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املرشف العامُّ
ايف  يِّد أمحد الصَّ السَّ

سة عّي للَعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ املتويلِّ الرشَّ

املرشف العلميُّ
ر اهلاليّل يخ عمَّ الشَّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة

رئيس التَّحرير
دّي يخ شاكر املحمَّ الشَّ

ة اهلْيأة االستشاريَّ
أ.د. سعيد جاسم الّزبيدّي/جامعة نزوى/سلطنة عمن.

أ.د. عبد اجلبَّار ناجي اليارسّي/بيت احلكمة/بغداد.
يَّة الرتبية/جامعة بغداد. أ.د. طارق نافع احلمدانـّي/كلِّ

يَّة اإلسالميَّة اجلامعة/النَّجف األرشف. أ.د. حسن عيسى احلكيم/الكلِّ
بية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ أ. د. فاخر هاشم سعد اليارسّي/كلِّ

يَّة اآلداب/جامعة البرصة. أ.د. جميد محيد جاسم/كلِّ
يَّة اآلداب/جامعة البرصة. أ.د. جواد كاظم النرص اهلل/كلِّ

د جايد العيدايّن/عضو اهلْيأة العلميَّة يف جامعة املصطفى�/ أ.م.د. حممود حممَّ

سة. قم املقدَّ

مدير التَّحرير
عد أ.م.د. عامر عبد حمسن السَّ
يَّة اآلداب/جامعة البرصة كلِّ





سكرتري التَّحرير
د حسن مطر د. طارق حممَّ

هْيأة التَّحرير
بية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ أ.د. حسني عيّل املصطفى/كلِّ

بية- بنات/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ د/كلِّ أ.د. رحيم حلو حممَّ
بية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ أ.د. شكري نارص عبد احلسن/كلِّ

بية/جامعة ميسان. يَّة الرتَّ أ.د. نجم عبد اهلل املوسوّي/كلِّ
يَّة اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة. أ.م.د. عبد اجلبَّار عّبود احللفّي/كلِّ

بية- بنات/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ د قاسم نعمة/كلِّ أ.م.د. حممَّ
بية/جامعة ميسان. يَّة الرتَّ أ.م.د. عمد جغّيم عوّيد/كلِّ

بية/جامعة ميسان. يَّة الرتَّ أ.م.د. صباح عيدان العبادّي/كلِّ
يَّة اآلداب/جامعة البرصة. أ.م.د. عيّل جميد البديرّي/كلِّ

تدقيق اللُّغة العربيَّة
د حسن مطر د. طارق حممَّ

ة تدقيق اللُّغة اإلنجليزيَّ
األُستاذ املساعد هاشم كاطع الزم

اإلدارة املاليَّة
سعد صالح بشري

املوقع اإللكرتويّن
أمحد ُحسني احُلسينّي

التَّصميم واإلخراج الطباعّي
د شهاب العيّل حممَّ





�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(

يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية: 

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2
وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.

3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
 )10٫000-5000( بحدود  البحث  كلامِت  عدُد  يكوَن  أن  عىل   ،(CD)مدمج
كلمة، ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية، 

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5

الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.
ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 



األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 
ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.

يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8
أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية: 
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.



ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 
الرفض.

#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 
مالّية.

13- ُيراعى يف أسبقّية النرش: 
أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.
ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.
د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.

14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز: 
(Basrah@alkafeel.net، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/الرباضعّية/شارع سّيد أمني/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





حيِم محِن الرَّ بِْسمِ اهللِ الرَّ

كلمُة العدد

ٍد، وعىل آلِِه الطّيبنَي  احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، وصىلَّ اهللُ عىل خريتِه ِمن خلِقه حممَّ
الطاهريَن، وارثي علِمه وحكمتِه ..

قْد  اث(  )الرتُّ مصطلح  أنَّ  احلارض-  وقتنا  يف  -خصوصًا  فيه  شكَّ  ال  ممّا 
املختلفة  وبأبعادها  اجلوانب،  من  كثرٍي  يف  وإجرائّيًا  مفهوميًَّا  استقراره  أخَذ 
املفهوميُّ حكمته عوامل  )األخالقّية، واإلنسانّية، والعلمّية(، وهذا االستقراُر 
يقوُل  كام   - َفْهاًم  وقتِله  القديِم،  اإلرِث  ُمفاتشِة  عىل  مجلتِها  يف  عملْت  دة،  متعدِّ
اثّية العامليَّة؛  أمني اخلويّل-، وحماكمته ِمْن حيث الطَّرح مع املنظومات املعرفّية  الرتُّ

لتبنَي شخصيَُّته، وتتجىلَّ معامُله.
العريّب اإلسالمّي،  اث  الرتُّ َغور  َسرَب  مَلن  البنيِّ  الواضح  ِمن  فإّن  ومَع ذلَك، 
صفحِة  ِضمن  وظهوره  املصطلح،  هلذا  وواضحٍة  بيِّنٍة  جذوٍر  عىل  سيقُف  أّنُه 
لنَي آنذاك، وعىل اختالِف احِلقب  االشتغاِل الفكريِّ للعلامء والباحثنَي واملحصِّ
بعُض  ُوِضعْت  حتَّى  جليًَّا،  قرآنيًَّا  مفهومًا  نجدُه  بل  وضعفًا-،  قّوًة  الزمنّية- 
األحاديث عىل النبيِّ  لرتسيِخ هذا املفهوم، ضمَن سياقاٍت يطفُح منها الطابع 

يايّس)1(. السِّ

ث، وذيله. ُينظر: االحتجاج،  1- ُيالحظ احلديث املنسوب: نحُن معارش األنبياء ال نورِّ
الطربسـّي: 1/ 142.



كلمة  أنَّ  إىل  يذهب  َمن  املعارصيَن  الباحثنَي  بعَض  نجَد  أْن  الغريب  فِمَن 
الثَّقايّف والفكرّي، وال يكاد معناها  املوروث  ُتستعمل قدياًم بمعنى  )تراث(، مل 
َتِرَكة  عىل  -أساسًا-  ُييُل  الذي  للكلمة،  القديم  العريّب  املعنى  حدوَد  ى  يتعدَّ
ينا متاَم سياق  نا لو تقصَّ رها، ولعلَّ امليت إىل أبنائه)2(، ولعلَّ هذه اجلزئيَّة هلا ما يربِّ
نا نودُّ اإلشارة العابرة -وليس  الكالم، لوجدنا ما ُيزيل ضبابيَّة هذه الِفكرة، إاّل أنَّ
اث بمعناها الفكرّي  لة؛ إذ لذلك موضٌع آخر-، إىل أنَّ مسألة جتّذر فكرة الرتُّ املفصَّ
عة، بدءًا  قٌة يف فِْكر األُّمة اإلسالمّية بأبعاٍد ومظاهَر متنوِّ والثقايّف موجودٌة متحقِّ
من التأليف والنظر يف كتب األوائل، مرورًا باحلثِّ عىل ِحفظ الُكُتب وتداوهلا 
عن  ورَد  ما  لطيف  ومن  ذلك،  وغري  العلامء،  جمالس  إىل  األفراد،  بني  وتناقلها 
َأُبو يِل  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر،  ْبِن  ِل  امْلَُفضَّ َعِن  )ت148هـ(،   ادِق الصَّ  اإلمام 

ه  َعْبِد اهللَّ: »اْكُتْب وُبثَّ ِعْلَمَك يِف إِْخَوانَِك َفإِْن ِمتَّ َفَأْوِرْث ُكُتَبَك َبنِيَك َفإِنَّ
َيْأِت َعَل النَّاِس َزَماُن َهْرٍج اَل َيْأَنُسوَن فِيه إاِلَّ بُِكُتبِِهْم«)3(.

وعي  هو  بذلك،  يرتبط  ممّا  الرتاثّية،  القضّية  يف  ة  املهمَّ املسائِل  ِمَن  ولعلَّ 
اِث،  الرتُّ يَّة  أمهِّ إدراِك  عن  تقرُص  الُفهوم  بعُض  تزاُل  فاَم  اِث،  الرتُّ ِمَن  اجلدوى 
التوعوّية عقَب ذلَك،  املواقِف  ِدِه؛ الستكشاف  الوعي وجتدُّ ودوره يف إحداِث 
ال  تزاُل  ما  التي  يقولون-،  -كام  ّية  األُوربِّ ة  املركزيَّ بالنَّزعة  ى  ُيسمَّ ما  وتقويض 
اث يف بقاٍع شّتى ممّا دخلتها سلاًم أو حربًا، وهذا يف  تفَتأ عن تقصِّ جزئيَّات الرتُّ

املجلَّة  يف  منشور  بحث  العجارمة،  فايز  أمحد  اث،  والرتُّ اجلابرّي  عابد  حمّمد  ُينظر:   -2
األردنّية، للعلوم االجتامعّية، املجّلد )12(، العدد )3(، 2019.

3- الكايف: 1/ 52. 



حدِّ ذاتِه ينبغي أْن ُيعدَّ مثريًا حلفيظِة األفراد الذين ال يعوَن وال ُيدركوَن الطَّاقة 
وِل  الدُّ تِلُكم  لُدن  ِمن  احلريص  الُعكوف  هذا  ملاذا  فنسأل:  اث،  الرتُّ يف  الكامنة 
اردِة والواردِة، واحتكارها، ومصادرة ما يتعلَّق برتاِث األُمِم األَُخر،  عىل مجِع الشَّ
حتَّى غدت تزخر بالعديد من تراث تلك األُمم، بل ُيطلب منها، وقْد أشار أحد 
)2003م(  يف  العراق  دخلت  التي  االحتالل  ات  قوَّ أّن  إىل  هذا  عدِدنا  بحوث 
صادرت )ساجات القبور)لوحات القبور(( ملقربٍة ِمْن مقابِر اليهود يف البرصة! 
اث  كيَّة التي ُيدثها الرتُّ افعّية وامُلحرِّ ففي احلقيقة، ينبغي علينا أْن نعَي ِمقدار الدَّ
لأُلّمة، وكيف يؤثِّر يف مستقبِلها،  وتأكيد عوامل النُّهوض املتمّثلة يف: )اإليامن 
يف  العلمّي  العمق  اثّية،  الرتُّ الطَّفرة  مصطلح  حتقيق  تِه،  مركزيَّ وتأكيد  اث  بالرتُّ
وِح العاّمِة للخروج  اِث، تأكيِد الرُّ اثيَّة، تأصيِل قواعَد رصينٍة لنرِش الرتُّ املعاجلة الرتُّ

اثّي(. ِمن القّوِة إىل الفعِل يف العمِل الرتُّ
وها نحن -بحمد هلل- نتواكب معكم بعددنا التَّاسع، لُتطلَّ ِمن رُشفته جمموعٌة 
م  اِث َما ينبغي، ولعلَّها تقدِّ َل جوهَرُه، لعلَّها ترصُد ِمَن الرتُّ ِمَن البحوِث، لُتشكِّ
عًة  إسهامًة يف الطريِق املشاِر إليها، فحرصنا عىل أْن تكوَن بحوث هذا العدد متنوِّ
رحيقها،  ذكيِّ  ق  لتنشُّ رياِضها،  يف  االرتياع  للقارئ  ليتسنّى  شّتى،  أزاهرَي  ذاَت 
هت إىل هذه  م أهمَّ رسالٍة ُوجِّ فكاَن أّوُل هذه البحوث يدور يف ُأفق احِلجاج لُيقدِّ
 املدينة املِعطاء، يف أعظِم هنضٍة شهدها التَّاريخ، وهي رسالة اإلمام احلُسني
دالليًَّا  ومعاجلتها  عليها،  النَّهشّل  مسعوٍد  بن  يزيد  وجواب  البرصة،  أهل  إىل 
وُأسلوبّيًا َوفق منظومة احِلجاج، ثمَّ لُيفَض احلديث إىل النَّحو البرصّي ومرتِعه 
ين  الدِّ ب  ملهذِّ األُصولّية  اآلراء  استعراض  إىل  هشاٍم،  ابِن  آراِء  يف  اخِلصب 



البرصّي يف خمطوطة )التُّحفة العزيزة(، ومسألة )داللة األمر باملؤّقت عىل األمر 
خارجه(، عروجًا عىل مقاربٍة لِسانيٍَّة من خالل معاجلة وسائل فهم النَّّص القرآين 
بني اجلاحظ والرؤية املعارصة، ليكون للتأريخ احلديث بعدها نافذة يستعرض 
البرصة عام )1624-1625( وتداعياته وآثاره  الفاريّس ملدينة  احِلصار  َعربها 

فاليه(. الة اإليطايّل )ديالَّ حَّ َوفقًا ملشاهدات الرَّ
يف  حضوٌر  املخطوط  النَّصِّ  لتحقيق  يكوَن  أْن  عىل  املجّلة  حرصت  وقْد 
ّيد عبد الرّزاق احللو(، ألقًا َيفيُد  مك للسَّ أعدادها، فكانت )رسالٌة يف تذكية السَّ
ينّية يف مدينة البرصة خامتة  منه املختّصوَن، ليكوَن الّتوزيُع اجلغرايّف للمزارات الدِّ

املسك بُحّلٍة جغرافّيٍة تراثّيٍة. 
وقْد عالج بحُث الُلغِة اإلنجليزّيِة يف املجّلة )انفتاح احلكومة العراقيَّة جتارّيًا 

مع دول العامل عىل احلركة التِّجارية يف ميناء البرصة )1963-1958((.
زًة  ياحة رافدًة يف التعريف برتاث هذه املدينة، وحمفِّ فنأمُل أْن تكوَن هذه السِّ
ِف عىل تراثها؛ إلعادة النبض الواثق يف رشايني أبنائها،  يف الوقت ذاته عىل التَّعرُّ

وِمَن اهلل تعاىل التوفيق، واحلمُد هلل وحده..

هْيأة التَّحرير
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�ُص البحِث  ملخَّ

أبو خالد، يزيد بن مسعود النهشلُّ البرصيُّ واحٌد من أرشاف البرصة الَّذين 
ى )سليامن، أبو  هم اإلمام احلسني بكتابه الذي أرسله مع موىًل له يسمَّ خصَّ
 ه اإلمام احلسني رزين(، وقْد قتله عبيد اهلل بن زياد عىل أثر ذلك، وقْد وجَّ

ة إىل رؤساء األمخاس يف البرصة ليدعوهم إىل نرصته. كتابه هذا من مكَّ
 جل لتلبية دعوة اإلمام احلسني فًا هلذا الرَّ ل التاريخ موقفًا مرشِّ لقْد سجَّ
لوائه  ممَّن كانوا حتت  البرصة  بعدما خطب عددًا من األقوام يف  له،  واستجابته 
وهم: بنو متيم، وبنو حنظلة، وبنو سعد وبنو عامر، فأثَّر خطابه فيهم، فأجابوه، 
ولبَّوا دعوته؛ ملا ملسوا منّه من محاسٍة ونجدٍة لنرُصة احلقِّ و حُماربة الظُّلم والفساد 
به  ُتنذُر  ما  الطريِّ بسبب  الغضِّ  ُأفول نجم اإلسالم  ِمْن  واالستبداد، واخلشية 

األحواُل والظروُف للحكم القائم آنذاك.
يًا جيِّدًا استوعب وفهم كتاب اإلمام املشتمل  جل متلقِّ لقْد كان هذا الرَّ
ألفاظه  يف  موجزًا  خمترصًا  كان  وإْن  اللة،  الدَّ عميق  املعاين  واسع  خطاٍب  عىل 
اتَّبع اهلدى، وساَر يف طريقه، وأعرض عن  ه وأدرك ما فيه،  وعباراته، فلاّم فضَّ
الل، وأوصد بابه، فحمله ذلك عىل إبالغ قومه متَّبعًا وسائل اإلقناع،  طريق الضَّ
ٍ وواضٍح. احتوى هذا اخلطاب كالم  وطرق االحتجاج، بُأسلوٍب رصنٍي وبنيِّ
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كتاب  عىل  جوابًا  ه  ردَّ وكذلك  أقوامه،  من  دود  والرُّ النهشّل  مسعود  بن  يزيد 
.اإلمام احلسني

وأردنا أْن نقف عىل ما جاء يف خطابه من دالالٍت ومعاٍن، وعىل اجلانب البيايّن 
يه، واستقباله منه، وِمن َثمَّ استجابتهم  يف تعبريه الذي يمل إثارًة يف نفوس متلقِّ
له؛ إذ نلمح يف خطابه تلوينًا ُأسلوبّيًا حجاجّيًا يمل مستوًى لغوّيًا عاليًا، وهو 
ُيعبِّئ قومه من أجل اللُّحوق باإلمام احلسني، ونرصته التي هي نرصة للحقِّ 
سًا؛ لذا جاء كالمه متناغاًم مع نفوس القوم، فجاء  واإلسالم، وقْد بدا فيه متحمِّ
ردُّهم بأحسن الكالم وأبلغه، مستجيبني لدعوة زعيمهم، وقْد وجدُت يف هذا 
له ألْن يكوَن يف عداد النثر الفنِّيِّ البليغ، وأْن  اخلطاب بني الطرفني ُأسسًا فنِّّية تؤهِّ
راسات  ه َوفق الدِّ الالت، ويمكن أْن ُيوجَّ ًا أدبيًَّا مكتنزًا يزخر باملعاين والدَّ ُيعدَّ نصَّ
احِلجاجّية احلديثة، ملا فيه من وسائل إقناع إبالغّية وتوصيلّية وإنجازّية للكالم، 
املهّم. واحلمد هلل ربِّ  النَّصِّ  وهذا ما سوف نقف عنده من خالل حتليلنا هلذا 

العاملنَي.
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Abstract

Yazeed bin Mas'ood is one of the noblemen of Basra who 

have received Imam Hussain's letters brought by Sulaiman 

abu Razeen, one of his supporters.  Sulaiman was later on 

killed by Ubaydellah bin Ziyad as a result of that. The letter 

was sent by Imam Hussain while staying in Mecca to Basra 

dignitaries calling them to support him. The man's response 

to Imam Hussain's call has been highly appreciated. He 

has talked directly to a number of Basra tribes including 

Bani Tameem, Bani Handhala, Bani Sa'ad, and Bani Aamer. 

Influenced by his address, they responded positively to his 

call due to his enthusiasm and bravery in supporting right 

and combating oppression and despotism. 

    Yazeed bin Mas'ood has already responded well 

and understood the letter sent by Imam Ali (PBUH). That 

letter included a highly meaningful and semantically deep 
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discourse, though it was brief as a text. He chose to follow 

the right path and kept himself away from aberration. 

He adopted the same attitude in his response to Imam 

Hussain's letter.

    This paper is an attempt to study the content of bin 

Mas'ood's address highlighting its semantic features and 

eloquence. He used a highly effective  style to mobilize his 

people to stand by Imam Hussain. With his well-spoken 

address he could attract the attention of his tribesmen. The 

text of the address is, no doubt, a fine artistic piece filled 

with rich language. It has also rhetorical and communicative 

features that make it a successful means of persuation.
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مقّدمة

أرشاف  من  واحٌد  خالد،  أبو  يكنّى   ، البرصيُّ  ، النهشلُّ مسعود،  بن  يزيد 
ى  هم اإلمام احلسني بكتابه الذي أرسله مع موىًل له يسمَّ البرصة الذين خصَّ
ه اإلمام  )سليامن، أبو رزين(، وقْد قتله عبيد اهلل بن زياد عىل أثر ذلك. وقْد وجَّ
إىل  يدعوهم  البرصة  يف  األمخاس  رؤساء  إىل  ة  مكَّ من  هذا  كتابه   احلسني

نرصته)1(.
 جل لتلبية دعوة اإلمام احلسني فًا هلذا الرَّ ل التاريخ موقفًا مرشِّ لقْد سجَّ
واستجابته له بعدما خطب قومه يف البرصة ممّن كانوا حتت لوائه، وهم: بنو متيم، 
وبنو حنظلة، وبنو سعد، وبنو عامر، فأثَّر خطابه فيهم، فأجابوه، َولبَّوا دعوته؛ 
، وحماربة الظلم والفساد واالستبداد،  ملا ملسوا منه من محاسٍة ونجدٍة لنرصة احلقِّ
األحوال  به  ُتنذر  ما  بسبب  الّطريِّ  الغضِّ  اإلسالم  نجم  ُأفول  من  واخلشية 

والظروف للحكم القائم آنذاك)2(.
 ،احلسني اإلمام  كتاب  وفهم  استوعب  جيِّدًا،  يًا  متلقِّ جل  الرَّ هذا  كان 
اللة، وإْن كان خمترصًا وموجزًا  الذي اشتمل عىل خطاٍب واسِع املعاين عميِق الدَّ
طريقه،  يف  وسار  اهلدى،  اتَّبع  فيه،  ما  وأدرك  ه  فضَّ ومّلا  وألفاظه،  عباراته  يف 
اللة، وأوصَد باَبه، ومحله ذلك عىل إبالغ قومه، متَّبعًا  وأعرض عن طريق الضَّ
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ٍ واضٍح. وسائل اإلقناع، وطرق االحتجاج، بُأسلوٍب بنيِّ
أقوامه،  من  والّردود  النهشّل  مسعود  بن  يزيد  كالَم  اخلطاب  هذا  احتوى 
وكذلك رّده جوابًا عىل كتاب اإلمام احلسني، وقد أردنا أْن نقف عىل ما جاء 
يف خطابه من دالالٍت ومعاٍن، ونكشف عن اجلانب البيايّن يف تعبريه الذي يمل 
يه واستقباله منه، ومن ثمَّ استجابتهم له؛ إذ نلمح يف خطابه  إثارة يف نفوس متلقِّ
هذا تلوينًا ُأسلوبّيًا حجاجّيًا يمل مستوًى لغوّيًا عاليًا، وهو يعبُِّئ قومه من أجل 
اللُّحوق باإلمام احلسني ونرصته، التي هي نرصٌة للحقِّ واإلسالم، وقْد بدأ 

سًا لذلك؛ لذا جاء متناغاًم مع نفوس القوم.  فيه متحمِّ
بنياته،  حتليل  سنحاول  البحث  يف  بكامله  نثبته  سوف  الذي  النَّصَّ  هذا  إنَّ 
وأبرز دالالته ومعانيه؛ إْذ نلمس يف خطابه كالمًا متناغاًم مع نفوس القوم، يدّل 
مستجيبني  بيان،  وأبلغ  كالم،  بأحسن  ر  تصدَّ الذي  وجواهبم  ردُّهم  ذلك  عىل 

لدعوة زعيمهم.
له  فنِّيَّة تؤهِّ يستنُد هذا اخلطاب الذي داَر بني األطراف املتحاورة إىل ُأسٍس 
أْن  وُيمكُن  باملعاين،  مكتنَزًا  أدبيًَّا  ًا  ونصَّ البليغ،  الفنِّيِّ  النَّثر  ِعداِد  يف  يكوَن  ألْن 
راسات احلجاجيَّة احلديثة، ملا فيه من وسائل لإلقناع واإلبالغ  ه عىل َوفق الدِّ يوجَّ
تدوُر عليه  ما  الكالم، وهو  واالستدالل، وعوامل لإلبالغ والتوصيل وإنجاز 
سوف  ما  وهذا  بالغته،  مستوى  وبيان  اخلطاب،  حتليل  يف  احلديثة  راسات  الدِّ

. نقُف عنده من خالل حتليلنا هلذا النَّصِّ املهمِّ
أبناء  من  هم  مجاعة،  صاحبه  فيه  خُياطب  نصٍّ  حتليل  يف  يدور  بحثنا  كاَن  ملا 
ٍة، وهي خوض غامر احلرب وركوب أمواجها؛ لذا  ِجْلدته، يثُّهم عىل قضيٍَّة مهمَّ
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يه. وهبذا، فالبحث  فهو يبذل أقىص ما يستطيع أْن يعربِّ به من وسائل إقناع ملتلقِّ
يتَّسم بطابع املحاججة التي من وسائلها إبالغ الكالم وتوصيله. 

راسة،  يَّة النَّصِّ الذي درسناه، ونوع الدِّ مة ذكرنا فيها أمهِّ انتظم البحث بمقدَّ
دنا ملوضوع بحثنا بإطاللة يسرية وخمترصة عن مفهوم احِلجاج واملحاججة،  ومهَّ
اعتمدنا يف  املدروس، وقد  النَّصَّ  وأثبتنا  الكتاب،  وترمجة قصرية عن صاحب 
ون، وهي طبعة  يخ فارس تربيزيان احلسَّ دراسته عىل طبعتني، األُوىل: طبعة الشَّ

قة، والثَّانية: طبعة األعلمّي.  حمقَّ
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متهيد

1- مفهوُم احِلَجاِج 

ح شيئًا يسريًا عن مفهوم احِلجاج يف اللُّغة، واالستعامل القرآيّن  ُيمكن أْن نوضِّ
الكريم، وعند أهل العلم.

ة واملحاججة إىل التخاصم بني الطرفني، وما  يذهب أهل اللُّغة يف معنى احلجَّ
مصحوبة  ة  احلجَّ وتكون  وِحجاج()3(،  عىل)ِحجج  وجُتَمُع  فيها،  للظَّفر  يكون 
بينها  وَن  اللُّغويُّ فيها، وربَط  إىل اجلدل والربهان  بالَغَلبة يف اخلصومة، وأشاروا 
ء، فكذلك  اهتا، كاحلجِّ الذي يعني القصد والوصول إىل الشَّ وبني بعض مشتقَّ

ة ُيقصد هبا احلّق املطلوب)4(. احلجَّ
فاحِلجاج وإْن كان يمثِّل نظرّية حداثوّية، لكنّه مفهوم عرفته العربّية، ووقف 
استعامالته  خالل  من  الكريم  القرآن  عنه  وَعربَّ  اللُّغة،  أهل  من  علامؤها  عنده 

صينة، ومن هذا فهو أصيٌل يف ُلغتنا. وأساليبه الرَّ
ة يف االستعامل القرآيّن بمعنى املجادلة، كام يف قوله  ة واملحاجَّ وورَد لفظ احلجَّ
ابن  عن   ،]74 َهَدايِن]األنعام:  َوَقْد  اهللِ  يِف  وينِّ  اجُّ َأُتَ َقاَل  َقْوُمُه  ُه  َوَحاجَّ تعاىل: 

فوه هبا«)5(. عّباس: »جادلوه يف آلتهم، وخوَّ
أشار الزركشُّ إىل األُسلوب احِلجاجيِّ يف القرآن الكريم، القائم عىل اليرس 
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هولة، والبعيد عن التعقيد واإلغراب، كام هو احلال عند املناطقة واملتكلِّمنَي،  والسُّ
ة العقليَّة، فنطق هبا، وساقها عىل عادة العرب يف  وقد اشتمل عىل الرباهني واألدلَّ
، كام قال تعاىل: َوَما أْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إالَّ بِلَِساِن  سول عريبٌّ كالمها؛ ألنَّ الرَّ

َ هَلْم ]إبراهيم: 4[)6(.  َقْوِمِه لُِيَبنيِّ
يذهُب عبد اهلل صولة إىل مناقشة احِلجاج عند القدماء واملحدثنَي، مبيِّنًا أنَّ 
القدماء وبعض املحدثني قْد جعلوه مرادفًا للجدل؛ للعالقة بينه وبني املذهب 
ناعة املنطقيَّة،  الكالمّي، ويرى أنَّ هذا جيعل دائرة احِلجاج ضيِّقة، ويرصه يف الصِّ
َ أنَّ القرآَن الكريَم مل يقع كلُّه أو معظمه يف مفهوم  وهو أوسع من اجلدل، وبنيَّ

احِلجاج املرادف للجدل، أو املذهب الكالمّي)7(.
تقنيات  »دراسة  مها  الرُبهان  ة  ونظريَّ ة  املحاجَّ نظرّية  أنَّ  )بريملان(  ويرى 
م هلم، أو تعزيز  اخلطاب التي تسمح بإثارة تأييد األشخاص للفروض التي تقدَّ
هذا التأييد عىل تنّوع كثافته«)8(. ُيريد أْن يبنّي من هذا قيمة اخلطاب، وما يكتنزه 

من ثراء بالغّي، وقيمة مجاليَّة؛ ألنَّ البالغة تدخل يف باب احلجاج اإلقناعّي)9(.
يتطلَّب عمل التخاطب عنارص ثالثة، هي: )املتكلِّم، واملخاطب، وموضوع 
ني يف  ي عنرصين مهمَّ الكالم(، وُيعدُّ املتكلِّم، أو ما ُيطلق عليه )الباّث(، واملتلقِّ
. وأْن يراعي املتكلِّم فيام يطرح  هذه املامرسة الكالميَّة، يف أيِّ خطاٍب حجاجيٍّ
ي من حيث قناعته بام يستقبله، ممّا خيلق بينهام  استعداد الطرف الثاين، وهو املتلقِّ

تواصاًل حجاجيًَّا)10(.
مثريات  عىل  تنطوي  الغني  احلجاجّي  األثر  ذات  واخلطابات  النُّصوص  إنَّ 
ي قناعًة وقبوالً، وهذا ما يظهر يف تراثنا العريّب  ووسائل إبالغ تولِّد يف نفس املتلقِّ
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من خطب البلغاء والفصحاء واملتكلِّمنَي.

) 2- حياُة �صاحِب النَّ�صِّ )يزيد بن م�صعود، النَّه�صليِّ

هجاء  حادثة  يف  املباركة  اهلجرة  من  مخسني  سنة  حوادث  يف  الطربيُّ  ذكره 
بن  )يزيد  رية  السِّ صاحب  أنَّ  فذكر  فقيم،  وبني  هنشل  بني  الفرزدق  اعر  الشَّ
مسعود(، ممّن استعدى عليه وايل البرصة مع قومه، وأورد اسمه كاماًل، ما يدلُّ 
مالك  بن  خالد  بن  مسعود  بن  يزيد  »أنَّ  عنه:  جاء  هنشل،  إىل  ينتسب  أنَّه  عىل 
وتنتسب  عليه«)11(،  أيضًا  استعدى  هنشل،  بن  جندل  بن  سلمى  بن  ربعي  ابن 
بن  مناة  بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد  القبيلة إىل »هنشل  هذه 
ان مالك بن سليامن،  متيم، بطن كبريمن متيم ُينسب إليه مجع كثري، منهم: أبو غسَّ
أّنه  التميميَّة،  هنشل  بني  إىل  املنتهية  جل  الرَّ هذا  نسبة  من  ويظهر   .)12(» النَّهشلُّ
ج  قوله: »وتزوَّ الطربّي يف  منها  الذي ذكر زواجه   ،املؤمنني أمري  لزوج  أٌخ 
ليىل ابنة مسعود بن خالد بن مالك بن سلمى بن جندل بن هنشل بن دارم بن 
 املؤمنني أمري  أنَّ  الطربيُّ -أيضًا-  وأورَد  متيم«)13(،  بن  مناة  زيد  بن  مالك 
 َأخيهام اإلمام احلسني قْد أنجب منها )عبد اهلل، وأبا بكر(، واسُتشهدا مَع 
، وقيل: إّن أبا بكر هو الذي اسُتشهد يف كربالء)14(. وِمَن الَّذين  يف واقعة الطفِّ
( من كتاب اإلمام احلسني، وجوابه  ذكروا موقف)يزيد بن مسعود النهشلِّ
يِّد ابن طاووس املتوفَّ  له بعدما استنفر قوَمه وعبَّأهم لنرصة اإلمام، هو السَّ

سنة)#664()15(.
( بمكانٍة مرموقٍة بني قومه، وُيعدُّ من وجهاء  ويتمتَّع )يزيد بن مسعود النهشلُّ
مراسلته  إىل   احلسني اإلمام  دعا  ما  هنشل،  بني  سيِّد  وهو  وعليتِهم،  القوم 
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ودعوته، وزادْت من ذلك مصاهرة هذا البيت أمرَي املؤمننَي، ما يدلُّ عىل أنَّه 
بيت حسٍب ورشٍف ملعرفته هبم)16(.

3. النَّ�صُّ املدرو�ُص 

ة التي أوردْت خرب حادثة كربالء  ورَد هذا النصُّ املهمُّ يف أحد املصادر املهمَّ
املتمثِّلة بمقتل اإلمام احلسني ومصارع أهل بيته وأصحابه وسبي عياالته، 
قتىل  يف  )امللهوف  بـ  ى  املسمَّ  ،)#664( املتوّف  احلسينّي،  طاووس  ابن  يِّد  للسَّ
مجاعٍة  إىل  كتب  قد   احلسني »وكان  طاووس:  ابن  يِّد  السَّ قال  الطفوف(، 
من أرشاف البرصة كتابًا مع موىًل له اسمه سليامن، ويكنّى أبا رزين، يدعوهم 
اجلارود  بن  واملنذر  النهشّل،  مسعود  بن  يزيد  منهم  طاعته،  ولزوم  ُنرصته  إىل 
العبدّي، فجمع يزيد بن مسعود بني متيم وبني حنظلة وبني سعد، فلاّم حضوا 
قال: »يا بني متيم، كيف تروَن موضعي منكم وحسبي فيكم؟)17(، فقالوا: بٍخ بٍخ! 
مَت فيه  ف وسطًا، وتقدَّ أنَت -واهلل- فِْقرُة الظَّهر، ورأُس الفخر، حللَت يف الرشَّ

َفَرطًا. 
قال: فإينِّ قْد مجعُتكم ألمٍر ُأريد أْن ُأشاوركم فيه وأستعنُي بكم عليه، فقالوا: 

واهلل إّنا نمنحك النصيحة، ونجهد لك الرأي، فُقل نسمع. 
فقال: إنَّ معاوية ماَت، فأهِون به-واهلل- هالكًا ومفقودًا! أاَل وإّنه قْد انكرَس 
بيعًة عقد هبا  الظُّلم، وقْد كاَن أحدَث  أركاُن  باُب اجلور واإلثم، وتضعضعْت 
أمرًا، وظنَّ أنَّه قْد أحكمه، وهيهات والذي أراد، اجتهد -واهلل- ففشل، وشاور، 
عي اخلالفة عل  يدَّ الفجور،  يزيد شارب اخلمور، ورأس  ابنه  قام  وقْد  فُخِذل، 
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ِة علٍم، ال يعرف  ر عليهم بغري رىًض منهم، مع ِقرَص حلٍم، وقلَّ املسلمني، ويتأمَّ
ين أفضل من جهاد  من احلقِّ موطَئ قدِمه، فُأقسم باهلل قسًم مربورًا جَلهاُده عل الدِّ
األصيل،  ف  الرشَّ ذو   اهلل رسول  بنت  ابن  عيلٍّ  بن  احلسني  وهذا  املسلمنَي، 
األمر؛  هبذا  َأوىل  وهو  ينزف،  ال  وعلٌم  ُيوصف،  ال  فضٌل  لُه  األثيل،  أي  والرَّ
غري، وحينُو عل الكبري، فأكِرْم  لسابقته، وِسنِّه، وِقدمه، وقرابته، يعطُف عل الصَّ
املوعظة! فال تعشوا  به  ة، وبلغْت  به احلجَّ بِه راعي رعيَّة، وإماَم قوٍم وجبت هلل 
انخذَل  فقْد كاَن َصْخر بن قيس  الباطل،  عوا يف َوهدة  َتسكَّ ، وال  نور احلقَّ عل 
بكم يوم اجلمل، فاغسُلوَها بخروجكم إىل ابن)رسول اهلل( ونرصته. واهلل ال 
لَّ يف ولده، والقلَّة يف عشريته، وها أنا ذا  ُ أحٌد عن نرصته إاّل أوَرثه اهلل الذُّ يقرصِّ
قْد لبسُت للحرب المتها، وادَّرعُت هلا بدرِعها، َمْن مَل ُيقَتْل يُمت، وَمْن هيرْب مل 

يُفْت، فأحِسنُوا-رمحكم اهللُ- ردَّ اجلواب)18(.
وفارس)19(  كنانتِك،  نبُل  نحن  خالد،  أبا  »يا  فقالوا:  حنظلة،  بنو  فتكلَّمت 
-واهلل-  ختوُض  ال  فتحَت،  بنا  غزوَت  وإْن  أصبَت،  بنا  رميَت  إْن  عشريتك، 
ًة إاّل لقيناها، ننرُصك بأسيافنا، ونقيك  غمرًة إاّل ُخضناها، وال تلقى-واهلل- شدَّ

بأبداننا، فاهنْض ملا شئَت«)20(. 
إلينا  األشياء  أبغض  إنَّ  خالد،  أبا  »يا  فقالوا:  زيٍد،  بن  سعِد  بنو  وتكلَّمت 
الِقتال،  برتك  أمرنا  قيٍس  بن  َصْخُر  كاَن  وقْد  رأيك،  عن  واخلروج  خالُفك 

نا فينا، فأْمِهلنا ُنراجع املشَورة، ونأتيك برأينا.  فحِمدنا أمرنا، وبقَي عزُّ
وتكلَّمت بنو عامر بن متيم، فقالوا: يا أبا خالد، نحن بنو أبيك وحلفاؤك، 
ُنِجبك،  فادُعنا  إليك،  إْن ضعنَت)21(، واألمر  نقطُن  إْن غضبَت، وال  ال نرىض 
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وأُمرنا ُنطعك، واألمُر إليك إذا شئَت. فقال: واهلل يا بني سعد، لئن فعلتموها ال 
يف عنكم أبدًا، وال يزال سيُفكم فيكم. يرفُع اهلل السَّ

 :ثمَّ كتَب إىل احلسني
حيِم محِن الرَّ بسِم اهللِ الرَّ

من  له  ودعوتني  إليه،  ندبتني  ما  وفهمُت  كتاُبك،  إيلَّ  َوَصل  فقْد  بعُد،  ا  أمَّ
األخِذ بحظِّي ِمن طاعتك، والفوز بنصيبي ِمن ُنرصتك، وإنَّ اهلل مل خُيل األرض 
ُة اهلل عىل خلقه،  قطُّ ِمن عامٍل عليها بخرٍي، أو دليٍل عىل سبيل نجاة، وأنتم حجَّ
ٍة، هو أصُلَها، وأنُتم فرُعها، فأقِدم  عُتم من زيتونٍة أمحديَّ ووديعُتُه يف أرِضِه، تفرَّ
لُت لك أعناق بني متيم، وتركُتهم أشدَّ تتابعًا لك  ُسِعدَت بأسعِد طائٍر، فقْد ذلَّ
لُت لك بني سعد، وغسلُت لَك  من اإلبل الظِّامء يوم مخسها لورود املاء، وقْد ذلَّ

َدَرَن صدورها بامِء سحابِة مزٍن حني استهلَّ برُقَها َفَلَمَع. 
َك، وأرواَك  فلاّم قرأ احلسنُي الكتاب، قال: آمنَك)22( اهللُ يوَم اخلوِف، وأعزَّ

يوَم العطِش األكرِب«)23(
بعدما مجع أقوام أهل البرصة برؤوسها ووجهائها من أجل هذا األمر، بدأ 
ٍز ودافٍع  ٍر وحمفِّ خطابه بنداء أكرب قبيلة يف البرصة، وهي قبلية متيم، مستعينًا بمؤثِّ
هلم من استعامله ُأسلوب االستفهام التقريرّي، إضافة إىل النِّداء الذي بدأ كالمه 
به، وهو قوله: »يا بني متيم، كيف تروَن موضعي منكم، وحسبي فيكم؟« أراد من 
ر ما هو ثابت يف نفوس القوم ِمن علوِّ منزلته، ورشف  خالل هذا الكالم أْن يقرِّ
يف  حجاجّيًا  دًا  مؤكِّ هذا  ل  ويشكِّ هلم،  خطابه  إبالغ  يضمن  لكي  فيهم،  مكانته 

يًا وسامعًا واعيًا للقول.  الكالم، جيعل املخاطب متلقِّ
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ق معنى التقرير يف الكالم، إنَّام  ارسنَي أنَّ االستفهام الذي يقِّ يذكُر أحد الدَّ
يعمل عىل توكيد احلدث واملوقف، ومثََّل لذلك بعدٍد من اآليات الكريمة، نحو: 
ق »إثارة  ْح، يعني: قْد أتى، وإنَّا رشحناه، وهو هبذا يقِّ َنرْشَ َهْل أَتى وأمَل 
ق عالقة  للِعربة، ولفتًا لالنتباه، وتوجيهًا للرؤية«)24(، واالستفهام استخبار يقِّ
ة  ارسوَن »قوَّ الدَّ ختاطبّية قائمة بني شيئني، مها: االستفهام، واجلواب، يرى فيه 
افعة حلركة التخاطب«)25(. وهذا ُأسلوب عريق يف العربّية، نلمح  من القوى الدَّ
يف  وإرشاكه  ة،  املستحقَّ املنزلة  املخاطب  وإنزال  واألديّب،  التهذيبّي  اجلانب  فيه 
بمكانته  ه، وإشعاره  املوجَّ بالكالم  املعنيُّ  رأيه؛ ألنَّه هو  إىل  اخلطاب واالستامع 
كان  إذا  إالَّ  االستفهام  من  األُسلوب  هبذا  املخاطب  يأيت  وال  املخاطب،  لدى 
التي ُيوصلها، فإذا كاَن عىل غري  ذا ثقٍة عاليٍة بنفسه، واطمئناٍن كبرٍي يف رسالته 
وتكون  عليه،  مثلبًة  فتنقلب  نفسه،  عىل  وثغرة  بابًا  يفتح  أْن  ُيمكن  فال  ذلَك، 
عنده،  حارضٍة  غري  لعلَّها  فكرٍة  إىل  املخاَطب  ينبِّه  هذا  خالل  من  ألّنه  له؛  سّبًة 
وقْد  عليه،  سيجيبونه  ما  إلقاء  إىل  عمد  يقول،  فيام  ًا  وحمقَّ صادقًا  كان  مّلا  ولكنَّه 
دأَب القرآُن الكريُم إىل ِمثل هذا التقرير يف االستفهام، وِمن ذلك ماُفرسِّ من قوله 
ر هو كون املخاطب  َأئِنََّك ألَْنَت ُيوُسف ]يوسف: 90[، »واملعنى املقرَّ تعاىل: 
ا الَِّذيَن َكَفُروا َأَفَلْم  باالستفهام هو يوسف«، وكذلك ما ورد يف قوله تعاىل َوَأمَّ

ِْرِمنَي ]اجلاثية: 31[«)26(. ُتْم َوُكنُتْم َقْوًما جمُّ َتُكْن آَياِت ُتْتَلٰ َعَلْيُكْم َفاْسَتْكرَبْ
 مستفهاًم عن حقيقة ثابتة يف شخصه  يف عن النّبيِّ وكذلَك احلديث الرشَّ
حديثه  من  جاعاًل  املسلمنَي،  من  يه  متلقِّ نفوس  يف  ثابتًا  شيئًا  ر  ليقرِّ الكريم، 
 : خمٍّ غدير  يوم   قوله وهو  عليهم،  الزمًة  ًة  حجَّ لتكون  مة  مقدِّ يف  الرشَّ
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هاهتم؟ فقلنا: بىل يا رسول اهلل.  »ألسُت أوىل باملؤمننَي من أنفسهم، وأزواجي ُأمَّ
اللَّهمَّ واِل َمن وااَلُه، وعاِد َمن َعاَداُه«)27(،  فَمن كنُت َمواَلُه، فعيلٌّ َمواَلُه،  قال: 
 احلسني اإلمام  هيد  الشَّ بط  السِّ كالم  يف  التقريرّي  االستفهام  ورد  وكذلك 
وَن به، وال يستطيعوَن أْن ُينكروه عليه: »ألسُت ابَن  خماطبًا القوم، وهو كالم ُيقرِّ
باهللِ  املؤمننَي  ِل  وأوَّ ه،  عمِّ وابِن  وصيِّه،  وابَن  وسلَّم،  عليه  اهلل  صلَّ  نبيِّكم  بنِت 
هداء عمَّ أيب،  الشُّ ليَس محزُة سيُِّد  أَو  ربِّه،  بِه ِمن عنِد  بم جاَء  ِق لرسولِِه  واملصدِّ
مستفيٌض  قوٌل  يبلغكم  أَومل  ي،  عمِّ اجلناحني  ذو  الطّياُر  هيُد  الشَّ جعفٌر  أوليَس 
فيكم: أنَّ رسوَل اهلل صّل اهلل تعاىل عليه وآله وسّلم قال يل وألخي: هذان سيِّدا 

شباِب أهل اجلنَّة«)28(.
جل يمثِّل زعامًة من زعامات البرصة، ورأسًا من رؤوسها،  ومّلا كان هذا الرَّ
الذي  أنَّ  يف  شكَّ  وال  هبا،  يتمتَّع  التي  واملكانة  املوضع،  هذا  من  ناشدهم  فقْد 
واألناة،  واحللم  واإلدراك،  الوعي  وسعة  أي،  الرَّ بحصافة  يتمتَّع  قوَمه  يسوُد 
وُبعٍد يف النظر والبصرية، وشجاعٍة وإقداٍم، وِحنكٍة يف معاجلة األُمور ومواجهة 

األزمات، وحلِّ ما انعقَد منها.
جاء استفهامه بأداة االستفهام )كيف( لبيان اهليأة واحلال؛ إذ إنَّه قد استجوهبم 
املكان )موضع( من  باسم  لذا جاء  عليها؛  التي هو  ومنزلته  مكانته  لبيان حال 
قوله )موضعي( وهو )َمْفَعل( مضافًا إىل ياء املتكلِّم، جاعاًل اسم املكان منسوبًا 
إليه وحده ليربزوه ويميِّزوه ِمن بينهم، وممّا يدلُّ عىل مناسبة استفهامه عن املكانة 
واية التي  واملوضع الذي هو فيهام، اقرتانه بام بعده من اجلارِّ واملجرور، فعىل الرِّ
أْن  املتكلِّم  أراد  فيكم«،  وَحَسبي  منكم،  موضِعي  تروَن  »أاَل  قوله:  عليها  جاء 
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الكرام؛ ألنَّ  العربيَّة يف قومه  أرومتِِه  ِمن  فيها  ينطلق  التي  العالية  يشيد بمكانته 
حرف اجلرِّ يدلُّ عىل ابتداء الغاية الّزمانّية واملكانّية، كام يف قوله تعاىل: ُسْبَحاَن 
ى بَِعْبِدِه َلياًل ِمَن املْسِجِد احَلَراِم إىَل املْسِجِد األَْقَص]اإلرساء: 1[، فهنا  الَِّذي َأرْسَ
لالبتداء يف املكان، وُيريُد صاحب اخلطاب أْن يربَط نفسه بقومه؛ ألّنه يرى أنَّ 
ته ورفعته يوزها هبم، وهذا فنٌّ لإلقناع والتأثري أراد من خالله أْن يبنيِّ عدم  عزَّ

الفصل واالنقطاع، ورفع احلواجز بينه وبينهم. 
واية: »وَحَسبي فيكم«، فهي -أيضًا-  ا الطَّرف الثَّاين يف قوله من هذه الرِّ أمَّ
ل، وهو انحداره ِمن ُساللة الكرام؛ إذ إنَّه أراد االمتداد الزمنيَّ  تتَّصُل بكالمه األَوَّ
ة هنا وردْت عىل َأصلها، وهي داللتها عىل  ، وكأنَّ )يف( اجلارَّ واالتِّساع املكاينَّ
مانيَّة جتّوزًا، فحسبه قْد قَطع مساحًة واسعًة من األصالة؛  الظرفيَّة املكانيَّة، أو الزَّ
ألنَّه عريبٌّ صميٌم؛ وِمن ثمَّ فإنَّ خطابه املبارَش هلم هبذه املعاين تعود عليهم باملدح 
ز موقف املتكلِّم؛ ألنَّ هذه وقائع وحقائق تعضد كالمه،  والثَّناء والرفعة، ما يعزِّ

 . وُتعل من معناه، وهي من طرق اخلطاب احلجاجيِّ
م  تقدَّ الذي  باالستفهام  األساليب  تعاضدت  قْد  هذا  كالمه  مستهلِّ  ويف 
الكالم عنه، والنِّداء الذي ورد يف كالمه، وهو خياطُب قومه: »يا بني متيم...«، 
التوكيد،  باب  من  للُمقبل  النِّداء  سيبويه  عدَّ  فقْد  دالالت،  وراءه  تكمن  الذي 
يقول: »تقول للذي هو مقبٌل عليه بوجهه، مستمٌع، منصٌت لك: كذا كان األمر، 
بعالقة  »متعلِّق  ألنَّه  اخلطاب؛  يف  النِّداء  قيمة  وتتجىلَّ  توكيدًا«)29(،  فالن،  أبا  يا 
املنادي باملناَدى له عىل أنَّه ذو شأٍن مرتفٍع، وأنَّه من األُمور التي ُيناَدى هلا، وينبَّه 
عليها، أو لإلحلاح يف طلب اإلقبال للمنادى له حّتى كأّنه أمٌر مغفوٌل عنه، أو 
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للمبالغة يف اإلحلاح«)30(.
ثمَّ عمد إىل العطف؛ ليتَّسع له جمال أكرب يف جواهبم من املدح والثَّناء واالعتبار 
ق يف العبارتني؛ إْذ  له، وقْد جاء يف روايٍة ُأخرى قوله: »وَحَسبي منكم«، وقْد فرَّ
قرن املوضع بحرف اجلرِّ )يف(، واحلسب بحرف اجلرِّ )ِمن(، وقْد وفِّق؛ ملناسبة 
ا  إمَّ هنا،  معنيني  فهي ال خترج عن  للحسب،  )ِمن(  مناسبة  ا  أمَّ للموضع،  )يف( 
وَأرومته وانحداره من  َأصالته  ِمن حيث  بيان جنس حسبه  لبيان اجلنس، أي: 
قبيلتكم  وِمن  منكم،  بعٌض  أينِّ  أي:  )التبعيض(،  بمعنى  أو  العرب،  ساللة 

األَصيلة العريقة.
يف  املعطوف  عىل  مًا  مقدَّ الً  أوَّ قومه  بني  واملنزلة  املكانة  عن  كالمه  جاء  لقْد 
حمسوٌس  أمٌر  احلسنة  رية  والسِّ واملنزلة  املكانة  َأنَّ  ذلك  منكم«؛  »وَحَسبِي  قوله: 
فة التي  وملموٌس وباٍد للعني من خالل النَّظر يف َأفعاله الظاهرة، ومواقفه املرشِّ
يف، فهو أيضًا يمثِّل قيمة  ا احلسب الرشَّ ًا، وفارسًا شْهاًم، أمَّ جعلْت منه قائدًا فذَّ
زه من أفعال اإلنسان التي يصنُع ِمن خالهلا املجد  ُعليا، إالَّ أنَّه يتاج إىل َما ُيعزِّ

ؤدد. والسُّ
جاء التعبري بالفعل املضارع من قوله: »كيف تروَن«، فهو وإْن كاَن يدلُّ عىل 
ياق الذي  من احلارض واملستقبل، فإّنه مل يغفل داللته عىل امليض من خالل السِّ الزَّ
ق فيه ذلك، ُيريد أْن ُيشري إىل الزمان املطلق؛  ورد فيه، فهو فضاًل عاّم هو متحقِّ
 ، قه، واملكانة واملنزلة التي صنعها، مل تكن وليدة زمن معنيَّ ألنَّ املجد الذي حقَّ

بل هو جمد تليد ُولد يف زمٍن مض، وسيبقى حارضًا ومستقباًل.
ويرجع هذا إىل سعة العربيَّة يف معانيها، وتوّسعها يف طرق االستعامل، وقْد 
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تنبَّه ابن األثري إىل داللة الزمن املتعاقبة بني األفعال، قال: »اعلم أنَّ الفعل املستقبل 
إذا ُأيَت به يف حالة اإلخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من اإلخبار بالفعل 
ح احلال التي يقع فيها، ويستحض تلك  املايض؛ وذلك ألنَّ الفعل املستقبل يوضِّ

امع يشاهدها، وليس كذلك الفعل املايض«)31(. ورة، حّتى كأنَّ السَّ الصُّ
قرَصوا  الذين  النّحاة  عىل  ئمة  بالالَّ ائّي  الّسامرَّ إبراهيم  الّدكتور  أنحى  وقْد 
كّل املقصور عىل األبنية التي وضعت هلا  الزمن يف أفعال العربّية عىل اجلانب الشَّ
وهي: )َفَعَل، ويْفَعُل(؛ إذ إّنه يرى أنَّ لألفعال حقيقة زمنّية غري ما وضعوها هبا، 
قال: »وذلك أّنه ليس كّل ما جاء عىل )َفَعَل( أفاد امليض، وما جاء عىل )َيْفعل( 
وعالقة  الّزمان  بدقائق  وا  هيتمُّ مل  التقسيم  هبذا  م  إهنَّ ثمَّ  واالستقبال،  احلال  أفاد 
زمٍن ما بآخر«)32(، وذَكر يف موضٍع آخر خروج الفعل املضارع إىل املضـيِّ بقرينة 
إِن  َقْبُل  ِمن  اهللِ  َأنبَِياء  َتْقُتُلوَن  َفلَِم  الكريمة  باآلية  إىل ذلك، مستشِهدًا  حه  ترشِّ

ْؤِمننَِي ]البقرة: 91[«)33(. ُكنُتم مُّ
مة: »كيف تروَن موضعي منكم، وحسبي  املتقدِّ العبارة  اشتمل اخلطاب يف 
فيكم؟« عىل )رأى( القلبّية؛ ألنَّ املوضع واحلسب املذكورين مها ليسا من الشء 
قلبيَّة  هنا  )رأى(  فـ  لذا  والِفكر،  باملعرفة  ُيدَركاِن  شيئان  ام  إهنَّ بل  املحسوس، 

ًة. وليسْت برصيَّ
ًا  ا جواب قومه، فكان جوابًا مفِلجًا لصدره، ُمِقرَّ هذا ما كان يف سؤاله، أمَّ
لعينه، وكان جوابًا واحدًا منهم، بدليل الفعل املسند إىل واو اجلامعة )فقالوا(، 
وكان جوابًا يدلُّ عىل االستبشار والتأييد واالرتياح من لفظهم: )بٍخ بٍخ(، وهو ما 
َب   حينام ُنصِّ يدلُّ عىل الِغبطة له. وهذا ما حصل مع أمري املؤمنني اإلمام علٍّ
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 وليًَّا للمؤمنني يف حادثة الغدير، واحلديث املشهور، منرصَف النبيِّ األعظم
ة الوداع، بعدما ارتقى بأمري املؤمنني، وقال »َفَمْن ُكنُت َموالُه، َفَعيلٌّ  يف حجَّ
َمْن  واخُذْل  ه،  َنرَصَ َمْن  وانرُصْ  َعاَداه،  َمْن  َوَعاِد  وااَلُه،  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ َمواَلُه، 

َخَذَله«)34(، فقال له عمر بن اخلطَّاب: »بٍخ بٍخ لَك يا بَن أيب طالٍب...«)35(.
ي اخلطاب، فيه التأييد املطلق، ويظهر أنَّ سؤاله  وهذا جواٌب قويٌّ ِمن متلقِّ
مفتتحًا  بٍخ(  )بٍخ  اللَّفظ  إذ كان هذا  بليٍغ؛  بكالٍم  فأجابوه  فيهم،  أثَّر  قْد  م  املتقدِّ
ة عىل ُعمق الوالء والتسليم واالنقياد له  جلواهبم، فقْد ساقوا بعده عبارات دالَّ
يف  حللَت  الَفْخر،  ورأُس  الظَّهر،  فِْقرُة  -واهلل-  »أنَت  بقوهلم:  وراءه،  واملسري 

مَت فيه َفَرطًا«. ف َوسطًا، وتقدَّ الرشَّ
مه اخلطيب، فهم قْد وضعوا  ي يف هذا الكالم أّنه واٍع ومدرك ملا قدَّ يظهر املتلقِّ
فيعة العالية، وجعلوه يف احلسب  أه فيهم من املكانة الرَّ زعيمهم املوضع الذي تبوَّ
يف، جاء ذلك بجملة من آليَّات التوصيل، وإنجاز الكالم املقنع املؤثِّر، فقْد  الرشَّ
ة عىل الثبات واالستقرار من قوهلم: »أنَت  الَّ دوا كالمهم باجلملة االسمّية الدَّ أكَّ

-واهلل- فِْقرُة الظَّهر...«. 
ارسنَي املحَدثنَي بعض اخلصائص يف اجلملة االسميَّة، بقوله:  ويبنيِّ أحد الدَّ
»فهي عبارة عن موازنة... حتصل بني املسند إليه واملسند، فُتربز التامثل التامَّ بني 
له  هذا وذاك، واملسند يف هذه احلالة يمثِّل ناحية من ذات املسند إليه، وهذا ما يؤهِّ
ة، وجيعلها مالئمة للِحَكم واألمثال،  ة، واملبادئ القارَّ للتعبري عن احلقائق العامَّ
واستعراض  األخبار،  لرسد  ال  ة،  األدلَّ وتقديم  لالحتجاج،  استعامهلا  ويفرسِّ 

األحداث«)36(.
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ة  فيه إحاالت إشاريَّ الّسابق،  القول  الضامئر كام جاَء يف  املتكلِّم  إنَّ استعامل 
ًة وتأكيدًا، ما يدلُّ عىل حضور ما يرجع إليه الضمري، فيؤدِّي  منحت الكالم قوَّ
دات  ي)37(، فضاًل عن املؤكِّ ً يف حدوث التَّخاطب بني املخاطب واملتلقِّ دورًا مهامَّ
يف  واخلرب  املبتدأ  بني  فصل  الذي  )اهلل(،  اجلليل  باالسم  الَقَسم  وهو  األُخرى، 
م  دات الكالم، ومل يكتفوا بذلك، بل إهنَّ قوهلم: »أنَت-واهلل-...«، وهو من مؤكِّ
»ورأس  فقالوا:  وه،  وسمَّ زعيمهم،  علوِّ  يف  ليزيدوا  بالعطف؛  قوهلم  عضدوا 

الَفخر«.
ور البديعة، ومل يكْن كالمًا مبارَشًا، يدلُّ  لقْد جاء جواهبم مفَعاًم باملعاين والصُّ
فقْد  معاٍن عميقٍة،  ما حتمله من  و  املجازّية،  عىل ذلك من خالل االستعامالت 
فقوهلم:  املخاطب،  يمله  ما  صفات  عىل  تدلُّ  منتقاة  بعبارات  كالمهم  ساقوا 
ففي  بالغيَّة،  أغراٍض  إىل  خترج  الَفْخر«  ورأُس  الظَّهر،  فِْقرة  »أنَت-واهللِ- 
ة واملنََعة، واملكانة العالية  رْتُه وأظهرْتُه بمظهر القوَّ هاتني العبارتني استعارٌة صوَّ
م جعلوه فِْقرَة الظَّهر؛ ألنَّ فَِقر الظَّهر هي األساس الذي يرتكز  إْذ إهنَّ فيعة؛  الرَّ
قّمة الشء وذروته، فهو  أس  الرَّ للفخر؛ ألنَّ  أس  الرَّ ثّم استعمل  عليه اجلسم، 
ثمَّ  أس،  كالرَّ شاخمة  قّمة  الفخر  ويف  الظَّهر،  كِفَقر  واملنعة  والّشموخ  ة  القوَّ يف 
بياَن  أرادوا  َفَرَطًا«،  فيِه  مَت  وتقدَّ َوَسطًا،  ِف  الرشَّ يف  »حللَت  قوهلم:  أردفوه 
الِعبارة  ل  َأوَّ ففي  العريق،  واألصل  النَّسب  يف  رشفه  حيث  من  املخاطب  حال 
وألنَّه  وأقوى؛  وأمتن  األشياء  يف  أثبت  الوسط  ألنَّ  )َوَسطًا(؛  كلمة  استعمل 
املركز، فال ينفذ إليه بسهولة، وهو موضع املدح والثَّناء يف كلِّ يشٍء، قال تعاىل: 
ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَل النَّاِس]البقرة: 143[، وقيل:  لَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ َوَكَذٰ
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األفعال  اختيار  يف  االستعامل  َة  دقَّ نلَحظ  أْن  وُيمكن  أوسطها(.  األُمور  )خري 
ة عىل احلال )َوَسطا، َفَرطًا(، فقْد آثر املتكلِّم هنا  الَّ التي اقرتنْت فيها األسامء الدَّ
استعامل الفعل )حللَت( من دون غريه من األفعال املقاربة له يف املعنى، مثل: 
( يمل معنًى مل حتِمْله األفعال األَُخر يف  )سكنَت، أو نزلَت(؛ ألنَّ الفعل )حلَّ
إليه  اآلخر  اطمئنان  ق  ويتحقَّ اإلحالل،  يف  ن  التمكُّ عىل  يدلُّ  إنَّه  إذ  املقام؛  هذا 
د  ُجرِّ ثمَّ  النّزول،  فيه: »ِمن َحلِّ األمحال عند  فيه، واألصل  يرتاب  أْن  من دون 
م من النَّصِّ أنَّ الفعل  استعامله للنّزول، فقيل: حلَّ حلوالً...«)38(، يظهر مما تقدَّ
ن من اإلحالل، بدليل أنَّ املرحتل أو املسافر حينام يلُّ أمحاله  ( يعني التمكُّ )حلَّ
ن من النّزول واالستقرار والثَّبات فيه، ومّلا كان  وأمتعته يف مكاٍن ما، فهو قد متكَّ
مَت فيه  م(، من قوله: »وتقدَّ ف عاليًا ومفرطًا استعمل معه الفعل )تقدَّ هذا الرشَّ
م أبلغ وأكرب وأشمل، وهو  َفَرطًا«، ومل يقل مثاًل: )رسَت فيه َفَرطًا(؛ ألنَّ التقدُّ
م  الّثاين ُيستعمل ملن يسري لياًل، قال أبو هالل: »والتقدُّ غري الفعل )سار(؛ ألنَّ 
عند  االستعامل  يف  تالزمًا  ونجد  واملحبوب«)39(،  املكروه  يف  يكون  عامٌّ  لفٌظ 
مًا  تقدُّ م  تقدَّ إذا  »َفَرَط:  اغب:  الرَّ قال  )َفَرَط(،  ة  م( ومادَّ )تقدَّ الفعل  العرب بني 
لو... وَفَرس ُفُرط  م إلصالح الدَّ بالقصد يفُرط، ومنه الفارِط إىل املاء، أي: املتقدِّ
م  م«)40(، وجاء يف اللِّسان »َفَرَط: املتقدِّ يسبق اخليل، واإلفراط أْن ُيرسَف يف التقدُّ
إلصالح  الورد  إىل  مهم  تقدَّ وَفَراطة:  َفرطًا  يفرطهم  القوم  وَفَرَط  ابق...  السَّ
مًا، أو احذر َفرطك  ْم تقدُّ م، أي: تقدَّ الء...«)41(، »والَفرط: التقدُّ األرشبة والدِّ
اللَّفظنِي  بني  التالزم  ة  شدَّ نتبنّي  النّصوص  هذه  خالل  من  مك«)42(،  تقدُّ أي: 
)تقّدم وفرط( يف االستعامل، ما يدلُّ عىل ُحسن اختيار املتكلِّم لأللفاظ وتناسبها 
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يف وصف ممدوحهم هبذا الكالم.
قيقة يف جواب القوم، وتطابقه مع سؤال اخلطيب،  إذا ما نظرنا إىل املناسبة الدَّ
من  األُوىل  العبارة  مقابلة  من  ذلك  يربز  معه،  ومتالئاًم  منسجاًم  كالمًا  سنجُد 
ل  قِّ األوَّ قوهلم: »أنَت -واهلل- فِْقرُة الظَّهر، ورأُس الَفْخر«، فهذا منسجم مع الشِّ
يسأل عن  كان  مّلا  ألنَّه  فيكم؟«؛  ترون موضعي  »كيف  قوله:  من سؤاله، وهو 
فيه  بام  ذلك  ُيناسب  بام  جواهبم  جاء  قومه،  بني  وزعامته  ومنزلته  مكانته  سموِّ 
رية احلَسنة، ويقابل  فعة، والسِّ ة واملنَعة والرِّ من املعاين التي يملها متمثِّلًة بالقوَّ
قُّ الثاين من جواهبم، وهو قوهلم:  العبارة الثانية من سؤاله: »وَحَسبي فيكم« الشِّ
مَت فيه َفَرطًا«؛ ألنَّ احلَسب، واألصَل الكريَم،  ِف َوَسطًا، وتقدَّ »َحَللَت يف الرشَّ
ويقال:  القوم،  بأرشاف  عليه  ُيطلق  ما  ومنه  ِف،  بالرشَّ ُتنعُت  العربّيَة  واألرومَة 

يف فالن، أي: ذو أصٍل رشيٍف، ينحدُر ِمن بيٍت رشيٍف، وهكذا. الرشَّ
د  مة ابتدأ به، أراد من خالله أْن يمهِّ ؤال الذي ُيعدُّ مفتاحًا ومقدِّ إنَّ هذا السُّ
يه، وقْد جاء هذا املفتتح موفَّقًا عند صاحب  إلبالغ خطابه، وجيعله مؤثِّرًا يف متلقِّ
نًا ممّا كان يطرحه عىل قومه، وكان بارعًا يف انتقاء  اخلطاب؛ ألّنه كان واثقًا ومتيقِّ
ي، فقْد  مه، ويدخل هذا يف وسائِل احِلجاج؛ لكونه عنرصًا مؤثِّرًا يف املتلقِّ ما يقدِّ
بناء خططه  منهجه يف  املحاجج  كفاءة  أبرز مظاهر  »من  أنَّ  ارسنَي  الدَّ أحد  بنيَّ 
واملقّدمات  الفرضّيات  تقديم  اختياراته يف  عليها  س  يؤسِّ التي  القولّية، ورؤيته 
، ومع مجهور بعينه؛ ألنَّ وحدات البداية  ها التقديم يف مقام خاصٍّ التي من حقِّ
ر  للتصوُّ فض  الرَّ أو  القبول  درجة  د  ويدِّ ية،  املتلقِّ األذهان  يقرع  ما  أهّم  هي 
املتكلِّم  يّتبعها  الوقائع واحلقائق وسائل  املتمثِّلة يف  مات  املقدَّ وُتعّد  م«)43(،  املقدَّ
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لتحقيق اإلقناع، وكذلك وسائل لالستدالل يسوقها يف خطابه)44(. 
ح بام  مة خطابه يومئ وُيلمح إىل القوم إملاحًا، ومل يرصِّ ما يزال الّرجل يف مقدِّ
ي من خالل  عنده مبارشة لكي يكسب االطمئنان والتأييد منهم، ويدرك املتلقِّ
لفظ )األمر(  أمرًا خطريًا؛ يفرسِّ ذلك  الظاهر  املغّطى غري  أّن وراء كالمه  ذلك 
يف خطابه من قوله: »فإيّن قْد مجعتكم ألمٍر ُأريد أْن ُأشاوركم فيه، وأستعني بكم 
قّدم  الطرفني،  بني  واملداولة  املشورة  األمر  ل  أوَّ كان  مّلا  م  املتقدِّ قوله  يف  عليه«، 
فعل املشاورة عىل فعل االستعانة هبم؛ ألنَّ االستعانة هبم تعني القيام واخلروج 
واملواجهة، وهي تالية لفعل املشاورة واملداولة، ويدلُّ االسم )األمر( عىل الشء 
املهمِّ واخلطري، وقْد ذكر ذلك يف القرآن الكريم يف عدٍد من اآليات، قال تعاىل: 
خان:  ا ُكنَّا ُمنِْذِريَن* فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكِيم ]الدُّ ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة إِنَّ إِنَّ
3، 4[، وقوله تعاىل: َوُقِضَ اأْلَْمُر َوإىَِل اهللِ ُتْرَجُع اأْلُُموُر ]البقرة: 210[، وبسبب 

يَّة الشء وخطورته الذي مجعهم من أجله جاء لفظ األمر يف خطابه. أمهِّ
من  لعدد  زعياًم  بصفته  ة  لطويَّ السُّ أو  التسلطيَّة  النَّزعة  املتكلِّم  يستعمل  مل 
القبائل، ومل يستعمل لغة التعايل والقهر والوعد والوعيد، بل مال يف لغته إىل: 
أّنه قْد  األناة والتوءدة يف أدب التخاطب واحلوار، واحرتام الّرأي اآلخر، فأنَبأ 
. والقرآن الكريم خري  مجعهم ليشاوَرهم، وياوَرهم، ويستعنَي هبم عىل أمٍر مهمٍّ
مثاٍل ُيقتدى به يف أدب التخاطب، كام نجد يف اآليات التي خياطب فيها األنبياء 
ة واالنتساب إليهم،  أقوامهم، فينادوهنم بألفاٍظ حمبَّبٍة، فيها دعوة للُقربى واملودَّ
ُكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم]البقرة: 54[، وقوله تعاىل: َقاَل  نحو قوله تعاىل: َيا َقْوِم إِنَّ
َيا َقْوِم َلْيَس يِب َضاَلَلة ]األعراف: 61[، واآليات الكريمة يف هذا املوضوع كثرية، 
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ة  دَّ الشِّ من  أنواٍع  إىل  أقوامهم  من  ضون  يتعرَّ الكريم  القرآن  يف  األنبياء  ونجد 
صالحهم  يريدوَن  ألهّنم  معهم؛  وأناهتم  حلمهم  ُيظهرون  ولكنَّهم  والقساوة، 
مشاورة  إىل  ويعمدوَن  واإلرشاد،  النَّصيحة  إبداء  أو  تعاىل،  اهلل  إىل  عوة  بالدَّ

أقوامهم يف أمٍر من ُأمورهم)45(. 
والوثوق  واليقني  دق  الصِّ منه  ينبُع  مرنًا  النَّصِّ  صاحب  ُأسلوب  كان  ومّلا 
بقضيَّته، فإنَّ قومه جييبونه بمثل ما يقول، ويبادلونه بلطٍف وتأدٍُّب يف الكالم، 
فقل  أي،  الرَّ لك  ونجهد  النَّصيحة،  نمنحك  إنَّا  واهللِ،  »فقالوا:  جواهبم:  وهذا 
نسمع«؛ إذ نجد خطاب القوم كان موافقًا ومالئاًم ودقيقًا، فكلُّ فِْقرة من جواهبم 
أي«،  تقابل فِْقرة من خطابه، فقوهلم: »واهلل، إنَّا نمنحك النَّصيحة، ونجهد لك الرَّ
تقابل كالمه يف طلب املشورة منهم: »ُأريُد أْن أشاوَركم..«؛ ألنَّ منح النَّصيحة 
ديد من لوازم طلب املشورة، وفقرة: »وأستعنُي  السَّ أي  الرَّ وإعطاءها، وتقديم 
له  وإذعاهنم  وانقيادهم  تسليمهم  معها  ويتناسُب  وُيالئمها  ُيقابلها  عليه«  بُكْم 
املعنى  يف  ُعمقًا  النَّصَّ  زاد  الطَّرفني  بني  احلوار  وهذا  َنْسَمع«،  »َفُقْل  قوهلم:  يف 
د فيه ُبعدًا مجاليًَّا كبريًا يدلُّ عىل تسليم القوم لزعيمهم وتأييدهم  اللة، وولَّ والدَّ
التي ترد يف جواهبم، كام هو يف  دات  املؤكِّ له، ويظهر ذلك -أيضًا- من خالل 
(، واتِّصاله بضمري اجلامعة)نا(  استعامهلم حرف التوكيد احلرف املشبَّه بالفعل )إنَّ
الذي يدلُّ عىل خطاهبم املشرتك ووحدة كلمتهم، وكذلك الَقَسم بلفظ اجلاللة، 
ي الفعل املضارع )نمنحك( إىل كاف  فضاًل عن اخلطاب املبارَش من خالل تعدِّ
ٍة يف اإلبالغ والتخاطب، وكذلك  اخلطاب، وهو من اإلحاالت التي تدلُّ عىل قوَّ
يًا  متعدِّ ًة  مرَّ يأيت  فعل  اخلطاب، وهو  إىل كاف  بالواسطة  )نجهد(  الفعل  ي  تعدِّ
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، ويف موضوع تعدية الفعل بشكل مبارَش،  بنفسه، وُأخرى بواسطة حرف اجلرِّ
أنَّ  اليارسّي إىل  الّدكتور فاخر  - أشار  التعدية من غري واسطة حرف اجلرِّ أي: 
وأنَّه  حيِّزه،  يف  واقعًا  وجيعله  له«،  املحدث  عىل  احلدث  »وقوع  بـ  ُيشعُر  ذلَك 
ًة ووضوحًا)46(، فضاًل عن انتقاء هذه األلفاظ واختيارها، وهي  يزيد الكالم قوَّ
م  م لك الّرأي؛ ألهنَّ ذات معاٍن مقصودٍة، َفُهم مل يقولوا: نعطيَك النَّصيحة، ونقدِّ
كأْن  األفعال،  من  غريها  يف  توجْد  مل  داللة  ونجهد(  )منح  الفعلني  يف  وجدوا 
يكون يف املنح سخاء وتكّرم أكرب، ويف بذل اجلهد جهاد وتفاٍن، من أجل سداد 

الّرأي، وخلوص النّصيحة.
سخطه  وُيظهر  آنذاك،  القائَم  الوضَع  ينقَد  أْن  النَّصِّ  صاحب  أراَد  ومّلا 
وازدراءه جُتاهه، مل يرص كالمه جتاه تسّلط )يزيد( عىل احلكم مبارشة؛ ألّنه أراد 
يه، ويثبت هلم باحلّجة الواضحة فساد نظام احلكم األُموّي منذ عهد  أْن ُيقنع متلقِّ
)معاوية(، ويف هذا وجه إقناعّي لقبول ما عرضه عليهم؛ ألّنه إذا كان )معاوية( 
فام  والظُّلم،  واإلثم  اجلور  س  أسَّ قْد  سالة  والرِّ ة  النبوَّ عرص  من  عهدًا  األقرب 
بيُّ املوصوف برشب اخلمور، وارتكاب الفجور؟  بالك بابنه )يزيد(، ذلك الصَّ
وهو هبذا كان ُيريد أْن يقدم إىل أمٍر خطرٍي، وهو تويلِّ )يزيد( احلكم، والتأّمر عىل 
ٍن لديه من دون أْن يرتاب يف ذلَك، فقْد  مِّ بشكٍل متيقَّ ة؛ لذا كثَّف عبارات الذَّ األُمَّ
قال: »إنَّ معاوية قْد ماَت، فأهِوْن به -واهلل- هالكًا ومفقودًا! أاَل وإنَّه قد انكرس 
باُب اجلور، وتضعضعْت أركاُن الظُّلم، وقْد كاَن أحدث بيعًة َعَقَد هبا َأمرًا، وظنَّ 

أنَّه قْد أحكَمه، وهيهات والذي أراد، اجتهد -واهللِ- ففِشَل، وشاور، فُخِذل«.
مستغربًا  منه،  والتقليل  ه  وذمِّ احلاكم  ذلك  ازدراء  إىل  املتكلِّم  عمد  فقْد 
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ب القياسّية )أفِعل به( يف: )فأهِون به هالكًا(،  بًا من هلكته، بصيغة التعجُّ ومتعجِّ
ل كالمه بالفعل )مات( »إنَّ معاوية قْد  فهو مل يقل: فأهِون بِه َميتًا، كام عربَّ يف أوَّ
مات«؛ ألّنه أراد أْن ُيغاير يف التعبري ليبنيِّ أنَّ موته كان هلكة؛ ألنَّ فعل اهللكة 
ة وسوء عاقبة، قاَل ابن ُدريد: »واهنلك  ل حدَّ غري فعل املوت؛ إْذ ُيلمح يف األوَّ
ء الذي هيوي«)48(.  عب«)47(، و »َهَلك الشَّ جل إذا محل نفسه عىل األمر الصَّ الرَّ
يف  امليمونة  النَّهضة  صاحب   احلسني اإلمام  خطى  عىل  يسري  هبذا  وهو 
إنَّ  »أاَل  يف:  الرشَّ للحديث  امتثاالً  بوجهه  والوقوف  اجلائر،  احلاكم  مواجهة 

أفضَل اجلهاد كلمُة حقِّ عنَد سلطاٍن جائٍر«)49(.
إنَّ يف هذه املغايرة التفات وتنبيه للمخاطب طلبًا لإلقناع يف قول املتكلِّم، ثمَّ 
ث عنه بأنَّه باب للجور وركن  ز ذلك بالتصغري واإلذالل حينام وسم املتحدِّ عزَّ
للظُّلم، بقوله: »أاَل وإنَّه قد انكرس باُب اجلَور، وتضعضعْت أركاُن الظلم«، وهو 
تصوير بالغّي، وغرض بيايّن متمثِّل باالستعارة؛ إْذ جعله بابًا للجور، وركنًا من 
 ، ُّ أركان الظلم، وهو تعبري بليغ؛ ألّن الباب هو املنفذ الذي يلج منه اخلرُي أو الرشَّ
املكان  فُيمأل  خريًا  كانت  فإذا  وأرسارها،  األشياء  مكنونات  إىل  املدخل  وهو 
قال  الباب،  من  إاّل  يكون  ال  الّدخول  وإنَّ  ًا،  رشَّ فُيمأل  رّشًا  كانت  وإذا  خريًا، 
ْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم ]البقرة: 58[،  ًدا َوُقوُلوْا ِحطٌَّة نَّ تعاىل: َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ

يف: »أَنا مدينُة الِعلم، وعلٌّ باهُبا«)50(. وجاء يف احلديث الرشَّ
ر املتكلِّم أّن بحياة )معاوية( ووجوده كان باُب اجلَوِر ُمرشعًا، وأركان  يصوِّ
ابق،  م ِمن كالمه السَّ َم تعلياًل ملا تقدَّ يه أراد أْن يقدِّ الظُّلم قائمة، ويف حواره مع متلقِّ
ه مبيِّنًا أّنه قْد فتَح باب اجلور، وأقام أركان الظلم، َأتبَع ذلك معلِّاًل أّنه  فحينام ذمَّ
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أنكره  الذي  يلتئم حينام عِهد البنه  أحدث حدثًا يف اإلسالم، ورشخ رشخًا ال 
املسلمون، وُأرغموا عىل أخذ البيعة منهم.

ة تنطوي  ، ذات إياءات معربِّ جاءت األلفاظ دقيقة يف مواضعها من النَّصِّ
عقد  بيعًة  أحدَث  كاَن  »وقْد  قوله:  من  األلفاظ  أخذنا  فلو  عميقٍة،  معاٍن  عىل 
هبا أمرًا«، فالفعل )أحدث( يمل معنًى يدّل عىل اخلروج والبِدعة يف اإلسالم 
خاطئًا  حدثًا  ليزيد  البيعة  أخذ  عن  فعرّبَ  نَّة،  والسُّ الكتاب  من  النَّصِّ  وخمالفة 
اجرتحه معاوية، ويعدُّ هذا الشء خطريًا، جاء يف اللِّسان: »احلدوث كون يشء 
مل يكن... وحدث أمر، أي: وقع، وحُمدثات األُمور: ما ابتدعه أهل األهواء من 
الح عىل غريها«، وقاَل: »احلََدث: األمر احلادث  لف الصَّ األشياء التي كان السَّ
نَّة«)51(. لذا عرّب عنه باألمر يف قوله:  املنَكر الذي ليَس بمعتاٍد، وال معروٍف يف السُّ
»عقد هبا أمرًا«، ولفظ )األمر( يستعمل للحدث املهمِّ سواء كان يف اإلجياب أم 
وء  خان: 4[، وجاء مثاالً للسُّ لب، قال تعاىل: فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكِيم ]الدُّ السَّ
يف النَّصِّ يف أخذ البيعة ليزيد، والفعل )َعَقد( من قوله: »عقد هبا أمرًا« فعْقُد الشء 
ه، وبام أنَّ األمر يشء ذهنيٌّ غري حمسوس، فاسُتعري لفظ العْقد له  هو إبرامه وشدُّ
قْد  أّنه  حق وهو توصيف هلذا األمر يف قوله: »وظّن  الالَّ ثمَّ جاء الكالم  جمازًا، 
أحكَمه، وهيهاَت والذي أراَد، اجتهد -واهللِ- ففشل، وشاَوَر، َفُخِذل«، فالفعل 
معاوية خيشى عىل  كان  اليقني،  به  ُيراد  الغائب  الضمري  إىل  أسنده  الذي   ) )َظنَّ
بيعة )يزيد( من أربعة نفر كان اإلمام احلسنيعىل رأسهم، ومع خشيته منهم 
إاّل أنَّه يرى أنَّ اإلمام احلسني سيواجهه وال ينزل عىل حكمه ولو كلَّفه ذلك 
حياته، وهذا ما حدث، وأفعال الظَّنِّ خترج بحسب سياقات الكالم إىل اليقني، 
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 ، كِّ اجح مع احتامل النقيض، ويستعمل يف اليقني والشَّ والظَّنُّ »هو االعتقاُد الرَّ
جحان«)52(، وُفرّس الظَّنُّ عىل اليقني يف  كِّ بصفة الرُّ وقيل: الظَّنُّ أحد طريف الشَّ
ِْم]البقرة: 46[، »ويف مصحف عبد اهلل  الُقوا َرهبِّ ُم مُّ قوله تعاىل: الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَّ
)يعلمون(، ومعناه يعلمون أْن البدَّ من لقاء اجلزاء، فيعملون عىل حسب ذلك، 
ة،  نوَن«)53(. ثمَّ بنّي املتكلِّم خيبة ما دبَّره وما بيَّته لأُلمَّ ولذلك َفرسَّ )يظنُّوَن( بيتيقَّ
عىل  احلقيقة  أّن  إاّل  سطوته،  بسبب  ليزيد  استوسقْت  قد  األُمور  أنَّ  والظاهر 
خالف ذلك، فقد خاب مسعاه؛ ألّنه أحدث يف اإلسالم ما أحدثه، فأحلَّ حرام 
اء التي محلها سيِّد  يعة الغرَّ ين احلنيف والرشَّ م حالله، وهذا طعٌن يف الدِّ اهلل، وحرَّ
املرسلني، وهذا ما أنبأ عنه صاحُب النَّصِّ يف قوله: »وهيهاَت والذي أراَد، 
اجتهد -واهللِ- ففشل، وشاَوَر، َفُخِذل«، فعربَّ عن ذلك باسم الفعل )هيهات(، 
ويعني: بُعَد ما أراد حتقيقه، واستعامل اسم الفعل بدالً من الفعل نفسه فيه توكيد 
غريه  أو  كانت  أمرًا  األفعال  أسامء  »ومعاين  الريّض:  يقول  للمخاطب،  وتنبيه 
أبلغ وآكد من معاين األفعال التي ُيقال إنَّ هذه األسامء بمعناها«، وإّنه أشار إىل 
املأمور  ليبادر  منه برسعة؛  الفراغ  »لغرض حصول  فيها  الكالم  اختصار  معنى 
يتباعد عنه... وكذا كان أصل: عليَك زيدًا، وجب عليك  أْن  إىل االمتثال قبل 
أخذ زيد؛ وإليَك عنِّي، أي: ضمَّ رحلك وثقلك إليك، واذهب عنِّي؛ ووراءك، 
يضُّ أيضًا إىل معنى  ر وراَءك، فجرى يف كلِّها االختصار«)54(، وأشار الرَّ أي: تأخَّ
ب يف أسامء األفعال، فمثَّل عىل كالمه بـ )هيهات(، أي: ما أبعده، وشتَّان،  التعجُّ
ق التأكيد يف الكالم)55(. ب يعني حتقُّ أي: ما أشدَّ االفرتاق...وأشار إىل أنَّ التعجُّ
الكالم  يف  سيذكره  ملا  ومتهيدًا  تقدياًم  الكالم  من  م  تقدَّ ما  نعدَّ  أْن  وُيمكن 
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عي  حق من قوله: »وقْد قام ابنه يزيد شارب اخلمور، ورأس الفجور... يدَّ الالَّ
ر عليهم بغري رضًا منهم«، ففِشَل ما اعتقَد معاويُة  اخلالفة عىل املسلمني، ويتأمَّ
بإحكامه؛ نظرًا إىل هذه األسباب، التي منها تنصيب هذا الغالم، الذي شهدِت 

ة بفسِقِه وفساِدِه. األُمَّ
دات يف الكالم، من  يه مستعماًل املؤكِّ م خطابه إلقناع متلقِّ ونجد املتكلِّم يقدِّ
ترشيك  العطف  ألنَّ  واملفرد؛  باجلملة  العطف  بواسطة  العبارة  تكثيفه  خالل 
جاء  كام  التعبري،  يف  وإيضاحها  ورة  الصُّ جلالء  ابق  السَّ بالكالم  حق  الالَّ الكالم 
يف عطفه العبارات: )اجتهد-واهلل- ففِشل، وشاَور، فخذل، وقْد قاَم ابنه يزيد 
د  أكَّ وقْد  علٍم...(،  وقلَّة  حلٍم،  ِقرَص  الفجور...مَع  ورأس  اخلمور،  شارب 
أجزاء  بني  أو  اجلمل،  بني  العطف  بط من خالل  الرَّ يَّة  أمهِّ املحدثوَن  ارسوَن  الدَّ
اجلملة الواحدة، وهو »عالقة تصطنعها اللُّغة بني املعنيني داخل اجلملة الواحدة، 
ابقتني، أي: ألمن لبس  أو بني اجلملتني؛ ألمن اللَّبس يف فهم إحدى احلالتني السَّ
ة عالقة  بط حني ترى أنَّ ثمَّ االرتباط، او ألمن لبس االنفصال، فاللُّغة تلجأ إىل الرَّ
بط، فربَّام  بني طرفني، لكنَّها عالقة غري وثيقة، فإذا تركَت الطرفني متجاورين بالرَّ
ُفِهم أحيانًا أنَّ العالقة بينهام وثيقة، وربَّام ُفِهم يف أحياٍن ُأخرى أنَّ العالقة بينهام 

منعدمة«)56(.
ره بني حنٍي وآخر، كام يف قوله: )اجتهد  ُيضاف إىل ذلك، القسم الذي يكرِّ
جل  واهلل، ففِشل(، وقوله: )فأقسم باهلل قساًم مربورًا(، ويدلُّ هذا عىل وثاقة الرَّ
النَّصِّ  عبارات  سوق  مناسبة  كذلك  ونجد  ويراه،  يطرحه  بام  النَّصِّ  صاحب 
بعضها مع بعض، وترابطها وانسجامها، فالعبارة التي ترسي مرسى املثل الّدالَّة 
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مِّ يف التخبُّط يف األُمور وانعدام الرأي والبصرية والّصواب يف قوله عن  عىل الذَّ
ابق:  )يزيد(: »ال يعرف ِمن احلقِّ موطئ قدمه« مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالكالم السَّ
ر عليهم، بغري رضًا منهم، مع ِقرص حلٍم،  عي اخلالفة عىل املسلمني، ويتأمَّ »يدَّ
وقلَّة علٍم«، فَمن كانت هذه حاله يف ادِّعاء خالفة رسول اهلل ، فامذا ُيرجتى منه 
من خري؟ ويف هذا املوضع ُيمكن أْن نورَد نكتًة يف خطابه تدخل يف باب احِلجاج 
ي، وهي قوله: )وقْد  ة، وتعمد إىل إقناع املتلقِّ ز من موقف املتكلِّم، وتزيده قوَّ تعزِّ
امع أنَّ األمر  قاَم ابنه يزيد(، أراد ِمن)ابنه( وقيامه هبذا األمر أْن يض يف ذهن السَّ
قْد توارثوه وتقاسموه، مع استحضار سرية )معاوية(، وما حتمله أمامهم، وهذا 

لوك.  بط بني األب واالبن يف املنهج والسُّ ما يكشُف عن الرَّ
من  جانب  يف  احلقوق  عىل  واملجاوزة  ي  التعدِّ عىل  )ادِّعاء(  املصدر  وُيشري 
ًا كان أو باطاًل، وقول  اللِّسان: »وادَّعيُت الشء زعمته يل، حقَّ معانيه، جاء يف 
أبو  قرأ  ُعوَن]امللك: 27[،  َتدَّ بِِه  ُكنُتم  الَِّذي  َوِقيَل هذا  امللك:  اهلل يف سورة 
الباطل  عي  تدَّ قولك:  من  بون(  )ُتكذِّ احلسن  ه  وفرسَّ لة،  مثقَّ عون(  )تدَّ عمرو 
عون األباطيل  عي ما ال يكون، تأويله يف اللُّغة: هذا الذي كنُتم من أجله تدَّ وتدَّ
الِعلم، فقْد خرج من  احِللم، وقلَّة  ِقرَص  واألكاذيب...«)57(، فَمن كانت صفُته 

واب. الل، وزاَغ عن طريق احلقِّ والصَّ اهلداية إىل الضَّ
التفضيل  )أفعل(  استعامله  خالل  من  املفاضلة  إىل  املتكلِّم  عمد  ذلك  بعَد 
جهاد  من  أفضل  ين  الدِّ عىل  »جَلهاُدُه  فقال:  املرشكني،  وجماهدة  جماهدته  بني 
املرشكني«، وهذا نوع من وسائل احِلجاج يف الكالم يف املقارنة بنَي حالتني، فقْد 
عدَّ النّهوض والقيام بوجهه جهادًا يفوق جهاد املرشكني؛ ألّنه يعلم أنَّ حكمهم 
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املرشكني؛  جهاد  عىل  جهاَده  ل  وفضَّ ة،  احلقَّ للرشعّية  فاقد  وظلم،  جور  حكم 
ا املرشكون،  عي اإلسالم، ويكم باسمه، من غري رضًا من املسلمني، أمَّ ألّنه يدَّ
صة ومعروفة  فهم غري ذلك؛ ولكوهنم ال يدينوَن ديَن اإلسالم، فجهتهم مشخَّ
ا َمن يعتل منرَب رسول اهلل وهذه احلالة التي عليها )يزيد(،  لدى املسلمني، أمَّ

كوت عليه. فاألمر هنا خطرٌي، وال ُيغتفر السُّ
اجحة باملحامد والفضائل يف شخص اإلمام  ة الرَّ إنَّ املتكلِّم قْد مال إىل الكفَّ
ابن  علٍّ  بن  احلسني  »وهذا  قوله:  يف  اإلشارة  باسم  عليه  حمياًل   ،بط السِّ
والكامل، والرّشف  التامم  كلُّها:  الفضائل  به  فقْد حلَّت   ،...بنت رسول اهلل

.»فعة، والِعلم واحللم، والنَّسب والقرابة من رسول اهلل والرِّ
القرابة واالنتساب  ي، وهي  املتلقِّ ة ومؤثِّرة يف نفس  النَّصُّ بخصلة مهمَّ بدأ 
فعل  كبري؛ ألّنه  أثر  من  هلذا  ملا   هراء الزَّ ووصيِّه وبضعته   إىل رسول اهلل
ارتباط  ُيربَز  أْن  خالله  ِمن  أراَد  ني،  املتلقِّ نفوس  إىل  موصل  إبالغيٌّ  إنجازيٌّ 
ُيوحيه  وما   ،فاطمة ه  ُأمِّ جهة  من  وقرابة  نسبًا   اهلل برسول   احلسني
مز الكبري، وما حتمله ِمن مكانٍة يف اإلسالم، وكذلك مرتبطًا برسول  هذا الرَّ
اهلل روحًا ومبدًأ؛ ألنَّ املسلمني يعلمون ويعون األحاديث الرشيفة التي تنصُّ 
د ذلك ما ورد يف األحاديث  عىل أنَّ احلسن واحلسني ابنا رسول اهلل، ويؤكِّ
هتام لرسول اهلل، من ذلك ما ُنقل عن ُأسامة بن زيٍد، قال:  املستفيضة يف بنوَّ
لبعض احلاجة، فخرج، وهو مشتمٌل عىل يشٍء ال  ليلًة   طرقُت رسوَل اهلل«
أدري ما هو، فلامَّ فرغُت ِمن حاجتي، قلُت: ما هذا الذي أنَت مشتمٌل عليه؟ 
فكشَفه، فإذا هو احلسن واحلسني عىل وركيه، فقال: هذاِن أبنائي، وأبناء ابنتي، 
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ُهمَّ إنَّك تعلُم أينِّ ُأحبُّهم فأِحبَّهم«)58(. ُهمَّ إنَّك تعلُم أينِّ ُأحبُّهم فأِحبَّهم، اللَّ اللَّ
قْد ورَد عىل لسانه يف عدٍد   ،ه ه، وأبيه وُأمِّ إنَّ االنتساب إىل جدِّ
من مواضع خطبه يف مسريه، ويف مالقاته اجليوش املحيطة به، ومن مجلة ذلك، 
نبيِّكم،  بنت  ابُن  فإينِّ  ُحرمتي،  انتهاك  وال  قتيل،  لكم  حيلُّ  ال  »فإنَّه   :قوله
األعظم  النبيِّ  من  والقرابة  االنتساب  فهذا  نبيِّكم«)59(،  زوجة  خدجية  ت  وجدَّ
ة إقناع لردع القوم عن القدوم ملحاربته، وانتهاك حرمته، التي تعني  وسيلة وحجَّ

انتهاك حرمة اإلسالم.
ة، وزعيم  يف قوله: »هذا احلسني« ُييل اسم اإلشارة عىل رمٍز من رموز األُمَّ
يزيد  قْد أعلم  أنَّ معاوية  م عليه أحٌد يف زمانه، حتَّى  يتقدَّ الذي مل  من زعامئها، 

حينام أراد أْن يعقد له البيعة، أنَّه سريفض مبايعته)60(. 
، يمل معاين  يف )احلسني( يف النَّصِّ وورود الَعَلم املتمثِّل باالسم الرشَّ
ي إىل ما يمله االسم من صفات تنعكس  سامية، وأثرًا إقناعيًَّا يذهب فيه املتلقِّ
 ًا، فاإلشارة إىل رمز اإلمام احلسني ق املتكلِّم فعاًل إنجازيَّ عليه، ومن خالله يقِّ
، وهو أمل  ديَّ احلقَّ ين املحمَّ يكشف عن مدلوالت تنضوي وراءه، فهو يمثِّل الدِّ
يقودنا للحديث عن داللة  إليه  املشار  آنذاك، وهذا  املعاش  الواقع  لتغيري  ة  األُمَّ
استعامل االسم الَعَلم، ويولِّد حضوره يف النَّصِّ حضورًا بني املتكلِّم واملخاطب، 
يًَّا؛ ملا يلُّ يف هذا االسم الَعَلم ِمن مقاٍم، وما يمل من صفات  ل مثريًا نصِّ ويشكِّ
خص، يقول روسل: »إنَّه عىل احلقيقة وصف لصاحبه، لكنَّه وصٌف  الشَّ ذلك 

فات التي لصاحبه«)61(.  غرُي معَلن... ُيمكن أْن يلَّل عىل أساس الصِّ
يف استعامل اسم اإلشارة لإلحالة عىل القريب يف قوله: »وهذا احلسني...« 
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أمر  وتويلِّ  األُمور،  زمام  لقيادة  إليه  ة  األُمَّ أنظار  ه  وتوجُّ حضوره،  عىل  داللة 
وهو  الوقت،  ذلك  يف  ة  األُمَّ حال  مراقبة  يف  واضح  حضوره  وألنَّ  املسلمنَي؛ 
املتكلِّم  فأحال  املنكر،  عن  والنَّاهي  باملعروف  اآلمر  عليه،  املنصوص  اإلمام 
ًة، ويزيده توكيدًا، فاملشار إليه، وهو  عىل شخصه الكريم؛ لُيضفي عىل كالمه قوَّ
اإلمام قْد أعطى مدلوالً السم اإلشارة )هذا(، وزاده وضوحًا وحتديدًا)62(.

ر للعبارات  جاء النَّصُّ متجانسًا ومنسجاًم من خالل استعامله العطف املتكرِّ
حّتى  أحد  عليها  خيتلف  ال  التي  لة،  املتأصِّ وخصاله  اإلمام  حمامد  تبنيِّ  التي 
أي األثيل، له فضٌل ال يوصُف،  ف األصيل، والرَّ أعداؤه، وهو قوله: »ذو الرشَّ

وعلٌم ال ينِزف...«.
بواسطة  وعباراته  أجزائه  بني  ًا  ومرتاصَّ ًا  ومتضامَّ مرتابطًا  هنا  النَّصُّ  يظهر 
العطف،  وظيفة  ِمن  ُعدَّ  -آنفًا-  ُذِكر  وما  )الواو(،  العطف  بحرف  العطف 
العطف،  خالل  من  الكالم  ترابط  إىل  إشارته  يلمح  سيبويه  كالم  يف  ن  واملتمعِّ
ألحدمها  تكن  ومل  احلكم،  يف  مشرتكان  عليه(  واملعطوف  )املعطوف  فالطرفان 
به  واملبدوء  وعمٍرو،  بزيٍد  مررُت  تقول:  أْن  جيوز  »ألنَّه  اآلخر؛  من  َأوىل  منزلة 
وقَع عليهام يف  املرور  يكوَن  أْن  زيدًا، وجيوز  يكوَن  أْن  َعمرو، وجيوز  املرور  يف 
حالٍة واحدٍة، فالواو جتمع هذه األشياء عىل هذه املعاين، فإذا سمعَت املتكلِّم هبذا 

ا قْد مجعت هذه األشياء«)63(.  ام شئَت؛ ألهنَّ أجبته عىل أهيِّ
الكالم،  بط بني أجزاء  الرَّ العطف عامل مهمٌّ من عوامل  أنَّ  م  تقدَّ ممَّا  يظهر 

. وأداة فاعلة لالتِّساق واالنسجام يف النَّصِّ
 هذه األوصاف التي سيقت يف النَّصِّ بعد اإلشارة التي أحالت عىل اإلمام
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مه، وهو ذكر اإلمام احلسني  وتعلَّقت به، جاء الكالم متناسقًا ومتناسبًا مع ما تقدَّ
فات التي ذكرها تنطبق  ه وأبيه، فأيٌّ من هذه الصِّ  وانتسابه إىل جدِّ
والفضل  أي  الرَّ وكذلك  واالنتساب،  ف  الرشَّ من  االنطباق  متام   عليه
ل، ثمَّ أراد املتكلِّم أْن ُيثبت دعوَته إىل  ز قوله األوَّ والِعلم؛ لذا أراد النَّصُّ أْن يعزِّ
نرصة اإلمام وتولية األمر إليه، كام يف قوله: »وهو أوىل هبذا األمر«، فعلَّل 
ابقني،  حابة السَّ ذلك بسابقته وسنِّه، وقدمه وقرابته، فاإلمام احلسني من الصَّ
ابُِقوَن  السَّ ابُِقوَن  َوالسَّ تعاىل:  قوله  يف  القرآن  يف  املمدوحوَن  هم  ابقوَن  والسَّ
ذلك  ألنَّ  والِقَدم؛  نِّ  بالسِّ  ]12-10 النَِّعيِم]الواقعة:  َجنَّاِت  يِف  ُبوَن  امْلَُقرَّ ُأوَلئَِك 
يفة، تلك احلياة املستقيمة النقيَّة النَّاصعة،  ة من حياته الرشَّ يعني أنَّه قض هذه املدَّ
يف  رسْت  التي  وأحكامه  تعاليمه  وهضم  الوارفة،  اإلسالم  ظالل  يف  قضاها 
ا قرابته من رسول اهلل، فهي اللَّفظة التي حتمُل ُبعدًا  م، أمَّ عروقه مرسى الدَّ
سالة التي ُيلقيها صاحب النَّصِّ  عميقًا، ومتدُّ النَّصَّ وُتوصل الكالم لتثبيت الرِّ
عاية، وهذا  ي؛ ألنَّ هذه القرابة ُتوجب هلم الطَّاعة واملحبَّة والوالء والرِّ عىل املتلقِّ
ْت عليه اآليات النازلة، كقوله تعاىل: ُقْل ال َأْسأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ املوّدة  ما نصَّ
هللِ  َفَأنَّ  ٍء  َشْ ن  مِّ َغنِْمُتم  َم  َأنَّ َواْعَلُموا  تعاىل:  وقوله  ورى: 23[،  اْلُقْربى]الشُّ يِف 

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبٰى]األنفال: 41[. َسُه َولِلرَّ ُخُ
إنَّ اإلشارة يف قوله: »وهذا احلسني« إنَّام هي إشارة إىل حارٍض قريٍب، وهذا 
النَّاظم: »اسم اإلشارة ما دلَّ عىل حارٍض،  ما ثبَت عند علامء النَّحو، يقول ابن 
الُقرب  بحسب  وخيتلف  خماطبًا،  وال  متكلِّاًم  وليس  احلارض،  منزلة  ل  ُمنزَّ أو 

والُبعد...«)64(. 



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد الّتا�سع حمّرم 1441هـ - اأيلول 2019مال�سَّ 61

لمّي اأ.د. �سامل يعقوب يو�سف ال�سَّ

والُقرب،  للحضور  ُتستعمل  يًَّة  إشارًة حسِّ ها  فعدَّ  ، يضُّ االسرتاباذيُّ الرَّ ا  أمَّ
يَّة يف األغلب إالَّ إىل احلارض الذي يصلح لكونه  قال: »وال ُيشار باإلشارة احلسِّ
خماطبًا...«)65(، وبنّي أحد الباحثني نوع احلضور يف اسم اإلشارة عند ابن النَّاظم 
املتكلِّم  كضامئر  األَُخر،  يَّة  النَّصِّ امُلشريات  يف  احلضور  عن  خيتلف  حضور  أنَّه 
بينهام،  القائم  والتخاطب  »باملواجهة  حضورًا  الن  يشكِّ ام  إهنَّ إْذ  واملخاطب؛ 
يف  موجوٍد  يشٍء  إىل  االنتباه  توجيه  جهة  ِمن  كاَن  فقْد  إليه،  املشار  حضور  ا  أمَّ
ع بني  تتوزَّ أنَّ أسامء اإلشارة  إىل  املحدثني  ارسنَي  الدَّ احلضة«)66(، ومال بعض 
وفرانك  ليونز،  منهم:  يَّة،  نصِّ ة  عائديَّ والثانية  املقاميَّة،  اإلشارة  مها:  تني،  مهمَّ
حت الباحثة منى اجلابرّي أّن وظيفة أسامء اإلشارة هي اإلشارة  باملر)67(، ورجَّ
بمركز  اتِّصال  عالقة  يف  يكون  أْن  البدَّ  إليه  مشاٍر  كلَّ  »أنَّ  وبيَّنت  املقاميَّة، 

التخاطب من قريٍب أو بعيٍد«)68(.
بني  جتمع  التي  وابط  والرَّ العالقات  هذه  قيمة  عند  نقف  أْن  أردنا  وإذا 
اجلمل  بني  والعطف  اإلشارة  امئر وأسامء  الضَّ من  املحيالت  النَّصِّ هبذه  أجزاء 
ً يف متاسك النَّصِّ وتالحم أجزائه، وقْد أوىل  ل َمْلَمحًا مهامَّ والعبارات، فهي تشكِّ

. يَّة ُكربى هلذه العالقات يف بناء النَّصِّ املحدثوَن أمهِّ
ابط والتَّامسك بني أجزائه، وعالقة اجلَُمل  إنَّ ِمن أبرز سامت اخلطاب هو الرتَّ
ة متمثِّلة  ابط، وهي مؤثِّرات لغويَّ فيام بينها، وهناك عوامل يستند إليها هذا الرتَّ
التعريف،  وأدوات  اإلشارة،  وأسامء  والفصل،  والوصل  العطف،  بعالمات 

واألسامء املوصولة)69(. 
ورسم  متناقضني،  وطرفني  متضادَّتني،  حالتني  النَّصِّ  صاحب  قّدم  بعدما 
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اهلدى  إىل  يؤدِّي  وطريقًا  والتِّيه،  الل  الضَّ إىل  ينتهي  طريقًا  خمتلفني،  طريقني 
الطرف  ا  وأمَّ معاوية(،  بن  )يزيد  احلاكمة سلطة  لطة  بالسُّ ل  األوَّ يتمثَّل   ، واحلقِّ
النَّصُّ  ن  وتضمَّ  ،احلسني اإلمام  هبا  هنض  التي  احلقِّ  بدعوة  فيتمثَّل  الثَّاين، 
أثار نفوس  َملمحًا مجاليًَّا  املتقابلتني، وُيعدُّ هذا  املتضادَّتني  إبراز هاتني احلالتني 
من  ونافرة  اخلري،  عىل  جمبولة  بطبيعتها  النَّفس  ألنَّ  املتكلِّم؛  خطاب  يف  ني  املتلقِّ
. وقْد أشار )سيِّد قطب( إىل القيمة الكبرية للتقابل الواقع يف القرآن الكريم،  الرشِّ
متضادَّتني،  بصورتني  لذلك  ومثَّل  منه،  الناتج  واألثر  فيه،  التعبري  ة  دقَّ رًا  مصوِّ
ْم َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن  ِد هَلُ هَيْ ومها: إماتة األحياء، وإحياء امَلوَتى يف قوله تعاىل: َأَومَلْ 
َقْبلِِهْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن يِف َمَساكِنِِهْم إِنَّ يِف َذلَِك آلَياٍت َأَفال َيْسَمُعوَن َأَومَلْ 
ُرِز َفنُْخِرُج بِِه َزْرًعا َتْأُكُل ِمنُْه َأْنَعاُمُهْم َوَأْنُفُسُهْم  ا َنُسوُق امْلَاَء إىَِل األَْرِض اجْلُ َيَرْوا َأنَّ
املهلكة  القرى  من  نقلهم  عني  ومضة  ففي   ،]27-26 جدة:  وَن]السَّ ُيْبرِصُ َأَفال 
واإلجداب،  املوت  بعد  املمرعة  احليَّة  األرض  إىل  والعمران  احلياة  بعد  اثرة  الدَّ

فالتقابل هنا بني حالتني يف الواقع، ال بني حالٍة وحالٍة«)70(.
حالتني  بني  ُيقابل  أْن  النَّصِّ  صاحب  اخلطيب  أراد  م،  تقدَّ ما  خالل  من 
مجاليًَّا،  ُأسلوبًا  فيخلُق  التقابل،  باب  يف  يدخل  هذا  ولعلَّ  خمتلفتني،  متضادَّتني 
يقول د. حسني مجعة: »إنَّ البنية النسقيَّة املتوازنة واملتالئمة يف ُأسلوب التقابل 
كل، ومتفاعل مع  الشَّ التناظر يف  بنية نسقيَّة مندجمة األجزاء يف سياٍق قائٍم عىل 
لّذة  التشاكل، لتخلق  ، أو عىل  التضادِّ تلتقي حتَّى تفرتق عىل  اللة، فام تكاد  الدَّ
مجاليَّة مفاجئة ومثرية، وهي تنتقل من ُأسلوب نسقيٍّ إىل آخر لُتحدث يف النَّفس 
د  يقوم عىل جمرَّ التقابّل ال  فالتضادُّ  وُأنسًا، خوفًا ورجاًء...  قبضًا وبسطًا، هيبة 
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إىل  يستنُد  وإنَّام  والبناء...  اهلدم  مفهوم  أساس  عىل  أو  التعارض،  أو  املعاكسة 
ًا وتشاكاًل لينتهي  ، فكلُّ نسٍق يقُف مقابل نسٍق آخر تضادَّ النََّسِق التقابلِّ البنيويِّ
إنَّه يف مثل هذه احلال  إىل التآلف والتكامل والتناغم يف وحدة منسجمة... أي 
د  ة املحطَّمة، وإنَّام يتجسَّ يَّ دِّ ُيصبح ظاهرة ُأسلوبيَّة مجاليَّة ال تنتهي إىل مفهوم الضِّ
ق للنََّسق التقابّل قدرة هائلة من  التضاّد التقابّل يف نسيٍج مالئٍم متوافٍق... ممّا يقِّ

التأثري والفعل يف حال التناظر املعكوس، أو التناظر املتآلف املرتَّب بدقَّة«)71(. 
م احلديث  خصيَّتني املتضادَّتني أنَّ املتكلِّم قدَّ نجد يف سياق وصف هاتني الشَّ
عن شخصيَّة )يزيد( عىل شخصيَّة اإلمام لكي جيعل كالمه منسجاًم ومرتابطًا 
ابق له، وهو حديثه عن معاوية، ومتهيده حلكومة يزيد، وهو قوله:  مع كالمه السَّ
نسيجًا  يكون  ولكي  ومتَّصاًل؛  متسلساًل  ليجعل خطابه  مات...«؛  معاوية  »إنَّ 
واحدًا، أو أن نحلِّل ذلك عىل أنَّ خطاب املتكلِّم كان منصبًَّا عىل احلدث املهّم 
الذي جرى الكالم من أجله، وهو تسلُّط احلاكم اجلائر. وقْد أدرك القدماء من 
البالغيِّني فيه هذا الغرض، لكي يوضع املوضع املالئم واملنسجم يف الكالم، كام 
اللَّفظيَّة إىل األشياء  ناعة  الصِّ ابن األثري حينام بنيَّ حاجة صاحب  هو مبنيَّ عند 
األلفاظ  اختيار  ل:  األوَّ ُأمور  ثالثة  فذكر  منسجاًم،  مرتابطًا  ه  نصَّ جتعل  التي 
املفردة، والثاين: انتظام الكلمة مع ُأختها املشاكلة هلا، والثَّالث قال فيه: »الغرض 
املقصود من ذلك الكالم عىل اختالف أنواعه، وحكم ذلك حكم املوضع الذي 

يوضع فيه العقد املنظوم...«)72(. 
ويرّد الّدارسوَن أغراض التقديم والتأخري يف صياغة الكالم إىل فكرة )احلال 
واملقام( التي تقوم عىل عالقة املجاورة بني أجزاء الكالم، وقْد علَّقت الدكتورة 
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د إدراك هذا البالغّي  خلود العموش عىل نصِّ ابن األثري، بقوهلا: »وهذا نصٌّ يؤكِّ
يَّة التوافق الذي جيب أْن يتوافر بني  ملفهوم االمتداد اخلطِّّي لسلسلة الكالم، وأمهِّ
أو  )املوضع(  أسامه  والذي  به،  املحيط  ياق  السِّ مع  التوافق  َثمَّ  وِمن  عنارصه، 

)الغرض(، فتشكيلة الكالم تتَّفق مع احلدث الذي أنتج هذا الكالم«)73(. 
خطابه،  ي  متلقِّ إلقناع  الل،  الضَّ من  واهلداية  الباطل،  من  احلقَّ  بنيَّ  بعدما 
خلص إىل توجيه اخلطاب إليهم مبارشة من خالل ُأسلوب الطلب بواسطة النَّهي 
عوا يف َوهدة الباطل...«، وقْد عمد  ، وال تسكَّ يف قوله: »فال تعشوا عن نور احلقِّ
البالغة وهو )االستعارة(، إذ  بياينٍّ من أغراض  النَّهي مستعينًا بغرٍض  إىل هذا 
عوا( من استعامهلام يف شخص  إنَّه استعار للحقِّ وللباطل الفعلني )تعشوا وتسكَّ

اإلنسان.
يدخُل هذا األُسلوب يف باب الطلب اإلنشائّي )األمر، النَّهي...(، وهو ُيولِّد 
قه من حاجات نفسيَّة وروحيَّة واجتامعيَّة؛  اتِّصاالً بني املتكلِّم واملخاَطب ملا يقِّ
إْذ نلمح يف هاتني العبارتني غرضًا بالغيًَّا مثل التَّهديد واإلنذار والوعيد، وهو 
ما أثبته أصحاب املعاين من قوله تعاىل: ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب ال َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم 
َكثرًِيا]املائدة: 77[،  َوَأَضلُّوا  َقْبُل  ِمْن  َضلُّوا  َقْد  َقْوٍم  َأْهَواَء  َتتَّبُِعوا  َوال  قِّ  احْلَ َغرْيَ 
أحد  ذكر  فقْد   ،]87 امْلُْعَتِديَن]املائدة:  حُيِبُّ  الَ  اهللَ  إِنَّ  َتْعَتُدوْا  َوالَ  تعاىل  وقوله 
ا حالة عقليَّة قبل أْن تكون حالة  مة »أهنَّ الباحثني يف شواهد القرآن الكريم املتقدِّ
بني  اجلامليَّة  ورة  الصُّ اتِّصال  نسب  يف  اجلامليَّة  القيمة  ُيربز  ما  انفعاليَّة،  عاطفيَّة 

العقل والعاطفة«)74(.
ة أفعال الكالم، وهو  والنَّهي واحٌد من أساليب الطلب الذي ُعدَّ من نظريَّ
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يؤدِّي عماًل مرتبطًا بموقٍف يعربِّ عن رغبٍة يف يشٍء َما، وهو يدخُل يف الِفعل غري 
ة االنتباه  اللَّفظيِّ لكونه يعربِّ عن حدٍث يقصده املتكلِّم، »وقْد لفتت هذه النظريَّ
إىل أنَّ اللُّغة ليسْت لإلخبار ونقل األفكار فقط، بل تؤدِّي -أيضًا- وظيفة التأثري 

َيغ اإلنشائيَّة«)75(.  االجتامعّي يف اآلخرين َعرب ما ُيعرف بِصَيغ العقود أو الصِّ
ولو نظرنا إىل مناسبة اختيار األلفاظ يف هاتني االستعارتني، ومها الفعالن: 
األلفاظ،  بني  التناسب  وحسن  االستعامل،  ة  دقَّ لوجدنا  عوا(  تسكَّ )تعشوا، 
جل  فالعشو»مصدر عشوُت... وأوطأتني ُعشوة، أي: أمرًا ملتبسًا... عشى الرَّ
يعشى عشًى... وهو الذي ساء برصه من غري عمًى«)76(، ومّلا كان العشو مرضًا 
، فاستعامله هنا عىل غري وجه احلقيقة، بل هو استعامل جمازّي، وكذلك  غرَي إراديٍّ
ع: »ِمن قوهلم: خرَج فالن، فال ُيدرى أين سكع،  عوا( ومعنى التسكُّ الفعل )تسكَّ

ع يف أمره، إذا ملْ يعتْد لوجهته«)77(. أي: أين وقع، وإىل أين صار؟ وفالن يتسكَّ
املتكلِّم  يسوق  نَي،  املتلقِّ امعني  السَّ إىل  مبارَش  بشكل  ه  املوجَّ النَّهي  هذا  بعد 
هنيًا غري مبارش، وهو هني جاء بُأسلوب اخلرب، أي: أّن اخلرب قْد خرج إىل النَّهي 
والقلَّة  لَّ يف ولده،  الذُّ اهلل  أورثه  إاّل  أحٌد عن ُنرصته،  قوله: »واهلل، الُيقرصِّ  يف 
عليه  وقف  الكالم،  يف  النّظم  من  املستوى  رفيع  ُأسلوب  وهذا  عشريته«،  يف 

ون يف التنزيل العزيز، مبيِّننَي بالغته. املفرسِّ
وقْد أشار الزخمرشّي إىل معنى النَّهي عن مسِّ القرآن الكريم إالَّ عىل طهارٍة 
ُروَن]الواقعة: 79[، قاَل: »وإْن جعلتها صفة  ُه إاِلَّ امْلَُطهَّ من قوله تعاىل: ال َيَمسُّ
ه إالَّ َمن ُهو عىل الطَّهارة من النَّاس«)78(، وأشار  للقرآن، فاملعنى ال ينبغي أْن يمسَّ
الّزركّش يف عدٍد من آيات التنزيل العزيز إىل وضع اخلرب موضع الطلب يف األمر 
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َقاُت  ]البقرة:  ،]233َوامْلَُطلَّ والنَّهي، كقوله تعاىل: َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ
بَّْصَن...]البقرة: 288[، ثمَّ قال »فإنَّام جييء األمر بلفظ اخلرب احلاصل حتقيقًا  َيرَتَ

، وهذا هو املشهور«)79(.  لثبوته، وأنَّه ممّا ينبغي أْن يكوَن واقعًا والبدَّ
الً  وذكر الّدكتور حسني مجعة: »فاالنحراف يف األُسلوب اخلربّي مل يكْن حتوُّ
التي ختتزن  النَّفس  انزياٌح بالغيٌّ تصويريٌّ حلاالت  ًا، بل هو  عارضًا أو معياريَّ
عواطف شتَّى يستجيب هلا املخاطب بكلِّ جوارحه«)80(، ويعّد حتّول اخلرب إىل 
ة أفعال الكالم؛ إْذ مثَّل )اوستن( هلا  إنشاء من أحداث الكالم الذي تعنى به نظريَّ

يَّارة«)81(. ك السَّ بقوله مثاًل: »ال يشغل حمرِّ
عن  أعرب  خطابه،  يف  الغاية  بلغ  قْد  أنَّه  وعلم  وأنذَر،  وبنيَّ  أوضح  بعدما 
اهلدف الذي ساق من أجله خطابه، فكشف عنه بقوله: »ها أنا قْد لبسُت للحرب 
المتها، وادَّرعُت هلا بدرعها...«، ُمعلنًا بشكل رصيح عزمه عىل مالقاة األعداء، 
وخوض غامر احلرب، جاعاًل هذا اإلعالن وهذا البيان نتيجة ملا يصبو، ومرتبطًا 
ابق، فبدأ عبارته هنا باإلشارة إىل ذاته- وهو  س له يف كالمه السَّ بخطابه الذي أسَّ
املتكلِّم- ليجلَب انتباه املخاطب إىل وجوده وحضوره، كام تقول: »أنا هذا«)82(. 
به، وقْد صاَغ ذلك بُأسلوٍب  ته وبسالته وتأهُّ ويف كالمه هذا قْد أنبأ عن فتوَّ
ُتثري  بطوليَّة  صورة  لنفسه  فرسم  وشجاعته،  فروسيَّته  فيه  نلمح  حمكٍم،  رصنٍي 
المتها،  للحرب  لبسُت  قْد  أنا  »ها  قوله:  وهو  واالندفاع،  احلامس  ي  املتلقِّ يف 
وادَّرعُت هلا بِدرعها، َمن ملْ ُيقَتل يُمْت، وَمن هيرب مل يُفْت«. جاء النَّصُّ مكتنزًا 
إذ  وادَّرعُت(؛  )لبسُت،  املاضيني:  بالفعلني  املتمثِّلة  دات  املؤكِّ ًا من خالل  وقويَّ
يدلُّ الفعل املايض عىل االنقطاع واالنقضاء يف حدثه، فصاحب اخلطاب قْد عزم 
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الفعل املايض، ُيضاف  اخل عىل  الدَّ التَّحقيق  د ذلك بحرف  أمَره وحَسمه، وأكَّ
ة  مة- وهي عدَّ إىل هذا التأكيد، اإلضافات: )المتها، درعها(؛ إذ إنَّه أضاف الالَّ
مري العائد عىل احلرب، وكذلك )بدرعها(؛ ألنَّ اإلضافة جتتمع  احلرب- إىل الضَّ
اساًم  االسامن  ُيصبح  إْذ  والثَّاين؛  ل  األوَّ االسم  بني  النِّسبة  خالل  من  ة  قوَّ فيها 
واحدًا من حيث االرتباط وااللتصاق، فضاًل عن العطف بني اجلمل لتكثيف 
د ذلك بام بعده من الكالم، مشريًا إىل حتميَّة املوت الذي  املعنى وتأكيده، ويؤكِّ
ال مهرَب منه، وهو كالٌم ينسجم مع كالمه عن احلرب التي تتطلَّب التضحية 

والفداء، وهو قوله: »َمْن مَلْ ُيقَتل يُمت، وَمْن هيُرب ملْ يُفْت«. 
يًا منهم حسن  ٍب متوخِّ وبعد انتهاء الفقرة خيتم خماطبتهم بُأسلوٍب طلبيٍّ مهذَّ
اجلواب يف قوله: »فأحِسنوا رمحُكم اهللُ ردَّ اجلواب«، جاءْت مجلة الّدعاء بالفعل 
املايض معرتضة لتزيد من مجالّية الطَّلب؛ كي ال يكون فيه تعاٍل وخشونة ونفور.

احِلجاُج يف ِخطاب قوِمه وجوابهم له 

بة  ْت تلك األقوام اخلطاب من زعيمهم، أجابته ملبِّية دعوته، مرحِّ بعد ما تلقَّ
بام ألقاه عىل مسامعهم، وهم: )بنو حنظلة، وبنو سعد، وبنو عامر(، وكلُّ قبيلٍة 
كالمًا  خطاهبم  فجاء  والطاعة،  مع  السَّ مبديًة  قومها،  نفوس  يف  عاّم  كشفْت 
»يا  بقوهلم:  والنِّداء،  دات  املؤكِّ املعنى من حيث  ة  قوَّ رصينًا حمكاًم مشتماًل عىل 
التواصل  إليه، ويظهر من خطاهبم سمة  ه  أبا خالد«، وهو خطاب مبارَش موجَّ
بدليل  هلم،  خطابه  من  عليها  وأطلعهم  فيها،  واجههم  التي  لرسالته  والفهم 
احلرب  ألفاظ  فيها  ظهرْت  ة،  والفتوَّ جاعة  والشَّ احلامسة  بلغِة  أجابوه  قْد  م  أهنَّ
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كنانتك،  نبل  »نحُن  حنظلة:  بني  قول  يف  كام  والفداء،  والتضحية  واملواجهة 
وفرسان عشريتك، إْن رميَت بنا أصبَت، وإْن غزوَت فتحَت، ال ختوض -واهلل- 
ًة إالَّ لقيناها، ننرصك بأسيافنا، ونقيك  غمرًة إاّل خضناها، وال تلقى -واهلل- شدَّ
بأبداننا، فاهنض ملا شئَت«، وقول بني سعد: »إنَّ أبغَض األشياِء إلينا خالفك، 
واخلروج عن رأيك«، وقول بني عامر: »نحُن بنو أبيك وحلفاؤك، ال نرىض إْن 
غضبَت، وال نقطُن إْن ضعنَت، واألمُر إليك، فادعنا ُنجبك، وُمرنا ُنطعك، إْن 
شئَت...«. يدلُّ هذا عىل اإلقناع الذي حصل هلم يف قبول هذه القضيَّة واإليامن 
وه من زعيمهم، فأثَّر يف نفوسهم بعدما  يَّة للخطاب الذي تلقَّ هبا، والقيمة املحاجِّ
ل إلمتام اخلطاب  ي )املخاَطب( دور مكمِّ أدركوا مراميه ومقاصده، ودور املتلقِّ
ك لرتكيب اخلطاب بحسب فهمه اخلاصِّ املعتمد  ونجاحه؛ ألنَّه يقوم بدور املفكِّ
صاحب  ومنهم  املجتمع،  أبناء  بني  مشرتكة  ثقافة  وهي  وجتاربه،  ثقافته  عىل 
ق التواصل عن طريق طرفني  اخلطاب)83(. وأورد أحد الباحثني أنَّ لغة النَّصِّ حتقِّ
ي  ي )الذي يبذُل جهدًا يف تلقِّ ني، مها: املرِسل )وهو الطرف الفّعال(، واملتلقِّ مهمَّ

اخلطاب()84(.
نَي للخطاب باديًا من خالل خطاهبم املقابل الذي زخر  لقْد كان محاس املتلقِّ
وقْد  والبالغة،  الفصاحة  صفة  أكسبه  ما  العميقة،  واملعاين  صني  الرَّ باألُسلوب 
يف  عوا  وتوسَّ أسهبوا  قْد  كانوا  م  إهنَّ إذ  اخلطيب؛  ألفكار  ومستوعبًا  مكثَّفًا  كان 
ردِّ اجلواب بام ُيغني فكرة االستعداد بالقدوم عىل اجلهاد والتضحية، وبذل كلِّ 

نفيس من أجل القضيَّة التي آمنوا هبا.
املخاطب  لصالح  ْت  ُعدَّ إجيابيَّة  حالٍة  إىل  املحدثوَن  ارسوَن  الدَّ تنبَّه  لقْد 
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: »عدم اقتصار دوره عىل القيام بعمليَّة التفكيك فرضه نمطًا  ي(، وهي إنَّ )املتلقِّ
تربط  التي  العالقة  طبيعة  من  وبتوجيه  حلاله،  وفقًا  اخلطاب،  عليه  يأيت  معيَّنًا 
املتخاطبني، ومن شواهد ذلك قوله تعاىل: َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى* َقاَل ِهَي 
ا َعَل َغنَِمي َويِلَ فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى]طه: 18-17[،  ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ هِبَ َعَصاَي َأَتَوكَّ
ديد عىل إطالة اخلطاب مع اهلل، جعله ُيطيل يف وصف  فحرص موسى الشَّ

يَّتها له«)85(.  ؤال هو بيان ما بيمينه ال مدى أمهِّ عصاه، مع أنَّ املطلوب يف السُّ

 احِلجاُج يف جوابه للإماِم احل�صنِي

له  استجابْت  الذي  املثري  اخلطاب  هبذا  رسالته  اجلليل  جل  الرَّ هذا  أبلغ  ملا 
ًا  ضا والرتحيب، كتب إىل اإلمام احلسني ردَّ قبيلته، وأقوام من البرصة بالرِّ
ة  ه إليه منه، وقْد كاَن كالمه يمل دالالت وانزياحات لغويَّ عىل الكتاب املوجَّ
تنمُّ عن مقدرة خطابّية عالية، وأداء منسجم ومرتابط يف الكالم، وانسجام بني 
م  ، وكان خطاُبه أمام اإلمام يظهر فيه الوقار واالحرتام، ويقدِّ أجزاء النصِّ
نفسه بصورة املتذلِّل املتصاغر، املظهِر للخضوع واالنقياد والطَّاعة أمام شخصيَّة 
فقْد  بعُد،  ا  »أمَّ فقال:  املحبَّة،  وأمارات  التأدُّب،  العظيمة، وعليه مظاهُر  اإلمام 
بحظِّي من  األخذ  له من  إليه، ودعوتني  ندبتني  ما  كتابك، وفهمُت  إيلَّ  وصَل 
من  اخلطاب  يف  املعنى  ة  قوَّ فتظهر  ُنرصتك...«،  ِمن  بنصيبي  والفوز  طاعتك، 
امئر املتَّصلة التي تعود عىل املخاَطب واملخاطِب، فقْد  خالل اإلحاالت يف الضَّ
ا تكون  ارسنَي املحدثنَي بأهنَّ قت االتصال املبارَش بينهام، وهي توصف عند الدَّ حقَّ

قة التَّناسق)86(. ذات إحالة مقاليَّة متحقِّ
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أبدى  وقْد  إليهم،  ه  املوجَّ  اإلمام خطاب  جتاه  اإلجيايّب  موقفه  عن  عربَّ 
يَّته التي بدْت من خالل قوله: »وفهمُت ما ندبتني إليه، ودعوتني  اهتاممه به ألمهِّ
دينيَّة  أبعاد  عىل  حتتوي  التي  دة  املتعدِّ اخلطاب  هذا  أبعاد  فهم  قْد  إنَّه  إذ  له«، 
بالفعل  عنه  عربَّ  لذا  وَخطِر؛  مهمٌّ  أمٌر  أّنه  مبيِّنًا  نفسه،  يف  ذلك  فأثَّر  ة،  ودنيويَّ
، بل يصل  هل واهلنيِّ )ندبتني إليه(؛ ألّن االنتداب للشء ال جيري يف األمر السَّ
مه عىل قوله: )ودعوتني له(، وإذا ما نظرنا إىل عباراته  ديد؛ لذا قدَّ يف األمر الشَّ
 اإلمام طاعة  يُعدُّ  نجده   ،اإلماَم وتوقريه  وطاعته  استجابته  عىل  ة  الَّ الدَّ
حظوة، ونرصته فوزًا، يقول: »ِمَن األخذ بحظِّي ِمن طاعتك، والفوز بنصيبي 
اخلري  إلعامم  العامل  هو   اإلمام أنَّ  اجح  الرَّ واعتقاده  نه  لتيقُّ ُنرصتك«  ِمن 

الل واهلَلكة. والنَّجاة من الضَّ
ن الوالء والطَّاعة بام بعده من الكالم؛ ألّنه أخرب  م املتضمِّ ويرتبط خطابه املتقدِّ
»وأنتم  قوله:  خالل  من  ة  األُمَّ عىل  املفروض  هم  حقَّ فيه  أثبَت  بكالٍم  م  تقدَّ عاّم 
ٍة، وهو َأصلها،  عُتم من زيتونٍة أمحديَّ ُة اهلل عىل خلقه، ووديعُته يف أرضه، تفرَّ حجَّ
وأنُتم فرعها«، تلحظ يف هذا النَّصِّ إشارة منه إىل اآلية املباركة، وهي قوله تعاىل: 
ِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضُء َوَلْو مَلْ  َباَرَكٍة َزْيُتونٍِة الَّ رَشْ ...ويوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

مَتَْسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَل ُنوٍر]النُّور: 35[. 
عىل  العائد  التصوير  هبذا  وتوكيدًا،  ًة  وقوَّ واتِّصاالً،  إيضاحًا  الكالم  فزاد 
جرة النورانيَّة املباركة، ثمَّ خاطب  ة املباركة، وهي املنعوتة بالشَّ ديَّ وحة املحمَّ الدَّ
فهم  العرب،  عادات  من  عادة  إىل  إشارة  واخلري،  عد  بالسَّ له  متفئِّاًل   اإلمام
ٍ لدهيم، ويتشاءمون إذا كان مروره  يتفاءلون بالطائر إذا كان مروره يف وضٍع معنيَّ
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عادة يف هنضته  يف الوضع املغاير، ويدلُّ هذا عىل التسليم املطلق له، والتنبُّؤ بالسَّ
هبذا  وهو  اآلجل.  يف  أو  العاجل  يف  والنَّرص  اخلري  هبا  يعمُّ  سوف  التي  امليمونة 
م عصّيو  رسم لنا صورة رائعة يف بيان طاعة األقوام، ومّلا كان يعلم من أقوامه أهنَّ
اًل وَقبوالً، وكان وصفهم بالتذليل  االنقياد، فعمد إىل تصوير لِينهم وطاعتهم تذلُّ
لُت لَك أعناق بني متيم«؛ ألنَّ  موفَّقًا حينام ارتبط بلفظ األعناق يف قوله: »فقْد ذلَّ
تذليَل األعناق يعني اخلضوع، ودفع األنفة والكربياء، وقْد جاء التعبري القرآينُّ 
عراء:  ا َخاِضِعني]الشُّ رابطًا التذليل باألعناق يف قوله تعاىل: َفَظلَّْت َأْعنَاقهْم هَلَ
بنيَّ  ورقُّوا  ومّلا النوا  واالنقياد،  الطاعة  به  ُيراد  النَّصِّ  األعناق يف  فتذليل   ،]26

فهم للقائه،  ة طاعتهم وتلهُّ ة من بيئته العربيَّة، تدلُّ عىل شدَّ حاهلم بصورة مستمدَّ
واللُّحوق به، كحال اإلبل الظمأى يوم ورودها، وهي مل ترد املاء منذ عّدة أّيام.

اإلمام  كتاب  عىل  جوابًا  البرصة  زعامء  أحد  كتبه  الذي  اخلطاب  هذا  إنَّ 
بعدما  أقواَمه،  وعبَّأ  أمره،  فأحزم  إليه،  انُتدب  وما  دعوته  ملبِّيًا   احلسني
بُأسلوٍب رصنٍي  الذي وقع يف نفوسهم، وقْد ساقه  املؤثِّر  أقنعهم هبذا اخلطاب 
الكالم،  بني  العالئق  بإبراز  خطابه،  حتليل  أثناء  يف  بيَّنا  كام  ومتناسٍق،  مرتابٍط 

والكشف عن وسائل التواصل واإلقناع بني املتكلِّم واملخاطب.
وبعد التدقيق من وثاقة نفسه وأصحابه، كتب إىل اإلمام بام هم عليه من 
الثَّبات والتأييد له والنَّهضة معه، وقْد خاطب اإلمام بُأسلوٍب يمل روح 
رصنٍي،  متامسٍك  جزٍل  بكالٍم  جاء  وقْد  واللِّني،  واخلضوع  والتهذيب  التأدُّب 
نها  ور وفنون البالغة، وقْد حاولنا أْن نكشف عن الوسائل التي تضمَّ ملٍء بالصُّ
القّوة  وتعيني  واإلبالغ،  والتوصيل  لإلقناع  طرٍق  من  احلجاجّي  اخلطاب  هذا 
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ي، وِمن َثمَّ استجابته لقبول هذا  ة للكالم من أجل التأثري يف نفس املتلقِّ اإلنجازيَّ
اخلطاب. 

وإدراك،  ِحلٍم،  ِمن  ُتنبئ عن صاحبها وما يمله  اشتمل جوابه عىل رسالٍة 
ًا،  عقائديَّ بعدًا  نة  متضمِّ فهي  لذا  وعواقبها؛  باألُمور  ة  متبرصِّ وقراءة  ووعٍي، 
وفكرًا راسخًا، سلكْت فيه طريق احلقِّ املبني؛ إذ بنيَّ يف جوابه فوزه، وحظوته، 
سبط  نرصة  إىل  وُيدعى  الباطل،  وإزهاق   ، احلقِّ إحقاق  أجل  من  ُينتدب  وهو 
أّنه  يرى  وهو   ،احلسني اإلمام  بدعوِة  مباركًا  جوابه  فجاء   ،اهلل رسول 
اإلماُم العامُل يف تثبيت احلقِّ والعدل، كام ذكر يف قوله: »وإنَّ اهلل مل خُيل األرَض 

ة اهلل عىل خلقه..«. من عامٍل عليها بخري، ودليٍل عىل سبيل النَّجاة، وأنُتم حجَّ
م من النَّصِّ املبارك ألحد أرشاف البرصة، وهو يدعو قومه  من خالل ما تقدَّ
ين وتعطيل  من أجل قضيٍَّة نبيلٍة ُتدرُأ فيها فتنٌة أحاطْت باألُّمة، هتدف إىل إماتة الدِّ
هداء، وقضيَّته التي بقيْت رمزًا خالدًا يف مقارعة  أحكامه، لوال وقفة سيِّد الشُّ
( الوقفة  الظُّلم والطُّغيان؛ ومن أجلها وقف )يزيد بن مسعود النهشلُّ البرصيُّ
البليغ  بقَي فيها حيًَّا بحياة احلسني، حينام ألقى ذلك اخلطاب  التي  فة  املرشَّ
جاعة واملروءة، بأساليب اللُّغة الفنِّيَّة املشتمل عىل  ن معاين البطولة والشَّ املتضمِّ
الوسائل املؤثِّرة، فقْد كاَن موفَّقًا يف طرحه؛ يدلُّ عىل ذلك استجابة أبناء قومه، 

واستقباهلم خطابه.    واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي
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الهوام�ص

قتىل  يف  وامللهوف   ،35/3 التَّاريخ:  يف  والكامل   ،357/5 الطربّي:  تاريخ  ُينظر:   -1
ى باللُّهوف يف قتىل الطفوف  الطفوف )طبعة دار األُسوة - إيران(، ومقتل احلسني املسمَّ

يعة: 406-404/2. )طبعة األعلمّي(: ص26، وأعيان الشِّ
2- ُينظر: امللهوف يف قتىل الطفوف: ص26.

3- ُينظر: ديوان األدب: ص604، ومعجم مقاييس اللُّغة: 30/20 )حّج(.
4- ُينظر: معجم مقاييس اللُّغة: 20/2 )حّج(.

5- زاد املسري: ص451، ُتراجع اآليات: 80، 81 من سورة األنعام.
6- ُينظر: الربهان يف علوم القرآن: 29/2-30، وحتليل اخلطاب يف ضوء أحداث اللُّغة: 

ص46.
7- ُينظر: احِلجاج يف القرآن: ص16-4.
: ص92. 8- بالغة اخلطاب وعلم النَّصِّ

9- ُينظر: حتليل اخلطاب يف ضوء أحداث اللُّغة: ص49.
10- ُينظر: مدخل احِلجاج إفالطون وأرسطو وشايم بريملان، د. حمّمد املوىل، جمّلة عامل 

الفكر: ع2، مج 70، ُأكتوبر -ديسمرب 2011م: ص12.
11- تاريخ الطربّي: 241/5.

12- اللُّباب يف هتذيب األنساب: 338/3، ومعجم قبائل العرب: 1197/3- 1194.
13- تاريخ الطربّي: 153/5- 154.

14- ُينظر: املصدر نفسه: 153/5- 154، والطَّبقات الكربى: 19/3-20، ومقاتل 
الطالبّيني: 57-56.

15- امللهوف يف قتىل الطُّفوف: ص110.
، إرادٌة وموقٌف: ص11. 16- يزيد بن مسعود النَّهشلُّ البرصيُّ
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17- يف طبعة األعلمّي: )موضعي منكم، وحسبي فيكم(. 
حيح: )وهيهات الذي  18- )والذي(، لعلَّ الواو هنا جاءت زائدة يف غري موقعها، والصَّ
دة من الواو، ُينظر: بحار األنوار:488-467/44. أراد(، وقْد جاء يف بعِض الكتب )الذي( جمرَّ

حيح. ح أنَّه هو الصَّ 19- ورد يف طبعة األعلمّي)فرسان(، ونرجِّ
20- ورد يف طبعة األعلمّي)إذا شئت فافعل(.

حيح )ظعنت(. ، والصَّ 21- هكذا جاء يف النَّصِّ
22- يف طبعة األعلمّي )ما لك آمنك(. 

ومقتل  ص113-110،  األسوة-إيران(:  )دار  الطُّفوف  قتىل  يف  امللهوف   -23
ى باللُّهوف يف قتىل الطُّفوف )األعلمّي- بريوت(: ص28-27.  احلسني املسمَّ

- دراسة ُأسلوبّية: ص406. 24- النَّسق القرآينُّ
.817/2 : ة النَّحوّية - تأسيس نحو النَّصِّ 25- ُأصول جتلِّيات اخلطاب يف النظريَّ

26- التفسري البالغّي لالستفهام: 62/4 و 79.
نَّة واألدب: 65/1. 27- مسند أمحد: 199/1، وُينظر الغدير يف الكتاب والسُّ

28- تاريخ الطربّي: 424/5-425، وُينظر الكامل يف التاريخ: 170-169/3.
29- الكتاب: 232/2، وُينظر: املشريات املقامّية يف القرآن: ص256.

30- املشريات املقامّية يف القرآن: ص254.
ائر: 185/1 31- املثل السَّ

32- الفعل زمانه وأبنيته: ص23-21.
33- ُينظر: املصدر نفسه: ص33.

34- مسند أمحد: 199/1، وُينظر: سنن ابن ماجة: 43/1.
35- شواهد التنزيل: 200/1، وُينظر: البداية والنِّهاية: 386/7.

اث اللُّغوّي العريّب: ص44-43. 36- نظرات يف الرتُّ
37- ُينظر: املشريات املقامّية يف القرآن: ص126.

(، وُينظر: اللِّسان: 164/11 )حلل(. 38- مفردات ألفاظ القرآن: ص251 )حلَّ
39- الفروق اللُّغويَّة: ص130.

40- مفردات ألفاظ القرآن: ص631 )َفَرَط(.
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41- اللِّسان: 366/7 )َفَرَط(.
يّض: 85/3. 42- رشح الكافية، الرَّ

وُينظر:  ص114،  املعارص:  النَّقد  بالغة  يف  بحث  املعارصة-  البالغة  يف  احِلجاج   -43
)ُأطروحة  تداوليَّة،  دراسة  االحتجاج-  كتاب  يف   البيت ألهل  احلجاجّي  اخلطاب 

دكتوراه(: ص40.
44- ُينظر: بالغة اإلقناع يف املناظرة: ص87.

45- ُينظر: النِّداء يف القرآن الكريم: ص201 و 207.
46- نظرات يف قضايا اللُّغة العربّية: ص156، وُينظر: مقاصد التعبري القرآين- دراسة يف 

ور القرآنيَّة: ص32. بعض قصار السُّ
47- مجهرة اللُّغة: 983/2 )هلك(.

48- ديوان األدب: ص121 )َفَعل(. 
49- مسند أمحد: 19/3، وُينظر: سنن أيب داود: 325/2.

50- جممع الزوائد: 114/9، وُينظر: املعجم الكبري: 55/11.
51- اللِّسان: 131/2 )حدث(.

52- التعريفات: ص118.
اف: 163/1. 53-الكشَّ

يّض: 89/3. 54- رشح الكافية للرَّ
55- املصدر نفسه: 90/3.

بط يف تركيب اجلملة العربيَّة: ص146. 56- نظام االرتباط والرَّ
57- اللِّسان: 261/14.

مع  ص123،   :املؤمنني أمري  خصائص  وُينظر:   ،149/5 الكربى:  نن  السُّ  -58
واية )قال: هذان ابناي، وابنا ابنتي(. اختالف يف الرِّ

59- مقتل احلسني، للخوارزمّي: 357/1.
60- ُينظر: تاريخ الّطربّي: 322/5.

61- احِلجاج يف القرآن من خالل أهمِّ خصائصه األُسلوبيَّة: ص176-175.
62- ُينظر: املشريات املقاميَّة يف القرآن: ص336-335.
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63- الكتاب: 438-437/1.
64- رشح ألفيَّة ابن النَّاظم: ص32.

يّض: 477/2. 65- رشح الكافية، الرَّ
66- املشريات املقاميَّة يف القرآن: ص59-58.

Stephen c, levinson Pragmatics, P87 -67
اللة: ص227 عن املشريات املقاميَّة يف القرآن: ص61. وُينظر: مدخل إىل علم الدَّ

68- املشريات املقاميَّة يف القرآن: ص62.
: ص341-340. 69- ُينظر: بالغة اخلطاب وعلم النَّصِّ

70- التصوير الفنِّّي يف القرآن: ص82.
ة ُأسلوبيَّة: ص154-153. 71- التقابل اجلاميّل يف النَّصِّ القرآيّن - دراسة مجاليَّة فكريَّ

ائر: 211-210/1. 72- املثل السَّ
ياق: ص56-55. 73- اخلطاب القرآيّن - دراسة يف العالقة بني النَّصِّ والسِّ

74- مجاليَّات اخلرب واإلنشاء: ص127.
اللة والتَّخاطب: ص35-34. مة يف علمي الدَّ 75- مقدَّ

76- مجهرة اللُّغة: 872/2 )َعَشو(.
77- املصدر نفسه: 840/2 )سكع(.

اف: 467/4. 78- الكشَّ
ة أحداث  79- الربهان يف علوم القرآن: 401/3، وُينظر: حتليل اخلطاب يف ضوء نظريَّ

اللُّغة: ص135.
80- مجاليَّات اخلرب واإلنشاء - دراسة مجاليَّة بالغيَّة نقديَّة: ص64-63.

اللة والتخاطب: ص36-35. مة يف علمي الدَّ 81- ُينظر: مقدَّ
82- ُينظر: املشريات املقاميَّة يف القرآن: ص391 و 417.

اللة يف العربيَّة: ص155. 83- ُينظر: املعنى وظالل املعنى - أنظمة الدَّ
اّل: ص274-273. ة النَّصِّ من بنية املعنى إىل سيامئيَّة الدَّ 84- ُينظر: نظريَّ

اللة يف العربيَّة: ص155. 85- املعنى وظالل املعنى - أنظمة الدَّ
 :) النَّصِّ العربيَّة-تأسيس)نحو  ة  النَّحويَّ ة  النظريَّ يف  اخلطاب  حتليل  ُأصول  ُينظر:   -86

.127/1
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امل�صادُر واملراجُع

- القرآُن الكريُم.
اوش، جامعة  ، حمّمد الشَّ ة - تأسيس النَّصِّ ة النَّحويَّ 1- ُأصوُل جتليَّات اخلطاب يف النظريَّ

يَّة اآلداب بمنّوبة، املؤّسسة العربّية للتوزيع، تونس، ط1، 2001م. منّوبة، كلِّ
يعة، حمسن األمني، حتقيق: حسن األمني، النّارش: دار التعارف للمطبوعات. 2- أعياُن الشِّ
املجليّس،  باقر  حمّمد  الّشيخ   ،األطهار ة  األئمَّ أخبار  لُدرر  اجلامعة  األنوار  بحاُر   -3

تعليق: عّل النامزّي الشاهرودّي، مؤّسسةاألعلمّي، بريوت، 1429#-2008م.
اث العريّب،  4- البدايُة والنِّهايُة، ابن كثري )ت774#(، حتقيق: عّل شريي، دار إحياء الرتُّ

بريوت، ط1، 1408#- 1988م.
ين، حمّمد بن عبد اهلل، الزركّش )ت794#(، قّدم له  5- الربهاُن يف علوم القرآن، بدر الدِّ

وعلَّق عليه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر، بريوت، 1424#- 2004م.
6- بالغُة اإلقناع يف املناظرة، د. عبد اللَّطيف عادل، منشورات االختالف - دار األمان، 

باط، ط1، 1434#- 2013م. الرِّ
للنرش-  العاملّية  املرصّية  الرّشكة  فضل،  صالح  د.   ، النَّصِّ وعلم  اخلطاب  بالغُة   -7

لونجامن، القاهرة، ط1، 1996م.
الطربّي  جرير،  بن  حمّمد  جعفر،  أليب  وامللوك،  سل  الرُّ تاريخ  الطربّي،  تاريُخ   -8

)ت310#(، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط5، )د.ت(.
ة أحداث اللُّغة- دراسة تطبيقيَّة ألساليب التأثري واإلقناع  9- حتليُل اخلطاب يف ضوء نظريَّ
احِلجاجّي يف اخلطاب النسوّي يف القرآن الكريم، د. حممود عكاشة، دار النرش للجامعات - 

القاهرة، ط1، 2013م.
10- التصويُر الفنِّّي يف القرآن، سيِّد قطب، دار املعارف، مرص، 1963م.

اث  يف عّل بن حمّمد، اجلرجايّن)ت816#(، دار إحياء الرتُّ يِّد الرشَّ 11- التَّعريفاُت، السَّ
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العريّب، بريوت، ط1، 1424#- 2003م.
املطعنّي،  إبراهيم  العظيم  عبد  د.  الكريم،  القرآن  يف  لالستفهام  البالغّي  التفسرُي   -12

مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1428#- 2007م.
ة ُأسلوبيَّة، د. حسني مجعة، دار  13- التقابُل اجلاميّل يف النَّصِّ القرآيّن - دراسة مجاليَّة فكريَّ

النمري، دمشق، ط1، 2005م.
14- مجاليَُّة اخلرب واإلنشاء- دراسة بالغّية مجالّية نقدّية، د. حسني مجعة، منشورات دار 

الكتاب اجلديد، بريوت، ط1، 2004م.
15- مجهرُة اللُّغة، أليب بكر، حمّمد بن احلسن بن دريد)ت 321#(، حتقيق: د. رمزي منري 

بعلبكّي، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1987م.
حمّمد  سامل  حمّمد  د.  املعارص،  النَّقد  بالغة  يف  بحث  املعارصة،  البالغة  يف  احِلجاُج   -16

األمني الطلبة، دار الكتاب اجلديد املتَّحدة، بريوت، ط1، 2008م.
17- احِلجاُج يف القرآن من خالل أهمِّ خصائصه األُسلوبيَّة، عبد اهلل صوله، دار الفارايّب،  

بريوت، ط2، 2007م.
األمينّي،  هادي  حمّمد  حتقيق:  النَّسائّي)ت#303(،   ،املؤمنني أمري  خصائُص   -18
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