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 الممخص
، ككقفت عمى أسرار دراسةن أسمكبية تناكلت الرسالة خطب الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي

الصياغة المغكية كالتركيبية كالداللية كالبيانية عنده، كما كشفت الدراسة عبلقة األسمكب 
 بالسياؽ كالغرض كالمتكمـ كالمتمقي.

ى ىذا عبر دراسة ألخبار الحٌجاج  بف يكسؼ كأحكاؿ العراؽ في ظؿ دكلة بني تجمٌ 
ـٌ كقفت الدراسة عند فف ا لخطابة عند العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، كمنزلة أمٌية، ث

الخطابة كبنائيا عندىـ، كالمكركث النقدم الذم دار في كتب النقاد كالببلغييف المتقدميف 
 حكؿ فف الخطابة. 

كتناكلت الدراسة أسمكبية الدكاؿ عند الحٌجاج، كاألسمكبية الصرفية كاالنزياح الداللي 
اسة األسمكبية التركيبية كالداللية، كذلؾ مف خبلؿ دراسة لبناء الخطبة، كما تناكلت الدر 

معجـ الحٌجاج الذم تشكمت منو الخطب، كتصنيفيا إلى حقكؿ داللية حسب السياؽ الذم 
ترد فيو المفردة، كتناكلت الدراسة أسمكبية النداء كاألمر كالنيي كاالستفياـ في الخطب، 

 لمتأثير كاإلقناع. كميارة الحٌجاج في استثمار األساليب الببلغية

عند الحٌجاج، كاقتداره عمى تكظيؼ  بلغيةككشفت الدراسة عف أسرار األسمكبية الب
ة، كتقريع المخالفيف لمدكلة األمكية، مف أساليب التشبيو كالمجاز لمدح أىؿ الشاـ كبني أميٌ 

و ، حتى تككف قريبة لؤلذىاف، ككذلؾ ما يحممممعانيخبلؿ ما يحممو التشبيو مف تجسيـ ل
المجاز مف صكر مكثفة حممت ألكاننا مف صنكؼ التيديد كالتقريع لمعراقييف، كمٌثؿ أسمكبا 

 التشبيو كالمجاز أداةن ميمة مف أدكات اإلقناع كالتأثير في خطب الحٌجاج بف يكسؼ.

كذٌيمت الدراسة بجممة مف النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ دراستو 
 سمكب الحٌجاج بف يكسؼ في خطبو.ألالمستفيضة 
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Abstract 

This thesis offers a stylistic study that is concerned with the speeches of Al-

Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. The study tackles his style in terms of the linguistic, 

structural, synthetic, indicative, and expressive values. The study also revealed the 

relationship between style and context, purpose, the speaker, and the receiver. 

This is manifested through the study of the stories of Al-Hajjaj bin Yusuf and the 

conditions of Iraq under the Umayyad state ruling. The study then highlighted the art 

of public speaking among the Arabs in the ignorance era and after the emergence of 

Islam, the status and structure of public speaking in this regard, and the critical 

literature mentioned in the books of early critiques and scholars of eloquence about 

the art of public speaking. 

The study discussed the stylistic values of signifiers used by Al-Hajjaj, the  

stylistic values of word structure, and the indicative displacement of the speech 

structure. The study also discussed the synthetic and indicative stylistic values 

through the study of Al-Hajjaj terminology which formed his speeches and helped 

classifying them into indicative fields depending on their context. The study also 

tackled the styles of nidaa’ (calling), amr (order), nahy (prohibition), and istifhaam 

(questioning) in speeches, in addition to the skills of Al-Hajjaj in the investment of 

the eloquence styles in convincing and delivering influential speeches. 

The study revealed the secrets of Al-Hajjaj’s stylistic expressive values, and his 

ability to employ the methods of tashbeeh (similitude) and majaaz (figuration) to 

praise the people of Shaam and the Umayyad, and to reproof the opponents of the 

Umayyad state through the depicted indicative and clear meanings in his similitudes, 

and through the threatening expressed in his figurations and directed to the people of 

Iraq. The styles of similitude and figuration formed an important tool of persuasion 

used in the speeches of Al-Hajjaj ibn Yusuf. 

The study concluded by a set of findings and recommendations reached by the 

researcher through the extensive study of the style of Al-Hajjaj bin Yusuf observed 

in his speeches. 
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 اإلىداء
 
  القدكة كالمثؿ ماىر أحمد السوسي األستاذ الدكتكر/إلى كالدم الغالي؛ ،

 األعمى.
 

 بعطفيا كحنانياكحبيبة قمبي، التي تفضمت عمٌي  إلى كالدتي. 
 

 رفقاء الحياة منذ الميبلد.إلى أشقائي الخمسة ، 
 

  إلى أقاربي كأصدقائي كزمبلئي، ككٌؿ صاحب فضؿ عمٌي، كلكٌؿ مف احتفي
 بيذه الخطكة العممية.

 

 يا.إلى فمسطيف، أرضيا كشعبيا كشيدائ 
 

  كحجازييف.لممسمميف جميعنا، شامييف كعراقييف.. 
 

 أسأؿ ا أٍف يجزييـ عٌني خير الجزاء.
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 الشكر والتقدير
ىذه الدراسة، فسٌخر مف بمطفو ككرمو عمٌي  تـٌ الحمد  مف قبؿي كمف بعد، الذم أ

لمرحمة الميمة في الحياة العممية، كعقكؿ راقية بيدم الجتياز ىذه ا أخذأيادو حانية تعباده 
 النكر كالمعرفة. أعبر معيا دنيانا عبر طريؽ

؛ الذم أكف لو التقدير كاالحتراـ لممشرؼ عمى ىذه الرسالةكأتكجو بخالص الشكر 
، الذم شرفني قبكلو اإلشراؼ عمى دراستي وليد محمود أبو ندى الدكتكر/األستاذ 

ا النصيحة السديدة، كالمعمكمة القٌيمة،  العممية، كتكٌرـ عمٌي بساعات كثيرة مف كقتو؛ مانحن
 .اعة المستمرة، كىذا ما عيدتو عمى مف كاف لمندل أبن كالمتاب

 ف: كالشكر مكصكؿه لعضكم لجنة المناقشة الفاضميٍ 

ف تفضبل ياألستاذ الدكتكر/ كماؿ أحمد غنيـ، كالدكتكر/ عمي يكسؼ اليعقكبي، المذ
، كتصكيب الخمؿ الذم مضمكنيا ىذه الرسالة، كأتحفتني عدالتيما في إثراء تحكيـب

 اعتراىا.

األكاديمية، كاإلدارية، كأخص  بييأتييالمجامعة اإلسبلمية؛ الجزيؿ كأتقدـ بالشكر 
 بالشكر أسرة المكتبة المركزية بالجامعة، عمى ما يقدمكنو مف خدمات لممستفيديف.

كالشكر الدائـ لكالدم العظيـ األستاذ الدكتكر/ ماىر أحمد السكسي، الذم قٌدـ كٌؿ 
، ليرل  لدرجات العممية، أسأؿ ا أٍف يرضيو كيرضى عنو، كيقٌر كلده يرتقي سمـ اشيءو
 عينيو دائمنا.
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 المقدمة
 بسـ ا الرحمف الرحيـ

جمت أسماؤه، كتباركت مدنا كثيرنا طيبنا مباركنا فيو، الحمد  ربّْ العالميف، ح
عبدا –صفاتو، كأيثني عميو الخير كمو، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد بف عبدا 

 النبي اليادم األميف، بٌمغ الرسالة، كأدل األمانة، أما بعد: ؛-كرسكلو

تعدي الخطبةي إحدل فنكف القكؿ النثرية، كبيا اعتنى البشري قديمنا، كحديثنا، كبيا حاجَّ 
الناسي بعضيـ بعضان، العتماد كًؿ ذم حاجةو عمييا في التأثير كاإلقناع، أك التأليب 

اٌل كالتحفيز؛ لذلؾ كانت ليا شركطيا، كأ فنانيا، كعمكميا؛ كىي سرجه ال يركبو إاٌل مقتدر، كا 
أطاحت بو، ككاف الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي ممف امتطكا ىذا السَّرجى عف اقتدار، كقد 
ىٌيأت سميقتو العربية، كفطرتو الفصيحة، كشخصيتو القيادية لنمطو جديدو في الخطبة 

باحث لدراسة خطب الحٌجاج دراسة العربية، حؽه لو أف يدرس كيمتفت إليو، كلذا عاٌج ال
 أسمكبية؛ فكاف عنكاف الرسالة:

اج بن يوسف الثقفي   "(دراسة أسموبية)"خطب الحج 

المتناكلة في الدراسة زمفى الدكلة األمكية، ككاف  تحددت نصكص الخطبكقد 
شرؼ المحاكلة في إجراء الدراسة في خطب ىذا العربي الًمٍصقىعي، لتحقؽ الفصاحة العالية 

يا؛ فقد شىًيدى لو األكابر بفصاحة المساف، كالنجاح في تحصيؿ ثمار خطبو البميغة؛ كىذا في
يدفع إلى استخراج مكاطف النجاح في أسمكبو، كفؽ األسمكبية التي تيتـ بالنصكص ذات 
البعد األدبي، كما انمازت بو عف غيرىا مف النصكص، ككشؼ العبلقة القائمة بيف المغة 

 المبدع، كالظركؼ المحيطة بو.كمستكياتيا بشخصية 

كأرجك أف يحقؽ الكشؼ عف أساليب الحٌجاج في الخطابة، مف خبلؿ أسمكبو 
لمسير عمى خطاه في العدكؿ عف  االمتميز إضافة جديدة في الميارات الخطابية، كتشجيعن 

 تقاليد الخطبة، بشرط الفائدة، كالتجديد ال العبث.
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أحمد زكي  كمؤلفو *كتاب )جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة( كيعد
، مرجع الباحث في قراءة خطب الحٌجاج، ذلؾ -أستاذ المغة العربية بدار العمكـ–صفكت 

أفَّ مؤلؼ الكتاب جمع ىذه الخطب مف مظانيا القديمة كالمتعددة، ليسبؽ الدارسيف بخطكة 
عمييـ عناء التحقؽ، كقد سبقت دراسات اعتمد البحث في المصادر القديمة، كيسيؿ 

 .*الباحثكف فييا عمى الكتاب المتقدـ

كأكبر اإلشكاالت التي كاجيت الباحث ندرة الدراسات األسمكبية التطبيقية، فتكفر 
ىذه الدراسات يساعد الباحث الجديد في استبصار الطريؽ، كتممس الخيكط األكلى في 

-الدكتكر: كليد أبك ندل األستاذ  لمنيج، كيعدص األدبية عمى ذات اتحميؿ النصك 
صاحب فضؿ في كسر حاجز اإلجراء التطبيقي لؤلسمكبية،  -المشرؼ عمى ىذه الرسالة

 حيث أمدني بمفاتيح حؿ ليذه المشكمة، كىك صاحب التجربة في الدراسات األسمكبية.  

تكصيات، كخاتمة بيا النتائج كال كأربعة فصكؿ كاحتكت ىذه الدراسة عمى تمييد
كحمؿ التمييد أخبار الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي، كأحكاؿ العراؽ في ظؿ الدكلة األمكية، 

 كبيا قيمت أشير خطب الحٌجاج، ككانت الفصكؿ األربعة كاآلتي:

في ىذا الفصؿ، كتحدثت عف الباحث يا ؛ حيث عرفالفصل األول: فن الخطابة
ذا الفف، كالسنف التي اتبعكىا العرب في ىمنزلة الخطابة في الجاىمية كاإلسبلـ، كعادات 

لخطابتيـ، كخصائص الشخص الذم يخطب فييـ، كعنيـ أماـ الكفكد، كفي المناسبات، 
 كأخيرا تحدثت عف كيفية بناء الخطبة العربية.

تأثير المفردات عمى  كتناكؿ الباحث الفصل الثاني: أسموبية الدوال )المفردات(؛
الخطبة، ككيؼ حقؽ الحٌجاج مراده مف خبلؿ داللة  المتمقيف، ككيؼ انسجمت مع جك

أصكات المفردات، كأبنيتيا الصرفية، كتأثير إسقاط المقدمات التقميدية، كاالستيبلؿ 
 بغيرىا.

                                                           

، مطبعة مصطفى 1ـ، "جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة"، ط1933صفكت، أحمد زكي، * 
 البابي، القاىرة.

 .الثقفي يكسؼ بف الحٌجاج خطب في البياف بمخيرم،مثاؿ: * 
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بٌيف ىذا الفصؿ المعجـ المغكم ؛ األسموبية التركيبية والدالليةالفصل الثالث: 
ـٌ قراءة بعض التراكيب الخاص بالحٌجاج في خطبو كداللتيا، كعبلقة المعجـ بشخ صيتو، ث

 التي كررىا في الخطب، مثؿ: النداء كاالستفياـ، كاألمر كالنيي.

كيبرز ىذا الفصؿ مميزات التشبيو كاالستعارة  ؛الغيةالفصل الرابع: األسموبية الب
عند الحٌجاج، ككيؼ استفاد مف عمـك البياف في تقريب البعيد، كتمثيؿ الخفي، كالمبالغة 

عف األسمكبية البديعية في الخطب، متناكالن  ذه الفنكف، كأخيرنا تحدث الباحثتكظيؼ ى في
 الطباؽ كالمقابمة، كالسجع.

كدائمان أسأؿ ا القبكؿ كالفبلح، كالتكفيؽ كالسداد، كالسبلـ عميكـ كرحمة ا تعالى 
 كبركاتو.

 ث/الباح                                                             

 عبداهلل ماىر السوسي
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 تمييدال
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 التمييد
اج  ه. 9=-84الث ق في  بن يوسف  أوال: أخبار الحج 

 بف مالؾ بف معتب بف عامر بف مسعكد بف عقيؿ أبي بف يكسؼ بف الحٌجاج ىك
 أبك ىكازف، بف بكر بف منبو بف قسي كىك ثقيؼ، بف عكؼ بف سعد بف عمرك بف كعب
 الشاـ إلى كانتقؿ، "(2)بقرية الككثر -بالحجاز– الطائؼ في كنشأ كلد، (1)الثقفي محمد
ٍكح فمحؽ  .(3)"شرطتو عديد في فكاف مركاف بف الممؾ عبد نائب ،ًزٍنباىع بف رى

، ذكر ابف عساكر في (4)مف سادات ثقيؼ كأشرافيـ -يكسؼ الثقفي-كالد الحٌجاج 
، ككاف يديف بالطاعة، كالكالء المسمميف خيار مفتاريخ مدينة دمشؽ أفَّ أباه كاف فاضبلن 

لدكلة بني أمية، فاتصؿ بمركاف بف الحكـ، كخرج مع جيشيـ يصحب ابنو الحٌجاج معو، 
، ينقؿ المترجمكف أفَّ الحٌجاج كأباه عمبل معممىيف لمغمماف في (5)كشيد كقائع عديدة

 .(7)الكالية بعضالممؾ  لعبد يى فكل، (6)الطائؼ قبؿ قدكـ الحٌجاج دمشؽ

 عند كانت فقد، سيدة نساء ثقيؼ كأكثرىٌف حميان، عركة بف ىماـ بنت الفارعة: كأمو
، (8)أبيو قبؿ كذلؾ دة،كمٌ  بف الحارث: العرب طبيب عند كانت: كقيؿ شعبة، بف المغيرة

كاألرجح أنَّيا كانت تحت المغيرة، كعميو أغمب الركايات، كقد طمقيا المغيرة، كخمؼ 
 زكجتو عمى دخؿ شعبة بف المغيرة قصةه يركييا ابف عبد ربو، كىي أفَّ طبلقيا مف المغيرة 

 مف تتخمميف كنت إف: ليا فقاؿ الغداة، صبلة مف انفمتت حيف تتخمؿ فكجدىا" فارعة،ال
ف قذرة،ل ؾفإنٌ  البارحة، طعاـ  ،كا: قالت .تنٍ فبً  كنت مة؛يً نى لى  ؾإنَّ  اليكـ طعاـ مف كاف كا 
 أف فأردت ،استكت كلكني ظننت، مما بشيء ىك كما بٌنا، إذ أسفنا كال انٌ كي  إذ فرحنا ما

 عقيؿ، أبي بف يكسؼ فمقي ا،أسفن  فخرج منو؛ بدر ما عمى المغيرة فندـ ؛لمسكاؾ أتخمؿ

                                                           

  .(155\9جالبداية كالنياية )( ابف كثير، 1)
 .(11صزيادة، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو )( 2)
 .(168\2ج) ألعبلـاالزركمي،  (3)
 .(11صلحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو )ا زيادة، (4)
 .(232، 74/231جانظر: الشافعي، "تاريخ مدينة دمشؽ ) (5)
 .(241صالحسف، الدكلة األمكية عكامؿ البناء كأسباب االنييار )( 6)
 .(223صابف قتيبة، المعارؼ ) (7)
 .(95،94ص( القحطاني، أبراج الزجاج في سيرة الحٌجاج )8)
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 سيدة عف الساعة نزلت يإنّْ : قاؿ ذاؾ؟ كما: قاؿ إليو؟ أدعكؾ شيء إلى لؾ ىؿ: لو فقاؿ
 .(1)الحٌجاج" لو فكلدت ،فتزٌكجيا ؛لؾ تنجب فإنيا فتزٌكجيا، ثقيؼ، نساء

ًميقىةه بأف تنجب،  كيدؿ أسؼ المغيرة عمى فراؽ الفارعة، كبيانو لكالد الحٌجاج أنيا خى
كبأف تأتي برجؿ يسكد عمى عظمتيا مف ناحية، كشخصية كالد الحٌجاج مف ناحية أخرل، 

 .(2)ليحظى بيذه المرأة زكجةن لو

خبلفة عبدالممؾ بف مركاف، كذلؾ عندما  كبدأ سطكعي نجـً الحٌجاج بف يكسؼ زمفى 
 يرحمكف كال لنزلو، ينزلكف ال الجيش أفَّ  -كزيره كرئيس شرطتو–ح كٍ رى  إلى الممؾ عبد شكا"

ككاف ىذا الكزير يقصدي الحٌجاج أحد ، (3)"ذلؾ تكليّْو رجؿه  عندم: ركح فقاؿ لرحيمو،
ٍكح كيبدك أفَّ جنكده،  يفة قائدان لمجيش يكف ليقترح عمى الخم لـ ،عبدالممؾ كزيرى  ًزٍنباىع بف رى

في ضبط  -عبدالممؾ–خميفة المسمميف لمساعدة  كالحٌجاج مف فراغ، في محاكلة منو
، كتطكيع الجند ألمره، فقد اشتيرى الحٌجاج بالشجاعة كالذكاء، كيتجمى ذلؾ أمكر الجيش

عقكؿ الناس إال بقكؿ أحد التابعيف، كىك عبدالرحمف بف الحارث بف ىشاـ، قاؿ: "ما رأيت 
ياس بف معاكية، فإف عقميما كانا  قريبان بعضيـ مف بعض إال ما كاف مف الحٌجاج كا 

 .(4)يرجحاف عمى عقكؿ الناس"

كقصةي ظيكر الحٌجاج، كتكٌليو منصبان قيادينا في جيش عبدالممؾ بف مركاف، تفيد أفَّ 
، بؿ جاء بطريؽ شرعي قائـ عمى المشكرة، عىٍنكىةن الحٌجاج لـ يتكٌؿ أمرنا مف أمكر المسمميف 

َـّ دكر  كفي ىذه المشكرة داللة عمى طريقة الخميفة في تداكؿ شؤكف الدكلة بيف كزرائو، ث
البطانة الصالحة التي تدؿ الخميفة عمى أمر رشد ييعز بو اإلسبلـ، حيث اختيرى الرجؿ 

 أمرى  الحٌجاجى  الممؾ عبد ىفكلٌ  المناسب، لئلمساؾ بألكية مفصمية في حياة األمة، 
فَّ الحٌجاج أجرل اركا يمتزمكف أكامر القادة، حتى إتحسنت أحكاؿ الجيش، كصف ؛الجيش

سياساتو عمى ركح بف زنباع، الذم كاف سببا في ظيكره، فقد أنزؿ بو عقابنا كأحرؽ لو 
؛ فشكاه ركح إلى الخميفة، ككاف ردي الحٌجاج عميو عندما سألو عبدالممؾ عف (5)فسطاطنا

 أعطيت إذا ضٌرؾ كما سكطؾ، كسكطي يديؾ مى دً يى  فإفَّ  أنت، فعمتو ماإنَّ  فعموأ لـصنيعو: "
                                                           

 .(5/14جابف عبدربو، العقد الفريد ) (1)
 .(13صالحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو ) انظر: زيادة،( 2)
تىداعيات االنييار ) (3) بلَّبي، الدكلىة األمكيَّة عىكامؿي االزدىاًر كى  .(1/677جالصَّ
 .(63صأميف، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي: حياتو، أخباره )( 4)
 الفسطاط ىك بيت الشعر، لساف العرب )فسط(.( 5)
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 ففعؿ كلٌيتني؟ الذم في تكسيرني كال غبلميف، الغبلـ كبدؿ فسطاطو بدؿ فسطاطيف ركحان 
 .(1)"عنده الحٌجاج كتقدـ ذلؾ

رئيسنا في  كتركت نشأةي الحٌجاج في الطائؼ أثرنا في حياتو العقمية، ككانت سببنا
 كمكز كأعناب كنخؿ مزارع ذات" نبكغو؛ فالطائؼ كاحة خضراء، في ببلد الحجاز فيي

، كخمؽ بمد كفيمة بضماف االستقرار ألىمو؛ فمزايا ىذا ال(2)"جارية مياه كبيا الفكاكو كسائر
، كتتييأ لبلنشغاؿ بالعمكـ، فالحٌجاج برع بالمغة كعيرؼ بالفصاحة، بؿ  جك تصفك بو العقكؿي

 في يمحنكا لـ أربعة": قاؿ األصمعي عفاف أفصح أىؿ عصره كما أخبر بذلؾ الركاة، فك
يَّة ابفك  يكسؼ، بف الحٌجاجك  مركاف، بف الممؾ كعبد الٌشعًبٌي، ؿ:زٍ ىى  كال د  جً   الحٌجاجك  ،الًقرّْ

، كممف ركل عنيـ العمماءي المغةى العربية، "(3)"يـأفصحي  كجٌؿ ، فأىؿي الطائًؼ عربه أقحاحه
اف، كبغزكاف قبائؿ كى زٍ أىؿ الطائؼ ثقيؼ كحمير كقـك مف قريش، كىي عمى ظير جبؿ غى 

ثتو الفصاحة كما يرث (4)"ىذيؿ ، كبيذا يككف الحٌجاج قد نشأ في بيئة عربية خالصة، كرَّ
 االبف مبلمح أبيو كعائمتو، فطبع عمى الفصاحة كالببلغة.

العراؽ، كحشًد الناس لقتاؿ الخكارج، إذ كفصاحةي الحٌجاج جعمتو األقدر عمى قيادًة 
قناع الناس، ؽ لزعماء الخكارج في القدرة عمى إاعتراىـ الترددي قبؿ ذلؾ، بينما كاف السب

مستثمريف الشعكر الديني إلثارة عكاطفيـ، كشىٍحًذ ىمميـ، "فيذا العصري سارت فيو 
بؽ الناس فيو إلى الشجاعة كراء البياف، كممؾ المساف منو ما لـ يممؾ السيؼ، كتسا

؛ فكاف لزامنا عمى كلي األمر في العراؽ أف يككف مقتدران (5)غاياتيـ، بحسب مقاالتيـ"
 رٌبما": دينار بف مالؾعمى أىؿ العراؽ قاؿ  -الحٌجاج–فصيحان، كلشدةً تأثير خطبو 

 أنيـ نفسي في فيقع بيـ، عى صنى  كما العراؽ أىؿي  فيو عى صنى  ما يذكر الحٌجاج سمعتي 
 .(6)"لمحجج وتخميصً  سفً كحي  لبيانو يظممكنو

                                                           

 (.241صالبناء كأسباب االنييار ) الحسف، الدكلة األمكية عكامؿ (1)
 (.4/10جالحمكم، معجـ البمداف ) (2)
 (.20ص( الزجاجي، األمالي )3)
 (.4/10جالحمكم، معجـ البمداف ) (4)
 .(241صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-أبك زىرة، الخطابة أصكليا (5)
 (.7/244جالنكيرم، نياية األرب في فنكف األدب ) (6)
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ككاف لو إسياـه في تعريب الدكاكيف مف الفارسية إلى العربية، األمر الذم قمؿ مف 
شأف األعاجـ، كنقؿ مناصبيـ لمعماؿ المسمميف، كقد كصؼ )مراد نشاه بف زاداف( ىذا 

 .(1)رسية"األمر بأنو قطع ألصؿ الفارسية فقاؿ: "قطع ا أصمؾ كما قطعت الفا

كلمحٌجاج عنايةه بالقرآف الكريـ، ففي عصره ظير التصحيؼ، فمحف الناس بقراءة 
ابو كسأليـ أف يضعكا ليذه الحركؼ المشتبية عبلمات، فيقاؿ: إف ففزع إلى كتٌ "القرآف 

، ككاف (2)"كخالؼ بيف أماكنيا اا كأزكاجن بذلؾ فكضع النقط أفرادن نصر بف عاصـ قاـ 
 كىافى : السَّمىؼً  بىٍعضي  قىاؿى يتعيده بالقراءة كؿ ليمة، كما ذكر ابف كثير "حافظنا لمقرآف، 

ككاف يجمع ، "كما كاف يدني كيقرب مف يحفظ القرآف...(3)ليمة" كؿ القرآف يىٍقرىأي  الحٌجاج
، كتذكر األخبار أفَّ عمر بف (4)"الحفاظ كالقراء، كيتذكر معيـ في القرآف كأجزائو

 .(5)عمى حبو لمقرآف كتقديمو العطايا ألىمو عبدالعزيز يغبط الحٌجاج

 ،عباس ابف سمعحديث الشريؼ كركاه، كركل عنو آخركف؛ فقد "ال الحٌجاجكسمع 
 كركل مكسى، أبي بفا بردة كأبي مركاف بف الممؾ كعبد جندب بف كسمرة أنس عف كركل
 مجالد، بف كجكاد دينار، بف كمالؾ الطكيؿ، كحميد البناني، كثابت مالؾ، بف أنس عنو

كاية عف ؛ كلكفَّ عمماء الحديث رفضكا الر (6)"عركبة أبي بف كسعيد مسمـ، بف كقتيبة
و أىؿ أاٌل يركل عنو، كليس بثقة كال مأمكف، كيعمؿ اإلماـ نَّ الحٌجاج، فمنيـ مف قاؿ: إ

الذىبي رفض الركاية عف الحٌجاج بقكلو: "فمكال ما ارتكبو مف العظائـ كالفتؾ كالشر لمشى 
 .(7)حالو"

كلقرب الطائؼ مف مكة؛ "كعبة الفصحاء كالعمماء كالشعراء"، كرحيمو إلييا باكرنا، 
أصبح الحٌجاج عالمنا بعمكـ تفسير القرآف الكريـ، كحافظنا لكثير مف أشعار العرب 

 .(8)كأياميـ

                                                           

 (.75، 74صالحٌجاج بف يكسؼ الثقفي: حياتو، أخباره )( أميف، 1)
 (.2/32جابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف )( 2)
 (.9/157ج( ابف كثير، البداية كالنياية )3)
 (.53،52ص( طو، العراؽ في عيد الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي )4)
 (.90صمكاقؼ مف حياتو )دماء كعطاء( )( انظر: المىدىرٍم، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي 5)
 (.9/155ج( ابف كثير، البداية كالنياية )6)
 (.115ص( انظر: القحطاني، أبراج الزجاج )7)
 (.35،34ص( انظر: زيادة، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو )8)
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 تبلكة يكثر ككاف المسكر، بترؾ يتديف كاف ونَّ إكعف تديف الحٌجاج يقكؿ ابف كثير: "
، كيتجنب القرآف،  .(1)"بالفركج التمطخ مف شيء عنو يشتير كلـ المحاـر

 عقكؿ رأيت ما": أنَّو قاؿ عمرك بف عقبةكما كييشيد لمحٌجاج برجاحة العقؿ؛ فيركم 
ياس الحٌجاج إال بعض، مف بعضيا اقريبن  إال الناس  كانت عقكليما فإفَّ  معاكية، بف كا 
أبكيف مف أشراؼ العرب، كطبيعة المكاف ، فنشأتو في كنؼ (2)"الناس عقكؿ عمى ترجح

ليي عكامؿ أسيمت في  -دار الثقافة في ذلؾ الكقت-مكة  الذم ترعرع فيو، قريبنا مف
صنع قائد شيد التاريخ بحزمو كجسارتو، كىمتو العالية، كاقتداره في البياف كالفصاحة، 

 كتسمـ اإلمارة عمى محمؿ الًجد.

كتقديرىـ؛  -صمى ا عميو كسمـ–سكؿ ا كلمحٌجاج مكاقؼ في احتراـ أىؿ بيت ر 
 كعمى بف أبي طالب، جعفر بف عبدافيك يطمب القرب منيـ، كصمتيـ بزكاجو ببنت 

 شير كؿ في لو يرسؿ فكاف" مات، حتى لعبدا كاصبلن  زاؿ فما ؛طمقيا وأنَّ  مف الرغـ
عي دَّ الشاىد يفند األقكاؿ التي تى ، كىذا (3)"إليو يحتاج ما ككؿ كميرة كتحفان  كسكة تحمؿ ان رى يٍ عً 
، كالصحيح أنَّو كاف يرفض األصكات التي تنادم ناصب أىؿ البيت العداء الحٌجاج قد أفَّ 

بالخركج عمى الخميفة عبدالممؾ، كالطامعيف بكرسي الخبلفة، كىذا ما سنتعرؼ عميو الحقنا 
 مصعب كعركة. كأخكيوفي سبب قتالو عبدا بف الزبير 

مكاقؼ تظير احترامو لمعمماء كتقديرىـ، كاألخذ بنصحيـ برحابة  -اأيضن -كلو  
 أف قبؿ كذلؾ-ب الميسىيّْ  بف سىًعيد بجنب مرة صمى يكسؼ بف الحٌجاج أفَّ صدر؛ ييذكر "

 ردائو بطرؼ سعيد أخذ سمـ فمما السجكد، في قبمو كيقع اإلماـ قبؿ يرفع فجعؿ -شيئا يمي
 ذكره، سعيد قضى حتى رداءه ينازعو الحٌجاج زاؿ فما -الصبلة بعد يقكلو ذكر لو ككاف-
 أف ىممت لقد الصبلة، ىذه تصمي خائف، يا سارؽ يا: لو فقاؿ سعيد عميو أقبؿ ثـٌ 

"، فمـ يرد عميو الحٌجاج كمضى، كبعد مدة زمنية طكيمة رحؿ كجيؾ النعؿ بيذا أضرب
فمما دخؿ المسجد إذا "ا عمييا، المدينة نائبن فييا الحٌجاج ما بيف مكة كالشاـ، رجع إلى 

فخشي الناس عمى سعيد منو، فجاء حتى  الحٌجاجب، فقصده مجمس سعيد بف المسيَّ 
جمس بيف يديو فقاؿ لو: أنت صاحب الكممات؟ فضرب سعيد صدره بيده كقاؿ: نعـ! 

                                                           

 (.9/175ج) -دار أبي حياف-ابف كثير، البداية كالنياية  (1)
 .9/157جالسابؽ، المرجع  (2)
بي، الدكلىة األمكيَّة عىكامؿي االزدىاًر  (3) تىداعيات االنييار )الصبلَّ  (.679\1جكى
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، (1)"ا، ما صميت بعدؾ صبلة إال كأنا أذكر قكلؾقاؿ: فجزاؾ ا مف معمـ كمؤدب خيرن 
عينؽى سعيد بف  يضربَ ج يضرب األعناؽ ألدنى شبية، لكاف األكلى لو أف فمك كاف الحٌجا

 سىعيدب لجرأتو عميو في التكبيخ؛ كلكٌنيا جرأة العالـ كتأدب الحٌجاج معو، كأما مقتؿ المسيّْ 
بىير  بفا عمى يد الحٌجاج، فقد كاف بعد أف خرج عمى الخبلفة في ثكرة ابف األشعث، أما جي

بىو منو االحتراـ المطمكب لمعمماء، قبميا فقدـ لو الحٌجاج  .(2)ككاٌله القضاء كالمناصب كقرَّ

بعد القضاء عمى ثكرة -ركاف كمف المياـ التي أسندىا الخميفة عبدالممؾ بف م
لمحٌجاج، ميمة تطكيع  -يف كسبعيف لميجرة في العراؽتبف الزبير، سنة اثنمصعب 

ف بف عمي  بف الزبير بعيد مقتؿ الحسيالحجاز لدكلة بني أمية، بعد أف استأثر بيا عبدا
فاستغؿ ابف الزبير ىذه الحادثة ليؤلب أىؿ الحجاز عمى بني  -رضي ا عنيـ جميعنا-

، فتكجو الحٌجاج بجيش الخبلفة إلى الحجاز كنجح في (3)أمية، كيخرج مف عباءة الخبلفة
الزبير سنة ثبلث دخكؿ مكة، كتطكيع الحجاز عامة بعد أف قضى عمى دكلة عبدا بف 

كسبعيف لميجرة، كانتيت إمارة الحٌجاج عمى ببلد الحجاز كقد عمؿ عمى تعمير الببلد، 
عادة الكعبة عمى ما كنت عميو في عيد الرسكؿ كتكصيؿ  -صمى ا عميو كسمـ- كا 

 .المياه ألىؿ مكة

لٌي الحٌجاجي أمر العراؽ، بعد كفاة أخيو بشر بف مركاف كالي البصرة كال ـٌ كي كفة، كث
ا  ألفَّ  طبيعة المرحمة التي مرَّ بيا العراؽ في ذلؾ الكقت، كانت تتطمب قائدنا حازمن

كالحٌجاج، فاالستقرار الذم أعقب سيطرة األمكييف عمى العراؽ بعد مقتؿ مصعب بف 
، فالقائد األمكم  ٍفرىة أىبي بف المييىمَّبالزبير كاف ميميبلن كاف دائـ االنشغاؿ بإخماد  صي

ا بعد مقتؿ الحسيف، مع كجكد جماعات تجتمع عمى الثكرات ا لناشئة في العراؽ، خصكصن
كراىية الدكلة األمكية، كاستخفاؼ أىؿ العراؽ بكالة بني أمية، كعادة رمييـ بالحصى عمى 
المنابر، فيذه األحداث دفعت الميمب إلى الطمب مف الخميفة أف يبعث إليو شخصية 

رجة في العراؽ، كعميو دفع عبدالممؾ كتاب التكميؼ قكية، قادرة عمى قيادة المرحمة الح
إلى الشخص األقدر عمى ىذه الميمة، كىك الحٌجاج كأمىرىهي أال يتعامؿ مع أىؿ العراؽ 

"ميد الثكرات ، كطبيعة العراؽ كما طالعتنا المصادر التاريخية أنَّو (4)بيكينا الحجاز
                                                           

 (.9/158جابف كثير، البداية كالنياية ) (1)
 (.67ص( انظر: أميف، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي: حياتو، أخباره )2)
 (.62صالحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو ) : زيادة،انظر( 3)
 (.105ص: القحطاني، أبراج الزجاج في سيرة الحٌجاج )انظر( 4)
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فكانت ىذه الببلد نقمة عمى دكلة الخبلفة، حتى أسند  (1)كمكطف الخارجيف عمى الخبلفة"
الحٌجاج، كبعث إليو بخطة؛ لدخكليا، كتطكيع أىميا لو، فدخؿ الككفة إلى عبدالممؾ أمرىا 

 حسب المخطط المرسكـ، كخطب بيا خطبتو المشيكرة التي صٌدرىا بالبيت الشيير: 

بلى  اٍبفي  أىنىا عي  جى تىى الثَّنىايىا كىطىبلَّ عي  مى  تىٍعًرفيكًني اٍلًعمىامىةى  أىضى

كقرأ عمييـ كتاب الخميفة، الذم يحكم خطاب تكميفو أمر العراؽ، كًلما عرفو عنيـ 
أنَّيـ مغمكركف بالشر، أفصح ليـ بالخطبة عف قكتو، كتكعد كؿ مف تسكؿ لو نفسو 

 ، كثبتت لو(2)الخركج عف الطاعة ألمير المؤمنيف، كانتيت خطبتو ببيعة القبائؿ لمخميفة
 .(3)إمارة العراؽ عشريف سنة

 ببلد إلى خيكلو كصمت حتى منتشرة، ىائمة كثيرة، فتكحات _بالعراؽ_ فييا كفتح"
 ببلد مف قريب إلى -أيضا– خيكلو ككصمت كأقاليـ، مدف جممة فييا ففتح كالسند، اليند

 .(4)"الصيف

كأمَّا القسكة كالبطش كالتنكيؿ بالناس، كغيرىا مف صفات الشدة، كالحـز التي عرؼ 
بيا الحٌجاج، كما تناقمتو ألسنة الناس فقد كاف ليا أسبابيا، كمف غير اإلنصاؼ أف 
نصدؽ الركايات التي تظير الحٌجاج غارقنا بالدـ حتى أذنيو، فبل بد مف التأني، كقراءة 

ال فأيف سنذىب المصادر التاريخية المك   بالشيادات التي تقر ليف الحٌجاج؟ثكقة، كا 
ًؤمى  ما": شىٍكذىبو  بف المَّوً  عىٍبدً  كالشيادة التي نقميا الذىبي في تاريخ اإلسبلـ عف  مثؿي  ري

، كلنعمـ أفَّ الشيعة الذيف نكَّسى الحٌجاج (5)"عصاه لمف مثمو كال أطاعو، لمف الحٌجاج
 كربما لكجكه، اجدن  يبغضكنو كانكا الشيعة "فإفَّ راياًت ثكراتيـ، كاف ليـ يده في تشكيو سيرتو 

 .(6)كشناعات" بشاعات عنو يحككنو فيما كزادكا ،ـمً الكى  بعض عميو فكاحرٌ 

الحٌجاج ىذا فقسكة الحٌجاج كانت مكجية لمخارجيف عمى الخبلفة، كقد اعتبر 
كة كالشدة محمكدةه مع أىؿ ال بد مف استئصاؿ أسبابيا، كالقس الخركج مدعاة لمفتف، فكاف

                                                           

 (.77ص( زيادة، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو )1)
 (.89، ..، 77ص: زيادة، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو )انظر( 2)
 (.2/168ج( الزركمي، األعبلـ )3)
 (.9/158ج( ابف كثير، البداية كالنياية )4)
 .(6/318جي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ )( الذىب5)
 (.9/175جالبداية كالنياية )( ابف كثير، 6)
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، فكاف مما خطب بو الناس بعد أف ارتجت مكة بالبكاء عمى عبدا بف (1)الفتف كالثارات
ف أال الزبير، ابف قتؿ إكباركـ بمغني! مكة أىؿ"يا  الزبير:  خيار مف فكا الزبير ابف كا 
 ا، بحـر كاستكفٌ  ا طاعة فنزع أىميا، فييا كنازع الخبلفة في رغب حتى األمة، ىذه
 مف فيو كنفخ بيده، خمقو ا إف ا، حرمة آدـ لمنعت العصاة مانع شيء كاف كلك

 الجنة مف أخرجو أخطأ فمما جنتو، كأسكنو كرامتو، لو كأباح مبلئكتو، لو كأسجد ركحو،
 ا اذكركا الكعبة، مف حرمة أعظـ كالجنة الزبير ابف مف ا عمى أكـر كآدـ بخطيئتو،
 .(2)"يذكركـ

 الحٌجاج كاف فقد كبالجممةكأما قسكتو عمى أىؿ العراؽ فيعمميا ابف كثير بقكلو:  "
 ليـ، كخذالنيـ األئمة، عمى كالخركج الذنكب مف ليـ سمؼ بما العراؽ أىؿ عمى نقمة

.(3)"عمييـ كاالفتيات كمخالفتيـ، كعصيانيـ،

تكفيى الحٌجاج يكـ الجمعة، لتسع بقيف مف رمضاف، سنة خمسو كتسعيف لميجرة، 
، كدفف (4)كقيؿ: مات في شكاؿ كىك ابف أربع كخمسيف سنة، كقيؿ: ثبلث كخمسيف سنة

في كاسط المدينة التي أنشأىا، كقد تكفي بمرضو يدعى األكمة يقع في البطف، كلما سمع 
الناس باحتضار الحٌجاج اطمقكا ألسنتيـ عميو كاتيمكه في دينو أشاعكا بأنو مف أىؿ النار، 

، عىفً  اٍلميبىرّْدي، اٍلعىبَّاسً  أىبيك كقاؿ يىاًشيّْ  الكفاة الحٌجاج حضرت لما: قاؿ اأٍلىٍصمىًعيّْ  عىفً  الرّْ
 :يقكؿ أنشأ

 ارً النَّ  ينً اكً سى  فٍ مً  ؿه جي رى  ينً نَّ أى بً  كادي يى تى كاجٍ  اءي دى عٍ األى  ؼى مى حى  قدٌ  ربّْ  يا

 ارً فٌ غى  كً فٍ العى  ـً يً ظً عى بً  ـٍ يي مي مٍ عً  امى  ـي يي حى يٍ كى  ؟اءى يى مٍ عى  عمى كففي مً حٍ يى أى 

 .(5)بيما لينجكفٌ  نجا إف با: فقاؿ الحسف بذلؾ فأخبر قاؿ

                                                           

 (. 63،62ص( أميف، الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي: حياتو، أخباره )1)
 (.9/158جالبداية كالنياية )( ابف كثير، 2)
 . 9/173جالسابؽ، المرجع ( 3)
 (.116ص) القحطاني، أبراج الزجاج في سيرة الحٌجاج (4)
 (.9/182جالبداية كالنياية )( ابف كثير، 5)
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 ثانًيا: أحوال العراق في ظل الدولة األموية:

عمى بقعة جغرافية  -الخاضعة لمحكـ األمكم-تربع العراؽ في الدكلة اإلسبلمية 
األجزاء تكسع إقميـ العراؽ في ذلؾ الكقت؛ ليضـ  ،ضافة إلى العراؽ الحديثممتدة، فباإل

كعماف كالككيت كاإلحساء  كىي ما نعرفو اليكـ بالبحريف الشرقية مف شبو الجزيرة العربية،
الخميفة كاف  كذلؾ أفَّ  ،(1)، كدكلة اإلمارات العربية المتحدةكقطر كجزر البحريف الحالية

سَّعى آ خركف مف سمطة كالي يسند إلى كالي العراؽ أمر ىذه البقعة الجغرافية الممتدة، ككى
العراؽ مف ىيت إلى الصيف كالسند كاليند كالرٌم كخراساف  "عمؿي العراؽ؛ ليصبح 

، ىذه الحدكد (2)لجباؿ، ... كأصبياف سٌنة العراؽ"كسجستاف كطبرستاف إلى الديمـ كا
أما الحدكد الجغرافية لمعراؽ فتمتد مف "الجزيرة شماال إلى عباداف  ،اإلدارية لكالية العراؽ

 .(3)ا"شرقجنكبا، كمف القادسية غربا إلى حمكاف 

المتمثمة  كأىميا غزارة المياه ،كتكفرت في العراؽ مقكمات أساسية لقياـ الحضارات
بىٍت أرضو كغزر ماؤهالعراؽ في نيرم دجمة كالفرات، ف كاعتدؿ جكه، فكاف مف أسبؽ  "خىصي

ف نحك ثبلثيف قرننا قبؿ ا تعاقبت عميو األمـ المتحضرة ماألقاليـ مدنية كعمراننا، فقديمن 
كاألخبلط العربية كغير العربية؛ فسكنو  ،مف األجناس العديدي  ، كاستكطف العراؽى (4)الميبلد"
 (  5).كمعظميـ مف نزار كاليمف، كالفرس، كالسرياف، كاألنباط، كالمسيحييف، كالييكد ،العرب

شديدم  ، فمنيـ مف كانكا بدكان بعضان ككاف العرب أنفسيـ يختمفكف عف بعضيـ 
الذيف كانكا مجاكريف ليـ مف قبؿ  ،ـ، أك اليمانييف القدماءالبداكة، كبني داـر مف تمي

القيس كانكا متأثريف  أسد كبكر، بينما عبدكمنيـ مف كانكا أنصاؼ بدك، مثؿ  ،ءطيَّ 
؛ فكانكا أكثر ا العناصر العربية الجنكبية الذيف نزحكا مف اليمف كحضرمكتبالفرس، أمٌ 

 .(6)حضارة مف غيرىـ، خاصة مذحج كحمير كىمذاف

أك  المذىبية،اشتعؿ العراؽ في ظؿ الحكـ األمكم بنار الخبلفات ذات المرجعية 
كبيف  ،القبمية كالعرقية، أما الخصكمة السياسية فقد اشتعمت بيف الخكارج كالشيعة

                                                           

تىداعيات االنييار( انظر: الصبلبي، 1)  (.669، 668\1ج) الدكلىة األمكيَّة عىكامؿي االزدىاًر كى
 (.107، 106\4ج( الحمكم، معجـ البمداف )2)
 (.56صالثقفي ) ( طو، العراؽ في عيد الحٌجاج بف يكسؼ3)
 (.179ص( أميف، فجر اإلسبلـ )4)
 (.105ص( انظر: طو، العراؽ في عيد الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي )5)
 .106صالسابؽ المرجع ( 6)
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العرب القحطانييف ك  ،األمكييف، كالخصكمات القبمية فقد اشتعمت بيف العرب العدنانييف
 .(1)أصحاب األغمبية

اؽ حركة عممية نشطة دفعت عجمتيا مجمكعة مف األسباب، منيا ظيرت بالعر 
عمى رأسيـ عمي  ،إلى العراؽ -صمى ا عميو كسمـ-انتقاؿ نخبة مف صحابة رسكؿ ا 

، كىؤالء قد أسسكا لمدارس فقيية ،-عنيـرضي ا -بف طالب كعبدا بف مسعكد ا
كتبنت الككفة مثؿ ىذه  لة األمكية،كتبلمذتيـ في عيد الدك  ،فكشرعية كرثيا عنيـ التابعك 

ق(، 156ق(، كحمزة )ت127المدارس كاحتضنت أئمة القراءات أمثاؿ عاصـ )ت
 .(2)ق(189)تكالكسائي

ىك  ،التي كاف ليا دكره بارزه في إذكاء الحركة العممية في العراؽ كمف األسباب
التمازج الكبير بيف العراقييف قبؿ اإلسبلـ مع كؿ مف الحضارات "البابمية كاآلشكرية 

كالفارسية كاليكنانية كؿ ىؤالء انشأكا في العراؽ ممالؾ تختمؼ صبغتيا، ككانت  كالكمدانية
ما عرفتو  ؛ فقد أىدل العراؽ كؿَّ (3)حكلو مف البمداف" أشعتو عمى مامدينتيـ مناران يمقي 

"كقد اتسعت ىذه التأثيرات  ،ما تأثر بو العراؽ ككؿَّ  ،رة الفارسية كما كراءىا لمعربالحضا
 -مناىج صحيحةعمى -أف ييؤىسسكا إلى ت تدفع العرب دفعنا في العصر األمكم، كأخذ

في العمكـ العربية عمى قياس  ا، " فمما دخؿ أىمو في اإلسبلـ فعمك (4)دراساتيـ المختمفة"
اإلسبلـ عمى ما جرل عميو طبقكا ما عرض في  أفٍ إال كاف منيـ أمميـ السابقة، فما 

 .(5)آباؤىـ"

ككضع قكاعد  ،أىؿ العراؽ إلى جمع كتدكيف المغة العربية تدفع كاألسباب السابقة
إضافة إلى كجكد المادة العممية المحفكظة عمى ألسنة  ،كاألخبار ،كركاية الشعر ،ليا

كىـ الذيف أخذ  ء،كىـ القبائؿ العربية التي سكنت العراؽ كأسد كتميـ كطي ،أصحاب المغة
المادة العممية كالمنيج  أكجد ىذا النشاط العمميعنيـ الركاة المغة العربية الفصحى؛ ك 

ا في عمـك العربية ىك "انتشار العناصر العممي، كما جعؿ العراؽ اإلقميـ األكثر نشاطن 
تعمـ  التي اعتنؽ أكثرىا اإلسبلـ، فرأكا أنيـ في حاجة إلىاألجنبية فيو، تمؾ العناصر 

                                                           

 .(41، 40ص( انظر: ضيؼ، شكقي، التطكر كالتجديد في الشعر األمكم )1)
 (.247...143صرة )( انظر: خميؼ، حياة الشعر في الككفة إلى نياية القرف الثاني لميج2)
 (.179ص( أميف، فجر اإلسبلـ )3)
 (.39ص( ضيؼ، التطكر كالتجديد في الشعر األمكم )4)
 (.278ص( أميف، ضحى اإلسبلـ )5)
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أسس عمـ العربية دفع لت الحاجة إلى تعميـ األعاجـ العربية، ك (1)العربية لغة دينيـ الجديد"
ليسير متعمـ العربية عمى  ،رثت مف الحضارات األجنبيةكي  ،كفؽ مناىج عممية صحيحة

 األعجمي. في سبيؿ تعريب لسانو  ،طريؽ كاضحة المعالـ

إلى تككف مدارس كبلمية تبحث في  ،كأدل التطكر في العقمية المسممة في العراؽ
ماميا الحسف البصرم، كمدرسة االعتزاؿ ،فنشأت المدرسة العقمية ؛مسائؿ القدر  ،كا 

ماميا   .(2)كاصؿ بف عطاء تمميذ الحسف البصرمكا 

الخبلفات  نارفي أتكف كىكذا تعددت أحكاؿ العراؽ زمف الخبلفة األمكية، 
السياسية، التي استطاع األمكيكف السيطرة عمييا أغمب الكقت، ككذلؾ شيدت الحالة 
العممية حركة نشطة، بسبب الفتكح، كتعدد جنسيات األفراد داخؿ حدكد العراؽ، كالعقكؿ 

الكافدة إلييا.



 

  

                                                           

 (.259ص( خميؼ، حياة الشعر في الككفة إلى نياية القرف الثاني لميجرة )1)
َ(.38ص( انظر: ضيؼ، التطكر كالتجديد في الشعر األمكم )2)
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 الفصل األول

 فـــن الخطابة
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 الفصل األول: فن الخطابة
 الخطابة لغًة واصطالًحا: المبحث األول

 أواًل: الخطابة لغة
 ذكرى ابف منظكر تحت مادة )خطب( ما يمي:

ٍطبي " ، أىك الشٍَّأفي : الخى غير األىٍمري ًقيؿى  عىظيـ؛ أىك صى  خىطىبك "  ،(1)"األىٍمر سىبىبي  ىيكى : كى
مىى الخاًطبي  طابىةن، يىٍخطيبي  كاٍختىطىب الًمٍنبىر، عى ٍطبىة: الكبلـً  كاسـي  خى ، كنقؿ عف أبي (2)"الخي

ٍطبىةإسحاؽ قكلو: " ٍنثيكري  الكبلـي : العىرىب عندى  الخي ع المى  .(3)"الميسىجَّ

، (4)ككرد في أساس الببلغة لمزمخشرم أفَّ الخطابة بمعنى: "المكاجية بالكبلـ"
ٍطبىةي كال  .(5)المخطكب بو، أم الكبلـ بيف اثنيف الكبلـ: في المقاييس خي

، (6)"المقبكالت أك المظنكنات مف مؤلؼ قياس( الخطابة)كجاء في المعجـ الكسيط "
: "الخطاب مكاده مف  كىذا التعريؼ يتكافؽ مع رؤية المنطقييف، الذيف يقكلكف أفَّ

، كىك قكؿه أكرده (7)المشيكرات التي تصمح لخطاب الجميكر، سكاء كانت عممية أك ظنية"
قكلو: "أٌما ككف الخطابيات ىي ابف تيمية في كتابو )الرد عمى المنطقييف( ثـٌ خٌطأه، ب

 .(8)الظنيات مطمقان فيذا خطأ عند القكـ"

 ثانًيا: الخطابة اصطالًحا

كاف مما اتفقت عميو ك  سفة كالمناطقة،كالفبل األدب عمماءي تداكؿى مصطمحى الخطابًة 
تعريفاتيـ ميما اختمفت طرؽ تحديد االصطبلح، ىك اليدؼ مف الخطابة؛ فاتفقكا أفَّ 

 ىك: التأثير عمى الجميكر، كاقناعيـ بفكرة ما. ىدؼ الخطيب

                                                           

 .(360\1)ج لساف العرب )خطب(ابف منظكر،  (1)
 .361\1ج )خطب( المرجع السابؽ، (2)
 .361\1ج )خطب( نفسوالمرجع  (3)
 (.255\1)ج )خطب( أساس الببلغةالزمخشرم، انظر:  (4)
 (.323صانظر: ابف فارس، المقاييس في المغة ) (5)
 (.243\1)ج الكسيط )خطب(أنيس كآخركف، انظر:  (6)
 (.169\2جابف تيمية، الرد عمى المنطقييف ) (7)
 .170\2جالسابؽ، المرجع  (8)
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 قكة تتكمؼ اإلقناع الممكف في كؿ كاحدو عرفيا أرسطك بأنَّيا: " )الخطابة(ففي كتاب 
، كعدة أرسطك لئلقناع ثبلثة أنكاع: كيفية المتكمـ كسمتو، كتييئة (1)المفردة" مكرمف األ

، ككأفَّ الخطبة عند أرسطك (2)ـ نفسوالسامع كاستدراجو نحك األمر، كأخيران ما يككف بالكبل
 قائمة مف أجؿ اإلقناع.

كأٌما المناطقةي كالحكماءي فقد عٌرفكا الخطابةى عمى أنَّيا: "القياس المؤلىؼ مف 
المظنكنات أك المقبكالت لترغيب الناس فيما ينفعيـ مف أمكر معاشيـ أك معادىـ"، كقد 

حسب الكصكؿ إلى التصديؽ؛ فاألكؿ:  جعؿ الحكماءي المنطؽى عمى ثبلثًة أقساـ مرتبة
البرىاف، ىك الذم يكصؿ إلى التصديؽ يقيننا، كثانينا: الخطابة، كىي التي تكقع ظننا، أك 

 .(3)محمكالن عمى الصدؽ، كفي المرتبة األخيرة: الشعر، فكظيفتو عندىـ الخياؿ

كفي كتاب )التعريفات(: "قياس مركب مف مقدمات مقبكلة، أك مظنكنة، مف 
معتقد فيو، كالغرض منيا ترغيب الناس فيما ينفعيـ مف أمكر معاشيـ كمعادىـ،  شخص

 .(4)كما يفعمو الخطباء كالكعاظ"

في نفس المتكمـ، يقتدر  راسخةه  صفةه كييعرؼ اإلماـ محمد أبك زىرة الخطابة بأنيا: "
 .(5)"التصرؼ في فنكف القكؿ؛ لمحاكلة التأثير في نفكس السامعيف بيا عمى

خالؼ اإلماـ محمد أبك زىرة ما ذىب إليو الحكماء بشأف الخطابة، كدحض كقد 
زعميـ بأفَّ الخطابة ال تعتمد إال عمى الظف، كيرل أنَّيا "كثيرنا ما تعتمد عمى أقكل األدلة 

إلزامنا، كأشدىا قطعنا في االستدالؿ"
(6). 

، أك إلقاء كالخطابة في عرؼ األدباء: "اسـه لمكبلـ المنثكر سجعنا كاف أك مرسبلن 
الكبلـ المنثكر مسجكعنا كاف أك مرسبلن، الستمالة المخاطبىيف إلى رأم أك ترغيبيـ في 

                                                           

 (.9ص)ارسطكطاليس، الخطابة  (1)
 .10ص ،السابؽالمرجع  (2)
 (.15صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-الخطابة أصكلياأبك زىرة،  انظر:( 3)
 (.167صالجرجاني، التعريفات ) (4)
 (.15صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-أصكلياالخطابة ( أبك زىرة، 5)
 (.15ص) سابؽ،مرجع ال( ال6)
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، كىذا التعريؼ ينبو إلى قيمة انتقاء ألفاظ الخطبة، مع استخداـ األلكاف الببلغية، (1)عمؿ"
 اإلقناع.ك كالمكسيقية؛ كغايتيا التأثير 

ابيا قد أرجعكا قكة اإلقناع في كالمبلحظ مف االصطبلحات السابقة أفَّ أصح
مرتكزي الخطابة ىي كاإلماـ محمد أبك زىرة  بلثة أمكر: فالمىمىكةي عند أرسطكالخطابة إلى ث

لمكصكؿ إلى االقناع، كىي التي تمكف الخطيب مف استغبلؿ فنكف القكؿ أحسف استغبلؿ؛ 
 .كف القكؿ، دكف ذكر أم دكر لمخطيبكالخطابة عند األدباء تعتمد عمى فن

أٌما أصحاب المنطؽ فيرجعكف قكة اإلقناع في الخطبة إلى سكؽ األدلة كالبراىيف، 
 .كميتياك 

كلك جيمعت ىذه األركاف الثبلثة في تعريؼ كاحد لمخطابة لكاف مفيكـ الخطبة أبيف 
 كأكمؿ.

، يمقيو عمى جماعة مف الناس، في أمرو ما متك ان عمى ئفالخطابة: ففه قكليه منثكره
 ىيف بيدؼ اقناع الناس كالتأثير فييـ. األدلة كالبرا

 
  

                                                           

 (.14صمحفكظ، فف الخطابة كاعداد الخطيب ) (1)
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 منزلة الخطابة في الجاىمية واإلسالم.: المبحث الثاني
السينفي الككنية أف يتجمعى البشري داخؿى كيانات مختمفة، كبيرةن كانت أك  اقتضت

صغيرة، تتعدد تسمياتيا كفؽ المبدأ الذم يتشكؿ منو التجمع البشرم، فقد يجتمع الناس 
تحت مسمى عائمة أك قبيمة أك شعب ...، كما اقتضت تمؾ السينفي أف يقؼى شخصه ما 

ـى ىذه التجمعاًت البشريًة خطيبن  ا، يتصدرىـ المشيد، كيحاكي طمكحاتيـ كىمكميـ، أما
كيككف عمى قدر عاؿو مف الذكاء، كسرعة البديية، لمكاجية الكثير مف العقكؿ أمامو، 

ت الخطابةي منزلةن تبكَّأكيصؿ بمراده إلييـ، مستخدمنا فنكف القكؿ كغيرىا مف األدكات؛ لذلؾ 
 خاصةن عند المجتمعات المختمفة عمى مر العصكر.

 .: منزلة الخطابة في الجاىميةأوالً 
كاف العرب قبؿ اإلسبلـ يتكزعكف عمى قبائؿ، تعيش ظركؼ صحراء الجزيرة العربية  

القاسية، كتجتمع ىذه القبائؿ المختمفة في مناسبات كثيرة، كألف لكؿ قبيمة أعرافيا التي 
د العرب بمكجبيا يتجمع أفرادىا، كتنظـ أمكر معاشيـ بشكؿ جماعي، نزلت الخطابة عن

في الجاىمية منزلةن مرمكقةن، ألنيا تيكجو إلى جميكر كاسع في العادة، كليس أدٌؿ عمى ذلؾ 
 . (1)"المكزكف جيد مف بو تكممت مما أكثر المنثكر جٌيد مف العرب بو تكممت ماأفَّ "

" ينبغي أف ينبينا كصؼ المنثكر مف الكبلـ بأنو )جٌيد( المنثكر جٌيد كعندما يقاؿ "
ميـ، كىذا األمر يتعمؽ بالخطيب، كيتعمؽ بجماعة المخطكًبيف، كما يتعمؽ بالكبلـ بأمرو 

ىنا  كالحديث، (2)المجٌكد نفسو، مع مبلحظة أفَّ ىذه األمكر الثبلثة ىي عناصر الخطابة
قرف كنصؼ مف  امتدتعف الخطابة في الجاىمية، ككما نعمـ أٌف ىذه الفترة الزمنية التي 

فصيحان، إذ لـ تيمكٍثوي شائبةي المحف، فإف المغة فييا الزمف قبؿ اإلسبلـ، كاف المساف العربي 
الفصيحة كانت رأس ماؿ العربي، إذ كاف لديو الكثير مف الثكابت كالخصاؿ التي يريد 
القكؿ فييا، مفاخران "في الحسب كالنسب كقكة العصبية كشرؼ الخصاؿ مف الشجاعة 

باءة الضيـ، كلمقكؿ في ذلؾ أثر ال يقؿ عف كالك ـر كالنجدة كحماية الجار كا 
ٍكؿ..." ، تفصح عف أغراضوكي لالعربي سٌخرى المغة  الخطيب، كعمى ىذا فإفَّ (3)الصى

                                                           

 (.153صالجاحظ، البياف كالتبييف ) (1)
 (.12صالخطابة عند الفاركؽ دراسة أسمكبية ) انظر: المرم،( 2)
عداد الخطيب )( 3)  (.21صمحفكظ، فف الخطابة كا 
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احة جعؿ مف الخطابة أمرنا معقدنا، كسممنا كلكف أف يككف الجميع عمى قدر عاؿو مف الفص
 مرقاه. اصعبن 

ى الخطابة في قكـ فصحاء ينبغي أف يككف "مف أسدّْ العرب إفَّ الشخص األقدر عم
رأينا، كأحكميـ نظرا كأبعدىـ مدل، فرجاحة الفكر أكلى مميزات الخطيب العربي في قكمو، 

، (1)فأكثـ بف صيفى أحكـ تميـ، كقس بف ساعدة مف أقكل أىؿ الفكر عند العرب..."
منزلة الخطابة عندىـ حرصكا  ، كلعظيـكاألكثر أىمية أف يعمك الخطيب قكمو فصاحةن 

لساننا، فتصبح جكدة الخطبة مركبة، عمى أف تككف لغتيا مف أجكد ما يقدر عميو أفصحيـ 
 كأمرنا مسممنا بو.

، حتى تفكؽ عميو، كليذا التفكؽ أسباب  كنافس الخطيبي  في الجاىمية الشاعرى
 الخطيب، مف قدرا أرفع الشاعر كافتفسره، منيا ما كرد عمى لساف الجاحظ، في قكلو: "

 صار الشعر ككثر الشعراء كثر فمما بأياميـ، كتذكيرىـ عمييـ مآثرىـ لرٌده أحكج، إليو كىـ
 .(2)"الشاعر مف قدران  أعظـ الخطيب

أبك عمرك بف العبلء سببيف آخريف، كىك التكسب بالشعر كالطعف بأعراض  رلكي
 إلى كتسرعكا السكقة، إلى كرحمكا مكسبة الشعر كاتخذكا كالشعراء، الشعر كثر فمماالناس، "
، كنبلحظ أف األسباب آنفة الذكر (3)"الشاعر فكؽ عندىـ الخطيب صار الناس، أعراض

نما تتعمؽ  التي قدمت الخطيب كأخرت الشاعر ال تتعمؽ بجكدة المنثكر أك المكزكف، كا 
لتي بابتذاؿ الشعر، الذم حٌط مف قيمتو، كجعؿ الناس ينفركف منو كيتجيكف لمخطابة ا

الخطابة كانت مف لكاـز سادتيـ الذيف  فَّ عمى مكانة سامية عند العرب، إذ "إحافظت 
يتكممكف باسميـ في المكاسـ كالمحافؿ العظاـ، كمف أجؿ ذلؾ كانت تقترف بيا الحكمةي 

 . (4)كالشرؼ كالرياسة"

كيضيؼ الدكتكر شكقي ضيؼ سببنا آخر، كىك اتساع كظيفة الخطيب في 
الجاىمية، إذ كاف يشترؾ مع الشاعر بكظائؼ، مثؿ: المفاخرة كالمنافرة عف قكمو، كالحض 
عمى القتاؿ، كينفرد عف الشاعر بمكاقؼ أخرل، مثؿ: الكفادة عمى الممكؾ، كالنصح 

                                                           

 (.191صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-أبك زىرة، الخطابة أصكليا( 1)
 (.598ص) البياف كالتبييف( الجاحظ، 2)
 .134ص ،السابؽالمرجع ( 3)
 (.28صالفف كمذاىبو في النثر العربي )( ضيؼ، 4)
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لتي ينفرد بيا ىي الدعكة إلى السمـ ككضع كاإلرشاد، كاإلمبلؾ كالزكاج، كأىـ المكاقؼ ا
 ة.الخطابة في الجاىمية نتاج أحداث ذات طبيعة قبميٌ  فإفَّ ، كلذا (1)أكزار الحرب

كباران لمخطابة في الجاىمية فيناؾ سنفه متبعة، كعاداته شائعة، كعيكبه غير   كا 
ـ كالمجامع يـ كانكا يخطبكف عمى ركاحميـ في المكاسـ العظامحبذة، فمف عاداتيـ "أنٌ 

الكبار، ككاف مف عادتيـ لكث العمائـ عمى رؤكسيـ كاإلشارة في أثناء خطابتو بالعصٌي 
 . (3)كالقنا كالقضباف كالقسٌي" (2)كالمخاصر

ككانكا يحبكف الخطيبى أٍف يككف شجاعان جريئان، ثابت الجناف، رابط الجأش، ال 
ا–اضطراب، كال كجؿ كال خكؼ، كاستحسنكا  صكت، كاستحبكا مف الخطيب جيارة ال -أيضن

خصاؿ جمالية: كسبلمة األسناف كالفـ، كقكة الجثماف، كاستقامة القناة، كبياض الكجو، 
كالعمك عمى الخصكـ في مضايؽ الكبلـ كمآزؽ الخصاـ، كما كعابكا عمى الخطيب 

 .(4)عادات أخرل، مثؿ: أف يمس الخطيب ذقنو كسبالو كشكاربو

ذا كاف   ـى أمكرو الخطيبى  بالكزف كالقافية، فإفَّ ممتزمنا  لشاعري اكا   يقعي عمى عاتقو التزا
كثيرة، إف أىمميا أك أىمؿ شيئا منيا رجعت النقيصة إليو، كتكجيت البلئمة عميو، منيا: 
ليو، حتى ال يرفع كضيعنا، كال يضع رفيعنا؛ التصرؼ في النقض  تبيُّفي مف يخطب عنو كا 

دىثاف؛ أف يعمـ أكقات كاإلبراـ، كالبسط كاالنقباض، مراعاةن  ألحكاؿ الزماف، كعكارض الحى
، كالتزاـ الخطيب بيذه األمكر تدؿ عمى نباىتو (5)اإلسياب كالتطكيؿ، كاإليجاز كالتخفيؼ
 مف جية، كببلغتو مف جية أخرل. 

كصارت الخطابة في الجاىمية ضمف األغراض الشعرية التي يينظـ ليا، فترل 
 عاصـ بف قيسيفخر بقكة بيانو؛ فالشاعر الجاىمي الشاعر يذكر مناقب خطيب قكمو، ك 

 :الخطابة مف نقرمى  بني في ما يذكر نقرمٌ المً 

 في ػػػػػػػػػػػػػػػٍ أف كال هدي ػػػػػنّْ ػػػػػػػفػػػػػػي سه ػػػػػػػندى  يػػػقػػػمي خي  رمتى يعٍ  ال رؤه ػام يػٌ إن

                                                           

 .(29ص)الفف كمذاىبو في النثر العربي ضيؼ،  انظر:( 1)
 شيء يشبو العصا.( 2)
 (.32صالفف كمذاىبو في النثر العربي )ضيؼ، ( 3)
تاريخيا في أزىر -(، كأبك زىرة، الخطابة أصكليا33صانظر: ضيؼ، الفف كمذاىبو في النثر العربي )( 4)

 (.191صعصكرىا عند العرب )
 (.57صالنثر في العصر الجاىمي )مٌناع،  انظر:( 5)
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ٍنقىرو  مف ٍكلىو يىٍنبيتي  كاألصؿ مىٍكريمة بيتً  مف مى  الغيٍصفي  حى
 (1)في ػػػسٍ ػػلي  صاقعه مى  الكجكه بيضي  قىاًئميـٍ  يقكـ ًحيف خطباء

الثالث ىي محؿ فخر الشاعر، كبيما يكصؼ  فالببلغة كجيارة الصكت في البيتً 
 الخطيب البارع.

ٍشيي ة زانيا ردى آخر يرل منطؽ خطيب قكمو مثؿ بي  كشاعره        ، ففي رثاء ابف الكى
 ، يقكؿ أبك قردكدة:كنديمو عمافالني طٌيء، الذم قتمو  عمَّار خطيبً 

هرى الحبً  نةمٍ اليى  يشٍ كى  مثؿ اكمنطقن  ىدمكا قد ضً كٍ الحى  كإزاء جفنةن  يا
(2) 

كسٌمى العرب طائفة مف الخطب ذات الفصاحة العالية، التي تعتبر مف ركائع  
المنثكر، كذكر الجاحظ منيا "الخطبة العجكز" كىي آلؿ رقبة، كتعتبر مف مصادر البياف 

"؛ ك"الخطبة العذراء" لقيس بف خارجة بعضيا مف أك منيا ليـ بد فبل" تكممكا متىعندىـ، ف
"، أم أكؿ مىف افتضيا، كبيا أنيى حرب عذرىا أبا بف سناف، كسيميت بالعذراء ألنو كاف "

داحس كالغبراء، فامتدت خطبتو بالمتنازعيف مف طمكع الشمس حتى غركبيا، أمر فييا 
" كىي لسحباف بف كائؿ، كلركعة (4)شىٍكىاء، ك"الخطبة ال(3)لتقاطعبالتكاصؿ كنيى عف ا

 .(5)بيانيا قد أسكتت الشعراء كالخطباء عندما قيمت في حضرة معاكية

يا، يـ أربابي برزت في الجاىمية أسماءه المعةه في سماء الخطابة، عيرؼ أصحابيا بأنَّ 
رؼ منيـ الكثير، القكيـ، فعي ييضرب المثؿ بخطابتيـ، فيـ سادة الكممة، كأصحاب المنطؽ 

كاف يخطب  -ـى ا عميو كسمٌ صمٌ الجد السابع لرسكؿ ا -أقدميـ "كعب بف لؤم ككاف 
كالشاعر لبيد بف ربيعة  عٌمار الطائي كىك خطيب مذحج كميا،مثؿ: ابف  (6)العرب عامة"

 العامرم، الذم قاؿ مفاخرنا:

                                                           

. (19\13)جلساف العرب )أفف(ابف منظكر، (. كاألٍفف ىك النقص، 123صالجاحظ، البياف كالتبييف )( 1)
ٍكًت،مىصاقعه جمع ًمٍصقىعه، كىك: البىًميغ، كًقي ٍفًع الصَّ : ىيكى ًمٍف رى  .(203\8)جلساف العرب )صقع(ابف منظكر،  ؿى

: يىكيكفي ًمٍف كيؿّْ لىٍكفو 125صالجاحظ، البياف كالتبييف )( 2) ٍشيي  لساف العربابف منظكر،  ،(. كالكى
كًد اٍليىمىفً (392\15)ج)كشي( ٍربه ًمٍف بيري بىرىةي: ضى  .(604\1)جلساف العرب)حبر( ، ابف منظكر،. كالحى

 (.189صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-الخطابة أصكليا( انظر: أبك زىرة، 3)
ٍسفي : الشَّكىهي "ك (4)  .(509\13)ج)شكه( لساف العرب ابف منظكر."الحي
 (.184صكالتبييف )انظر: الجاحظ، البياف ( 5)
 (.193صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-الخطابة أصكليا( أبك زىرة، 6)
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 (1)صبلفىيٍ  المجامعي  التؼَّ  إذا اخطيبن  جىالكى  عمى ركؽى الخي  تابجٍ يى  كأبيضى 

؛ كمف غطفاف: قيس بف خارجة بف  سناف، الذم كخطيب تغمب: عمرك بف كمثـك
كأشير قبائؿ العرب خطابةن: إياد كتميـ، كاألشير في إياد قس  ،خطب في داحس كالغبراء

، خطيب العرب قاطبة، الذم أصبح نصي خطبةو لو محفكظ في السنة المطيرة، بف ساعدة
ٍف ركاىا عنو، كمنيا: " -صٌمى ا عميو كسٌمـ–ألٌف النبي  أىيُّيىا النَّاسي اٍسمىعيكا كىعيكا، مى

كيؿُّ مىا ىيكى آتو آتو  ، كى مىٍف مىاتى فىاتى ، كى بىرىا، كا ً  ،...عىاشى مىاتى اًء لىخى فَّ ًفي إفَّ في السَّمى
ـٍ تيًركيكا فىنىاميكا؟ !األىٍرًض لىًعبىرىا كا فىأىقىاميكا؟ أى ا بىاؿي الٌناًس يىٍذىىبيكفى كىالى يىٍرًجعيكف؟ أىرىضي ؛ (2)"مى

تميـ بيف يدم  كفدً  خطيبي  ،بف حاجب بف زرارةعطارد ك كمف تميـ: أكثـ بف صيفي، 
زمانو في  نقرم، كىك أخطب أىؿـ المى تىاأل، كعمرك بف -ـى ا عميو كسمٌ صمٌ -الرسكؿ 
 .(3)البادية

الجاىميكف ألكاننا مف الخطب، لكؿ لكف منيا مناسبة تكشح بيا، كغرض  كعرؼى 
 :(4)تؤدل فيو، كمنيا

الخطب السياسية كالحربية: كاكبت ىذا النكع مف الخطب كثرة حركبيـ  .1
 كصراعاتيـ القبمية.

 :خمؽ السماء كاألرض، مثؿ التدبر كالتأمؿ في بديعالخطب الدينية: تدعك إلى  .2
 خطبة قس بف ساعدة.

الخطب االجتماعية: كليا أنكاع تعبر عف مناسبات الجاىمييف بكؿ أنكاعيا؛  .3
كمنيا: خطب المحافؿ كالكفكد، خطب الزكاج، خطب إصبلح ذات البيف، خطب التأبيف 

 كالتعزية، الكصايا االجتماعية.

                                                           

رىؽى ( 1) ٍكبان: قىطىعى كخى الكجى: الكىجا ًشدَّة  (.285\1)ج)جكب( ، ابف منظكر، لساف العربيجتاب: جابى يىجيكبي جى
فىا  .(378\15)ج)كجا(ابف منظكر، لساف العرب ،اٍلحى

 (.1/211جالقمقشندم، صبح األعشى )انظر: ( 2)
 (.32، 31صانظر: ضيؼ، الفف كمذاىبو في النثر العربي )( 3)
 (.231-215صق )656انظر: أبك عمي، نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي ( 4)
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ا كعادات، كا ليا سننن تيـ بيا سنٌ كلعناي ضح مما سبؽ عناية العرب بالخطب، كيت 
ٌؿ كقائعيـ  كالتصقت عندىـ بالرياسة كالكفادة، فالخطابة الزمت الجاىمييف في جي

 كمناسباتيـ، كلـ تكف أقؿَّ شأننا مف الشعر.

 سالم.: منزلة الخطابة في اإلثانًيا
بمغت الخطابة مع نياية العصر الجاىمي منزلة مرمكقة، كتفكقت في مناحو عديدة، 
محققة الغاية منيا، كنزلت عند أصحابيا منزلة عزيزة، كبقيت محتفظة بسماتيا مع دخكؿ 

فَّ الحدث العظيـ حاجة لمخطابة أكثر مف الشعر، إذ إالعيد اإلسبلمي، بؿ كزادت ال
قناع إلببدء حقبة جديدة، كاف بحاجة لمخطابة  المتمثؿ بنزكؿ الكحي مف السماء، إيذانان 

ى صمٌ -، باألدلة كالبراىيف السماكية، كبما عيدكه عمى الرسكؿ ديدالعرب بيذا الديف الج
ا قبؿ البعثة مف صدؽ الحديث، فعندما نزؿى قكلو تعالى ﴿ -ـا عميو كسمٌ  فىاٍصدىٍع ًبمى

ًف الميٍشًرًكيفى  ، بدأ طكر الخطابة اإلسبلمية، فدعا قكمو كىك {94}الحجر: ﴾تيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عى
بالكادم تريد أف تغير عميكـ أكنتـ  خيبلن  أرأيتـ لك أخبرتكـ أفَّ عمى الصفا ثـ قاؿ: "

، (1)مصدقي؟ قالكا: نعـ ما جربنا عميؾ كذبنا، قاؿ: فإني نذير لكـ بيف يدم عذاب شديد"
كالحقيقة أفَّ الخطابة كانت أداةن رئيسةن لمدعكة إلى الديف اإلسبلمي، كىذا األمر زاد مف 

 -ـى ا عميو كسمٌ صمٌ -يحٍزه ففه آخر، "ثـٌ كرثيا مف بعده منزلة الخطابة، فيك شرؼ لـ 
كىـ أركاف الببلغة، كسادات الفصاحة، فمف بعدىـ  -رضي ا عنيـ–خمفاؤه الراشدكف 

 .(2)فكف فييا"مف ممكؾ بني أمية كعماليـ إال قميبل ممف أترفكا فعجزكا عنيا ككانكا يستخمً 

ا ة ألصؽ، فإنَّ ككما كانت الخطابة في الجاىمية بالرياس يا باإلسبلـ أصبحت فرضن
مع، كمنبرنا يدعك إلى التكحيد، كسنة عف النبي محمد  ى ا عميو صمٌ -يؤدل في أياـ الجي

في مناسبات دينية أخرل، األمر الذم رفع مف شأنيا أكثر إذ التأكيد عمييا جاء  -ـكسمٌ 
 مف الشرع الحنيؼ.

ا– عى فى كالذم رى  ركرة االستشياد بآيات القرآف الكريـ في مف منزلة الخطابة، ض -أيضن
نص الخطبة، فإذا كاف الخطيب اإلسبلمي ىك نفسو مف عاش قبؿ البعثة المحمدية، كقد 

الذم أعجز ببيانو الكريـ امتمؾ زماـ الفصاحة كالبياف، كتمكف مف فنكف القكؿ، فإفَّ القرآفى 
أخرل فيك أقدر عمى  أصحاب البياف، قد أصبح المادة الرئيسة في الخطب، مف ناحية

                                                           

عداد الخطيب )( 1)  (.24صانظر: محفكظ، فف الخطابة كا 
 .24ص المرجع السابؽ،( 2)
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، كلما يمتمكو مف سحر يممؾ عزَّ كجؿ التأثير كاإلقناع، ككنو حقيقة ربانية مف الخالؽ
العقكؿ كالقمكب، "فإف ما جاء في القرآف الحكيـ مف الترغيب كالترىيب كالكعد كالكعيد عمى 

لنفكس األسمكب البالغ حد اإلعجاز كما كاف لو مف التأثير في القمكب كاألخذ بشكائـ ا
أعانيـ عمى التفنف في أساليب الكعظ الخطابي عند حمكؿ األزمات...حتى لقد كاف 

 .(1)دفع بالبيض المرىفات"ممات ما ال يي الخطيب البميغ منيـ يدفع بالخطبة الكاحدة مف المي 

كلـ يأًت اإلسبلـي ليسمب العرب ما أبدعكا فيو، كيمغي تراثيـ، بؿ حفظ ليـ كؿ القيـ 
ا لمكاـر األخبلؽ، فنرل كثيرنا مف عادات الجاىمييف في كالمثؿ  العميا، إذ جاء متممن

، كبالمقابؿ "قضى عمى كؿ لكف قديـ مف الخطابة الجاىمية ال (2)ىا اإلسبلـالخطابة قد أقرٌ 
يتفؽ كركح اإلسبلـ، فقضت عمى التفاخر باألنساب، كاالعتداد باألحساب، كالدعكة إلى 

، كىكذا ارتفعت منزلة الخطابة مف (3)بالجاىمية كالطيش" ظمـ اآلخريف...، كالفخر
 الناحيتيف األدبية كاألخبلقية.

 
  

                                                           

عداد الخطيبمحفكظ، انظر:  (1)  .(27ص) فف الخطابة كا 
 (.192صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-انظر: أبك زىرة، الخطابة أصكليا (2)
 .(60صأحمد، دراسات في أدب كنصكص العصريف األمكم ) (3)
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 بناء الخطبة في الموروث النقدي.: المبحث الثالث
تككف مف ثبلثة كىك بناء ي تقكـ عميو الخطبة،ال بد مف تحديد نكع البناء الذم  بدايةن 

كىذا التحديد لمفصؿ بيف البنيتيف الداخمية أجزاء رئيسة: المقدمة، المكضكع، كالخاتمة، 
 كالخارجية.
لـ يحدد النقد العربي األجزاء التي تككف الخطبة فيو بناءن متكامبلن، كما حددىا  

، الذم فٌصؿ فيو أجزاء الخطبة إلى أربعة، (1)النقد اليكناني في كتاب الخطابة ألرسطك
كأحياننا خمسة أجزاء بإضافة التفنيد، الخاتمة،  كسماىا: المقدمة، كالعرض، كالتدليؿ ثـٌ 
يراعييا في كؿ جزء مف أجزاء الخطبة؛ كي  ككضع الشركط التي ينبغي لمخطيب أفٍ 

 تحقؽ اليدؼ الذم مف أجمو كجدت الخطبة.

بل نجد في نقدىـ التأثر بكتاب فعيد أرسطك،  عفأٌما العرب الذيف تأخركا 
يـ تحدثكا عما ينبغي مراعاتو في الخطبة، الخطابة، فيـ لـ يحددكا أجزاء الخطبة، كلكنَّ 

ما الحظكه حكؿ ىذا  كما يستحسف أداؤه، كأمكر حذركا الخطيب مف الكقكع فييا، فنجد أفَّ 
 ، الفف النثرم يتعمؽ بصكرة غير مباشرة بأجزاء الخطبة، فيـ لـ يعرفكا المقدمة كمفيـك

 براعةداءات(، أك)يـ فقيكا أفضؿ الطرؽ ألدائيا، فتحدثكا عف )حسف االبتكلكنَّ 
 تدؿٌ  قرينة أك ببيت كبلمو ابتداء في الناثر أك الناظـ يأتيى  أفٍ (، كأرادكا بو "االستيبلؿ

 .(2)"مراده ـً عظى مي  أك الرسالة أك القصيدة في مراده عمى

كعمى أمّْ حاؿ فإفَّ "حديث النقاد العرب عف بناء الخطبة لـ يستغرؽ كؿ أجزائيا 
يككف عميو كؿ جزء  تعيف عمى تحديد الشكؿ الذم ينبغي أفٍ كقد ال يعطي صكرة كاضحة 

عنى بدراسة تفكؽ اليكناف كسبقيا في كضع عمـ الخطابة، الذم يي  ، كيعزا(3)مف أجزائيا"
األثينييف كانكا جميعنا بأمٌس الحاجة لمخطابة في  طرؽ التأثير، ككسائؿ اإلقناع، إلى أفَّ 

 بميغةو  يتحدثكا عف قضاياىـ بخطبةو  شئكف حياتيـ، ككانت الدكلة تطمب مف األفراد أفٍ  كؿٌ 
، أٌما ـأماـ مؤسساتيا، فدعت الحاجة إلنشاء عمـ الخطابة، ليطمبو الجميع في مدارسي

في أصكؿ الخطابة كقكانينيا، كعمرك بف عبيد،  األدباء العرب فقد برع فييـ ثمة كتبتٍ 
براىيـ النٌظاـ، كالجاحظ، كغيرىـ، "غير أفَّ كبشر بف المعتمر، كث  مامة ابف أشرس، كا 

                                                           

 (.229صانظر: أرسطكطاليس، الخطابة ) (1)
 (.7/133جالنكيرم، نياية األرب في فنكف األدب )( 2)
 (.332صق )656نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي ( أبك عمي، 3)
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بحكث أكلئؾ األدباء لـ تيجمع في كتاب مستقؿ، بؿ كانت نثيرنا في الكتب، كعمـك 
 .(1)المغة"

كفي العصر الحالي عٌرؼ اإلماـ محمد أبك زىرة بناء الخطبة بأنَّو "تنظيـ أجزاء 
حكاـ تركيبيا، كربط بعضيا ب بعض، ككضع أدلتيا في شكؿ منتج" كأطمؽ عمى الخطبة، كا 

الخطبة  ، كفي نياية المطاؼ يتفؽ النقاد العرب عمى أفَّ (2)ىذا البناء مصطمح )التنسيؽ(
 ، كىي: المقدمة، العرض، كالخاتمة.(3)تيبنى مف ثبلثة أجزاء

 المقدمة
 يكظؼ استراتيجيات حسف في تقديـ خيطبتو، كحرمه بو أفٍ الخطيب الناجح مىف يي 

المقدمة الفٌعالة، ليعطؼ األنظار إليو، كيمسؾ بمجامع القمكب؛ فنجاح التقديـ يطبع أثرنا 
 طيبنا في نفس المستمع.

كالمقدمة "ما يجعمو الخطيب صدر خطبتو، ليثير الفكر إلييا، كليعطي السامعيف 
كبٌيفى  (4)صكرة إجمالية ليا، كليحصر ليـ معانيو، كأفكاره في نطاؽ ال يعدكه، كال يتجاكزه"

النقادي أمكرنا تتعمؽ بالمقدمة تجعؿ الخطبة كالمعدف البلمع؛ كمف جممتيا ما عٌمؿى بو ابف 
نَّ ر في ألفاظ المقدمة، فيقكؿ: "األثير أثر التخيٌ   أكؿ ياألنَّ  باالختيار االبتداءات خصت ماكا 

 الدكاعي رتتكفَّ  بعده الكارد بالمعنى االئقن  االبتداء كاف فإذا؛ الكبلـ مف السمعى  يطرؽي  ما
يجعؿ مطمع الكبلـ مف الشعر أك  أفٍ ، كقصد ابف األثير باالختيار "(5)"استماعو عمى

فٍ ا ففتحن كاف فتحن  إفٍ  :الكبلـ ذلؾ عمى المعنى المقصكد مف الرسائؿ داالن   كاف ىناءن  ا، كا 
ىذا  ـى كلً عرؼ مف مبدأ الكبلـ ما المراد بو يي  كفائدتو أفٍ ...  فعزاء، فيناء، أك كاف عزاءن 

، فمف غير المعقكؿ ذكر قرينة تدؿ عمى غير ما سيذىب إليو الخطيب في (6)"النكع؟
مكضكع الخيطبة، فيذا أدعى إلى تنبيو السامع لصمب المكضكع، كيضعو عمى أىبة 
االستعداد لتمقي ما ييمو، كيكافؽي رأمي ابف األثير ما ذىب إليو الجاحظ أثناء تفسيره قكؿ 

                                                           

 (.12ص) تاريخيا، في أزىر عصكرىا عند العرب-أبك زىرة، الخطابة أصكليا( 1)
 .78ص المرجع السابؽ، (2)
(، كأبك عمي، نقد النثر 78صتاريخيا، في أزىر عصكرىا عند العرب )-انظر: أبك زىرة، الخطابة أصكليا( 3)

 (.233صق )656في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي 
 (.79صتاريخيا، في أزىر عصكرىا عند العرب )-أبك زىرة، الخطابة أصكليا (4)
 (.2/224جابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر )( 5)
 .2/223ج ،السابؽالمرجع ( 6)



29 
 

 خير أفَّ  كما حاجتؾ، عمى دليؿ كبلمؾ صدر في كليكفت السياؽ: "ابف المقفع في ذا
، فمف غير البلئؽ افتتاح (1)"قافيتو عرفت صدره سمعت إذا الذم البيت الشعر أبيات

 مقاـو مقاؿ. ف ماتكا، فمكؿٌ برثاء مى  -كىك مقاـ فرح–خطبة النكاح 

الخطباء إلى افتتاح خطبيـ بالتحميد، كالتمجيد، كالصبلة عمى  العرب كدعا النقادي 
كتكشيحيا بآيات القرآف الكريـ، فيذا مما يزيد  -صمى ا عميو كسمـ-ا محمد  نبي

ما ييصٌدري بالشرؼ ال يأتي بعده إال الكبلـ الماتع النافع،  كركنقنا، كأحسب أفَّ  الخطبة بياءن 
كف ما زالكا يسمٌ كأىؿ البياف مف التابعيف بإحساف "ذك الباؿ، فخطباء السمؼ الطيب 

كشح بالقرآف، كف التي لـ تي كيسمٌ ، البتراء ستفتح بالتمجيد:، كتي بتدأ بالتحميدالخطبة التي لـ تي 
 . (2)"الشكىاء -ٌمى ا عميو كسٌمـص-زيف بالصبلة عمى النبي كتي 

ة كالسبلـ عمى رسكلو، كالصبل -سبحانو-التقديـ بالحمد كالثناء عمى ا  بؿ إفَّ 
أصبح سنة متبعة في افتتاح الخطب؛ كلكف إذا ارتقت صيغة ىذه المقدمة لمنزلة السنة، 
لفضميا كلشرؼ مىف سٌنيا، كأصبحت بمنزلة الثابت، لماذا عدىا النقاد مف المقدمات؟، 

يا صنؼ عمى أنَّ تي  شرطنا لتماـ الخطبة كحسنيا، كأفٍ ىذه الصيغة تككف  فالباحث يرل أفٍ 
تككف المقدمة تاليةن ليا إذا ذكرت ىذه الصيغة، فيذه الصيغة ال  )مقدمة المقدمة(، كأفٍ 

نَّو لمف المستحسف أفٍ تي  تتنكع المقدمات، كأال نحصرىا في  نبئ السامع بمكضكع الخطبة، كا 
 صيغة كاحدة.

كتنكعت مقدمات الخطب، فمنيا ما تقدـ بالشعر، أك الحكمة، ككذلؾ بتكعد أك 
لمخطكبيف، كبالذـٌ كالمدحتيديد ا

، كقد تمٌيز الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي بالمقدمات التي (3)
 شٌذت عف السنة المتبعة، كاشتير عنو الخطبة التي قدميا ببيت الشعر:

بلى  اٍبفي  أىنىا"  عي  جى تىى الثَّنىايىا كىطىبلَّ ع مى  تىٍعًرفيكًني اٍلًعمىامىةى  أىضى

 ".وثمً مً بً  يوً زً جٍ كأى  عموً نى بً  كهي ذي حٍ كأى  مموً حى بً  رى الشٌ  حمؿي ألى  يإنّْ  كاً  أما الككفةً  يأىؿى 

 فصاحتو تصكر" يرل شكقي ضيؼ في تمايز ىذه الخطبة بالمقدمة الشعرية أنَّيا:
 مكسيقية فاتحة  يجعمو كأنَّما ك لكبلمو، مقدمة اتخذه إذ الغريب، لمشعر كحفظو كببلغتو

                                                           

 (.76صياف كالتبييف )الجاحظ، الب( 1)
 (.215صالسابؽ )المرجع ( 2)
 (.235صق )656أبك عمي، نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي  انظر:( 3)
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 في -اأيضن – بؿ ،فحسب لغتو في ال بالبدك التشبو كيطمب فييا، ليتبدَّ  فاتحة كىي لو
 .(1)"يركعيـ ك السامعيف عمى يغرب حتى كممبسو، ثيابو

كقد يتخمى الخطيب عف المقدمة كيباشر بالمكضكع، كلمحجاج خطب أسقط فييا 
ـٍ  قىدً  الشٍَّيطىافى  ًإفَّ  اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿى  يىاالمقدمة، كبدأىا بتقريع العراقييف: " الىطى  ،اٍستىٍبطىنىكي ـى  فىخى  المٍَّح

، ـى ، كىاٍلمىسىاًمعى، كىاٍلعىصىبى  كىالدَّ اءى كالشّْغىاؼ، كىاأٍلىٍطرىاؼى ى ثيَـّ  كاألىٍعضى اخً  ىإل أىٍفضى  الًمخى
، عفرتا َـّ ثي  ،اخً مى صٍ األى ك  فىرَّ  بىاضى  ثيَـّ  فىعىشَّشى  .(2)خى ..."كى

نجاح  كاإلماـ محمد أبك زىرة كضع ثبلث استراتيجيات لممقدمة، تساعد في
الخطبة، كيكظفيا الخطيب جميعيا أك بعضيا حسب تقديره لممكقؼ، فأكليا: حسف 
االفتتاح إلثارة الفكر لمخطبة، كىذه تتعدد مناىجيا عند الخطباء حسب تقديرىـ لممكقؼ، 
كمنيا ما ذكر باألسطر السابقة؛ كثانييا: بياف المقصد إلعطاء صكرة إجمالية عف 

مقيو؛ كالثالثة: تقسيـ الخطاب لحصر معاني الخطبة، إذا المكضكع، ليييئ األذىاف لت
كانت كاسعة األطراؼ، ككثيرة الشعب، كيذكر اإلماـ أبك زىرة فكائد ىذه االستراتيجيات في 

 اـ أبك زىرة بأىمية المقدمة جزءنا، كالحؽ أفَّ ىذا يشير إلى فيـ عميؽ مف اإلم(3)كتابو
 أصيبلن لبناء الخطبة.

 الموضوع
الذم تنتيي إليو المقدمة، كبو يعرض الخطيب أفكار خطبتو الرئيسة،  ىك الفضاء

ا ضعو، كااليجاز في مكضعو، إٌياىا بالشرح بأسمكب بميغ، حيث اإلطناب في مك  مكضحن
أدكات اإلقناع التي ترسّْخ رسالة الخطبة في نفس المستمع، ليقتنع بالعمؿ  مستخدمنا

 بمضمكنيا.  

عرض مكضكع الخطبة شركطنا مف شأنيا أٍف كاشترط النقاد في كتب األدب ل
تككف : الكحدة كالترتيب كالترابط، حيث ، كمف ىذه الشركط(4)أكثر جدكل كفائدةتجعميا 

تككف الفقرات  كأفٍ ، متسمسمة فقرات المكضكع دالة عمى مضمكف كاحد، مرتبة األفكار
رط بأسمكب القرآف متصمة مكضكعينا بالسابقة، كيستدؿ ابف األثير عمى ىذا الش البلحقة

                                                           

 (.83-82صضيؼ، الفف ك مذىبو في النثر العربي )( 1)
 (.2/279صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج (2)
 (.79صتاريخيا، في أزىر عصكرىا عند العرب )-الخطابة أصكليا: أبك زىرة، انظر (3)
 (.236صق" )656انظر: أبك عمي، "نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي ( 4)
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( َقاَل َقائٌِل 94َفَلْقَبَل َبْعُضُفْم َعَذ َبْعٍض َيَتَساَءُلوَن)]: -تعالى– الكريـ، في قكؿ ا

ِقنَي)95ِمـُْفْم إِِّني َكاَن ِِل َقِريٌن) ـََّك دََِن ادَُصدي
( َأئَِذا ِمْتـَا َوُكـَّا ُتَراًبا 96( َيُؼوُل َأئِ

ـَّا دََدِ 
ػات{.[. (97يـُوَن)َوِعَظاًما َأئِ   }الصَّ
إال  ـ كؿ كاحدة منيفٌ يى فٍ فبل تي  ؛الثبلث األخيرة مرتبط بعضيا ببعضفيذه الفقر "

الكضكح، فالخطبة تحمؿ رسائؿ لممستمعيف فبل بد مف جبلء ، كيشترط (1)بالتي تمييا"
معانييا، لضماف تمقييـ المعنى المقصكد، دكف جيد في التأكيؿ، أك تمبس في المعاني 

كعمى قدر كضكح الداللة كصكاب اإلشارة، كحسف االختصار، كدقة التي تحمميا األلفاظ، "
 ككمما كانت الداللة أكضح كأفصح، ككانت اإلشارة أبيف ،المدخؿ، يككف إظيار المعنى

، كمطابقة مباشرة دكف تأجيؿكشركط أخرل كإصابة المعنى ، (2)كأنجع" أنفع كاف كأنكر،
 كالمساكاة بيف منزلة المفظ كمنزلة المعنى.الكبلـ لمقتضى الحاؿ، 

كألٌف المراد مف الخطبة اإلقناع كالتأثير، فالمطمكب حشد أدكاتيما عند عرض 
المكضكع، كمف أىـ ىذه الكسائؿ التي تنبو إلييا الخطباء كالنقاد العرب: اإلقناع العقمي 

المشاعر كاألحاسيس لكي بقكة األدلة المنطقية كالعممية، كالتأثير العاطفي، فيضربكف كتر 
ينزلكا الظف منزلة اليقيف، كأسمكب االستدراج في التأثير كالتشكيؽ، كاالعتماد عمى صدؽ 

كمف كسائؿ اإلقناع كالتأثير: ؿ كالتأثر بما يدعكا إليو الخطيب، المنطؽ كاالنفعا
 أفٍ كأعمى رتب الببلغة عند النقاد " ،(3)المغالطات كاإلنكار، كرد الحجة عمى الخصـ

 في يصٌيره حتى كلممحمكد المحمكد، معرض في يخرجو حتى لممذمكـ -الخطيب- يحتجٌ 
 .(4)"المذمكـ صكرة

                                                           

 (.2/324جابف األثير، المثؿ السائر )( 1)
 (.54صالجاحظ، البياف كالتبييف )( 2)
 (.238،239صق )656النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي أبك عمي، نقد  انظر:( 3)
 (.64ص) لصناعتيفاكتاب ( العسكرم، 4)
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 الخاتمة
المقدمة ىي أكؿ ما يطرؽ األسماع، فكجب العناية بيا لتييئة النفكس  كما أفَّ 

الخاتمة ىي آخر ما يطرؽ األسماع نفسيا، فكانت  الستقباؿ مكضكع الخطبة، كذلؾ فإفَّ 
كتثبيتيا، كىي أعظـ خطرنا مف غيرىا  العناية بيا أجدر لتمكيف أفكار الخطبة في النفكس

 ألنَّيا تمثؿ لحظة ىبكط الطيار بسبلـ عمى أرض المطار.

 ياكألنَّ  األسماع، في يبقى ما آخر ياينتيي بأحسف خاتمة "فإنَّ  فعمى الخطيب أفٍ  
 كنضجيا رشاقتيا في يجتيد أفٍ  فيجب ،األحكاؿ غالب في الكبلـ سائر دكف مف فظتحي  ربما

ختـ الخطبة تي  ، كقد سمؾ الخطباء في سبيؿ ذلؾ طرقنا متعددة، كأفٍ (1)كجزالتيا" كحبلكتيا
يختميا بآية قرآنية أك أبيات شعر،  بتمخيص األفكار البارزة كالتأكيد عمى أىميتيا، أك أفٍ 

 .(2)تناسب مضمكف الخطبة، كيككف الختاـ باالستغفار كالدعاء
يعي  جزء مف مبنى الخطبة عمى كجو خاص، كأفٍ  ييتـ بكؿٌ  كيجدر بالخطيب أفٍ 

كؿ األجزاء التي تختمؼ بطرؽ  جزء صناعة معينة مغايرة عف بقية األجزاء، فإفَّ  لكؿٌ  بأفَّ 
 تخدـ الفكرة الرئيسة في الخطبة. األداء يجب أفٍ 

  

                                                           

 (.616صابف أبي اإًلصبع، تحرير التحبير )( 1)
 (.240،241صق )656أبك عمي، نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر العباسي  انظر:( 2)
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 الفصل الثاني

 أسموبية الدوال )المفردات(
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 الفصل الثاني: أسموبية الدوال )المفردات(
 األسموبية الصوتية: المبحث األول

مدحت العرب في الخطيب جيارةى الصكت كاتساعى الشدقيف، كيصفكف الخطيب الفذ 
لى جانب العادات (1)ًمٍصقىعالب فقد انتفع الخطيب بالقيمة  ،الصكتية التي حبذتيا العرب، كا 

لخدمة اليدؼ الرئيس مف الخطبة كىك التأثير عمى السامعيف  ،الداللية ألصكات العربية
 كسكقيـ إلى اتباع دعكة الخطيب.

 الداللة الصكتية ليي أقكل الدالالت في الكممة العربية ذىب ابف جني إلى أفَّ ي
 في القكة ياأنٌ  إال مؤثر، مراعى معتد الدالالت ىذه مف كاحد كؿ أف "اعمـ حيث يقكؿ:
 تمييا ثـ الصناعية، تمييا ثـ المفظية الداللة فأقكاىفٌ  مراتب، ثبلث عمى كالضعؼ
 .(2)المعنكية"

كعميو فإفَّ محكر اىتمامنا بيذا الجزء مف الدراسة ىك األصكات كااليقاع، كالعبلقة 
"تسعى  فاألسمكبية الصكتيةبيف الصكت كالمعنى، كمدل قدرتيا عمى التأثير باألحاسيس، 

أستاذ عمكـ -الضالع  الدكتكر محمد ، كأجاد(3)إلى دراسة مكاطف الجماؿ كطريقة تأثيرىا"
  (phonostylisticesمقابؿ عربي لمصطمح األسمكبية الصكتية )يجاد بإ -الصكتيات

فَّ النصكص األدبية التي ىي محط أنظار ، حيث إ(4)الغربي كىك )عمـ الجماؿ الصكتي(
 الدارسيف غنية بالجماليات الصكتية.

كاألسمكبية الصكتية تعنى بطرؽ أداء الكبلـ، كقدرة األديب عمى اختيار ألفاظ 
رة عمى تمثيؿ المعنى، كتأكيده في نفس المتمقي، كتساعد عمى تجسيد تحمؿ أصكاتيا القد

المفظة في المخيمة، كأفَّ مدلكليا نصب األعيف، فتصبح أقرب فيمنا، كأقكل كقعنا، كىذا 
 يتبعو التأثير كاإلقناع.

كاألداء الصكتي الجيد الذم يقكد إلى االندماج في النص األدبي، يشبو اندماج 
كصؼ بعضيا كعبلجات نفسية، كأخرل ليا سيقى المختمفة، التي يبألكاف المك البشر 

                                                           

ٍكًت، انظر( ىيكى ًمٍف 1) ٍفًع الصَّ  .(203\8)جلساف العرب )صقع( : ابف منظكر،رى
 .(3/98( ابف جني، الخصائص )ج2)
 (.18( الضالع، األسمكبية الصكتية )ص3)
 (.15( انظر: الضالع، األسمكبية الصكتية )ص4)
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صخب ييماًرسي عمى كٍقعيا الرياضيي تمارينىو، كعميو فإفَّ الخطيب الماىر ينتقي 
 لممخطكبيف ما يناسب حاليـ مف األلفاظ ذات األصكات الدالة.

كمف خبلؿ بعض الخطب المنقكلة عف الحٌجاج ستبيف الدراسة مدل تكظيؼ 
العربي أللفاظ لغتو مستثمران جرسيا المكسيقي، كداللتيا الصكتية، لتؤدم المعاني  الخطيب

المرجك إقرارىا في نفس السامع لتخدـ المقاـ الذم قيمت فيو الخطبة، كسنتعرؼ عمى قدرة 
الحٌجاج لتسخير طبقات الصكت المختمفة التي تعكس شخصيتو الصارمة مع مراعاة حاؿ 

 المخطكبيف.

بقة الصكت في خطبة الحٌجاج بعد مقتؿ أمير المؤمنيف عبدا بف سنتعرؼ عمى ط
يـ عمى الحجاز مة مع جيش بني أمية بقيادة كاًلي، بعد مكاجية حاسرضي ا عنوالزبير 

بر مف أحبار -الحٌجاج بف يكسؼ- ، في مكة المكرمة؛ فبعد ىذه الفاجعة المتمثمة بقتؿ حى
مى ابف الزبير؛ فعاجؿ الحٌجاج الناس بخطبة األمة اإلسبلمية، ارتجت مكة بالبكاء ع

 جميع أف عمى المصادر تجمع تكادمفحمة سريعة تمتص غضب المسمميف عمى رجؿ "
 ، فخطب فييـ: (1)"لممسمميف خميفة بيعتو عمى أطبقت قد األمصار
 فييا، كنازعى  الخبلفة في رغب حٌتى األٌمة، ىذه أحبارً  مف كاف الزبير ابف إفٌ  أالى "
ٍرمةي  آدـى  لمنعى  لمعصاة، مانعنا شيءه  كافى  كلك ا، بحرـً  كاستكفَّ  ا، طاعةى  كخمعى   الجٌنة؛ حي
دى  بيده، خمىقىو تعالى اى  ألفٌ  وي  مبلئكتىو، لو كأٍسجى وي  عصاهي  فمٌما جنَّتىوي، كأباحى  ًمنيا أخرجى

ًطيئتو، ٍرمةن  أعظـي  كالجٌنةي  الزبير، ابف مف أكرـي  ا عمى كآدـي  ًبخى  .(2)"الكعبة مف حي

أتباعو رة الحجاج حنؽ المسمميف عمى قاتؿ أمير المؤمنيف، كخشي مف ثك  استعظـ
في األمصار، فأراد أف يستؿ سخيمة قمكبيـ كيسترضي نفكسيـ الثائرة، فأقر بفضؿ ابف 

"، األٌمة ىذه أحبارً  مف كاف الزبير ابف إفٌ  أالى الزبير، كاستفتح خطبتو بالثناء عميو بقكلو: "
 بيف سبب قتالو لو، كاستشيد بحرمة الجنة التي لـ تمنع آدـ مف الخركج منيا. ثـ

كخطبتو ألىؿ الحجاز ال تجرم عمى عادتو مع أىؿ العراؽ بالتيديد كالكعيد  
كرمييـ بأقذع األكصاؼ، فالحكمة تقتضي أسمكبنا مغايرنا، فجاءت أصكات ألفاظو دكف 

صمى ا -يف فييـ كبار صحابة الرسكؿ الشديدة بحيث يستكعب صدمة الحجازييف، الذ
أكغمكا  ف، كتابعييـ، كفقياء كعمماء المسمميف، كىـ مغايركف ألىؿ العراؽ الذي-عميو كسمـ

                                                           

بلَّبي، خبلفة أمير المؤمنيف عبد ا بف الزبير رضي ا عنو )ص1)  .(64( الصَّ
 (.2/273جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج ( صفكت،2)
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في الفتف، كفكؽ الرخكة لتناسب قكة شخصيتو كيدعـ حجتو كدليمو بصكت عاؿ مسمكع، 
ال لظير كالمتردد.  كا 

ر عٌما ألفناه مف طبيعة شخصيتو خرجت خطبة الحٌجاج بعد مقتؿ عبدا بف الزبي
ا كال قعقعة القاسية، كلسانو الحاد، فبل نكاد نسمع في كبلمو المكجو ألىؿ الحجاز ضج يجن

ليى عمييـ، فانتقى ليـ مف األلفاظ ما كانت حركفيا مقارنة بخطابو أل ىؿ الككفة حيف كي
يصنعكف،  ) خٌراج، الخكؼ، أخمؽ، لصاحبيا، عصمبي، أصمبيا،مستعمية شديدة مثؿ: 

 غنـ، صفرة، أضع، كضـ، أكضعتـ، اضجعتـ، الضبلؿ، ألضربنكـ، ضرب، أمضيت،
يغمز، كتغماز، غرائب، رغدا، طبلع، قطافيا، حطـ، حطـ، طالما، مطمئنة، أعطياتكـ، 
قد ، سكاؽ، ساقيا، القكس، العراؽ، يقعقع، مراقد، أخمؽ، أنظر، ظير، الدماء، الشٌد، 

فكأنو يضع أىؿ العراؽ في ساحة ، (1)كا، عرٌد، أشٌد ..(فجدٌ  كا،فاشتٌدم، الدكٌم ، فشدٌ 
 افأصكات ألفاظ الخطبة تقدـ لمسامع دالالت كصكرن ، كىكليا بأصكات الخطبة المعركة

إيحائية عف الرسائؿ المكجية إلييـ، كىذا ما أكد عميو الدرس الصكتي الحديث مف "الربط 
حجاز فمختمؼ تمامنا، ، أما الحاؿ عند أىؿ ال(2)بيف إيقاع المفظ كمدلكلو كصكره اإليحائية"

ف أصحاب الممؿ كالشيع كالمؤامرات كالحجازييف، كال خبلفيـ السياسي مع فبل العراقيك 
يف كصحابي الزبير، فابف الزبير أمير لممؤمناألمكييف كالخبلؼ القائـ مع عبدا بف 

 -صمى ا عميو كسٌمـ- جميؿ، كلو أتباع في األمصار، كالحجازيكف أصحاب رسكؿ ا
كأمنة األمة، فتطمب األمر مف الحٌجاج أف يرفؽ بيـ، كأف يأخذىـ بالحجة كالبرىاف، 
ليستميؿ قمكبيـ، كيستدر مباركتيـ لمدكلة األمكية، كأسمكب اإلقناع بالدليؿ ىك مخاطبة 

 لمعقؿ، كرزانة الصكت كاعتدالو ىك مفتاح لنفاذ الدليؿ لمعقكؿ.
الصكامت في ءت معتدلة مف أكليا آلخرىا، فعند إحصاء كأصكات الخطبة جا

كخمسيف منيا شديدة، كيقابميا اثناف كخمسكف مف الصكامت  الخطبة نجد أفَّ خمسةن 
فعددىا  -بيف الشديدة كالرخكة-الرخكة، كيرجح كفة ىذا االعتداؿ الصكامت المتكسطة 

ة لمقاـ الخطبة، كىذا ف صامتنا، كىذا يمثؿ سياسة المد كالجزر المناسباثناف كتسعك 
التكازف بيف الصفات الخبلفية يعكس الجك العاـ المعتدؿ لمخطبة، كالذم يعكس صكرة 

 .(3)المعاممة الخاصة ألىؿ الحجاز، "فالصفات الخبلفية لمحركؼ تكسبيا قيمنا تعبيرية"
                                                           

 .(274)ص ( انظر: صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة1)
 (.11)ص طبقات النص( أبك ندل، 2)
 .(124حكليات التراث )ص ( ىادؼ،3)
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ككاف الحٌجاج يتعمد أف ييسمع صكتو لمجميع، فميذا لـ تكف األصكات الشديدة 
أصكات خطبتو، مع أىميتيا لتقكية بعض المعاني، فالصكامت الشديدة ىي  غالبة عمى

في الزمف  (1)أقؿ األصكات في نسبة الكضكح السمعي، ألنَّيا "أقؿ األصكات الساكنة طكال"
 الذم يستغرقو نطقيا.

ككانت أصكات االستعبلء كىي نفسيا المفخمة مف أقؿ األصكات دكراننا، في 
تكرر خمس مرات كىك الخاء، كالبقية تكررت ما بيف المرتيف كالمرة الخطبة فأكثر حركفيا 

الكاحدة لكؿ منيا، مع اختفاء حرؼ الضاد، كالحركؼ المستعمية يقكؿ عنيا ابف الجزرم: 
االستعبلء مف صفات القكة كىي سبعة يجمعيا قكلؾ: قط خص ضغط كىي التفخيـ عمى "

نجد أفَّ يسير مع السياسة العامة ليا، ك  ، كقمة دكراف ىذه الحركؼ في الخطبة(2)"الصكاب
 لمعصاة، طاعة، خمع، الخبلفة، رغب، )حركؼ االستعبلء  الكممات التي شكمتيا بعض

حممت المعاني التي دارت حكليا المعركة مع ابف  (أعظـ  خطيئتو، أخرجو عصاه، خمقو،
( لبني أمية، ةالطاععف ) الرغبة(الزبير، فكأٌف الحٌجاج أراد أف ينبو األسماع لعظـ )

بيعتيـ، "فالصكت في معظـ حاالت لغتنا ىك مفتاح سريع  خمع(، ك))الخبلفة(كمنازعتيـ 
 .(3)الدكراف لكضكح الرؤية مف كراء المسمكع"

ذا الحظنا أكثر الحركؼ تكرارنا في الخطبة لكجدناىا أكثر الصكامت في  نسبة  كا 
، فأكثر الحركؼ (4)الكضكح السمعي كفقنا لممدرج الذم كضعو الدكتكر رمضاف عبدالتكاب

مرة(، كيأتي في الدرجة الثالثة بعد  29كركدنا في الخطبة ىك حرؼ البلـ تكرر )
يأتي صكت )الراء( الذم تكرر تسع مرات،  فسياالدرجة ناألصكات الصائتة مباشرة، كفي 

خمسنا كعشريف مرة، كفي الدرجة الرابعة الحركؼ األنفية )النكف( ك)الميـ( كقد تكرر األكؿ 
مرة، ك)البلـ( ك)الراء( ك)الميـ( ك)النكف( ىي مف األصكات المجيكرة  ةعشر  كالثاني ثماني

بب في الكضكح السمعي ليذه التي كانت أكثر مف الميمكسة في الخطبة، كيعكد الس
السكاكف إلى طكؿ الصكت، فالزمف الذم يستغرقو النطؽ بيذه األصكات أطكؿ مف غيره، 
كايضاح الخطيب ألصكات كمماتو يتناسب مع عادات العرب كحبيـ لجيارة الصكت، 

                                                           

 .(81( انظر: أنيس، األصكات المغكية )ص1)
 (.10)ص أبك ندل، طبقات النص (2)
 .10المرجع السابؽ ص( 3)
 .(194( انظر: عبدالجميؿ، األصكات المغكية )ص4)
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كيبلئـ شخصية الحٌجاج القكية، حيث أراد أف يجير بأدلتو كيظيرىا عمى الحجازييف دكف 
 فالشجاع مف يصدع بحقو.تردد، 
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  النظام المقطعي لمخطبة:
فيك "مزيج مف  ،(1)المقطع ىك الكحدة األكلية لتركيب الكممة، كبو تأتمؼ الفكنيمات

صامت كحركة، يتفؽ مع طريقة المغة في تأليؼ بنيتيا، كيعتمد عمى اإليقاع التنفسي؛ 
فكؿ ضغطة مف الحجاب الحاجز عمى ىكاء الرئتيف يمكف أف تنتج إيقاعنا يعبر عنو 

، كىذا المقطع عبارة عف (2)مقطع مؤلؼ في أقؿ األحكاؿ مف صامت كحركة )ص+ح("
 .(3)يظير بداخميا نشاط الفكنيـ الكظيفي" "الكحدة األساسية التي

كالذم يدعك إلى دراسة مقاطع الخطب عند الحٌجاج الحاجة إلى الكشؼ عف مدل 
مجاراتو لمعادات المغكية الخاصة بالمغة العربية، حيث اعتمد الذكؽ العربي عمى سيكلة 

بدا جمينا  النطؽ، كالسعي إلنشاء نصكص ذات جاذبية مكسيقية ممثمة لممعاني، كىذا ما
في نظميـ لمقصيدة العربية، التي تبرز جماليات النطؽ العربي بإيقاعيا الساحر، كما أكد 
عمى جماؿ الذكؽ العربي نزكؿ القرآف الكريـ بمغتيـ معجزنا، كمتحدينا البياف العربي، فكاف 

 ما فكاليقكؿ لقكمو: " يرةً المغ بف يدى لك إيقاع كمماتو يأسر األلباب، حتى إنَّو اضطر ال
ـي  كىالى  ًمنّْي، ًباأٍلىٍشعىارً  أعرؼ رجؿ منكـ ًزًه، أىٍعمى ، ًبأىٍشعىارً  كىالى  ًمنّْي، ًبقىًصيًدهً  كىالى  ًبرىجى  اٍلًجفّْ
كىالمَّوً  ىىذىا، ًمفٍ  شىٍيئنا يىقيكؿي  الًَّذم ييٍشًبوي  مىا كىالمَّوً  كىةن، يىقيكليوي  الًَّذم ًلقىٍكًلوً  ًإفَّ  كى فَّ  حىبلى مى  كىاً   ٍيوً عى

كىةن، نَّوي  لىطىبلى ٍثًمره  كىاً  هي  لىمي نَّوي  أىٍسفىميوي، ميٍغًدؽه  أىٍعبلى نَّوي  ييٍعمىى، كىالى  لىيىٍعميكى  كىاً  ا لىيىٍحًطـي  كىاً   (4)تىٍحتىوي" مى
اعترافنا مف أىؿ المغة بإعجاز القرآف ليـ، كىذا ما يجده المسممكف كغيرىـ مف جماؿ 

 مكسيقى القرآف عند سماعيـ لتبلكات قٌراء القرآف.

كالذم يقؼ خمؼ إيقاعية المغة العربية "أنَّيا تقكـ عمى مبدأ المقاطع الصكتية، كمف 
الخطابة كتميز الشعر كالنثر ىنا أتى سحر الكممة في العربية، كتأثر العرب بالشعر ك 

 .(5)لدييـ بحركة صكتية ذات قيمة كمية تندرج فييا المقاطع المفظية"

كتؤدم المقاطع في المغة كظيفتيف: فنية كداللية، فأما الكظيفة الفنية فتؤديو عبر ما 
تحدثو مف إيقاع لغكم كما كضحنا سابقنا؛ كأما الكظيفة الداللية فمف خبلؿ اعتماد ىذه 

                                                           

أصغر كحدة صكتية تستعمؿ في بناء الكبلـ، كتؤثر فيو، بحيث ال يمكف استبداليا  ىك( الفكنيـ: الفكنيـ 1)
 بفكنيـ آخر دكف تغير في المعنى.

 .(38( شاىيف، المنيج الصكتي لمبنية العربية )ص2)
 (.217صكات المغكية )صعبدالجميؿ، األ (3)
 (.3/72( ابف كثير، البداية كالنياية )ج4)
 .(34)ص ص( مبركؾ، مف الصكت إلى الن5)
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طع عمى اإليقاع التنفسي، كمف ثمة تتناسب ىذه اإليقاعات المقطعية مع الدفقات المقا
 .(1)الشعكرية كالنفسية

كمف الجدير ذكره قبؿ الخكض في داللة المقاطع الصكتية لخطب الحٌجاج أٌف 
في كؿ نص  نفسيا اإليحاءاتداللة ثابتة في تركيبو تعطي  المقطع الصكتي ال يحمؿ

كجد فيو، فيناؾ نصكص يختمؼ أصحابيا كمكضكعاتيا، أك نصكص عديدة لشخص 
كاحد، قد تتشابو فييا المقاطع الصكتية كمنا كنكعنا، كلكٌنيا تختمؼ في المكضكع كالمناسبة 

في الكـ كالنكع عمى  (2)الذم قيمت فيو، فمثبلن تتشابو مقاطع سكرتي الككثر كاإلخبلص
 ناسبة كمعنى كؿ سكرة منيما، فكانت مقاطعيما:الرغـ مف اختبلؼ م

 إحصائية بالمقاطع الصوتية في سورتي الكوثر واإلخالص(: 2.1جدول )

 ص ح ص ص ح ح ص ح السورة/المقطع

 03 4 01 الكوثر

 03 4 04 اإلخالص

في  كاحدة داللة المقطع نفسو متكررة في المغة يستحيؿ أف تككفال ففي ىذه الصكرة
، ففي الدراسة الصكتية لقصيدة )إيقاعات فاصمة النمؿ( لمشاعر النصكص المختمفة

ابو )مف الصكت إلى النص( يقكؿ: عفيفي مطر التي أجراىا الدكتكر مراد مبركؾ في كت
فَّ غمبة مقطع معيف عمى المقاطع األخرل بشكؿ الفت لمنظر إنَّما يعبر عف داللة "إ

ه الداللة تختمؼ مف سياؽ آلخر كفقنا لطبيعة القضية معينة في النص الشعرم...كىذ
، كربما يككف ىذا غالبنا كليس (3)المطركحة كلعكامؿ نفسية كاجتماعية كمكانية كزمانية"

 قاعدة مطردة.
 

 

 

                                                           

 (.34)ص ص( انظر: مبركؾ، مف الصكت إلى الن1)
 (.132ك128( انظر: قبيا، التحميؿ الصكتٌي لمنٌص )ص2)
 .192ص المرجع السابؽ( انظر: 3)
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 (1)أنواع المقاطع:

، أك open syllableالمقطع الصغير )ص ح(، كيسمى بالمقطع المفتكح  .1
المتحرؾ. كيبدأ بصكت صامت كينتيي بصكت ، أك syllable free المقطع الحر
 صائت قصير.

ا حيث ينتيي  .2 المقطع المتكسط )ص ح ح( )ص ح ص(، كقد يككف مفتكحن
حيث ينتيي بصكت صامت كبدايتو  closed syllableبصكت صائت طكيؿ، أك مغمقنا 

 صكت صامت.
ع الكبير )ص ح ح ص( )ص ح ص ص(، كىك مف المقاطع طالمق .3

يبدأ بصكت صامت أك صكتيف صامتيف. إفَّ ىذا المكف مف المقاطع  المغمقة أك المقفكلة
ال يرد إال في حالة الكقؼ. أما في تكاصؿ التيار الكبلمي فإنَّو يختفي أك يتحمؿ إلى 

 مقاطع أخرل.

كتصنؼ المقاطع العربية مف حيث معيار القكة كالضعؼ الذم يعتمد عمى الزمف 
ى: المقطع الضعيؼ، كالمقطع ة كالخاتمة( إلالذم يستغرقو النطؽ بمب المقطع )النكا

  .(2)القكم

يؤشر عمى داللة خاصة لمنص الذم يحمؿ  هأك قصر زمف النطؽ بالمقطع كطكؿ 
دراؾ ىذه الداللة يفيـ ضمف السياؽ الكمي، كمناسبة النص.  ىذه المقاطع، كا 

 :مخطبةالنظام المقطعي ل(: 2.2جدول )

 ،ىذه األم ةأال إن  ابن الزبير كان من أحبار   #
كتي

ص
 

 ـ أ ىؿ ذً  ىىا رً  بىا أىحٍ  ًمفٍ  فى  كىا رً  بىيٍ  زي  نىٍز  نىبٍ  ًإفٍ  الى  أى 
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 ى رغب في الخالفة ونازع فييا،حت   2
                                                           

 (.220)ص ( انظر: عبدالجميؿ، األصكات المغكية1)
 (.51)ص النظاـ الصكتي كداللتو في سيفيات المتنبي ككافكرياتو، عجكلي (2)
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 وخمع طاعة اهلل، 3
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 واستكن  بحرم اهلل، 4
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 مانًعا لمعصاة، ولو كان شيءٌ  5
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 لمنع آدم حرمة الجن ة؛ 6

كتي
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 ألن  اهلل تعالى خمق و بيده، 7
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 وأسجد  لو مالئكت و، 8
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 فمم ا عصاه أخرجو منيا بخطيئتو، 10
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 وآدم عمى اهلل أكرم من ابن الزبير، 11
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 والجن ة أعظم حرمًة من الكعبة 12
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 الحجاز خطبة(: أنواع المقاطع وعددىا في 2.3جدول)

 مرات تكراره المقطع

 8; ح ص

 :7 ص ح ص

 22 ح ح ص

 2 ص ح ح ص

 689 المجموع

مجمكعي مقاطًع الخطبًة مائةه كستةه كخمسكف مقطعنا، تتكزع عمى المقطع القصير 
ع س(، كالمتكسط المفتكح )س ع ع(، كمقطعيف  )س ع(، كالمقطع المتكسط المغمؽ )س

ص(، ككاف أكثرىا تداكالن المقطع القصير بعدد خمسة  ح ح صمف الطكيؿ المغمؽ )
كثمانيف مقطعنا، ثـ المقطع المتكسط المغمؽ بكاقع سبعة كأربعيف مقطعنا، كاألقؿ كركدان 

الطكيؿ المغمؽ عند  المقطع المتكسط المفتكح فقد تكرر اثنتيف كعشريف مرة، كمقطعيف مف
المقاطع الثبلثة  فَّ إالكقؼ، كعميو فإفَّ خطبة الحٌجاج جاءت مكافقة لمنمط العربي، حيث 
كالمقطع الطكيؿ –األكلى "ىي الشائعة كىي التي تككف الكثرة الغالبة مف الكبلـ العربي. 

ىذا النمط  ، كعمى(1)فقميؿ الشيكع، كال يككف إال في أكاخر الكممات كحيف الكقؼ" -المغمؽ
 .(2)جاءت مقاطع القرآف الكريـ

الماء، كما إٍف يستفتحى  سيبلفكالقارئي لمخطبًة يجدي سبلسةن في التمفظ بكمماتيا كأنَّو 
الخطبةى إال كيجدي لسانىو ينطؽي بآخر كممة فييا، بجيد عضمي بسيط، كيقؼي خمؼى ىذه 

نصؼ مجمكع مقاطع الخطبة،  السيكلًة غمبةي المقاطع القصيرة، إذ تستحكذي عمى أكثر مف
فمف مميزاًت المقطًع القصيًر أنَّو يستغرؽي زمننا قصيران أثناءى نطقو، فيك مقطع ضعيؼ 

، فنجد أف معظـ الكممات يدخؿ في تككيف بمبويقصر الزمف الذم يستغرقو النطؽ 
 =صابنح،  ص/ص ح =صإن  ح،  ح ص/ح =صأال)مقاطعيا المقطع القصير مثؿ 

ح،  ص/ح ح =صكان ح، ص/ص ح ص/ح ص/ص ح =صالز بيرح،  ص/ص ح

                                                           

 (.93( أنيس، األصكات المغكية )ص1)
 (.43( انظر: إبراىيـ، النظاـ المقطعي كداللتو في سكرة البقرة، دراسة صكتية كصفية تحميمية )ص2)
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ح،  ص/ح ص/ح ح =صىذهح،  ص/ح ح ص/ص ح =صأحبار ح، =صمن
، فنبلحظ أنيا كالجسكر التي تختصر ح( ص/ح ص/ص ح ص/ص ح =صاألم ة

 الكقت بيف المقاطع المتكسطة.

، "كىذا جائز ح( في الخطبة القصير )صكنبلحظ تكرر تكالي المقطع مف النكع 
ٍصؼي الدكتكر إبراىيـ أنيس ليذه الظاىرة في المغة (1)مستساغ في الكبلـ العربي" ، ككى

العربية بالػ"مستساغ" ييشعري بأفَّ األمر فيو شيء مف الكراىة، كما يؤكد ىذا أنو أردؼ قائبلن 
 .(2)"-ح ص-أفَّ "المغة العربية في تطكرىا تميؿ إلى التخمص مف تكالي النكع األكؿ 

كـ أفَّ كؿ مقطع يحتاج إلنتاجو ضغطة مف الحجاب الحاجز عمى ىكاء كمف المعم
الرئتيف، كتكالي المقاطع مف النكع القصير يعني تكالي ضغطات ىذه العضمة في زمف 
قصير لقصر زمف النطؽ بيذا المقطع، كيترتب عمى ىذا التكالي اجياد الجياز التنفسي، 

رىاؽ في النطؽ؛ ككردى في النص ألفاظ تكالى فييا المقطع القصير مثؿ )رىًغبى = ص  كا 
مىعى = ص ح/ص ح/ص ح( كثقؿ النطؽ فييا كتثقؿ األمكيكف مف  ح/ص ح/ص ح( ك)خى

 مرتكب ىذيف الفعميف.

ٍطكىاط ىذه الخطبة في باب )بداىة األذكياء البديعة كأجكبتيـ المفحمة  كصٌنؼى الكى
لخطبةى مرتجمةه، لـ يجيز ، فإٌف ىذه ا(3)السريعة( في كتابو )غرر الخصائص الكاضحة(

ليا الحٌجاج مسبقنا، كتبادرٍت معانييا في آف إلقائيا كما أخبرت المصادر التاريخية، فقد 
قيمت مباشرةن بعد أٍف ارتجت مكة بالبكاء عمى مقتؿ أمير المؤمنيف عبدا بف الزبير، 

قامة الحجة عمى الناس كاف عر  ضو سريعنا، ككذلؾ كممات الخطبة كما فييا مف براىيف كا 
فؽى كقد  الحٌجاجي في بناء عباراتو ذاًت ألفاظو يغمبي المقطعي القصيري عمى بناًء مقاطعيا،  كي

 كىك أقصري المقاطع زمننا في النطؽ.

كالمقاطع المتكسطة تقترب مف المقطع الصغير مف حيث سيكلة النطؽ كسرعة 
السريعة لمحجازييف؛  جريانيا عمى المساف، لتناسب جميعيا مقاـ الخطبة ذات األجكبة

كذلؾ تمنح المقاطع المتكسطة  الخطبة إيقاعنا جميبلن، كىي نفسيا التي تعطي اإليقاع 

                                                           

 (.93( أنيس، األصكات المغكية )ص1)
 .93السابؽ صالمرجع ( 2)
 .(207غرر الخصائص الكاضحة كعرر النقائض الفاضحة )ص ( انظر: الكطكاط،3)
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لمقصيدة الشعرية "فتتابع ىذه المقاطع بكحداتيا الصكتية المتماثمة يشكؿ إيقاعنا جمالينا في 
 .(1)النص الشعرم"

المغمؽ )ص ح ص( كالمقاطع المتكسطة تنقسـ إلى مغمؽ كمفتكح، أما المتكسط 
فيعد تالينا لممقطع الصغير مف حيث سيكلة النطؽ، ألنو ينتيي بصامت تسبقو حركة 
قصيرة، كالصامت أسيؿ نطقنا مف الحركة، ككذلؾ فإٌف الحركةى القصيرة أسيؿ مف الحركة 

 الطكيمة.

زاء ىذه الكاقعة التي تطمبت مف الحٌجاج خطبة ليقطع فييا الطريؽ عمى أىؿ  كا 
كيطفئ غيظيـ قبؿ أٍف يرفعكا شعار الثأر، دفعتو حكمتو ليحاجج الغاضبيف الحجاز، 

بجممة مف البراىيف، معتمدنا عمى ضرب قصة سيدنا آدـ مثاالن يقيس عميو ثكرة ابف 
الزبير، كاستخدـ لذلؾ العبارات التي تعبر عف حسـ األمر، فجاء المقطع المتكسط المغمؽ 

، معو ينقطعي  الذم)ص ح ص( " ،ل النَّفىسي  ع،القاطً  الحًزـ عف التأكيًد، ضمعرً  في يعٌبرى
 .(2)"تجٌكز كال ف،لتياكو  فيو مجاؿى  ال الذم ؿ،الفاصً  كالجدّْ 

كمف ثَـّ جاء المقطع المتكسط المفتكح )ص ح ح( منسجمنا مع المقطعيف القصير، 
طبقات الصكت مكسيقينا، فيطمؽ العناف لمصكت ليعمك بفضؿ  كالمتكسط المغمؽ، ليمايز

تكالي حركتي الصائت القصير، كالصائت الطكيؿ، نحك المذيف يسمحاف بمدّْ النىفىس معى 
الصكت، كىك مقطعه يناسب غرض السرعة كسابقيو، كىك مع المقطع المتكسط المغمؽ 

ضيو، كما يتميز ىذا المقطع عند الحٌجاج أماـ معار  (3)يكحياف باليدكء كثبات الجناف
بكضكحو السمعي بفضؿ حركة الصائت الطكيؿ، فصاحبي الحؽّْ يصدحي بصكتو عالينا، 

 مدكٌيا في األرجاء، كىذه طبيعة الحٌجاج الداىية.

كقد نجحت الخطبة باختبار المقاطع الصكتية ألمريف؛ األمر األكؿ: أفَّ مقاطع 
كالمتكسطة، عدا مقطعيف مف الطكيؿ لبلزمة الخطبة جميعيا جاءت مف المقاطع القصيرة 

الكقؼ، كمحؿ النجاح ىنا أفَّ ىذه المقاطع الثبلثة استعممتيا العرب ألكثر كبلميـ، ألنَّيا 

                                                           

 (.190( مبركؾ، مف الصكت إلى النص )ص1)
 (.97( قبيا، التحميؿ الصكتي لمنص )ص2)
 .141السابؽ، صالمرجع ( انظر: 3)



48 
 

األسيؿ نطقنا كاألجرل عمى المساف، "كلما ليا مف تكافؽ حركي سريع مع الحاالت 
 .(1)الشعكرية كالتنفسية"

بتو بمقاطع إيقاعية، الرتكازىا عمى المقطع أما األمر الثاني: يتمثؿ في مجيء خط
المتكسط الذم تعتمد عميو تفعيبلت الشعر، ككانت اإليقاعات ممثمة لركح األلفاظ، 

 كداللتيا.

 فسمع يركل أفَّ الحٌجاج خرج مف قصره في اليكـ الثالث مف تكليو إمارة العراؽ،
 ثـ نبيو عمى كصٌمى عميو، نىكأث ا فحمد المنبر، فصعد ذلؾ، فراعىو السكؽ، في تكبيرنا
 :قاؿ

 كعبيد المًَّكيعىة، كبني األخبلؽ، كمساكئ كالنفاؽ، الشقاؽ أىؿ يا العراؽ، أىؿ "يا
نَّما ا بو، يراد ال تكبيرنا سمعت إنّْي بالقىٍرقىر، كالفىٍقع اإلماء، كأكالد العصا،  بو يراد كا 

ة تحتيا قصؼ الشيطاف، اجى نَّما(2)أال إنَّيا عىجى  بٌراؽ بف عمرك قاؿ ما كمثمكـ مىثىمي ، كا 
 :اليىٍمدىانيٌ 

كني قكـه  إذا ككنتي  ٍكتيييـٍ  غىزى ـي! يىا لىيىٍمدىافى  ذا في أنا فيؿ غىزى  ظال

ا الذكيَّ  القمبى  تجمعً  متى ًميَّان  كأنفنا كصاًرمن ـي  تىجتنٍبؾ حى  المظال

ا تىٍقرىعي  ال كا أما ا عىصن  .(3)"الدَّابرً  كأمس جعمتييا إال عىصن

تكعد الحٌجاج العراقييف بخطبتو األكلى بيـ النار كالحديد، ًلمىا عرفو عنيـ  
مف الغدر، كامتيانيـ صنعة الفتف، كشرذمة الصؼ، كعمى ىذا بنيت عبلقتو معيـ عمى 
الشؾ بيـ، كالحذر مف دسائسيـ، كليذا كبخيـ في خطبة لو بعد ثبلثة أياـ مف مكثو 

فظف الحٌجاج أفَّ الناس أرادكا شرنا، فتصدل ليـ بالككفة، لسماعو تكبيرىـ في السكؽ، 
بخطبة قصيرة محدكدة، عدد ليـ خصاليـ السيئة، كقمؿ مف شأنيـ، كأقذع في شتميـ، 

                                                           

 .32التحميؿ الصكتي لمنص صقبيا،  (1)
: األكدية كالقيعاف األممس القرقر؛ (698\2)جأردأ أنكاعيا : مف الكمأةالفقع (،837\2)ج: المئيمةالمكيعة( 2)

: رعاع الناس عجاجة (،729\2)جالذم ال شجر فيو كال حجارة، كفي المثؿ )فقعة بقرقر( يضرب لمذليؿ
 .المعجـ الكسيط :انظر. (740\2)ج: الجمبة كاإلعبلف بالميكقصؼ (،584\2)جكغكغاؤىـ كالغبار المثار

 (.278)ص لعرب في عصكر العربية الزاىرة( صفكت، جميرة خطب ا3)
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ككصؼ العبلج لمرضيـ مستشيدنا بأبيات شعرية، كىك أف يعاجميـ دكمنا بضربات 
 استباقية كالبقاء عمى أىبة االستعداد دكامنا.

مكع العراقييف استغؿ أصكات العربية ذات كفي خطبة الحٌجاج في ج 
الكضكح السمعي العالي، ليسمع القاصي كالداني منيـ، كليصـ بجمجمة كمماتو جكارحيـ 

تستعمؿ لنداء البعيد، فيي ذات نسبة إسماع  النداء )يا( التيعف الفتف، فبدأىـ بأداة 
ا، فبيا يتسع أكثر األصك  دعالية بفضؿ حرؼ األلؼ الذم يع قيا، الفـ عند نطات كضكحن

فاستخداـ ىذه األداة كأفَّ الحجاج يطمب مف الجميع ببل استثناء، القريب كالبعيد ليراعي 
 سمعو، كيتخذ ما يمقى عميو عمى محمؿ الجد.

بأحد حركؼ الشدة أك التكسط  إلى ما يفعمو صكت األلؼ كقد سيبؽ أك أيلحؽ كانظر
 اإلماء، كأكالد، األخبلؽ، لشقاؽ، النفاؽ،ا أك حرؼ الجيـ المزدكج، ففي الكممات )العراؽ،

ـي(، نجد أٌف الصكت ييمدي كيرتفع  يراد، ا، المظال ـي، صاًرمن ، ظال ة، قاؿ، لىيىٍمدىافى اجى يراد، عىجى
بحرؼ األلؼ كينطمؽ في األرجاء ثـ يغمؽ بحرؼ قكم ليؤكد المعنى كيقره في نفس 

 السامع.

ذات الكضكح السمعي العالي في األصكات  (البلـ كالنكف كالميـ)كأصكات 
الصكامت، أكثر حركؼ الخطبة تكرارنا )أىؿ، أىؿ، النفاؽ، مساكئ، األخبلؽ، بني، 

 المَّكيعة، إنّْي، تكبيران،...، ال، عصان، عصان، إال، جعمتيا(.

الرخك كاف لو حضكر فٌعاؿ في الخطبة، فيك يشحف الكممة  العيف ككذلؾ حرؼ
ا يمفت األسماع، فالحٌجاج في استعمالو لحرؼ بصكت عاؿو فيعطييا  يقترب مف  العيفكىىىجن

رغبة منو بالقكة العيف كالحاء بصكت  صنع البدكم في الصحراء، حيف أبدؿ صكتي اليمزة
 .(1)تي تتطمبيا حياة الصحراء الممتدةاإلسماعية ال

أطمؽ يما اه، ألنٌ تإال حسن الخميؿ: "العيف كالقاؼ ال تدخبلف في بناءو كيقكؿ 
العراؽ، الشقاؽ، النفاؽ، األخبلؽ، عبيد العصا، الفقع ، )(2)ا"سن رٍ يما جى مخى الحركؼ كأضٍ 

ا عصا( " فإٌف ىذا التكرار لمقاؼ، بالقرقر، سمعت، عجاجة، تجمع القمب، تقرع، عصن
، المبمؿ بالدالالت الفكرية كالشعكرية كالمزاكجة بينو كبيف العيف يخمؽ الجرس الضاجٌ 

                                                           

 (.133( انظر: عبدالجميؿ، األصكات المغكية )ص1)
 .(1/53( الفراىيدم، كتاب العيف )ج2)
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س الحركؼ أك الكممات، ال تفارؽ القيمة الفكرية كالشعكرية المعبر رٍ ة لجى القيـ الصكتيف
 .(1)"عنيا

 ، تمثمت في الكبلـ المسجكع في أكليا فقط )ياداخميةالخطبة مكسيقى ك رافقت 
ا غير متكمىؼ،  كمساكئ كالنفاؽ، الشقاؽ أىؿ يا العراؽ، أىؿ األخبلؽ( الذم أتى  سمحن

كما في ىذا النص،  (2)فقرهي" تساكت ما السجع المفظية، "كأفضؿكالسجع أحد المحسنات 
ككذلؾ مف المكسيقى الخارجية تمازج مكسيقى الشعر مع أصكات الخطبة فيذا مف شأنو 

 "االلتفاتأف ينقؿ المستمع مف طبقة صكتية ألخرل، تعمؿ عمى شده، كفي ىذا 
 .(3)ككسره لرتابة الكبلـماع، اإليقاعي"، تنشيطه لؤلس "االلتفات أك المكسيقي"

  

                                                           

 (.11)ص أبك ندل، طبقات النص (1)
 (.440( الياشمي، جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع )ص2)
 (.12)ص أبك ندل، طبقات النص (3)
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 النظام المقطعي لمخطبة:
 (: النظام المقطعي لمخطبة2.4جدول)

 يا أىل العراق، #

كتي
ص
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ح 
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 إن ي سمعت تكبيًرا ال يراد اهلل بو، 8
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 ما قال عمرو بن بر اق اليمداني، 12
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 عصًا إال جعمتيا كأمس الد ابر.أما واهلل ال تقرع عصًا  15
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 العراق خطبةددىا في وع (: أنواع المقاطع2.5جدول)

 مرات تكراره المقطع

 2: ح ص

 98 ص ح ص

 72 ح ح ص

 8 ص ح ح ص

 2 ص ح ص ص

 9;6 المجموع

كما عممنا سابقنا أف المقاطع الثبلثة األكلى )ص ح/ص ح ص/ص ح ح( ىي 
األكثر انتشارنا في الكبلـ العربي، لخفتيا عمى المساف، ككجكدىا داللة عمى خمك األصكات 

التعقيد كالعجمة عند السامع، كلكف كجكد أحدىا أكثر مف اآلخر يؤشر عمى داللة مف 
محمكلة في النص، كيكشفيا النظاـ الصكتي، كىذه الداللة مرتبطة بالقضية المطركحة، 

 كسياؽ الزماف كالمكاف المحيط بالخطبة.

ناسبة أما الزمف الذم ألقيت فيو الخطبة فيك مفاجئ لمحٌجاج، الذم كجد نفسو في م
تستدعي أٍف يقكؿ ما قالو، فما إف خرج مف قصره في الككفة حتى سمع جمبة التكبير في 
السكؽ، كاستشعار الخطر الدائـ مف العراقييف، دفعو ليشكؾ حتى في التكبير الذم 
أحدثكه، فباغتيـ بخطبة سريعة مرتجمة، ليذىكر العراقييف بخصاليـ، كيحطميـ بشتائـ 
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رة الكضع الجديد إلدارة ببلدىـ، المعتمد عمى القبضة مقذعة، ثـ يضعيـ في صك 
 الحديدية، كعدـ اليكادة في استئصاؿ شأفة الفتف.

كع فجاء المقطع القصير )ص ح( كما ىك معتاد في كؿ كبلـ غالبنا عمى مجم
ف مرة، فيك سريع النطؽ ينسجـ مع ىذه الجكلة مقاطعو، كتكرر في الخطبة اثنتيف كسبعي

كيقترب منو المقطع المتكسط المغمؽ )ص ح ص(، الذم تكرر خمسان  السريعة لمحٌجاج،
ف كأربعيف سط المفتكح )ص ح ح( المتكرر اثنتيكستيف مرة، بفارؽ كبير عف نظيره المتك 

مرة، فالقسكة ظاىرة في ألفاظ الخطبة، فالمقطع المتكسط يختـ بصامت يحبس النفس 
إلى مى تحديد مصير الذيف يدعكف يبلئـ الحالة الشعكرية، فالقطع في النفس يؤكد ع

 الشقاؽ بشكؿ قاطع ال تراجع عنو.

 فمك تأممت مقاطع البيت الشعرم الثاني، الذم يحمؿ الكقاية لداء العراقييف، لكجدت
كحده نصؼ مقاطع البيت، كبو ينقطع النىفىس نياية أف المقطع المتكسط المغمؽ يمثؿ 

 في النفكس كيؤكدىا.الكممات الدالة عمى سياسة الحٌجاج، ليقٌرىا 
 

 مقاطع البيت الشعري في الخطبة(: 2.6جدول)

 وأنًفا حمي ًا تجتنبك المظالم متى تجمع القمب الذكي  وصارًما
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ة، فقد كفر أما المقطع المتكسط المفتكح الذم يعطي الصكت انطبلقة مرتفع
سماع الصكتي في أرجاء الككفة، بفضؿ تكالي الحركات القصيرة لمخطيب ميزة اإل

كنبلحظ أفَّ حرؼ النداء )يا( الذم يستعمؿ لنداء القريب كالبعيد، عبارة عف كالطكيمة، 
 مقطع متكسط مفتكح )يا=ص ح ح(.
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كدخؿ ىذا المقطع في بناء الكممات التي دلت عمى أىؿ العراؽ كميـ، مثؿ 
 )الشقاؽ/ مساكئ/ أكالد(، فجرياف اليكاء مع ىذا المقطع كأنَّو يعمـ الكممة ليشمؿ الجميع.

كرر المقطع الطكيؿ المغمؽ )ص ح ح ص( خمس مرات في النص، كىذا كقد ت
مف أقكل المقاطع في الخطبة، نظرنا لطكؿ المدة التي يستغرقيا النطؽ بو مقارنة بمقاطع 
النص األخرل، كمثؿ ىذا المقطع ال يظير إال في حاالت الكقؼ، ككجكده داخؿ الكبلـ 

ة التي أدل بيا الحٌجاج خطبتو، فيك عبارة عف فإنَّو يحمؿ داللة معينة، نفيميا مف الطريق
ذاشحنة صكتية أقكل، عٌبر بيا عف غضبو، كب تأممنا  و نسبة إسماع أكبر مف غيره، كا 

الكممات التي دخؿ في بنائيا المقطع الطكيؿ المغمؽ )العراؽ/ النفاؽ/ األخبلؽ/ اإلماء/ 
حٌجاج، فيك أفرغ دفقة الشيطاف( نجد أنَّيا ذات دالالت مشكىة كغير مقبكلة عند ال

 شعكرية حبيسة في ىذه الكممات.

مف خبللو تمثيؿ الحٌجاج انمازت خطب الحٌجاج بأسمكب صكتي ناجح، استطاع 
شخصية العربي الفصيح، الذم اعتمد عمى حسو المغكم، كخبرتو بالحرؼ العربي صكتنا 
ا كصفة، فتخير ألفاظو مف المترادفات لممعنى الكاحد حسب الضركرة التي  كمخرجن

 كأف داللية، قيمة حركةن  أك احرفن  كاف سكاء لمصكتتقتضييا طبيعة أصكات المفظة، فإٌف "
 أصكات خبر لمف إال يتيسر ال إدراكيا كلكف كالمدلكؿ، الداؿ بيف عيةطبي عبلقة ثمة

 .(1)كالكظيفية" الطبيعية خصائصيا كاستحضر العربية،

كىذه الخبرة كانت متكفرة لدل الحٌجاج، الذم يعد أفصح أىؿ زمانو، كأرجحيـ 
تمقى خطبو عقبلن، فتميز أسمكبو الصكتي بقدرة تأثيرية عالية، سمب مف خبلليا أسماع مىف 

إلنتاج الحركؼ مف  ت العربية جعمتو بالضركرة متقننامشافيةن منو، كخبرتو باألصكا
عطاء ليا كقعه مؤثره عمى  كؿ حرؼ حقو، فكانت أصكات كمماتو مخرجيا الصحيح كا 

مكر أىؿ الككفة بكالي فقد السامعيف، حتى ليخيؿي لمكاحد منيـ صكرة الحدث أمامو؛ 
تمؾ الحصى  كلكف تساقطت مييـ كاستعدكا ليحصبكه بالحصى،د عالدكلة األمكية الجدي

ففي الخطب الحاسمة  اج بيـ، ككاف أكؿ عيدىـ بو،مف أيدييـ عند سماعيـ خطبة الحجٌ 
التي تتعمؽ بأمكر الدكلة اإلسبلمية كأمًنيا كانت "جرس ألفاظو فخمة صيّْتة تخمؽ جكنا مف 

، ككذلؾ األفعاؿ التي (2)م الرياح"الشدة كالعنؼ، كتقرع األسماع كقصؼ الرعد أك دك 

                                                           

 .(132الداللة الصكتية عند ابف جني مف خبلؿ كتابو الخصائص )ص( ىادؼ، 1)
 (.31)ص أبك ندل، طبقات النص (2)
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تسير مجرياتيا بتؤدة كيسر فإٌف العربي يصفيا بمفظة ذات أصكات داٌلة، فكفقنا لقكة أك 
 ضعؼ تدفؽ الماء، فرؽ العرب بيف النضح كالنضخ لعيف الماء.
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 األسموبية الصرفية: المبحث الثاني
الثبلثي، كىذا ما يقرره سيبكيو شاع في كبلـ العرب استعماليـ لمكممات ذات البناء 

 كاألفعاؿ األسماء مف شيء كؿ في الكبلـ أكثر فيك أحرؼ ثبلثة عمى جاء بأفَّ "ما
 بنات ثـ بعده، أحرؼ أربعة عمى كاف ما فيو،...ثـ مزيدو  كغير فيو مزيدان  كغيرىما،
 .(1)الخمسة"

كىذا ما  ،كصيغ العرب في كبلميا تتبايف كفقا لمجرل كبلميـ كمقاصد أغراضيـ
يا كاشتقاقيا الذم يبحث في الصيغ العربية بنائ أطمؽ عميو عمماء العربية عمـ الصرؼ،

 .(2)كدالالتيا

كعند بحثنا في أسمكب الحٌجاج الصرفي، فإنَّنا نستبصر الداللة الكامنة خمؼ 
األبنية الصرفية المستخدمة في الخطب، عممنا أفَّ "الصرؼ يبحث داللة الكممة كحدىا، 

كعندما نبلحظ ظاىرة ما داخؿ النص،  ،(3)دكرىا في تركيب معيف فيذا دكر النحك"دكف 
عما يختمج في نفس صاحب النص،  -بشكؿ غير مقصكد-فإفَّ ىذه الظاىرة قد تعبر 

فاألسمكب الصرفي نتاج تبلقي الخبرة بمباني الصرؼ العربية مع أفكار الشخص عف 
ممات مكحية صرفينا عف المكضكع مكضكع ما، كىذا التبلقي يستنطؽ األديب بك

 المطركؽ.

كفي ىذا الجزء مف الدراسة سكؼ يتناكؿ الباحث خطب الحٌجاج بف يكسؼ، 
؛ كأكؿ ىاتيف الخطبتيف مكجية ألىؿ العراؽ يعمف لديولمتعرؼ عمى  األسمكبية الصرفية 

أك  عمييـ إشيار سيؼ القسكة كاالنتقاـ لكؿ مف تسكؿ لو نفسو مخالفة الدكلة األمكية،
عادتيـ في إفساد االستقرار؛ كالخطبة الثانية مكجية لفريقيف مف الرعية: أىؿ الجرم عمى 

 الككفة متكعدنا ليـ، كأىؿ الشاـ شاكرنا ليـ.  

اج لم ا قدم البصرة يتيدد أىل العراق ويتوعدىم خطبأواًل:   فقال: الحج 
 ،ومى جّْ عى أف أي  يَّ و، فعمى مى كمف استطاؿ أجى  ،فعندم دكاؤه ،مف أعياه داؤه :أييا الناس"
 ،عميو باقيو تي رٍ صٍ قى  ،مرهعي  يى كمف استطاؿ ماضً  ،ومى عنو ثقٍ  كضعتي  ،وؿ عميو رأسي كمف ثقي 

كمف كضعو  ،وكبتي قي ت عي و، صحَّ سريرتي  متٍ فمف سقي  ،فان يٍ كلمسمطاف سى  ،فان يٍ إف لمشيطاف طى 
                                                           

 .(229\4سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 (.23( انظر: الحديثي، أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو )ص2)
 (.115( نكر الديف، أبنية الفعؿ في شافية ابف الحاجب )ص3)
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و، مً ة فى رى كمف سبقتو بادً  ،كةمى يى عنو الٍ  ؽٍ ، لـ تضً و العافيةي عٍ و، كمف لـ تسى بي مٍ رفعو صى  ،وذنبي 
إني أنذر ثـ ال أنظر، كأحذر ثـ ال أعذر، كأتكعد ثـ ال أعفك، إنما  ،دمو ؾً فٍ و بسى سبؽ بدنى 

أفسدكـ ترنيؽ كالتكـ، كمف استرخى لببو ساء أدبو، إف الحـز كالعـز سمباني سكطي، 
دةه لمف عصاني، كا قبل (1)كأبدالني بو سيفي، فقائمو في يدم، كنجاده في عنقي، كذبابو

ال آمر أحدكـ أف يخرج مف باب مف أبكاب المسجد فيخرج مف الباب الذم يميو إال 
 .(2)"ضربت عنقو

 الطاعة بقمة الثابت الذم دفع بني أمية لتسميط الحٌجاج عمى أىؿ العراؽ، كصفيـ
، كىذا الطبع متجذر فييـ منذ العيد األكؿ لئلوسبلـ، يركل أفَّ الرئاسة أكلي عمى كبالشقاؽ
 قىدٍ  اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿى  "أفَّ  عنو يخبره -رضي ا-جاء إلى الخميفة عمر بف الخطاب رجبلن 
بكا ، حصَّ ـٍ رىجى  أىًميرىىي تَّى ًفييىا فىسىيىا الصَّبلة لىنىا فصمَّى غىٍضبىافى  فىخى عىؿى  حى : يىقيكليكفى  النَّاس جى
افى  افى  المًَّو، سيٍبحى مىى أىٍقبىؿى  سمَّـ فممَّا المًَّو، سيٍبحى ـى  الشَّاـ؟ أىٍىؿً  ًمفٍ  ىينا مف: فقاؿ النَّاس عى  فىقىا
ؿه  ـى  ثيَـّ  رىجي ، قىا ري َـّ  آخى  اٍلًعرىاًؽ، أًلىٍىؿً  اٍستىًعدُّكا الشَّاـ أىٍىؿى  يىا: فىقىاؿى  رىاًبعنا، أىكٍ  ثىاًلثنا أىنىا قيٍمتي  ث
مىٍيًيـٍ  فألبس عمي لبسكا قد إنيـ المَّيـ كفرَّخ، ًفيًيـٍ  بىاضى  قىدٍ  الشَّيطاف فإفَّ  ـً  عى  الثَّقىًفيّْ  ًباٍلغيبلى
ـي  ٍكـً  ًفيًيـٍ  يىٍحكي اًىًميًَّة، أىٍىؿً  ًبحي ، ًمفٍ  يىٍقبىؿي  الى  اٍلجى ـٍ اكىزي  كىالى  ميٍحًسًنًي " عىفٍ  يىتىجى ـٍ ميًسيًئًي

(3). 

كقد تداكلت الخطبة بيف االسـ كالفعؿ، فإذا قمنا بإحصاء لكمييما نجد أف الصيغة 
%( مف صيغ الخطبة، 59االسمية أكثر مف الصيغة الفعمية، فقد بمغت نسبة األسماء )

%(، كالفرؽ بينيما ليس شاسعنا، كتفكؽ أحدىما عمى اآلخر عددنا 41كنسبة األفعاؿ )
 صاحب النص كاقعنا مممكسنا. يريدىامقاصد  عفداخؿ النص ينبئ 

فَّ اطبلؽ ا  سـككما ىك معمكـ أفَّ األسماء تدؿ عمى األحداث فقط دكف أزمانيا، كا 
ما عمى شيء فيذا يدؿ عمى ثبات داللة االسـ كمعناه عمى ىذا الشيء، فقكؿ الحٌجاج 

"إفَّ " يفيد ثبكت الطكاؼ لمشيطاف، كلكف لك قيؿ فان يٍ فان، كلمسمطاف سى يٍ إف لمشيطاف طى "
" فإفَّ ىذا القكؿ يفيد ارتباط فعؿ الطكاؼ بزمف الماضي، "كسر ذلؾ أفَّ  الشيطاف طىكَّؼى
الفعؿ مقيد بالزمف، فالفعؿ الماضي مقيد بالزمف الماضي، كالمضارع مقيد بزمف الحاؿ أك 

                                                           

فيو 1)  .(383\1)جلساف العرب )ذبب( ابف منظكر، .تىطىرّْؼي الًَّذم ييٍضرىبي ًبوً المي ( ذيبابي السَّيًؼ طىرى
 (.278( جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة: )ص2)
 (.6/291( ابف كثير، البداية كالنياية )ج3)
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في حيف أٌف االسـ غير مقيد بزمف مف األزمنة فيك أشمؿ كأعـ  ،االستقباؿ في الغالب
 .(1)كأثبت"

فَّ نسبة االسـ )سيفنا( إلى )السمطاف( يدؿ عمى أمر ثابت كىك امتبلؾ صاحب  كا 
السمطة لمسيؼ أحد أدكات السمطاف لضبط الدكلة كردع الخارجيف عمى القانكف، كىذا 
الثبكت أقره خمك االسـ مف الزمف الذم يشير إلى التجدد كالحدكث في أحد األزمنة، فمك 

م تناكؿ سيفنا في زمف مضى، كلـ يستقر في يده كيصبح قمنا )إفَّ السمطاف استاؼ( أ
جزءا مف سمطانو، كأنو يحتاج لتجديد امتبلكو لمسيؼ بتجديد داللة الفعؿ، "فاالسـ لو 
داللة عمى الحقيقة دكف زمانيا، فإذا قمت )زيده منطمؽ( لـ يفد إال اسناد االنطبلؽ إلى 

فإذا قمت: )انطمؽ زيد( أفاد ثبكت زيد. كأما الفعؿ فمو داللة عمى الحقيقة كزمانيا 
 .(2)االنطبلؽ في زماف معيف لزيد"

كيمكف القكؿ بأفَّ تفكؽ حضكر األسماء عمى األفعاؿ في خطبة الحٌجاج يدؿ عمى 
جكىر الميمة التي أككمت إليو في تقعيد أسس الخبلفة األمكية في العراؽ كبث االستقرار 

ماء تمثؿ ما يريده الحٌجاج في العراؽ مف فيو، فداللة الثبكت كاالستقرار التي لؤلس
االستقرار عمى أمر جامع، كتكقيؼ عجمة الفتف التي عبر عنيا باألفعاؿ التي ليا داللة 
التجدد كالحركة، التي قد تتكقؼ كال تتجدد كىذا ما عمؿ عميو الحٌجاج أمير العراقىٍيف، 

اج كصفنا ألىؿ العراؽ لتدؿ ككذلؾ فإفَّ الصيغ االسمية الدالة عمى الثبات جعميا الحجٌ 
 عمى قناعة راسخة عنده أٌف ىذه األكصاؼ كبصمة البناف ال تنفؾ عف أىؿ العراؽ.

كعند النظر في أفعاؿ الخطبة نجد أفَّ لكؿ مجمكعة منيا، أك لكؿ فعؿ داللتو 
الخاصة حسب الزمف الذم حدث بو الفعؿ؛ كخطبة الحٌجاج حممت أبنية األفعاؿ في 

 ة كالمضارعة.أزمانيا الماضي

نحك: قرأ ككتب كيدؿ  (3)كالفعؿ الماضي "ما دؿَّ عمى حدكث شيء قبؿ زمف التكمـ"
.  عميو قبكلو عبلمات التأنيث، مثؿ: ىي قرأٍت ككتبٍت، كتاء الفاعؿ، مثؿ: قرأتي ككتبتي

 

                                                           

 (.9( السامرائي، معاني األبنية في العربية )ص1)
 .(79)ص الرازم، نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز (2)
 .(20الحمبلكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ )ص (3)
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ا المضارع "ما دؿَّ عمى حدكث شيء في زمف التكمـ أك بعده، نحك: يقرأ كيكتب، أمٌ 
كتدخؿ عميو عبلمات تدؿ عمى الحاؿ، مثؿ: الـ  ،(1)لمحاؿ كاالستقباؿ"فيك صالح 

االبتداء ك)ما( ك)ال( النافيتاف، كأخرل تدؿ عمى االستقباؿ، مثؿ: السيف، سكؼ، لف، أٍف، 
ٍف؛ كعبلمة المضارع بحرؼ مف  اأف يككف مبدكءن أف يصح كقكعو بعد )لـ(، كال بد  كا 

 حركؼ "أنيت" كتسمى أحرؼ المضارعة.

 جاءت أفعاؿ الخطبة كالتالي:ك 
 أفعال الخطبة(: 2.7جدول )

 الفعؿ الزمف

 الماضي
 -سقيمت -قصرت -استطاؿ -كضعت -ثىقيؿ -استطاؿ -أعياه
عىو -صحَّت  -ساء -استرخى -أفسدكـ -سبؽ -سبقتو -رفعو -كضى

 ضربت. -عصاني -أبدالني -سمباني

 المضارع
مو  -أعفك -أتكعد -أيعذر -أيحذّْر -أينظر -أينذر -تضؽ -تسعو -أعجّْ

 يميو. -يخرج -يخرج -آمر

 

ىٌدد الحٌجاج في خطبتو العراقييف محذران مف أمراض الفتنة التي أعيتيـ، كأفَّ 
مخالفة األمير كعصيانو ليك أمره كاؼو لكضع حدو لحياة المخالفيف؛ لذلؾ جاءت أزماف 

إساءة األدب مع األمير أفعاؿ الخطبة تنبئ بانتياء حقبة زمنية اعتاد الناس فييا عمى 
المتياكف في ضبط مجريات الحكـ، كبدء حقبة جديدة عنكانيا سياسة حازمة مع عقكبات 

 الفتف. ئدرادعة ت

فجاءت األفعاؿ التي تدؿ عمى استباحة العراقييف لمفتف كخمقيـ لممشكبلت تحمؿ 
ألفعاؿ الزمف الماضي، نحك )أعياه، استطاؿ، ثقؿ، سقمت، ساء، عصاني( ككأفَّ ىذه ا

انتيت كباتت مف الماضي الذم لف يتجدد في ظؿ األمير الجديد، كأفَّ األمكر ستذىب 
 الذم مضى.لبلستقرار ككف ارتباط الفتف بالزمف 

                                                           

 .(20الحمبلكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ )ص (1)
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يؤكد جديتو في السياسة الجديدة جعؿ األفعاؿ التي ىدد  كعندما أراد الحٌجاج أفٍ 
)كضعت،  اضي نحكفييا العراقييف بسفؾ دمائيـ حاؿ غدرىـ تدؿ عمى الزمف الم

يا يا ناجزة في حقيـ، مع أنَّ قصرت، صحَّت، سبؽ، ضربت( فصارت ىذه األفعاؿ ككأنَّ 
بعد، ك"قد يستعمؿ الماضي في مقاـ المضارع ألغراض منيا اإلشارة  مجرد تيديد لـ ينفذٍ 

 ، كالحقيقة أفَّ الحٌجاج قد أكقع عقكبات قاسية بعيد خطبتو األكلى(1)إلى تحقؽ كقكع الفعؿ"
 بالككفة بعد تكليو العراؽ.

كعندما تكمـ الحٌجاج عف تحكلو لشخصية عنيدة كصمبة نسب ىذا التحكؿ لمزمف 
و في ، فقائمي طي، كأبدالني بو سيفيكٍ الحـز كالعـز سمباني سى  إفَّ الماضي، عندما قاؿ "

، ، كنجاده في عنقييدم " فيذا يدؿ مف جانب عمى نشأتو كتعكده عمي نيج الحـز كالعـز
و خبير بمثؿ ىكذا كمف جانب آخر تبنيو خيار إنياء األزمات بحد السيؼ منذ زمف كأنَّ 

 أمر.

كلـ يتكقؼ األمر عند داللة الفعؿ الماضي عمى أفَّ العقكبات الرادعة في حكـ 
المنفذة، كأفَّ حركات التمرد قد تكقفت تمامنا، بؿ جاء الفعؿ المضارع ليجعؿ المدة الزمنية 

تنفيذ ىذا الكعيد، كىذه األفعاؿ في الخطبة  جددة ما استكجبج متلتيديدات الحٌجا
ىذا "كال يفيد االستمرار التجددم إال أيحذر، أتكعد، آمر(، )أعجمو، تسعو، تضؽ، أينذر، 

إذا كاف فعبل مضارعا، كال يككف ىذا إال في مقامات خاصة تستدعيو، كىي مقامات 
 .(2)المدح كالفخر كاليجاء كنحكىا"

ي أنذر ثـ ال إنّْ الحٌجاج زاكج بيف أفعاؿ مضارعة مثبتة كأخرل منفية نحك " إفَّ  ثـٌ 
"، فالمضارعات التي أثبتيا أفعاؿ ال تحمؿ أنظر، كأحذر ثـ ال أعذر، كأتكعد ثـ ال أعفك

في طياتيا أم نكع مف التياكف بأمر يمس الدكلة، كالتي تعكس نيج الحٌجاج، كاألفعاؿ 
الصبر كاألناة عمى العصاة مف سكاف الدكلة، كىذا ما  اللةالمضارعة التي نفاىا تحمؿ د

 لـ يعرفو الحٌجاج، فيك أثبت لنفسو القسكة كالحـز كالعـز منذ نشأتو بداللة الماضي، كأفَّ 
ىذه الصفات متجددة فيو، كنفى عف نفسو المضارع الذم يحمؿ داللة الحمـ كالرحمة مع 

 الخكارج، كىذه الصفات انتيت كلف تتجدد.

                                                           

 (.59عمـ المعاني )ص-( الصعيدم، الببلغة العالية1)
 .57ص ،السابؽالمرجع ( 2)
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لمبلحظ أفَّ جميع أفعاؿ الخطبة مبنية لممعمكـ، سكاء التي نسب الحٌجاج فاعميا كا
إلى نفسو أك نسبيا إلى أىؿ العراؽ؛ فمف خبلؿ األفعاؿ التي كاف فاعميا الحٌجاج مثؿ 

نرل أٌنو يسمط الضكء عمى نفسو  (ضربت عنقو -عميو باقيو تي رٍ صٍ قى  -ومى عنو ثقٍ  كضعتي )
كاألفعاؿ  يدد بإنزاؿ العقكبة بيده دكف خكؼ،كاربة، فيك يلتظير صكرتو كاضحة دكف م

و قاض قد حدد التيمة كحدد التي تكجب العقكبة لفاعميا نسبيا إلى العراقييف، ككأنَّ 
 مرتكبيا الذم يستحؽ العقكبة، فيك يضعيـ عمى بينة مف أمرىـ.

بالنٍَّجكىل تيٍمقىح الفتنة إفَّ  الككفة، أىؿ : "يافييا قاؿ محٌجاجةو أخرل لخطبكفي 
(1)، 

د بالشككل، كتيٍنتىج فٍ  تضركني، ال أبغضتمكني إفٍ  كا أما بالسيؼ؛ كتٍحصى  أحببتمكني كا 
 ساحر، أني زعمتـ مكٌدتكـ، إلى المستريح كال لعداكتكـ، بالمستكحش أنا ما تنفعكني، ال
اِحرُ ]: تعالى ا قاؿ كقد  أعمـ أني كزعمتـ أفمحت، كقد. {96-}طه[ َوََل ُيْػلُِح السَّ

 ال تعممكف؟" ما يعمـ مف تقاتمكف فمـ األكبر؛ االسـ

َـّ  كـ: "فقاؿ الشاـ أىؿ إلى التفت ث ىٍزكىاجي ىبناؤكـ المسؾ، مف أطيبي  ألى  بالقمب آنىسي  كألى
 :ذيٍبيىاف بني أخك قاؿ كما إال أنتـ كما الكلد، مف

 مني كلستى  منؾ لستي  فإني كرناػػجػػفي  دػػأس يػػف تى ػػاكلػػػح إذا

ني كىـٍ  النّْسىار يكـ إلى فييا (2)اٍستىؤٍلىمت التي ًدٍرعي ىـي   (3)ًمجى

َـّ  ]َوَلَؼْد َسَبَؼْت َكؾَِؿُتـَا لِِعَباِدَكا  :سبحانو ا قاؿ كما الشاـ أىؿ يا أنتـ بؿ: "قاؿ ث

ُ  (5;5)ادُْرَسؾنِيَ  ُم ادَـُْصوُرونَ إِّنَّ ػات{[ (6;5)ْم َُهُ  .(4)نزؿ ثـ " }الصَّ

و الحٌجاج خطبتو لرعيتو، فعٌرؼ أىؿ الككفة حدكدىـ، كحدد طبيعة عبلقتو بيـ، كجٌ 
مف ضمف الرعية التي أىؿ الشاـ ككاف  باألدلة عف عدـ جدكل مخالفتيـ لو،كجابييـ 

ييعمـ أفَّ  كلكف يجب أفٍ  كافتخر بيـ، تقديرنا لطاعتيـ لو، أثنى عمييـف، الخطبة ليا تيجٌ كي 

                                                           

(1 . : السّْرُّ  .(308\15)جلساف العرب )نجا(ابف منظكر، ( النٍَّجكىل كالنًَّجيُّ
سىٍيؼو كنىبٍ ( 2) ةو كًمٍغفىر كى بىٍيضى ا ًعٍندىهي ًمٍف عيٌدةو ريٍمحو كى ـى الرجؿي ًإذا لًبس مى قىٍد اٍستىؤٍلى ٍمىةي: الدٍّْرعي، كى ؿ. لساف العرب الؤلَّ

 . (532\12)ج)ألـ(
(3 . : التٍُّرسي فُّ   .(94\13)جلساف العرب )جنف(ابف منظكر، ( الًمجى
 (.281الزاىرة: )ص ( جميرة خطب العرب في عصكر العربية4)
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أىؿ الشاـ عمى العراقييف، كلـ يميز بيف أبناء الدكلة، بؿ "كاف شديدنا  الحٌجاج لـ يستعد
يذاء أىؿ العراؽ"  .(1)عمييـ، ال يفسح ليـ مجاؿ البغي كالظمـ، كا 

ظيرت خبرة الحٌجاج برعيتو كدرايتو بخباياىـ في أبنية الخطبة، فالقناعة التي 
الصيغ االسمية التي بمغت اكتسبيا الحٌجاج عف طبائع أىؿ العراؽ كأىؿ الشاـ أكدىا ب

%(، فكما كانت 34%(، التي تفكقت كمنا عف نسبة األفعاؿ التي بمغت )66نسبتيا )
 قناعتو راسخة بصفات الفريقيف سخَّر األسماء في الخطبة لتخدـ فكرتو.

كالجزء األكؿ مف الخطبة الذم كجيو ألىؿ الككفة كانت األسماء فيو مساكية 
الشككل(، كىي أسماء تكحي داللتيا  -النجكل -ت مثؿ )الفتنةأثبت ليـ صفا فقدلؤلفعاؿ، 

يصيـ عمى األمير بطبيعة أىؿ العراؽ، أصحاب الفتف التي تحاؾ في السر، كتنغ
كال  -ف بالنفي )ما أنا بالمستكحشكقد جاء باسمي فاعؿ مسبكقيٍ  بالشككل كالتذمر،

ء العدكانييف عمى حد المستريح(، فنفى الحٌجاج تطمعو إلى اختبلؽ المشكبلت مع ىؤال
ا يشكؾ بحقيقة المكدة التي يبادلكنيا لو  كصفو ليـ بالصيغة االسمية )لعداكتكـ(، كأيضن
بنفيو استراحتو ليا )كال المستريح لمكدتكـ(، كبيذا النفي السمي الفاعؿ يفضح سكء 

إلى  نكاياىـ، كيظير احتراسو منيـ، كاسـ الفاعؿ "أدكـي كأثبتي مف الفعؿ كلكنو ال يرقى
 .(2)ثبكت الصفة المشبية"

فَّ كجكد الصيغ اال سمية في النص تدؿ عمى رغبة في االستقرار، فمذلؾ  كازف كا 
ا–الحٌجاج بينيا كبيف الصيغ الفعمية في خطابو مع أىؿ الككفة، لتككف  الداللة  -أيضن

فكظؼ الحٌجاج الفعؿ العامة تكحي باالضطراب، كأفَّ التجاذبات مستمرة مع أىؿ الككفة؛ 
 تيحصد( -تيٍنتىج  -)تيٍمقىح كمف ىذه المضارعات  كتجدد الفعؿ، بحاليةالمضارع مكحينا 

تنتج( لمعرفة المخاطبيف بو، كمف ناحية  -، كأيخفيى فاعؿ )تمقح كىي مبنية لممجيكؿ
أخرل إىمالو كتحقيره، فالحٌجاج ال يعبأ بمفتعؿ الفتف، كأخفى فاعؿ )تحصد( لمعرفة 

مخاطبيف بصاحب السيؼ الذم يحصدىـ عمى الدكاـ؛ كعندما جاء بالفعؿ المضارع ال
ان بمشاعر البغض أك ال تنفعكني(، مستيزئ -)ال تضركني مبنينا لممعمكـ سبَّقو بالنفي 

 المحبة عندىـ، كسالبنا لقدرتيـ عمى النفع أك الضر.

                                                           

 (.205( طو، العراؽ في عيد الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي )ص1)
 (.41( السامرائي، معاني األبنية في العربية )ص2)
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ـ، نجد أفَّ معظـ ألىؿ الشا ى الجزء األخير في الخطبة المكجوكعند االنتقاؿ إل
مف  سمية، كاقتصر خطابو معيـ عمى خمسالصيغ التي تحدث بيا معيـ ىي مف اال

الصيغ الفعمية، نجدىا في الشكاىد الشعرية كالقرآنية التي استأنس بيما نصرةن لمشامييف، 
كالحضكر القكم لمصيغة االسمية في ىذا الجزء يشعر باطمئناف الحٌجاج مف أىؿ الشاـ، 

الحركة، كالجمبة التي تحدثيا األفعاؿ، فعبلقة الشامييف فالصيغة االسمية تبتعد عف ضجة 
 ألمكية مستقرة كاألسماء.لدكلة ابا

في مدحو ألىؿ الشاـ استخدـ جممتيف اسميتيف، أثبت ليـ فييما صفتي )الطيبة(  ك 
ىٍزكىاجيكـ ىبناؤكـ المسؾ، مف أطيبي  ك)األنس( بقكلو "ألى الكلد" فمـ يثبت  مف بالقمب آنىسي  كألى

ف أسند اسمنا ل ىذا الثبات بأليـ صفات محمكدة بداللة االسـ عمى االستقرار فقط، بؿ قكٌ 
سمية مكضكعة لئلخبار بثبكت المسند لممسند إليو ببل داللة عمى إلى اسـ "فالجممة اال

ا فقد يقصد بو الدكاـ كاالستمرار الثبكتي بمعكنة  تجدد أك استمرار إذا كاف خبرىا اسمن
سنادىا إلى اسـ آخر في ية تدؿ عمى الثبكت كاالستقرار، كا  فالصيغة االسم، (1)القرائف"

  ا الثبكت.ممة االسمية يعمؿ عمى تقكية ىذالج

كاستفتح الحٌجاج كبلمو مع أىؿ الشاـ ببلـ التككيد، التي كقعت في بداية العبارتٍيف 
سمية، االالمتيف أثبت فييما صفتيف مف صفات أىؿ الشاـ، فاجتماع الـ التككيد، كالصيغة 

يرىـ الحٌجاج؛ ككذلؾ سمية، أظيرت صكرة أىؿ الشاـ المحفكرة في ذىف أماالكالجممة 
ر فييا عف فخره بيـ، كأنَّو يستمد قكاه مف عبٌ  ًدٍرعي( التي األمر في الجممة االسمية )ىـي 

األفعاؿ، فيذه  اإلكثار مف استخداـقكتيـ؛ كيبدك أفَّ كصفيـ بػ)الدرع( كٌفر عميو عناء 
 المفردة أكجزت المعاني التي تعبر عنيا أفعاؿ القكة كالمىنىعىة.

منحيـ النصر كالتأييد، كذلؾ  -تعالى-كلشدة إعجابو بأىؿ الشاـ جـز بأفَّ ا 
عندما نسب اسـ الفاعؿ )منصكركف( إلييـ، كقد عممنا أفَّ صيغة اسـ الفاعؿ تعطي داللة 
عمى الثبات أكثر مف صيغة الفعؿ )ينتصركف( عمى سبيؿ المثاؿ، فأفاد اسـ الفاعؿ كحده 

لفعؿ الذم يفيد ف، ألفَّ لبلسـ صفة االستمرار عمى عكس اأفَّ النصر حميؼ الشاميي
كمف ناحية أخرل عمؿ كقكع اسـ الفاعؿ في الجممة االسمية خبرنا عمى  االنتياء كالتجدد،

( التي تؤكد كقكع الخبر.  تقكيتو مرةن أخرل، عبلكةن عمى التأكيد بػ)إفَّ

 
                                                           

 (.16( السامرائي، معاني األبنية في العربية )ص1)
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 االنزياح البنائي: المبحث الثالث
االنزياح "خركج عف المألكؼ أك ما يقتضيو الظاىر، أك ىك خركج عف المعيار 
لغرض قصد إليو المتكمـ أك جاء عفك الخاطر، لكنَّو يخدـ النص بصكرة أك بأخرل 

 .(1)كبدرجات متفاكتة"

تيانو بالجديد الذم لـ يسبقو إليو أحد  كتكظيؼ األديب إلمكانات المغة المتاحة، كا 
ذا كاف لكؿ أديب أسمكبو الخاص؛ فيمكف القكؿ إفَّ  :ليك شكؿ مف أشكاؿ االنزياحات، كا 

كؿ أسمكب ىك انزياح؛ ألفَّ الجديد، كالتجديد في األدب ىك الذم يستحؽ الدراسة كالتأمؿ، 
لما كجدنا فرقنا بيف المغة األدبية كغير األدبية، كلما عكفت المدارس  كلكال ىذا التجديد

 عمى قراءتو كنقده، كفي ىذا المعنى يقكؿ الشاعر حساف بف ثابت:

ـٍ ًشٍعرم ال أٍسًرؽي الشُّعىرىاءى ما نىطىقيكا بىٍؿ ال ييكىاًفؽي ًشٍعرىىي
(2) 

ذا كانت المغة األدبية قائمة عمى االنزياح، فإفَّ القا رئ يعتمد عمى ذكقو الكتشاؼ كا 
ىذا الجديد؛ كىذا الذكؽ تتحدد فاعميتو كقدرتو بناءن عمى ذكؽ المتمقي، كثقافتو المغكية 

كدرايتو بالمغة األدبية، "فالقارئ يمكف أف يستكقفو تعبير ما، يخيؿ إليو أنَّو خارج كاألدبية، 
أسمكبية قكية يستدؿ بيا  عف المألكؼ بدرجة كافية ليعده انحرافنا، كمف ثـ يرل فيو سمة

عمى شعكر الكاتب، أك عمى المعنى الذم يريد أف يثبتو في ذىف المتمقي، مع أفَّ قارئنا 
 .(3)آخر أك قراء آخريف يمكف أف ال يتفقكا معو في ذلؾ"

يكجد في حياتنا قكاعد عامة لكؿ شيء كتككف مرجعية لمبشر، كلكف يحدث أٍف 
، حاالت قميمة كمعركفة كألسباب خاصة بكؿ حالة البعض يشذكف عف ىذه العمكميات في

كاألدباء ييدفكف مف خرؽ قكاعد المغة تحقيؽ التميز عف سابقييـ، كعمى مستكل القارئ 
يحرص األديب عمى لفت انتباه السامع، كالحرص عمى عدـ تسرب الممؿ إليو، "كمف 

ىداؼ التي يحققيا العمماء مف اعتبر أف االنزياح حيمة مقصكدة لجذب القارئ"، كمف األ

                                                           

 (.175( أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ )ص1)
 (.106، ديكاف حساف بف ثابت )صبف ثابت( 2)
 (.188( أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ )ص3)
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االنزياح البعد الجمالي في األدب الذم قد ال يتحقؽ إال عف طريؽ االنزياح، كمف ذلؾ 
 .(1)الضركرات الشعرية التي يمجأ إلييا الشاعر

يبدأ بحمد ا كالثناء  كقد عرؼ المسممكف نمطنا معمكمنا في خطبيـ ساركا عميو
ية كأقكاؿ طبة مسبككنا باآليات القرآنالصبلة عمى نبيو، ثـ يعرضكف مكضكع الخعميو ف

 خاتمة الخطبة.النبي كأشعار العرب ف

صمى -في طكليا، كىك ما كصَّى بو النبي االعتداؿ مف عادات العرب في خطبيـك 
حيث "أمرنا بإطالة الصبلة، كقصر الخطبة، ككرد في كصية أبي بكر  -ا عميو كسمـ

ليزيد بف أبي سفياف حيف كجيو لفتح الشاـ قاؿ: إذا كعظت جندؾ، فأكجز؛ فإفَّ كثير 
ا" ات التي اتبعكىا في بناء خطبيـ، كغيرىا مف العاد ،(2)الكبلـ ينسي بعضو بعضن

الخطباء، كينظر إلييا عمى أنَّيا كأصبحت ىذه العادة قاعدة يخرج عمييا البعض مف 
 إنزياح عف المألكؼ.

كباالنتقاؿ إلى عصر بني أمية، يرل الناظر إلى خطبيـ أنَّيا امتداد لمفترة األكلى 
مخطب السياسية المتأمؿ ل مف عصر صدر اإلسبلـ، مف حيث البناء المعمارم؛ كلكفَّ 

ج عف الطكر ك خر يا ب يرل أفَّ بعض الخطب -أحدىـ الحٌجاجك –ألمراء بني أمية 
المعركؼ، فعمى سبيؿ المثاؿ أسقطكا المقدمات مف خطبيـ، كخطبة الخميفة األمكم 

 :عبدالممؾ بف مركاف بمكة المكرمة

 يعني ،اىفدى كال بالخميفة المي  ،عثماف، يعني عؼضٍ تى سٍ ي كا ما أنا بالخميفة المي "إنٌ 
 .(3)"يزيد ، يعنيكال بالخميفة المأفكف ،معاكية

الخركج عف المألكؼ فقد عمى كيبدك أفَّ نكع الخطبة ىك الذم شجع الخطباء 
كسائؿ ، فيي فيما سبؽ كسيمةه مف ان مممكس ان رت الخطابة في عيد بني أمية تطكر "تطك 

اإلقناع كالمكعظة كاإلرشاد، كىي اآلف كسيمةي السيطرة كالتعسؼ كاالستبداد، كقد بمغت مع 
، فكما تطكرت الغاية مف الخطبة، تطكرت كذلؾ (4)"سكةكالق الحجاج بف يكسؼ أكج العنؼ

طرؽ أدائيا، فأرادكىا خطبة دكف مقدمات لمباغتة الجميكر بما يرىبيـ، كقٌصركىا حتى 

                                                           

 (.180( انظر: أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ )ص1)
 (.221تاريخيا في أزىى عصكرىا عند العرب )ص -( أبك زىرة، الخطابة أنصكليا2)
 (.4/90( ابف عبدربو، العقد الفريد )ج3)
 ( 367( الفاخكرم، الجامع في تاريخ األدب العربي: األدب القديـ )ص4)
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تحفظ عنيـ، كتدكـ في كجدانيـ كاألمثاؿ؛ كقد ال يككف الخركج عمى المألكؼ ىك لمجرد 
االبتداع، كلكف قد ال يجد الخطيب في القياس السائد ما يناسب شخصيتو، كالمكقؼ الذم 
يعالجو في خطبتو؛ فمذلؾ يسمح لذكقو أف يرسـ الصكرة التي يراىا أصمح لنفسو؛ كما 

 ما لف ييحقؽ بالقياس.  يمكف أف يحققو باالنزياح

سنف السمؼ، كخطبتو في أىؿ العراؽ كقد سمع تكبيرنا فييا بكلمحٌجاج خطب التـز 
في السكؽ فراعو األمر، فكقؼ فييـ خطيبنا، كاستيؿ خطبتو بحمد ا كالثناء عميو، 

 كاستشيد لمكضكعو بأبيات مف الشعر العربي، كختميا بالتيديد.
نائيا انزياحان عما عرفتو الخطابة اإلسبلمية، كمف الخطب التي شكؿ أسمكب ب

خطبة لو بعد كقعة )دير الجماجـ(، كىي مناسبة تحتاج ألسمكب جديد لـ يعيده 
السامعكف؛ فجاءت ىذه الكاقعة عقب تمرد عبدالرحمف بف األشعث بالجيش الذم بمغ 

جستاف تعداده أربعيف ألؼ مقاتؿ مف أىؿ البصرة كالككفة، حيث بعثو الحٌجاج إلى س
لتأديب رتبيؿ ممؾ الكرد سنة ثمانيف مف اليجرة، ككاف ليذا التمرد كقع كبير في أرجاء 
الدكلة األمكية التي ىدد عرشيا لمزكاؿ، ككاف أحد الحمكؿ السممية التي اقترحيا الخميفة 
عبدالممؾ إلسكات ىذا التمرد ىك استبعاد الحٌجاج عف إمارة العراؽ ليرضي العراقييف 

مكف عميو، كلكفَّ إصرار العراقييف بقيادة ابف األشعث عمى خمع الخميفة عبدالممؾ الذيف ينق
إلى مكاجيتيـ، كبدأ الفريقاف يستعداف  يفبف مركاف كأميره الحٌجاج بف يكسؼ دفع األمكي

في دير الجماجـ  -التي زادت عف ثمانيف مكقعة–لمقتاؿ، فاشتبكا في أشير كقائعيـ 
ى حمت اليزيمة بابف األشعث في الرابع مف جمادل اآلخرة كالتي استمرت مائة يكـ حت
 .(1)سنة ثبلث كثمانيف مف اليجرة

كيتجمى االنزياح المعمارم في خطبة الحٌجاج بعد كقعة دير الجماجـ، الذم يقكؿ 
 عى امً سى المى ، كى بى صى عى الٍ المحـ كالدـ كى  كـ، فخالطى نى "يا أىؿ العراؽ، إف الشيطاف قد استبطى فييا: 

، شى ماخ، ثـ ارتفع فعشَّ صٍ خاخ كاألى ، ثـ أفضى إلى المً (2)الشَّغىاؼ، كاألعضاء ككاألطراؼى 
دنا بعكنو، كقائً كـ خبلفنا، اتخذتمكه دليبلن تتَّ رى اقنا، كأشعى قى كـ نفاقنا كشً اشى حى خ، فى ثـ باض كفرَّ 

زكـ إسبلـ، أك يحجً عة، قٍ ظكـ كى رنا تستشيركنو؛ فكيؼ تنفعكـ تجربة، أك تعً امى ؤى مي يعكنو، كى طً تي 
در، كاستجمعتـ ـ المكر، كسعيتـ بالغى تي مٍ حيث ري  ىكاز؟أك ينفعكـ بياف؟ ألستـ أصحابي باألى 

اذنا، كى مكف لً مَّ في، كأنتـ تتسى رٍ بلفتو، كأنا أرميكـ بطى خً كى  ؿ دينوي ذي خٍ ر، كظننتـ أف ا يى فٍ لمكي 
                                                           

بلَّبي، الدكلة األمكية عكامؿ االزدىار كتداعيات االنييار )ج1)  (. 642-1/638( انظر: الصَّ
: ًغبلؼي القىٍمب. 2)  .(179\9)جلساف العرب)شغؼ(ابف منظكر، ( الشَّغىاؼي
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عكـ كتخاذلكـ، مكـ كتنازي شى بيا كاف فى اكية! اكية، كما يـك الزَّ اعنا؟ ثـ يكـ الزَّ رى كتنيزمكف سً 
إلى  بؿ الشكارد إلى أكطانيا، النكازعً يتـ كاإلً لَّ كـ عنكـ؛ إذ كى يّْ لً كص كى كي ة ا منكـ، كني اءى رى بى كى 

 (1)أعطانيا
متكـ صى قى كـ السبلح، كى نيو، حتى عضَّ الشيخ عمى بى  (2)ممكً ال يسأؿ المرء عف أخيو، كال يى 

 الجماجـ، كما يكـ دير الجماجـ! بيا كانت المعارؾ كالمبلحـ، بضربو ر يٍ الرماح، ثـ يكـ دى 
ـى يؿ اليى زً يي  بعد  اًت رى فى كى الٍ ميمو، يا أىؿ العراؽ، كى ؿ الخميؿ عف خى ىً ذٍ يي ، كى (3)يموقً ، عف مى ا
اترى تى رات بعد الخى دى غى الٍ رات، كى جى الفى 

 (5)متـمى تكـ إلى ثغكركـ غى ثٍ عى بى  ات بعد النزكات، إفٍ كى زى النَّ ، كى (4)
ف أى نٍ خي كى  ف خً مً تـ، كا  ة، ىؿ مى عٍ نة، كال تشكركف نً سى تـ نافقتـ، ال تذكركف حى فٍ نتـ أرجفتـ، كا 

عتمكه بً ، أك استنصركـ ظالـ، أك استعضدكـ خالع، إال تى استخفكـ ناكث، أك استغكاكـ غاكو 
أك زفر ب ناعب، عى ب شاغب، أك نى غً يتمكه؟ يا أىؿ العراؽ، ىؿ شى كآكيتمكه، كنصرتمكه كزكَّ 

 ركـ الكقائع؟".جي زٍ تى كـ المكاعظ، ألـ يى نٍ زافر إال كنتـ أتباعو كأنصاره؟ يا أىؿ العراؽ: ألـ تى 

ثـ التفت إلى أىؿ الشاـ كىـ حكؿ المنبر، فقاؿ: "يا أىؿ الشاـ؛ إنما أنا لكـ 
ـي  يا مف نُّ كً يي ر، كى ، كيباعد عنيا الحجى (7)ردى ي عنيا المى فً نٍ راخو، يى عف فً  (6)الرامح كالظًَّمي

داء، ة كالرّْ نَّ ئاب، يا أىؿ الشاـ؛ أنتـ الجي سيا مف الذّْ ، كيحري (8)بابحمييا مف الضّْ المطر، كيى 

  .(9)ة كالحذاء"دَّ عي كأنتـ الٍ 
يبلحظ في ىذه الخطبة غرابة البناء، كفقدانيا ألكؿ عناصر الخطبة، كىك المقدمة، 

النبي، عمى فالحٌجاج في خطبتو أسقط المقدمة كلـ يبدأ جميكره بالحمد كالثناء كالصبلة 
كبما ناسب خيانتيـ لو،  فقد اقتحـ أسماعيـ بما يكرىكف،تماشينا مع النسؽ اإلسبلمي، 

                                                           

طىًف ًلمنَّاسً 1)  .(286\13)جلساف العرب)عطف(ابف منظكر، . ( العىطىفي لئًلبؿ: كالكى
(2 . ـٍ مىٍيًي ـٍ يىمًكم ًإذا عطىؼ عى مىٍيًي  .(264\15)ج)لكل( لساف العربابف منظكر، ( لىكىل عى
 (. 578\11)قيؿ()ج لساف العربانظر: ابف منظكر، ف مكضعو. ( ضربة السيؼ التي تزيؿ الرأس ع3)
: الغىٍدر (4) ٍتري  .(229\4)ج)ختر( ،العربلساف ابف منظكر،  .الخى
 .(501\11)جلساف العرب )غمؿ(انظر: ابف منظكر،  العمؿ.الخيانة في القكؿ ك  (5)
(6 . ٍمعي أىٍظًممةه كظيٍممافه كًظٍممافه ، كىاٍلجى : الذكىري ًمفى النعاـً ـي . (379\12)جلساف العرب )ظمـ(ابف منظكر، ( الظًَّمي

ٍنًع   .(452\2)ج)رمح(ابف منظكر، لساف العرب كالرامح: كىاٍلعىرىبي تىٍجعىؿي الرٍُّمح ًكنىايىةن عىًف الدٍَّفًع كىاٍلمى
: ًقطىعي الطيًف الياًبسً 7)  .(162\5)جلساف العرب )مدر(ابف منظكر،  .( المىدىري
 ( جمع ضب.8)
 (.2/281،280،279( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج9)
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ـي " جفيف، كال يبلئمو الحمد كالثناء كالتسميـ، فأراد رٍ المي  عراؽألىؿ ال خكيؼو كت زجرو  المقاـ مقا
اج صدـ أسماعيـ بغير ما تكقعكه، فأتى بيذا االنزياح الصكتي/المعمارم الذم يتكئ الحجٌ 
 .(1)"غير معتاد ابتداء قكمّّ  كتركيع السامع، كىعمى 

جعمت خطبتو متفردة في منيجيا كتبلحؽ  كخٌص الحٌجاج نفسو بطريقة
مقاطع الخطبة متسارعة ال تكقؼ  يا تسابؽ الخيؿ في ركضيا، فإفَّ مكضكعاتيا، كأنٌ 

، كىذا يظير اب محكـ متماسؾا كيفرغ خطبتو في إىى اج يصب كبلمو صبن بينيا، فالحجٌ 
ذ يصؼ في خطبتو كالخبير في ماىية الخمؽ، إ الحضكر الذىني المتقد عنده، فبدا مدل

 تركيب الناس، كيسمي األشياء بما يناسبيا.

كبلمو في أكؿ مقطع مف مقاطع الخطبة بتنبيو العراقييف بػحرؼ فقد استيؿ الحٌجاج 
معكف بعد التنبيو، سميـ ما سيمستعمؿ لنداء القريب كالبعيد، ليعذم يالنداء )يا(، ال

فعاليـ المشينة إلى فصارحيـ بما جبمكا عميو مف أصؿ شيطاني متجذر فييـ، فأسند أ
 كالدـ المحـ فخالط استبطنكـ، قد الشيطاف إفَّ مف خمقتيـ ) جزءناه الشيطاف الذم عدٌ 

 ...(.كالعصب

ـٌ المقطع الثاني كفيو يذكرىـ الحٌجاج بالكقائع التي سبقت المعركة األخيرة يـك  ث
التي بدأت دير الجماجـ، كاقعة )األىكاز( ك)الزاكية(، كذكر سكءاتيـ في ىذه األياـ 

حيث رمتـ المكر،  ألستـ أصحابي باألىكاز؟بالخيانة كانتيت بإزالة الياـ عف أجسادىـ )
ثـ يكـ الزاكية، كما يكـ الزاكية! بيا كاف فشمكـ كتنازعكـ كتخاذلكـ، ....، كسعيتـ بالغدر

إلى كبراءة ا منكـ، كنككص كليكـ عنكـ؛ إذ كليتـ كاإلبؿ الشكارد إلى أكطانيا، النكازع 
ثـ يكـ دير الجماجـ، كما يكـ دير الجماجـ! بيا كانت المعارؾ كالمبلحـ، ....، أعطانيا

 (.بضرب يزيؿ الياـ، عف مقيمو، كيذىؿ الخميؿ عف خميمو

يعيب عمييـ أفعاالن دنيئة حيث يقابمكف اإلحساف بالطغياف،  ثمقطع ثالكيعكد في 
 الخترات، بعد كالغدرات الفجرات، بعد كالكفرات العراؽ، أىؿ ياكليثيـ كراء الفتف )

ف كخنتـ، غممتـ ثغكركـ إلى بعثتكـ إف النزكات، بعد كالنزكات ف أرجفتـ، أمنتـ كا   خفتـ كا 
( الكقائع؟ تزجركـ ألـ ،؟المكاعظ تنيكـ ألـنافقتـ...(، ثـ ينيي كبلمو معيـ باالستفياـ )

 كـ، كتعكدكا لرشدكـ؟.أال تكفي ىذه المكعظة، كىزيمتكـ بدير الجماجـ لتنتيكا عف غي

                                                           

 (.7)ص أبك ندل، طبقات النص (1)
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كختـ الخطبة بحديث مف القمب إلى القمب، إلى شيعتو كعصابتو، مف أىؿ الشاـ 
، كجعؿ الدكلة األمكيةدعائـ نافح معيـ ضد طغياف العراقييف، ليحكلكا دكف زعزعة  فالذي

 لكـ أنا ماإنَّ مف نفسو اليد الحانية عمييـ، كما يحنك ذكر النعاـ عمى فراخو كيحمييـ)
ـي  (، ككذلؾ ال ينسى فضميـ عمى الدكلة كعظيـ ثقتو بيـ إذ لجأ فراخو عف الرامح كالظًَّمي

 (.كالحذاء العدة كأنتـ كالرداء، الجنة أنتـ الشاـ؛ أىؿ ياإلييـ في الشدة )

أىمؿ الحٌجاج في الخطبة االستئناس بالشكاىد، التي يكردىا الخطيب عادة لتقكية 
عف  حتى كصؿ بو األمر االستغناءمف أقكالو  فبدا في خطبتو ككأنو كاثؽ تمامنا حجتو،

ناجـ عف خبرتو  عف ىذه األمكر الميمة في خطبو يات القرآنية كاآلثار، كاستغناؤهاآل
تحكؿ  نتائجالعممية بأىؿ العراؽ، فتذكيره بخيانتيـ القريبة أغناه عف اإلثبات، كىذا مف 

 شكؿ مف أشكاؿ التقريع كالتعنيؼ. الخطابة مف المكعظة إلى

ر يرجع إلى غاية صى القً  مقارنة بخطب األمراء في عصره، كلعؿٌ  كالخطبة قصيرة
، مقاطعيا يا بعضى سي طكلي نٍ الحجاج في قصده إلى أف تحفظ معاني الخطبة كأف ال يي 

مالت إلى اإليجاز كالتكسط أكثر مف ميميا اإلطناب كاإلسياب، يقكؿ  العرب خطبك 
ار ،"..اعمـ أٌف جميع خطب العرب ..منيا الطّْكاؿالجاحظ:  .. ككجدنا عدد ،كالًقصى

ار أكثر، كركاةي العمـً إلى حفظيا أسرع"  .(1)الًقصى

ال ، مثؿ: االعتماد عمى الركاية ف كثرة القصاربيا الباحثك يعمؿ كىناؾ أسباب 
الكتابة في نقؿ المركيات، كىذا يجعؿ جزء أك أجزاء مف الخطبة تتبعثر في األسماع فبل 
ينقؿ إال جزء قصير منيا، أك ألفَّ ىذا المكجز القصير ىك الذم استطاع الراكم حفظو، 

، كماؿ البعض إلى القصر المفرط بقصد التفنف، لسيكلة حفظو كجكدتو أكثر مف سكاه
ثبات  .(2)القدر عمى االيجاز الذم يعد األكثركف الببلغة فيو كبياف البراعة كا 

كاتبع الحٌجاج سنف األمكييف في خطبيـ كىك أحد أىـ أمراء بني أمية، كعٌمر 
خطبو عمى طرازىـ، مقتفينا أثرىـ في البناء، فمذلؾ نرل أفَّ البناء العضكم لخطب الحٌجاج 

ا معمارينا في عصره، كلكفَّ الخطبة  األمكية كال سيما السياسية مٌثمت لـ يمثؿ انزياحن
ا.  انزياحن

                                                           

 (.216)ص ( الجاحظ، البياف كالتبييف1)
 (.249ك 220)ص تاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب-الخطابة: أصكليا، أنظر: أبك زىرة( 2)



73 
 

ا عف المعمار اإلسبلمي،  كمف خطب الحٌجاج بف يكسؼ التي شكؿ بناؤىا انزياحن
َـّ بو، فمٌما بمغو الخبر تحامىؿ  خطبتو كقد أرجؼ أىؿ العراؽ بمكتو، عمى إثر مرض أل

 حتى صعد المنبر فقاؿ:

 مات: فقالكا بينيـ الشيطاف (1)نزغ ؽ،كالنفا الشقاؽ أىؿ العراؽ، أىؿ مف طائفة "إفَّ 
 يسرني ما كا المكت؟ بعد إال الخيرى  الحجاج يرجك كىؿ فمىٍو؟ الحجاج كمات الحجاج،

، أالَّ   ؛عميو خمًقوً  ألىكف إال بالتخميد رىًضيى  ا رأيت كما فييا، كما الدنيا لي كأفَّ  أمكتى
َك ِمَن ادُـَْظِريَن)58]َأْكظِْرِِّن إََِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن) :قاؿ إبميس،  ،{}األعراف( [. 59( َقاَل إِكَّ

]َربي اْغِػْر ِِل َوَهْب ِِل ُمْؾًؽا ََل َيـَْبِغي أِلََحٍد ِمْن  :فقاؿ ،(2)الصالحي  العبدي  اى  دعا كلقد

 ذلؾ ككمكـ الرجؿ؟ أييا يككف أف عسى فما البقاء، إال ذلؾ فأعطاه  {53}ص:َبْعِدي[ 
 ثبلثة إلى أكفانو ثياب في كنقؿ يابسنا، رطب كبكؿ ميتنا، منكـ حي   بكؿ كا كأني الرجؿ،
، أذرع ا ذراعو  في طكالن  الحبيبي  كانصرؼى  صديدىه، كمصَّتٍ  لحمىو، األرض كأكمت ،(3)عرضن
 .(4)"أقكؿ ما يعممكف يعقمكف الذيف إفَّ  مالو، مف الخبيثى  يقسّْـ كلده مف

ا، كىذا أسمكبو في كثير  بداية أسقط الحٌجاج المقدمة، كدخؿ في شأف خطبتو كفاحن
مف  مف خطبو؛ كشأف خطبتو سياسي، كمتصؿ بالخبلؼ القائـ بيف بني أمية كمناكئييـ

العراقييف، كلكف ىذه المرة استبشر العراقيكف بمرض الحٌجاج عمى أنَّو قد ييمؾ بمرضو؛ 
َـّ ليؤكد أفَّ  فما كاف منو إال أف يرقى المنبر ليككف كقكفو بيف أيدييـ دليؿ الصحة، ث
المستبشريف بمرضو ىـ طائفة كليس الكؿ، كجعؿ الخبلؼ السياسي سبب كرىيـ لو بقكلو 

 النفاؽ"، كبيذا يككف قد طمس بيشراىـ."أىؿ الشقاؽ ك 

يرد بيا الخطيب عمى شائعة مكتو بالرضا عف ذلؾ  كتبدك ىذه الخطبة كالسياسية
يتحكؿ الحٌجاج  كعدـ الكجؿ، كالتقميؿ مف شأف الدنيا كزىده فييا، كلكف ما تمبث أفٍ 

النتقاؿ حي، ككيفية ا بمجراىا بمطافة فائقة إلى خطبة كعظية تذكر بحتمية المكت لكؿٌ 
البئيس إلى قبر ضيؽ؛ كبيذا االنتقاؿ المطيؼ إلى المكعظة تتجمى فطنة الحٌجاج بعدـ 
إظيار انزعاجو مف ترديد شائعة مكتو، كأنَّو ال يأبو بيـ كبدعكاىـ، بؿ عمى عكس ذلؾ 

                                                           

 .(454\8)جلساف العرب )نزغ(ابف منظكر،  .( أىفسد كأىغرل1)
 .-يو السبلـعم–العبد الصالح ىك نبي ا سميماف  (2)
ا"، كىذه أبعاد القبر.3) ، في ذراعو عرضن  ( "ثبلثة أذرع طكالن
 (.2/287،286( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج4)
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ده ا في أظير المكت ككأنَّو الخبلص مف شركرىـ، كجعميـ في خانة إبميس الذم خمٌ 
 عمى ا.األرض ليكانيـ 

عميو –سميماف شبو نفسو بنبي ا  كصنؼى الحٌجاج نفسو مع الصالحيف بأفٍ 
 إفَّ ":لو الخمكد في الدنيا؛ كأخيران يختـ الخطبة بػ الذم اصطفاه ا إليو كلـ يرضى  -السبلـ
" كىي غير الخاتمة التي عرفتيا الخطبة العربية التي تنتيي أقكؿ ما يعممكف يعقمكف الذيف
ا خاتمة تحمؿ تقريعان لمف استبشركا بمرض بإيجا ز مكضكع الخطبة ثـ الدعاء، كأيضن

الحٌجاج، بأف لك كانكا أصحاب عقكؿ كيعممكف ما يقكلكف لما تكممكا بيذه الطريقة عف 
مكت الحٌجاج؛ كبيذا سمبيـ الفرحة كانتصر لنفسو، ككاف متميبلن غير متعجؿ، يبطئ في 

 ات بيّْف الصكت.الكبلـ ثابت الجناف كاضح العبار 
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 الفصل الثالث: األسموبية التركيبية والداللية
 األسموبية المعجمية )المفردات(: المبحث األول

ثقيؼ التي تؤخذ عنيـ المغة،  كقبيمتو نشأ في بيئة عربية فصيحة،كلد الحٌجاج ك 
ا ببلغينا، يىفضيؿ عف المغة العادية التي كظيفتيا  دكتع لغتو مف المغة األدبية بتبنييا منيجن

 .كالمعجـ الداؿبالفصاحة كالبناء،  مجرد اإلفياـ
كىذه المغة ال غنى لمحٌجاج عنيا في خطبو، ألفَّ المخاطبيف عرب أقحاح، كال 

كقد شيد لو بمغة سكقية،  يكاجييـ أميرىـ المغة العادية، فميس مف الحكمة أفٍ  ييـتنش
 عبد بف عمر بف عتبة عف سميماف بف صالح ذكربرجاحة العقؿ؛ فقاؿ الجاحظ: " قاتالثّْ 

 كاف ما إال ،بعض مف بعضيا اقريبن  إال الناس عقكؿ رأيت ما :قاؿ الحارث بف الرحمف
ياس يكسؼ بف اجالحجٌ  عقؿ مف  عقكؿ عمى ترجح كانت عقكليما فَّ فإ ،معاكية بف كا 

ككمت أ؛ كثمة اعتبار آخر الستخداـ المغة البميغة تتعمؽ بطبيعة الميمة التي (1)"الناس
فكانت لمحٌجاج، كىي كسر شككة المتمرديف في العراؽ، كتكجيييـ لقتاؿ أعداء الدكلة، 

كقد أدرؾ األمراء  فصاحة الخطيب مف أخص خصائص األمير المقتدر في عصرىـ،
قيمة الكممة كأثرىا في السطكة كاالستحكاذ عمى العامة، "فكانت كراء السيكؼ الخطب 

، تنشكىـ كما تنشكىـ السيكؼ، كتصمح في مكضع ينبك بو (2)القكية كالعبارات الشديدة"
 السيؼ.

كتأتي دراسة معجـ الحٌجاج بف يكسؼ في خطبو ألفَّ "المعجـ ىك لحمة أم نص 
داتو، كيمثؿ المخزكف المغكم الكامف في حافظة المبدع، الذم يستغمو في إخراج أدبي كس
، كبالتالي فإفَّ ىذا المخزكف المغكم يشكؿ المبلمح األكلى لخصائص األسمكب (3)عممو"

لديو؛ فخطبو أخذت أشكاالن مف التأثر كالتأثير، تأثرت ببيئية لغكية ذات مستكل عاؿ، 
 ،أثر انعكست آثاره عمى األقكاـ التي خطب فييا الحٌجاجكىي مصدر الحٌجاج، كىذا الت

 نجازاتو السياسية بالكممة عمى حساب السيؼ.إليحقؽ 

لسياقي المعنى اقد يككف تـٌ تصنيؼ ألفاظ خطب الحٌجاج إلى حقكؿ داللية، ك 
تصنيؼ، كتكزعت ألفاظ الخطبة عمى اثني عشر حقبلن؛ منيا: لمفظة ىك الذم يحدد آلية ال

                                                           

 (.9/157ج) -دار أبي حياف-ابف كثير، البداية كالنياية  (1)
 (.238)صتاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب -( أبك زىرة، الخطابة أصكليا2)
 (.61( أبك حميدة، الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش دراسة أسمكبية )ص3)
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الدينية، التمرد كالمعصية، ألفاظ التيديد كالكعيد كالتقريع، كألفاظ أعضاء اإلنساف، األلفاظ 
كاأللفاظ الدالة عمى أفعاؿ اإلنساف، ألفاظ مف عالـ النبات، كأخرل مف عالـ الحيكاف، 
كألفاظ الزماف كأخرل أللفاظ المكاف، كالمكت كالحساب، كالقتاؿ، كالرخاء؛ كىذه أىـ 

يا خطب الحٌجاج؛ ككانت أكثر األلفاظ تنتمي إلى حقؿ األلفاظ ذات الدالالت التي حممت
َـّ ما حممت معاني التمرد كالمعصية، سكاء الخركج عمى حدكد الشريعة  الداللة الدينية، ث
اإلسبلمية، أك الخركج عمى طاعة األمير، كثالث ىذه الحقكؿ ألفاظ التيديد كالكعيد 

 كالتقريع.

 حقل األلفاظ الدينية -5
-بيده-خمقو-(2حرمة)-(3آدـ)-حـر-(3)طاعة-الخبلفة-األمة-أحبار-(2الزبير)ابف )

-سنف-سننتـ-(2المؤمنيف)-(2أمير)-(2كا)-الكعبة-أكـر-أباحو-مبلئكتو-أسجد
-دينو-بياف-إسبلـ-المسجد-كالتكـ-لمسمطاف-تكبيرا-األخبلؽ-أقسـ-الحؽ-كفرت
-لعبدا-مثكبة-أفمحت-يفمح-المكاعظ-نعمة-التشكركف-حسنة-كلٌيكـ-براءة-خبلفتو

-اليتكبكف-فميتو-(2أمرنا)-(2كفانا)-ا-القرآف-حبلال-(2كا)-حبيب ا-خميفة ا
-أساءكا-كاعممكا-حذر-فاعممكا-قادر-ممؾ-يحكـ-الفاجر-البر-الصبلة-القرآف-أمرتـ

-المؤمنيف-أمير-(2كا)-استغفر-(2شرا)-(2خيرا)-(2مثقاؿ)-الشر-الخير-بماعممكا
-الخمفاء-رسكؿ-(2سمـ)-(2صمى)-نبيكـ-تعالى-تبارؾ-العكف-سفح-أسأؿ

-الكالة-الحؽ-(2المركءة)-القرآف-الفقو-كليكـ-(2الميديكف)-الميتدكف-(2الراشدكف)
-دعا-يبعثكف-ثمكد-عاد-إبميس-خمقو-التخميد-رضي-كليتكـ-أطيعكه-فاسمعكا-خبلفتو
-عممو-زٌكر-راقب-اسبح-عمياننا-صمنا-بآيات-ذكّْركا-البقاء-فأعطاه-الصالح-العبد
-لمبقاء-كٌفو-معصية-قاده-تبعو-حؽ-قاده-قمبو-زاجرا-ىكاه-آمرا-ىمو-يراه-يقرؤه-فكر
-محاـر-الصبر-معصية-عطفيا-فقادىا-لنفسو-رحـ-األنفس-اقدعكا-يخركا-نفؿ-دار
-تكمني ال-فاتبعو-ىدل-اليدل-أرني-فأجتنبو-غيا-الغيَّ -أرني-الميـ-الصبر-أيسر
-أسفو-حزنو-يفكر-ذنبو-يستغفر-يذكر-أحب ما-كا-بعيدا-ضبلال-فأضؿ-نفسي
-فقركـ-غناكـ-خذكا-ساع-مضيع-دائب-يذىؿ-يمكم-يسأؿ-اقيركا-البقاء-الفناء-كتب
 نة(.مئك 



78 
 

شغمت األلفاظ ذات الداللة الدينية أكبر حيز في المعجـ الخاص بخطب الحٌجاج، 
فييا لطاعة الخميفة األمكم، كيحذر  فَّ معظـ خطبو كانت سياسية، يدعكعمى الرغـ مف أ

مف نزع بيعتو؛ كىذه النتيجة ليست غريبة، بؿ مف الطبيعي جدنا أف يككف المعنى الديني 
ه اإلمارة كبعدىا؛ سكاء دالذم شغمو القرآف الكريـ قبؿ تقمٌ  ،مف خصائص معجـ الحٌجاج

كحفظو مف  و لصبياف الطائؼ، أك مكجينا أىؿ االختصاص لخط القرآف في مصحؼتعميم
ظيفو و عايش كبار الصحابة كالتابعيف في الحجاز كالعراؽ؛ كيأتي تك الضياع، كما أنَّ 

  لممعاني الدينية مف اتجاىيف

مف تربيتو كنشأتو، كحبو لئلسبلـ؛ كاالتجاه الثاني: طبيعة  أصيبلن  ااألكؿ: ككنو جزءن 
الخطابة القائمة عمى اإلقناع كالتأثير، فكاف الديف مكردنا أساسينا في جمب األدلة، كتقكية 

الديف اإلسبلمي ذا مكانة في  د؛ كما يعبو رأيو الذم يعرضو عمى رعيتو، كمكاجيتيـ
الخطبة بالطابع الديني يضرب الكتر اإليماني نفكس رعية الحٌجاج الذيف خاطبيـ، فكسكة 

لدل المتمقيف المتردديف، أك يحرج أكلئؾ الذيف في نفكسيـ نفكر مف السياسة األمكية، فمف 
ميزات ىذه األلفاظ أنَّيا "مناسبة مثيرة لخياؿ الجماعة، مكقظة لذكريات حية في نفكسيـ، 

أثارت خياالت تيز النفس بالسركر  فإفَّ كؿ جماعة عندىا طائفة مف األلفاظ، إذا ذكرت،
 .(1)كاالطمئناف، أك بالسخط كالغضب"

 حقل التمرد والمعصية -6
الحٌجاج صكرنا لمتمرد، منيا: خمع البيعة، كالطمكح بالخبلفة،  دى كفي ىذا الحقؿ عدَّ 

 عٌبرت عف ىذه الصكر كطاعة الشيطاف، كمكاالة األعداء، كمناجاة الفتف، كالمفردات التي
  معاني التمرد ىي:دخمت تحت ك 

-يغمز-يقعقع-متطاكلة-طامحة-بخطيئتو-عصاه-لمعصاة-استكف-خمع-نازع-)رغب
-تقكؿ-قيؿ-قاال-الغي-الضبلؿ-اضطجعتـ-الفتف-عداكتكـ-تضركني-أبغضتمكني-كتغماز
-ثقمو-ذنبو-كضعو-ثقؿ-داؤه-دكاؤه-أعياه-طيفا-الشيطاف-تقرعال -الشيطاف-يراد-اليراد-تخمؼ
-أفضى-خالط-استبطنكـ-الشيطاف-عصاني-ساء-استرخى-ترنيؽ-أفسدكـ-بادرة-سبقتو-سقمت
-تستشيركنو-مؤامرا-تطيعكنو-قائدا-تتبعكنو-دليبل-اتخذتمكه-خبلفنا-أشعركـ-شقاقنا-نفاقنا-حشاكـ
-الخترات-الغدرات-الفجرات-الكفرات-لمكفر-زعمتـ -استجمعتـ-بالغدر-سعيتـ-المكر-رمتـ

-استنصركـ-غاكو -استغكاكـ-ناكث-استخفكـ-نافقتـ-أرجفتـ-خنتـ-غممتـ-خفتـ-أمنتـ-النزكات
                                                           

 (.103تاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب )-( أبك زىرة، الخطابة أصكليا1)
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-الفتنة-أنصاره-أتباعو-شغب-زكيتمكه-نصرتمكه-آكيتمكه-تبعتمكه-خالع-استعضدكـ-ظالـ
-اليأتكف-ىجرا-رءكفاليق-شراركـ-أعصى-اليتعممكف-جيالكـ-تقاتمكف-بالشككل-تنتج-بالنجكل

األكاسرة(.-التبابعة-الخبيث—أنظرني-الشيطاف-نزغ-الزيغ-كارىيف-لدائكـ-دبرا

كتأتي مفردات ىذا الحقؿ في الكثرة بعد حقؿ المفردات الدينية؛ ككثرة دكراف ىذه 
لٌي عمى العراؽ، فسياستو  ،المعاني في الخطب يؤكد عمى جدية ميمة الحٌجاج حيف كي

ايتطمب عبلجن ك كجكد خطر ييدد الدكلة بناء عمى  مرسكمة ؛ فمفردات ىذا الحقؿ ا حازمن
بيف حقؿ  عمييا؛ كيبدك أفَّ التمايز كاضحجاءت في سياؽ التحذير منيا، كتكبيخ فا

 تكجو بالكالء لبني أمية، كالثانيالمفردات الدينية، كحقؿ التمرد كالمعصية، فداللة األكؿ ت
اظ الدينية عمى حقؿ التمرد؛ فإذا كاف الكالء لمخميفة متمرد عميو، كيظير تأثير حقؿ األلفل

تي الكالء يكاجب شرعي؛ فإفَّ مفردات حقؿ التمرد تدخؿ في إطار المحرمات؛ كتأثير قض
ف المفردات حكؿ ىاتيف فتطفك عمى لسانو الكثير م ،كالبراء لمخميفة يثيراف حماسة الحٌجاج

 حيزنا في معجمو المغكم. فيشغبلالقضيتيف؛ ك 

 التيديد والوعيد، والتقريع حقل -7
 مثؿ:ال تحمؿ أقؿ مف المكت، كينتمي ليذا الحقؿ مفردات 

-أللحكنكـ-مكسرا-أصمبيا-أمٌرىا-لصاحبيا-ألرل-بمثمو-أجزيو-أحذكه-بحممو-الشر-حمؿألى )
-اإلماء-عبيد-المكيعة-مساكئ-النفاؽ-الشقاؽ-ضرب-ألضربنكـ-عصب-ألعصبنكـ-ألقرعٌنكـ
-النكازع-الشكارد-كٌليتـ-نككص-تخاذلكـ-تنازعكـ-فشمكـ-تنيزمكف-لكاذنا-تتسممكف-أرميكـ
-أخمؽ ال-أمضيت-أىـ ال-كفيت-أعد ال-الخكؼ-الجكع-أذاقيا-أىكف-أٍكرىهي -قصمتكـ-عٌضكـ
-أعجمو-عمتياج-ىدمت-أنيبت-سفكت-ال أجد-أكجيكـ-شغبل-ألدعفٌ -لتستقيمفٌ -فريت

-أعذر ال-احذر-أنظر ال-أنذر-بسفؾ-سبؽ-اليمكة-صمبو-رفعو-عقكبتو-قصرت-كضعت
مىد-العـز-الحـز-أعفك ال-أتكعد -تنيكـ-صٌحت-ضربت-يخرج-آمر ال-أبدالني-سمبني-الجى
-فتشت-قتمناه-اليحيؽ-غما-بدائو-مات-إٌياكـ-لضربت-الداثر-ألجعمنيـ-عذيرم-تزجركـ
-تنفيذ-أريد-تضيعكف-تحرصكف-أرل-مرت-أعمـ-ريحالمست-المستكحش-سمعت-جريت
 (.المتكبركف-الجبابرة-رأيت-أعرؼٌ -أقكل-عممت-الصبر-مقاساتكـ-حممت

كال يكاد يخمك ىذا الحقؿ مف معاني القتؿ كاإلرىاب، فالدـ يقطر منو، كشرارات 
 أعنؼ مف لساف: "صاغيا خطبو في اجالحجٌ  مغةف ،الغضب تتطاير مف ىذه المغة العنيفة
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 أعنؼ عف المعبرة لمفظة اختيارنا كأبرعيا لمعبارة، تركيبنا كأكجزىا إغرابنا كأشدىا بياننا األلسنة
، كجاءت مفردات ىذا الحقؿ (1)"األداء يككف ما كأعنؼ التعبير، يككف ما ،أتـٌ  معنى

ؼ سطكتيا ليحث الرعية عمى السمع كالطاعة، منسجمة مع الحقكؿ السابقة؛ فالحٌجاج كظٌ 
كاالستقامة عمى أمر الديف، كقسكتيا محذرنا المتمرديف كالعصاة؛ فيذه المغة تركيض 

المغة كالخطاب صكرة مف صكر السيطرة عمى النفكس كالعقكؿ أك  فَّ إ"لممتمرديف، حيث 
 .(2)"نصو ككبلموكذكاؤه تتبدل في اج كفطنة الحجٌ  ،ارفكأطر ك اتغيير ما بيا مف خك 

 حقل الموت والحساب -8
بعض الخطب التي ا الحقؿ في الخطب الكعظية خاصة، ك تجمت مفردات ىذ

دحض بيا الحٌجاج مزاعـ خصكمو مف العراقييف؛ كالخطبة التي كانت ردنا عمى إشاعة 
، كمعاني ىذا الحقؿ ال تخرج عف اإلطار الديني، كيأتي كضعيا في حقؿ تيبشر بمكتو
الحٌجاج خٌص بعض خطبو بمكاضيع تتعمؽ بالمكت فقط؛ كينبئ ىذا الحقؿ خاص، ألف 

عف فزع الحٌجاج مف يكـ الحساب، كخكفو مف عذاب ا، كألفَّ ىذا األمر يشغؿ بالو؛ فقد 
 كقؼ بالناس كاعظنا، يحثيـ عمى االستعداد لما بعد المكت، كألفاظ ىذا الحقؿ في خطبو:

-الشييد-نعى-النار-الجنة-بالحسنى-اأحسنك -ليجزم-مبلقكه-عذاب-)اآلخرة
-األمكات-الجنة-النار-يابسا-رطبا-ميتا-أمكت-مات-المكت-لمفناء-أكفانو-يبعثكف

-ربو-يحبركف-ركضة-ينعمكف-الجنة-تتكقد-تزفر-جينـ-منصكب-الصراط-المحاسب
 .(األجؿ-معاده-ميزانو-صحيفتو

إلى ىمكـ المبدع  كالمعجـ المغكم لممبدع، كأكثر المفردات دكراننا فيو، ترشدنا
كتطمعاتو، فما يجيش بو صدره يفضحو لسانو؛ كحقؿ األلفاظ الدينية، كحقؿ التمرد، كحقؿ 
التيديد كالكعيد كالتقريع، كانت أكثر الحقكؿ تداكالن في لغة الحٌجاج، "فالحقؿ الذم تتردد 

خرل، مفرداتو بكثرة، ال بد أٍف يككف لمكضكعو أىمية متميزة، في مقابؿ المكضكعات األ
كالعكس صحيح، كىذا االستنتاج يستمد شرعيتو مف أفَّ اىتماـ الشاعر بمكضكع ما، ال بد 
أٍف يدفعو لمدكراف حكؿ مجمكعة معينة مف األلفاظ، تخدمو في التعبير عف ذلؾ 

                                                           

 (.366( الفاخكرم، الجامع في تاريخ األدب العربي )ص1)
 (.14)ص أبك ندل، طبقات النص( 2)
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كٌظؼ المغة بكٌؿ معانييا  -كشأف خطباء عصره-؛ فالحٌجاج خطيب سياسي (1)المكضكع"
 لخدمة أىدافو السياسية.

كخطب الحٌجاج الكعظية التي خصصيا لمحديث عف االستعداد لممكت كالحساب، 
كطرؽ تركيض النفس كتزكيتيا خمت مف المفردات الدالة عمى القتاؿ كأدكاتو، بؿ دخمت 

 مفرداتيا ضمف حقكؿ المفردات الدينية.

 قد كتتسع لغة الحٌجاج لتشمؿ مفردات مف عكالـ اإلنساف كالحيكاف كالنبات؛ ككاف
ب، كتتكزع ىذه المفردات عمى قناع كالترىيسـ بيا صكره المساعدة في اإلتطرؽ ليا لير 

 :مثؿ حقكؿ

 حقل أعضاء اإلنسان -9
-يدم-دمو-بدنو-فمو-رأسو-دمو-جسده-يديو-جانبي-رؤكسنا-أعناقنا-)أبصارنا 
-المخاخ-الشّْغاؼ-األعضاء-األطراؼ-المسامع-العصب-الدـ-المحـ-عنقو-عنقي

-أيديكـ-أعناقكـ-لحمو-العقؿ-عنقو-دماؤىـ-بالقمب-مقيمو-الياـ-طرفي-األصماخ
 أيدييـ(.

مفردات تدؿ عمى أعضاء  ظير الحٌجاج في خطبو عالـ تشريح، إذ شمؿ معجمو
جسـ اإلنساف، كاستخدـ ىذه المفردات في الترغيب كالترىيب، مستثمرنا المعاني التي تتعمؽ 
بيذه األعضاء ككظائفيا، كانقسمت ىذه األعضاء إلى قسميف: أعضاء تتعمؽ بالتفكير 

المخاخ...(، كقسـ آخر مف -الشغاؼ-المسامع-العصب-الفـ-كالمشاعر مثؿ: )البصر
رأسو...(، -دمو-جسده-جانبي-اء يؤدم اإلنساف بيا كظائؼ الحركة مثؿ: )أعناؽاألعض

كاستخدـ ىذه المفردات ليعبر عف انحيازه ألىؿ الشاـ أك ليياجـ خصكـ الدكلة األمكية، 
ىبناؤكـ آنىسي بالقمب مف الكلد"،  فقد تكدد ألىؿ الشاـ كجعميـ أنسه لقمبو كذلؾ في قكلو: "كألى

القمب محؿ المشاعر، كما أنَّو أكثر مف استثمار ىذه األعضاء ليمارس ألنَّو يعمـ أفَّ 
الترىيب كالتخكيؼ عمى المخالفيف كالعصاة كما في قكلو ميددنا خصكمو إذا فكركا أٍف 

يفتحكا أفكاىيـ بالشكاية أك الكشاية: "كمىٍف سبقتو باًدرىةي فًمو، سبؽ بدنىو بسىٍفًؾ دمو"
(2) ،

 احبو، كىكذا يحمميـ المسؤكلية عف أنفسيـ.ليككف الفـ سبب سفؾ دـ ص

                                                           

 (.63عند محمكد دركيش دراسة أسمكبية )ص( أبك حميدة، الخطاب الشعرم 1)
 (.2/278( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج2)
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كحسف تكظيؼ ىذه المفردات ساعد الحٌجاج عمى تشكيؿ أسمكب مميز في التعبير 
 عف مراده.

 عالم النباتحقل  -:

 .(تحصد-الفقع-السَّممة-العصا-لحك-التيف-قطافيا-أينعت)

 عالم الحيوانحقل  -;

-نعب-أعطانيا-كاإلبؿ-فرخ-باض-عشش-ارتفع-لببو-اإلبؿ-غرائب-مراقد-فررت)
-جممو-بخطاـ-بعناف-البازؿ-بالفرس-البيطار-تمقح-الذئاب-فراخو-الظميـ-زفر

 .(بخطاميا-زماما-خطاما

 كيدؿ غايتو يبمغ أف عمى الحجاج حرص يظير السابقة لمعكالـ المفظي الحشد كىذا"
، كما كتظير خبرة الحٌجاج (1)"الفصيح العربي كىك المغة عمى كاقتداره معجمو سعة عمى

بالبيئة العربية: الحضرية كالبدكية، كمعرفتو بالمكجكدات التي يشاىدىا العرب في يكميـ، 
كقد استفاد مف ىذه الخبرة في إسقاط ما ليذه العكالـ مف خصائص كصفات، إٌما عمى 

كـ السياسييف لمدكلة األمكية، كؿه حسب أك عمى الخص -الدكلة األمكية كأىؿ الشاـ–فريقو 
 ما يحب أٍف يصفو إيجابنا أك سمبنا.

 حقل ألفاظ القتال ->
، كبيذا تككف يذكر أدكاتو أفٍ بالقتؿ، فبل بد  أرىب الحٌجاج الناس كتكعدىـإذا 

العبلقة بيف الحقكؿ المعجمية تكاممية، فبل يكتمؿ معنى بمعجـ دكف آخر؛ كتشكؿ ىذا 
 الحقؿ مف:

-قائمو-سيفي-سكطي-سيفا-العصا-عدككـ-محاربة-عكدا-عيدانيا-عجـ-كنانتو-نثر)
-الكقائع-ثغكركـ-الرماح-يزيؿ-بضرب-المبلحـ-المعارؾ-السبلح-كقعة-نجاده-ذبابو
-قتؿ-بالسيؼ-الحذاء-دةالعي -الرداء-نةالجي -يحرسيا-يحمييا-يكنيا-يباعد-ينفي-الرامح

 .(البعكث-المغازم

                                                           

 (.15)ص ( أبك ندل، طبقات النص1)
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محٌجاج تغادر ىذا الحقؿ الداؿ عمى ألفاظ العسكرية ل عقميةلالداللة عمى اال تكاد  
كأنكاعيا، حتى مسميات أجزاء السيؼ كىي:  ، كىذا الحقؿ يحتكم عمى أدكات القتاؿالقتاؿ

-المعارؾ-، كأسماء المكاجيات مع العدك مثؿ: )كقعة(نجاده-ذبابو-قائمو-سيفي)
 .البعكث(-المغازم-الكقائع-ثغكركـ-المبلحـ

التنكيع في مفردات ىذا الحقؿ يقكم النص، ككنو ال يقتصر عمى لفظ أك كىذا  
دىاشو بالجديد، ما، كىذا مف شأنو إمتاع السامع كا  لفظيف يداكـ الخطيب عمى تكرارى

رىابو بيذا الكـ مف المعارؼ العسكرية.  كا 

كنشأة الحٌجاج كىمتو السياسية، كغاية خطبو لكنت أسمكبو بمكف خاص مف 
  يزه عف غيره مف الخطباء.المفردات، تم
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 أسموبية التراكيب: نيالمبحث الثا
 األمر والنيي(. -االستفيام   -)النداء 

 أواًل: النداء
دم" ناً عميو بحرؼ ناب مناب "أي  بً خاطى المي  المتكمـ إقباؿى  طمبي يعرفو الببلغيكف "

 .(1)"المنقكؿ مف الخبر إلى اإلنشاء

أسقط المقدمات، كقد تكرر أسمكب  بالنداء، بعد أفٍ صدَّر الحٌجاج الكثير مف خطبو 
أسمكب  النداء في بعض الخطب أكثر مف مرتيف، حتى ليظف المطمع عمى خطبو أفَّ 

النداء الزمة في كبلـ الحٌجاج، ففي اثنتي عشرة خطبة مف أصؿ تسع عشرة، كرر 
كحدىا عمى تو بعد مكقعة دير الجماجـ احتكت الحٌجاج النداء تسع عشرة مرة، كخطب

خمسة نداءات، مما يؤكد أفَّ تكرار النداء لدل الحجاج بدا ظاىرة أسمكبية تتصؿ بمراد 
 الحجاج كأغراضو في خطبو كطريقتو في الكبلـ.

ينادييـ منسكبيف إلى المكاف، مثؿ: )يا أىؿ  كالدارج في نداء الحٌجاج لرعيتو أفٍ 
إلى قيـ إيمانية أك سمككية، مثؿ: )أييا  العراؽ، يا أىؿ الككفة، يا أىؿ الشاـ(؛ كلـ ينسبيـ

المؤمنكف، يا أىؿ اإلسبلـ...(، ككذلؾ لـ ينسبيـ لقيمة اجتماعية، مثؿ: )أييا اإلخكة 
: "يا -مثبلن -المسممكف(؛ كغدا نسبتيـ إلى القيـ المكانية أسمكبنا مضطردنا في ندائو، بقكلو 

نداءن محايدنا، أك نداءن لو غاية في نفس يككف  ا أفٍ أىؿ العراؽ"؛ كالنداء بالنسبة لممكاف إمٌ 
 العراقييف أنَّيـ أىؿ النقائص.بالمنادم؛ فالحٌجاج الحجازم درايتو 

ه يقع بيف الزجر كالتكبيخ، مثؿ كجدناكحيف تتبعنا لمكبلـ الذم يتمك النداء مباشرة  
قكلو: "يا أىؿ الككفة أما كا إني ألحمؿ الشر بحممو..."، ك قكلو: "يا أىؿ العراؽ كمعدف 

 الشقاؽ كالنفاؽ، كمساكئ األخبلؽ..."؛ كىكذا بقية النداءات: 

)يا أىؿ العراؽ كمعدف الشقاؽ كالنفاؽ، كمساكئ األخبلؽ، كبني المكيعة/ أيُّيا 
ف أعياه داؤيه، فعندم دكاؤيه.../ يا أىؿ العراؽ، إفَّ الشيطاف قد استبطىنىكـ.../ يا الناس: م

أىؿ العراؽ،  كالكفرات بعد الفجرات.../ يا أىؿ العراؽ ىؿ شىًغبى شاغب.../ يا أىؿ 

                                                           

 (.82)ص الياشمي، جكاىر الببلغة( 1)
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دكل الككفة، إفَّ الفتنة تيٍمقىح بالنٍَّجكىل، كتيٍنتىج بالشككل.../ يا أىؿ العراؽ: إنّْي لـ أجد دكاءن أ
 .(1) لدائكـ..../ يا أىؿ العراؽ، يا أىؿ الشقاؽ كالنفاؽ...(

المنبئ عف انحطاط  ،كسفالة المكاف ،ا مف التقريعالنداء بالمكاف يحمؿ شيئن ك 
كمساكئ  ،كالنفاؽ ،ينعتيـ بأىؿ الشقاؽ لذلؾ لـ يباؿ الحٌجاج أفٍ  ؛كتدىكر قيمو ،اإلنساف
يـ لف ينفككا عف كأنَّ  ،بينيـ كبيف ىذا المكافا ا كربطن فالنداء يحمؿ تنبيين  ؛األخبلؽ
 ما ارتبطكا بيذا المكاف. ،كسمككيـ المعكج ،أخبلقيـ

الكبلـ الذم يتمك  تمعناكما أفَّ نداءه ألىؿ الشاـ مختمؼ عف نداء العراقييف، فإذا 
عف "يا أىؿ الشاـ إنَّما أنا لكـ كالظميـ الرامح  يـنداءه لمشامييف نجده يتكدد ليـ، كيمتدح

َوَلَؼْد َسَبَؼْت َكؾَِؿُتـَا لِِعَباِدَكا ]فراخو..." ك "بؿ أنتـ يا أىؿ الشاـ كما قاؿ ا سبحانو 

ُم ادَـُْصوُروَن)5;5ادُْرَسؾنَِي) ُْم َُهُ ُم الَغالُِبوَن)6;5( إِّنَّ [. ( 7;5( َوإِنَّ ُجـَْدَكا َُهُ

ػات{ ئع، باألماكف، كنداؤه لمناس حسب "، فنفيـ مف ندائو أنَّو يربط األخبلؽ كالطبا}الصَّ
انتمائيـ المكاني يخصص ما بعد النداء مف مدح أك زجر بأصحاب ىذا المكاف الذيف 

 ينادييـ.

كفي أربع مف خطبو نادل رعيتو بػ "أٌييا الناس"، كتفسير ذلؾ أفَّ ىذه الخطب 
لمكتى؛ فمٌما مات عبدالممؾ بف مركاف خطب بالناس ينعى الخميفة  كانت كعظية، أك نعيه 

إلى  -ـى ا عميو كسمٌ صمٌ -بقكلو: "أيُّيا الناس إفَّ ا تبارؾ كتعالى نعى نبيكـ 
، كخطب ينعى كلده محمدان، كأخاه محمدان: "أيُّيا الناس محمداف في يكـ (2)نفسو..."
يا الناس قد أصبحتـ في أجؿ منقكص، كعمؿ ، كخطب الناس كاعظنا: "أيُّ (3)كاحد..."

دائبو ميضيع، كساعو لغيره..." بَّ محفكظ، ري 
، كخطبة كعظية أخرل: "أيُّيا الناس اٍقدىعيكا (4) 

، كالخطب (5)ىذه األنفس، فإنَّيا أىسأىؿي شيءو إذا أيٍعًطيىٍت، كىأىٍعصى شيءو إذا سيًئمت"
 ىـ بالناس.نداؤ النعي تخص العامة، فمذلؾ جاء الكعظية كخطب 

                                                           

 (.289،...،2/273( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج1)
 .2/284 المرجع السابؽ( 2)
 .2/285 المرجع نفسو( 3)
 .2/287 المرجع نفسو (4)
 .2/288 المرجع نفسو (5)
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نربط  ىذا التكرار لمنداء، عمينا أفٍ  تعميؿكعند التأمؿ في أسمكب الحٌجاج، لمحاكلة 
كمكقفو مف جماعة  ،بيف المبدع كالنص، كالكقكؼ عمى الحالة النفسية لمحٌجاج

"الذم يبدع المغة إبداعِّا يتناسب مع تككينو النفسي  :المخطكبيف، فالمبدع كفؽ األسمكبية
في  تبرز براعة الحٌجاجمف خبلؿ ىذه السمة األسمكبية ، ك (1)عي كالثقافي"كاالجتما

استغبلؿ أحد أساليب الببلغة العربية، كجعميا ذات أثر عمى السامعيف، ككـ أثرت 
، فالحجاز مصدر فخر، أٌما شخصيتو الحجازية عمى أسمكبو في النداء ليحقر أىؿ العراؽ

يمانية، أك التي تقربو منيـ ليشعرىـ لقيـ اإلتناسى نداءىـ با العراؽ فبل، كالحٌجاج
 بدناكتيـ، كمدل نقصيـ.

 ثانيا: االستفيام
الخطيب  ألفَّ  ،سؤاؿال يراد بو ال غالبنالبلستفياـ، ك في خطبيـ يجنح الخطباء عادة 

ثراء الحكار، يمقي ما  فيك ال ينظـ حكارنا مع المتمقيف يككف مف مقتضياتو المشاركة كا 
يصكغ االستفياـ صياغة  كيصح لمخطيب أفٍ يجيش بو صدره، كالناس مستمعكف لو، 

قامة لغرض يناسب السياؽ الذم يتحدث فيو مجازية ، العتماد الخطيب عميو في اإلقناع كا 
فو عمـ الببلغة بأنَّو عرٌ يككف االستفياـ مف النكع الطمبي الذم يي  ؛ فبل يشترط أفٍ ةجٌ الحي 

 .(2)"شيء لـ يكف معمكمنا مف قبؿ"طمب العمـ ب

 االستعبلـ، جية عمى الغير مف المراد طمب"عمى أنَّو  العمكم في الطرازييعرّْفو ك 
 األمر، منو يخرج االستعبلـ، جية عمى كقكلنا، األمر، كفى فيو عاـ المراد، طمب: فقكلنا
، كما ،كىؿ ،اليمزة؛ كأدكات االستفياـ: (3)"كاإليجاد التحصيؿ جية عمى المراد طمب وفإنَّ 
 .افكأيٌ  ،كمتى ،ىكأنٌ  ،كأيف ،ككيؼ ،ككـ ،أمك  ،مفك 

كيخرج االستفياـ عف الغرض األصمي إلى أغراض مجازية عديدة؛ مثؿ: األمر، 
النيي، النفي، التشكيؽ، التعجب، التمني، التيكـ، التحقير، التقرير، التسكية، االستبطاء، 

التحسر، االستئناس، التيكيؿ، التنبيو، التكثير،  االستبعاد، التعظيـ، اإلنكار، التكبيخ،
 .(4)الكعيد

                                                           

 (.61( أبك العدكس، األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ )ص1)
 (.118( مطمكب، أساليب ببلغية )ص2)
 .(286\3( العمكم، الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز )ج3)
 (.76)ص( أبك العدكس، مدخؿ إلى الببلغة العربية 4)
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ففي خطبتو بعد كقعة دير الجماجـ قٌدـ كبلمو بشيطنة أىؿ العراؽ، كاتيميـ بمكاالة 
الشيطاف حيث خرجكا عمى الدكلة األمكية، كعصكا ا تعالى بثكرتيـ عمى خميفتو 

 قد الشيطاف إفَّ  العراؽ، أىؿ يا" :عبدالممؾ بف مركاف، حتى يصؿ قكلو إلى االستفياـ
 ثـ كالشغاؼ، كاألعضاء كاألطراؼ، كالمسامع كالعصب، كالدـ المحـ فخالط استبطنكـ،

 كشقاقنا، نفاقنا فحاشكـ كفرخ، ضبا ثـ فعشش، ارتفع ثـ كاألصماخ، المخاخ إلى أفضى
 فكيؼ تستشيركنو؛ كمؤامرنا تطيعكنو، كقائدنا تتبعكنو، دليبلن  اتخذتمكه خبلفنا، كأشعركـ
يعمـ ، فالحٌجاج (1)بياف؟" ينفعكـ أك إسبلـ، يحجزكـ أك كقعة، تعظكـ أك تجربة، تنفعكـ

و صنع لمسؤاؿ مقدمة حتى يثبت ليـ عدـ أىميتيـ لتحمؿ المسؤكليات، اإلجابة سمفنا، كلكنَّ 
نفعنا في كأفَّ الحمكؿ السممية معيـ مثؿ: التجربة كالكقعة كاإلسبلـ كالبياف ال تجدم 

 إصبلحيـ، فيككف لساف حاليـ اإلقرار بالحقيقة.

ـٌ يثٌني بسؤاؿ آخر متفرع عف األكؿ   المكر، رمتـ ؟ حيثألستـ أصحابي باألىكاز"ث
 أرميكـ كأنا كخبلفتو، دينو يخذؿ ا أفَّ  كظننتـ لمكفر، كاستجمعتـ بالغدر، كسعيتـ
الحٌجاج استشيد بيذا السؤاؿ عمى  فكأفَّ  ".سراعنا؟ كتنيزمكف لكاذنا، تتسممكف كأنتـ بطرفي،

السؤاؿ السابؽ، كذكر فيو كقعة األىكاز، حيث انخرط العراقيكف في ثكرة ابف األشعث 
 عمى الدكلة األمكية.

، حيث يكثؼ الحٌجاج في ختاـ حديثو مع العراقييف نفسيا كنبقى في الخطبة
 ات،رى تى الخى  بعد راتدى غى الٍ كى  رات،جى الفى  بعد اتً رى فى كالكى  العراؽ، أىؿ يااالستفيامات؛ فيقكؿ "

فٍ  نتـ،كخي  متـمى غى  ثغكركـ إلى بعثتكـ إفٍ  زكات،النَّ  بعد زكاتكالنَّ  ف أرجفتـ، أمنتـ كا   خفتـ كا 
، استغكاكـ أك ناكث، استخفكـ ىؿ نعمة، تشكركف كال حسنة، تذكركف ال نافقتـ،  أك غاكو

 أىؿ يا كزكَّيتمكه؟ كنصرتمكه كآكيتمكه، تبعتمكه إال خالع، استعضدكـ أك ظالـ، استنصركـ
 أىؿ يا كأنصاره؟ أتباعو كنتـ إال زافر زفر أك ناعب، نىعىب أك شاغب، شىًغب ىؿ العراؽ،
"؛ كتأتي ثبلث استفيامات عقب مكجة مف الكقائع؟ تىٍزجيركـ ألـ المكاعظ، تىٍنيىكـ ألـ: العراؽ

يذكرىـ بسؤالو بالنتائج  السيئة، ثـٌ تكبيخ كتحقير العراقييف، فالحٌجاج يذكرىـ بخصاليـ 
المترتبة عمى ىذه الخصاؿ، حيث يقصد عبدالرحمف بف األشعث الذم كضعو الحٌجاج 
عمى رأس جيش عرمـر لقتاؿ الفرس، كعدكلو مع العراقييف لخمع الخميفة؛ كعمد الحٌجاج 

 في سؤالو إلى إظيار طبيعة العراقييف ذات القابمية الكبيرة لنمك الفتف.

                                                           

 (.2/279( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )ج1)
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كاألمر بالتكقؼ عف  يبدك الكقائع؟" تىٍزجيركـ ألـ المكاعظ، تىٍنيىكـ "ألـالو األخير كسؤ 
الغي، كالتنبيو عمى الخطيئة، فعدؿ عف األمر المباشر: انتيكا، كانزجركا، إلى االستفياـ 
المجازم الذم يفيد األمر كالكعيد، حتى يراجعكا أنفسيـ كيختاركا األصمح، كفي ىذا 

االستفياـ كىي اليمزة مرتيف، لمفت االنتباه كالتأكيد عمى ضركرة االلتزاـ  السؤاؿ كرر أداة
 بمقتضى التنبيو.

كيستمر أسمكب الحٌجاج بف يكسؼ في طرح أسئمتو عمى المتمقيف مف العراقييف، 
ييدد كيتكعد، ففي خطبة لو بأىؿ الككفة مقدمتيا كعيد ليـ باستئصاؿ شأفة الفتف،  بعد أفٍ 

ـٌ تعظيـ لذاتو التسمطية التي ال تأبو بيـ "  كتنتج بالنجكل، تمقح الفتنة إفَّ  الككفة، أىؿ ياث
ف تضركني، ال أبغضتمكني إف كا أما بالسيؼ؛ كتحصد بالشككل،  ال أحببتمكني كا 
 كقد ساحر، أني زعمتـ مكدتكـ، إلى المستريح كال لعداكتكـ، بالمستكحش أنا ما تنفعكني،

اِحُر َحْقُث َأَتى)]: تعالى ا قاؿ ـٌ يمقي أفمحت كقد }طه{[. ( =:َوََل ُيْػؾُِح السَّ " ث
عمييـ سؤاالن تكبيخينا، ردنا عمى تناقض أقكاليـ مع أفعاليـ، حيث يزعمكف أفَّ الحٌجاج يعمـ 

 األكبر؛ االسـ أعمـ أني "كزعمتـاسـ ا األكبر، كيقاتمكنو رغـ شرؼ العمـ الذم يعممو 
 تعممكف؟".ال ما يعمـ مف تقاتمكف فمـ

ال الحٌجاج عمى تكظيؼ االستفياـ في الخطبة الكعظية، كعمى سبيؿ المجاز  كيأتً 
مف خطبو يشرع أمير العراقٍيف بتذكير الناس بأفَّ آجاليـ طمب الفيـ كالعمـ، ففي كاحدة 

منتيية، كأنَّيـ مبلقك أعماليـ يكـ القيامة، كينبييـ عمى أفَّ الدنيا عرض زائؿ، فقد أفنت 
عمى ىذه الحقائؽ التي يعمميا  اد كثمكد، كالتبابعة كاألكاسرة؛ كبناءن مف كاف قبميـ، مثؿ: ع

  "أيف الممكؾ األكلكف، أيف الجبابرة المتكبركف؟"الجميع يسأليـ سؤاالن تقريرينا 

خاطب الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي جميكره في ىذه الطائفة مف الخطب التي 
عراؽ، و مف الكقائع التي جرت في الاستقرأت فييا أحكاؿ االستفياـ الحٌجاجٌي بما يعممكن

ف، لذلؾ حممت أساليب االستفياـ المعاني المجازية كليست العراقيي -ىك-كعنيا استفيـ 
يقع ممف يعمـ كيستغنى عف طمب  يخرج االستفياـ عف حقيقتو؛ بأفٍ  الحقيقية "فقد

مع منظكمة التيديد كالتكبيخ التي  ا، جاء أسمكب االستفياـ عند الحٌجاج منسجمن (1)اإلفياـ"
 ا أفٍ عرؼ بيا، كسٌخر الحٌجاج االستفيامات لتناسب المكضكع الذم يتحدث فيو، فيك إمٌ 

                                                           

  (.328\2( الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج1)
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قامة الحجة،  يقرع العراقييف عمى ذنب اقترفكه، ثـٌ  يتبع التقريع باستفياـ غرضو التقرير كا 
 كمنع نقاشيـ في االتيامات المكجية إلييـ.

ياـ في الخطب جاء مكمبلن ألسمكب الحٌجاج في محاكرتو مع كعميو فإفَّ االستف 
المخالفيف، كقياـ الخطبة عمى الحجة كاإلقناع، فطبيعة الحٌجاج التسمطية تأبى السماع مف 

أك إتاحة الفرصة لمنقاش، ككذلؾ استفياماتو جاءت مف نفس عالمة ببكاطف  خراآل
ا ككعيدنا، كتقريرنا.   األمكر، فكانت تكبيخن

 : األمر والنيي.ثالثًا
 غير امطمكبن  يستدعي ما ىكيندرج أسمكبا األمر كالنيي ضمف اإلنشاء الطمبي، ك"

، كيشترط أف يككف األمر عمى كجو االستعبلء، أم مف األعمى (1)"الطمب كقت حاصؿ
: نحك كغيرىما ،زيده  ليحضر :نحك بالبلـ المقترنة مف- صيغتورتبة  إلى األدنى رتبة، ك"

 إلى سماعيا عند الذىف لتبادر ؛استعبلءن  الفعؿ لطمب مكضكعة -ان بكر  دى يٍ كى كري  عمرنا، أكـر
، كيحصؿ الطمب بإحدل الصيغ التي أكردىا (2)"القرينة عمى سكاه ما كتكقؼ ،ذلؾ

(، كالمضارع المقركف ببلـ األمر )ليحضر(،  القزكيني في تعريفو، كىي: فعؿ األمر )أكـر
، نحك: إحساننا األمر فعؿ عف النائب المصدركاسـ فعؿ األمر )ركيد(، كيستدرؾ عمييا 

كيخرج األمر عف معناه  ؛{35}البؼرة:[ َوبِالَوالَِدْيِن إِْحَساًكا]في مثؿ قكلو تعالى: 
دالة، كىي في األغمب إذا كاف الطمب  الحقيقي إلى معافو مجازية يستدؿ عمييا بقرينة

غير صادر مف األعمى رتبة إلى األدنى رتبة، كمف أىـ ىذه المعاني: الدعاء، االلتماس، 
 نة كالتحقير.التمني، النصح كاإلرشاد، التخيير، اإلباحة، التعجيز، التيديد، التسكية، اإلىا

النيي، في ضركرة حصكؿ طمب الكؼ عف فعؿ األمر  أسمكبي  كيشابو األمرى 
كالنيي محذك بو حذك  ؛ال تفعؿ :الجاـز في قكلؾ (ال)لمنيي حرؼ كاحد كىك استعبلءن، ك"

كيخرج النيي  ؛(3)"أف يككف عمى سبيؿ االستعبلء ،األمر في أف أصؿ استعماؿ ال تفعؿ
معافو مجازية إذا كجد قرينة دالة، كتشبو المعاني المجازية معناه الطمبي الحقيقي إلى  عف

 لؤلمر.

                                                           

 (.70( عتيؽ، في الببلغة العربية )ص1)
 (.103( القزكيني، الخطيب، اإليضاح في عمـك الببلغة )ص2)
 (.429( السكاكي، مفتاح العمـك )ص3)
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كاحدان كعشريف أمرنا، تسعة أكامر  الحٌجاجية بمغ تعداد أساليب األمر في الخطب
منيا كردت في النصكص: القرآنية، كالشعرية، التي استشيد بيا الحٌجاج عمى كبلمو، كلو 

 مف األمر كالنيي. خطب عديدة خمت

كمف أفعاؿ األمر التي في خطبة البصرة، حيث كانت بدايتيا تشخيص لبعض 
عيكب العراقييف، كابتعادىـ عف العمـ، كتكاسميـ عف الصبلة المفركضة، كيحثيـ فييا 

ف أال" بقكلو: عمى ضركرة التغيير، كيحذرىـ فييا مف ا، فيأمرىـ  عىرىضه  الدنيا كا 
ف أال كالفاجر؛ لبرا منيا يأكؿ حاضر،  أال ،قادر ممؾ فييا يحكـ مستأخر، أجؿ اآلخرة كا 
 عممكا، بما أساءكا الذيف ليجزم مبلقكه أنكـ كاعممكا حذر، عمى ا مف كأنتـ فاعممكا
 .(1)"بالحسنى أحسنكا الذم كيجزم

المبلحظ في ىذه الخطبة أنيا تبدأ بالمكعظة كتنتيي بيا، كأسمكبا األمر الكارداف 
في الخطبة )اعممكا، كاعممكا( يحثاف عمى ضركرة العمؿ كالجد في الدنيا، كعدـ االتكاؿ 

فالعبد عمى ما كفى ا بو عباده، كلكف مع استشعار مراقبة ا، لمتكقؼ عند معصيتو، 
.كسيحاسبو عمى كؿ أعمالو مبلؽو ربو ال محالة،  ، كيأمرىـ ثانينا أف يعممكا بيذا اليـك

كفي خطبة أخرل يىٍنعى فييا عبدالممؾ بف مركاف، كيعمف عمى الناس انتقاؿ الخبلفة 
يحث فييا عمى السمع  -يكظؼ الحٌجاج خمسة مف أساليب األمر -إلى ابنو الكليد

ا الكليد بف ع  العقؿ في شبيو إلى كعيدبدالممؾ "كالطاعة لمخميفة الجديد؛ يقكؿ مادحن
، كسٌبؽ فعؿ (2)"كأطيعكه لو فاسمعكا ،كخبلفتو ا بأمر كالقياـ كالجمد كالحـز كالمركءة

رىـ بأٍف األمر بسرد مناقب الخميفة الجديد كمدل أىميتو لمقيادة، كمف أجؿ ىذه المناقب يأم
ف اإللزاـ، كيأتي األمراف متتالييؿ األمر حقيقي يأتي عمى سبي يسمعكا كيطيعكا لو، كىذا

؛ كختـ الحٌجاج اءك يكمبلف بعضيما، كحتى ال يككف السمع دكف الطاعة، بؿ األمراف س
 ف تأكيدنا عمييما، كليككنا أبعد عف النسياف، ككأنَّيما جكىر الخطبة.فقرتو باألمري

ـٌ يبدأ فقرة جديدة يفتتحيا بتنبيو الناس بالنداء، كيتمكه أمره تحذيرم   الناس، أييا"ث
، فيأتي األمر ىنا بصيغة اسـ فعؿ األمر (3)"بأىمو إال يحيؽ ال الزيغ فإف كالزيغ، إٌياكـ

)إٌياكـ( الذم معناه: احذركا أك ابتعدكا، كعمى الرغـ مف ككنو أمرنا حقيقينا مف األمير، إال 

                                                           

 (.283\2جخطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )( صفكت، جميرة 1)
 .284\2جالسابؽ، المرجع ( 2)
 .284\2ج ،المرجع نفسو (3)
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كقكعو بعد التنبيو ؛ كمما يزيد ىذا التحذير قكة ذاتو أنَّو يحتمؿ أٍف يككف تحذيرنا في الكقت
 مباشرة.

االبتعاد عف الزيغ، يعني: الميؿ عف الحؽ، د ىذا األمر التحذيرم الذم يفيد كبع
يكضح الحٌجاج لمعراقييف أنَّو خبير بيـ، كأنَّو الكحيد القادر عمى قيادتيـ؛ ألنَّو يعرفيـ 

 سيرتي كرأيتـيختـ خطبتو مرة أخرل باسـ فعؿ األمر ذاتو مكررنا مرتيف، فيقكؿ: ".ك حقنا
 مني، عميكـ أقكل أحدنا أف عممت كلك بكـ، معرفتي عمى كطيبكـ، خبلفكـ كعرفت فيكـ،
ٌياكـ فإٌيام كليتكـ؛ ما بكـ أعرؼ أك ، (1)"غمنا بدائو مات سكت كمف قتمناه، تكمـ مف ،كا 

لـ بيـ، ككأنَّو يقكؿ: ألنَّي أعرفكـ افاألمر األكؿ )إياٌم( يحذرىـ فيو مف شخصو الع
احذركني، كاألمر اآلخر )إٌياكـ( فيحذرىـ فيو مف ذكاتيـ، ككأنو يقكؿ: احذركا أنفسكـ 

 المجبكلة عمى الفكضى كالعبث.

الزمف استعمؿ الحٌجاج نبلحظ أفَّ نياية ىذه الخطبة مكثفة األكامر، ففي برىة مف 
لتنبيو أمر كاحد بعد اك اثناف في نياية فقرة، كاثناف في نياية الخطبة،  خمسة أكامر:

ؿ نسى ىذه التعميمات، كىذا التكثيؼ شكٌ بالنداء، كىذه دراية مف الخطيب الذم أراد أال تي 
ا مع الضمير المنفصؿ )إٌيا( الذم يحكم عمى  ضغطنا نفسينا عمى المستمعيف، كخصكصن

 ضغطة صكتية عند النطؽ بو.

قكلو كمف األكامر التي كردت في النصكص التي استشيد بيا الحٌجاج في خطبو، 
ُؼوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ ]: تعالى ا قاؿفي خطبة لو بالبصرة: "  فيذه ؛ {69}التغابن:[ َفاتَّ

 ا، كخميفة ا، لعبد كىذه ،{69}التغابن: [َواْسَؿُعوا َوَأصِقُعوا]: كقاؿ مثكبة، كفييا ،
 كاحد، باب في يأخذكا أف الناس أمرت لك كا أما مركاف؛ بف الممؾ عبد ا، كحبيب
؛ كىذه األكامر جاءت في آية (2)"ا مف حبلالن  لي دماؤىـ لكانت غيره؛ باب في فأخذكا

َفاتَُّؼوا اهللَ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَؿُعوا َوَأصِقُعوا ]كاحدة مف سكرة التغابف، يقكؿ ا تعالى

ا أِلَْكُػِسُؽْم َوَمْن ُيوَق ُشحَّ   ،}التغابن{[. (:5َكْػِسِه َفُلوَلئَِك ُهُم اُدْػؾُِحوَن)َوَأْكِػُؼوا َخْرً
كحاجتو إلى قكة إلزامية ترغـ الرعية عمى السمع كالطاعة لمخميفة األمكم،  فطنة الحٌجاج

طاعة كفريضة، يثاب أكامره دفعتو إلى استعارة أسمكب أمر مف القرآف الكريـ؛ الذم تعتبر 

                                                           

 .(285،284\2)ج ب العرب في عصكر العربية الزاىرة،صفكت، جميرة خط (1)
 .276\2ج المرجع السابؽ( 2)
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تستكجب العقاب؛ كجاءت أكامر السمع كالطاعة عمييا المسمـ، كما أفَّ تركيا معصية 
التبلـز يزيد مف معطكفة كتالية لؤلمر بتقكل ا، ككأفَّ ىذه األكامر الثبلثة متبلزمة، كىذا 

ا-قكة األمر  ليمزميـ بالسمع كالطاعة،  كلـ يكتًؼ الحٌجاج بجبركتو عمى العراقييف -أيضن
 بؿ استزاد باألمر الرباني.

كىذه  اج بف يكسؼ الثقفي حكت عمى أسمكب أمر كاحدلمحجٌ كفي خطبة أخرل 
ىذه الخطبة بعدـ الرككف الناس فيو، ذٌكر الناس في  الخطبة مف كبلمو الذم كاف يعظي 

 كأفَّ الدنيا دار فانية ال محالة،إلى طكؿ األمؿ في الدنيا، كضركرة ذكر ا كمناجاتو، 
عف  اؿ بالحياة الدنياكجاء النيي ىنا منسجما مع معاني المكعظة، فيك ينياىـ عف االنشغ

 غائب عف الدنيا، شاىد يغٌرٌنكـ فبلالنيي معنى النصح كاالرشاد "أسمكب كحمؿ  ،ةاآلخر 
كا اآلخرة، مكجكدة رغـ  ةككأنَّو يخبرىـ أفَّ اآلخر  (1)"األجؿ بقصر األمؿ، طكؿ كاقيري

خر، كلكف في ىذه الحالة لف يقكؿ: ال تنسكا اليـك اآل غيابيا عنيـ؛ ككاف بإمكانو أفٍ 
يحذرىـ مف االغترار بالدنيا، بؿ شمؿ أسمكب النيي )ال يغٌرٌنكـ( النيي مع  لو أفٍ  يتسنى

 التذكير باآلخرة.

كاجاء أسمكب األمر الذم يفيد النصح كاإلرشاد " بالطريقة نفسياك   طكؿ كاقيري
يأمرىـ بتذكر المكت، كلكنَّو أمرىـ بتبديد المتعة  "، فكاف بإمكانو أفٍ األجؿ بقصر األمؿ،

نَّو في كمتا الحالتيف: النيي كاألمر، جاء بمعادلة مف طرفيف كربط  ،بالدنيا بذكر المكت كا 
ـٌ باألمر أخيرنا. ،نيي أكالن البينيما ب  ث

 يرمقدت، فايب األمر كالنيي في خطبو كاضحن يبدك جنكح الحٌجاج عف استعماؿ أسال
أفَّ الشخص المتسمط ترتفع نسبة ىذه األساليب في كبلمو، كلكف في حالة الحٌجاج 
العدكؿ إلى ألفاظ التيديد كالكعيد، كالقبضة الحديدية سد مسد األكامر كالنكاىي؛ فمىف 

لتيديده ككعيده ال يركف إلى مثؿ ىذه األساليب؛ فيصبح  في أىؿ العراؽ مصدقةه  وي أفعالي 
فيك حالة الرعية أدعى إلى االستقامة، كنبذ الخيانة دكف الحاجة إلى سماع أمر أك نيي.

، ككاف العراقيكف اكيقؿُّ مني ألقكاؿ، كال يؤثر اا، كيكثر منيفعاؿ ال األقكاؿيؤثر األ
 ألمر كالنيي.يشاىدكف بطشو كعقابو، فأغنى ذلؾ عف ترداد ا

  

                                                           

 (.289\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )1)
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 الغيةالفصل الرابع: األسموبية الب
 أسموبية التشبيو: المبحث األول

 أساليب الكبلـ كجب عمينا أفٍ  بيفإذا أردنا أف نقؼ عمى داللة التشبيو كقيمتو 
مفيكـ التشبيو كقيمتو في  يف األكؿ لؤلسمكبية لنتعرؼ إلىعً المى  ؛نرجع إلى الببلغة العربية

 البياف العربي.

 الشيء صفةف القدامى بأنَّو "الببلغييعند ىذا الفف ، كعيرّْؼ (1)التٍَّمًثيؿي : كالتشبيو لغةن 
 ناسبو لك ألنو جياتو؛ جميع مف ال كثيرة جيات أك كاحدة جية كمف كشاكمو، قاربو بما

 الكرد أكراؽ حمرة أرادكا ماإنَّ " كالكرد خدّّ " قكليـ أفَّ  ترل أال اه،إيٌ  لكاف كمية مناسبة
 .(2)"كطراكتيا

 فيآلخر  أمرو  شاركةمي  عمى الداللة ىك: التشبيو": بقكلو القزكيني الخطيب كيعٌرفو 
 أك شيئان  أفَّ  بياف: التشبيو: "-كىك مف المعاصريف-، كعٌرفو عبدالعزيز عتيؽ(3)"معنى
 مقدرة، أك ممفكظة نحكىا أك الكاؼ ىي بأداة أكثر، أك صفة في غيرىا شاركت أشياء
؛ كالتعريفات قديميا كحديثيا تدكر في (4)"الشبو كجو في بو كالمشبو المشبو بيف تقٌرب
 ا.أك أطراؼ  يجمع أمر بيني ، كىك كجكد طرفيفنفسيا الدائرة

كألفَّ الخطبة ىدفيا اإلقناع، فإفَّ الخطيب البارع يعمد إلى التشبيو لتقريب صكرة 
ذىف المتمقي، كذلؾ بذكر مشبو بو يعرفو السامعكف، كيعايشكنو في بيئتيـ، الشيء إلى 
يعممكا بما فييا بالحمار  الذيف يحممكف التكراة دكف أفٍ  -سبحانو كتعالى-كتشبيو ا 

 : -جؿَّ جبللو-المحمؿ بالكتب، كذلؾ في قكلو 

ْ ََيِْمُلوَها] ِذيَن ُُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ ََل [ َكَمَثِل احِلََمِر ََيِْمُل َأْسَػاًرا َمَثُل الَّ

 .{9}اجلؿعة:

                                                           

 .(503\13)جلساف العرب )شبو(ابف منظكر، ( 1)
 (.455\1( القيركاني، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده )ج2)
 (.147( القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة )ص3)
 (.62( عتيؽ، عمـ البياف )ص4)
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بمغت التشبييات في خطب الحٌجاج اثنيف كعشريف تشبيينا، كخبل اثنا عشر تشبيينا 
، كتشبيياف بمثؿ  مف أداة التشبيو، ككانت ستة بأداة التشبيو الكاؼ، كثبلثة تشبييات بكأفَّ

 كأشبو.

تشبييات؛ كقد استيؿ الخطبة كخطبتو حيف كلي العراؽ اشتممت عمى ستة 
 : (1)بالتشبيو، المتضمف في التناص مع الشعر، كىك قكلو

عً  عي الثَّناياجىبل كطىبلٌ  أنا ابفي   الًعمامةى تىٍعًرفكني متى أضى

الصبح  ابف جبل، أمجعؿ الحٌجاج مف نفسو أحد طرفي التشبيو، فيك يشبو نفسو ب
أنا الظاىر الذم ال يخفى،  :المشيكر األمر، أمو يجمك الظممة، كالمراد المنكشؼ ألنَّ 
الطريؽ في الجبؿ، يريد  ع الثنايا: كىيطبٌل عطؼ مشبينا بو ثافو عمى األكؿ، كىك قكلو: ك 
مدأنَّ  ٍكدةً  كتىجاًرًبو بمعرفتو فيىٍقيىريىا األيمكر اب المشاؽ، أك الذم يىٍعميكركٌ  و جى  رٍأًيو. كجى

يذاننا ببداية  كتشبيو الحٌجاج نفسو بالصبح داللة منو عمى انتياء عصر الظممة كا 
ا منو عمى جبلء سياستو  مشرؽعصر  ا؛ كتصريحن بداللة الشمس المشرقة صباحن

 ككضكحو، كتعميـ ألىؿ العراؽ بضركرة الحذر مف حياكة الفتف.

َـّ يجعؿ العراقييف الثنايا، أم أنَّيـ كالطريؽ الجبمية الك  عرة، التي يسقط في ث
ة مبالغة كىي )طبٌلع(، يغصعكبتيا اإلنساف البسيط كعديـ الخبرة، كلكنَّو يصؼ نفسو بص

 كناية عف جمده كتحديو لمصعب.

كأفاده ىذا التشبيو اختصار المعاني الكثيرة في صكرة كاحدة، فطالما كٌفرى المعنى 
كممات، كككف التشبيو المتحصؿ مف التشبيو، كأغنى الحٌجاج عف قكؿ الكثير مف ال

االستيبلؿ محمكالن في بيت شعر يجعؿ معانيو بارزة، كالشعر يشد العربي لسحره؛ ك 
كيعبر عف البداية الكاضحة كبياض داللة عمى براعة الحٌجاج في افتتاح خطبتو؛ بالتشبيو 

 مف أخٌص أسباب النجاح في الخطبة. فبراعة االستيبلؿالصبح في حكمو، 
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 كىي قكلو: كيخاطب الحٌجاج العراقييف في ىذه الخطبة بتشبيياتو متتالية، 

ىٍقرىعنكـ العصا، لىٍحكى  أللحكنَّكـ كا أما" ىٍعًصبىنكـ المركة، قىٍرع كألى  السَّمىمىة، عىٍصبى  كألى
ىٍضًربىٌنكـ ٍربى  كألى  .(1)"اإلبؿ غىرىائب ضى

كالتأكيد عمييا، في  -كىـ المشبو-كىذه التشبييات غرضيا تقرير حاؿ العراقييف 
حاؿ لـ ينزلكا عند أمر الحٌجاج، كاستمركا بالفتف، كحذؼ أداة التشبيو ساعد عمى إيجاز 

لحك العصا: جممة مف العقكبات، كألكاف مف العذاب سيتجرعيا المخالفكف، فاختار ليـ: 
أك يجعميـ قرعاف دكف شعر كالمركة كىي حجارة  خ األبداف؛كما عني إال سم ،أم قشرىا

 يىٍعًصبييا الشجرةى  كجاء في المساف "عىصىبى  ،ا كعصب السممةأك عصبن بيضاء ممساء؛ 
ُـّ : عىٍصبان  بىطىيا ثـ بحبؿ، منيا تىفىٌرؽى  ما ضى ، ذاتي "شجرة : كالسَّمىمىةي  ،(2)"كىرقيا ليسقط خى  شىكؾو
ٍرطي  كيىٍعسير ى يتناثر المحـ الحبس مع الضرب حت، فعنى بذلؾ (3)شككيا" لكثرة كرىقيا، خى

ثىؿه  ىذا: األىثير ابف قاؿ"ا كغرائب اإلبؿ، دكف العظـ؛ أك ضربن  بو مى رى  رعيتو مع لنىٍفسو ضى
ؿى  الماء، كردت ًإذا اإًلبؿ أىف كذلؾ يييىدّْديىـ، ًربىتٍ  غيرىا، مف غىريبةه  عمييا فدىخى  كطيًردىتٍ  ضي
 .(4)عنيا" تىٍخريجى  حتى

 ؿّْ كحى كيصؿ العقاب بأخيو، لتخكيفيـ  ،عمى بعضبعضيا التشبييات  "كىك يعطؼ
جماعة  فيأك فرقيا  ،مف التعذيب عمى كاحدو  شيـ، كربما جمع ىذه األشكاؿأٍ رباطة جى 

 بنصيبو مف الفتنة كالشر. العراقييف كؿّّ 

ا ا كتأكيدن تجسيدن كأقاـ الحجاج صكره عمى التشبيو بالفعؿ المطمؽ، كىك يحمؿ   
أسرع إلى فيميـ كأدخؿ كالصكر منتزعة مف بيئتيـ القريبة منيـ، لتككف  ، لممشبوكتفصيبلن 

 ا في نفكسيـ.كأشد تأثيرن في تخكيفيـ 

كحشد مف التيكيؿ يقذفيا الخياؿ  ،كصكر الحجاج حسٌية فييا تجسيـ لمحقائؽ
سٌكغو أٌف الخطبة مف الحجاج عمى حسية التصكير، ي ءالجبار حممنا مشتعمة، كاتكا

دراكو، كىك أنفذ  سماتيا الكضكح، كالحٌس مما يتشارؾ فيو جميع الناس كيسيؿ فيمو كا 
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إلى النفس كالعقؿ مف الصكر العقمية المجردة، السيما إذا انتزع التمثيؿ مف البيئة الحسية 
 .(1)القريبة"

، فيصؿ التشبييات األربعة بالميجة نفسياكيستمر الحٌجاج في خطابو مع العراقييف 
 السابقة بتشبيو خامس: 

ـًَّة َيْلتِقَفا ِرْزُقَفا َرَغًدا ِمْن ُكلي َمَؽاٍن ] قرية لكأىؿ فإنَّكـ"
َكاَكْت َآِمـًَة ُمْطَؿئِ

َفَؽَػَرْت بَِلْكُعِم اهللِ َفَلَذاَقَفا اهلُل لَِباَس اجُلوِع َواخَلْوِف بََِم َكاُكوا 

 .(2)"{661}النحل:[َيْصـَُعونَ 

كىذا تشبيو عمى طريقة االقتباس التناصي، فالمشبو بو صكرة مركبة حكاىا القرآف 
كأحياىا القرآف في نفكسيـ، فالحٌجاج يشيدىـ  ،الكريـ، ليضع المعنييف بصكرة حاضرة

كقريب ألذىانيـ، كيطمع ىذا التشبيو العراقييف عمى مستقبميـ، كيجعميـ في  ،بنص يحبكنو
سمو، فإٌما أف تككنكا كأىؿ ىذه القرية فتستحقكف العنت، أك تستقيمكا لتستقر حرية لر 

 الطمأنينة.

 الجدكؿ في سنكضحيا الثنائيات مف مجمكعة في التشبيو ىذا عناصر تشكمت كقد"
 :(3)التالي

اج(: 4.1جدول )  التشبييات الثنائية في تناص الحج 

 المشبو بو أداة التشبيو المشبو

 القرية الكاؼ العراؽ

 أىؿ القرية الكاؼ أىؿ العراؽ

 كفر أىؿ القرية بأنعاـ ا الكاؼ جحكد أىؿ العراؽ بأنعاـ كالتيـ كخمفائيـ

 عقاب ا عز كجؿ الكاؼ عقاب الحجاج

 كالخكؼ عالجك  الكاؼ الجكع كالخكؼ
                                                           

 (.27أبك ندل، طبقات النص )( 1)
 (.276\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )2)
 (.50في خطب الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي )ص( بمخيرم، البياف 3)
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الذم اشتغؿ بو كاعتنى  ،كىذا التشبيو يقكدنا إلى حضكر القرآف في نفس الحٌجاج
، كحسف  الكريـ بو أيما عناية، كيدؿ عمى فطنتو باالحتجاج بآيات القرآف إلفحاـ الخصـك

سطر األ ةأربعاستمر في خطاب العراقييف قرابة صو لمحجج؛ كالمبلحظ أفَّ الحٌجاج يتخم
يرتادىا، كدليؿ بالتشبييات، التي تدؿ عمى اتساع معجمو المغكم كتنكعو بتنكع الببلد التي 

في صكر يستطيع استحضارىا كقت الحاجة، كما أنَّو  ،ا في نفسوقدرتو عمى التعبير عمٌ 
 يخاطب الناس بما يفيمكنو باإلشارة دكف التطكيؿ في الشرح.

كفي خطبة أخرل لمحٌجاج، انياؿ بيا عمى أىؿ الككفة بالشتائـ لسماعو جمبة في 
ييا التشبيو لتنسجـ مع السياؽ الحاد في كظؼ فكقد السكؽ يراد مف كرائيا فتنة، 

 الخطاب، فيقكؿ:

 كعىبيدى  المَّكيعة، كبني األخبلؽ، كمساكئ كالنفاؽ، الشقاؽ أىؿ يا العراؽ، أىؿ يا"
ا،  .(1)"بالقىٍرقىر كالفىٍقع اإلماء، كأكالدى  العىصى

يضميـ لخانة  يأتي التشبيو في كبلمو متساكقنا مع طريقتو في التحقير، فبعد أفٍ 
التي  الكىٍمأىة ًمفى  الرٍَّخك األىبيضالرؽ كالعبكدية، يشبييـ بالفقع الذم ينبت بالقرقر، كالفقع: 

اٍلميٍستىًكيىةي  األىرض، كالقرقر: أىٍردىؤيىا كىىيكى  ،تنبت مف األرض
ييقىاؿي أىيضان: أىذىؿُّ ًمٍف فىٍقعو ، (2) كى

ميو بأىرجميا ًبقىرقىرو  ؛ فكجو الشبو يدؿ عمى اإلنحطاط كالمكانة السفمية التي ألىفَّ الدَّكاب تىٍنجي
 يتبؤىا أىؿ العراؽ.

كىذا التشبيو مف أساليب الحٌجاج ليبث معاني اليزيمة عند المشبييف، كيحطـ نفس 
، ليجعميا كالمتاع الحقير تدكسيا الدكاب، كالفقع الذم ال حكؿ لو كال قكة، كفي  الخصـك

 ىذا إشارة إلى ىكاف أمرىـ عند الحٌجاج، كأفَّ البطش بيـ أمر يسير.

 تشبيو بديع آخر في نفس الخطبة، يقكؿ فييا الحٌجاج: كمع 

نَّ "  اؽ اليمداني:ما مثمي كمثمكـ ما قاؿ عمرك بف برَّ كا 

 فيؿ أنا في ذا يا ليمداف ظالـ! ـػيػػي غزكتػزكنػـك غػت إذا قػنػػكك

                                                           

 (.277\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )1)
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 .(1)"ـػالػظػمػؾ الػبػنػجتػينا تػمػا حػػن فػػكأن الذكي كصارما متى تجمع القمب

مع الشعر يشبييـ بالصكرة الشعرية  يجمع المشبييف معنا، ثـ عمى طريقة التناص
التي قاليا الشاعر اليمدانٌي، كىذه الصكرة حممت مقاصد أسقطيا الخطيب عمى 
المشبييف، فالحٌجاج ينفي عف نفسو العدكاف بظمـ بقكلو: "ككنت إذا قكـ غزكني غزكتيـ"، 

نَّما ىك يعمؿ بردة الفعؿ، كنظاـ البادئ أظمم  إذا قامت أسبابو،، كال يبدأ باليجكـ إال يـكا 
ا كىجاء، كىك -ا في البيت الثاني فيجمع الحٌجاج لنفسو كأمَّ  كأصاب الحٌجاج بيذا مدحن

مجمكعة مف الفضائؿ كالخصاؿ المحمكدة، فالكقاية مف الظمـ تتمثؿ في  -أحد المشبييف
؛ ثانينا: الًفٍطنىةً  سريعي يجتمع في الشخص ثبلثة أمكر، األكؿ: القمب الذكي، كىك  أفٍ 
، كىك "السيؼ القاطع"؛ كثالثنا: األنؼ الحمي، يقاؿ: "ا ًميى لصاـر  :أىم، أىنىفان  ذىًلؾى  ًمفٍ  فىحى

ذىٍتو ًميَّة، أىخى ا المظالـ التي ، كىك يقصد بذلؾ كمّْو نفسىو؛ كأمٌ (2)"كالغىٍيرة األىنىفىة كىًىيى  الحى
 يجتنبيا الحٌجاج فيقصد بيا خصكمو.

ا تقرع ال كامفتعمي الفتف، يقكؿ: "كينيي خطبتو بتشبيو ييدد بو  ا عصن  إال عصن
 الدابر". كأمس جعمتيا

كمف أجؿ ىذا المعنى الذم حممو التشبيو أقاـ الحٌجاج خطبتو، فسماعو أصكات 
التكبير كالجمبة بالسكؽ أثار حفيظتو مف دكاعييا، فالعراقيكف عند الحٌجاج أىؿ فتف 

رجاؼ، كىذه الفتف كٌنى عنيا بقرع  ا(، كالمشبو ىنا ىك ما كا  ا عصن الًعًصي )ال تقرع عصن
سيفعمو الحٌجاج مع الفتنة، أم: األطراؼ المتنازعة، كالمشبو بو ىك أمس الدابر، أم 

 ، ككجو الشبو الفناء.(3)"الماضي ال يرجع أبدنا"

كلمحٌجاج مع الشامييف، كمع الخميفة األمكم أسمكب مغاير في تشبيياتو،  
 أىؿ يا"فيك يكظفيا لتزييف صكرتيـ، كلبياف مقدار حاليـ كتقريرىا؛ فيخاطب أىؿ الشاـ: 

نَّة أنتـ الشاـ،  ".كالًحذىاءي  العيدىة كأنتـ كالرّْداء، الجي

ـ يعممكف المنزلة المرمكقة فيذا التشبيو غرضو بياف منزلة أىؿ الشاـ، كأىؿ الشا
التي يحتمكنيا في قمب الحٌجاج، كلكفَّ الخطيب أراد أف يظير ليـ إلى أم حدو كصؿ 
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 .(270\4)ج)دبر( لمرجع السابؽا( 3)



111 
 

تقديرىـ، كأف يقر ذلؾ في نفكسيـ، كمف جانبو آخر ىك تزييف لصكرة الشامييف أماـ 
 العراقييف، في خطبةو سمعيا كبل الفريقٍيف مف ىذا األمير األمكم.

-يو ببلغةن، بأٍف جعمت أىؿ الشاـ داة التشبيو زادت التشبكما أفَّ اختفاء أ
فَّ : ييقىاؿي . ًمٍنوي  ًبوً  كاٍستىتىٍرتى  السّْبلح ًمفى  كاراؾى  مىاكىي:  ةنَّ الجي ىـ أنفسيـ  -الميشبييف  اٍستىجى

نَّة  ًمفى  العيدَّةي الذم يضرب بو العيصاة؛ كما أنَّيـ  السٍَّيؼي ، كالرداء أم: بسيٍترة اٍستىتىر أىم بجي
حً   تثبيت أركاف الدكلة في العراؽ.في المصاحبكف لو بمعركتو  (1)الًحذىاءي ، ك السّْبلى

كعطفنا عمى التشبييات التي اتكأ فييا الحٌجاج عمى التناص، تشبيو يماثؿ في 
ا–أغراضو الببلغية التشبييٍيف األسبقٍيف، كطرفٍي التشبيو  –كلكفَّ الطرؼ الثاني  -أيضن

عف تناص أدبي اقتبسو الحٌجاج مف شعر النابغة الذبياني، كىك عبارة  -المشبو بو
 :(2)قكلو

ٌني كىـ النّْسار يىٍكـ ًإلىى ًفييىا اٍستىؤٍلىمتي  الًَّتي ًدٍرًعي ىـي   (3)ًمجى

كأكجو الشبو في التشبييات التي كاف المشبو فييا أىؿ الشاـ تدكر معانييا في دائرة 
نة كالرداء،كاحدة، فيـ قكتو المتمثمة في السبلح، ككقايتو المتقدمة   المتمثمة بالدرع كالجي

كمف ناحية أخرل فإفَّ ىذه التشبييات تكشؼي عف انزياح استثنائي في شخصية الحٌجاج 
ا آخر، يعمؿ سبب بقائو الصمبة ذات األن فة كالكبرياء، فمف ىذه التشبييات نرل حٌجاجن

كنجاحو في محاربة أىؿ الفتف بقكة أىؿ الشاـ، حامية األمكييف؛ كلـ نبصر األنا 
الحٌجاجية كالتي خاطب بيا خصكـ الدكلة، كالحٌجاج يقر حقيقة تاريخية بأفَّ أىؿ الشاـ 

 ا.ىـ درع الدكلة، كمف أسباب قكتيا كبقائي

 أفَّ كالقراءة التحميمية ألسمكبية التشبيو عند الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي، تظير 
التشبييات مف مقتضيات األسمكب، التي تبرز قدرة المبدع عمى تقكية المعاني بطريقة 

ىذا الفف، كطٌكعو لتأكيد معانيو،  -كىك أفصح أىؿ زمانو-فريدة؛ لذلؾ استغؿ الحٌجاج 
براز الحقائؽ ؛ كما أصبح التشبيو منطمقنا يياجـ بو خصكمو، كرسائؿ تيديد ككعيد يبثيا كا 

، كيقرأكنيا عمى الكجو الذم أراده الخطيب، مستعينيف بذكقيـ  الحٌجاج، كيستقبميا الخصـك

                                                           

 (.ا، ك)حذ(285\3)ج)عدد(، ك(317\14)ج، ك)ردم((94\13)جلساف العرب )جنف( ابف منظكر،( 1)
 (.281\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )2)
 .(138الذبياني، )صديكاف النابغة الذبياني، ( 3)
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العربي؛ كبذلؾ ينسجـ أسمكب الحٌجاج في التشبيو مع منظكمة التيديد كالتخكيؼ التي بيا 
 كسمت خطب الحٌجاج بف يكسؼ.

تمٌيز الحٌجاج بأسمكبو في التشبييات بأنَّو اختصر الشرح الطكيؿ، كاإلبحار في 
؛ كجاء التشبيو مؤكدان نمط (1)التفصيؿ، فالرماني يجعؿ التشبيو في باب االختصار

الخطب القائمة عمى الحكار المشفكع باألدلة، لتأكيد الحقيقة كاإلقناع بيا؛ ككأنَّو بتشبيياتو 
 ، كيترؾ لو ميدانان لمفيـ كاالستنتاج.ينشط خياؿ المستمع

كالمبلحظ في بعض الخطب مخاطبة الحٌجاج جميكره بمغة التشبييات، فقد تدكاؿ 
تشبييات متتالية، شغمت زمننا ليس بقصير مف الخطبة، كيبدك أفَّ ىذا التكثيؼ في 

كؿ أبك استعماؿ التشبيو ىدفو المبالغة في تجمية كبلمو لمناس، فالتشبيو البميغ كما يق
، فدأب (2)"التأليؼ حسف مع التشبيو بأداة األظير إلى األغمض إخراجالحسف الرماني "

أف ينقؿ المتمقي مف السماع إلى اإلحساس، أدركيا اإلنساف العربي في عمى الحٌجاج 
كر الٌتيكيمٌية التي  بيئتو، كىذا األسمكب "تجسيـ لمحقائؽ عمى خٌطة الجاىمٌييف، كحشد لمصُّ

ممنا مشتعمة" يقذفيا الخياؿ الجٌبار حي
؛ كبيذا يصدؽ الحٌجاج عندما شبو نفسو بالصبح، (3)

 أم أنَّو الظاىر المنكشؼ.

كشغؿ التناص حيزنا في تشبييات الحٌجاج، فكاحد مف التشبييات كاف المشبو بو 
عمى  أثر كبير ثة مف الشعر؛ كبدا ىذا األسمكب ذامقتبسنا مف القرآف الكريـ، كثبل

المتمقيف، فممقرآف قدسية عند المسمميف، كاالحتجاج بو يقطع األقكاؿ؛ كالشعر العربي كبلـ 
يترنـ بو العرب في جميع أحكاليـ، كصكره دائمة الحضكر في حياتيـ، كحمؿ مآثر 
يفتخركف بيا؛ كالحٌجاج استراح مف عناء رسـ صكرة لممشبو بو، فجاء بصكر جاىزة ذات 

 أثر عمى المستمع.

كدخكؿ التناص في التشبيو يدؿ عمى قدرة الحٌجاج، في استحضار النصكص 
 بسرعة، كبديية، كتكظيفيا في السياؽ عمى كجو حسف.

  

                                                           

 (.456\1( انظر: القيركاني، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده )ج1)
 (.81( الرماني، النكت في إعجاز القرآف )ص2)
 (.367( الفاخكرم، الجامع في تاريخ األدب العربي )ص3)
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 أسموبية المجاز: المبحث الثاني
يكتنز المجاز الكثير مف الدالالت غير المباشرة، كمجرد مشاىدتيا يطرح في النفس 

كصكر؛ كىذا االختصار أك اإليجاز مف ببلغة  تختصره ىذه األيقكنة مف معافو  كؿ ما
 المخاطىب لعمـ كاإًليجاز الكبلـ سعة مىالمجاز، كيقكؿ سيبكيو بأفَّ المجاز يؤتى بو "ع

 .(1)"بالمعنى

بىرى  بأنَّو التجاكز، لغةن  كيعرؼ المجاز كزيه ًإذا تعدَّاه كعى مف جاز الشيء، "جازىهي يىجي
مىٍيًو"  .غيره األلفاظ، التي ينقؿ معناىا األصمي إلى معنى آخرأٌما المجاز في ؛ (2)عى

ٍضع عكق كؿُّ كممة أريد بيا غيري ما"عٌرؼ اإلماـ الجرجاني المجاز أنَّو:  ت لو في كى
، كالمقصكد بالمبلحظة التي (3)"ةو بيف الثاني كاألٌكؿ، فيي مجازكاضعيا، لمبلحظ

اشترطيا اإلماـ الجرجاني لمعدكؿ بالمفظ مف معنى آلخر ىك: القرينة الدالة، كالقرينة ىذه 
َواْجَعْل ِِل لَِساَن ِصْدٍق ِِف ]تعميؿ لكقكع المجاز، ففي قكلو تعالى: 

المساف  بقرينة، (كر الحسفالذّْ )الكريمة ، يقصد بالمساف في اآلية {38}الشعراء:[اآلَِخِرينَ 
 ؛ كىذه اآللة ىي المبلحظ بيف المساف كالذّْكر.كرمذّْ الذم ىك آلة ل

، فيريد الجرجانيتعريؼ مف  كاقترب مفيكـ المجاز عند الٌسكاكي في مفتاًحوً 
غيره لمبلحظة  إلىفيكميا األصمي بمعكنة القرينة أف تعدم الكممة عف م": بالمجاز
كىي مكضكعة لمجارحة  باليد، كيريد بيا النعمة، مثبلن:؛ كيضرب (4)"كنكع تعمؽ .بينيما

 .مف حيث أنيا تصدر عف اليد ،المخصكصة لتعمؽ النعمة بيا
 في لو كضع ما غير في تعمؿالمس المفظب: "المجاز السيد أحمد الياشمي كيعرؼ

 ىي: كالعبلقة الكضعي، المعنى إرادة مف مانعة قرينة مع ،لعبلقةو  التخاطب اصطبلح
 كقد المعنييف، بيف( ابيةالمش) تككف قد المجازم، كالمعنى الحقيقي المعنى بيف المناسبة

                                                           

 (.212\1( سيبكيو، الكتاب )ج1)
 .(328\5)جلساف العرب )جكز(ابف منظكر، ( 2)
 (.351اني، أسرار الببلغة )ص( الجرج3)
 (.473( السكاكي، مفتاح العمـك )ص4)
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( مرسؿ مجاز) فيك الكا   ،( استعارة) فالمجاز( المشابية) العبلقة كانت فاذا .غيرىا تككف
 .(1)الحقيقي" المعنى إرادة مف المانعة ىي: كالقرينة

المجاز مف مظاىر حيكية المغة، التي تكظؼ المفظ الكاحد عمى أكثر مف  كيعد
نَّؾى لى كجو، " بيا فكائد حتى تراىا مكٌررة في مكاضعى، كليا  ًتًجدي المفظة الكاحدة قد اكتسبتكا 

في كؿ كاحد مف تمؾ المكاضع شأفه مفرده، كشرؼه منفرده، كفضيمةه مرمكقة، كًخبلىبةه 
بيا، كىي عنكاف مناقبيا، أنَّيا تيعطيؾ الكثير مف  التي تيذكركمف خصائصيا  مكمكقة،

ر، كتىٍجًنيى مف  المعاني باليسير مف المفظ، حتى تيخرجى مف الصدىفة الكاحدة ًعٌدةن مف الدُّرى
 .(2)"رلغيٍصف الكاحد أنكاعان مف الثَّما

اء كالذخيرة المعجمية الكافرة مف أقكل ما يتسمح بو المبدع حتى يعبر عٌما يش
بطريقة المجاز، فمعرفة كنو المفردة في المعجـ يساعد عمى تحكيرىا في قالب استعارم 
مفيد؛ ككذلؾ األمر بالنسبة لمف يرصد المجازات داخؿ النص فبل بد لو مف التبحر بيف 

 المجاز دليبلن  فضؿ العمـ بكبلـ العرب؛ كليذا يعدجنبات المعجـ لكشؼ ببلغة المجاز ب
تعدد مسالؾ التعبير بيا، كعمماء المغة فيمكا أفَّ المجاز "صيغة عمى مركنة المغة، ك 

، (3)لمتعبير يصطنعيا المدرؾ ألسرار المغة، كمف يقيس عمى سنف العرب في كبلميا"
 حداث معافو جديدة مف خبلؿ المجاز.فالمبدع بإمكانو است

فتزداد كتأثير المجاز عمى المتمقي يتفاكت حسب قكة العبلقة بيف أطراؼ التشبيو، 
قكتو كمما كانت العبلقة غريبة، أك غير منطقية، فالمجاز يحصؿ عند "اإلسناد النحكم 

في أربع عشرة خطبةن لمحٌجاج ك ، (4)بيف عناصر ال يككف بينيا إسناد في عرؼ الكاقع"
 ستة كثبلثيف مجازنا، ما بيف المجاز المرسؿ كاالستعارات. أحصى الباحث

عمى  تخمك مف تقريع ككعيد لخصكمو، كمنيا كحممت مجازات الحٌجاج صكرنا ال
ألحمؿ الشرَّ يا أىؿ الككفة، أما كا إنّْي "قاؿ: فخطبتو حيف كليى العراؽ،  سبيؿ المثاؿ:

                                                           

 (.291-290( الياشمي، جكاىر الببلغة )ص1)
 (.43-42( الجرجاني، أسرار الببلغة )ص2)
 (.282( معمكؼ، حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز: دراسة في المجاز األسمكبي كالمغكم )ص3)
 (.7العربي )ص( عبدالمطيؼ، الجممة في الشعر 4)
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نّْي ألرل أبصارنا طامحة، كىأٍجًزيو بمثمو، كأحذكه بنىٍعمو، بحممو كرؤكسنا ، كأعناقنا متطاكلة، كا 
 .(1)"قد أٍينىعىٍت كحاف ًقطافييا

أف استيؿ الحٌجاج خطبتو بالشعر، انياؿ عمى العراقييف بخمسة مجازات بعد 
 متتالية، كىي:

استعارة مكنية، حيث شبو الشر بالمادة التي تحمؿ، حيث " "إنّْي ألحمؿ الشرَّ بحممو
حذؼ المشبو بو كترؾ )الحمؿ( كىك مف لكاـز المادة، كىذه الرسالة المكجية ألىؿ الككفة 

الجديد رجؿ شجاع كيجابو الخطكب، لما لداللة الحمؿ مف تمكف مفادىا أفَّ األمير 
 في أدخؿ كتشخيصو الشر كتجسيدالحامؿ مٌما يحمؿ عمى عاتقو فيك رجؿ شديد؛ "

 كتجسيده، الشر تصكير عمى العرب درجت كقد كالتيديد، التخكيؼ في كأبمغ كأقكل التأثير
 :الحماسة بيت في كرد كما

كا لىييـٍ  نىاًجذىٍيوً  أٍبدىل الشَّرُّ  إذا قىٍكـه  رىافاتو  إلىٍيوً  طىاري كيٍحدىانا زى كى
(2)"(3). 

استعارة مكنية، يشبو الشر بالنعؿ، فالحٌجاج يستعير مف مينة  "(4)"كأحذكه بنىٍعمو
أفَّ الحٌجاج لف يسكت عمى المخالفيف، فرد  إلىصناعة األحذية فعؿ )الحذك(؛ كىنا إشارة 

 الشر قياسنا إلى شرىـ يحتاج مف الحٌجاج الترقب كالتفرغ ليـ.

نّْي ألرل أبصارنا طامحة" مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية، فذكر األبصار كأراد  "كا 
، كأف بالذات ألفَّ الشخص عندما يطمح إلى  أصحابيا، كذكر األبصار شيء يبصره أكالن

 اس طامحة، يؤدم المعنى المقصكد، لكنَّو استعار مف الناس ما يناسب الطمكح.يقكؿ: ن

"كأعناقنا متطاكلة" مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية، فالعنؽ جزء مف اإلنساف، فذكر 
الجزء كأراد الكؿ؛ كيرجع ترشيحو لمعنؽ دكف أجزاء الجسد األخرل، أفَّ األعناؽ أظير 

 شيء في اإلنساف حاؿ تطاكلو.

ا المجاز المرسؿ السابقاف أسيما في تككيف صكرة مفزعة في نفكس كأسمكب
 السامعيف، ككشؼ حقيقة القائد الجديد بجده، كصرامتو.

                                                           

 (.275\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )1)
 (.23\1( األصفياني، شرح ديكاف الحماسة )ج2)
 (.18)ص طبقات النصأبك ندل، ( 3)
مىٍيًيمىا، لساف العرب )حذ4) ذىٍكت النَّعؿى بالنٍَّعًؿ كالقيذَّةى بالقيذًَّة: قىدٍَّرتيييما عى  .(169\14)ج(ا( حى
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 ذيكر حيث مكنية، "كرؤكسنا قد أٍينىعىٍت كحاف ًقطافييا" تحمؿ ىذه العبارة استعارة
 فعؿ كىك لكازمو مف الزمة كترؾ كىك )الثمار(، بو المشبو كحذؼ المشبو )الرؤكس(

ـي  رؤيكسيـ )القطاؼ(؛ "شىبَّوى  كأيضا النضج،: أم )الينع(  أىدركت قىدٍ  ًبًثمىارو  اٍلقىٍتؿى  اًلٍسًتٍحقىاًقًي
افى  " أىف كىحى  .(1)تيٍقطىؼى

فريف، كيتقاطع عنده كمف جماليات االستعارة عند الحٌجاج أنَّو يزاكج بيف المتنا
 الظاىرة الراقدة الكاقع مظاىر في تخمخبلن  تقيـ ما بقدر ؛فالعممية االستعاريةف "المتكازيا
ا– تحدث جديدنا، عالمنا عمى أنقاضينا ليفتح  بنية مستكل عمى معادالن  تخمخبلن  -أيضن

 ليا يأتي ال بما األسماء كتكصؼ الحقيقة، في لو صمة ماال إلى يسند فنرل الفعؿ الجممة،
؛ كىذه الصكرة (2)"الطبيعة في لو صمة ال ما إلى االسـ كيضاؼ الكاقع، في بو أف تكصؼ

فييا مف السريالية، كنزع اآلدمية عف أىؿ العراؽ كجعميـ مجرد مادة ببل ركح يتبلعب بيا 
 دكف اعتراض منيا.

يكمؿ حديثو مسبككنا  كبعد ىذه الجممة مف المجازات، يستشيد الحٌجاج بالرجز ثـٌ 
 بمجازات أخرل:

ٍعًدفى  الًعراؽ، أىؿ يا كالٌمو إٌني" مى  لي ييقىٍعقع ما األخبلؽ، كمىسىاًكم ،كالنّْفاؽ الشّْقاؽً كى
 تىٍجًربة، عف كفيٌتشتٍ  ذكاء، ًعف فيًررتي  كلقد ،التٌيف كتىٍغمازً  ييٍغمىزي جانبيٌ  كال ،بالشّْناف
رىيت فٌ  الغاية القصكل، إلى كجى ـ ،يديو بيف ًكنىانتو نثر الميؤمنيف أميرى  كا   ًعيدانىيا، فعىجى
 الًفتف، في أكضعتـ طالما ، ألنكـبي فرىماكـمىٍكًسرنا  كأصمبيا عكدنا، أمرَّىا فىكىجدني

 .(3)"الضبلؿ مىرىاًقد في كاضجعتـ

ٍعًدفى الشّْقاؽً  مى  كحذؼ )المعدف( بو بالمشبو صرح تصريحية، كالنّْفاؽ" استعارة "كى
ٍعًدفى  أفَّ  بينيما كالجامع العراؽ(، المشبو )أىؿ ٍبدىؤه أىصمو ًفيوً  يىكيكفي  شىٍيءو  كيؿّْ  مىكىافي  "المى  كمى

ٍعًدفً  نىٍحكي  ةً  الذَّىىبً  مى بمعدنو، ككذلؾ يزعـ الحٌجاج  مستقر ، فالذىب(4)كاألىشياء" كىاٍلًفضَّ
 استقرار الخصاؿ المذككرة في أىؿ العراؽ، كاستقرار صفات المعدف فيو ال تغادره.

                                                           

 .(416\8)جلساف العرب )ينع(ابف منظكر، ( 1)
 (. 147( اليمص، شعر بشر بف أبي خاـز  دراسة أسمكبية )ص2)
 (.276\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )3)
 .(279\13)جلساف العرب )عدف(ابف منظكر،  (4)
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 بالشّْنافً  لىوي  ييقىٍعقىعي  الى  "فبلفه : عربي، يقاؿ ؿه ثى مى العبارة بالشّْناف" كىذه  لي ييقىٍعقع "ما
كَّعي، كىالى  ييٍخدىعي  الى  أىم ٍيوً  أىنشد ليىٍفزىع؛ ًلٍمبىًعيرً  اٍليىاًبسً  اٍلًجٍمدً  تىٍحًريؾً  ًمفٍ  كأىصمو ييرى   :ًلمنَّاًبغىةً  ًسيبىكى

ٍمؼى  ييقىٍعقىعي  أيقىٍيشو  بىني ًجماؿً  ًمفٍ  كأىنَّؾى   (1)"ًبشىفً  ًرٍجمىٍيوً  خى

ىذا التركيب في النثر ىك عمى سبيؿ االستعارة التمثيمية، كقكؿ الحٌجاج: ككركد 
" ىي قرينة منعت مف تأدية المعنى األصمي لممثؿ، كىك تركيع الجمؿ بتحريؾ جمد لي"

يابس فيصدر صكتنا يفزع الجمؿ فيتحرؾ؛ كالحٌجاج ساؽ ىذا المثؿ منفينا لينفي معيا 
ىتو كدرايتو بمجريات األمكر لمسامعيف عمى نباحدكث الخدعة التي تفزع الجمؿ؛ ليدلؿ 

كالسامع يعمـ أفَّ الجمبة التي سيحدثيا ىي كقعقعة الشناف بالنسبة لمحٌجاج، أم أفَّ  حكلو،
 خصكـ الحٌجاج ال حكؿ ليـ كال قكة.

أطمؽ المحؿ كأراد ما يحؿ بو،  المحمية، عبلقتو مرسؿ يديو" مجاز بيف ًكنىانتو "نثر
؛ كفي ىذا المجاز داللة إخبلص رجاؿ الخميفة لو، إذ يممكيـ كما يممؾ أم: أسيـ الكنانة

 الرامي سياـ كنانتو.

بي" ىذا التعبير البسيط يكتنز صكرنا عديدة، تحمميا ثبلث استعارات  "فرىماكـ
مكنية؛ فأمَّا االستعارة المكنية األكلى: فيشبو الحٌجاج الخميفة عبدالممؾ بف مركاف بالرامي، 

الرامي كاستعار الزمة مف لكازمو كىي: فعؿ الرماية؛ كاستعارة مكنية أخرل  حذؼ المشبو
شبو فييا الخصكـ السياسييف بالفريسة التي ترمى بسياـ الرامي، حذؼ المشبو الفريسة 
كترؾ الزمة مف لكازميا كىي في حالة الضحية في مرمى اليدؼ؛ كاالستعارة المكنية 

سيـ الذم يرميو الرامي، حيث جعؿ مف نفسو السيـ األخيرة شبو فييا الحٌجاج نفسو بال
 الذم يجرل عميو فعؿ الرماية.

كىذه االستعارات المركبة تثبت الفركسية لمخميفة كميارتو في الرماية؛ كجعؿ 
الحٌجاجي مف نفسو اختيار الخميفة األقكل، كاألقدر عمى الفعؿ؛ ككضع العراقييف مكضع 

 عبدالممؾ، كسيـ صمب كالحٌجاج.الضحية المستسممة أماـ راـو ماىر ك

الضبلؿ" استعارة تصريحية تقكـ عمى الفعؿ، شبو مككثيـ  مىرىاًقد في "كاضجعتـ
 كطكؿ مبلزمتيـ لمضبلؿ كالنائـ المستريح في فراشو.

                                                           

 .(286\8)جلساف العرب )قعع(ابف منظكر،  (1)
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ة أساسية في ية كداللشكمت بنية لغكية تركيبي الحٌجاجفي خطبة  اراتالميكىذه 
 تكاتفت ونَّ ا مؤثرنا في نفكس السامعيف، إذ إلغكينا متميزن  اأسمكبو، جعمت مف الخطبة نصن 

 ؽ سمة األسمكب كغرض الخطبة.يلتحق بعصياكتضامت مع 

؛ -رضي ا عنو–بمكة بعد مقتؿ عبدا بف الزبير  االستعارة في خطبة الحٌجاج
 يقكؿ الحٌجاج في خطبتو بعد أف ارتجت مكة بكاءن عمى ابف الزبير:

ير كاف مف أحباًر ىذه األمة، حتى رغب في الخبلفة كنازع فييا، أال إف ابف الزب"
؛ كلك كاف شيء مانعنا لمعصاة، لمنع آدـ حرمة الجنة، كاستكفَّ بحـر ا، كخمع طاعة ا

و جنتىو؛ فمما عصاه أخرجو منيا  ألف ا تعالى خمقىو بيده، كأسجدى لو مبلئكتىو، كأباحى
 .(1)ابف الزبير، كالجنة أعظـ حرمة مف الكعبة" بخطيئتو، كآدـ عمى ا أكـر مف

 بو المشبو كحذؼ )الطاعة(، بالمشبو صرح مكنية، " استعارة كخمع طاعة ا "
 ىنا المجاز أسمكب كحمؿ )الخمع(، فعؿ كىي: لكازمو مف ببلزمة إليو كرمز )الرداء(،
 معصية ىي كمعصيتو ا، طاعة مف األمير طاعة ككف أمية، بني حكـ لرافضي اتخكيفن 
 يرفضكف بأنَّيـ شبييـ بأف المخالفيف عمى ضغط كبو أخركم، بحساب متعمؽ فاألمر ،

 المخمكع. الشيء مف الراحة كعدـ شدة مف الخمع صكرة تحممو ما بنفس ا طاعة
استعارة تمثيمية، شبو حالة  " كلك كاف شيء مانعنا لمعصاة، لمنع آدـ حرمة الجنة "

اعتصاـ ابف الزبير بالكعبة كحالة آدـ في الجٌنة؛ كيعمـ السامعكف قصة آدـ حيف أيخرج 
مف الجٌنة، فالجٌنة لـ تعصمو مف الخركج، فكيؼ بالكعبة، لذلؾ استعار الحٌجاج ىذا 

زبير عاصينا التمثيؿ ليرد بو عمى مف قاؿ بأفَّ الحٌجاج انتيؾ حرمة الكعبة، كيظير ابف ال
 كآدـ.

الخطبة ذات بناء قصير جدنا، كانت االستعارة أحد بنياتيا، كىي عامؿ ميـ في 
مف خبلؿ ما  -كغيرىا مف خطب الحٌجاج–صنع فضاء رحب ليذه الخطبة القصيرة 

تحممو مف صكر كتشبييات تعمؿ الذىف، كتجعؿ المستمع يتكقؼ ليتذكؽ ما يقاؿ، فإذا 
الخطبة قصيرنا، فإفَّ زمف قراءتيا فيمنا كتأمبلن يستغرؽ مف كاف الزمف الذم تحكى فيو 

 .السامع مزيدنا مف الكقت
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عمى يعالج مكقفنا طارئا في لحظة حرجة مع المسمميف المكمكميف  أراد الحٌجاج أفٍ 
ككاف العبلج بخطبة قصيرة انتصر فييا لنفسو، ككاف مف  حبر األمة عبدا بف الزبير،

ا– عدالخطبة االستعارة، التي تيجاز في ىذه مظاىر اإل يجاز آخر، فاالستعارة إ -أيضن
 بأنكاعيا بنية أسمكبية ثابتة في خطب الحٌجاج ذات البناء القصير.

 كالنفاؽ، الشقاؽ أىؿ يا العراؽ، أىؿ يااستعاراتو في خطبة أخرل، قكلو: "مف ك 
ا تقرع ال كا ...أما ،العصا كعبيد المكيعة، كبني األخبلؽ، كمساكئ ا عصن إال  عصن

 .(1)جعمتيا كأمس الدابر"

 سبب كأراد )العصا( المسبب ذكر المسببية، عبلقتو مرسؿ العصا " مجاز عبيد" 
 استخداـ لنفسو الحٌجاج تشريع عمى داللة كفيو )الذؿ(، فالعصا تسبب الذؿ؛ كىك كجكدىا
 الفتف. صناع مع العصا

ا تقرع ال " ا عصن " استعارة تمثيمية، حذؼ المشبو بو )المشاجرات العصبية  عصن
كالطائفية(، كمثؿ ليا بمقارعة العصي، كلمسامع أف يتخيؿ في ذىنو مضاربة الناس 

 بالعصي، كماليا مف جمبة كعكاقب.
، سقمت سريرتيوي فمف لمشيطاف طيفنا، كلمسمطاف سيفنا؛  إفَّ "كخطبة أخرل يقكؿ فييا: 

 سىٍكطي، سمباني كالعـز الحـز إفَّ  أدبو، ساء ،لىبىبىو استرخى ،...كمفصٌحت عقكبتيو
 .(2)" ...سيفي بو كأبدالني

" استعارة مكنية، شبو السريرة بالجسد الذم تعتريو األمراض؛  سقمت سريرتيوي  "
ككممة "سريرتو" بيا مجاز مرسؿ عبلقتو الحاٌلية، أراد اإلنساف كذكر ما يحؿ بو كىي 

 السريرة.
 يتراخى التي بالدابة أدبو، يسكء الذم اإلنساف شبو مكنية، استعارة" (3)لىبىبىو "استرخى

 مف الزمة منو كاستعار )الدابة( بو المشبو حذؼ أىكج، بشكؿ فتمشي بو تشد الذم الحبؿ
 حاؿ كىذا األدب، أساء العقكبة أمف مف: المثؿ يكافؽ كىذا الرخك، )المبب( كىي لكازمو
 أمرىـ. في األمير تياكف مف

                                                           

 (.278،277\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )1)
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سيفي" استعارة مكنية شبو )الحـز  بو كأبدالني سىٍكطي، سمباني كالعـز الحـز إفَّ "
( بإنساف يسمب كيبدؿ؛ كالحٌجاج يكني بالحـز كالعـز عف نفسو، فيما بنيتاف في  كالعـز

 شخصيتو.

، فخالط نكـالشيطاف قد استبطى  إفَّ يا أىؿ العراؽ، " :كمف خطبتو بعد دير الجماجـ
المحـ كالدـ كالعصب، كالمسامع كاألطراؼ، كاألعضاء كالشغاؼ، ثـ أفضى إلى المخاخ 

، كقصمتكـ عضكـ السبلححتى ،...خكفرَّ  ، ثـ باضى شى ثـ ارتفع فعشَّ كاألصماخ، 
 .(1)؟"تزجركـ الكقائع، ألـ تنيكـ المكاعظ،...، ألـ أك استعضدكـ خالعالرماح،... 

استعار انقيادىـ لمشيطاف " استعار صكرة لصكرة، إٌف الشيطاف قد استبطنكـ"
 ،بأنَّو قد سكف بكاطنيـ كامتزج بمحميـ كأعصابيـ، فيك يتكمـ بمسانيـ ،ه عمييـكاستيبلء

 كيبطش بأيدييـ، كيتحرؾ بأرجميـ. كيسمع بآذانيـ،

" استعارة مكنية، شبو الشيطاف بالطير الذم ثـ ارتفع فعشش، ثـ باض كفرخ"
، كىك داللة عف حالة االستقرار التي لمشيطاف في األجساـ، فالحٌجاج يعشش بالمرتفعات

 يخبرىـ أفَّ الشيطاف كجد فيكـ بيئة خصبة ليتزاكج كينجب شياطيف صغار.

 بو المشبو حذؼ بحيكاف مفترس، السبلح شبو مكنية، السبلح" استعارة "عضكـ
أركاحيـ بسيكلة أثناء العض، كيحمؿ داللة عمى حصد : كىي لكازمو مف زمة ال كترؾ

 ىركبيـ مف المعركة.

القكة؛ كيقصد الحٌجاج  داللة فالعضد اآللية، عبلقتو مرسؿ "استعضدكـ خالع" مجاز
بالخالع عبدالرحمف بف األشعث الذم كضعو عمى رأس جيش الطكاكيس المكجو لمحاربة 

 األمكييف. الركـ، فنكث ابف األشعث العيد كخمع بيعة الخميفة، كطمب نصرة الجيش عمى
استعارة مكنية، شبو المكاعظ بالشيخ الذم ينصح الناس باالستقامة " تنيكـ المكاعظ"

كينياىـ عف الغي، حذؼ المشبو بو )الشيخ( كترؾ الزمة مف مينتو كىي المكاعظ، 
 كمثميا "تزجركـ الكقائع".

كتحصد ، كتنتج بالشككل، الفتنة تمقح بالنجكل إفَّ يا أىؿ الككفة، خطبة أخرل: "
 ".بالسيؼ
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: "إفَّ الفتنة تيٍمقىح بالنجكل" استعارة مكنية، شبو الفتنة باألنثى التي تمقح؛ كالنٍَّجكىل
يف؛ كىكذا سرنا بعيدنا عف األع الجماع تككف، كالحقيقة أفَّ عممية (1)اٍثنىٍيًف" بىٍيفى  "السّْرُّ 

 الخيانة. يصؼ الحٌجاج أكلى خطكات
مكنية، شبو الفتنة بالثمر، فحذؼ المشبو بو كاستعار منو استعارة  "بالسيؼ دي حصى كتي "

 .الزمة مف عالمو كىي الحصاد، كتحمؿ داللة عمى طريقة مجابية الفتنة

العراقييف عمى السمع كالطاعة لمخميفة، كحذرىـ مف  احث بي أخرل كخطبة سياسية
 .(2)"حيؽ إال بأىموالزيغ ال ي إياكـ كالزيغ، فإفَّ  الميؿ عف البيعة، كخمع الطاعة، قاؿ: "

" الزيغ ال يحيؽ إال بأىمو " استعارة مكنية، شبو الزيغ باإلنساف الذم يسيء أىمو 
 .(3)يب أىمو أكالن؛ كالزيغ ىك: الميؿتربيتو، فشره يص

ف الدنيا عىرىضه حاضر،  توخطب استعارة  ر"كالفاج ري يأكؿ منيا البى في البصرة: "أال كا 
، كىذه (األكؿ)، كاستعار مف لكازمو (الطعاـ)مكنية، شبو الدنيا بالطعاـ، حذؼ المشبو بو 

 ، إنَّما الربح كالخسارة يككف بما يدخر لمدار اآلخرة.داللة عمى أنَّو ال خسارة في الدنيا

كمع جزء مف خطبة أنشأىا الحٌجاج ردان عمى فرح أىؿ العراؽ بو حيف أصيب في 
بمكت أخيو محمد كابنو محمد، فكقؼ مذكرنا بأفضمية ما عند ا، كحقيقة المكت يـك كاحد 
ـي ا لىييكًشكفَّ الباقي مني كمنكـ أٍف يىفنىى، كالفناء، " ، كالحٌي مني الجديدي أف يبمىىك كاي

فتأكؿ مف لحكمنا، كتشرب مف كأف تداؿ األرضي منا كما أدلنا منيا؛ كمنكـ أف يمكت، 
استعاف فقد  ".مشينا عمى ظيرىا، كأكمنا مف ثمارىا، كشربنا مف مائياكما  ، دمائنا

 باالستعارات ليجعؿ ىذه الحقائؽ ماثمة أماـ العيف.

 بو، المشبو " فشبو اإلنساف الذم يكلد حديثنا بالثكب الجديد، فحذؼالجديدي أف يبمىىك "
 سبيؿ االستعارة المكنية.أثره، كىذا عمى  ينتيي: أم كىك البمى، لكازمو مف الزمة كاستعارة

 يأكؿ الذم الكحش بالكائف األرض كشبو "فتأكؿ مف لحكمنا، كتشرب مف دمائنا"
كالشرب، كىذا مف  األكؿ كىي لكازمو مف ببلزمة كصرح بو المشبو حذؼ كيشرب،

 االستعارة المكنية.

                                                           

 .(308\15)جلساف العرب )نجا(ابف منظكر،  (1)
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ا بشائعة ثانية خطبة ك  شابيت في مكضكعيا الخطبة السابقة، كلكف ىذه المرة فرحن
ا–كاستعاف الحٌجاج  ؛مكت الحٌجاج كأني كا "التي منيا المجاز: باالستعارات،  -أيضن

، في بكؿ حي  منكـ ميتنا، كبكؿ رطب يابسنا ، كنقؿ في ثياب أكفانو إلى ثبلثة أذرع طكالن
ا،  ، كانصرؼى الحبيبي مف كلده يقسـ كأكمت األرض لحمىو، كمصٍت صديدىهذراعو عرضن

 .الذيف يعقمكف يعممكف ما أقكؿ" الخبيث مف مالو، إف

" مجاز مرسؿ عمى اعتبار ما سيككف، بكؿ حي  منكـ ميتنا، كبكؿ رطب يابسنا"
 ."أكمت األرض لحمىو، كمصٍت صديدىه"ككذلؾ 

 عادو  شمسي  "، "ىذهكالمكت في أعناقكـ " :كعظية كمف استعارت الحٌجاج في خطبةو 
ثىميكد  كخزاًئنيـ ،كاألىكىاًسرة التَّبىاًبعة عمى طىمىعت التي الشمس ىذهذلؾ،  بيف كثيرة كقركفو  كى
،...المحاسب ا، كالصراط قبكرىـ عمى طمعت ثـ المشيَّدة، كقصكرىـ أيدييـ، بيف الساًئرة

 .(1)"كتتكقد كجينـ تزفرمنصكب، 
لمكت في أعناقكـ " استعارة مكنية، شبو المكت بالقبلدة التي تحيط بالعنؽ، كىك ا" 

حكاميا عميو.   تأكيد عمى دنك األجؿ بقدر مبلصقة القبلدة لمعنؽ كا 

 المبلزمة، عبلقتو مرسؿ " مجاز كاألىكىاًسرة التَّبىاًبعة عمى طىمىعت التي الشمس ىذه "
 عمى داللة كطمكعيا عمى قبكرىـ الماضي. في يفالعظمي القكتيف كجكد حقيقة عمى مداللةل

فنائيـ، كبيذه الصكرة يكضح الحٌجاج سنة ككنية، كىي: البدء كاالنتياء ألم  حقيقة
 مخمكؽ.

"جينـ تزفر كتتكقد" استعارة مكنية، شبو جينـ بإنساف مكظكـ الغيظ؛ كتحمؿ ىذه 
 االستعارة داللة التخكيؼ مف جزاء المعصية الكخيـ.

المكت كما يترتب بعده مف حساب كجزاء شغؿ حيزنا مف ىكاجس الخكؼ  يبدك أفَّ 
كمف خبلؿ  لشخصية القكية، كالشكيمة الجبارة،صاحب ا ؛كالرجاء عند أمير العراقٍيف

مكاضيع الخطب التي حكت استعارات المكت يظير أفَّ الحٌجاج كاجو خصكمو السياسييف 
كاف تقريعو ليـ مختمفنا،  ،كأخيو كابنوبالمكعظة، فعندما ظيرت شماتتيـ بمكت الحٌجاج 

 لعيش مع العراقييف؛ كاستعاراتوبأف أظير المكت كالقرب مف ا راحة لو كألحبائو مف ا
تشكؿ مكعظة مؤثرة عمى األحياء، فبرع الحٌجاج في تجسيد المكت  ،معاني المكتل
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 كانتشاليا لغائرة،ا األحاسيس تصكير عمى قادرةكتفاعبلتو في الحياة الدنيا، فاالستعارة "
 بما عميقا انفعاال ننفعؿ يجعمنا بشكؿ ،ككنييا ماىيتيا عف يكشؼ تجسيدا كتجسيدىا
 .(1)"عميو تنضكم

كفي خطبتيف قصيرتيف جدنا، نصح الحٌجاج بيما المسمميف باالستقامة،  
مميما بكثير مف كظؼ استعارتيف تأكيدنا لمقالتو، كلييححيث كالحذر مف المعاصي، 

 : ىما فالمفيدة. كالخطبتاالمعاني 
فيما يقرؤه غدنا  رى فكَّ  و، امرؤ راقب ربو، امرؤ زكَّر عممو، امرؤه نفسى  بى حاسى  امرؤه "

امرؤ أخذ كاف عند ىمّْو آمرنا، كعند ىكاه زاجرنا،  في صحيفتو، كيراه في ميزانو، امرؤه 
ف قاده إلى معصية كما يأخذ الرجؿ بخطاـ جممو، فإف قاده إلى حؽ   قمبوً (2)افً نى عً بً  تبعو، كا 

نما ننتقؿ مف دار إلى دار نما خمقنا لمبقاء، كا   .(3)"ا كفَّو، إننا كا ما خمقنا لمفناء، كا 

 :أما الخطبة األخرل فيقكؿ فييا

إذا  ى شيءو صى عٍ أى يت، كى طً عٍ إذا أي  أييا الناس، اقدىعيكا ىذه األنفس؛ فإنيا أٍسأؿي شيءو "
فيا طى عى فقادىا بخطاميا إلى طاعة ا، كى  مامناطامنا كزً جعؿ لنفسو خً فرحـ ا امرأ مت، ئً سي 

مف الصبر عمى عذاب  رى ا، أيسى  رـً اً حى بزماميا عف معصية ا؛ فإني رأيت الصبر عف مى 
 .(4)"ا

استعارة مكنية، شبو القمب بالجمؿ الذم لو عناف، حذؼ "امرؤ أخذ بعناف قمبو" 
 .لكازمو كىي: العناف، كيدؿ المجاز عمى السيطرة المشبو بو كصرح ببلزمة مف

" كىذه استعارة مكنية أخرل تشبو السابقة مامناطامنا كزً جعؿ لنفسو خً فرحـ ا امرأ "
 معنى، كتخالفيا شكبلن.

مسؤكالف  -كىما معنكياف–ىاتاف االستعارتاف األخيرتاف تقراف بأفَّ النفس كالقمب 
عارتو جسدىما عمى شكؿ الداٌبة، كلكنَّو حذؼ المشبو عف الخير كالشر؛ كالحٌجاج في است

بو كترؾ الزمة مف عالمو كىي: )العناف كالخطاـ كالزماـ(، كىك بذلؾ يجعؿ النفس تمشي 

                                                           

 (.81رؤية نقدية لببلغتنا العربية )ص( قاسـ، التصكير الشعرم: 1)
: السٍَّيري الًَّذم تيمسىؾ ًبًو الدَّابَّةي.2) اـً  .(291\13)ج)عنف( ابف منظكر، ( ًعنافي المّْجى
 (.288\2ج( صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة )3)
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خبط عشكاء كالناقة ما لـ يسيطر عمييا صاحبيا بالزماـ؛ كىذا داللة عمى ضركرة تربية 
 النفس، كعدـ االنجرار خمؼ نزكاتيا.

كالحٌجاج بف يكسؼ الثقفي الذيف يحرصكف عمى اإليجاز كأصحاب الفصاحة 
مف فيك "تبمغ كمماتيـ أفياـ السامعيف؛  يجدكف في المجاز ضالتيـ، كينشدكف بو أفٍ 

لييا الطبيعة؛ إليضاح المعنى، إذ بو يخرج المعنى إحسف الكسائؿ البيانية التي تيدل أ
شغفت العرب باستعماؿ  -ليذا –متصفان بصفة حسية، تكاد تعرضو عمى عياف السامع 

لى الداللة عمى كثرة معاني األلفاظ، كلما فييا  )المجاز( لميميا إلى االتساع في الكبلـ، كا 
مف الدقة في التعبير، فيحصؿ لمنفس بو سركر كأريحية، كألمر ما كثر في كبلميـ، حتى 

  .(1)"أتكا فيو بكؿ معنى رائؽ، كزينكا بو خطبيـ كأشعارىـ

ز سمةن أسمكبية أصيمة في خطب الحٌجاج، يكجز المفظ كيكسع المعنى كيبرز المجا
كيضرب أكتار قمكب السامعيف قبؿ أف تقرع آذانيـ، كتميزت مف رتابة األسمكب إلى جديد 

 الكبلـ كأفانيف القكؿ.

 

 
  

                                                           

 (.290( الياشمي، جكاىر الببلغة )ص1)
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 بديعيةسموبية الاأل: لثالمبحث الثا
، -شعرنا كنثرنا–األساليب الببلغية مف األلكاف التي تيكشح بيا النصكص األدبية  تعد

حيكية كفاعمية، كتخرج الكبلـ مف الرتابة كالسير عمى نمط كاحد،  يياتضفي عمكما 
فاألساليب الببلغية تسير باتجاه يدعـ فكرة النص، كىي عدة المبدع التي يجذب بيا 

ىدفيا اإلمتاع، كالتأثير  يككفالممؿ؛ كفي حالة الخطب  المتمقي، كتخرجو مف تيمة إثارة
 عمى المتمقي.

النظر في تزييف الكبلـ كتحسينو بنكع مف التنميؽ: "كيعرؼ ابف خمدكف البديع بأنَّو: 
إما بسجع يفصمو، أك تجنيس يشابو بيف ألفاظو، أك ترصيع يقطع أكزانو، أك تكرية عف 

، الشتراؾ المفظ بينيما، أك طباؽ بالتقابؿ بيف المعنى المقصكد بإيياـ معنى أخفى منو
مطابقة مقتضى مف مقتضيات صحة استخداـ أساليب البديع ، (1)األضداد كأمثاؿ ذلؾ"

  .(2)الحاؿ، مع كضكح داللتو عمى المراد لفظنا كمعنى

ب اق والم ق اب م ة:  الط 
"ىك الجمع بيف لفظيف مقابميف في المعنى" كقد يككناف اسميف، أك  الطباؽ: 

مما يزيد الكبلـ حسننا  ،؛ فيككف تقابؿ المعنييف كتخالفيماكفعبلن  افعميف، أك حرفيف أك اسمن 
 .(3)كطرافة

ُل َواآلَِخُر َوالظَّاِهُر َوالَباصِنُ ]كمثالو قكلو تعالى:   .{5}احلديد:[ ُهَو األَوَّ

المقابمة: "أف يؤتى بمعنييف متكافقيف أك معافو متكافقةو، ثـ يؤتى بما يقابؿ أما  
مُ  ُُيِل  وَ ]كمثالو قكلو تعالى:  (4)ذلؾ عمى الترتيب" مُ وَ  الطَّقيَباِت  َُهُ [ اخَلَباِئَث  َعَؾْقِفمُ  ُُيَري

ف، عبارة عف طباؽ مركب؛ ففي اآلية الكريمة طباؽ بيف فعميكالمقابمة ، {631}األعراف:
 حرفيف، كاسميف.
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أغمب الخطب، كبعض  استغرؽكتكظيؼ الطباؽ كالمقابمة في خطب الحٌجاج 
الخطب أقاميا الحٌجاج عمى الطباؽ كالمقابمة؛ مثؿ خطبتو التي أنشأىا عند قدكمو 

 حيث يقكؿ:البصرة، ىدد أىميا كتكعدىـ فييا، 

و، مى جً عى أف أي  فعميَّ  ،، كمف استطاؿ أجمودكاؤه؛ فعندم داؤهأييا الناس: مف أعياه "
عميو باقيو،  تي رٍ صَّ مره، قى عي  يى و، كمف استطاؿ ماضً مى قٍ عنو ثً  و، كضعتي ؿ عميو رأسي كمف ثقي 

 كضعىوكبتيو، كمف قي ت عي مت سريرتيوي، صحَّ فنا؛ فمف سقى فنا، كلمسمطاف سيٍ يٍ لمشيطاف طى  إفَّ 
 .(1)"اليمكةي لـ تضٍؽ عنو ، كمف لـ تسٍعوي العافيةبيو، مٍ صى  رفعىو ،ذنبيو

نبرة التيديد التي خاطب بيا أىؿ العراؽ، فطابؽ بيف  كاءـ الطباؽ عند الحٌجاج
رعيتو العاصية، نفسيات )داؤه/دكاؤه( حيث نٌصب نفسو طبيبنا يعالج األمراض التي تعترم 

 كىك يحمؿ تيكمنا كاستخفافنا بالعراقييف.

ـٌ المقابمة  لـ تضٍؽ عنو /لـ تسٍعوي العافيةكمف )كالطباؽ الذم يميو )كضعو/رفعو(، ث
، فجاء الطباقاف ، كميا تأتي في إطار جمب أىؿ العراؽ إلى بيت الطاعة األمكم(اليمكةي 

الرعية، كمكضحة لسياسة الحكـ بقكالب بديعية،  نحك ىذهبرؤية الحاكـ  كالمقابمة محمبلف
 لقسكة كالقمع.فيك يضع يده عمى مكمف الخمؿ، كيكفر البدائؿ العبلجية، التي تترجـ با

كالظاىر أف الحٌجاج يريد مف رعيتو االستقامة، كلكنَّو لـ يأمرىـ بيا بطريؽ مباشر؛ 
فكاف ال بد لنيؿ مراده أف يستخدـ المؤثرات الضاغطة عمى النفكس، فكضع المخالفيف في 

فالحٌجاج ىك المطبب، كمف  ؛صكر متضادة كخيرىـ بينيا، فمف يصاب بداء خمع الطاعة
المخالفة كأصبح كضيعنا، فالحٌجاج يرفعو عمى طريقتو؛ كمف رتع خارج  اقترؼ ذنب

سياسة الدكلة التي تعافي الممتـز بيا، فأبكاب اليمكة مفتكحة؛ كعند سماع ىذه الصكر 
 التي يمتقطيا السامع كيعي مضمكنيا يعمـ أٌف المطمكب ىك االستقامة.

 يكسؼ الثقفي فييا:كفي خطبة أخرل بأىؿ الككفة كالشاـ يقكؿ الحٌجاج بف 

 ساحر، أني زعمتـ ،مكدتكـ إلى المستريح كال ،لعداكتكـ بالمستكحش أنا ما"... ك 
اِحُر[  ََل ُيْػؾُِح ]وَ  :تعالى ا قاؿ كقد  االسـ أعمـ أني كزعمتـ ،أفمحت كقد .{=:}صه:السَّ

 .(2)"؟ال تعممكف ما يعمـ مف تقاتمكف فمـ األكبر؛
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ال المستريح إلى أنا بالمستكحش لعداكتكـ/ك  احتكت الخطبة عمى مقابمة )ما
سمب بيف )ال يفمح/أفمحت( ك)يعمـ/ال تعممكف(؛ فقد نٌحى الحٌجاج ىذه  مكدتكـ(، كطباقا

األساليب لصالحو كضد خصكمو، كيضعيـ الحٌجاج في حيرة مف أمرىـ، فيك ال يستجمب 
ًذره مف شر كامف في نفكس  الكقت ذتوالصراع معيـ، كفي  ال يريد قربيـ، فيك حى

العراقييف، كمطمكب مف العراقييف الميادنة، كيمكف اعتبار الجممة األكلى مبادرة حسف نية 
تحمؿ  ،مف الحٌجاج، كدعكة لمعراقييف باغتناـ ىذه الفرصة، كالجممة الثانية المقابمة ليا

 لشر محتمؿ، فبل داعي لحياكة المؤامرات.لمعراقييف بأفَّ الحٌجاج متأىب دكمنا  اتنبيين 

الطباؽ ليزىك بنفسو كيتعالى عمى خصكمو، كيزيدىـ غيظنا، كذلؾ يكظؼ الحٌجاج ك 
حيف طابؽ بيف )ال يفمح/أفمحت( ك )يعمـ/ال تعممكف(، فصكرة الطباؽ األكؿ أثبت فييا 

خصكمو، كبيذا  الحٌجاج الفبلحى لنفسو، كفي الصكرة الثانية يثبت العمـ لنفسو كينفيو عف
 يرجح كفتو بالمدح كالعجب، كيقتؿ أعداءه كمدنا.

كجاء الخطيب بيذيف الطباقيف في خطبتو ردنا عمى شبيات رددىا العراقيكف، 
فالطباؽ األكؿ يحمؿ ردنا عمى زعميـ أنَّو ساحر، كالثاني ردنا عمى ادعائيـ عمـ الحٌجاج 

الفيف بطريقتو الخاصة، كأخذ مف كبلميـ باسـ ا األكبر، فالحٌجاج يرد عمى أباطيؿ المخ
 ليككف حجة عمييـ. ؛كرده إلى نحكرىـ

كلمحٌجاج خطبة في البصرة أكثر فييا مف تكظيؼ الطباؽ كالمقابمة، يقكؿ بعد أف 
؛ فميتو كفانا مئكنة اآلخرة، كأمرنا بطمب الدنيامئكنة ا كفانا  "إفَّ  :حمد ا، كأثنى عميو

فَّ  ...عممكفتال ي كجيالكـيذىبكف،  عمماءكـ، ما لي أرل دنياالكأمرنا بطمب  اآلخرة  أال كا 
فَّ  ،كالفاجر البرُّ يأكؿ منيا  ،الدنيا عىرىضه حاضر يحكـ فييا  ،اآلخرة أجؿ مستأخر أال كا 

 أساءكاالذيف مكا كأنتـ مف ا عمى حذر، كاعممكا أنكـ مبلقكه ليجزم مأال فاع ،ممؾ قادر
فَّ  أحسنكابما عممكا، كيجزم الذم  فَّ الجنةكمو بحذافيره في  الخير بالحسنى، أال كا   ، أال كا 

فَّ ، أال الناركمو بحذافيره في  الشرَّ  ٍيرنامىٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو كا  ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو  خى مى يىرىهي، كى
 .(1)"، كأستغفر ا لي كلكـيىرىهي  شىرِّا

جاء الطباؽ ضمف المكعظة كالنصائح، ككممات الطباؽ ىي بؤرة تركيز الخطيب، 
كمحكر الفكرة التي يدعك إلييا، كيخدـ الطباؽ الفكرة الرئيسة في أكؿ الخطبة كىي 
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االستعداد لمقاء ا، فكضعو المتضاديف )الدنيا/اآلخرة( في السياؽ إنَّما ليأمرىـ بالتزكد 
 اعات كعدـ االنشغاؿ عنيا بطمب ما كفمو ا مف رزؽ.لرحمة الدار اآلخرة، بالط

متنبيو عمى لكينتقؿ بالطباؽ بيف )عمماءكـ/جيالكـ( في سياؽ االستفياـ التكبيخي، 
 أىمية العمـ كخطكرة الجيؿ، فيما معاكؿ بناء كىدـ الحضارات.

كرة كيكمؿ كعظو بالتحذير مف الدنيا كالترغيب باآلخرة، كيرسـ بالمقابمة كالطباؽ ص
فَّ الدنيا  كبيرة تعكس أثر الدنيا كاآلخرة، كاإلحساف كاالساءة؛ فيبدأ بالمقابمة بيف )أال كا 

فَّ اآلخر  أجؿ مستأخر(، ككؿ جممة مف جمؿ المقابمة ألحقيا  ةعرض حاضر/أال كا 
شرح حقيقتو  ؛الحٌجاج بشرح لطبيعة المكقفيف محؿ المقارنة، فعىرىضي الدنيا الحاضر

)البر/الفاجر( كىذه حقيقة الدنيا التي يريد الحٌجاج أف يرسخيا في فجمع بيف  ،بطباؽ
 نفكس المسمميف، فمف حظيا يتساكل البر كالفاجر المختمفيف في العقيدة.

كأٌما األجؿ المستأخر فيرجع الحٌجاج الممكية فيو  الكاحد القيار، كفي ىذا اليـك 
اصيف لو، كىذا صائر الطائعيف كالعتحدد مخمؽ، كفؽ معيار القرب مف ا، كتيتمايز ال

النار(، -جنة/الشرال-في صكر الطباؽ )أساءكا/أحسنكا(، )الخير التمايز مشركحه 
تؤكد عمى ما بدأ  ؛ىذه الصكر األخركية التي تعكس مرحمة الحساب كالجزاء)خيرا/شرا(، ك 

 بو الحٌجاج في بادية خطبتو، مف ضركرة إصبلح المرء دنياه، كادخار الصالحات.

كبمغ إعجاب الحٌجاج بنفسو درجة كضع نفسو في مقاـ الصحابة، ففي المقابمة 
الذم استشيد بو في خطبتو التي  -صمى ا عميو كسمـ-الكاردة في حديث الرسكؿ 

 تحدث فييا عف أحكاؿ األمراء يـك القيامة، يقكؿ:

"مف ممؾ عمى عشر رقاب  يا أىؿ العراؽ، بمغني أنكـ ترككف عف نبيكـ أنو قاؿ:"
يكبقو ، أك يفكَّو العدؿحتى  يداه إلى عنقو، جيء بو يـك القيامة مغمكلةن  مف المسمميف،

ـي ". الجكر ، مف أف أحشر معكـ مغمكالن أف أحشر مع أبي بكر كعمر  إليَّ  بُّ ي ألحى ا إنّْ  كاي
 .(1)"مطمقنا

الحشر بظممو لمناس، كىذه كيظير مف حديثو أفَّ أىؿ العراؽ يستبشركف بتقييده يكـ 
الفكرة يكضحيا قكلو: "حتى يفكو العدؿ، أك يكبقو الجكر"، ثـ ىك يحسف تخمصو مف ىذه 
األمنية، كيصيب خصكمو بمقتؿ، كذلؾ في سبكو السياؽ بالطباؽ )مغمكال/مطمقا(، 
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كتحميمو بالرسائؿ المبطنة، فيفيـ ضمننا صكاب سياستو في الحكـ بدليؿ رجائو أف يحشر 
اج عمى خصكمو، فأف مع  الصحابة العدكؿ، كضمانو لمنجاة يكـ القيامة؛ كبيا تكبر الحجَّ

بنفس السياسة  االستمرارأفضؿ مف حريتو بصحبتيـ؛ كأخيرا إشارة منو ب ،يقيد في الحديد
 كلف ترىبو أمانييـ. ،معيـ

– في خطبة جديدة، كضح فييا سياسة الرسكؿأسمكب المقابمة كيكظؼ الحٌجاج 
في معاممة األنصار، كفي مقابمة أخرل رسـ سياسة مخالفة  -ا عميو كسٌمـصٌمى 

 لمتعامؿ مع أىؿ العراؽ، لينيجيا محمد بف الحٌجاج أثناء سفر كالده إلى الحج.

ني ،مسيئيـ عف يتجاكز كأف ،-األنصار– محسنيـ مف يقبؿ أف"  يقبؿ أال أمرتو كا 
كالمبلحظ أفَّ استخدـ نفس المقابمة مرتيف كلكف ، (1)"مسيئكـ عف يتجاكز كال ،محسنكـ مف

، كرفض لتشبيييـ  مع العراقييف مسبكقة بنفي؛ كىذه المقابمة بيا انتقاص مف الخصـك
 باألنصار، ككأنَّيـ عمى ديف مغاير ال يستحقكف معاممة المسمميف.

محديث عف المكت كمصائر الخمؽ، في خبلليا لكفي خطبة أخرل تطرؽ الحٌجاج 
 حي   بكؿّْ  كا يكأنّْ كنيايتو، " ءالرد عمى شائعة مكتو، استخدـ الطباؽ بيف الشيإطار 
فالطباقاف في النص ينبئاف عف بداية )الحياة كالمكت(  (2)"يابسنا رطب كبكؿّْ  ،ميتنا منكـ

كعف نياية )المكت كالتيبس(، كىك مكقؼ تعميمي يجسده الحٌجاج بالطباؽ كالمقارنة 
 لتتضح الرؤية عف المكت.

أمامكـ، خذكا مف أنفسكـ  الجنةي بيف أيديكـ، ك  الناري ك كيرد الطباؽ في قكؿ الحٌجاج: "
ما قد مضى مف الدنيا  كمما في أيديكـ لما بيف أيديكـ؛ فكأفَّ ، لفقركـ غناكـألنفسكـ، كمف 
ىذه المرة يكظؼ الحٌجاج الطباؽ في الخطبة  .(3)"أحياءلـ يككنكا  األمكاتلـ يكف، ككأف 

قبؿ فكات  ةالكعظية، ففي ىذه الخطبة تحدث عف اقتراب األجؿ، كضركرة العمؿ لآلخر 
( ككأنَّو يحذرىـ جنة/النارنص، فقد ذكر )الاألكاف، ككاف استخدامو لمطباؽ يخدـ فكرة ال

ر اقتفؽ الثاني )غناكـ/فقركـ( ينبييـ ال، كيرغبيـ في الثانية. كفي الطبامف األكلى
نيا دار العمؿ كاآلخر اإلنساف في اآلخرة لمحسنات، كأفَّ الحياة فرصة لمغنى منيا، فالد

 كفي الطباؽ األخير )األمكات/أحياء( يتضح أفَّ المكت مرحمة البلعكدة. دار الجزاء.
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 جعؿ امرأ ا فرحـ" :كفي مكعظة أخرل يتحدث فييا عف تركيض األنفس كتربيتيا
ا لنفسو  معصية عف بزماميا كعطفيا ،ا طاعة إلى بخطاميا فقادىا كزمامنا خطامن
يقابؿ الحٌجاج بيف صكرتيف استعاريتيف، تقرباف بصكرة حسية الطريقة التي عمى  .(1)"ا

المسمـ أف يتعامؿ بيا مع النفس األمارة بالسكء، ككيفية التقرب مف ا بالطاعة كاالبتعاد 
 عف المعصية.

الميـ أرني " سمكب انشائي:األالحٌجاج المقابمة ب كفي أسمكب جديد يسبؾ مف خبللو
عاء، زاكج الحٌجاج بيف المقابمة كالدحيث ، (2)"كأرني اليدل ىدنل فأتبعو، ا فأجتنبوالغيَّ غيِّ 

يبلؾ، فيطمب مف ا الحداىما بيا النجاة، كاألخرل بيا فيك يضع صكرتيف متقابمتيف، إ
 التكفيؽ الجتناب الغي، كاتباع اليدل.

 ،الفناء عميو كيتب لما بقاء فبل ؛البقاء اآلخرة كعمى ،الفناء الدنيا عمى كتب ا إفٌ "
كا ،اآلخرة غائب عف ،الدنيا شاىد يغرنكـ فبل ،البقاء عميو كيتب لما فناء كال  طكؿ كاقيري

كضح حيث أقاـ الحٌجاج خطبتو ىذه عمى الطباؽ كالمقابمة، فقد  .(3)"األجؿ بقصر ،األمؿ
الفناء/اآلخرة البقاء( بيما حقائؽ، كبٌيف مصائر األمكر كمنتياىا كالمقابمة بيف )الدنيا 

( لمداللة عمى حتميتيا، كأكد مف خبلؿ الطباؽ بيف  كالتي جاءت بعد التككيد بػ)إفَّ
 )بقاء/فناء( كتكراره معككسنا حتمية القضاء كالقدر في البقاء كالفناء.

 غائب عف الدنيا، شاىد يغرنكـ فبلكيختـ الخطبة بمقابمتيف األكلى مسبكقة بنيي )
كالثانية مسبكقة بأمر  لحياة اآلخرة لغيابيا عف ناظرييـ،مف الغفمة عف ا( يحذرىـ اآلخرة

كا) كالعبلج أف يقير دنياه  ،ف( كىما مشركعاف متناقضااألجؿ بقصر األمؿ، طكؿ كاقيري
 بيادـ الذات ليبقى مستعدنا لممكت.

بعد تناكؿ الطباؽ كالمقابمة في خطب الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي يتضح أفَّ أسمكبو  
تكظيفيما كاف عمى قدر مف النباىة، ككضع لؤلمكر في نصابيا الصحيح؛ فالحٌجاج  في

ا مف خبلؿ مكظؼ كبل األسمكبيف لتكضيح الصكر المتناقضة، ثـ ليقارف الناس بيني
 الصكرتيف إف كاف بينيما تفاضؿ. إحدلكأخيرنا االختيار بيف  .ا بمشاىد حسيةمتصكيرى
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قامة الحجة عمى الخطبة في التأثير كاإلأحد أدكات كاف الطباؽ كالمقابمة  قناع، كا 
كانا أسمكبي ترىيب يكجو الحٌجاج مف قد الخصكـ، كحتى لبلنتصار لشخص الحٌجاج، ك 

 خبلليما خصكمو لمرضكخ ألمره.

ف باألسمكب اإلنشائي، فسبقت بالتككيد، الطباؽ كالمقابمة في الخطب مسبكقيجاء 
 ما قابؿ بيف استعارتيف.كالدعاء، كاالستفياـ كاألمر كالنيي، ك

كلـ يمحظ عمى أسمكب الحٌجاج في تكظيؼ الطباؽ كالمقابمة أم تكمؼ كتصنع، بؿ 
 إذا الكبلـ مف النكع ىذا" إفَّ حممت صكره أفكارنا سيمة سمحة يمتقطيا العامة كالخاصة ف

، كنحسب أفَّ (1)"الجكدة كنياية ،الحسف غاية في كاف ،العيكب مف كبرئ ،التكمؼ مف سمـ
سبلح الفصاحة كالبياف جزء مف شخصية الحٌجاج الخطيب العربي، الذم كانت الخطبة ال

 نفاذ سياسة الدكلة األمكية.األكؿ في تحريؾ الجيكش كا  

ع  الس ج 
"، كيعرفو ابف صناعة تأليؼ األلفاظ"المبدع في  أداة رئيسة مف أدكاتالسجع  يعد

"، كاحد حرؼ عمى المنثكر الكبلـ في الفكاصؿ تكاطؤ" األثير في "المثؿ السائر" بأنَّو:
، مثؿ: الخطب؛ كذلؾ انتصر لمسجع كجعمو أعمى درجات (2)كيخصو بالكبلـ المنثكر

 .(3)الكبلـ مستدالن بكثرة كجكده في آيات القرآف الكريـ

بف يكسؼ الثقفي أحد خطباء العرب الفصحاء الذيف ال تكاد تخمك خطبو  كالحٌجاج
مف ىذا المكف البديعي، كالمتأمؿ لخطب الحٌجاج يرل في أسجاعو عذكبة ناجمة عف 
بساطة في اجتبلب األلفاظ، كاإلماـ عبدالقاىر الجرجاني يرل أفَّ السجع حتى يككف حسننا 

 ال تىًجده كحتى نحكىه، كسىاؽ كاستدعاه طمبو الذم ىك المعنى يككفال بد كأف " ؛كمقبكالن 
، كالحٌجاج أحسف في انتقاء األلفاظ التي أدت دكرنا (4)"ًحكىالن  عنو تًجد كال بدىالن، بو تبتغي

 مكسيقينا كمعنكينا داخؿ النص.

كمف خطبو التي شكؿ السجع فييا أحد األشكاؿ المفظية، خطبتو في أىؿ العراؽ 
 فعميَّ  ،وأجم استطاؿ كمف ،هدكاؤ  فعندم ،هداؤ  أعياه مف: الناس أييا"يتكعدىـ كييددىـ: 
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مى  أف  قىصَّرتي  ،هعيمر  ماًضيى  استطاؿى  كمف ،وًثٍقمى  عنو كضعتي  ،ورأيس عميو ثقيؿ كمف ،وأيعىجّْ
 كمف ،وعقكبتي  صٌحت ،وي سريرتي  سقيمتٍ  فمف ،فناسىيٍ  كلمسمطاف ،فناطىيٍ  لمشيطاف إفَّ  ،وباقي عميو

 بادرة سبقتو كمف ،ةي اليمك عنو تضؽٍ  لـ ،ةالعافي تسٍعوي  لـ كمف ،وصمبي  رفعىو ،وذنبي  كضعىو
 أعفك؛ ال ثـ كأتكعد ،رأعذً  ال ثـ كأحذّْر ،رأيٍنظً  ال ثـ أينذري  إنّْي ،ودم بسفؾ بدنو سبؽ ،وفم
 ،يسىٍكط سمباني كالعـز الحـز إف ،وأدبي  ساء ،وي لىبىب استرخى كمف كالتكـ، تىرنيؽي  أفسدكـ إنَّما

 ال كا ،يعصان لمف قبلدةه  كذيبابيوي  ،يعينيق في كنجاديه ،ميد في فقاًئمو ،يسيف بو كأبدالني
 ضربت إال ،ويمي الذم الباب مف فيخرج المسجد، أبكاب مف باب مف يخرج أف أحدكـ آميري 
 .(1)"وعنق

نا نجد أكثرىا تألفت مف فإنَّ  ؛إذا ابتدأنا الحديث عف طكؿ فقرات السجع في الخطبة
كقكعو في المغة، لذلؾ اعتبره عمماء الببلغة دليؿ براعة المبدع؛ نادره لفظتيف، كىذا 

 مف مؤلَّفة السجعتيف مف كاحدة كؿ تككف أف" كىك ،"القصير السجع" كييسىميو ابف األثير
، السامع سمع مف المسجكعة الفكاصؿ لقرب أحسف، كاف األلفاظ تقمٌ  ككمما قميمة، ألفاظ
، كأبعده ،مذىبنا السجع أكعر الضرب كىذا  .(2)"نادرنا إالٌ  يقع استعمالو يكاد كال متناكالن

يمكف القكؿ أفَّ سجع ىذه الخطبة كاف في حرفيف رئيسيف كىما الياء كالياء لكثرة 
 ،فناطىيٍ  لمشيطاف إفَّ تكرارىما في الخطبة، كمرة كاحدة مع الفاء كألؼ االطبلؽ في "

"؛ رأعذ ال ثـ كأحذّْر ،رأيٍنظً  ال ثـ أينذري  إنّْي"، كمرة كاحدة مع حرؼ الراء "فناسىيٍ  كلمسمطاف
بالياء كميا  كالحٌجاج جعؿ مف حركؼ السجع سمة لمجية المخاطبة، فالفكاصؿ المسجكعة

أينما كجدت في الخطبة مكجية ألىؿ العراؽ، كىي في الفكاصؿ التي اشتعمت بالتيديد 
كالكعيد، كسمح حرؼ الياء أف تنتشر عبارات الحٌجاج بيف السامعيف بطبيعتو الرخكة التي 
تستغرؽ زمننا أطكؿ نسبينا مف غيره؛ كالفكاصؿ المسجكعة بحرؼ الياء تتجمى فييا األنا 

جية، ففي ىذه الفكاصؿ تحدث الحٌجاج عف نفسو، كعف القكة التي يمتمكيا، كالكيفية الحٌجا
 التي تحصمت لو.

كبالسجع يتحقؽ لمخطبة ضبط إيقاعي لو تأثيره عمى السامعيف، فالنفس تطرب 
 ا لذَّ إذا كاف مسجكعن  ؿى ثى المى  أال ترل أفَّ لكقع المكسيقى كتنجذب إليو، كتتمثؿ بما يقاؿ، "

ا لـ تأنس  ،فإذا ىك حفظو كاف جديرنا باستعمالو ،وي ظى فً حى فى و عً لسامً  كلك لـ يكف مسجكعن
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ذا كاف كذلؾ لـ تحفظوقت لمستمعوأنً كال النفس بو،  ذا لـ تحفظو لـ تطالب أنفسيا  ،، كا  كا 
ي كمماتو التمقي ، كالحٌجاج كأميرو ال يي (1)"كجيء بو مف أجمو ،باستعماؿ ما كضع لو

 ىذه الكممات حيىالسامعيف دكف تحقيؽ نتيجة، بؿ لتعند  احتفي مقىا الرعية لتيسكس بي
 جكارحيـ. افي كجدانيـ، كتعمؿ بمقتضاى

بيف الفكاصؿ المسجكعة بالياء كالياء بأربع  -بالخطبة السابقة–كفصؿ الحٌجاج 
بالياء خرج بفقرتيف ينتيي  فكاصؿ مختمفة في حركة ركييا، فبعد ثماني فقرات مسجكعة

بفقرتيف ثـ يخرج  ،ركييما بالفاء كاأللؼ، كيستأنؼ بثماني فقرات أيخر مسجكعة بالياء
ـٌ يكمؿ بفقرتيف غير مسجكعتيف، كينتيي إلى الفقرات  ينتيي ركييما بحرؼ الراء، ث

المسجكعة بالياء بفقرتيف ركييما الياء؛ كالسجع بالياء كقع في خمس فكاصؿ، كختـ 
 لخطبة بفقرتيف ركييما الياء.ا

كعممت الفقرات ذات السجع المختمؼ في النص عمى التنكيع في السمـ المكسيقي، 
الذم مف شأنو دفع الرتابة عف الخطبة، كجذب األذىاف قبؿ شركدىا، كمما زاد الخطبة 

أشرؼ حسننا ىك كقكع السجع في فصكؿ قصيرة متساكية في عدد كمماتيا، كىذا الشكؿ "
، كىذه الميزة تجعؿ مف الخطبة أسرع حفظنا، كأسرع (2)"منزلة؛ لبلعتداؿ الذم فيو السجع

تداكالن كأسيؿ عمى المساف، كأجرل في الكبلـ، ككميا مزايا أسمكبية، لمسىٍجع أحسف 
 استثمارىا الحٌجاج. 
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 اتمةالخ
اعتمد العرب قبؿ اإلسبلـ كبعده، عمى الخطابة في أمكرىـ العظيمة، كمناسباتيـ 
كافة، كعكلكا عمييا لتحقيؽ مآربيـ بحد الكممات، فاىتمكا بأدؽ تفاصيؿ أدائيا لتقع في 
النفكس مكقع التأثير، ككاف ألمير العراقيف الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي ذكقو الخاص بيذا 

يا بأساليب المغة كافة، أنجز لو غاياتو، قبؿ أف فر لشأف، فأسمكبو في الخطب، التي زخا
 يشير سيفو.

ا كاشفنا ألسرار نجاح الحٌجاج، كتذكؽ أسمكبو الخاص، كلذل ؾ كانت األسمكبية منيجن
خطب الحٌجاج -كفضح الحيمة الحٌجاجية في المراكغة بالكممة، كبناءن عمى ىذه الدراسة 

 .رجت بمجمكعة مف النتائجخ -بف يكسؼ الثقفي دراسة أسمكبية

 

 النتائج
 فصقمتو  يمة عمى شخصية الحٌجاجتأثير الحياة البدكية كالبيئة العربية األص

حكـ ببلد العراؽ في ذلؾ الكقت، ذات التعددية الطائفية، كالمختمفة سياسيان مع فكاف أىبلن ل
 الشاـ، كىك ما لـ ينجح بو غيره.

  تكشؼ األسمكبية عف الكيفية التي يقاؿ بيا الكبلـ، كعف العبلقات المترابطة
يعيشو، كالمتمقي، مع التأكيد عمى أىمية الببلغة بيف النص ككؿ مف المبدع، كالجك الذم 

 التي تكتفي بدراسة حاؿ النص.
  ا صكتينا إذا كائـ بيف النمط الصكتي لحركؼ الخطبة يحقؽ الخطيب نجاحن

 كنظاـ مقاطعيا مع طبيعة مكضكعيا.
  ال يمكف كضع قاعدة مطردة لمنظاـ المقطعي في خطب الحٌجاج، حيث مف

 .إحصاءات النظاـ المقطعي لنصٍيف مختمفٍيف دكف أٍف تتشابو الدالالتالممكف أٍف تتكافؽ 
  مكضكع الخطبة أك النص كالجك الذم تقاؿ فيو ىك الذم يرجح الداللة

 الصكتية. 
  اتكأ أمير العراقٍيف في ألفاظ خطبو عمى األصكات التي ترتفع فييا نسبة

 يو.ذم جير بو بمؿء فً الكضكح السمعي، كىذا يتناسب مع نيج الحٌجاج الكاضح، كال
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  خطب الحٌجاج متكيفة مع العادات الصكتية عند العرب، فأكثر حركفيـ
تكرارنا المجيكرة، كأكثر المقاطع الصكتية التي بينيت منيا كمماتو ىي األكثر انتشارنا في 

 المغة.
  ،غمبت الصكرة االسمية في الخطب، فكانت أبنية األسماء أكثر مف األفعاؿ
فكاف الجنكح لؤلسماء أكثر، كاألفعاؿ  ،ذه الغمبة مع طبيعة الخطبتكافؽ ىكربما ت

 المستعممة غالبنا لمخطاب المكجو لمعراقييف، ليصكر تفاعمو كالعراقييف مع الفتف.
  رعيتو مف أىؿ تكظيؼ أبنية األسماء جاء مكافقنا لمعتقدات الحٌجاج عف

 مف الداللة عمى الثبكت كاالستقرار. ىذه األبنية، ًلما تحممو العراؽ كأىؿ الشاـ
 في  يمكف أٍف يحقؽ األمير ما يأممو مف رعيتو دكف المجكء ألبنية فعؿ األمر
مف أشياء يريدىا أك ال يريدىا  يا بالتيديد كالكعيدحيث يمكف االستعاضة عن، خطبو
 األمير.
  المستكلشخصية ك الكفقنا لمحددات عديدة، منيا:  الحٌجاجمعجـ تشكؿ 
 ، كالبيئة المانحة أللفاظ المكجكدات فييا، كطبيعة المكضكع المطركؽ.العقمي

  األساليب الببلغية جعمت الخطبة القصيرة تبدك أكبر مما ىي عميو، حيث
قٌكل الحٌجاج خطبو بأساليب التشبيو، كدفع عف خطبو التطكيؿ ببل فائدة كاإليجاز المخؿ 

   مف خبلؿ أساليب المجاز.
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 المراجعالمصادر 
 .-ركاية حفص عف عاصـ- القرآن الكريم -

النظاـ المقطعي كداللتو في سكرة البقرة، (. ـ2006) .إبراىيـ، عادؿ عبدالرحمف عبدا
، ، الجامعة اإلسبلمية(رسالة ماجستير غير منشكرة)، دراسة صكتية كصفية تحميمية"

 غزة.

الديف عبدالعظيـ بف عبدالكاحد بف ظافر بف عبدا ابف محمد أبي اإًلصبع، زكي ابف 
تحقيؽ:  .(د.ط) .تحرير التحبير(. ـ2012) .المعركؼ باف أىبي اإًلصبع المصرم

 .لجنة إحياء التراث اإلسبلمي: حنفي محمد شرؼ، القاىرة

 (.ـ1995. )األثير، أبك الفتح ضياء الديف نصرا بف محمد بف محمد بف عبدالكريـابف 
تحقيؽ: محمد محيى الديف عبدالحميد،  (.د.ط) .المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر

 المكتبة العصرية.بيركت: 

 أبي بف ا عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف قيابف تيمية، ت
. عمى المنطقييف الردـ(. 1993. )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ

 . لبناف: دار الفكر المبناني.1ط

 :تحقيؽ: محمد عمي النجار، لبناف .2ط .الخصائص (.د.ت) .جني، أبك الفتح عثمافابف 
 دار اليدل.

 بيركت: .5ط .مقدمة ابف خمدكف (.ـ1984. )محمد بف محمد بف الرحمف عبد، خمدكفابف 
 دار القمـ.

خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف ابف 
، تحقيؽ: إحساف كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ـ(.1900. )البرمكي اإلربمي

 دار صادر. بيركت: عباس،

عبدربو، أبك عمر، شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد ربو ابف حبيب ابف حدير بف ابف 
تحقيؽ: بركات  ،العقد الفريد(. ـ،1999) .ركؼ بابف عبد ربو األندلسيسالـ المع

 شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ.لبناف:  .1ط .يكسؼ ىىبُّكد

تاريخ (. ـ2001. )، أبك القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة ا بف عبدا الشافعيبف عساكرا
 .دار الفكر)د.ـ(،  (.د.ط) .مدينة دمشؽ
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تحقيؽ: شياب  ،المقاييس في المغة(. ـ1994. )الحسيف بف فارس بف زكريافارس، أبك ابف 
 دار الفكر. . بيركت:1. طالديف أبك عمرك

 .1ط .المعارؼ (.ـ1987) .قتيبة، أبك محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرمابف 
 .دار الكتب العمميةبيركت: 

(. ـ1996) .القرشي البصرم ثـ الدمشقيأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير كثير، ابف 
 دار أبي حياف.القاىرة:  .1ط .البداية كالنياية

( . . 1. طالعرب لسافـ(. 2000ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 بيركت: دار صادر.

 دار المسيرة. :عماف . )د.ط(.األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ (.ـ2010) .العدكس، يكسؼأبك 

 دار المسيرة.عماف:  . )د.ط(.مدخؿ إلى الببلغة العربية(. ـ2010) يكسؼ. العدكس،أبك 

 .الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش دراسة أسمكبية (.ـ2000)حميدة، زكي صبلح. أبك 
 .مطبعة مقدادغزة:  .1ط

 .1ط. الخطابة أصكليا_تاريخيا في أزىر عصكرىا عند العرب(. ـ1934. )زىرة، محمدأبك 
 .دار الفكر العربيالقاىرة: 

نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العصر  (.د.ت) .عمي، نبيؿ خالد رباحأبك 
 الييئة المصرية العامة لمكتاب. :مصر (.د.ط) .ق656العباسي 

المدينة المنكرة، بحث -. مجمة الجامعة اإلسبلميةطبقات النصـ(. 2013كليد. ) ندل،أبك 
 مقبكؿ لمنشر.

 دار إحياء التراث العربي.بيركت:  .2ط .جكاىر الببلغة . )د.ت(.حمد الياشميأ

 .1ط .دراسات في أدب كنصكص العصريف األمكم (.ـ1986) .أحمد، محمد عبدالقادر
 مكتبة النيضة المصرية.القاىرة: 

ككالة  :تحقيؽ: عبدالرحمف بدكم، الككيت .(د.ط) .الخطابة (.د.ت.)ارسطكطاليس
 .دار القمـ :بيركت المطبكعات،

 ديكاف شرح(. ـ2003) .المرزكقي الحسف بف محمد بف أحمد عمى أبك األصفياني،
 .العممية الكتب داربيركت:  الشيخ، غريد: تحقيؽ .3ط .الحماسة
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 .المصرية النيضة مكتبةالقاىرة:  (.ط.د) .اإلسبلـ ضحى (.ـ1979) أحمد. أميف،

 .مكتبة النيضة المصريةالقاىرة:  .13ط .فجر اإلسبلـ(. ـ1982) .أميف، أحمد

 .1ط .الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي: حياتو، أخباره (.ـ2011) .أميف، سامر محي الديف
 .عدار المستقبؿ لمنشر كالتكزيعماف: 

 .مكتبة نيضة مصر (. القاىرة:د.ط) .األصكات المغكية (.د.ت) .أنيس، إبراىيـ

. القاىرة: 2. طالمعجـ الكسيط(. د.ت) .-مجمع المغة العربية–كآخركف  ،أنيس، إبراىيـ
 مجمع المغة العربية.

، رسالة ماجستير البياف في خطب الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي(. ـ2015) .بمخيرم، فطيمة
 ـ، .2017يناير  4، تاريخ االطبلع: غير منشكرة، جامعة محمد خيضر، الجزائر

 (.د.ط) .البياف كالتبييف (.د.ت) .الجاحظ، عمرك بف بحر بف محبكب الكناني، أبك عثماف
 دار صعب.بيركت:  ،تحقيؽ: فكزم عطكم

 ،أسرار الببلغة (.د.ت) .الجرجاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي
 .دار المدنيجدة، مطبعة المدني، القاىرة: 

 .1ط .التعريفات (.ـ2007) .الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الحسيني الجرجاني الحنفي
 شركة القدس لمتصدير.القاىرة: تحقيؽ: نصر الديف تكنسي، 

. )د.ط(. القاىرة: دار األرقـ بف أبي شذا العرؼ في فف الصرؼالحمبلكم، أحمد. )د.ت( 
 األرقـ.

مكتبة النيضة، بغداد:  .1ط .أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو (.ـ1965) .الحديثي، خديجة
 .بغداد

عماف:  .1ط .الدكلة األمكية عكامؿ البناء كأسباب االنييار (.ـ2009) .الحسف، عيسى
 لمنشر كالتكزيع.األىمية 

 (.ـ1990) .الحمكم، شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الحمكم الركمي البغدادم
 .دار الكتب العمميةبيركت: تحقيؽ: فريد عبدالعزيز الجندم،  .1ط .معجـ البمداف

 (.د.ط) .حياة الشعر في الككفة إلى نياية القرف الثاني لميجرة (.ـ1968) .خميؼ، يكسؼ
 .دار الكاتب العربيالقاىرة: 
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 .أمانة عماف الكبرلعماف:  (.د.ط) .في النقد كالنقد األلسني (. ـ2002) .خميؿ، إبراىيـ

تاريخ اإلسبلـ ككفيات (. ـ1993) .الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف
 .دار الكتاب العربيلبناف:  .2ط .، تحقيؽ: عمر عبدالسبلـ تدمرمكاألعبلـالمشاىير 

نياية اإليجاز في دراية  ـ(.2004اإلماـ فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف. ) الرازم،
 .. بيركت: دار صادر1. طاإلعجاز

النكت في إعجاز  (.ـ1976) .الرماني، عمي بف عيسى بف عمي بف عبد ا، أبك الحسف
 .دار المعارؼمصر: تحقيؽ: محمد خمؼ ا، د. محمد زغمكؿ سبلـ،  .3ط .القرآف

تحقيؽ:  .2ط .األمالي(. ـ1987) .الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزٌجاجي
 .دار الجيؿبيركت: عبد السبلـ ىاركف، 

تحقيؽ: . 3ط .البرىاف في عمكـ القرآف (.ـ1980) .الزركشي، بدرالديف محمد بف عبدا
  .دار الفكر )د.ـ(، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،

 .دار العمـ لممبلييفبيركت:  .5ط .األعبلـ(. ـ1980) .الزركمي، خيرالديف

. دار 1. طأساس الببلغةـ(. 1998. )أحمد بف عمرك بف محمكد القاسـ بكالزمخشرم، أ
 لبناف: الكتب العممية.

دار  . )د.ـ(،6ط .الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي المفترل عميو (.ـ2008) .زيادة، محمكد
 السبلـ.

 .دار عمارعماف:  .2ط .معاني األبنية في العربية (.ـ2007) .السامرائي، فاضؿ صالح

تحقيؽ:  .1ط .مفتاح العمكـ(. ـ2000) .السكاكي، يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي
 .دار الكتب العمميةبيركت: د.عبدالحميد ىنداكم، 

 .تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف ،الكتاب(. د.ت) .سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر
 .عالـ الكتببيركت:  (.د.ط)

مؤسسة بيركت:  (.د.ط) .المنيج الصكتي لمبنية العربية(. ـ1980) .شاىيف، عبدالصبكر
 .الرسالة

مكتبة القاىرة:  .2ط .عمـ المعاني-الببلغة العالية(. ـ1991) .الصعيدم، عبدالمتعاؿ
 .اآلداب
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. 1ط .جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة(. ـ1933) .صفكت، أحمد زكي
 مطبعة مصطفى البابي. القاىرة:

خبلفة أمير المؤمنيف عبد ا بف الزبير رضي ا ـ(. 2006) محمد محمد.، عمي الصَّبلَّبي
 .مؤسسة اقرأالقاىرة:  .1ط .عنو

مي  الدكلىة األمكيَّة عىكامؿي االزدىاًر كىتىداعيات (. ـ2008) محمد. محمدالصَّبلَّبي، عى
 .دار المعرفة :بيركت .2ط .االنييار

 .دار غريبالقاىرة:  (.د.ط) .األسمكبية الصكتية(. ـ2002) .الضالع، محمد صالح

 .دار المعارؼالقاىرة:  .6ط .التطكر كالتجديد في الشعر األمكم (.د.ت) .ضيؼ، شكقي

 دار المعارؼ.القاىرة:  .5ط .الفف كمذاىبو في النثر العربي (.د.ت) .شكقيضيؼ، 

بيركت:  .2ط .العراؽ في عيد الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي(. ـ2005) .طو، عبدالكحد ذنكف
 .الدار العربية لممكسكعات

 دار صفا. (. )د.ـ(،د.ط) .األصكات المغكية(. د.ت) .عبدالجميؿ، عبدالقادر

. القاىرة: مكتبة 1. طالجممة في الشعر العربيـ(. 1990. )حماسةعبدالمطيؼ، محمد 
 الخانجي.

 .العربية دار النيضةلبناف:  (.د.ط) .عمـ البياف(. ـ1982) .عتيؽ، عبدالعزيز

النظاـ الصكتي كداللتو في سيفيات المتنبي  (.ـ2014) مصطفى. خالد أركل، عجكلي
 .النجاح الكطنية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة ككافكرياتو

الصناعتيف: الكتابة كتاب (. ـ1984) .العسكرم، أبك ىبلؿ الحسف بف عبدا بف السيؿ
 .دار الكتب العمميةلبناف:  .2ط .تحقيؽ: مفيد قميحة ،كالشعر

كعمكـ الطراز ألسرار الببلغة (. ـ1980) .العمكم، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ
 دار الكتب العممية.لبناف:  (.د.ط) .حقائؽ اإلعجاز

 دار الجيؿ.لبناف:  .1ط .الجامع في تاريخ األدب العربي(. ـ1986) .الفاخكرم، حنا

تحقيؽ: ميدم المخزكمي، ك إبراىيـ  ،كتاب العيف(. ـ1988) .الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد
 مؤسسة األعممي لممطبكعات.لبناف:  .1. طالسامرائي
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. 1. طالتصكير الشعرم: رؤية نقدية لببلغتنا العربية ـ(.1988. )عدناف حسيفقاسـ، 
 .كالتكزيع لمنشر الفبلح مكتبة: الككيت

، رسالة ماجستير غير منشكرة، التحميؿ الصكتٌي لمنصٌ (. ـ2011) .قبيا، ميدم عناد أحمد
 .فمسطيف -الكطنٌية النجاح جامعة

أبراج الزجاج في سيرة . )د.ت(. عمي بف كىؼ القحطاني، عبد الرحمف بف سعيد بف
 .مطبعة سفيرالرياض: ، تحقيؽ: سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني، الحٌجاج

تحقيؽ: غريد الشيخ محمد،  ،اإليضاح في عمكـ الببلغة(. ـ2004)القزكيني، الخطيب 
يماف الشيخ محمد  .دار الكتاب العربي. لبناف: 1ط .كا 

القاىرة:  (.د.ط) .صبح األعشى(. د.ت) .بف عمي القمقشندم القمقشندم، أبك العباس أحمد
 .كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي

 .العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده(. ـ1996) .القيركاني، أبك عمي الحسف بف رشيؽ
 .دار كمكتبة اليبلؿلبناف:  .1ط

 .عالـ الكتب(، )د.ـ (.د.ط) .مف الصكت إلى النص (.ـ1993) .مبركؾ، مراد عبدالرحمف

 .دار االعتصاـالقاىرة:  (.د.ط) .فف الخطابة كاعداد الخطيب (.د.ت) .محفكظ، عمي

الحٌجاج بف يكسؼ الثقفي مكاقؼ مف حياتو )دماء  (.د.ت) .المىدىرٍم، أمير بف محمد
 .، )د.ف(كعطاء(

ماجستير غير ، رسالة الخطابة عند الفاركؽ دراسة أسمكبية (.ـ2012) .المرم، عبدا جابر
 .منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط

  .ككالة المطبكعاتالككيت:  . )د.ط(.أساليب ببلغية (.ـ1980) أحمد. مطمكب،

حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز: دراسة في المجاز  ـ(.2000. )معمكؼ، سمير أحمد
 .اتحاد الكتاب العربدمشؽ:  ،األسمكبي كالمغكم

 .دار الفكر العربيبيركت:  .1ط .النثر في العصر الجاىمي(. ـ1993) .مٌناع، ىاشـ

 )د.ط(. مىيٌناتحقيؽ: عبدأ عمي . ديكاف حساف بف ثابت (.ـ2002) بف ثابت، حساف.
 .دار الكتب العمميةبيركت: 
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. شرحو: عباس عبدالسَّتار، لبناف: دار 1. طديكاف النابغة الذبيانيـ(. 1984النابغة. )
 الكتب العممية.

 الفكر دار: بيركت أبنية الفعؿ في شافية ابف الحاجب ـ(.1997، عصاـ. )الديفنكر 
 .المبناني

 .نياية األرب في فنكف األدب (.د.ت. )النكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب النكيرم
 كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي.القاىرة:  (.د.ط)

ابف جني مف خبلؿ كتابو  الداللة الصكتية عند (.ـ2009. )ىادؼ، بكزيد ساسي
 .9العدد حكليات التراث، جامعة مستغانـ، الجزائر،  .الخصائص

دار إحياء لبناف:  .2ط .جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع(. د.ت) .الياشمي، أحمد
 .التراث العربي

 ، رسالة ماجستيرشعر بشر بف أبي خاـز  دراسة أسمكبية(. ـ2007) .اليمص، سامي حماد
 .غزة-غير منشكرة، جامعة األزىر

غرر الخصائص الكاضحة كعرر النقائض (. د.ت) .اط، ابكاسحاؽ برىاف الديف الكتبيالكطك 
 دار صعب.بيركت:  (.د.ط) .الفاضحة

 


