الطبري )ت، وما يؤكد ذلؾ أيضًا لعمر بف الخطاب بكر قبؿ وفاتو

. (4)ثـ ساؽ الروايات في ذلؾ (3)في مرضتو التي ُتوفَي فييا لعمر بف الخطاب الخالفة مف بعده((
 .فقط شخص أبي بكربيـ عمر بف الخطاب ج الذيف احت النَّاسأّف المراد ب مّما تقّدـُيفيـ 

  القدم الثالث:
فتأمرنا ولو أمروا  الن اسمن أنكر حّق أبيك فعميو لعنة اهلل، أم رنا  ُحَسينفقال عمر: يا ))    

أمرك عمى نفسو قبل أن تؤم ر أبا  الن اس: يا ابن الخطاب فأّي ُحَسينفقال لو الأباك ألطعنا. 
فرضاكم كان  ؟!ُمَحم دمن نبي وال رضا من آل  حّجةبال  الن اسعمى  ركبكر عمى نفسك ليؤمّ 

رضًى؟ أو رضا أىمو كان لو سخطًا ؟! أما واهلل لو أن  لمسان  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( ُمَحم دل
، ترقى منبرىم، وصرت ُمَحم دمقااًل يطول تصديقو، وفعاًل يعينو المؤمنون، لما تخطيت رقاب آل 

 عمييم بكتاب نزل فييم ال تعرف معجمو، وال تدري تأويمو اإلسماع، المخطئ الحاكم 
 .والمصيب عندك سواء، فجزاك اهلل جزاك، وسألك عم ا أحدثت سؤااًل حفيًا((

فتأمرنا  الن اسمن أنكر حّق أبيك فعميو لعنة اهلل، أم رنا  ُحَسين: )يا قوؿ عمر بف الخطاب     
 لرّد حجج اإلماـ حّجة :الثانينتيجة لما قبمو، و :األول :و جانبافلولو أمروا أباك ألطعنا( 

معطى، والضماف )إّنو  -ية الِحَجاجبحسب نظرية تولميف  -ؿ وىذا القوؿ يمثّ  ، ُحَسيفال
، بعبارة أدؽ إّنو لـ يستوِؿ عمى الخالفة بالقوة بؿ باالنتخابات الديمقراطية، ولو النَّاسانُتخب مف 

 اروا عمّيًا لكاف مطيعًا، ومحترمًا لرأييـ(. اخت النَّاسأّف 
حتى ُينزؿ القريب منزلة  (5)حرؼ نداء ))ُينادى بيا القريب توكيدًا(( )يا()يا ابن الخطاب(.    

ف كاف منتبياً  بقولو:  بف الخطاب بحجتو المذكورة آنفاً وىذا األسموب استعممو عمر ؛ (1)الغافؿ وا 
  .عميو  يفُحسَ ، ورّده اإلماـ ال(ُحَسيف)يا 

                                                           
هـ(، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار الجٌل، بٌروت، 323يرح نهج البالغة البن أبً الحدٌد )ت 1

 .222/ 2)د.ت(:
 . 231/ 2المصدر نفسه : 2
 .1/115تارٌخ الطبري:  3
 .116 -1/115ٌنظر: المصدر نفسه: :  4
 .1/114مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب: 5
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بال  الن اسأمرك عمى نفسو قبل أن تؤم ر أبا بكر عمى نفسك ليؤّمرك عمى  الن اس)فأّي     
، اإلنكاري باالستفياـ الِحَجاجسـ مف ابتدأ اإلماـ ىذا القِ  ،(؟!ُمَحم دمن نبي وال رضا من آل  حّجة

ية مف القصد الِحَجاجستمد قوتو المباشرة حجاجًا، وي واالستفياـ مف أقوى أفعاؿ الكالـ اإلنجازية
وخرج لمتقرير و))يأتي االستفياـ لمتقرير عندما ُيراد بو الداللة عمى أّف المستفَيـ المضمر فيو، 

ىنا أدى وظيفة تداولية  االستفياـو  ،(2)عنو واقع مستقر معموـ عند مف يتجو إلييـ الخطاب((
ىذا الكالـ مّر عمر بف الخطاب، و  خروجو إلى وصؼ الكيفية التي انتقمت بيا السمطة إلىب

ولو نظرنا إلى ىذا  ،جاء مؤكدًا لما مّر ذكره ىذا قوؿ اإلماـ  وكأفّ ، (3) آنفاً  تفصيؿ القوؿ فيو
 حّجةمف كاف يممؾ  :ّف ىذا القوؿ يمّثؿ معطى، والضمافنجد أالكالـ استنادًا إلى نظرية تولميف 

 . ويمكف توضيح ذلؾ بالمخطط اآلتي:مؤمنيفمف نبي، ورضا مف آؿ محمد أولى بوالية أمر ال
 النتيجة المضمرة                                                                  حّجةبال  النَّاسالمعطى )...ليؤّمرؾ عمى 

 أولى  أبي طالب ف)عمي ب        مف نبي وال رضا مف آؿ ُمَحمَّد؟!(                                                               
 (      بوالية أمر المؤمنيف                                                                                                          

     
                                                                                       

 ة(بي، ورضا مف آؿ محمد أولى بالواليمف ن حّجةالضماف )مف كاف يممؾ                                      

بيف    ُحَسيفال بيا اإلماـ، ربط تفيد التعميؿ مف الروابط المدرجة لمنتائج (: )الالـ(ليؤّمرك)
مف نبي وال رضا مف  حّجة بال النَّاس)تؤّمر أبا بكر عمى نفسؾ(، والنتيجة )يؤّمرؾ عمى  الحّجة
ية وأقدرىا عمى التأثير في المتمقي، الِحَجاج، و ))تعّد ىذه العالقة مف أبرز العالقات (ُمَحمَّدآؿ 

وىي في حقيقة األمر ضرٌب مخصوٌص مف العالقات "التتابعية" إذ يحرص المتكّمـ عمى ربط 
عادي بينيا، وتتابع طبيعي يجعؿ  األفكار والوصؿ بيف أجزاء الكالـ ]مف[ دوف االكتفاء بتالحؽ

األحداث واألفعاؿ أو األفكار واألحكاـ متسمسمة متجاوبة بؿ يعمد إلى مستوى أعمؽ مف العالقة 
 .(4)فيجعؿ بعض األحداث أسبابًا ألحداث أخرى((

باالستفياـ ابتدأه   ُحَسيفّف اإلماـ الأ الكالـسـ مف القِ ىذا  في ينبغي الوقوؼ عندهومّما      
الوجية  (5)إلنكاري؛ ))ليفرض عمى المخاطب بو إجابة محددة فيتـ بذلؾ توجيو دفة الحوار((ا

                                                                                                                                                                      
 .( 1هامش) 1/114: مصدر نفسهٌنظر:ال 1
 .105 )أطروحة دكتوراه(: الخطاب الحجاجً السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة البن قتٌبة دراسة تداولٌة 2
 . 216هذه األطروحة: 3
 .114الحجاج فً اليعر العربً بنٌته وأسالٌبه: 4
 .114الحجاج فً القرآن: 5
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االستفيامي التقريري  األسموب، فضاًل عّما في ىذا األسموب مف نفي، وىذا التي يريدىا ىو 
يدافع بيا عف  حّجةال يجد ، ففي ضيٍؽ وحرجٍ  اىفسو، ثـ يجدفكر، ويراجع نيُ  خاَطبيجعؿ الم

 خاَطبالم  ُحَسيفال ي جعؿ اإلماـالِحَجاجوبيذا األسموب  ،إلى السكوت ركفي؛ لذلؾ نفسو
لو لـ يكف واثقًا  الِحَجاجيعتمد ىذا النوع مف  لـ ّف اإلماـ في موقٍؼ حرٍج ، زد عمى ذلؾ أ

قدر ال ي المتمقي كاف مدركًا تماـ اإلدراؾ أفّ  الحّجةمنو ثقة تامة، فعندما ألقى عمى المتمقي ىذه 
أوقع في النفس، وأدّؿ عمى اإللزاـ ... )) يكوفاالستفيامي التقريري ىذا األسموب  ، ألفّ عمى رّدىا

وبيذا  األسموب مف داللة عمى التعجب. ، فضاًل عّما في ىذا(1)دامغة(( حّجةوذلؾ لما فيو مف 
جعؿ إلثبات مف النفي إلى ا  ُحَسيفال ي الذي عدؿ فيو اإلماـالِحَجاجاألسموب االستفيامي 

َـّ  ،أخرى حّجةبأّي  ، ولـ يأتِ ـز الصمتالمتمقي يمت من نبي وال  حّجةبال إّف النفي في قولو: ) ث
 حّجةية، وحصرىا بأّف الخالفة ينبغي أف تكوف بالِحَجاج اإلمكاناتقّمص  (ُمَحم درضا من آل 

وصية، أو نحو ذلؾ. وىذا ما ب، أو )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( آية قرآنية نزلت عمى النبيبكأف تكوف 
ي نحو النتيجة المضمرة )عمي بف أبي طالب الِحَجاجالتوجيو ية في الِحَجاججعؿ النفي يزيد القوة 

، فأىؿ البيت ىـ الذيف أّمروه النَّاسعمر إّف  حّجةمر(، كما مّثؿ رّد فعؿ عمى األأولى بيذا 

  ولـ يأّمروه عمى أنفسيـ! النَّاسّؿ أولى بيذا األمر مف ك، وىـ النَّاسمف  )عليهن السالم(

ىذا ( رضًى؟ أو رضا أىمو كان لو سخطًا ؟! )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( ُمَحم دفرضاكم كان ل)    
ّف أالقوؿ  ومّما ينبغي الوقوؼ عنده في ىذا ،السؤاؿ اإلنكاري التقريري جاء مؤكدًا لمسؤاؿ السابؽ

التي ذكرىا بيرلماف تمؾ التقنية قنية التناقض، ػ، وىي تشبو منطقية حّجةاإلماـ اعتمد فيو عمى 

)صلى اهلل عليه  ُمَحمَّدضا النبي رِ ف ،وُيقصد بيا وجود قضيتيف إحداىما تنافي األخرى ،توفي نظري
)صلى اهلل  سخط النبييُ  وىذا يقتضي أّف سخط أىؿ البيت، )عليهن السالم( رضا أىؿ بيتو وآله وسلّن(

ولعمر بف الخطاب إف كاف يسخط أىؿ البيت فيذا يعني بي بكر، أل النَّاستأمير . و عليه وآله وسلّن(

في الحسف  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(إسخاط النبي، ومف األدلة النقمية التي تؤيد ذلؾ قوؿ النبي 

 .(2)))ىذاف ابناي فمف أحّبيما فقد أحّبني، ومف أبغضيما فقد أبغضني(( :)عليهما السالم( ُحَسيفوال
( مف دوف فرضاكمّف المرور مف المفرد المخاطب )عمر بف الخطاب( إلى الجمع الغائب )إكما 

                                                           
 .260البالغة فنونها وأفنانها: 1
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يـ ، بؿ تنسحب معانيو إلى كّؿ مف أستحديد يجعؿ في الحوار تمميحًا ال يخص المتمقي فحسب
  متجاوزًا أمر اهلل ورسولو. النَّاسبذلؾ مف 

لما تخطيت رقاب آل و المؤمنون، نوفعاًل يعي ،أما واهلل لو أن  لمسان مقااًل يطول تصديقو)    
(: قسـ، وىو أسموب إنشائي يؤتى بو واهللمتنبيو. )ل يؤتى بوحرؼ استفتاح  (:)أما ،(ُمَحم د
 أقوى أنواع التوكيد؛ ))نظرًا لما فيو مف القسـ، و لتثبيت الشيء في النفس، وتقويتوو ؛ لمتوكيد

 ادًا، وىذا غاية ما يرمي إليو المرسؿ، أي التأثير فيوقٍع بميغ تيتز لو النفوس، وتنقاد لو انقي
المتمقي، واليدؼ مف استعماؿ القسـ ... تأكيد القوؿ، ولفت أنظار السامعيف إلى أىمية ما ُيقاؿ، 

، كما إّف ذكر اهلل سبحانو وتعالى ُيضفي عمى الكالـ ظالاًل (1)وأّنو جديٌر بالتفكير، واإلصغاء((
ب و حرؼ وج ويفيد تقييد الشرط بالزمف الماضي، وى( لو. )عانيمف القداسة، وقوة في الم

يعود لعدـ  ُمَحمَّدأي إّف سبب تخطيو لرقاب آؿ جوابيا جاء منفيًا،  ؛ ألفّ في ىذا الموضع المتناع
حرؼ توكيد، وفائدة  (أنّ ). فعؿ يعينو المؤمنوف عدـ وجود، ولوجود آذف صاغية مف المسمميف

  .الِحَجاجية بيف عناصر الِحَجاجيت الحجج، وتقوية العالقة التوكيد في ىذا الموضع تثب
في ، وال تدري تأويمو األسماع( ال تعرف معجمو، بكتاب نزل فييم وصرت الحاكم عمييم)     

ىذا الكالـ نجد حذفًا مقابميًا، وُيقصد بالحذؼ المقابمي: ))أف يجتمع في الكالـ متقابالف، فُيحذؼ 
في  ، وىو نوٌع مف اإليجاز، وماؿ إليو اإلماـ (2)لداللة اآلخر عميو((مف واحٍد منيما مقابمو؛ 

ولتوضيح ذلؾ يمكف صياغة ىذا القوؿ عمى النحو اآلتي:  ،عميوىذا الموضع؛ لداللة المذكور 
وىـ يعرفوف ال تعرف معجمو،  ولـ ينزؿ في غيرىـ،وصرت الحاكم عمييم بكتاب نزل فييم، )

وقاؿ الدكتور عبد اهلل صولو عف الحذؼ  ،وىـ يدروف تأويمو(سماع، ، وال تدري تأويمو األمعجمو
: ))عمى أّف ىذا الكالـ المحذوؼ ليس أي كالـ. إّنو في  -الذي سّماه بػ)االحتباؾ( -قابمي مال

التي يسكت عنيا الكالـ ويسقطيا عاِماًل مع ذلؾ بإحكاـ عمى أّف يْعُثَر  الحّجةمعظـ األحياف 
عامؿ حجاجي قّمص  . أّما النفي فيو فيو(3)يا ويجعميا حجتو الخاصة((المتمقي عمييا يمتقط

نتيجة، وساعد المتمقي في تحديد النحو التوجيو ية في الِحَجاج القوة، وزاد مف يةالِحَجاج اإلمكانات
عندما قاؿ ذلؾ لـ يرد التيجـ عمى   ُحَسيفواإلماـ ال ،؛ ليمتقطيا بنفسوداللة المراد مف الكالـ

                                                           
رسالة ) دراسة فً وسائل اإلقناع األربعون النووٌة أنموذجا   تجلٌات الحجاج فً الخطاب النبوي 1

 .222:ماجستٌر(
 .1/216البرهان فً علوم القرآن: 2
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ّنو بف الخطاب أبؿ كاف ذلؾ حقيقة توثقيا كتب التفسير، إذ ُروَي عف عمر  ،الخطابعمر بف 
, ما إكثاركـ في ُصُدؽ النساء. وقد كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ النَّاسأييا )) قاؿ:

نما الّصُدقات فيما بينيـ أربعمائة درىـ, فما دوف  وأصحابو وا 
 ما زاد اهلل أو كرامة لـ تسبقوىـ إلييا. فال أعرففّ  ذلؾ, ولو كاف اإلكثار في ذلؾ تقوى عند

رجؿ في صداؽ امرأة عمى أربعمائة درىـ. قاؿ: ثـ نزؿ, فاعترضتو امرأة مف قريش فقالت: يا 
أف يزيدوا في مير النساء عمى أربعمائة درىـ, قاؿ: نعـ, فقالت: أما  النَّاسأمير المؤمنيف, نييت 

وآتيتم إحداىن قاؿ: وأي ذلؾ ؟ فقالت: أما سمعت اهلل يقوؿ سمعت ما أنزؿ اهلل في القرآف ؟ 
. ثـ رجع فركب المنبر فقاؿ: أفقو من عمر الن اسكل ااَلية ؟ قاؿ: فقاؿ: الميـ غفرًا,  قنطاراً 

ي كنت نييتكـ أف تزيدوا النساء في صداقيف عمى أربعمائة درىـ, فمف شاء أف يعطي مف مالو إنّ 
قاؿ: ))كّؿ قد عرفنا  (2)اً َوَأبّ  َوفَاِكَهةً  ضًا إّنو عندما قرأ قولو تعالى: ومف ذلؾ أي .(1)((ما أحب
ـّ عمر أف فما األبّ  ؟ ثـ رفض عصًا كانت بيده وقاؿ: ىذا لعمر اهلل التكّمؼ، وما عميؾ يا ابف أ

ذي في الوقت ال ،(3)((وما ال فدعوهال تدري ما األب، ثـ قاؿ: اتبعوا ما تبيف لكـ مف ىذا الكتاب، 
سموني عف كتاب اهلل فإّنو ليست آية إال وقد عرفت : ))كاف يقوؿ فيو عمّي بف أبي طالب 

عندك )، (المخطئ والمصيب عندك سواء). (4)((أبميٍؿ نزلت أـ بنيار، في سيٍؿ أو في جبؿٍ 
  .الِحَجاجو المقصود ب، ألنّ بو لالختصاصقّدـ الظرؼ)عندؾ( عمى الخبر )سواء(  (سواء
فعؿ بيذه النتيجة تجسدت القوة اإلنجازية ل (فنزل عمر مغضباً )ىذه الحجج طع رّد يستلـ و     
 .( الذي ذكره في بداية حجاجوانزل)المباشر   ُحَسيفاإلماـ الكالـ 

 ي:الِحَجاجالنّص ىذا ا انماز بيية التي الِحَجاجف الظواىر مو       
وظيفة حجاجية  الِحَجاجفي ىذا و( العطؼ بػ)الواأدى  : فقدالعطؼ والسيما العطؼ بػ)الواو( .2

، إلى أخرىحجاجية نقؿ المتمقي مف صورة أف ي  ُحَسيفماـ الاإلبواسطتو استطاع ف ،كبيرة
يضمف ل ؛مقاصده اإلماـ ح وضّ وبو االشتراؾ في الحكـ، عمى فضاًل عّما فيو مف داللة 

 . المتمقيفي بو التأثير 

                                                           
 .10؛ وتنظر اآلٌة: فً سورة النساء:111-1/111:تفسٌر القرآن العظٌم  1
 .12سورة عبس: 2
 .125-124/ 3الكياف:  3
 .1/122جمل من أنساب األيراف: 4
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حركية في الحوار، وجاء نابضًا بالحياة الضمائر التنوع في خمؽ  : فقدع في الضمائرنوّ ػالت .1
 فيو اإلماـالتفت  ثـّ ، الخطاب كاف موجيًا إلى المفرد المخاطببعيدًا عف الرتابة، ف

  وفي المقطع الثاني بدأ بالمفرد  ،(أىل البيت وويل لممنكرين حقنا)إلى الجمع
عاد إلى المفرد المخاطب  ـّ ث ،...(ُمَحم دفرضاكم كان لإلى الجمع )  لتفتا ثـّ  ،المخاطب

  (.لما تخطيت)

التنكيت، وُيقصد بو: ))أف يقصد المتكّمـ إلى شيٍء بالذكر ]مف[ دوف غيره مّما يسد مسده؛  .1
مف  ُحَسيفاإلماـ العدوؿ فالنكتة في  .(1)ألجؿ نكتة في المذكور ترجح مجيئو عمى سواه((

(؛ إلضفاء صفة الميابة عمى ل اهللأبي رسو: )واسـ العمـ )محمد( إلى )رسوؿ اهلل( في قول
مرؾ بالنزوؿ عف المنبر بوصفي ابف آإّني  بذلؾ أف يقوؿ:  ُحَسيفإذ أراد اإلماـ النفسو، 

وكذلؾ الحاؿ في العدوؿ عف ذكر لفظ )المسمميف( إلى  ،)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( رسوؿ اهلل
ة مف ذلؾ التعميـ؛ ألّف رسالة النبي (؛ فالنكتالبيعة الن اسلو في رقاب ( في قولو: )النَّاس)

يكوف خميفة المؤمنيف أمر ْف يخمفو في والية نزلت لمبشرية جمعاء، ومَ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(
وصرت الحاكم لفظ )كتاب( غير المعرؼ بػ)أؿ( في قولو: )كذلؾ و  .النَّاسالرسوؿ لجميع 

، عمى القرآف نكتة فيو إضفاء صفة العموـال ( بداًل مف )القرآف الكريـ(عمييم بكتاب نزل فييم
 .وغيره مف األحاديث القدسية

عدؿ عف ًا قاعدة في التنكيت فنقوؿ إّنو يوقاؿ الدكتور عبد اهلل صولة: ))يمكف أف نصوغ مؤقت   
ِلَكوف )أ( أقدر عمى توجيو الممفوظ نحو النتيجة التي ُتراد منو فػ)أ( ذو  ؛المفظ )ب( إلى المفظ )أ(

 اجية أرقى مف )ب( ويكوف مف خصائص المفظيف:طاقة حج

 .)أّف )أ( لفظ كمي )اسـ جنس مثاًل( و)ب( لفظ جزئي )اسـ عمـ مثاًل 

 ))(2)أّف )أ( لفظ تقويمي، و)ب( لفظ محايد. 

تعظيـ القضية، والزيادة مف التأثير  افيي الحّجةف ،التقابؿ الداللي بيف بعض العبارات واأللفاظ .1
 بقموبيم الن اس عرفيا(، و)بو ميتدٍ وأنا  ليادٍ إّنو : ) قوالوفي المتمقي. وذلؾ في أ

 (.عندك سواء المصيبو  المخطئ(، و)بألسنتيما وأنكروى

                                                           
نهضة مصر، مصر  ، حفنً محمد يرف،تقدٌم وتحقٌق هـ(،321) األصبع المصري ابن أبً بدٌع القرآن، 1

 .121:م(2624)
 .2/12:)الحجاج مفهومه ومجاالته(بحث ضمن كتاب ، و الحجاج(البالغة العربٌة فً ضوء البالغة الجدٌدة )أ 2
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التوجيو: وُيقصد بو توجيو المتمقي وجية معينة في الخطاب، ويسد عميو كّؿ الثغرات  .2
حًا عمى جيات وعدـ تركو مفتو  ية التي تسمح لو باختيار حججو، وذلؾ بغمؽ الخطابالِحَجاج

ليسير عمييا االعتراؼ بأّف والية  - المتمقيَ   التي دفع اإلماـُ  -ية الِحَجاج، فالوجية ُأخر
مف أوكد ))التوجيو وُيعد  ، أمر المؤمنيف يجب أف تُنقؿ إلى أبيو عمي بف أبي طالب

 ،سواىا دوف [مف]و المتمقي إلى وجية واحدة ما فيو يوجّ  فكؿ  ... ي الِحَجاجخصائص النّص 
 . (1)((ىي نتيجة الخطاب أو غايتو القصوىو 

األنموذج األمثؿ  )عليهن السالم(، وآؿ بيتو )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(األنموذج: النبي محمد  .3
لمنَّاس، فينبغي أف يأتمروا بأمرىـ، وينتيوا عّما ينيوف عنو، وَمف ُيخالؼ ذلؾ لو الويؿ، 

 والعذاب األليـ.    
استعمؿ أساليب متنوعة إلقناع المتمقي،   ُحَسيفا تقّدـ إلى أّف اإلماـ النخمص ممّ        

 بف أبي طالب منكرًا جاحدًا لحؽ  أبيو عمي  كاف بوصؼ المتمقي ؛غمب عمييا التوكيد
   بالخالفة.

 
 
 

 خطبته  التي بددت آمال معاوية في كدب البيعة ليزيد . 

ـَ إلى عندما أراد معاوية أف يجعؿ السمطة في     البيت األموي اعتمد أواًل عمى فف  اإلقناع، فَقِد
، وعبد اهلل بف عباس، وجعؿ لكؿٍّ منيما وسادة،  ُحَسيفالمدينة المنورة، وأرسؿ بطمب اإلماـ ال

ـ اهلل ما أحاوؿ بو في أمر الرعية، مف سد وقد عمِ  ))...وجمع الناس، وخطب خطبة جاء فييا: 
وفيكما فضؿ القرابة، وحظوة العمـ، وكماؿ المروءة، وقد  ...زيد الصدع بوالية ي الخمؿ، ولـّ 

أصبت مف ذلؾ عند يزيد عمى المناظرة والمقابمة، ما أعياني مثمو عندكما، وعند غيركما، مع 
بني عبد المطمب، فأنا  فميالً  ...ح بالصـ الصالبعممو بالسنة، وقراءة القرآف، والحمـ الذي يرجَّ 

. (2)((ستغفر اهلل لي ولكمااو  ...في اجتماعكما اإلنصاؼوما زلت أرجو نفع وجد،  وأنتـ شعباً 
                                                           

سامٌة الدرٌدي الُحسنً،  الدكتورةدراسات فً الحجاج قراءة لنصوص مختارة من األدب العربً القدٌم،  1

 .11-11م(: 1006(، الطبعة األولى )و)جدارا للكتاب العالمً، عّمان )عالم الكتب الحدٌث، أربد(
 .2/105 اإلمامة والسٌاسة: 2
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عمرو بف  ـَ دَّ إذ قَ  ؛)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(ودعاىما في خطبتو ىذه إلى أف يتأس وا برسوؿ اهلل 
لم يقارب العاص عمى أبي بكر، وعمر بف الخطاب في غزوة ذات السالسؿ، واصفًا إياه بأّنو 

 ، ونحو ذلؾ، وبعدما أنيى خطبتو قاـ ابف عباس ليخطبدىمالقوم ولم يعان
: عمى رسمؾ أنا المراد ونصيبي مف التيمة أوفر، فأمسؾ ابف عباس،  ُحَسيففقاؿ لو اإلماـ ال

فحمد اهلل، وصمى عمى الرسول ثّم قال: أّما بعد يا معاوية، فمن يؤدي القائل، : )) ُحَسيففقاـ ال
ن أطنب في صفة الرسول صمى اهلل عميو وسمم من جميع جزءًا، وقد فيمت ما لبست بو الخمف بعد  وا 

رسول اهلل من إيجاز الصفة والتنّكب عن استبالغ النعت، وىييات ىييات يا معاوية: فضح الصبح 
فحمة الدجى، وبيرت الشمس أنوار السرج، ولقد فّضمت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفَت، ومنعت 

ت ما بذلت لذي حقٍّ من اسم حقو بنصيب، حتى أخذ الشيطان حّظو حتى محمت، وجزت حتى جاوز 
األوفر، ونصيبو األكمل، وفيمت ما ذكرتو عن يزيد من اكتمالو، وسياستو ألمة ُمَحم د، تريد أن توىم 
الّناس في يزيد، كأن ك تصف محجوبًا، أو تنعت غائبًا، أو تخبر عم ا كان مم ا احتويتو بعمٍم خاص، 

زيد من نفسو عمى موقع رأيو فخذ ليزيد فيما أخذ فيو، من استقرائو الكالب الميارشة عند وقد دّل ي
التيارش، والحمام الّسبق ألترابين، والقيان ذوات المعازف، وضرب المالىي تجده باصرًا، ودع عنك 

رحت تقدح ما تحاول، فما أغناك أن تمقى اهلل من وزر ىذا الخمق بأكثر مّما أنت القيو، فو اهلل ما ب
باطاًل في جور، وحنقًا في ظمم حتى مألت األسقية وما بينك وبين الموت إال غمضة، فتقّدم عمى عمل 

، ورأيتك عرضت بنا بعد ىذا األمر، ومنعتنا عن آبائنا َواَلَت ِحيَن َمَناصٍ محفوظ في يوم مشيود، 
دة وجئت لنا بيا، أما حججتم بو والسالم والأورثنا الرسول عميو الصالة  -لعمر اهلل  -تراثًا، ولقد 

بذلك، ورده اإليمان إلى النصف؟! فركبتم األعاليل،  حّجةالقائم عند موت الرسول، فأذعن لم
وفعمتم األفاعيل، وقمتم كان ويكون، حتى أتاك األمر يا معاوية من طريق كان قصدىا لغيرك، 

يد رسول اهلل صمى عميو وسمم فيناك فاعتبروا يا أولي األبصار، وذكرت قيادة الرجل القوم بع
وتأميره لو، وقد كان ذلك؟! ولعمرو بن العاص يومئذ فضيمة بصحبة الرسول، وبيعتو لو؟! وما 

يومئذ مبعُثيم حتى أنف القوم إمرتو، وكرىوا تقديمو، وعدوا عميو أفعالو،  -لعمر اهلل  -صار 
ميكم بعد اليوم غيري". فكيف فقال صمى اهلل عميو وسمم: "ال جرم معشر المياجرين، ال يعمل ع

تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول، في أوكد األحكام، وأوالىا بالمجمع عميو من الصواب؟! أم 
كيف صاحبت بصاحب تابعًا، وحولك من ال يؤَمن في صحبتو وال يعتمد في دينو وقرابتو؟! 
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دنياه، وتشقى وتتخطاىم إلى مسرف مفتون، تريد أن تمبس الناس شبية يسعد بيا الباقي في 
 بيا في آخرتك. إن ىذا ليو الخسران المبين. وأستغفر اهلل لي ولكم.

قاؿ: فنظر معاوية إلى ابف عباس فقاؿ: ما ىذا يابف عباس؟ ولما عندؾ أدىى وأمر. فقاؿ      
ابف عباس: لعمر اهلل إنيا لذرية الرسوؿ، وأحد أصحاب الكساء، وفي البيت المطيَّر، فاُلو عّما 

فإف لؾ في الناس مقنعًا حتى يحكـ اهلل بأمره وىو خير الحاكميف. فقاؿ معاوية: أعَود الحمـ تريد، 
 .(1)التحمـ، قاؿ: وخيره التحمـ عف األىؿ. انصرفا في حفظ اهلل((

قبؿ البدء بتحميؿ ىذه الخطبة أرى مف المناسب إعطاء صورة موجزة عف المقاـ الذي دارت      
مميء باالنفعاؿ، انفعاؿ ألمور الديف والدنيا، وسياسة المنافقيف في  –دو عمى ما يب –فيو، فالمقاـ 

لكّنو في الوقت نفسو مقاـ وعي في ضرورة تدارؾ األمور )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( إدارة أّمة محمد 
دعوة معاوية في قبؿ أف ينفمت زماميا، وتدّبر األوضاع قبؿ فسادىا، والسبيؿ إلى ذلؾ رفض 

حتى يعدؿ عّما  وذلؾ بتأجيج المسمميف عمى معاوية ؛وتسّمطو عمى المسمميف الحكـ توريث يزيد
أّف   ُحَسيفجاء مف أجمو، ورفض دعوتو قبؿ انتشارىا في األمصار اإلسالمية. فوجد اإلماـ ال

مف واجبو أف ُيقنع الّناس بفساد يزيد، وفساد نية أبيو في توريثو أمر المسمميف، فالمقاـ مقاـ حكمة 
ـُ الجراح، وتفضح المستور في خبايا الظالـ، و  انفعاؿ في آٍف واحد، فكاف يحتاج إلى خطبة تَُبْمِس

فجاءت ىذه الخطبة موجزة في حجميا، متراصة في دالالتيا، واسعة في تمميحاتيا؛ وىذا ىو 
 المراد مف الخطابة؛ ليبعد الخطيب عف جميوره آفتي النسياف وعدـ االنتباه. 

ي مؤثرًا بالمتمقي البد أف ُيبنى عمى وفؽ أسس عممية، ومف أىـ الِحَجاجالنص ولكي يكوف     
 خطبتو ىذه:  ُحَسيفالمقومات التي بنى عمييا اإلماـ ال

)فحمد اهلل، وصمى عمى الرسول ثّم قال: أّما بعد يا معاوية، فمن يؤدي القائل،  أواًل: المقدمة:
ن أطنب في صفة الرسول صمى اهلل عميو وسمم من جميع جزءًا، وقد فيمت ما لبست بو  وا 

 الخمف بعد رسول اهلل من إيجاز الصفة والتنّكب عن استبالغ النعت(.
الحمد والثناء مف شروط االبتداء بالمقدمة في الخطابة )حمد اهلل، وصمى عمى الرسول(    

هلل عليه وآله )صلى ا، والصالة عمى النبي محمٍد العربية؛ فالنفوس تتوؽ إلى الثناء عمى اهلل 
     والمطالع والمقدمات تستميؿ السامع وتجذبو لسماع الخطاب، ثـ تزج بو في الموضوع،  (،وسلّن

                                                           
 .120-2/105اإلمامة والسٌاسة:  1
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( بعد، وغالبًا ما تأتي بعده )(1)))حرؼ شرط، وتفصيؿ، وتوكيد(()أّما(  ،)أّما بعد يا معاوية(     
نداء الغاية يا معاوية( وع. )في مطالع الخطب، وفيو داللة عمى االنتقاؿ مف المقدمة إلى الموض

يقاظو مف غفمتو.  )وقد فيمت ما لبست بو الخمف بعد رسول اهلل من إيجاز منو تنبيو معاوية، وا 
( حرؼ يدّؿ عمى أّف ما بعده كاف متوقعًا، كما يدّؿ قد. )الصفة والتنّكب عن استبالغ النعت(

 .(2)كيدعمى تقريب الماضي مف الحاؿ، فضاًل عف إفادتو التحقيؽ والتو 
مجموعة مف فييا المحاجج  عرضية التي يالِحَجاجوُيقصد بو القدرات  ثانيًا: الموضوع:

ية، مرتَّبة عمى وفؽ سمـٍ حجاجي داخؿ الِحَجاجالحجج، تربطيا مجموعة مف الروابط والعوامؿ 
ليزيد سياؽ لغوي، ييتـ فيو المحاجج بالربط بيف الجمؿ والعبارات، ويزينيا بالمحسنات البالغية؛ 

أف تتالحـ فيو الصور البالغية بالحجج  مقنعًا البدّ  فمكي يكوف النصمف تأثيرىا في المتمقي، 
 . المتمقي، والصور البالغية تخاطب قمبو، وتحرؾ مشاعره العقمية؛ فالحجج العقمية تخاطب عقؿ

 
 

 :ىيأقساـ ىذه عمى خمسة   ُحَسيفوُيقّسـ موضوع خطبة اإلماـ ال   
قّدميا  )ىييات ىييات يا معاوية(النتيجة النيائية المنشودة مف الخطبة برمتيا  القدم األول:

( اسـ ىيياتفي ىذه الخطبة، ثـّ ساؽ الحجج؛ لتصّب كّميا في خدمتيا. و)  ُحَسيفاإلماـ ال
فعؿ  (يياتى)وف يكتنفانيا، فضاًل عف التحّسر، والتأوه المذي فعؿ بمعنى )بعد( كرره لمتوكيد،

موقفو مف مبايعة يزيد، فضاًل عّما في ىذا   ُحَسيفزي مباشر بّيف فيو اإلماـ الكالمي إنجا
أف يجعؿ مقدمة الخطبة )النتيجة( خطيرة في   التكرار مف تيويٍؿ، وتفخيـٍ أراد منو اإلماـ

فػ))ىذه البنية التكرارية تحاوؿ أف تتفادى توقعات المتمقي؛ ألّنيا تقوـ عمى  ،تكذيب معاوية
  .(3)بإحداث توافؽ شكمي ومضموني بيف البدء والختاـ((مفاجأتو 

تكرار أيضًا الغاية منو تكرار التػنبيو الذي ذكره في المقدمة؛ ليؤكد أىمية القوؿ، )يامعاوية(    
وُيعد مف والتكرار ال ُيستعمؿ إال لألمر الميـ،  ،ويمفت انتباه معاوية لما سُيمقى عميو مف حجج

ُتستعمؿ في رفد الحجج؛ كما ُيعد عاماًل ميمًا في التدليؿ عمى المعنى، الروافد األساسية التي 
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ية التي يريدىا المحاجج، فضاًل عّما فيو مف زيادة في العناية الِحَجاجوتوجيو الخطاب الوجية 
  .بالشيء وتوكيده

فضح الصبح فحمة الدجى، وبيرت الشمس حجج التعريض بمعاوية، وىي: ) القدم الثاني:
أنوار الس ِرج، ولقد فّضمت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفَت، ومنعت حتى محمت، وجزت 
حتى جاوزت ما بذلت لذي حقٍّ من اسم حقو بنصيب، حتى أخذ الشيطان حّظو األوفر، 

 .ونصيبو األكمل(
في قولو ىذا قوة فعؿ كالمي  ج()فضح الصبح فحمة الدجى، وبيرت الشمس أنوار الس رِ     

ىذا األسموب  واستعمؿ اإلماـ المراد منو التعريض بمعاوية، يمثميا االستمزاـ الحواري 
 ،، بوصفيا أمثااًل معروفة الّداللةي في ىذا الخطاب لما لو مف وقٍع بالٍغ في المتمقيالِحَجاج

ظممة  ة. فقد شّبو اإلماـ وفضاًل عف التعريض ضـّ ىذا القوؿ بيف طياتو استعارة تصريحيّ 
، وصّرح بالمشبو بو. وفضاًل عف الجانب الجمالي الذي انمازت ثـّ حذؼ المشبوالميؿ بالفحمة، 

بو ىذه االستعارة مف خالؿ تشبيو ظممة الميؿ بالفحمة أضفت عمى الخطاب قوة حجاجية؛ ليكوف 
مف )فضح الصبح ظممة الدجى(، ثـ  أقوى داللة، وأكثر تقريبًا لممعنى، وأقرب لمفيـ، وأكثر تأثيراً 

 تيافقد شّبو ن ،النظر أكثر يجد أّف المراد مف ىذا الكالـ داللة أعمؽ مف ذلؾ كّمو ـعنإّف الذي يُ 
ه لمبايعة يزيد افُتضحت تمؾ ه، وبدعوتو ىذكرِ معاوية بميٍؿ حالؾ السواد كانت تستتر تحتو خفايا مَ 

 د الذي قطعو عمى نفسو بصمحو مع اإلماـ الحسف ه؛ لعدـ إيفائو بالعيكرَ ، واتضح مَ تياالن
ّنيا تنتقؿ بعده إلى اإلماـ الحسف  بأّنو ال يجعؿ الخالفة توريثًا في بني أمّية، وا 

فيذا  ،(1)
وىذه  ،الكالـ فيو مف التمميح ما ُيراد منو لفت انتباه المتمقي إلى الوقوؼ عنده، والبحث عف كنيو

ية الِحَجاجبؿ فضاًل عف قوتيا الجمالية و  ،بجانبيا الجمالي فحسبالمقولة التمثؿ استعارة تنماز 
جميا المسافات مف الشاـ إلى ألمّثمت نتيجة عكسية لحجاج معاوية في خطبتو التي قطع  فقد

الذي بير كّؿ نور، فالحاجة إلى االعتراؼ  إيحاء لطيؼ لنور اليداية )الشمس(المدينة، وفي 
 ، وبانت الخبايا. نياتلمتحايؿ، وقد افُتضحت ال بالحقيقة صارت ممّحة، فال داعي

)ولقد فّضمت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجحفَت، ومنعت حتى محمت، وجزت حتى جاوزت    
ما بذلت لذي حقٍّ من اسم حقو بنصيب، حتى أخذ الشيطان حّظو األوفر، ونصيبو 

ي الِحَجاجالتوجيو د مف فعؿ ( رابط حجاجي ُيستعمؿ إلدراج الحجج القوية التي تزيحتى)،األكمل(
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النتيجة؛ لما انماز  ةمنتيجة، كما أسيـ ىذا الرابط في تساند الحجج وتساوقيا في خدمفي خدمة ل
التي بعده  الحّجةاألقوى، وتكوف  الحّجةاألضعؼ إلى  الحّجةبو في تراتب الحجج باالنتقاؿ مف 

مشتممة عمى ىذا الرابط ال تقبؿ يوف إلى أّف الحجج الالِحَجاجمؤكدة لما قبميا؛ ولذا ذىب 
مف  ي الفاعؿ في الربط بيف الحجج، ونقؿ المتمقيالِحَجاج( الدور )ووكاف لمرابط  ،(1)اإلبطاؿ

في توضيح مقاصده، بغية التأثير في  صورة حجاجية إلى أخرى، كما أفاد منو اإلماـ 
شراكو في الحكـ.   المتمقي، وا 

في ىذا القوؿ تمميح إلى أّف معاوية لـ  ونصيبو األكمل(حتى أخذ الشيطان حّظو األوفر، )    
المعنى فيو إلى تّدبر  لحاجةوالتمميح أقوى حجاجًا مف التصريح؛  ،يكف صادقًا، منصفًا في خطبتو

إذ عميو إخضاع ىذا القوؿ إلى عممية ذىنية عقمية؛ إلدراؾ العالقة الداللية  ؛وتفّكر مف المتمقي
لسطحي الظاىر والمعنى الخفي الذي يريد اإلماـ التوصؿ إليو، مّما التالزمية ما بيف المعنى ا

توّصؿ ىذا البنفسو، و  مراد اإلماـ  فضي ىذا األسموب الحجاجي بالمتمقي التوّصؿ إلىي
واالقتناع بيا أقوى مف التصريح. وىكذا استطاع اإلماـ  الحّجةيجعؿ تقّبؿ  لمبتغى اإلماـ 

  ويزّج بيـ في خضـ األحداث، فضاًل عّما تحممو ىذه العبارة الِحَجاجأف ُيشرؾ جميوره في ،
الصياغة المغوية في الترادؼ  الِحَجاجمف جماٍؿ في الصياغة المغوية، ومّما يمفت االنتباه في ىذا 

ية لتكوف الِحَجاج القوةوجيء بو لتعظيـ األمر، وليزيد بو  (2)(حّظو األوفر، ونصيبو األكمل) بيف
 متمقي.أقوى تأثيرًا بال

الحجج التي استند إلييا في رد  مغالطات معاوية في امتداح يزيد، وىي:  القدم الثالث:
وفيمت ما ذكرتو عن يزيد من اكتمالو، وسياستو ألمة ُمَحم د، تريد أن توىم الّناس في يزيد، )

د دّل يزيد كأن ك تصف محجوبًا، أو تنعت غائبًا، أو تخبر عم ا كان مم ا احتويتو بعمم خاص، وق
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و اهلل تعالى لمعبد مف ىو ما يحظ   أصؿ الحظّ  فَّ أل ؛بعيدة عارةاستحظو مف العذاب إال عمى  :العذاب، وال يقاؿ
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مف  اإلنسافوىو محظوظ، والنصيب ما يصيب  ،لفالف حظّ  :فيقاؿ ،ذكر عمى جية المدحالمحظوظ، وليذا يُ 
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هـ(، تحقٌق محمد إبراهٌم سلٌم، دار 162الفروق اللغوٌة، أبو هالل العسكري )ت .((ينالو فييا ليس عف مقاسمة
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من نفسو عمى موقع رأيو فخذ ليزيد فيما أخذ فيو، من استقرائو الكالب الميارشة عند 
 .التيارش، والحمام الّسبق ألترابين، والقيان ذوات المعازف، وضرب المالىي تجده باصرًا(

مف  ي، وىيالِحَجاجعمى تقنية الفصؿ  الِحَجاجفي ىذا الِقسـ مف   ُحَسيفاعتمد اإلماـ ال    
واألساس الذي تقوـ عميو ىذه النظرية  ،(1)يةالِحَجاجالتقنيات التي استند إلييا بيرلماف في نظريتو 

وقد أصبت مف ذلؾ عند يزيد ثنائية الظاىر والحقيقة. فالظاىر ما قالو معاوية في وصؼ يزيد ))
ّنة، وقراءة القرآف، عمى المناظرة والمقابمة، ما أعياني مثمو عندكما، وعند غيركما، مع عممو بالس

استقرائو الكالب ))في، والحقيقة تمثؿ جوىر يزيد (2)((والحمـ الذي يرّجح بالصـ الصالب
((، الميارشة عند التيارش، والحمام الّسبق ألترابين، والقيان ذوات المعازف، وضرب المالىي

بيزيد، وغايتو مف  إيقاظ المتمقي مف غفمتو وانخداعو  ُحَسيفوبيذه التقنية استطاع اإلماـ ال
تسميط الضوء عمى مغالطات معاوية مف جية، ووصؼ  تقنية الحجاجيةاالستناد إلى ىذه ال

التي اتصؼ بيا  يزيدعباس محمود العّقاد صفات وذكر الصورة الحقيقة ليزيد مف جية أخرى. 
لده مف بعده، إذ قاؿ: ))إّف معاوية ال يقنع بأف يممؾ لنفسو حتى يوّرث الُممؾ و  عمى وجو الحقيقة

وليس ىو مف أىؿ الرأي وال ىو مف أىؿ الصالح ... ولكّنو فتى عربيد يقضي ليمو ونياره بيف 
 لييرع إلى الصيد فيقضي فيو األسبوع الخمور والطنابير، وال يفزع مف مجالس النساء والندماف إالّ 

لممؾ وال تدريبًا عمى حكـ بعد األسبوع بيف األديرة والبوادي واآلجاـ، ال يبالي خالؿ ذلؾ تمييدًا 
حقائؽ فعمية، وأحداث معاينة ال  . وىذه(3)وال استطالعًا ألحواؿ الرعية الذيف سيتوالىـ بعد أبيو((

، و))كاف اإلماـ يبتغي مف وراء ذلؾ يشؾ المتمقي فييا وذكرىا في النص لو طابع حجاجي
 .(4)تبصير الجماىير بخروقات السمطة األموية((

ه الحجج ىذ ،، أو تنعت غائبًا، أو تخبر عم ا كان مم ا احتويتو بعمم خاص()تصف محجوباً     
)وقد دّل يزيد من نفسو عمى موقع رأيو( منتيجة وىي:سارت باتجاه حجاجي واحد خدمة ل

ي، فيذه العبارات مترادفة، الِحَجاجوالمعنى اإلخباري فييا واحد لكف الفارؽ يكمف في المعنى 
ات أّنيا تعيف عمى إفراغ المعنى في قوالب متعددة، ونظميا في سمؾ مف ))ومف مزايا المترادف

عنى، فيأتي الكالـ البالغة، وال تنكر مزاياىا في النظـ والنثر، فبتعددىا يسيؿ تخير ما طابؽ الم
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الترادؼ مظير ثراء في المغة، فيو حشد لغوي تترادؼ فيو األلفاظ، وتتوالى عمى  ويعدّ جزاًل بميغًا، 
 . (1)الواحد((المعنى 

)فخذ ليزيد فيما أخذ فيو، من استقرائو الكالب الميارشة عند التيارش، والحمام الّسبق     
فعؿ كالـ إنجازي )فخذ(  ،ألترابين، والقيان ذوات المعازف، وضرب المالىي تجده باصرًا(

 ف تصؼ يزيداً مباشر، والغاية منو إلزاـ المخاَطب بفعؿ شيٍء في المستقبؿ، وىو إّنؾ إذا أردت أ
استقرائو الكالب الميارشة عند التيارش، والحمام الّسبق ) :فعميؾ أف تصفو بما فيو مف صفات

 اسـ فاعؿ وىو وصؼ  )باصرًا( ،(ألترابين، والقيان ذوات المعازف، وضرب المالىي
داؿ عمى بصر يزيد بيذه األمور خاصة، واسـ الفاعؿ وصؼ يدرجو المحاجج في حجاجو ليسّوغ 

 إصدار الحكـ الذي يريد، ومف ذلؾ يدرؾ المتمقي حقيقة يزيد المحجوبة في خطبة أبيو معاوية.لو 
ـَ مف   ُحَسيففي ىذا القسـ حاجج اإلماـ ال القدم الرابع: معاوية مف أجؿ ثػنيو عّما َقِد

ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن أجمو، فضاًل عّما فيو مف تعريض. ويضـ الحجج اآلتية: )
اهلل من وزر ىذا الخمق بأكثر مّما أنت القيو، فو اهلل ما برحت تقدح باطاًل في جور،  تمقى

وحنقًا في ظمم حتى مألت األسقية وما بينك وبين الموت إال غمضة، فتقّدم عمى عمل محفوظ، 
، ورأيتك عرضت بنا بعد ىذا األمر، ومنعتنا عن آبائنا تراثاً   َواَلَت ِحيَن َمَناصٍ في يوم مشيود، 

أورثنا الرسول عميو الصالة والسالم والدة وجئت لنا بيا، أما حججتم بو  -لعمر اهلل  -ولقد 
بذلك، ورده اإليمان إلى النصف؟! فركبتم األعاليل،  حّجةالقائم عند موت الرسول، فأذعن لم

وفعمتم األفاعيل، وقمتم كان ويكون، حتى أتاك األمر يا معاوية من طريق كان قصدىا لغيرك، 
 . (فيناك فاعتبروا يا أولي األبصار

قصده في  فعؿ كالـ إنجازي مباشر بّيف فيو اإلماـ )دع(  ،)ودع عنك ما تحاول(    
ة ما يدعو إليو معاوية، وقّدـ الجار والمجرور )عنؾ( عمى المفعوؿ بو )ما( لما التحذير مف مغبّ 

  .عمى معاويةالقصر االختصاص و في ىذا العدوؿ مف داللة عمى 
قّدـ الفاعؿ عمى اسـ الفاعؿ؛ لمداللة عمى قصر ذلؾ عمى معاوية، وحصره بو. أنت القيو( )     

غمؽ بؿ ىو أقوى أنواع التوكيد، والغاية مف استعمالو ىنا  ،( أسموب إنشائي لمتوكيد)فو اهلل
كممتو بذلؾ  ، جاعاًل اإلماـ وتوجيو المتمقي إلى التنّبو إلى مغالطاتاألبواب بوجو معاوية، و 

)ما  ية، وأزاؿ بو الشكوؾ، وثّبت القوؿ الذي يميو.الِحَجاج القوةىي العميا، كما أفاد منو في زيادة 
                                                           

 .24الفروق اللغوٌة: )تمهٌد المحقق(:  1



 في المدينة المنورة:  كالمه ...............................................المبحث األول: ....................
 

- 211 - 
 

رابط حجاجي ُيستعمؿ برحت تقدح باطاًل في جور، وحنقًا في ظمم حتى مألت األسقية( )حتى( 
، (1)((ْرُؼ الماءِ ظَ ( األسقية: جمع سقاء وىو ))مألت األسقيةلسوؽ الحجج، ويفيد انتياء الغاية. )

وىذا القوؿ كناية تجعؿ المتمقي يغور في داللة المفظ الظاىر لموصوؿ إلى المعنى الذي يقصده 
ي. ومف سياؽ الكالـ، وقرائف الحاؿ يتوصؿ المتمقي إلى أّف الِحَجاجبيذا األسموب  اإلماـ 

عمى ابنو يزيد بفضائَؿ  المكنى عنو في ىذا االستمزاـ الحواري ىو كثرة كالـ معاوية في ثناِئوِ 
بوصفيا أقوى حجاجًا مف  ؛إلى ىذه الكناية  ُحَسيفوسبب عدوؿ اإلماـ ال ؛ليست فيو

فيتوصؿ مف ذلؾ إلى النتيجة بنفسو،  ةالتصريح إذ إّف المتمقي يخضعيا إلى عممية ذىنية عقمي
ذلؾ ىادي  . وقد أشار إلىوتوّصُؿ المتمقي إلى مراد اإلماـ يجعمو يقتنع بحجج اإلماـ 

إذ قاؿ: ))فتثير لغة اإليحاء في المتمقي تأثيرًا يفوؽ لغة التصريح، وىذا ما ييدؼ إليو  ؛سعدوف
 . (2)ي القائـ عمى إثارة المعنى في نفس المتمقي((ُحَسينالخطاب ال

ية في وجية الِحَجاجحصر في قولو ىذا الفعالية  )وما بينك وبين الموت إال غمضة(    
عمى الغمضة لممبالغة  وقصرىا اإلماـ  –ي إّف دنياؾ يا معاوية قد انقضت حجاجية واحدة ى

؛ والمراد مف ىذا القصر ال يوجد أمامؾ يا معاوية فرصة أخرى لتكّفر عف ذنوبؾ سوى ىذه -
ية، الِحَجاجاإلمكانات   ُحَسيفوىكذا قيد اإلماـ ال ،عّميا تنفعؾ في آخرتؾ فد منياالفرصة فاست

نحو النتيجة، وىذا يعني التوجيو ية في الِحَجاج القوةالفرصة األخيرة ليزيد مف  وقصرىا عمى ىذه
 .الحّجةأراد أف يدفع معاوية ليسّمـ ليذه  أّف اإلماـ 

فعؿ كالـ إنجازي مباشر فيو داللة )فتقّدم(  ،)فتقّدم عمى عمل محفوظ في يوم مشيود(    
وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى  ى قولو تعالى:عمى توبيخ معاوية، فضاًل عّما فيو مف تمميٍح إل

(ِإنَّ ِفي َذِلَك آليًَة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اآلِخَرِة َذِلَك يَ ْوٌم 201َوِىَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد)
يَ ْوٌم َمْشُهودٌ َمْجُموٌع َلُو النَّاُس َوَذِلَك 

في قولو ىذا تمميح إلى قولو  (َناصٍ َواَلَت ِحيَن مَ ) ،(3)
، والمعنى: ))فنادوا عند (4) َواَلَت ِحيَن َمَناصٍ َكْم َأْىَلْكَنا ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْن قَ ْرٍن فَ َناَدْوا تعالى: 

                                                           
 .21/160)سقى( لسان العرب: مادة 1
األيرف، هادي سعدون هنون، العتبة العلوٌة المقدسة، النجف ، ٌةُحَسٌنالتصوٌر الفنً فً خطب المسٌرة ال 2

 .204: م(1022الطبعة األولى )
 .201-201سورة هود: 3
 .1سورة ص:  4



 في المدينة المنورة:  كالمه ...............................................المبحث األول: ....................
 

- 212 - 
 

وقت منجى ، وال يوجد في ذلؾ ال(1)نزوؿ العذاب بالويؿ كقوليـ: يا ويمنا إّنا كّنا ظالميف((
 التمميحات مف إقناع المتمقي مف جية، ويقوي حججو مف جية أخرى،؛ ليزيد بيذه (2)فوتوال

مف البياء، والوقار، والبياف، وليكوف  ويبطؿ حجج معاوية مف جية ثالثة؛ لما في كالـ اهلل 
ىذه تناصًا، ومف فوائد التناص اإليجاز في المفظ  اقتباساتوومثَّمت  ،شاىد صدؽ عمى األحداث

 والعمؽ في الداللة. 
في ىذا القوؿ قوة فعؿ كالـ ورأيتك عرضت بنا بعد ىذا األمر، ومنعتنا عن آبائنا تراثًا( )    

  .مثميا االستمزاـ الحواري لما فيو مف التمميح إلى تنكره لمصمح مع اإلماـ الحسف 
في قولو ىذا عدوؿ مف  أورثنا الرسول عميو الصالة والسالم والدة( -لعمر اهلل  -)ولقد     

 فالمفرد )معاوية( إلى التكّمـ، وعدوؿ آخر مف اسـ العمـ )محمد( إلى )الرسوؿ(، وىذاالمخاَطب 
عمى الخطاب عنصرًا حجاجيًا أعـّ وأقرب إلى موضوع الخطبة؛ بوصؼ اإلماـ  ياأضف فالعدوال

كاف جّده، وىذا يقتضي أّف آؿ بيت الرسوؿ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(كاف يحتج بأّف رسوؿ اهلل 

 ىـ أولى الّناس بحمؿ الرسالة المحمدية.  ن السالم()عليه
( عدوؿ مف التكّمـ إلى المخاَطب )معاوية(، أي إّف سبب قطعؾ المسافات مف وجئت لنا بيا)    

. والتقديـ )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(الشاـ إلى المدينة لطمب البيعة مّنا ليزيد؛ لعممؾ إّنا ورثة الرسوؿ 
  ( لالختصاص والحصر.النا بيوالتأخير في )

( لالستفياـ التقريري التوبيخي ويستمد )أما حججتم بو القائم عند موت الرسول(. )اليمزة    
ية مف القصد المضمر فيو، وىو مف أقوى أفعاؿ الكالـ اإلنجازية المباشرة الِحَجاجاالستفياـ قوتو 

قديـ الجار والمجرور )بو( عمى ( تحججتم بو القائم عند موت الرسول)، (3)( نافيةماحجاجًا. و)
، وفي ىذا القوؿ التفات مف المخاطب المفرد )معاوية( المفعوؿ بو )القائـ( لمقصر واالختصاص

أراد أف يجعؿ المتمقي  االلتفاتات ىي إّف اإلماـ إلى الجمع )بني أمية(، والغاية مف ىذه 
تمقي يصغي إليو بعد أف لفت الم  ُحَسيفيعيش األحداث كأّنيا حقائؽ، وبيا جعؿ اإلماـ ال

انتباىو إلى حججو، وأوصؿ اإلماـ بيا رسالة مفادىا: إّف بني أمية احتجوا عمى أبي بكر في أوؿ 

                                                           
: هـ(2101، السٌد محمد حسٌن الطباطبائً، دار الكتب اإلسالمٌة، طهران )الميزاف في تفسير القرآف 1

24/262. 
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)صلى ، بأّنيـ أولى منو بيذا األمر، بوصفيـ أقرب صمة رحـ مف رسوؿ اهلل توليو أمر المؤمنيف
 . اهلل عليه وآله وسلّن(

    . حّجةاطفة دّلت عمى ِقصر الوقت الذي أذعف فيو أبو بكر لمالفاء عبذلك(  حّجة)فأذعن لم     
عاطفة دّلت عمى ِقصر الوقت الذي ركبوا فيو الفاء )فركبتم األعاليل، وفعمتم األفاعيل(      

األعاليؿ. فاستعماؿ الفاء العاطفة في ىذيف الموضعيف فيو داللة عمى تقارب األحداث. وىكذا 
أف يمفت انتباه المتمقي إلى الصور المتسارعة  استطاع بو اإلماـ  نجد أف ىذا الرابط )الفاء(
في الربط )الفاء( وظيفة حجاجية أخرى زيادة عمى وظيفتو  تأد ىكذاو  ،في التنقؿ بيف األحداث

فما لبثوا أف  )حججتم، وركبتم(بيف الحجج، وفضاًل عف ذلؾ فإّف في ىذا القوؿ تناقضًا بيف 
فإذا بيـ يركنوف إلى األعاليؿ، وفي ذلؾ تمميٌح إلى  ،أمر المؤمنيف حاججوا أبا بكر عمى توليو

))العمؿ التي اعتؿ بيا معاوية عند حديثو  انعداـ المصداقية عند معاوية وعشيرتو.  واألعاليؿ:
بالمطايا، ثـّ حذؼ المعنى الحسّي )المطايا( وأبقى المعنى المجرد ييا شبّ  (1)عف فضؿ يزيد((

ويتضح ذلؾ لممتمقي  ،مف ذلؾ أف يجسر بيف المعنى الحسّي والمعنى المجردوأراد )األعاليؿ(، 
حركة فكرية منتظمة يفيـ مف خالليا أّف معنى المسند يختمؼ عف معنى المسند إليو، فيعرؼ أّف ب

عمد إلى ىذه االستعارة؛ لثقتو البالغة بأّف االستعارة في ىذا الموضع مف السياؽ  اإلماـ 
مف ىذه  فأراد اإلماـ  ،أكثر وقعًا وتأثيرًا في المتمقييقة، وأقوى حجاجًا، و تكوف أبمغ مف الحق

ّف ))معاوية وأتباعو يقترفوف ما نيى عنو الشارع المقدس االستعارة أف يمفت انتباه المتمقي إلى أ
 . (2)ويبرروف ذلؾ بعّمة وعند التكرار يطرحوف عّمة أخرى وىكذا((

( ))كناية عف احتجاج معاوية بالمنسوخ بأّنو سبؽ، وأّنو كونكان وي) ،)وقمتم كان ويكون(    
إلى ىذه الكناية في ىذا الموضع؛ ألّنيا أبمغ، وآكد،  . وعمد اإلماـ (3)نافذًا(( () كاف أمرٌ 

وأقوى حجاجًا مف التصريح لػ))أّف كّؿ عاقؿ يعمـ إذا رجع إلى نفسو أّف إثبات الصفة بإثبات 
يجابيا بما ىو  شاىد في وجودىا، آكد وأبمغ في الدعوى، مف أف تجيء إلييا فتثبتيا، دليميا، وا 

، فيذه الكناية عندما تقرع ذىف المتمقي تدفعو إلى البحث عف الداللة (4)ىكذا َساَذجًا ُغْفاًل((

                                                           
 .15) رسالة ماجستٌر(دراسة بالغٌة:  ُحَسٌننثر اإلمام ال 1
 .1/11دراسة وتحلٌل: بن علً  ُحَسٌنبالغة اإلمام ال 2
  :وإّنه أمٌر كان نافذا ، وهو بعٌد.كذا، والصواب: كان أمرا  نافذا ، اللهم إال إذا كان ٌقصد من ذلك 
 .1/11بن علً )علٌهما السالم( دراسة وتحلٌل: ُحَسٌنبالغة اإلمام ال  3
 .41اإلعجاز:دالئل  4
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إلى   ُحَسيفالتالزمية ما بيف معنى المفظ الظاىر والمعنى الخفي، ومف ذلؾ يتوصؿ اإلماـ ال
ي؛ ليتوصال معًا إلى أّف معاوية كاف يريد مف خطبتو أف ُيفحـ الِحَجاجالنّص  إشراؾ المتمقي في

 الّناس بأّف المنسوخ قد سبؽ.
نداء  )يا معاوية(رابط حجاجي ُيستعمؿ لتساند الحجج. )حتى(  )حتى أتاك األمر يا معاوية(.    

ى أمٍر غّض الطرؼ عنو الغاية منو إنزاؿ معاوية منزلة الغافؿ، وفيو داللة عمى لفت انتباىو إل
في إشارة منو إلى أّف المسمميف قد اجتمعت كممتيـ  من طريق كان قصدىا لغيرك(في خطبتو. )

عمى رجٍؿ يخمصيـ مف الفتنة فما وجدوا لذلؾ أىاًل غير عمّي بف  –بعد قتؿ عثماف بف عفاف  –
قميص عثماف  حّجةف أفدت م فبايعوه عمى أف ال يخمفوا لو أمرًا لكّنؾ يا معاوية أبي طالب 

لترفعو بالشاـ مف لحية عثماف بف عفاف الممّطخ بالدـ مع خصمة الشعر التي نتفيا رجؿ مصري 
 . (1)ـاطؼ الشامييف فبايعوؾ خميفة عمييو وبو استطعت أف تؤّثر بع

عدوؿ مف المخاطب المفرد إلى المخاطب الجمع )فيناك فاعتبروا يا أولي األبصار(     
(. ويستمد -الّناس إلى زماننا وما بعده –، وغير المباشر -الناس مف حولو –ر )المتمقي المباش

ية مف التناص، ومف االستمزاـ الحواري المستمد مف التمميح إلى قولو الِحَجاجىذا القوؿ قوتو 
ُث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي َوظَنُّوا َأن َُّهْم َمانَِعتُ ُهْم ُحُصونُ ُهْم ِمْن اللَِّو فَأَتَاُىْم اللَُّو ِمْن َحيْ  تعالى :

ُأوِلي األَْبَصار قُ ُلوِبِهْم الرُّْعَب ُيْخرِبُوَن بُ ُيوتَ ُهْم بِأَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتِبُروا يَا
والمتمقي  ،(2)

يفيـ مراد اإلماـ مف قرائف الحاؿ، والسياؽ الذي ُذكرْت بو الخطبة. ومعنى اآلية الكريمة: 
. وما يمفت االنتباه في قولو (3)اتعظوا وفكروا فال تفعموا كما فعؿ ىؤالء فيحؿ بكـ ما حّؿ بيـ(())

ىذا إّنو أخرجو مخرج الحكمة التي تتجاوز الحدود الزمانية والمكانية؛ ليوقظ المتمقي مف سباتو، 
اوية، ثـ كيؼ وينقمو إلى مجاٍؿ أرحب؛ ليعيد النظر في الكيفية التي انتقمت بيا السمطة إلى مع

 يريد معاوية أف يجعميا توريثًا في آؿ بني أمية، وأي توريث؟ ولمف؟ لفاسٍؽ سكير عربيد. 
 وضـّ  ،حجاجو لرّد حجج معاوية بتولي عمرو بف العاص قيادة المسمميف القدم الخامس:

د وذكرت قيادة الرجل القوم بعيد رسول اهلل صمى عميو وسمم وتأميره لو، وق)) الحجج اآلتية:
لعمر  -كان ذلك؟! ولعمرو بن العاص يومئذ فضيمة بصحبة الرسول، وبيعتو لو؟! وما صار 

                                                           

 .2/66ٌنظر: اإلمامة والسٌاسة:  1
 .1سورة الحير: 2
ٌب قصٌر هـ(، تحقٌق أحمد حب130التبٌان فً تفسٌر القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علً الطوسً )ت  3
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يومئذ مبعُثيم حتى أنف القوم إمرتو، وكرىوا تقديمو، وعدوا عميو أفعالو، فقال صمى اهلل  -اهلل 
عميو وسمم: "ال جرم معشر المياجرين، ال يعمل عميكم بعد اليوم غيري" . فكيف تحتج 

من فعل الرسول، في أوكد األحكام، وأوالىا بالمجمع عميو من الصواب؟! أم كيف  بالمنسوخ
. (صاحبت بصاحب تابعًا، وحولك من ال يؤَمن في صحبتو وال يعتمد في دينو وقرابتو؟!(

عدؿ فيو مف الجمع )وذكرت قيادة الرجل القوم بعيد رسول اهلل صمى عميو وسمم وتأميره لو( 
لمعيد، والمراد بو عمرو بف  )الرجل(و)أؿ( في  ،خاَطب )معاوية(المخاطب إلى المفرد الم
غمب عميو الطابع اإلنشائي، االستفيامي، التوبيخي؛ ليقّمص بو  الِحَجاجالعاص. وىذا الِقسـ مف 

ية في الِحَجاج تياطاقا وجية حجاجية واحدة، ويزيد مف ية، ويوجييالِحَجاج اإلمكانات اإلماـ 
و))يرى ديكرو ويساعد المتمقي عمى تحديد داللة المراد مف الكالـ  نحو النتيجة،التوجيو 

وأنسكومبر أّف الغاية مف االستفياـ تتمّثؿ في أف نفرض عمى المخاَطب بو إجابة محددة يممييا 
المقتضى الناشئ عف االستفياـ، فيتـ توجيو دّفة الحوار الذي نخوضو معو الوجية التي نريد، 

الـ إلجبار المخاَطب عمى اإلجابة ]عف السؤاؿ عمى[ وفؽ ما يرسمو لو فاالستفياـ يأتي في الك
(1)البعد االستفيامي االقتضائي((

معاوية   ُحَسيفي حصر اإلماـ الالِحَجاجوبيذا األسموب ، 
الناشئ مف السؤاؿ  إذ فرض عميو إجابة محددة بحسب ما أماله عميو المقتضى ؛في زاوية ضيقة

: ففي قولو  الوجية التي أرادىا، الِحَجاج  ُحَسيفوجو اإلماـ الالتقريري المباشر، وبذا 
لزامو بإجابة محددة، وىي اإلقرار بكذبو  أراد مفوقد كان ذلك؟!( ) ىذا السؤاؿ محاصرة معاوية وا 

عمرو بف العاص عمى المسمميف، ومّما  لـ يؤّمر )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(أماـ الّناس بأّف الرسوؿ 
إّف عمرو بف العاص قاؿ عف نفسو: إّف رسوؿ اهلل  :لؾ ما ذكرتو المصادر التاريخيةيدّؿ عمى ذ

أرسمو إلى استنفار العرب إلى الشاـ، فمما وصؿ إلى ماء السمسؿ خاؼ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(،
فطمب مف الرسوؿ أف يمّده بمدٍد، فبعث إليو أبا عبيدة بف الجراح بجيش وكاف أبو بكر وعمر بف 

خطاب مع الجيش، وأمره بأف ال يختمؼ مع عمرو بف العاص، وما أف وصؿ قاؿ لو عمرو بف ال
العاص: )إّنما جئت مددًا لي. قاؿ أبو عبيدة: ال ولكني عمى ما أنا عميو، وأنت عمى ما أنت 

                                                           
؛ 101:)أطروحة دكتوراه( الخطاب الحجاجً السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة البن قتٌبة دراسة تداولٌة  1

  L´Argumentation dans Ia Iangue, Ducrot et Anscombre,  p30: نقال  عن
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عميو... فقاؿ عمرو: بؿ أنت مدد لي( فرضي بذلؾ عمى مضٍض؛ لئال ُيخالؼ وصية رسوؿ 

 . (1) له وسلّن()صلى اهلل عليه وآ

سؤاؿ إنكاري الغاية منو  )ولعمرو بن العاص يومئذ فضيمة بصحبة الرسول، وبيعتو لو؟!(    
إذ أجبره عمى اإلجابة  ؛توكيد السؤاؿ السابؽ، أزعج بو معاوية، وحصره بزاوية ضيقة، فأحرجو

ريقو غاصًا بكالمو بيذا األسموب اإلنكاري، التوبيخي، التعجبي، الساخر؛ مّما جعؿ معاوية يبتمع 
 مشمواًل لسانو يتمفت يسارًا ويمينًا تارًة إلى الجميور، وأخرى إلى ابف عباس.

  
يومئذ مبعُثيم حتى أنف القوم إمرتو، وكرىوا تقديمو، وعدوا  -لعمر اهلل  -)وما صار      

فيا التي زيّ  ىذا جوابًا عف الحقيقة قد يجيؿ المتمقي ىذا األمر فجاء قوؿ اإلماـ  عميو أفعالو(
فاستعماؿ اإلماـ ليذا األسموب كاف منيجًا ذكيًا  ،الحقائؽ، وتنجمي لألذىاف تضحلت معاوية؛

وكما إّنو وّضح فيو لممتمقي مغالطات معاوية، وفضحو أماـ  لتفكيؾ حجاج معاوية، وىزيمتو؛
ية الِحَجاج( بوصفو عاماًل يقّمص اإلمكانات ماوابتدأ قولو ىذا بعامؿ حجاجي )النفي/ ،الناس

واستعمؿ التوكيد بالقسـ؛ لتأكيد الحجج التي  ،نحو النتيجةالتوجيو ية في الِحَجاج القوةويزيد مف 
ـ فعؿ حجاجي يثّبت القضية ويوجبيا، وُيقيـ سَ قّدميا، وليثبتيا في ذىف المتمقي؛ ))ذلؾ أّف القَ 

ّنما ُيراد لغرض  عمى المخاَطب، وُيمزمو بيا في الوقت نفسو، وال ُيراد القسـ الحّجة بذاتو، وا 
 .(2)تواصمي ىو دفع المخاَطب إلى الوثوؽ بكالـ المخاِطب((

)فقال صمى اهلل عميو وسمم: "ال جرم معشر المياجرين، ال يعمل عميكم بعد اليوم غيري"(      
؛ لتقوية درجة التصديؽ بحججو مف جية، سمطة استند إلييا اإلماـ  حّجةمّثؿ ىذا االستشياد 

يؼ حجج معاوية مف جية أخرى، والغاية مف ىذا االستشياد بالحديث النبوي إشراؾ وتضع

، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(في كالـ الرسوؿ  و مف رأي؛ ألّف المتمقي اليشؾّ عرضالمتمقي في ما ي
بوصفيـ أنفوا إمرتو،   ُحَسيفوىذا القوؿ يدؿ  بما ال يقبؿ الشّؾ عمى صدؽ ما قالو اإلماـ ال

                                                           
البداية ؛ وينظر:222-4/199ـ(:1975بيروت )ىػ(، دار الجيؿ، 213وية، ابف ىشاـ )تينظر: السيرة النب 1

 .499-6/498والنياية: 
)أطروحة دكتوراه(  :دراسة تداولية –الخطاب الِحَجاجي السياسي في كتاب )اإلمامة والسياسة( البف قتيبة  2

115. 
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ىوا تقديمو، وعّدوا عميو أفعالو. ويرى الدكتور عبد اليادي بف ظافر الشيري أّف ))الحجج وكر 
القوية ... وُتسيـ ىذه اآللية في رفع ذات المخاطب  الِحَجاجالجاىزة أو الشواىد ىي مف دعامات 

قوة سمطوية بالخطاب عند التمفظ بخطاب ذي بعٍد سمطوي  ()إلى درجة أعمى، وبالتالي منحيا
ي أصمو عندىا يتبوأ المخاِطب بخطابو مكانة عميا، ويستمد ذلؾ مف سمطة الخطاب المنقوؿ ف

 . (1)عمى لسانو فقط. وبالتالي تصبح السمطة ىي سمطة الخطاب الذي يتوارى المخاِطب وراءه((

)فكيف تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد األحكام، وأوالىا بالمجمع عميو من      
، ويجعمو يقّر بيا، ونسؼ بو كّؿ حجج الحّجةليمجـ معاوية ب ؛استعمؿ ىذا السؤاؿالصواب؟!( 

)أم كيف  :وتبمغ السخرية مف معاوية ذروتيا في قولو معاوية التي ذكرىا في خطبتو، 
والغاية  ،صاحبت بصاحب تابعًا، وحولك من ال يؤَمن في صحبتو وال يعتمد في دينو وقرابتو؟!(

اإلماـ  عرضيافاألسئمة التي  ،ـ معاوية باإلقرار بأّنو لـ يكف صادقًا بما قالومف ىذه األسئمة إلزا
 جباره عمى اإلقرار بيا؛ لُيثبت اإلماـ  ،لـ يرد منيا اإلجابة لذاتيا  بؿ إلزاـ معاوية وا 

 .نياتلممتمقي حقيقة ما كاف يستره معاوية مف 

، وبذلؾ  ُحَسيفلتي أرادىا اإلماـ الوىكذا وجيت األسئمة االستفيامية الخطاب الوجية ا     
ّنو اعتمد المغالطة في خطابو،  حقؽ منيا إقناع المتمقي بأّف معاوية كاف كاذبًا في أقوالو، وا 

استعمؿ أفعاؿ الكالـ التقريري؛ ليحدد موقفو مف نقطة الخالؼ  وفضاًل عّما تقّدـ فإّف اإلماـ 
فادتو منو في المواصمة فو ، مف جية مع معاوية . مف جية أخرى لما فيو مف التأكيد الِحَجاجي ا 

توبيخ معاوية،  ىوألف يتدّرج بحججو بأسموب االستفياـ التقريري  والسبب الذي دفع اإلماـ 
في زاوية ضيقة ليقّر بمغالطاتو مف جانب، ومف جانب آخر إّف المتمقيف لمخطاب ليسوا  وحصره

يمو مف مضمونو، وغيرىـ يحتاج إلى وقٍت عمى مستوى واحد، فبعضيـ َشِيَد ذلؾ، واآلخر يف
 لتفكيرمنح المتمقي فرصة في المتأّمؿ، فيو بذلؾ راعى أحواؿ المتمقيف؛ ألّف ىذا األسموب ي

نحو اإلقناع، ثـ االقتػناع بأّف معاوية حاوؿ إفحاميـ بحججو، التوجيو والتأّمؿ؛ ليزيد ذلؾ مف 
 بالتأمؿ العقمي مف دوف إكراه.    وىكذا أراد اإلماـ مف المتمقيف أف يقتنعوا بذلؾ

                                                           

 .كذا. والصواب: لتمنحيا 
/ 2:هادي بن ظافر اليهري، بحث ضمن كتاب )الحجاج مفهومه ومجاالته(، عبد الآلٌات الِحَجاج وأدواته 1

215- 216. 
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وضّمت  ،ذاكرتو تنشيطاألخيرة لمتأثير في المتمقي مف أجؿ  وتمثؿ الفرصةثالثًا: الخاتمة: 
وتتخطاىم إلى مسرٍف مفتوٍن، تريد أن ُتمبس الن اَس شبية يسعد بيا الباقي الحجج اآلتية: )

(. ين. وأستغفر اهلل لي ولكمفي دنياه، وتشقى بيا في آخرتك. إن ىذا ليو الخسران المب
 ىذه صفات يزيد أّكد بيا حقيقتو التي ذكرىا آنفًا. )مسرف مفتون( 

في قولو )تريد أن تمبس الناس شبية يسعد بيا الباقي في دنياه، وتشقى بيا في آخرتك(    
ولتوضيح ذلؾ يمكف  ،ىذا حذؼ مقابمي )احتباؾ( فقد حذؼ )الفاني( لداللة المذكور عميو

، في آخرتو( الفانييسعد بيا الباقي في دنياه، ويشقى بيا الجممة عمى النحو اآلتي: )صياغة 
لكف اإلماـ حذؼ )الفاني( ليحقؽ داللتيف: أوالىما: اإليجاز. واألخرى: االختصاص؛ ليكوف 

، فقد قّدـ الجار اً وتأخير  اً الشقاء مختصًا بمعاوية فقط ومقتصرًا عميو. كما إّف في ىذا القوؿ تقديم
وفضاًل عف  ،والمجرور )بيا( عمى الفاعؿ )الباقي( وىذا فيو قصر واختصاص عمى يزيد فقط

 .(اً داللي ذلؾ فإّف في ىذا القوؿ مجموعة مف المتناقضات )تقابالً 
 )يزيد( الباقي  .)الفاني )معاوية 

  يسعد يشقى . 

  دنياه  .آخرتو 

قناعو والغاية مف ذلؾ )التقابؿ الداللي( تعظيـ األمر؛ لي    زيد بذلؾ مف قوة التأثير في المتمقي، وا 
أداة  )إّن( ،)إّن ىذا ليو الخسران المبين(بحججو، ثـ يصؿ مف ىذا المتناقضات إلى النتيجة 

، الِحَجاجية بيف عناصر الِحَجاجتوكيد، ودخوليا عمى الجممة يفيد تثبيت الحجج، وتقوية العالقة 
يراد منيا دفع جممة التي تحتوي عمى أكثر مف مؤكد والو)الالـ( في )ليو( لزيادة التوكيد، 

وصؼ لمخسراف، ومف الواضح أّف الذي يشقى في آخرتو قد خسر، وأي )المبين( اإلنكار. 
َوِمْن النَّاِس  قولو تعالى:خسارة، فيي الخسراف المبيف، وىذا القوؿ يحمؿ بيف طياتو تمميحًا إلى 

َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر َمْن يَ ْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍف َفإِ  ٌر اْطَمَأنَّ ِبِو َوِإْن َأَصابَ ْتُو ِفت ْ ْن َأَصابَُو َخي ْ
نْ َيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ  الدُّ

فَاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِو ُقْل  ويكّممو قولو تعالى:، (1)
 ِسُروا َأنْ ُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُن ِإنَّ اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن خَ 

سبب وُتشير كتب التفسير إلى أّف  ،(1)والخسراف المبيف يعني الظاىر الذي ال يخفى. (2) اْلُمِبينُ 
                                                           

 .22 :سورة الحج 1
 .22 :سورة الزمر 2
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نة فإذا إّف بعض الّناس كاف يقدـ إلى المدي -كما ُروَي عف ابف عّباس –نزوؿ اآلية األولى 
ف أصابو وجع في المدينة، وولدت  ، وا  أنجبت فرسو ميرًا حسنًا، وامرأتو غالمًا رضَي واطمأفَّ

ذلؾ  امرأتو جارية، وتأخرت عنو الصدقة قاؿ: ما أصبت منذ كنت عمى ديني ىذا إال شّرًا وكؿّ 
فعؿ معاوية اقتبس ىذه اآلية ليمّمح إلى   ُحَسيفويبدو أّف اإلماـ ال ،(2)مف انعداـ البصيرة

ـَ مف أجمو ولـ يصب مف قدومو إال ما أصاب ذلؾ الرجؿ الضعيؼ البصيرة ،  فضاًل و الذي َقِد
إذ ِصيغ بشكٍؿ إيحائي ُينبئ بمحتوى الخطبة  ؛عّما في ىذا القوؿ مف خطرة قوية موقظة لمعقؿ

ي ال يشؾ في كالـ بالقرآف الكريـ يمنح الكالـ قوة حجاجية عالية؛ ألّف المتمق الِحَجاجبرمتيا فإّف 
إذ  ؛عمى معاوية منافذ كّؿ حجاج مضاد وبيذا األسموب أغمؽ اإلماـ  ،اهلل سبحانو وتعالى

حصر كّؿ ما قالو معاوية بالكذب والمغالطة، وبمغ ذلؾ ذروتو في تكذيبو في وصؼ يزيد، وتولي 
 عمرو بف العاص قيادة المسمميف.

 ي:الِحَجاجالنّص  ية التي انماز بيا ىذاالِحَجاجوالظواىر    
 ية األبرز في ىذه الخطبة.الِحَجاجالوظيفة  توبيخ معاوية يعدّ  .2

 متابعة حجج معاوية في خطبتو ورّدىا واحدة تمو األخرى. .1

(، ثـ عاد أورثنا الرسول -لعمر اهلل  -ولقد ( إلى التكّمـ )معاويةااللتفات مف مخاطبة المفرد ) .1
خطابو كّؿ األموييف عاداًل مف الخبر إلى اإلنشاء ، ثـ عـّ )وجئت لنا بيا(ليخاطب المفرد 

 حّجةأما حججتم بو القائم عند موت الرسول، فأذعن لم) ،بأسموب االستفياـ التقريري
(، بعد ذلؾ انتقؿ ليخاطب الّناس مف حتى أتاك األمر يا معاوية)ثـ عاد لمعاوية ...( بذلك

عاد لمعاوية موجيًا إليو  ثـّ  ،بصارفاعتبروا يا أولي األ حولو مستشيدًا بقولو تعالى: 
ليفّند حججو التي احتج بيا في قيادة عمرو بف العاص لممسمميف في غزوة ذات  ؛الخطاب

السالسؿ، معتمدًا في ذلؾ عمى أسموٍب حجاجي آخر عدؿ بو مف الخبر إلى اإلنشاء باعتماد 
  أسموب السؤاؿ التقريري، ثـ عاد ليوّبخ معاوية، ويختـ بذلؾ خطبتو.

في ىذه الخطبة، فضاًل عف  نظرالالضمائر مف الظواىر الالفتة بوىذا األسموب في التنّوع   
إذ يجعمو يعيش الحدث بوصفو حقيقة فينجذب إلى الخطبة،  ؛أثره الفاعؿ في التأثير بالمتمقي

 ثـ يقتنع بيا.   

                                                                                                                                                                      
 .6/22ٌنظر: التبٌان فً تفسٌر القرآن: 1
 .163/ 4ٌنظر: المصدر نفسه: 2
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إلى أخرى؛ ي الفاعؿ في نقؿ المتمقي مف صورة حجاجية الِحَجاجكاف لمرابط )و( الدور   .1
 بوصفو يتميز في ترتيب الحجج وتالحقيا. 

اإلماـ د أراكثرة اإلشارات إلى الدقائؽ والرقائؽ المتعمقة بالموضوع تكثيفًا لحالة الحضور التي  .2
 .تسـ بيا؛ ليحدث بذلؾ انفعااًل في ذىف المتمقيمف خطبتو أف ت الُحَسيف 

ية وتابعة لمحجج الِحَجاجات الوصؿ اعتمد في حجاجو عمى التقنية التتابعية وىي مف تقني .3
إذ الحجج التي يستند  ؛ال يبتكره الخطيب الِحَجاجالُمَؤسَّسة عمى بنية الواقع، وىذا النوع مف 

في حجاجو   ُحَسيففاإلماـ ال ،إلييا موجودة في الواقع، والمحاجج يشير إلييا، وُيذّكر بيا
ّنما اكتف ا رصد المتناقضات في وَرَبَط بينيا، كم لوقائعى برصد اىذا لـ يبتدع شيئًا مف عنده، وا 

 وتتبعيا.  حجاج معاوية

( كانت الغاية منيا بياف صفات يزيد مفتون(، و)مسرف(، و)باصرِذْكُر بعض المشتقات ) .4
شخصية بيذه تكوف مف ذلؾ إلى نتيجة مضمرة مفادىا: كيؼ  ليصؿ اإلماـ  ؛السمبية

 أرواحيـ، ومقدراتيـ؟!الصفات السمبية تحكـ المسمميف، وتتحكـ ب

دقيقًا في اختيار  فقد كاف اإلماـ  ،الجزالة كانت الطابع الممّيز أللفاظ ىذه الخطبة .5
. فيرتبيا بأختياكالعقد المنظوـ في اقتراف كّؿ لؤلؤة منو  أختياإذ نجده ينّظـ الكممة مع  ؛ألفاظو

ر باألكمؿ، والمحجوب بأسموب الترادؼ فنجده يقرف الصفة بالنعت، والحظ بالنصيب، واألوف
. ويرتبيا بأسموب التقابؿ الداللي فقابؿ بيف تارة بالغائب، والباطؿ بالحنؽ، والجور بالظمـ

. تارة أخرى محفوظ ومشيود، وحججتـ وركبتـ، ويسعد ويشقى، والباقي والفاني، والدنيا واآلخرة
حظو يقرف عبارة )   ُحَسيفولو نظرنا في العبارات التي تحوي ىذه األلفاظ نجد اإلماـ ال

 (عمل محفوظ(، وعبارة )حنقًا في ظمم)بػ( باطاًل في جور(، وعبارة )نصيبو األكمل)ػ( باألوفر
 .(تشقى بيا في آخرتك)بػ( يسعد بيا الباقي في دنياه(، وعبارة )يوم مشيود)بػ

، ُيستشؼ مف ذلؾ أّف ألفاظ ىذه الخطبة جاءت عمى قدٍر كبيٍر مف الدقة في الترتيبو     
 .وصياغة في التركيب

: رفض بيعة يزيد األولحوؿ محوريف أساسيف:  تر ادطبة ونخمص مّما تقّدـ إلى أّف ىذه الخ   
: مطالبة معاوية بإعادة الحقوؽ إلى أصحابيا خراآلو ،إذ إّف ذلؾ يأباه اهلل ورسولو ؛رفضًا قاطعاً 

 )عليهن السالم(.الشرعييف وىـ آؿ بيت النبي 
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 :حلني نزوله يف كربالء مّكةخروجه من  أول كالمه : ثانياملبحث ال 

     التوطئة: 
بعد موت معاوية تغّير المشيد السياسي العربي اإلسبلمي، فيزيد لـ يمتمؾ حنكة أبيو،     

أخذ يؤرقو الذيف رفضوا مبايعتو عمى حتى ودىاَءه، وسياستو، فما إف جمس عمى عرش الحكـ 
، وىـ: قسراً عاممو في المدينة الوليد بف عتبة بف أبي سفياف بأخذ البيعة منيـ  حياة أبيو فأمر

 ،(1)، وعبد اهلل بف الزبير، وعبد اهلل بف عمر، وعبد الرحمف بف أبي بكرالحسيف بف عمّي 
ومرواف بف الحكـ مّر ذكرىا في  وحصمت بسبب ذلؾ مشادة كبلمية بيف اإلماـ الحسيف 

الرحاؿ مف مدينة  . وعمى أثر ذلؾ شّد اإلماـ الحسيف (2)صؿ الثانيالمبحث الثالث مف الف

أخيو بعدما زار قبر جده، وأبيو، وأّمو، و  رمةإلى مكة المك )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(جده رسوؿ اهلل 
كبلـ ذكر فيو حنكة أخيو وسياستو  -وىو في قبره –  وكاف لو مع اإلماـ الحسف الحسف 

لـ يسر  أكّمت أفواه َمف يعتقدوف أّف اإلماـ الحسيف  حّجةليمقي بو  ؛(3)ائوفي التعامؿ مع أعد
ّنو لـ يكف راض بصمحو مع  ياً عمى نيج أخيو الحسف في سياستو بالتعامؿ مع بني أمية، وا 

ـّ التقى بأخيو محمد بف الحنفية  ليكوف  ؛فنصحو ابف الحنفية بالمسير نحو اليمف ،معاوية، ث
خيرًا وافترقا، ثـ كتب إليو اإلماـ الحسيف  اه اإلماـ الحسيف وأذنابيـ، فجزّ  بمأمف مف األموييف

  وقد مّر بياف ذلؾ في المبحث األوؿ مف الفصؿ  ،أوصاه فيو بالبقاء في المدينةبكتاٍب
ما مؤل خرجيف يـ يف وكتبالكوفيرسؿ عميو  تتوافدالبمد اآلمف ، وما إف وصؿ مكة (4)الثاني

ر ب مع قيس بف مسيابكتلقدوـ إلييـ ليكوف إمامًا عمييـ فكتب إلييـ يدعونو فييا إلى ا
ؿ إلييـ ابف رسِ أخبرىـ بأّنو مُ ، و وسعيد بف عبد اهلل الحنفي، وآخر مع ىانئ بف ىانئ (5)الصيداويّ 

                                                           
 .477/ 55؛ والبداٌة والنهاٌة: 338/ 5ٌنظر: تارٌخ الطبري:  1
 .98 - 97 هذه األطروحة:ٌنظر:  2
 .529/ 2جمهرة خطب العرب:؛ و355-354/ 2ٌنظر: عٌون األخبار:  3
 .502 -99حة:هذه األطروٌنظر:  4
فً معرفة حجج هللا على  اإلرشــاد، و5/395؛ وتارٌخ الطبري:378/ 3جمل من أنساب األشراف: ٌنظر: 5

د المعروف بابن 2/70:العباد ؛ والمنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم، أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن ُمحمَّ

د عبد القادر عطا 597الجوزي )ت صطفى عبد القادر عطا راجعه وصححه نعٌم موهـ(، دراسة وتحقٌق ُمحمَّ

جمهرة رسائل العرب: ؛ و328/ 5م(: 5992هـ ـ 5452زرزور، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى )

2/80-85. 
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، وفي الوقت (1)ليعمـ كنو أمرىـ، ويكتب إليو ما يتبيف إليو مف اجتماعيـ ؛و مسمـ بف عقيؿعمّ 
يدعوىـ فيو إلى إحياء كتاب اهلل، وسنة نبيو،  لى أىؿ البصرة مع مواله سممافٍب إنفسو أرسؿ بكتا
طاعة أمره ؛ ليعمف موقفو الصريح والواضح مف السياسة األموية الجديدة، ورفضو القاطع (2)وا 
، ويوصؿ رسالتو إلى الحّجةليمقي عمييـ  ، ويمعب بالكبلب؛بّي يشرب الخمرةصللتولي الحكـ 
  .الحجج  حّجة األجياؿ لتكوف

 

 الخروج إلى العراق على  عندما عزم:      
لقد مّثمت المسيرة الحسينية مف المدينة إلى كرببلء حممة إعبلمية لفضح السياسة األموية،      

مف الغرؽ في ظممات  الّناسبمسيره ىذا أراد إنقاذ   فيفالحس ،وقائدىا السكّير الخمّير
عروش  اؽ بركبو، وبالفعؿ قد أسقطت ىذه الحممة اإلعبلميةإياىـ إلى االلتح اً الضبلؿ داعي

 متمثمة بأفعالو، وخطبو، وكتبو، وأقوالو.   بداألالظالميف وفضحتيـ إلى 

عمى الخروج مف مكة إلى العراؽ بعدما وصمتو ُرسؿ أىؿ  اإلماـ الحسيف عندما عـز ف     
بوصفيـ أىؿ غدٍر ال  ؛مف الكوفييفالكوفة وكتبيـ نصحو بعض أصحابو والمقربيف منو بأف ال يأ

ـَ ابف عباس أّنو عاـز عمى الخروج قاؿ لو:  ّنيـ عبيد الدرىـ والدينار، وعندما َعِم أماف ليـ، وا 
))فإف كنت سائرًا فبل تسر بنسائؾ وصبيتؾ، فو اهلل إّني لخائٌؼ أف تُقتؿ كما ُقتؿ عثماف ونساؤه، 

 . (3)وولده ينظروف إليو((

فدعاه إلى أف ُيقيـ بمكة،  أّنو مف الناصحيف لئلماـ الحسيف بهلل بف الزبير وتظاىر عبد ا    
إّن أبي حدثني أّن بيا كبشًا يستحل حرمتيا، فما ، فأجابو اإلماـ قائبًل: ))الّناسويجمع مف حولو 

أّنو سمع عبد اهلل بف الزبير  يطوؼ بالكعبةوروى رجؿ كاف  ،(4)((أحّب أن أكون أنا ذلك الكبش
أتدرون ما يقول وقاؿ: )) الّناسإلى  ويسّره بشيء، فالتفت اإلماـ  دي اإلماـ الحسيف ُينا

، الّناسابن الزبير؟ فقمنا: ال ندري، جعمنا اهلل فداك! فقال: قال: أقم في ىذا المسجد أجمع لك 
بشبٍر، وأيم  ثّم قال الحسين: واهلل ألن ُأقتل خارجًا منيا بشبٍر أحبُّ إلّي من أن ُأقتل داخاًل منيا

                                                           
مناقب آل أبً طالب:  ؛ و 2/39:فً معرفة حجج هللا على العباد اإلرشــاد؛ و 5/353ٌنظر: تارٌخ الطبري: 1

 .2/73جمهرة رسائل العرب: ؛ و 44/334: بحار األنوار؛ و98/ 3
 .76-2/75جمهرة رسائل العرب: ؛ و 5/357تارٌخ الطبري:ٌنظر:  2
  .496/ 55؛ وٌنظر: البداٌة والنهاٌة:384/ 5تارٌخ الطبري:  3
 .384/ 5تارٌخ الطبري: 4
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 واهلل لَيعتُدن  تخرجوني حّتى يقضوا فّي حاجتيم، اهلل لو كنت في ُجْحِر ىامة من ىذه اليوام الس
  .(1)((عمّي كما اعتدت الييود في الس بت

 ،أينما كنت ؿ بيث  مَ أراد أف يشير إلى نتيجة مضمرة ىي إّني مقتوؿ مُ بقولو ىذا  فاإلماـ     
 ي اآلتي:الِحَجاجيمكف توضيحيا بالسمـ و 

 (أينما كنت ؿ بيث  مَ )أنا مقتوؿ مُ النتيجة  
 

 ( واهلل لَيعتُدف عمّي كما اعتدت الييود في الس بت3)ح                              

 يـ( وأيـ اهلل لو كنت في ُجْحِر ىامة مف ىذه اليواـ الستخرجوني حّتى يقضوا فّي حاجت2)ح                              

 ( واهلل ألف ُأقتؿ خارجًا منيا بشبٍر أحبُّ إلّي مف أف ُأقتؿ داخبًل منيا بشبرٍ 1)ح                              

 

فالقوؿ  ،طبلسمو الكبلـ المقتضب مّثؿ مفتاح المغز المحّير الذي لـ تستطع العقوؿ فؾّ يذا ف     
( ذكر فيو من أن ُأقتل داخاًل منيا بشبرٍ  واهلل ألن ُأقتل خارجًا منيا بشبٍر أحبُّ إليّ األوؿ: )

بنى فيي بيت اهلل ويُ  يدُّ يُ  بناءً  تالكعبة ليس الكعبة؛ ألفّ السبب الذي يدفعو إلى الخروج مف 
 التمميح إلى ما نقمو عف أبيو عمي بف أبي طالبقوؿ ال امف ىذ اإلماـ الحسيف فأراد  ،الحراـ
( : ّأن أكون أنا ذلك الكبش إّن بيا كبشًا يستحل حرمتيا، فما أحب)  إلى أّف  وفي ألمحالذي

 الحّجةوفضبًل عف ذلؾ ألقى بو ، (2)ذلؾ الكبش ىو عبد اهلل بف الزبير، وقد أثبت التاريخ لنا ذلؾ
مضمرة  حّجةبأّف بني أمية ال ديف ليـ، وىـ ال يقّموف فسقًا عف أبرىة الحبشي في  الّناسعمى 

  .ء الَفَسقةجياد ىؤالإلى  الّناسة منو إلى دعو 

: )وأيم اهلل لو كنت في ُجْحِر ىامة من ىذه اليوام الستخرجوني حّتى يقضوا ا قولو أمّ     
ففيو إشارة إلى عممو بأّف بني أمية ال يقبموف منو إال مبايعة يزيد، ومبايعة يزيد فّي حاجتيم( 

إذف ، اإلماـ الحسيف  وىذا ما يأباه، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(تعني الخروج عف مّمة محمد 
واهلل لَيعتُدن عمّي كما اعتدت قولو البلحؽ: )ب ف ذلؾوقد بيّ ستكوف قتمو، والتمثيؿ بو،  النتيجة

                                                           
 .385/ 5:تارٌخ الطبري؛ وٌنظر:  375/ 3جمل من أنساب األشراف:  1
لزبٌر الكعبة بعدما مال جدارها بسبب ما ُرمٌت به من حجارة منجنٌق الجٌش األموي. بن اهدم عبد هللا  2

 . 55/695البداٌة والنهاٌة:ٌنظر: 
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 تشبيوالإلى  ب الصورة إلى أذىاف متمقيو، فعمد في قولو ىذا أراد أف يقرّ و  (الييود في الس بت
لى في محكـ كتابو العزيز إلى أّف اهلل إذ أشار اهلل سبحانو وتعا ؛القرآنيالقصص باالستناد إلى 

  أمر الييود أف يتركوا أعماليـ في يوـ السبت ويجعمونو يوـ عبادة، فشاء اهلل تعالى أف
، وندرتيا يختبرىـ ب عمى متجاوزيف  فاصطادوىا األخرىياـ األفي تكاثر األسماؾ في ىذا اليـو

مف ىذا  وكانت غاية اإلماـ  ،(1)أمر اهلل تعالى، فعاقبيـ عمى فعميـ ىذا إذ مسخيـ قردة
التشبيو مف العناصر الميمة والفّعالة في و ؛ تكثيؼ حضور الفكرة في ذىف المتمقيالتشبيو 
وسيمة حجاجية يتوجو بيا و ية، الِحَجاجال يتجزأ مف بنية النّص  اً ءي، وجز الِحَجاجالخطاب 

 كما إّف استناد اإلماـ ،قناعالمحاجج إلى عقؿ المتمقي؛ لينقمو مف الحالة التصويرية إلى اإل
، وزاد مف قوة حضور الفكرة الحّجةسيـ في تقوية أفي الخطاب القرآني  المعنىإلى   الحسيف

 .في ذىف المتمقي
الّناس االبتبلء، تجاوز )القدسية، سبت عند الييود: اليوـ و  اإلماـ أوجو الشبو بيف  ومف    

 الفورية(.  ةالعقوبة اإلليي ،فييـ أمر اهلل تعالى بارتكاب الجـرعمى 
األولى ابتدأىا بالقسـ،  الحّجةف :في كبلمو ىذا مف التوكيدات الحسيف  أكثر اإلماـقد و      

والـ التوكيد، وأردفيما  الثالثة ابتدأىا بالقسـ الحّجة، و الثانية ابتدأىا بالقسـ الحّجةو  ،والـ التوكيد
ّف كّؿ واحدة منيا مبدوءة بالقسـ، والقسـ أسموب حظ عمى ىذه الحجج أومّما ُيمبنوف التوكيد. 

))ويقصد ، ليدفع عنو الشّؾ والظفّ  ؛تثبيتو في ذىف المتمقيؤتى بو لتوكيد الخبر و إنشائي يُ 
المرسؿ باستعماؿ أنواع مف التوكيدات إلى إثبات حججو، وأّما التكثيؼ في االستعماؿ فييدؼ بو 

الغاية مف ليست و  ،(2)فيو؛ الستمالتو عند تقديـ حججو(( المرسؿ إلى لفت انتباه المتمقي والتأثير
بؿ تردد القسـ  ،فحسب وتكراراىا تثبيت الخبر في ذىف المتمقي، ودفع اإلنكار عنو ىذه التوكيدات

فاإلماـ الحسيف  ،(3)جّوًا مف القداسة كما يضفي عمى الكبلـبالكبلـ ُيضفي فخامة عمى المعاني، 
 أف  مّما دفعو ذلؾ إلىبخروجو إلى العراؽ؛ مصير الذي سيبلقيو كاف يعمـ عمـ اليقيف بال
 ط الضوء إعبلميًا عمى ما آلت إليو أمور الدولة اإلسبلمية مف انحطاط ديني وأخبلقي في كؿ  سمّ يُ 

بني أمية كانوا يمثموف اإلسبلـ  مجاالت الحياة تحت عباءة الديف؛ لئبل تعتقد األجياؿ أفّ 
                                                           

ٌنظر: األمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل، ناصر مكارم الشٌرازي، مؤسسة البعثة، بٌروت، الطبعة األولى  1

 .5/228هـ(: 5453)
 .73)رسالة ماجستٌر( ً العصر األموي:بنٌة الملفوظ الحجاجً للخطبة ف 2
 .533ٌنظر: دراسات فً الحجاج: 3
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مارًا بأكبر قدٍر مف منازؿ ف مدينة جّده إلى مكة ومنيا إلى العراؽ والمسمميف، وليذا ىاجر م
بحسب ما تبيف  أتباعيـىـ إلى محاربة األموييف و بدعوتو إيا الحّجةليمقي عمييـ  ؛المسمميف
 :(1)اآلتيةالخريطة 

 

                                                           
هـ ـ 5458ٌنظر: مقتل اإلمام الحسٌن وواقعة كربالء، حسان عبد هللا أبو صالح و حسن عبد هللا أبو صالح ) 1

 . 80م(: 5997



 لحين نزوله في كربالء مّكةخروجه من  أول  كالمه.............................ثاني:..المبحث ال
  

- 560 - 
 

مف كرببلء إلى اإلعبلمية ( ىذه الحممة عليها السالمأكممت الحوراء زينب ) وبعد استشياده   
 .الشاـ

المسير بأطفالو، ونسائو، وأىؿ بيتو، وبعض أصحابو عمى  الحسيف عندما عـز اإلماـ     
وما حكمتو  ،ةال يعرفوف غاية اإلماـ مف الخروج إلى حرٍب خاسر  الّناسمع أسرىـ وأطفاليـ كاف 

إال باهلل الحمد هلل، وما شاء اهلل، وال حول وال قوة : ))قائبلً  فخطب فييـ ىذه الخطبةفي ذلؾ؟! 
ُخط  الموت عمى ولد آدم مخط  القالدة عمى جيد الفتاة، وما  .وصمى اهلل عمى رسولو وسمم

لي مصرٌع أنا القيو، كأنِّي بأوصالي  ي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرأوليني إلى أسالف
ًا ال يتقط عيا عسالن الفموات بين النواويس وكربال، فيمألن مني أكراشًا ُجوفًا وأجربة سغب

محيص عن يوم خط  بالقمم، رضا اهلل رضانا أىل البيت، نصبر عمى بالئو، ويوّفينا أجور 
الصابرين؛ لن تشذ  عن رسول اهلل لحمتو، وىي مجموعة لو في حظيرة القدس تقرُّ بيم عينو، 

انِّي وتنجز ليم وعده، من كان فينا باذاًل ُميجتو، موطِّنًا عمى لقاِء اهلل نفسو فميرحل معنا ف
 .(1)((شاء اهلل راحل مصبحًا إن

إلى العراؽ مصطحبًا  في الوقت الذي بّينت فيو ىذه الخطبة سبب خروج اإلماـ الحسيف     

)صلى اهلل بالرفيؽ األعمى، ويخمد مع الرسوؿ  ؽعمى مف يروـ االلتحا الحّجةنساءه, وأطفالو ألقت 
أّف ىذه الخطبة كاف ليا وقع في نفوس أىؿ بيتو  في جناف الفردوس، وأثبت التاريخ عليه وآله وسلّن(

)صلى (. فيذا العرض المغري في مبلقاة الرسوؿ رضي اهلل عنهن، وبعض أصحابو ))عليهن السالم(
 ،إلى ثمٍف غاٍؿ يناسبو بو حاجة، والعيش معو إلى األبد في جناف الخمد اهلل عليه وآله وسلّن(

قاطعًا رماؿ الصحراء بحر  الصيؼ مكة البمد اآلمف والغاية مف ترؾ  وبخطبتو ىذه بّيف اليدؼ
لـ يطمب  فاإلماـ  ،دة الطاغوتَؼ أىميا بالشقاؽ والنفاؽ، والغدر والحيمة، وِعباإلى أرٍض ُعرِ 

ّنما خرج لطمب اإلصبلح في أّمة جده السمطة عمى مدى  حّجةلتبقى ىذه الخطبة  ؛واإلمارة، وا 
 دنيااللب كاف طا انية تقرع اآلذاف لرد   تيـ مف اتيموه بأّنوالتاريخ، وصرخة مدوية في سماء اإلنس

 .بسيؼ جّده ؿَ ُقتِ فبخروجو عمى إماـ زمانو، 
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حاصرًا كؿ  شيٍء ية الِحَجاج اإلمكاناتابتدأ خطبتو بتقميص ( ال حول وال قوة إال باهلل)    
سبحانو مف دوف غيره؛  بمشيئة اهلل تعالى، فالحوؿ والقوة مقتصرة عمى اهلل تعالى، ومحصورة بو

من كان فينا ة مف الخطبة )نحو النتيجة النيائية المرجوّ  التوجيوفي ية الِحَجاجليزيد مف الطاقة 
))ألّف  ؛(شاء اهلل فميرحل معنا فانِّي راحل مصبحًا إن ،باذاًل ُميجتو، موطِّنًا عمى لقاِء اهلل نفسو

يحدد درجة القبوؿ أو الرفض لمتصور وحدات البداية ىي أىـ ما يقرع األذىاف المتمقية و 
 .(1)المتقدـ((

؛ ألّف الموت مّثؿ ) الموت(بو  المفعوؿوأناب عنو  ،(حذؼ الفاعؿ )اهلل  (ُخط  الموت)   
و، وخيرة يالبنفسو وع اإلماـ الحسيف يمقي لماذا  ،قطب الرحا الذي دارت حولو التساؤالت

؟! فجاء ىذا القوؿ جوابًا الّناسايعة يزيد كما فعؿ ولـ يرَض بالحياة بمب ،أصحابو بمطحنة الموت
نبياء، واألولياء فبو الحياة األبدية مع األ .، وحولو دارت الخطبةمضمرةتساؤالتيـ الظاىرة والعف 

ولذا نجد أّف ))االىتماـ منصٌب عمى نوع  ؛الفاصؿ بيف الكرامة والذّلة ىو الخطّ في جناف الخمد، و 
ر الموت مف دوف مسببو وىذا ما ال يتحقؽ فيما لو صيغ التعبير الحدث أي التركيز عمى عنص

ألّنو عندئذ سيتقاسـ االىتماـ الحدث والمحدث فيتشتت تبعًا لذلؾ  –بنائو لممعمـو  –عمى األصؿ 
  .(2)عنصر االىتماـ((

تشبيو ُحذفت منو أداة التشبيو؛ ( ُخط  الموت عمى ولد آدم مخط  القالدة عمى جيد الفتاة)   
 ؛إلى ىذا الموف البياني  الحسيف المشبو بو، وعمد اإلماـ تلتقريب صفات المشبو مف صفا
ة والمعاني دفيو ُيقّرب المسافات بيف المعاني العقمية المجر  ،لما فيو مف قوة حجاجية كبيرة

فبو  ، صؿ بو حجتو إلى ذىف المتمقي فيدرؾ المتمقي مف خبللو مقاصد اإلماـو المحسوسة؛ لي
المجردة إلى التفكير في الصورة الحسّية العقمية نقؿ ذىف المتمقي مف الصورة  اإلماـ أراد 

وغايتو مف تشبيو جيد الفتاة، باإلنساف إحاطة القبلدة بإّف الموت محيٌط  ، وىيالمشاىدة في الواقع
؛ ليتحّوؿ عنده المعنى المعنى العقمي بالمعنى الحسي تكثيؼ حضور الفكرة في ذىف المتمقي

َأيْ َنَما َتُكونُوا  المضمرة في ىذا الشبيو  الحّجةو  ،لعقمي إلى معنى حسّي يؤدي إلى اإلقناعا

                                                           

، بحث ضمن كتاب )الحجاج مفهومه مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة 1

 .2/595:ومجاالته(
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وال جداؿ ال يشؾ فييا المتمقي، وذكره  ،فالموت حقيقة واقعة ال مراء فييا،  (1)يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ 
  في ىذا المقاـ لو طابع حجاجي.

شّبو عقد فيو مماثمة بيف عبلقتيف إذ ( إلى يوسف وما أوليني إلى أسالفي اشتياق يعقوب)   

مف دوف أف يحدد وجو الشبو الذي  السالم( )عليهما وليو إلى أسبلفو باشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ

بؿ تركو مطمقًا، والغاية  ،شتياؽذاؾ االو )صلىات اهلل عليهن أمجعني(، يربط بيف وليو إلى أسبلفو 
أوجو الشبو الكامنة بيف طيات ىذه مقي إلى البحث عف ية مف ىذا اإلطبلؽ دفع المتالِحَجاج

ويستحضر القصة  )عليهما السالم(، فيذىب بو الخياؿ إلى قصة يعقوب ويوسؼ الصورة التمثيمية
ـّ يبحث مف خبلليا عف أوجو الشبو التي تربط بيف ولو اإلماـ  إلى أسبلفو  كاممة في ذىنو، ث

، ثـ ُيدرؾ بتأمٍؿ وتأفٍ ليمتقط المتمقي وجو الشبو  ؛()عليهما السالمواشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ 
قاة الموت بداًل مف اليروب عزمو عمى مبل مفؼ عمى غاية اإلماـ الحكمة مف ىذا الولو، فيتعرّ 

 منو. 

المتمقي بجعمو يتوصؿ إلى النتيجة بنفسو، و  شرؾ المتمقي معو في الخطابوبيذا التمثيؿ أ      
   أوصؿ اإلماـوىكذا أكثر إدراكًا ليا، وأقوى اقتناعًا بيا،  كوفبنفسو يالنتيجة بتوصمو إلى 

إلى مف كاف يمومو عمى شّد  هالتمثيمية الفكرة التي كانت تجوؿ بخاطر  الحّجةمف خبلؿ ىذه 
وبيذا األسموب ألقى  ،وا بو فيسيروا بركابو، ويودعوا حياة الذّؿ واليواف؛ ليتأسّ كوفةالرحاؿ إلى ال

 ـ.اإلماـ حجتو عميي

تمؾ بوصفو يجعؿ  ؛التشبيو حّجةأقوى مف  حّجةمّثؿ ي)التمثيؿ(  الِحَجاجوىذا الموف مف     
إذ  ؛حاضرة في ذىف المتمقي، فيكوف أكثر استعدادًا إلى تقبميا، وقد أشار بيرلماف إلى ذلؾ الحّجة
التمثيؿ ))ىو طريقة حجاجية تعمو قيمتيا عمى مفيوـ المشابية المستيمؾ، حيث ال يرتبط قاؿ: 

ّنما يرتبط بتشابو العبلقة بيف أشياء ما كاف ليا أف تكوف مترابطة((  .(2)بعبلقة المشابية دائمًا، وا 
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)صلى اهلل عليه ، متجاىميف قوؿ الرسوؿ وا أفواىيـكمّ ، فقد صّموا آذانيـ، و لكف ال حياة لمف ُينادي
 . (1)((َمْف َرِكَب ِفيَيا َنَجا، َوَمْف َتَخم َؼ َعْنَيا َغِرؽَ َمَثُؿ َأْىِؿ َبْيِتي َمَثِؿ َسِفيَنِة ُنوٍح : ))وآله وسلّن(

عدؿ بو عف سنف الببلغييف التي  ّف اإلماـ الحسيف أ تمثيؿومف البلفت لمنظر في ىذا ال     
الولو أقوى داللة مف إذ إّف ترى أّف وجو الشبو ينبغي أف يكوف أظير وأقوى في المشبو بو، 

أخذ مف شوؽ يعقوب إلى  ومف جية أخرى فإّف اإلماـ الحسيف ىذا مف جية،  (2)الشوؽ

شدة الشوؽ، أّما نوع الشوؽ فمختمؼ؛ ألّف اشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ كاف  )عليهما السالم(يوسؼ 
إلى أسبلفو كاف اشتياقًا لآلخرة، وفضبًل عف  في الدنيا، في حيف أّف اشتياؽ اإلماـ الحسيف 

كاف مف السمؼ إلى الخمؼ فيو اشتياؽ فطري  )عليهما السالم(سؼ ذلؾ فإّف اشتياؽ يعقوب إلى يو 

يتجو مف الخمؼ )صلىات اهلل عليهن( إلى آبائو  غريزي في حيف كاف اشتياؽ اإلماـ الحسيف 
صؿ فكرة مفادىا: إّف وليي إلى ببلغية ىي إّف اإلماـ أراد أف ي وفي ذلؾ نكتة، (3)إلى السمؼ

  . )عليهما السالم( لى يوسؼأسبلفي أشّد مف اشتياؽ يعقوب إ
في الخطاب ُيسيـ في تقوية القرآني إلى القصص  اإلماـ استناد  فّ إوفضبًل عف ذلؾ ف     
ف كاف الحّجة  .غير مباشر أسموبٍ ب، وا 
وفيو تمميٌح إلى أّف الموت الذي ، الفاعؿ محذوؼ لمعمـ بو وىو اهلل سبحانو (َر لي مصرعٌ خي)    
ّنما فيو ببلٌء واختبارٌ ذاىٌب لمبلقاتو لـ  ىو مف اهلل سبحانو  يكف مف قرارة نفسو، وباختيار منو وا 

وأرباب المقاتؿ  ،تيارو أكدتيا الموتعالى، فإذا َقِبَؿ بتمؾ الحاؿ التي اختارىا إليو رّبو التي 
ف لـ  الحسينية أعطاه اهلل تعالى مراده بمبلقاة أسبلفو، والعيش معيـ ىو ومف يسير بركابو، وا 

، وبيذا االختبار ةز ذلؾ االختبار، وَقِبَؿ بحياة الذؿ  واليواف فمف يكوف سيدًا لشباب أىؿ الجنّ يتجاو 
ف كاف  ابؿإّنو سبحانو وتعالى ال ُيعطي شيئًا مف دوف مقىي لبني البشر  اهلل مف  حّجة وا 

 .البف صفيو وخيرة خمقو
البتبلء، كما إّف في تقديـ الفاعؿ ا لتقبؿ ىذا فيو داللة عمى استعداد اإلماـ  )أنا القيو(   

مبلٍؽ ىذا  واإلخبار بأّنو  ،اممو )القيو( داللة عمى االختصاص والقصر)أنا( عمى ع
                                                           

  .373/ 2؛ وٌنظر: المستدرك على الصحٌحٌن: 45/ 3المعجم الكبٌر:  1
 .25)رسالة ماجستٌر( دراسة ببلغية: ٌنظر: نثر اإلمام الحسٌن  2
 .96: )رسالة ماجستٌر( :قضاٌاه الفنٌة والمعنوٌة أدب اإلمام الحسٌن ٌنظر: 3



 لحين نزوله في كربالء مّكةخروجه من  أول  كالمه.............................ثاني:..المبحث ال
  

- 564 - 
 

ـّ  ،سيوؼ خذيني إال بقتمي فيا ـو يقوؿ: إف كاف ديف محمد ال يستقالمصير، وكأّني بمساف حال ث
الن الفموات بين النواويس سْ عيا عُ كأنِّي بأوصالي يتقط  ) راح يصّور لمّناس الحاؿ التي سيبلقييا

ولكي  ؛عبيد اهلل بف زيادالحاؿ التي يكوف عمييا عندما يبلقي جيش  صّور اإلماـ  (وكربال
تكوف الصورة أقرب إلى ذىف المتمقي استعار لفظة )عسبلف( ليذا الجيش، ػ والعسبلف صفة 

التي كاف يتصؼ بيا ذلؾ الجيش  يذه االستعارة الصفاتبلُيبي ف  ؛ػ (1)ُتطمؽ عمى حركة الذئاب
نحوه؛ وذلؾ ألّف تمؾ الصفات  التوجيوالحركة و ، فضبًل عف سرعة ، ووحشيةٍ ، وشراسةٍ مف غدرٍ 

؛ مف سمات تمؾ الحيوانات، فمف خبلؿ ىذه االستعارة استطاع اإلماـ أف يرسـ صورة حسية
ه بعد خروجو؛ ليضع لمجيش الذي يزحؼ نحو  لتكوف أقرب إلى ذىف المتمقي مف الصورة المجردة

؛ ليمفت مف خبلليا ٌؿ بوث  مَ ىي إّنو مقتوٌؿ، مسموٌب، مُ مف حولو أماـ حقيقة ال مراء فييا، و  الّناس
وليرسـ بيا الحاؿ التي سيكوف  ؛نظر المتمقي إلى تمؾ الصورة المؤلمة والحزينة التي ُخطت بالقمـ

 ،فتراس بشراسة، ووحشية، وىمجيةوَمف يتبعو، وىي إّنيـ سيتعرضوف إلى اال عمييا اإلماـ 
 ؛(2)وُيقصد بيا ))األرض الييماء التي ال ُييتدى فييا لطريؽ(( ،وقرف ىذه االستعارة بػ)الفموات(

عقائدىا ليضفي صفة أخرى عمى الجيش الزاحؼ بأّنيـ حيوانات بشرية سائرة وراء غرائزىا تستمد 
وىذا الوصؼ جاء متناسبًا مع الفعؿ  ،وال تعرؼ الباطؿ حؽّ تعي الومفاىيميا مف الصحراء ال

يختزنو ىذا الفعؿ مف مثير بصري صادـ يتجمى ( المضّعؼ الطاء؛ لما ))يتقط عياالمضارع )
حركيًا خبلؿ تقطع األوصاؿ باالتجاىات جميعيا بغية تمزيقيا، ورّبما كاف ذلؾ كافيًا إلصعاؽ 

دىاشو، وبيذا يظير أثر العنصر الحسّي وقوة إيح  ،(3)اءاتو وما يثيره مف مشاعر((المتمقي وا 
أّف يرسـ صورة ما سيبلقيو ىو واألسرة الزاحفة معو مف   وبيذه االستعارة استطاع اإلماـ 

)صلى اهلل عليه  بالنبي الخاتـ، ونحو ذلؾ؛ ليكوف ذلؾ ثمنًا لمقائيـ ، وسمٍب، وسبي، ووحشيةٍ تقتيؿٍ 
           و بخروجو إلى الكوفة كاف طالبًا دنيا.أنّ  الّناس ظفُّ ؛ لئبل يُ ، وخمودىـ معووآله وسلّن(

ء لـ يتوصؿ بيف النواويس وكرببل جيش الكوفةعيا ي بأوصالي يتقط  كأن  :  لو قاؿ اإلماـو     
ىذه االستعارة جعمتو يربط بيف صفات ذلؾ  إذ إفّ  ؛المتمقي إلى الصورة الوحشية التي مّر ذكرىا

بؿ جعمْت تمؾ الصورة االستعارية المتمقي ينظر  ،الحيوانات ت التي مّر ذكرىا لتمؾالجيش والصفا
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 .229قضاٌاه الفنٌة والمعنوٌة: )رسالة ماجستٌر(:  أدب اإلمام الحسٌن  3
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إلى ىذه  إلى جيش الكوفة بوصفيـ حيوانات عمى وجو الحقيقة ال المجاز؛ وليذا عمد اإلماـ 
ية الِحَجاجلثقتو البالغة بأّنيا أبمغ مف الحقيقة في ىذا السياؽ، وىكذا ظيرت القيمة  ؛االستعارة

وكاف ليا الفضؿ الكبير في إبراز معاٍف خفية قد كشفت عف كنييا.  لبلستعارة في ىذا الخطاب،
 (1)فيمألن مني أكراشاً )) وأضاؼ إلى ىذه الصورة االستعارية صورة استعارية أخرى وىي قولو:

إّنيا ))بطوف فارغة كأّنيا كيس  :ّف المراد مف ذلؾأويرى ميثـ قيس  (((3)سغباً  (2)ُجوفًا وأجربة
د حاجتيا، وتصّور ىيأة الذئاب الجائعة كيؼ يكوف حاليا حينما تنقض عمى فارغ ليس فييا ما يس

عف ىذه الداللة  اإلماـ استعار ف ،(5)، وذىب موسى خابط إلى أّنيا أكياس جائعة(4)فريستيا((
، وأىؿ بيتو مة في الوحشية والشراسة في التعامؿ مع اإلماـ المعنوية بداللة حسية تمثيمية متمثّ 

لما يحممو  ؛وىذه االستعارة تثير الرعب في نفس الممقي ،(صلىات اهلل عليهن أمجعني) ووخيرة أصحاب
، وأراد ووحشيةٍ  ،وضراوةٍ  ،وفتؾٍ  وشراسةٍ  مف غدرٍ  -آنذاؾ– الذئب أو الثعمب في الخياؿ العربي

مف ىذه االستعارات رسـ الصورة التي سيكوف عمييا بعد خروجو إلى العراؽ، فمف  اإلماـ 

)صلى اهلل لتؤوؿ عاقبتو إلى مبلقاة الرسوؿ محمد  ؛باعو عميو أف يعّد نفسو إلى ىذا المصيرأراد اتّ 
لكف الحقيقة إّف الوحشية التي شيدتيا واقعة كرببلء ))ليس ليا شبيو حتى بيف أشد  ،عليه وآله وسلّن(

بمراحؿ  الداللة عمييا، فقد فاقت الوحشية الوحوش ضراوة، وكممة )وحشية( ال تفييا حقيا مف
لكف العقؿ البشري الذي  ،يبلئمياوتقدمت عمى الدموية بخطوات، وصار لزامًا أف يوجد تعبير 

مظير حدودًا قصوى في الفعؿ والتعبير عف ىذا الفعؿ، ولكؿ  موقؼ أقصى ما يبلئمو  ضع لكؿ  و 
مف كممات تدلؿ عميو، لـ يستطع تخطي تعبيري الوحشية واليمجية، مع أف الواقعة كانت 

أو تراٍخ  ،وِذْكُر الفاء يدؿُّ عمى التقارب بيف األحداث فبل ميمة ،(6)تتخطاىا بمراحؿ شاسعة((
 .زمني في الحدث، وىذا يدّؿ عمى السرعة في اإلنجاز

                                                           
دة لإلنسان. ٌنظر : أساس البالغة، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الكرش للحٌوان كالمع 1

-5459هـ(، تحقٌق محمد باسل عٌون السود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى )538الزمخشرّي )ت 

 .530/ 2م(: مادة )كرش( 5998

 .553/ 6األجربة: جمع جراب: وهو وعاء ٌوعى به . ٌنظر: العٌن: مادة )جرب(  2
ْسَغُب ُسُغوباً وَمْسَغَبةً )) 3 ٌَ  .4/380)سغب(  : مادةمصدر نفسه((. الالساغب: الجائع. وَسَغَب 
 .34 )رسالة ماجستٌر(، :دراسة ببلغية نثر اإلمام الحسٌن  4
 .229قضاٌاه الفنٌة والمعنوٌة: )رسالة ماجستٌر(:  أدب اإلمام الحسٌن  5
 .558م(:2004هـ ـ 5424الحسٌن فً الفكر المسٌحً، انطوان بارا، مطبعة سرور، قم، الطبعة األولى) 6
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 بو المفعوؿ( عمى مّني))تقديـ الجار والمجرور )إّف ومّما يمفت النظر في ىذا القوؿ أيضًا     
 بػ عنايتو مف أكثر والمجرور اربالج واالىتماـ العناية ىو والغرض (جوفاً ) بػ وصؼ الذي (أكراشاً )
(أكراشا) بو المفعوؿ  اإلماـ ـقدّ  فمو ... (كراشاً أ)  بو المفعوؿ ألصبح ؛والمجرور الجار عمى ًً

  .(1)((بو  اإلماـ عناية ومدى أىميتو تأكدت الذي المتعمؽ مف أىمية أكثر

صلى )المصطفى جّده  ما أخبر بو جبرائيؿ مميٌح إلى ت( ال محيص عن يوم خط  بالقمم)   
 . (2)بأرض كرببلء  ولده الحسيفما سيبلقيو ب اهلل عليه وآله وسلّن(

 = رضانا أىؿ البيت، و رضانا أىؿ سبحانو رضا اهلل  (رضا اهلل رضانا أىل البيت)    
نحف بو راضوف،  ضي اهلل ما ُير  كؿ  قوؿ: إّف أف ي اإلماـ أراد ف، تعالى البيت = رضا اهلل

مسمـ  كؿ  ىـ األنموذج الذي يجب عمى  )عليهن السالم( فأىؿ البيت ،وما يرضينا ُيرضي اهلل تعالى
قداـ، وقوة إيماف، و االقتداء بو؛  رافضيف الضيـ،  ،خوؼ عمى الديفلما انمازوا بو مف شجاعة، وا 

أوليفي روبوؿ األنموذج بأّنو  ؼَ ر  وعَ  .تداءواق ،فالمقاـ في ىذه الخطبة مقاـ تأسٍ  ،، واليوافوالذؿ  
مف ذلؾ إّف المنطؽ العقمي ال يجّوز  الحّجةو  ،(3)))المثاؿ الذي يظير بمظير يستوجب تقميده((

 ير. ضع يده بيد فاسؽ سكّ لو مبايعة يزيد؛ ألّف اهلل تعالى لف يرضى عميو إف و 
القوليف ارتباط السبب بالنتيجة  ربط ىذيف (ويوّفينا أجور الصابرين ،نصبر عمى بالئو)    

جور ألحصوؿ عمى األجر، وأي أجر فيو ف الصبر عمى الببلء ابالرابط )الواو(، فالغاية م
وىي  لن تشذ  عن رسول اهلل لحمتو) مف ذلؾ إلى النتيجة ؛ ليتوّصؿ اإلماـ الصابريف

 مكاناتاإلعامؿ حجاجي حصر في ىذه النتيجة النفي و ( مجموعة لو في حظيرة القدس
، ، وساعد المتمقي في تحديد داللة المراد مف الكبلـالنيائية نحو النتيجة التوجيوية في الِحَجاج

، بمبايعة يزيد )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(و إلى الخروج عف مّمة جّده رسوؿ اهلل نورّد حجج مف يدعو 

أقوالو التي  في –حاشاه  – ذباً كا )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(بايع يزيد لصار الرسوؿ لو  فاإلماـ 
                                                           

، عصام عدنان رحٌم الٌاسري، )رسالة ماجستٌر(، دراسة لغوٌة الحسٌن المأثور من كالم اإلمام  1

 .76:م(2005جمهورٌة العراق، جامعة القادسٌة، كلٌة اآلداب، قسم اللغة العربٌة )
مسند أبً ٌعلى، أحمد بن علً بن المثنى الموصلً التمٌمً، تحقٌق حسٌن سلٌم أسعد، دار المأمون  ٌنظر: 2

؛ وصحٌح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن 529/ 6م(: 5984هـ ـ 5404األولى )للتراث، دمشق، الطبعة 

هـ ـ 5454هـ(، تحقٌق شعٌب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة الثانٌة )354أحمد التمٌمً )ت

 .675 -670/ 55البداٌة والنهاٌة: ؛ و55/542م(: 5993
الخطابة، أولٌفً روبول، المطابع الجامعٌة الفرنسٌة، فرنسا، ؛ نقالً عن: مدخل إلى 62دراسات فً الحجاج: 3

 . 586م(: 5994الطبعة الثانٌة )
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مف  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(شرعية بخبلفة رسوؿ اهلل الليزيد الفاسؽ  خّصو بيا مف جية، وألعطى
  .جية أخرى

،  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(( كناية عف فرح رسوؿ اهلل َتَقرّ ( )َتَقرُّ ِبِيْم َعْيُنُو وُيْنَجُز ِبِيْم َوْعُدهُ )    
 الوعد. كناية عف الوفاء ب( ُيْنَجزوبشراه. ) ،وسروره ،ووسعادت

( كناية عف إعداد العّدة, واالستعداد َمْن َكاَن َباِذاًل ِفْيَنا ُمْيَجَتُو، َوُمَوطَِّنًا َعَمى ِلَقاِء اهلِل َنْفَسوُ )   
الجار  - الجممةفي ىذا القوؿ قّدـ متعمؽ شبو  ّف اإلماـ حظ أ، ومّما ُيم(1) لمفداء والشيادة

)عمى لقاء اهلل( عمى المفعوؿ بو ، والجار والمجرور ى المفعوؿ بو )ميجتو(عم)فينا(  -والمجرور
  لمداللة عمى االختصاص. ؛)نفسو(

؛ ألّف األخيرةي الكنائي في ىذه األقواؿ الِحَجاجعمى ىذا األسموب  اعتمد اإلماـ لقد       
، يكوف أقوى تأثيرًا، وأكثر إقناعًا وتفّكرٍ  بعد تّدبرٍ  ماـ المعنى الذي يفيمو المتمقي مف قصد اإل

ية؛ ألّف الكناية الِحَجاجاإلماـ بأسموبو ىذا أراد إشراؾ المتمقي في العممية فمف المعنى الصريح؛ 
لمعنى السطحي تجعؿ المتمقي يقـو بعممية ذىنية عقمية إلدراؾ العبلقة الداللية التبلزمية ما بيف ا

مّما يجعؿ  ؛والمعنى الخفي الذي يريد المحاجج التوصؿ إليو )المكنى عنو( ،و(الظاىر )المكنى ب
 ،الحّجةؿ يجعؿ تقبؿ توصّ ىذا البنفسو، و  اإلماـ المتمقي يتوصؿ إلى الفكرة التي يريدىا 

  واالقتناع بيا أقوى مف التصريح.
ثارة، وصور إّنما أراد تأثيرووسائؿ  ،وكّؿ ما في النّص مف حجج      توجيو  منيا اإلماـ ، وا 

أدعوكـ إلى أف تتأسوا  . أي:(شاء اهلل فميرحل معنا فانِّي راحل مصبحًا إنالمتمقي إلى النتيجة )
، وشرٍؼ، وكرامٍة بداًل مف العيش بالذؿ   واليواف، والخنوع لبني أمية  ،بي في اختيار الموت بعزٍّ

وىذه ىي النتيجة المرجوة مف الخطبة فالحاجة إلى الرحيؿ باتت ممّحة فبل مجاؿ فييا لمتخاذؿ. 
ّنما كاف ا ،حظ أّف قرار الرحيؿ لـ يكف باختيار اإلماـ تيا، ومّما ُيمبرمّ  ضطرارًا، فالكريـ متى وا 

 ييجر الدنيا بما فييا.  تعرض لمذؿ  
ذا أردنا أف نرتب حجج ىذه الخطبة عمى وفؽ السّمـ    ي تكوف فيو الكناية أقوى الِحَجاجوا 

 ييا االستعارة، فالتمثيؿ، ثـ التشبيو.الحجج، تم
 في ىذه الخطبة : ية التي استند إلييا اإلماـ الِحَجاجومف المقدمات   

                                                           
ن ٌنظر:  1 ٌْ ِة النَِّص، حٌدر محمود  َنْثر ُاإلَماِم الُحَس ٌَ ٌة فً َجَمالٌِة ِبْن ٌَّ )أطروحة دكتوراه(،  ِدَراَسٌة َتحلٌِل

 .523م(: 2052هـ ـ5433للغة العربٌة )جمهورٌة العراق، جامعة البصرة، كلٌة التربٌة، قسم ا



 لحين نزوله في كربالء مّكةخروجه من  أول  كالمه.............................ثاني:..المبحث ال
  

- 568 - 
 

 .الحقائؽ، ممثمة بحقيقة الموت 

 أىؿ البيت(.األنموذج( : 

  :فاإلماـ القيـ اد المحافظة عمى القيـ النبيمة التي أكدىا ر بخروجو إلى أرض العراؽ أ
القيـ الدينية والدنيوية ال تسمح لو بأف يضع يده بيد فاسؽ، وىو ابف النبي الديف اإلسبلمي، ف

، وابف فاطمة سيدة نساء العالميف وابف الوصي عمّي ، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(محمد 

 الكساء.وخامس أىؿ  ،وسيد شباب أىؿ الجّنة ،(عليها السالم)

صرة الظممة، لى باالتباع مف حّب الدنيا، ومنافالديف، والعدؿ، واألخبلؽ، وابف بنت النبي أو     
فاألولى بالمسمميف أف يتبعوه، ويناصروه في القضاء عمى آفة الفساد التي  والخنوع لحكـ الفسقة،

 ألقت بظبلليا عمى األمة اإلسبلمية. 
بوصفيا موضع اتفاؽ بيف المحاجج  ؛القيـ عناصر حجاجية جاىزةيرى بيرلماف أّف و     

 ،عميو مف آراء عرض، ويعّوؿ عمييا في جعؿ المتمقي يذعف لما يُ الِحَجاجمييا مدار والمتمقي، وع
أو يستدعييا لتبرير بعض  ويستند إلييا المحاجج؛ ليحمؿ المتمقي عمى القياـ بأفعاؿ معينة،

  .(1)؛ ليضمف قبوليا مف الطرؼ اآلخراألفعاؿ
 :أّف اإلماـ الحسيف  نخمص مف ذلؾ إلىو     
ية الِحَجاجالصور متمثمة في  ،ية لمنّص الِحَجاجوامؿ عّدة زادت مف القوة اعتمد عمى ع .5

ية مف الِحَجاجلما انمازت بو ىذه الصور  ؛(الكنايةو ، )التشبيو، والتمثيؿ، واالستعارة البيانية
مقدرة ))عمى التقريب بيف عنصريف مف نظاميف مختمفيف مع محاولة جاىدة لطمس ما بينيما 

في تناغـ  ّما في ىذه الخطبة مف، فضبًل عوقوة إقناع ،مف ببلغةيا في ؛ لما(2)مف فروؽ((
ي يؤّكد بما ال يقبؿ الِحَجاجوىذا األسموب  ،األفكار، وحسف التخمص مف فكرة إلى أخرى

نحو النتيجة  التوجيوّف كؿ  ما موجود في ىذه الخطبة محكـ النسج، ومنتقى بدّقة في أالشؾ 
 .المرجوة

                                                           

، بحث ضمن كتاب )الحجاج مفهومه ٌنظر: مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة1

 . نقالً عن:594/ 2:ومجاالته(

 traite de I argumentation, op.cit,p99-102,4em ED ، 
 .48دراسات فً الحجاج: 2
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ُخّط جميوره، فقد بدأ خطابو بالحديث عف الغائب )ذىف نشاط لتطرية تفنف بااللتفات ال .2
ليجعؿ المتمقي  ؛وما أوليني إلى أسالفي...(ثـ التفت إلى الحديث عف نفسو ) الموت...(،

بحججو  جميوره قنعإلى الخروج مف مكة إلى العراؽ، ليُ   يدفعوؼ عمى السبب الذي يتعرّ 
 ،ي أفاد االختصاصالِحَجاجف ذلؾ فإّف ىذا األسموب بعدما يمفت أنظارىـ إليو، وفضبًل ع

أف يقوؿ: إّف خروجي يختص بيذا الفعؿ مف دوف سواه، وىو   الحسيف أي أراد اإلماـ
ألسبلؼ في جناف الخمد بعيدًا اليكوف سببًا في انتقالي إلى الحياة األبدية مع  ؛مبلقاة الموت

بقولو: ( السالم نعليه)الحديث عف أىؿ البيت  ثـ التفت بعد ذلؾ إلى ،عف حياة الذؿ  واليواف
يـ البيت فكمُّ  أىؿليبيف لممتمقي أّنو بفعمو ىذا لـ يخرج عف مّمة (؛ رضا اهلل رضانا أىل البيت)

كبلمو  اـختفيوفييـ أجور الصابريف. وفي  ؛ئويصبروف عمى ببل كانت غايتو رضا اهلل 
 ( ينا باذاًل ُميجتو، موطِّنًا عمى لقاِء اهلل من كان فالتفت إلى المتمقيف مخاطبًا إياىـ

في ىذا القوؿ أراد أف يمفت نظر . و (شاء اهلل نفسو فميرحل معنا فانِّي راحل مصبحًا إن
جميوره إلى النتيجة مف ىذه الخطبة، وذلؾ بدعوتيـ إلى السير عمى نيجو؛ لمبلقاة اهلل 

 ،)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( ه رسوؿ اهللسبحانو، بمجاىدة الفسقة الخارجيف عف ديف جدّ 
))االنتقاؿ مف ضمير آلخر ... يجعؿ المستمع يعيش الحدث الحقيقي وبالتالي ينجذب إلى و

  . (1)الموضوع، ويقتنع بو((

ر؛ ألّف الخطبة القصيرة أنفذ ؿ والتصوّ يّ أبواب التخمتمقيو أذىاف فاتحًا أماـ  اؿ إلى اإليجازم .3
 .(2)القموب واألذىافإلى األسماع، وأحسف موقعًا في 

 
 

 ذلك نستشف: وزيادة عمى  

عمى أّف اإلسبلـ ال يؤّيد الحاكـ الطاغي، وال األمير  حّجة الحسيف اإلماـ ثورة  إفّ  .5
 العاتي. 

                                                           
 .35 )رسالة ماجستٌر( األثٌر:الحجاج فً المثل السائر البن  1
)رسالة  ؛ وتجلٌات الحجاج فً الخطاب النبوي:524-523ٌنظر: الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه: 2

 .593ماجستٌر(
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الشيادة، وأعطاىا مدلواًل جديدًا، فبيا يموت الجسد، وتحيا اختار  اإلماـ الحسيف  إفّ  .2
 الروح.

المحافظة يا كانت مبلقات مفغايتو لكف  ،و سيخسر الحرببأنّ  اً ارفكاف ع اإلماـ الحسيف  .3
 مف الفساد. ة اإلسبلـعمى بيض

، أتباعيـ، و بؿ لفضح األموييف ،لـ يرد الخروج إلى الكوفة استنادًا إلى ثقتو بوعود أىميا .4
 والمدعيف اإلسبلـ بأفواىيـ.

بؿ ىي طريقو إلى  ،بيا لـ يطمب بيا سمطة وال جاىاً  تي زحؼالرحاؿ التي شّدىا، واألسرة ال .5
 .لقاء أسبلفو في جناف الخمد؛ ليعيش معيـ الحياة األبدية

عمى الخروج في ذلؾ الوقت لػ))طمب الشيادة  عـز اإلماـ أّف  ونخمص مف ذلؾ كّمو إلى   
وبّث مشاعر الشوؽ والحنيف وغيرىا مف األسباب إّنما ىي أدلة ظاىرة عمى مدى صرامة تمؾ 

أريخ البشرية وخطورتيا في اآلف معًا، في الوقت الذي مّثمت فيو الشيادة المرحمة الَخِربة مف ت
 )*(عمى اآلفة التي ارتدت رداء الديف لتنقض  عمى أرباب الديف، وعامؿ احتجاج ()عامؿ احتجاج

فاألحرى  ،عمى ضمائر المسمميف التي نامت نومة أىؿ الكيؼ، فإذا لـ تجد الكممة آذانًا صاغية
 .(1)محميا(( بالدماء أف تحؿ

 

 :خطبته بجيش الحّر بالبيضة قرب العذيب 

قاطعًا رماؿ الصحراء باألطفاؿ والنساء غير مباٍؿ بمصاعب الطريؽ،  سار الحسيف      
 فييا سأليـ، (2)ودارت بينو وبيف ىؤالء محاورات ،بأبي ىّرة، والفرزدؽ، والطرماحوالتقى بمسيره 

قيس بف مسمـ بف عقيؿ، وىانئ بف عروة، و  :قتؿ ابف عمو، فأخبروه بموأىميا ،عف أحواؿ الكوفة
ر الصيداوّي، وأخيو مف الرضاعة عبد اهلل بف يقطر، وغيرىـ، فالتفت إلى مف سار معو مف مسي

 ،مسمم لَ تِ أييا الناس قد خذلتنا شيعتنا وقُ قائبًل: )) -وىو في طريقو إلى الكوفة  -األعراب 
اس الذيف فتفرؽ النّ  ،ن أراد منكم االنصراف فمينصرفيقطر، فمابن و  ،وقيس بن مسير ،وىانئ

                                                           
 ًاألصوب، عامل حجاج. 

 .25 )رسالة ماجستٌر( دراسة بالغٌة: نثر اإلمام الحسٌن  1
 .376 ،368-367 /44: األنوار بحار؛ و407/ 3تارٌخ:الكامل فً ال؛ و5/386ٌنظر: تارٌخ الطبري : 2
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، فأخذوا يمينًا وشمااًل حتى بقي في أصحابو الذيف جاؤوا معو مف (1)صحبوه أيدي سبأ
بجيش عبيد اهلل بف زياد بقيادة  بذي ُحُسـ، ثـ سار مع َمف بقي معو إلى أف التقى (2)((الحجاز

وعدـ مفارقتو إلى أف  ،ف زياد بمبلزمة الحسيف بألؼ فارس أمرىـ اب الحّر بف يزيد الرياحيّ 
أوالىما بعد صبلة الظير،  :خطبتيف يأخذوه إلى الكوفة، فخطب فييـ اإلماـ الحسيف 

ّف سبب قدومو إلى الكوفة كاف بطمب مف أىميا، ولما أ فييما كرذ واألخرى بعد صبلة العصر
ا لسنا مف فإن  فقاؿ الحّر: ))، الكتب خراج خرجيف مفاطمب مف عقبة بف ِسمعاف  ،أنكر الحّر ذلؾ

؛ اهلل ابف زياد  قدمؾ عمى عبيدؾ حتى نُ  نفارقَ رنا إذا نحف لقيناؾ أال  مِ ىؤالء الذيف كتبوا إليؾ وقد أُ 
ولما وجد  ،(3)((قوموا فاركبوا :صحابوثم قال أل ،أدنى إليك من ذلك الموتُ  :فقاؿ لو الحسيف

))فخذ طريقًا ال تدخمؾ الكوفة، وال قتو إلى عبيد اهلل قاؿ لو: رافضًا مراف الحّر اإلماـ الحسيف 
أو إلى ابف زياد، فمعّؿ اهلل  ،د، وتكتب أنت إلى يزيداتردؾ إلى المدينة حتى أكتب إلى ابف زي

ودار  ، وظّؿ الحّر يبلـز اإلماـ، (4)يأتي بأمٍر يرزقني فيو العافية مف أف ابتمي بشيٍء مف أمرؾ((
بعدما حمد  -خطبتو بالبيضة قرب الُعذيب، وجاء فييا  طب فييـ الحسيف بينيما حديث، وخ

من "))أّييا الّناس إن  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال: : -اهلل جّؿ في عبله، وأثنى عميو 
 رأى سمطانًا جائرًا مستحاًل لُحرِم اهلل، ناكثًا لَعْيد اهلل مخالفًا لسنة رسول اهلل، َيعمُل في عباد اهلل

ّن  "باإلثم والُعدوان، فمم يغّير عميو بفعل وال قول، كان حّقًا عمى اهلل أن ُيدخمو ُمدَخمو أال وا 
موا الحدود، ىؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الّرحمن، وأظيروا الفساد، وعطّ 

د أتتني كتبكم، واستأثروا بالفيء، وأحّموا َحرام اهلل، وحّرموا حالَلو، وأنا أحقُّ من َغّير، وق
وقدمْت عمي  ُرُسمكم ببيعتكم أن كم ال ُتسمموني وال َتخُذلوني فإْن تممتم عمي  بيعتكم تصيُبوا 
رشدكم، فأنا الُحَسْين بُن عمّي، وابن فاطمَة بنِت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، نفسي مع 

ن لم تفعموا ونق ْضتم عيدكم، وخمعُتم بيَعتي من أنفسكم، وأىمي مع أىِمكم ، فمكم في  أْسوة، وا 
وابن عمي مسمم، والمغرور من  ،وأخي ،أعناقكم، فَمَعْمري ما ىي لكم بُنكر، لقد فعمتموىا بأبي

                                                           

وهم أصحاب العٌر الذٌن بعثهم بجٌر بن رٌسان إلى ٌزٌد بن معاوٌة وكان عامله بالٌمن فلقٌهم اإلمام الحسٌن  1

 اً منهم أّن أهل  –وهو موقع بالقرب من مكة  -بالتنعٌم  لى العراقوهو فً طرٌقه إ فصحبوه فً طرٌقه ظنَّ

 .376-375/ 3. ٌنظر: جمل من أنساب األشراف: فون بعهودهم التً قطعوها لإلمام الكوفة سٌ
 .380/ 3: المصدر نفسه 2
: طالب مناقب آل أبً؛ و80-2/79:فً معرفة حجج هللا على العباد اإلرشــاد؛ وٌنظر: 5/402تارٌخ الطبري: 3

 . 376/ 44بحار األنوار: ؛ و450-408/ 3:التارٌخ الكامل فً؛ و 504/ 3
 .408/ 3:التارٌخ الكامل فً 4
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اغتّر بكم، فحظ كم أخطأتم، ونصيَبكم ضيعتم، ومن نكث فإن ما ينُكُث عمى نفسو، وسُيغني اهلل 
 .(1)عنكم، والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو((

كاف الغرض منو لفت انتباه )أّييا الّناس( ىذه الخطبة دارت حوؿ أربعة محاور، سبقيا نداء     
 وىذه المحاور، ىي:  ،الحّر بف يزيد الرياحّي و جيشو إليو

من رأى سمطانًا جائرًا مستحاًل لُحرِم "(: )صلى اهلل عليه وآله وسلّنقوؿ الرسوؿ محمد  المحور األول:
هلل مخالفًا لسنة رسول اهلل، َيعمُل في عباد اهلل باإلثم والُعدوان، فمم يغّير عميو اهلل، ناكثًا لَعْيد ا

سمطة، وىي مف  حّجةالحديث النبوي يمّثؿ  ."بفعل وال قول، كان حّقًا عمى اهلل أن ُيدخمو ُمدَخمو
 التي أشار إلييا بيرلماف في نظريتو الحجج التي تنتمي إلى الحجج القائمة عمى بنية الواقع

القاعدة التي استند إلييا في حجاجو؛ لزيادة  الحّجةىذه  وجعؿ اإلماـ الحسيف  ،(2)الحجاجية
إقناع الّناس بثورتو، وأحقيتو باإلمامة؛ لينثنوا عّما قدموا مف أجمو، أجؿ درجة التصديؽ بو مف 

صبلح مسيرتو العامةمواجية االفي  ويسيروا في ركابو  . نحراؼ في المجتمع اإلسبلمي وا 
توجيو المتمقي إلى وجية حجاجية واحدة ىي مف ىذا االستشياد  اإلماـ الحسيف لقد أراد    

واألمثؿ الذي يجب عمى كّؿ مسمـ  ،ىو األنموذج األسمى ()صلى اهلل عليه وآله وسلّنالنبي محمد إّف 
ّنو في الخروج عمى حكـ  التأسي بو، والعمؿ بأقوالو نيجو، عمى  ئرمقتٍد بو، وسا الجور، وا 

؛ ليصؿ مف ذلؾ إلى أّنو في ذلؾ المقاـ ىو األنموذج )أنا أحقُّ من َغّير(ويتضح ذلؾ بقولو: 
فأنا الُحَسْين بُن إذ قاؿ: ) ؛األمثؿ الذي يجب عمى الّناس التأسي بو في الخروج عمى حكـ الجور

مع أىِمكم،  عمّي، وابن فاطمَة بنِت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، نفسي مع أنفسكم، وأىمي
 المضاد.  الِحَجاجمنافذ   ي سّد اإلماـالِحَجاجوبيذا األسموب فمكم في  أْسوة(. 
ّن ىؤالء قد لزموا طاعة  :ىـ، ويمثمو قولو مناصرو و  األمويوف المحور الثاني: )أال وا 

ا الشيطان، وتركوا طاعة الّرحمن، وأظيروا الفساد، وعطموا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحّمو 
بؿ  ،لـ يخرج عمى شخص يزيد  وىذا دليؿ عمى أنّ  في كبلمو َحرام اهلل، وحّرموا حالَلو(. 

                                                           
هـ( جزءاً منها فً كتابه )جمل من أنساب األشراف(: 279؛ وذكر البالذري )ت5/403تارٌخ الطبري: 1

؛ وجمهرة رسائل 382-44/385؛ وبحار األنوار: 409-408/ 3الكامل فً التارٌخ:؛ وٌنظر أٌضاً: 3/385

 .2/40العرب: 
بحث ، ن خالل )مصنف فً الِحَجاج : الخطابة الجدٌدة( لبٌرلمان وتٌتٌكاهالِحَجاج أطره ومنطلقاته مٌنظر:  2

 .335: (من أرسطو إلى الٌوم أهم نظرٌات الِحَجاج فً التقالٌد الغربٌة)ضمن كتاب 
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خرج عمى نظاـ الحكـ األموي برمتو الذي أرسى دعائمو معاوية؛ لما حممو مف سياسة خارجة 
انتباه  تأفادت تقرير الحقائؽ، ولفت نّص وكثرة األفعاؿ الماضية في ىذا ال ،عف الديف اإلسبلمي

 لّناس إلييا. ا

ّن ىؤالء قد لزموا طاعة الشيطان(     ( أداه تنبيو، والتنبيو فعٌؿ كبلمي إنجازي أال) ،)أال وا 
مف اعتماد ىذا األسموب تػنبيو الجيش إلى ما سُيمقى عميو، وفضبًل  مباشر، وغاية اإلماـ 

( إنّ . )(1)ة التي بعدىاعف ذلؾ فإّف ليذه األداة فائدة داللية أخرى وىي التحقيؽ، أي تحقيؽ الجمم
زيادة أداة تفيد توكيد الخبر، ودفع الشّؾ والظّف والتكذيب عنو، وتثبيت ما يأتي بعدىا مف كبلـ؛ و 

مخروج ل ذلؾ أفادت ىذه األداة في ىذا المقاـ التعميؿ، أي بياف السبب الذي دفع اإلماـ  عمى
( تدؿُّ عمى أّف الفعؿ قد. )نصارىـوأ بني أمية أشار فيو إلى( اسـ إشارة ىؤالءعمى حكـ الجور. )

الماضي الذي يأتي بعدىا كاف متوقعًا، كما تدّؿ عمى تقريب الماضي مف الحاؿ، فضبًل عف 
إفادتيا التحقيؽ والتوكيد، وجاءت ىذه األدوات )أال( + )إّف( + )قد(؛ لتوكيد الخبر، والزيادة في 

الماؿ الذي يؤخذ مف دوف قتاؿ مف )بالفيء(  .وادانفر  )استأثروا( ،)استأثروا بالفيء( ،تحقيقو
 َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل قاؿ تعالى:  ،(2)الّناس الذيف ال يدخموف باإلسبلـ

ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن دُ  وَلًة بَ ْيَن اأَلْغِنَياِء اْلُقَرى َفِللَِّو َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ
ِِ ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلعِ  َقا

، وىـ (3)
قتؿ المؤمنيف، وشرب الخمر، والمعب بالكبلب، فضبًل عف  )أحّموا َحرام اهلل( بفعميـ ىذا

 اب الحقوؽ.واغتص

)وقد أتتني كتبكم، وقدمْت عمي  ُرُسمكم ببيعتكم  :أىؿ الكوفة، ويمثمو قولو  المحور الثالث:
ن لم تفعموا ونقْضتم  أن كم ال ُتسمموني وال َتخُذلوني فإْن تممتم عمي  بيعتكم تصيُبوا رشدكم... وا 

وابن  ،وأخي ،لقد فعمتموىا بأبي عيدكم، وخمعُتم بيَعتي من أعناقكم، فَمَعْمري ما ىي لكم بُنكر،
عمي مسمم، والمغرور من اغتّر بكم، فحظ كم أخطأتم، ونصيَبكم ضيعتم، ومن نكث فإن ما ينُكُث 

 (.عمى نفسو، وسُيغني اهلل عنكم

                                                           
 .2/456ٌنظر: البرهان فً علوم القرآن: 1
 .524/ 5ٌنظر: لسان العرب: مادة )فٌأ(  2
 .7سورة الحشر: 3
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( أداة توكيد تفيد توكيد إنّ ) ،)وقدمْت عمي  ُرُسمكم ببيعتكم أن كم ال ُتسمموني وال َتخُذلوني(   
( أداة نفي، والنفي عامؿ حجاجي يقّمص الية بيف العناصر. )الِحَجاجية العبلقة الحجج، وتقو 
نحو النتيجة، كما يساعد المتمقي في  التوجيوية في الِحَجاجليزيد مف الطاقة ؛ يةالِحَجاجاإلمكانات 

)ال تسمموني وال  -عمى ما يبدو  -تحديد المراد مف الكبلـ، وبو تتحدد النتيجة المضمرة، وىي 

)من رأى : )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(لنعمؿ معًا بقوؿ الرسوؿ  ؛وتأسوا بي ،بؿ الزموني ،خذلونيت
 . سمطانًا جائرًا مستحاًل لُحرِم اهلل ...(

، والعبلقة تجدد( جممة شرطية دالة عمى الحدوث والفإْن تممتم عمي  بيعتكم تصيُبوا رشدكم)    
ن لم تفعموا ونقْضتم عيدكم، وخمعُتم بيَعتي بلقة سببية. )الرابطة فييا بيف فعؿ الشرط وجوابو ع وا 

 جددجممة شرطية دالة عمى الحدوث والت ،(من أعناقكم ... فحظ كم أخطأتم، ونصيَبكم ضيعتم
فحظ كم أخطأتم، ونصيَبكم لتقوية الجممة الشرطية التي قبميا وتأكيدىا. )؛ استعمميا اإلماـ 

)فَمَعْمري ما ىي لكم بُنكر،  .عمييـ، واالختصاص بيـ نو القصروتأخير الغاية م تقديـ ضيعتم(
ىذا الكبلـ ُيصطمح عميو لقد فعمتموىا بأبي وأخي وابن عمي مسمم، والمغرور من اغتّر بكم( 

ن لم تفعموا ونقْضتم ) ، جاء لُيفّسر جممة فعؿ الشرط(1)بعد اإلبياـ( اإليضاحبػ)عند الببلغييف  وا 
وُيعد ىذا الففُّ مف ))أىـ الصور الببلغية ذات الدور الفعاؿ من أعناقكم(  عيدكم، وخمعُتم بيَعتي

ي ... والتفسير عند بيرلماف ىي توضيح لعدٍد مف الجمؿ مف خبلِؿ عدٍد آخر الِحَجاجفي الميداف 
وبيذا ُيسيـ ىذا التوضيح في نزع كؿ  اإلبيامات والتساؤالت التي تتبادر إلى ذىف المتمقي، 

ية التي ُتسيـ إسيامًا فعااًل الِحَجاجمف )) أىـ الوسائؿ  وُيعدّ  ،(2)إقناعًا قويًا(( ()ناعووبالتالي إق
قناعو بالفكرة التي يريد المتكّمـ أف يوصميا ما يؤدي في آخر  في فؾ الغموض واإلبياـ لممتمقي، وا 

 والغاية منسـ بالق اإلماـ  اء. وابتد(3) األمر إلى نوٍع مف التوافؽ والتفاىـ بيف الطرفيف((
ي، الِحَجاجوأشربو معنى التوبيخ باالعتماد عمى تقنية الفصؿ  .ىقوإعطاء الكبلـ مصداقية أ

 ففي الظاىر إّنيـ بايعوا اإلماـ الحسيف  ،وتتأسس ىذه التقنية عمى ثنائية الظاىر والحقيقة
ليكوف كبلمو  عمى مواجية سمطة الجور، وفي الحقيقة إّنيـ بايعوه مف أجؿ مصالحيـ الشخصية؛

                                                           

ٌُؤتى به لغاٌة نفسٌة؛ ذلك ألنَّ المعنى ٌأتً بصورتٌن مختلفتٌن: األولى: مبهمة وهو نوٌع من أنواع  1 اإلطناب 
 .486 -482ٌنظر: البالغة فنونها وأفنانها: مجملة، والثانٌة: موضحة مفصلة. 

  :إلقناعهكذا. والصواب. 
 .29 )رسالة ماجستٌر( الحجاج فً المثل السائر البن األثٌر: 2
 .77: انفسه الرسالة 3
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تسّمط الضوء عمى  )الّناس إلى زماننا وما بعده(غير المباشر  المتمقيموجية إلى  حّجةىذا 
دنانير ابف الدعّي؛ لتبقى وصمة بموقؼ أىؿ الكوفة في ذلؾ الوقت الحرج، وكيؼ باعوا دينيـ 

الّناس؛ أف يوقظ أذىاف  وبيذه التقنية استطاع اإلماـ الحسيف  ،عاٍر تبلحقيـ إلى األبد
في  )والمغرور من اغتّر بكم(ليتعرفوا عمى حقيقة الكوفييف؛ لئبل ينخدعوا بيـ؛ لذا أردؼ قائبًل: 

 إشارة إلى مف الزمو مف األعراب وىو في طريقو إلى الكوفة، مّمف كاف منخدعًا بوعود الكوفييف. 
ِإنَّ الَِّذيَن يُ َبايُِعوَنَك  لى:ىذا القوؿ تمميح إلى قولو تعافي )ومن نكث فإن ما ينُكُث عمى نفسو(    

َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَىَد َعَلْيُو  َفَمْن َنَكَث فَِإنََّما يَ ْنُكُث َعَلى نَ ْفِسوِ ِإنََّما يُ َبايُِعوَن اللََّو يَُد اللَِّو فَ ْوَق َأْيِديِهْم 
اللََّو َفَسيُ ْؤتِيِو َأْجًرا َعِظيًما

حواريًا حمؿ بيف طياتو قوة فعؿ كبلـ  ، ومّثؿ ىذا التمميح استمزاماً (1)
سمطة استند إلييا  حّجة الِحَجاجفيذه اآلية تمّثؿ في ىذا  ،الِحَجاجغير مباشر زادت مف قوة 

، عّميا ُتجدي نفعًا مع الحّر وجيشو، فضبًل عّما تحممو مف داللة عمى توبيخ الناكثيف اإلماـ 
( أداة قصر إّنمائمًا مع كبلمو، ومتبلحمًا فيو. و)حظ عمى تضميف ىذه اآلية أّنو جاء متبلومّما ُيم

نحو النتيجة  حجاجي أبعد وأعمؽ في توجيو الّناس عدٍ بُ مف ليا لما  ؛تفيد التوكيد المضاعؼ
، الِحَجاج؛ لمزيادة في قوة  ىاوحصر  يةالِحَجاجالمضمرة؛ وذلؾ مف خبلؿ تقميص اإلمكانات 

و أف ال يغفؿ عنيا، كما إّنيا تفيد إثبات ما بعدىا المخاطب إلى قضية حريٌّ ب لتنبيووُتستعمؿ 
أو ظّف يذىب إلى  ،وأداة القصر )إّنما( ))ال تأتي إال حيف ُيراد تصحيح معتقد ،(2)ونفي ما عداه

ّف صفة النكث تقتصر عمى الناكثيف فحسب، وتختص أفقد أفاد ذلؾ  ،(3)نقيض المفيوـ منيا((
ىذه   الحسيف ى ذلؾ الوقت الذي خطب بو اإلماـبمف كاتبوه مف دوف سواىـ، فيي إذف إل

وال مف الذيف كاتبوه؛ فمذا رأى اإلماـ  ،بوصفو لـ يكف مف الذيف بايعوه ؛لـ تشمؿ الحرّ  الخطبة
 ىدايتيـ إلى جادة الصواب، وىو بذلؾ حاصر  أّف الواجب الشرعي ُيحتـّ عميو إرشاد القوـ و

أو يضعوا أيدييـ بأيدي  ،سايروه لمواجية أعداء الديففإّما أف يُ  ،الحّر وأصحابو بزاوية ضيقة
 -وأعني بو التوكيد بالقصر  - يالِحَجاجفيذا األسموب  ،عزموا عمى قتمو مّمفلمبيعة  الناكثيف
يستند إلييا المحاجج؛ ليصؿ إلى نتيجة غير مصّرح بيا تُفيـ مف سياؽ القوؿ يريد  حّجة

  إلييا بنفسو، ثـ يسّمـ لما يتوصؿ إليو.المحاجج بوساطتيا مف المتمقي أف يتوّصؿ 
                                                           

 .50سورة الفتح: 1
 .335ٌنظر: دالئل اإلعجاز:  2
هـ ـ 5408، الدكتور محمد أبو موسى، دار التضامن، القاهرة، الطبعة الثانٌة )دالالت التراكٌب دراسة بالغٌة 3
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وأنا أحقُّ من َغّير... فأنا الُحَسْين بُن : )حديث اإلماـ عف نفسو في قولو  المحور الرابع:
عمّي، وابن فاطمَة بنِت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، نفسي مع أنفسكم، وأىمي مع أىِمكم، 

 مو عمى قسميف: وقسّ  فمكم في  أْسوة(.
وشجاعة في  ،( ىذا القوؿ ينـ عف جرأةوأنا أحقُّ من َغّير) :ألموييفابعد حديثو عف  :األول

مواجية الحاكـ الطاغي المتسّمط المغتصب لحقوؽ الّناس، وفيو داللة عمى أّف السّنة اإلسبلمية 
 كانت مخذولة. 

بنِت رسول اهلل  فأنا الُحَسْين بُن عمّي، وابن فاطمةَ ) :أىؿ الكوفة: في أثناء مخاطبتو اآلخرو
في قولو ىذا  صمى اهلل عميو وسمم، نفسي مع أنفسكم، وأىمي مع أىِمكم، فمكم في  أْسوة(

إذ يجعمو يعيش الحدث  ؛(1)التفات، وااللتفات ))ففٌّ مف الكبلـ جزٌؿ فيو ىزٌّ وتحريؾ مف السامع((
ـُ  ،بوصفو حقيقة ر أو ينفي أّف اإلماـ و أف ينكمعالمتمقي في موقٍؼ ال يمكف  وبو حبس اإلما

أف ينكر  يمكنورسوؿ اهلل وخميفتو، كما ال وصي ابف عمي بف أبي طالب ىو  الحسيف 

ية تكمف في ما يؤديو ضمنًا مف الِحَجاجطاقتو ف )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(،أّنو ابف بنت النبي 
أعداء اإلماـ الحسيف معنى، وىذا المعنى الضمني منضٍو في السمات الداللية الضمنية، وىي إّف 

 برسالة جده المصطفى محمد  ةقد أنعـ اهلل عمييـ سبحانو وتعالى بنعمة اإلسبلـ واليداي

فكيؼ يجّوز ليـ دينيـ قتؿ أىؿ بيت  ،، وبسيؼ أبيو المرتضى )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(
يحّؿ لكـ جداؿ أّنو النقاش فيو، وال النبي؟! وقولو ىذا يقتضي حقيقة تحمؿ بيف طياتيا أّنو مّما ال

حرمة وف كنتيت، و في عبلهعمى حدود اهلل جّؿ  ستتجاوزوفبقتمي  كـ؛ ألنّ ، وانتياؾ حرمتيقتمي

)فإْن تممتم عمي  بيعتكم ىذا تذييبًل لمجممة الشرطية وجاء قولو  ،()صلى اهلل عليه وآله وسلّنرسوؿ اهلل 
 بعد )) اإلتيافيعني  التذييؿ ؛ إذ إفّ يده(؛ والغرض منو تحقيؽ معنى الجممة وتوكتصيُبوا رشدكم

ىو ما ، و (2)تماـ الكبلـ بكبلـٍ مستقٍؿ في معنى األوؿ تحقيقًا لداللة منطوؽ األوؿ أو مفيومو((
ّف داللة المفيوـ أو داللة التضمف في جممة التذييؿ إ: ))قائبلً  عبد اهلل صولةعّبر عنو الدكتور 

كما إّف   ،(3)نطوؽ الحاصؿ مف الجممة األصمية((تأتي داعمة في ذىف المتمقي داللة الم

                                                           
 .5/250الكشاف: 1
 .3/68البرهان فً علوم القرآن: 2
 .376الحجاج فً القرآن:  3
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تقديـ فمكم في  أْسوة( )بلحظ في ىذا التذييؿ أّنو جاء لبياف العّمة مف الدعوة إلى اتباعو. المُ 
 ي بو  فقط. وتأخير الغاية منو االختصاص والقصر عمى التأسّ 

 :ذكره مف سمات حجاجية فضبًل عّما مرّ  انمازت بو ىذه الخطبة أىـ ماو      
إذ أثبتت الدراسات  ؛)إّنما(، واختتميا بالتنبيو بػ(الّ )أافتتحيا بالتنبيو بػ  الحسيف اإلماـإّف  .1

 .(1)ية أّف القصر بػ)إّنما( يفيد تنبيو المتمقي إلى الخبر، وتأكيده في نفسوالِحَجاج

لداللي بيف (، والتقابؿ الزموا طاعة الشيطان( و)تركوا طاعة الّرحمنالتقابؿ الداللي بيف ) .2
( وكانت الغاية منو الزيادة في قوة التأثير في المتمقي؛ حّرموا حالَلو( و)أحّموا َحرام اهلل)

قناعو بحجاجو؛ لما اتصؼ بو التقابؿ الداللي مف قدرة عمى تضخيـ الفكرة.  الستمالتو وا 

في نقؿ فقد أفاد  ،ي الفاعؿ في الربط بيف الحجج، وترتيبياالِحَجاجاألثر  )واو(كاف لمػ  .3
 المتمقي مف صورة حجاجية إلى أخرى، فضبًل عّما فيو مف داللة عمى اإلشراؾ في الحكـ.

   
 

                                                           
 .555)بحث( ٌة ألسلوب القصر فً اللغة العربٌة:ٌنظر: القٌمة الحجاج 1
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 يف كربالء: املبحث الثالث: كالمه 

حتى كربالء، وفي ذلؾ المكاف وصؿ رسوؿ عبيد اهلل  ظّؿ الحّر يساير اإلماـ الحسيف      
غير محّصف في مكاٍف  الحسيف اإلماـ ؿ زِ بف زياد حاماًل كتابًا إلى الحّر يأمره فيو بأف ُينْ 

ولما عزموا  ،ؿى رأس أربعة آالؼ مقات، وفي اليوـ التالي وصؿ عمر بف سعد عمماءخاٍؿ مف الو 
في ليمة ف عمى أىؿ بيتو، منيـ أف يبيت ليمتو، وفييا وّزع المياـ مف بعده عمى مقاتمتو، طمب 

 ]رجز[: كاف يردد األبيات اآلتيةأّنو  )عليهما السالم(العاشر مف المحـر روى عنو ابنو عمي السّجاد 

َلََهَْاَدََيََ َََِلَََْيَلََخَََنَْمََِكََـُرَُأفٍّ َلَِيَْصَِوالَََاقَِرََـشَْيَالَِفََِكَََلََمَْكَََََََ
َلَِيَْدَِْقـَنُعَبالبََالَيَـََـــرَُهَْالدَ ِلَََََََََوََـيَْتٍَِبَقََاحَِصٍََبَوََالَِطَََنَْمَِ

َسَـَلَُّحََكََِلََََََََََوََيَْـلَِلىَالجََِإََـرَُمَْاَالََن مََِإَوََ َلَِيَْــبٌَِكَسََـالَِيٍّ
تى فيمتيا فعرفت ما أراد فخنقتني عبرتي، ح فأعادىا مرتيف أو ثالثاً : السّجاد  قاؿ عمي   

]زينب[ فإنَّيا سمعت ما  فرددت دمعي، ولزمت السكوف فعممت أف البالء قد نزؿ، فأّما عمَّتي
نَّيا لحاسرة  سمعت وىي امرأة وفي النساء الرقة والجزع فمـ تممؾ نفسيا أف وثبت تجر ثوبيا وا 

ني الحياة اليوـ ماتت فاطمة أمي، وعمّي أبي، حتى انتيت إليو فقالت: واثكاله! ليت الموت أعدم
خّية ال يا أُ فقاؿ:  وحسف أخي، يا خميفة الماضي وثماِؿ الباقي. قاؿ: فنظر إلييا الحسيف 

. قالت: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد اهلل استقتمت نفسي فداؾ، فرد غصتو يذىبّن حممك الشيطان
. قالت: يا ويمتي أفتغصب نفسؾ اغتصابًا؟! فذلؾ ملو ترك القطا لياًل لناوترقرقت عيناه، وقاؿ: 

أقرح لقمبي وأشد عمى نفسي، ولطمت وجييا، وأىوت إلى جيبيا وشقتو، وخرت مغشيًا عمييا، 
يا أخّية اتقي اهلل وتعزي بعزاء اهلل، فقاـ إلييا الحسيف، فصبَّ عمى وجييا الماء وقاؿ ليا: 

ماء ال يبقون وأن كلَّ شيٍء ىالٌك إال وجو اهلل واعممي أنَّ أىل األرض يموتون، وأن أىل الس
الذي خمق األرض بقدرتو ويبعث الخمق، فيعودون وىو فرٌد وحده. أبي خير مّني، وأّمي خير 

، وقال قاؿ: فعزاىا بيذا ونحوهمني، وأخي خير مّني، ولي وليم ولكلِّ مسمٍم برسول اهلل أسوٌة. 
ي ال تشقي عمّي جيبًا وال تخمشي عمّي وجيًا وال خّية إّني أقسم عميك فأبري قسمليا: يا أُ 

 .(1)((تدعي عمّي بالويل والثبور إذا أنا ىمكت
                                                           

البداٌة و؛ 1/084:التارٌخ الكامل فً؛ و880-881؛ وٌنظر: مقاتل الطالبٌٌن:028-5/024الطبري: تارٌخ 1
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ليمّحص قموب ؛ منفس ذكرىا اإلماـ الحسػيف رارًا بالموت، ونعيًا لىذه األبيات تضمنت إق     

ا مف ذلؾ المكاف قبؿ أف ُيَسمَِّميـ الراية الرسالية؛ ليحمموى صلىات اهلل عليهن أمجعني(أىؿ بيتو )
 )كربالء( إلى ديواف يزيد في الشاـ مرورًا بقصر اإلمارة في الكوفة.

إقناع المتمقي، مف أجؿ وحّث النفس  الِحَجاجييدؼ إلى  غالبًا ماىذا يعني أّف الشعر و     
ثو في بح أشار إليو محّمد إقباؿ العرويّ  ، وىو مالدفعو إلى تغيير مواقفو ؛ومعتقداتو وتغيير أفكاره

 . (1) الحكمة والمثؿ( -الموسـو )مف قضايا النقد القديـ

خنقتو عبرتو، وكفؼ دموعو، والـز الصمت؛ ألّنو تفّيـ  وما إف سمعيا اإلماـ السجاد     

لـ تستطع تحمؿ سماع أخييا ينعى نفسو وتسكت، )عليها السالم( الغاية منيا، لكّف زينب الحوراء 

ال تقوى عمى تحّمؿ نعيو عمى نفسو رأى مف المناسب أف  لسالم()عليها اوعندما وجد أختو زينب 
قدر المسؤولية كي تكوف عمى رىا عمى تحّمؿ األذى؛ ليعّدىا ويصبّ  ،عمييا كالمًا يقّوي قمبيا مقييُ 

موجزة في  حّجةألقى عمييا ف ،سمعت أبياتو حيفتستعيد ذىنيا الذي شرد منيا ول ،الرسالية اإلليية
 يجازإلما في المثؿ مف ؛ (2)(لو ترك القطا لياًل لنامناىا، وأعني بذلؾ المثؿ )لفظيا، قوية في مع

صابة لفي ا تقوـ عمى  حّجة))المثؿ ي ف ؛ وألفّ (3)كنايةال، وجودة تشبيواللمعنى، وحسف امفظ، وا 
. (4)المشابية بيف حالتيف في مقدمتيا، وُيراد استنتاج نياية أحدييما بالنظر إلى نياية مماثمتيا((

: ))ولضرِب األمثاؿ واستحضار العمماء المثؿ والنظائر شأٌف ؛ إذ يقوؿالزمخشري كدهىذا ما يؤ و 
ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني، ورفع األستار عف الحقائؽ، حّتى تريؾ الُمتخّيؿ في صورة 

                                                           
، بحٌث منشور فً مجلة آفاق الثقافة الحكمة والمثل، محمد إقبال العرويّ  -من قضاٌا النقد القدٌمٌنظر:  1

 .42م(:2448هـ ـ 8022(، لسنة )10والتراث، اإلمارات العربٌة المتحدة، العدد )
وقصته برواٌة . 870/ 2مجمع األمثال :ٌنظر:  .ٌُضرب هذا المثل لَِمن ُحِمَل على مكروه من غٌر إرادته 2

الرياف، وتحاجزوا فيرب الرياف ومف معو  عندما جّند عاطس بن حالج على أبٌهاف .الضّبً: إّنه لحذاِم بنت الرٌان
بعيد فمما أصبح عاطس فمـ يجدىـ لحقيـ ووصميـ لياًل، فمما اقتربوا مف الرياف وقومو  لياًل، ثـ عسكروا في مكافٍ 

 أثاروا القطا فمّرت بأصحاب الرياف فقالت حذاـ لقوميا:
 فلوَتركَالقطاَليالًَلناماَََََََََأالَياَقومناَارتحلواَوسيرواَ

 ب فقاـ ديسـ بف طارؽ وقاؿ بصوٍت عاٍؿ:فمـ يمتفتوا إلى قوليا، وأخمدوا إلى المضاجع لما ناليـ مف التع
 إذاَقالتَحذاِمَفصدقوهاَََََفإّنَالقولَماَقالتَحذامَِ

 .4/ 8:المصدر نفسهٌنظر:  3

 .12:الخطاب اإلقناعي مدخؿ نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية فً بالغة 4
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امية الدكتورة س قد أشارت. و (1)المحقؽ، والمتوّىـ في معرض المتيقف، والغائب كأّنو مشاىد((
نقوؿ إّف طاقة  الِحَجاج: ))ولتوضيح صمة المثؿ بإلى قيمة المثؿ الحجاجية بقوليا الدريديّ 
ية إّنما تقوـ في جوىرىا عمى )القياس( قياس الحالة الحاضرة الّراىنة عمى أخرى الِحَجاجاألمثاؿ 

. فيفعؿ المثؿ مشابية يعرفيا الجميع ويدركوف أبعادىا فمتى سّمموا فإّنيـ سيسمموف بالحاضرة ..
ولكّنو يتفّوؽ عمى التشبيو واالستعارة مف حيث  ،أو االستعارة فيو ،في المتمقي تمامًا كفعؿ التشبيو

أّف المشبو بو يكوف حالة شائعة متداولة تحيؿ عمى حادثة كاممة راسخة في الذاكرة الجماعية 
. (2)ويثبت سحر المثؿ(( كامنة في أعماؽ الجميع بحكـ الشيوع والتواتر فيتأّكد تأثير القياس

بوصفيا  ؛وتبوأت األمثاؿ في كالـ العرب مكانة كبيرة لما ليا مف تأثير عمى العقوؿ والنفوس
))صورة حّية ماثمة لمشيٍد واقعي أو متخّيؿ مرسومة بكمماٍت معبرة موجزة، يؤتى بيا غالبًا لتقريب 

موٍب حجاجي جاء متالئمًا مع ىذا المثؿ بأس وقد وّظؼ اإلماـ الحسيف  ،(3)ما ُيضرب لو((
 . (4) سمطة جاىزة حّجةمراده؛ بوصفو يمثؿ 

إيحائية؛ لػ))أّف  حّجةالمثؿ خطرة قوية توقظ العقؿ باالستناد إلى ُيستشؼ مف ذلؾ أّف      
المقصود مف ضرب األمثاؿ أّنيا تؤثر في القموب ما ال يؤثره وصؼ الشيء في نفسو؛ وذلؾ ألّف 

يو الخفي بالجمي، والغائب بالشاىد، فيتأّكد الوقوؼ عمى ماىيتو، ويصير الغرض مف المثؿ تشب
  .(5)الحّس مطابقًا لمعقؿ((

)اتقي، تعزي،  إليو )عليها السالم( فنداء استعممو لمفت انتباه أختو زينبيا أخّية( أما قولو: )     
 .نحو النتيجة وجيوتية في الالِحَجاجأفعاؿ كالمية إنجازية مباشرة تزيد مف الطاقة اعممي( 

ثالث  أن كلَّ شيٍء ىالٌك إال وجو اهلل()أنَّ أىل األرض يموتون، وأن أىل السماء ال يبقون و  
ي اآلتي يوضحيا الِحَجاجربط بينيا بالواو. والسّمـ )ىو فرٌد وحده(  حجج صّبت في خدمة النتيجة

 أكثر:
 )حّي ال يموت( ىو فرٌد وحده :النتيجة

                                                           

 .1/191الكشاؼ: 1
 .214-215: بنٌته وأسالٌبه فً الشعر العربً الِحَجاج 2
الصورة الفنٌة فً المثل القرآنً دراسة نقدٌة بالغٌة، د. محمد حسٌن علً الصغٌر، دار الرشٌد للنشر، بغداد  3

 .44م(: 8118)
، الدكتور أبو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحدٌثة للطباعة والنشر، بٌروت، الِحَجاجٌنظر: الخطاب و 4

 .11، 17: م(2484الطبعة األولى )
هـ ـ 8048هـ(، دار الفكر، بٌروت، الطبعة األولى )444محمد الرازي فخر الدٌن )تمفاتٌح الغٌب،  5

 .2/14م(:8118



 في كربالء كالمه  ..............................................................................:....لثثاحث الالمب
  

- 818 - 
 

 
 : كؿَّ شيٍء ىالٌؾ إال وجو اهلل 3ح                        

 
 :  أىؿ السماء ال يبقوف2ح                         

 

 : أىؿ األرض يموتوف1ح                         
 

أكدىا خرى (، واألأنّ األولى أكّدىا بػ) الحّجةف :ما يقوييال سندىامف ىذه الحجج  حّجةوكّؿ    
ضروري لوصؼ البنية الداللية النفي عامؿ ))( لمنفي؛ ألّف الي )َجاجالحِ اىا بالعامؿ ( وقوّ أنّ بػ)

ية الِحَجاجالعوامؿ  مف أىـوالقصر  ،اىا بالقصر( وقوّ أنّ ، والثالثة أكّدىا بػ)(1)((العميقة لمممفوظ
 . لتوجيو خطابو الوجية التي يريد ؛التي يستند إلييا المحاجج

)يموتون، اليبقون( ي الحجتيف األوليتيف جممة فعمية ( فأنّ ّف خبر )أوُيمحظ عمى ىذه الحجج    
 ليكوف ذلؾ متالئمًا مع داللة الموت والحياة.  ؛وفي ذلؾ داللة عمى الحدوث والتجدد

في أبي خير مّني، وأّمي خير مني، وأخي خير مّني، ولي وليم ولكلِّ مسمٍم برسول اهلل أسوٌة( )
ََكاَنََلُكْمَِفيََرُسوِلَالل ِهَُأْسَوٌةََلى قولو تعالى: ىذا القوؿ استمزاـ حواري دّؿ عمى التمميح إ َلَقْد

ََكِثيًرا ََكاَنَيـَْرُجوَالل َهََواْليَـْوَمَاآلِخَرََوذََكَرَالل َه َحَسَنٌةَِلَمْن
مف التمميح إلى  ؛ ليجعؿ اإلماـ (2)

نحو النتيجة؛ لما ية في التوجيو الِحَجاجي حجاجو، وتزيد مف الطاقة سمطة تقوّ  حّجةىذه اآلية 
 فييا مف قوة فعؿ كالـ إنجازي غير مباشر. 

)إّني أقسم عميك فأبري قسمي التشقي  لتخدـ النتيجة ؛قبميا وما ،جاءت ىذه الحججلقد     
ح كما موضّ  .وال تدعي عمّي بالويل والثبور إذا أنا ىمكت( ،وال تخمشي عمّي وجياً  ،عمّي جيباً 

 ي اآلتي: الِحَجاجبالسمـ 

 

 

 لنتيجة: ال تشقي عمّي جيبًا، وال تخمشي عمّي وجيًا، وال تدعي عمّي بالويؿ والثبور إف ىمكتا
 

 ( كّؿ شيء ىالؾ إال وجو اهلل5)ح                        
 

   ( أىؿ السماء ال يبقوف4)ح                        
 

                                                           
 : االنترنتٌة، سلٌمة محفوظً، الموقع على الِحَجاجعاملٌة أدوات النفً  1

-2595479www.akhbarak.net/.../مصر  ب 
 .28اب:سورة األحز 2

http://www.akhbarak.net/.../2595479-ب
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 ( أىؿ األرض يموتوف 3)ح                        
 

 ( رسوؿ اهلل ىمؾ2)ح                        
 

 ( أبي خير مّني، وأمي خير مّني، وأخي خير مّني وكميـ ىمؾ1)ح                        

 
 إذف أنا ىالؾ.  أنا مخموؽ  القياس الضمني في ىذا الكالـ: كؿُّ شيٍء ىالؾ إال وجو اهلل  

: القسـ، النيي )ال تشقي، ال ، ىيشرةوفضاًل عف ذلؾ فإّف النتيجة تضمنت أفعااًل إنجازية مبا
 تخمشي، التدعي(

، وأختو السّجادي عزيمة ابنو عمّي أف يقوّ  –عمى ما يبدو مف حجاجو ىذا  - وأراد اإلماـ     

 سميط الضوء عمى الحكـ األمويإلكماؿ مسيرتو اإلعالمية في ت ا، ويعّدىم)عليهما السالم(زينب 
خمدىا و  ،رتيا ممحمة كربالءسطّ  ورموزه في قصةٍ  سالميتو في التعامؿ مع الديف اإلوسياس

قؿ األصغر الذي خّمفو ػيا الثقادتُ  ،التاريخ رسمت دروب الحرية اإلنسانية اإلسالمية الرسالية

 فينا.  )صلّى اهلل عليه وآله وسلّن(رسوؿ اهلل 
 

 خطبته في العاشر من المحرم قبل الواقعة: 
عندما في القوـ خطبتو المشيورة  خطب اإلماـ الحسيف  الصباح قبؿ وقوع الواقعة وفي     
تى أعتذَر حّق لكم عمّي، وحلأيُّيا الناس اسمعوا قولي وال تعجِموني حتى أعَظكم بما )) منو: وادن

إليكم من مقَدمي عميكم، فإن قبمتم عذري، وصدَّقتم قولي، وأعطيتموني النَّصف، كنتم بذلك 
ن لم تقبموا سبيل، ، ولم يكن لكم عمّي أسعد ولم ُتعُطوا النَّصف من أنفسكم  ،العذرمّني وا 

ِإنَّ َوِليِّي المَُّو  َأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمُرُكْم َعَمْيُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َواَل ُتْنِظُروِني
ا َل اْلِكتَاَب َوُىَو َيَتَولَّى الصَّ  .ِلِحينَ الَِّذي َنزَّ

قاؿ] الضّحاؾ المشرقي[ فمما سمع أخواتو كالمو ىذا صحف وبكيف وبكى بناتو فارتفعت      
أصواتيف فأرسؿ إلييف أخاه العباس بف عمي وعمّيًا ابنو وقاؿ ليما أسكتاىف فمعمري ليكثرف 

اهلل صمى  وصمى عمى ُمَحمَّد ، وذكر اهلل بما ىو أىموحمد اهلل وأثنى عميو فمما سكتف  ...بكاؤىف
. قاؿ فو اهلل ما ما اهلل أعمـ وما ال يحصى ذكُره ، فذكر مف ذلؾعميو وعمى مالئكتو وأنبيائو

، ، فانسبوني فانظروا َمن أنابعد ثم قال: أّما سمعُت متكّممًا قّط قْبَمو وال بعَده أبمَغ في منطؽ منو؛
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نتياُك حرمتي؟ ألسُت ابن بنت ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاِتبوىا، فانظروا؛ ىل يحّل لكم قتمي وا
نبّيكم صمى اهلل عميو وسمم وابَن وصّيو وابن عّمو، وأّول المؤمنين باهلل والمصّدق لرسولو بما 

عم أبي؟ أو ليس جعفر الشييد الطّيار ذو د رّبو؟ أو ليس حمزة سيد الشيداء جاء بو من عن
الى عميو وآلو هلل صمى اهلل تع؟ أَولم يبمْغكم قول مستفيض فيكم: إّن رسول ايالجناحين عمّ 

وىو  -"ىذان سّيدا شباِب أىل الجنة" ؟ فإن صّدقتموني بما أقول  :وسمم قال لي وألخي
ن ت عميو أىمو، ويضّر بو من اختمقوفو اهلل ما تعّمدت كذبًا مذ عممُت أّن اهلل يمق  -الحقّ  ، وا 

ألنصارّي، أو أبا ابَر بن عبد اهلل اوا جكّذبتموني فإّن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخَبركم؛ َسمُ 
أو أنس بن مالك؛ يخبروكم أّنيم يد بن أرقم، ، أو ز أو سيل بن سعد الساعديّ  سعيد الُخدرّي،

ما في ىذا حاجز لكم عن سمعوا ىذه المقالة من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لي وألخي. أفَ 
من ىذا القول أفتشّكون أَثرًا ما أّني ابن ثم قال ليم الحسين: فإْن كنتم في شّك  ...َسْفك دمي؟ 

نت نبي غيري منكم وال من غيركم، أنا ابن بنت نبيكم؟ فو اهلل ما بين المشرق والمغرب ابن ب
أتطمبوني بقتيٍل منكم قتمُتو؟ أو ماٍل لكم استيمكتو؟ أو بِقصاص أخبروني  .بنِت نبّيكم خاّصة

، ويا ، ويا حّجار بن أبجـرى: يا َشَبث بن ِربعيّ فناد :فأخذوا ال يكممونو قاؿ :قاؿمن جراحة؟ 
]و[ اخّضر  ،أينعـَْت الثمار، ألم تكتبوا إلّي أن قد ارث، ويا يزيد بن الحقيس بن األشعث

نّ الَجناب، وطّمت الجمام : سبحان ؛ فقال! فأقبل، قالوا لو: لم نفعلما تقُدم عمى جنٍد لك مجّند، وا 
، إذ كرىتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأَمني يا الّناسال: أيّ ؛ ثم قلقد فعمتم ،! بمى واهللاهلل

ؾ، : فقاؿ لو قيس بف األشعث: أوال تنزؿ عمى حكـ بني عمّ قاؿ] الضّحاؾ المشرقي[من األرض؛ 
، أتريد فقال الحسين: أنت أخو أخيك ، ولف يصؿ إليؾ منيـ مكروه ؟فإّنيـ لف ُيُروؾ إال ما تحبّ 

، وال بيدي إعَطاء الذليل ؛ ال واهلل ال ُأعطييممن دم مسمم بن عقيل ىاشم بأكثرَ  أن يطمبك بنو
متكّبر  أعوذ بربِّي وربِّكم من كلِّ  ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم َأْن َتْرُجُموِنيعباد اهلل  أقّر إقراَر العبيد.

 ال يؤمن بيوم الحساب.
ـّ إنّ الضّحاؾ المشرقي[قاؿ ]      ، وأقبموا يزحفوف َقمياأمر عقبة بف ِسْمعاف فع، و و أناَخ راحمتو: ث

 .(1)نحوه((

                                                           
؛ والكامل فً 98-2/97:العباد  فً معرفة حجج هللا على : اإلرشــاد؛ وٌنظر326-5/424:تارٌخ الطبري 1

 .536-11/534؛ والبداٌة والنهاٌة:419-3/418التارٌخ:



 في كربالء كالمه  ..............................................................................:....لثثاحث الالمب
  

- 810 - 
 

 (اسمعوا) ،(، وال تعجِمونياسمعوا قولي) ( نداء لمفت انتباه القوـ لينصتوا إليو.أيُّيا الناس)    
قوة حجاجية عالية  ليما . واألمر والنيي فعال كالـ إنجازي مباشرنيي( التعجِمونيفعؿ أمر. )

 المخاِطب و))يستعمؿليكونا مقدمة حجاجية يبتدئ بيما حجاجو،  ؛ف اختارىما اإلماـ الحسي

 أف في ورغبتو الخطابي، وتحقيؽ ىدفو ، قصد لتبميغ عنايتو يولي عندما المباشر الكالمي الفعؿ

بعاده مف لمصمحتو يوجيو أو ما، بعمؿ المتّمقي يّكمؼ  أو أخرى، جية مف الضرر عف جية، وا 

 المتّمقي، فائدة مف التكثير إلى بخطابو يتجو المخاطب أف ويفترض ،معيف مستقبمي لفعؿ توجييو

 والنيي كاألمر، قصده، عمى لمداللة مباشرة شكميا األكثر في ستراتيجياتاال ىذه فيستعمؿ

  .(1)الصريحيف((
رابط حجاجي ُيستعمؿ لمربط بيف حجتيف داخؿ  ، )حّتى((أعَظكم بما لحّق لكم عميّ  ىحتّ )     

 ى مفالتي تأتي بعده أقو  الحّجة وتكوفحجاجي واحد، ويخدماف نتيجة واحدة  توجيو الخطاب ليما
إذ يجوز  ؛( كالىما جار ومجرور متساوياف في الرتبةلكم عميّ وىي في ىذا الخطاب ) ،التي قبمو

القوؿ: )أعَظكـ بما لحّؽ عمّي لكـ( مف دوف أف يحصؿ أي اختالؼ في المعنى اإلخباري لكف 
إذ تكوف لممقّدـ منيما داللة االىتماـ، وىو المعوؿ  ؛ي الدالليالِحَجاجي المعنى الفارؽ يكمف ف

 . الِحَجاجعميو ب
رابط حجاجي يربط بيف الحجج المتساوية في )الواو( ( ميتى أعتذَر إليكم من مقدوح)    

لة الرتبة، كما إّنو يفيد في نقؿ المتمقي مف صورة حجاجية إلى أخرى، فضاًل عّما فيو مف دال
)أعتذَر إليكم من  الحّجةرابط حجاجي ربط ما بعده بما قبمو، و . )حتى( عمى اإلشراؾ في الحكـ

 .يالِحَجاجفي ىذا المقاـ  (أعَظكم بما لحّق لكم عميّ ) حجاجًا مف ىأقو مقَدمي( 
أعتذَر إذ يجوز القوؿ: ) ؛ومجرور متساوياف في الرتبة أيضًا كالىما جار)إليكم من مقَدمي(     
( مف دوف أف يحصؿ أي اختالؼ في المعنى اإلخباري لكف الفارؽ يكمف في إليكم مقَدمي من

إذ تكوف لممقّدـ منيما داللة االىتماـ،. والمالحظ في القوليف السابقيف  ؛ي الدالليالِحَجاجالمعنى 
ـ االىتماأكثر مف )لكم(، )إليكم(  مخاطبمنصّب عمى ال الِحَجاجفي ىذا  اإلماـ أّف اىتماـ 

 .الكالـ عف نفسو ب
فإن قبمتم عذري، وصدَّقتم قولي، وأعطيتموني النَّصف، كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم )    

، والعالقة الرابطة فييا بيف فعؿ الشرط جددجممة شرطية دالة عمى الحدوث والت( عمّي سبيل
                                                           

ٌّة األفعال دراسة 1 ٌّة مقاربة  -الكرٌم القرآن فً الكالم  .12-11)بحث( :تداول
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وأقدرىا عمى التأثير في ية، الِحَجاج))مف أبرز العالقات  العالقة السببية، و وجوابو عالقة سببية
المتمقي، وىي في حقيقة األمر ضرٌب مخصوص مف العالقات التتابعية إذ يحرص المتكّمـ عمى 
ربط األفكار والوصؿ بيف أجزاء الكالـ ]مف[ دوف االكتفاء بتالحؽ عادي بينيا، وتتابع طبيعي 

إلى مستوى أعمؽ مف  يجعؿ األحداث واألفعاؿ أو األفكار واألحكاـ متسمسمة متجاوبة بؿ يعمد
العالقة فيجعؿ بعض األحداث أسبابًا ألحداث أخرى ... فإذا بالعالقة السببية عالقة شبو منطقية 

وكثرة األفعاؿ  .(1)تجعؿ النّص ُيحاكي نصوصًا منطقية في ترابط أجزائيا وتناسؽ أفكارىا((
كنتم بذلك )     .لّناس إليياأفادت تقرير الحقائؽ، ولفت انتباه ا في ىذه الجممة الشرطيةالماضية 

( لمداللة عمى االختصاص والقصر أسعد( عمى خبر كاف )بذلكقّدـ الجار والمجرور ) (أسعد
( اسـ تفضيؿ وىو مف اآلليات الِحَجاجية التي أسعدولالىتماـ والعناية بالجار والمجرور، ) ،عمييـ

ة سيـ ذلؾ في الزيادة مف القو ا يممّ  ؛نحو النتيجة توجيوفي ال الحّجةتسيـ في الزيادة مف قوة 
 الِحَجاجية في دفع المتمقي إلى اإلذعاف لحججو، والتسميـ ليا. 

(؛ لالىتماـ عميّ ( عمى الجار والمجرور )لكم) رقّدـ الجار والمجرو )لم يكن لكم عمّي سبيل(     
جو عمييـ ؛ ليميد بذلؾ إلى إلقاء حجلى الوقوؼ بصفوأكثر مف االىتماـ بدعوتيـ إ قوـبوعظ ال

 قتمو. االشتراؾ في ف ميـ بعض عمنعّميا تنفع في 
ن لم تقبموا )    جممة شرطية دالة عمى الحدوث ( ولم ُتعُطوا النَّصف من أنفسكم، العذرمّني وا 

جوابيا محذوؼ دّؿ  ،لتقوية الجممة الشرطية التي قبميا وتأكيدىا؛ استعمميا اإلماـ  والتجدد
وسبب الحذؼ يعود إلى )لـ تكونوا بذلؾ أسعد، وكاف لكـ عمّي سبيؿ(  ُيقّدرعميو قولو السابؽ، و 

و عمى الحقيقة مضّمف في فالجزاء ى ،))توجيو لذىف المتمقي إلى تصّور الجزاء الواجب تصوره
عمى األقؿ مّما يوّجو الشرط إليو المتمّقيف توجييًا دقيقًا بّينًا صارمًا معًا إذ ليس ليؤالء الشرط أو 
 واإلماـ . (2) أف يتصّوروه عمى النحو الذي تمميو جممة الشرط بألفاظيا ومعانييا((المتمقيف إال

بحذفو لجممة جواب الشرط سار عمى وفؽ المنيج القرآني، إذ أثبت الدكتور عبد اهلل صولة مف 
ليذا األسموب في القرآف ))أّف حذؼ جواب الشرط مع التصريح بالدليؿ عمى المحذوؼ  استقرائو

رآف وىي في الق الِحَجاجليو مف أىـ أساليب طوع الشمس في جوار جممة الشرط القريب ساطعًا س
إلى ذلؾ كثيرة الجرياف فيو إذ ىي تضع المتمقي عمى تخوـ الفراغ وتدفع بو إليو يممؤه وقد زّودتو 

                                                           
 .127وأسالٌبه: فً الشعر العربً بنٌته  الِحَجاج 1
 .400فً القرآن:  الِحَجاج 2
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إّف الكالـ بطريقة الحذؼ عمى  ،مف أجؿ ذلؾ باألدوات الالزمة استعارتيا لو مف الجوار القريب
ذا النحو يصنع مف ذاتو حّجتو الخاصة، ويزيد فيجعؿ مف المتمقي أداة لتنفيذىا فيو يتمميا ى

 . (1)ويصّرح بيا في ضوء المعطيات الجاىزة في الجوار القريب((
 ـفي الخطاب مف خالؿ دفعي ـمتمقيو ليشركي إلماـ الحسيف واستنادًا إلى ذلؾ يستدرج ا    

في ذلؾ إلى  يفمستند ـنفسيأب الحّجة واليمتقط ؛المحذوفةزاء( )الجإلى البحث عف جممة الجواب 
يترجاىـ  ولئال ُيظّف أّف اإلماـ  ؛الحّجةإلى  ىـإلرشاد؛ ذكرىا اإلماـ جممة الجوار التي 

ًة ثُمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمُرُكْم َعَمْيُكْم ُغمَّ أردؼ قائاًل: ) عنو اخّمو بأف يُ 
اِلِحينَ  ،َواَل ُتْنِظُروِني َل اْلِكتَاَب َوُىَو َيَتَولَّى الصَّ القوؿ القسـ األوؿ مف ىذا و ( ِإنَّ َوِليِّي المَُّو الَِّذي َنزَّ

َيَا تعالى: مف قولو مقتبس َِلَقْوِمِه َقَاَل َِإْذ َنُوٍح َنـََبَأ ََعَلْيِهْم ََكبُـَََواْتُل ََكاَن َِإْن ََمَقاِميَقـَْوِم ََعَلْيُكْم َر
ًةَثُم َََوَتْذِكيِريَبِآيَاِتَالل ِهَفـََعَلىَالل ِهَتـَوَك ْلُتَفََأْجِمُعواََأْمرَُكْمََوُشرََكاءَُكْمَثُم َاَلََيُكْنََأْمرُُكمَْ َعَلْيُكْمَُغم 

ََواَلَتـُْنِظُروِني اْقُضواَِإَلي 
يـَت ِبُعوُكْمَوُهْمَِإَلىَاْلُهَدىَالَتْدعَََُوِإنَْ :قولو تعالى اآلخر مقتبس مف. و (2)

ََصاِمُتوَن) ََأنـُْتْم ََأْم ََأَدَعْوتُُموُهْم ََعَلْيُكْم ََأْمثَاُلُكْم391ََسَواٌء َِعَباٌد َالل ِه َُدوِن َِمْن ََتْدُعوَن َال ِذيَن (ِإن 
َُكنُتْمََصاِدِقيَن) الل ُهَال ِذيَنـَز َلَاْلِكَتاَبََوُهَوَيـَتَـَول ىََِإن ََولِيِّي...َ(391فَاْدُعوُهْمَفـَْلَيْسَتِجيُبواََلُكْمَِإْن

َأنُفَسُهْمَيَنُصُرونََ الص اِلِحيَن)(َوال ِذيَنََتْدُعوَنَِمْنَُدونِِهَالَََيْسَتِطيُعوَنََنْصرَُكْمََوالََ
(3). 

معنى و  ،مف كالمو ىذا فمف معرفة معاني ىاتيف اآليتيف يتوصؿ المتمقي إلى مراد اإلماـ     
 ؛إلى تفسير جاء متناسبًا مع عقوؿ أولئؾ القوـ ليس بو حاجةاآليتيف واضح جمي  تيفىا

مف الكالـ يحمؿ بيف  اً مفيوم اً حواري اً في ىاتيف اآليتيف استمزامكما إّف  ،ليتوصموا منيما إلى مراده
 ويكمف ذلؾ االستمزاـ في التمميح إلى معاني، و قوة فعؿ كالـ إنجازي غير مباشرطيات
 -في الوقت نفسو  -وىذا التمميح يدّؿ  ،والغاية منو ثني القوـ عّما عزموا عميواآليتيف،  ىاتيف

في استيعاب المعاني وتػنويعيا مف أجؿ  اإلماـ الحسيف  يتمتع بياعمى المقدرة البالغية التي 
ضاًل وف .، لعّميا تنفعيـ في الخالص مف عذاب اهلل عّز وجّؿ وانتقاموإيقاظ الضمائر مف سباتيا

نية مف األساليب التي تعطي بعدًا حجاجيًا أوسع في النظر آر باآليات القر التذكيعف ذلؾ فإّف 
العقمي، فضاًل عّما فييا مف الدعوة إلى التفقو في آيات اهلل سبحانو وتعالى، ))والتفقو خطوة عقمية 

                                                           
 .042: المصدر نفسه 1
 .71سورة ٌونس: 2
 .197-193سورة األعراف:  3
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إلنساف أكثر وعيًا أبعد مدى مف التفّكر، إذ ىي الحصيمة التي تنتج عف عممية التفكير، وتجعؿ ا
وبعد  .(1)لما يحيط بو، وأعمؽ إدراكًا ألبعاد وجوده في الكوف، كما تجعمو متفتح البصيرة دومًا((

  إلى الموضوع. ية انتقؿ اإلماـ الِحَجاجىذه المقدمة 
( فػػي مطػػالع بعــد، وغالبػػًا مػػا تػػأتي بعػػده )(2)))حػػرؼ شػػرط، وتفصػػيؿ، وتوكيػػد((( أّمــا))أّمــا بعــد(  

 .حجػػػاج بالنسػػػب)فانســـبوني( . فيػػػو داللػػػة عمػػػى االنتقػػػاؿ مػػػف المقدمػػػة إلػػػى الموضػػػوعالخطػػػب، و 
يفيػػػد فػػػي نقػػػؿ المتمقػػػي مػػػف صػػػورة ( رابػػػط حجػػػاجي يػػػربط بػػػيف الحجػػػج الفـــاء( )فـــانظروا َمـــن أنـــا)

رابػط حجػاجي يػربط  (ثـم) ،ثم ارجعوا إلى أنفسـكم وعاِتبوىـا() .مف دوف ميمػة حجاجية إلى أخرى
مػف ىػذا  مػع تػراٍخ أراد اإلمػاـ  المتمقي مف صورة حجاجية إلى أخرى يفيد في نقؿبيف الحجج 

وىػػػذاف الرابطػػػاف )ؼ(، )ثػػػـ( روابػػػط  ،التراخػػػي مػػػف القػػػوـ أف يطيمػػػوا التفّكػػػر فػػػي مػػػا يقػػػدموف عميػػػو
( ارجعـوا(، و)انظـروااألمػر ) الا فعػأّمػ ،حجاجي واحد، ويخدماف نتيجة واحػدة توجيوليما حجاجية 

ؿ، ثػـ إنجػاز فعػؿ ا دفع المتمقي إلػى إنجػاز فعػؿ النظػر بتأّمػمشرة الغاية منيأفعاؿ كالمية مبا مافي
ليو مف فعٍؿ مشيف لـ يسبؽ لو مثيؿ فػي التػاريخ، وال يكػوف إـ دِ قْ لمعاتبتيا عمى ما تَ  مراجعة النفس

أسموب ُيسػتعمؿ لغػرض التوكيػد، تكرار لمنظر بتأمؿ، والتكرار  (فانظروا. )لو شبيو إلى يـو القيامة
؛ لمػػا فيػػو مػػف زيػػادة فػػي العنايػػة فػػي التػػدليؿ عمػػى المعنػػى المػػراد ةيػػالِحَجاجامػػؿ و عالأىػػـ مػػف و ىػػو 

؛ لتستميؿ الحّجةلما يحممو مف طاقات إيحائية تعزز قوة  ؛بالشيء وتوكيده، ويستعمؿ لألمر الميـ
أكثػػر مػػف  ))فتكػػرار المفظػػة ذاتيػػا فػػي، الِحَجػػاج، وىػػو مػػف أىػػـ الروافػػد التػػي ترفػػد قمػب السػػامع إلييػػا

التػػي تولػػدىا الظػػاىرة  (3)يػػة((الِحَجاجموضػػع يعػػد مػػف أفػػانيف القػػوؿ الرافػػد لمحجػػاج المدّعمػػة لمطاقػػة 
وغالبًا ما ُيستعمؿ في مقامات تُفاجئ المتمقي، المغوية لتشحف طاقات المتمقي، بغية تغيير موقفو، 

االسػتفياـ سػواء و  سػتفياـ،أداة ا )ىـل( ىل يحّل لكـم قتمـي وانتيـاُك حرمتـي؟!() .وتخالؼ معتقداتػو
أكاف حقيقيًا أـ غير حقيقي يفرض عمى المخاطب إجابة محددة يمميو عميو المقتضى الناشئ عػف 

ة الحػػػوار إلػػػى وجيػػػة فيػػػتـ بػػػذلؾ توجيػػػو دفّػػػ ،اً مباشػػػر  اً إنجازيػػػ يػػػاً كالم بوصػػػفو فعػػػالً  ؛ذلػػػؾ االسػػػتفياـ
الحقيقػػػة إلػػػى المجػػػاز؛  ىػػػذا خػػػرج مػػػف واالسػػػتفياـ فػػػي قػػػوؿ اإلمػػػاـ الحسػػػيف  حجاجيػػػة معينػػػة،

قػدموا عميػو، فضػاًل عّمػا فػي أ، ثػـ يتحرجػوا مّمػا ـنفسػيألغرض دفع القوـ إلى أف ُيفّكروا، ويراجعػوا 
                                                           

األسالٌب البٌانٌة والخطاب الدعوي الواعً، د. نعمان شعبان علوان، بحث منشور فً مؤتمر الدعوة   1
 . 1404م(:2005هـ ـ 1426غّزة ) اإلسالمٌة ومتغٌرات العصر، كلٌة أصول الدٌن، الجامعة اإلسالمٌة،

 .8/152مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب:  2
 .841فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه: الِحَجاج 3
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وحصػػر الكػػالـ  االختصػػاص لجػػار والمجػػرور )لكػػـ( أفػػاد داللػػةتقػػديـ او  ،ىػػذا األسػػموب مػػف النفػػي
)ال يحػػّؿ لكػػـ قتمػػي وانتيػػاؾ  ، وىػػيوقػػوؿ اإلمػػاـ ىػػذا مثّػػؿ النتيجػػة التػػي دارت حوليػػا الخطبػػة ،بيػػـ

؛ ألّف حرمتػو ىػي حرمػة رسػوؿ اهلل تػويحػّذر القػوـ مػف انتيػاؾ حرم فاإلمػاـ الحسػيف  ،حرمتي(

لػف ُيغفػر لػو ولػو  )صللى اهلل عليله وآلله وسللّن(، ومف ينتيػؾ حرمػة رسػوؿ اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(
تي ينبغي أف ينظػروا إلييػا، ويتفكػروا فييػا راح يسوؽ الحجج ال ثـّ  ،األرض ذىباً  افتدى نفسو بمؿء

وابـَن وصـّيو وابـن عّمـو، وأّول  ؟ألسُت ابن بنت نبـّيكم صـمى اهلل عميـو وسـممبتأٍف وتأمؿ وىي: )
المؤمنين باهلل والمصّدق لرسولو بمـا جـاء بـو مـن عنـد رّبـو؟ أو لـيس حمـزة سـيد الشـيداء عـم 

ي؟ أَولـم يـبمْغكم قـول مسـتفيض فـيكم: إّن أبي؟ أو ليس جعفر الشييد الطّيـار ذو الجنـاحين عّمـ
 (رسول اهلل صمى اهلل تعالى عميو وآلو وسمم قال لي وألخـي: "ىـذان سـّيدا شـباِب أىـل الجنـة" ؟

 الشػيداء، وسػػيد شػباب أىػؿ الجّنػػة، وابػف الوصػػي، وابػف )صللى اهلل عليلله وآللله وسلللّن(ابػف بنػت النبػػي 
وليتخػذ منيػا  ؛والدينيػة ،اس مكانتػو االجتماعيػةفػي حجاجػو؛ ليبػيف لمّنػ اإلماـ أوصاؼ أدرجيا 

 يحؿ قتمو، وانتياؾ حرمتو.مف لو ىذا النسب الف حججاً 
 ي اآلتي:الِحَجاجويتضح ذلؾ أكثر بترتيب ىذه الحجج عمى وفؽ السمـ 

 
 

 النتيجة )ف( ال يحّؿ لكـ قتمي وانتياؾ حرمتي
 

 ( أنا سيد شباب أىؿ الجّنة.5)ح           
          

 .( جعفر الشييد الطّيار ذو الجناحيف عّمي4)ح           
                

 ( حمزة سيد الشيداء عـ أبي.3)ح               
 

 ، وصي رسوؿ اهلل، وابف عّمو، وأوؿ المؤمنيف، والمصّدؽ بالرسوؿ.ابف عمي بف أبي طالب أنا ( 2)ح               
 

 . )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(بيكـ ابف بنت ن أنا (1)ح               

     

،  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(في ىذه الخطبة مف الخبر )أنا ابف بنت نبيكـ  فقد عدؿ اإلماـ    
، وصي رسوؿ اهلل، وابف عّمو، وأوؿ المؤمنيف، والمصّدؽ بالرسوؿ، وابف عمي بف أبي طالب 

طّيار ذو الجناحيف عّمي، وأنا سيد شباب أىؿ حمزة سيد الشيداء عـ أبي، و جعفر الشييد ال و
كنتـ رسولكـ إف  ةيا حرمالجّنة، ومف يمتمؾ ىذه المزايا ال يحؿ سفؾ دمو، وانتياؾ حرمتو، ألنّ 

وفضاًل عف ذلؾ فإّف االستفياـ مف أقوى أفعاؿ  والجحود، إلنكارزالة لإل ؛االستفياـمسمميف( إلى 
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ية مف القصر المضمر فيو الذي الِحَجاجوصفو يستمد قوتو الكالـ اإلنجازية المباشرة حجاجيًا؛ ب
زد عمى ذلؾ ، يحصر المتمقي في زاوية حجاجية ضيقة ال سبيؿ لو إال أف يقّر بما يريده المحاجج

ف احتمالية الصدؽ والكذب التي في الخبر، ويزيد مف درجة ا األسموب يبعد الخطاب عإّف ىذ
مريدًا مف ىذا العدوؿ إقرارىـ  ـ قتمي وانتياؾ حرمتي(،نحو النتيجة وىي )ال يحّؿ لك توجيوال

أي وكّؿ سؤاؿ مف ىذه األسئمة جاء ليؤّكد ما قبمو، واعترافيـ بما يقدموف عميو مف فعٍؿ مشيف، 
عنو؛ لعممو وا يخمّ ل يترجاىـلـ   اإلماـ الحسيفني، و عف ىذا وال يسعكـ إال أف تجيبو  نيأجيبو 
  بيذا األسموب االستفيامي التقريري أراد أف يمقي  لكّنوويس وكربالء، بيف النوا أّنيـ سيقتمونوب

؛ وليشّنع بيـ أماـ الّناس عمى مّر ، عّميا تنفع مع بعضيـأماـ اهلل سبحانو وتعالى الحّجةعمييـ 
 ،يوجد فعؿ أشنع مف فعمكـ ىذا وال أقبح منوألجياؿ، وكأّنو أراد أف يقوؿ: الالعصور وتقادـ ا

ؼ التعرّ  مفسيكوف ليا األثر الفاعؿ في تمكيف األجياؿ الالحقة فإّف حججو ىذه ذلؾ  وفضاًل عف
ؼ عمى أّف أولئؾ الّناس ال ديف ليـ، وىـ إذ مف خالليا نستطيع التعرّ  ؛عمى ىمجية أولئؾ الناس

 وأي سالطيف؟ فاسؽ، وابف دعي!! ،يـ رضا سالطينيـأناٌس ال شبيو ليـ عمى وجو البسيطة، ىمّ 
نبياء والشيداء والمصطفوف يدركوف أّف وجودىـ المادي زائؿ، لكف ُحججيـ ونفثات ))واأل

ضمائرىـ ىي التي ستبقى لتسري في النفوس مسرى النار في اليشيـ، وليتردد صداىا في الميج، 
 . (1)فال ييدأ ليا صدى إال ليرجع مف مكاٍف آخر((

حجرًا فأخذوا ال يكممونو، وقاؿ عبد اهلل  اإلماـ الحسيف ي ألقميـ الِحَجاجوبيذا األسموب     
صولة ))إّف العادة جرت إّف المسؤوؿ إذا أطاؿ التفكير في جوابو يكوف ذلؾ عالمة عمى عدـ 

وىكذا حقؽ  !، فكيؼ بمف يالـز الصمت؟(2)مجاراتو لمنسؽ الذي يريد أف يفرضو السائؿ عميو((
 لنتيجة المرجوة. امف الخبر إلى اإلنشاء بيذا العدوؿ  اإلماـ الحسيف 

مف دوف غيره في  إلى تعداد صفات اإلماـ عمي  السبب الذي دفع اإلماـ الحسيف و     
( ابَن وصّيو وابن عّمو، وأّول المؤمنين باهلل والمصّدق لرسولو بما جاء بو من عند رّبو؟قولو: )

 و عنيا الغبارفيحتاج إلى مف يجم إّف بعض الناس قد تبدو لو شبيات في جزئيات مف الشريعة
  ببعض وسائؿ اإلقناع.

                                                           
 .76-75الحسٌن فً الفكر المسٌحً:  1
 .021فً القرآن: الِحَجاج 2
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أَولم يبمْغكم قول مستفيض فيكم: إّن رسول اهلل صمى اهلل تعالى عميو وآلو وسمم قال لي )    
عممو بثبوت  ()))إّف لجوء الخطيب إلى االستفياـ رغـ( وألخي: "ىذان سّيدا شباِب أىل الجنة" ؟

قرار مطموبو ىو شكٌؿ مف أشكاؿ اإللزاـ، إلزاـ بالجوا  ،(1)بما عمؿ عمى تحقيقو، وتثبيتو((ب، وا 
( أداة توكيد تدخؿ عمى الجممة الخبرية؛ لتوكيد الخبر، وتثبيت الحجج، وتقوية العالقة بيف إنّ )

 العناصر. 
؛ سمطة استند إلييا اإلماـ  حّجةىذا الحديث النبوي مّثؿ  (ىذان سّيدا شباِب أىل الجنة)   

  .الوليزيد مف درجة التصديؽ بأقو 
؛ ألّف ))لحذؼ جممة جواب الشرط جممة شرطية ُحذؼ جوابيافإن صّدقتموني بما أقول( )    

وىو  -) ، (2)الكالـ المحذوؼ(( توكيد عمييا ... دورًا حجاجيًا آخر يتمّثؿ في مع ترؾ الدليؿ
و إلى ما ، و))التنبي(3) هديدست، و قولو تقويةفصمت بيف قوليف استعمميا لجممة اعتراضية  ( -الحقّ 

مف وسائؿ  يوف الجمؿ االعتراضيةالِحَجاجعّد و ؛ (4)يريد المتكمـ أف يمفت إليو انتباه السامع((
إّف الجممة في مع الدكتور عبد اهلل صولة في ما ذىب إليو أنا اتفؽ ، و (5)الميمة الِحَجاج

معو تالحمًا مة شكِّ االعتراضية غالبًا ما تكوف جزءًا أساسيًا في الكالـ الذي تدخؿ عميو مُ 
  .(6)واتساقاً 

 )الفاء( ،(ويضّر بو من اختمقو ،فو اهلل ما تعّمدت كذبًا مذ عممُت أّن اهلل يمقت عميو أىمو)   
قسـ جيء بو  )واهلل( رابط حجاجي يدّؿ عمى ترابط الحجج، وتناسقيا مف دوف ميمة أو تراخٍ 

عامؿ حجاجي زاد مف الطاقة  ما() .ما بعده، ولفت أنظار القوـ إلى أىمية ما ُيقاؿ لتوكيد
ثباتو لما بعده، فضاًل عنحو النتيجة توجيوالية في الِحَجاج فو ( لـ يعرّ )كذباً  ف دفع اإلنكار، وا 

حياتو قط، وال عجب فيذه مف صفات أىؿ لمداللة عمى أّنو لـ يكذب في بػ)أؿ( وتركو مطمقًا؛ 

 .تطييراً  الذيف أذىب اهلل عنيـ الرجس وطيرىـ )عليهن السالم( البيت

                                                           
 على الرغم من .بكذا. والصوا : 
 .140: )أطروحة دكتوراه(ة البن قتٌبة دراسة تداولٌةً السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسالِحَجاجالخطاب  1
 042فً القرآن: الِحَجاج 2
 .5/54مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب: ٌنظر:  3
م(: 8111البٌان فً روائع القرآن دراسة لغوٌة أسلوبٌة للنص القرآنً، د. تّمام حّسان، عالم الكتب، القاهرة ) 4

811. 
 .100فً القرآن:  الِحَجاجٌنظر:  5
 .151: المصدر نفسهٌنظر:  6
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( ويضّر بو من اختمقو ،فو اهلل ما تعّمدت كذبًا مذ عممُت أّن اهلل يمقت عميو أىمو)وجممة     
( و)) لمتذييؿ وظيفة داللية أساسية ىي فإن صّدقتموني بما أقولجاءت تذيياًل لجممة )

معو ؛ بوصفو يتضّمف ))معنى الجممة األصمية بوجو مف الوجوه عمى نحٍو يبدو (1)((التوكيد
، والتذييؿ نوٌع مف اإلطناب، و))أىتـ بيرلماف (2)مضموف الجممة األولى قد تكرر مرتيف((

عرض حجاجية، وذلؾ مف خالؿ الدور الياـ الذي يمعبو باإلقناع حيث  () باإلطناب كطريقة
أّف العناصر في مواضع ما تحتاج إلى الترديد والتطويؿ حوؿ داللتيا وأىميتيا، وذلؾ مف  ()يرى

 .  (3)العناصر في ذىف السامعيف لإلقناع أكثر((جؿ الزيادة في حضور ىذه أ
ر والمجرور )عميو( اقّدـ الجفقد  ،تقديـ وتأخيرفيو ( ويضّر بو من اختمقو ،يمقت عميو أىمو)   

؛ لما في وصمتو، وقّدـ الجار والمجرور )بو( عمى اسـ الموصوؿ )َمف( (4)عمى المفعوؿ بو )أىمو(
  .ي مف داللة عمى االختصاص والقصرالِحَجاج في ىذا األسموب

ن كّذبتموني فإّن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخَبركم)    ـَ ( )فيكـ( وا  جار ومجرور ُقّد
َسُموا جابَر بن عبد اهلل األنصارّي، أو أبا سعيد الُخدرّي، أو سيل بن سعد لالختصاص )

أّنيم سمعوا ىذه المقالة من رسول اهلل  الساعدّي، أو زيد بن أرقم، أو أنس بن مالك؛ يخبروكم
 اإلماـ ( فعؿ كالمي إنجازي مباشر يطمب فيو )سموا .صمى اهلل عميو وسمم لي وألخي(

بذكر ىذا ى حجاجو قوّ و عف ىذا الحديث،  )رضي اهلل عنهن(منيـ أف يسألوا أصحاب رسوؿ اهلل 

مة فعؿ مج الرابط بيفو  ،آله وسلّن()صلى اهلل عليه ومف رسوؿ اهلل ه سمعو  ؛ ألّنيـألصحاباىؤالء 
 .الِحَجاجوىي مف أىـ طرائؽ الربط بيف القضايا في  ،عالقة سببية الشرط، وجوابيا

))ألّنو أوقع في ؛ بأسموٍب إنكاري(  تكرار لمنتيجة أَفما في ىذا حاجز لكم عن َسْفك دمي؟)    
لتثبيت ذلؾ في نفوسيـ،  ؛(5)دامغة(( حّجةوذلؾ لما فيو مف  ؛النفس، وأدّؿ عمى اإللزاـ ...

                                                           
 .101:المصدر نفسه 1
 .170:المصدر نفسه 2
 .كذا. والصواب: بوصفه طرٌقة 
  :إذ ٌرى.وذلك لما له من دوٍر مهم باإلقناع كذا. واألصوب 
 .24)رسالة ماجستٌر(  المثل السائر البن األثٌر:في كتاب  الِحَجاج 3

المتعلقات على المفعول به على اختالف السٌاقات المقالٌة فً تقدٌم  الحسٌن  اإلمامكثر فً كالم )) 4

، الحسٌن  اإلمامالخطب، والرسائل، والدعاء، والحكم القصار، وغٌر ذلك مع مراعاة الدالالت التً قصدها 
المأثور من  ((.للعناٌة واالهتمام بالمقدم وكان الغرض من معظم المواضع التً ورد التقدٌم فٌها فً كالمه 

 .75  )رسالة ماجستٌر( :دراسة لغوٌة م اإلمام الحسٌن كال
 .814البالغة فنونها وأفنانها: 5
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أف  حجاجي أقوى الغاية منوبأسموٍب لمنتيجة نفسيا   الحسيف ر اإلماـاوتكر  ،ولتعيو عقوليـ
 الِحَجاجيقدموف عميو، فضاًل عف ترسيخ النتيجة المرجوة مف  اينعموا في النظر أكثر، ويفكروا فيم

؛ ألّف ىذا الِحَجاجإيحائية تزيد مف قوة ي مف طاقات الِحَجاج؛ لما ليذا األسموب في أذىاف متمقيو
، فضاًل عف داللتو عمى يشير إلى مراد المحاجج، ويفيد في ترسيخ الفكرة الِحَجاجالنوع مف 

 .سببًا لتصديقوليكوف تحقيؽ ما قبمو، و 
ّنو بأ ومف األلفاظ التي أدت وظيفة حجاجية عالية في ىذه الخطبة حجاج اإلماـ الحسيف     

أو  ،واإذ ال يمكنيـ أف ينكر  ؛فيذه العبارة أعجزتيـ ،)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(محمد بي الن ابف بنت

ية ليذه العبارة الِحَجاجة و قال، ف)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(ابف بنت النبي  ينفوا أّف اإلماـ الحسيف 
 جّؿ في عاله عمييـ أف يعترفوا بأّف اهلل يوجبر مباشر، يتكمف في ما تقتضيو مف فعٍؿ كالمي غ

فكيؼ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(برسالة جده المصطفى محمد  نعـ عمييـ بنعمة اإلسالـ واليدايةقد أ
قتؿ آؿ بيتو؟! فعمى ىذا يأتي معنى قولو انتياؾ حرمتو و  -إف كانوا مسمميف  –يجّوز ليـ دينيـ 

:((... ّما  راً ون أثَ أفتشكّ  ...ميو وسممكم صمى اهلل عنبيّ  ابن بنت ألستُ ... فانسبوني  ا بعدأم
، منكم وال من غيركم يغير  يابن بنت نباهلل ما بين المشرق والمغرب  فو ؟ابن بنت نبيكم يأنّ 

توكيد بالقسـ؛ لتثبيت الشيء في النفس، وتقوية أمره، ( اهلل فو)((. ةخاصّ  كمنبيّ  ابن بنتِ أنا 
ضافة لفظة ،ما خالجو ِمْف شبياتو  ما عمؽ في نفس المخاطب ِمْف شكوؾوالغرض منو إزالة   وا 

قاربة في تالتي كررىا أربع مرات في مواضع م - )صلى اهلل عليه وآله وسلّن( )ابف بنت( إلى النبي
جداؿ أّنو ال يحّؿ لكـ  تقتضي حقيقة تحمؿ بيف طياتيا أّنو مّما ال نقاش فيو، وال -ىذه الخطبة 

أخرى حقيقة ؛ لمفت انتباىيـ إلى صلى اهلل عليه وآله وسلّن()قتمي؛ ألّف بقتمي انتياكًا لحرمة رسوؿ اهلل 

وىو ، )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(مى قتمو سبط رسوؿ اهلل عّف الذي ُيجمعوف أمرىـ وشركاَءىـ إىي 
مستمدة مف سمطة جّده عمييـ سمطة  حّجةاالمتداد الطبيعي لمرسالة المحمدية؛ بوصفو يمّثؿ 

فمفظة )ابف بنت( في ىذه الخطبة حممت في ذاتيا قوتيا  ،ه وسلّن()صلى اهلل عليه وآلالمصطفى 
؛ لما فييا مف قوة تضفي عمى اإلماـ يةالِحَجاجالداللية؛ لتكوف أساسًا ُيستند إليو في تحقيؽ قوتيا 

 ؛ وذلؾ لتوجيو القوـ وجية حجاجية نحو الكّؼ عّما أسرجوا، وألجموا مف أجمو؛ صفة الميابة
ولفظة  ،(أخبروني)وىو  قيقة االقتضائية سندىا إلى فعٍؿ كالمي مباشرٍ ولكي يقوي ىذه الح



 في كربالء كالمه  ..............................................................................:....لثثاحث الالمب
  

- 811 - 
 

( بصيغيا المختمفة التي ُأضيفت إلى لفظة )ابف بنت( مّثمت في ذلؾ المقاـ أثرًا حجاجيًا النبي)
فعؿ كالـ إنجازي مباشر، أراد بو ( أخبروني) ية المرجوة.الِحَجاجلداللة الوجية فّعااًل في توجيو ا

ـَ مف صمتيـ. بالقـو  إلزاـ حسيف اإلماـ ال  أف يجيبوا عف أسئمتو بعدما َسِئ
تكرار لمعنى  (أتطمبوني بقتيٍل منكم قتمُتو؟ أو ماٍل لكم استيمكتو؟ أو بِقصاص من جراحة؟)    

))الغرض البياني و ،ليياولفت انتباه القوـ إ ،لغرض توكيدىا ؛النتيجة التي دارت حوليا الخطبة
 ،(1)، وانتزاع االعتراؼ منو بما يريده المتكمـ((الحّجةتقريري إلزاـ المخاطب بمف االستفياـ ال

بؿ استعمميا مجازًا؛ لدفعيـ إلى  ،السؤاؿ عمى وجو الحقيقة ( لـ يرد بيا اإلماـ اليمزةو)
))فقد :  ىذا وقاؿ ميثـ قيس في قوؿ اإلماـ الحسيف  ،اإلقرار بالكذب الداؿ عمى النفي

ف السؤاؿ إلى اإلنكار المتضمف نفيًا، أي: إّف )اليمزة( في ىذا المثاؿ تساوي خرجت )اليمزة( م
؛ لذا كاف التعبير باالستفياـ أبمغ معنى )ال(، والذي يتولى اإلجابة الجماعات المحتشدة لقتالو 

في أصؿ وضعو يتطمب جوابًا يحتاج إلى تفكير، ولما لنفي الصريح، ذلؾ أف االستفياـ منو في ا
سؤوؿ يجيب بعد تفكير وروية عف ىذه األسئمة بالنفي، كاف في توجيو السؤاؿ إليو حمٌؿ كاف الم

وبتعبير آخر أّف فيو تحريكًا لفكر  ...لو عمى اإلقرار بيذا النفي، وىو أفضؿ مف النفي ابتداءً 
ميره كي يتأّمؿ ويعيد النظر فيما يريد اإلقداـ عميو؛ لعّمو ُيحكِّـ ض ؛نبييًا لمشاعرهػالمخاطب وت

ىذا األسموب ))يجعؿ المخاَطب في حالة اضطرار إلى الجواب... و ، (2)((ويستّمو مف ُجبِّ مآثمو
مف  فعدوؿ اإلماـ الحسيف  ،(3)فيو يجعؿ المخاطب يجيب في االتجاه الذي يرسمو السؤاؿ((

يـ يقدموف الخبر إلى اإلنشاء في ىذا الموضع مف الخطبة أراد منو أف ينتزع إقرارىـ واعترافيـ بأنّ 
وىو بيذا األسموب  ،ةمثيؿ في تاريخ اإلنسانيقاس، وال يوصؼ، وال شبيو لو، والال يُ عمى فعٍؿ 

ّنيـ ا  و ، الِحَجاجإلجاميـ بحصرىـ في زاوية ضيقة، وفي سكوتيـ، ومالزمتيـ الصمت عالمة عمى 
منعيـ مف اعتقادىـ إذ ال شيء ي ؛ولموا كانوا موقنيف بما قالو، وكانت عقوليـ تعيو لكّنيـ لـ يسمّ 

إذ قاؿ عف المتمقي:  ؛التي أشار إلييا الدكتور طو عبد الرحمف الِحَجاجوىذا مف مميزات  ،السابؽ
 .(4)))ال شيء يمنعو مف اعتقاده السابؽ((

                                                           
 .811البالغة فنونها وأفنانها:  1
 .152)رسالة ماجستٌر(  :دراسة بالغٌة نثر اإلمام الحسٌن  2
 .07 /8:مجاالته(، بحث ضمن كتاب )الحجاج مفهومه والِحَجاجالبالغة العربٌة فً ضوء البالغة الجدٌدة أو  3

الدكتور طه عبد الرحمن، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، ، فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم 4

 .45:م(2444الطبعة الثانٌة )
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 ، والتعجب،بؿ أشربو معاني اإلنكار ،يقتصر ىذا السؤاؿ عمى دفعيـ إلى اإلقرار فحسبولـ     
 ، والتوبيخ،التعجباإلنكار، و اإلقرار، و في  الحّجةمف قوة ىذا القوؿ فاده وفضاًل عّما أ والتوبيخ،

)الجار بتقديـ شبو الجممة  ختصاصوىي داللة اال الحّجةأفاد داللة أخرى زادت مف قوة 
  .(استيمكتوعمى الجممة الفعمية ) (لكم)و، (قتمُتوعمى الجممة الفعمية ) (منكم)والمجرور( 

بن ِربعّي، ويا حّجار بن أبجـر، ويا قيس بن األشعث، ويا يزيد بن فنادى: يا َشَبث )     
الحارث، ألم تكتبوا إلّي أن قد أينعـَْت الثمار، ]و[ اخّضر الَجناب

ّنما (1)وطّمت الجمام   ، وا 
إليو في ذلؾ إلى ما كتبوه  اً عمييـ خاّصة مستند الحّجةإللقاء  ؛تقُدم عمى جنٍد لك مجّند! فأقبل(

؛ لينفض غبار الشّؾ والريبة التي ُعّبئت بيا عقوؿ آنفاً  أقواليـ المذكورةفييا  وردتمف كتب 
خارٌج عمى إماـ زمانو يزيد! وبيذا األسموب المباشر أحرجيـ، وأزعجيـ،  الجيش بأّنو 

وخذالنيـ  خيانتيـوغدرىـ، و  ،ليثبت لمناس كذبيـ ؛(قالوا لو: لم نفعل) وأجبرىـ عمى اإلجابة فػ

 .، مف أجؿ حفنة مف ماٍؿ وىبيا إلييـ ابف دعي)صلى اهلل عليه وآله وسلّن( سوؿالبف بنت الر 
إذ إّف كتبيـ كانت  ؛( تعجب مف كذبيـ مع وجود الدليؿ المادي الممموس عمييـسبحان اهلل!)    

حرؼ جواب يراد بو  )بمى( ليرييما لمّناس. ؛موجودة في الخرجيف المذيف حمميما معو مف مكة
أفاد  ، وىو أقوى أنواع التوكيد ُيستعمؿ لدفع اإلنكار، ويثبت ما بعدهقسـ )واهلل(ـ الخص حّجةنفي 

والتوكيد،  تحقيؽتفيد ال )قد( لمتوكيد الم(للقد فعمتم( )ا) .تعضيد التقريرات السابقةفي ىذا المقاـ 
ّف اإلماـ ، وىذا يعني أ(2)عاً كاف متوقَّ  الفعؿ بعدىاوتقريب الماضي مف الحاؿ، كما تدّؿ عمى أّف 

؛ ليعي الّناس حقيقة أولئؾ القوـ؛ عمييـ الحّجةأراد إلقاء ، فكاف متوقِّعًا إنكارىـ الحسيف 
لتبقى أسماؤىـ مسطرة جنبًا إلى جنٍب في كتب التاريخ تالحقيـ وصمة العار بفعمتيـ المشينة و 

 .تمؾ
أىمية ما اه الجيش إلى دمة خطبتو الغاية منو لفت انتب( تكرار لما ذكره في مقأّييا الّناس)  

 . ب منزلة الغافؿ، فضاًل عف داللتو عمى إنزاؿ المخاطَ سيمقيو عمييـ بعد ىذا التنبيو
 حججو اإلماـ ألقى بعدما ( إذ كرىتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأَمني من األرض)   

وا وألجموا عازميف ع اعترافاتيـ بأّنيـ أسرجز ػتأراد أف يجمي حقيقة ما عزموا عميو بقولو ىذا؛ لين
إنطاؽ قيس بف  وبالفعؿ استطاع اإلماـ الحسيف  ،إرضاء أميرىـ عبيد اهلل بف زيادعمى 

                                                           

 كناٌة عن وفرة الشًء وكثرته. 1
 .511/ 2ٌنظر: مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب:  2
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، ولف ، فإّنيـ لف ُيُروؾ إال ما تحبّ  األشعث ليقوؿ بمساف حاليـ: )أوال تنزؿ عمى حكـ بني عّمؾ
 -آنذاؾ  –لكوفييف ا عمى مّر العصور أفَّ  الناَس  اإلماـ ، لُيعمـ يصؿ إليؾ منيـ مكروه ؟(

 مع المشركيف األوائؿ قرس، وسببًا لخمودىـ بلتبقى وصمة عار تالحقيـ ركزوا بيف السّمة والذّلة؛
)ال يحؿ وقولو ىذا ال يخمو مف تمميٍح إلى النتيجة . (1)الذيف أشار إلييـ عّز وجّؿ في سورة المدثر

 .لكـ قتمي وانتياؾ حرمتي(
ص عّمو يجد فييـ مسممًا ُغرر بو، وبعدما محّ لعمى القوـ  حججو وبعدما ألقى اإلماـ      

ختـ  ،، وماؿ إلى معسكره َمف ماؿ كالحّر بف يزيد الرياحّي وغيرهالقموب، وعرؼ مكنوناتيا
: كؿّ ل اً بقولو الذي بات صوت حجاجو )ال واهلل ال ُأعطييم بيدي إعَطاء الذليل، وال أقّر إقراَر  حرٍّ
، وىو مف النيائية نحو النتيجة توجيوي عامؿ حجاجي يزيد مف درجة النفي، والنف)ال(  .العبيد(

، وىو ، ويساعد المتمقي في تحديد داللة المراد مف الكالـيةالِحَجاجالعوامؿ التي تقّمص اإلمكانات 
ند إلى النفي في ىذا الموضع مف ػاست ، واإلماـ رّد فعؿ عمى إثبات فعمي أو محتمؿ حصولو

اعتماد النفي أسموبًا إّنما يقصد حجاجيًا إلى إثبات الصفات المنفية في الخطاب؛ ))ألّنو ب
التوكيد بالقسـ أقوى أنواع التوكيد، وفضاًل عف ذلؾ زاد عميو اإلماـ و  توكيد، )واهلل( .(2)سواه((
 ( التوكيد بالمصدر)( الذي أفاد إقرار(، والمصدر )أعطىالذي أفاد توكيد الفعؿ ) إعطاء

بؿ قصره عمى إعطاء الذليؿ، كما إّنو  ،لـ ينِؼ اإلعطاء عموماً  (، واإلماـ قرُّ أتوكيد الفعؿ )
ي الِحَجاجقصره عمى إقرار العبيد لغير اهلل، والغاية مف ىذا األسموب بؿ  ،لـ ينِؼ اإلقرار عموماً 
والمتمثمة  النتيجة النيائية مف حجاجو، وىي التي مف أجميا قطع المسافاتتوجيو السامع إلى 

غمؽ الباب نيائيًا بوجو مف ُيناور إلى إرغامو عمى البيعة، جاعاًل بذلؾ كممتو بيا و ذه المقولة، بي
ىي العميا واألخيرة، ونكتة ىذا القوؿ إّف خصومو ميما حاولوا أف يجبروه عمى بيعة يزيد فإّف 

 ما كاف نوعيالكؿِّ محاوالتيـ مي الجممة المبدوءة بالقسـ، والمؤكدة بالمصدر تبقى جوابًا جاىزاً 
أعوذ بربِّي وربِّكم من كلِّ متكّبر ال يؤمن بيوم  ي َوَربُِّكْم َأْن َتْرُجُمونِ ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّ )عباد اهلل 
ِإنِّي فقولو: ) اقتباس كثر مففيو عمى أ حظ عمى ىذا الكالـ اعتماد اإلماـ مّما ُيمالحساب( 

، وىذه اآلية ذكرىا اهلل سبحانو وتعالى (3)دخافاقتبسو مف سورة ال (ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم َأْن َتْرُجُمونِ 

                                                           

 .27-24ٌنظر: سورة المدثر:  1
 .21: لِحَجاجادراسات فً  2
 .20:دخانٌنظر: سورة ال 3
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بما كانوا يتوعدونُو بو مف الرجـ  أّنو ))غير مباؿٍ  وهً تدّل على عمى لساف النبي موسى 
اقتبسو مف  ((أعوذ بربِّي وربِّكم من كلِّ متكّبر ال يؤمن بيوم الحساب )):وقولو  .(1)والقتؿ((

َبِيَـْومََِوقََ قولو تعالى: َيـُْؤِمُن َاَل َُمَتَكبٍِّر َُكلِّ َِمْن ََورَبُِّكْم َِبَربِّي َُعْذُت َِإنِّي َُموَسى  ،(2) اْلِحَسابََِاَل
متجبٍر عف  ،ي وربكـ الذي خمقني، وخمقكـ مف كؿِّ متكّبٍر عمى اهللومعناه ))إّني اعتصمت بربِّ 

لـ تقتصر عمى يا تمميح إلى أنّ  سوفي ىذا االقتبا ،(3)االنقياد لو ال ُيصّدؽ بالثواب والعقاب((
 .جّؿ في عاله بؿ تشمؿ كؿَّ متكّبر عمى اهلل ،فرعوف وحده

 ومف أىـ المميزات التي انمازت بيا ىذه الخطبة:    
فإن صّدقتموني بما : )قولو  فيباعتماد التوكيد بأكثر مف أسموب حجاجي  الِحَجاجقوة  .8

مذ عممُت أّن اهلل يمقت عميو أىمو، ويضّر بو من  فو اهلل ما تعّمدت كذباً   -وىو الحقّ  -أقول 
 وذلؾ بػ: اختمقو(

 .حذؼ جممة جواب الشرط 

 ( اهلل فوالتوكيد بالقسـ.) 

 يد بالتذييؿ.التوك 

 (المؤكدة.إنّ التوكيد بػ ) 

 ؛إطالؽ لفظة )كذبًا( وعدـ تقييدىا متأتية مففي ىذا القوؿ قوة حجاجية  زد عمى ذلؾ فإفّ    
( يمقت عميو أىمو، ويضّر بو من اختمقوطمقًا، ثـّ قصره عمى الكاذبيف )لنفي الكذب عنو م

بأسموٍب ال يخمو مف التمميح إلى أّف الكاذبيف ىـ أنتـ أييا القوـ المستكفيف بي، والعازميف 
 عمى قتمي.

عف النظـ النحوي في تغميب تقديـ الجار  اوالعدوؿ فيي ،في الخطبة حروؼ الجركثرة  .2
قتمي وانتياُك  لكمىل يحّل الفاعؿ في قولو: )لو حّؽ الرتبة في التقديـ كوالمجرور عمى َمف 

ن لم تقبموا والمفعوؿ بو في قولو: )، (حرمتي (، من اختمقو بويضّر (، وقولو: )العذرمّني وا 
من إن سألتموه عن  فيكمفإّن واسـ )إّف( في قولو: )(، أسعد بذلككنتم في قولو: ) (كاف)خبر و 

 لكمقتمُتو؟ أو ماٍل  منكمأتطمبوني بقتيٍل مى الجممة الفعمية في قولو: )(، وعذلك أخَبركم

                                                           
 .5/041الكشاف: 1
 .27سورة غافر: 2
 .1/72: التبياف في تفسير القرآف 3
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وقد يرد في الجممة الواحدة أكثر مف جار ومجرور يكوف التقديـ فييا لمجار  ،(استيمكتو؟
حتى (، وقولو: )عميّ  لكمحتى أعَظكم بما لحّق ب كما في قولو: )والمجرور المتعمؽ بالمخاطَ 

حاجز  أَفما في ىذا(، وقولو: )عمّي سبيل لكمولم يكن (، وقولو: )عميكم من مقَدمي إليكمأعتذَر 
. (إلى مأَمني من األرض عنكمإذ كرىتموني فدعوني أنصرف (، وقولو: )عن َسْفك دمي؟ لكم

يراد المعنى فيو  وحروؼ الجر ))أدوات لغوية بسيطة تسيـ في الربط بيف قضايا الخطاب، وا 
 .(1)((()والتأكيد عميو

عمى وقائع حقيقية؛ لتكوف أكثر تأثيرًا في العقوؿ، ولتشّكؿ نقطة انطالؽ ممكنة   اعتمد .1
كتب أىؿ الكوفة التي حمميا معو، وقوؿ الرسوؿ منيا  لمحجاج؛ لشّدة حضورىا في ذىف المتمقي.

 )عليهما السالم(.فيو وفي أخيو الحسف  )صلى اهلل عليه وآله وسلّن(

 معاينة ال يشؾ القـو في ثبوتيتيا. وأحداث ،عمى حقائؽ فعمية اعتمد  .0

، فضاًل عف لُيضفي عمى الخطاب ظالاًل مف القداسة ؛( أربع مراتواهللاستعمؿ القسـ ) .5
 .تضمينو باآليات القرآنية

ي الفاعؿ في نقؿ المتمقي مف صورة الِحَجاج( الدور ، أو، ؼ، ثـّ )وية الِحَجاجبط كاف لمروا .4
 .حجاجية إلى أخرى

)ال يحؿ لكـ قتمي وانتياؾ حرمتي( صاغيا بأسموٍب استفيامي إنكاري  اجالِحجَ النتيجة مف  .7
أفما في ىذا حاجٌز لكم ثـ كررىا بأسموٍب حجاجي آخر ) ،ىل يحل لكم قتمي وانتياك حرمتي؟()

أتطمبوني بقتيٍل منكم قتمُتو؟ أو ماٍل لكم استيمكتو؟ أو ثـ كرر معناىا بقولو: ) ،(عمى سفك دمي
إذ كرىتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأَمني : )بالتمميح إلييا بقولو، و (؟بِقصاص من جراحة

ََأْنَإ، وختـ خطبتو بالتمميح إلييا مستشيدًا بقولو تعالى: (من األرض َِبَربِّيََورَبُِّكْم نِّيَُعْذُت ِِ
تـَْرُجُموِني

َاَلََوقَاَلَُموَسىَِإنِّيَُعْذُتَِبَربِّيََورَبِّ وبالتمميح إلى قولو تعالى:، (2) َُمَتَكبٍِّر َُكلِّ َِمْن ُكْم
اْلِحَسابََِيـُْؤِمُنَبِيَـْومَِ

؛ (يؤمن بيوم الحسابربِّي وربِّكم من كلِّ متكّبر الأعوذ ب) : إذ قاؿ ؛(3)
))مف التكرار ما ىو أخفى وأشّد أثرًا في المتمقي، إّنو التكرار الذي يحمؿ إضافة دقيقة وذلؾ ألّف 

                                                           

 .كذا. والصواب: وتأكٌده 
 .15)رسالة ماجستٌر(  :فً كتاب المثل السائر البن األثٌر الِحَجاج 1
 .24:سورة الدخان 2
 .27سورة غافر: 3
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لو ولكف يضيؼ إليو ما يجعمو بعيدًا كؿ البعد عف التماثؿ التاـ. لما كرر فيستعيد المتكمـ ما قا
ي؛ ألّنو يؤكد بالفعؿ تقّدمًا في الِحَجاجوضروري في الخطاب  ()ىذا النوع مف التكرار ىاـ

فالمتكّمـ حيف يستعيد ما قالو ويضيؼ إليو إّنما ينطمؽ مف أمر ويبني عميو فما كاف  ،الخطاب
أّف التكرار  ويرى ىشاـ فّروـ ،(1)أخرى(( حّجةيصبح مقدمة ل حّجةف وما كا حّجةمقّدمة  يصبح 

))مف المنبيات األسموبية الكفيمة بإيقاظ وعي المتمقي واستنفاره لدرجة يضحى فييا المتمقي واقعًا 
تحت سمطة التأثير الناتج عف المنبيات التي تولدىا الظاىرة المغوية التي تتحّوؿ إلى شحف 

 .(2)فيًا((لممتمقي شحنًا عاط

بؿ مازج بيف األسموب الخبري  ،في حجاجو عمى وتيرة واحدة لـ يسْر اإلماـ الحسيف  .1
 و، وغّمب األسموب اإلنشائي عمى األسموب الخبري؛ ألنّ ؛ لمالئمتو مع المقاـواألسموب اإلنشائي

 ركيبالمجاؿ لمتعبير؛ ليزيد بذلؾ مف درجة التأثير واإلقناع؛ ألّف الت فسح أماـ اإلماـ ي
؛ ألّف إثارة المشاعر ركيزة كثيرًا ()اإلنشائي يثير المشاعر ويشحف مف ثمة بطاقة حجاجية ىامة))

ية لمتركيب اإلنشائي فيما يؤديو ضمنًا، الِحَجاجي، وتكمف الطاقة الِحَجاجما يقوـ عمييا الخطاب 
 . (3)إذ يسيـ المقتضى الناشئ عف التركيب اإلنشائي في النيوض بوظائؼ حجاجية((

 

                                                           

 .كذا. والصواب: مهم 
 .872:فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه جالِحَجا 1
 .847)رسالة ماجستٌر(  فً الخطاب النبوي دراسة فً وسائل اإلقناع: الِحَجاجتجلٌات  2

 ةكذا. والصواب: ميم. 
 .142)أطروحة دكتوراه( ً السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة البن قتٌبة دراسة تداولٌة:الِحَجاجالخطاب  3
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 ىا ىنا تحط ركابي فمم يبَق أمامي إال أن أجمع شذرات أطروحتي فيما يأتي:     
  أـ النتائج التنظيرية:

عن )المحاّجة، واالحتجاج، والسفسطة، والخطابة، والجدل، والبرىان، يختمف  الِحَجاج .2
الكالمي، والمناظرة، والمناقشة(، فيو مفيوٌم قائٌم بذاتو ييدف إلى تنوير العقول والمذىب 

من العمميات المسانية الخطابية من أىم وظائف المغة، و  وتوجيييا الوجية الصحيحة، وُيعدّ 
والكتابية التي يسعى فييا المحاجج إلى التأثير بالمتمقي بتقديم مجموعة من الحجج لموصول 

قناعو، أو الزيادة في اقتناعو، والحجاج ال يقتصر عمى  ؛النتيجةإلى  بغية التأثير فيو، وا 
عن طريق استثارة معًا التأثير العقمي فحسب، بل يسعى إلى التأثير العقمي والعاطفي 

 ير واضحة، و، والحقيقة فيو غالعموم الدينية والدنيوية ل كل  المشاعر، ومجالو واسع يشم
يستند إلى التداول اإلنساني، وينتمي إلى الخطاب الطبيعي، ويتألف ـ في األصل ـ من 

 ،قوة مقبوليتوتزداد لإلى مجموعة من الحجج؛ فيو ويحتاج المحاجج ، (حّجة، ورابط، ونتيجة)
في  بنظر االعتبار ونفسية المخاطب المقام المحاجج ويأخذ، عند المخاطب ودرجة احتماليتو

 .قابمة لمنقض والتفنيد بحجج أقوى منيانتائجو فتكون مضمرة وصريحة، و  أّما ،حجاجو
، يالِحَجاجالجانب  أكثر منز عمى الجانب الجمالي الغربي بعد أرسطو ركّ  البالغيالدرس  .2

بعض الباحثين  عر والتنوّ عت متطمباتو أيقظ ىذا التغيّ ، وتنوّ بعدما تغيرت حاجات اإلنسانو 
الصحوة ضت ىذه ة األرسطية، وتمخّ إلى إعادة النظر في الخطاب يمودفع ،في العالم األوربي

أحدىما  م(2847)دار كتابين حجاجيين في عام واحٍد وىو عمى وجو التحديد عام عن إص
النظريات الكتب، و ا م، ثّم توالت بعدىنلتولميفمسفي  واآلخر ،تيتيكاه بيرلمان وتمميذتولبالغي 
 .في المغة وغيرىا يةالِحَجاج

الجانب  من دون أن ييمالفي الحجاج عمى الجانب اإلقناعي بيرلمان وتمميذتو تيتيكاه ركز  .3
قناعو إل ؛لغوية تسعى إلى التأثير في المتمقي المحسنات البالغية روافدَ  األسموبي، فقد جعال

ليحممو ذلك اإلقناع إلى التييؤ لعمل فعٍل إنجازي في المستقبل بعيدًا عن و عميو؛  عرضبما يُ 
، فضاًل عن ، المتمقي(النّص  بمظاىر التواصل )الخطيب، ، كما اىتماباطية والالمعقوليةاالعت

النظرية في  تمقيمالفجعال العالقة بين المتمقي والمحاجج عالقة أفقية تبادلية، المقام، و 
بل صار  ،، ولم يعد أدنى درجة من الخطيبلم يقتصر دوره عمى التمقي فحسب البيرلمانية
قل من ـينتويرد، وُيناقش، ويفّند، ويدعم؛ وقد يفكر فيو،  ثمّ  ،يتمقى ما يتمقاه منو وموازيًا ل
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حاضرًا، بل يمكن أن  ، وال ُيفترض أن يكون المتمقي جميوراً حجاجمقي إلى موقع الموقع الت
، أو جميورًا كونيًا، أو يكون قارئًا متأماًل، أو تكون نفس المحاجج، ودور الحجاج يكون فرداً 

 . أيضاً  بةايمكن أن يكون كتبل  ،حسبفه النظرية لم يقتصر عمى اإللقاء في ىذ

 ،اً داللي عمالً ي الِحَجاجالعمل  )الحجاج في المغة(في نظريتيما ديكرو وانسكومبر  عّدا .3
ر في متجذّ  الِحَجاجذىبا إلى أّن ، و يجعل المغة تحمل في ذاتيا بعدًا حجاجياً  اً كالمي ،اً تداولي

فصل أّن ال يعتقدانجة بالداللة، و بالتداولية المدمّ  ااىتميما، كما الفصل بينال يمكن المغة، و 
، تربط ، ونتائجَ حججٍ  الخطاب يتألف منذىبا إلى أّن ، و غير ممكنبين الداللة والتداولية 

ح بيا وعوامل حجاجية، وىذه الروابط والعوامل ىي عبارة عن أدوات لسانية ُيصر  بينيا روابط 
يترك حججو اعتباطية وكيفما اتفق، بل يرتبيا عمى  وذىبا إلى أّن الخطيب ال، في النص  

، ة(الِحَجاجي لمالسالـ)اصطمح عميو ديكرو ب ، وىو ماوفق ترتيب معين بحسب القوة والضعف
 .يالِحَجاجالمعنى اإلخباري ثانوي وتابع لممكون أّن وخمصا إلى االعتقاد ب

معينة يفرضيا حجاجية وجية  اجويوّجو حجبحسب نظرية الحجاج في المغة ـ  –المحاجج  .4
يعتقد و  ،نحو ذلك وأ ،، أو إزعاجومافعٍل عمى المتمقي من أجل إقناعو، أو دفعو لمقيام ب

المدعمة بالروابط والعوامل  الحّجةية تكمن في قوة الِحَجاجالقوة أصحاب ىذه النظرية أّن 
   .يةالِحَجاج

 

 ب ـ النتائج التطبيقية: 
لم يستطع أن يصمد حمل بين طياتو قوة حجاجية إنجازية عالية  كالم اإلمام الحسين  .2

انمازت ، وقد وغير المباشر مت بقوة فعل الكالم المباشرتمثّ  وأفرادًا( ،)جميوراً أماميا المتمقي 
 -الّناس إلى زماننا ىذا -لمتمقي غير المباشر ، وابترك آثارىا عمى المتمقي المباشرىذه القوة 

 إلى التسميم ليا، وعدم القدرة عمى مجاراتيا، أورّدىا.

بوصفو  إال ما ورد منيا في القرآن الكريمية الِحَجاجالروابط من  اإلمام لم يستعمل  .1
)مع  :األخرىالمغوية الروابط ا أمّ  ،، وىي: )حّتى، بل، لكّن، ألّن(لغتوالمنيل الذي نيل منو 

 ما امّ أ ،في القرآن الكريم ورودىام عدل؛ ومم ترد في كالمفذلك، والسيما، إذن، ليذا، وبالتالي( 
 يتعمق بدوال تمك الروابط فقد جاء عمى وفق ما يأتي:



 ..........................................................................................................................................:الخاتمة

 

- 102 - 
 

 الحّجةحجاجي واحد، و  توجيوبين الحجج المتساندة التي ليا  لمجمعالرابط )حّتى(  ستعملا 
ستعمل او، كما تسبقالتي  الحّجةمن نتيجة أقوى في خدمة الكانت ذا الرابط ى بعد تأتالتي 

 و.التي قبم الحّجةتأكيد  ؛ لما فيو من قدرة عمىىذا الرابط إلدراج الحجج القوية

 بعده  جاءت التي الحّجةحجاجي واحد، و  توجيوليما بين حجتين لمجمع  الرابط )بل( استعمل
عالقة حجاجية مركبة كما استند إليو في إقامة  ،ةفي خدمة النتيج االتي قبمي الحّجةأقوى من 

ونتيجة مضمرة، وعالقة حجاجية أخرى  حّجةمن عالقتين حجاجيتين فرعيتين: عالقة بين 
بعد  تقعنتيجة مضمرة أخرى، وىذه النتيجة و  تْ خدملسابقة تسير باالتجاه المعاكس لمنتيجة ا

استعمل ىذا  إّن اإلمام  :ة أخرىبعبار  .النتيجة األقوى لمقول برمتو وكانتالرابط )بل(، 
 الحّجةمنيما تساند نتيجة ىي نقيض النتيجة التي تساندىا  حّجةكّل  بين حجتينالرابط لمربط 

 .، كما استعممو في تساند الحجج لخدمة النتيجةألخرىا

  استعمل يجاباً الفي رابط )لكن( ال حكم ما بعده  جاءو  ،جمع بين حجتين متغايرتين نفيًا وا 
 التي قبمو في خدمة النتيجة. الحّجةالتي بعده أقوى من  الحّجة كانتمخالفًا لحكم ما قبمو، و 

  استعمل  بعده  الحّجة جاءت، و الحّجةبين النتيجة و  ربط فيوالرابط )ألّن( لتبرير الفعل، و
 .الواردة قبمو لتعميل النتيجة

كمما ف ،متمقيأحوال المع الئمًا تية جاء مالِحَجاجألدوات التوكيد   الحسين اإلماماستعمال  .2
، ومن أبرز الِحَجاجفي  ستعمل أسموبًا أقوىي كانت درجة اإلنكار عالية كان اإلمام 

تفخيم، وتأكيد أىمية و من تيويل، و عمى أسموب التكرار المفظي لما في هدااعتم  توكيداتو
وتوجيو الخطاب الوجية الِحَجاجية التي القول، فضاًل عن أىميتو في التدليل عمى المعنى، 

تكرار المضمون، وىذا النوع من بل عمد إلى  ،لم يقتصر في تكراره عمى المفظو ، يريدىا
خ وترسي ،الحّجةإيحائية تزيد من قوة  لما فيو من طاقات ؛الِحَجاجالتكرار من أقوى أنواع 

 الفكرة.

لما فيو ؛ أسموب االستفيام التقريري باعتمادل في خطاباتو نحو األقوى حجاجيًا يعد  كان .3
جبار المخاطب عمى الجواب بعد أن  من الداللة عمى النفي، والتعجب، واإلنكار، والتوبيخ، وا 

ة ال يقوى المتمقي عمى إلى مراميو بحجج دامغمن ذلك ليصل يحصره في زاوية ضيقة؛ 
إلى االستفيام؛ لما فيو من  عدل من النفيكما  ،ولينتزع إقرار المتمقي فيو انتزاعاً  ؛مجاراتيا
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ن لم يفعل ففي ذلك داللة  قوة حجاجية تزيد من قوة النفي، وتجبر المتمقي عمى رّد الفعل، وا 
في حجاجو؛ ألجل لفت انتباه  االلتفاتمن أسموب  أفاد ، كما الحّجةعمى إلجامو ب

القموب، وثني األعناق قدرة عمى استمالة اب، فضاًل عّما ليذا األسموب من المتمقي إلى الخط
 .م ليايوالتسم، حّجةلإلذعان لم

 المعاني المجردة والمعاني المحسوسة؛يجسر بين بوصفو  ؛في حجاجو لتشبيها  وّظف .4
يعمد  ه نجدفيجعل العقل يقبل العالقات القائمة بين األشياء؛ و  لُيقّرب المسافات بينيا،

ر بيا عِ شْ إلى ذىن المتمقي فيصورىا بصورة بيانية تشبييية؛ ليُ  الحّجةإليصال  لى الشبيوإ
في حجاجو قوة حجاجية أقوى من  متمثيلل اّتضح أنّ ، كما ىو ر بيا عُ شْ المتمقي كما يَ 

 العالقتين المتماثمتين يستدعي من المتمقي التفتيش عن وجو الشبو الرابط بين إذالتشبيو؛ 
المراد التعبير عنيا حاضرة  الحّجة  اإلماموىكذا يجعل فيتوّصل إليو بنفسو،  وتفّكرٍ  لٍ مبتأ

 جعلتمن قوة حجاجية عالية  فييافي حجاجو لما  االستعارةأفاد من ، كذلك في ذىن المتمقي
 اإلمام  مرادُيخضع المفظ المستعار إلى عممية عقمية يتوصل بوساطتيا إلى  متمقيال

أبمغ، وآكد،  بوصفيا ؛الكنايةإلى  كما استند، أكثر حّجةيجعل تقبمو لم بنفسو، وىذا الفعل
وتدّبٍر يكون أقوى  ،وأقوى حجاجًا من التصريح؛ ألّن المعنى الذي يفيمو المتمقي بعد تفّكرٍ 

 لما فيو من قوةٍ  ؛نصيٌب في حجاجو متعريضلكان ، و تأثيرًا، وأكثر إقناعًا من المعنى الصريح
 ،التذييلعمى  اعتمد ذلك فقد فضاًل عن و ، وسياق القول ،مستمدة من المقام حجاجيةٍ 

؛ لتوضيح بعض الحجج، -وىما من أساليب اإلطناب البالغية  – اإليضاح بعد اإلبهامو
ىا، وأفاد ي يريدتم الاحكفي إصدار األاسم المفعول و ،اسم الفاعلمن أفاد وتوكيدىا، كما 

داللة عمى القصر، واالختصاص، في نظم الكالم، لما فيو من  التقديم والتأخيرسموب من أ
 اعتمد عمىو  فييا، النفيدة نفسيا التي شاطره ئفاوىي ال ،وتقميص اإلمكانات الِحَجاجية

، وال يمكن بـ)يا( لمقريب؛ لما فيو من الداللة عمى إنزال القريب منزلة الغافل النداءأسموب 
أن ينقل  اإلمام فبواسطتو استطاع بـ)الواو(  عطفالإنكار الوظيفة الكبرى التي أداىا 

المتمقي من صورة حجاجية إلى أخرى، فضاًل عّما فيو من داللة عمى االشتراك في الحكم، 
لمعطف بشكل عام، والعطف كان كما  ،المتمقي ليضمن التأثير في ؛وبو وّضح مقاصده

ال يمكن ، و وترتيبيا بين الحججَجاجي الفاعل في الربط األثر الحِ  بالواو عمى وجو الخصوص
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جعل الرابط بينيا فقد في الربط بين العالقات،  الجمل الشرطيةمن  تجاىل مدى إفادتو 
 في حجاجو عالقة سببية؛ ليضفي عمى حجاجو جوانب عقمية شبو منطقية، وكان يستند 

ة، والزيادة فكر في تعظيم ال حّجةلما فيو من  والعبارات؛ األلفاظ بين بعض التقابل الداللي لىإ
قناعو بحجاجو.  من قوة التأثير في المتمقي؛ الستمالتو وا 

ية التي الِحَجاجالمخاَطب وجية حجاجية واحدة في الخطاب، وسّد كّل الثغرات   وجو .5
باالعتماد عمى بعض المرجعيات، والتقنيات الحجاجية التي مّثمت  باختيار حججو ولتسمح 

 وىي: ،الركائز التي اّتكأ عمييا في خطاباتو 

  أفاد صلى اهلل عليه وآله وسلّن(؛من القرآن الكريم؛ وكالم جده المصطفى  من االقتباس( 
ولتكون  ؛باالتباع واإلمامةكون القاعدة التي يستند إلييا في حجاجو؛ إلقناع القوم بأحقيتو لي

تمك االقتباسات شاىد صدٍق عمى األحداث، فضاًل عّما فييا من الوقار، والبياء، والبيان، 
  واإليجاز في المفظ، والعمق في الداللة.

  في  األنموذج األمثل لمن اس )عليهن السالم( وآل بيتو ،)صلى اهلل عليه وآله وسلّن(جعل النبي محمد
 .أغمب خطاباتو

  اعتمد  ي القائمة عمى ثنائية الظاىر والحقيقة في كشف زيف الِحَجاجلفصل اتقنية عمى
 .م، وتسميط الضوء عمى مغالطاتيخصوموحجج 

  اعتمد  ا رصد الوقائع، وَرَبَط بينيا، كمفي رصد في حجاجو عمى التقنية التتابعية
 وتتبعيا.  المتناقضات في حجاج معاوية

  وأحداث معاينة ال يشك  ،لى وقائع حقيقية، وحقائق فعميةإ االستنادغمب عمى خطاباتو
 في ثبوتيتيا. متمقيال

وىذا األسموب  ر، وحسن التخمص من فكرة إلى أخرى،التناغم في األفكاب انماز كالمو  .6
محكم النسج،  كالم اإلمام الحسين الِحَجاجي يؤّكد بما ال يقبل الشك أّن كل  ما في 

النظم في والتراكيب، وطريقة ، وىو انتقاٌء واٍع لأللفاظ نحو النتيجة توجيوومنتقى بدّقة في ال
الطابع الممّيز كانت الجزالة و ، معنى وأسموبًا فال وجود لالعتباطية والمصادفة في كالمو 

كالعقد المنظوم في  أختياإذ نجده ينّظم الكممة مع  ىا؛كان دقيقًا في اختيار  ، فقدولفاظأل
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أمام بذلك فاتحًا  في جل  حجاجو يميل نحو اإليجاز ، وكان بأختيااقتران كّل لؤلؤة منو 
 ر.يأذىان متمقيو أبواب التخييل والتصو 

 أفعاله وأقواله توالكتابة بل كان عمى الخطابةفي حجاجو  لم يقتصر اإلمام الحسين  .7
شعمًة وّىاجة من الِحَجاج أضاءت لألجيال الدروب النيرة، والعقائد الصالحة؛ لتميز بيا 

 .األجيال الخبيث من الطيب

 
 
 

 -وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين -
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  شعره  :بعدما دفع مااًل ألعرابي سألو 
ني إليؾ معتذرٌ   ي عميؾ ذو شفقةواعمـ بأنّ              خذىا وا 

 كانت سمانا عميؾ مندفقة      لو كاف في سيرنا عصا  تمداداً 
 (1)ا قميمة النفقةمنّ  والكؼّ            وف ذو نكدٍ ػريب المن لكف  

 ومن أشعاره  : 
 اذب والصادؽ ػتغف عف الك         أغف عف المخموؽ بالخالؽ     
 س غير اهلل مف رازؽػفمي           واسترزؽ الرحمف مف فضمو    

 ف بالواثؽػفميس بالرحم                الناس يغنونو  مف ظف أف       
 (2)زلت بو النعالف مف خالؽ           الماؿ مف كسبو ف أف  ػأو ظ     

 ومن أشعاره : 
 و وفي الشتغاؿزيد في ىمّ           كمما زيد صاحب الماؿ مالً                 

 وباؿ فافٍ  ؿ  ػػويا دار ك         صة العيش قد عرفناؾ يا منغّ   
 (3)بالعياؿ اف مثقالً ػػػإذا ك     ليس يصفو الزاىد طمب الزىد    

 ومن أشعاره : 
 فدار ثواب اهلل أغمى وأنبؿُ                   نفيسة  لئف كانت الدنيا تعدّ 

ف كانت األبداف لمموت أنشئت  فقتؿ سبيؿ اهلل بالسيؼ أفضؿُ            وا 
ف كانت األرزاؽ شيئاً   فقمة سعي المرء في الكسب أجمؿُ         مقدراً  وا 
ف كانت األمواؿ لمترؾ   (4)فما باؿ متروؾ بو المرء يبخؿُ         عت جمّ وا 

  شعره :في زوجو الرباب وابنتو سكينة 
  َتُحؿُّ بيا ُسَكْيَنُة َوالر بابُ   َلْعْمُرَؾ إن ني أُلِحب َداراً 

 (5) وليس لالئـٍ ِعْنِدي ِعتَابُ   ُأِحبيما وَأْبُذؿ كؿ َمالػي

                                                           
 .421/  41تاريخ مدينة دمشق:  1
 .41/421المصدر نفسه:  2

 .41/421المصدر نفسه:  3

-470الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة: ؛ و44/191والنهاية: البداية؛ وينظر:832/ 8المصدر نفسه:  4

474. 

 .4/404زهر اآلداب وثمر األلباب: 5
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  صلى اهلل عليه وآله وسلّم())ُروي أّن عمر بن الخطاب كان يخطب النَّاس عمى منبر رسول اهلل( ،
مف ناحية المسجد  - الُحَسْيففقاؿ لو  فذكر في خطبتو أّنو أولى بالمؤمنين من أنفسيم،

-: 
 عف منبر أبي رسوؿ اهلل ل منبر أبيؾ! أييا الكذابانزؿ 
لعمري يا ُحَسين ال منبر أبي، من عّممك ىذا أبوك عمّي بن فقال لو عمر: فمنبر أبيك      

: إف أطع أبي فيما أمرني فمعمري إّنو لياٍد وأنا ميتٍد بو،  الُحَسْيففقاؿ لو  أبي طالب؟
ولو في رقاب الن اس البيعة عمى عيد رسوؿ اهلل، نزؿ بيا جبرائيؿ مف عند اهلل تعالى ل 

ا الن اس بقموبيـ وأنكروىا بألسنتيـ وويٌؿ لممنكريف حقنا ينكرىا إل جاحد بالكتاب، قد عرفي

مف إدامة الغضب  )صلى اهلل عليه وآله وسلّم(أىؿ البيت، ماذا يمقاىـ بو ُمَحم د رسوؿ اهلل 
 وشّدة العذاب!!

فقال عمر: يا ُحَسين من أنكر حّق أبيك فعميو لعنة اهلل، أمَّرنا النَّاس فتأمرنا ولو أمروا أباك 
 ا.ألطعن

: يا ابف الخطاب فأّي الن اس أمرؾ عمى نفسو قبؿ أف تؤم ر أبا بكر عمى الُحَسْيففقاؿ لو   
مف نبي ول رضا مف آؿ ُمَحم د، فرضاكـ كاف لُمَحم د  حّجةنفسؾ ليؤمرؾ عمى الن اس بال 

ف مقاًل رضى أو رضا أىمو كاف لو سخطًا؟! أما واهلل لو أف  لمسا )صلى اهلل عليه وآله وسلّم(
يطوؿ تصديقو، وفعاًل يعينو المؤمنوف، لما تخطيت رقاب آؿ ُمَحم د، ترقى منبرىـ، وصرت 
الحاكـ عمييـ بكتاب نزؿ فييـ ل تعرؼ معجمو، ول تدري تأويمو األسماع، المخطئ 

 والمصيب عندؾ سواء، فجزاؾ اهلل جزاؾ، وسألؾ عم ا أحدثت سؤاًل حفيًا.
 ، فمشى معو أناٌس من أصحابو حتى أتى باب أمير المؤمنين قال: فنزل عمر مغضباً   

، يجيرنا الُحَسْينفاستأذن عميو فأذن لو، فدخل فقال: يا أبا الحسن ما لقيت اليوم من أبنك 
 . (1)هللا وُيحرض علّي الطغام وأهل المدينة ...(( بصوٍت في مسجد رسول

 ردَّه   عن ابن عباس أنو بينما ىو يحدث الناس إذ قام روَي )) :األزرق الخارجيابن عمى
صف لي إليك ؟ يا ابن عباس تفتي الناس في النممة والقممة : إليو نافع بن األزرق فقال لو 

 إليّ  :فقاؿ ناحيةً  بن عمي جالساً  الُحَسْينوكان ، لقولو فأطرق ابن عباس إعظاماً ، الذي تعبد 
                                                           

 .874/ 8االحتجاج: 1
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ن أىل بيت يا ابن األزرق إنو م :قال ابن عباس .سألألست إياك : قال. يا ابف األزرؽ
يا نافع إف مف وضع دينو : الُحَسْينفقال لو  الُحَسْينفأقبل نافع نحو . النبوة وىم ورثة العمم

بالعوجاج  ظاعناً ، إذا كبا عف المنياج عمى القياس لـ يزؿ الدىر في اللتباس سائالً 
 ،األزرؽ أصؼ إليي بما وصؼ بو نفسويا ابف  ،غير الجميؿ عف السبيؿ قائالً  ضالً 
، قريب غير ممتصؽ .قاس بالناسول يُ ، درؾ بالحواسل يُ : ؼ بو نفسوفو بما عرّ وأعرّ 

معروؼ باآليات موصوؼ بالعالمات ل إلو إل ىو ، ضد ول يبعّ يوحّ  ،وبعيد غير منتقص
 .الكبير المتعاؿ

بمغني أنؾ تشيد  :الُحَسْينقال لو  !يا حسين ما أحسن كالمك :وقال ،فبكى ابن األزرق  
أما واهلل يا حسين لئن كان ذلك لقد  :قال ابن األزرق ؟ عمى أبي وعمى أخي بالكفر وعمي  
إني سائمؾ عف مسألة، قاؿ سؿ،  :الُحَسْينفقال لو  ،كنتم منار اإلسالم ونجوم األحكام

ْيِن يَِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنةِ َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغاَلمَ ىذه اآلية :  فسألو عف
يا ابف األزرؽ . (1)

فأبوىما خير أـ رسوؿ اهلل  الُحَسْيفمف حفظ في الغالميف؟ قاؿ ابف األزرؽ: أُبوىما؟ قاؿ 
 .(2)(()صمى اهلل عميو وسمـ(؟ قاؿ ابف األزرؽ: قد أنبأ اهلل تعالى أنكـ قـو خصموف

 قوا ىؤلء المارقة الذيف يشبيوف اهلل بأنفسيـ، اس اتّ يا النّ أيّ التوحيد: ))في  خطبتو
وىو السميع ، يءىو اهلل ليس كمثمو ش بؿ أىؿ الكتابيضاىئوف قوؿ الذيف كفروا مف 

وىو المطيؼ الخبير. استخمص الوحدانية  األبصار،وىو يدرؾ  األبصارل تدركو  ،البصير
مف  يءٍ . ل منازع لو في شكائفٌ بما ىو  والقدرة والعمـ واإلرادةوالجبروت وأمضى المشيئة 

ل  ،ول مثؿ لو يشاكمو ،لو يشابية ول ضد لو ينازعو ول سميّ ، ول كفو لو يعادلو، أمره
ول يقدر الواصفوف كنو األحداث، ول تنزؿ عميو  األحواؿ،ول تجري عميو األمور، تتداولو 
ول تدركو ، عديؿ شياءاألليس لو في  ألّنوول يخطر عمى القموب مبمغ جبروتو، ، عظمتو

و ل يوصؼ نّ أل ؛ بالغيب ول أىؿ التفكير بتفكيرىـ إل بالتحقيؽ إيقاناً  ،العمماء بألبابيا
فيو خالفو. ليس  األوىاـمد، ما تصور في وىو الواحد الصّ ، مف صفات المخموقيف يءبش
كائف  ءاألشيامف طرح تحت البالغ، ومعبود مف وجد في ىواء أو غير ىواء. ىو في  بربّ 

ل بينونة غائب عنيا، ليس بقادر مف قارنو  بائفٌ  األشياءل كينونة محظور بيا عميو ومف 
                                                           

 .28سورة الكهف: 1
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ول بالناحية أممو، احتجب عف العقوؿ كما احتجب  و. ليس عف الدىر قدمساواه ندّ أو  ضد
قربو كرامتو وبعده إىانتو، ل  األرضماء احتجابو كمف في ف في السّ . وعم  األبصارعف 

ومجيئو مف غير تنقؿ، يوجد ، ي ول توقتو إذ ول تؤامره إف. عموه مف غير توقؿتحمو ف
بو  اإليمافالمفقود ويفقد الموجود ول تجتمع لغيره الصفتاف في وقت. يصيب الفكر منو 

بو تعرؼ  بو توصؼ الصفات ل بيا يوصؼ و ،ل وجود صفة اإليمافووجود  موجوداً 
ِميُع  ل سمي لو، سبحانوالمعارؼ ل بيا يعرؼ، فذلؾ اهلل  لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ

 .(1) [((11]سورة الشورى:  الَبِصيرُ 
  :)بسـ اهلل الرحمف الرحيـ أم ا بعد: فال تخوضوا في القرآف، ول تفسيره لمعنى )الصمد((

 عليه وآله وسلّم()صلى اهلل تجادلوا فيو، ول تكمموا فيو بغير عمـ، فقد سمعت جدي رسوؿ اهلل 
يقوؿ:)) مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبوأ مقعده مف النار((. و إّف اهلل قد فّسر سبحانو 

لـ يخرج منو شيء  َلْم يَِلْد    َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ ، َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ الّصمد فقاؿ: 
كثيؼ كالولد، ول سائر األشياء الكثيفة التي تخرج مف المخموقيف، ول شيء لطيؼ 

البيجة، ،  والخطرة، والغـ،  و الحزف،  و كالنفس، ول ينبعث منو البدوات كالسنة، والنـو
والضحؾ، والبكاء، والخوؼ، والرجاء، والرغبة، والّسامة، والجوع والشبع تعالى أف يخرج 

أي ولـ يتولد مف شيء و لـ  َوَلْم يُوَلدْ منو شيء، و أف يتولد منو شيء كثيؼ أو لطيؼ 
يخرج مف شيء كما تخرج األشياء الكثيفة مف عناصرىا كالشيء مف الشيء، والّدابة مف 
الّدابة، والنبات مف األرض،  والماء مف الينابيع، والثمار مف األشجار، و ل كما تخرج 

ة مف مراكزىا كالبصر مف العيف، والسمع مف األذف، و الشـ مف األنؼ، و األشياء المطيف
الذوؽ مف الفـ، و الكالـ مف المساف، والمعرفة، والتمييز مف القمب، و الّنار مف الحجر ل 

عمى شيء، مبدع األشياء بؿ ىو اهلل الّصمد الذي ل مف شيء، و ل في شيء، ول 
تالشى ما خمؽ لمفناء بمشيئتو، ويبقى ما خمؽ لمبقاء ُمنشىء األشياء بقدرتو يوخالقيا و 

َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتَ َعاِليبعممو. فذلكـ اهلل الّصمد الذي لـ يمد و لـ يولد   َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشَّ
 .(2)(( [9]سورة الرعد :
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  :وسارعوا في المغانـ، نافِ  أييا الناس))خطبتو في مكارم األخالق ، ول سوا في المكاـر
فميما يكف  اً ذمّ  طؿِ جح، ول تكسبوا بالمَ بالنُّ  موه، واكتسبوا الحمدَ تحسبوا بمعروؼ لـ تعجّ 

وأعظـ  عطاءً  لو، فإنو أجزؿُ  كاؼٍ بشكرىا فاهلل مُ  لو رأى أنو ل يقوـُ  صنيعةٌ  ألحدٍ 
قمًا، واعمموا وا النعـ فتحور نِ اهلل عميكـ، ول تممُّ  ـِ عَ حوائج الناس إليكـ مف نِ  اعمموا أف  .أجراً 
 ، فمو رأيتـ المعروؼ رجاًل رأيتموه حسنًا جمياًل يسرُّ أجراً  عقبٌ حمدًا ومُ  كسبٌ المعروؼ مُ  أف  

 منو القموبُ  جًا مشوىًا تنفرُ مِ رجاًل رأيتموه سَ  ولو رأيتـ المؤـَ ، العالميف الناظريف ويفوؽُ 
ف  ؿَ ذِ رُ  ؿَ خِ يا الناس مف جاد ساد، ومف بَ أيُّ  ر.دونو األبصا ّض غَ وتُ  ف الناس مَ  أجودَ  ، وا 

ف  ، أعطى مف ل يرجوه ف  أوصؿ الناس مَ ، درةى الناس مف عفا عف قُ فأع وا   َمف ف وصؿَ وا 
ألخيو خيرًا وجده إذا قدـ عميو  ؿَ مف تعج  . عمى مغارسيا بفروعيا تسمو قطعو، واألصوؿُ 
حاجتو، وصرؼ عنو  اهلل تعالى بالصنيعة إلى أخيو كافأه بيا في وقترضا غدًا، ومف أراد 

الدنيا واآلخرة،  ربَ اهلل عنو كُ  جَ ر  فَ  مؤمفٍ  ةَ بَ رْ كُ  َس ف  منو، ومف نَ  الدنيا ما ىو أكثرُ  مف بالءِ 
 .(1)((المحسنيف يحبُّ  اهلل إليو، و اهللُ  ومف أحسف أحسفَ 

 يا أىؿ الكوفة أنتـ األحبة الكرماء))طبة بجيش العراق في صفين بعد فتنة التحكيم: خ، 
سياؿ ما توع   رَ ثِ وا في إحياء ما دُ دُّ ار، جِ ثَ عار دوف الد  شّ ال لفة ما ذاع ر عميكـ، وأُ بينكـ، وا 

يا، اة، فمف أخذ ليا أىبتَ متحس   رعٌ يا فظيع، وىى جُ ىا ذريع، وطعمُ الحرب شرُّ  أل إف  ، منكـ
واف عاجميا قبؿ أَ حموليا، فذاؾ صاحبيا. ومف  يا عندمومَ ـ كُ لَ يا، ولـ يأْ تَ دّ ليا عُ  واستعد  

ؿ اهلل بعونو و. نسأَ نفسَ  قومو، وييمؾَ   ينفعَ ل  ف أَ مِ فرصتيا واستبصار سعيو فييا، فذاؾ قَ 
 . (2)((لفتوكـ بأُ مَ عَ دْ أف يَ 

 عندما أراد معاوية وأنصاره استصغاره، والتقميل من شأنو بحجة أّن في لسانو كاللة،  خطبتو
فحمد اهلل وأثنى عميو، وصمى وال يجيد الخطابة، إذ طمبوا منو أّن يصعد المنبر، ويخطب، 

 الُحَسْين، فسمع رجاًل يقول: من ىذا الذي يخطب؟ فقال )صلى اهلل عليه وآله وسلّم(عمى النبي 

: ((حزب اهلل الغالبوف، وعترة رسوؿ اهلل نحف )األقربوف، وأىؿ  )صلى اهلل عليه وآله وسلّم
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ثاني كتاب اهلل   )صلى اهلل عليه وآله وسلّم( بيتو الطيبوف، وأحد الثقميف المذيف جعمنا رسوؿ اهلل
تبارؾ وتعالى الذي فيو تفصيؿ كّؿ شيٍء، ل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ول مف خمفو، 
والمعّوؿ عمينا في تفسيره، ل يبطينا تأويمو، بؿ نتبع حقائقو، فأطيعونا فإف  طاعتنا 

ُعوا الرَُّسوَل َوَأِطي َأِطيُعوا اللَّوَ : مفروضة، أف كانت بطاعة اهلل ورسولو مقرونة. قاؿ اهلل 
[، وقاؿ 19سورة النساء:]  َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسولِ 

:  ُْهم ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُو ِمن ْ َوَلْواَل َفْضُل اللَِّو  َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمن ْ
ْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً  [. وأحذركـ اإلصغاء إلى ىتوؼ  23سورة النساء:] َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُو الَت َّبَ ْعُتْم الشَّ

اَل َغاِلَب َلُكْم اْليَ ْوَم ِمْن الشيطاف بكـ فإن و لكـ عدو مبيف، فتكونوا كأوليائو الذيف قاؿ ليـ 
ا تَ َراَءْت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِو َوقَاَل ِإنِّي بَِريٌء ِمْنُكمالنَّاِس َوِإنِّي  سورة ]   َجاٌر َلُكْم فَ َلمَّ

فتمقوف لمسيوؼ ضربًا ولمرماِح وردًا ولمعمد حطمًا ولمسياـ غرضًا، ثـ ليقبؿ [ 12األنفال :
قاؿ معاوية: حسبؾ يا مف نفٍس إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ أو كسبت في إيمانيا خيرًا. 

 .(1)أبا عبد اهلل قد بّمغت((

  رده  ،فكتب إليو عمى كتاب معاوية الذي أعاب عميو فيو زواجو من جاريتو بعدما عتقيا
أَما بعد، فقد بمغني كتاُبؾ، وَتْعِييُرَؾ إياي بأني تزَوْجُت مولتي، وتركُت أْكفائي )): الُحَسْين

نّ ِمْف ُقَريش، فميَس َفْوَؽ رسوؿ  ما كانت ِمْمَؾ اهلل منَتًيى في شَرؼ، ول غاية في نسب؛ وا 
يميني، خرَجْت عف يدي بأمٍر التمسُت فيو ثواَب اهلل تعالى، ثـ ارتجعُتيا عمى سنِة نبيو، 

وقد رفع الَمُو باإلسالـ الخسيسة، ووضع عن ا بو النقيصَة؛ فال َلْوـَ ، )صلى اهلل عليه وآله وسلّم(
ن   عمى امرئ مسمـ إلَ  فمّما قرأ معاوية كتاَبُو َنَبذُه إلى  ما الموـُ َلْوـُ الجاىمية.في أمِر مأثـ، وا 

! قال: ال، ولكنيا ألسنُة بني ىاشم الِحداد التي الُحَسْينيزيد فقرأه، وقال: َلَشَد ما َفَخَر عميك 
 .(2)((َتْفِمُق الَصْخَر، وَتْغِرُف من البحر! 

  رده  عمى معاوية عندما قال لو: يا أبا عبد اهلل ىل بمغك ما صنعنا بحجر وأصحابو
قال: قتمناىم، وكّفناىم، وصمينا عمييم. : وما صنعت بيـ؟ فقاؿ ))وأشياعو وشيعة أبيك؟ 
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: خصمؾ القـو يا معاوية، لكن نا لو قتمنا شيعتؾ ما كفناىـ،  ثم قال  الُحَسْينفضحك 
قبرناىـ، ولقد بمغني وقيعتؾ في عمّي وقيامؾ ببغضنا، واعتراضؾ بني  ول صمينا عمييـ، ول

ىاشـ بالعيوب، فإذا فعمت ذلؾ فارجع إلى نفسؾ، ثـ سميا الحّؽ عمييا وليا، فإف لـ 
تجدىا أعظـ عيبًا فما أصغر عيبؾ فيؾ، وقد ظممناؾ يا معاوية فال توترف  غير قوسؾ، ول 

داوة مف مكاٍف قريب، فإّنؾ واهلل لقد أطعت فينا رجاًل ما ترميف  غير غرضؾ، ول ترمنا بالع
يعني : "عمرو بن  -إسالمو، ول حدث نفاقو، ول نظر لؾ فانظر لنفسؾ أو دع  ـَ دِ قَ 

 .(1)((العاص"

  رده :الُحَسْينوكتب إليو ))عمى كتاب معاوية الذي ذكر فيو أّنو انتيت منو إليو أمور 
جاءني كتابؾ تذكر فيو أنو انتيت إليؾ عني أمور، لـ تكف ا بعد، فقد أمّ رضي اهلل عنو: 

ف الحسنات ل ييدي ليا، ول يسدد إلييا إل اهلل تعالى، وأمّ تظنّ  ا ني بيا، رغبة بي عنيا، وا 
ما رقاه المالقوف، المشاؤوف بالنميمة، المفرقوف بيف ما ذكرت أنو رقي إليؾ عني، فإنّ 

ني ألول خالفاً  دت حرباً الجمع، وكذب الغاووف المارقوف، ما أر  خشى هلل في ترؾ ذلؾ، ، وا 
يف، حزب الظالـ، وأعواف الشيطاف الرجيـ. ألست قاتؿ منؾ ومف حزبؾ، القاسطيف المحمّ 

حجر، وأصحابو العابديف المخبتيف، الذيف كانوا يستفظعوف البدع، ويأمروف بالمعروؼ، 
طيتيـ المواثيؽ الغميظة، والعيود مف بعدما أع اً وعدوان وينيوف عف المنكر، فقتمتيـ ظمماً 
بعيده، أولست بقاتؿ عمرو بف الحمؽ، الذي أخمقت  المؤكدة، جراءة عمى اهلل واستخفافاً 

وأبمت وجيو العبادة، فقتمتو مف بعدما أعطيتو مف العيود ما لو فيمتو العصـ نزلت مف 
ضى ياف، وقد قو ابف أبي سف، فزعمت أنّ اإلسالـفي  شعؼ الجباؿ، أولست المدعي زياداً 

الولد لمفراش ولمعاىر الحجر، ثـ سمطتو عمى أىؿ  أفّ  رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
يقتميـ ويقطع أيدييـ وأرجميـ مف خالؼ، ويصمبيـ عمى جذوع النخؿ، سبحاف اهلل  اإلسالـ

، وليسوا منؾ. أولست قاتؿ الحضرمي الذي كتب األمةؾ لست مف ىذه يا معاوية ؟ لكأنّ 
و عمى ديف عمي كـر اهلل وجيو، وديف عمي ىو ديف ابف عمو صمى اهلل زياد أنّ  إليؾ فيو

عميو وسمـ، الذي أجمسؾ مجمسؾ الذي أنت فيو، ولول ذلؾ كاف أفضؿ شرفؾ وشرؼ آبائؾ 
فيما  ة عميكـ، وقمتَ منّ  يؼ، فوضعيا اهلل عنكـ بناتجشـ الرحمتيف: رحمة الشتاء والص
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ني ل أعمـ ليا فتنة أعظـ مف إمارتؾ عمييا، وقمتَ في فتن األمة: ل ترد ىذه قمتَ  فيما  ة، وا 
ني واهلل ما أعرؼ أفضؿ مف جيادؾ، فإف أفعؿ  وألمة: انظر لنفسؾ ولدينؾ قمتَ  ُمَحم د، وا 
ف لـ أفعمو فأستغفر اهلل لديني، وأسألو التوفيؽ لما يحبُّ و قربة إلى ربّ فإنّ  ويرضى،  ي، وا 

يكاد  ، فكدني يا معاوية فيما بدا لؾ، فمعمري لقديماً وقمت فيما قمت: متى تكدني أكدؾ
ن   إل نفسؾ، ول تمحؽ إل عممؾ، فكدني ما بدا لؾ،  أف ل تضر   ألرجوي الصالحوف، وا 

]سورة  اَل يُ َغاِدُر َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا واتؽ اهلل يا معاوية، واعمـ أف هلل كتاباً 
مارتؾ صبياً لؾ قتمؾ بالظنّ  أف اهلل ليس بناسٍ  . واعمـ[99الكيف:   ة، وأخذؾ بالتيمة، وا 

يشرب الشراب، ويمعب بالكالب، ما أراؾ إل وقد أوبقت نفسؾ، وأىمكت دينؾ، وأضعت 
 .(1)((الرعية والسالـ

 (( :ـّ خطبتو التي بددت آمال معاوية في كسب البيعة ليزيد فحمد اهلل، وصمى عمى الرسوؿ ث
ف أطنب في صفة الرسوؿ صمى اهلل عميو  بعد يا معاوية، فمف يؤدي القائؿ قاؿ: أّما وا 

وسمـ مف جميع جزءًا، وقد فيمت ما لبست بو الخمؼ بعد رسوؿ اهلل مف إيجاز الصفة 
والتنّكب عف استبالغ النعت، وىييات ىييات يا معاوية: فضح الصبح فحمة الدجى، 

أفرطت، واستأثرت حتى أجحفَت، ومنعت  وبيرت الشمس أنوار السرج، ولقد فّضمت حتى
حتى محمت، وجزت حتى جاوزت ما بذلت لذي حؽٍّ مف اسـ حقو بنصيب، حتى أخذ 
الشيطاف حّظو األوفر، ونصيبو األكمؿ، وفيمت ما ذكرتو عف يزيد مف اكتمالو، وسياستو 

ئبًا، أو تخبر ألمة ُمَحم د، تريد أف توىـ الّناس في يزيد، كأن ؾ تصؼ محجوبًا، أو تنعت غا
عم ا كاف مم ا احتويتو بعمـٍ خاص، وقد دّؿ يزيد مف نفسو عمى موقع رأيو فخذ ليزيد فيما 
أخذ فيو، مف استقرائو الكالب الميارشة عند التيارش، والحماـ الّسبؽ ألترابيف، والقياف 

ى اهلل ذوات المعازؼ، وضرب المالىي تجده باصرًا، ودع عنؾ ما تحاوؿ، فما أغناؾ أف تمق
مف وزر ىذا الخمؽ بأكثر مّما أنت لقيو، فو اهلل ما برحت تقدح باطاًل في جور، وحنقًا في 
ظمـ حتى مألت األسقية وما بينؾ وبيف الموت إل غمضة، فتقّدـ عمى عمؿ محفوظ في 

، ، ورأيتؾ عرضت بنا بعد ىذا األمر، ومنعتنا عف آبائنا تراثاً َوَلَت ِحيَف َمَناصٍ يـو مشيود، 
أورثنا الرسوؿ عميو الصالة والسالـ ولدة وجئت لنا بيا، أما حججتـ  -لعمر اهلل  -ولقد 
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بو القائـ عند موت الرسوؿ، فأذعف لمحّجة بذلؾ، ورده اإليماف إلى النصؼ؟! فركبتـ 
األعاليؿ، وفعمتـ األفاعيؿ، وقمتـ كاف ويكوف، حتى أتاؾ األمر يا معاوية مف طريؽ كاف 

فيناؾ فاعتبروا يا أولي األبصار، وذكرت قيادة الرجؿ القـو بعيد رسوؿ اهلل قصدىا لغيرؾ، 
صمى عميو وسمـ وتأميره لو، وقد كاف ذلؾ؟! ولعمرو بف العاص يومئذ فضيمة بصحبة 

يومئذ مبعُثيـ حتى أنؼ القـو إمرتو، وكرىوا  -لعمر اهلل  -الرسوؿ، وبيعتو لو؟! وما صار 
فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "ل جـر معشر المياجريف، ل تقديمو، وعدوا عميو أفعالو، 

يعمؿ عميكـ بعد اليـو غيري". فكيؼ تحتج بالمنسوخ مف فعؿ الرسوؿ، في أوكد األحكاـ، 
وأولىا بالمجمع عميو مف الصواب؟! أـ كيؼ صاحبت بصاحب تابعًا، وحولؾ مف ل يؤَمف 

لى مسرؼ مفتوف، تريد أف تمبس في صحبتو ول يعتمد في دينو وقرابتو؟! وتتخطاىـ إ
الناس شبية يسعد بيا الباقي في دنياه، وتشقى بيا في آخرتؾ. إف ىذا ليو الخسراف 

 .(1)((المبيف. وأستغفر اهلل لي ولكـ
  قولو (3)))يابف الزرقاء أنت تقتمني أـ ىو؟ كذبت واهلل وأثمت(( :(2)لمروان بن الحكم . 
  وصيتو  ألخيو محمد بن الحنفية  :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا ))بالبقاء في المدينة

 فّ إابف الحنفية ببف عمي بف أبي طالب إلى أخيو ُمَحم د المعروؼ  الُحَسْيفما أوصى بو 
 عبده ورسولو، جاء بالحؽ   وأف ُمَحم داً ، يشيد أف ل إلو إل اهلل وحده ل شريؾ لو الُحَسْيف

ف ، وأف الساعة آتية ل ريب فييا، وأف اهلل يبعث مَ ، وأف الجنة والنار حؽّ مف عند الحؽّ 
نّ  ول ظالماً  ول مفسداً  ول بطراً  ي لـ أخرج أشراً نّ ا  في القبور، و  صالح ما خرجت لطمب اإلوا 

ريد أف آمر بالمعروؼ وأنيى عف المنكر، وأسير بسيرة أة جدي صمى اهلل عميو وآلو مّ أُ في 
، فاهلل أولى بالحؽّ  ـ فمف قبمني بقبوؿ الحؽ  ابف أبي طالب عميو السال جدي وأبي عميّ 

 .(4)(( وىو خير الحاكميف ىذا أصبر حتى يقضي اهلل بيني وبيف القـو بالحؽ   عميّ  ومف ردّ 

                                                           

 .840-4/802اإلمامة والسياسة:  1
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  الُحَسْينقول اإلمام  رِحمؾ )): عند قبر أخيو الحسن قبل خروجو من المدينة إلى مكة
في مواطف  ر الّمو عند تداُحض الباطؿِ ثِ و، وتؤ َمَظان   اِصُر الحؽ  نأبا ُمَحم د؟ إف كنَت َلتُ  اهللُ 
، وُتفيُض عمييا يدًا ليا حاقرةٍ  جميَؿ َمعاظـ الدنيا بعيفٍ  ؼُّ ة، وتستشِ ة بحسف الروي  التقي  

المؤونة عميؾ؛ ول َغرَو وأنت  غرِب أعدائؾ بَأيسرِ  ِة، وترَدُع بادرةَ َة األسر  طاىرَة األطراِؼ نقي  
لنا ولكـ  ِة نعيـ؛ أعظـَ اهللُ وَريحاٍف وجن   َرْوحٍ  ىبوة ورضيُع ِلباف الحكمِة، فإلابف ساللة الن

 .(1)و((َسى عنوُحْسَف األَ  ّسموةاألجَر عميو، ووىَب لنا ولكـ ال
  وقال :عندما أتى مقابر الشيداء بالبقيع 

 وأجابني عف صمتيـ ندب الجثا        اف القبور فأسكتوا ناديت سكّ 
 قت الكسامزقت لحميـ  وخرّ       أتدري ما صنعت بساكني : قالت 

 كانت  تباينت المناصؿ والشوا          بعدما  وحشوت أعينيـ تراباً 
 (2) فتركتيا رمما يطوؿ بيا البال         عت ذا مف ذا ومف ىذا كذا قطّ 

  شعره  الخروج إلى مكة:عمى عندما عزم 

 يت يزيدا ػعول دُ  يراً معػػػ      السواـ في غبش الصبح  ل ذعرتُ      
 (3) دنني أف أحيداػػوالمنايا ترص      يـو أعطي مخافة الموت ضيماً       

  كتابو :وسعيد بن  يكتب مع ىانئ بن ىانئ السبيع)) إلى أىل الكوفة مع ىانئ وسعيد
 المألمف حسيف بف عمى إلى  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ .عبد اهلل الحنفي وكان آخر الرسل

بكتبكـ وكانا آخر مف قدـ  يّ قدما عم وسعيداً  فاف ىانئاً  :ا بعدأمّ  .مف المؤمنيف والمسمميف
و ليس عمينا إماـ اقتصصتـ وذكرتـ ومقالة جمكـ إنّ  يالذ مف رسمكـ وقد فيمت كؿّ  يّ عم

 يوثقت عمي،وابف ي وقد بعثت إليكـ أخ اهلل أف يجمعنا بؾ عمى اليدى والحؽّ  فأقبؿ لعؿ  
 يو قد أجمع رأأنّ  يّ بحالكـ وأمركـ ورأيكـ فاف كتب إل يّ وأمرتو أف يكتب إل يأىؿ بيتمف 
بو رسمكـ وقرأت في كتبكـ أقدـ  يّ منكـ عمى مثؿ ما قدمت عم اكـ وذوى الفضؿ والحجئمم
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ماـ إل العامؿ بالكتاب واآلخذ بالقسط والدائف عميكـ وشيكا إف شاء اهلل فمعمري ما اإل
 .(1)((نفسو عمى ذات اهلل والسالـوالحابس  بالحؽّ 

  كتابو :فإف كتاب مسمـ بف  :ا بعدأمّ )) إلى أىل الكوفة مع قيس بن مسير الصيداوي
]فسألت نا بحق   عقيؿ جاءني يخبرني فيو بحسف رأيكـ، واجتماع مألكـ عمى نصرنا، والطمبِ 

نع[  ] وقد شخصت إليكـ مف ر، ػـ األجػفأثابكـ اهلل عمى ذلؾ أعظاهلل أف ُيحسف لنا الصُّ
ـَ عميكـ رسولي[  مكة يـو الثالثاء لثماٍف مضيف مف ذي الحجة يـو التروية، فإذا َقِد

]عميكـ ورحمة  ي قادـ عميكـ في أيامي إف شاء اهلل، والسالـفاكمشوا أمركـ، وجدوا فيو فإنّ 
 .(2)((اهلل وبركاتو

 ،إّف أبي ويجمع من حولو الّناس: )) رّده عمى عبد اهلل بن الزبير عندما دعاه لمبقاء في مكة
  .(3)((حدثني أّف بيا كبشًا يستحؿ حرمتيا، فما أحّب أف أكوف أنا ذلؾ الكبش

  الُحَسْينروى رجل كان يطوف بالكعبة أّنو سمع عبد اهلل بن الزبير ُينادي اإلمام   ويسّره
أتدروف ما يقوؿ ابف الزبير؟ فقمنا: ل ندري، إلى الّناس وقال: )) بشيء، فالتفت اإلمام 

ـّ قاؿ  : واهلل الُحَسْيفجعمنا اهلل فداؾ! فقاؿ: قاؿ: أقـ في ىذا المسجد أجمع لؾ الّناس، ث
ألف ُأقتؿ خارجًا منيا بشبٍر أحبُّ إلّي مف أف ُأقتؿ داخاًل منيا بشبٍر، وأيـ اهلل لو كنت في 

حّتى يقضوا فّي حاجتيـ، واهلل لَيعتُدف  عمّي كما  ُجْحِر ىامة مف ىذه اليواـ لستخرجوني
 . (4)((اعتدت الييود في الس بت

  الُحَسْينعندما عزم اإلمام   عمى المسير بأطفالو، ونسائو، وأىل بيتو، وبعض أصحابو
مع أسرىم وأطفاليم من مكة إلى العراق كان الّناس ال يعرفون غاية اإلمام من الخروج إلى 

))الحمد هلل، وما شاء اهلل،  وما حكمتو في ذلك؟! فخطب فييم ىذه الخطبة:حرٍب خاسرة، 
ول حوؿ ول قوة إل باهلل وصمى اهلل عمى رسولو وسمـ. ُخط  الموت عمى ولد آدـ مخط  
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القالدة عمى جيد الفتاة، وما أوليني إلى أسالفي اشتياؽ يعقوب إلى يوسؼ، وخير لي 
ف ، فيمأل ءعيا عسالف الفموات، بيف النواويس وكرباليتقط  لي مصرٌع أنا لقيو، كأن ي بأوصا

اهلل رضانا أىؿ البيت،  رضابالقمـ،  ل محيص عف يـو خط   وأجربة سغباً  وفاً جُ  ي أكراشاً منّ 
عف رسوؿ اهلل لحمتو، وىي مجموعة  لف تشذ   ؛ينا أجور الصابريفنصبر عمى بالئو، ويوفّ 

 ناً يجتو، موط  مُ  عينو، وتنجز ليـ وعده، مف كاف فينا باذلً بيـ  لو في حظيرة القدس تقرُّ 
 .(1)((شاء اهلل إف ي راحؿ مصبحاً اهلل نفسو فميرحؿ معنا فان   عمى لقاءِ 

   كتابو  الذي كتبو لو بن العاص عامل يزيد بن معاوية عمى مكةإلى عمرو بن سعيد 
 :ا بعدأمّ )) :األمان ودعاه إلى الرجوع إلى مكة وعراق الذي منحو فيوىو في طريقة إلى ال

مف  ينوقاؿ إنّ  وعمؿ صالحاً  وجؿّ  دعا إلى اهلل عزّ  فْ اهلل ورسولو مَ  ؽِ و لـ يشاقِ فانّ 
 اهلل يوـَ  فَ يؤمْ  اهلل ولف ماف أمافُ فخير األ، مةوالصّ  ماف والبرّ إلى األوقد دعوت ، المسمميف
، القيامة يوـَ  وأمانوجب لنا في الدنيا تُ  فنسأؿ اهلل مخافةً  ،و في الدنيايخفْ  ف لـمَ  القيامةِ 

 . (2)((والسالـ .في الدنيا واآلخرة زيت خيراً فجُ  يبالكتاب صمتي وبرّ  يتَ ت نوَ نف كإف
  الُحَسْينرّد اإلمام   يا ابن - وىو في طريقو إلى العراق -عمى أبي ىّرة عندما قال لو :

ويحؾ )) ؟:)صلى اهلل عليه وآله وسلّم(رسول اهلل ما الذي أخرجك عن حرم اهلل وحرم جدك ُمَحمَّد 
 وشتموا عرضي فصبرت، وطمبوا دمي فيربت،، مية أخذوا مالي فصبرتأُ بني  ة إف  أبا ىر  

عمييـ  طف  وليسمّ  ،قاطعاً  ، وسيفاً شامالً  يـ اهلل ذلً وأيـ اهلل لتقتمني الفئة الباغية، وليمبسن  
مف قـو سبأ إذ ممكتيـ امرأة منيـ، فحكمت في أمواليـ  يكونوا أذؿ  حّتى يـ مف يذل  
  .(3) ((يـودمائِ 

  محاورتو  عن أبى جناب عن عدى بن حرممة )):الفرزدق وىو في طريقو إلى الكوفةمع
اح فمقينا الفرزدق بن غالب قاال أقبمنا حتى انتيينا إلى الصف   يعن عبد اهلل بن سميم والمذر 

ف لنا بي   :الُحَسْينفقال لو  ،أعطاك اهلل سؤلك وأممك فيما تحب   :فقال لو الشاعر فواقف حسيناً 
 ييم مع بنالناس معك وسيوفُ  من الخبير سألت قموبُ  :فقال لو الفرزدقنبأ الناس خمفؾ 
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، مر هلل األ ،صدقت: الُحَسْينفقال لو  .واهلل يفعل ما يشاء، والقضاء ينزل من السماء، أمية
فنحمد اهلل عمى  ،إف نزؿ القضاء بما نحبُّ ، نا في شأفربُّ  يوـٍ  وكؿّ ، واهلل يفعؿ ما يشاء

ف حاؿ القضاء دوف الرجاء، نعمائو وىو المستعاف عمى أداء الشكر فمـ يعتد مف كاف ، وا 
 .(1)((عميك ثم افترقاراحمتو فقال السالم  الُحَسْينك ثم حرّ  تو والتقوى سريرتوالحؽ نيّ 

 ((:اس عبيد الماؿ، النّ  ما أراؾ إل صدقت إفّ وفي رواية أخرى أّنو أجاب الفرزدق بقولو
 ت بو معايشيـ، فإذا محصوا بالبالء قؿّ والديف لعؽ عمى ألسنتيـ يحوطونو ما درّ 

 .(2)((انوفالديّ 
  خطبتو قتؿ  الُحَسْيففمما بمغ :))و من الرضاعة عبد اهلل بن يقطربأصحابو بعد قتل أخي

 ،وقيس بف مسير ،وىانئ ،مسمـ ؿَ تِ يا الناس قد خذلتنا شيعتنا وقُ ابف يقطر خطب فقاؿ: أيّ 
، فأخذوا سبأويقطر، فمف أراد منكـ النصراؼ فمينصرؼ. فتفرؽ الناس الذيف صحبوه أيدي 

 .(3)((يمينًا وشماًل حتى بقي في أصحابو الذيف جاؤوا معو مف الحجاز
  خطبتو :وجػؿّ  يػا معػذرة إلػى اهلل عػزّ إنّ ، يا النػاسأيّ ) ) بالحّر وجيشو بعد صالة الظير 

لػيكـ لػػيس لنػػا  ّنػػوعمينػا فإ أقػػدـأف  مكـُسػػرُ  ي  عمػػ بكـ وقػدمتْ تُػػكُ  يلػػـ آتكػـ حتػػى أتتنػػ يإن ػػ ،وا 
عطػوني مػػا فػإف تُ  ،كنػتـ عمػى ذلػؾ فقػد جئػتكـ فػإفْ  ،اهلل يجمعنػا بػؾ عمػى اليػدى لعػؿّ ، إمػاـ

ف لػػـ تفعمػػوا وكنػػتـ لمْقػػ، إليػػو مػػف عيػػودكـ ومػػواثيقكـ أقػػدـ مصػػركـ أطمػػئفُّ  دمي كػػارىيف وا 
فسكتوا عنو، وبقووا مالزميوو، وبعودما  ،(4) (( ليكـإمنو  أقبمتُ  يعنكـ إلى المكاف الذ انصرفتُ 

صوالة العصور خطوب فوييم خطبوة أخورى جواء فييوا و بعودما حمود اهلل وأثنوى  أنيوى اإلموام 
ونحف أىؿ البيػت ، ىمو يكف أرضى هللأل كـ إف تتقوا وتعرفوا الحؽ  فإنّ  ،يا الناسأيّ )) :-عميو

ر والسػائريف فػيكـ بػالجوْ  ،عيف مػا لػيس ليػـمػر عمػيكـ مػف ىػؤلء المػد  أولى بوليتو ىػذا األ
ف أنتـ كرىتمونا ،والعدواف بػو  وقػدمتْ ، كتػبكـ يمػا أتتنػ كػـ غيػرَ وكػاف رأيُ ، مػتـ حقنػايوج، وا 

 يب التوتُوا واهلل موا نودرى موا ىوذه الكُ إّنو: فقوال لوو الحور بون يزيود. عػنكـ انصػرفتُ ، مكـُسػرُ  ي  عم
فوأخرج  ، ي  أخرج الخرجيف المذيف فييما كتػبيـ إلػ ،عافمْ يا عقبة بف سِ  :الُحَسْينفقال  ؟تذكر
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ليوك ا لسنا من ىؤالء الذين كتبوا إفإنَّ  :فقال الحر ، فنشرىا بين أيدييم فاً حُ جين ممموءين صُ خرْ 
 :الُحَسوْينفقوال لوو ؛ اهلل ابون زيواد  قدمك عموى عبيودك حتى نُ  نفارقَ رنا إذا نحن لقيناك أالَّ مِ وقد أُ 
 .(1)((قوموا فاركبوا :صحابوثـ قاؿ أل ،أدنى إليؾ مف ذلؾ الموتُ 

  :فّ  ،مر ما قد ترونو قد نزل من األإنّ ))خطبتو بذي ُحُسم وفييا ذّم الّدنيا وحّذر منيا الدنيا  وا 
 ،ناءمنيا إل صبابة كصبابة اإل  فمـ يبؽَ ، يا واستمرت جداً وأدبر معروفُ ، رترت وتنكّ قد تغيّ 

ى تناىَ وأف الباطؿ ل يُ ، ؿ بومَ عْ ل يُ  الحؽ   أل تروف أف  . بيؿكالمرعى الوَ  عيشٍ  وخسيُس 
الحياة مع  ول، ل أرى الموت إل شيادة ينّ إف ،حقاً ليرغب المؤمف في لقاء اهلل مُ ؟! عنو

 . ( 2)((اً مَ رَ الظالميف إل بَ 

  بعدما حمد اهلل جّل في عاله، وأثنى عميو  -خطبتو بالبيضة قرب الُعذيب، وجاء فييا- :
))أّييا الّناس إف  رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: "مف رأى سمطانًا جائرًا مستحاًل لُحرـِ 

اهلل، َيعمُؿ في عباد اهلل باإلثـ والُعدواف، فمـ يغّير  اهلل، ناكثًا لَعْيد اهلل مخالفًا لسنة رسوؿ
ّف ىؤلء قد لزموا طاعة  عميو بفعؿ ول قوؿ، كاف حّقًا عمى اهلل أف ُيدخمو ُمدَخمو" أل وا 
الشيطاف، وتركوا طاعة الّرحمف، وأظيروا الفساد، وعّطموا الحدود، واستأثروا بالفيء، 

وأنا أحؽُّ مف َغّير، وقد أتتني كتبكـ، وقدمْت عمي  ُرُسمكـ  وأحّموا َحراـ اهلل، وحّرموا حالَلو،
 الُحَسْيفببيعتكـ أن كـ ل ُتسمموني ول َتخُذلوني فإْف تممتـ عمي  بيعتكـ تصيُبوا رشدكـ، فأنا 

بُف عمّي، وابف فاطمَة بنِت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، نفسي مع أنفسكـ، وأىمي مع 
ف لـ تفعموا ونقْضتـ عيدكـ، وخمعتـُ بيَعتي مف أعناقكـ، فَمَعْمري أىِمكـ، فمكـ في  أ ْسوة، وا 

ما ىي لكـ بُنكر، لقد فعمتموىا بأبي، وأخي، وابف عمي مسمـ، والمغرور مف اغتّر بكـ، 
فحظ كـ أخطأتـ، ونصيَبكـ ضيعتـ، ومف نكث فإن ما ينُكُث عمى نفسو، وسُيغني اهلل عنكـ، 

 .(3)اهلل وبركاتو((والسالـ عميكـ ورحمة 

                                                           

؛ ومناقب آل أبي طالب: 20-8/79في معرفة حجج هللا على العباد: اإلرشــاد؛ وينظر: 108/ 1:تاريخ الطبر: 1

 . 371/ 11بحار األنوار: ؛ و 109-102/ 3الكامل في التاريخ:؛ و401/ 3

؛ ومناقب آل  847/ 41؛ وتاريخ مدينة دمشق: 1/488: العقد الفريد: ؛ وينظر101-1/103:تاريخ الطبر: 2

 . 324/ 11: بحار األنوار؛ و 3/71أبي طالب: 

هـ( جزءاً منها في كتابه )جمل من أنساب األشراف(: 879؛ وذكر البالذر: )ت1/103تاريخ الطبر:: 3

؛ وجمهرة رسائل 328-11/324؛ وبحار األنوار: 109-102/ 3الكامل في التاريخ:؛ وينظر أيضاً: 3/324

 .8/10العرب: 
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  أبياتو وأقبل الحر بن يزيد : )). قال البالذريّ التي قاليا لمحّر بن يزيد عندما حّذره القتال
، فقال وتمت لتيمكنّ ي أشيد لئن قاتمت لتقاتمن ولئن قُ يقول: يا حسين أذكرك اهلل في نفسك فإنّ 

 أقوؿ كما قاؿ أخو األوس: !أبالموت تخوفني ؟: الُحَسْين

 امسممَ  ًا وجاىدَ ى حق  وَ إذا ما نَ          ى عمى الفتَ  عارٌ  فما بالموتِ سأمضي 
 وفارؽ مثبورًا وخالؼ مجرما       و  ػبنفسِ  يفَ ػالصالح اؿَ ػوآسى الرج

ف مت لـ أُلـ ػػفإف عشت لـ ُأذم  رغماكفى لؾ ذًل أف تعيش وتُ        ـ وا 
ناحية عذيب اليجانات وىي التي كانت فمما سمع ذلك الحر بن يزيد تنحى بأصحابو في    

 .(1)((ىجائن النعمان بن المنذر ترعى بيا

  حواره :قال أبو مخنف، ) مع ابنو عمي األكبر بعدما ارتحموا من قصر بني مقاتل(
مقاتل  يفمما ارتحمنا من قصر بنحدثني عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن ِسمعان قال: 

ن  إن   :ثم انتبو وىو يقول، قفْ برأسو خَ  الُحَسْيننا ساعة خفق وسرْ  والحمد ، ا إليو راجعوفا هلل وا 
عمى  الُحَسْينبن  يّ و عمفأقبل إليو ابنُ  :قال ،ففعل ذلك مرتين أو ثالثاً  :قال؛ العالميف هلل ربّ 

 ممَّ ؟ عمت فداكجُ  يا أبتِ  ،العالمين والحمد هلل ربّ ، نا إليو راجعونا  ا هلل و إنّ  :فرس لو فقال
 عمى فرسٍ  فارٌس  يل فعف   قةً برأسي خفْ  خفقتُ  يإنّ ّي يا بن :قال ؟اهلل واسترجعتَ  حمدتَ 
 يا أبتِ : قال لو ،ليناإعيت نا نُ يا أنفسُ أنّ  فعممتُ  ،إلييـ يالقـو يسيروف والمنايا تسر : فقاؿ

ال  إذاً  :قال يا أبتِ ؛ إليو مرجع العباد يبمى والذ :قال ؟ألسنا عمى الحقّ  ال أراك اهلل سوءً 
 .(2)((عف والده ما جزى ولداً  خيرَ  دٍ لَ جزاؾ اهلل مف وَ  :فقال لو؛ يننبالي نموت محق  

  رده  عمى سؤال عمر بن سعد الذي سألو فيو عن سبب قدومو الكوفة حين أرسل إليو قره
أىؿ ىذا المصر كتبوا  ي أفّ أبمغو عنّ  :] لقرة بن سفيان[الُحَسْينفقال )) بن سفيان الحنظمي:

ل إماـ ليـ، ويسألونني القدـو عمييـ، فوثقت بيـ، فغدروا بي، بعد أف  يذكروف أفّ  إلي  
أردت  بايعني منيـ ثمانية عشر ألؼ رجؿ، فمما دنوت، فعممت غرور ما كتبوا بو إلي  

                                                           

؛ 109/ 3الكامل في التاريخ:؛ و101-1/101؛ وينظر: تاريخ الطبر::328/ 3جمل من أنساب األشراف:  1

 .11/341بحار األنوار: و

بحار ؛ و144/ 3الكامل في التاريخ:؛ وينظر : 448؛ وينظر : مقاتل الطالبيين: 102-1/107تاريخ الطبر:: 2

 .320-11/379األنوار: 
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النصراؼ إلى حيث منو أقبمت، فمنعني الحر بف يزيد، وسار حتى جعجع بي في ىذا 
 مكاف، ولي بؾ قرابة قريبة، ورحـ ماسة، فأطمقني حتى انصرؼ.ال

 بن عمي. الُحَسْينفرجع قرة إلى عمر بن سعد بجواب 
 (.الُحَسْينعفى من محاربة ي ألرجو أن أُ فقال عمر: )الحمد هلل، واهلل إنّ 

 ثم كتب إلى ابن زياد يخبره بذلك.
 الُحَسْينقد فيمت كتابك، فأعرض عمى " فمما وصل كتابو إلى ابن زياد كتب إليو في جوابو: 

 ."البيعة ليزيد، فإذا بايع في جميع من معو، فأعممني ذلك ليأتيك رأيي
 فمما انتيى كتابو إلى عمر بن سعد قال: ما أحسب ابن زياد يريد العافية.

 ل أجيب ابف زيادلمرسول:  الُحَسْين، فقال الُحَسْينابن زياد إلى  فأرسل عمر بن سعد بكتابٍ 
فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد بذلك،  .، فيؿ ىو إل الموت، فمرحبا بوإلى ذلؾ أبداً 

 .(1)((فغضب
  خطبتو أصحابو بعدما انصرف عنو عمر بن سعد مساء ليمة العاشر من المحرم: ب

 يالميـ  إنّ ، اءاء والضرّ وأحمده عمى السرّ ، الثناء عمى اهلل تبارؾ وتعالى أحسفَ  يثنأُ ))
 وجعمت لنا أسماعاً  ،يتنا في الديفوفقّ  ،متنا القرآفوعمّ  ةأحمدؾ عمى أف أكرمتنا بالنبوّ 

 ى ول خيراً فأو  ل أعمـ أصحاباً  يفإن  ، ا بعد أمّ  ،ولـ تجعمنا مف المشركيف، وأفئدة وأبصاراً 
أل  ؛خيراً  جميعاً  يفجزاكـ اهلل عن   ي،مف أىؿ بيت ول أوصؿَ  ول أىؿ بيت أبرّ  ،مف أصحابي

ن ن ،غداً  األعداءيومنا مف ىؤلء  أظفُّ  يوا   ،في حؿٍّ  قد رأيت لكـ فانطمقوا جميعاً  يأل وا 
رجؿ منكـ بيد  ثـ ليأخذ كؿّ ... ذوه جمالً كـ فاتخِ شيَ قد غَ  ميؿٌ الىذا ، ماـذِ  ين  ليس عميكـ مِ 

ما يطمبوني القـو إن   فإف  ، ج اهللتفرقوا في سوادكـ ومدائنكـ حتى يفرّ ي،]و[ رجؿ مف أىؿ بيت
فقال لو إخوتو وأبناؤه وبنو أخيو وابنا عبد اهلل بن  ي،مب غير ا عف طَ وْ ولو قد أصابوني ليَ 

يم ثم إنّ ّي. بدأىم بيذا القول العباس بن عم ؛ال أرانا اهلل ذلك أبداً ؟ لنبقى بعدك نفعل مَ لِ : جعفر
اذىبوا قد  ،سبكـ مف القتؿ بمسمـح، عقيؿ ييا بن : الُحَسْينفقال ، موا بيذا ونحوهتكمَّ 

                                                           

 .811-813: هـ(، دار إحياء الكتب العربية، مصر )د.ت(828)ت ، أحمد بن داوود الدينور:األخبار الطوال 1
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عمومتنا خير  يا تركنا شيخنا وسيدنا وبنإنَّ : يقولون؟ فما يقول الناس: قالوا ؛لكـ أذنتُ 
 .(1)((عماماأل

  األبيات التي قاليا : أنو قال: إني  الُحَسْينعن عمي بن  رويَ )) ليمة العاشر مف محـر
بن عمي في صبيحتيا، وعمتي زينب تمرضني، إذ  الُحَسْينلجالس في العشية التي قتل أبي 

 دخل أبي، وىو يقول:
 يَا َدْى ُر ُأفٍّ َلَك ِمْن َخَلْيِل          َكْم َلَك ِفي اإِلْش َراِق واأَلِصْيلِ 

ْى   ُر ال يَ ْق َنُع بالَبِدْيلِ   ِمْن طَاِلٍب َوَصاِحٍب قَتِ ْيِل         َوالدَّ
  ِلْيِل          وََكلُّ َحيٍّ س َ اِلٌك َس  ِبْيلِ َوِإنََّما اأَلْم ُر ِإلى الجَ 

فيمتيا فعرفت ما أراد فخنقتني  فأعادىا مرتين أو ثالثًا حتى: قال عمي السّجاد     
عبرتي، فرددت دمعي، ولزمت السكون فعممت أن البالء قد نزل، فأّما عمَّتي ]زينب[ فإنَّيا 

والجزع فمم تممك نفسيا أن وثبت تجر ثوبيا  سمعت ما سمعت وىي امرأة وفي النساء الرقة
نَّيا لحاسرة حتى انتيت إليو فقالت: واثكاله! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت فاطمة  وا 

 الُحَسْينأمي، وعمّي أبي، وحسن أخي، يا خميفة الماضي وثماِل الباقي. قال: فنظر إلييا 
  :قالت: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد اهلل استقتمت يا ُأخّية ل يذىبّف حممؾ الشيطاففقال .

. قالت: يا ويمتي لو ترؾ القطا لياًل لناـنفسي فداك، فرد غصتو وترقرقت عيناه، وقال: 
أفتغصب نفسك اغتصابًا؟! فذلك أقرح لقمبي وأشد عمى نفسي، ولطمت وجييا، وأىوت إلى 

يا ، فصبَّ عمى وجييا الماء وقال ليا: الُحَسْينجيبيا وشقتو، وخرت مغشيًا عمييا، فقام إلييا 
أخّية اتقي اهلل وتعزي بعزاء اهلل، واعممي أف  أىؿ األرض يموتوف، وأف أىؿ السماء ل 
يبقوف وأف كؿ  شيٍء ىالٌؾ إل وجو اهلل الذي خمؽ األرض بقدرتو ويبعث الخمؽ، فيعودوف 

ي، ولي وليـ ولكؿ  مسمـٍ وىو فرٌد وحده. أبي خير مّني، وأّمي خير مني، وأخي خير منّ 
، وقاؿ ليا: يا ُأخّية إّني أقسـ عميؾ فأبري قسمي قال: فعزاىا بيذا ونحوهبرسوؿ اهلل أسوٌة. 

                                                           

في معرفة حجج هللا على  اإلرشــاد؛ و141/ 3الكامل في التاريخ:؛ وينظر : 149-1/142تاريخ الطبر:: 1

 .14/ 8؛ وجمهرة خطب العرب: 8/94:العباد
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ل تشقي عمّي جيبًا ول تخمشي عمّي وجيًا ول تدعي عمّي بالويؿ والثبور إذا أنا 
 .(1)((ىمكت

  دعاؤه :ورجائي في كؿّ ، كرب في كؿّ  يالميـ  أنت ثقت)) صبيحة العاشر من المحرم 
فيو  وتقؿّ ، ؼ فيو الفؤاديضعُ  كـ مف ىٍـّ  ، ةدّ ثقة وعُ  يفي كؿ أمر نزؿ ب يوأنت ل، ةشدّ 

ى إليؾ منّ  رغبةً ، وشكوتو إليؾ، و بؾأنزلتُ  ،ويشمت فيو العدو، ويخذؿ فيو الصديؽ، الحيمة
 ومنتيى كؿّ ، حسنة وصاحب كؿّ  ،نعمةٍ  كؿّ  يّ فأنت ول، ووكشفتَ  ،وجتَ ف سواؾ ففر  عمّ 

(2)((رغبةٍ 
. 

  خطبتو (( :يا الناس اسمعوا يُّ أقبيل الواقعة في العاشر من المحرم عندما دنا منو القوم
، عميكـ يمليكـ مف مقدَ إ وحتى أعتذرَ  ّي،لكـ عم كـ بما لحؽّ وني حتى أعظَ ول تعجمِ  يقول

ولـ يكف لكـ ، بذلؾ أسعدكنتـ ، صؼوأعطيتموني الن   ي، قتـ قولوصد   ي،فإف قبمتـ عذر 
ف لـ تقبموا منّ ، سبيؿ يّ عم فََأْجِمُعوا َأْمرَُكْم ،صؼ مف أنفسكـوا الن  عطُ ولـ تُ ، ى العذروا 

ًة ثُمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َواَل تُ ْنِظُروِني ِإنَّ  ، [11]سورة يونس: َوُشرََكاءَُكْم ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ
فمما سمع  ...[191]سورة األعراف:   اللَُّو الَِّذي نَ زََّل اْلِكَتاَب َوُىَو يَ تَ َولَّى الصَّاِلِحينَ َولِيِّي 

ليين أخاه العباس بن إأخواتو كالمو ىذا صحن وبكين وبكى بناتو فارتفعت أصواتين فأرسل 
هلل وأثنى فمما سكتن حمد ا... أسكتاىف فمعمري ليكثرف بكاؤىف :ابنو وقال ليما اً وعميّ  يعم

، وذكر اهلل بما ىو أىمو وصمى عمى ُمَحمَّد صمى اهلل عميو وعمى مالئكتو وأنبيائو ، عميو 
ف فانسبوني فانظروا مَ  ا بعدأمّ  :ثم قال... ه فذكر من ذلك ما اهلل أعمم وما ال يحصى ذكرُ 

 ألستُ ؟ حرمتي وانتياؾُ  يلكـ قتم ىؿ يحؿّ  ؛فانظروا ،بوىاثـ ارجعوا إلى أنفسكـ وعاتِ ، أنا
ؽ ؿ المؤمنيف باهلل والمصدّ وأوّ  ،وو وابف عمّ وصيّ  وابفَ  كـ صمى اهلل عميو وسمـابف بنت نبيّ 

أو ليس جعفر  ي؟أو ليس حمزة سيد الشيداء عـ أب ؟ولرسولو بما جاء بو مف عند ربّ 
رسوؿ اهلل صمى  فّ إ :كـ قوؿ مستفيض فيكـلـ يبمغْ أوَ  ؟ىار ذو الجناحيف عمّ الشييد الطيّ 

فإف  " ؟أىؿ الجنة دا شبابِ ىذاف سيّ :" يخوأل ياهلل تعالى عميو وآلو وسمـ قاؿ ل
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اهلل يمقت عميو  أفّ  مذ عممتُ  دت كذباً اهلل ما تعمّ  وف  -وىو الحؽّ  -قتموني بما أقوؿ صدّ 
ف كذّ ، بو مف اختمقو ويضرّ  ،أىمو  ؛ركـفيكـ مف إف سألتموه عف ذلؾ أخبَ  فّ إبتموني فوا 
أو زيد  ،أوسيؿ بف سعد الساعديّ  ّي،در أو أبا سعيد الخُ  األنصارّي،بف عبد اهلل  وا جابرَ مُ سَ 

يـ سمعوا ىذه المقالة مف رسوؿ اهلل صمى اهلل يخبروكـ أنّ  ؛أو أنس بف مالؾ ،بف أرقـ
 ير بن ذمِ فقال لو شَ  ي؟ؾ دمفْ ما في ىذا حاجز لكـ عف سَ أفَ  وألخي. يعميو وسمـ ل

واهلل  :ظاىرفقال لو حبيب بن مُ ؟ إن كان يدرى ما تقول  عبد اهلل عمى حرفٍ ىو يَ : الجوشن 
قد طبع اهلل ؛ ما يقول  يوأنا أشيد أنك صادق ما تدر  ، د اهلل عمى سبعين حرفاً عبُ راك تَ أل يّ إن

ابف  يما أنّ  راً وف أثَ مف ىذا القوؿ أفتشكّ  كنتـ في شؾّ  فإفْ  :الُحَسْينثم قال ليم ؛ عمى قمبك 
أنا ، منكـ ول مف غيركـ يغير  يابف بنت نباهلل ما بيف المشرؽ والمغرب  فو ؟نبيكـبنت 

أو ، لكـ استيمكتو أو ماؿٍ ، ومنكـ قتمتُ  أتطمبوني بقتيؿٍ ، أخبروني.  ةخاصّ  كـنبيّ  ابف بنتِ 
ويا قيس بف ، رػار بف أبجويا حجّ  ّي،بعث بف رِ بَ يا شَ : فنادى؟... صاص مف جراحةبقِ 

ت ناب وطمّ ر الجَ اخضّ ، و الثمار تْ ػَ أف قد أينع يّ ألـ تكتبوا إل ،يد بف الحارثويا يز  األشعث،
نما تقدُ ، الجماـ بمى  !فقاؿ سبحاف اهلل ؛لم نفعل :قالوا لو ،د فأقبؿلؾ مجنّ  ـ عمى جندٍ وا 
مف  ينإذ كرىتموني فدعوني أنصرؼ عنكـ إلى مأمَ ، اسأييا النّ  :ثـ قاؿ؛ لقد فعمتـ، واهلل

وك إال رُ يم لن يُ فإنّ ، ك عمّ  يأوال تنزل عمى حكم بن األشعث:فقال لو قيس بن  ... األرض؛
أتريد أف يطمبؾ بنو ، أنت أخو أخيؾ :الُحَسْينفقال ؟ ولن يصل إليك منيم مكروه ، ما تحبّ 

 إقرارَ  ول أقرّ ، اء الذليؿإعطَ  يـ بيديعطيأُ ل واهلل ل ؛ مف دـ مسمـ بف عقيؿ ىاشـ بأكثرَ 
ِبَربِّي أعوذ  [02]سورة الزخرف: ُعْذُت ِبَربِّي َورَبُِّكْم َأْن تَ ْرُجُموِني ِإنِّيعباد اهلل . العبيد

 . (1)(([ 01]سورة غافر:  َورَبُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر اَل يُ ْؤِمُن بِيَ ْوِم اْلِحَسابِ 

  خطبتو  :الَمَو، وكونوا مف الدنيا عمى يا عباَد الم ِو، اتُقوا ))غداة اليوم الذي استشيد فيو
بالبقاء، وأْولى  أو بقي عمييا أحد لكانت األنبياُء أحؽّ  ،َحَذر؛ فإّف الدنيا لو َبِقَيْت عمى أحدٍ 

بالَرضاء، وأْرَضى بالقضاء؛ غيَر أف  الّمو تعالى َخَمؽ الدنيا لمفناء، فجديُدَىا باٍؿ، ونعيُميا 
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ْقَوىِزُؿ َتْمعة، وداُر ُقْمعة؛ ُمْضَمِحٌؿ، وسروُرىا ُمْكَفِيٌر، َمنْ  َر الزَّاِد الت َّ ]  َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ
 .(1)(([022]سورة آل عمران:  َوات َُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ، [191سورة البقرة: 

  خطبتو  :الحمد هلل ))بجيش عمر بن سعد وىي آخر خطبة خطبيا قبل وقوع المعركة
فالمغرور مف ، بعد حاؿ الدنيا فجعميا دار فناء وزواؿ متصرفة بأىميا حالً الذي خمؽ 

 فنعـ الربّ ... ول يغرنكـ باهلل الغرور، والشقي مف فتنتو فال تغرنكـ الحياة الدنيا، غرتو
 ثـّ  ،وآمنتـ بالرسوؿ ُمَحم د صمى اهلل عميو وآلو، نتـ أقررتـ بالطاعةأوبئس العباد ، ناربّ 
نساكـ ذكر اهلل أوعترتو تريدوف قتميـ لقد استحوذ عميكـ الشيطاف ف، لى ذريتونتـ رجعتـ إأ

 فبعداً  إيمانيـىؤلء قـو كفروا بعد ، ا إليو راجعوفنّ ا  ا هلل و لكـ ولما تريدوف إنّ  العظيـ فتباً 
 .(2)((لمقـو الظالميف

  خطبتو  :بن عمي عميو  الُحَسْيناستكف الناس ب لما)) بالناس لما استكفوا بو
وحمد اهلل تبارك وتعالى، وصمى عمى النبي َصمَّى اهلُل  الناَس  استنصتَ  ]ركب فرسو و[السالم

، ، أحيف استصرختمونا ولييفَ ]وبؤسًا لكـ[ وترحاً  يا الجماعةُ تبًا لكـ أيُّ َعَميو وَسمَّم ثم قال: 
نارًا اقتدحناىا عمى  ـ عميناشتُ موجفيف، سممتـ عمينا سيفًا كاف بأيماننا وحفأصرخناكـ مُ 

أفشوه  نا، فأصبحتـ إلبًا عمى أوليائكـ، ويدًا عمييـ مع أعدائكـ، لغير عدؿٍ كـ وعدو  عدوّ 
 لكـ منا؟ فياّل  ؿَ ي  فَ أصبح لكـ فييـ، ومف غير حدث كاف فينا، ول رأي تَ  فيكـ، ول أمؿٍ 

استسرعتـ  إلفيستحصؼ؟ و شيـ، والجأُش طامٌف، والرأُي لـ والسيؼ مَ كرىتمونا  الويالت أذ
اذ ، وتداعيتـ عمييا كتداعي الفراش، فشجًا وبيمًة لطواغيت األمة، وشذّ ّدباال كطيرةِ  إلييا

في الكمـ، ومطفئي السنف، اآلثاـ، ومحرّ  صبةِ الشيطاف، وعُ  ةِ ثَ فْ الكتاب، ونَ  ةِ ذَ بَ األحزاب، ونَ 
 ذيف جعموا القرآف عضيفالمستيزئيف، ال يوممحقي العير بالنسب، واسؼ المؤمنيف، ومراج

عمييـ  اهللُ  طَ خِ مت ليـ أنفسيـ أف سَ لبئس ما قد  وعصاة اإلماـ، وممحقي العيرة بالنسب و 
         وفي العذاب ىـ خالدوف. 

وَشَجت عميو عروقكـ، أجؿ واهلل. خذؿ فيكـ معروٌؼ  !ا تتخاذلوف؟أفيؤلء تعضدوف، وعن    
خبث ثمٍر َشَجى لمناظر، وأكمًة لمغاصب. أل فمعنة وتأّزرت عميو أصولكـ فأفرعتـ، فكنتـ أ

اهلِل عمى الظالميف الناكثيف الذيف ينقضوف األيماف بعد توكيدىا وقد جعموا اهلل عمييـ كفياًل 
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ف   وىييات  ةّذلّ لة، وىييات منا الوالذّ ّسمة ابف الّدعي قد ركز بيف اثنتيف: بيف الالدعي  أل وا 
 طابت، وأنوؼٌ  طيرت وجدودٌ  ذلؾ والمؤمنوف، وحجورٌ  وُ ورسولُ ، يأبى اهلل لو ذلؾ مّني

ني زاحٌؼ بيذه األسرة  ؤثر مقاـ المئاـ عمى مصارعِ نة، أف أبيّ  ، ونفوٌس حميةٌ  الكراـ. أل وا 
 ]من الوافر[:]ثـ تمثؿ فقاؿ[وخذلة الناصر ، ]وكثرة العدو[العدد ةِ عمى قمّ 

ف            اموف قدماً فيز   فإف َنْيِزـْ   ُنْيَزـْ فغيُر ميزمينا وا 
 ة آخريناػػمنايانا ودول           ولكف فٌ بْ نا جُ بّ ػوما إف ط

 ]فمو خمد المموؾ إذًا خمدنا        ولو بقَي الكراـ إذًا بقينا فقؿ
 لمشامتػيف بنػا أفيقػػوا     سيمقى الشامتػوف كمػا لقينا 

 ؽَ مَ الرحى وتقمؽ بكـ قَ  بكـ دورَ  الفرس حتى تدورَ  ما يركبُ  ل تمبثوف بعدىا إل كريثِ  ـ  أل ثُ    
ًة ثُمَّ ، عيده إلي أبي عمي   المحور. عيدٌ  فََأْجِمُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

ْلُت َعَلى   [11: يونس ]سورة  اْقُضوا ِإَليَّ َواَل تُ ْنِظُروِني اللَِّو رَبِّي َورَبُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ِإنِّي تَ وَكَّ
يـ احبس عنيـ قطر لم  [ 65]سورة ىود : ُىَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ رَبِّي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

مصبرة،  قيؼ يسقييـ كأساً ػعمييـ سنيف كسني يوسؼ، وسمط عمييـ غالـ ث السماء، وابعث
وليائي وأىؿ بيتي و تمو قتمة بقتمة، وضربة بضربة، ينتقـ لي وأل إل ق ول يدع فييـ أحداً 
ليؾ أنبنا، نا عميؾ توكمنابونا وخذلونا، وأنت رب  يـ غرونا وكذّ ن  إأشياعي منيـ، ف ليؾ ، وا  وا 

أف يأتيو  عي لو، وكاف كارىا ل يحبّ فدُ ، المصير. ثـ قاؿ: أيف عمر بف سعد؟ ادعوا لي عمر
واهلل لتتينأ  تزعـ أف يوليؾ الدعي بف الدعي بالد الري وجرجاف !فقاؿ: يا عمر أنت تقتمني؟

 ي، فاصنع ما أنت صانع، فانؾ لتفرح بعدي بدنيا ول آخرة، ولكأنمعيوداً  ، عيداً بذلؾ أبداً 
ظ عمر فاغتا بينيـ. برأسؾ عمى قصبة قد نصب بالكوفة، يتراماه الصبياف ويتخذونو غرضاً 

 .(1) ((من كالمو، ثم صرف بوجيو عنو
رب  إْف َتُكْف َحَبْسَت عّنا الّنصر مف السماء فاجعؿ بعد مقتل ابنو عبد اهلل الرضيع:))  دعاؤه

 .(2)(( ذلؾ لما ىو خيٌر، وانتقـ ِمْف ىؤلء الظالميف
  شعره :بعد قتل عبد اهلل الرضيع 
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 عف ثوب اهلل رب  الثقميف  ـ وقدمًا رغبوا                 كفر القو 
 حسف الخير كريـ الط رفيف  قتموا قدمًا عمّيًا وابنػػو              

 الُحَسْيفنفتؾ اآلف جميعًا ب  يـ وقالوا أجمعوا               حنقًا من
 يالقوـٍ مف ُأناٍس رذ ؿ                   جمعوا الجمع ألىؿ الحرميف

 باختيار لرضاء الممحديف   ا كميـ               ثـ صاروا وتواصو            
 لعبيد اهلل نسؿ الكافريف    لـ يخافوا اهلل في سفؾ دمي                        
 بجنوٍد كوكوؼ الياطميف   وابف سعٍد قد رماني عنوة                          

 يفغير فخري بضياء الفرقد        ل لشيٍء كاف مني قبؿ ذا      
 ي  الوالديفشالنبي القر لخير مف بعد النبي                  و بعمي  ا            
 ثـ ُأمي فأنا ابف الخيرتيف          خيرة اهلل مف الخمؽ أبي                    
 فأنا الفضة وابف الذىبيف      ِِ    فضة خمقت مف ذىٍب                        
 أو كشيخي فأنا ابف القمريف        كجدي في الورى     مف لو جٍد            
 دٍر وحنيفػػػقاسـ الكفر بب      فاطـ الزىراء ُأمي وأبي                    
 ش مصم ي القبمتيفػػىادـ الجي    عروة الديف عمي المرتضى                    
 كريفػشفت الغؿ بقبض العس    و في يوـِ ُأحٍد وقعة            ول           
 متيفػكاف فييا حتؼ أىؿ القب    ـ باألحزاب والفتح معًا           ث           
 ترتيفػػُامة السوء  معًا بالع          في سبيؿ اهلل ماذا صنعت               
 فميفػػػوعمّي القـو يـو الجح         عترة البر التقي المصطفى            
 دوف الوثنيفػػػػػػوقريش يعب        عبد اهلل غالمًا يافعًا                  
 رفة عيفػمع قريش ل ول ط         وقمى األوثاف لـ يسجد ليا                
 (1)يـو بدٍر وتبوؾ وحنيف             طعف األبطاؿ لما برزوا                    

 شعره   : لما تقدم نحو القوم بعد قتل عبد اهلل الرضيع 

 أنا ابف عمي الطير مف آؿ ىاشـ         كفاني بيذا مفخػػرًا  حيف أفخُر       
 وجد ي رسوؿ اهلل أكـر مف مشى          ونحف سراج اهلل في الخمؽ نزىُر      

                                                           

؛ والفصول المهمة في معرفة أحوال  837/ 8؛ وينظر: كشف الغمة في معرفة األئمة:  8/879االحتجاج: 1
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 و الجناحيف جعفروفاطـُ ُأمي مف ساللة أحمد                 وعم ي ُيدعى ذ    
 نزؿ صادقًا                  وفينا اليدى والوحي بالخير تذكر أُ وفينا كتاب اهلل    
 ونجير  اـونحف أماف اهلل لمناس كّميـ                       نطوؿ بيذا في األن   

 ونحف حماة الحوض نسقي ولتنا              بكأِس رسوؿ اهلل ما ليس ُينكر     
 (1)وشيعتنا في الحشر أكـر شيعٍة                 ومبغضنا يـو القيامة يخسر     

 اإلمام  دعاء  ًماءالس   رَ طْ الميـ  أمسؾ عنيـ قَ )): في يوم عاشوراء حين بقَي وحيدا ،
ول  ،قدداً  واجعميـ طرائؽَ  ،ففرقيـ فرقاً  ـ إلى حيفٍ الميـ  فإف متعتيَ  األرض، وامنعيـ بركاتِ 

 .(2)((فعدوا عمينا فقتمونا ،يـ دعونا لينصرونافإن   ،عنيـ الولة أبداً  رضِ تُ 
  خطبيا  خطبةآخر :أما واهلل ل ؟! وفحاثُّ تَ  يأعمى قتم)) وىو ُيحارب القوم وحيدًا فريدًا

أف  ألرجو يوايـ اهلل إن  ي؛ من   موِ عميكـ لقتْ  أسخطَ  اهللُ  مف عباد اهللِ  موف بعدى عبداً تقتُ 
ـ  ، يكرمني اهلل بيوانكـ ف لو قد قتمتموني أا واهلل أمّ ، منكـ مف حيث ل تشعروف يينتقـ ل ث
لكـ العذاب  ل يرضى لكـ حتى يضاعؼَ  ثـّ ، وسفؾ دماءكـ ،ـ بينكـلقد ألقى اهلل بأسكُ 

  .(3)((ليـاأل 

  ردوده قال رجل من بني تميم ))لو أبشر بالنار يوم العاشر من محرم:  واعمى من قال
فقال: أبشر يا حسين بالنار،  الُحَسْينيقال لو عبد اهلل بن حوزة، وجاء حتى وقف بحيال 

 قالوا: ابن حوزة. قال:مف ىذا ؟  ثم قال:، مطاعٍ  وشفيعٍ  رحيـٍ  كال، إني أقدـ عمى ربّ  فقال:
رأسو في  فاضطرب بو فرسو في جدول فعمقت رجمو بالركاب ووقعحازه اهلل إلى النار، 

وأصل شجرة حتى مات، ويقال: ، حجر  األرض، ونفر في الفرس فجعل يمر برأسو عمى كل  
عميو مسمم بن عوسجة األسدي فضرب رجمو اليمنى  بقيت رجمو اليسرى في الركاب فشدَّ 

ثم جاء رجل آخر فقال: أين ...  فطارت، ونفر بو فرسو يضرب بو كل شيء حتى مات
 وشفيعٍ  رحيـٍ  بؿ أبشر بربٍّ  بشر بالنار تردىا الساعة. قال:أ. قال: ؟. قال ىأنذا الُحَسْين

                                                           

 .417؛ وينظر: الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة:8/820:االحتجاج 1

 .3/134؛ والكامل في التاريخ:1/114:االحتجاج 2

 .1/118الطبر: :تاريخ  3
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اهلل أكبر، قاؿ رسوؿ اهلل صمى  :الُحَسْينفقال  قال: شمر بن ذي الجوشن.فمف أنت؟  مطاعٍ 
 .(1)(( "إني رأيت كمبًا أبقع يمغ في دماء أىؿ بيتي"اهلل عميو وسمـ: 

  دعاؤه  الميـ  أحصيـ عددًا واقتميـ  ))بسيم في فمو:عمى أىل الكوفة لما رماه الحصين
 .(2)(، ول تذر عمى األرض منيـ حداً بدداً 

  قولو  وكنتـ إف لـ يكف لكـ ديفويحكـ )): بينو وبين رحمو واعندما حالوجيشو لمشمر ،
 .(3)((ذوي أحساب فكونوا في أمر دنياكـ أحراراً  ل تخافوف المعاد،

 
 

 

                                                           

 .188/ 3الكامل في التاريخ:؛ وما بين األقواس من 104-399/ 3جمل من أنساب األشراف:  1

؛ 130-3/189، والكامل في التاريخ:1/119تاريخ الطبر:: : ؛ وينظر107/ 3: جمل من أنساب األشراف 2

 .44/117والبداية والنهاية:

 .110/ 1؛ وينظر:  تاريخ الطبر:: 107/ 3جمل من أنساب األشراف: 3
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 القرآن الكريم 
 المصادر والمراجع : 

 ) أ (

 ت(. ، عباس محمود العّقاد، نيضة مصر، مصر )د.أبو الشيداء الحسيف بف عمي 

  األرنؤوط، ىػ(، تحقيؽ شعيب 199، جالؿ الديف السيوطي )تاإلتقاف في عمـو القرآف
 ـ(.4002ىػ ػ 9241مؤسسة الرسالة ناشروف، دمشؽ، الطبعة األولى )

 مف أعالـ القرف السادس  أبو منصور أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي ،االحتجاج(
 .ـ(4099ىػ ػ  9244الطبعة األولى )، األميرة لمطباعة والنشر، بيروت ،اليجري(

 مكتبة ىػ(505الي )تبف أحمد الغزّ  ُمَحمَّدبف  ُمَحمَّد بف ُمَحمَّد، أبو حامد إحياء عمـو الديف ،
 ىػ(.4004ىػ ػ 9244الصفا، القاىرة، الطبعة األولى )

 العكبريّ  بف النعماف ُمَحمَّدبف  ُمَحمَّدأبو عبد اهلل  ،في معرفة حجج اهلل عمى العباد اإلرشاد 
 ت(. ، )د . ـ( )د.لبيت عمييـ السالـ إلحياء التراث، مؤسسة آؿ اىػ(294)ت البغدادي

 ىػ(، 542، أبو القاسـ جار اهلل محمود بف عمر بف أحمد الزمخشرّي )ت أساس البالغة
-9291ر الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى )اتحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود، د

 ـ(.9112

 دار الكتب العممية، ، طو عبد الرحمف السبعاويّ أساليب اإلقناع في المنظور اإلسالمي ،
 ـ(.4005بيروت، الطبعة األولى )

 ،بيروت، الطبعة الثانية ي المبخوت، دار الكتاب الجديدالدكتور شكر  االستدالؿ البالغي ،
 ـ(.4090)

 عبد اليادي بف ظافر الشيري، دار الكتاب استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،
 ـ(.4002) الجديد، بيروت، الطبعة األولى

 بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، المبارؾ ُمَحمَّد، العرباؿ النص عند استقب ،
 ـ(.9111الطبعة األولى )
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 قرأه وعمؽ عميو ىػ(279)ت بف عبد الرحمف الجرجانيّ أبو بكر عبد القاىر  ،أسرار البالغة ،
 .ـ(9119ىػ ػ 9294الطبعة األولى ) شاكر، مطبعة المدني، القاىرة، ُمَحمَّدأبو فير محمود 

 ،طبؿ، دار الفكر العربي، القاىرة الدكتور حسف أسموب االلتفات في البالغة القرآنية 
 ـ(.9112ىػ ػ 9292)

  ،محمود السيد شيخوف، مكتبة الكميات األزىرية، مصر،  األسموب الكنائي في القرآف الكريـ
 ىػ(.9412الطبعة األولى )

 ،ر العربية لمكتاب، ليبيا، الطبعة الدكتور عبد السالـ المسّدي، الدا األسموبية واألسموب
 .)د . ت( الثالثة

 ،ـ(4004، دار العمـ لممالييف، بيروت، الطبعة الخامسة عشر )خير الديف الزركميّ  األعالـ. 

  نوريّ عبد اهلل بف مسمـ ابف قتيبة الدي ُمَحمَّدأبو  ،والسياسة المعروؼ بتاريخ الخمفاءاإلمامة 
، الطبعة ، بيروتألضواء لمطباعة والنشر والتوزيع، دار اىػ(، تحقيؽ عمي شيري472)ت

 ـ(.9110ىػ ػ 9290األولى )

 ،مؤسسة البعثة، بيروت، الطبعة ناصر مكاـر الشيرازيّ  األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ،
 ىػ(.9294األولى )

 فريؽ البحث في البالغة أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطو إلى اليـو ،
والحجاج، إشراؼ حمادي صمود، جامعة اآلداب والفنوف والعموـ اإلنسانية، كمية اآلداب 

 .ـ(9112منوبة، المطبعة الرسمية لمجميورية التونسية، تونس )

 )ب( 

  دار ىػ(9999باقر المجمسي )ت ُمَحمَّد، األطياربحار األنوار الجامعة لُدرر أخبار األئمة ،
 .ـ(9124ىػ ػ 9204الطبعة الثالثة )، إحياء التراث العربي، بيروت

 ،عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الُقَرشي الدمشقي  البداية والنياية
ىػ(، تحقيؽ الدكتور عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، ىجر لمطباعة والنشر 772)ت

  .ـ(9112ىػ ػ 9292والتوزيع، الجيزة، الطبعة األولى )

 ىػ(، تحقيؽ اغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، 412ف المعتز )تعبد اهلل ب ،البديع
 ـ(.9124ىػ ػ 9204الكويت، الطبعة الثالثة )



 .............................................................................................................................:األطروحة روافد

 

- 322 - 
 

 ،شرؼ، نيضة  ُمَحمَّدحفني  ىػ(، تقديـ وتحقيؽ252بع المصري )ابف أبي األص بديع القرآف
 ـ(.9157مصر، مصر )

 ُمَحمَّدىػ(، تحقيؽ 712)ت لزركشيّ بف عبد اهلل ا ُمَحمَّدبدر الديف  ،البرىاف في عمـو القرآف 
 ـ(.9122ىػ ػ 9202) ، القاىرة، الطبعة الثالثةأبو الفضؿ إبراىيـ، مكتبة دار التراث

  بالغة اإلماـ الحسيف بف عمي ،مدراسات حسيف أبو سعيدة، مركز العترة ل دراسة وتحميؿ
 ـ(.9112) والبحوث، بيروت

 ددعال، الدكتور صالح فضؿ، سمسمة عالـ المعرفة، الكويت، بالغة الخطاب وعمـ النص 
 .(9114لسنة ) ،(922)

 ،عبد المطمب، الشركة المصرية العالمية لمنشر،  ُمَحمَّد الدكتور البالغة العربية ػ قراءة أخرى
 ـ(.9117مصر، الطبعة األولى )

 ،فضؿ حسف عباس، دار الفرقاف، إربد، الطبعة الرابعة  الدكتور البالغة فنونيا وأفنانيا
 .ـ(9117ىػ ػ 9297)

  القاىرة )د.ت(.جميؿ عبد المجيد، دار غريب تصاؿ،البالغة واال ، 

 ،الدكتور أحمد مطموب والدكتور كامؿ حسف البصير، وزارة التعميـ العالي  البالغة والتطبيؽ
 ـ(.9111ػ ىػ 9240والبحث العممي، بغداد، الطبعة الثانية )

 الدكتور تّماـ حّساف، عالـ البياف في روائع القرآف دراسة لغوية أسموبية لمنص القرآني ،
 ـ(.9114الكتب، القاىرة )

 ُمَحمَّد، تحقيؽ عبد السالـ ىػ(455)تأبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ  ،البياف والتبييف 
ىػ ػ 9292الطبعة السابعة )، ي لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرةػچػالخان، مكتبة ىاروف
9112.) 

 
 

 )ت(

 أبو الفيض محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسينيّ ، تاج العروس مف جواىر القاموس 
 ـ(.9174ىػ ػ 9474تحقيؽ مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت )، الزَّبيديّ 



 .............................................................................................................................:األطروحة روافد

 

- 322 - 
 

  ىػ(490)ت بف جرير الطبريّ  ُمَحمَّدأبو جعفر  ،يخ الطبري )تاريخ الرسؿ والمموؾ(تار ،
 ـ(.9179، الطبعة الثانية )القاىرة ،أبو الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ ُمَحمَّدتحقيؽ 

 ،أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي المعروؼ  تاريخ مدينة دمشؽ
العمري، دار عمر بف غرامة  الديف أبي سعيد ىػ( ، دراسة وتحقيؽ محبّ 579بابف عساكر)ت
 .ـ(9115ىػ ػ 9295الفكر، بيروت )

 ،ىػ(، تحقيؽ 220بف الحسف بف عمي الطوسي )ت ُمَحمَّدأبو جعفر  التبياف في تفسير القرآف
 ىػ(.9201الطبعة األولى ))د.ـ(، ، مكتب اإلعالـ اإلسالمي، أحمد حبيب قصير العامميّ 

 ،تنسيؽ حمو النقارّي، مطبعة النجاج الجديد، الدار  التحاجج طبيعتو ، ومجاالتو ، ووظائفو
 ـ(.3002ىػ ػ 7231، الطبعة األولى )البيضاء

 ،الحسف بف عمي بف الحسيف بف  ُمَحمَّدأبو  تحؼ العقوؿ عف آؿ الرسوؿ صمى اهلل عمييـ
األعممي، الطبعة )مف أعالـ القرف الرابع اليجري(، قّدـ لو الشيح حسيف  شعبة الحرانيّ 

 .ىػ(9422)األولى 

  التداولية عند العمماء العرب دراسة تداولية لظاىرة )األفعاؿ الكالمية( في التراث المساني
 ـ(.4005، دار الطميعة، بيروت، الطبعة األولى )مسعود صحراويّ  الدكتورالعربي، 

 ،صابر الحباشة، صفحات لمدراسة والنشر، دمشؽ،  التداولية والحجاج مداخؿ ونصوص
 ـ(.4002الطبعة األولى )

  ،ىػ(524عمي المعروؼ بابف حمدوف )تبف  ُمَحمَّدبف الحسف بف  ُمَحمَّد التذكرة الحمدونية ،
 .ـ(9112عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى )تحقيؽ إحساف 

  ّىادي سعدوف ىنوف، العتبة العموية المقدسة، الحسينيةي في خطب المسيرة التصوير الفن ،
 ـ(.4099النجؼ األشرؼ، الطبعة األولى )

 ،ىػ(، تحقيؽ إبراىيـ األبياري، دار 292بف عمي الجرجاني )ت ُمَحمَّدعمي بف  التعريفات
 ىػ(.9205الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى )

  (.ـ9122) الطاىر بف عاشور، الدار التونسية لمنشر، تونس ُمَحمَّد التحرير والتنوير،تفسير 
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 ،ىػ(، 772) الدمشقيّ  أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القريشيّ  تفسير القرآف العظيـ
السالمة، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية  ُمَحمَّدتحقيؽ سامي بف 

 ـ(9111ىػ ػ9240)

  حمادي صّمود، ، الدكتور طوره إلى القرف الّسادسب أسسو وتالتفكير البالغي عند العر
 ـ(.4090، بيروت، الطبعة الثالثة )الجديددار الكتاب 

  ،ىػ(، تحقيؽ عبد الحميـ النجار، 470)ت بف أحمد األزىريّ  ُمَحمَّدأبو منصور  تيذيب المغة
 ـ(.9122) دار المصرية لمتأليؼ والنشر، مصرال

  ،(.9112، الرباط )الجديدطو عبد الرحمف، مطبعة المعارؼ  التواصؿ والحجاج 

 (ج)

 ،ىػ(، تحقيؽ الدكتور بشار عواد 471بف عيسى الترمذي )ت ُمَحمَّدأبو عيسى  الجامع الكبير
 (.9112معروؼ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى )

 حققو وقدـ لو الدكتور سييؿ زّكار والدكتور  ،ىػ(471البالذري )تنساب األشراؼ، جمؿ مف أ
ىػ ػ 9497الطبعة األولى ) ،ر الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروترياض زركمي، دا

 .ـ(9112

  مطبعة مصطفى أحمد زكي صفوت العرب في العصور العربية الزاىرة،جميرة خطب ،
 .(ـ9144ىػ ػ 9454الطبعة األولى ) ، ي وأوالده، مصرالبابي الحمب

  أحمد زكي صفوت، المكتبة العممية العرب في العصور العربية الزاىرة،جميرة رسائؿ ،
 ـ(.9147ىػ ػ 9452بيروت ) 

 ،السيد أحمد الياشمي، المكتبة العصرية،  جواىر البالغة في المعاني والبياف والبديع
  ـ(.9111بيروت، الطبعة األولى )

 ح()
 ُمَحمَّدسالـ  ُمَحمَّد، الدكتور بالغة النقد المعاصراصرة بحث في الحجاج في البالغة المع 

 .(4002، بيروت، الطبعة األولى )الجديدالكتاب ، دار األميف الطمبة

 عالـ الكتب الحديث، ، الدكتورة سامية الدريديّ في الشعر العربي بنيتو وأساليبو الحجاج ،
 .(4099ربد )أ
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 دار ، الدكتور عبد اهلل صولةخالؿ أىـ خصائصو األسموبية الحجاج في القرآف مف ،
 .(4007، بيروت )الفارابيّ 

 ،أربد عالـ الكتب الحديث،  حافظ إسماعيمي عموي،  الدكتور الحجاج مفيومو ومجاالتو
 ـ(.3070)

 ،ىػ ػ 9242انطواف بارا، مطبعة سرور، قـ، الطبعة األولى) الحسيف في الفكر المسيحي
 ـ(.4002

 ،تحقيؽ أحمد حسف بف موسى بف عيسى الدميري ُمَحمَّدكماؿ الديف  حياة الحيواف الكبرى ،
 ـ(.4004ىػ ػ 9242بسج، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة الثانية )

 )خ(

 الدكتور أبو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحديثة لمطباعة والنشر، الخطاب والِحَجاج ،
 ـ(.4090بيروت، الطبعة األولى )

 الناشر )وكالة المطبوعات، ، حققو وعّمؽ عميو عبد الرحمف بدوي، أرسطو طاليس ،الخطابة
 .ـ(9171( )بيروت ،)دار القمـو، الكويت(

 )د( 

 الدكتورة سامية دراسات في الحجاج قراءة لنصوص مختارة مف األدب العربي القديـ ،
(، الطبعة العالمي، العبدليّ ، )عالـ الكتب الحديث، أربد( و)جدارا لمكتاب الُحسنيّ  الدريديّ 
 ـ(.4001األولى )

 دار الصفاء لمنشر ، الدكتور تراث حاكـ الزياديّ الدرس الداللي عند عبد القاىر الجرجاني( ،
ىػ ػ 9244الحّمة(، الطبعة األولى ) ،مؤسسة دار الصادؽ الثقافية)، و(عماف ،والتوزيع
 ـ(.4099

 ،مكتبة شاكر ُمَحمَّدوعّمؽ عميو محمود عبد القاىر الجرجاني، قرأه  دالئؿ اإلعجاز ،
 (.4002) ، الطبعة الخامسة، القاىرةيػچػالخان

 الدكتور محمد أبو موسى، دار التضامف، القاىرة، الطبعة دالالت التراكيب دراسة بالغية ،
 ـ(.9127ىػ ػ 9202الثانية )

  ،(.9114صادر، بيروت) تحقيؽ سامي الدّىاف، دارديواف الوأواء الدمشقي 
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 ،جمع وتحقيؽ وشرح الدكتور واضح الصمد، دار صادر، بيروت،  ديواف يزيد بف معاوية
 .ـ(4007الطبعة الثانية )

 )ر( 

 ،ُمَحمَّدىػ(، تحقيؽ عبد السالـ 455أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ )ت رسائؿ الجاحظ 
 ـ(.9122ىػ ػ 9422القاىرة )ي، ػچػالخانىاروف، مكتبة 

   بالمغة دراسة لقضايا الرواية واالستشياد في ضوء عمـ المغة الحديث،الرواية واالستشياد 
 (.9172عيد، عالـ الكتب، القاىرة ) ُمَحمَّدالدكتور 

 )ز(

 ،ىػ(254)ت الُحصرّي القيروانيّ  عميّ أبو إسحاؽ إبراىيـ بف  زىر اآلداب وثمر األلباب ،
 .ت(د. الطبعة الرابعة )حيي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، بيروت، م ُمَحمَّدتحقيؽ 

 )س(

 تحقيؽ ىػ(722)ت بف أحمد بف عثماف الذىبيّ  ُمَحمَّدشمس الديف  ،سير أعالـ النبالء ،
وأشرؼ عمى التحقيؽ شعيب األرنؤوط، مؤسسة  يّ ػچومأموف صاغر نعيـ العرقسوسيّ  ُمَحمَّد

 ـ(.9124ىػ ػ 9204، الطبعة الثانية )الرسالة، بيروت

 ،ـ(.9175ىػ(، دار الجيؿ، بيروت )494ابف ىشاـ )ت السيرة النبوية 

 
 

 )ش(

 حفص عمر بف أحمد  بوأ ،شرح مذاىب أىؿ السنة ومعرفة شرائع الديف والتمسؾ بالسنف
ىػ 9295، مصر )مؤسسة قرطبة، ُمَحمَّدتحقيؽ عادؿ بف ىػ(، 425)ت بف عثماف بف شاىيف

 (.ـ9115 -

 بف أبي الحديد  ُمَحمَّدبف  ُمَحمَّدأبو حامد عز الديف بف ىبة اهلل بف  ،شرح نيج البالغة
 ت(. أبو الفضؿ إبراىيـ، دار الجيؿ، بيروت، )د. ُمَحمَّدىػ(، تحقيؽ 252) المدائنيّ 

 )ص( 
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 ىػ(، تحقيؽ أحمد 415، أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )تالصاحبي في فقو المغة
 (.ـ4005ىػ ػ 9245القاىرة، الطبعة األولى )صقر، مؤسسة المختار، 

 ،ىػ(، تحقيؽ شعيب 452بف حباف بف أحمد التميمي )ت ُمَحمَّدأبو حاتـ  صحيح ابف حباف
 ـ(.9114ىػ ػ 9292األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية )

 الصغير،  حسيف عميّ  ُمَحمَّدالدكتور ، الصورة الفنية في المثؿ القرآني دراسة نقدية بالغية
 ـ(.9129دار الرشيد لمنشر، بغداد )

 (ع)

 ،ىػ(، تحقيؽ محمد سعيد العرياف، 442أحمد بف ُمحمَّد بف عبد رّبو األندلسي )ت العقد الفريد
 ـ(. 9154ىػ ػ 9474مطبعة االستقامة، القاىرة، الطبعة الثانية )

 جراءاتو ، صالح فضؿ، دار الشروؽ، القاىرة، الطبعة األولى عمـ األسموب مبادئو وا 
 ـ(. 9112)

 ىػ(،224ىػ أو 252، أبو عمي الحسف بف رشيؽ القيرواني )العمدة في صناعة الشعر ونقده 

ىػ 9240ػي، القاىرة، الطبعة األولى )چتحقيؽ الدكتور النبوي عبد الواحد شعالف، مكتبة الخانػ
 .ـ(4000ػ 

 ،ىػ(، تحقيؽ الدكتور ميدي 975)ت لخميؿ بف أحمد الفراىيديّ أبو عبد الرحمف ا العيف
 ىػ(.9205، دار اليجرة، قـ، الطبعة األولى )والدكتور إبراىيـ السامرائيّ  المخزوميّ 

 ،طبعة دار ىػ(، م472)ت عبد اهلل بف مسمـ ابف قتيبة الدينوريّ  ُمَحمَّدأبو  عيوف األخبار
 (.9112) ،الكتب المصرية، القاىرة

 
 )غ(

 ،موسوعة األعممي النجفيّ  عبد الحسيف أحمد األمينيّ  الغدير في الكتاب والسنة ،
 ـ(.9112لممطبوعات، بيروت، الطبعة األولى)

 )ؼ( 

 ،إبراىيـ سميـ، دار العمـ  ُمَحمَّدىػ(، تحقيؽ 415)ت أبو ىالؿ العسكريّ  الفروؽ المغوية
 ـ(.9117ىػ ػ 9292والثقافة، القاىرة )
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   بف أحمد المالكيّ  ُمَحمَّدعمي بف  معرفة أحواؿ األئمة عمييـ السالـ،الفصوؿ الميمة في 
، بيروت، األضواء لمطباعة والنشر والتوزيعىػ(، دار 255اغ )تالشيير بابف الصبّ  المكيّ 

 ـ(.9122ىػ ػ 9201الطبعة الثانية )

 ار ، الدكتور عمارة ناصر، مطابع الدالفمسفة والبالغة مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفي
 ـ(.4001) العربية لمعموـ، بيروت

 المركز الثقافي العربي، الدكتور طو عبد الرحمف ـ الكالـ،في أصوؿ الحوار وتجديد عم ،
 ـ(.4000الدار البيضاء، الطبعة الثانية )

 ُمَحمَّد، الدكتور وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية في بالغة الخطاب اإلقناعي مدخؿ نظري 
 .(4004الشرؽ، الدار البيضاء، الطبعة الثانية )، أفريقيا مريّ الع

 ،ت(. عبد العزيز عتيؽ، دار النيضة العربية، بيروت )د. في البالغة العربية 

 الدكتور ميدي المخزومي، دار الشؤوف الثقافية العامة، في النحو العربي نقد وتوجيو ،
                      ـ(.4005بغداد، الطبعة الثانية )

 )ؾ(

 بف عبد الكريـ بف عبد  ُمَحمَّدبف  ُمَحمَّدأبو الحسف عمي بف أبي الكَرـ  ،الكامؿ في التاريخ
حقيؽ أبي ، تىػ(240الممقب بعز الديف )ت لجزريّ المعروؼ بابف األثير ا الواحد الشيبانيّ 

 .ـ(9127ىػ ػ 9207، بيروت، الطبعة األولى )الفداء عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية

 بف ُسييؿ العسكري، أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهللكتاب الصناعتيف الكتابة والشعر  
عربية ، دار إحياء الكتب الأبو الفضؿ إبراىيـ ُمَحمَّدالبجاوي و  ُمَحمَّد، تحقيؽ عمي ىػ(415)ت

 ـ(.9154ىػ ػ 9479، الطبعة األولى )عيسى البابي الحمبي وشركاه، القاىرة

  رس  پ، ديمو عمي سمماف ُمَحمَّد، الدكتور عمي ّيات الحجاجكتابة الجاحظ في ضوء نظر
 (.4090، الطبعة األولى )لمطباعة والتجارة، بيروت

 جار اهلل أبو القاسـ الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ،
ىػ(، تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجد والشيخ عمي 542محمود بف عمر الزمخشري )ت

 ـ(.9112ىػ ػ 9292ألولى )مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة امعّوض،  ُمَحمَّد
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 بف عيسى بف أبي الفتح األربميّ  ، أبو الحسف عميّ كشؼ الغمة في معرفة األئمة 
 ـ(.9125ىػ ػ 9205األضواء، بيروت، الطبعة الثانية )ىػ(، دار 214)ت

 )ؿ( 

 ،المصريّ  بف مكّرـ بف منظور األفريقيّ  ُمَحمَّدأبو الفضؿ جماؿ الديف  لساف العرب 
 ىػ(.9400ىػ(، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى )799)ت

 المركز الثقافي العربي، الدار  طو عبد الرحمف، مساف والميزاف أو التكوثر العقمي،ال
 .ـ(9112البيضاء، الطبعة األولى )

  ،(.ـ4002العمدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى ) ،الدكتور أبو بكر العزاويّ المغة والحجاج  

 ـ(.4009عمر أوكاف، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء ) والخطاب، المغة 

  (الرباط حساف الباىي، )دار األماف،دكتور ، الالمغة والمنطؽ بحث في المفارقات ،
 ـ(.4000، الطبعة األولى )(و)المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

 )ـ( 

 ىػ(، قدمو وعمؽ 247، ضياء الديف بف األثير )ت المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر
بدوي طبانة، دار النيضة، القاىرة، الطبعة الثانية  الدكتورو  أحمد الحوفيّ  الدكتورعميو 

 )د.ت(.

 ،تحقيؽ الميدانيّ  بف احمد بف إبراىيـ النيسابوريّ   ُمَحمَّدأبو الفضؿ أحمد بف  مجمع األمثاؿ ،
 (.9155ـ( ) ية، )د.ُمَحمَّدمحيي الديف عبد الحميد، السنة ال ُمَحمَّد

 ،ىػ(، مؤسسة 522)ت أبو عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسيّ  مجمع البياف لعمـو القرآف
 ـ(.9117ىػ ػ 9297اليدى لمنشر والتوزيع، طيراف )

 ىػ(799ّرـ المعروؼ بابف منظور )تبف مك ُمَحمَّد، مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر ،
، ، دار الفكر، مراجعة رياض عبد الحميد مرادناجي العمر ُمَحمَّدتحقيؽ أحمد راتب حنوش و 

 .ـ(9125ىػ ػ 9205الطبعة األولى ) شؽ،دم

 ،ط(، .  دالدكتور نعماف بوقرة، مكتبة اآلداب، القاىرة، ) المدارس المسانية المعاصرة
 ـ(.4004)
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 ،ىػ(، 205)ت بف عبد اهلل الحاكـ النيسابوريّ  ُمَحمَّدأبو عبد اهلل  المستدرؾ عمى الصحيحيف
ىػ ػ 9299تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى )

 ـ(.9110

 ،ىػ(، دار 505)ت الغزاليّ بف أحمد  ُمَحمَّدبف  ُمَحمَّدأبو حامد  المستصفى مف عمـ األصوؿ
 ـ(.4090صادر، بيروت، الطبعة الثانية )

 ،تحقيؽ حسيف سميـ أسعد، دار التميميّ  أحمد بف عمي بف المثنى الموصميّ  مسند أبي يعمى ،
 ـ(.9122ىػ ػ 9202المأموف لمتراث، دمشؽ، الطبعة األولى )

 ىػ(، مؤسسة قرطبة، مصر 429)ت ، أبو عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيبانيّ مسند أحمد 
 ت(.د. )

  عوض حمد القوزيّ اليجريالمصطمح النحوي نشأتو وتطوره حتى أواخر القرف الثالث ، ،
 ـ(.9129 -ىػ 9209الرياض، الطبعة األولى ) ،شركة الطباعة العربية السعودية

 تحقيؽ عرفاف بف سميـ ىػ(222)ت ، أبو الحسف عمي بف عيسى الرمانيّ معاني الحروؼ ،
 ـ(.4002ىػ ػ 9242، المكتبة العصرية، بيروت )العشا حسونة الدمشقيّ 

 تحقيؽ حمدي بف ىػ(، 420) أبو القاسـ سميماف بف أحمد بف أيوب الطبرانيّ  ،المعجـ الكبير
 ـ(.9124 -ىػ 9202) الطبعة الثانية، الموصؿ ،مكتبة العموـ والحكـ ،المجيد السمفيّ  عبد

 ُمَحمَّد، تحقيؽ الدكتور عبد المطيؼ ، ابف ىشاـ األنصاريّ المبيب عف كتب األعاريب مغني 
 ـ(.4000ىػ ػ 9249الخطيب، مطابع السياسة، الكويت، الطبعة األولى )

 ،ىػ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 202فخر الديف )ت ُمَحمَّد الرازيّ  مفاتيح الغيب
 ـ(.9129ىػ ػ 9209)

 ، ىػ(، دراسة 242)ت بف عمي السكاكيّ  ُمَحمَّدأبو يعقوب يوسؼ بف أبي بكر  مفتاح العمـو
 ـ(.9124ىػ ػ9204ـ عثماف يوسؼ، مطبعة دار الرسالة، بغداد، الطبعة األولى )وتحقيؽ أكر 

 تحقيؽ صفواف عدناف داوودي، طميعة النور، قـ، الراغب األصفيانيّ  ،مفردات ألفاظ القرآف ،
 ـ(.4000ىػ ػ 9242الطبعة األولى )

 ،ىػ(، شرح وتحقيؽ السيد أحمد صقر، 452أبو الفرج األصفياني )ت مقاتؿ الطالبييف
 ىػ(.9244، الطبعة األولى )منشورات المكتبة الحيدرية، النجؼ
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 حساف عبد اهلل أبو صالح و حسف عبد اهلل أبو صالح مقتؿ اإلماـ الحسيف وواقعة كربالء ،
 ـ(.9117ىػ ػ 9292)

  ىػ(، مطبعة الزىراء، 522)ت الخوارزميّ  المؤيد الموفؽ بف أحمد المكيّ  أبوالحسيف، مقتؿ
 ـ(.9122ىػ ػ 9427النجؼ )

 مكتبة و ، عبد الرحمف بف خمدوف، تحقيؽ حجر عاصي، دار مقدمة العالمة ابف خمدوف
 ـ(.9122اليالؿ، بيروت )

  ىػ(، 222، أبو القاسـ عمي بف موسى بف جعفر بف طاووس )تعمى قتمى الطفوؼالمميوؼ
 (.9112ىػ ػ 9291، ستارة، قـ، الطبعة األولى )ُمَحمَّدإعداد عبد الزىراء عثماف 

 ىػ(522ف شير آشوب المازندراني )تبف عمّي ب ُمَحمَّد، أبو جعفر مناقب آؿ أبي طالب ،
، الطبعة الثانية ، قػـ، منشورات ذوي القربىعة سميمانزادة، مطبتحقيؽ يوسؼ البقاعيّ 

 ىػ(.9247)

 المعروؼ بابف  ُمَحمَّد، أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف في تاريخ المموؾ واألمـ المنتظـ
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا  ُمَحمَّدىػ(، دراسة وتحقيؽ 517)ت الجوزيّ 

ىػ ػ 9294راجعو وصححو نعيـ زرزور، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى )
 ـ(.9114

 الدكتور حمو طؽ الجدلي الفمسفي إلى المنطؽ الحجاجي األصوليمنطؽ الكالـ مف المن ،
، بيروت، الطبعة األولى )  .ـ(4090ىػ ػ 9249النقاري، الدار العربية لمعمـو

 الدكتور صالح ميدي الفرطوسي والدكتور ىاشـ طو شالش، الميذَّب في عمـ التصريؼ ،
 ـ(.4099ىػ ػ 9244مطابع بيروت الحديثة، بيروت )

  دار الكتب اإلسالمية، طيراف، حسيف الطباطبائيّ  ُمَحمَّدالسيد  في تفسير القرآف،الميزاف ،
 ىػ (.9204)

 )ف( 

 ،ـ(.9172عباس حسف، دار المعارؼ، مصر، الطبعة الثالثة ) النحو الوافي 

 مف  بف الحسف بف الحموانيّ  ُمَحمَّدالشيخ الجميؿ الحسيف بف  ،نزىة الناظر وتنبيو الخاطر
 ت(. )د.قـ ، عميو السالـ الميدي اإلماـتحقيؽ ونشر مدرسة ، أعالـ القرف الخامس
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 أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء يّ ، أوستيف، ترجمة عبد القادر قينيننظرية أفعاؿ الكالـ العامة ،
 ـ(.9119)

  ،المعروؼ بابف  الجزريّ  ُمَحمَّدأبو السعادات المبارؾ بف  النياية في غريب الحديث واألثر
، دار إحياء التراث وطاىر أحمد الزاويّ  الطناحيّ  ُمَحمَّدىػ(، تحقيؽ محمود 202األثير )ت

 ت(.د. ، بيروت )العربيّ 

 )و( 

 ،ىاروف،  ُمَحمَّدىػ(، تحقيؽ وشرح عبد السالـ 494)ت المنقريّ  مزاحـنصر بف  وقعة صفيف
 ـ(.9110ىػ ػ 9290دار الجيؿ، بيروت )

 

 األطاريح الجامعية :الرسائل و 
 (أ)

  أدب اإلماـ الحسيف رسالة ماجستير(،  ،، موسى خابط عبودقضاياه الفنية والمعنوية(
 (.4002ىػ ػ 9241) جامعة بابؿ، كمية التربية، قسـ المغة العربيةجميورية العراؽ، 

 )ب( 

 ،خديجة محفوظي، )رسالة ماجستير(،  بنية الممفوظ الحجاجي لمخطبة في العصر األموي
 –، قسـ المغة العربية الجزائرية، جامعة منتوري قسنطينة، كمية اآلداب والمغاتالجميورية 

 (.3001شعبة المغويات )

 )ت( 

  ًتجميات الحجاج في الخطاب النبوي دراسة في وسائؿ اإلقناع األربعوف النووية أنموذجا ،
ماجستير(، الجميورية الجزائرية، جامعة الحاج خضر ػ باتنة ػ، كمية  ىشاـ فّروـ، )رسالة

 .(3003سـ المغة العربية وآدابيا )، قاآلداب والعمـو اإلنسانية

 )ح( 

 حسيف بوبموطة، )رسالة ماجستير(اع والمؤانسة ألبي حياف التوحيديالحجاج في اإلمت ، ،
، قسـ المغة كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية، جامعة الحاج خضر ػ باتنة ػ، الجميورية الجزائرية

 (.3070العربية وآدابيا )

 )خ( 
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  دراسة تداولية –الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب )اإلمامة والسياسة( البف قتيبة ،
 ، جامعة الحاج خضر ابتساـ بف خراؼ، )أطروحة دكتوراه(، الجميورية الجزائرية

 (.3070، قسـ المغة العربية وآدابيا )اإلنسانيةػ باتنة ػ، كمية اآلداب والعمـو 
 )د( 

 عائشة عبيزة، )أطروحة دكتوراه(، دراسة وظيفية ألسموب التوكيد في القرآف الكريـ ،
، قسـ ، كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية- باتنة –الجميورية الجزائرية، جامعة الحاج خضر 

 (.3003المغة العربية وآدابيا )

 
 )ـ(

  المأثور مف كالـ اإلماـ الحسيف عصاـ عدناف رحيـ الياسري، )رسالة دراسة لغوية ،
 (.ـ3002ماجستير(، جميورية العراؽ، جامعة القادسية، كمية اآلداب، قسـ المغة العربية )

 نموذجًا ػ معاني ألفاظ الحجاج في القرآف الكريـ وسياقاتيا المختمفة السور السبع الطواؿ أ
جامعة مولود  ،سعيد فاىـ، )رسالة ماجستير(، الجميورية الجزائرية معجمية ػ، دراسة داللية

 (.3077، قسـ المغة واألدب العربي )معمري ػ تيزي وزو ػ، كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية

 )ف(

  نثر اإلماـ الحسيف ميثـ قيس مطمؾ، )رسالة ماجستير(، جميورية دراسة بالغية ،
 (.3002ىػ ػ 7231) ، قسـ المغة العربيةكمية التربية العراؽ، جامعة القادسية،

  نثر اإلماـ الحسيف  ،أطروحة  حيدر محموددراسة َتحِميميٌَّة في َجَماليِة ِبْنَيِة النَِّص(
ىػ 7222دكتوراه(، جميورية العراؽ، جامعة البصرة، كمية التربية، قسـ المغة العربية )

 ـ(.3073ػ

 

 البحوث العلمية :
 )أ(

 ،نعماف شعباف عمواف، بحث منشور في الدكتور  األساليب البيانية والخطاب الدعوي الواعي
 الديف، الجامعة اإلسالمية، غّزةمؤتمر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر، كمية أصوؿ 

 .ـ(3002ىػ ػ 7232)
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 ىػ ػ 7277(، لسنة )2) ددعال، ميشيؿ لوجيرف، مجمة المناظرة، المغرب، االستعارة والحجاج
 ـ(.7337

 (، 77(، ـ )23مجمة عالمات ، ج )، حسف المودفي التقاليد الغربية، أىـ نظرية الحجاج ف
 .ـ(3007ىػ ػ 7233لسنة )

 
 
 
 )ب(

 ،ددعالايمانويؿ دانبموف، ترجمة حسف الطالب، مجمة عالمات، المغرب،  بالغة االحتجاج 
(32.) 

 ،( لسنة ) 3) (، مج73) جّدة، ج، التراث ، مجمة جذورحسف النعميّ  بالغة المجادلة
 .ـ(3002ىػ ػ 7232

 لسنة (، 70(، مج)32، سعيد العوادي، مجمة جذور التراث، جّدة، ج)البالغة واألسموبية
 ـ(.3002ىػ ػ 7231)

 )ت( 
 رشيد الراضي، مجمة عالـ الفكر، الدكتور ، الحجاجيات المسانية عند انسكومبر وديكرو

 .ـ(3002(، لسنة )22، مج )(7) ددعال

  ،ددعالمجمة آفاؽ الثقافة والتراث،  نور الديف صغيري،الحوار والمناظرة في منظور الشارع 
 ـ(.3003ىػ ػ 7233(، لسنة )22)

 )د(

 حكيمة، مجمة  ڤرومةبو  ،- تداولّية مقاربة -الكريـ  القرآف في الكالمّية األفعاؿ دراسة
(، لسنة 2) ددعال، الجزائر، دار األمؿ، -تيزي وزو  –الخطاب، جامعة مولود معمري 

(3002.) 

 ،)(، لسنة 31عايد جدوع حنوف، مجمة النجؼ األشرؼ، العدد ) )داللة تنويف )باسٌط
 ـ(.3073ىػ ػ 7222)
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 )ؽ(     
  ،محمود طمحة، مجمة الخطاب، القيمة الحجاجية ألسموب القصر في المغة العربية

(، لسنة 2) ددعالالجميورية الجزائرية، جامعة مولود معمري ػ تيزي وزو ػ دار األمؿ، 
(3002.) 

 )ـ( 

 أحمد حسيف خشاف الياشمي، مجمة المصباح، دار المحاّجة واإلقناع في القرآف الكريـ ،
 ـ(.3070ىػ ػ 7227(، لسنة )3) ددعالالقرآف الكريـ، العتبة الحسينية المقدسة، 

 الولي، مجمة عالـ  ُمَحمَّدالدكتور ، اج أفالطوف وأرسطو وشايـ بيرلمافمدخؿ إلى الحج
 ـ(.3077، لسنة )(20(، مج )3دد )عال، الفكر

 حسف مسكيف مبارؾ، مجمة جذور مراجعات المغة والحجاج عمؽ التنظير ودّقة اإلنجاز ،
 ـ(.3003ىػ ػ 7220(، لسنة )73(، مج )33التراث، ج )

 لميابة محفوظ ميارة، مجمة  ةالدكتور ، مفيـو الحجاج في القرآف الكريـ دراسة مصطمحية
 (.2)دد عال( ، 27مجمع المغة العربية بدمشؽ، مج )

 رشيد الراضيّ مفيـو الموضع وتطبيقاتو في الحجاجيات المسانية النسكومبر وديكرو ، ،
 ـ(.3077(، لسنة )20(، مج )3) ددعالمجمة عالـ الفكر، 

 (، 70(، مج )33، جّدة، ج )التراث ، صابر الحباشة، مجمة جذورمف آليات تحميؿ الخطاب
 ـ(.3002ىػ ػ 7232لسنة )

 إقباؿ العروي، بحٌث منشور في مجمة آفاؽ  ُمَحمَّد الحكمة والمثؿ، -مف قضايا النقد القديـ
 ـ(.3007ىػ ػ 7233(، لسنة )22الثقافة والتراث، اإلمارات العربية المتحدة، العدد )

 )ف(

 ،ددعالأبو بكر العزاوي، مجمة المناظرة، المغرب، الدكتور  نحو مقاربة حجاجية لالستعارة 
 ـ( .7337( لسنة )2)

 

 : المواقع اإللكترونية

 )أ(
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 اليادي بف ظافر  عبد ،استراتيجية الخطاب بيف الدراسات النظرية والممارسات الواقعية
  docx183-1www.mohamedrabeea.com/book.: االنترنت، الموقع عمى الشيريّ 

 الولي، مجمة فكر ونقد، المغرب،  ُمَحمَّد، االستعارة الحجاجية بيف أرسطو وشايـ بيرلماف
 :االنترنتع عمى ػػػػػػـ(. الموق3002نة )ػػػػػ(، لس27) ددعال

07alwali.ht -http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n61 

 

  ددعال، مجمة فكر ونقد، السيديّ  ُمَحمَّد، االستعارة إلى االستمزاـ الحواريإشكاؿ المعنى مف 
 .http://www.aljabriabed.net :االنترنت(، الموقع عمى 32)

 ف العّساؼ، مقاؿ عمى ػػػػػأحمد بف عبد المحس ،المفقودة القوة :اإلقناع
 www.saad.net/aldawah/221.htm:االنترنت

 آمنة بمعمىالدكتورة  ،القرآف والحديث اإلقناع: المنيج األمثؿ لمتواصؿ والحوار نماذج مف ،
(، 23) ددعال، دمشؽ، الكتاب العرب فصمية تصدر عف اتحادمجمة  مجمة التراث العربي

 www.mojtamai.com: االنترنت(، الموقع عمى  3002ىػ ػ 7232لسنة )

 )ب(

 (، 32) ددعال، المغرب، ، مجمة فكر ونقدالعمريّ  ُمَحمَّد ،الغة العامة والبالغات المعمَّمةالب
 http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n61-: االنترنت(، الموقع عمى 3000لسنة )

alwali.htm07 

  عبد الحميـ الدكتور  ،-سورة األنبياء نموذجًا  –البياف الحجاجي في إعجاز القرآف الكريـ
: االنترنت(، الموقع عمى 703) ددعالبف عيسى، بحث منشور في مجمة التراث العربي، 

18202www.tafsir.netlvb /Tafsir 

 )ت(

 االنترنتالموقع عمى  ة مقاربة تحميمية،ػالتداولي: 

&sid...284www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=  

file:///D:/www.aljabriabed.net/default.htm
http://forum.al-wlid.com/t227564.html
http://forum.al-wlid.com/t227564.html
http://forum.al-wlid.com/t227564.html
http://www.mojtamai.com/
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 االنترنتالموقع على  ،سعد بولنوار، التداولية منيج لساني واستراتيجية لتحميؿ الخطاب :

.html3207-post-/blog2011/05brahmiblogspot.com.blogspot.com/ 

 )ح(

 االنترنتع عمى ػػية، الموقػ، مادونا طربفي وتطبيقاتو الصفيةػالحجاج الفمس :
scorazein.wordpress.com    

 ددعال  إنسانية،  عمـو ة نور الديف،  مجمةػػػ، أ. بوزناشالحجاج في الدرس المغوي الغربي 
  WWW.ULUM.NL: االنترنتـ(، موقعيا عمى 3070، لسنة )(22)

 )د(

 ،أبو الزىراء، مجمة شبكة التربوية الشاممة فيمومرتيؿ اإللكترونية  دروس الحجاج الفمسفي
  /kgy.../____.html19www.4shared.com/office:االنترنت(، الموقع عمى 3002)

 )ع( 

 ،االنترنت، الموقع عمى سميمة محفوظيّ  عاممية أدوات النفي الحجاجية : 

-www.akhbarak.net/.../2595479 مصر  ب 

 
 
 
 

 

http://WWW.ULUM.NLع(44)
http://WWW.ULUM.NLع(44)
http://WWW.ULUM.NLع(44)
http://www.ulum.nl/
http://www.4shared.com/office/19kgy.../____.html
http://www.akhbarak.net/.../2595479-%20ب
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a 
 

Abstract 

        The Argue Starts with the practice of human nature. The 

studies point to Aristotle focuses on the convincive side of 

Argue and the enjoyment (stylistic) in eloquence , but the 

studies that come after him focuse on the important side of 

enjoyment (stylistic) to the middle of tweenteeth century. 

Chaim Perelman attentions to eloquens explain the important 

of enjoyment side than convincing side. The development of 

the age and it needs new thing which invit him to re-view the 

look in eloquence study. He makes with his student, Lucie -

Tyteca Olbrechts on new book "The classification of argu-New 

eloquence in 1958". The book describes the begiming of 

argument studies in Morocco Aribic country which published in 

abook under the title " De I´ argumentation dans la tradition 

occidental d´ Aristote á nos jours". 

       On the other side,. Oswal Ducrot who is franch scientiest. 

He clearfies that the argue hide in  the language itself and 

classify that in a book named (Argument stairs) then he 

classifies with his student, Gean Cloud Anscombre a book 

under the title " Argue in linguistics" then he makes some 

change onit in his other book with his student, M. Careel under 

the title "bloc sematique". 

       The Arbic researcher of Morocco Abu Baker Alazawee the 

big virtue of transport the adea of his teacher to Arbic Morocco 

country. 

       From these studies I take the base to goon in my study. The 

Argument In Imam Hussein´s speech. The second chapter 

classify into four sections: The uses that connected with reason, 



b 
 

Linguistic argument side, Imam Hussein´s stylistic in argument 

and uses for argument purpose.  

     I reach group of conclusions, the most important one is the 

theoretical argument of the tongue which can be  consider as it 

falls in one subject can be called the argument way. 

     In the third chapter I getbenifit from the argument side in 

classification , Imam Hussein´s speech. According to all that 

this behiviowo argument can be use as toungly  way stands for 

itself which can return to it in analysis the section and then re-

write the structure of it . It is not less important then stylistic 

and clearty. It is a good test in analysis the sections that the 

person focuses in his aim on convincing other people with his 

thought.         

       

 

 


