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 ٔانصُاءانشكر 
 احلوذ هلل على ها أًعن ًلو جل الشىش ًالثناء على التٌفٍك ًاإلعاًت ًبعذ :

أتمذم بشىشي ًاهتناًً إىل استاري املششف األستار املساعذ الذوتٌس علً املذًً الزي واى يل ًعن 

 السنذ ًاملششذ ًًعن الناصخ ًاملعني ، فجضاه اهلل عين خري اجلضاء .

أساتزتً ًشٌٍخً أعضاء جلنت املنالشت احملرتهني ، ًأساتزتً يف لسن اللغت العشبٍت يف ًال ٌفٌتين أى اشىش 

 ولٍتنا املٌلشة ، ًلشفماء الذسب يف الشعبت األدبٍت أخٌتً ًأخٌاتً .

هىتبت اإلهام أهري املؤهنني ) علٍو السالم ( العاهت يف النجف األششف ، ًهىتبت العاهلني يف  ًال أًسى فضل 

ٍن ) س ه ( ، ًهىتبت الشًضت العلٌٌت املطيشة ، ًهىتبت العتبت احلسٍنٍت ًالعباسٍت املمذستني السٍذ احلى

 ًاملىتبت األدبٍت املختصت يف النجف األششف .

ًوزله إىل ول هي ساعذًً ًهذّ ٌذ العٌى يل يف العشاق ًلبناى ًإٌشاى ًاهلنذ ًأخص هنين احلاج دسي عض 

 ن اهلل عين خري جضاء احملسنني .ىيت ًأًالدي ، فجضاًإىل أهً ًأخٌتً ًإىل صًج.الذٌي 
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 اإلْداء

 

 
 إىل ًفسً ًعٍين ًعطشي النذي ..... ) صًجيت (

 إىل فلزاث وبذي ًًسًد دٍاتً ًفٍض ًجٌدي ًأهلً يف غذي

 تباسن         جابش          تسنٍن ( )

 أىذٌىن ىزا اجليذ

 جناح .
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 ادلقديح

 بسن اهلل الشمحي الشدٍن
الحمد هلل ربِّ العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف أبي القاسـ محمد 

 كعمى آلو الطيبيف الطاىريف كصحبو المنتجبيف المنتخبيف كبعد 
أشعار  بحث في العقؿ الحجاجي في ما كصؿ إلينا مفنشتغؿ في ىذه الرسالة عمى ال

السيد الحميرم، أم عمى تحميؿ العبلقة بيف شعره بكصفو خطابان حجاجيان كالحجاج بكصفو 
 نظرٌية فنٌية لمتفكير كطريقة لمفيـ كاإلقناع.

طركحاتو م في بناء أيقكـ عمييا شعر الحمير فنحاكؿ الكشؼ عف المناحي الحجاجية التي 
داخؿ في المستعممة كظائفي لمجمكع مرتكزاتو التسكيفية كالتعميمٌية كتكجيياتو مف خبلؿ الرصد ال

كفؽ ما جاء بو ديكرك كزميمو عمى اإلطار المغكم، كليس مقصكدنا ىنا بالمغكم قياـ البحث 
ف المذي و تيتكاه،تكزميمنيا دراسة متخصصة فيما ابتدعتيا عبقرية شاييـ بيرلماف بؿ إ انسككمبر،

ما تقـك بدراسة الخطاب بدءان مف كٌظفا جزءان كبيران مف اىتماميما بالببلغة الجديدة، كالببلغة إنٌ 
كصكالن إلى تقبمو مف طرؼ المتمقي فإٌف اختيارنا لنظرية بيرلماف الحجاجية ؛ نطبلقو في المغة ا

خطابة األرسطية ، مركزان عمى الجانب جاء لما فييا مف الدرس الببلغي الذم أعاد النظر في ال
ٌف دكر الحجاج في ىذه النظرية لـ  اإلقناعي في الحجاج دكف أف ييمؿ األسمكب التداكلي ، كا 

 يكف قصران عمى اإللقاء فحسب بؿ إنو قد يككف كتابة أيضان.
مف بدايات  التأريخٌية جيت تحٌديات كتقمبات مساراتياكمما ال شٌؾ فيو أٌف الببلغة قد كا

ة يا مف صرح افبلطكف الفمسفي مصٌنفان إٌياىا بالخطابات المضممئالتقعيد ليا، كمف ثـٌ إقصا
حتمالية كالتعددية فيي بيف اال مف حقيقة الببلغة الخاصة، لمعقكؿ . كبعده أرسطك كما جاء بو

عٌد مسارىا الذم إلى أف كصؿ األمر لبيرلماف  ى اإلقناع فييا عمى عقمنة الخطاب،نبيي  عنده،
جراءىا بالحٌد األكسط، فيي ليست قصران عمى الصكرة المجازية المضممة كال ى ي برىنٌية كا 

دراسة التقنيات الخطابية، التي مف شأنيا إحداث أك زيادة مكافقة اآلخريف صكرٌية فالببلغة عنده 
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ممة الحجج كىذا ما فعمو الباحث بعد عرضو لج ، عمى األطركحات المقدمة إلييـ بقصد قبكليا
 .ت عميو آراء بيرلماف كنٌظرى لياستقرٌ مما ا –شبو المنطقية كالكاقعية  –

ىا دى مى عى  آلة لكؿ العمـك العقمٌية التي يحتاج فييا إلى تصحيح الفكركلٌما كاف المنطؽ 
كمف ثـٌ تكافقاتيا  فكار بيرلمافليصؿ بيا إلى مستكنات أ الباحث في منيجو التحميمي الكصفي،

كصكالن إلى إيقاع التصديقات المطمكبة  مع أثر الحميرم كصناعة قكة اإلفياـ في ىذا األثر،
حداث األثر كالتأثير فييا، فالخيار الحجاجي ليس خياران كا   ذعانات النفكس عند المتمقيف كا 

ٌنما ىك استراتيجي فيو، يعمؿ في نسيجو ا لداخمي، كلٌما كاف عارضان أك طارئان عمى الخطاب، كا 
قناعية خمؼ ستار الجمالية مف مبتنيات إ –الحميرم  –الشعر خطابان كأف ما يكاريو الشاعر 

ضمف دائرة الخطاب الحجاجي، تعمؿ ضمف في ذف أف نعٌد خطاباتو فمف المعقكؿ إ كالذاتية،
 آلياتو، كتتحرؾ في ضكء تقنياتو .

م المشرؼ كاالستاذ المساعد الدكتكر عقيؿ نطمؽ كباإلشارة المباشرة مف أستاذكمف ىذا الم
عنكانان  )الحجاج في شعر السيد الحميرم(ختيار لممكضكع المكسـك عكمكش العنبكي كاف اال

لمكشؼ عف المضمرات الحجاجية في صياغاتة الشعرية، ككيفية استخدامو آلليات الدرس 
 الحجاجي كما ىي كسائمو اإلقناعية التي اعتمدىا في إنتاج النص .

كىك عمى محكريف:  )الحجاج كالسيد الحميرم مدخؿ تعريفي( بالتمييدفابتدأ البحث 
عنو البمغاء القدماء ثـٌ  ، عٌرفنا بالحجاج لغة كاصطبلحان، كما قاؿمفيـك الحجاج  األكؿ:
ـٌ بٌينا عبلقة الحجاج بالشعر،المحدثك   إذ إٌف مف المنظريف مف أبعد ف مف الغرب كالعرب، ث
حاسيسو، كقد اطفة المتمقي كال يحرؾ فيو إاٌل أاج معمبلن ذلؾ بمخاطبة الشعر لععف الحج الشعر

المؤثرات فكاف  يقطع دابر الجدؿ فييا . كأما المحكر الثاني: ة كسابقينا بماعالجنا ىذه المغالط
ـٌ الفكرٌية في حياة السيد الحميرم الحجاجية، كفيو عرضنا اسمو  كنسبو ككالدتو ككفاتو كمف ث

االت العقائدية في حياتو، فما بيف أباضٌية أبكيو ككيسانٌيتو، صحح الحميرم مساره باعتناؽ نتقاال
نتقاؿ، كما تركتو ككيؼ كاف ىذا اال (عليه السالممذىب اإلمامٌية كالقكؿ بإمامة جعفر الصادؽ )
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كؿ فرقة أك طائفة في عقمية مبدعنا الحميرم مف إعماالت كتصكرات كتفاعبلت، قادتو إلى أف 
 ( فيك القائؿ:عليهن السالميككف مٌداحان ألىؿ بيت العصمة )

 أنا السٌيد الٌقكاؿ فييـ مدائحان 
 

 تمرُّ بقمًب الناصبيفى فتصدىعي  
كقد كجدنا لمديكاف ثبلث طبعات بتحقيقات مختمفة األكلى بتحقيؽ شاكر ىادم شكر ،   

، كالثالثة لنكاؼ الجٌراح ، كبعد المطابقة كالمقابمة فيما  كالثانية بتحقيؽ ضياء حسيف األعممي
بيف النسخ اعتمدنا النسخة األكلى بتحقيؽ شاكر ىادم شكر ؛ لما كاف فييا مف اإلحاطة 
ٌنما كانت األخريات نقبلن عنو في أغمب المكاضع ، كمف الجديد بالذكر أٌف  كالشمكلٌية كالًقدـ ، كا 

كثير مف الضبط ففيو خمؿ كثير كيحتاج إلى مف يعتني بو  الديكاف بطبعاتو الثبلث يعكزه
كبضبطو ، فمف خبلؿ قراءتنا لو كتتبع الحجاج فيو أشرنا إلى بعض مف الخمؿ في ىكامش 

 البحث كأعرضنا عف كثير منيا ، آمميف أف يعنى بو مف يكفيو حقو .
ا فيو ألىـ ما أكرده تعرضن فقد ،)الحيجج شبو المنطقٌية( ػالذم كسمناه ب الفصؿ األكؿكأما 

شاييـ بيرلماف مف القكاعد الحجاجية الداخمة تحت ىذا المسمى، كبما أنو قد أحيى الببلغة 
األرسطية فقد حاكى تطمعات أرسطك المنطقية بشبو المنطقية ذاكران قكانيف التناقض كالتعارض، 

ـٌ التعدية  ـٌ المطابقة كالتعريؼ كالتحميؿ كقاعدة العدؿ كالتبادلية ث كالتضميف كالتقسيـ، كآخرىا ث
قتناع، فكاف التعريؼ كاالالمقارنة، ككيفية تكظيؼ الحميرم ليذه األساليب كاآلليات في اإلقناع 
 بكؿ كاحدة منيا تنظيران ثـ التطبيؽ عمى أىـ النماذج لكؿ قاعدة منيا.

محكريف: األكؿ: الحجج المؤسسة  ه عمىقٌسمنا )الحيجج الكاقعٌية(: الفصؿ الثانيكفي 
ـٌ التبديد أك التضييع، كبعدىا ح تجاه ثـٌ جة االعمى بينية الكاقع، فمف التعاقبٌية أخذنا النفعية ث

التجاكز . كمف التعايشٌية أخذنا حجة السمطة كالركابط الرمزية . كفي المحكر الثاني:الحجج 
أكالن ثـٌ ما نيقؿ مف أحاديث الرسكؿ محمد المؤسسة لبينية الكاقع درسنا حجة الشاىد القرآني 

، ثـٌ حجة المثؿ، فقد اعتمد الحميرم في )عليهن السالم(كاألئمة األطيار  )صلى اَّلل عليه وآله(

إلى اليقيف القطعي نتيجة لمسٌمماتو  كصكالن  شعره عمى مشيكر األمثاؿ التي جاءت عف العرب،
 التي أدرجيا .
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كاف عماد البحث عمى ما ىك متداكؿ  البالغية الحجاجية()التقنٌيات : الفصؿ الثالثكفي 
ستفياـ أكالن كآلٌية لغكية كعمى ما ىك األبرز في شعر السيد مف االفي عرؼ الدراسات الحجاجية 

ـٌ التشبيو كختمنا الفصؿ بآلية االستعارة، مسٌمطيف الضكء عمى فعؿ ىذه  ببلغية كبعدىا التكرار ث
 قناع .تكجيو لغرض التسميـ كالقبكؿ كاال حجاجي أٌيماالتقنيات في تكجيو الخطاب ال
صمنا إلييا . كمف بعدىا ذكر فييا أىـ النتائج التي تك  بخاتمةثـٌ محط رحاؿ البحث 
 مصادر الدراسة كمراجعيا .

ة لمكسكع)كقد أفاد البحث مف جممة الدراسات التي سبقتو في ىذا المضمار، فكاف 
بك بكر العزاكم كما سطرتو أنامؿ الدكتكر أ سماعيمي،الحجاج مفيكمو كمجاالتو( لحافظ إ

دم كغيرىـ ير د سالـ األميف الطمبة كسامية الدكالدكتكر طو عبد الرحمف كعمارة الناصر كمحم
المغرب العربي لما كاف ليا مف مف أساطيف الحجاج في الكطف العربي كبالخصكص دكؿ 

كع كخركجو بالصكرة التي ىك عمييا ىتماـ، كؿ األثر في إكماؿ ىذا المشر عصا السبؽ كاال
اآلف، كالفضؿ كؿ الفضؿ لؤلستاذ المساعد المشرؼ الدكتكر عمي المدني لرعايتو لمبحث كتبني 
فكرتو، كرأب ما صدع منو، ككذلؾ إليجاده الحمكؿ الناجعة لجؿِّ اإلشكاليات التي تٌعرض ليا، 

ت االستاذ المشرؼ كتكجيياتو قد فبل منيج مع الحقيقة كما يصٌرح غادمير بو، إاٌل أٌف لمسا
أعطت لمباحث البعد النظرم كالعممي في مقارباتو كمعالجاتو الفاعمة كمناقشاتو لتفعيؿ الرؤية 

 الحجاجيو في شعر السيد الحميرم إثباتان كتثبيتان كىذا ىك ىدؼ الرسالة كما تصبك إليو . 
نص الشاعر مف تقنيات  كال أدعي الكماؿ فيما قدمت أك أنو كؿ ما ينبغي أف يككف في

كحجج كاستدالالت، إاٌل أنيا ما كاف في حيز اإلمكاف زمانان كفضاءن كتابيان ؛ لضيؽ الكقت، 
 .فبذلت ما امتدت إليو يدم كآمؿ أف تككف ىذه الدراسة مرتعان خصبان لقراءات حجاجية أخرل 

 كاهلل المكفؽ.
 الباحث        
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 انرًٍٓد
 احلعاض ٔانسٍد احلًريي يدخم ذعرٌفً 

 الً: يفٕٓو احِلعاض ٔأ
 :

ً
 احلِعاض نغح

ر عند المحٌجة: قارعة الطريؽ الكاضح كالحٌجة: كجو الٌظفجاء في كتاب العيف: ))
ٌجة: حي  ججتو. كا حتججتي الخصكمة. كالفعؿ حاججتو فحى  جج. كالًحجاج عميو بكذا كجمع الحي

 . (ُ)((المصدر
ة. فاألكؿ القصد، كمف صكؿ أربعأ))الحاء كالجيـ أف بف فارس في مقاييسو اكد أكقد 
ك بيا أقصد ألنيا تي ؛ ف يككف الحجة مشتقة مف ىذاأكممكف  ...ة كىي جادة الطريؽج  حى الباب المى 

كذلؾ الظفر يككف عند ، و بالحجةتو أم غمبتي جٍ جى فحى  قاؿ حاججت فبلنان يي . المطمكب قصد الحؽ  يي 
صؿ كاأل ....ة كىي السنةخر الحجٌ صؿ اآلكاأل جج كالمصدر الًحجاج....جمع حي كال الخصكمة

 .(ِ)ة النككص((جى حى جٍ صؿ الرابع الحى كاأل ....الثالث الًحجاج كىك العظـ المستدير حكؿ العيف

إِرْ قَالَ إِتْشَاىِْىُ سَتَِِّ انَّزُِ ُّذِِْْ ًًَُِّْدُ قَالَ أَََا  نَىْ ذَشَ إِنََ انَّزُِ دَاجَّ إِتْشَاىِْىَ فِِ سَتِّوِ أٌَْ آَذَاهُ انهَّوُ انًُْهْكَ}أَ قاؿ تعالى

دَ انَّزُِ ََََشَ ًَانهَّوُ نَا َّيْذُِ انٌََْْوَ أُدِِْْ ًَأُيِْدُ قَالَ إِتْشَاىِْىُ فَئٌَِّ انهَّوَ َّأْذِِ تِانشًَّْشِ يٍَِ انًَْشْشِقِ فَأْخِ تِيَا يٍَِ انًَْغْشِبِ فَثُيِ

 .(ّ){نيَانظَّانًِِ

  (ْ)قاؿ األعشى: ]مف الطكيؿ[
 أال أبمغا عني حريثان رسالة

 
 فإنؾ عف قصد المحجة أنكبي  

 
                                                           

، تحقيؽ : ميدم المخزكمي كابراىيـ السامرائي ، مط َُ/ ّ :( كتاب العيف، الخميؿ بف احمد الفراىيدمُ)
 .َُٖٗالرسالة، الككيت ، 

 ِ، تحقيؽ : عبد السبلـ محمد ىاركف ، ط ُّ-ِٗ/ ِ: فارس بف زكريا( معجـ مقاييس المغة، احمد ابف ِ)
 .ُٗٔٗ ، ، مط مصطفى البابي ، مصر

 . ِٖٓ( سكرة البقرة: ّ)
 .َُٓٗ ، حسيف ، مط النمكذجية ، مصر ، شرح : محمدَِّ: ( ديكاف األعشى، ميمكف بف قيسْ)
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تو أم جٍ جى ججتو أحاجو ًحجاجان كمحاجة حتى حى : ))يقاؿ حا كرد في لساف العرب كما
دليت بيا، كالحجة البرىاف كقيؿ ما دكفع بو الخصـ كىك رجؿ ًحجاج أم أجج التي غمبتو بالحي 

 .(ُ)كالتحاج التخاصـ(( جدؿ
(ِ){ًٍَْ دَاجَّكَ فِْوِ يٍِْ تَؼْذِ يَا جَاءَكَ يٍَِ انْؼِهْىِ}فَ :قاؿ تعالى

 . 

ف يخرج كأنا فيكـ فأنا أكجاء في الحديث النبكم الشريؼ في حديث الدجاؿ: ))
أم محاجو كمغالبو بإظيار الحجة عميو فالحجة ىنا الدليؿ كالبرىاف كالغمبة  (ّ)حجيجو((

 كالمخاصمة كقد عٌدىا مرادفات لمًحجاج.
جج في تحصيؿ الغمبة كالجدؿ ىي المخاصمة كاستعماؿ الحي فنقطة االلتقاء بيف الًحجاج 

يراد الحجة عميو، فقد تككف في   .(ْ)الحؽ كالباطؿفي المخاصمة فالمجادلة المخاصمة بالقكؿ كا 

  .(ٓ) {انٌُا َّا ٌَُحُ قَذْ جَادَنْرَنَا فَأََْثَشْخَ جِذَانَنَا}قَقاؿ تعالى: 
  (ٔ)]مف الطكيؿ[قاؿ الشاعر: 

 أبٌر عمى الخصكـ فميس خصـ
 

 كال خصماف يغمبو جداال 
جاج الشمس كما يقاؿ : ))كمف المجاز بدا حً بمعنى المجاز إذ يقكؿ عند الزمخشرمك  

 .(ُ)حاجبيا((

                                                           

مط ، مادة حجج. ، تحقيؽ: عامر احمد حيدر ، ِِٖ-ِِٕ/ ِ( لساف العرب، جماؿ الديف ابف منظكر: ُ)
 .  ََِٓالعممية ، بيركت ، 

 .  ُٔ( سكرة آؿ عمراف: ِ)
 ، مط محمد عمي صبيح ، القاىرة ، د. ت .  ُٕٗ/ ٖ( صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم : ّ)
، الدار التكنسية لمنشر ، تكنس ،  ُْٗ/ ٓ، محمد الطاىر ابف عاشكر: كير( ينظر: تفسير التحرير كالتنْ)

ُْٖٗ . 
 . ِّ( سكرة ىكد: ٓ)
، مؤسسة االيماف ،  ُ، تحقيؽ : عبد القدكس أبك صالح ، طََِ( البيت لمشاعر ذم الرمة، في ديكانو: ٔ)

 .  ُِٖٗبيركت ، 
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 (ِ)] مف الطكيؿ [ قاؿ الشاعر:
 فأمست بأذناب المراخ فأعجمت

 
 بريما ًحجاج الشمس اف يترجال  

عشرة مرة، فنجدىا بمفظ )حجة( ثبلث ، ست  كقد كردت ىذه المفظة في القرآف الكريـ 
، (ٔ)كاحدة، كبمفظ )حاٌج( مرة (ٓ)، ككذلؾ بمفظ )حجتيـ((ْ)كبمفظ )يحاجككـ( مرتيف، (ّ)مرات

، (َُ)، ككذلؾ )حاجو((ٗ)، كلفظة )حاججتـ((ٖ)، ككذلؾ )تحاجكف((ٕ)ككذلؾ )حاجكؾ(
 .(ُْ)، ك)يحاجكف((ُّ)، ك)الحجة((ُِ)، ك)حجتنا((ُُ)ك)تحاجكني(

يرل الباحث اف كممة )ًحجاج( عربية أصيمة جاءت في القرآف الكريـ كحديث الرسكؿ 
ـ، كقد أعطت مدلكال شمكليا يتكاشج بيف لغة )صمى اهلل عميو كآؿ بيتو( كأشعار العرب ككبلمي

 العرب كالقرآف الكريـ إذ كانت داللتيا الحجة كالدليؿ.
 احلِعاض اصطالؼًا: 

                                                                                                                                                                                           

، مطابع اكالد اكرفاند ،  ُبد الرحيـ محمكد ، ط. ، تحقيؽ : عُُّ( اساس الببلغة، جار اهلل الزمخشرم: ُ)
 .  ُّٓٗالقاىرة ، 

 .ُٓٗٗ، تحقيؽ: د. عزة حسف، دار الشرؽ العربي، بيركت، ُُٔلمشاعر ابف مقبؿ، في ديكانو:  ( البيتِ)
 . ُٓ، سكرة الشكرل: ُٓٔ، سكرة النساء: َُٓ( سكرة البقرة: ّ)
 . ّٕ، سكرة آؿ عمراف: ٕٔ( سكرة البقرة: ْ)
 .  ِٓ، سكرة الجاثية: ُٔ( سكرة الشكرل: ٓ)
 . ِٖٓ( سكرة البقرة: ٔ)
 . َِ( سكرة آؿ عمراف: ٕ)
 . ٔٔ-ٓٔ( سكرة آؿ عمراف: ٖ)
 . ٔٔ( سكرة آؿ عمراف: ٗ)
 . َٖ( سكرة األنعاـ: َُ)
 . َٖ( سكرة األنعاـ: ُُ)
 . ّٖ( سكرة األنعاـ: ُِ)
 . ُْٗ( سكرة األنعاـ: ُّ)
 . ُٔ( سكرة الشكرل: ُْ)
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ف ألتعريؼ الًحجاج كماىيتو حتى  في كتبيـ عبر الزماف عمماء المصطمح لقد تعاقب
 تي: غمب المنظريف كاآلأيات كجاء عند مسمٌ  ةفقرات كعد عمىه أبعضيـ جز 

الصكفية إذ جاء بمعنى ))القصد  يةىػ( الًحجاج عمى كفؽ الرؤ َّٕاشاني )ت، كؼ العرٌ  
 .(ُ)جابة داعي الحؽ((إكأصؿ القصد ىينا قصد 

ىػ( في تعريفاتو: ))الحجة ما دؿ  بو عمى صحة الدعكل كقيؿ ُٖٔالجرجاني )ت،  قاؿك 
ك أفساد قكلو بحجة إ، كفي مكضع آخر قاؿ: ))دفع المرء خصمو عف (ِ)الحجة كالدليؿ كاحد((

 .(ّ)ك يقصد بو تصحيح كبلمو((أشبية 
سكاتو ا  لزاـ الخصـ ك إجعمو مرادفان لمدليؿ كالمقصكد منو  فقدىػ( ُُٖٓأما التيانكم )ت،  

 .(ْ)كىي شائعة في الكتب
ك أ: ))كتعني ىذه الكممة مكاجية قاؿكعرفو ليكؿ آركف الذم جعؿ منو حربان كبلمية ف 
ف تشمؿ جميع المياديف أحتراب في ميداف المكاجيات التي يمكف دب، كاالألحاميان، في ا جداالن 

حدل إكبخاصة السياسية كالدينية كالجمالية كالعممية كيشكؿ ىذا النكع مف المناظرات العنيفة 
 .(ٓ)دب تحديدان((ثكابت النتاج المغكم بعامة كالنتاج النصي بخاصة كاأل

مصطمحات التي تأخذ فقد ذكر جممة مف الحمد مطمكب في معجمو أ الدكتكر كردهأك  
لجاـ الخصـ ك بعد االستقراء: االحتجاج النظرم،  جاءت)الًحجاج( في طٌياتيا ك  بالحسباف ا 
 المذىب الكبلمي.ك القكؿ الخطابي، ك شعرية الخطابة،  كبالحجة، 

                                                           

، دار المنار ، القاىرة  ُ، ، تحقيؽ : د. عبد العاؿ شاىيف ، ط ُِْاصطبلحات الصكفية، الكاشاني:  (ُ)
 ،ُِٗٗ  . 

 طباعة حجرية ، د. ت . . ٖٔ( التعريفات، الجرجاني: ِ)
 . ٕٖ( المصدر نفسو: ّ)
، مكتبة لبناف  ُتحقيؽ : د. عمي دحركج ، ط. ِِٔ/ ُ( ينظر: كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف، التيانكم، ْ)

 . ُٔٗٗناشركف ، بيركت ، 
، مجد  ُ. ترجمة : د. محمد حمكد ، طّْٓ( معجـ المصطمحات األدبية، يكؿ آركف ، كآخركف: ٓ)

 .  َُِِالمؤسسة الجامعية لمدراسات ، بيركت ، 
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تخذه حجة كالحجة: البرىاف كالدليؿ احتج بالشيء: احتجاج النظرم يقكؿ: ))ففي اال
حتجاج المتكمـ عمى خصمو بحجة تقطع اكحقيقة ىذا النكع: ... ، صمي أغمبو بالحجةكأحج خ

 . (ُ)بطاؿ ما أكرده الخصـ((ا  عتراؼ بما ادعاه المتكمِّـ ك عناده كتكجب لو اال
حتجاج عمى معنى المقصكد بحجة عقمية ))ىك اال: لجاـ الخصـ بالحجة يقكؿإكفي 

 . (ِ)تقطع المعاند لو فيو((
  .(ّ)قناع((لى جانب اإلإف يأتي شيء مف التخييؿ فييا أ))ىي : الخطابة يقكؿكفي شعرية 
ما نصو: ))كقد يعرض لمستعمؿ الخطابة شعرية، كما يعرض  يستطرد في القكؿ الىثـ 

نما يعرض لمشاعر  ذا أخذ المعاني إي بخطابية كىك ال يشعر، تف يأألمستعمؿ الشعر خطابية، كا 
 . (ْ)التي ال تخييؿ فييا كال محاكاة ثـ يركبيا تركيبان مكزكنان((قكاؿ الصحيحة المعتادة كاأل

قكاؿ الخطابية قناع كاألكأما في القكؿ الخطابي فيقكؿ: ))ىك الكبلـ الذم يعتمد عمى اإل
كؿ: العمكد، كىك القكؿ الذم يراد بو التصديؽ صناؼ: األأالتي يراد بيا التصديؽ ثبلثة 

يياـ بخمؽ. الثالث: اك أنفعاؿ لشيء اكىي قكؿ يفاد بو  بالمطمكب نفسو. الثاني: الحيمة،
ر بو ما ف تعتمد الخطابة عمى القكؿ الشعرم ألو تصديؽ. كال بأس مف  النصرة، كىي قكؿ يينصى

 .(ٓ)سرافان كبيران((إف ال ييسرؼ في ذلؾ أعمى 

                                                           

. ََُِلبناف ناشركف ، بيركت ، ،  ُط. ْٔ( معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ، د. احمد مطمكب: ُ)
 نقبلن عف لساف العرب .

، تحقيؽ : ابك الفضؿ الدمياطي ، دار الحديث،  ُّٗالبرىاف في عمكـ القرآف ، بدر الديف الزركشي : (ِ)
 . َُٓ، كينظر : معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ : ََِٔالقاىرة ، 

 . ِٗٔ: معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ  (ّ)
،تحقيؽ :احمد فؤاد االىكاني ، مط االميرية  َِْ/ْالخطابة ، ابف سينا :–السفسطة –المنطؽ –شفاء ( الْ)

 . ِٗٔ: ، كينظر : معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ  ُٖٓٗ، القاىرة ، 
 . ِّٓ:كينظر : معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ  ، ُِ/ْو :( المصدر نفسٓ)
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نو الفف الخامس فيقكؿ: ))كىك مذىب سماه عمرك الجاحظ كيذكر في المذىب الكبلمي أ
لى التكٌمؼ إالمذىب الكبلمي، كىذا باب ما أعمـ إني كجدت في القرآف منو شيئان كىك ينسب 

 .(ُ)تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران((
لفبلسفة ثـ يعمؿ ذلؾ بقكلو: ))كلـ يحدد ىذا الفف كلعمو يريد بو إصطناع أساليب ا

 .(ِ)ستدالؿ كالذم نفاه عف القرآف الكريـ((في الجدؿ كاال كالمتكمميف
كيرل في نياية كبلمو مكضحان ذلؾ بقكلو: ))ىك إيراد حجة المطمكب عمى طريقة أىؿ 
الكبلـ، كذلؾ أف يككف بعد تسميـ المقدمات مقدمة مستمزمة لممطمكب، كىذا ما نجده في كتاب 

 .(ّ)(اهلل ككبلـ العرب الذم استشيد بو الببلغيكف(
الحظ الباحث أف أصحاب المصطمحات قد كضحكا تعاريفيـ بإيجاز لذا كاف المدلكؿ قميبل 
إال أف الدكتكر أحمد مطمكب قد أكضح ماىية المصطمح كالدالالت الجزئية التي عالجيا حتى 

 كانت شاممة تناكؿ فييا الكبلـ كالشعرية كعرج عمى أصحاب المذاىب كالكبلـ.
 انقدياء:  انثالغٍنياحلِعاض عُد يفٕٓو 

ييعىٌد الًحجاج عند الببلغييف القدماء، ظاىرة شائعة إذ يككف دائـ الحضكر في كبلميـ 
كمجالسيـ، فكبلـ العرب ظاىر الًحجية كبيف المساف كالسيما في مناظراتيـ، فالًحجاج لدييـ 

الحجة كالدليؿ، فما جاء  مف خبلؿ الخطاب يتكغؿ في أثنائيا كسيمة ببلغية غايتيا التكصيؿ،
 ق( قكلو: ِٓٓعف الجاحظ )ت 

ف يككف الخطيب رابط الجأش، ساكف الجكارح، أكؿ الببلغة اجتماع آلة الببلغة كذلؾ أ))
مة كال الممكؾ بكبلـ السكقة، كيككف في قكاه فضؿ قميؿ المحظ متخير المفظ، ال يكٌمـ سيد األ

 .(ُ)التصرؼ في كؿ طبقة((

                                                           

، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت ،  ُ، تحقيؽ : عرفاف مطرجي ، ط ٗٔ بف المعتز :لبديع ، عبد اهلل( اُ)
 . ْٔمعجـ مصطمحات النقد العربي القديـ : ، كينظر : َُِِ

 . ْٔ: معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ (ِ)
 . ْٔ: معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ  (ّ)
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قناعي الشفكم عنده غاية ما يقصد الخطاب اإلإذ أف ؤية الجاحظ عمؽ الشيرم عمى ر ك 
كلى طبيعة قناع عمى المغة كتحدد األقناع تقدـ فيو الغاية عمى الكسيمة، اإلإفي كبلمو كىك 

 .(ِ)الثانية كشكميا
 في الشعر ف الًحجاج لو كظيفة كبيرةأىػ( ّٓٗكفي الصناعتيف يذكر العسكرم )ت، 

بية فيقكؿ: ))يممؾ ما تعطؼ بو القمكب النافرة كيؤنس القمكب المستكحشة كتميف بو العريكة األ
 كفالفنمف  الًحجاج عدفيك بمقكلتو ىذه ي (ّ)المستعصية كيبمغ بو الحاجة كتقاـ بو الحجة((

  (ْ)شعر كاستشيد بقكؿ الشاعر: ] مف البسيط [ال اقاـ بييي تال ةساسياأل
 (ٓ)ـ نعكدكـإذا مرضنا أتيناك

 
 كتذنبكف فنأتيكـ فنعتذر 

أخرل لو جعؿ الذـ في الًحجاج مف أعمى مراتب الببلغة إذ يقكؿ: ))أف يحتج  كفي نظرة 
)) كتمثؿ  (ٔ)لممذمـك حتى يخرجو في معرض المحمكد كلممحمكد حتى يصيره في صكرة المذمـك

  (ٕ)بقكؿ الشاعر: ]مف الكامؿ[
 قد قمت اذ مدحكا الحياة فأكثركا

 
 في المكت ألؼ فضيمة ال تعرؼ 

 
                                                                                                                                                                                           

تحقيؽ : عبد السبلـ محمد ىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، . ِٗ/ ُ( البياف كالتبييف، الجاحظ : ُ)
ُٖٗٔ . 

، دار الكتاب  ُط. ْْٗ-ْْٖ( ينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة تداكلية، عبد اليادم الشيرم: ِ)
 .  ََِْالجديد المتحدة ، بيركت ، 

(3 محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ، . ْٗ( كتاب الصناعتيف، ابك ىبلؿ العسكرم: 
.  ُِٓٗ، مط عيسى البابي الحمبي ، مصر ،  ُط  

(4 المحاربي ، جمع حياتو كما تبقى مف شعره كحققيا الدكتكر حنا جميؿ  بيت لمشاعر المؤمؿ بف أميؿ( ال
. ُٖٖٗ، سنة  ُ، العدد  ُٕ، مجمة المكرد ، المجمد  ََِحداد :  

 فً مجموع شعره ) نزوركم ( .( 5)

 . ّٔ( كتاب الصناعتيف: ٔ)
(7 ، تحقيؽ َْٔ: عبد الممؾ بف محمد الثعالبي ( البيتاف لمشاعر منصكر الفقيو، ينظر: التمثيؿ كالمحاضرة، 

المحاسف ، ككذلؾ في  ُُٔٗ: عبد الفتاح محمد الحمك ، مط عيسى البابي الحمبي ، مصر ، 
، بيركت ، د. ت . ، مط الساحؿ الجنكبي  ِٓٓ: ، عمرك بف بحر الجاحظ كاألضداد  
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 فيو أماف لقائو بمقائو
 

 كفراؽ كؿ معاشر ال ينصؼ 
مف خبار كاالقتصاص ىػ( مٌيز بيف نكعيف لمكبلـ بيف األْٖٔكفي منياج القرطاجني )ت،  

: ))لما كاف كؿ كبلـ يحتمؿ الصدؽ كالكذب قاؿف مف جية أخرل االحتجاج كاالستدالؿ جية ك
 .(ُ)ف يرد عمى جية االحتجاج كاالستدالؿ((أما ا  خبار كاالقتصاص، ك ية اإلف يرد عمى جأما إ

ف كاف ال يعٌد مف الببلغييف إاٌل أٌف لمصنفو أثر  –ىػ( ْْٕالكليد الباجي )ت  يبأكعند  كا 
رفع أمف  العمـ كىذالمجدؿ فيقكؿ: )) الًحجاج مرادؼه -القدـ في التراتب الزمني ليذه المفظة 

ستدالؿ كتمييز الحؽ مف المحاؿ، كلكال لى معرفة االإعظميا شأنان، ألنو السبيؿ أالعمـك قدران ك 
تصحيح الكضع في الجدؿ لما قامت حجة كال اتضحت محجة، كال عمـ الصحيح مف السقيـ كال 

 .(ِ)المعكج مف المستقيـ((

 
 احملدشنيانثالغٍني احلِعاض عُد يفٕٓو 

 عُد انغرب:أٔالً: 
قناع ككثيران ما كرد في قديمان في ما يسمى بالببلغة كالخطابة كفف اإلندرج الًحجاج القد 
 لقاء.ربية كالعربية بمعنى الجدؿ كالتناظر كاإلغالثقافتيف ال

جدنا رسطك( الذم نٌظر لمخطابة كالشعر معان ك أخص عند )ففي الفكر الغربي القديـ كباأل
بٌد لمخطابة الجدلية مف أمريف: نو ال أجعؿ لمخطابة خطتيف: جدلية كنفسية، كرأل أنو قد 

التركيب الذم يجمع بو الخطيب نكاحي الفكرة المتفرقة ليتمكف مف تحديد الكبلـ كالتحميؿ الذم 
 .(ّ)ونيعيرد الفكرة الى آراء جزئية... فالخطابة عنده نكع مف الجدؿ أك ىي الجدؿ ب

                                                           

،  ّ، تحقيؽ : محمد الحبيب ابف الخكجة ، ط ٓٓ: حاـز القرطاجني كسراج االدباء،  ( منياج البمغاءُ)
 . ََِٖالدار العربية لمكتاب ، تكنس ، 

، دار صادر  ّ، تحقيؽ : عبد المجيد تركي ، ط ٖ( كتاب المنياج في ترتيب الًحجاج، ابك الكليد الباجي: ِ)
 . ََُِ، بيركت ، 

تحقيؽ : عبد الرحمف بدكم ، دار ابراىيـ سبلمة، :ترجمة  ، ِّ-ِِينظر: الخطابة، ارسطكطاليس :  (ّ)
 . ُٕٗٗالقمـ ، بيركت ، 
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كيتحداف في مكضكعاتيما  ببعض بعضيماف الخطابة كالجدؿ متصبلف أيجد  فيك
 .(ُ)((قؿمكر يمارسيا كؿ الناس كيعرفكنيا في صكرىا المتحدة في األأنيما أل))

كف لمخطابة كالجدؿ بدرجات أف كؿ الناس يمجإ): )لييما بقكلوإكذكر كيفية المجكء 
، (ِ)((اميك يدعأجج ف يعارض حجة مف الحي أمكنو الجيد أنساف يحاكؿ ما إمتفاكتة، ككؿ 
ناقة التعبير مف أككف الببلغة فف القكؿ ك لما بيف الببلغة كالخطابة  ناتجه ف التزاكج إكيمكف القكؿ 

 .(ّ)قناع مف جية أخرللى اإلإنيا الكبلـ اليادؼ كأ جية،
ساسية التي قامت عمييا نظرية الًحجاج في الفكر الغربي الحديث فإف الركيزة األأما 

 : المعاصرة، نجدىا عند أبرز منظرييا
 Jeanآدـ  ؿجاف ميشاك ، M.Meyerميشاؿ مايير ك ، CH. perelmanشاييـ بيرلماف 

Michel Adam ، ركالف بارت كR.Barthes ، ديكرك كOswail Ducrit .  كسنعرض لبعض
 .آرائيـ
فقد جاء بما يسمى بػ )مدرسة الببلغة البرىانية(، التي تعٌد المنظكر الببلغي المستحدث  ما بيرلمافأ

، استحدث مصطمح )الببلغة الجديدة( الذم جاء كميا  لتطكر البحكث الببلغية في الثكرة المسانية الحديثة
تحديدان  كصفوداللية بعادة تأسيس البرىاف أك المحاجة االستإ، محاكالن ُٖٓٗشير كتبو عاـ أحد عنكانان أل

منطقيان بالمفيـك الكاسع، كتقنية خاصة كمتميزة لدراسة المنطؽ التشريعي كالقضائي عمى كجو التحديد 
 .ْ()لى بقية مجاالت الخطاب المعاصرإكامتداداتو 

                                                           

 . ٕٓ( المصدر نفسو : ُ)
 . ٕٓ: المصدر نفسو  (ِ)
 . ََُِ، مط افريقيا الشرؽ ، المغرب ،  ُط، َُ( ينظر: المغة كالخطاب، عمر اككاف: ّ)
 . ُِٗٗعالـ المعرفة ، الككيت ، ، ّٕ( ينظر: ببلغة الخطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ: ْ)
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في الخطاب بكظيفة ىي حمؿ المتمقي  عطمضساليب تجممة مف األ)فالًحجاج عند بيرلماف )
ساسي غاية الًحجاج األ بحسباف.(ُ)((قتناعك الزيادة في حجـ ىذا االأاع بما نعرضو عميو تنقعمى اال

 .(ِ)نو يقـك بتييئتو لمقياـ بالعمؿأياه نحك العمؿ أك إعان فادنما ىي الفعؿ في المتمقي إ
نما ينزؿ الًحجاج في صمـي التفاعؿ بيف الخطيب كجميكره كصمة ىذا إ))ـث تذكر الدكتكرة الدريدم: 

ـل يكتفيا مع ذلؾ بمجرد األخذ كالتقميد، فمئف استندا في  ّ()رسطية كاضحة كلكف المؤلفيفالعمؿ بالخطابة األ
نيما حرصا كؿ إناعة الخطابة مف ناحية أخرل، فصتعريفيما لمًحجاج عمى صناعة الجدؿ مف ناحية ك 

 .ْ()((مران ثالثان مفارقان ليما رغـ اتصالو بيماأالحرص عمى جعؿ الًحجاج 
  

                                                           

، عالـ الكتب الحديث ، االردف  ِط،  ُِ( الًحجاج في الشعر العربي بنيتو كأساليبو، د. ساميو الدريدم: ُ)
 ،ََِٕ . 

 . ُِ( ينظر: : المصدر نفسو: ِ)
 رض الحديث عف مصنؼ مشترؾ ليما. ( المقصكد ىنا بيرلماف كتيتكاه فيي في معّ)
 . ِِ(الًحجاج في الشعر العربي : ْ)
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  احلِعاض عُدٔ
ّ
 )) ًْ: حس خبًسح ياليػ رئٍستريدلاٌ ٌرًٍ

 لى مستمع.إف يتكجو أ -ُ
 ف يعبر عنو بمغة طبيعية.أ -ِ
 حتمالية.اف تككف أمسمماتو ال تعدك  -ّ
 منطقية بمعنى الكممة.لى ضركرة إ -تناميو  –ال يفتقر تقدمو  -ْ
 .(ُ)((ليست نتائجو ممزمة -ٓ
عبارة عف تصكر معٌيف لقراءة الكاقع اعتمادان عمى بعض المعطيات )فالًحجاج ) مف ثـٌ ك 

 .(ِ)((الخاصة بكؿ مف المحاجج كالمقاـ الذم ينجب ىذا الخطاب
نشائو لنظرية الًحجاج التي ال تكتفي إىمية خاصة في أكلى عناصر الًحجاج أفقد 

النفسية الظركؼ ىتمامان كانيا تكلي الظركؼ الخارجية إساليب المغكية المنشئة فحسب، بؿ باأل
 .(ّ)تتعمؽ بالمخاطب كالمقاـ الخاصالتي جتماعية كاال

كمف ىنا يمكف القكؿ إف نظرية بيرلماف الًحجاجية ذات مظير فمسفي ألنيا تنطمؽ مف 
 لنجاح عممية الخطابة. أرضية خطابية معتمدان عمى قكاعد فمسفية أرسطية

رسطية كسابقو، كلـ يجعؿ الًحجاج مكضكعان صكؿ األفقد ركز عمى األ تركالف بار ما أ
لى إشار في كتابو )قراءة جديدة لمببلغة القديمة( أفقد  ؛ةنما آلية ببلغية رئيسا  قائمان بذاتو، ك 

التداكلي المرتبط بنظرية تراجع الببلغة.. كىذا التراجع قد جنى عمى الببلغة أك عمى جانبيا 
عنو بالمحاججة كالمخاصمة كالمجادلة كالمنازعة كالمناقشة كالمحاكرة كالمناظرة  قناع المعبراإل

 .(ْ)كغيرىا..

                                                           

، دار ُضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ، ط،  ُٔرلماف، محمد سالـ كلد االميف: ( مفيكـ الًحجاج عف بيُ)
 . َُِّالركافد الثقافية ، بيركت ، 

 . ُٔ( المصدر نفسو: ِ)
نكاعو كخصائصو دراسة تطبيقية في كتاب المساكيف لمرافعي، ىاجر مدقف: أ( ينظر: الخطاب الًحجاجي ّ)

 . ََِّنسانية ، الجزائر ، داب كالعمكـ اإل، كمية اآل ر جامعة كرقمةرسالة ماجستي ْٔ
 . ْٕ: المصدر نفسو( ينظر: ْ)
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ما ديكرك فقد تحدث عف ًحجاج مختمؼ عف الًحجاج عند بيرلماف، فيك ًحجاج يقكـ أك 
رابط عمى تابع كتتتقكاؿ تة يجعؿ األف الًحجاج بالمغأقد بٌيف ف فييا، كمساس بؿ يعمى المغة باأل

خفى المتكمـ النتيجة كلـ أخر، فإذا ججان تدعـ كتثٌبت بعضيا اآلنحك دقيؽ فتككف بعضيا حي 
عتمادان عمى بنيتيا اخبارية بؿ قكاؿ اإلستنتاجيا ال مف مضمكف األاح بيا كاف عمى المتمقي رِّ صى يي 

 .(ُ)المغكية فحسب.
ساسي في نظرية ديكرك الًحجاجية كىك التكجيو أمفيكـ )لى )إ شارت الدكتكرة الدريدمأكقد 

(Lorienatation إذ اعتبر )ف تفرض عمى المخاطب أف غاية الخطاب الًحجاجي تتمثؿ في أ
 .(ِ)((فيو ف يسيرأنمطان مف النتائج باعتبارىا الكجية الكحيدة التي يمكف لممخاطب 

فيك في )يكجو المتمقي بكجية كاحدة، ) أنوإذ بسمطة الخطاب الًحجاجي،  ان قرار إكنمحظ ىنا 
 .(ّ)((نظره خطاب يسد  المنافذ عمى أم ًحجاج مضاد

صاحب كتاب )كجكه استعماؿ الًحجاج( المطبكع  ستيفف تكلميفمريكي ما الفيمسكؼ األأك 
ـ كىك العاـ نفسو الذم صدر فيو كتاب بيرلماف )مصنؼ في الًحجاج(، ُٖٓٗفي انكمترا عاـ 

لى الحقائؽ إمالتيـ تساقناع المخاطبيف ك إدكات أف الخطابة كالًحجاج ال يمثبلف أ فيرل تكلميف
 .(ْ)دكات فٌعالة لبناء حقائؽ كمعارؼ جديدةأكالمعارؼ التي أينشئت سمفان فحسب، بؿ ىما 

كقد بٌيف تكلميف مفيكمو لمًحجاج مف رسكمو الًحجاجية الثبلثة التي صاغيا في كتابو 
 كىي: 

 يتألؼ مف ثبلثة أركاف، المعطى كالنتيجة كالضماف ٔل:األ
 

 إذف النتيجة                      المعطى
                                                           

 . ِّ( ينظر: الًحجاج في الشعر العربي : ُ)
 . ِّ( المصدر نفسو: ِ)
  .ِْ( المصدر نفسو: ّ)
طركحة دكتكراه، جامعة أ، ِٔو السبلـ(، عايد جدكع حنكف: ماـ الحسيف )عمي( ينظر: الًحجاج في كبلـ اإلْ)

 . َُِّنسانية ، كمية التربية لمعمـك اإلالبصرة، 
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 ٌف الضمافألى إنظران   

ضاؼ تكلميف ما سٌماه بػ )التكجو كاالستثناء( كىذاف عنصراف يمثبلف عناصر أ ٔانصاًَ:
 .رفض تككف مضمرة في الغالب

 .(ُ)ساس( الغاية منو تقكية الضماف)األضاؼ فيو عنصران آخر سماه أ ٔيف انصانس
لة القائمة عمى ثنائية السؤاؿ كالجكاب، فيك يرل أٌف كؿ ءكأما مايير صاحب نظرية المسا

ف الخطاب عبارة عف أيضان أسئمة كأجكبة كيرل أنساني منطكؽ أك مكتكب عبارة عف إكبلـ 
 .(ِ)سئمة مضمرةأالمتمقي  صحيح مصٌرح بو يستنتج منو

فك ، قناعجكبة فبو يحصؿ اإلسئمة كاألمايير عمى مسألة التطابؽ بيف األكيؤكد  لـ  ا 
سئمة التي يذكرىا المخاطب، ف مجمؿ األأيحصؿ التطابؽ كتباعدت كجيات النظر، كىك يرل 

عبلف كجية نظره في المكضكع، فالًحجاج يترتب إلى إثارة لممتمقي كاستدراجو نما يطمب منيا اإلإ
 .(ّ)ال صيغة مف صيغ الًحجاجإف الصكرة الببلغية ما ىي ا  نجازم، ك إعميو فعؿ 

ال تككف حتمية، فيك ليس برىانان منطقيان  -أم نتائج الحجاج  –كيرل الباحث أف نتائجو 
بؿ ال يككف ًحجاجان إاٌل إذا كاف قاببلن لمطرح كالمناقشة، فسمطة النص الًحجاجي التي جاء بيا 

الًحجاجية قكاعد منطقية ثابتة تستدعي المتمقي أف يككف تحت ديكرك أك ما ييعرؼ بالسبللـ 
ذر في استنتاجو ىذا ألنو قاؿ ننا نعطي لو الع، كال يخرج عف مقتضياتيا، عممان بأسمطانيا

ات المؤكد أف البنيات المغكية فقط في عممية الخطاب الًحجاجي، كمف باالعتماد عمى البني
لزامان أف نعطي لمخطاب الًحجاجي سمطة قكية مستمدة مف المغكية قكاعد أك قكالب ثابتة، فكاف 

 سمطة البناء المغكم.
                                                           

، دار الفارابي ،  ِ، ط ِٔ، د. عبد اهلل صكلو: ىـ خصائصوأمف خبلؿ  ( ينظر: الًحجاج في القرآفُ)
 . ََِٕبيركت ، 

 ُ، ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ، ط ِْ-ِِ/ ٓ: محمد اسيداه ( ينظر: المغة كالمنطؽ كالًحجاج ، ِ)
 .  َُِّ، دار الركافد الثقافية ، بيركت ، 

 . ْٗ-ِِ/ ٓ: مصدر نفسو ( ينظر: الّ)
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 أف لىإىك عممية تكاصمية بيف ذكات يطمح كؿ منيـ الًحجاج  فٌ إران يمكف القكؿ كأخي
ؿ منطقية، ببلغية، لغكية قناع الممكف، كيككف ذلؾ بفعؿ كسائقصى درجات اإلألى إيصؿ 
 لتفنيد أك الحث أك الدعـ أك ما شابو ذلؾ.حداث التأثير عف طريؽ اإكفيمة ب

 عُد انعرب: شاًٍَا: 
لقد تجمت اآلراء عند المحدثيف العرب كالسيما منيـ مف نظر إليو ببلغيان أك لغكيان، فكاف 

 كىما التداكلية كالجدلية فيقكؿ:  عبد الرحمف صفتاف رئيستافلمحجاج كما نظر إليو طو 
عتبار مقتضيات مقامي كاجتماعي إذ يأخذ بعيف اال ))فيك تداكلي ألف طابعو الفكرم

ان في شتراؾ جماعيارية كتكجيات ظرفية كييدؼ إلى االلب إخباالحاؿ مف معارؼ مشتركة كمط
ألف ىدفو إقناعي قائـ بمكغو عمى جدلي ، كىك أيضان  إنشاء معرفة عممية مكٌجيان بقدر الحاجة

نتقاالت فيو ال البرىانية الضٌيقة، كأف تبنى اال ستداللية أكسع كأغنى مف البنياتالتزاـ صكر ا
لصكر مجتمعة عمى مضامينيا عمى صكر القضايا كحدىا كما ىك شأف البرىاف بؿ عمى ىذه ا

 .(ُ)نتقاالت الكثير مف المقدمات كالكثير مف النتائج((أٌيما اجتماع كأف يطكل في ىذه اال
إلفيامو دعكل مخصكصة يحٌؽ لو ))كؿ منطكؽ بو مٌكجو إلى الغير كفي رأم آخر يقكؿ: 

 .(ِ)عتراض عمييا((اال
فيما ذىب الشيرم إلى الفكرة نفسيا إذ عٌرؼ الًحجاج رابطان إياه باإلقناع فقاؿ: ))الًحجاج 

 .(ّ)ىك اآللية األبرز التي يستعمؿ المرسؿ المغة فييا كتتجسد عبرىا استراتيجية اإلقناع((
ليو الخطاب كيقصد فيو التأثير، إيتكجو  ؽمكسمة الخطاب الًحجاجي أف يككف ىناؾ مت

فالمتكمـ يصكغ كبلمو عمى كفؽ استراتيجية خاصة كمتى ما تخمفت ىذه االستراتيجية في 
 .(ُ)قناعالتعاطي فشؿ اإل

                                                           

ت، ، المركز الثقافي العربي ، بيرك  ِط، ٓٔصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، طو عبد الرحمف: أ( في ُ)
ُٖٗٗ . 

، المركز الثقافي العربي ، بيركت ،  ُط، ِِٔ( المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، طو عبد الرحمف: ِ)
ُٖٗٗ . 

 . ْٔٓ( استراتيجيات الخطاب : ّ)
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بيف  ككنو عبلقة تخاطبية ؤكدياالصطبلحية لمًحجاج  التعريفاتما ذكرناه مف  ف مجمؿإ
ك أجؿ تعديؿ رأيو لى متمؽو ألإالمتكمـ كالمستمع حكؿ قضية ما، فالًحجاج ))ىك تكجيو خطاب 

كىذا ما  .(ِ)سمككو أك ىما معان، كىك ال يقـك إاٌل بالكبلـ المتألؼ مف المعجـ أك المغة الطبيعية((
ات التي تنطكم نمحظو في الدراسات الحديثة العربية كالغربية منيا، فالمغة أكؿ أعظـ االبتكار 

شياء دية لمتحكـ في األتمثؿ أداة اقتصا -أم المغة –إنيا  كميا ، االبتكارات البلحقة عمى أجٌنة
 .(ّ)كقد تككف الكممة أشد فعالية كأفضؿ أداة أك سبلح ألجؿ امتبلؾ الكاقع كالكائنات

 عالقح احلِعاض تانشعر
ف ما يقـك بو مف  أصبح مف المسممات ارتباط الشعر بكؿ ما ىك عاطفي ككجداني كا 
كظيفة استداللية برىانية مكضع إشكاؿ، تحٌفو المخاطر، كمف ىذه المسممات أف ))مسمؾ الشعر 
غير مسمؾ العقؿ ال يخاطب في المتمقي غير عاطفتو كال يحرؾ فيو إال أحاسيسو بؿ ال يصكر 

طرب فيحصؿ اإلمتاع كيتأكد اإللذاذ دكف أف يككف لمعقؿ دكر في حصكؿ مف العالـ إال ما ي
 . (ْ)اإلمتاع أك اإللذاذ((

كمف الباحثيف المحدثيف الذيف يقكلكف بتعارض الًحجاج كالشعر )تكلميف(: ))كيعمؿ تكلميف 
بتذاؿ، فميس ىناؾ حجاج فردم. كبعبارة أخرل بككف الًحجاج يتأسس كيقكـ عمى االرأيو ىذا 

 . (ٓ)الشعر يقـك عمى الرؤية الفردية، أما الًحجاج فيك يقـك عمى المعرفة المبتذلة كالشائعة(( فإف
ف كنا نشاطره جزءان مف مكقفو كرأيو في الًحجاج  كيناقش العزاكم رأيو ىذا بقكلو: ))كا 

بتذاؿ كينطمؽ مف المعرفة المشتركة، فإننا نرل أف ؿ في ككف ىذا األخير يقكـ عمى االكالمتمث
  (ُ)ف الرؤية الفردية نجدىا في ىذا كذاؾ((ينطبؽ عمى الشعر ىك اآلخر، كما أ ذلؾ

                                                                                                                                                                                           

 . ْْٗ-ْْٖ: المصدر نفسو( ينظر: ُ)
، ضمف الًحجاج مفيكمو كمجاالتو، اشراؼ : د.  ُٔ/ ُ(الحجاج مدخؿ نظرم تاريخي، محمد الكلي: ِ)

 .  َُِّ، دار الركافد الثقافية ، بيركت ، ُحافظ اسماعيمي ، ط
 . ِٔ/ ُ( ينظر: المصدر نفسو: ّ)
 . ْٗ( الًحجاج في الشعر العربي : ْ)
 . ََُِ، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيركت ،  ُ، ط ّٔ( الخطاب كالًحجاج، ابك بكر العزاكم: ٓ)
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تعرض القدامى إلى ىذا األمر فنجد بالنثر دكف الشعر فقد  كعميو فالًحجاج لـ يكف مختصان 
ف قد اشتركا في اإلقناع كالتخييؿ ألذىب إلى أف الخطابة كالشعر  القرطاجني في منياجو قد

ان ىك ))إعماؿ الحيمة في إلقاء الكبلـ مف النفس بمحؿ القبكؿ لتتأثر ليما ىدفان كاحد
الشعر، ييؿ المائز األظير بيف الخطابة ك بعد أف كانكا يؤمنكف بأف اإلقناع كالتخ (ِ)بمقتضاه((

 فقد تستعمؿ الخطابة التخييؿ كقد يستعمؿ الشعر اإلقناع.
ؿ لعمنا نجد مف يقدـ الشعر عمى فالًحجاج لـ يقتصر عمى النثر دكف الشعر كما أسمفنا ب

النثر في معرض الحديث كىذا ما لحظناه عند ابف كىب الكاتب في البرىاف إذ يقكؿ: ))كأما 
عتقاد المتجادليف كيستعمؿ ا قكؿ يقصد بو إقامة الحجة فيما اختمؼ فيو االجدؿ كالمجادلة فيم

ذارات كيدخؿ في الشعر عتالحقكؽ كالخصكمات كالتنصؿ مف اال في المذاىب كالديانات كفي
))ألف كممة الشعر   (ْ)كلما كاف الشعر أعظـ مف أف يحد كأكسع مف أف يحصر (ّ)كفي النثر((

 إذا أيطمقت أثارت في النفكس معاني مختمفة حسب دراستيـ كميكالتيـ كتطمعاتيـ فالعركضيكف
أك المفظيكف عامة يفيمكف مف ىذا المفظ صكرتو الظاىرة في الكزف كالقافية، المذاف يميزانو مف 

ما، فنظركا بذلؾ إلى ناحيتو  فيو كسيمة مؤثرة تبعث في النفكس انفعاالن النثر، كالمناطقة يركف 
طرائو دكف العناية بحده المعنكية عمى أف األدباء أنفسيـ ا حدان نصرفكا إلى كصؼ الشعر كا 

  (ٓ)جامعان كما يقكؿ المناطقة((
فإف ))كظيفة  لما يعتقد أنو في النثر فقط فالشعر قد ينيض بكظيفة الًحجاج كالجدؿ خبلفان 

الشعر لـ تكف في أم كقت مف األكقات كاحدة بؿ تعددت كظائفو كستظؿ متعددة، كبصفة عامة 

                                                                                                                                                                                           

 . ّٔ: المصدر نفسو (ُ)
 . ُّٔدباء : ( منياج البمغاء كسراج األِ)
الرسالة ، مط ، تحقيؽ : د. حفني محمد شرؼ ، ِِِ( البرىاف في كجكه البياف، ابف كىب الكاتب : ّ)

 . ُٗٔٗمصر ، 
  .ْٗالًحجاج في الشعر العربي :  ٌنظر :( 4)

 . ُْٗٗ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ،  ُ، ط ِٔٗحمد الشايب : أاألدبي، صكؿ النقد أ( ٓ)
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كظائؼ أخرل مثؿ الكظيفة شعرية فإف أم نص شعرم أك أدبي تككف لو إلى جانب الكظيفة ال
  (ُ)قناعية((االنفعالية كالكظيفة التكجييية اإل

التي جعمت القكؿ إف فكرة ربط الشعر بالتخييؿ ىي عينيا باحث إلى كمف ىنا يخمص ال
عقؿ المخاطب، كالتبلعب بعكاطفو كأفكاره، فالخياؿ ىك أداة الشاعر في منو أداة لمناكرة 

ىك المؤسس لمحجاج في الشعر فكمما كاف الخياؿ فٌعاالن كاف ك  المتمقي،مذة العقمية لدل حصكؿ ال
، فقد عٌبر الشعراء عف القضايا الفكرية بطريقة سيمة يرتضييا العقؿ، كمف جية (ِ)الًحجاج مقنعان 

لفارس، الحكيـ، أخرل نجد الميتميف بأمره ىـ باألغمب مف أصحاب العقكؿ السميمة )القائد، ا
ف كاف شأنو الخياؿ ..العالـ، الزاىد،   ..( فكيؼ يبعد رغـ ىذا الشعر عف حدكد العقؿ، كا 

ستعادة اآللية لمدركات ابر عصفكر ))ال تنحصر في مجرد االإف فاعميتو كما ذكرىا ج
. تجمع بيف إلى ما ىك أبعد كأرحب مف ذلؾ..حسية مرتبطة بزماف أك مكاف بعينو، بؿ تمتد 

نسجاـ تذيب التنافر كالتباعد كتخمؽ االدة في عبلقات فريدة األشياء المتنافرة كالعناصر المتباع
 . (ّ)كالكحدة((

الًحجاج عممان لو آلياتو كطرائقو كأساليبو فيك))مف أرفع  أقرٌ قد  مىف العمماءمف كبما أف 
كىك اليـك ييشبع طٌيات  ،(ْ)ستدالؿ((شأنان ألنو السبيؿ إلى معرفة اال العمـك قدران كأعظميا

ىتماـ بالمراتب الًحجاجية بتجدد مؽ المفاىيـ ))فقد تجدد اليـك االبالنظريات كخصفحاتنا 
 . (ٓ)الدراسات الخطابية، تداكليات أك تحميميات أك سيميائيات((

                                                           

سنة  َْ، حكليات الجامعة التكنسية، العدد ُِْ( الًحجاج في ىاشميات الكميت، سامية الدريدم : ُ)
ُٗٗٔ . 

ط ، عالـ  ِْٗعباس حشاني: دبي ، د. دراسة في نتاج ابف باديس األ ( ينظر: خطاب الًحجاج كالتداكليةِ)
 . َُِْردف ، الكتب الحديث ، األ

، القاىرة، دار الثقافة ،  ِٔٗ( الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب، جابر عصفكر: ّ)
ُْٕٗ . 

 . ٖاب المنياج في ترتيب الًحجاج : ( كتْ)
 . ِِٗ( المساف كالميزاف أك التككثر العقمي : ٓ)
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عتبار : الذم يبنى عمى االًحجاج التجريدممى ثبلثة أقساـ ىي: ))كقد قيسِّـ الًحجاج ع
لغاء المضمكف كالمقاـ كىك مف المر  : كىك إقامة الًحجاج التكجييياتب الدنيا لمحجاج، الصكرة كا 

الدليؿ عمى الدعكل بالبناء عمى فعؿ التكجيو الذم يختص بو المستدؿ كالتكجيو ىنا ىك إيصاؿ 
ستناد إلى قدرة المستدؿ : ىك إثبات الدعكل باال، الًحجاج التقكيمي..المستدؿ حجتو إلى غيره.

  (ُ)ا منزلة المعترض عمى دعكاه((عمى أف يجرد مف نفسو ذاتان ثانية ينزلي
اس بالحياة كأسرارىا كاف ليـ الحظ األكفر مف الًحجاج، أعرؼ النمف كبما أف الشعراء ىـ 

فيـ في حجاجيـ  ؟ ذ كؿ ناطؽ قادر عمى الًحجاج فكيؼ بالمتخصص في مجاؿ معرفي محددإ
تارة نجدىـ تجريدييف كمرة تكجييييف كأخرل تقكيمييف كفي أم صنؼ خاضكا أبدعكا، إنيـ 

 أصحاب المساف كأىمو .
جكبة عمى ))طريقة النقاش كالحكار عبر األسئمة كاأل كلٌما كاف الخطاب الًحجاجي قائمان 

نما  ـ عمى لغةلغة الًحجاج ال تقك  فٌ ، فإ(ِ)نٌية((المييتمة خاصة بالمسائؿ الظ الجـز كاليقيف كا 
حتماؿ كالتقريب كالظف ؛ألف))مجاؿ الًحجاج ىك المحتمؿ كغير المؤكد كغير عمى لغة اال

كاف اليدؼ األكؿ منو ىك التأثير في العقكؿ إلقناعيا ككذلؾ الكصكؿ إلى القمكب  (ّ)المتكقع((
ف رحـ المغة، كالشعر نص ، فالًحجاج مكلكد م(ْ)إلمتاعيا، كحيثما كجدت المغة كجد الًحجاج

يجرم عميو ما يجرم عمى النصكص األخرل، فيك لغة، يحتكم عمى القياس، كالقياس رأس 

                                                           

 ُالعددجامعة قاصدم مرباح كرقمة ، الجزائر ، مجمة مقاليد ّّ( مصطمحات حجاجية، ىاجر مدقف : ُ)
 . َُُِسنة 

 . ََِٖ، مط صفحات ، دمشؽ ،  ُ، ط ُٓ( التداكلية كالًحجاج، صابر الحباشة : ِ)
 . َٓ:  المصدر نفسو (ّ)
 ةجمة دراسات سيميائية أدبي، مٖٗ: ( ينظر: نحك تحميؿ نص حجاجي لنص شعرم، أبك بكر العزاكمْ)

 . ُِٗٗ، سنة  ٕلسانية العدد 
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ف كاف يعتمد الخياؿ فالك ثير مف الناس تتٌبع العممية الًحجاجية كالمنطقية، فالشعر حجاج كا 
 . (ُ)مخيبلتيا في أفعاليا

  

                                                           

، الييئة المصرية العامة لمكتاب  ُُّلفت كماؿ الركبي: أة الشعر عند الفبلسفة المسمميف، ( ينظر: نظريُ)
 . ُْٖٗ، مصر ، 
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 شاًٍَا: ادلؤشراخ انفكرٌح يف ؼٍاج انسٍد احلًريي احلِعاظٍح
انفرد الشيخ الطكسي في تكنيتو بأبي عامر في حيف ذكرت مصادر ترجمتو األخرل أف 

 إسماعيؿ بف محمد بف يزيد، كقيؿ مزيد بف مفرغ الحميرم، المعركؼ بالسيد كنيتو ىي أبك ىاشـ
عظيـ ، ككاف مجيدا، فاضبل، جميؿ القدر، (ليهن السالم)ع .مف مشاىير شعراء أىؿ البيت

المنزلة . كلد في نعماف كىك كادو قريب مف الفرات عمى أرض الشاـ ، قريب مف الرحبة سنة 
لى الككفة كاألىكاز، باضييف خارجييف، كنشأ بالبصرة، ككاف يتردد إليق مف أبكيف إَُٓ يا كا 

يان مخمصان، كمف ثقاتيـ أبكيو كصار كيسانيان، ثـ عرؼ الحؽ كصار إمام ترؾ مذىب
عليه ) بسيد الشعراء، تشرؼ بمقاء اإلماـ الكاظـ (عليه السالم) الممدكحيف. لقبو اإلماـ الصادؽ

كمدحيـ حتى تكفي  (عليهن السالم)كلـ يزؿ يستخدـ شعره في سرد مناقب أىؿ البيت  ،(السالم

 إالٌ ق، ُٕٗسنة ق، كقيؿُٖٕق، كقيؿ سنةُّٕسنة ق كقيؿ ُُٕسنة ببغداد، كقيؿ بكاسط 
  (ُ)ق. ُّٕأصحيا ما نيقؿ عف إبنتو سنة فٌ أ

ا بثبلثة مكجيات فكرية عقدية مختمفة، أدت بو إلى أف يككف بيذ لقد مٌر السيد الحميرم
األمكر ، فقد تركت األثر األكبر في حياتو كتعامبلتو كأقكالو كغيرىا مف المستكل الًحجاجي 
ستقراء كالتتبع، كجدنا مركزية ىذه المكجيات أك المؤثرات الفكرية في حياتو الشخصٌية .كعند اال

                                                           

(1 اني: أخبار السيد الحميرم لممرزبك ،  ُٔٓٗدار الفكر ، بيركت ، ،  ِ/ٕ( ينظر في ترجمتو: االغاني: 
كرجاؿ الطكسي  ، ُٓٔٗ، مط النعماف ، النجؼ ،  ُتحقيؽ : محمد ىادم االميني ، ط،  َِ، ُٗ
رجاؿ ابف ك  ، ُُْٓ، مؤسسة النشر االسبلمي ، قـ ،  ُتحقيؽ : جكاد القيكمي األصفياني ط َُٔ:

أعياف الشيعة ك ،  ُِٕٗتحقيؽ : محمد صادؽ آؿ بحر العمـك ، مط الحيدرية ، النجؼ ، ، ُٓداككد: 
، مؤسسة االعممي ، بيركت ،  ُط، ُِّ/ِالغدير : ك ،  َُٔٗاالنصاؼ ، بيركت ،  مط، َْٓ/ّ: 

داب ، النجؼ ، ، اآل ٓاعداد : مرتضى الحكمي ، ط،  ْٗ-َٗ/ْمعجـ رجاؿ الحديث : ك ،  ُْٗٗ
 ِط، ُٗ معجـ الثقات:ك ،  َُٖٗ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت،  ٓط، ِِّ/ُاألعبلـ : ، ك  ُِٗٗ

كغيرىا كثير.  َُْْ، مؤسسة النشر االسبلمي ، قـ ،   
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عتقد بما يقكلكف، كاإلمامية ػاإلباضية لككنو مف أبكيف إباضييف، كالكيسانية لككنو قد امتمثمة ب
 ستسبلـ لكجو القكؿ الحؽ.ة تصحيح المسار العقدم لديو، كاالكمرحم

أخذكا مذىبيـ عف رأسيـ عبد اهلل بف يحيى بف  (ُ)رقة مف الخكارج: فيـ فاألباضيةفأما 
ككاف انتشار مذىبو بالمغرب كيذىب إلى))إف أفعالنا مخمكقة لنا، كيكفر بالكبائر،  ،(ِ)باضإ

. ذكر الطبراني في (ّ)كأنو ليس في القرآف خصكص، كمف خالفو فقد كفر كحٌؿ لو دمو كمالو((
ا }ًَإذا تبل ىذه  (ْ)جامعو كالسيكطي في درره ))كاف أبك الجكزاء إِرَا نٌَََُُىْ قَانٌُا آَيَنَّا ًَإِرَا خَهٌَْا ػَضٌُّ

، كفي تفسير ابي حاتـ الرازم ))عف أبي (ٔ)، قاؿ: ىـ األباضية(((ٓ){ػَهَْْكُىُ انْأَََايِمَ يٍَِ انْغَْْظِ

، كأما القاضي عياض (ٖ)ؿ: ىـ األباضية((قا(ٕ){ا أََْرُىْ أًُنَاءِ ذُذِثٌََُّيُىْ ًَنَا ُّذِثٌََُّكُىْ}ىَ الجكزاء في قكلو
ديد المثناة، ))بكسر اليمزة كتخفيؼ المكحدة كالضاد المعجمة كتش)إباضٌي( فيذكر في كتابو 

                                                           

، دار الكتب  ِحمد فيمي محمد ، طأعميؽ : تصحيح كت ُّْ/ُ( ينظر: الممؿ كالنحؿ، الشيرستاني: ُ)
، الدار االسبلمية ، بيركت  ُ، طْٓبداية المعرفة، حسيف مكي العاممي: ك ،  ُِٗٗالعممية ، بيركت ، 

 ،ُِٗٗ . 
ليو نسبتيـ، باض التميمي المإ( ىك عبد اهلل بف يحيى بف ِ) ضطرب المؤرخكف في ارم، رأس اإلباضية كا 

ىػ. ٖٔعبد الممؾ بف مركاف تكفي سنة  حكـ سيرتو كتأريخ كفاتو ككاف معاصران لمعاكية كعاش إلى أكاخر
، ، ِْٖ/ّيزاف: لساف المك ،  ُّٗٗالرسالة ، بيركت ، مط ،  ٗ، طْٔ/ٕينظر: سير أعبلـ النببلء: 

 .  ِٔ/ْاألعبلـ: ك ،  ُُّّدائرة المعارؼ النظامية ، اليند ، 
 . ُّٕٔ، تحقيؽ : حساـ الديف القدسي ، مط السعادة ، القاىرة ،  ِّ/ِٓ( تاريخ االسبلـ، الذىبي : ّ)
ف ( ىك أكس بف عبد اهلل األزدم مف أىؿ البصرة تابعي مشيكر الحديث، سمع عائشو، كابف عباس، كابْ)

، تعميؽ : ابك اسد اهلل ُٕٓق. اإلكماؿ في أسماء الرجاؿ، الخطيب التبريزم : ّٖعمر، قتؿ سنة 
 االنصارم ، مؤسسة اىؿ البيت ، قـ ، د. ت. 

 .  ُُٗ( سكرة آؿ عمراف : ٓ)
(6 ، الدر المنثكرك ،  ُْٓٗ، مط مصطفى البابي الحمبي ، مصر ، ِط، ٖٖ/ْ( جامع البياف، الطبرم: 

.  ُّٕٕاالسبلمية ، طيراف ، ، مط  ٔٔ/ِ: السيكطي   
 .  ُُٗ( سكرة آؿ عمراف : ٕ)
 ، تحقيؽ : اسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية ، صيدا ، د. ت. ْٕٓ/ّ( تفسير ابي حاتـ الرازم: ٖ)
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يزعمكف أف مخالفييـ مف أىؿ القبمة كفار  الخارجي ... باض التميميأصحاب عبد اهلل بف إ
 ان يذكر أمكر  صاحب الطرائؼ ، غير أف(ُ)..((اليـ كغنيمة سبلحيـ .غير مشركيف يجكز قت

قالكا:  أخرل ))مخالفكنا مف أىؿ القبمة كفار غير مشركيف، يجكز مناكحتيـ كغنيمة أمكاليـ.
 مرتكب الكبيرة مكحد غير مؤمف كفعؿ العبد مخمكؽ هلل، كمرتكبيا كافر كفر نعمة ال كفر مٌمة.

بف افرؽ عمى ما ذكره  ، كىي ثبلث(ِ)..((.فترقكا فرقان كأكثر الصحابة كا عليه السالم ككفركا عميان 

باضية أربع رؽ عند الشاكرم في مكسكعتو ))ثـ افترقت اإل، بينما نجدىا أربع ف(ّ)بف خمكافا
 فرؽ ىي: 
 ىـ أصحاب حفص بف أبي المقدـ]...[/الحفصٌية ُ
 [...أتباع حارث بف يزيد اإلباضي ] /الحارثٌية ىؤالءِ
اهلل سيبعث رسكالن مف العجـ كيترؾ شريعة  زعـ أف[...]/اليزيدية أصحاب يزيد بف أنيسةّ

 .محمد )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو(
/أصحاب طاعة ال يراد اهلل بيا، زعـ ىؤالء أنو يصح كجكد طاعات كثيرة ممف ال يريد ْ

باضية بشيء مف التفصيؿ جمع ذ أسعد كحيد القاسـ فقد تناكؿ اإل، أما االستا(ْ)اهلل تعالى بيا((
اء عنيـ، فذكر في معرض حديثو عف الخكارج))كىـ الذيف خرجكا عمى اإلماـ فييا أىـ ما ج

كتكفير  )عليه السالم( شتيركا بتكفيرهمعركة صفيف بعد قبكؿ التحكيـ، كا في (عليه السالم) عمي

كؿ مف معاكية كالحكميف عمرك بف العاص كأبي مكسى األشعرم، ككؿ مف رضي بالتحكيـ، 

                                                           

 .  ُٖٖٗ، دار الفكر ، ِّٕ/ِ( الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، القاضي عياض: ُ)
، مط بيمف ، قـ ،  ُ، تحقيؽ : سيد ميدم رجائي ، طِّٔ/ِالبركجردم: ( طرائؼ المقاؿ، عمي ِ)

َُُْ . 
 . ُُٔٗ، دار مكتبة الحياة ، طيراف ،  ِ، طٕٕ/َُ( ينظر: الكافي بالكفيات: ّ)

(4  ، ُُْٕ، مط ستاره ، قـ ،  ُط، ّٕٓ/ٗ( مكسكعة المصطفى كالعترة )عميو السبلـ(، حسيف الشاكرم: 
.  ُُْٖ، مط ستاره ، قـ ،  ُ، ط ُُّلفرؽ اإلسبلمية، حسيف الشاكرم: نشكء المذاىب كاكينظر:   
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عرفكا بمقب المارقة كفييـ قاؿ ،  (ُ)(( كعائشة كطمحة كالزبير ككذلؾ يكٌفركف أصحاب الجمؿ
يأتي مف بعدم مف أمتي قـك يقرأكف القرآف ال ))رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو(: 

، كىـ شر الخمؽ (ِ)((يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية[...]يجاكز حبلقييـ 
لمدينة كدمشؽ في المدف اإلسبلمية الكبيرة كا بعد النيركافنتشر مف نجا منيـ كقد ا كالخميقة.

كبداية حكـ األمكييف كعقدكا مجالس المناظرات  عليه السالم عمي كالبصرة بأكاخر عيد

،  (ّ)بلمييي أكلى الفرؽ الكبلمية التي ظيرت في التأريخ اإلسف ة فييا،كالمجادالت الكبلميٌ 
 )) ىي:كأصكؿ االعتقاد عندىـ 

 اهلل ليست زائدة عمى ذاتو، بمعنى أف الصفات ليست شيئان غير الذات./صفات ُ
 متناع رؤية اهلل في اآلخرة كمعنى الرؤية عندىـ كماؿ العمـ بو./اِ
 /القرآف حادث غير قديـ بمعنى أف القرآف مخمكؽ هلل سبحانو كحادث بعد أف لـ يكف.ّ
 [...]/الشفاعة: بمعنى أف المؤمنيف يدخمكف الجنة بسرعةْ
 /مرتكب الكبيرة كافر نعمة ال كافر مٌمة.ٓ
 اإلطاحة بيـ بأم كسيمة.[...]/الخركج عمى اإلماـ الجائرٔ
 ة مف الفاسقيف...[ككجكب البراء.]كمف اتصؼ باإليماف /كجكب الكالية كالحب ألكلياء اهللٕ
/آراؤىـ في الصحابة: إجماعيـ عمى حب الشيخيف أبي بكر كعمر، ككراىية عثماف ٖ
  . (ْ)(((ليه السالمع) كعمي

                                                           

، مط الغدير ، بيركت ،  ُ، ط ِٕٕاصرة، أسعد كحيد القاسـ: أزمة الخبلفة كاإلمامة كآثارىا المع (1)
ُٕٗٗ. 

(2 البف  الكامؿكينظر: ،  ُُّٔ، دائرة المعارؼ العثمانية ، اليند ، ، ِّْ/ٖالتاريخ الكبير، البخارم:  (
.  ُٗٗٗ، دار الفكر ، بيركت ،  ّ، تحقيؽ : سييؿ زكار ، طِّٕ/ُعدم:   

 . 278-277: أزمة الخبلفة كاإلمامة كآثارىا المعاصرة ٌنظر :( 3)

 . ِٖٕ: المصدر نفسو ( ْ)
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باضية )) كمف ىنا نجد أف طائفة اإل: بالطيارة كشٌدة التمسؾ بالديف فقاؿ ككصفيـ فميكزف
 _مع طيارتيـ كشٌدة تمسكيـ بالديف_ أف ينتصركا عمى جماعة المسمميف بالقكة؛ لـ يكف ىدفيـ

 .(ُ)بالنعؿ((بؿ أف يكسبكىـ لمذىبيـ، ككاف زكاليـ يتبع زكاؿ دكلة بني أمية حذك النعؿ 
أنيـ ))أبعد األمة قاطبة عف كضع الحديث؛ بؿ قة البحث عف ىذه الفر  كقد كجدنا في أثناء

حتى ال  حتماؿ صحتو كلك بكجو التأكيؿ؛ـ ال يردكف الحديث كمما بدا ليـ ابمغ مف كرعيـ أني
لك مف يقعكا في تسفيو الحؽ، كرٌد كبلـ سيد الخمؽ، فيـ يقبمكف الحديث ممف شيير بالصدؽ، ك 

  (ِ)تخذكا الخبلؼ يكمان مطية لرفض الحديث((ا اغير مذىبيـ، كم
كىي تمؾ الفرقة التي  الكيسانٌيةكىـ  المنعطؼ اآلخر في حياة السيدكأما الحديث عف 

احتمت حيزان كاضحان في تاريخ العقيدة االسبلمية قبؿ أف يصبح التأليؼ في العقائد شيئان محدد 
)) كانت الفرقة قد اضمحمت أك صارت عمى كشؾ التبلشي ؛ مف المبلمح كعندما أصبح كذلؾ 

نجد  كعميو  (ّ)أجؿ ذلؾ لـ يصمنا أم كتاب عف الكيسانية مف صنع الكيسانية أنفسيـ ((
 ضيـ قاؿ إلى المختار بف أبي عبيدف في نسبة ىذه الفرقة، فبعاالختبلؼ قد دٌب بيف المؤرخي

كمنيـ مف قاؿ إلى ، (ٓ)عليه السالم  أمير المؤمنيف، كبعضيـ نسبيا إلى كيساف مكلى (ْ)الثقفي

 ختبلؼ.االكلكؿ منيـ سببو كسنعرض ليذا  (ٔ)كيساف ) أبك عمرة ( قائد حرس المختار 

                                                           

(1 ، ، دار الجميؿ ، القاىرة ٓ، ط ٓٗ، ترجمة : عبد الرحمف بدكم: ، يكليكس فميكزف  ( الخكارج كالشيعة
ُٖٗٗ  .  

عداد : صالح الكرداني ، اليدؼ إ ُِٔ( العتب الجميؿ عمى أىؿ الجرح كالتعديؿ، السيد محمد بف عقيؿ: ِ)
 . عبلـ كالنشر ، د. تلئل

 . 1974،دار الثقافة ، بٌروت ، 13الكٌسانٌة فً التارٌخ واألدب ، وداد القاضً :( 3)

( ىك المختار بف أبي عبيد بف مسعكد الثقفي، أبك إسحاؽ، مف الزعماء الثائريف عمى بني أمية كأحد ْ)
 .  ُِٗ/ٕىػ. األعبلـ: ٕٔق، كتكفي سنة ُالشجعاف األفذاذ مف أىؿ الطائؼ، كلد سنة

( لـ تذكره كتب التراجـ، سكل أنو قتؿ شييدان في يكـ صفيف. ينظر: مستدركات عمـ الرجاؿ، عمي ٓ)
 . ُُِْ، مط شفؽ ، طيراف ،  ُ، ط ُّٖ/ٔالشاىركدم: 

 . 65: الكٌسانٌة فً التارٌخ واألدبٌنظر : (6)
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ألف ذلؾ لقبو، كقد  بف داكد الحمي في رجالو))كأما نسبة الكيسانية إلى المختار ؛ذكر ا
.كىي عند النكبختي (ُ).((عليه السالم  ركم أنيـ نسبكا إلى كيساف مكلى عمي بف أبي طالب

نما سمكا بذلؾ ألف رئيسيـ الذم دعاىـ لذلؾ كاف المختار بف أبي عبيد الثقفي، ككاف لقبو  ))كا 
، كتدلي (ِ)كثأره حتى قتؿ قتمتو.(( عليه السالم كيساف كىك الذم طالب بدـ الحسيف بف عمي

ىذه الركايات إنما أيفتعؿ كضعيا ألجؿ  الدكتكرة كداد القاضي بدلكليا في ىذا بقكليا : )) أف
 –أم ىذه الركايات  –ايجاد الحمقة المفقكدة في صمة فرقة الكيسانية بالمختار]...[ كلـ يعزكىا 
نما كانت احاالتيـ دائمان عمى مجيكليف ((   (ّ)في أم حاؿ إلى راكية بعينو كا 

، (ْ) (ليه السالم)ع المؤمنيفح نسبتيـ إلى كيساف مكلى أمير كأما الشيرستاني فقد رجٌ 

 . (ٓ)ككذلؾ فميكزف
))الكيسانية فرقة مف الرافضة منسكبة إلى كيساف مكلى  كىي عند الصفدم كذلؾ

، (ٔ)قتبس األسرار منو((يد محمد بف الحنفية، كقرأ عميو كاأخذ العمـك مف الس (،ليه السالم)ععمي

ما نسبتيا إلى أبي عمرة فقد استدلت القاضي عمى عدـ كجكده كمشاركتو في العناصر الفعالة  كا 
ق كما كاف مف احكاؿ الكيسانية فييا فتقكؿ : )) إذ ىـ حتى عيدئذو ال ّٕفييـ بقراءتيا لسنة 

نما يشار إلييـ باسـ الحبشية أك السبئية (( أنيـ  كفي تقسيماتيـ ييذكر (ٕ)يسمكف بالكيسانية ، كا 
 .(ٖ)((ىاشمية، إلى بيانية، إلى رزامية تفرقكا إلىقد ))

                                                           

 .  ِٕٕ( رجاؿ ابف داكد الحمي: ُ)
 . ُٗٓٗ، مط الحيدرية ، النجؼ ، . ّّ( فرؽ الشيعة، النكبختي : ِ)
 . 61الكٌسانٌة فً التارٌخ واألدب :( 3)

 . ُُّ/ُ( ينظر: الممؿ كالنحؿ: ْ)
 . ُْٓ( ينظر: الخكارج كالشيعة: ٓ)
 . ِٕٖ/ِْ( الكافي بالكفيات: ٔ)
 . 143: الكٌسانٌة فً التارٌخ واألدب (7)

 . َُْ/ُٗمعجـ رجاؿ الحديث: كينظر: ، ِِْ/ِطرائؼ المقاؿ: ( ٖ)
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 ))يجمعيا شيئاف: أحدىما قكليـ بإمامة محمد بف الحنفية. إنوف كعمى الرغـ مف افتراقيا
 . (ُ)جٌؿ(( كالثاني قكليـ بجكاز البداء عمى اهلل عٌزك

 . (ِ)فيـ يزعمكف))أف محمد بف الحنفية حي غاب في جبؿ رضكل((
محمد  فٌ قاؿ: ))كىذا القكؿ باطؿ جزمان، فإعممان إف السيد الخكئي)ره( قد فٌند ىذا القكؿ ف

 بف الحنفية لـ يدع اإلمامة لنفسو حتى يدعك المختار الناس إليو، كقد قيتؿ المختار كمحمد
 

  

                                                           

 . ُّٕٔسبلمية ، دمشؽ ، الككثرم ، مكتبة نشر الثقافة اإل ، تحقيؽ : محمد زاىد ّٖ( الفرؽ بيف الفرؽ: ُ)
 . ِِْ/ِ( طرائؼ المقاؿ: ِ)
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نما حدثت الكيسانية بعد كفاة محمد بف الحنفية((   .(ُ)بف الحنفية حٌي كا 
كمف الجدير بالذكر أف مف العمماء مف أنكر أصبلن كجكد شيء اسمو الكيسانية فيذا الشريؼ 

  (ِ)المرتضى يقكؿ: ))أما الكيسانية فما رأينا قط منيـ أحدان، كال عيف ليذا القكؿ كال أثر.((
، كأما (ّ)نقرضت كاإلمامية تقكؿ ببطبلف ىذا المذىب((كقسـ آخر أقٌر بكجكدىا كلكنيا ))ا

ا دعكا حياة مف عمـ كفاتو كمنيـ ايقكؿ: ))كفسد قكؿ الكيسانية ألفالشيخ الطكسي في أعبلمو 
  (ْ)يضان عف إتياف النص عمى محمد باإلمامة.((عمـ كفاة أبيو كأخيو، كلعجزىـ أ

كيذكر النكبختي سببان إلقرارىـ بإمامة محمد بف الحنفية فيقكؿ: ))ألنو كاف صاحب راية 
ختبلفات التي كاال ، كمف مجمؿ ىذه األقاكيؿ(ٓ)البصرة دكف أخكيو الحسف كالحسيف .((أبيو يـك 

ف كجدت، نخمص إلى: ، دٌكناىا حكؿ ىذه الفرقة، إف صٌحت  كا 
مكضكعة عمى الشيعة، كىذا ما نممسو مف نسبتيـ إياىا، فتارة إلى كيساف  إنيا فرقة

بكقعة صفيف، كتارة إلى المختار فقد قيؿ: ))إف ( ليه السالم)ع المقتكؿ شييدان مع أمير المؤمنيف

                                                           

، تحقيؽ : عمي أكبر  ِْٕ/ُكقد يككف ما نقمو الكميني في الكافي :. َُٗ/ُٗ( معجـ رجاؿ الحديث: ُ)
، مف ادعاء ابف الحنفية اإلمامة كما جرل بينو كبيف  ُّّٔ، مط الحيدرم ، طيراف ، ٓالغفارم ، ط

السبلـ ( ، كاحتكاميما إلى الحجر األسكد ، مف الركايات التي ال ييعتٌد  اإلماـ عمي بف الحسيف ) عميو
بيا ؛ لضعفيا أك لكجكد مف ىك متركؾ في األخذ عنو في سمسمة ركاتيا ، األصؿ في عدـ أخذ الخكئي 

 ) ره ( بيا كالقكؿ بالجـز .
 . ُُْٔ، مط ستاره ، قـ ،  ُ، تحقيؽ : محمد عمي الحكيـ ، ط ّٗ( المقنع في الغيبة، الشريؼ المرتضى: ِ)
 . ِْ/ُ( أعياف الشيعة : ّ)
، كبر الغفارم ، دار المعرفةأ، تصحيح : عمي  ِْٖ/ُ( إعبلـ الكرل بأعبلـ اليدل، الشيخ الطبرسي: ْ)

 . ُٕٗٗبيركت ، 
 . ّّ( فرؽ الشيعة: ٓ)
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فجعؿ يمسح بيده عمى رأسو  عليه السالم أباه حممو كىك صغير ككضعو بيف يدم أمير المؤمنيف

 كفي أخرل إلى كيساف أبي عمرة . (ُ)كيقكؿ كٌيس، كٌيس((
ميا كال يقة لنفسو، فمحمد بف الحنفية لـ كاألمر اآلخر أنيـ قالكا بإمامة مف لـ يدع اإلمام

نيـ جعمكا منو الميدم المنتظر، عمى الرغـ مف ثبكت مكتو.  يكجد نص أك كثيقة تثبت ذلؾ. كا 
ة، كمحمد بف الحنفية إنيـ جعمكىا في عيدة المختار، كىك الذم دعا إلى محمد بف الحنفي

ق كمحمد بف ٕٔستشيد سنة ما يقارب العشريف سنة، فالمختار استشياد المختار بقد مات بعد ا
بؿ إٌف مف الباحثيف مف أثبت الطابع السمبي التدريجي لمكقؼ  ، (ِ)قُٖالحنفية مات سنة 

فكيؼ يقكؿ أنو حٌي كىك لـ   (ّ)محمد بف الحنفية مف حركة المختار بؿ قيؿ إنو قد تبرأ منو
ككيؼ يدعكف أف يمت بعد، كقد غاب عف األنظار، مع العمـ أنو مكجكد بشخصو بالمدينة، 

اه بالميدم المنتظر. فمما كانت ثكرة المختار ثقيمة عمى مناكئي أىؿ البيت، أرادكا المختار قد دع
إسقاطو مف أعيف الناس فتحاممكا عميو مف جانب العقيدة، فرمكه باختراع المذاىب كحتى كصؿ بيـ 
القكؿ بادعاء النبكة كنزكؿ الكحي، كصاغكا لو جمبلن مضاىية لجمؿ الكينة، كنسبكىا إليو كلـ يكف 

 يـ غاية إال القضاء عميو كعمى نيضتو كثكرتو.ل
كمف ىنا نصؿ إلى حقيقة كاحدة مفادىا أف الكيسانية فرقة سياسية أراد بيا صٌناعيا 

ال فإنو ال كجكد  ليا فعبلن عمى أرض الكاقع الشيعي ، بؿ الكصكؿ إلى غايات كأىداؼ معٌينة، كا 
عة اإلمامية ، فضبلن عف ككنيا مدعاة إٌف إدراجيا كأرخنتيا لكي تفعؿ فعميا في تكىيف الشي

 . (ْ)لمتقسيـ كالفرقة ، كىذا ما ذىبت إليو جٌؿ الدراسات التاريخية المنصفة

                                                           

داب ، النجؼ ، : محمد صادؽ بحر العمكـ ، مط اآل ، تحقيؽ ُِٖ( رجاؿ الخاقاني، عمي الخاقاني: ُ)
ُٖٗٔ . 

 .  َِٕ/ٔاألعبلـ : ك ،  ٕٕ/ٕ( ينظر في ترجمتو : مستدركات عمـ الرجاؿ : ِ)
 . 99الكٌسانٌة فً التارٌخ واألدب :ٌنظر : ( 3)

، لجنة التأليؼ كالترجمة  ٔط، ِّٗ( ينظر: تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي، حسف إبراىيـ حسف: ْ)
نشأة الفرؽ اإلسبلمية في الككفة، رسكؿ كاظـ عبد السادة: ككذلؾ ينظر:  ُُٔٗكالترجمة ، القاىرة ، 

 .َُِْسجد الككفة المعظـ، النجؼ، مانة مأ،  ُ، ط ٗٓٓ
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نتيجت يد مف الدراسات كالبحكث كبأقبلـ افقد كيتب في ىذا المكضكع العد اإلمامٌيةكأما 
لصاؽ ما يتبرأ منو الشيعة بيـ، بؿ يحممكنيـ  مٌرة طريؽ الحؽ كأخرل طريؽ التزييؼ كالباطؿ كا 

 أكزار غيرىـ مف الفرؽ اإلسبلمية األخرل.
، كىك مف (ِ){إٌَِّ يٍِْ شِْؼَرِوِ نَئِتْشَاىِْىَ}ًَ ، قاؿ تعالى:(ُ)فالشيعة في المغة ىـ األتباع كاألنصار

ختص بو ىذا المفظ ممف تكلى عميان كبنيو ، كىذا المعنى المغكم مطابؽ لما االمشايعة كالمتابعة
 .الشيعة عند إطبلقو سـح ىذا المعنى المتبادر لمذىف مف اكأقر بإمامتيـ، كأصب (لسالمليهن ا)ع

ليه )ع التشيع لعمي حسني: ))كلقد أكثر الكٌتاب في بدءالتشيع ذكر ال في مسألة بدء
كعمى أىؿ بيتو( كماؿ  فبيف مف يقكؿ أف التشيع تكٌكف بعد كفاة الرسكؿ )صمى اهلل عميو( السالم

اف، كيذىب البعض مف الكٌتاب إلى ف الفكرة تكٌكنت بعد مقتؿ الخميفة الثالث عثمآخركف إلى أ
 .(ّ)نيا تكٌكنت أياـ فتنة طمحة كالزبير في البصرة.((أ

تفقت في ككنيا جية كعمى الرغـ مف كؿ ىذه األقاكيؿ كاختبلفيا، فإنيا قد اتحدت أك ا
أقدـ مما  ألكلى بالباحثيف ترجيح مدةكاف ا كمف ىنا (،ليه السالم)ع تابعة مصاحبة لئلماـ عمي

ليه )ع ذكر))يـك كاف النبي )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو( يغذم بأقكالو عقيدة التشيع لعميٌ 
 . (ْ)((ف كيأمر بيا في مكاطف كثيرة عمى اختبلؼ المناسباتكيمٌكنيا في أذىاف المسممي( السالم

                                                           

، تحقيؽ : احمد  ُِْ/ّاسماعيؿ بف حماد الجكىرم : ، الصحاح ،  ُُٗ/ِ( ينظر : كتاب العيف : ُ)
 . ُٔٓٗكر عطار ، دار الكتب العربية ، مصر ، عبد الغف

 . ّٖ( سكرة الصافات: ِ)
 . ُٔٓٗ، دار الكتاب المبناني ، بيركت ،  ٗ( عقيدة الشيعة اإلمامية، ىاشـ معركؼ الحسني: ّ)
 . ٗ:  المصدر نفسو (ْ)
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عمى الخصكص كقالكا بإمامتو نصان ( السالمعليه ) فالشيعة إذف ىـ ))الذيف شايعكا عميان 

ف كاككصيةن، إما جميان أك خفيان،  خرجت فبظمـ يككف مف عتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده كا 
 . (ُ)((غيره 

عشرم  ة، إذ يجب عمى كؿ شيعي إمامي إثنياإلمامة مف ضركرات المذىب عند الشيعك 
التديف بإمامتيـ عالمان كاف أـ جاىبلن فيك مسمـ  ثني عشر إمامان، كمف ترؾأف يعتقد بإمامة اال

، فاإلمامة أصؿ لمذىب التشيع الذم يرجع معناه (ِ)غير شيعي لو ما لممسمميف كعميو ما عمييـ
  (ّ).((ميف كتاب اهلل كعترتي أىؿ بيتي..كدليمو إلى حديث الثقميف ))إني تارؾ فيكـ الثق

تعييف اإلماـ حتى يككف مفارقتو )صمى اهلل عميو فما كاف في الديف كاإلسبلـ أمر أىـ مف 
كعمى أىؿ بيتو( عمى فراغ قمب مف أمر األمة فإنو )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو( بيعث لرفع 
الخبلؼ كتقرير الكفاؽ فبل يجكز أف يفارؽ األمة كيتركيـ ىمبلن، يرل كؿ كاحد منيـ رأيان كيسمؾ 

شخصان ىك المرجكع إليو، كينٌص عمى كاحد ىك  كؿ كاحد منيـ طريقان، بؿ يجب أف يعٌيف
  (ْ)المكثكؽ بو كالمعكؿ عميو.

كقد تـ ذلؾ فعبلن كقكالن في مكاطف عديدة، منيا: مسألة تبيمغ آيات سكرة براءة)التكبة( كىي 
تَهِّغْ  ا أَُّّيَا انشَّصٌُلُ}َّليي دثة الغدير )غدير خـ(، كاألمر اإلحادثة مشيكرة تناقمتيا كتب الفريقيف، كحا

 .(ٓ){يَا أَُْزِلَ إِنَْْكَ يٍِْ سَتِّكَ ًَإٌِْ نَىْ ذََْؼَمْ فًََا تَهَّغْدَ سِصَانَرَوُ ًَانهَّوُ َّؼْصًُِكَ يٍَِ اننَّاسِ
كقد أجمعت كتب التاريخ كالتفسير عمى خصكصية ىذه الحادثة كنزكؿ ىذه اآلية 

 بمغت رسالتو(، فأم أمر عظيـ أنيطاية عدؿ الرسالة )فما المباركة، كالتي جعمت مف أمر الكص

                                                           

 . ُْْ/ُ( الممؿ كالنحؿ: ُ)
 . ُٔٓٗدار االتحاد ، بيركت ،  ، ِ، ط ٗ( ينظر: مع الشيعة اإلمامية، محمد جكاد مغنية: ِ)

(3 اإلحتجاج، الطبرسي: كينظر: ،  ، النجؼ االشرؼ ، د. ت ُّٕالمختارة، الشريؼ المرتضى:  ( الفصكؿ
.  ُّٖٗ، مؤسسة األعممي ، بيركت ،  ِ، ط ُِٔ/ُ  

 . ُّٔ/ُ( ينظر: الممؿ كالنحؿ: ْ)
 . ٕٔ( سكرة المائدة: ٓ)
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أف يبمغو، كأم أمر عظيـ ىذا جعمو اهلل سبحانو  )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو( رسكؿ اهللب
مكاله فيذا عمي  فكاف منو )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو(: ))مف كنت عدؿ القرآف كالرسالة.

 . (ُ).((مف كااله كعاد مف عاداه كأنصر مف نصره. مكاله الميـ كاؿً 
الشيعة اإلمامية فرقة مف أكبر الفرؽ اإلسبلمية التي ظيرت في أياـ الرسكؿ )صمى إذف 

أىميا ىا ك ز اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو( كقكيت بعد كفاتو، كقد تطكرت إلى فرؽ عديدة مف أبر 
 ستمرار.اإلمامية التي كيتب ليا اال

ف مؤثرات فكرية عقدية، متنقبل بيكأخيران نستطيع القكؿ بأف ما عاشو السيد الحميرم مف 
ف لـ يعتقد بيا  –باضية اإل كالكيسانية كاإلمامية، إنما دارت حكؿ قضية كاحدة ميمة، أال -كا 

في جكو إباضي ، كفي بيئةو عرفت الحجاج بكساطة نشكء عمـ الكبلـ في كىي أنو منذ النشأة 
ف الحمقات الدراسية كالتكجييية ، البصرة ، كفي ىجره لبيت األبكة كارتياده لممساجد كما فييا م

دفعت بو إلى متنفسو الكحيد في ذلؾ الكقت ) الكيسانية ( ؛ لما فييا مف خكاطر الحقيقة 
كمعطياتيا ، فيي ككما أسمفنا حركة سياسية مناكئة لبني أمٌية ، تعكد بأحقية الخبلفة لعمي 

دة ابف الحنفية، قالكا بإمامتو بعد كبنيو ، كلٌما كانت معركة البصرة قد أثبتت قيا )عليه السالم(

فاعتنقيا كنظـ فييا كدافع عنيا؛ ألنيا تعكد بمكنكنات  ) عليهوب السالم (أخكيو الحسف كالحسيف 

ف كاف مضمبلن بعض الشيء، فالكيسانية كسيمتو التي لـ  ) عليه السالم (حبو ألمير المؤمنيف  كا 

ثـ   (ُ)و إلى الكيسانية ككأنيا لـ تكف ((كقد )) تبلشت نسبت .(ِ)يعرؼ ليا بدالن في حينيا 

                                                           

،  ُُْٗ، مط نكيف ، قـ ، ُتحقيؽ : جعفر الحسيني ، ط، ٔٗ( خصائص أمير المؤمنيف، النسائي: ُ)
الغدير، األميني: ك ،  ُّٕٕالقضاء ، النجؼ ، ، ُُِنظـ درر السمطيف، الزرندم الحنفي: كينظر: 

ُ/ُْٕ ،ُٕٔ . . . . 
يرجع عف كيسانيتو، كأف ما  ، أف السيد الحميرم لـُِّ/ٕق( في األغاني:  ّٔٓ( زعـ األصبياني)ت ِ)

قيؿ مف شعر فيك منحكؿ، نحمو قاسـ الخياط، كىك غبلـ كاف لمسيد، إال إننا نكتفي بذكر ما نقؿ ابف 
تحقيؽ : عبد الستار احمد فراج ، دار المعارؼ ، ،  ّّق( في طبقات الشعراء:  ِٔٗالمعتز )ت 
مانو كيسانيان يقكؿ برجعة محمد بف : ))قاؿ السدرم راكية السيد: كاف السيد أكؿ ز  ُٕٔٗمصر ، 
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بيا مع اإلماـ  حيح معتقده بعد المقابمة التي حظىيتكجو بنا السيد الحميرم إلى اإلمامية كتص
بف الحنفية إلى ألدلة مما يعدؿ عف القكؿ بإمامة اكرؤيتو مف البراىيف كا (،ليه السالم)ع الصادؽ

 بعد أف خرج مف القبر مف خرج كسؤاؿ الصادؽالنيج الصحيح كالصراط القكيـ، كخصكصان 
صبح عمى خطى اإلمامية .فتكجو السيد الحميرم الكجية الصحيحة، كأ(ِ)لو...الخ( ليه السالم)ع

كآخرىـ الميدم المنتظر بف اإلماـ الحسف  (ليه السالم)ع ئمة األطيار مف كلد الحسيفكالقكؿ باأل

  (ّ)الكافر[فيقكؿ السيد: ] مف  (ليهوب السالم)ع العسكرم

 عمى آؿ الرسكؿ كأقربيو
 

ـي    سالـه كمما سجع الحما
 أليسكا في السماء ىـي نجكـه  

 
ـي    كىـ أعالـ عزٍّ ال ييرا

 فيا مف قد تحٌير في ضالؿ 
 

ـي    أمير المؤمنيف ىك اإلما
 رسكؿ اهلل يكـ غدير خـ 

 
ـي    أناؼ بو كقد حضر األنا

 كثاني أمره الحسف المرٌجى 
 

ـي لو بيتي    المشاعر كالمقا
 

                                                                                                                                                                                           

الحنفية . . . مازاؿ السيد يقكؿ بذلؾ حتى لقى الصادؽ عميو السبلـ بمكة أياـ الحج فناظره كألزمو 
الحجة فرجع عف ذلؾ(( ثـ ينقؿ ابف المعتز شعر السيد في ذلؾ: تجعفرت باسـ اهلل كاهلل أكبر كأيقنت أف 

)) كمف زعـ أف السيد أقاـ عمى  ُْق( في أخباره:  ّٖٓ)ت  عف المرزبانيك اهلل يعفك كيغفر. 
الكيسانية فيك بذلؾ كاذب عميو كطاعف فيو ، كمف أكضح ما دؿ عمى بطبلف ذلؾ دعاء الصادؽ ) 

 ( كثناؤه عميو ((.عميو السبلـ 
 . 324الكٌسانٌة فً التارٌخ واألدب : ( 1)

يسانية كمنيا ما جاء في بحاراألنكار لمعبلمة ( أكردت كتب الحديث الخاصة مف أدلة رجكعو عف الكِ)
، خبر القبر . . ))فضرب بيده عمى  ُّٖٗ، دار احياء التراث ، بيركت ،  ّط، َِّ/ْٕالمجمسي: 

القبر فصار قطعان، فخرج شخص مف قبره ينفض التراب عف رأسو كلحيتو، فقاؿ لو الصادؽ)عميو 
بابف الحنفية. فقاؿ: فمف أنا؟ قاؿ: جعفر بف محمد  السبلـ(: مف أنت؟ قاؿ: أنا محمد بف عمي المسمى

 حجة الدىر كالزماف. فخرج السيد يقكؿ: تجعفرت باسـ اهلل. . . . (( 
مط تحقيؽ : شاكر ىادم شكر ،  ، 353-341رم :سماعيؿ بف محمد الحميإ، دٌوان السٌد الحمٌري ( 3)

 . ُِّْشريعت ، طيراف ، 



43 
 

 كثالثو الحسيف فميس يخفى
 

 سنا بدر إذا اختمط الظالـي  
 كرابعيـ عميّّ ذك المساعي 

 
ـي    بو لمديف كالدنيا قكا

 كخامسيـ محمده ارتضاه 
 

ـي    لو في المأثرات إذف مقا
 كجعفر سادس النجباء بدره  

 
ـي    ببيجتو زىا البدر التما

ـي    كمكسى سابعه كلو مقا
 

ـي تقاصر عف أ   دانيو الكرا
 عميه ثامفه كالقبر منو 

 
ـي بأرض الطكس إ   ف قحطكا رىا

 كتاسعيـ طريد بني البغايا 
 

ـي    محمده الزكيُّ لو حسا
 كعاشرىـ عميّّ كىك حصفه  

 
ـي    يجفُّ لفقده البمد الحرا

 كحادم العشر مصباح المعالي 
 

ـي  لحسفي : أالضكءً  منيري   اليما
(ُ)  

ـي كثاني    العشر حاف لو القيا
 

ـي    محمده الزكيي بو اعتصا
 اكلئؾى في الجناف بيـ مساغي 

 
 كجيرتي الخكامس كالسالـي  

  
ليي، مؤثرات الفكرية التي قادت بو إلى العركج بيذا الطريؽ اإلكمف ىنا نجـز القكؿ بأف ال

محبان مكاليان ألىؿ بيت تو لو يد األقدار كألقت بو مادحان بؿ إنيا مما ىيأ لـ تكف محض صدفة ؛
 الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كعمى أىؿ بيتو(.

 

 
 

 

  

                                                           

كذا ورد الشطر مكسور الوزن فً نسخ الدٌوان وٌمكن أن ٌستقٌم الوزن بزٌادة واو العطف فٌكون : ( 1)

 منٌر الضوء والحسن الهمام 
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 انفصم األٔل
عط شثّ ادلُطقٍح

ُ
 احل

قبؿ الخكض في كمٌيات ىذه الحيجج، ال بد  مف التعريج لمفيـك المنطؽ كبعجالة ليتسنى 
إذ إف أغمب كاستظيار العبلقة فيما بينيما،  -المنطؽ كالحجاج–لمباحث الربط بيف األمريف 

المنظريف ليذا العمـ قد اتفقكا عمى تعريفو بأنو آلة قانكنية تعصـ مراعاتيا الذىف عف الخطأ في 
. كىذا ما ذىب إليو الشيخ الرئيس ابف سينا بقكلو: ))اآللة العاصمة لمذىف عف الخطأ  (ُ)الفكر

مة إلى االعتقاد الحؽ بإعطاء أسبابو  كىك ما  (ِ)كنيج سبمو((فيما تتصٌكره كتصٌدؽ بو، كالمكصِّ
أكده العفيفي في كتابو بقكلو: ))ىك العمـ الذم يبحث في صحيح الفكر كفاسده كيضع القكانيف 

 . (ّ)التي تعصـ عف الكقكع في الخطأ في األحكاـ((
كقد حٌدد بعض الباحثيف عٌدة كظائؼ لممنطؽ منيا: كضع القكانيف العامة لعممية التفكير، 

ككذلؾ كصؼ الطرؽ المؤٌدية إلى  –أنكاع الخطأ كأسبابو  –ي التفكير كتبييف مكاضع الزلؿ ف
العمـ الصحيح في كؿ نكع مف أنكاع العمـك كبتعبير آخر كضع األسس التي تسير عمييا مناىج 

 . (ْ)العمـك
كلٌما كاف )الًحجاج( آلية تكاصمٌية، الغرض منيا اإلقناع كاالقتناع، بالسير عمى كفؽ 

مات، كاف عمى الميحاجج أف يأخذ بالحسباف صحيح الفكر كفاسده، كأف مناىج كتصكرات كمسمٌ 
يعي الطرؽ التي تؤدم بو إلى الكجية الصحيحة بتفكيره أكالن كمف ثـ إدراؾ ماىٌية الغير ككيفية 
قناعو ثانيان كعميو جاءت تسمية )حيجج شبو منطقية( عمى كفؽ ما رآه بيرلماف  الكصكؿ إليو كا 

مبنٌية عمى ىذه األصكؿ كىذه الضكابط التي كجد فييا األسس األرسطية  في نظريتو الًحجاجية

                                                           

، مط االزىرية ،  ُْٔ: محمد بف محمد الرازم  ( ينظر: الرسالة الشمسية بشرح تحرير القكاعد المنطقية،ُ)
 .ىػُِّٖمصر ، 

 .ىػُُّّ، دار العمـ ، مصر ،  ّ: ، حسيف بف عبد اهلل بف سينا ( النجاةِ)
 .ُّٓٗ، لجنة التأليؼ كالنشر ، القاىرة ،  ُُ، ط ٓ، ْ( المنطؽ التكجييي، ابك العبلء العفيفي: ّ)
 .ٕ، ٔ( ينظر: المصدر نفسو: ْ)
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كبنى نظريتو عمييا ))إذ يمكف القكؿ إٌف الخطابة الجديدة التي كضعيا قائمة عمى إعادة 
 . (ُ)االعتبار لخطابة أرسطك مف جية، كعمى تجديدىا بتكسيع مجاليا مف جية ثانية((

أىـ اإلنجازات التي قاـ بيا بيرلماف كأكبرىا فقد تمكف كيعد الجمع بيف الخطابة كالجدؿ مف 
مف تجديد الخطابة، كفتح ليا المجاؿ لتكسيع خطابة أرسطك كتعديميا، فأصبحت تتعمؽ 
بالخطابات المكجية إلى جميع أنكاع المستمعات سكاء تعمؽ األمر بجميكر مجتمع في الساحة 

لى فرد كاحد أـ إلى اإلنسانية جمعاء، العمكمية أـ باجتماع لممتخصصيف، كسكاء تكٌجينا إ
 . (ِ)كستعالج حتى الحيجج التي يكجييا المرء لنفسو في أثناء مشاكرتو معيا

كمف ىذا المنطمؽ جاءت تسمية حيججو بػ )شبو منطقية( ؛ألنيا في أصكليا أسس أرسطية 
)لكنيا تختمؼ كما أشرنا، كأنيا قريبة مف الفكر الصكرم، ذم الطبيعة المنطقية أك الرياضية )

عنو في ككنيا تفترض دكمان القبكؿ بدعاكل ذات طبيعة غير صكرية، ىي كحدىا التي تيمٌكف 
 . (ّ)استعماؿ الحجة((

فيي تعتمد في قكتيا اإلقناعية عمى بعض البنى المنطقية مثؿ التناقض كالتماثؿ التاـ أك 
بعضان مف العبلقات الرياضية  الجزئي كقانكف التعدية ))كما يعتمد ىذا النكع مف الحيجج أيضان 

كعبلقة الجزء بالكؿ كاألصغر باألكبر، كذلؾ قد تكظؼ ىذه الحيجج شبو المنطقية مفيكمي 
 . (ْ)التناقض كعدـ االتفاؽ...((

فيك في عرضو لمحيجج شبو المنطقية، كاف يبٌيف أكالن عبلقة كؿ حجة بما يقابميا في 
م يجعميا بالفعؿ غير ممزمة، ))فمكي يتـ تحكيؿ االستدالؿ الصكرم، ثـ يكضح مائزىا كما الذ

                                                           

اب الجديدة المتحدة ، ، دار الكت ُ، ط ّّ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف، د. الحسيف بنك ىاشـ : ُ)
 . َُِْبيركت ، 

 .ّٔ، ّٓ( ينظر: المصدر نفسو : ِ)
 .ٕٓ( المصدر نفسو : ّ)
، دار الكتاب الجديد  ُط ،ُِٖ( الًحجاج في الببلغة المعاصرة، د. محمد سالـ محمد االميف الطمبو : ْ)

 . ََِٖالمتحدة ، بيركت ، 
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زالة أية  حجاج ما إلى برىنة ممزمة، ينبغي تدقيؽ األلفاظ المستعممة، كاستبعاد أم لىبس، كا 
 . (ُ)إمكانية لتأكيبلت متعددة لبلستدالالت((

أما بخصكص الًحجاج ككيفية تبمكر الحيجج لصالح دعكل الخطيب فإف ))األمر ال يتعمؽ 
صحيحة أك خاطئة، بؿ بحيجج قكية بيذا القدر أك ذاؾ، أك ضعيفة تحتاج إلى االستعانة ببرىنة 

 كىذه الحيجج ىي: ، (ِ)بحيجج مف نكع آخر لتقكيتيا((
استخدـ بيرلماف الكاك العاطفة بيف المصطمحيف، ككأنما  :/ انرُاقط ٔانرعارض8

ىك: ))اختبلؼ في القضيتيف  التناقضالتعارض مف جنس التناقض ففي االصطبلح المنطقي 
. كجيعؿ لمتناقض شركط منيا:  (ّ)يقتضي لذاتو أف تككف إحداىما صادقة كاألخرل كاذبة((

كحدة المكضكع، كالمحمكؿ، كالزماف، كالمكاف، كالقكة كالفعؿ، كالكؿ كالجزء، ككذلؾ الشرط، 
 كلكؿ الـز منيا حٌده في عرفيـ.، (ْ)كاإلضافة

 انرعارض
ّ
يسمى أيضان بالمعارضة كالتناقض عند األصكلييف ىك ككف ))ك  :يف ؼني أٌ

الدليميف بحيث يقتضي أحدىما ثبكت أمر كاآلخر إنتفاءه في محؿ كاحد في زماف كاحد بشرط 
 . (ٓ)تساكييما في القكة، أك زيادة أحدىما بكصؼ ىك تابع((

ـ كجكد فإذا كاف التناقض ىك عينو التعارض، فإف الباحث يرل في فصميما كالقكؿ بعد
أحدىما ككجكد اآلخر فيو نظر، إذ يقكؿ بيرلماف: ))ففي الًحجاج ال نككف أبدان أماـ تناقض بؿ 
أماـ تعارض كذلؾ حيف يقع المرء دكف رغبة منو في تضارب بيف قاعدةو أثبتيا أك دعكل دافع 

                                                           

 .ٗٓ، ٖٓ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ٗٓ( المصدر نفسو : ِ)

(3 المقرر في شرح ، ََِٔ، دار التعارؼ ، بيركت ،  ّط،  ِٕٖ/ ِ( المنطؽ، محمد رضا المظفر :
  ُّّْذكم القربى ، قـ ، مط ،  ٔط .ِٕٖ/ ِالمنطؽ، رائد الحيدرم :

 .ِٖٗ-ِٕٖ/ِ( ينظر: المصدر نفسو.:ْ)
 .ّْٕ/ ُ( كشاؼ اصطبلحات الفنكف :ٓ)
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الجميع، عنيا أك مكقؼو تبٌناه كبيف دعكل أك قاعدة سبؽ أف أثبتيا أك كانت ميسٌممان بيا عند 
 . (ُ)كييعتبر بكصفو عضكان في الجماعة، معتنقان ليا((

كىذا ما نجده جمٌيان عند السيد الحميرم في مسألة كيسانيتو كالعدكؿ عنيا بقكلو: ]مف 
  (ِ)الطكيؿ[

ٍسرىةن   أيا راكبان نحك المدينًة جى
 

 عيذافرةن يطكم بيا كؿَّ سبسًب  
 إذا ما ىداؾى اهلل عاينت جعفران  

 
 لكليّْ اهلًل كابف الميذًب فقؿ  

 أال يا أميف اهلل كابفى أمينو 
 

بي   أتكب الى الرحمف ثىَـّ تأكُّ
 إليؾ مف األمر الذم كنتي ميطنبان  

 
 أحاربي فيو جاىدان كؿ ميٍعرًب  

 إليؾ رددت األمر غيرى مخالؼو  
 

كفئتي إلى الرحمًف مف كؿ  
 مذىًب 

 
قد رجع عما تبناه سابقان بعد أف كاف مدافعان عف فقد أعرب السيد الحميرم بشكؿ بٌيف، أنو 

 : (ّ)قضيتو )الكيسانية( كىذا ما نجده بقكلو: ]مف الكافر[
ًدؿي الميعنّْي  أال يا أييا الجى

 
ؾى كالعناءي؟!   لنا ما نحفي كيحى

 أتبصري ما نقكؿ كأنت كيؿه  
 

رىعو رداءي؟   تراؾ عميؾى مف كى
 أال إٌف األئمةى مف قريشو  

 
 الحؽّْ أربعةه سكاءي كالةي  

 عميه كالثالثةي مف بنيوً  
 

 ىـي أسباطيو كاألكصياءي  
جاعبلن محمد بف الحنفية )ره( )عليه السالم( فقد أقٌر ىنا بإمامة الثبلثة مف كلد اإلماـ عمي  

 منيـ كىذا ما اعتقدت بو الكيسانية كما أسمفنا.
كتكاد تككف ىذه المسألة، ىي األبرز في شعره، فبعد الفحص كاالستقراء لمديكاف، لـ نجد 

بعد أف كاف مسٌممان بيا  –عدكلو مف الكيسانية إلى اإلمامية  –تعارضان يذكر إاٌل في ىذا الباب 
                                                           

 .ٗٓ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
مط تحقيؽ : شاكر ىادم شكر ، ،  ُُٓ-ُُْسماعيؿ بف محمد الحميرم :إ( ديكاف السيد الحميرم ، ِ)

ٍسرىة : الناقة الطكيمة الضخمة ،عيذاًفرة :شديدة ، سبسب : األرض ُِّْشريعت ، طيراف ،  .الجى
 المستكية الكاسعة .

 الميعنِّي :الميتًعب . .ُٓ-َٓ: المصدر نفسو( ّ)
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يعمف ميرسيان قكاعدىا، ثابتان بيا بكؿ ما أكتي مف قكة )أحارب فييا جاىدان كؿ ميعرًب( فإذا بو 
عليه السالم تكبتو )أتكب الى الرحمف ثيـ  تأكبي( كأنو قد رد  أمر اختياره لمذىبو لئلماـ الصادؽ 

.)  )اليؾ رددت األمر غيرى مخالؼو
نعـ أصبح مف الكاضح الجمي أف حجة التناقض أك التعارض في شعر السيد الحميرم 

ي أشار إلييا بيرلماف بقكلو: ))فإف باتت كامنة في الجية العقدية، كلـ يكف عيرضة لمسخرية الت
بؿ إننا نجد ، (ُ)التعارض في الًحجاج يجعؿ مف يقع فيو دكف أف ينتبو، عرضة لمسخرية((

ف كاف ذلؾ  العكس أنو قد أثبت عمى كفؽ ىذه الحجة، ما كاف مؤاخذان عميو في سابؽ عيده، كا 
ليا عمى مخٌيمتو، فقد استطاع مف األمكر التي قد نضج فييا فكره، كاعتقدىا ضميره، كألقت بظبل

السيد الحميرم أف يتدارؾ نفسو كييعمف تعارضو فيما كاف قد أيقف كأعمف فقاؿ : ]مف مجزكء 
  (ِ)الرمؿ[

 صحَّ قكلي باإلمامة
 

 كتعٌجمتي السالموٍ  
 كأزاؿ اهلل عني 

 
 إذ تجعفرت المالموٍ  

ًسيفو    قمتي مف بعد حي
 

 بعميٍّ ذم العالموٍ  
 أصبح السٌجادي لإل 

 
 سالـً كالديف ًدعاموٍ  

 قد أراني اهللي أمران  
 

 أسأؿي اهللى تماموٍ  
 كي أالقيو بو في 

 
 كقًت أىكاًؿ القياموٍ  

كأقكؿ بو  فإننا نجده يطرح معارضتو عٌما كاف عميو )كأزاؿ اهلل عني(، مما كنت أعتقده 
فذىبت عنو المبلمة، كأنو )عليه السالم( ميبٌينان )كتعٌجٍمت السبلمة( بما أخذتو مف اإلماـ الصادؽ 

أف تيكف عميو )عليه السالم( يطمب لما أراه اهلل مف المعجزات كاألدلة كالبراىيف عمى يد االماـ 

 أىكاؿ يـك القيامة.

                                                           

 .َٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 . ّّٗ( ديكاف السيد الحميرم:ِ)
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  (ُ)ككذلؾ قكلو: ]مف الطكيؿ[
 الناسى في الديف قد غىككاكلما رأيتي 

 
 تجعفرتي باسـ اهلل فيمف تجعفركا 

 كناديتي باسـ اهلل كاهللي اكبري  
 

 كأيقنتي أفَّ اهللى يعفك كيغفري  
 كييثبت ميما شاءى ربي بأمرهً  

 
 كيمحك كيقضي في األيمكر كيقدري  

 كًدنتي بديفو غير ما كنت داينان  
 

 بو كنياني سيدي الناس جعفري  
 إلى أف يقكؿ:  َََ

 فمستي بغاؿو ما حييتي كراجعو 
 

 إلى ما عميو كنت أخفي كأيضمري  
 كال قائؿو حيّّ برضكل محمده  

 
ف عابى جٌياؿه مقالي فأكثركا   كا 

 كلكٌنو مما مضى لسبيموً  
 

 عمى أفضًؿ الحاالت ييقفى كييخبري  
ـٍ   مع الطيبيف الطاىريفى األكلى لي

 ليـي 
 

 كعينصري  مف المصطفى فرعه زكيّّ  
فقد استخدـ في ىذه القصيدة عددان مف المعاني التي تكحي بالتعارض عٌما كاف يعتقده  

كصفيا بالغكاية، كأنو قد داف بالديف الصحيح الذم كاف يجب عميو )كدنت بديفو غير ما كنت 
داينان بو(، كؿ ىذه األطركحات كالمكجيات التي يطرحيا السيد كاف الغرض منيا معرفة قاعدة 
التناقض أك التعارض التي طرأت كترسخت في فكره العقدم، فيك لـ يسمح أف يككف عرضة 

بؿ إننا نجده قد تناكؿ أقكاىا مف الحيجج ليبٌيف السبب  –بيذا التعارض  –لمسخرية كاالستيزاء 
(، فقد أنكر اعتقاده في محمد بف الحنفية  كراء ىذا االختبلؼ كالتبدؿ )كنياني سيدي الناس جعفري

يبتو برضكل كأثبت مكتو )كلكنو مما مضى لسبيمو( كبيذا جاء أسمكبو الًحجاجي في ىذه كغ
ف كاف قد دخؿ في باب التناقض كالتعارض، إاٌل أنو  القصيدة ككسابقاتيا معالجان فييا المسألة، كا 

  (ِ)محمكد في تصحيح السيرة كاليدل إلى الصراط القكيـ. كمثمو أيضان: ]مف المتقارب[
 خكلةى ال عف ًقمىن  تركتي ابف

 
ٌني لكالكمؼ الكامؽً    كا 

ني لو حافظه في المغيًب    كا 
 

 أديف بما دافى في الصادؽً  
 

                                                           

 .َِّ-َِِ(ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 بالشيء ، الكامؽ : المحٌب . كلع.، الًقمى : البغض ، الكمؼ :الِٓٗ(المصدر نفسو: ِ)
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  (ُ)بعد اف كاف قائبلن فيو : ]مف الكافر[
 لحانا الناسي فيؾ كفٌندكنا

 
 كبادكنا العداكةى كالًخصاما 

 فقالكا كالمقاؿي ليـ عريضه  
 

 أترجكف امرأ لقي الًحماما؟ 
، نافيان ما فقد   عمد إلى جعؿ التناقض أك التعارض حجتو التي ال ييبارل بيا مثبتان ما صح 

 قد عمـ خطأه، كبيذا اتفؽ حجاجو مع ما أراد، كما ىك معتقد.
 
 / ادلطاتقح ٔانرعرٌف ٔانرؽهٍم ٔحتصٍم احلاصم: 7

ؽ يستعمؿ مصطمح المطابقة عند المنطقييف بمعنى الصدؽ فإنيـ يقكلكف الكٌمي مطاب
كقد جعميا بيرلماف مف تقنيات  (ِ)لمجزئي بمعنى أنو صادؽ عميو. أم أف الصادؽ ىك المطابؽ

الًحجاج شبو المنطقي الجكىرية: ))المطابقة بيف العناصر المختمفة التي تككف مكضكعان 
لمخطاب. فكؿ استعماؿو لممفاىيـ أك لمتصنيؼ أك لبلستقراء يستتبع اختزاؿ بعض العناصر في 

 . (ّ)بينيا مف أمكر متطابقة أك قابمة لمتبادؿ((ما يككف 
كعمى كفؽ إجراءات المطابقة الًحجاجية يؤكد بيرلماف أنيا ال تتـ إاٌل بكاسطة التعريؼ أك 

: ))ىك المعمـك التصكرم المكصؿ إلى مجيكؿ تصكرم الكاقع جكابان عف فالتعريؼالتحميؿ ؛ 
كحدٌّ ناقص كرسـه تاـ كرسـه ناقص، إاٌل ))إف األصؿ كىك حدٌّ تاـ ، (ْ))ما( الشارحة أك الحقيقية((

في التعريؼ ىك الحٌد التاـ، ألف المقصكد األصمي مف التعريؼ أمراف: األكؿ: تصكر المعٌرؼ 
)بالفتح( بحقيقتو لتتككف لو في النفس صكرة تفصيمية كاضحة. كالثاني: تميزه في الذىف عف 

 . (ٓ)غيره تمييزان تامان((

                                                           

 المبلمة كالمعف كالعذؿ ، الحماـ بالكسر :قدر المكت .المحاء : المحي ك . ّّٔ( ديكاف السيد الحميرم : ُ)
 .ُْٔٓ/ ِ( ينظر: كشاؼ اصطبلحات الفنكف :ِ)
 .ُٔ( نظرية الًحجاج عف شاييـ بيرلماف: ّ)
 .ٖٗ/ ُ( المنطؽ :ْ)
 .َُُ/ ُ( المصدر نفسو :ٓ)
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ية بيرلماف أف ))يقـك المرء باستعماؿ حجاجي لمتطابؽ حيف يٌدعي، كىك في ضكء نظر 
بفضؿ تعريؼ ما، أف المعر ؼ يتطابؽ مع الميعرِّؼ، فالتعريفات تسعى إلى التعامؿ مع المفظ 

فو عمى أنيما قاببلف ألف يعكِّض أحدىما اآلخر((  . (ُ)المعر ؼ كالعبارة التي تعرِّ
  (ِ)الحميرم بقكلو : ]مف الكافر[ كمصداؽ ىذا ما نجده في شعر السيد

 
 ككاف لو أخان كأميفى غيبو 

 
 عمى الكحًي المٌنزًؿ حيف ييكحى 

 ككاف ألحمد اليادم كزيران  
 

 كما ىاركف كاف كزير مكسى 
فقد أطبؽ السيد الحميرم في أبياتو ىذه مصطمحي األخكة كالكزارة، كتعريفيف بشخصية  

مما قد يجعؿ مف المستمع الجاىؿ )المجيكؿ التصكرم( قاببلن  )عليه السالم(،اإلماـ عمي 

لمتصديؽ بكاقع )معمكـ تصكرم( . إذ إنو قد أجرل في حجاجو الحد  التاـ عمى مكضع 
التصكرات التي ال مجاؿ إلنكارىا، بؿ إنو قد المس عقؿ المستمع بما ىك مكنكف فيو، بما ال 

 .كزيران.)عليه السالم( زلتو مف الكميـ كمن)عليه السالم( يقبؿ الشؾ في ككف ىاركف 

 : (ّ)كمنو قكلو: ]مف الكافر[
 أبك حسفو غالـه مف قريشو 

 
 أبرُّىـ كأكرميـ نصابا 

جعؿ  –حد تاـ  –مف قاعدة منطقية ثابتة عليه السالم فإنو ينطمؽ في تعريفو لئلماـ عمي  

 منو المائز في الذىف عف غيره تمامان.
 : (ْ)كمثمو قكلو: ]مف الطكيؿ[

 

                                                           

 .ِٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 . ّٔ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 .، نصاب كؿ شيء أصمو كمرجعو الذم يرجع إليو.ّٕر نفسو : ( المصدّ)
الحباء أم العطاء ،  المعادم ، الًحبا: شديد قكم ، المناصب : باسؿ : .،ُُّ-َُّ( المصدر نفسو : ْ)

 التي ال يعرؼ ليا كجو. اإلبياـ كالشبية ، المبيمات : المبس :
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 عمي أمير المؤمنيفى كًعزُّىـ
 

 إذا الناس خافكا ميمكاًت العكاقًب  
 بفعمو  (ُ)عمي ىك الحامي المرٌجى 

 
 لدل كؿ يكـو باسًؿ الشرّْ عاصًب  

 عمي ىك المرىكب كالذائدي الذم 
 

 يذكدي عف اإلسالـ كؿ مناصًب  
 عمي ىك الغيثي الربيع مع الًحبا 

 
 المصائًب إذا نزلت بالناًس إحدل  

 عمي ىك العدؿي المكفؽ كالٌرضا 
 

 كفارج لبس المبيماًت الغرائًب  
في ىذا النص مف مبدأ الكؿ التاـ )عمي أمير المؤمنيف  فقد طرح فكرتو التعريفية التطابقية 

كعزىـ( كشرع بعد ذلؾ يبٌيف ماىية ىذا المعٌرؼ بأنو ىك الحامي ىك المرىكب ىك الغيث ىك 
العدؿ كىكذا إلى أف رٌسخ في ذىف المتمقي ما كاف يرمي إليو مف تكرار التعريفات لشخصية 

أف يحصر ما في  –كما أطمؽ عمييا بيرلماف –لتامة المعٌرؼ . إذ أراد بيذه النظرة التطابقية ا
مف انطباعات حكؿ العٌز كالبسالة كالذكد عف اإلسبلـ كنازلة  –القارئ، المتمقي –تصكر السامع 

المصائب كغيرىا، أف يجعميا في شخصية المعر ؼ بو كي يصؿ إلى غرضو الًحجاجي مف بعد 
 معرفة ىذه األمكر كميا .
  (ِ)الرمؿ[كقكلو: ]مف مجزكء 

 إفَّ سٌكار بف عبد الػ
 

 ػػػمًو مف شرّْ القيضاةً  
 إٌف سٌكاران ألعمى 

 
 مف ذكم جيرو جناةً  

مىميّّ    نعثميّّ جى
 

 لكـ غير مكاًت  
 جدُّه سارؽي عنزو  

 
 فجرةن مف فجراًت  

بأنو مف شر   (ّ)فإننا نبلحظ أٌف السيد ىنا قد قٌدـ تعريفو بشخصيًة سٌكار بف عبد اهلل 
القضاة لما نقؿ عف حفيده )) قيؿ لجدم سكار بف عبد اهلل : أما تتقي اهلل صرت بعد القضاء 
                                                           

 . ( واألصح ما أثبتناه وردت فً نسخ الدٌوان ) المرّجا( 1)

 . ُّٗ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
( ىك سكار بف عبد اهلل بف قدامو العنبرم القاضي مف أىؿ البصرة ، كنيتو ابك عبد اهلل ... مات في ذم ّ)

القعدة سنة ست كخمسيف كمائة ... ككاف قد كاله ابك جعفر القضاء سنة ثماف كثبلثيف كمائة كبقي عمى 
، دائرة المعارؼ  ُ،تحقيؽ : محمد عبد المعيد خاف ، ط ِّْ/ٔمات. الثقات ، ابف حباف : القضاء إلى أف

 . ُّٕٗالعثمانية ، حيدر آباد ، اليند ،



53 
 

ككيؼ أنو أعمى بالتعبير المجازم  (ُ)إلى السكط ؟ فقاؿ :إٌف في قمبي مف حٌب الشرؼ شيئان (( 
لما في  عف الضبللة ككاف متجاىران بالظمـ كالجناية ، فيك نعثمي جممي، أم مف بني أمية

 (ِ)خصكصية قكلو: نعثمي، كبما فييا مف إشارة لقكؿ عائشة المشيكر: اقتمكا نعثبلن فقد كفر
كالمقصكد ىنا عثماف بف عفاف الذم امتٌد منو الخط األمكم بالرعاية كالتقريب. كىك مف 
أصحاب الجمؿ ، فضبلن عف ككنو مف نسؿ ) ذكم الجير ( القـك الذيف نادكا الرسكؿ 

 بصكت عاؿو ، فأكجز بمجمؿ التعريفات حاؿ شخصٌيتو الميجٌكة . )صلى اَّلل عليه وآله(محمدان 

 : (ّ)كنجده في مكضكع آخر ييعرِّؼ عف نفسو بالحد التاـ فيقكؿ: ]مف السريع[
 إني امرؤه مف حميرو أسرتي

 
 بحيث تحكم سٍركىىا حميري  

 آليت ال أمدحي ذا نائؿ 
 

 لو سناءه كلو مفخري  
 الغيٌر بني ىاشـو إال مف  

 
 إٌف ليـ عندم يدان تشكري  

فمك نظرنا إلى تاريخ حمير كسط ىذا التناكؿ الصريح منو ألسرتو كتبيانو كتعريفو  
لشخصيتو التي ىي جزء منيا، لكجدنا أنيا ))بطف عظيـ مف القحطانية ينتسب إلى حمير بف 

، (ْ)األكبر كاألصغر كاألدنى((سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف.. حمير في قحطاف ثبلثة 
كمعمـك عند المؤرخيف أف ))اسـ حمير زيد ككاف أكؿ ممؾ لبس التاج مف الذىب مفصصان 

 .(ٓ)بالياقكت األحمر((

                                                           

 . ُْٖٗ، مط االستقامة ، مصر ، ُ، ط ٖٓ/ِخبار القضاة ، ابف حباف : أ( ُ)
تحقيؽ : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، دار  ،ْٕٕ/ ّ( ينظر: تاريخ الطبرم ، محمد بف جرير الطبرم :ِ)

مؤسسة  ، َِٔ/ ّالكامؿ في التاريخ، ابف األثير الجزرم : ككذلؾ: ، ُّٔٗالمعارؼ ، القاىرة ، 
 . ُْٗٗالتاريخ العربي، بيركت ، 

.السرك كالسرٌم : السيد الشريؼ صاحب المرؤة ، النائؿ : العطاء ، السناء:  َِٔ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
 عمٌك المنزلة .

 . ُْٗٗمط الياشمية ، دمشؽ ،  ، َّٔ-َّٓ/ ُ( معجـ قبائؿ العرب، عمر رضا كحالو :ْ)
 . َُٔٗ، دار صادر ، بيركت ،  ُْٗ/ ُبي يعقكب بف جعفر اليعقكبي :أحمد بف أ( تاريخ اليعقكبي، ٓ)
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فيك بيذا الكصؼ التعريفي ألسرتو، استطاع إقامة الحجة التعريفية التطابقية، بأنو مف 
مسمة، فيك ابف الممكؾ، بؿ ابف أكؿ مف نسؿ ممكؾ معركفيف عند العرب، كأنو امتداد ليذه الس

لبس الذىب تاجان، فانحداره مف تمؾ األصكؿ يجعمو حريان أف ال يمدح إاٌل مف ىك أصؿ 
 األصكؿ.

 : (ُ)ككذلؾ قكلو: ]مف البسيط[
 ىـ األئمةي بعد المصطفى كىـي 

 
اٌلؿي    مف اىتدل باليدل كالناسي ضي

نيـ خيري مف يمشي عمى قدـو    كا 
 

 كىـ ألحمدى أىؿ البيت كاآلؿي  
إذ أباف بالتعريؼ عف ممدكحيو بأنيـ بعد المصطفى مرتبة، كىـ آؿ بيتو كأنيـ خير مف  اذ

ف لـ ييتدكا بيداىـ بعد ذلؾ.  بٌلؿ كا  يمشي عمى األرض بؿ إنيـ اىتدكا بالسبؽ كجميع الناس ضي
 فكاف خير كسيمة لتبياف الشخصيات كتعريفيا عمى المؤل.

فإف الطابع الًحجاجي يكمف فيو ككنو تكجيييان دائمان ))ألنو يقصد إلى جعؿ  التحميؿكأما 
عباراتو معٌينة قابمة ألف يعٌكض بعضيا بعضان، كذلؾ بسكؽ المستمع نحك تصكرات مطابقة 

 . (ِ)لفكرة الخطيب عنيا، كبإبعاد كؿ التأكيبلت المخالفة((
بلقة بيف طرفي القضية مف النسبة إذ أف التحميؿ يككف بػ ))حذؼ ما يدؿ عمى الع

 .(ّ)الحكمية، أم حذؼ أداة تدٌؿ عمى الربط بيف الطرفيف، سكاء كاف ربطان حمميان أك شرطيان((
كقد أكلى المناطقة لمتحميؿ العقمي أىمية مف حيث ككنيا ))باعتبار المتشاركات 

مجاميع أك فقؿ أنكاعان كالمتباينات، أم أنو بعد مبلحظة المتشاركات بالجنس، يفرزىا كيكزعيا 
بحسب ما فييا مف المميزات المتباينة، فيستخرج مف ىذه العممية الجنس كالفصؿ مفردات الحٌد، 

 . (ْ)أك الجنس كالخاصة مفردات الرسـ، فكنت بذلؾ حممت المفيـك المراد تعريفو إلى مفرداتو((

                                                           

 .َُّ( ديكاف السيد الحميرم:ُ)
 .ّٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ِ)
 .ِّٗ/ ُ( كشاؼ اصطبلحات الفنكف :ّ)
 .َِِ/ ُ( المنطؽ:ْ)
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المعرفية، إذ إننا  كمف ىنا نجد أف السيد الحميرم قد استخدـ ىذه الحجة في تطابقياتو
ككما أسمفنا أف التطابؽ التاـ ال يككف إاٌل بالتعريؼ أك بالتحميؿ فإف ))التحميؿ يقكد بكاسطة 
تقنيات فمسفية مختمفة، إلى النتائج الًحجاجية نفسيا لمتعريؼ. كىك مثمو مثؿ ىذا األخير يمكف 

تباطي لكي يفمت مف أف يدعي أنو ليس حيجة شبو منطقية فإذا كاف التعريؼ يدعي أنو اع
 . (ُ)المجادلة، فإف التحميؿ يقدـ باعتباره بدىٌيان كضركريان((

  (ِ)كىذا ما نجده صريحان في قكلو: ]مف السريع[
 أيقسـي باهلًل كآالئوً 

 
 كالمرءي عما قاؿ مسؤكؿي  

 أف عميَّ بف أبي طالبو  
 

 عمى التقى كالبرّْ مجبكؿي  
 كأنو كاف اإلماـ الذم 

 
 األيمًة تفضيؿي لو عمى  

 يقكؿي بالحؽ كييعنى بو 
 

 كال تيميّْيو األباطيؿي  
 كاف اذا الحربي مىرىتيا القنا 

 
 كأحجمٍت عنيا البياليؿي  

 يمشي إلى القرف كفي كفّْو 
 

 أبيضي ماضي الحدّْ مصقكؿي  
بالقسـ الذم عليه السالم بدأ السيد تحميمو لشخصية ممدكحو اإلماـ عمي بف أبي طالب  

بمت عمى التقى كالبر، فقدـ اإلماـ  ذكر أنو عنو مسؤكؿ، ثـ عرج بذكر الشخصية ككيؼ أنيا جي
كمفظة تعريفية مبتدئان بيا كشفو التحميمي ليذه الرمزية التي أقسـ باهلل عمييا، فاإلمامة معركفة 

 . (ّ)كثيرة  عند العرب كما ليا مف الشأف كالتفضيؿ كقد كردت في القرآف الكريـ بمكاضع
فكانت سابقتو التحميمية، ثـ ذكر التحميؿ اآلخر لمشخصية التي أراد التعريؼ بيا، ككنو 
عمى الحؽ كال تمييو األباطيؿ، صفة الزمة لمف ناؿ منصب اإلمامة كما قٌدـ. بعدىا عٌرج عمى 
البطكالت التي كاف يخكضيا في الحركب ككيؼ أنو كاف يسير إلى المنٌية كاثقان باهلل ، ذاكران 

يؼ كاصفان إياه بالمصقكؿ كىنا الزمة أخرل طرحيا السيد بذكره لصفة الصقؿ لمسيؼ أراد الس
                                                           

 .ّٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
تيا : حمبتيا يشبو الحرب بالضرع الذم تحمبو القنا ، .،َّٕ-َّٔ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)  البياليؿ : مىرى

 مفردىا بيمكؿ كىك السٌيد الجامع لكٌؿ فضيمة ، الًقرف : الخصـ .
 . ْٕ، سكرة الفرقاف : ُٕ، سكرة ىكد : ُِْينظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : سكرة البقرة : (ّ)
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منيا أنو سيؼ قد كثير استعمالو في غمار الحركب فصقؿ مف كثرة ما جاؿ بو قطعان لرؤكس 
كميا أطر تحميمية استدعى فييا السيد المشتركات المعرفية التي رسخت في ، (ُ)الكفر كالنفاؽ
قيف ليدرؾ فييا غايتو الًحجاجية التعريفية كالتطابقية لشخصية اإلماـ الفذ ، القائد أذىاف المتم

 لمحؽ ، كالبطؿ المغكار في الحركب.
  (ِ)كلو مف ]مجزكء الكامؿ[

 العيكف الناظراتي  (ّ)تغشى
 

الًلوٍ    إذا سمكفى إلى جى
 عذبي المكارًد بحرهي  

 
 يىركم الخالئؽ مف ًسجاًلوٍ  

 البيحكر بحره أطؿَّ عمى |
 

 ييمٌدىف ندل بالًلوٍ  
 سقًت العبادى يمينيو 

 
 كسقى البالدى ندل ًشماًلوٍ  

 يحكي السحابى يمينيو 
 

 كالكدؽي يخرج مف ًخالًلوٍ  
 األرضي ميراثه لو 

 
 كالناسي طيرٌان في عياًلوٍ  

 إلى أف يقكؿ خاتمان:  
 فيؾ الخالصي عف الرَّدل

 
الًلوٍ    كبىؾ اليدايةي مف ضى

 أيثني كلستي ببالغو  
 

 عشرى الفريدًة مف خصاًلوٍ  
في ىذه  –ممدكحو  –عليه السالم فقد بدأ الحميرم تحميمو لشخصية االماـ الصادؽ  

يركم،  –القصيدة بذكره جممة مف المشتركات التي غمبت عمى بكاطف عقكؿ المتمقيف فيك عذب 
ندل ككذلؾ السقي، كالسحاب كالكدؽ )المطر( ، كالتضميف كاضح السمطة ، بالغ  –كىك بحر 

                                                           

، ككذلؾ  ُُٗٗحياء التراث العربي ، بيركت ، إدار  ،ِٓ/ ّ( ينظر: القامكس المحيط، الفيركزآبادم :ُ)
الككيتية ، حمد فراج ، مطبعة الحككمة أتحقيؽ : عبد الستار ،  ِْٖ/ ُُتاج العركس لمزبيدم :

 .ُٓٔٗالككيت، 
 .ّّٖ-ّّٔ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
كذا كردت في طبعات الديكاف كفي مصادر التخريج كأظنيا بالعيف الميممة كىك ما يدؿ عميو السياؽ  (3)

 فالمعنى أف العيكف ال تستطيع النظر إليو لجبللو كىيبتو .
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، كيستمر بذكر جممو التحميمية كبالتالي ىي تعريفية  (ُ)األثر في التأكيد لمجمكع الخصاؿ 
لمممدكح إلى أف يصؿ مبتغاه بأف ثناءه عميو لـ يبمغ عشر خصالو الفريدة، فإف ما ذكره لـ يبمغ 

 ؿ أقٌؿ مف ذلؾ.ىذا المقدار ب
كيرل الباحث أف أيسمكبو الًحجاجي التحميمي قد كثر في طٌيات شعره ، فيك دائـ االستخداـ 
لو، لما يتركو ىذا السبيؿ مف األثر في قكة اإلقناع، كبما ليا مف كسيمة اتصفت بغاية الركعة 

ك دأب كعمى مدل العصكر، بؿ نستطيع القكؿ منذ نشأة غرض المدح في الشعر العربي، في
ليو مالت أعناؽ أغمب مف سار في ىذا الفف. كلبلختصاص تركنا عرض نماذجيـ   (ِ)الفحكؿ، كا 

  (ّ)كفي الشأف نفسو نجد قكلو: ]مف الطكيؿ[
 عميّّ أحبُّ الناس إاٌل محمدان 

 
 إليَّ فدعني مف مالمؾى أٍك ليـً  

 عميّّ كصيُّ المصطفى كابف عمّْوً  
 

 كأٌكؿي مف صٌمى ككٌحد فاعمـً  
ـي الذم بو   عميّّ ىك اليادم اإلما

 
 أنار لنا مف ديننا كؿ ميظمـً  

 عميّّ كلٌي الحكًض كالذائدي الذم 
 

 ييذبّْب عف أرجائو كؿ ميجرـً  
ـي الناًر مف قكلًو ليا   عميّّ قسي

 
  (ْ)ذرم ذا كىذا فاشربي منو كاطعًمي 

)صّلى اَّلُل عليهِ وآلِه اتجو السيد بذكره التحميمي مبتدئان مف ككنو أحب الناس بعد الرسكؿ  
، )صّلى اَّلُل عليِه وآلِه وسَلّن(، ألنو كصي المصطفى كابف العـ، كأكؿ مف صٌمى مع الرسكؿ وسَلّن(

بكية شريفة، فكاف اليادم اإلماـ في الدنيا، ثـ ينتقؿ إلى عالـ آخر بما تكارثناه مف أحاديث ن

                                                           

. كسنتناكؿ حجة الشاىد بالتفصيؿ في  ّْ، سكرة النكر :{هَانِوِرَشٍَ انٌَْدْقَ َّخْشُجُ يٍِْ خِ}فَ( قاؿ تعالى :ُ)
 الفصؿ الثاني ضمف الحجج المؤسسة لبنية الكاقع .

تحقيؽ : ىبلؿ ناجي ك نكرم  ،ِٓ، ّٗ( ينظر: عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: ديكاف الراعي النميرم:ِ)
، ديكاف دعبؿ الخزاعي:  ّٗديكاف ذم الرمة : ، َُٖٗحمكدم القيسي ، المجمع العممي ، بغداد ، 

 .ُِٔٗ، تحقيؽ : محمد يكسؼ نجـ ، دار الثقافة ، بيركت ،  ُُٖ، ٔٗ
 يذبب : الذبب المنع كالدفع . .ّّٖ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
 وردت فً نسخ الدٌوان بالكسر ) واطعِم ( واألصح ما أثبتناه .( 4)



58 
 

كغيرىا مف التطابقيات التحميمية التي استطاع بيا ، (ِ)ككذلؾ قسيـ النار، (ُ)قكلو: كلٌي الحكض
كبما فييا مف حبلكة كطبلكة، جذب العقكؿ إنصاتان كاستماعان كتٌيقنان لما أراد طرحو كمعالجتو 

(. فمف كاف متحٌميان  بيذه التجٌميات، كبيذه الصفات، لـ  كدفاعو عنو )فدعني مف مبلًمؾى أٍك ليـً
 ينفع معو قكؿ البلئـ كاإلعراض.

  (ّ)ككذلؾ في كصفو لشجرة طكبى قكلو: ]مف السريع[
 كقاؿ: طكبى أيكةه ًظٌميا

 
 صاًح ظميؿه ذاتي أغصافً  

مَّةه    أغصانيا ناعمةه جى
 

 مف ذىبو أحمرى ًعقيافً  
 كحممييا مف عبقرو مكنؽو  

 
 صاؼو كياقكتو كمرجافً  

نى مف كٌؿ ما ييشتيى   ليا جى
 

 مف فاقع أصفرى أك قافً  
 إلى أف يصؿ بالقكؿ:  

 كأصمييا مف أمًة المصطفى
 

 أحمدى في منزًؿ إنسافً  
فيك ىنا يبدأ تعريفو التحميمي لشجرة طكبى، بما أتاحت لو المشتركات مف الحدكد التامة  

فيذكر )أيكة( ثـ يعٌرج عمى أغصانيا ذات الذىب األحمر، إذ أنو لـ يذكر المكف المتعارؼ 
لمذىب )األصفر(، بؿ رجع إلى األصؿ في ىذه المادة كىك المكف األصمي لمذىب قبؿ العمؿ 

األصؿ حتى في أغصانيا، ثـ حمميا كىنا أيضان نجده يستخدـ  –طكبى  –ؿ منيا كالتعديؿ، فجع

                                                           

تحقيؽ : محمد   ،َِٓ/ ُ، محمد بف سميماف الككفي :)عليه السالم(منيف ( ينظر: مناقب اإلماـ أمير المؤ ُ)
/ ُخبار، القاضي النعماف المغربي :، ككذلؾ شرح األ ُُِْ، النيضة ، قـ ،  ُباقر المكسكم ، ط

 .ُُْْسبلمي ، قـ ، ، مؤسسة النشر اإل ِتحقيؽ : سيد محمد الحسيني الجبللي ، ط،  ُُٔ
ساتذة النجؼ ، مط الحيدرية، أتصحيح : لجنة مف  ،ٖ/ ِ( ينظر: مناقب آؿ أبي طالب، ابف شيرآشكب :ِ)

 ،ِٕٕف عميان قسيـ النار... ، ككذلؾ في عمدة ابف البطريؽ: أسدم ،:عف عباية األ ُٔٓٗالنجؼ ، 
تحقيؽ :  ، ٕٗ/ ّ، ككذلؾ الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم : َُْٕمؤسسة النشر االسبلمي ، قـ ،

 .ُْٓٗبراىيـ ، مط عيسى البابي الحمبي ، مصر ، إبك الفضؿ أعمي محمد البجاكم كمحمد 
.، العبقر :صفة لكؿ ما بكلغ في كصفو ، كقيؿ :نسب كؿ شيء جيد، ّّْ-ِّْ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)

 كالعبقرم الذم ليس فكقو شيء .



59 
 

المكف كداللة تعريفية تكضيحية تحميمية لماىٌية ما تحمؿ ىذه األيكة، ثـ أنو استخدـ المكف في 
كصؼ جناىا األصفر الفاقع ، ثـٌ األحمر القاني ، فقد تدرج في سرده التحميمي ىذا ليصؿ إلى 

، فيك )عليهن السالم(كأىؿ بيتو  )صّلى اَّلُل عليهِ وآلِه وَسلّن(لمصطفى محمد أف أصميا مف ا

األيكة ذات األغصاف كالذىب الصافي، ثـ إف حمميا مف أىؿ بيتو  )صلّى اَّلُل عليهِ وآلهِ وسَلّن(

بما أطمقو مف أكصاؼ، تصؿ بنا إلى أنيـ ىـ  )عليهن السالم(عمي كفاطمة كالحسف كالحسيف 

ي كؿ ما ذكر، العبقر المكنؽ، الصافي، الياقكت، المرجاف، فيي خمسة لخمسة المقصكدكف ف
كما ىك إال ترتيب لحيثيات أىؿ بيت العصمة كبالتتابع. كبو حصؿ مراده مف التحميؿ كالمطابقة 

 التعريفية ىذه كحجة شبو منطقية.
عماؿ(، فيذكر بيرلماف: ))إف بعض العبارات مثؿ )األعماؿ ىي األ كأما تحصيؿ الحاصؿ

أنيا تحصيؿ حاصؿ، لكف األمر ال يتعمؽ إال بتحصيؿ حاصؿ  –مف حيث المفظ  –تظير 
ظاىرم] ... [بإعطاء كؿ كاحد مف المفظيف معنى مختمفان، لكف معناىما ليس محٌددان سمفان، 
كليست العبلمة بينيما ىي نفسيا دائمان. فمف يسمع مثؿ ىذه العبارات أك مف يقرؤىا ىك الذم 

 .(ُ)كؿ مٌرة التأكيؿ المناسب، بمعنى أف داللتيا تتحدد بحسب المقاـ((يعطييا 
كعند المناطقة األمر ىنا في أقساـ القضية الحممية كالشرطية فيذكر المظفر في كتابو: 
 ))فالقضية باعتبار تحصيؿ المكضكع كالمحمكؿ كعدكليما تنقسـ إلى قسميف: محصٌمة كمعدكلة.

ح-8
ّ
كمحمكليا محصبلن، سكاء كانت مكجبة أك سالبة.. كتسمى ما كاف مكضكعيا  :احملصه

 محصمة الطرفيف .
ما كاف مكضكعيا أك محمكليا أك كبلىما معدكالن سكاء كانت مكجبة أك  :ادلعدٔنح-7

سالبة. كتسمى معدكلة المكضكع، أك معدكلة المحمكؿ، أك معدكلة الطرفيف، حسب دخكؿ 
 . (ِ)العدكؿ عمى أحد طرفييا أك كمييما((

                                                           

 .ْٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ِْٓ-ِْْ/ ِالمنطؽ :( ِ)
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كنجد ىنا أٌف مدار األمر التطابقي، الذم أشار إليو بيرلماف في نظريتو الًحجاجية، قد 
ترابط كمٌيان بيف التعريؼ كالتحميؿ كصكالن إلى التحصيؿ، فإنيا ذات كجية كاحدة كبياف جامع كحد 
ان تاـ في ذاتو، الغرض منو الكصكؿ إلى ماىٌية المعر ؼ كحقيقتو كاستيضاحو لمف أراد ذلؾ ناكر 

 أـ طالبان لممزيد.
فعند االستقراء لمديكاف نجد السيد الحميرم قد تناكؿ ىذه الحيجة بقكلو: ]مف مجزكء 

  (ُ)الرجز[
 سٌماه جٌباري السما

 
 ًصراىط حؽٍّ فسما 

 فقاؿ في الٌذكر كما 
 

 كافى حديثان ييفترل 
صراط  –)عليه السالم( اإلماـ عمي  –بدأىا بقاعدة التحصيؿ التي أشرنا إلييا، ذاكران أنو  

 الحؽ، ككاف بما سماه جبار السمكات كاألرض ساميان.
فالشاعر إنما انطمؽ مف ىذا المبدأ ليستخدـ بعد ذلؾ ماتيتيحو لو مف العناصر كاألساليب، 
مبينان كيفية الكصكؿ إلى ىذه النتيجة، التي صٌرح عنيا في بدء قكلو. أم أنو بدأ تسمسمو 

زالن إلى التقسيمات، كىذا إف دٌؿ عمى شيء، إنما ىك إشارة قكية لكيفيات الًحجاجي مف األعمى نا
استخداماتو الًحجاجية، فيك لـ يقدـ المعطى ثـ الغرض كصكالن إلى النتيجة، كما ىك مشيكر 
كمتعارؼ عند الًحجاجييف، بؿ إنو قد تناكليا كحجة بطريقة عكسية، فمكضكعيما إيجابي 

ؿ إلى حقيقة المعٌرؼ، فجبار السماء إيجابي مؤكد، كصراط إيجابي قد أركف بالذىف الكصك 
 الحؽ إيجابي أيضان فكانت القضية محمكلة عمى اإليجاب، اقترانية حمٌمية.

  (ِ)كمف ذلؾ قكلو: ]مف الكامؿ[
 أىؿ الكساًء أحبَّتي فيـ المذك

 
 فرضى اإللًو ليـ عميَّ كالئي 

 كًلمىٍف أحبَّيـي ككالى دينيـ 
 

ـٍ عميَّ    مكدةه بصفاءً فمي
 كالعاندكف ليـ عمييـ لعنتي 

 
ييـ مني بقصًد ىجاءً    كأخصُّ

 
                                                           

 .ْٔ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 .ّٓ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
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كصؿ السيد في ىذه األبيات لحجة تحًصيؿ الحاصؿ، التي أشار إلييا كاستخدميا في 
ف مف كاالىـ يديف ليـ بالمكدة  مجمؿ ىذه األبيات، إذ إف  أىؿ الكساء أحبتو ألنيـ فرض، كا 
كالصفاء، ككيؼ أف المعاند ليـ قد خيٌص بالمعنة أكالن كاليجاء ثانيان. فكاف استخدامو ليذه الحجة 

ؿ الحاصؿ( مف باب التبياف األجمى كالتعريؼ األكفى لمف ىـ أحبتو كلماذا كانكا أحبتو، )تحصي
ككيؼ تككف معاممتو لمف كالى أىؿ الكساء كلمف عاداىـ، فقدـ المعنة أكالن ثـ اليجاء الذم يككف 

 أكقع أثران مف حيث الذـ المتعارؼ عند العرب.
  (ُ)كلو أيضان: ]مف الكامؿ[
 جميعان كيمُّيا ما تعًدؿي الدنيا

 
 مف حكًض أحمدى شربةن مف ماءً  

فقد أفرد في حجة تحصيؿ الحاصؿ ىنا، مقالة أجمؿ فييا، كيؼ أف الدنيا، كما فييا مف  
)صلّى اَّلُل عليهِ مغريات كامتيازات، تتبلشى بجمعيا، مع شربة ماء مف حكض المصطفى محمد 

بما ىك أعمى شأنان كأكثر تمييزان ًلما في الدنيا. ، فتحصيؿ الحاصؿ الشربة لمماء، جاء وآلهِ وسَلّن(

 فاالقتراف الحممي كاضح كجمي.
  (ِ)كمثمو: ]مف الخفيؼ[

 إٌف يكـ التطيير يكـه عظيـه 
 

 خيصَّ بالفضؿ فيو أىؿي الكساءً  
فتحصيؿ الحاصؿ ىنا، كيؼ أنو كاف يكمان عظيمان، ألنو خص  أىؿ الكساء بالفضؿ  

 بمف خيص  مف العظماء كأىؿ الفضؿ، يـك عظيـ.فكانت نتيجة لبلرتباط 
  (ّ)كمنو أيضان: ]مف البسيط[

 أنت ابفي عمي الذم قد كاف بعدى أبي
 

 إذ غابى عني أبي لي حاًضنان كأبا 
 ما إف عرفتي سكل عمي أبيؾ أبان  

 
 كال ًسكاؾ أخان طفالن كال ًشيبا 

 

                                                           

 .ِٓ(ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 .ْٕٓ(ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 .ٕٗ-ٖٕ(المصدر نفسو: ّ)
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)صلّى اَّلُل فكاف تحصيؿ الحاصؿ كاضحان في استخدامو، فقد عرفنا تاريخيان، كيؼ أنو 
، قد فقد كالده، كأف عمو أبا طالب قد تكٌفؿ برعايتو كتربيتو، فكاف لو نعـ األب عليهِ وآلهِ وسَلّن(

الحاضف، كمف ىنا جاءت حجة تحصيؿ الحاصؿ التعريفية، لشخصية األب كاألخ عمى حدٍّ 
كلو )ما عرفتي سكل عمي أبيؾ أبا( استظيار لحقيقة األبكة بشخصو )رض( عنو كىي تاـ، فق

تعكد بحقيقة أخرل )كال سكاؾ أخان طفبلن كال شيبا(. فكاف اإلجراء الًحجاجي لزكميان يقتضي 
 العرؼ الشرطي، داالن عميو بالتحقؽ.

  (ُ)كنجد ذلؾ أيضان في قكلو: ]مف الطكيؿ[
 دو أتنيينني عف حيبّْ آؿ محم

 
بُّيـ مما بو أتقرَّبي    كحي

ٌنو   كحٌبيـي مثؿ الصالة كا 
 

 عمى الناس مف بعًض الصالًة ألكجبي  
كتحصيؿ  –عند السيد الحميرم جاء بالنتيجة  )صلّى اَّلُل عليهِ وآلِه وَسلّن(فحٌب آؿ محمد  

ٌف مف تركو معتمدان، فقد ترؾ  –الحاصؿ  مثؿ الصبلة الفرض الكاجب عمى كؿ مسمـ كمسممة، كا 
، فإننا نرل في ىذه  (ِ)ىكية اإلسبلـ التي جاء النص عمييا في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرةو 

الحجة، جعؿ حب أىؿ بيت العصمة أكجب مف الفرض األليي. نعـ إف النصكص الشريفة قد 
كمف ىنا ، (ّ)لذم يحممو أىؿ البيت فيـ عدؿ القرآف كما كرد في حديث الثقميفأكحت لنا بالقدر ا

جعؿ السيد الحميرم حجتو التحصيمية ىذه مف باب الحث كتأكيد التمسؾ بيـ كعدـ الضبللة 
 –بعد حبيـ، فمف أحب  قكمان حيشر معيـ، فإذا كاف المحبكب أتـ الناس في أداء الصبلة 

فيـ بالتالي أحرصيـ عمى تأديتيا كتعميـ الناس أسرارىا، كمف ىنا جاءت  –الفرض الكاجب 
 محبتيـ أكجب ألف بيا يتحقؽ الكاجب كىذا أمر مفركغ مف التسميـ بصحتو.

                                                           

 .ٕٔديكاف السيد الحميرم:  (ُ)
 . ْٓ، سكرة العنكبكت : َُّ، سكرة النساء : َُُ( كمنيا :في سكرة البقرة :ِ)
مستدرؾ الحاكـ ك ،  ُُّّمط الميمنة ، القاىرة ،  ،ُٕ/ّ( ينظر: مسند أحمد بف حنبؿ :ّ)

المعجـ ك ،  شراؼ : يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ، دار المعرفة ، بيركت ، د.تإ ،ُْٖ/ّالنيسابكرم:
 ثير.، كغيرىا ك ُٓٗٗتحقيؽ : قسـ التحقيؽ بدار الحرميف ، السعكدية ،  ،ّّ/ْاألكسط لمطبراني :
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  (ُ)كمثمو قكلو: ]مف الطكيؿ[
 إذا أنا لـ أحفٍظ كصاة محمدو 

 
 كال عيدهي يكـ الغدير المؤٌكدا 

 فإٌني كمىف يشرم الضاللةى باليدل 
 

ر مف بعد الييدل أك تىيٌكدا   تىنىصَّ
بدأ قصيدتو المدحية ألىؿ البيت )عميو السبلـ( ذاكران يـك الغدير معٌرفان إٌياه بالمؤكد، فقد  

تكاترت الركايات بحؽ ىذه الحادثة، التي قاؿ فييا الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو( قكلتو المشيكرة 
مي مكاله، الميـ كاؿ مف كااله كعاد مف عاداه : )مف كنت مكاله فع بحؽ عمي )عميو السبلـ(

كبيما يكمف التحصيؿ الًحجاجي الذم أراده السيد الحميرم ، فمف لـ ، (ِ)نصره..( كانصر مف
يحفظ ىذه الكصية كأنو اشترل الضبللة باليدل، أك ما ىك أكبر قدران مف ذلؾ، برجكعو عف 

ف اإلسبلـ تنصران أك تيكدان. جاعبلن مف تمؾ الكاقعة ا لشييرة تحصيمو الحاصؿ، لطريؽ اليداية كا 
، أك تيٌكد. فكانت القضية فيما ذكر شرطية حممية، مكجبة سالبة التحقؽ  ، تنٌصره ما سكاه ضبلؿه

 باألداة.
  (ّ)ككذلؾ في قكلو: ]مف البسيط[

 يا أحسفى الناس مف قرفو إلى قدـو 
 

 ىاـ الفؤادي بكـ بؿ طارى أك كادا 
ـي ما ىٌبت الريح لي مف    نحك أرضكي

 
 إالَّ تىحيَّر ماءي العيًف أك جادا 

فكانت حجة التحصيؿ ىنا في ككف ىبكب الريح عميو مف األرض التي كاف يسكف بيا  
محبكبو، فقد أثارت فيو البكاء، كاصفان حالة العيف المكجبة بالشرطية السالبة ىبكب الريح فكانت 

 د القضية.النتيجة أك تحصيؿ الحاصؿ في ضكء السكر الذم حد
  

                                                           

 .ُٓٔ-ُْٔ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 السنف الكبرل لمنسائي: ك ُٕٔٗدار الكتب ، بيركت ،  ،َُٓ، َُْ/ٗ( ينظر: مجمع الزكائد لمييثمي :ِ)

تحقيؽ : حمدم عبد ،  ُٕ/ْك المعجـ الكبير لمطبراني : ُّْْدائرة المعارؼ ، اليند ،  ،ُّٔ/ٓ
 .ُٖٕٗالمجيد السمفي ، دار العربية ، بغداد ، 

 .ُٖٓ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
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 / قاعدج انعدل ٔانرثادنٍح: 4
ف لـ تكف معنكنة في  :قاعدج انعدل ذكر السيد السيستاني بأنيا ))مف أعظـ قكاعد الفقو كا 

 (ُ){ٌَّ انهَّوَ َّأْيُشُ تِانْؼَذْلِ ًَانْئِدْضَاٌِ}إِأبكابو كسائر القكاعد كيستدؿ ليا مف الكتاب بقكلو تعالى 
عقبلئية كقد حكـ العقؿ بحسنيا، كيعترؼ اإلسبلـ بيا في الجممة كقد ثـ إنيا ))قاعدة  (ِ)...((

. كقد ذكرىا السيد الحائرم  (ّ)حكـ بتطبيقيا في بعض المكارد لمحفاظ عمى العدالة اإلجتماعية((
نيا ))ليس ليا دليؿ ، (ْ)بقكلو ))إف األصؿ في تردد الشيء بيف شخصيف ىك قاعدة العدؿ(( كا 

كشاطره الرأم كريمي بقكلو: ))مف المشيكرات التي ال أصؿ ، (ٓ)مطمؽ يتمسؾ بإطبلقو((
 . (ٔ)ليا((

صفة تقاؿ غالبان عمى إحدل مقكالت النسبة أك العبلقة في تصنيؼ كانط  ٔانرثادنٍح:
 . (ٕ)فيي ))الفعؿ المتبادؿ بيف الفاعؿ كالقابؿ((

في نظريتو تكجييان ليذه القاعدة ىك مبدأ  إال أف المبدأ الذم سار عميو شاييـ بيرلماف
فالمطابقة التي أرادىا بيف كائنيف أك حالتيف، مطابقة جزئية، فيي ليست  –التسكية  –المساكاة 

. ))فالكائنات المنتمية إلى  (ٖ)كما أكردنا في الفقرة السابقة، مف حيث ككنيا مطابقة كمية تامة
ريقة نفسيا، كتطبيؽ ىذا المبدأ يتطمب استدعاء سابقة نفس الفئة األساسية ينبغي أف تعامؿ بالط

                                                           

 .َٗ( سكرة النحؿ: ُ)
(2  ، ، دار المؤرخ العربي، بيركتُط ، ِّٓ( قاعدة ال ضرر كال ضرار، تقرير بحث السيد السيستاني: 
ُْٗٗ .  

 مط أمير ، قـ ، د.ت. ، ٖٔ/ ٕ( تعاليؽ مبسكطة، الشيخ محمد إسحاؽ الفياض :ّ)
 .ُُْٓ، مط باقرم ، قـ ،  ُط ، ّٓٔالسيد كاظـ الحائرم: سبلمي، ( القضاء في الفقو اإلْ)
 .ّْٔ( المصدر نفسو : ٓ)
 .َُِْ، مط اعتماد ، قـ ،  ُط ، ٕٕ( قاعدة القرعة، حسيف كريمي: ٔ)
، مط عكيدات ،  ِحمد خميؿ ، طأتعريب : خميؿ  ، ُُٕٗ( مكسكعة الالند الفمسفية، أندريو الالند: ٕ)

 .ََُِبيركت ، 
 .ْٔظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ( ينظر: نٖ)
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فيك يؤكد ما قرر مف أف  (ُ)كمماثمتيا بالحالة المطركحة، لممطالبة بالتعامؿ بالمثؿ معيا((
 االقتداء بالسكابؽ ما ىك إاٌل تطبيؽ لقاعدة العدؿ.

تمثؿ في كمف ىذا المنطمؽ جاءت التبادلية كحجة شبو منطقية اعتمدىا بيرلماف كقكاميا ي
محاكلة المكاءمة بيف الحيجج العكسية ))كيتمثؿ بيرلماف ليذا بمقكلة تعتمد فكرة التناظر: ضع 

. فيي حجة تعمؿ عمى إسناد الحكـ نفسو الى أمريف ندعي أنيما متماثبلف  (ِ)نفسؾ مكاني((
ف كانا بنحك غير مباشر حالة  . فحجة التبادلية تسعى إلى تمرير حكـ معيف مف حالة إلى (ّ)كا 

 . (ْ)أخرل
كيرل بيرلماف ))أف تطبيؽ الحجة التبادلية بعممية قمب الكضعيات التي تقـك بيا، يمكف أف 

 . (ٓ)يدفع بنا إلى التفكير في غرابة عاداتنا التي نعتبرىا طبيعية ألننا اعتدنا عمييا((
  (ٔ)كنجد مصداؽ ذلؾ عند السيد الحميرم بقكلو: ]مف الكامؿ[

رـً   اإللًو كأمنوً كلدتوي في حى
 

 كالبيًت حيثي فناؤه كالمسجدي  
 بيضاءي طاىرةي الثياًب كريمةه  

 
 طابٍت كطابى كليديىا كالمكًلدي  

 في ليمةو غابت نحكسي نجكميا 
 

 كبدٍت مع القمر المنير األسعدي  
 ما ليؼَّ في خرًؽ القكابؿ مثميوي  

 
 إاٌل ابف آمنةى النبيُّ محمدي  

 
                                                           

 .ْٔنظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف:  (ُ)
 .ُِٗ( الًحجاج في الببلغة المعاصرة : ِ)
،  ُْٗ/ ِ:قكتاؿ فضيمة  ، ككذلؾ عٌدة األدكات الًحجاجية ،َُِ( ينظر: الًحجاج في الشعر العربي : ّ)

ككذلؾ نظرية الًحجاج  ، َُِّالثقافية ، بيركت ، ، دار الركافد  ُضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ، ط
لى إرسطك أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أ، ضمف كتاب  ْٓ: شكرم مبخكت  في المغة ،

 اليـك ، باشراؼ حمادم صمكد ، تكنس ، د.ت.
الكتب الحديث لمنشر، ، عالـ  ُ، ط ّٔ: د. عبد الجميؿ العشراكم ( ينظر: الًحجاج في الخطابة النبكية، ْ)

 .ََُِردف ، األ
 .ٔٔ( ينظر: الًحجاج عف شاييـ بيرلماف: ٓ)
 .ُٓٓ( ديكاف السيد الحميرم: ٔ)
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 ُّ – طالب )عميو السبلـ(فالسيد قد استدعى تأريخ الكالدة المباركة لئلماـ عمي بف أبي 
كىي مف الميالي البيض الكتماؿ القمر فييا، كيككف ضياؤه مالئان أفؽ السماء، فكاف  –رجب 

االستدعاء الًحجاجي ىنا بأبمغ صكرة ممكنة، استطاع بكساطتيا إدراج األمر الذم يحاكؿ 
مقي، فيي ليمة غابت نحكس نجكميا، بؿ إنيا بدت مع القمر المنير ككأنيا أسعد تكصيمو لممت

الميالي، فرحةن مبتيجةن بالمكلد الطاىر. ثـ أردؼ حجة تبادلية أخرل كانت أبمغ مف سابقتيا، 
بمحاظ ساعاتو األكلى في الخميقة، كباالستدعاء لحكـ جرل عمى ابف عمو   ككنو )عميو السبلـ(
ٌمـ( المصطفى )صٌمى فيما متفقاف متماثبلف في كؿ الصفات، حتى في  اهللي عميًو كآلًو كسى

 . (ُ)ااٌل أنو ليس نبيان كمحمد ) صمى اهلل عميو كآلو ( -خرؽ القكابؿ–أبسطيا 
  (ِ)كفي مكضع آخر يقكؿ: ]مف الخفيؼ[
 قد أطمتـ في العذؿ كالتنقيد

 
 بيكل السٌيد اإلماـ السٌديدً  

 ظٌؿ دكحو يكـ قاـ النبيُّ في  
 

 كالكرل في كديقةو صيخكدً  
 رافعان كٌفو بييمنى يديو 

 
 بايحان باسمو بصكتو مديدً  

 أييا المسممكف ىذا خميمي 
 

 ككزيرم ككارثي كعقيدم 
 كابفي عٌمي أال فمف كنت مكال 

 
 قي فيذا مكاله فأرعكا عيكدم 

 كعميّّ مني بمنزًؿ ىارك 
 

 ف بف عمرافى مف أخيو الكدكدً  
فنجده في ىذه األبيات قد أجرل حجتو التبادلية بتمريرًه الحكـ مف حالة إلى أخرل مشابية  

ليا، متماثمة، متناظرة في ذاتيا كحدكدىا التي رسمت مجمؿ القضية، فكانت حممٌية أيضان مكجبة 
جزئية، كباالستناد إلى المكجيات التي أشار إلييا السيد نجد في الكجكب الذم عرضو ثبكت 

                                                           

: إاٌل أنو ال نبي بعدم. ينظر: سنف ابف ماجو، محمد بف يزيد  ) صمى اهلل عميو كآلو (( قكلو ُ)
سنف ك  ، ُّّٕالعربية ، مصر ، حياء الكتب إتحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار  ،ْٓ/ُالقزكيني:
فضائؿ ك  ، ُّٕٗحمد محمد شاكر ، مط مصطفى البابي الحمبي ، مصر ، أتحقيؽ :  ،َّْ/ٓالترمذم:

 .ََِٕ، دار السبلـ ، القاىرة ،  ُتحقيؽ : فاركؽ حمادة ، ط ، ُّالصحابة لمنسائي:
:شديدة الحٌر ،كفييا إشارة إلى .، الكديقة :حٌر الياجرة ، الصيخكد ُٕٕ-ُٕٔ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)

 خبر غدير خـ .
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بمنزلة عليه السالم مكؿ لذات المكضكع عمى كجو يمتنع سمبو عنو فيك يؤكد ككف عمي المح

، ىذا في المقدار الطرحي االحتجاجي الذم ساقو في )عليهوب السالم(ىاركف مف أخيو مكسى 

، ككراث كغيرىا مف جممة األحاديث التي تكارثناىا،  تبياف حقيقة حممية مكجبة. خميؿه ككزيره
 الحميرم ليقؼ عندىا كسابقة حجاجية تبادلية تطابقية تعريفية.. استدعاىا السيد

 / انرعدٌح ٔانرعًني ٔانرقسٍى: 3
التعدية: في اصطبلح الفقياء كاأليصكلييف ))ىي إثبات حكـ مثؿ حكـ األصؿ في الفرع 

عمى . كقد عٌرفيا الدكتكر األميف الطمبة في كتابو بقكلو: ))تقـك  (ُ)كقد يجيء في لفظ القياس((
استنتاج عبلقات انطبلقان مف تكظيؼ قيمة عنصر ثالث يتـ المركر عبره لتأكيد صدؽ العبلقة 

 . (ِ)بيف العنصريف األكؿ كالثاني((
أما بيرلماف فإنو يفصؿ القكؿ فييا ذاكران: ))نعني بالتعدية، الخاصية الصكرية التي تيمٌكف 

ؼ ثافو )ب(، كبيف ىذا الثاني مف المركر مف إثبات كجكد عبلقة بيف طرؼ أكؿ )أ( كطر 
كتككف بذلؾ أساس ىذه  (ّ)كطرؼ ثالث )ج(، إلى إستنتاج كجكد نفس العبلقة بيف )أ( ك)ج(.((

 الحجة كجكىرىا المعادلة الرياضية اآلتية : 
 ب × أ 

 ج× ب 
عمى ىذه الحجة بقكليا ))كتقدـ أغمب الدراسات المتصمة بالًحجاج  كتعٌمؽ الدكتكرة الدريدم

نفس المثاؿ لتكضيح ما يسمى بحجة التعدية ىك القكؿ بأف صديؽ صديقي صديقي أك عدٌك 
صديقي عدكم، كالكاقع أف التعدية خاصية تعكد إلييا أصناؼ كثيرة مف الحيجج نجدىا فعبلن 

                                                           

 .ْٕٔ/ ُالفنكف : ات( كشاؼ اصطبلحُ)
 .ُِٗ( الًحجاج في الببلغة المعاصرة: ِ)
 .ٔٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ّ)

ج ×أ   
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كاسطة عبلقة تساكو أك تفٌكؽ أك تضميف أك بطريقة خفٌية كبأبكاب مختمفة، تعدية ب
 .(ُ)اشتماؿ..((

كعند المناطقة ىي: )قياس المساكاة( كىي: ))مف القياسات المشكمة التي يمكف إرجاعيا 
ٌنما سمي قياس المساكاة ألف األصؿ فيو المثاؿ المعركؼ )أ مساكو لػ  إلى القياس المركب... كا 

اٌل فيك قد يشتمؿ عمى المماثمة كالمشابية ب، كب مساكو لػ ج، ينتج أ مساكو لػ  ج(، كا 
 . (ِ)كنحكىما((

  (ّ)كنجد ىذه الحجة في شعر السيد بقكلو: ]مف الطكيؿ[
 ألـ يسمعكا يكـى الغديًر مقالوي 

 
 ييؤمّْر خيرى الناس عيكدان كمعتصرٍ  

 يقكؿ أال ىذا ابف عٌمي ككراثي 
 

رٍ    كأٌكؿي مٍف صٌمى كأٌكؿي مٍف نىصى
ـي    بعدم فكالكا كليَّوي  كلىٌيك

 
 كككنكا لمف عادل عدٌكان لمف كىفىرٍ  

إذ إننا نجد مجمؿ التأليفات المترتبة التي ساقيا السيد في أبياتو ىذه، قد ككنت نتيجة  
إحداىما مقدمة لؤليخرل لينتيي بيا الى مطمكب كاحد ىك المطمكب األصمي، فقد أكرد يكـ 

هِّغْ يَا أَُْزِلَ ا أَُّّيَا انشَّصٌُلُ تَ}َّبالنص اآلليي )عليه السالم( الغدير كما كاف فيو مف التأمير لئلماـ عمي 

 . (ْ){إِنَْْكَ يٍِْ سَتِّكَ
كقد ناؿ بيا خيرة الناس فكانت كمية كبرل إذ ال يتعدل الحكـ مف األكبر إلى األصغر إال 
بيا، ثـ عرض جممة مف األمكر التي أردفيا، لينتيي إلى كسب مقدمات بدييية يقؼ عندىا 

صبلة كالنصرة كؿ ذلؾ لمكصكؿ إلى ليحصؿ عمى المطمكب، ابف عمو، ككارثو، األكؿ في ال
، فكالكا مف كاف )صّلى اَّلُل عليِه وآلِه وسَلّن(الكلي بعده )عليه السالم( النتيجة المرجكة في ككنو 

                                                           

 .َِْ( الًحجاج في الشعر العربي : ُ)
 .ْْْ/ ِ( المنطؽ :ِ)
 .ِْٓ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
 .ٕٔدة: ( سكرة المائْ)
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عمى كاليتو كعادكا مف كاف عدكان لو، جعؿ مف كؿ تمؾ العبلقات )الحيجج( مركبات مكصكلة، 
 بالمدحة كبالدليؿ. الغرض منيا أك النتيجة منيا تبياف أحقٌية الممدكح

 : (ُ)كمثمو أيضان قكلو: ]مف البسيط[
 إف كنتى مف شيعة اليادم أبي حسفو 

 
 حٌقان فأعدٍد لريًب الدىر تجفافا 

 إف البالءى ميصيبه كيؿَّ شيعتوً  
 

 فاصبًر كالتؾ عند اليْـّ مقصافا 
فقد استخدـ ىنا قياس الخمؼ، المتعارؼ عميو عند المناطقة كىك قياس مركب يثبت  

إذ إنيا طريقة في االستدالؿ غير المباشر، فيك اقتراني شرطي )إف ، (ِ)المطمكب بابطاؿ نقيضو
كنت مف شيعة اليادم..( )أ(، ثـ المتصمة الحممية )حقان فاعدد لريب الدىر( )ب(، كصكالن إلى 

ت )ج( الصبر كال تكف سريع الكسر عند اليـٌ، باعتبار سابقو، فإنو لـ يأًت الشيء االستثنائيا
مف بابو، بؿ يأتيو مف كرائو، خمفو، فقد أتاه مف طريؽ النقيض، فالفكز بيذه الدرجة )شيعة 
اليادم أبي الحسف( لـ تكف إاٌل بالصبر عند اليـ، كبالببلء المصيب لكؿ الشيعة عمى حٌد 

األجر كقكة الثبات كالتيقف التاـ بأف مف سمؾ ىذا الطريؽ إنما كاف بحسب  افتراضو لزيادة
 االقتراف الشرطي مبلزمان ليا، فميعدد العٌدة كليتييأ لممصائب، كصكالن لمصبر المنقذ.

  (ّ)كمف ركائع حجية التعدية قكلو: ]مف الطكيؿ[
ٌدهً   أيحٌب الذم مف مات مف أىؿ كي

 
 ضحؾي تمقاه بالبيشرل لدل المكًت ي 

 كمف مات ييكل غيرىه مف عدٌكهً  
 

 فميس لو إاٌل إلى النار مسمؾي  
 أبا حسف أفديؾ نفسي كأيسرتي 

 
 كمالي كما أصبحت في األرض أمًمؾي  

 أبا حسف إني بفضمؾى عارؼه  
 

ني بحبؿو مف ىكاؾ لمميسؾي    كا 
 كأنت كصي المصطفى كابفي عٌموً  

 
 فإنا نعادم ميبغضيؾى كنترؾي  

 لحاني في عميٍّ كحزبوً كالحو  
 

 فقمتي لحاؾ اهلل إٌنؾ أعفؾي  
 

                                                           

.، التجفاؼ : نكع مف الدركع يمبسيا اإلنساف في الحرب ، مقصاؼ : ُِٗ-َِٗ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 نكسار .سيؿ اال

 .ُْْ/ ِ( ينظر: المنطؽ :ِ)
 .، أعفؾ : أحمؽ .ِٕٗ-ِٔٗ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
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 ميكاليؾى ناجو مؤمفه بٌيفي اليدل
 

 كقاليؾ معركؼي الضاللًة ميشًرؾي  
فقد اعتمد السيد الحميرم في ىذه األبيات عمى التعدية كحجة كاضحة حممٌية، فكانت  

ات مف أىؿ كٌده( ككذلؾ صغرل القياس عنده النتيجة السابقة مف أكؿ كبلمو )أحب الذم مف م
في قكلو )كمف مات ييكل غيره مف عدٌكه(. أما الكبرل التي اعتمدىا في قياسو فيي المقدمة 

)) ، ممسؾ( ككاف الحد األكسط فيو  (ُ)الخارجية قكلنا ))مساكم المساكم مساكو بقكلو )عارؼه
ج( كىك المطمكب )أنت الكصي، ابف عمو، فإنا نعادم، نبغض..( فينتج مف ذلؾ )أ( مساكو لػ )

، مؤمف، قاليؾ، مشرؾ ضاؿ( كبيذا اكتمؿ عنده القياس بالمساكاة في حجة  بقكلو )مكاليؾ ناجو
التعدية التي أراد منيا بالمركب المكصكؿ أف ال تطكل فييا النتائج، بؿ الكصكؿ منيا إلى 

 الغايات كاألىداؼ.
  (ِ)ككذلؾ في قكلو: ]مف الرمؿ[

ٌبرني  قاؿ إفَّ اهلل قد خى
 

 في معاريًض الكتاًب المينىزؿً  
 إنو أكمؿ دينان قٌيمان  

 
 بعميٍّ بعد أف لـ يكمؿً  

ـٍ فكيؿه لمذم   كىك مكالك
 

لي   يتكلى غير مكاله الكى
نرل أنو سار عمى سابقاتيا في طرحو، حجة التعدية، كاضحة لمعياف في ككف ما يريد  

التصديؽ قد أكسبت عباراتو مف القكة ما استطاع  بحممٌية -المعاند  –إثباتو لمجيكؿ التصكر 
قناعو بالشكؿ الذم ال يستطيع الدحض أك التشكيؾ فيما يراه  بيا الكصكؿ إلى ذىنية المتمقي كا 

مف عليه السالم كيعتقده كيدافع عنو، فالعبلقة األساسية في األمر المطركح أف مكانة عمي 

إٌِْ }ًَأكالن كىي مف األىمية كانت إكماالن لمديف  اإلسبلـ كتنصيبو في الغدير إنما ىي مف الكحي

كالكيؿ لمف  عليه السالم،كعمى ما تقدـ جاءت النتيجة بالمكاالة لو ، (ّ){نَىْ ذََْؼَمْ فًََا تَهَّغْدَ سِصَانَرَوُ

ف تعددت المسٌميات كالشكرل كغيرىا.  يتكلى غيره كا 
                                                           

 .ْْْ/ ِ( المنطؽ :ُ)
 .ِّْ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 .ٕٔالمائدة: ( سكرة ّ)
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في معرض حديثو عف ىذه الحجة قكلو: ))إف حجة  فيذكر بيرلماف كأما التضميف:
تضميف الجزء في الكؿ تسمح بالقكؿ إف الكؿ أكبر مف كؿ جزء مف أجزائو. ىذه الحقيقة القابمة 
ٌجة شبو منطقية إذا استنتجنا منيا أف: الكؿ أفضؿ مف  لمبرىنة في الرياضيات كاليندسة تصبح حي

 (ُ)مجزء، أك مف يستطيع الكثير يقدر عمى القميؿ((الجزء أك ما ييمنع عمى الكؿ ال ييسمح بو ل
فيي عبلقات قائمة عمى أىـ معايير القياس األرسطي مف المقدمة الصغرل، كالكبرل، 

كىي عند أىؿ العربية: ))إعطاء الشيء معنى الشيء. كبعبارة أخرل إيقاع لفظ مكقع  (ِ)كالنتيجة
سامية الدريدم اسـ حجة االشتماؿ أك إدماج  كقد أطمقت عمييا الدكتكرة (ّ)غيره لتضمنو معناه((

الجزء في الكؿ فقالت: ))ىذا النكع مف الحيجج يقـك عمى مبدأ رياضي ىك أف ما ينسحب عمى 
الكؿ ينسحب عمى الجزء مف ىذا الكؿ. كاضح إذف أٌف ىذه الحجة تقـك في جكىرىا عمى رؤية 

زء كلذلؾ أيضان تعٌد قيمة الجزء مناسبة كمٌية فالكؿ يتضمف الجزء مف ثٌمة فيك أىـ بكثير مف الج
 . (ْ)لما تمثمو بالنسبة إلى الكؿ((

كمف مصاديؽ ىذه الحجة في شعر السيد الحميرم ما نجده في قكلو: ]مف مجزكء 
  (ٓ)الخفيؼ[

 إٌنيـ حاربكا اإللػ
 

 ػوى كآذكا محمدا 
 شرككا في دـً الطُّيػ 

 
 ػػًر زيدو تعنُّدا 

 ثـ عالكه فكؽى جذ 
 

 صريعان مجرَّدا عو  
 يا خراش بف حكشبو  

 
 أنت أشقى الكرل غدا 

إذ إننا نمحظ حجة التضميف في قكلو أعبله في ثبلثة مكاضع، استخدميا السيد معبران عما  
، فذكر )صلّى اَّلُل عليِه وآلِه وسَلّن(يجكؿ في خاطره كصفان دقيقان لمف تجرأ بحربو آؿ بيت الرسكؿ 

                                                           

 .ٕٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ُِٗ( ينظر: الًحجاج في الببلغة المعاصرة: ِ)
 .ْٗٔ/ ُ( كشاؼ إصطبلحات الفنكف :ّ)
 .ُُِ-َُِ( الًحجاج في الشعر العربي: ْ)
 .ْٖٓ( ديكاف السيد الحميرم: ٓ)



72 
 

 )صلّى اَّلُل عليِه وآلهِ وَسلّن(حجتو األكلى التضمينية بككنيـ في حربيـ كمعاداتيـ آلؿ الرسكؿ 

 – )صّلى اَّلُل عليِه وآلِه وسَلّن(كىك الجزء، تعدل ذلؾ بالضركرة حربان لآللو كأذيتو لمرسكؿ محمد 

، جاعبلن مف -كؿ  –عليه السالم ، ثـ أنيـ قد شارككا في إباحة الدـ الطاىر ألىؿ البيت -الكؿ 

الجزء المشتمؿ ليذه الكمية، بعدىا عٌرج في حجة تضمينية عليه السالم دـ الشييد زيد بف عمي 

فيك جزء عليه السالم ثالثة في خطابو لخراش بف حكشب الذم تمادل في عدكانيتو ألىؿ البيت 

 ـ القيامة.قد جرل عميو حكـ ما جرل عمى الكؿ في ككنو أشقى الناس غدان أم في عرصات يك 
  (ُ)ككذلؾ في قكلو: ]مف الكامؿ[

 إني ألكره أف أطيؿى بمجمسو 
| 

 ال ذكر فيو لفضًؿ آؿ محمدً  
 ال ذكرى فيو ألحمدو ككصيّْوً  

 
 كبنيو ذلؾ مجمسه نطؼه ردم 

 إف الذم ينساىـي في مجمسو  
 

 حتى يفارقوي لغيري مسددً  
بقكلو )إني ألكره  –الجزئية  -مف المقدمة الصغرل  كالكبلـ ىنا منتزع بالمفيـك التضميني 

(، منتقبلن منيا إلى مقدمة كبرل  )ال ذكر فيو لفضؿ آؿ محمد( كصكالن –كمٌية  –أف أطيؿ بمجمسو
إلى النتيجة المستكحاة مف المقدمتيف )ذلؾ مجمس نطؼه ردم( ثـ يعطؼ القكؿ بالفرض 

 صكالن إلى مدلكؿ كمي تاـ )غيري مسدًد(.)اف الذم ينساىـي في مجمس( ك  –جزئيان  –الشرطي 
  (ِ)ككذلؾ قكلو: ]مف المتقارب[

 تكٌفي النبيُّ عميو السالـي 
 

 فمٌما تغٌيب في المىٍمحدً  
 أزالكا الكصٌيةى عف أقربيو 

 
 إلى األبعًد األبعًد األبعدً  

 ككادكا مكاليًو مف بعده 
 

  (ّ)فيا عيفي جكدم كال تجمًدم 
 اإللو كأكالدي بنًت رسكؿً  

 
 ييضامكف فييا كلـ تيكمدً  

 فيـ بيف قتمى كمستضعؼو  
 

دً    كمنعفرو في الثٌرل ميٍقصى
                                                            

 المتيـ بريبة ..، نطؼ : ممٌطخ بالعيب ك ُٖٕ -ُٕٕ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 .ُٓٗ( المصدر نفسو : ِ)
 وردت فً نسخ الدٌوان بالكسر ) تجمِد ( واألصح ما أثبتناه .( 3)
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فالمفيـك العاـ الكمي أٌف بني البشر إلى مصير المكت المحتكـ عمييـ، كلكف االستفادة 
التضمينية التي أرادىا السيد كحجة إقناعية ىنا، أف مكت الجزء حكـ سارو عمى الكؿ كلكف ما 

بعد التغٌيب ىك المقصكد، فميس كؿ مف أيلحد تيبىد ؿ كصيتيو، بؿ السائد السائر كنيجو  حدث
لمسبلـ كاإلسبلـ إنما ىك حفظ الكصية كالكصاية، كما حدث بعد مكت الجزئي كتمحده ىك غير 

نفسي كما  –المتعارؼ الجارم بالحٌد التاـ لمعاـ الكٌمي فقد أزالكا الكصٌيةى عف األقرب األقرب 
)صلّى اَّلُل بؿ تعدل ذلؾ الظبلمة ألكالد بنت الرسكؿ  – (ُ) )صلّى اَّلُل عليِه وآلِه وسَلّن(فو كص

فيـ )بيف قتمى كمستضعؼو كمنعفرو في الثرل( كىذا ما آؿ إليو حاليـ بعد غياب  عليهِ وآلهِ وسَلّن(

 . )صلّى اَّلُل عليِه وآلِه وسَلّن( جزئيـ الكمي

 (ِ) كقكلو أيضان: ]مف البسيط[
 يا أىؿى ككفافى إني كامؽه لكـ

 
 مذ كنتي طفالن إلى السبعيف كالًكبىرً  

ـٍ كأمدحكـٍ   ـي كأكاليك  أىكاك
 

 حتمان عميَّ كمحتكـو مف القدرً  
 لحبّْكـ لكصيّْ المصطفى ككفى 

 
 بالمصطفى كبًو مف سائر البشرً  

 كالسيّْديف أكلي الحسنى كنجًميـي  
 

 سمٌي مف جاءى باآليات كالسكرً  
 ىك اإلماـ الذم نرجك النجاة بو 

 
 مف حرّْ نارو عمى األعداء ميستعرً  

مقدمة السيد الصغرل جاءت في بداية كبلمو عف الككفة كالتي ىي جزء مف الدكلة  
اإلسبلمية الكمٌية ثـ أعقب ذلؾ بالمقدمة الكبرل ككنيا قدران محتكمان عميو كبعدىا أشار إلى 

لياتيف المقدمتيف )حبكـ لمكصي، المصطفى، لمسيديف( ثـ إف في األبيات  النتيجة االشتمالية
تضمينان آخر نجده في قكلو )كنجميـ سمي مف جاء باآليات كالسكر( فإنو قد جعؿ مف جزئيـ 

)صّلى اَّلُل عليِه وآلِه )نجميـ( كىك االماـ الميدم المنتظر )عج(، متضمنان لمكمي الرسكؿ محمد 
                                                           

 ُٔ( عمي نفس رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( كما جاء في النص القرآني في سكرة آؿ عمراف:ُ)
نشأة الشيعة اإلمامية ، نبيمو ك ، ِٓٔ/ُٕقكلو تعالى ))كأنفسنا كأنفسكـ(( كينظر أيضا: بحار األنكار :

 .ُٖٔٗرشاد ، بغداد ، مط اإل ، َُٖعبد المنعـ داكد :
 .ِّٗ-ِّٖ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
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ء باآليات كالسكر(، فيك الذم يرجك بو الخبلص مف كٌمية النار المستعرة )سمٌي مف جا وسَلّن(

كبذلؾ فقد اكتممت الحجة التضمينية  –عليه السالم أعداء أىؿ البيت  –عمى جزئية بني البشر 

االشتمالية عند السيد أشدىا اكتماؿ، مستخدمان إٌياىا بأعجبيا أسمكبان، مدركان بيا مطمكبو 
 خصكصان.

فقد عرفيا بيرلماف في نظريتو بأنيا: ))ىي التي نستخمص فييا نتيجةن  لتقسيـ:كأما حجة ا
متعمقة بالكؿ بعد أف نستدؿ عمى كؿ جزء مف أجزائو... كحجة التقسيـ ال تصمح حجة فحسب، 

إذ إف الغاية مف ىذه الحجة ، (ُ)بؿ تككف كذلؾ كسيمة لخمؽ الحضكر بكاسطة تعداد األجزاء((
كد المجمكع كمف ثمة تقكية الحضكر بمعنى إشعار الغير بكجكد الشيء ىي ))البرىنة عمى كج

 . (ِ)مكضكع التقسيـ مف خبلؿ التصريح بكجكد أجزائو((
كيرل الدكتكر عبد اهلل صكلو: ))إٌف تصكر الكؿ عمى أٌنو مجمؿ أجزائو تبنى عميو طائفة 

إاٌل أٌف لمدكتكرة الدريدم رأيان آخر إذ ، (ّ)مف الحيجج يمكف تسميتيا حيجج التقسيـ أك التكزيع((
تقكؿ: ))يبدك ىذا الصنؼ مف الحيجج مقنعان في ظاىره لصبغتو الرياضية الكاضحة كلكنو في 
الحقيقة ال يعدك أف يككف شبو منطقي فحسب ألف األجزاء ال تعٌبر في كؿ الحاالت كبدقة عف 

 .(ْ)الكؿ((
كىك  (ٓ)لى أنكاعو أك تحميمو إلى عناصره(())ىك تجزئة الشيء إكعند المناطقة التقسيـ: 

كمنطقية ))تحميؿ ، (ٔ)عمى نكعيف: قسمة طبيعية ))تحميؿ الشيء إلى أجزائو التي يتألؼ منيا((

                                                           

 .ٗٔ-ٖٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ْٖ( نظرية الًحجاج في المغة : ِ)
ىـ نظريات الحجاج في أكتاب  ، ضمف .ُّّ: ، عبد اهلل صكلو  طره كمنطمقاتو كتقنياتوأي ( الًحجاج ّ)

 شراؼ حمادم صمكد ، تكنس ، د.ت .إلى اليـك ، بإرسطك أالتقاليد الغربية مف 
 .َِٕ( الًحجاج في الشعر العربي: ْ)
 .ُٓٗٗ، دار الصفكة ، بيركت ،  ّط ، ْٔ( خبلصة المنطؽ، عبد اليادم الفضمي: ٓ)
 .ْٖ( المصدر نفسو: ٔ)
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فممقسمة المنطقية شركط ذيكرت في مظانيا كمنيا:  (ُ)الشيء إلى أنكاعو التي ينطبؽ عمييا((
صاؿ حمقات السمسمة كغيرىا كلمتقسيـ أىمية فرض أساس كاحد لمتقسيـ، كعدـ تداخؿ األنكاع، كات

 . (ِ)إذ ))لكال القسمة ال نستطيع أف نفيـ تسمسؿ األشياء كمبادئيا((
  (ّ)كنجد حضكر ىذه الحجة في شعر السيد الحميرم بقكلو: ]مف الكافر[

 أليس بذم المكاـر مف قريشو 
 

 إذا عيدكا كفي الحىسىب المُّباًب؟ 
 كفي اإلسالـ أٌكؿى أٌكليو 

 
 كفي الييجاء مشيكرى الضرابً  

 ببدرو ثـ أحدو ثـ سمعو  
 

 غداة غدا بأبيض غيًر ناًب  
 إلى عمرك كعمرك مف قريشو  

 
 تمٌكف مف ذيراىا في النصاًب  

فإننا نجده لـ يستخدـ القسمة الثنائية، بؿ أنو قد اعتمد التفصيمية، في سكقو لحجتو أعبله،  
جزئياتو )ذم المكاـر مف قريش( ذاتيان، ثـ العرضي العاـ فانطمؽ مف الكمي المنطبؽ عمى 

)اإلسبلـ أكؿ أكليو( بعد ذلؾ انتقؿ إلى العرضي الخاص ذاكران الييجاء، بدر، أحد، ىضبة سمع 
في الخندؽ كصكالن إلى الفصؿ الكمي الممٌيز لمنكع عف األنكاع المشاركة لو في الجنس )إلى 

ا الجزء الخاص حقيقة النكع )الممدكح( الذم أفاض في عمرك كعمرك مف قريش(، فقد أدرؾ بيذ
 الحديث عنو.

  (ْ)كمثمو أيضان قكلو: ]مف الكافر[
 فإف قيمتـ أبكنا عبدي شمسو 

 
 فإف الزنجى مف أكالًد نكحً  

 ىما غصناًف مف أصؿو جميعان  
 

 كلكف ليس نبعه مثؿى شيحً  
فإننا أماـ حجة تقسيمية استطاع بيا السيد مخاطبة بني أمية بكبلـ استدراجي، فيك  

باالقتراف الشرطي الذم أشار إليو بقكلو )فإف قمتـ( تناكؿ تعريفو الذاتي بالنكع أكالن )أبكنا( ثـ 
عٌرج عمى الجنس )عبدي شمس( كصكالن إلى الفصؿ الممٌيز، جاعبلن مقابؿ ما ذكركا حجة 

                                                           

 .ْٖخبلصة المنطؽ:  (ُ)
 .ُٓ: المصدر نفسو( ِ)
 .ُِْ-ُِّ: المصدر نفسو (ّ)
 .ُُٓديكاف السيد الحميرم:  (ْ)
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خرل مفادىا ككف الزنج أيضان جنسان مف نكع كمي ذاتي، كلكف ما أراد الكصكؿ إليو تقسيمية أ
بالتقسيـ المذككر ككنيما غصنيف مف أصؿ كاحد، نأخذ مف أحدىما السياـ التي تعد أداة قتؿ 
كأخرل النبت الطيب رائحة، فأنى يككف الشرؼ لعبد شمس كالذم ىك شقيؽ ىاشـ بف عبد 

 مناؼ ؟.
  (ُ)لو: ]مف الطكيؿ[كمثمو أيضان قك 

 كلكنني أىكل عمٌيان كجعفران 
 

 كحمزة كالعٌباسى أىؿ النَّدل الغمر 
 أناس بيـ عٌزت قريشه فأصبحت 

 
 بيـ بعد عيسر في رخاءو كفي ييسرو  

 ممكؾه عمى شرًؽ البالًد كغربيا 
 

 أمكرىـي في البرّْ تجرم كفي البحرً  
 مع العزّْ بالديف الذم أنقذكا بو 

 
 النار لك كانت قريشه ذكم شيكرً مف  

ذكر ىنا في معرض حديثو، حجة تقسيمية تناكؿ فييا الغاية أك األساس الذم ييدؼ إليو  
المقٌسـ فيك ييكل )عميان كجعفران كحمزة كالعباس( كىؤالء ىـ أجزاء مف الكمي )قريش( فبيـ عٌزت 

بكصفيـ ممككان ؟ القكؿ في  كانتقمت مف بعد العسر إلى الرخاء كاليسر فمف ىـ؟ كلماذا جاء
الممكؾ جاء التاريخ بو مصرحان أنيـ قد كٌلكا أمر اإلسبلـ قيادة لمجيش، ككالةن لؤلمر في مكاضع 

فأصبح كؿ كاحد منيـ عمى شرؽ البسيطة كغربيا ممكىيا، فبيـ عز  الديف اإلسبلمي  (ِ)كثيرة
بحجتو التقسيمية ىذه مبتغاه الكمي كأنقذكا الكؿ ذاكران الجزء )قريش( مف النار، فإنو قد ناؿى 

بالكصكؿ إلى التعريؼ العرضي بما يحمؿ ممدكحيو مف االقترانات الحممٌية، عزة قريش، الرخاء، 
 الممكؾ، العزة لمديف، اإلنقاذ مف النار، فحصؿ مراده، كتمت حجتو كأقنع خصمو.

  

                                                           

 .، الغمر :غمر القكـ الرجؿ إذا عمكه شرفان كيقاؿ لمرجؿ المعطاء غمر .ِّٔديكاف السيد الحميرم:  (ُ)
السرايا في إاٌل أف ىناؾ مف قاؿ بإمرة أمراء  )عليهن السالم(( كالة األمر نص صريح في أىؿ بيت العصمة ِ)

عف ىذه المسألة. ينظر: المسترشد، محمد بف  في الحديثفاض الطبرم أقيادة الجيش اإلسبلمي كقد 
 .ََُْالحيدرية ، النجؼ ، ، مط ّْٗجرير الطبرم: 
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ح ادلقارَح:5
ّ
ع

ُ
تمعب المقارنة دكران ميمان في الًحجاج، إذ مف الضركرم المكازنة بيف  / ؼ

ا ليا  فكرتيف أك أكثر لبلنتصار ليذه الفكرة أك تمؾ كما أف حجة المقارنة ذات أىمية لممحاجج ًلمى
مف آلية إلبراز أكجو التشابو ككذلؾ أكجو االختبلؼ، كقد عٌدىا بيرلماف حجة شبو منطقية حيف 

كزف أك قياس فعمي فيقكؿ: ))يككف معيار القياس، في الكزف أك القياس  ال تسمح بإجراء
الحقيقي، محايدان كثابتان، فإف المقارنات بمختمؼ أنكاعيا تصطبغ بألكاف الطرؼ المختار لممقارنة 

معا بكاسطتيا في نفس الدرجة كأصبحا بذلؾ متجانسيف بيذا القدر أك ذاؾ(( .  (ُ)ألف طرفييا جي
تستيدؼ اإلثارة أكثر مما تسعى إلى اإلخبار كيؤكد ذلؾ بقكلو: ))فإف اختيار  كالمقارنة عنده

 (ِ)طرؼ المقارنة يجب أف يحظى بعناية كبرل، ألنو يمعب دكران أساسيان في فعالية ىذه الحجة((
 كىك في ىذه الحجة يجعؿ مف التضحية األساس في القياس الذم ال تتـ المقارنة إاٌل بو.

ىا تحت مسمى القياس االقتراني: ))كىك ما لـ يصٌرح في مقدمتيو كعند المناطقة نجد
، (ْ)كىك تقسيـ إلى: اقتراني حممي ))مؤلؼ مف قضايا حممٌية فقط(( (ّ)بالنتيجة كال بنقيضيا((

 . (ٓ)كاقتراني شرطي ))كىك المؤلؼ مف قضايا شرطية فقط أك قضايا حممٌية كشرطية((
صغرل كالكبرل يسمى اقترانان كاالقتراني عندىـ قسـ فيي القرينة في اإلشارات ))تأليؼ ال

 . (ٔ)مف القياس((
كعند الفقياء: ))إلحاؽ أمر ال نص عمى حكمو بأمر كرد نص بحكمو في الحكـ الذم كرد 
بو النص التحاد األمريف في عٌمة ىذا الحكـ. أم ىك إلحاؽ أمر بآخر في الحكـ الشرعي 

 .(ٕ)الشتراكيما في العٌمة((

                                                           

 .ٗٔ( نظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .َٕنظرية الًحجاج عند شاييـ بيرلماف:  (ِ)
 .ٕٗ( خبلصة المنطؽ: ّ)
 .ٖٗالمصدر نفسو: ( ْ)
 .ٖٗ( المصدر نفسو: ٓ)
 .ِْٓ/ ُ( كشاؼ اصطبلحات الفنكف :ٔ)
 .ُٓٗٗ، مط المدخكؿ ، الدماـ ،  ُط ، َّْحمد فتح اهلل: ألفاظ الفقو الجعفرم، د. أ( معجـ ٕ)
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فالمقارنة إذف: ))عممية قكاميا جمع شيئيف أك عٌدة أشياء في عمؿ فكرم كاحد 
 . (ُ)الستخبلص تماثبلتيا أك تبايناتيا... ليست المقارنة سكل انتباه مزدكج((
  (ِ)كمصداؽ ىذه الحجة في شعر السيد الحميرم قكلو: ]مف الكامؿ[

 رجالن كال طرفيو مف ساـو كما
 

ـه لو بأبو كال بأبي    أبً حا
 مف ال يفرُّ كال ييرل في نجدةو  

 
 إاٌل كصارموي خضيبي المٍضربً  

 فمشى بيا قبؿى الييكًد مصٌممان  
 

 يرجك الشيادة ال كمشي األنكًب  
 تيتز في يمنى يدٍم متعرّْضو  

 
 لممكت أركعى في الكريية مىحرًب  

إذ تخضع األقيسة لمبادئ، اعتمدىا السيد في سياؽ حجتو )المقارنة( في ىذه األبيات  
فجاء باليقينيات كبالمعنى األخص مف حيث ككنيا مطابقة لمكاقع الذم ال يحتمؿ النقض فيك 

كمف )كبل طرفيو( إذ لـ يكف لو مف حاـو ابف نكح أيضان )عليه السالم( رجؿه مف ساـ بف نكح 

رابطة نسب، كباالستدعاء التأريخي لساـو كحاـو نجد أف األنبياء كميـ عجمييـ كعربييـ كالعرب 
كأما حاـ فيك أبك السكداف كاليند  (ْ)فيك أبك العرب (ّ)كميا يمنييا كنزارييا مف كلد ساـ بف نكحو 

ارنة مع غيره ممف كاف لو أصؿ مف حاـ، كبعد ىذه اليقينية فأخرج التماثؿ مق (ٓ)كاليند كالسند
اتجو السيد بحجاجيتو إلى القضايا التي يحكـ بيا العقؿ بكاسطة الحس أك ما تسمى في عرؼ 
المناطقة المشاىدات أك المحسكسات )ال يفر  كال ييرل في نجدة، إاٌل كصارمو خضيب(، فقد آؿ 

مف حيث الشجاعة كاإلقباؿ  –ممدكحو  –عليه السالم عو بمقارنتو ىذه الكقكؼ عمى مف تبايف م

عبلءن لكممة التكحيد، فيك يمشي يرجك الشيادة كليس كغيره مثيمو  عمى الحركب نصرة لمديف كا 
                                                           

 .ُٕٖ( مكسكعة الالند الفمسفية: ُ)
، األنكب : المائؿ عف الحؽ ، .، النجدة : القتاؿ أك كقت الضيؽ َُّ-َُِ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)

 رب : الذم يحسف الببلء في الحرب .حٍ المي 
سبلمية ، مصر ، سماعيؿ عبد اهلل ، اإلإتحقيؽ : محمد  ، ِٔ( ينظر: المعارؼ، ابف قتيبة الدنيكرم : ّ)

 .ىػُّّٓ
 .ٖٕ/ ُ( ينظر: الكامؿ في التاريخ :ْ)
 .ّْٖ/ ِٔسبلـ :( ينظر: تاريخ اإلٓ)
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إف صح التعبير باعتبار الجنس، فكانت مقارنة حجاجية قد أعطت نتائجيا كأغنت قياسان اقترانيان 
 كاضحان.

  (ُ)الخفيؼ[كفي قكلو أيضان: ]مف 
 

 ىاشميّّ ميٌذبه أحمدمّّ 
 

 مف قريش القيرل كأىًؿ الكتاًب  
 خازفي الكحًي كالذم أكتي الػ 

 
ـى صبٌيان طفالن كفصؿى الخطاًب   ٍك  حي

 كاف هلًل ثاني اثنيًف سرّْان  
 

 كقريشه تدىيف لألنصاًب  
ىذه بيقينية متكاترة ))كىي قضايا تسكف إلييا النفس سككنان يزكؿ معو الشؾ  بدأ حجاجيتو 

، فيك ىاشمي ال شؾ فيو ميذب أحمدم مقدمة كبرل تمت الصغرل (ِ)كيحصؿ الجـز القاطع((
بالترتيب، حصؿ بيما االقتراف الحممي، ثـ جاء بالتماثؿ ألقرانو مف قريش أىؿ الكتاب، كبعدىا 

ـ( قد تفرد )تبايف( عنيـ )خازف الكحي(، كقد أجمعت المصادر التأريخية ذكر ككنو )عميو السبل
. كقد استخدـ في البيت  (ّ)أنو قد أكتي الحكـ صبيان، باعتناقو اإلسبلـ منذ بدء الدعكة اإلسبلمية

الثالث مف المشيكرات التي ذاع التصديؽ بيا عند العقبلء )ثاني اثنيف(، فمـ يكف غير الرسكؿ 
ٌمـ( كعمي عميو السبلـ عمى منيج التكحيد )كقريش تديف لؤلنصاب(. )صٌمى اهللي  عميًو كآلًو كسى

كؿ تمؾ الحيجج المقارنة التي عرفيا السيد كاستخدميا كانت المدعاة لمقكؿ بأحقية اإلماـ عمي 
لممنزلة التي تبكأىا فتفاخرت بو كلـ يعؿي بيا شأنان، فيك نفس الرسكؿ )صٌمى اهللي  (عميو السبلـ)
ٌمـ( كبيذه الكفاية.ع  ميًو كآلًو كسى

  (ْ)كمنيا أيضان قكلو: ]مف السريع[

                                                           

 .ِٖ-َٖالحميرم: ( ديكاف السيد ُ)
 .ّْٖ/ ّ( المنطؽ :ِ)
( عمي )عميو السبلـ( أكؿ مف أسمـ مف الناس بعد خديجة )عمييا السبلـ( ينظر: مناقب اإلماـ أمير ّ)

، ٖٓ، ِٖركضة الكاعظيف، الفتاؿ النيسابكرم:ك .، ِٕٓ، ِّٓ/ُالمؤمنيف، محمد بف سميماف الككفي :
  ُّْْمط المنيرية ، القاىرة ،  ،ُٕ/ٖر لمشككاني :نيؿ األكطاك  ، ُّٖٔالحيدرية ، النجؼ ،  مط

 .ِّٔ( ديكاف السيد الحميرم: ْ)
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 قالكا لو: لك شئتى أعممتنا
 

 إلى مف الغايةي كالمفزعي؟ 
 إذا تكفيتى كفارقتنا 

 
 كفييـي في الممًؾ مف يطمعي  

 فقاؿ لك أعممتكـ مفزعان  
 

ـٍ فيو أف تصنعكا؟   ماذا عسيت
 صنيعى أىؿ العجؿ إذ فارقكا 

 
 ىاركف فالترؾي لو أكسعي؟! 

لجأ السيد الحميرم في مقارنتو ىذه إلى قضايا غالبان ما تككف مكاد  في صناعة الشعر،  
فالمخيبلت التي ليس مف شأنيا أف تكجب تصديقان ))إاٌل إنيا تكقع في النفس تخييبلت تؤدم 

سؤاؿ ككيفية اإلجابة ىي التي اعتمدت في ىذه الحجة، أسمكب طرح ال (ُ)إلى انفعاالت نفسية((
عنو ىك الذم سار عميو الشاعر، كقد أحسف في إثارة االنبساط في النفس أك االنقباض فقد 
تككف غايتو ككما ذكرنا سابقان فيي عند بيرلماف تستيدؼ اإلثارة أكثر مف سعييا إلى اإلخبار 

بنى حجتو المقارنية، )قالكا... فقاؿ...( كعمى ضكء ما استجمبتو ىذه القضايا تأثيران في النفس 
كىك أمر مفركغ مف  عليه السالم،)لك أعممتكـ( كاف فعمكـ كػ )صنيع أىؿ العجؿ( مع ىاركف 

 . (ِ){َّا قٌَْوِ إََِّكُىْ ظَهًَْرُىْ أَََُْضَكُىْ تِاذِّخَارَُِىُ انْؼِجْمَ} صحتو ًلما جاء في النص القرآني الكريـ قكلو تعالى:
  (ّ)قكلو: ]مف الرمؿ[كنجد حجة المقارنة أيضان في 

 يالقكمي لمنبي المصطفى
 

 كلما قد ناؿى مف خيًر األيمـٍ  
 جحدكا ما قالو في صًنكه 

 
ٍـّ بيف دكحو مينتًظـٍ    يكـ خي

 أييا الناسي فمف كنتي لو 
 

 كاليان يكجبى حٌقي في الًقدـٍ  
 فعميّّ ىك مكاله لمف 

 
تـٍ    كنت مكاله قضاءه قد حى

ـٍ    حكموي أفال ينفذي فيي
 

؟  ـٍ رى  عجبان يكًلع في القمًب الضى
فمك نظرنا إلى المفيـك الكمي الذم جاء بو السيد مف حيث ككنو ال يمتنع انطباقو عمى  

مصداؽ كاحد )قكمي(، كاف كمٌيان مشككان متفاكتة أفراده )مف خير األمـ(، ثـ إنو قد أجرل نسبة 
التبايف بيف ىذيف الكمييف )جحدكا ما قالو في صنكه(، بالمسممات العامة التي حصؿ التسميـ بيا 

                                                           

 .َٗٓ/ ّ( المقرر في شرح المنطؽ :ُ)
 .ُِٓ، األعراؼ: ُّٓ، كقد كردت قصة اتخاذىـ العجؿ أيضان في سكرة النساء: ْٓ( سكرة البقرة: ِ)
 .ِّٗديكاف السيد الحميرم :  (ّ)
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ف الجميكر ككنيا مف المشيكرات )حادثة غدير خـ( كما كاف فييا مف أمر التنصيب لئلماـ م
صنكه، جعؿ مف ىذا كمو مادة المقارنة التي يصبك إلييا )فعمي ىك مكاله(،  عمي )عميو السبلـ(

 )قضاءه قد حتـ(، قياسان مركبان مكصكالن.
  (ُ)ككذلؾ قكلو: ]مف مجزكء الرمؿ[

 فكرثت العمـ منوي 
 

 كالكتابى المستبينا 
 طبتى كيالن كغالمان  

 
 كرضيعان كجنينا 

 كلدل الميثاؽ طينان  كلدل
 

 يكـ كاف الخمؽي طينا 
 كنتى مأمكنان كجييان  

 
 عند ذم العرًش مكينا 

 في حجاب النكر حٌيان  
 

 طيّْبان لمطاىرينا 
فييا التركيب العقمي عمد السيد الحميرم في أبياتو ىذه إلى حجة المقارنة التي استدعى  

فكراثتو لمعمـ مف ، (ِ)كىي التي تربط صفات الشيء أك خكاصو بعضيا ببعض في الذىف
ٌمـ( حد عاـ، ثـ الكتاب )القرآف( الذم ىك جزء مف العمـ   –الرسكؿ )صٌمى اهللي عميًو كآلًو كسى

النسبة )طبت بعدىا ذكر القضية الحممٌية بأركانيا، المكضكع كالمحمكؿ ك  –خاٌصية مف خكاصو 
كيبلن كغبلمان( فكانت حممٌية مكجبة عمى اعتبار مكاقع كجكد مكضكعاتيا، الكيؿ، الغبلـ، 
الطفؿ، كالجنيف، فخرج استداللو المباشر بالقياس التدريجي لمراحؿ عمره الشريؼ ، كبالحكـ 

كرضيعان  االتصالي باعتبار تحقؽ الممزـك ) طبت ( يستدعي تحقؽ البلـز قطعان ) كيبلن كغبلمان 
كجنينان ( ، كعمى ضكًء المعطيات التي ذكرىا كاف )مأمكنان كجييان(، فيي حجة مقارنية استطاع 
ف جزمنا بانعداميا  الكصكؿ بيا إلى ما يحمؿ مف الصفات كالخكاص، كالتي قٌمما تكجد بنظرائو كا 

باح الخمسة في غيره فيك )في حجاب النكر حٌيان طيبان لمطاىرينا( سمة قد اختص بيا مع األش
 إذف ىي قضية مف المشيكرات بالمعنى األخص.، (ّ)المحدقيف بالعرش

                                                           

 .ُِْ ديكاف السيد الحميرم: (ُ)
 .َُْ( ينظر: خبلصة المنطؽ: ِ)
( لقد تكسع الشيخ األميني )ره( في كتابو الغدير شارحان ليذه المسألة ففصؿ القكؿ فييا كأجاد ينظر:الغدير، ّ)

 .َّْ- ََّ/ٕاألميني :
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  (ُ)ككذلؾ قكلو: ]مف مجزكء الكامؿ[
 أيمرٍر عمى جدًث الحسيفً 

 
 كقؿ ألعظيمًو الزكٌيوٍ  

 يا أعظيمان ال زلًت مف 
 

 كطفاءى ساكبةو ركٌيوٍ  
 ما لذَّ عيشه بعد رٌضػ 

 
 ػًؾ بالجياد األعكجٌيوٍ  

 تضٌمف طٌيبان قبره  
 

 آباؤه خير البرٌيوٍ  
جعؿ السيد مبدأ اليقيف بالمعنى األعـ األساس الذم سار عميو في مقارنتو ىذه، فمطمؽ االعتقاد  

الجاـز ىك المطمب الذم يرـك تأكيده كاستيضاحو، بدأ بالجدث )القبر( الذم ضـٌ جسد ريحانة رسكؿ اهلل 
مقدمة صغرل، تبلىا بالكبرل )األعظـ الزكية (، عليه السالم اإلماـ الحسيف  )صلّى اَّلُل عليهِ وآلهِ وسَلّن(

فما كاف مف ىاتيف المقدمتيف إاٌل الكصكؿ إلى النتيجة )كطفاء ساكبة ركية(، اقترانان حممٌيان فقد تألفت 
، ِ()األكؿ صغراه مف مكجبة كمٌية ككبراه مف مكجبة كمٌية أيضان نتج منيما مكجبة كمٌية، األكلى مف الشكؿ

ثـ عٌرج عمى القسـ الثاني مف الشكؿ الثاني كالذم تتألؼ صغراه مف سالبة كمٌية )ما لٌذ عيش( ككبراه مف 
مكجبة كمية )بعد رضؾ بالجياد( فكانت النتيجة سالبة كمٌية، فإف كؿ ىذه المقدمات جاء بيا لغرض 

لبرية(، كمف ىنا أطمؽ السيد مبدأ المفارقة التسميـ بالنتيجة التي كصؿ إلييا )قبر تضمف طيبان آباؤه خير ا
)صلّى اَّلُل عليهِ ابف بنت رسكؿ اهلل عليه السالم مقارنة مع أنكاعو كأجناسو، فميس كؿ قبر كقبر الحسيف 

 خاصٌية المائز فييا أنو طيبه كآباؤه خير البرية عميو كعمييـ أفضؿ الصبلة كالسبلـ. وآلهِ وسَلّن(

كاألساليب كالكيفيات قد  -ما دارت عميو الحيجج شبو المنطقية مف اآلليات كأخيران نستطيع القكؿ إفٌ 
جعميا السيد الحميرم  مدار الرحى في حجاجياتو، معتمدان عمييا كؿ االعتماد فيك مناقض معارض بفكرة 
عقدية أشرنا إلييا، ثـ أنو في المطابقة عٌرؼ كحمؿ ككصؿ إلى تحصيؿ الحاصؿ بأسمكبو المرف، بعد 

جده قد عمؿ بمبدأ االقتداء بالسكابؽ قاعدة العدؿ كالتبادلية ثـ كاف لو باع كافر في التعدية، ذلؾ ن
 كالتضميف كالتقسيـ، كآخرىا حجة المقارنة التي لـ يخؿي شعره منيا مبدعان عالمان بما يقكؿ، ميقنعان كمقتنعان.

                                                           

نسكبة ، الكطفاء : السحابة المثقمة بالماء الدائمة السٌح ، األعكجٌية : خيؿ م ْْٓ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 إلى أعكج كىك فحؿ لبني ىبلؿ مشيكر بفحكلتو ككثرة نسمو .

 .ََْ-ّٓٔ/ ِ( ينظر: األشكاؿ األربعة، المنطؽ :ِ)
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 انفصم انصاًَ
ح 

ّ
عط انٕاقعٍ

ُ
 احل

جرت العادة عمى كفؽ السياؽ كالمنيج ، اطبلؽ ما يكًسـ الفصؿ عف غيره ، كلمتثبيت      
كالبياف ، جعمنا عنكاف مدركسنا ىذا ) الحجج الكاقعية ( ؛ لحكـ العبلقات كخصكصٌيات البحث 
في تأسيسٌيات التجربة الكاقعية ، إذ إف الدمج بيف ما ىك مؤسىس عمى بنية الكاقع كمؤًسس لبنية 

لكاقع ، دفع الباحث باألخذ بما ىك مشترؾ لفظي تطابقي ) الكاقع ( مف جية ، كبيف الترابط ا
الذم تخكض فيو عناصر الكاقع في مكضكعاتيا كمرتكزات قضاياىا مف جية أخرل ، فخرج 

ف لـ يكف متداكالن في العرؼ العربي تبعان لمغربي .  بيذا االطبلؽ كا 
  ٔالً:أ

ُ
ٍُح احل

ُ
 انٕاقع:عط ادلؤسسح عهى ت

ىي تمؾ التي تقـك عمى العبلقات المكجكدة بيف عناصر الكاقع، كالتي تككف محؿ قبكؿ 
تجاه ما يريد أف ييقنع بو اتفاؽ مف قبؿ المستمع، فيتخذىا الخطيب منطمقان لبمكرة حجاجو في اك 

ادر لى ككنيا مف النإشار بيرلماف أشبو المنطقية، كالتي  براىيفال تعمؿفيي حجج تس (ُ)مستمعو
. فيككف ىذا  (ِ)أف تحقؽ اإلقناع بمفردىا حتى تيستكمؿ بكاسطة حجج مؤسسة عمى بينية الكاقع

لى تأسيسيا إحكاـ يسعى الخطباء أحكاـ مسٌمـ بيا، ك أاالستخداـ لشبو المنطقية لمربط بيف 
رأم آخر فيي تقكؿ: ))ال  ليا الدكتكرة الدريدم فٌ أ. إاٌل  (ّ)كتثبيتيا كجعميا مقبكلة كمسٌممان بيا

نما يتأسس عمى التجربة كعبلقات حاضرة بيف ا  يعتمد ىذا الصنؼ مف الحجج عمى المنطؽ ك 
التي ترمي كىي كلى: تفسيرية فتيف، األي، كىذه العبلقات تضطمع بكظ(ْ)شياء المكٌكنة لمعالـ((األ
قات الرابطة بيف لى تفسير األحداث كالكقائع، كالثانية: تكضيحية كىي التي تكضح العبلإ

لى إضفاء بيعد عقبلني عمى ما إ. فإذا كانت الحجج شبو المنطقية تيدؼ  (ٓ)عناصر ذلؾ الكاقع
                                                           

 .ُٕ( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ُٕ( ينظر: المصدر نفسو: ِ)
 .َُّ-ُِٗ( ينظر: الحجاج في الببلغة المعاصرة: ّ)
 .ُِْ( الحجاج في الشعر العربي : ْ)
 .َُِّ، مط افريقيا الشرؽ ، المغرب ،  .ُٔ( ينظر: في حجاج النص الشعرم، محمد عبد الباسط: ٓ)
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تخكض فيو مف مكضكعات كقضايا فإف الحجج المؤسسة عمى بينية الكاقع ))تقتضي ترابطان بيف 
جتماعي ، فيناؾ كاقع سياسي كآخر ا(ُ)كز إليو مف أجؿ الحجاج((تر يعناصر الكاقع الذم 

ليذا الكاقع، فالكاقع  محمؿه  مترجـه  كاقتصادم كقضائي كلغكم ك... الخ. كالمتكمـ ما ىك إاٌل ناقؿه 
ك ذاؾ أ، كمتى ما أخذ بناء حجاجياتو عمى ىذا الكاقع (ِ)ساس البناء كقاعدة التقكيـ((أعنده ))
كمما اعتمدت أكثر قناعان إ)يذىب في الكاقع إلى أف األيطركحة التي يعرضيا تبدك أكثر )فإنو 

حداث، كأٌف الخطاب الحجاجي يككف أنجح كأقدر عمى الفعؿ في المتمقي عمى تفسير الكاقع كاأل
كىذا ما  (ّ)كالتأثير فيو كمما انغرست مراجعو في الكاقع كتنٌزلت عناصره فيما حدث كما يحدث((

لكاقع في عبلقة ذ يقكؿ: ))بمجرد ما يتـ الجمع بيف عناصر مف اإأكده بيرلماف في نظريتو 
لى ما إمعترؼ بيا، يصبح مف الممكف أف نؤسس عمييا حجاجان يسمح بالمركر مما ىك مقبكؿ 

 . (ْ)نسعى لجعمو مقبكالن((
ف تككف كقائع أك أما إ، كىي (ٓ)ماـ آليات لعرض ىذه المقكالت المتصمة بالكاقعأذف نحف إ

  (ٔ)أك حقائؽ أك افتراضات
 :عمى في نظريتو الحجاجية فإنيا تيقسـ  حسب ما أدرجو بيرلمافبك 

  

                                                           

، مركز النشر  ُ، ترجمة : د. محمد صالح الغامدم ، ط .ْٗ( تاريخ نظريات الحجاج، بركتكف ،جكتيو: ُ)
 .َُُِالعممي ، السعكدية ، 

، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركت ،  ُ، ط .ُْٗالشعباف: ( الحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ، د. عمي ِ)
ََُِ. 

 .ُِْ( الحجاج في الشعر العربي : ّ)
 .ُٕ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ْ)
، عالـ الكتاب الحديث ،  ُ، ط .ْٗ: تطبيؽ عمى نثر ابف زيدكف ، عزيز لدية( ينظر: نظرية الحجاج ٓ)

 .َُِٓردف ، األ
، جامعة القادسية ، كمية  ُِٓطركحة دكتكراه ميثـ قيس الزبيدم : أحجاج في شركح التمخيص، ( ينظر: الٔ)

 .َُِٔكمية التربية ، 
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 (ُ)كىي تمؾ الحيجج التي تربط ظاىرة ما إما بأسبابيا أك بنتائجيا، الحجج التعاقبية:/ُ
 كتككف عمى :

 / الحيجة النفعٌية: أ
بقكلو: ))أيسمي ٌحجة نفعية حيجة النتائج التي تقٌيـ فعبلن أك حدثان أك قاعدة  عٌرفيا بيرلماف

مبية(( ككما ذكر اعبيدة في بحثو إف ))البحث  (ِ)أك أم شيء آخر تبعان لنتائجو اإليجابية أك الس 
، إذ إف  الطبيعة (ْ)فيي حجة تختزؿ قيمة السبب في نتائجو (ّ)(سباب ىك ضالة الحجاج(عف األ

ثـ يذكر بيرلماف  (ٓ)لى السببإلى النتيجة أك مف النتيجة إالطبيعة االستداللية تتحرؾ مف السبب 
بيرلماف ما ليذه الحجة مف االعتراضات الكثيرة أىميا ما يتعمؽ بصعكبة تطبيقيا فيقكؿ: ))إذ 

ترتب، في كيؼ يمكف التكقؼ في السمسمة البلمحدكدة لنتائج فعؿو ما، ككيؼ تعزك النتائج التي ت
. فمرتكز ىذه الحجة قائـ عمى  (ٔ)لى سبب كاحد((إأغمب األحياف، عف تظافر أحداث عديدة 

قكاؿ كتفسير العبلقة بينيما، فإف ىذه الفكرة تسمح بتحديد طبيعة حداث أك األفكرة الربط بيف األ
 . (ٕ)العبلقات القائمة بيف السبب كالنتيجة

ب الخطاب صبلحية لدل سمؿ عمى أف يكتكىي في خطاب ديكارت مف الحجج التي تع
 . (ٖ)القارئ -المخاطب 

                                                           

 . ُٕ(نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف :ُ)
 .ِٕ( المصدر نفسو : ِ)
،دار  ُ، ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ، ط ُٗٔ/ ُ( الحجاج في الفمسفة كفي تدريسيا، حمد اعبيدة :ّ)

 .َُِّالركافد الثقافية ، بيركت ، 
 .ِٕ( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ْ)

(5 ، عالـ الكتب الحديثة،  ُ، ط ْْ( ينظر: البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني، د. قدكر عمراف: 
  َُِِردف ، الحديثة، األ

 .ِٕيـ بيرلماف: ( نظرية الحجاج عند شائ)
 .ْْ( ينظر: البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني: ٕ)
، النجاح  ُط ، ِٖ-ِٕسمكب البرىاني الحجاجي في تدريس الفمسفة، عبد المجيد االنتصار: ( ينظر: األٖ)

 .ُٕٗٗالنجاح الجديدة ، البيضاء ، 
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  (ُ)ستقرائنا لمديكاف بقكلو: ]مف الكامؿ[اكنجد ىذه الحجة عند 
 بيت الرسالة كالنبكة كالذ

 
ـٍ لذنكبنا شفعاءى    يف نيًعدُّى
 الطاىريف الصادقيف العا 

 
 لميفى السىادةى النجباءى  
ـٍ متمسكان    إٌني عمقتي بحبي

 
 أرجك بذاؾ مف اإللو رضاءى  
بيات التعريفية النفعٌية، عٌرؼ بالممدكح )بيت الرسالة( كما ليـ فكاف استيبللو في ىذه األ 

مف الشأنية التي يرجك نكاليا فكانت حجتو النفعية )لذنكبنا شفعاء(، ثـ إنو قد ذكر في آخرىا 
ليو مف إرجك بذاؾ مف اإللو رضاء( فقد حقؽ ما كاف يصبك أسببية ىذه النتائج المقدمة )

 اىا، مقتنعان كمقنعان مخاطبو بيا.يٌ إسباب لياتيؾ النتائج التي ذكرىا، معمبلن التعريؼ كاعطاء األ
  (ِ)كفي مكضع آخر يقكؿ: ]مف الطكيؿ[
 لعمريؾى ما مف مسجدو بعد مسجدو 

 
 بمٌكةى طييران أك مصٌمى بيثرًب  
 غربو عممنا مكانوبشرؽو كال  

 
 مف األرض معمكران كال متٌجنًب  
 بأبيفى فضالن مف مصمى مبارؾو  

 
 كميحصبً   (ّ)اسو أك بككفاف رحبو ذم  
 مصمى بو نكح تأثؿ كابتنى 

 
 بو ذات حيزكـً كصدرو ميحنًب  
 الى أف يقكؿ: 

 كبابي أمير المؤمنيف الذم بو
 

 ممرُّ أمير المؤمنيفى الميذًب  
سباب التي طرحيا حججان، فيك )مصمى لنكح( أباف فضؿ مسجد الككفة باألفإننا نجده  

ٌية نكفيو )باب أمير المؤمنيف(، مكتفيان بذكر حجتيف ليس ليما مثيؿ، فكانت حممياتو االقترانية مب
مف الفضؿ، الذم ييساؽ بأثره عمى تفضيؿ عليه السالم عمى أساسو استداللي، طرح فييا ما لنكح 

                                                           

 . ْٓ-ّٓ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
، المتجنب : الميجكر ،محصب :أرض محصبة كثيرة الحصباء ،  ُّٔ-ُّٓ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)

 ،الحيزـك :الكسط ،المحنب :الشيء المقكس . تأصؿتأثؿ : 
وردت فً نسخ الدٌوان )اراٍس ( وقد وهم محقق الدٌوان فً قراءتها بالراء وقال فً الهامش ) ذي ( 3)

أراس ( لم أجد لهذه الكلمة من معنى فٌما لدّي من معاجم اللغة وٌحتمل أنها محرفة عن )ذي عراص( 
. قال  4/493جمع عرصة ... فً حٌن هً فً مصادر تخرٌجه بالواو كما فً معجم البلدان للحموي :

ارٌة ، والجمع األواسً ...(( لسان  عامة والسَّ ابن منظور : )) واآلسٌة : البناء المحكم واآلسٌة : الدِّ
 العرب مادة ) أسا ( . وهو ما ٌقصده إذ أراد ) رحب ٍ ذي دعائم ( .
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لى البكح إستدعى شاعرنا اأف  ىناؾ ما  إذفقد أجاد كأفصح،  عليه السالم،ؾ لعمي الميفٌضؿ، ككذل

ختصر الطريؽ بذكره ليذيف العمميف، ابو حجة نفعية سببية، إننا نرل أف السيد الحميرم قد 
 أنفسيمامتداد متداد اآلدمي، كبالثاني كاف ذلؾ الحفظ كاالشمؿ البشرية كاالكؿ كاف الحفظ لً فباأل
عليهن نماز بيا كأىؿ بيتو )النكعية كالجنسية التي افضبلن عف الخصكصية يه السالم علفيو 

صبح مدعاة لمذكر كبدكره سببان ليذه األىمية التي خص بيا مسجد الككفة أكؿ ىذا  السالم(

 . (ُ)المعظـ كغيرىا
  (ِ)ككذلؾ في قكلو: ]مف الكامؿ[

 إٌنا نديفي بحبّْ آؿ محمد
 

 يستكجبً دينان كمف يحببيـ  
 مٌنا المكٌدة كالكالءي كمف يرد 

 
 بدالن بآؿ محمد ال ييحببً  
ـى كال يرد   كمتى يىميٍت يرد الجحي

 
ف يرده ييضربً    حكض الرسكؿ كا 
 كابيور رَّ عى ضربى المحاذًر أف تي  

 
 جربً األ البعيرً  ةى بالسكًط سالف 
لى اَّلل )صفقد جاء السيد الحميرم بحجتو النفعٌية ىنا بذكره سبب الحب كالكالء آلؿ محمد  

فكانت مقدمتو الشرطية )متى يمت( مدعاة لذكر الثانية )يرد الجحيـ( كالتي فصؿ  (عليه وآله وسلن
سباب التي جعؿ منيا ككف بعدىا القكؿ بالنتيجة )ال يرد حكض الرسكؿ(، ىي مف أقكل األ

مرتبطان بيذه النتيجة أك السبب الذم ذكره فيي إذف حجة  عليهن السالم(ة كالكالء ليـ )المكد

                                                           

كانت معبدان  ( ذكرت لنا كتب التاريخ كاألحاديث كالركايات ما ليذا المسجد مف الفضؿ كالمنزلة، فيي بقعةُ)
كغيرىـ ينظر :المزار ، الشيخ المفيد  )عليهوب السالم(براىيـ ا  مركران بنكح ك  )عليه السالم(نبياء مف آدـ لؤل
،  ّٕٖ/ٕٗبحار األنكار :ك ،  ُّٗٗ، دار المفيد ،بيركت ، ِط محمد باقر األبطحي ، ، تحقيؽ : ٕ:
قـ  ، المكتبة الحيدرية ، ُط احمد العطية ، ماجد ، تحقيؽ : َِتاريخ الككفة ، السيد حسيف البراقي :ك 
،ُِْْ . 

بؿ التي يسار عمييا ، السالفة : ، العر بالفتح : الجرب ، الركاب : اإل ُُّ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 صفحة العنؽ .
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الحياة يعقبيا المكت ثـ فمؤسسة عمى بنية الكاقع الذم سيككف، كعبلقة التعاقب كاضحة ىنا، 
ـٌ أٌف نتيجة مف اتخذ غيرىـ بدالن كاضحة بالمثاؿ ) البعير األجرب ( الخمكد ككركد الحكض  ث

ة بني البشر بالمكٌدة كالكالء ىي السبب في كركد الحكض فعادت حجتو باألثر المطمكب. كنفعيٌ 
  (ُ)رح[سكفي مكضع آخر يقكؿ السيد: ]مف المن

 جعمت آؿ الرسكًؿ لي سببان 
 

 أرجك نجاتي بو مف العىطىبً  
ـى أيلح   عمى مكٌدًة مف ىعمى 

 
 جعمتييـ عيٌدةن لمنقمبي 
 لك لـ أكف قائالن بحٌبيـً  

 
 ؟أشفقت مف بيغضًيـ عمى نسبي 
كرده كحجة نفعية أك سببية كما أبياتو أعبله بالسبب الذم أفإننا نرل التصريح في  

رجك نجاتي( كىك أ، )عليهن السالم(يسمكنيا، جاء متناغمان مع ما أراد في مدحو آلؿ البيت )

فيك ال ييبلـ عمى ىذه مف الخكض في كمٌيات القضايا التي تناكليا فيما بعد  مانعه  جامعه  سببه 
 المكدة ألنو جعميـ عدتو في منقمبو بعد المكت.

نو قاؿ: ))ما أكردتو مصادر الحديث عف أنس بف مالؾ أكفي البيت األخير تناص مع ما 
شفاقو عمى نسبو لك كاف إف (ِ)كنا نعرؼ الرجؿ لغير أبيو إاٌل ببغض عمي بف أبي طالب((

فيك  ةمف حيث ككنو كلد زنا فكانت حجة النتائج ىنا كاضحة كبين عليهن السالم(مبغضان ليـ )

لى اآلف.عاشكالية التي درأ عف نفسو ىذه اإل عليهن السالم(بحبيـ )  صرت القـك كا 

  (ّ)خير مف حياتو يقكؿ: ]مف الخفيؼ[رتجميا كىك في الرمؽ األابياتو التي أكفي 
 كذبى الزاعمكف أف عمٌيان 

 
ي ميٌحبو مف    ىىناًت لف يينجّْ
 قد كربي دخمتي جنةى عدفو  

 
 كعفا لي اإللوي عف سيئاتي 
 كلياءى عميٍّ أبشركا اليكـى اف 

 
 كتكلكا عميَّ حتى المماتً  
 ثـ مف بعده تكٌلكا بنيوً  

 
 كاحدان بعد كاحدو بالصفاتً  

                                                            فعمى الرغ

 . ُّْ-ُّّديكاف السيد الحميرم:  (ُ)
 . َُ/ّ( مناقب آؿ أبي طالب :ِ)
 . ُُْ-َُْ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
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مقنعان بما  نجده محاججان  (ُ)خيرة مف حياتوفعمى الرغـ مما كاف فيو مف تمؾ المحظات األ
لى إيقكؿ، فأكرد حجتو النفعية ىنا بقكلو )قد كربي دخمت جنة عدف(، مصرحان بيا داعيان غيره 

فجاء بمقدمة كبرل عليه السالم بي طالب أالسير عمى نيجو في حٌبو ألمير المؤمنيف عمي بف 

ليه )عكلياء عمي أعقبيا بنتيجة مكجبة كمٌية كؿ ذلؾ ليبشر أيضان، ثـ أسالبة كصغرل سالبة 
مف  (ليهن السالم)عاىـ لمثبات عمى ىذه الكالية لو كألبنائو يٌ إمره داعيان أليو إبما آؿ  (السالم

 .بعده
  (ِ)كفي مكضع آخر يقكؿ السيد الحميرم: ]مف الكامؿ[

 أىؿ الكساًء تقيييـ نفسي الرَّدل
 

 كليـ أككف مكاليان ككدكدا 
 لييـي طربي كفييـ بيغيتيا  ك  

 
 أؤٌمؿ في الجناًف خمكدا كبيـ 
 طاب الكركدي بحبّْ آؿ محمدو  

 
 ذا أردت كركداإحكض النبٌي  
أكرده في بداية حجتو النفعية ىذه بقكلو )أىؿ الكساء(  ان فإننا نمحظ مفيكمان كميان متكاطئ 

أك  ان ككما ىك معركؼ عند المناطقة، فالكمي الذم ينطبؽ عمى مصاديقو بالتساكم يسمى متكاطئ
يجرم مصداقو عمى كؿ أىؿ  –أىؿ الكساء  –، كأف ما أدرجو تحت ىذه التسمية (ّ)ان فقمتكا

، ثـ ذكر (ْ)ربعة بيف الكمييف عندىـكلى مف األبالتساكم فإنيا النسبة األ عليهن السالم(البيت )

                                                           

( ركم عف الحسف بف عكف أنو رأل السيد الحميرم في المحظة األخيرة مف حياتو كقد بدت في كجيو نكتة ُ)
سكداء فمـ تزؿ تتسع حتى طبقت كجيو . فاغتـ مف حضره مف الشيعة كظير مف النكاصب سركر كشماتة 

د حتى أشرؽ كجيو كافتر فمـ يمبث إاٌل قميبل حتى بدا في ذلؾ المكاف مف كجيو لمعة بيضاء فمـ تزؿ تزي
ىاشـ رسكلي  :تصحيح ، ُِْ:ربميئللكشؼ الغمة  ينظر: السيد ضاحكان كأنشأ األبيات المتقدمة .

 . ِْٖ/ِالغدير:، ك ُُّٖ ،قـ ،محبلتي
 . َُٕ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 .ٖٗ/ ُ( ينظر: المنطؽ :ّ)
مييف المذيف ينطبؽ كؿ كاحد منيما عمى جميع ( األكؿ مف النسب األربع: التساكم كتقع ىذه النسبة بيف الكْ)

 .ُّمصاديؽ اآلخر. ينظر: خبلصة المنطؽ: 
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ؿ في الجناف خمكدا( ككذلؾ )طاب الكركد بحب )بيـ أؤمٌ  عليهن السالم(سبب تعمقو كطربو بيـ )

فصاح كالتبييف عٌما يجكؿ بخاطره محمد حكض النبي(، كميا حججه نفعية تعاقبية أراد بيا اإلآؿ 
 . (ليهن السالم)عتجاىيـ 

  (ُ)كفي مكضع آخر يقكؿ: ]مف الطكيؿ[
ف مسيرم مف ذيراؾ ضركرةه   كا 

 
 كلكال اضطرارم ما رضيتي بذًلكا 
 كما رحمتي إاٌل تيبشّْري عاجالن  

 
ـي الدىر تحت ًظاللًكا   بأني أيقي
يضان، ربط األسباب بالنتائج فمسيره )ضركرة( أبيات جمٌية فالعبلقة التعاقبية في ىذه األ 

ك)اضطرار( كبالنتيجة ما كانت رحمتو )إاٌل تبشر( كأف يقيـ تحت ظبلؿ ممدكحو، جاعبلن مف 
داة ثـ النتيجة القكؿ بسالبة األ ساس الذم تكظفو ىذه الحجة، ثـ أنو عطؼاقترانياتو الشرطية األ

محصكؿ المعرفة اليقينية عنده كاف مدعاة  قيـ الدىر تحت ظبللكا(، إذ إفٌ أالمكجبة الكمٌية )
 ف كترتبط بكاقع المستقبؿ البعيد.التبشر العاجؿ لقضية تعقب اآل

ة، يٌ ة أك النفعيٌ بليو السيد الحميرم في حجاجيتو السبإكأخيران نستطيع القكؿ إف ما ذىب 
جعؿ مف السبب كسيمة يسس كالمبادئ التي تربط الكقائع فيما بينيا ربطان عمى األ ان كاف مبني

النتيجة كمف النتيجة غاية السبب، كىك ما يؤكد نجاعة ىذه الحجة في المخاطب كاستمرارية 
مر الذم جعؿ منيا حجة استداللية تخاطبية كاضحة المفاىيـ، يستحسنيا كؿ مف عقبلنيتيا، األ

 مٌر بيا ميحدثة لممطمكب.
  

                                                           

 . َْٔ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
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 / ؼعح انرثدٌد أٔ ؼعح انرعٍٍع:ب
جعؿ بيرلماف مرتكز ىذه الحيجة العبلقة بيف الكسيمة كالغاية، كيستشيد عمى ما ذكر 

نجازه، تضحيات إبقكلو: ))كىي ترتكز عمى القكؿ: بما أننا سبؽ أف بدأنا عمبلن تجشمنا، ألجؿ 
مكاصمة الجيد إلتمامو، فينبغي إذف أف نكاظب عمى ستذىب ىباء إف استسممنا كتقاعسنا عف 

 . (ُ)العمؿ في نفس االتجاه((
ثـ أنو يذكر  (ِ)تماـ ما شيرع بعد في القياـ بو((ا  ذف ال بيد  مف ))استكماؿ ما بيدئ فيو ك إ

مجاؿ استعماؿ ىذه الحجة بقكلو: ))كيتـ استعماؿ حيجة التبديد كذلؾ حيف نقكـ بالربط بيف 
 . (ّ)عماؿ الحقة((أك تضحية سابقة 

، كليس المقصكد ىنا: (ْ)كمف المنظريف مف اصطمح عمى ىذه الحجة اسـ التبذير
نما يجب فيـ التبذير بالمعنى الذم تتحدد بمقتضاه  ))الحجج الزائدة كالبراىيف الرابية عف الحٌد، كا 

 . (ٓ)قناعية((النجاعة الحجاجية كالقكة اإل
لى إ)لدعكة مف يممككف مكىبة خاصة أك معرفة أك كفاءات استثنائية )فيذه الحجة تصمح 

 . (ٔ)كسع نطاؽ ممكف((أاستعماؿ ىذه االمكانيات عمى 
ٌجة عند الكٌعاظ في دعكتيـ هلل سبحانو كتعالى يقكؿ بيرلماف: أك  كثر ما كردت ىذه الحي

ٌجة التبديد، فبما  لى ترؾ المعاصي، فيـ إنما يعتمدكفإ))كما أف الكٌعاظ حيف يدعكف الناس  حي
ذا إأف باب التكبة مفتكح أماميـ كأف اهلل يمكف أف يغفر ذنكبيـ، فمماذا ييضيعكف )أك يبٌددكف 

 . (ٕ)((؟ صٌح القكؿ( ىذه الفرصة

                                                           

 .ْٕ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ِِْ( الحجاج في الشعر العربي: ِ)
 .ْٕ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ّ)
 .َٓ، كنظرية الحجاج تطبيؽ عمى نثر ابف زيدكف :َُّالمعاصرة: ( ينظر: الحجاج في الببلغة ْ)
 .ُّٓ-ُِٓ( الحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ: ٓ)
 .ْٕ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف:ٔ)
 . ْٕ( المصدر نفسو :ٕ)
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  (ُ)كنجد مصداؽ ىذا االستخداـ في ديكاف السيد بقكلو: ]مف المتقارب[
 فذكري النبيّْ كذكري الكصي

 
 كذكر المطيَّر ذم المسجدً  
ـي الحمكـً ًحسافي الكجكه   عظا

 
 كالمنجدً  شُـّ العرانيفً  
 كمف دنس الرجس قد طيٌيركا 

 
 فيا فضؿى مف بيـي ييتدم 
 ىـ حجج اهلًل في خمقوً  

 
 عمييـ ىيدل كؿّْ مسترشدً  
 بيـ أيحييٍت سنفي المرسميف 

 
ٌسدً    عمى الرغـ مف أينيًؼ الحي
 بٍ خً فمف لـ يصؿّْ عمييـ يى  

 
 بالمرصدً  اهللى  إذا لقيى  
، ككما ىك هكسع الذم بدأ بو حجاجيتو ىذجعؿ السيد الحميرم التصديؽ مجالو األ 

، فأجرل اعتقادياتو بالرسكؿ محمد (ِ)معركؼ عند المناطقة: ))التصديؽ ىك االعتقاد بالشيء((
مجرل  ،(السالمليهن )عكذريتيما  (ليه السالم)عماـ أمير المؤمنيف كاإل (لى اَّلل عليه وآله وسلن)ص

نكار اآلليية أكالن، كمف ثـ ذكر جممة مف السكابؽ جاعبلن العالـ الحاكـ المتٌيقف بكجكد ىذه األ
كلكية في المكاحؽ فيـ )حساف الكجكه، مف دنس الرجس قد طيركا، حجج اهلل، بيـ منيا مركز األ

التي تيقنيا )فمف لـ  لى نتيجتوإأحييت سنف المرسميف( كؿ ىذه المقدمات الكمية التامة كصكالن 
لتـز نسبة العمكـ كالخصكص المطمقة النطباؽ جميع المصاديؽ بينيـ، ايصؿِّ عمييـ يخٍب(، ف

لى الحكـ الكمي إفكاف استداللو مباشران كمتخذان مف االستقراء طريقان كاضحان في تتبعو منتييان 
 ليو )فمف لـ يصؿِّ عمييـ يخٍب(.إشرنا أالذم 

 جتاِ /ؼعح االض
، كعند بعضيـ (ْ)،كعند الدريدم مف الحجج الغائية(ّ)ىي عند بيرلماف مف حجج التعاقب 

ييعرفيا بيرلماف بقكلو: ))حيف تككف ىناؾ مسافة كبيرة  ،(ٓ)تصاؿ التتابعيبعضيـ مف حجج اال
                                                           

 .المنجد : النجدة أك الشجاعة التي تفكؽ الحٌد . ُٔٗ-ُٓٗ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 .ُِطؽ: ( خبلصة المنِ)
 .ُٕ( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ّ)
 .ُِِ( ينظر: الحجاج في الشعر العربي: ْ)
 .َُّ( ينظر: الحجاج في الببلغة المعاصرة: ٓ)
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تفصؿ بيف مسٌممات المستمع كدعاكل الخطيب، يحسيفي أف يتـ التقريب بينيما بالتدرج فبدؿ 
ليصؿ  ب إلى )ب( كمنيا إلى )ج(،مف )أ( إلى )د( يقـك الخطيب بنقؿ المخاطى االنتقاؿ مباشرة 
 . (ُ)أخيران إلى )د(((

تجاه( كاستعماليا كجد الباحث كركد ىذه الحجة )اال ستقراء لمديكاف،كعند المتابعة كاال
ف الشاعر لـ يتركيا في معالجاتو لمكضكع المدح خصكصان، فمطالما كانت ىي إبكثرة، إذ 

  (ِ)صطبغ إقناعو الحجاجي، كمنيا قكلو:] مف الكامؿ [اكبيا  كمستنده في الخطاب، عماده
 باد بسيفوأمف كاف أكؿ مف 

 
 كٌفار بدر كاستباح دماءى  
 يؿه باسموئمف ذاؾ نٌكه جبر  

 
 في يكـ بدر يسمعكف نداءى  
 ال سيؼ إال ذك الفقار كال فتى 

 
 إال عميّّ رفعةن كعالءى  
 فييـ ىؿ أتىمف أنزؿ الرحمف  

 
 ؟لما تحٌدكا لمنذكر كفاءى  
 مف خمسة جبريؿ سادسيـ كقد 

 
 ؟النبيُّ عمى الجميع عباءى  مدَّ  
 مف ذا بخاتمو تصٌدؽ راكعان  

 
 ؟فأثابو ذك العرش عنو كالءى  
نتقاؿ مف )أ( إلى في اال كاضحه  فقد كاف ليذه الحجة )االتجاه( في مجمكع ىذه األبيات أثره  

كىك المنادل باسمو  )ج( كصكالن إلى )د(،فيك أكؿ مف أباد سيفو الكفار ببدر،)ب( كمنيا إلى 
كىك الذم نزلت بحقو سكرة الدىر أك  (ّ)ذكالفقار(( الٌ إعمي كال سيؼ  الٌ إبالمشيكرات ))ال فتى 

نتقاالت لغرض كىك مف تصدؽ بخاتمو ...كؿ ىذه اال ، صحاب الكساءأ يكىك ثان ،(ْ)اإلنساف
 تصاؿ التتابعي بيف مجمكعيا بٌيف،أثابو ذك العرش، فالعبلقة التعاقبية أك االالكصكؿ إلى )د( 

                                                           

 .ٕٓ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 .ٔٓ-ْٓ( ديكاف السيد الحميرم :ِ)
 . ْٔٗ/ُ( مناقب اإلماـ أمير المؤمنيف )عميو السبلـ ( :ّ)
، مط عبلء الديف ، بيركت ،  ُُّ/َِ:، محمد حسيف الطباطبائي ( ينظر الميزاف في تفسير القرآف ْ)

ُّٕٗ. 
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فكاف ثبكت المحمكؿ لذات  ثباتيا جاءت بالكجكب ضركرة،إكالمكجيات التي عمؿ عمى 
  (ُ)المكضكع كلزكمو لو عمى كجو يمتنع سمبو عنو.

  (ِ)ككذلؾ في قكلو:]مف الطكيؿ[
 عميّّ عميو ردت الشمس مٌرةن 

 
 بطيبة يكـ الكحى بعد مغيًب  
 كرٌدت لو أخرل ببابؿ بعدما 

 
 عفت كتدٌلت عينيا لغركبً  
 كقيؿ لو أنذر عشيرتؾ األكلى 

 
 ربعيف كشيبً أكىـ مف شباب  
 ي رسكؿه إليكـفقاؿ ليـ إنٌ  

 
 كلست أراني عندكـ بكذكبً  
 كقد جئتكـ مف عند رٌب مييمف 

 
 جزيؿ العطايا لمجزيؿ كىكًب  
 يقفك مقالي فأمسككا فأٌيكـ 

 
 ؟فقاؿ أال مف ناطؽ فمجيبي 
 ففاز بيا منيـ عميّّ كسادىـ 

 
 كما ذاؾ مف عاداتو بغريًب  
إننا نبلحظ في مجمؿ ىذه األبيات تأرجح الدليؿ )الحجة( ما بيف المشيكرات كالمسممات  

ما بيف ىذه األقيسة باالتجاه الذم لفقد آلى السيد الحميرم عمى نفسو جمعان  كالمقبكالت،
يطمب،فما كاف منو إاٌل أف يشير إلى تمؾ الحكادث التي تفٌرد بيا أمير المؤمنيف عمي بف أبي 

فبدأىا بالمقبكلة األكلى كالتي ىي قضايا مأخكذة ممف يكثؽ بصدقو تقميدان،  ،(ليه السالم)عطالب 

ف عرؼ برجاحة لم أك بي كاإلماـ المعصكـ،إما ألمر سماكم، كالشرايع كالسنف المأخكذة عف الن
الشمس  ة، فكانت حجة رد(ّ)كالمأخكذات مف الحكماء كأفاضؿ السمؼ ةخبر ال العقؿ كزيادة

فجاء  (ْ){ًَأََْزِسْ ػَشِريَذَكَ انْأَقْشَتِنيَ }تجو بعد ذلؾ إلى المشيكرة قكلو تعالى: ااألكلى كالثانية، ثـ 
 .-اآلية القرآنية الشريفة -مضمكف المشيكرةالتناص في ىذا البيت متناغمان مع 

                                                           

 .ِْٖ/ِ( ينظر: المنطؽ :ُ)
 . ُُٖ-ُُٕ( ديكاف السيد الحميرم :ِ)
 . َٔٓ/ّ( ينظر :المنطؽ: ّ)
 . ُِْ( سكرة الشعراء :ْ)
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ثـ كاف االتجاه إلى المسممات كالتي ىي: ))قضايا حصؿ التسالـ بينؾ كبيف غيرؾ عمى 
–فقكلو )كلست أراني عندكـ بكذكب( أمر جاء التسميـ بو مف الطرفيف  (ُ)التسميـ بأنيا صادقة((
تجاىو بالمقبكلة المسممة المشيكرة )ففاز بيا منيـ عمٌي اختـ  ، كأخيران -مكحدييـ كمشركييـ 

أكثرىا كصكالن لمغاية المرجكة، ك كسادىـ( فكانت كسيمة الجمع ما بيف ىذه المبادئ أشدىا تأثيران 
 )عليه السالم(ىناؾ عند ذكر فضائؿ اإلماـ عمٌي  ككأجمميا دفعان لمكىـ الذم قد يعمك ىنا أ

كاف  فمف كاف بيذه المنزلة كبيذا القدر كالقرب عند سيد الكائنات،كأحقيتو كمدحو كالثناء عميو، 
 حقان عمينا حبو كمدحو .

  (ِ)يضان قكلو:] مف البسيط [أكمنيا  
 نادل عميّّ فكافى فكؽ منبره

 
 بً يٍ فأسمع الناس أني سيد الشّْ  
 -كخير القكؿ أصدقو-ٌف فٌي أك  

 
 لسنةن مف نبي اهلل أيكبً  
 كما جمعت كاهلل لي جامع شممي 

 
 كٌفاه بعد شتاتو شمؿ يعقكبً  
 كاهلل لي كاىب مف فضؿ رحمتو 

 
 ماليس إاٌل لذم كحيو بمكىكب 
 كاهلل مبتعث مف عترتي رجالن  

 
 ييفني أمٌية كعدان غير مكذكبً  
 ىذا حديثه عجيبه عف أبي حسفو  

 
 ييركل كقد كاف يأتي باألعاجيًب  
تجاىية ليذه قتراني الحممي في معرض حجتو االأخذ السيد الحميرم مبدأ القياس اال 
يكب( أفكانت األكلى )سنة مف نبي اهلل ، األبيات، فبل بٌد مف مقدمتيف لينتجا المطمكب 

كالثانية)جامع شممي كما جمعت كفاه بعد شتات شمؿ يعقكب( كأما النتيجة فيي المتمثمة 
 مبتعث مف عترتي رجبلن(. بالبيتيف )لي كاىب مف فضؿ رحمتو،

تجاه إلى )ب( جمع شمؿ يعقكب كبعدىا )ج( ما أعطى ثـ اال كعميو كانت )أ( سنة أيكب،
ثـ )د( النتيجة  ال يناليا إاٌل ذك الكحي، ةو مف فضؿ رحم (لى اَّلل عليه وآله وسلن)صلكصي نبيو 

                                                           

 . َٓٓ/ّ( المنطؽ: ُ)
 قرباؤه مف كلده كقيؿ رىطو كعشيرتو األقربكف .أ.عترة الرجؿ : ُِٖ-ُِٕ: ( ديكاف السيد الحميرمِ)



97 
 

مثاؿ الصبر كفرحة جمع الشمؿ  ل اَّلل فرجه()عجّ التي جمعت أ+ب+ج اإلماـ الميدم المنتظر
 تجاىية بميغة.اير النحؿ فقد كظفيا الحميرم كأجادىا حجة ككارث أم

  (ُ)كنجدىا أيضان بقكلو:]مف الكامؿ [
 أيف الجياد كأيف فضؿي قرابةو 

 
 ؟كالعمـ بالشُّبيات كالتفضيؿي  
 أيف التقٌدـ بالصالة ككيٌميـ 

 
 ؟لاٌلت يعبد جيرةن كيحكؿي  
 أيف الكصيةي كالقياـ بكعده 

 
 ؟المحصكؿي كبدينو إف غٌرؾ  
 أيف الجكاز بمسجد ال غيره 

 
 ؟جنبان يمرُّ بو فأيف تحكؿي  
 ىؿ كاف فييـ إف نظرت مناصحان  

 
 ؟ألبي الحسيف ميقاسطه كعديؿي  
إذ أننا نرل الحد  فقد جعؿ السيد الحميرم عمدة حجتو في ىذه األبيات البرىاف الٌممي، 

مكعة جفكانت م (ِ)ستدالؿ بالعمة عمى المعمكؿ األكسط كاسطة اإلثبات كالثبكت معان، أم اال
،قاضي الديف، جكاز المركر  ،كصي الرسكؿ التقدـ بالصبلة العمـ، حجج )الجياد، فضؿ القرابة،

فما كاف مف الشاعر إاٌل أف يتقدـ  بالمسجد(عمؿه دالةه عمى مطمؽ كجكد المعمكؿ بحسب الكاقع،
في كقت كاحد، فأدلى بما لديو مف الحجج سمككان مرنان  تجاه لئلثبات كالثبكت لممدكحوباال

 . (عليه السالم) ستدؿ بو عمى كجكد عمتو )عديؿ ألبي الحسيف(المكصكؿ إلى ما 
  (ّ)ككذلؾ قكلو:]مف البسيط[

َـّ يكـ الكغى زحفان برايتو  ما أ
 

ـٌ انصاع منيزما   إاٌل تضعضع ث
 أك بؿَّ مفرؽ مف لـ ينجو ىربه  

 
َـّ الفالة دما بأبيض منو قد   د
 ...   

 أدل ثمانيف ألفان عنو كاممةن 
 

 مانً ال بؿ تزيدي كلـ يغـر كقد غى  
 ...   

                                                           

 . َّٗ-َّٖ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 . َِٓ/ّ( ينظر: المنطؽ :ِ)
.دـٌ بفتح الداؿ كتشديد الميـ :صبغ ، الزلـ بفتح الزام كالبلـ :كاحد  ّٕٔ-ّٔٔ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)

 مكف بيا في الجاىمية .تقسسزالـ كىي سياـ كانكا ياأل
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 خذكاتٌ اكثنان رٌبان كما  خذٍ لـ يتٌ 
 

 مالى كال أجاؿ ليـ في مشيدو زى  
 يـي صٌمى ككٌحد إذ كانت صالتي  

 
 جعؿ كالعزل كما احتمماتي  لاٌلتً  
 ومي كرً ييدعى النبيُّ فيكسكه كيي  

 
 ممااألي  ربُّ العباد إذا ما أحضرى  
ٌمتً ثـ الكصيُّ فيي    وً كسى مثؿ حي

 
 غمامنيا أنؼي مف رى  ـي غى خضراءى ييرٍ  
فقد بدأ العبلقة التعاقبية بصكرة  تجاه في ىذه األبيات جاء بصكرة مختمفة عما عيدنا،اال 

كىذا ما كجدناه  ،(ُ)نعكاسية كمف شركط العكس عند المناطقة بقاء الكيؼ كبقاء الصدؽ ا
 ، أداء الديف، عدـ العبادة لؤلكثاف تجاىية الحميرم، فكانت )البطكلة في الييجاء،افي  حاضران 

ستدالؿ ة مسٌممة الصدؽ كالقبكؿ الذم يحتاجو لبلقترانيٌ اة كميا قضايا حمميٌ  أكؿ مف كٌحد كصٌمى(
صي فيكسى مثؿ حمتو تجاه )ثـ الك فالنتيجة التي خرج بيا مف سيره بيذا اال عمى مطمكبو،
حجة غائٌية تتابعٌية تعاقبٌية، برىف عمى صدؽ القضية بالمبلزمة مع ما عرضو مف  خضراء...(

 حممٌياتو المتقدمة.
  (ِ)كمنيا قكلو:]مف البسيط[

 أقكؿ لما رأيت الناس قد ذىبكا
 

 في كؿّْ ففٍّ بال عمـو يتييكنا 
 مف ناكثيف كمرٌاؽ كقاسطةو  

 
 مكسى كميرجينادانكا بديف أبي  
 إني أديف بما داف الكصيُّ بو 

 
 يكـ الخريبة مف قتؿ الميحٌمينا 
 كما بو داف يكـ النير دنتي بو 

 
 بصفينا يٍ كشاركت كفو كفّْ  
 ...   

 كطبتـ في قديـ الدىر إذ سطرت
 

 فيو البرٌية مرحكمان كممعكنا 
 كلف تزالكا بعيف اهلل ينسخكـ 

 
 األبرينافي مستكنات أصالب  
 يختار مف كؿ قرف خيرىـ لكـ 

 
 ال النذؿ ييمزمكـ منيـ كال الٌدكنا 
 مةو جيعمتأحتى تناىت بكـ في  

 
 مف أجؿ فضمكـ خير المصٌمينا 
 فأنتـ نعمةه هلل سابغةه  

 
 منو عمينا ككاف الخير مخزكنا 
 

                                                           

 . ِٔٗ/ِ( ينظر: المنطؽ:ُ)
 .يـك الخريبة :مكضع في البصرة كانت فيو كاقعة الجمؿ . َّْ-ََْ( ديكاف السيد الحميرم :ِ)
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 ال يقبؿ اهلل مف عبدو لو عمالن 
 

 كال عدٌككـ العميى المضٌمينا 
 الكصٌي كصٌي المصطفى نزلتأنت  

 
  (ُ)مف ذم العمى فيؾ مف فرقاف آيكنا 
كىي تحكالت  مرجئة( قاسطة، مٌراؽ، تجاه في المقطع األكؿ تمثمت في )ناكثيف،ة االفحج 

ستخدـ اأك فمنقؿ تعاقبات سرت عمى مجمكعة مف بني البشر، خرجكا عمى إماـ زمانيـ، ف
ذاكران كاقعتيف عرفيما التأريخ )النيركاف  نتقاالت،ىذه االالمشيكرات كاليقينيات في إثبات دعائـ 

 )عليه السالم(في إثبات الخركج كالعداء لئلماـ أمير المؤمنيف  كصفيف(

كفي تكجيو المقطع الثاني تدرج الحميرم في حجتو مف قديـ الدىر كمكضع اختيارىـ مف 
 )صلى اَّلل عليه وآله(محمد مة أقبؿ اهلل سبحانو كتعالى في مستكنات األصبلب كصكالن إلى 

تجاىات إلى تقرير فكصؿ بعد كؿ ىذه اال فكانكا )نعمة هلل سابغة( عمى العباد، )خير المصمينا(
نت الكصي كصي أككذلؾ ) النتيجة المطمكبة أال كىي )ال يقبؿ اهلل مف عبد لو عمبلن(

 .المصطفى( 
لحجاجية ال تخمك في الكاقع تمؾ المكجيات التي جعؿ منيا مادة قضيتو ا فٌ أكيرل الباحث 

فضركرة ثبكت المحمكؿ لذات المكضكع كلزكمو لو عمى كجو  حدل حاالت القسمة العقمية،إمف 
 يسمى بالكجكب المطمؽ تمثؿ في: يمتنع سمبو عنو كىك ما

يختار مف كؿ قرف خيرىـ لكـ( فنسبة الكجكب  بعيف اهلل ينسخكـ، )طبتـ في قديـ الدىر،
 )عليه السالم(كاإلماـ أمير المؤمنيف  بالعمكـ، -أىؿ بيت العصمة–كاضحة لذات المكضكع 

 نت الكصي كصي المصطفى( كىك مقصكده كمطمكبو. أبالخصكص )
فضبل عف  -كما ذكرنا ذلؾ سابقان  –تصفت بيا حجاجياتو المدحية اىذه الحجة قد  إفٌ 

ب الحجاجي لمسيد األغراض األخرل، بؿ إنيا قد تككف ىي األبرز كاألقكل في مجريات الخطا
قناعو كتككف حاالت اكبدكف منازع . إذ بيا يحصؿ عمى التدرج في  ستمالة عقؿ المخاطب كا 
جامعة مانعة قد  بأبيى صكرىا، -الشاعر–الربط بيف مسٌممات المستمع كدعاكل الخطيب 

                                                           

جمعاً  وردت فً نسخ الدٌوان ) أبونا ( وٌعلق المحقق بقوله :هً كذا وردت وأستبعد أن تكون آٌونا( 1)

 3/62)آلٌة( ألن ذلك لم ٌرد فً المعجمات إالّ إننا وجدناها فً مناقب آل أبً طالب ألبن شهراشوب :
 بلفظة )آٌونا ( فأثبتناها لداللة السٌاق علٌها .
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منو معرفة تصديقان جازمان الغرض  اتيا كشرطٌياتيا كبكمٌياتيا كجزئٌياتيا،استكجبت التصديؽ بحمميٌ 
 لزمو الحجة تعاقبيان تتابعيان تكاصميان.أعتراؼ كالتسميـ فأفحـ مخاطبو ك الحؽ كاقعان، فيو عمـك اال

 /ؼعح انرعأز د
تجاه تسير بنا مف )أ( إلى )ب( ثـ إلى )ج( كصكالن إلى )د(، فإف حجة إذا كانت حجة اال

تجاه امكانية الذىاب دائمان أبعد في إالتجاكز كما عرفيا بيرلماف بقكلو: ))تمح حيجة التجاكز عمى 
ستمرار لقيمة اعبلءو يتزايد بإكذلؾ مع  تجاه حدٌّ أك نياية،معيف، بدكف أف يستشٌؼ مف ىذا اال

فيي إذف قائمة عمى فكرة التقدـ كتقميب األفكار كمناقشة اآلراء كصكالن إلى تحقيؽ ىدؼ  (ُ)ما((
  (ِ)منشكد

–نيا تستطيع أف تنقؿ ذىف المتمقي إبؿ  ،)ب( تدريجيان أم إنيا ال تنتقؿ بنا مف )أ( إلى 
مف )أ( إلى ماىك أبعد مف )د( كصكالن لغايتيا فيي ترل أف ما عيٌد عائقان ماىك إاٌل –المستمع 

كسيمة لبمكغ مستكل أعمى، كما عيٌد إشكاالن ماىك إاٌل أمر عارض يمكف خبلفان لما ىك ظاىر 
 (ّ)تكظيفو لمكصكؿ إلى غاية ما.

إذ  (ْ)ستاذ لتبلمذتو: ))كمما اجتيدتـ أكثر، كاف ذلؾ أفضؿ((.كيستشيد بيرلماف بقكؿ األ
أف المجاؿ الذم تشتغؿ فيو ىذه الحجة ال ييعتبر سكل مرحمة مف مراحؿ تدٌرج ال نيائي فيي ال 

  (ٓ)تنظر إلى قيمة كاحدة كال تحدىا أية قيمة أخرل.
تجاه ما دكف أف نممح لمسير في ذاؾ اأبعد في ىي تؤكد إمكانية السير دائمان نحك نقطة ك 

  (ٔ)تجاه حدان كذلؾ بفضؿ تزايد مٌطرد في قيمة ما.اال
  

                                                           

 . ٕٔ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 . ِٖٖ( ينظر: الحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ: ِ)
 . ِٔٔالشعر العربي: ( ينظر: الحجاج في ّ)
 . ٕٔ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ْ)
 . ٕٔ( ينظر: المصدر نفسو: ٓ)
 . ِِٔ( ينظر: الحجاج في الشعر العربي: ٔ)



111 
 

  (ُ)كنجد كركد ىذه الحجة في شعر السيد بقكلو:]مف البسيط [
 مف كاف في الديف نكران ييستضاء بو

 
 ككاف مف جيميا بالعمـ شافييا 
 كاف النبي بكحي اهلل مينذرىا 

 
 بعده الشؾ ىاديياككاف ذا  
ستند افإنو جعؿ مف مطمؽ كٌمياتو )الديف، العمـ(األساس الذم ينشده في ىذه الحجة، فقد  

قَذْ }كالتي أعطت لمحجة قكاىا باليقيف المتكاتر قكلو تعالى  تناصٌياتو مف آم الذكر الحكيـ، إلى

 ،(ّ)النكر كما جاء في التفاسير )صلى اَّلل عليه وآله(فالرسكؿ  ،(ِ){جَاءََُىْ يٍَِ انهَّوِ ٌَُسٌ ًََِرَابٌ يُثِنيٌ 

كعميٌّ  ،(ْ){أَََُْضَنَا ًَأَََُْضَكُىْ}ًَ ،)صلى اَّلل عليه وآله(نفس الرسكؿ  )عليه السالم(كأمير المؤمنيف 

مازج ،كؿ ىذا الت(ٔ){ًَََّا أََْدَ يُنْزِسٌ ًَنِكُمِّ قٌَْوٍ ىَادٍ}إِ تعالى فيك كما قاؿ (ٓ)باب مدينة العمـ 
نتقؿ بذىف المتمقي اف ستقرائي التاـ كاف اليدؼ منو إثباتان كتثبيتان ألمرو ىك مراده كغايتو،اال

بؿ كجدناه سائران إلى أبعد  مـ يتقيد بقيمة ما سعيان منو لترسيخيا،فيصبك إليو،  تجاكزان إلى ما
 تراتبي األداء، المسعى،بالقكؿ الحجاجي  ءنقطة يستطيع أف يممحيا كيكظفيا لغايتو، فجا

 كاحد بالنص . عليهن السالم(نصيرت في ثناياه الحدكد كالمقادير فيـ )ا

  (ٕ)يضان قكلو:] مف الرجز [أكمنيا 
 كما بالقسطً  و الميزافي كقكلي 
 

 عميٍّ في غدو ميزانيوي  غيري  
                                                            

 . ِْٓ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
  ُٓ( سكرة المائدة: ِ)
 قـ، اليادم، مؤسسة ،ُط ،ِّ/ِ ، تفسير الصافي، الفيض الكاشاني:َِِ/ٔجامع البياف: ينظر: (ّ)

 . ِِْ/ٓ الميزاف في تفسير القرآف : ،ُُْٔ
 . ُٔ( سكرة آؿ عمراف:ْ)
مؤسسة  ،ُط سيد عمي عاشكر، ، تحقيؽ :ِٗٓ مشارؽ أنكار اليقيف، الحافظ رجب البرسي: ينظر: (ٓ)

 . ُٗٗٗ األعممي، بيركت،
 .ٕ( سكرة الرعد:ٔ)
 . ّٕٗ( ديكاف السيد الحميرم:ٕ)
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 زنوكيؿه لمف خٌؼ لديو كى 
 

 كفكزي مف أسعده ريجحانيوي  
الكيؼ كالصدؽ نجد الحميرم قد عكس المستكل في فمع تبديؿ طرفي القضية كبقاء  

فالقضية األكلى كالتي يطمؽ عمييا األصؿ )الميزاف القسط(، كالقضية الثانية كالتي  ، حجتو ىذه
) فتحكيؿ مكضكع  ىما ركيزتا ىذه الحجة، (ليه السالم)ع يطمؽ عمييا عكس المستكم )عميٌّ

كتحكيؿ محمكليا إلى مكضكع  )عليه السالم( القضية األكلى المحككـ بصدقيا إلى محمكؿ لعميٍّ 

)الميزاف ىك عمٌي( كانت النتيجة ليذا التبديؿ مع بقاء الكيؼ كالصدؽ ظيكر المكجبة الكٌمية 
 . (ليه السالم)ع كالتي انعكست إلى مكجبة جزئية متمثمة بشخصية اإلماـ أمير المؤمنيف

مستكل أعمى كتكظيفو جاء لبمكغ غايتو نتقاؿ كالتحكؿ كسيمة لبمكغ ىذا اال فٌ أكيرل الباحث 
سعده أكفكز مف  القصكل في تحديد الميزاف كتبياف كٌفتيو الراجحة كالخفيفة )كيؿ لمف خؼ،

إذ أف الترابط كالمبلزمة بيف القضٌيتيف أصبح مصداقان لممفيـك العاـ كبو تحقؽ  رجحانو(،
: ))ىك )عليه السالم(الصادؽ مطمكب الغرض مف ىذه الحجة تجاكزان كتناصان مع المشيكر قكؿ 

 . (ُ)كاهلل عمي ىك كاهلل عمي الميزاف كالصراط((
  (ِ)قكلو:]مف الطكيؿ [في كنجدىا أيضان 

 األذل أال أييا العاني الذم ليس في
 

 كال المكـ عندم في عميٍّ بميحجـً  
 ستأتيؾ مٌني في عميٍّ مقالةه  

 
 ؾ فاستأخر ليا أك تقٌدـً كؤ تس 
 عمى مف يعيبيوعميّّ لو عندم  

 
 مف الناس نصره باليديف كبالفـً  
 ميعاديو عيبةعندم متى ما يرد  

 
ـً    يجد ناصران مف دكنو غير ميفحى
)عليه فقد بدأ خطابو الحجاجي بتكجيو مخصص لمف كجو لو المـك كاألذل لحبو لعميٍّ  

ستدعاىا الشاعر لتككف اعمى مبلزمات  ان ستخدامو لحجة التجاكز فييا مبنيا، فكاف السالم(

                                                           

ميرزا حسف ككجو باغي،  تصحيح : ، ِّٓ، ٗٗ محمد بف الحسف الصفار:( بصائر الدرجات، ُ)
 . َُْْاألحمدم، طيراف ، 

 . ّّٖ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
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تقٌدـ( ككذلؾ )نصر باليديف كبالفـ(  استأخر، )مقالة، ستيضاح كالتثبيت،ركافده المعطاة في اال
كأيضان )ناصران مف دكنو غير مفحـ(، فمك تأممنا في ىذه المبلزمات لكجدناه قٌدـ األذل فكاف 

ذا ذكر  النصر باليديف كأما المـك المتأخر فنصره بالفـ،  المعادم العيبة كجد الناصر المفحـ،كا 
جعؿ  لعبلقة تكجب استمزاـ أحدىما لآلخر،–الشرطية –فاالتصاؿ الحقيقي بيف طرفي القضية 

 عتبار األحكاؿ كاألزماف،اتجاه متجاكزان الحدكد كالقيـ التي قد تؤخذ بالشاعر ينحى ىذا اال
عمى النحك –المتمقي –الجميكر فاالنفعاليات التي أدرجيا السيد الحميرم كانت مدعاة قبكؿ 

 نيا مف القضايا التي يصدؽ بيا العقؿ لذاتيا، أكلية جمٌية.إبؿ  المتكاطىء،
  (ُ)]مف الكامؿ [ كنجدىا كذلؾ في قكلو:

 ممؾ ابف ىندو كابف أركل قبمو
 

ـي    ميمكان أمٌر بحٌمًو اإلبرا
 كأضاؼ ذاؾ إلى يزيد كممكو 

 
ـي    إثـه عميو في الكرل كعيرا

 أخزل اإللو بني أمٌية إٌنيـ 
 

 ظممكا العباد بما أتكه كخامكا 
 ... 

 
  

 يا رىط أحمد إٌف مف أعطاكـ
 

ـي    ميمؾ الكرل كعطاؤه أقسا
 رٌد الكراثة كالخالفة فيكـ 

 
ـي    كبنك أمٌية صاغركف ريغا

 ... 
 

  
 زلت أعرؼ فضمكـ كييحٌبكـ ما
 

نني لغالـي    قمبي عميو كا 
 كييصيبني أكذل كأيشتـ فيكـ 

 
 مف ذم القرابة جفكةه كمالـي  

 حتى بمغتي مدل المشيب كأصبحت 
 

ـي    مني القركف كأنيفَّ ثغا
قترانيات الحممٌية، استخدميا الشاعر يرل الباحث في مجمكع ىذه األبيات جممة مف اال 
ك)يزيد( نطبلقاتو مف )ابف ىند( افكانت  متجاكزان القيـ المحددة كصكالن إلى غاياتو المطمقة،

ف لنتيجة كمٌية سالبة )أخزل اإللو ...ظممكا العباد(، ثـ انتقؿ بخطابو إلى )رىط أحمد( آؿ يمقدمت

                                                           

العيراـ : الشدة كالقكة كالشراسة أك الجيؿ كاألذل ، خاـ : نكص . ّٖٓ-ّٔٓديكاف السيد الحميرم:  (ُ)
مف الشعر ، الٌثغاـ : نبت جبمي إذا يبس ابيٌض يشبو كجبف ، القركف : جمع قرف كىك الذؤابة أك الخصمة 

 بو الشيب .
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جاعبلن مف  ككيؼ كاف عطاء اهلل سبحانو كتعالى ليـ، )صلى اَّلل عليه وآله(الرسكؿ محمد 

ـ(، )الكراثة نمازكا بو )عمييـ أفضؿ الصبلة كالسبلااليقينيات البدييية األكلية المعيار الذم 
نمكذجان، إنما ىي كمٌيات أي فكانت حجة المجاكزة ىنا في أجبلىا صكرة كأكضحيا  كالخبلفة(
ال يحدىا حٌد كال تكقفيا نقطة ما، فأمرىا البلنيائي متركؾ بيد المطمؽ األزلي فيك مف  مطمقة،

فأجزؿ  (ُ)أعطاىا كىك مف يدرؾ حقيقتيا إذ يقكؿ في القدسي: ))لكالؾ لما خمقتي األفبلؾ((
 كأنعـ بما أعطى كأفيـ.

كبعد ىذه التعاقبية، ينتقؿ إلى لزكمية بينيى عمييا حجاجية )مجاكزة(أخرل، إذ أنو يستعيف 
بالشرطية المكجبة )ما زلت أعرؼ فضمكـ كيحبكـ...( لينتقؿ مف زمانية الغبلـ إلى الكيكلة 

تـ ...جفكة كمبلـ( فأكحى شأكذل ك أثـ أنو ذكر تعاقبيات ىذه المبلزمة كالحب ) كالمشيب،
بكبرياتو الحممٌية نتائج مسٌممة مف بيئةو عيرفت بالبغض كالعداء )مف ذم القرابة(، فما كاف منو 

بؿ نشر فضائميـ مكظفان طاقاتو اإلبداعية  إاٌل الصبر كاإلصرار كالدفاع كاالستقتاؿ عف محبيو،
فقد أكجز في ىذا  –يو بالمعنى األخص كالد–لبياف أحقٌيتيـ محاججان قكيان لذم قرابتو  –الشعر –

 )عليه السالم(عف مطمؽ ما كاف عميو اإلباضية مف العداء ألمير المؤمنيف  التخصيص، تعبيران 

فاألذل كالشتـ انطمؽ مف نقطة معينة  تبعو كسار عمى نيجو،اكلمف  )عليه السالم(كتكفيرىـ لو 

شارة ليذه االستمرارية إمغت مدل المشيب( )الغبلـ( كلـ تحدىا نياية أك قيمة ما فكيكلتو )حتى ب
 كالبلنيائية .

                                                           

(1 )صلى ( كلمحديث بقية: ))كلكال عمي لما خمقتؾ كلكال فاطمة لما خمقتكما(( كفي مضمكف آخر كلكال محمد 
سر اهلل كعيبة عممو، ال تدرؾ كنو  )عليهن السالم(فيـ  )عليه السالم(لما خمقت آدـ  اَّلل عليه وآله(

بي أـ الرتباطيـ بالعرش فػ))ال يعرؼ اهلل إاٌل أنا كأنت كال يعرفؾ إاٌل اهلل كأنا((.ينظر: مناقب آؿ معرفتي
تحقيؽ : طيب المكسكم  ُٕ/ُبراىيـ القمي:إتفسير القمي، عمي بف ك ، ُٖٔ/ُطالب، ابف شيراشكب:

مط  ،ُٗ /َّتفسير اآللكسي:ك ، ُِٓ/ َُتفسير الميزاف:ك ،  ُّٖٔالجزائرم مط النجؼ ،النجؼ ،
ُّّْيراف ، إ ، ّْٔعمي خاف المدني : رياض السالكيف،ك  المنيرية ، مصر ، د.ت .  
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  (ُ)[ رجزككذلؾ في قكلو:]مف ال
 ىبَّ عميَّ بالمالـ كالعذؿٍ 

 
 كقاؿ كـ تذكر بالشعر األيكؿٍ  

 كيؼَّ عف الشٌر فقمتي ال تقؿٍ  
 

 كال تخٍؿ أكيؼُّ عف خير العمؿٍ  
 إني أحبُّ حيدران مناصحان  

 
 لمف قفا مكاثبان لمف نكؿٍ  

 أحبُّ مف آمف باهلل كلـ 
 

 رفة عيفو في األزؿٍ يشرؾ بو طى  
 كمف غدا نفس الرسكؿ المصطفى 

 
 صٌمى عميو اهلل عند المبتيؿٍ  

فالشاعر ىنا قد عرض مسألتو الحجاجية بأسمكب التجاكز، فذكر جممة مف النقاط  
األزؿ(  خير العمؿ، الشٌر، البلمحدكدة، كالتي قد تسرح بالذىف إلى البلنيائي فيك يذكر )األكؿ،

 –الضركرم –مجبكلة التصديؽ، جعؿ مف اإلدراؾ البدييي  ككميا نقاط مفتكحة التصكر،
فمـ يحصؿ لو المبلـ كالعذؿ  تفاقيان،االمجاؿ الذم ينحت بو ذىف المتمقي لمتسميـ بما أراده قبكالن 

. فصٌرح  (ِ)زمتو خير العمؿإاٌل لذكره شعران )األكؿ(، كلـ يتكجو لو خطاب )كؼ الشر( إاٌل لمبل
في الثالث بالبلمتناىي )أحب حيدران( بعد التييئة كاالستدراج، فما كاف لو إاٌل الرجكع لممجاكزة 
مٌرة أخرل ليصؿ إلى التعريؼ البلمحدكد، فيك )آمف باهلل كلـ يشرؾ بو طرفة عيف في األزؿ( 

لقرآنية مع اآلية افنا بالتناص كىك )نفس الرسكؿ(التي جعؿ منيا محط رحمو العممي ككما أسم
  (ّ)ي {أَََُْضَنَا ًَأَََُْضَكُىْ}ًَ

  (ْ)كقكلو أيضان:]مف السريع [
 كفي الذم قاؿ بيافه لمف

 
 كاف لو أيذفه بيا يسمعي  
 ثـ أتتو بعد ذا عزمة 

 
 مف رٌبو ليس ليا مدفعي  
اٌل لـ تكٍف ميبمغان    أبمغ كا 

 
 كاهلل منيـ عاصـه يمنعي  
 

                                                           

 . ّّٓ-ّّْ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 ُُْْ قـ، ، مط بيمف،ُط غبلـ رضا البركجردم، ، تحقيؽ:ُِْ/ِ ( حمية األبرار، سيد ىاشـ البحراني:ِ)

. 
 .ُٔ( سكرة آؿ عمراف: ّ)
 . ِّٔرم :( ديكاف السيد الحميْ)
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 النبيُّ الذمفعندىا قاـ 
 

 كاف بما يأمريهي يصدعي  
 يخطب مأمكران كفي كفّْو 

 
 كؼُّ عميٍّ نكرىا يممعي  
 كرـٍ بكؼّْ الذمأرافعييا  

 
 يرفع كالكؼّْ التي ترفعي  
 يقكؿ كاألمالؾي مف حكلو 

 
 كاهلل فييـ شاىده يسمعي  
 مف كنت مكاله فيذا لو 

 
 مكلىن فمـ يرضكا كلـ يقنعكا 
فالسيد الحميرم في ىذه األبيات قد عمد إلى حجة التجاكز في إيراداتو اإلقناعية فذكر  

منيـ عاصـ(، استدراجات غير محددة كصؿ بيا إلى األبعد  ذف، عزمة مف ربو،أ)لمف كاف لو 
ا }َّبما يأمره يصدع( فأنو قد جعؿ مف اآلية القرآنية الشريفة  ، بمغأ) تجاه الذم يركمو،في اال

اصْذَعْ تًَِا ذُؤْيَشُ ًَأَػْشِضْ ػٍَِ }فَككذلؾ قكلو:  (ُ){أَُّّيَا انشَّصٌُلُ تَهِّغْ يَا أَُْزِلَ إِنَْْكَ يٍِْ سَتِّكَ ًَإٌِْ نَىْ ذََْؼَمْ فًََا تَهَّغْدَ سِصَانَرَوُ 

المطمؽ سنده في الخطاب الحجاجي المكجو لكؿ سامع كبيمةو كعزيمة مف القكم  (ِ) {انًُْشْشَِِنيَ
 .كبإصرار العصمة مف الناس عند التبميغ كبعدىا 

قد حصؿ لو التسميـ  ننا نجد المخاطىب بعد كؿ ىذه المكجيات باليقينيات كالمشيكرات،إإذ 
لـ يكف إاٌل بأمر اهلل كدعكتو  )صلى اَّلل عليه وآله(فقياـ الرسكؿ  بصدؽ الدعكل التي أراد إثباتيا،

ىي إاٌل تحديد لمصير الرسالة، ثـ إننا نمحظ مجاكزة أخرل بقكلو:)مف كنت  خـ ما في غدير
( تناصان مع الحديث المشيكر عف نبي الرحمة  فيك لـ  ،)صلى اَّلل عليه وآله(مكاله فيذا لو مكلىن

 .-الكالية –لى البلمحدكد إيحد خطابو بفئة معينة مف بني البشر، كاف بالبلمحدكد كصبلن 
ؿ إٌف عمؿ السيد الحميرم بحجة التجاكز،لـ يكف أمران سيبلن،بؿ إنو كأخيران يمكف القك 
اطب، األمر الذم ييحتـ عميو إجراء ايتطمب ميارة ثقافية  دراكان لمستكل عقمية المخى جتماعية كا 

القكؿ بالتجاكز كحجة إقناعية كدليبلن ثبكتيان، مقتضيان لمسرعة البدييية، جاعبلن مف المشيكرات 
 ع.نى كأقٍ  ـى يى ف يممؾ أدنى بصيرة فأفٍ سبلحو النافذ لم

  
                                                           

 .ٕٔ( سكرة المائدة: ُ)
 .ْٗ( سكرة الحجر:ِ)
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ح:7
ّ
 /احلعط انرعاٌشٍ

ذكر بيرلماف في معرض حديثو عف ىذه الحجج بأنيا: ))تجمع عبلقات التعايش بيف 
ىما بكصفيا تعبيران أك تجمٌيان لؤلخرل . كالنمكذج احدإكاقعتيف متفاكتتي المستكل حيث تيطرح 

يف الشخص كتجمٌياتو، أم ما يصدر عنو مف أعماؿ األصمي ليذه العبلقة ىك الصمة المكجكدة ب
ىا كيعتبر  (ِ)، كىي حقائؽ تنتمي لمستكيات غير متساكية(ُ)أك أحكاـ أك ما يخٌمفو مف آثار((

مستثمرة ما  . (ّ)طة الييبة اتأثير الشخص في طريقة تمقي اآلخريف ألفعالو بكس بيرلماف
كمف ىنا  لمشخص أك لمجمكع األشخاص مف الييبة التي تدفع المخاطىب إلى تبني دعكاه ،

عايشٌية التي أشار إلييا بيرلماف تيمكف أف نعٌد حجة السمطة كحجة الركابط الرمزية أىـ الحجج ال
 دعكة ما كىي كما سنعرضيا في اآلتي:لتبني كالدفع الاىا مثمرة في معتبران إيٌ 

تستمد ىذه الحجة قكتيا اإلقناعية مما يمتمكو مصدرىا مف النفكذ.  :عح انسهطح/ؼأ
طركحة ما .كيمثؿ ىذه أشخاص معٌينيف أك أحكاميـ قد تككف حجة دافعة عمى صحة أفأعماؿ 

كقد تككف سمطة ( ْ)السمطة األنبياء أك الفبلسفة أك األدباء أك اإلجماع أك الرأم العاـ أك العقيدة
  (ٓ)كالفيزياء أك الكتب المنٌزلة.غير شخصٌية 

كتذكر الدريدم في حديثيا عف ىذه الحجة قكليا: ))كالكاقع أف حجة السمطة ىذه كثيرة 
نيا تعتبرىا حجة أقؿ رتبة مف الحجج المنطقٌية فدكرىا  (ٔ)الشيكع ثابتة الطاقة الحجاجية(( كا 

ألحياف لتكمؿ حجاجان ثريان معزز كمكمؿ لمحجج األخرل فتقكؿ: ))تأتي حجة السمطة في أغمب ا
فنستنتج عندىا أف سمطة ما قد ترفع أك تحٌط بحسب  .عكض أف تككف الحجة الكحيدة فيو

                                                           

 . ٕٔ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ُ)
 . ْٖ( ينظر: تاريخ نظريات الحجاج، بركتكف، جكتيو: ِ)
 . ٕٗ( ينظر : نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف:ّ)
( ينظر: منطؽ الكبلـ مف المنطؽ الجدلي الفمسفي إلى المنطؽ الحجاجي األصكلي، د.حمك النقارم: ْ)

 .ََِٓ، مط دار االماف ، المغرب ،  ُ، طْْٖ
 . ٕٗ( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ٓ)
 . ِّٓ( الحجاج في الشعر العربي: ٔ)
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ستجابة لو، كتتمثؿ فيي حجة قائمة عمى فكرة األمر كاال (ُ)ختبلفيا مع رأم المتكمـ((ا كتفاقيا أا
تفقت أغمبية ا، ))فقد (ِ)عتمادان عمى قيمة صاحبيااحتجاج لفكرة ما أك مكقؼ معٌيف في اال

المدارس الببلغية عمى أف النسبة الكبرل مف قيمة القكؿ إٌنما يكتسبيا مف سمطة قائمو كمكانتو 
 . (ّ)كقيمتو((

  (ْ)قكلو:] مف الكامؿ [في كعند المتابعة كاالستقراء نجد كركد ىذه الحجة في شعر السيد 
 رجؿه حكل إرث النبٌي محمد

 
 األقساـً ًقسمان لو مف منزؿ  
 بكصٌيةو قيضيت لو مخصكصةو  

 
 دكف األقارب مف ذكم األرحاـً  
 كلقد دعا العٌباس عند كفاتو 

 
 بقبكليا فأضٌج باإلعداـً  
 فحبا الكصيَّ بيا فقاـ بحقّْيا 

 
 لما حباه بيا عمى األعماـً  
، قد السالم()عليه إنما يثبت في مجمكع أبياتو أعبله سمطة دينية لممدكحو اإلماـ عمي  

، (ٓ)فيك كارث النبي ككصيو كما جاء في الخبر –حديث نبكم –حصؿ عمييا مف نص مقدس 
لـ يكف ألحدو غيره، كمف ىنا كانت  )صلى اَّلل عليه وآله(رث الرسكؿ ا  ختصاص بالكصٌية ك فاال

دعامة الحجة التي ساقيا الحميرم بشكؿو أثرت عقؿ المتمقي كدفعت بو لمقبكؿ كالتصديؽ بالفكرة 
ستجابة لنتائجيا التي ترؾ التصريح بيا، فمف كاف بيذه المنزلة كالخصكصية حرمٌّ بذكم كاال

 عتماد عميو قكالن كفعبلن .ٌتباعو كاالاالعقكؿ 
  (ٔ)ياؽ نجد حجة السمطة الدينية في قكؿ آخر لمحميرم:] مف البسيط [كفي الس

َـّ بو  كصاحبي الحكًض يسقي مف أل
 

 مف الخالئؽ ال أحبى كال رتقا 
ـي نارو بو ترضى يقكؿي ليا   قسي

 
 ذا لي كذا لًؾ قسـه لـ يكف عمقا 
                                                            

 .ِّٔالحجاج في الشعر العربي:  (ُ)
 .ِِّسو: ( المصدر نفِ)
 . ُُّ( الحجاج في الببلغة المعاصرة: ّ)
 . ّٕٓ-ّْٕ( ديكاف السيد الحميرم :ْ)
 . ّٓ/ِ( ينظر : مناقب آؿ أبي طالب :ٓ)
 ،أحبى : أخطأ ، رتؽ : سٌد كأغمؽ ، العمؽ : الخصكمة . ِّٗ( ديكاف السيد الحميرم :ٔ)
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كتفى بيا، إذ إننا اكسمطتو، حجتو التي أبمغيا ك  –الحديث النبكم –فقد جعؿ مف النص 
بحؽِّ عمي بف  )صلى اَّلل عليه وآله(نجده ككالسابقة، يعتمد عمى أقكاؿ صدرت مف الرسكؿ محمد 

تؤكد في مجمكعيا المنيجية التي ينبغي العمؿ بيا فيك قسيـ الجنة  (ليه السالم)عأبي طالب 

فحصكؿ المطمكب قبؿ مزاكلة تطبيؽ  (ُ)كالنار، كىك صاحب حكض الككثر كما جاء في األثر.
قتراني الكبرل عمى الصغرل، أصبح مف الضركريات بالنتيجة التي أخفى تراتبٌياتيا بالقياس اال

 كحكـ بتسميـ عقمي بما أراد.
  (ِ)مف الكافر [ كفي مكضع آخر نجده يقكؿ: ]

 كأكؿ مؤمفو صمِّى كزٌكى
 

 بخاتمًو عمى رغـ الكيفكرً  
 لو عميناكقد كجبى الكالءي  

 
 بذلؾ في الجياًر كفي الٌضمير 
 كأخبرنا اإللوي بما كقاىـ 

 
 كلٌقاىـ ىناؾ مف السُّركرً  
 كأكرميـ لما صبركا جميعان  

 
 بجٌناتو كألكاًف الحريرً  
 فال شمسان يركف كال حميمان  

 
 كال غٌساؽى بيف الزميريرً  
فإننا نرل أنو قد عمؿ باليقيف بالمعنى األعـ، جزمان لمطابقتو الكاقع، فأشار في بدايتيا إلى  

المشيكرات الصرفة الميعتبر مطابقتيا لتكافؽ اآلراء عمييا فأصبحت مف كاجبات القبكؿ، ؼ)أكؿ 
كال مف صٌمى كزٌكى بخاتمو، كبما كقاىـ كلقاىـ، كأكرميـ لما صبركا جميعان، فبل شمسان يركف 

،ككما ىك معركؼ لدينا إف ))كؿ السيمطات (ّ)لييةقرآنية إحميمان( كميا تناصات مع نصكص 

                                                           

 سبلمية، مؤسسة البعثة، قـ،الدراسات اإلقسـ  ، تحقيؽ:ُط ،ّٖ ( ينظر: األمالي، الشيخ الصدكؽ:ُ)
، ُْٓ بإمرة المؤمنيف ، عمي بف طاككس : ) عليه السالم (ككذلؾ: اليقيف باختصاص مكالنا عمي  ُُْٕ

 . ُُّْ، مط نمكنو ، قـ ، ُط تحقيؽ : األنصارم ،
 . َِْ( ديكاف السيد الحميرم :ِ)
، سكرة  ّٓفصمت :، سكرة ُُكرة المؤمنكف :، س ُُ، سكرة اإلنساف : ٓٓ( ينظر : سكرة المائدة :ّ)

 . ِٓ، سكرة النبأ : ُّاإلنساف :
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 )عليه السالم(، كمع مطابقتيا كتكافقيا لكاقعية اإلماـ (ُ)يية((لقابمة لمنقاش ما عدا السمطة اإل

أجرت الجـز القاطع عمى العقكؿ فكانت حجة سمطكية  )صلى اَّلل عليه وآله(مف الرسكؿ  وكقرب

 مشفكعة بكترٌيات مخصكصة فيو. )عليه السالم(دينية، حممت في طٌياتيا فضائمو 

  (ِ)كفي قكلو أيضان:]مف السريع [
 ال فرض إاٌل فرض عقد الكال

 
 في أٌكؿ الدىر كفي اآلخرهٍ  
 ألىؿ بيت المصطفى إنيـ 

 
 المغفرهٍ ذم  صفكةي حزب اهللً  
ـي الفضؿ عمى غيرىـ   أعطاىي

 
 كالمقدرهٍ  ًد البرىافً دى ؤٍ بسي  
 فيـ كالة ي األمًر في خمقو 

 
 رهٍ حٌكامو الماضكف في أدىي  
ستخدـ السمطة السياسية حجة اإلقناع في غضكف حقكؿ الصراع السياسي إذ االشاعر قد ف 

إف ))الخطاب السياسي متكالية مف الجمؿ كاألقكاؿ المترابطة عبر عبلقات حجاجية 
عتماده عمى تحصيؿ الحاصؿ في األكؿ، كالسببية في الثاني كالنفعية في ا، فكاف (ّ)مختمفة((

نما أجرل خطابو بيذه الكيفية حتى يسٌد اال الثالث، ثـ النتيجة التي بناىا عمى ستمزاـ المطمؽ، كا 
ستضعاؼ الحجة كالخركج عف دائرة فعميا االمتكمـ ))السبيؿ عمى السامع فبل يجد منفذان إلى 

فجعؿ جٌؿ اىتمامو في إبطاؿ فكرة كالة األمر مف  ،(ْ)ك يباينيا((أكربما نقضيا بما يخالفيا 
ثباتي ليهن السالم()عغيرىـ   ا فييـ .كا 

  (ٓ)كمثمو أيضان قكلو: ] مف البسيط [

                                                           

 . ٕٗ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف:ُ)
 . ِٕٓ-ِٓٓ( ديكاف السيد الحميرم :ِ)
ردف ، ، عالـ الكتاب الحديث ، األ ُ، ط ُِٓ( الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر، زكريا السرتي: ّ)

َُِْ. 
، ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد ُِ( مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح، حمادم صمكد: ْ)

 تكنس ، د.ت.الغربية مف أرسطك إلى اليـك ، 
 . ْٗٓ( ديكاف السيد الحميرم :ٓ)
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 قكـ نباليـي ليسٍت بطائشة
 

 كفييـي لفساد الديف إصالحي  
 كيفصحكف عف المعنى بألسنةو  

 
 كأٌنما ىي أسياؼه كأرماحي  
فيك ىنا كالسابقة في جعؿ السمطة السياسية حجتو اإلقناعية ليبٌيف الكاقع المثالي  

ستحضار جممة مف المعطيات العممية، اإذ ))تتأسس الحجة الكاقعية عمى  فتراضي لممدكحواال
كيستند إلييا المحاجج ليبرىف عمى  عتراؼ أغمب الناس،اكالمعمكمات المكثكقة التي تككف محؿ 

 . (ُ)صحة رأيو مف ناحية، كليحقؽ مطمب إيقاع التصديؽ في ذىف المتقبؿ مف ناحية أخرل((
عممية شجاعتيـ مستحضران )النباؿ(، كمف المعمكمات فيذكر مف جممة المعطيات ال

 إلىستند الشاعر االمكثكقة كصفيـ بإصبلح فساد الديف، كفصاحة المساف، كمف بيف ىذم كتمؾ 
التسميـ بعتراض بؿ اعتراؼ كتصديؽ لدل المتمقي، فبرىف كأثبت دكنما طعف أك اما ىك محؿ 

 المطمؽ الجاـز .
 / ؼعح انرٔاتط انريسٌح:ب

فحجة الرمز ))تجمع ما بيف  ، جتماعية كالبيئات الثقافيةالرمكز بتغير األكساط اال تتغير
سطكرم أك نظرم أالرمز كما يكحي بو في إطار عبلقة ))مشاركة(( مطركحة ضمف منظكر 

. فتبدك الرمكز عديدة كمتنكعة فيي قد  (ِ)لمجمكعو ينتمي إليو كؿ مف الرمز كالمرمكز إليو((
نتماء الفرد اعتقد أك عظماء التاريخ كأساطير التاريخ فتعٌبر ىذه الرمكز عف تككف المغة أك الم

ك ))بسبب عبلقة المشاركة ىاتو يصبح أم  (ّ)نتماءن مقدسان في أغمب األحياف .اإلى المجمكعة 
عتباطية، فبل اكليست ىذه العبلقة  (ْ)سمكؾ تجاه الرمز يمس  بشكؿ مباشر بالمرمكز إليو((

راد المجتمع الذم صاغ ذلؾ الرمز، كعميو كانت لمرمكز خصائصيا الثقافٌية يعرفيا إاٌل أف

                                                           

 ، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة ُٔ( استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية، أنكر الجمعاكم: ُ)
 . َُِّالسياسات ، قطر ،

 . ُٖ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ِ)
 . ِّٕ-ِّٔ( ينظر: الحجاج في الشعر العربي: ّ)
 . ُٖ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ْ)
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فإدراؾ ىذه العبلقة بيف أطراؼ الرمز كالمرمكز إليو يمثؿ لٌب  (ُ)كالحضارٌية كليا بعد جكىرم
الفكرة الحجاجية كتؤثر قكة الرمز في ))الذيف يقركف بكجكد عبلقة بيف الرامز كالمرمكز إليو 

 . (ِ)نسبتو إلى كطف معٌيف(( كداللة العمـ في
  (ّ)كخير ما نستشيد بو عمى ىذه الحجة قكؿ الحميرم:]مف الكامؿ [

ذا الرجاؿ تكٌسمكا بكسيمةو   كا 
 

ٌبي آلًؿ محمدً    فكسيمتي حي
 
 

فإننا نمحظ بركز الرمز العقائدم في قكلو أعبله، جعؿ منو حجتو الخطابية، التي ال يعمك 
عمييا شيء، فقد ذكر تكسؿ الرجاؿ الذم جاء عمى نسبة العمكـ كالخصكص المطمؽ بيف 

كينطبؽ اآلخر عمى بعض  الكمييف المذيف ينطبؽ أحدىما عمى جميع مصاديؽ اآلخر،
طبلؽ، ثـ أف رمزية الكسيمة التي جعؿ لرجاؿ شمؿ النكعيف باإلسـ الجنس مف اا، ف(ْ)مصاديقو

طبلؽ العاـ ذات الشأنية التعظيمية لدل المتكسميف، ىي مكضع الحجة كمدل منيا كبحسب اإل
 .فتراضان امقبكليتيا عند األفراد لزكمان ك 

كالتي ناغمت عقمية  صلى اَّلل عليه وعلى آله فنراه قد جعؿ كسيمتو ذلؾ الحب )آلؿ محمد(

 )صلى اَّلل عليه وآله(المتمقي بشمكليتيا الرمزية لما يحممو ىذا الرمز مف المقبكليات الممكنة فيك 

 .(ٔ)ك ))إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ(( (ٓ) {ؼَهَ خُهُقٍ ػَظِْىٍ}نَ

                                                           

 . ُُّ( ينظر: الحجاج في الببلغة المعاصرة: ُ)
 . ْٖ( التداكلية كالحجاج، صابر الحباشو: ِ)
 . ُِٗيرم :( ديكاف السيد الحمّ)
 . ِّ( ينظر: خبلصة المنطؽ: ْ)
 . ْ( سكرة القمـ :ٓ)
، ضبط :بكرم حياني ، تصحيح :  ُٔ/ّ( كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،عمي المتقي اليندم :ٔ)

 . ُٖٗٗصفكة السقا ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، 
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كبر مما قتنع، فبل كسيمة أعمى مما ذكر، كال قدسٌية لرمز أكثر أك أافبو كاف قد أقنع بما 
لتقاء في االقيمة مرمكزه قد جاءت بمكاطف  فٌ إقٌدس كأشار . كنستطيع القكؿ عمى ضكء فيمنا 

 ختبلؼ كال فراؽ فيما ذكر .اذىف المتمقي فبل 
  (ُ)كفي مكضع آخر يقكؿ:] مف الخفيؼ [
 ككفاه بأٌف طكبى لو في

 
 داره أصميا بدار الخمكدً  
 أيكةه كؿُّ منزؿو لسعيدو  

 
 منيا برغـ الحسكدً فيو غصفه  
 تتدٌلى عميو منيا ثماره  

 
 نضيدً  مف جنى لينة كطمحو  
أيضان رمز عقائدم أشار إليو الحميرم في مطمع أبياتو، )طكبى( تمؾ الشجرة التي  فييا 

)صلى اَّلل عليه مة اإلسبلمية، ينقؿ الصدكؽ في عيكنو كبخبرو طكيؿ قكلو تيعٌد مف مشيكرات األ
))..... كأنت صاحب شجرة طكبى في الجنة أصميا في دارؾ  :(السالمليه )علعمي  وآله(

، فكٌظؼ الحميرم ذلؾ الرمز ليعتمي بو صيكة حجتو اإلقناعية، مدركان بما ال يقبؿ الشؾ (ِ)...((
عتمد عميو في صياغتو، فمف كاف مادة قضيتو ال تخمك في اعتراض، مقبكلية المكجو الذم كاال

مقٌيات جكب كبالمزك ك الكاقع مف ال التي تجٌمت فيو أدرؾ غايتو  (ّ)ـ الذم يمتنع سمبو عنو، كبالخي
في اإلقناع رمزان كمرمكزان إليو، فقاؿ: )ككفاه بأف طكبى لو في داره(، كفاه مف الفضؿ كالتفضيؿ 

ككذلؾ كانت  )صلى اَّلل عليه وآله(أف كانت )طكبى( لو كىك صاحبيا بشيادة الصادؽ األميف 

تضح المقصكد امف النتائج، ذاتٌيةن لممكضكع كمٌية فيو ف –ممتمقيف ل –عقكؿ مقدمتو أعرؼ عند ال
 .(كفىػ )ب

                                                           

كتمرىا مف أجكد التمكر يسمى العجكة ، ، لينة : نخمة بالمدينة  ُٕٔ-ُٕٓ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 الطمح: الطمع كالمكز .

، تحقيؽ : ميدم الحسيني ، دار العمـ ، قـ ،  ِِٕ/ِ( عيكف أخبار الرضا )عميو السبلـ(، الصدكؽ:ِ)
ُّٕٕ. 

 . ْٕٗ/ّ( ينظر: المنطؽ:ّ)



114 
 

  (ُ)كفي رابطة رمزية أخرل يقكؿ الحميرم:] مف المتقارب [
 أحبُّؾ يا ثاني المصطفى

 
 كمف أشيد الناس فيو الغديرا 
 كأشيدي أف النبٌي األميف 

 
 بٌمغ فيؾ نداءن جييرا 
 عميؾكأٌف الذيف تعادكا  

 
 سيصمكف ناران كساءت مصيرا 
فمـ يتعٌد في ىذه األبيات حجة الرمز بركابطيا اليقينٌية، مستخدمان رمزيف عرفيما تاريخ  

بتنى عميو اىما ما  –غدير خـ  –كالغدير  )صلى اَّلل عليه وآله(اإلسبلـ، فرمزية المصطفى 

قناعاتو الحجاجية، فمىف ًمف ا عف الفيـ كاإلدراؾ  خطابو ىذا قد عجزلمتمقيف القتناعاتو العقدية كا 
أك كاقعة الغدير كما حصؿ فييا، فكانت داللة رمزيًو  )صلى اَّلل عليه وآله(لشخصٌية الرسكؿ 

ختصاص اكما بٌمغ بو في الغدير  بالمختص الذم ليس لو إاٌل معنىن كاحد، فثاني المصطفى رتبةه 
داللة المفظ، كمف ىنا حصؿ اإلفراغ ال يقبؿ المشترؾ أك المنقكؿ أك المرتجؿ في تقسيمات 

ال مفٌر منو، فالنبي   ران لذىف المتمقي عف الغير كمف ثـ جعؿ مسألة التسميـ بصحة الحجة أم
أشيد الناس كبٌمغ بنداء جيير كحصؿ اإلجماع باألمر اإلليي، فمف رغب  )صلى اَّلل عليه وآله(

 . (ِ)عف ىذا )سيصمكف نارا كساءت مصيرا( 
  (ّ)قكلو: ]مف مخمع البسيط [كمنيا أيضان 

 يا آؿ ياسيفى يا ثقاتي
 

 أنتـ مكاليَّ في حياتي 
 كعيٌدتي إذ دنت كفاتي 

 
 بكـ لدل محشرم نجاتي 
 

 

ـي القضاء  إذ يفصؿ الحاك
ة الرمزية التاريخية، فآؿ ياسيف مجمكعة مف أساطيف حجفالقكؿ الخطابي ىنا جاء بال 
كالصبلح كشيدت ليـ األعادم قبؿ المحبيف بأنيـ خير األمة التاريخ الذيف عرفكا بالخير 

متداد الرسالة اك  )صلى اَّلل عليه وآله(نسؿ محمد المصطفى  كعنكاف اإلنسانية كمثاؿ األخبلؽ،
                                                           

 .ُُِ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 . ُُٓ،  ٕٗمع اآليات القرآنية مف سكرة النساء : ( جاءت بالتناصِ)
 . ِٔ-ُٔ( ديكاف السيد الحميرم :ّ)
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السماكٌية، لجأ الشاعر إلييـ كحجة رمزية لتكثيؽ مقالو بما ىك مفيـك كمعمـك عند العامة 
لتزامية الراسخة في الذىف فيـ ثقاتو بينيـ كبالداللة اال كالخاصة، إذ أنو أجرل نسبة التساكم

، فمف كاف بيذه -الكفاة  –كىـ عيدتو كنجاتو في عالـ اآلخرة  –الحياة  –كمكاليو في عالـ الدنيا 
قترانيات الحممٌية الكمٌية المكجبة أحؽ أف ييتبع كييقتدل بو . إذ إننا نجد في عبارتو المطمقة ىنا اال
بمف ألقى السمع أف  ان ، فكاف حريٌ ليهن السالم()عع المعاني الكمٌية كالجزئٌية فييـ لجمي شتماالن ا

 يخمص بيـ تابعان كمحبان فيي النتيجة التي تركيا السيد لترىسيخيا في العقكؿ .
  (ُ)يضان نجد قكلو:] مف الكامؿ[أكفي الرمزية 

 قد قاؿ أحمدي إٌف شتـ كصٌيو
 

 أك شتمو أبدان ىما سٌيافً  
 ككذاؾ قد شيتـ اإللوي لشتمو 

 
 كالذؿُّ يغشاىـ بكؿّْ مكافً  
فيك ىنا يستخدـ رمكز )اإللو، أحمد، الكصي( ككٌميا ىكيات عرفيا المسمـ في أدنى  

: )صلى اَّلل عليه وآله(تصكر ممكف مستتبعان بالتصديؽ المطمؽ . آخذان مف الحديث النبكم قكلو 

، جاعبلن منو (ِ)قد سب اهلل كمف سٌب اهلل فقد كفر(())مف سٌب عمٌيان فقد سبني، كمف سبني ف
عنكاف التناص الذم يستمزمو، فجاءت رمزيتو عقائدية تاريخية أذعنت النفكس تىقبيبلن ليا 
كمطابقتيا لمكاقع الذم أشار إليو الحديث النبكم فتعٌقمنا المفيكـ كأدركنا الغاية كعرفنا حيثٌيات 

 المبلزمة .
خبلصة ما جاء في عبلقة التعايش بحجتييا السمطكية كالرمزية،  كمف ىنا يجد الباحث أف

قناعي، كانتا خير كسيمة كصؿ بيما الشاعر لتكثيؽ ما كما بيف ىذه كتمؾ مف الشأف التأثرم كاال
يريده بجكدة األداء كسبلسة التسمسؿ الخطابي، مراعيان ذىنية المتمقي كما فييا مف المسٌممات 

المطابقة لمكاقع، فمـ تكف تصكرات محضة ساذجة بؿ إنيا قٌيدت العقؿ التجريدية كالنسبٌية في 
 عتراض .كلـ تترؾ لو زماـ المبادرة كاال
  

                                                           

 . ُّْ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
(2 . َُْٖ، مط امير ، قـ ،  ُ، ط ٕٗاألربعكف حديثان ، منتجب الديف بف بابكيو الرازم :(   
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 شاًٍَا:احلعط ادلؤسسح نثٍُح انٕاقع:
نما تعكد إلى الخطيب  مجازفة تأسيسيا،  -الشاعر–ىي حجج ليس ليا ميعطى مسبؽ، كا 

فبل تبتنى عمى الكاقع كال تؤسس عميو، لكنيا تقدـ رابطان غير مباشر بيف عناصره، كال يككف ىذا 
الرابط إاٌل جسران بيف العناصر التي يقبميا المتمقي كالرأم المقترح المحاجج فيو، فيك يعيد بناء 

فيي حجج ))تؤسس ىذا  (ُ)ا مف قبؿاألساسات الكاممة لمكاقع بإظياره لعبلقات لـ نكف نراى
الكاقع كتبنيو أك عمى األقؿ تكٌممو كتظير ما خفي مف عبلقات بيف أشيائو أك تجمي مالـ يتكقع 

  (ِ)مف ىذه العبلقات، كمالـ ينتظر مف صبلت بيف عناصره كمككناتو((
 كأبرز ىذه الحجج كما ذكرىا بيرلماف ىي: 

 / ؼعح انشاْد:8
))معناه افتراض كجكد انتظاـو أك اطرادو لما يكفر الشاىد تجسيدان  الحجاج بكاسطة الشاىد:

يؤتى بيا لتأكيد الفكرة المطركحة أك لحٌض خبلؼ بارز أك  (ّ)لو، فيك يسعى إلى إثبات قاعدة((
قد يتكقع بركزه في إحدل الفرضيات الحجاجية كيككف ))االستشياد بالنصكص ذات القيمة 

ت الدينية أك كممات القٌكاد الخالديف في نظر الجماعة السمطكية عمى المخاطب كالمقكال
المقصكدة، ألف قيمة الشخص المعترؼ بيا سمفان مف قبؿ السامعيف يمكف اعتبارىا مقدمة 

كميمة ىذه الحجة تكضيحٌية، كألف  (ْ)حجاجية ميمة تكظؼ في تحقيؽ العديد مف النتائج((
حداث فكاف ل ،(ٓ)مدار العمـ قائـ عمى الشاىد كالمثؿ، يذه الحجة دكر فاعؿ في جمب اإلقناع كا 

التأثير. فخضع تكظيؼ الشاىد لمعايير تحتميا الشرائط المقامية كالسياقية ذات األصداء 
  (ٔ)الشعكرية كالكجدانية لدل المتمقي فيي تقـك بدكر المحرؾ لخيالو كتحتـ عميو اإلنتباه كالفيـ.

                                                           

 . ِٓ( ينظر: تاريخ نظريات الحجاج: ُ)
 . ِِْي: ( الحجاج في الشعر العربِ)
 . ّٖ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ّ)
 . ُِّ-ُُّ( الحجاج في الببلغة المعاصرة: ْ)
 . ُِٕ/ُ( ينظر: البياف كالتبييف: ٓ)
 .َُٕ( ينظر: في اصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ: ٔ)
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إاٌل  (ُ)ال دخؿ لمخطيب في تككينيا . كقد عٌدىا أرسطك مف الحجج غير الصناعية التي
 أنيا تساىـ في رفع ذات المتكمـ كتمنحو القكة السمطكية المتأتية مف أصؿ سمطة الشاىد.

كيرل الباحث كثرة استعماؿ ىذه الحجة في شعر السيد الحميرم، كأشرنا إلى التناصات 
أف مسار البحث قد دفع بنا  مف القرآف أك الحديث النبكم الشريؼ في سياقات الحجج السابقة إالٌ 

كحجة مؤسسة لبنية الكاقع، غايتيا االستدالؿ عمى  –التناص  –إلى إفراد الحديث عف الشاىد 
صحة الرأم أك لبسط غرضو بالشكؿ الذم ييجسد الفكرة باستحضار صكرة الشاىد الشاخصة 

 لمعياف.
  (ِ)كمما كجدناه في شعر السيد قكلو:] مف البسيط [

 فيما نخبّْرهإنا كجدنا لو 
 

 بعركة العرش مكصكالن بيا سببا 
 حبالن متينان بكٌفيو لو طرؼ 

 
 سدَّ العراجي إليو العقد كالكربا 
 مف يعتصـ بالقيكل مف حبمو فمو 

 
 أف ال يككف غدان في حاؿ مف عطبا 
انهَّوِ جًَِْؼًا ًَنَا اػْرَصًٌُِا تِذَثْمِ }ًَ فإنو قد ضٌمف قكلو أعبله استشيادان بقكلو سبحانو كتعالى: 

 –اإلماـ عمي عميو السبلـ  –مكظفان إٌياه أيما تكظيؼ، فيك الكاجد لممدكحو  ،(ّ)...{ذَََشَّقٌُا
السبب المكصكؿ بعركة العرش كما ىذا السبب إاٌل حبؿ متيف ؼ )مف يعتصـ بالقكل مف حبمو 

 الشرطية )أف ال يككف غدان ..(. ...( كاف التصريح بالنتيجة بعد االقترانية
  (ْ)كمثمو ايضان قكلو: ] مف الطكيؿ [

 إلى أىؿ بيت أذىب الرجس عنيـ
 

فُّكا مف األدناس طيرٌان كطييّْبكا   كصي
 إلى أىؿ بيت ما لمف كاف مؤمنان  

 
 مف الناس عنيـ في الكالية مذىبي  
 

                                                           

 . ِٗ( ينظر: الخطابة : ُ)
 . ُٕ( ديكاف السيد الحميرم :ِ)
  َُّ( سكرة آؿ عمراف: ّ)
 . ٔٔ( ديكاف السيد الحميرم :ْ)
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ًَََّا ُّشِّذُ انهَّوُ }اِ كالمشيكرة قكلو تعالى:فاإلشارة في ىذه األبيات جاءت باليقينية المتكاترة 

فكانت آلية كركد الشاىد في بداية الكبلـ، أقدر  ،(ُ){نُِْزْىِةَ ػَنْكُىُ انشِّجْشَ أَىْمَ انْثَْْدِ ًَُّطَيِّشََُىْ ذَطْيِريًا
كأقكل كحجة مؤسسة لبنية الكاقع في صرفيا لذىف المتمقي عف غيرىـ، كمف ىك دكف منزلتيـ، 

لـ يكف إاٌل لمف )أذىب الرجس عنيـ(. كقد نقمت لنا كتب التفاسير  –المديح  –فخطابو الشعرم 
فما كاف مف الحميرم إاٌل أف يعتمدىا حجة  (ِ))عليهن السالم(إجماعيـ في خصكصيتيا بيـ 

 إقناعية مؤثرة مؤكدة .
  (ّ)كفي قكلو أيضان مخاطبان محمد بف الحنفية : ] مف الكامؿ [

 فمك غاب عٌنا عمر نكحو أليقنت
 

 مٌنا النفكس بأٌنو سيؤكب 
فأكرد  (ْ){فِْيِىْ أَنْفَ صَنَحٍ إِنَّا خًَْضِنيَ ػَايًانَََذْ أَسْصَهْنَا ٌَُدًا إِنََ قٌَْيِوِ فَهَثِثَ }ًَ مستخدمان قكلو تعالى: 

شاىده )عمر نكح( لمداللة عمى طكؿ المٌدة الراسخة في عقكؿ المتمقيف فيك الرقـ األكبر الكاصؿ 
 إلييـ حينيا، جاعبلن منو ربطان مؤسسان لبنية كاقع محسكس كمممكس لدل العامة كالخاصة .

  (ٓ)الكامؿ [ كفي مكضع آخر يقكؿ الحميرم:] مف
 كسرل بمكة حيف بات مبيتو

 
 كمضى بركعة خائؼو مترقبً  
                                                            

 . ّّ( سكرة األحزاب: ُ)
 ،ُط سبلمية،، تحقيؽ: قسـ الدراسات اإلَِٓ/ُ ( ينظر: تفسير العياشي، محمد بف مسعكد العياشي:ِ)

فرات بف ابراىيـ  تفسير فرات الككفي،ك ،  ُٔٓ،ٕٔ/ِ تفسير القمي:ك ، ىػُُِْ طيراف، مؤسسة البعثة،
 .ىػَُُْ، كزارة الثقافة كاالرشاد، طيراف،ُط حقيؽ: محمد الكاظـ،ت ، ّّْ، ُّّ، َُُالككفي:

إٌف ىذا البيت مف مصاديؽ حاجة الديكاف إلى الضبط فالشعر فيو عمى كزنيف . ٗٔ( ديكاف السيد الحميرم :ّ)
) الكامؿ كالطكيؿ ( كلـ يميز المحقؽ بينيما فالشطر األكؿ مف ىذا البيت مف الطكيؿ كالشطر الثاني مف 

 امؿ كقد كرد في بعض المصادر البيت بيذه الصكرة :الك
 ( فمك غاب عٌنا عمر نكح أليقنت        نفكسي البرايا أنو سيؤكبي )         

 فيك بذلؾ مف الطكيؿ كليس مف الكامؿ .    
  ُْ( سكرة العنكبكت: ْ)
 . ْٗ-ّٗ( ديكاف السيد الحميرم :ٓ)
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 خير البرية ىاربان مف شرىا
 

 بالميؿ مكتتمان كلـ يستصحًب  
أَصْثَخَ فِِ انًَْذِّنَحِ }فَفإننا نمحظ في قكلو أعبله كركد شاىد مف القرآف الكريـ، قكلو تعالى:  

، فزاكج بينو كبيف المشيكرة األخرل قكلو -الحممٌية–كٌظفو الشاعر لخدمة قضٌيتو  (ُ){خَائًَِا َّرَشَقَّةُ

إذ أٌف )) سرل بو  (ِ){ثْذَاٌَ انَّزُِ أَصْشٍَ تِؼَثْذِهِ نَْْهًا يٍَِ انًَْضْجِذِ انْذَشَاوِ إِنََ انًَْضْجِذِ انْأَقْصََ }صُتعالى: 
لصكرة التي أرادىا كأدؽ مف ذلؾ ، فالنص فخرجت النتيجة التي يطمبيا با  (ّ)كأسرل بو سكاء ((

القرآني األكؿ يشير بالخكؼ كالترقب عند الصباح كفي النص الثاني كانت مبلزمة الميؿ ىي 
األرسخ كاستخداـ الحميرم ليما بالسياؽ الذم عرفت بو أكالن كبما تداكلو الناس لكثرة احتياجيـ 

رابطان  ،(ْ)عند العرب أف لكؿ لفظ ىكية ككظيفةلو كالتصالو بدالالتيـ الحياتية ثانيان فالمعركؼ 
بينيما بالجعؿ مف قكلو )كسرل بمكة( ككذلؾ )كمضى بركعة خائؼ ...( عنكانيف أك ىكٌيتيف 
لما ىك دارج في أذىانيـ فكظيفة )سرل( ك )مضى( قد تحالفتا عندىـ جمعان مف المأثكر كنقبلن 

ب آثارىا مستشعران تراتبياتيا، فدعمت قكلو عف المشيكر بمؤداىما، فما كاف منو إاٌل أف يستجم
كحجة شاىدية قد أغمقت المسامع عف الدحض، كأجرت بالمسٌمـ نحك القبكؿ بالتيقف المعيكد 

 نتيجة إلزامية إقناعية ، لحالة الخركج كالكيفية التي كاف عمييا ) خير البرية ( .
  (ٓ)كمنيا قكلو:] مف الكامؿ [

 ىبة كما ييب اإللو لعبده
 

 يزدد كميما ال ييب ال يكىًب  
 يمحك كيثبت ما يشاء كعنده  

 
 عمـ الكتاب كعمـ مالـ يكتًب  
 ًْذٌُا }َّإذ أف كركد الشاىد كاستخدامو في كاقع خطابو كاضح بٌيف، قاؿ تعالى في المحكـ: 

  

                                                           

 . ُٖ( سكرة القصص: ُ)
 . ُ( سكرة األسراء: ِ)
 . 7/291كتاب العٌن : ( 3)

 دمشؽ، ، مط رند ،ُط ،ُّ-ُِ ( ينظر: رؤية لسانية في االعجاز القرآني، د.حمزة فاضؿ يكسؼ:ْ)
ََُِ. 

 . ُُْ( ديكاف السيد الحميرم:ٓ)
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مف اليبات ككنيا صادرة عف مف يمحك  فأثبت ما لممدكحو ،(ُ){انهَّوُ يَا َّشَاءُ ًَُّثْثِدُ ًَػِنْذَهُ أُوُّ انْكِرَابِ
كيثبت، كمف عنده عمـ المكتكب كغيره الذم لـ يكتب بعد . فاالقتباس الذم أدرجو الحميرم في 

نما كاف لتأكيد المعنى الذم أتى بو،  ،(ِ)شعره لـ يكف تزيينان لنظامو كتضخيمان لشأنو فقط  كا 
 ما شؾ أك اعتراض أك دحض .كرفع مدل مقبكلية الحجة إلى مصاؼ اإلقناع التاـ دكن

  (ّ)كفي قكلو: ] مف الخفيؼ [
 ىك مكالؾ فاستطار كنادل

  
 رٌبو باستكانةو كانتصاب  
 ربّْ إف كاف ذا ىك الحؽ مف ٍو 

 
 عندؾ تجزم بو عظيـ الثكاًب  
 ربّْ أمطر مف السماء بأحجا 

 
 رو عمينا أك آتنا بعذابً  
ـٌ كٌلى كقاؿ دكنكمكه   ث

 
 إفَّ رٌبي ميصيبوي بشيابً   
استخدـ الحميرم في مجمكع ىذه األبيات مضمكف ما جاء في تفسير اآلية القرآنية الشريفة  

فقد نقؿ الطبرسي في مجمعو بإسناده  ،(ْ){نِهْكَافِشٍَّ نَْْشَ نَوُ دَافِغٌ* أَلَ صَائِمٌ تِؼَزَابٍ ًَاقِغٍ }صَقكلو تعالى:

)عليه عميان  اَّلل )صلى اَّلل عليه وآله(ما نٌصو: )) لٌما نٌصب رسكؿ )عليه السالم( عف الصادؽ 
يـك غدير خـ كقاؿ: )مف كنت مكاله فعمي مكاله( طار ذلؾ في الببلد فقدـ عمى النبي السالم( 

النعماف بف الحرث الفيرم فقاؿ: أمرتنا عف اهلل أف نشيد أف ال إلو إاٌل اهلل،  )صلى اَّلل عليه وآله(

هلل، كأمرتنا بالجياد كالحج كالصـك كالصبلة كالزكاة فقبمناىا، ثـ لـ ترضى حتى كأنؾ رسكؿ ا
نصبت ىذا الغبلـ فقمت: )مف كنت مكاله فعمي مكاله( فيذا شيء منؾ أك أمر مف اهلل ؟ فقاؿ: 
)كاهلل الذم ال إلو إاٌل ىك، إٌف ىذا مف اهلل( فكٌلى النعماف بف الحرث كىك يقكؿ: الميـ إف كاف 

                                                           

 . ّٗ( سكرة الرعد: ُ)
 ، مكتبة لبناف ناشركف ، بيركت ، ِ، ط ُٗٓحمد مطمكب: أ( ينظر: معجـ المصطمحات الببلغية، ِ)

ََِٕ . 
 ، استكاف استكانة : خضع كذٌؿ . َُّ-ُِٗ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
 . ِ-ُ( سكرة المعارج: ْ)
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الحؽ مف عندؾ، فأمطر عمينا حجارة مف السماء، فرماه اهلل بحجر عمى رأسو فقتمو،  ىذا ىك
  (ُ)({أَلَ صَائِمٌ تِؼَزَابٍ ًَاقِغٍ}صَكأنزؿ اهلل تعالى: 

فصاغ الحميرم الكاقعة بمجمميا، كأجاد في نقؿ الصكرة استشيادان بما جاء فييا مف 
في تبياف حقيقتيا فما  )عليه السالم(الحكادث المشيكرة، كفي نقمو عف المتكاترة لئلماـ الصادؽ 

 كاف مف مستمعو إاٌل التسميـ بالقكؿ اقتناعان كرضكخان لمحؽ الذم أباف .
  )عليهن السالم(مف األحاديث النبكية كأقكاؿ المعصكميف كمما استشيد بو الحميرم 

  (ِ)قكلو: ] مف الكامؿ [
 يا رايةن جبريؿ سار أماميا

 
 قدمان كأتبعيا النبيُّ دعاءى  
 اهلل فٌضمو بيا كرسكليو 

 
 كاهلل ظىاىر عنده اآلالءى  
ذعانو كثيرة كمتشعبة، كمما ال ريب فيو أف الحميرم يكاد   إذ إف طرؽ استمالة المتمقي كا 

يككف قد سمكيا بجممتيا كتفصيميا، فنجده ىنا يعتمد حجة الشاىد بما ىك مأثكر عف النبي 
))ما بعثتو في سرٌية أك أبرزتو لمبارز إاٌل  )عليه السالم(:قكلو في عمي  )صلى اَّلل عليه وآله(

جبريؿ عف يمينو كميكائيؿ عف يساره كممؾ المكت أمامو كسحابة تظممو حتى يعطيو اهلل  رأيت
  (ّ)خير النصر كالظفر((.

  (ْ)ككذلؾ قكلو: ] مف الكافر [
 كقد قاؿ النبٌي لكـ كأنتـ

 
 حضكره لممقالًة شاىدكنا 
 عباد اهلل إنا أىؿي بيتو  

 
 برانا اهلل كالن طاىرينا  
                                                            

حياء إ، تحقيؽ : ىاشـ الرسكلي المحبلتي ، دار  ُُٗ/ َُ( مجمع البياف في تفسير القرآف ، الطبرسي: ُ)
 . ُّٕٗالتراث ، لبناف ، 

 . ٕٓ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
(3 ،  ، َّٖ/ِمدينة المعاجز ، ىاشـ البحراني :ك ،  َٓٓاألمالي :كينظر :  ، ُْْ/ِبار :( شرح األخ

.ُُّْ قـ ، مط بيمف ، ، ُعزة اهلل المكالئي اليمداني ، ط تحقيؽ:  
 . ُْٗ( ديكاف السيد الحميرم: ْ)
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 كسالت نفس أحمدى في يديو 
 

 فألزميا المحيَّا كالجبينا  
لٌما حضرتو الكفاة  )صلى اَّلل عليه وآله(فاستشياده ىنا بما ركم عف عائشة ))أف الرسكؿ  

قاؿ: ادعكا لي حبيبي. فدعكا لو أبا بكر، فنظر إليو ثـ كضع رأسو . ثـ قاؿ: ادعكا لي حبيبي . 
فدعكا لو عمر فمٌما نظر إليو كضع رأسو . ثـ قاؿ: ادعكا لي حبيبي . فدعكا لو عمٌيان فمٌما رآه 

 . (ُ)أدخمو معو في الثكب الذم كاف عميو فمـ يزؿ يحتضنو حتى قبض((
فعمؿ بالمتكاترات المشيكرات التي تعد  مف المسٌممات االتفاقية بيف عقمية المتكمـ 

 كالمستمع، فكصؿ إلى مراده .
  (ِ)ككذلؾ في قكلو: ] مف الكامؿ [

 فيقكؿ فيو معمنان خيري الكرل
 

 جيران كما ناجى بو إسرارا 
 ىذا كصيي فيكـ ي كخميفتي 

 
 ال تجيمكه فترجعكا كٌفارا 
 بيكـ الدكح أعظـ خطبةو  كلو 

 
 أدل بيا كحي اإللًو جيارا 
 كلو صراط اهلل دكف عباده 

 
 مف ييده ييرزؽ تقىن ككقارا  
بحؽ  )صلى اَّلل عليه وآله(فقد جمع الحميرم في أبياتو ىذه مف التناصات ألقكاؿ الرسكؿ  

 (ّ)ككصيي ككارثي((ما ال غبار عمى صحتيا كشيرتيا، ))أنت أخي )عليه السالم( اإلماـ عمي 

ثـ العركج بالفكر ليـك الغدير )يـك الدكح( كالتي جاءت بأمر  ،(ْ)ككذلؾ ))خميفتي مف بعدم((
 ،(ٔ): ))مف كنت مكاله فعمي مكاله(()صلى اَّلل عليه وآله(فقاؿ  ،(ٓ){تَهِّغْ يَا أَُْزِلَ إِنَْْكَ يٍِْ سَتِّكَ}إليي 

                                                           

 . َِّ/ُ( مناقب آؿ أبي طالب :ُ)
 . ُِٔ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 . ُّٕ/ُ: ) عليه السالم (( مناقب اإلماـ أمير المؤمنيف ّ)
 . ِٕٔ/ِ( شرح األخبار :ْ)
 . ٕٔ( سكرة المائدة :ٓ)
( حديث الغدير مف األحاديث المشيكرة كقد ذكر في أغمب المصادر اإلسبلمية كبإجماع الطرفيف عمى ٔ)

 د أسيب فيو بحثان كتفصيبلن .صحتو ، ينظر : الغدير في الكتاب كالسنة كاألدب لمعبلمة األميني فق
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رسكؿ اهلل يقكؿ: ال يجكز الصراط إاٌل مف كتب لو كبعدىا ينقؿ ما ركم عف أبي بكر: ))سمعت 
 . (ُ)عمي الجكاز((

فيك بيذا الجمع ما بيف المشيكرات كالمتكاترات، كبيذه الطريقة الكٌمٌية ألـز عقؿ مخاطبو 
بالقبكؿ، إذ أنو لـ يترؾ لو المجاؿ في عممية إعادة الييكمة كالتفكير في شيء آخر غير 

فأجرل الكبلـ بالعادة لغاية  –عليه السالم اإلماـ عمي  –ا مخصكصية الفضؿ لمف ىك أىؿ لي

 مراده .
كينقؿ في األثر أف السيد الحميرم دخؿ إلى مسجد الككفة متحديان لمف كاف فيو بأف يأتكا 

دؿ  ىذا الخبر مع استقراء الباحث  ،(ِ)لـ يقؿ فييا شعران )عليه السالم( بفضيمة لئلماـ عمي 

لديكانو، أنو فعبلن قد جعؿ مف شكاىد القرآف كالحديث النبكم الشريؼ عماده كركيزتو التي لـ يبرح 
أف يفارقيا طرفة عيف أبدان، فميس مف العدؿ أف نحصي ما ذكره كحجة شاىدية، بؿ أف نافمة 

لحميرم فعبلن قد قاؿ شعران في كؿ ما جاء القكؿ ترمي بنا إلى حقيقة كاحدة ثابتة أال كىي أف ا
، فمـ يغادر كبيرة كال )عليه السالم(في عمي  )صلى اَّلل عليه وآله(عف اهلل عٌز كجٌؿ كرسكلو 

 صغيرة إاٌل كقد دٌكنيا كدٌكاىا .
 / ؼعح ادلصم:7

فكاف األلصؽ بجكىر الشعر إذ إنو يعني تشكيؿ بنية كاقعية  ،(ّ)استدالؿ قائـ عمى التخييؿ
 .  (ْ)سمح بإيجاد أك إثبات حقيقة عف طريؽ تشابو في العبلقاتت

                                                           

 . 1356، انتشارات جٌهان ، طهران ،  71ذخائر العقبى ، احمد بن عبد هللا الطبري :( 1)

 ، دار الحديث ، بغداد، ُُْشاعر العقيدة ، محمد تقي الحكيـ :، ككذلؾ :  ِٔٓ/ٕاألغاني :( ينظر : ِ)
ُّٔٗ . 

 . ْٖ( ينظر: نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ّ)
 . ِِٓ( ينظر : الحجاج في الشعر العربي :ْ)
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كتؤكد الدريدم ذلؾ بقكليا: ))فيك احتجاج ألمر معيف عف طريؽ عبلقة الٌشبو التي تربطو 
فالمثاؿ عند بيرلماف ))يستخدـ لتكضيح قاعدة معركفة كمسٌمـ بيا، أم ليعطييا  ،(ُ)بأمر آخر((

  (ِ)((.نكعان مف الحضكر في كعي المستمع
كلو أركاف  ،(ّ)كىي عند المناطقة: ))إثبات حكـ لجزئي لثبكتو في جزئي آخر مشابو لو((.

فيك قياس استداللي استقرائي اتخذ  ،(ْ)عرفكىا في مكاضعيا كاألصؿ كالفرع كالجامع كالحكـ 
طريؽ التشابو في العبلقات كسيمة لتكضيح المسٌمـ كتأكيد حضكره في ذىف المتمقي، فأثبت 

 الحكـ لثبكتو في اآلخر المشابو .
كقد جرت عادة الشعراء ضرب األمثاؿ كتقنٌية حجاجية أسمكبية، لمتكٌصؿ بما فييا مف 

في الكقت نفسو فعؿ التأثير في المتمقي كتسيـ في إقناعو كظيفة إقناعية إفيامية، فيي تمارس 
كىذا ما لجأ إليو السيد الحميرم في شعره، فقكة السمطة ليذه الحجة أجبرت  ،(ٓ)بأطركحة النص

شاعرنا عمى استخداميا كادراجيا ضمف األيديكلكجيات التي يصارع بيا كليا، لما كجده فييا مف 
كاقتناعان، كىذا ىك غاية مطمكبو كالنتيجة التي يسعى إلى تحقيقيا ككامف التسمط كاالنفراد إقناعان 

  (ٔ)بما أتاحت لو طاقاتو الفكرية كالثقافية فنجد ىذه الحجة في قكلو: ] مف المتقارب [
 

 شيدت بذلؾ صدقان كما
 

 شيدتي بتصديؽ آم القيرافً  
 عميّّ إمامي ال أمترم  

 
 كخميت قكلي بكاف ككاف  
فإنو قد استعاف بالمشيكر عند العرب )كاف ككاف( في إثبات مقدمتو الكبرل )عمي إمامي(  

نجدىا قد استخدمت عندىـ فيمف قاؿ  –كاف ككاف  -كبالرجكع إلى أصؿ استخداـ ىذه العبارة

                                                           

 . ِِٓالحجاج في الشعر العربي:  (ُ)
 . ْٖ( نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف: ِ)
 . ُّّ( خبلصة المنطؽ: ّ)
 . ُّْ-ُّّ( ينظر: المصدر نفسو: ْ)
 . ِٕ( ينظر: الحجاج في الفمسفة كفي تدريسيا : ٓ)
 . ِْٔ( ديكاف السيد الحميرم: ٔ)
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كمف ىذا المنطمؽ ساؽ الحميرم شاىدان بتصديؽ آم الذكر الحكيـ  ،(ُ)كبلمان باطبلن يتعمؿ فيو .
عاطفان عمى تممؾ الشيادة كالتصديؽ القكؿ الكاضح الجمٌي )عمي إمامي ال أمترم(،  –ف القرآ –

مبرىنان أنو بعد ىاتيف المقدمتيف قد تخٌمى عف القكؿ الباطؿ المخالؼ لمحقيقة المتكاترة ))إني 
 (ِ)تارؾ فيكـ الثقميف، كتاب اهلل كعترتي أىؿ بيتي ما إف تمسكتـ بيما لف تضمكا بعدم((

بؿ ىك نفسو، فما كاف مف المتمقي إاٌل  )صلى اَّلل عليه وآله(رأس عترتو  ليه السالم()عكعمي

ثىًمًو كاإلفادة .  القبكؿ كالزيادة بعد إدراج مى
  (ّ)كمنيا أيضان قكلو: ] مف المتقارب [
 أتتنا تيزؼُّ عمى بغمة

 
 كفكؽ رحالتيا قيٌبٍة  
 زبيرٌيةه مف بنات الذم  

 
ـى مف    الكعبوٍ أحٌؿ الحرا
 تيزؼُّ إلى ممؾو ماجدو  

 
ٍجبىوٍ    فال اجتمعا كبيا الكى
فقد عمد الشاعر في ىذه األبيات عمى المثؿ المشيكر: ))قكليـ: بجنبو فمتكف الكجبة:  

يضرب مثبلن في الشماتة بالرجؿ، كمعناه: ليحؿ  بو المكركه دكف غيره . كالكجبة الص رعة مف 
كجبةن كسمعت كجبة الٌشيء، أم ىٌدتو لكقعةو كقعيا، ككجبت  قكليـ: كجب الحائط ؛ إذا سقط،
فكاف مجرل دعائو مبنيان عمى االحتماؿ، إذ أنو لـ يصؿ  ،(ْ)الٌشمسي ؛ إذا سقطت لممغيب .((

بحجتو إلى اليقيف القطعي فقد نقؿ األصفياني ))دخمت ىذه المرأة في طريقيا إلى خربة لمخبلء 
فكاف إطبلؽ الكبلـ قبؿ كقكع  (ٓ)د يقكؿ لحقتيا دعكتي((.فنيشتيا أفعى فماتت . فكاف السي

الفعؿ كتحققو إذ أنو بعد التحقؽ حصؿ اإليقاف كاإلقناع كثبتت قكة الحجة فحٌؿ المكركه كسيمع 

                                                           

 . ُٖٓ/ُٖ، تاج العركس: ْٓٓ/ُّينظر: لساف العرب: ( ُ)
 . ّْٕ/ّ، المعجـ األكسط : ُّٔ/ٗ( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد :ِ)
 . ُّٕ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ،  ُٖٔ/ُبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل العسكرم : أ( جميرة األمثاؿ، ْ)

 . ُْٔٗ،المؤسسة العربية ، القاىرة ، ُط، عبد المجيد قطامش ،
 . َِٓ/ٕ( األغاني: ٓ)
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صكت اليدة كالسقكط، كأدرؾ مكضع الشماتة بالزبيرية التي تحٌكؿ زفافيا إلى كداعيا ًلجدثيا مع 
ف تغٌير م  كضع الرحاؿ مف البغمة لمقبر .المبلزمة لمقٌبًة كا 

  (ُ)كفي مكضع آخر يقكؿ الحميرم: ]مف الكامؿ [
 بعث اإللو إلى ثمكدو صالحان 

 
 منو بنكر سالمةو ال ييشكؿي  
 قالكا لو أخًرٍج لنا مف صخرةو  

 
 عشراءى نحمبييا إذا ما ننزؿي  
 فتصٌدعٍت عف ناقةو فيتنكا بيا  

 
 كقضاء ربؾ ليس عنو مىرحؿي  
 درَّتيا ًلقاحه خمفيا في حفؿ 

 
 سقبه كيقدمييا ىناؾ كينزؿي  
كما كاف مف  عليه السالم( ذكر في مجمكع ىذه األبيات قصة نبي اهلل صالح )عمى نبٌينا ك 

قكمو كناقتو التي اشترطكىا، فما كاف مف السيد في خطابو الحجاجي ىذا إاٌل االعتماد عمى ما 
ىك راسخ في ذىف المتمقي مف المعرفة الثقافية فتناغمت )عشراء، قضاء، سىٍقب( مع رصيدىـ 

في القضاء: ك  ،(ِ)الفكرم، فقد تكارثت العرب: ))العشراء التي قد أتى عمى حمميا عشرة أشير((.
فكؿ ىذه  ،(ْ)ككذلؾ ))ما لمرجاؿ مع القضاء محالة(( (ّ)))إذا حاف القضاء ضاؽ الفضاء((

المكركثات الراسخة في ذىف المتمقي كانت دعاماتو في اإلقناع الحجاجي الذم أراد، فجاء مف 
 مجمكعيا دركسان حكمٌية بالغة الكصؼ كاإلسترساؿ في تبياف حالة القـك كمئاليـ .

  (ٓ)قكلو: ] مف السريع [ ككذلؾ
 يا شاىدم بٌمغت ما أنزلو

 
 إليَّ جبريؿ كعنو لـ أحيؿٍ  
 فبايعكا كىٌنئكا كبخبخكا 

 
 كالصدر مطكمّّ لو عمى دغؿٍ  
 

                                                           

عشراء : الناقة التي بمغت في حمميا عشرة أشير ، السقب : كلد . َّّ-َِّ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 الناقة الذكر .

 . ْٕ/ُ( جميرة األمثاؿ: ِ)
مد النيسابكرم الميداني : حمد بف محأبك الفضؿ أ، ككذلؾ: مجمع األمثاؿ، ُّ/ُ( المصدر نفسو: ّ)

 . ُٗٓٗ، مط السعادة ، مصر ، ِ، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد ،طَٔ/ُ
 . ِٖٗ/ِ( مجمع األمثاؿ: ْ)
 . ّّٔ( ديكاف السيد الحميرم: ٓ)
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فقد كرد عف العرب: ))قد اتخذ فبلفه الباطؿ دغبلن ... دغؿ الرجؿ كأدغؿ إذا فسد قمبو 
فما كاف منيـ بعد المبايعة  ،(ُ)فسد قمبو((كخاف .... فمعناه أنو أشرب الباطؿ نفسو حتى 

 الذم أضمركه في صدكرىـ كأظيركه فيما بعد. –الدغؿ  –كالتينئة كالبخبخة إلى فساد الحاؿ 
كأخيران يخمص الباحث بالقكؿ إلى أف استخداـ حجة المثؿ عند السيد الحميرم قد كانت 

، فيي لـ تكف أقٌؿ شأنان مف سابقاتيا، بؿ إنيا بالمستكل المعيكد في باقي استخداماتو الحجاجٌية
تساع مداركو ككضكح أيفقو .  جاءت مكٌممة لثقافتو الفكرٌية معبرةن عف مدل شمكلية قكلو كا 

 
 
 

 

  

                                                           

المجيد  حساف عباس كد.عبدإ، تحقيؽ: د. ُّٖبك عبيد البكرم:أ( فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ُ)
 . ُٖٓٗعابديف ، مط الترقي ، مصر ،
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 انفصم انصانس
اخ

ّ
 انثالغٍح احلعاظٍح انرقٍُ

تتمثؿ في اإلجادة في طرح الفرضيات  –المتمقي  –إٌف مف أكؿ خطكات بناء الثقة مع المحاكر      
كتحديد معالـ التكاصؿ فيما بينيما، كال يككف ىذا إاٌل مف رجؿو تؽو بكسر التاء حاذؽ يحكـ األمر، 
 –فاإلتقاف اإلحكاـ كىك في االصطبلح معرفة االدلة كضبط القكاعد الكمية بجزئياتيا ، كاف ىذه االليات 

ر المتباينة كتمكف مف اقامة ركابط عبلقية بينيا كي يمكف دمجيا ىي التي تقرب بيف العناص –التقنيات 
 .كمف اىـ ىذه التقنيات الببلغية الحجاجية:ُ()في بنية حجاجية متماسكة كمكحدة

 أٔالً: االسرفٓاو:
ضعاؼ حجتو أك  يدخؿ االستفياـ في إطار العممية الحجاجية لمتأثير في مكقؼ الخصـ كا 

كأغراض يتبناىا كيكظفيا المنشئ اعتمادان عمى سياقات المستقبؿ فإف  تكجييو بكاسطة مقصدٌيات
))لكؿ مف المتحاكريف بناءن فكريان يدافع عنو بكؿ ما أكتي مف حجج كحيؿ كطاقات ببلغية 
تستغؿ فييا أطركحات الخصـ كأسئمتو في األبنية الحجاجية المضادة، كذلؾ عبر حركة 

  (ِ)بدييية كالخبرة((استرجاعية يشترط فييا الحذؽ كسرعة ال
كعميو كاف االستفياـ مف أىـ اآلليات الحجاجية في فمسفة اإلقناع، فاضطمع بكظائؼ 
تداكلية تأثيرية فضبلن عف كظيفتو النحكية الشكمٌية، فكثيران ما يدكر استعماؿ السؤاؿ في 

اؼ المفاكضات كالمناظرات، كنعمـ أف اليدؼ الكٌمي لممرسؿ مف خطابو في كؿ ىذه األصن
  (ّ)الحكارٌية ىك إقناع المرسؿ إليو

كيمكف القكؿ إف الببلغة العربية قد لمحت الدكر االستفيامي في التأثير كالتكاصؿ لمخركج 
بالمنجز اإلقناعي فكانت المسارات الحجاجية لبلستفياـ ))جذب االنتباه، كالحصكؿ عمى 

عطاء معمكمات، كاختيار صحة المعمكمات، أك إثا رة التفكير كتنشيط المناقشة، المعمكمات، كا 
رباؾ المفاكض،  ضاعة الكقت، كا  كالكصكؿ إلى نتيجة، كتغير مجرل الحديث، ككسب الكقت، كا 

  (ْ)كحصار الخصـ كاستفزازه((.
 كمف أىـ التقنٌيات االستفيامية اإلقناعية:

                                                           

، تاج ّٕ/ ُّ، لساف العرب َّٓ/ُ، معجـ مقاييس المغة َِٖٔ/ ٓ، الصحاح ُِٗ/ٓينظر: العيف ( ُ)
 ..ُِٕ، الحجاج في الببلغة المعاصرة :ٖٖ/ُٖالعركس 

 . ٓٓ( الحجاج في الببلغة المعاصرة: ِ)
 . ُِٕ( ينظر: استراتيجيات الخطاب : ّ)
 . ُِٕالمصدر نفسو: ( ْ)
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  / االسرفٓاو انرقرٌري:8
ككما نعمـ فإف الكبلـ نكعاف أساسياف: الخبر كاإلنشاء، كمف فركع اإلنشاء االستفياـ، كقد 

إال أف ما  ،(ُ)يككف ىذا القسـ مف االستفياـ إنشاء مف حيث المفظ كلكنو خبر مف حيث المعنى 
طب المخا –فالتقرير ىك أف تحمؿ المتمقي  ،(ِ)ييمنا ىك ))في التقرير إقرار لمحجة كتقرير ليا((

عمى االعتراؼ بشيء ثبت عنده، فيك أسمكب مستعمؿ في اإلقناع كيمـز المخاطبيف  –
؛ ألف اإلنساف منذ الكجكد كبحكـ الغريزة مدفكع إلى االستطبلع كالبحث فيما يحيط بو (ّ)بالحجة

مف الكائنات، تأمبلن كتفكران كاستفيامان بالتساؤؿ، فإف العدكؿ عف اإلخبار إلى االستفياـ يحمؿ 
المخاطب عمى االعتراؼ بعد التدبر كاألناة، فيك سؤاؿ عف معمـك ثابت بغرض إقراره كاالعتراؼ 

 . (ْ)و ب
  (ٓ)كقد استعمؿ الحميرم ىذا األسمكب بكثرة في ديكانو كمنيا قكلو: ] مف الكامؿ [ 

 أسكاىـ أبغي لنفسي قدكةن ؟
 

 ال كالذم فطر السماء ى سماء ى  
 ...   

 مف ذا تشاغؿ بالنبي كغيٍسمو
 

 كرأل عف الدنيا بذاؾ عزاءى ؟ 
 ...   

 مف كاف أرسمو النبيُّ بسكرةو 
 

 كانت فيصالن كقضاءى؟ في الحج 
 مف ذا الذم أكصى إليو محمده  

 
 يقضي العداًت فأنفذ اإليصاءى؟ 
 مف ذا الذم حمؿ النبيُّ برأفةو  

 
 ابنيًو حتى جاكز الغمصاءى ؟ 
 مف قاؿ نعـ الراكباف ىما كلـ  

 
 يكف الذم قد كاف منو خفاءى ؟ 
 

                                                           

 .ََِٖ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركت ،  ُ، ط ّٖ( ينظر: الببلغة العربية، بف عيسى باطاىر: ُ)
 . َُٗ: تطبيؽ عمى نثر ابف زيدكف  ( نظرية الحجاجِ)
 . ِٖ( ينظر: الببلغة العربية: ّ)
 . َُٗ: تطبيؽ عمى نثر ابف زيدكف( ينظر: نظرية الحجاج ْ)
غمص فبلف الناس كغمطيـ كىك االحتقار ليـ كاالزدراء بيـ كمنو . َٔ-ْٓاف السيد الحميرم: ( ديك ٓ)

 غمص النعمة .
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بالكجع المصاحب لمذات، فخطاب فقد طٌؿ االستفياـ في مجمكع ىذه األبيات متمبسان 
الحميرم لمف غفؿ عف حقيقة ما أراده، غايتو اإليقاظ كالعكدة لمرشد بعد الغٌي، فأضمرت 

عليه السالم استفياماتو جكابان بإيجاب االعتراؼ إقناعان بمف مدح، أال كىك شخص اإلماـ عمي )
ار مف حيث المعنى، فما استقٌر ( إذ إنو ككما أسمفنا قد يككف إنشاء مف حيث المفظ، إال أنو إخب

في ذىف المتمقي بعد ىذه األطركحات كميا ، جعؿ مبدأ التسميـ كالقبكؿ بالنتيجة التي سعى إلييا 
مستثمران بذلؾ آلية التساؤؿ لمتفكر كالنظر، فانتقؿ مف تصكراتو إلى ماىك تصديؽ عند المتمقي 

 كبشكؿ إلزامي .
  (ُ)كمنيا أيضان قكلو:]مف الطكيؿ [

 أليس عميّّ كاف أٌكؿى مؤمفو 
 

 كأٌكؿى مف صٌمى غالمان ككٌحدا ؟ 
 فما زاؿ في سرٍّ يركح كيغتدم  

 
 فيرقى بثكرو أك ًحراءى ميصٌعدا 
 ...   

 كمف ذا الذم قد بات فكؽ فراشوً 
 

 كأدنى كساد المصطفى فتكٌسدا؟ 
 كخٌمر منو كجيو بمحافو  

 
 ليدفع عنو كيد مف كاف أكيدا؟  
فيك في طرحو ليذيف السؤاليف لـ يرد االستفياـ عٌما ىك غامض لدل المستمع، بؿ إنو قد  

مارس دكر االستجكاب كالتذكير بمعطيات حقيقية يقركنيا، ككنو أكؿ مؤمف كأكؿ مف صٌمى كىك 
يٍَِ اننَّاسِ }ًَكنزؿ النص اإلليي بقكلو تعالى:  )صلى اَّلل عليه وآله(مف بات عمى فراش الرسكؿ 

فيك في طرحو لتمؾ الحقائؽ فٌتت منيج التفكير كالدفاع  ،(ِ) ...{يٍَْ َّشْشُِ َََْضَوُ اتْرِغَاءَ يَشْضَاجِ انهَّوِ
 عند الخصـ فأقركا بما كانكا عنو غافميف .

  (ّ)ككذلؾ قكلو: ] مف الكامؿ [
 قؿ لمذم عادل كصيَّ محمدو 

 
 كأباف لي عف لفظو إنكارا : 
                                                            

 . ُٕٔ-ُٔٔ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 . َِٕ( سكرة البقرة :ِ)
 . ُِٖ-ُِْ( ديكاف السيد الحميرم: ّ)
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ـي الكتاب كحكموي   مف عنده عم
 

 مف شاىدو يتمكه منو نذارا ؟ 
 ...   

 مف خاصؼه نعؿ النبيّْ محمدو 
 

 أرضى اإللوى بفعمو الغفارا ؟ 
 ...   

 مف كاف ذا جارو لو في مسجدو 
 

 مف ناؿ منو قرابةن كجكارا ؟ 
 كاهلل أدخمو كأخرج قكموي  

 
 كاختاره دكف البرية جارا  
 مف كاف جبريؿه يقكـ ي يمينو  

 
 فييا كميكاؿه يقكـ يسارا ؟ 
 مف كاف ينصره مالئكة السما  

 
 يأتكنو مددان لو أنصارا ؟ 
 مف كاف كٌحد قبؿ كؿ مكٌحدو  

 
 يدعك اإللو الكاحد القيارا ؟ 
 مف كاف صٌمى القبمتيف كقكميو 

 
 مثؿ النكاىًؽ تحمؿي األسفارا؟ 
 مؤمنان مف كاف في القرآف سيٌمي  

 
 في عشر آيات جيعمف خيارا؟ 
فإننا نجد طريقة التعاقب االستفيامي في ىذه األبيات قد جعمت مف الخصـ في ىذه  

الحالة، دكف أف يريد، مشاركان في بناء منيجو االحتجاجي، ذلؾ عندما ييجيب عف ىذه 
فيك يسعى ىنا إلى االستعبلـ عف حقيقة مسٌممة في عقكؿ مخاطبيو، فإف أقركا بيا  ،(ُ)األسئمة

لزميـ بخبلؼ ما يدعكف، كىذه ىي غايتو، فتذكيره بحقائؽ يقركنيا كبيذه الكيفية مف إدراج 
 المعطيات كتتابعيا، حصر المستقبؿ باإلقرار كاالعتراؼ بأنيـ قد كانكا غافميف ليس إاٌل.

  (ِ)و: ] مف الطكيؿ [كمنيا أيضان قكل
 إذا أنا لـ أىكى النبيَّ كآلو

 
 فمف غيرىيـ لي في القيامة يشفعي؟ 

 كمف يسقني رٌيان مف الحكض شربةن  
 

 ىنالؾ إاٌل أصمعي الرأًس أنزعي؟  
 كمف قائؿه لمنار اٍذ ما كردتييا 

 
 ذرم ذا كجيؿُّ الناًس في النار كٌقعي؟ 

ـٌ ييظٌمني   كمف بمكاء الحمد ث
 

 سكاهي كشمسي الحشًر في الكجًو تمذعي؟ 
 

                                                           

، مط لكنجماف ، القاىرة،  ُ، ط ِٓٓ( ينظر: المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي، حسيف الصديؽ: ُ)
َََِ. 

 . ِٕٓ-ِْٕ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
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 عميّّ كصيُّ المصطفى ككزيريه
 

 كناصرهي كالبيضي بالبيًض تيقرعي  
 كأكرـي خمؽ اهلل صنك محمد 

 
 كمف ليس عف فضؿو إذا عيدَّ ييدفعي  

 كمف معو صٌمى كصاـ لربّْوً  
 

 كلاٌلت قكـه ساجدكفى كرٌكعي؟ 
كدراية، أف يستكحي ما يجكؿ في خمجات استطاع الحميرم بما يمتمكو مف مكىبة  

مستمعيو فػ))المحاجج إذا أحٌس بأف مخاطبيو يسٌممكف سمفان بفكرة أك بعنصر يدعـ تحقؽ ما 
يرمي إليو، فإٌف عميو إبراز ىذا العنصر كتدعيمو بكؿ ما يعضده، كيجعمو حاضران في المقدمة 

إذ إٌف نجاح الحجاج مرتبط بالكعي المبكر لدل المحاجج بأفكار متمقيو،  ،(ُ)كيزيد مف أىميتو((
كىذا ما عمد إليو الحميرم فقٌدـ الشرطية )إذا أنا لـ أىك النبٌي كآلو( مستتبعان بعدىا أطاريحو 

فبما  )عليه السالم(،التساؤلٌية التي يرمي بيا الكصكؿ إلى تقرير حقيقة ممدكحو اإلماـ عمي 

ح مف مجمؿ التساؤالت التقريرٌية، حصؿ مراده، فيك ساقي الحكض كليس ىناؾ أحٌس كبما طر 
أنزع بطيف غيره، كىك الحامؿ لمكاء الحمد كليس ىناؾ كصٌي لممصطفى ككزير غيره، كىك صنك 

 )صلى اَّلل عليه وآله(كأكؿ مف صٌمى كصاـ معو )صلى اَّلل عليه وآله(الرسكؿ 

  (ِ)ككذلؾ قكلو: ] مف الكافر [
 في السماء ىـي نجكـه  أليسكا

 
ـي؟   كىـ أعالـي عزٍّ ال ييرا

 فيامف قد تحٌير في ضالؿو  
 

ـي    أمير المؤمنيفى ىك اإلما
فإنو قد جعؿ مف السؤاؿ طريقو لتقرير ما ىـ عنو متحيركف غافمكف، غايتو إيقاظ ىذه  

الذات الغافمة المتحيرة، حامبلن إٌياىا عمى اإلقرار بأٌف )أمير المؤمنيف ىك اإلماـ( فأزاح الريبة 
فيـ كما قاؿ  )عليهن السالم(كالشؾ عف قمكبيـ، ألزميـ اإلذعاف لحقيقة أمر أىؿ بيت العصمة 

، فبل غمكض (ّ)))األئمة مف أىؿ بيتي كالنجـك بأييـ اقتديتـ اىتديتـ(( :)صلى اَّلل عليه وآله(

 بعد ذلؾ االستعبلـ عف ذرل ىذه النجـك كاألعبلـ . 
                                                           

 . ُُْ( الحجاج في الببلغة المعاصرة: ُ)
 . ُّْ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 .ُّٔٗ، دار المعارؼ ، مصر ،  ٖٔ/ُ( دعائـ اإلسبلـ، القاضي النعماف المغربي: ّ)
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  (ُ)كفي مكضع آخر يقكؿ الحميرم: ] مف الكافر [
 كأىكجى ناؿى جيالن مف عميٌ 

 
 فقمتي لو ركيدؾ لمجكابً  

 قريشو أليس بذم المكارـً مف  
 

 إذا عيدكا كفي الحسب الٌمباًب؟ 
 كفي اإلسالـ أٌكؿ أٌكليوً  

 
 كفي الييجاء مشيكر الضراًب؟ 

فإنو قد استخدـ أسمكب التعاقب االستفيامي في خطابو أعبله لمف ناؿ جيبلن مف أمير  
راـ فيما طرح بعد أف عمـ حقيقة مخاطبو، أف يبيف ما لمجيؿ كالغفمة مف  عليه السالم،المؤمنيف 

السيطرة عمى ذىنيتو التي استثارىا بما ىك مكنكف في إجاباتو عف مجمؿ ىذه التساؤالت، فسعى 
 .عليه السالم سعيو كصكالن لئلقرار الذم أثبتو لممدكحو كمحبو عمٌي 

حجاجية، تجرؼ الخصـ إلى سياؽ مناىض  كأخيران يمكف القكؿ إٌف االستفيامات مصائد
  (ِ)لما كاف يعتقد، فقد يتحكؿ ىذا الخصـ إلى محاجج ضٌد أفكاره مف دكف أف يشعر.

فاإلقرار بما طرحو الشاعر ينقض ما كاف يدعيو الخصـ فيصبح بإقراره ىذا مناقضان لدعكاه 
استدراج الخصـ إلى جكاب كىك المطمكب عند السائؿ فػ))طبيعة السؤاؿ قد تتضمف نكعان مف 

  (ّ)يكقع الخصـ في التناقض كاالنتياء إلى استنتاج يخالؼ ما يدافع عنو مف أفكاره((.
 / االسرفٓاو انرشٓريي: )انرشٓري تأخطاء اخلصى(7

كىي عممية يقـك بيا المحاجج ضمف دائرة االستفياـ إلبراز نقاط الضعؼ في شخص 
الحجاجية لسؤاؿ االستنكار عند ىذه الحدكد، بؿ الخصـ أك في حجتو ؼ))ال تقؼ األبعاد 

ترتبط كذلؾ بالتشيير بأخطاء الخصـ أك النفخ فييا، حتى يتسرب االرتياب لصاحبيا، كحتى 
  (ْ)يتسع حجـ فداحتيا أماـ الحضكر((.

                                                           

 . ُِّ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 .َُِّ، ضفاؼ ، بيركت ،  ُ، ط ُِٗاإلقناع في المناظرة د.عبد المطيؼ عادؿ:  ( ينظر: ببلغةِ)
،دار الركافد ْ، ضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو جِّٕ( الحجاج في المناظرة، أحمد أتركزم: ّ)

 . َُِّبيركت ، الثقافية ،
 . ُِٔ( ببلغة اإلقناع في المناظرة: ْ)
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فإف حصؿ ذلؾ ارتفع المكقؼ الحجاجي لمشاعر أماـ حجة خصمو الذم سقط في نظر 
عر ضعؼ المقاـ الحاصؿ لخصمو الحجاجي فيككف االنتصار المتمقيف، كىنا يستغؿ الشا

ألفكاره باالستغبلؿ المطركح في حالة التقابؿ بيف الحجتيف المكافقة كالمعارضة، فإذا سقطت 
  (ُ)المعارضة ثبت نقيضيا دكف إنشاء استدالؿ جديد .

  (ِ)كمف ذلؾ قكؿ الحميرم: ] مف البسيط [
َـّ رسكؿي اهلل يا أنسي   كقاؿ ث

  
 ماذا أصابى بؾ التخميطي مكتسىبىا؟ 

 ماذا دعاؾ إلى أف صار خالصتي 
 

 كخير قكمي لديؾ اليكـ ميٍحتىجبا؟ 
حديث الطائر المشكم مف المتكاترات المشيكرات في كتب الحديث كالتاريخ، صاغ السيد  

الحميرم مف قٌصتو النص الذم كرد فيو ىذاف البيتاف ، ككيؼ أف أنس بف مالؾ قد رٌد عمٌيان 
كألسباب ذكركىا في  )صلى اَّلل عليه وآله(مانعان إٌياه مف الدخكؿ عمى رسكؿ اهلل )عليه السالم( 

إاٌل أف ما ييمنا في معرض حديثنا ىنا، كيؼ أف الشاعر قد عٌبر بأسمكب االستفياـ  ،(ّ)ا مظاني
عٌما دار في حينيا، إذ إنو عمد إلى التشيير بأخطاء الخصـ مادتو في تبياف ما جاء عمى لساف 

: ))الميـ )صلى اَّلل عليه وآله(فقكلو)عليه السالم( بأفضمية عمي  )صلى اَّلل عليه وآله(الرسكؿ 

ائتني بأحٌب خمقؾ إليؾ يأكؿ معي ىذا الطير ..(( يؤكد ذلؾ إلزامان، فذكر )التخميط( الذم 
كخير قكمو، فاعتماد مبدأ  )صلى اَّلل عليه وآله(أصاب أنسان، فحجب خالصة الرسكؿ محمد 

 التشيير كالتكبيخ مف شأنو أف يحجـ الخصـ كيحيطو بيالة سمبية، ككما أسمفنا إف سقطت حجة
 المعارضة ثبت نقيضيا دكف أدنى شؾ أك باستدالؿ جديد .

  (ْ)كقاؿ أيضان: ] مف الكامؿ [ 

                                                           

 . ُِٕ-ُِٔ( ينظر: المصدر نفسو: ُ)
 . ُٕ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 . ُّْٖ، مط الحيدرية، طيراف ، ُ،ط ُٓٗ-ُْٗ/ُ( الصراط المستقيـ ، عمي بف يكنس العاممي :ّ)
جماح : يجمحكف أم يسرعكف اسراعان ال يرد كجكىيـ شيء ، السبسب:  َُٓ( ديكاف السيد الحميرم: ْ)

 ستكية الكاسعة .المفازة  األرض المستكية البعيدة ، صحصاح : األرض الم
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 أتسيبُّ صنك محمدو ككصيو
 

 ترجك بذاؾ الفكز باإلنجاًح؟ 
 ىييات قد بىعيدا عميؾ كقرَّبا 

 
 منؾ العذابى كقابضى األركاحً  

 ...   
 أغكيتى أٌمي كىي جدُّ ضعيفةو 

 
 جرمى جماحً فجرٍت بقاًع الغيّْ  

 بالشتـ لمعمـ اإلماـ كمف لو 
 

 إرثي النبيّْ بأككد اإليضاحً  
 إني أخاؼي عميكما سخط الذم 

 
ٍحصاحً    أرسى الجباؿى بسىٍبسىبو صى

 أبكم فاتقيا اإللو كأذعنا 
 

 لمحؽّْ تعتصما بحبًؿ نجاحً  
فقد عٌبر الشاعر عف ازدرائو لما صدر مف مخاًطبو قكالن كفعبلن، معرضان بو فكاف االستفياـ  

أسمكبو األنجع إثباتان كتشييران، إذ أنو قد كٌجو لو ىذه التساؤالت ليدرؾ الجمع حجـ ىذه األخطاء 
)صلى ان كمف سب  محمد )صلى اَّلل عليه وآله(كفداحتيا فمف سب  )صنك محمد( فقد سب  محمدان 

فحاكؿ بعد ىذا التعاقب االستفيامي أف يخرج  (ُ)فقد سب  اهلل عٌز كجٌؿ . اَّلل عليه وآله(

 بمخاطبيو مف العذاب كقاع الغٌي إلى ما ىك فيو فبلحيـ كنجاحيـ.
  (ِ)كمنيا أيضان قكلو: ] مف الكامؿ [

 أيف الجيادي كأيف فضؿي قرابةو 
 

؟  ـي بالشُّبيياًت كالتفضيؿي  كالعم
 أيف التقٌدـ بالصالًة ككيمُّيـ 

 
؟   لاٌلت يعبد جيرةن كيحكؿي

 أيف الكصٌيةي كالقياـ بكعًده 
 

؟   كبدينًو إف غٌرؾ المحصكؿي
 أيف الجكازي بمسجدو ال غيرهي  ؟

 
؟  نيبان يىميرُّ بو فأيف تحكؿي  جي

 ىؿ كاف فييـ إف نظرت مناصحان  
 

 ألبي الحسيف مقاسطه كعديؿي؟ 
كالمبلحظ ىنا أنيا تعاقبيات استفيامية كصؿ الشاعر إلى ما كاف يرـك إليو مف إظيار  

تشييره بمف ىـ أدنى مف ممدكحو درجة كفضبلن، فمك استطاع أحدىـ البكح رمزان بما يمميو عميو 
عقمو بالحٌؽ كالحقيقة لخمص إلى نتيجة كاحدة مف مجمؿ تساؤالتو ىذه أال كىي أف )أبا الحسيف 

                                                           

 . ُِ/ّ( مناقب آؿ أبي طالب :ُ)
 . َّٗ-َّٖ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
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قد كاف كال يزاؿ بالمستكل الحجاجي االتجاىي مفركزان عف غيره بما خٌص بو،  لسالمعليه ا

خصكصيات  (ُ)ففضؿ القرابة كالتقدـ بالصبلة كالكصية ك ))أمرت بسٌد األبكاب إال باب عمي((
انفرادية، كلك قكبمت بالمعارضة لما كاف ىناؾ ما يذكر أزاءىا، كمع سقكط األخير ثبت األكؿ 

 مقيف بعد أف تسرب االرتياب لمخصـ كالتشيير بحاليـ.في نظر المت
  (ِ)كمنيا أيضان قكلو: ] مف المتقارب [

 خميمٌي ال تيرجيا كاعمما
 

 بأٌف اليدل غير ما تزعمافً  
 ...   

ـي اليدل  أييرجى عميّّ إما
 

؟ ما أعند المرجياًف!   كعثمافي
 كيرجى ابف حربو كأشياعيو 

 
 بالنيركاًف؟كىيكجي الخكارًج   
ـي في المعاد   يككف إمامييي

 
 خبيث اليكل مؤمف الشيصبافً  

 جزل اهلل عٌنا بني ىاشـ 
 

 بإنعاـ أحمدى أعمى الجنافً  
 فكمُّيـي طٌيبه طاىره  

 
مكي المسافً   ـي الشمائًؿ حي  كري

    
مما ال عجب فيو أف يككف خطاب الحميرم ىنا لمف كصفيما بػ )خميمٌي( ثـٌ يعٌرج بعد 
ذلؾ بإضفاء صفة التشيير بيـ بعد أف زٌلت أقداميـ في ىاكية قد ال يككف منيا خبلص، ففي 
البدء ىما خميبله كبعد ذلؾ ىما الخصـ، فإف ىذا التحكؿ كاالنتقاؿ لـ يكف إاٌل بعد أف اتخذ 

لباسو حٌمة قبيحة ؛إذ أٌف ىذا االستدالؿ أكد عمى سبلمة مكقؼ الشاعر كسيم ة فضح الخصـ كا 
الشاعر ما داـ خصمو جاىبلن متعديان، فجعؿ مف تقنية االستفياـ أسمكبو المرف لمكصكؿ إلى 

)عليه حقيقة التقابؿ بيف ىذه األضداد العرفية كالعقدية، فمف يصؿ إلى التيٌقف بأفضمية عمي 
كمٌية بمحاظ االعتبار كمان ككيفان، سيطرح ما دكنو دكف أدنى شٌؾ، كباالستثمار كنتيجة السالم( 

المعتٌد أجرل عممية استيبلد الفكر كالفعؿ بداعي االستفياـ عنو، فبالفكر )أيرجى عمي إماـ 
                                                           

 . ُٕٓ( العمدة ، ابف بطريؽ :ُ)
 الشيصباف : اسـ مف اسماء الشيطاف .. ّْٔ-ّْٓ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)



138 
 

اليدل ....( كبالفعؿ )جزل اهلل عٌنا بني ىاشـ ....(، فحصؿ اإلقناع عند المتمقيف بعد كؿ ىذا 
 كالتكضيح كىك المطمكب . االسترساؿ

إف غاية ما كاف يرمي إليو أسمكب االستفياـ التشييرم أك كما يطمؽ عميو التشيير 
بأخطاء الخصـ، ىك التكضيح كاإلبانة عف حقيقة المتقابمىيف، فإف أدرؾ المتمقي عيف الصكاب 

أسمفنا إف مف في أحدىما، أجرل األمر لو طارحان اآلخر لما يحيط بو مف السمبيات، ككما 
طبيعة اإلنساف أف ال يحٌب قبيح الصفات كاألفعاؿ، كمف ىنا جاء مبدأ التشيير بفاعميتو المرجٌكة 

. 
 / االسرفٓاو انشكً )إشارج انشك(:4

ىي تقنية إشكالٌية تعمد إلى بٌث ركح الشٌؾ كالريبة تجاه ما ىك مسٌمـ بو عند المتمقي أك ما 
، أم إنيا كسيمة ناجعة تييئ الشاعر نتيجة األجكاء التخييمية ىك في درجة االقتناع الفعمي لديو

ـٌ إثارة المتمقي إلى إعادة النظر بحججو كمسمماتو، فاالستفياـ في  ،(ُ)))لتيييج الشٌؾ(( كمف ث
ىذا المقاـ يثير في النفس التفكير كيدفعيا إلى تدبر األمكر حتى تقتنع بخصكصيات تفكيرىا 
بالحدِّ التاـ، فيي تساؤالت ال تحمؿ غايات جكابية بقدر ماتعمؿ في داخميا مف التشكيش في 

متمقي كقطعو عف قناعاتو السابقة ؛ أم إنيا تساؤالت تثير الشؾ حكؿ مسار الرؤية أماـ ال
زعاجو  كمف ثـٌ تدعك المتمقي إلعادة بمكرة قناعاتو كتكجيييا نحك ما يتبنى  ،(ِ)الخصـ إلرباكو كا 

الشاعر ؼ ))غالبان ما تتخذ ىذه القضايا الجدلية بنية تساؤلية، كليس ىذا بغريب في فمسفة 
  (ّ)ا أىـ بكثير مف الجكاب((.ييعتبر التساؤؿ فيي

  (ْ)كمما قالو الحميرم في ىذه التقنٌية:] مف الكامؿ [
 

 كلقد عجبتي لقائؿو لي مٌرةن 
 

 عاٌلمةه فىًيـو مف الفييىماًء: 
                                                            

 . ُِٔ( ببلغة االقناع في المناظرة:ُ)
 . َُٖ:زيدكفتطبيؽ عمى نثر ابف ( ينظر: نظرية الحجاج ِ)
 . ِْ( الحجاج في الببلغة المعاصرة:ّ)
 . ّٓ-ِٓ( ديكاف السيد الحميرم: ْ)



139 
 

 أىجرتى قكمؾ طاعنان في دينيـ
 

 كسمكت غير مسالؾ الفيقىياًء؟ 
 ىال مزجت بحبّْ آؿ محمد  

 
 كفاءً حبَّ الجميًع فكنت أىؿ  

 فأجبتيو بجكاًب غير مباعدو  
 

 لمحؽّْ ممبكس عميو غطائي  
 أىؿي الكساء أحبتي فيـ المذك  

 
 فرض اإللوي ليـ عميَّ كالئي  

فيك  ،(ُ)تحكؿ السيد الحميرم ىنا مف مكجية الضركرية الذاتية إلى المطمقة العامة  
يتأرجح بيف ضركرة ثبكت المحمكؿ لذات المكضكع ماداـ ذات المكضكع مكجكدان، )ىجرت 
قكمؾ، سمكت غير مسالؾ الفقياء(، كبيف الفعمية الدالة عمى أف النسبة كاقعة فعبلن فخرجت مف 
القكة إلى الفعؿ ككجدت بعد أف لـ تكف، )أىؿ الكساء أحبتي(، إذ إننا نجد مبدأ الشؾ الذم 

أم الشاعر  –الحميرم في المسٌممات الفكرية مبنيان عمى قكؿ العبٌلمة كككنو مف الفقياء زرعو 
مف جية، كمف جية أخرل كضكح الرؤية بعد الريبة كالشؾ في أف المزج بحبيـ  –كقكمو 

عنكاف العطاء كالمحبة كالتضحية  )عليهن السالم(كاقع ال محاؿ، فيـ  )عليهن السالم(

كاإلخبلص، فإذا تحقؽ التمسؾ بيـ تحققت المحبة الكمٌية بالمبلزمة المطمقة . فمدار الشؾ كاقع 
في ككف التساؤؿ صادران مف العبٌلمة الفيـ، ككيؼ أف قكمو قد حممكا عنكاف الفقاىة، إاٌل أف في 

 حو ..األمر تدبران كمراجعة، كىذا ما أراده الشاعر في طر 
  (ِ)كفي مكضع آخر يقكؿ الحميرم:] مف الرمؿ [

 
 أعمماني أمُّ برىافو جمي 

 
؟   فتقكالًف بتفضيؿ عميّْ

 بعدما قاـ خطيبان ميعمنان  
 

ْـّ باجتماًع المحفًؿ    يكـ خي
 أحمدي الخير كنادل جاًىران  

 
 بمقاؿو منو لـ ييٍفتىعىًؿ  

طمب الحميرم في ىذه األبيات كبأسمكب االستفياـ الشكي، أف يستعمـ ماذا يجكؿ  
بمكنكنات خصمو حكؿ ما أعمنو استفيامو، فيك لـ يكف ساعيان لئلجابة بقدر ما كاف ىدفو مف 
إثارة الشؾ كاالنزعاج حكؿ خصمو شخصان كفكران، فعمد إلى البرىاف كغاياتو التي تكجب القبكؿ 

                                                           

 . ِٖٓ/ِ( ينظر: المقرر في شرح المنطؽ : ُ)
 . ِّْ-ِّّالمقرر في شرح المنطؽ: (ِ)
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كرة، كبالمعنى األخص، ثـٌ أف عمدة القياس في مثؿ ىذه الحالة تفرض إعماؿ اليقيني مادة كص
العقؿ بالتدبر كالركٌية ؛إليجاد ما ىك الذم يؤلؼ العبلقة بيف حدم خبره األكبر كاألصغر كصكالن 
لعٌمةو يقينية بالنتيجة المطمكبة، فقٌدـ العٌمة الفاعمية )قاـ، نادل( لثبكت األكبر )أحمد الخير(، 

 صغر )تفضيؿ عمي( . لؤل
فالحركة الفكرية التي أكجدىا الحميرم في إعمالو التساؤلي ىذا ، إنما جاءت ألجؿ اعتبار 

 المحمكؿ ككجكده لمكضكعو ..
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 / االسرفٓاو االسرُكاري :3
ؼ ))االستفياـ اإلنكارم مف أبمغ األساليب ؛  (ُ)كىك اإلبطاؿ الذم يأتي بسياؽ النفي 

فيك في أصؿ كضعو يتطمب جكابان يحتاج إلى  ،(ِ)عمى التفكير(( ألف فيو حثان لممخاطب
التفكير، يقع بو ىذا الجكاب في مكضعو، كلٌما كاف المسؤكؿ ييجيب بعد تفكر كركية عف ىذه 
األسئمة بالنفي كاف تكجيو السؤاؿ إليو حمبلن لو عمى اإلقرار بيذا النفي كمف ثـ االقتناع بالفكرة 

؛ بؿ ىك  عقؿ المتمقي ككجدانو، فبل يطمب بو معرفة شيء مجيكؿ المراد ليا أف تنساب في
استدالؿ عبر االستنكار عمى عناصر الضعؼ في حجة الخصـ، أك أنيا ال تمتمؾ االنسجاـ 
المنطقي، كقد تككف حجتو ىنا تتعارض مع مسٌممات اعتمدىا في مكارد أخرل فدخؿ بالتناقض 

ستداللي مف لدف الخصـ كمنعو مف استكماؿ كدكر السائؿ ىنا استقباح ىذا التضارب اال
استداللو، إذ أف ))المشيكرات مبادلء مشتركة بالنسبة إلى السائؿ كالمجيب، كالمسٌممات 

فيستٌؿ السائؿ مف خصمو مف حيث يدرم كال يدرم ىذا االعتراؼ أك  (ّ)مختصة بالسائؿ((
 التسميـ بالمقدمات التي تسمتـز نقض كضعو المحافظ عميو .

  (ْ)صاديؽ ىذا المكضكع في شعر السيد قكلو: ] مف الطكيؿ [كمف م
نا  أال أٌييا الاٌلحي عمٌيان دع الخى

 
 
 

 نانا
 

ًب    فما أنتى مف تأنيبًو بمصيكَّ
 أتٍمحى كليَّ اهلًل بعد أمينوً  

 
 كصاحبى حكضو شيٍربيو خيري مشرىًب  

 كحافاتيو ديرّّ كًمسؾه تيرابيو 
 

 ميذىىَّبً كقد حازى ماءن مف ليجيفو  
ف ييردٍ    متى ما ييرٍد مكالهي يىشرٍب كا 

 
 عديكّّ لو يىرجٍع بخزمو كييٍضربً  

لكي ال يطمب منو معرفة شيء  )عليه السالم(ذكر في بداية خطابو اسـ اإلماـ عمي  

مجيكؿ كما أسمفنا، كمف بعدىا جاء باالستفياـ االستنكارم لتأكيد االستقباح كعدـ االنسجاـ 
                                                           

، مؤسسة بكستاف كتاب ، طيراف ،  ّ، ط ٕٗ:، جعفر باقر الحسيني ساليب المعاني في القرآفأينظر: ( ُ)
ُِّْ. 

 . ّٖ( الببلغة العربية:ِ)
 . ِٓٓ/ّ( المنطؽ: ّ)
 . ُُٗ( ديكاف السيد الحميرم:ْ)
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لما نثر عميو مف األكصاؼ المؤكدة لشخصو الكريـ فيك )كلي اهلل، صاحب المنطقي ؛ 
الحكض( مسٌممات قدميا الشاعر بيف يدم مخاطبو لكي يصؿ إلى عناصر ضعؼ الحجة لدل 
خصمو فإف أقٌر بيا قاطعان بالنفي، حيمؿ عمى االقتناع بالفكرة إقراران عقميان ككجدانيان، كىذا ما 

كذكائو . فمف المعمكـ عند المتكٌمـ )السائؿ( اعتبار محكر القضايا  يرمي إليو الشاعر بحنكتو
اليقينية مف جية كالمشيكرة مف جية أخرل، ليحصؿ عمى االعتقادات الضركرية كمدل تطابؽ 
اآلراء عمييا كال تبايف فييا ككؿ ذلؾ يحصؿ عند المتمقي )المجيب( في عممية اإلقرار بالمبلزمة 

 مى التضارب كالتناقض مع سابقاتو األيديكلكجية .نفيان كاف أـ حمبلن لو ع
  (ُ)كمثميا أيضان قكلو: ] مف الطكيؿ [ 

 كأىكجى الحى في عميٍّ كعابىوي 
 

دكا   بسفًؾ دماءو مف رجاؿو تيكُّ
 كتمؾ دماءي المارقيفى كسفكييا 

 
 مف اهلًل ميثاؽ عميًو مؤٌكدي  

 ىـ نكثكا إٍيمانىيـ بنفاقيـٍ  
 

 ذاؾ كأرعدكاكما أبرقكا مف قبؿ  
 أتمحى امرأ مازاؿ مذ ىك يافعه  

 
دي؟   ييصٌمي كييرضي ربَّو كييكحّْ

 كقد كانت األكثافي قبؿ صالتوً  
 

 ييطاؼ بيا في كؿّْ يكـو كتيعبدي  
لجمب آلية التفكير عند الخصـ  ،(ِ)فقد أجرل كالسابقة تقديـ المسٌممات المشيكرة بالنص  

كجرىا نحك ما ىك يريد مف اإلثبات، فإذا تحقؽ لو ذلؾ طرح أسمكبو االستنكارم لضرب البنى 
التحتٌية الفكرية عنده كاصبلن بذلؾ إلى قاعدة النفي كالتي ما أف تتحقؽ كىك المطمكب، استقبح 

 عمؿ البلحي كباف بكنو العقدم، بالتضارب االستداللي. 
 سرفٓاو نهسررٌح ٔانرثكٍد:/ اال5

كيعٌبر عنو باالستفياـ التيكمي ))كىك استخداـ الكبلـ لمتعبير عف معنى مغائر لممعنى 
الحرفي لمكممات بقصد السخرية كاالستيزاء كالخطاب بمفظ اإلجبلؿ في مكضع التحقير، 

                                                           

 . ُٕٓ-ُٔٓديكاف السيد الحميرم:  (ُ)
( : )) أمرت بقتاؿ المارقيف كالناكثيف كالقاسطيف (( . ذكره السرخسي في :شرح السير  عليه السالم( قكلو ) ِ)

 . ُّّٔحيدر آباد ، اليند ،تحقيؽ :صبلح الديف المنجد ،  ، ُٕ/ُالكبير :
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، كال مدح في كالبشارة في مكضع التحذير، كالكعد في مكاف الكعيد كالعذر في مكضع المـك
  (ُ)مكضع السخرية((

كقد أككمت الدريدم ىذه اآللية لتعدد األصكات في الخطاب الحجاجي، فبل بد  لمدارس ليذا 
  (ِ)الخطاب أف يتفطف لذلؾ، كأف يحدد تمؾ األصكات ؛ ليكتشؼ ما تخفيو مف حجاج

خمؽ  فالسخرٌية كالتيكـ كصنع المكاقؼ التبكيتٌية يقع ضمف الكظائؼ االستفيامٌية عبر
حالة مف تساؤلو التجاىمي، فيك يسأؿ عف أشياء يراد منيا التنبيو عمى الجكاب المنطقي ليا، 

 كتعييف التناقض بيف كجكد ىذه األشياء السمبية كبيف الدعكة لممثالية كالتزاـ العدؿ .
 ( ّ)كمما كجدناه في شعر الحميرم قكلو:] مف الكامؿ [

 أيف التطٌربي بالكالء كباليكل
 

 الككاذًب مف بيركًؽ الخٌمًب؟ أإلى 
 أإلى أمٌيةى أـ إلى شيًع التي 

 
 جاءت عمى الجمًؿ الًخدىٌب الشىٍكقًب؟ 

 تيكم مف البمًد الحراـ فنبَّيت 
 

 بعد اليدكّْ كالبى أىًؿ الحكأبً  
 يحدك الزبيري بيا كطمحةي عسكران  

 
 يالمرجاًؿ لرأًم أيٍـّ ميٍشًجًب  

ىنا ىك المثبلف أك ما يسمى بالمتماثميف كىما المشتركاف في ما بدأ بو خطابو الحجاجي  
باالسـ، كىما المتجانساف إف أخذنا بنظر االعتبار الجنس كىما المتساكياف  (ْ)حقيقة كاحدة

باعتبار الكـ، كالمتشابياف بالكيفية كالييئة . ككؿ ذلؾ يصدؽ عمى بني أمٌية كمف جاء بحرب 
التيكمي ىذا إلثارة السخرية فيما يعتقده الخصـ فييـ، فقٌسـ الجمؿ، إذ أف الشاعر يكجو سؤالو 

الذم اجتمعكا عميو في عدائيـ  ،(ٓ)بما يجب أف تؤسس عميو القسمة كىك األساس الكاحد 
ـٌ التناص  )صلى اَّلل عليه وآله(لكصي الرسكؿ محمد  ككزيره ككارثو، كاصفان إٌياىـ بػ)الككاذب(، ث

، كقد أحدث تكرار صكت )صلى اَّلل عليه وآله(( مع المشيكرة عف النبي )كبلب أىؿ الحكأب
                                                           

 . ٕٗ( أساليب المعاني في القرآف: ُ)
 . ُٕٔ( ينظر: الحجاج في الشعر العربي: ِ)
 . الخدٌب : الضخـ ، الشكقب : الطكيؿ ، عسكر : اسـ الجمؿ . ٖٓ( ديكاف السيد الحميرم:ّ)
 . ٕٔ/ُ( ينظر: المقرر في شرح المنطؽ: ْ)
 . ُٖٗ/ُ( ينظر: المصدر نفسو: ٓ)
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ظيار محتكاه الداللي،  اليمزة تكازنان إيقاعيان كاف لو األثر األكبر في فؾ شفرات النص الشعرم كا 
،  (ُ)فزاد مف الحسف كالجماؿ كأضفى قيمة تعبيرية إيحائية كاحتكائية لعظـ ما جاء بو التساؤؿ

إلى أيف تذىبكف بأىكائكـ ككالئكـ ؟ أتذىبكف إلى ما ال محصكؿ لو كال ثمرة فيو  فكأنو قاؿ : ))
، فما كاف مف الحميرم إاٌل جعمو االعتقاد الذم ال يعكد بنفع كالبرؽ  (ِ)كال نفع يعكد منو ((
 . (ّ)الذم ال يتعقبو مطر

ر الناجـ عف لقد حاكؿ المعنى االستفيامي التنبيو عمى فداحة مسار المتمقي كمستكل الخط
ىذه الغفمة في البقاء عمى االعتقاد الخاطئ فتيكـ كسخر بالقدر الذم يحرؾ مف ذىف المتمقي 

 قبؿ فكات األكاف .
  (ْ)كمثميا قكلو: ] مف الكافر [

 أعائشي ما دعاًؾ إلى قتاؿ اؿ
 

 كصيّْ كما عميو تنقمينا؟ 
 ألـ يعيٍد إليًؾ اهلل أف ال 

 
 ترم أبدان مف المتبرّْجينا؟ 
 كأف تيرخي الحجابى كأف تقرّْم 

 
 كال تتبرجي لمناظرينا 
مٍيرا   كقاؿ لؾ النبيُّ أيا حي

 
 سييبدل منًؾ فعؿي الحاسدينا 
 كقاؿ سىتينبحيف كالبى قكـو  

 
بينا   مف األعراًب كالمتعرّْ
 كقاؿ ستركبيف عمى خدبٍّ  

 
 ييسمى عسكران فتيقاتمينا 
يرل الباحث أف تقنٌية االستفياـ ىذه دخمت كأسمكب استراتيجي في البناء الحجاجي عند  

الحميرم، فيك يستغؿ مناطؽ الضعؼ عند الخصـ بسرده لممشيكرات كالمتكاترات، ليقطع 
المسار اإلقناعي عند المتمقي كيشغمو بسدِّ ىذه الثغرات أك الفجكات التي أحدثيا في منطقتو 

تو التبكيتٌية ىنا جاءت لتعيد الخصـ إلى ترؾ حالة اإلقناع كبالخصكص عند الحجاجية، فصياغ

                                                           

، اطركحة دكتكراه، كمية ُُْ، ٖٗ( ينظر: اإليقاع كعبلقتو بالداللة في الشعر الجاىمي، احمد حساني: ُ)
 . ََِٔ اآلداب كالمغات، الجميكرية الجزائرية ،

، ضمن رسائل المرتضى ، الجزء الرابع ، تحقٌق  62شرح القصٌدة المذهبة ، الشرٌف المرتضى :( 2)

 . 1411م ،ط الخٌام ، ق، م 1واعداد : احمد الحسٌنً ، ط
 . 62ٌنظر : المصدر نفسه : ( 3)

 . ُْْ-ُّْ( ديكاف السيد الحميرم: ْ)
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 ،(ُ){قَشٌَْ فِِ تٌُُْذِكٍَُّ ًَنَا ذَثَشَّجٍَْ ذَثَشُّجَ انْجَاىِهَِّْحِ انْأًُنََ}ًَ الضركرة المبلزمة لمتصديؽ بآم الذكر الحكيـ

)صلى ))عف عائشة أف النبٌي  )صلى اَّلل عليه وآله(ككذلؾ ما جاء في األثر عف الرسكؿ محمد 
قاؿ ألزكاجو: أيتكف التي تنبحيا كبلب الحكأب ؟ فمما مرت عائشة ببعض مياه  اَّلل عليه وآله(

  (ِ)بني عامر ليبلن نبحت الكبلب عمييا ...((
فقد عمد إلى التعريؼ باألخطاء ككسيمة حجاجية، سٌمط فييا الشاعر الضكء عمى ىذا 

دل فداحتو، فالتيكـ ىنا فرض عمى الخصـ مكقؼ الضعؼ كنبو الخطأ ككٌبر صكرتو كبٌيف م
 النفكس عند ضربو ليذا االقتناع الذم ال ينفع معو فقط التنبيو . 

كأخيران يمكف القكؿ إٌف البنية الداخمية ألسمكب االستفياـ في االستدالؿ إقراران كتشييران 
جاالت الثقافة المعرفية الحجاجية في كتشكيكان كاستنكاران كتبكيتان، قد فتحت لشاعرنا الحميرم م

نما  مجابية تداعيات خصمو كمستكناتو اإلقناعية، مما جعمو ال ينطؽ بالحكـ بصكرة صريحة كا 
ليتكلى تمؾ الميمة باإلقرار كتغيير القناعات كالنطؽ بما ىك في رأم  –خصمو  –يييئ ميحاًكرهي 

مخاطب نمطان معٌينان مف النتائج فإف ))فعؿ الحجاج يفرض عمى ال (ّ)المحاجج كاعتقاده .
 (ْ)باعتبار االتجاه الكحيد الذم يمكف أف يسير فيو الحكار((.

 شاًٍَا: انركرار
كييعد  ))مف أبرز األساليب  (ٓ)التكرار ىك: ))عنصر مف عناصر الحجاج الميمة((

إذ إنو يضطمع بمكقع محكرم في البناء  ،(ُ)الحجاجية التي يقدميا المتكمـ لفائدة أيطركحة ما((

                                                           

  ّّ( سكرة األحزاب: ُ)
 . َِّ/ ْالكامؿ في التاريخ :ك ، ّّْ/ُُ( كنز العماؿ :ِ)
 . ِْ( ينظر: الحجاج في الببلغة المعاصرة:ّ)
 .ََِٔالعمدة ، الدار البيضاء ، ، مط  ُ، ط ُٔبك بكر العزاكم: أ( المغة كالحجاج، د. ْ)
، رسالة ماجستير ، جامعة مكلكد  َٖبف األثير، نعيمو يعمرانف:( الحجاج في كتاب المثؿ السائر الٓ)

 .َُِِ، كمية االداب كالمغات ، الجزائر ،  -تيزم كزك –معمرم 
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الحجاجي تحقيقان لمكظيفة اإلقناعية، فالتكرار ))مف أشكاؿ االتساؽ المعجمي يتطمب إعادة 
. كالمتكمـ في ىذه (ِ)عنصر معجمي أك كركد مرادؼ لو أك عنصران مطمقان أك اسمان عامان((

ية كالسياقية كيكظفيا تأكيدان لمفعكؿ التقنية المغكية يحدد المكاضع الممكنة مف الناحية التعبير 
الفكرة أك أنو يسعى إلعادة إنتاجيا بطريقة أيخرل تحقيقان لمراده ))فالتكرار كظاىرة لسانية يؤدم 
دكران ميمان في داخؿ الخطاب األدبي، يتمثؿ في إحداث تجانس بيف العبارات مف حيث الكزف 

ركفة في النقد األدبي، ليصبح في النقد الصكتي كالصرفي، متجاكزان كظائفو التقميدية المع
فيك فف ببلغي  (ّ)الحديث أداة معرفية يستخدميا الشاعر لتطكير المعنى في خطابو أك نصو((

  (ْ)عمدم ليس بالعممية االعتباطية كليس لمجمالية المحضة يجعمو المحاجج كسيمتو لئلقناع.
و: ))كاعمـ أٌف ىذا النكع مف مفاتؿ كمما يؤكد أىميتو الببلغية قكؿ ابف األثير في تعريفو ل

إذ أف أىميتو تكمف في ككنو كسيمة يرمي المتحدث مف  (ٓ)عمـ البياف كىك دقيؽ المٍأخذ((.
خبلليا عرض خطابو عرضان حجاجيان فيبرز الفكرة المقصكد إيصاليا ))تأكيدان لو كتشييدان مف 

نما ييفعؿي ذلؾ لمداللة عمى العناية بالشيء الذم  كأف المردكدات  (ٔ)كررت فيو كبلمؾ((أمره، كا 
الحجاجية اإلقناعية ىي مقصد المتحدث، فيك يكرر ما ىك ذك مدخمية فاعمة في تحقيؽ فعمو 
الكبلمي كالتي تصب في تحقيؽ ىدفو المطمكب، ىذا ك ))إٌف اعتماده مف قبؿ المتكمـ يقتضي 

كيستثقؿ في آخر كىك رافد مراعاة تامة لمقتضيات المقاـ كصنؼ المتمقيف فيك يجكز في سياؽ 
                                                                                                                                                                                           

ة ماجستير ، جامعة رسال ، ُْٓ( الحجاج في اإلمتاع كالمؤانسة ألبي حياف التكحيدم، حسيف بكبمكطو:ُ)
 .ََُِنسانية ، الجزائر ، داب كالعمـك اإل، كمية اآل -باتنو  –الحاج لخضر 

، ، دار المركز الثقافي العربي ُط ، ِْنسجاـ النص، محمد خطابي:ا( لسانيات النص .. مدخؿ إلى ِ)
 .ُُٗٗالدار البيضاء ، 

مجمة فصكؿ ، مصر  ِّ-ُّعبد الفتاح يكسؼ:( فاعمية التكرار في بنية الخطاب الشعرم لمنقائض، د. ّ)
 . ََِّلسنة  ّٔ، العدد 

(4 . ُِٓ( ينظر: خطاب الحجاج كالتداكلية :  
، دار حمد الحكفي كد.بدكم طبانو أ، تحقيؽ: د. ّ/ّاعر، ابف األثير:دب الكاتب كالشأ( المثؿ السائر في ٓ)

 .ُّٕٗنيضة مصر ، مصر ، 
 . ْ/ّ:مصدر نفسو ال (ٔ)
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فالشاعر يربط خطابو باألجكاء  (ُ)لئلقناع في مقاـ دكف آخر كىك مبلئـ لمتمؽٍّ دكف غيره ((
المحيطة بو السيما المتمقي فيدرؾ بمكجياتو كمحركاتو الخطابية ما ليذه الظاىرة في نصو مف 

التكرار لغكية ببلغية تتكاشج في سبيؿ التأثير أكالن، كفي فمسفتيا التكظيفية اإلقناعية ثانيان، فتقنية 
بالدرجة األكلى كمف  (ِ)تحقيؽ األثر المطمكب . كمف ىنا عٌد التكرار ))ظاىرة لغكية مقامية((

ثـ ىك فف قكلي لو محاسنو كعيكبو. كنستطيع القكؿ إف البعد العقمي كالمنطقي في ىذه الظاىرة 
تنا اليكمية، يشمؿ جميع عناصر النص بٌيف ككاضح، فيك ))سمة غالبة عمى خطاباتنا كحكارا

 . (ّ)الصكتية كالتركيبة كالداللية كالتداكلية((
إف التقسيمات الكاردة في كتب الببلغة لمتكرار ىي تكرار في الحرؼ أك الكممة أك مف 

؛ قاؿ ابف رشيؽ : ))لمتكرار مكاضع يحسف فييا، كمكاضع يقبح فييا، (ْ)حيث المفظ كالمعنى
فأكثر ما يقع التكرار في األلفاظ دكف المعاني، كىك في المعاني دكف األلفاظ أقؿ، فإذا تكرر 
المفظ كالمعنى جميعان فذلؾ الخذالف بعينو، كال يجب لمشاعر أف يكرر اسمان إاٌل عمى جية 

كفي اليجاء عنده يقع ))عمى سبيؿ الشيرة كشدة التكضيح  ،(ٓ)التشكيؽ كاالستعذاب((
كىك لتأكيد الكصؼ أك المدح أك الذـ أك التيكيؿ أك الكعيد أك اإلنكار أك التكبيخ  ،(ٔ)بالميجك((

ننا نرل أف  (ُ)كقد جيعؿ عند البعض مخبلن بالببلغة إف أدل إلى التنافر . ،(ٕ)أك االستبعاد . كا 
                                                           

 . ُّٕفي الشعر العربي :( الحجاج ُ)
، ضمف الحجاج مفيكمو  ٕقناع ، د. محمد العبد :دراسة في كسائؿ اإل ( النص الحجاجي العربيِ)

 .َُِّ، دار الركافد الثقافية ، بيركت ،  ُكمجاالتو ، ط
 . َٓبك بكر العزاكم:أ( الخطاب كالحجاج، ّ)
 . ْٓٗ( ينظر: أساليب المعاني في القرآف : ْ)
، تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد  ُّْ/ُفي محاسف الشعر كآدابو، ابف رشيؽ القيركاني: ( العمدةٓ)

 .ُٓٓٗ، مط السعادة ، مصر ،  ِ، ط
 . ُّٓ/ ُ( المصدر نفسو: ٔ)
حقيؽ : د. حفني محمد ، ت ْْ/ُبي األصبع:أبير في صناعة الشعر كالنثر، ابف ( ينظر: تحرير التحٕ)

ة األرب، خزانة األدب كغايك  ، سبلمي ، الجميكرية العربية المتحدة ، د.تاإل حياء التراثإشرؼ ، لجنة 
 .ََِٓ، دار صادر ، بيركت ،  ِ، تحقيؽ :د. كككب دياب ، ط ْْٗ/ِتقي الديف الحمكم:
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كؿ ما ذكركه إنما شأنو الغرض التداكلي كالبعد الحجاجي فبقدر االلتفات إلى سياؽ التكرار 
كمقامو ليتحقؽ اليدؼ اإلقناعي داخؿ النص، كمف ىذا المنطمؽ سنمجأ إلى بياف أغراض 
التكرار الحجاجية في شعر السيد الحميرم ككنيا إقناعية تداكلية، جاءت لتأكيد الحالة التكاصمية 

 لمخاًطب كالمخاطىب كمدل تكاشج األفكار كتماسكيا داخؿ النص كمنيا:بيف ا
  (ِ)قكلو ] مف الطكيؿ [

 أال يا أميف اهلل كابف أمينوً 
 

بي   أتكب إلى الرحمف ثـ تأكُّ
 إليؾى مف األمر الذم كنتي ميطنبان  

 
 أحاربي فيو جاىدان كؿَّ ميٍعرًب  

 إليؾى رددتي األمرى غيرى مخالؼو  
 

 الرحمًف مف كؿّْ مذىًب كفئت إلى  
 سكل ما تراه يابف بنت محمدو  

 
 فإٌف بًو عىقدم كزيلفى تقرُّبي 

يحاكؿ السيد الحميرم في أبياتو ىذه، أف يصؿ إلى مرحمة تنامي النص كانسجامو  
حجاجيان، إذ إف لمتكرار داخؿ النص كظيفة أسمكبية تثٌبت كحدة النص كتكجد حالة التماسؾ 

فنمحظ اآلتي: )إلى الرحمف(، )إليؾ(، )األمر( ككذلؾ ما جاء في األخير  (ّ)بينو.كالترابط فيما 
)سكل ما تراه( بالمعنى عمى سابقيو، فحالة االنسجاـ النصي بتقنية التكرار المفظي كالمعنكم قد 
عززت تأكيد الفكرة في ذىف المخاطب كىك ما يعكد باألثر اإلقناعي إذ أٌف حالة بناء األفكار 

يا كانسجاميا داخؿ النص تجعؿ مف المتمقي دائـ اليقظة مع بقية األفكار، كخصكصان كتسمسم
عند معالجة أمر مف األىمية كالخطكرة كالتي تحدث عنيا الشاعر، فعدكلو عف الكيسانية إلى 
اإلمامية لـ يكف محض صدفة ؛ بؿ إنو عصارة صراع عقدم، كاستجابة مطمقة ًلما أظيره لو 

 فقنع كأقنع. يه السالم()علاإلماـ الصادؽ 

                                                                                                                                                                                           

، عيسى ، تحقيؽ: عبد الفتاح الحمك ْٖٗ/ُ( ينظر: نفحة الريحانة كرشحة طبلء الحانة، الشياب المحبي:ُ)
 .ُٗٔٗي ، مصر ، البابي الحمب

طنب أاهلل إلى ما يحب ، مطنب : يقاؿ  ٌكاب : التائب كالراجع عما يكره.األ ُُٓ( ديكاف السيد الحميرم:ِ)
 الشاعر إذا أتى بالببلغة في الكصؼ ، المعرب : الفصيح .

 . ُْٔ( ينظر: الحجاج في اإلمتاع كالمؤانسة:ّ)
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  (ُ)ككذلؾ قكلو: ] مف الطكيؿ [
 عميّّ أمير المؤمنيف كعزُّىيـ

 
 إذا الناس خافكا مييمكاًت العكاقبً  
 عميّّ ىك الحامي الميرىجَّى بفعموً  

 
 لدل كؿّْ يكـو باسًؿ الشرّْ عاصبً  
 ...   

 عميّّ أعزُّ الناس جاران كحاميان 
 

 الكتائبً كأقتمييـ لمًقرًف يكـى  
 عميّّ أعُـّ الناس حممان كنائالن  

 
 كأجكديىـ بالماًؿ حٌقان لطالبً  
 عميّّ أكؼُّ الناس عف كؿّْ مىٍحرـو  

 
 كأتقاىـ هلًل في كؿّْ جانبً  
( في ىذه القصيدة ثبلث عشرة مٌرة كاليدؼ عليه السالملقد كرر الشاعر لفظة )عمٌي  

في اإلتقاف أف التكرار ))أبمغ مف التأكيد كىك مف  األساس مف ىذه العممية ككما يرل السيكطي
فالحميرم عزز صفة التأكيد لمفكرة داخؿ النص أكالن كمف ثـٌ في نفس  ،(ِ)محاسف الفصاحة((

ليتحقؽ األثر المطمكب لرسالتو تأثيران كاقتناعان فالتأكيد  المتمقي، فيك يركـ تحقيؽ غايتو اإلببلغية
كاإلقرار بيذه المسٌممات ىك جيؿ  ما يريد، مراعيان السياقات النصية كالمقامية كالتركيبية، فنتج عف 
ىذا التكرار دالالت اإللحاح كالمبالغة في التأكيد كبالخصكص عند تكرار لفظة )الناس( كما 

أعز  كأقتؿي كىك أعـ  كأجكدي، كىك أكؼ   )عليه السالم(صيغ التفضيؿ فيك  جاء قبميا كبعدىا مف

كأتقى، فتجاكز الحجاج كظيفة اإلخبار كاإلببلغ كصكالن لمتأثير كاالقتناع بكساطة تقنية التكرار 
 ىذه. 

  (ّ)كمثمو أيضان قكلو: ] مف الطكيؿ [
 عميّّ لو عندم عمى مف يعيبيو

 
 كبالفـً  مف الناس نصره باليديفً  

 ...   
 عميّّ أحبُّ الناس إاٌل محمدان 

 
 إليَّ فدعني مف مالمؾى أٍك ليـً  

                                                            

 كشديد ، القرف: بالكسر الكفؤ كالنظير في الشجاعة . .باسؿ : شجاع ُّّ-َُّ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
، تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ، تعميؽ :مصطفى شيخ  ّٓٓ( اإلتقاف في عمكـ القرآف، جبلؿ الديف السيكطي:ِ)

 . ََِٖ،مؤسسة الرسالة ناشركف ، دمشؽ ، ُمصطفى ، ط
 . ّْٖ-ّّٖ( ديكاف السيد الحميرم:ّ)
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وً   عميّّ كصيُّ المصطفى كابفي عمّْ
 

 كأٌكؿ مف صٌمى ككٌحد فاعمـً  
ـي الذم بو   عميّّ ىك اليادم اإلما

 
 أنار لنا مف ديننا كؿَّ ميًظمـً  

 عميّّ كلي الحكض كالذائدي الذم 
 

 عف أرجائو كٌؿ ميجرـً  ييذبّْبي  
 عميّّ قسيـ النار في قكلًو ليا 

 
  (ُ)ذىرم ذا كىذا فاشربي منو كأطعمي 

 ...   
 عميّّ غدان ييدعى فيكسكهي ربُّوي 

 
ـً    كيدنيو حقان مف رفيؽو ميكرَّ

فممتكرار التركيبي فاعميتو التي أكعزت الدكتكرة نازؾ المبلئكة مف أسبابيا ككنو ))يحتكم  
إمكانيات تعبيرية، أنو في الشعر مثمو في لغة الكبلـ يستطيع أف يغني المعنى كيرفعو إلى عمى 

مرتبة األصالة، ذلؾ إف استطاع الشاعر أف يسيطر عميو سيطرة كاممة كيستخدمو في 
. كىذا ما نجح بو شاعرنا، تكظيفان تكاصمٌيان انسجامٌيان كضمف القيكد النصٌية (ِ)مكضعو((

كالمقامٌية، إذ أٌف المكجيات كالمحركات الخطابٌية عند السيد الحميرم ىي التي عممت تأسيسيا 
كجاءت باألثر المطمكب، فالفعؿ التكرارم يخضع ككما أسمفنا لقيكد  -التكرار–ليذه الظاىرة 
ة )التكرير ظاىرة لغكية مقامية( كبمقتضى الحاؿ كالمقاـ دفع الحميرم كبما يمتمؾ نصٌية مقاميٌ 

مف مكركث لغكم أف يصدح بما ىك الحؽ في ذاتو أكالن كبما ىك ))استدالؿ عمى صدؽ العاطفة 
فمبدأ التكاصؿ كالكصكؿ إلى تأكيد عشقو لمف أحب عمد بو  ،(ّ)كجدارة الشاعر بالكصاؿ ثانيان((

 مبالغة.إلى ىذه ال
  (ْ)كمنيا قكلو: ] مف البسيط [

 أنت الرسكؿي كنحف الشاىدكف عمى
 

 أف قد نصحتى كقد بيَّنتى تبيانا 
 ىذا كليُّكـ بعدم أمرتي بو 

 
 حتمان فككنكا لو حزبان كأعكانا 

 ىذا أبرُّكـ برٌان كأكثريكيـ 
 

ليكـ باهلًل إيمانا   عممان كأكُّ
 ىذا لو قيربةه مٌني كمنزلةه  

 
 كانت لياركفى مف مكسى بف عمرانا 

                                                            

 طعِم ( والصواب ما أثبتناه .) وأوردت فً نسخ الدٌوان بالكسر ( 1)

 .ُٕٔٗ، مط النيضة ، بغداد ،  ّ، ط ُِّ-َِّ( قضايا الشعر المعاصر، د.نازؾ المبلئكة:ِ)
 . ُٗٔالحجاج في الشعر العربي : (ّ)
 . َْْ( ديكاف السيد الحميرم:ْ)
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مف أىـ القكاعد األكلية في التكرار، أف يككف المفظ المكرر كثيؽ االرتباط بالمعنى العاـ، 
. فأسمكب السيؿ الممتنع في تكرراه (ُ)فضبلن عف خضكعو لمقكاعد الذكقٌية كالجمالية كالبيانية 

كما  )عليه السالم(مدحٌيتو لشخصية اإلماـ السـ اإلشارة )ىذا( كاف لو كقع األثر في تبياف 

يحمؿ مف المؤىبلت، فيك الكلي كاألبر كاألكثر عممان كاألكؿ إيمانان كصاحب القيربة كالمنزلة مف 
، كٌؿ تمؾ القيـ اإليجابية قد ميدحت بما يقتضي بو نسيج الخطاب )صلى اَّلل عليه وآله(رسكؿ اهلل 

رار كٌؿ المنافذ كالثغرات التي تسمح لممتمقي بالشؾِّ كاالستفياـ كبنائو سبكان كتماسكان، قد سد  بالتك
 عٌمف كاف خطابو فبل تكجيو نقد أك إثارة اعتراض بعد كٌؿ ىذا في بنائو الحجاجي.

  (ِ)ككذلؾ في قكلو: ] مف البسيط [ 
 إٌف اإللو الذم ال شيء ييشبيو

 
 أعطاكـ الممؾى لمدنيا كلمديفً  

 زكاؿى لوأعطاكـ اهلل ممكان ال  
 

 حتى يقاد إليكـ صاحبي الصيفً  
 كصاحب اليند مأخكذان بريمَّتو 

 
 كصاحبي الترًؾ محبكسان عمى ىكفً  

فإننا نجده قد كرر لفظة )أعطاكـ( ككذلؾ )الممؾ( ككذلؾ لفظة )صاحب( كما حمؿ كؿ  
، فاألفكار قد ال لفظ مف مدلكؿ تأكيدم أدت دكرىا في زيادة قكة النص كعززت قكتو اإلقناعية

تؤدل بالصكر التقريرية؛ بؿ إنيا قد تحتاج مف التأكيد كاإلصرار ما ييعطي لممتمقي زخمان إقناعيان 
ثارة نحك المكضكع الميراد تكصيمو. ففكرة إعطاء الممؾ كتأكيدىا بحاؿ أصحاب الصيف  (ّ)كا 

عبلقتو مع اآلخر. فالتكرار كاليند كالترؾ مقدمات تداكلية أساسيا التكاصؿ مع المتمقي كتأكيدان ل
عادة تراص لؤلفكار الكاردة في الخطاب إذ أف التكرار المكزكف يشير إلى  ىنا تنبيو كتأكيد كا 

  (ْ)التعامؿ مع لغة منتظمة كبأفكار تكاصمية بشكؿ متعمد .

                                                           

 . ُِّ( ينظر: قضايا الشعر المعاصر:ُ)
 . ِْٖ( ديكاف السيد الحميرم:ِ)
، دار الكتاب الجديد  ُ، طُِّ( ينظر: الخطاب السجالي في الشعر العربي، عبد الفتاح احمد يكسؼ : ّ)

 .َُِْ، ليبيا ، 
 . ِِّنفسو : رالمصد( ينظر: ْ)
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  (ُ)كمثمو أيضان: ] مف الطكيؿ [
 فقاؿ لو: قد كاف عيسى بفي مريـو 

 
 برً بزعمؾ ييحيي كؿى ميتو كميقٍ  

؟ قاؿ محمد:   فماذا الذم أيعطيتى
  

 لمثؿ الذم أيعطيو إف شئتى فانظرً  
 إلى مثؿ ما أعطي فقالكا لكًفرىـ: 

 
 أال أرنا ما قمت غيرى ميعذَّرً  

ـٍ لكصيّْوً    فقاؿ رسكؿ اهلل: ق
 

رً    فقاـ كقدمان كاف غيرى ميقصّْ
تكرر الفعؿ )أعطى( في ىذه األبيات ليعيد الشاعر مخاطبو إلى حالة اليقظة كاستدراج  

الذات إلعادة قراءة األحداث، فاستخدامو لتقنية التكرار ىذه جاء تككيدان لمحدث أكالن كمف ثـ 
تيعطي لذات المخاطب مكقؼ العكدة إلى الكراء السترجاع المكاقؼ كتثمينيا بما ىي تستحقو، ال 

. فعف أـ سممة قالت: ))كنت عند رسكؿ اهلل العب في  )صلى اَّلل عليه وآله(كر عمييا دكنما تركو

نصؼ النيار إذ أقبؿ ثبلثة مف أصحابو ..... كقاؿ الثالث: زعمت أنؾ خير مف عيسى، 
: قـ يا حبيبي، فالبس )عليه السالم(كعيسى أحيا المكتى فمتى أحييت ميتان ؟ .... ثـٌ قاؿ لعميٍّ 

ىذا، فانطمؽ بيـ إلى قبر يكسؼ بف كعب فأحييو ليـ بإذف اهلل تعالى محيي المكتى. قميصي 
ـٌ تكٌمـ بكممات فتصٌدع القبر  فأتى بيـ إلى البقيع، حتى أتى إلى قبر دارس، فدنا منو، ث

فأباف الحميرم بصيغة التكرار عظيـ شأف ىذا الحادث، السيما أننا نجد تكظيفو ليذه  (ِ)....((
خمؽ حالة مف التأثير كالمقاربة بيف طرفي القضية، مف أقر  بصحتيا كمف شٌؾ  الصياغة قد

فييا، كبالتكرار كٌبر الصكرة أماـ المتمقي إذ ))إنو يزيد الفيـ بجذب انتباه المستقبؿ 
قرارىا. ،(ّ)كامتبلكو((  كمف ثـٌ االقتناع بخصكصية المعجزة كا 

  (ْ)الكامؿ [كنجد التكرار أيضان في قكلو: ] مف مجزكء 
 أمرر عمى جدث الحسيفً 

 
 كقؿ ألعظيًمو الزكٌيوٍ  

 
                                                           

 . ِّْ-ِِْ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 .ّٕ/ِ( مدينة المعاجز :ِ)
 . ّٖ( النص الحجاجي العربي: ّ)
 . ْٔٓ-ْْٓالحميرم:( ديكاف السيد ْ)
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 يا أعظيمان الزلًت مف
 

 كطفاءى ساكبةو ركٌيوٍ  
 ...   

 قبر تضٌمف طٌيبان 
 

 آباؤه خيري البرٌيوٍ  
 آباؤه أىؿ الريا 

 
 سًة كالخالفًة كالكصٌيوٍ  

 ...   
 فإذا مررتى بقبرهً 

 
 فأطٍؿ بو كقؼى المطٌيوٍ  

 المطيَّر لممطيَّرً كابًؾ  
 

 كالمطٌيرًة الزكٌيوٍ  
 كبكاء ميٍعًكلة غدت  

 
 يكمان بكاحدىا المنٌيوٍ  

 ...   
 يا عيف فابكي ما حيي

 
 ًت عمى ذكم الذمـ الكفٌيوٍ  

 ال عذر في ترؾ البكا 
 

 ًء دمان كأنًت بو حرٌيوٍ  
كألمو في مجمؿ ىذه  قد ال نككف عمى عمـو يقيني بحالة الشاعر النفسية كىك يرسـ تكجعو 

األبيات، إاٌل أٌف مما الريب فيو أٌف سمة التكرار قد ساىمت بدكرىا الفٌعاؿ في إبداع ىذه 
الصكرة، كمما يثير االنتباه أف حالة التكرار المطكٌية في ىذه القصيدة قد أضفت ))ما ىك اخفى 

ذات الشأف كاألىمية قد  فتركيز الشاعر عمى مثؿ ىذه المكضكعات ،(ُ)كأشٌد أثران في المتمقي((
أكدت ما لمبناء الكمي ليذه القصيدة مف بنية حجاجية خاصة، فتراه كاقفان عمى )قبر، آباؤه، 

كما يريده  ،(ِ)مطي ريف، يبكي عمى تمؾ العظاـ الزكٌيو( ؼ ))التكرار يسيـ في تثبيت المعنى((
نما قبر، إنو لمطٌير مف مطٌير، أف  الحميرم ىنا مف تثبيتات ىي: أنو لـ يقؼ بباب قصر كا 

رية بالبكاء عمى مثمو   )عليه السالم(، فبياف مظمكمية اإلماـ الحسيف )عليه السالم(عينو حى

                                                           

 . ُِٕ( الحجاج في الشعر العربي : ُ)
 . ُِٔ( خطاب الحجاج كالتداكلية: ِ)
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بالتكرار حالة تأكيدية كىي بالتالي ))غاية حجاجية المراد منيا الكصكؿ بالمتمقي إلى درجة 
 . (ُ)االقتناع((

  (ِ): ] مف الكامؿ [ككذلؾ قكلو
 شىريفٍت بؾ األرض البسيطةي بعدما

 
 أسكنتيا كتجٌمًت األقطاري  
 فاألرضي حيثي أقمت فييا جٌنةه  

 
 كاألرضي حيثي رحمتى عنيا ناري  
إٌف صفة التكرار التأكيدم تبرز في ىذا المقطع عبر كممة )األرض(، إذ يمثؿ التكرار ما  

تطفح بو مشاعر الشاعر، كىك ما يعكد عمينا بحالة استدالؿ عمى صدؽ عاطفتو لممدكحو، 
فاألرض ىي ذاتيا األرض، إاٌل أنيا قد نالت الشرؼ بكجكد الممدكح فأصبحت الجنة حيث أقاـ 

يا عند رحيمو عنيا، كقد يككف الشاعر قاصدان لمتكرار التأكيدم ىذا لممكانة كىي النار بذات
التداكلية المؤٌثرة إيجابيان في نفس المتمقي، فالفكرة الميمة كاألساسية ىي التي تكرر داخؿ النص 
لتؤدم دكرىا المحكرم في تحقيؽ مقصكد الرسالة أك الخطاب فعبلن عند المتمقي، فإذا عمـ مكانة 

ح في ىذه البسيطة كما ىك أثره فييا حمكالن كارتحاالن صدقت رسالة الشاعر في تأكيده الممدك 
 لمحبو استدالالن تكاصميان لو بعده التداكلي.

كقد كرر الحميرم في ديكانو أسمكب االستفياـ آنؼ الذكر، إال أف مف الكاجب عمى 
  (ّ)ؿ [الباحث اإلشارة إليو تحت طائمة التكرار كمنيا قكلو: ] مف الكام

 مف عنده عمـ الكتاب كحكميو
 

 مف شاىدو يتمكه منو نذارا 
 ...   

 مف خاصؼه نعؿ النبيّْ محمدو 
 

 أرضى اإللو بفعًمو الغٌفارا 
 ...   

 مف كاف ذا جارو لو في مسجدو 
 

 مف ناؿ منو قرابةن كجكارا 
 

                                                           

، المؤسسة  ُ، ط ٕٔنمكذجان ، د. محمد عمي سمماف :أرسائمو  ( كتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاجُ)
 . ََُِالعربية لمدراسات كالنشر ، لبناف ، 

 . ْٗٓ( ديكاف السيد الحميرم: ِ)
 . ِِّ-ُِْ:المصدر نفسو  (ّ)
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...   
 مف كاف جبريؿه يقكـ يمينو

 
 فييا كميكاؿه يقكـ يسارا 

 مف كاف ينصره مالئكة السما 
 

 يأتكنو مددان لو أنصارا 
 مف كاف كٌحد قبؿ كٌؿ مكٌحدو  

 
 يدعك اإللوى الكاحد القٌيارا 

 مف كاف صٌمى..... 
 

  
 مف كاف في القرآف .....

 
  

 مف قاؿ لمماء افجرم .......
 

  
...   

 مف كاف آذف منيـ ببراءةو 
 

  
كغيرىا مف االستدالالت التأكيدية التكرارية كالتي قد تككف ظاىرة كمستمرة في معالجاتو 
لبعض األفكار الكاردة في نصكصو، فيك يحقؽ األثر الكظيفي مف استعماالت التكرار إذ أف 
الشاعر ))مطالب في كؿ األحكاؿ بحسف الصياغة كالقدرة عمى إحبلؿ المفظ المكرر أك التركيب 

 كىذا ما نجده في شعر السيد الحميرم . ،(ُ)محمو المناسب في البيت((المستعاد 
كقد الحظنا أف الحميرم قد كرر مكضكعات محددة غمبت عمى ديكانو كمنيا تفصيؿ 

كبالخصكص في الغدير كاقعة  )عليهن السالم(القكؿ في مدحو ألمير المؤمنيف كأىؿ البيت 

ككنو أكؿ مف  )عليه السالم(ئؿ اإلماـ عمي غدير خـ، كحديث مف كنت مكاله، ككذلؾ في فضا

صمى، كىك الكصي كالكزير كالكارث ككذلؾ حديث الطائر المشكم كفي المباىمة ككذلؾ في 
 . (ِ)محمد بف الحنفية كالعدكؿ عف الكيسانية ككذلؾ مع سكار القاضي 

                                                           

 . ُُٕ( الحجاج في الشعر العربي : ُ)
 ، ُُٕ ،ّٖ،َٖ، ٖٕ، ٕٔ، ِٕ، ْٔ، ّٔ، ّٓ: )عليه السالم (( ديكاف السيد الحميرم :في مدح عمٌي ِ)

ُُٗ ،ُِٕ ،ُِٖ ،َُّ ،َُْ ،ُِْ ،ُْٔ ،ُٓٓ ،ُٓٗ ،ُّٔ ،ُٔٔ ،ُٖٔ ، ُٔٗ، ُٕٓ 
،ُٕٔ ،ُٕٖ ،ُْٖ ،ُٖٓ ،ُّٗ ،ُٕٗ ،ُٖٗ ،َِّ ،َِٓ ،َِٗ ،ُِّ ،ِِْ ، ِّٓ ،ِّٕ 
،َِْ ،ُِْ ،ِْٓ ،ِْٗ ،َِٓ ،ُِٓ ،َِٔ ،ُِٔ ،ِِٕ ،ِٕٗ ،ِٖٔ ،َِٗ ، ُِٗ ،ِّٗ 
،ِٗٓ ،ِٗٔ ،ِٕٗ  ،ِٖٗ  ،َّْ ،َّٓ ،ُّٖ ،ُِّ ،ِّّ ،ِّٔ ،ِّٗ،ّّْ، ّّٓ ،ّٔٓ 
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شاعر الممٌحة كأخيران يمكف القكؿ إٌف تقنية التكرار قد عٌبرت بأسمكبيا اإليجابي عف رغبة ال
ما يبرىف عمى صبلح معتقده  –المتمقي –ككنو أحد طرفي الحجاج في أف يثبت لمخصـ 

))رافدان أساسان يرفد ىذه  كىك يأتي كما تراه الدريدم ،(ُ)فالتكرار ))ال يأتي إاٌل لغاية حجاجية((
الحجج أك البراىيف التي يقدميا المتكمـ لفائدة أطركحة ما، بمعنى أف التكرار يكفر ليا طاقة 
مضافة تحدث أثران جميبلن في المتمقي، كتساعد عمى نحك فعاؿ في إقناعو أك حممو عمى 

في سبيؿ تحقيؽ مراداتو  كىذا ما استنفده شاعرنا الحميرم في صياغاتو التكرارية ،(ِ)اإلذعاف((
 اإلقناعية كتأكيدىا.

 شانصًا: انرشثٍّ:
لقد أفاض العمماء كالدارسكف في كتبيـ كبحكثيـ تبياف حدِّ التشبيو، كالتعريؼ بتقسيماتو 
كأركانو كضركبو المتشعبة، فيك ))لـ يكف فٌنان طارئان، كال عممان مدخكالن عمى الببلغة العربية، بؿ 

ة التي كطدت دعائـ الفف الببلغي بعامة، كما ذلؾ إاٌل لخصائص ىك مف األسس البياني
كلٌما كاف الشكؿ الببلغي  (ّ)كمميزات ؛ التصقت بو فجعمتو في الذركة مف الفنكف عند العرب((.

كفرت تجميات بنية التشبيو كتحكالتيا بحسب طرفي البنية )  ،(ْ)يحمؿ في أساسو غيابان كحضكران 

                                                                                                                                                                                           

،ّٖٔ ،ّٔٗ ،ُّٕ ،ّّٕ ،ّْٕ ،ّٕٕ ،َّٖ ،ُّٖ ،ِّٗ ،ّْٗ ،ّٕٗ ،ّٗٗ ، َْْ ،ُِْ 
.في مدح  ْٔٓ ، ّْٓ، ِْٓ، َْٓ، ْْٖ، ْْٕ، ْْْ، ِْْ، ّْٕ، ُّْ، َّْ، ِْٖ، َِْ،

 ّٖٓ، ّٔٓ، ّّٗ ، َُّ، ِْٗ، ِٖٖ، ِٓٓ، َُِ، ُِٗ، ُّّ، ٔٔ، ُٔ، ِٓ، ُٓأىؿ البيت :
.في أكؿ مف صمى كالكصي كالكارث  ّٔٗ، ُّّ، ِْٓ، َُِ، ُْٔ.في حديث الغدير : ْٖٓ،

.في محمد بف  ْْٔ ،ِّٓ، ُّٕ، ٗٔطائر المشكم :.في ال ِِٓ، ُِِ، ُُٕ، ُُٔ، ُِّكالكزير:
.في  ِْٓ، ّّٗ، ِّٔ ، ِٓٗ، ِِٗ، ُُٖ، ُّٕ، ُْْ، ُُْ، ٖٔ، َٓ، ْٗالحنفية كالكيسانية :

 . ِّٔ، ِّّ، ِِّ، َِّ، ِِٕ، ُّٖسكار القاضي :
 . ُٖ( الحجاج في كتاب المثؿ السائر البف األثير:ُ)
 . ُٖٔ( الحجاج في الشعر العربي :ِ)

(3 .ُٗٗٗار المؤرخ العربي ، بيركت ، ، د ُ، ط ٕٗصكؿ البياف العربي، د. محمد حسيف الصغير:أ(   
 . ُِٕ( ينظر: ببلغة الخطاب كعمـ النص، د. صبلح فضؿ:ْ)



157 
 

فببلغة التشبيو  (ُ)جان ببلغيان أسمكبيان ناجحان في قراءة النص اإلبداعيالمشبو + المشبو بو ( مني
تكمف في االنتقاؿ كالممازجة مع الخياؿ أكالن كبما تثيره في النفكس مف الركعة كاإلعجاب 

لو مف المغة ))ما ال تصؿ لو الذات اإلنسانية  ،(ِ)فيي ركف مف أركاف الببلغة  كاالىتزاز ثانيان 
  (ّ)يا إاٌل بو((.إلى التعبير عن

كقد عٌده القيركاني داخبلن تحت المجاز ألٌف ))المتشابييف في أكثر األشياء إنما يتشابياف 
إاٌل أف ابف أبي األصبع قاؿ:  ،(ْ)بالمقاربة عمى المسامحة كاإلصطبلح ال عمى الحقيقة((

  (ٓ)))التشبيو المتفؽ تشبيو حقيقة، كالتشبيو المختمؼ تشبيو مجاز لممبالغة((.
ٌؿ الشيكخ كأرباب الصنعة، إنما ىك كاقع بيف الشيئيف بالمشاركة بينيما  كمما اتفؽ عميو جي

))مف جية كاحدة أك جيات كثيرة ال مف جميع جياتو  ،(ٔ)بالصكرة كالصفة أك بالحاؿ كالطريقة 
  (ٕ)؛ ألنو لك ناسبو مناسبة كمٌية لكاف إٌياه((.

))بيف التشبيو كالمشبو بو كيراعي ذلؾ، بحيث  كأحسف التشبيو ىك ما أف يكفؽ بو الشاعر
ال يأتي الكبلـ متنافران كالمعاني متباعدةن، فإنو إذا أنعـ النظر في تأليؼ شعرًه، كتنسيؽ أبياتو، 
ككقؼ عمى حسف تجاكره أك قبحو فبلءـ بينيا، كنظـ معانييا، ككصؿ الكبلـ فييا، كاف 

                                                           

 .  ََِٖ ، دار الرائي لمدراسات، دمشؽ، ُ، طٓٓسمكبية البياف العربي، د. رحمف غركاف:أ( ينظر: ُ)
 ََِْ، تحقيؽ: مفيد قميحة، المكتبة العممية، بيركت،  ِٕٕ/ ِية األرب في فنكف األدب :( ينظر: نياِ)
 .ََِٖ، دار الرائي ، دمشؽ ،  ُ، ط ِِّ( نظرية البياف العربي، د. رحمف غركاف:ّ)
 . ِٖٔ/ُ: في محاسف الشعر كآدابو ( العمدةْ)
 . ُٗٓ/ُ( تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر:ٓ)
حقيؽ :محمد أبك ، ت َّٗالجرجاني: عمي بف عبد العزيز ف المتنبي كخصكمو، الكساطة بي ( ينظر:ٔ)

نقد الشعر، ك  ، ََِٔ،، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت  ُالفضؿ إبراىيـ ك عمي محمد البجاكم ،ط
اإليضاح في عمـك ك ،  ُّٔٗ، تحقيؽ : كماؿ مصطفى ، الخانجي ، بغداد ، ُٗقدامة بف جعفر:

، دار الكتاب ، بيركت ،  ٓ، شرح : محمد عبد المنعـ خفاجي ، ط َِّالببلغة، الخطيب القزكيني:
 .ََِٕردف ، ، دار كرد ، األ ُ، ط َٓالمعجـ األدبي، نكاؼ نصار:ك ،  َُٖٗ

 . ِٖٔ/ُ:في محاسف الشعر كآدابو ( العمدةٕ)
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في تفكيره كتعبيره فقد  –المرسؿ  –تمٌيز المتكمـ  فإف لمتشبيو لغتو المائزة بحسب ،(ُ)مجيدان((
))ينفرد أسمكب التشبيو مف أديب إلى آخر بحسب حالة الكعي األدبي أك الفني التي أصبح 

فاستراتيجية  ،(ِ)األسمكب فييا مف حيث ىك مككنات كعناصر .... ممثبلن لتجربة المبدع((
شيء بصفة، غير صفتو عمى أساس التشبيو ىي حجة يسعى صاحبيا مف خبلليا إلى إظيار 

  (ّ)شبيو.
  (ْ)كمف مصاديقو في شعر الحميرم قكلو: ] مف الكامؿ [

 باتكا كباتى عمى الفراًش ممٌفعان 
 

 فيركفى أٌف محمدان لـ يذىًب  
 حتى إذا طمع الشميطي كأنو 

 
 في الميًؿ صفحةي خٌد أدىـى ميغرًب  

 ثاركا ألخذ أخي الفراش فصادفت 
 

يًَّب    غير الذم طمبت أكؼُّ الخي
 ...   

 فتراجعكا لما رأٍكه كعاينكا
 

 أسد اإللو مجالدان في مٍنيىًب  
 ...   

 كلو بخيبر إذ دعاه لرايةو 
 

 رٌدت عميو ىناؾى أكرـى مٍنقىبً  
 إذ جاء حاممييا فأقبؿ ميتعبان  

 
 ييكم بيا العدكمُّ أك كالمتعًب  

 ييكم بيا كفتى الييكد يشيمُّو 
 

 كالثكر كٌلى مف لكاحًؽ أكمًب  
 غضب النبيُّ ليا فأٌنبو بيا 

 
 كدعا أخا ثقة لكيؿو ميٍنًجبً  

 
                                                           

، تحقيؽ : د. نيى عارؼ الحسف ،  ِٔ/ُلفضؿ:غريض في نصرة القريض، المظفر بف ارة اإلض( نُ)
 .ُٕٔٗالمجمع العممي  ، دمشؽ ، 

 . ِِّ( نظرية البياف العربي: ِ)
، رسالة ماجستير،  َُِ( ينظر: الحجاج في مناظرة الحيدة كاالعتذار لعبد العزيز الكناني، ليتمي مراد:ّ)

 . َُِِجامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ، الجزائر ،
، شفار عينيوأنكع مف الخيؿ ابيضت  .، الشميط : الصبح ، المغرب :َُُ-ْٗالسيد الحميرم:( ديكاف ْ)

ب كىكمف بني عدم مف قريش ، يشٌمو: يدفعو ، في منيب : راكضيف فزعيف ، العدكم :عمر بف الخطا
 بك طالب كالد اإلماـ عمي ) عميو السبلـ ( .أالكيؿ المنجب : 
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قٌدـ الحميرم في قصيدتو ىذه جممة مف التشبييات، صاغيا بأسمكبو المرف، ليصؿ بيا 
كدكره الحجاجي عمى أرض الداللة كالمعنى، فيقٌدـ دليمو األكؿ  –الخطاب  –إلى مغزل النص 

كاصفان حاؿ مف بات داخبلن كخارجان،  )صلى اَّلل عليه وآله(سكقان لحادثة المبيت في فراش الرسكؿ 

ثـٌ كشؼ بالتشبيو نمطية دخكؿ الصبح المختمط بياضو بباقي الظممة كالحصاف الذم تتسع 
و، بعدىا كاف المقاء كالمعاينة كالتراجع فأباف بالرابطة التكاصمٌية غٌرتو في كجيو حتى تجاكز عيني

بيف التشبيو األكؿ كما سيعقبو بالثاني بعد عرض كاقعة خيبر كما كاف فييا مف أمر اإلمرة 
لمجيش كارتداد راية المسمميف عمى يد مف أعطيت لو فيك )كالثكر كٌلى مف لكاحؽ أكمًب(، رابطان 

نما تتأسس عمى بيف الحقيقة كالعقؿ،  فالحقيقة ))ال تتأسس أنطكلكجيان، كليست ىبة التجربة كا 
كىك ما يسعى إليو الحميرم في اإلثبات كالمقارنة بيف األكؿ  ،(ُ)العقؿ كتيدؼ إلى اإلجماع((

 كالثاني .
جماعان عقمٌيان، فميس ثمة  كالشؾ أف التحكؿ الداللي الذم أحدثو، عمؿ في المتمقي تأكيدان كا 

كؿ اعتراضان أك تشكيكان بيف الدالالت التي طرحيا، فالداللة التأريخية لمنصكص ىي مجاؿ لمق
كالمفيـك المباشر لمنطكؽ النص كاضح الفيـ  ،(ِ)التي تمثؿ المعنى سياقان تككينٌيان كتشكيمٌيان 

ف كاف ذا قكة  كالتأكيؿ، فبل نقاش كال اعتراض بعد تكجيو ذىف المتمقي لحقيقة حاؿ الثكر كا 
.  كبأسو

  (ّ)كفي مكضع آخر يقكؿ الشاعر: ] مف السريع [
 جاءت مع األشقىيف في ىكدج

 
 تيزجي إلى البصرًة أجنادىىا 

 كأنيا في ًفعميا ًىرَّةه  
 

 تيريدي أف تأكؿى أكالدىا 
 

                                                           

، الدار العربية  ُ، ط ِٖٗ-ِٕٗحمد: أعداد: مخمكؼ سيد إسفة المغة، المعنى مقاربات في فم( المغة ك ُ)
 .ََُِلمعمكـ ، بيركت ، 

، المركز الثقافي العربي ، بيركت ،  ّ، ط ُِّبك زيد:أر: نقد الخطاب الديني، نصر حامد ( ينظِ)
ََِٕ. 

 . ُّٕ( ديكاف السيد الحميرم:ّ)
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كاف في كسع الحميرم االتصاؿ بالحقيقة عمى نحك مباشر، إاٌل أنو اختار آلية التشبيو لما 
ينتج عنيا مف التغيير في المعايير التككينية كالنكعية، فنزعتو التشبييية ليست إاٌل محاكلة 

نقؿ  لصكف كمٌية المبادئ التي يحمميا كضركرياتيا، كىك ما يمكف أف نعتبره مرادفان لمحقيقة إف لـ
إنيا الحقيقة ذاتيا . فممف خرج عمى إماـ زمانو حكـه جاءت بو الشريعة اإلسبلمية، كما حدث 

، )صلى اَّلل عليه وآله(في جمؿ البصرة مصداؽ الخركج كالتعدم عمى قدسٌية خميفة رسكؿ اهلل 

يا ىٌرة( فكاف التشبيو األكؿ )األشقيف( مادة قضيتو التي يميد بيا لتشبييو الثاني )كأنيا في فعم
مبرىنان في استخدامو لفكرة مضمكف األشقى ما يجعؿ مف نفسية المتمقي في حالة الخضكع 
كاالستسبلـ لفعؿ التشبيو الثاني، فإٌف ما يحممو الشاعر مف المفاىيـ إنما ىي ))مثالية كليست 
ف زمانية، كلذلؾ فيي كاحدة في السماء كعمى األرض كىي كاحدة بالنسبة لنا كلكؿ مف مضى م

ـه بيا سمفان، تاركان  ،(ُ)الناس(( فأدرؾ ضركرة نجاح برىنتو ليصؿ إلى صحة النتائج التي ىك مسٌم
عممية الحكـ لفاعمية حججو التي أطمقيا كما تحدثو مف متغيرات طبيعية في ذات المتمقي 
ككنتيجة منطقية يحصؿ اإلقرار كاالعتراؼ بقيبح صنيع القـك كما آؿ إليو مصيرىـ في خركجيـ 
عمى مف ىك مع الحؽ كالحؽ معو يدكر حيثما دار، إذ إٌف ))ما نشير إليو في الحجاجية حيث 
يتـ تحديد بعض الجيكيات المنطقية المنسكبة إلى إثباتاتو تقكد إلى تحديد طريؽ الحصكؿ عمى 

كحجاجية التشبيو كاحدة مف ىذه التعابير  ،(ِ)مكافقة السامعيف بفضؿ تعابير الفكر المتنكعة((
 متنكعة المعتمدة في قكاعد مشركع السيد الحميرم الحجاجي كما يرتكز عميو تكاصمو اإلنساني.ال

  (ّ)كفي قكؿ آخر ذكر الحميرم: ] مف الطكيؿ [
 منازؿي قد كانت تككفي بجكّْىا

 
ـي الحشا رٌيا الشَّكل سحريىا النَّظرٍ    ىضي

 قطكؼي الخيطا خمصانةه بخترٌيةه  
 

 القمرٍ  كأٌف ميحياىا سنا دارةً  
                                                            

 .ََِٕ، دار التنكير ، بيركت ،  ِٖٗ، يكسؼ سميـ سبلمة:المنطؽ عند إدمكف ىسرؿ -( الفينكمينكلكجياُ)
 .َُِْ، منشكرات االختبلؼ ، بيركت ،  ُ، ط ِٗ-ُٗ( اليرمينكطيقا كالحجاج، عمارة الناصر:ِ)
ىضيـ الحشا : رقيقة الخصر ، الشكل : اليداف كالرجبلف ،  ،. ِْٓ-ِّٓ( ديكاف السيد الحميرم:ّ)

: حسنة المشية كالجسـ ، سنا : ضكء ، ضامرة البطف ، البخترية خمصانة :القطكؼ : بطيئة السير ، 
 الجماف : المؤلؤ أك قطع الفضة .
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 رمتني ببعدو بعد قربو بيا الٌنكل
 

 فبانىت كلٌما أقًض مف عبدةى الكطرٍ  
 كلٌما رأتني خشيةى البيًف مكجعان  

 
 أيكفكؼ مٌني أدمعان فيضييا ديررٍ  

 أشارت بأطراؼو إليَّ كدمعييا 
 

 كىنىٍظـً جيماف خانو السّْمؾي فانتثرٍ  
 كقد كنتي مما أحدث البيفي حاذران  

 
 ييغًف عٌني منو خكفي كالحذرٍ فمـ  

مف نكادر الحميرم القكؿ في النسيب، يصكر عكاطفو كمشاعره كما تجيش بو نفسو مف  
فنراه غزالن طاىران تتضح فيو معاني األلفة كالشكؽ لمف اتصؿ  ،حبٍّ ككجد كلكعة كىياـ كحنيف 

صاؿ تسميمات القبكؿ بو كتمكف حبو مف قمبو، متخذان مف آلية التشبيو طريقو األكفر في استح
ـٌ المؤكد كبعده مرسؿ آخر، فاستخدامو ألنكاع  عند المتمقي، فينتقؿ مف المؤكد إلى المرسؿ ث
التشبيو بكصفو لغة تكاصمٌية بيف المنشئ كالمتمقي بالقصد الفني أك الجمالي يككف متصبلن 

إثراء لغة التشبيو  بالمعنى فمغة التشبيو ))منفتحة عمى األنكاع عامة، بحسب قدرة األدباء عمى
بالصدكر عف كيفيات في األداء الببلغي ... صدكران يتيح لممتمقي أف ينفتح في المنيج عمى 

فالمنازؿ التي كانت بيا مف  ،(ُ)تصنيفات جديدة كأنكاع في القراءة كاالستقباؿ جديدة أيضان((
شبييا بذات الخصر الرقيؽ كباألطراؼ المرنة كسحرىا األٌخاذ لمنظر، كميا دالالت صادرة مف 
أفؽ جديد حددتيا فنٌية استعماؿ الشاعر، كىي عينيا في كصفو غزالن بمف أحٌب، بطيئة السير 

ثـٌ لكعة الفراؽ كالبعد كناحمة البطف كحسنة المشية كالجسـ، بؿ أف محياىا لو ضكء القمر، 
، تشبيياف مفٌصبلف، فكجد الحميرم في أسمكب التشبيو  كمقابمة تشبيو دمعو بدمعيا، درره كلؤلؤه
طريقو الذم ال غنى عنو في التعبير عف المعنى الذم يقصده ))إذ إف الذات الشاعرة التي 

الببلغي ألسمكب  تعيش الكاقع كتيجس التعبير عنو عاطفةن ككجدانان، ىي التي تبدع الغرض
كىك ما يككف مدعاة لتكجيو كعي المتمقي عمى  ،(ِ)التشبيو إثر إبداعيا لغة التشبيو أكالن((

ٌؿ ما يطمبو  التخييؿ لمعرفة الغرض الببلغي لمجممة التشبييية داخؿ سياؽ النص، كىذا جي
لمخاطب في اإلقناع في التكجيو الحجاجي، فأكد ما يريد كآثر ذلؾ التأكيد في استمالة عقؿ ا

 اإلقرار.
                                                           

 . ِِٔ( نظرية البياف العربي:ُ)
 . ُِْ-َِْ: نظرية البياف العربي (ِ)
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  (ُ)كمنيا أيضان قكلو:] مف البسيط [
 كعصبةو فٌتشت عني كعف حسبي

 
 فزادىا حسدان بحثه كتفتيشي  

 يخفي عمى أغبياء الناًس معرفتي 
 

 أٌني النياري كىـ فيو الخفافيشي  
 (ِ)ذكر ابف األثير أٌف التشبيو ))يجمع صفات ثبلثان ىي المبالغة كالبياف كاإليجاز(( 

، فضبلن عف ذلؾ أنو  فاستخداـ الحميرم ليذه األداة البيانية قد جمع ىذه الثبلثة جنبان إلى جنبو
لـ يقصد التشبيو بكصفو تشبييان فحسب، ))بؿ بكصفو حاجة فنٌية تبنى عمييا ضركرة الصياغة 

ف كاف عنصران أساسيان يكسب النص ركعة كاستقامة كتقريب فيـ، إاٌل أنو ي بدك كالتركيب، فيك كا 
ثباتان  عنصران ضركريان ألداء المعنى المراد مف جميع الكجكه، ألٌف في التشبيو تمثيبلن لمصكرة، كا 

فيك يؤكد أٌف مف سعى كراءه قصدان لمسخرية كالتنكيؿ قد  ،(ّ)لمخكاطر، كتمبية لحاجات النفس((
ان فكاف تشبييان كاف مف األغبياء، مطمقان تشبيياتو التي حذؼ فييا أداة التشبيو ككجو الشبو مع

بميغان كما يطمؽ عميو الببلغيكف، إذ أنو ))إيجاز يجعؿ بنية التشبيو أبمغ في إثارة كعي 
كبالتالي يقرر حالة المشبو في ذىف السامع كالنيار بياضان ككضكحان كأينسان فتتضح  ،(ْ)المتمقي((

يقة التي تعرفيا صكرتو في الذىف أكثر كيثبت في القمب بشكؿ أبعد فقد ))يصؿ بؾ إلى الحق
ككذلؾ الحاؿ لتشبيييـ بالخفافيش، كالتي تعني الظممة  ،(ٓ)كلكنؾ محتاج معيا إلى التذكير((

ألدكاتو كآلياتو الحجاجية كالتي  -المرسؿ–كعدـ الكضكح، كمف ىذا الربط كاف اختيار الشاعر 
في مقاـ المفاىيـ التناسبية ما بيف الميؿ كالنيار، ما بيف الكضكح ضكءان،  أدرؾ نجاعتيا

كالغمكض شكبلن، فما يراه األنسب لتحقيؽ مراده، سار عميو فأقنع المتمقي بصفاتو كما شيدت لو 
 كفاءاتو.

                                                           

 . ْٗٓ( ديكاف السيد الحميرم:ُ)
 . ّْٗ/ُ( المثؿ السائر:ِ)
 . َٖ( أصكؿ البياف العربي:ّ)
 . ِِٖالعربي:( نظرية البياف ْ)
 . ِّٖ( المصدر نفسو: ٓ)
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  (ُ)كمنو أيضان قكلو: ] مف الكافر [
ٌنؾى آيةه لمناًس بعدم  كا 

 
ًقنكنا   تخبّْري أنيـ ال يكي

 كأنتى صراطيو اليادم إليو 
 

ي الماًسكينا   كغيرؾ ما يينجّْ
–مف أىـ األىداؼ التي يرمي الشاعر إلى تحقيقيا مف خبلؿ خطابو ىذا، إقناع المتمقي  

فيك يريد إحداث تغيير في  )عليه السالم(بما يراه مف األفضمٌية كالشأنٌية لئلماـ عمي  -المخاطب

ـٌ إلى تغيير عاطفي تجاىو، فقد مارست سمطة الدكلة  المكقؼ الفكرم عند مخاطبو أكالن، كمف ث
في حينيا مف األفعاؿ كاألقكاؿ ما غٌيرت بو عقكؿ الناس، فإحداث العبلقة بيف طرفي الخطاب، 

الستراتيجيتو في اإلقناع،  المرسؿ كالمرسؿ إليو يتطمب معياران اجتماعيان يسير عميو تجسيدان 
كتحميمو لمضمكف )آية لمناس، صراطو اليادم( ليس مجرد إحساسات أك انطباعات تتبلشى 
بتبلشي مكضكعيا مف الذاكرة، إنما ىك يسعى إلحبلؿ تصكرو جديدو لمحقيقة أك نمطو كجكدمٍّ 

حقيقة ))ضرب مف جديدو لممعنى، فاإلخبار الذم شبو بو قد كٌحد ما بيف الحقيقة كالمعنى، فال
الكجكد، أك لنقؿ أنيا انطكلكجيا صكرية تكفؿ لمقكانيف كمٌيتيا كشمكليا مادامت تردىا في النياية 

كككنو آية لمناس كصراطو المستقيـ، فيي إذف تكجيو  ،(ِ)إلى المفاىيـ الصكرية األساسية((
ما قصده المرسؿ معيارم نقؿ ذىنية المتمقي مما ىك عميو مف افتراضات كخطابات سابقة إلى 

كما كرد  ،(ّ)، فمف أىـ ضكابط التداكؿ الحجاجي ))أف يككف ضمف إطار الثكابت((-الشاعر–
إنما ىك مف الثكابت الدينية أكالن كالعرفية بالتبعٌية  )عليه السالم(في قكؿ شاعرنا بحؽ اإلماـ عمي 

احتراميا، فأقنع بصدؽ  ثانيان، مما جعؿ مف نتيجتو التشبييية أف تعٌد مف المسٌممات التي يجب
دعكاه كآلت حقيقة الفيـ كاإلفياـ إلى مصاؼ اإلقناع، إذ إننا ال يمكف أف نتناسى ما ليذه 
األساليب أصبلن مف اإلببلغ كالتبميغ، فإلى جانب دكرىا الشكمي كاف دكرىا الحجاجي الذم 

 ييدؼ إلى بمكغ األثر مبمغو األبعد كىك المطمكب.

                                                           

 . ُّْ( ديكاف السيد الحميرم: ُ)
 . َُٖالمنطؽ عند ادمكف ىسرؿ: -( الفينكمينكلكجياِ)
 . ْٓٔ( استراتيجيات الخطاب :ّ)
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  (ُ)كافر [ككذلؾ في قكلو: ] مف ال
 كأٌنا يابف خكلةى عف قريبو 

 
 كربُّ العرًش يفعؿي ما يشاءي  

 ييٌز دكيفى عيفً  الشمس سيفان  
 

وي الجالءي    كممًع البرًؽ أخمصى
 تيشىبّْوي كجيىوي قمران منيران  

 
 تيضيءي لو إذا طمعى السَّناءي  

 فال يخفى عمى أحدو بصيرو  
 

 كىؿ بالشمًس ضاحيةن خفاءي؟ 
 تعمـ األحزابي أٌناىنالؾ  

 
 ليكثه ال يينينييا لقاءي  

 فنيدرؾي بالٌذحكًؿ بني أميٍّ  
 

 كفي ذاؾ الذحكًؿ ليـ فناءي  
ذكر الجرجاني في األسرار ))إٌف أنس النفكس مكقكؼ عمى أف تخرجيا مف خفٌي إلى  

أنو جمٌي، كتأتييا بصريح بعد مكني، كأف تردىا في الشيء تعمميا إياه إلى شيء آخر ىي بش
فالنفكس تتأثر  ،(ِ)أعمـ كثقتيا بو في المعرفة أحكـ نحك أف تنقميا عف العقؿ إلى اإلحساس((

كتأنس بما ىك كاضح جمي كما ىك محسكس كخصكصان إذا كاف ىنالؾ ربط بيف فكرة مبيمة 
عند المتمقي بشيء كاضح كمعركؼ لديو، كىذا ما فعمو الحميرم في مجمكعتو ىذه كالتي قيمت 

يستنيض بيا  -متنفسو الثكرم ضد الظمـ األمكم في حينيا  -مذىب الكيسانية، كىك عمى 
محمد بف الحنفية )ابف خكلة( كما صٌرح في بدايتيا، كقد ال يخفى عمى العقبلء أف ما صاحب 
ىذه العقيدة مف اإلبياـ كالغمكض كعدـ معرفة ميصًدرىا كميطمقيا، أمكر قد عمدت بالشاعر 

البيانٌية ليزيح ستار اإلبياـ عنيا كيرد خصكمو في حينيا، ؼ))الفضاء  الستخداـ ىذه األساليب
 ،(ّ)المنطقي الذم تحدث فيو الكقائع مكازو تمامان لمفضاء المنطقي الذم تصاغ فيو القضايا((

فالقضية ىي ذات المعنى الذم يدكر عميو حديث السيد ىنا، بؿ إننا قد نمحظ سمطة الجبر في 
ال يككف بعيدان عف التقميد أك العرؼ االجتماعي الذم ييسٌيؿ ضبط التعامؿ مع نصو، بحيث 

المعاني المقصكدة كبحسب ما تعارؼ عميو الناس مف الدالالت. فسمؾ طريؽ التشبيو لمكصكؿ 

                                                           

 . نينيو عف الشيء : كفو كزجره ، الذحكؿ : جمع ذحؿ : الثأر . َٓ( ديكاف السيد الحميرم:ُ)
، مط االستقامة ، مصر،  ُحمد مصطفى المراغي ، طأ، تحقيؽ :  َُٖني:سرار الببلغة، الجرجاأ( ِ)

ُْٖٗ. 
 . ُٕٓ( المغة كالمعنى مقاربات في فمسفة المغة:ّ)
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كجيو كالقمر، إذا طمع مف غيبتو كقاـ فيك كالشمس، سيفو  –ابف خكلة  –إلى أف ممدكحو ىنا 
صكتان، فإذا تحققت كؿ ىذه التشبييات أدركت الناس شجاعتيـ بيمينو كممع البرؽ ضكءان كشدةن ك 

فيـ كالميكث طالبيف ثأرىـ مف بني أمٌية كىذا ىك أساس قياميـ كثكرتيـ مع ابف خكلة، فاليدؼ 
األساسي لكؿ خطاب حجاجي ىك الكصكؿ إلى إقناع السامع بفكرتو المعٌينة كخصكصان إذا أخذ 

أك التشكيؾ كىذا ىك حالة الحميرم بكيسانيتو التي كاف المتمقي مف ىذه الفكرة مكقؼ الرفض 
عمييا، فيك يسعى إلبطاؿ ىذه الفكرة المسيطرة عمى ذىف المتمقي أكالن كمف ثـٌ إحبلؿ الفكرة التي 

 جاء مف أجؿ إثباتيا مستخدمان ألسمكب التشبيو كصكالن لغايتو.
كأخيران يستطيع الباحث الجـز بأٌف ما سار عميو الحميرم في ىذه اآللية الببلغية، إٌنما ىك 
نتيجة ألمريف، أكليما: ككنيا مما اعتادت عميو العرب كعيرفت بو كىك مف أصميـ كمف أعراقيـ 
دكف أدنى شؾ، فسمككو ليذه الطريقة كاف عمى قاعدة الدربة . كثانييما: أٌف إحساسو ببعد 

عطائيا قدر العمك الت –كقدر الدنك  -بمقاـ العمك–شبيو الحجاجي في الترسيخ كرسـ الصكرة كا 
 قد دفع بو إرادٌيان كطكعٌيان إلنجاع فكرتو كالكصكؿ لمطالبو كتحقيؽ إقناعو. –بمقاـ الدنك 
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 راتعًا: االسرعارج
كأف  ىذه المغة قد مما الشٌؾ فيو أٌف النصكص أبنية لغكية ال تفارؽ النظاـ الداللي لمغتيا، 

تطكرت بتطكر حركة المجتمع كالثقافة، فتصكغ مفاىيـ جديدة، أك تطكر دالالت ألفاظيا، 
لمتعبير عف عبلقات أكثر تطكران مما كانت عميو، كاالستعارة إحدل ىذه األبنية الداللية في 

يمكف تعمميا مف  المغة، إذ عٌدىا أرسطك مف أعظـ األساليب الفنٌية، كأنيا آية المكىبة التي ال
فاالستعارة ككما ذكرىا العسكرم في الصناعتيف بأنيا ))نقؿ العبارة مف مكضع  (ُ)اآلخريف.

استعماليا في أصؿ المغة إلى غيره لغرض، كذلؾ الغرض إما أف يككف شرح المعنى كفضؿ 
ض الذم يبرز اإلنابة عنو، أك تأكيده كالمبالغة فيو، أك اإلشارة إليو بالقميؿ مف المفظ، أك المعر 

فيو. كىذه األكصاؼ مكجكدة في االستعارة المصيبة، كلكال أف االستعارة المصيبة تتضمف ما ال 
 . (ِ)تتضمنو الحقيقة مف زيادة فائدة لكانت الحقيقة أكلى منيا استعماالن((

كأما الجرجاني فإنو ييعٌرفيا بقكلو: ))االستعارة أف تريد تشبيو الشيء بالشيء فتدع أف 
كفي  ،(ّ)بالتشبيو كتظيره كتجيء إلى اسـ المشبو بو فتعيره المشبو كتجريو عميو((تفصح 

مكضع آخر يقكؿ : ))إنؾ تثبت بيا معنى ال يعرؼ السامع ذلؾ المعنى مف المفظ، كلكنو يعرفو 
. إذف ىي ))طريقة في التعبير باستخداـ األلفاظ في غير ما كضعت لو في (ْ)مف معنى المفظ((

 .(ٓ)المتداكؿ، بما تككف الذائقة الفنٌية ىي المكجو لفيـ الداللة الجديدة لمفظ((الشائع 
 كأىـ خصائصيا الفنٌية: 

                                                           

(1 ، تحقيؽ كترجمة : شكرم عياد  ُٕٔ:، ابك بشر متى بف يكنس القنائي( ينظر :أرسطك طاليس في الشعر 
 ، المركز القكمي لمترجمة ، مصر ، د.ت .

 . ِْٕالصناعتيف :( ِ)
 ّمكتبة الخانجي ، القاىرة ، طير محمكد محمد شاكر ،، تعميؽ :أبك ف ٕٔئؿ اإلعجاز ، الجرجاني :( دالّ)

 ،ُِٗٗ . 
 . ُّْ: المصدر نفسو  (ْ)
 . ِٕٔ( نظرية البياف العربي : ٓ)
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أ/ إٌف االستعارة تنتقؿ بالنص مف الجمكد المفظي المحدد لو إلى السيركرة في التعبير 
 كالمركنة في االستعماؿ.

 ب/ يتجمى في االستعارة إعطاء صفة الفعؿ لمف ال يفعؿ.
 يتمثؿ في االستعارة تيكيؿ األمر، كدقة المبالغة، كشدة الكقع. ج/

فاضة الحركة عمى الكائنات.  د/تريؾ االستعارة في تعبيرىا إشاعة الحياة في الجماد، كا 
  (ُ)ق/ يبلحظ في االستعارة التقريب الكصفي، كمراعاة المناسبة.

عباسي، فيي عند القدماء إٌف لغة االستعارة في الشعر الجاىمي تختمؼ عف لغة الشعر ال
ليست نفسيا عندىـ ؛ ذلؾ ألٌف ))لغة المجاز جزء مف كعي اإلنساف لحظة مشاركتو في بناء 

الحياة لفظان كمعنىن في المرحمة التي ىك فييا، كليس في مراحؿ أجداده السابقيف((
فيي  ،(ِ)

يجب االقتناع بيا  مظير ببلغي، كمناط فكر كنشاط ككعي فني، أنيا تيبنى عمى المسٌممات التي
كشرط أساسي في التحاكر الحجاجي فيي ))تتكيء عمى مسممات انعقد عمييا إجماع المتمقيف، 

فإذا لـ تكف محؿ اتفاؽ بيف أطراؼ  ،(ّ)كمف ثـ يسيؿ فيميا، كقبكؿ النتائج المتكلدة عنيا((
  (ْ)الحكار، فقدت كظيفتيا التبميغية .

الشاعر في بعض المقتضيات النظرية، خرؽ قكانيف  لـز ،(ٓ)كبما أٌف الشعر استعارة كبرل
كىك ما يعكد عمينا بأثر ىذه العكالـ المجازية في استمالة خياؿ  ،(ٔ)الحقيقة طالبان قكانيف المجاز

المتمقي ككسبو ضمف الفعالية اإلقناعية كاألسمكبية، إذ أٌف ))حجاجية االستعارة تعني فعاليتيا في 
اـ، كتعني نكعان خاصان مف االستدالؿ العقبلني كمف الفضائؿ التأثير عمى األذىاف كاألفي

                                                           

 . ُُٗ-ُُٕ( ينظر: أصكؿ البياف العربي :ُ)
 . ِٕٔ( نظرية البياف العربي :ِ)
 . َِٗكتابة الجاحظ في ضكء نظريات الحجاج : ( ّ)
 .ََِْ، مط افريقيا الشرؽ ، المغرب ،  َُْ:، حساف الباىي ( ينظر : الحكار كمنيجية التفكير النقدم ْ)
 .ََِٗيماف ، مصر ، ، دار العمـ كاإل ُٕٗ( ينظر: البنية التككينية لمصكرة الفنية، محمد الدسكقي: ٓ)
 . َُّ( ينظر : المساف كالميزاف أكالتككثر العقمي :ٔ)
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ثارة انتباىو، كذلؾ بما  ،(ُ)المعرفٌية كاإلدراكية(( فتعمد ىذه التقنية إلى تحريؾ خياؿ المتمقي كا 
))إذ تعٌد عامبلن رئيسان في  ،(ِ)تحققو مف غرابة نتيجة اإلبداؿ كالعدكؿ عف العادم كالمألكؼ 

الحفز كالحث، كأداة تعبيرية، كمصدران لمترادؼ كتعدد المعنى، كمتنفسان لمعكاطؼ كالمشاعر 
فإٌف الدكر االنفعالي لبلستعارة  ،(ّ)االنفعالية الحادة ككسيمة لمؿء الفراغات في المصطمحات((

لمصادر المعرفٌية كاإلدراكٌية في يأخذ أىمية كبرل كربما تضيؼ بكساطة ىذا الدكر شيئان إلى ا
))فنجد  (ٓ)فالمغة المجٌردة ال تمتمؾ زماـ المعاني إاٌل إذا لجأت إلى االستعارة ،(ْ)بعض المغات 

))فنجد كممة العيف مثبلن كالتي تعٌبر في األصؿ عف عضك الرؤية لدل اإلنساف كالحيكاف، إاٌل أٌف 
بلزمة ليا كال تعرؼ إاٌل بيا كالذىب الحاجة فرضت عمييا استعماالت استعارية كثيرة صارت م

كعميو ال يمكف  ،(ٔ)الذم يطمؽ عميو العيف، ككذا عيف الماء كعيف الباب كعيف الجيش ...((
إنكار االستعماؿ االستعارم في المغة أك طغيانو بصفة عامة، إلى درجة العدكؿ عف االستعماؿ 

كمما يؤدم إلى تقمص المسافة بيف  الحقيقي لبعض المعاني إلى االستعماؿ المجازم االستعارم،
المعنى الحقيقي كالمعنى االستعارم مف جية أخرل، بؿ قد يذكب الحقيقي في االستعارم كىذا 

ـٌ إٌف بنية االستعارة في لغة الخطاب، ىي ما تكٌكف  (ٕ)ما ىك غالب في المغة األدبٌية كالفنٌية. ))ث
                                                           

،  ُ، ط ّضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو ج ُٔٔ( حجاجية المجاز كاالستعارة ، حسف المكدف : ُ)
 .َُِّدار الركافد الثقافية ، بيركت ، 

 . ِٔٗ( ينظر : كتابة الجاحظ ضمف نظريات الحجاج : ِ)
ىمية ، األ ُ، ط ٕدبي الحديث األبعاد المعرفية كالجمالية ، د. يكسؼ أبك العدكس :( االستعارة في النقد األّ)

 .ُٕٗٗردف ، ، األ
 . ُِٗ( ينظر : المصدر نفسو : ْ)
، فقد كضح المؤلؼ الفارؽ بيف البنية المجردة كالمحسكسة  ُّعجاز القرآني :( ينظر :رؤية لسانية في اإلٓ)

بلقات مع ألفاظ أخرل ي التي تكجد داللة المعنى حيف دخكليا في علمفظ ككيؼ أف الحركة ) الكظيفة ( ى
 حدل أىـ ىذه العبلقات .إكاالستعارة 

 .ُّٗٗ، عالـ الكتب ، القاىرة ،  ْ، ط ُّٓحمد مختار عمر : أاللة ، ( عمـ الدٔ)
، رابيمنشكرات االختبلؼ ، دار الفا،  ُ، ط ُّٕ( ينظر : الببلغة كتحميؿ الخطاب ، حسيف خالفي : ٕ)

 .َُُِبيركت ، 
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لنص عمى نحك يشبو تعبير الكاتب تكٌكف الحاسة، كربما الحكاس، التي يتصؿ فييا المتمقي با
عما يعيشو مما قصد التعبير عنو ؛ ألٌف البنيات االستعارية في لغة النص اإلبداعي ىي حكاسو 
التي قصد المبدع إيجادىا لتككف مسافة عبكره إلى رؤاه كطريقة خمقو صكرة الكاقع في ركحو ؛ 

فاألقكاؿ  ،(ُ)ة أمامو((بما يتيح لممتمقي أف يمتمس أك يشعر بكجكد ركح الكاتب شاخص
االستعارية كما ذكرىا العزاكم ىي أعمى حجاجيان مف األقكاؿ العادٌية، فاالستعارة عنده ))مف 
الكسائؿ المغكية التي يستغميا المتكمـ لمكصكؿ إلى أىدافو الحجاجية، بؿ إنيا مف الكسائؿ التي 

زم لمغة الطبيعية، كما دمنا نعتبر يعتمدىا بشكؿ كبير جدان، ما دمنا نسٌمـ بفرضية الطابع المجا
فالقكؿ االستعارم عنده ال يقبؿ أف  ،(ِ)االستعارة إحدل الخصائص الجكىرية لمساف البشرم((

يرد في سياقة اإلبطاؿ أك التعارض الحجاجي كىك األكثر انتشاران الرتباطو بمقاصد المتكمميف 
  (ّ)كسياقاتيـ الخطابٌية كالتكاصمٌية.

  (ْ)عر السيد الحميرم قكلو : ] مف السريع [كمما كجدناه في ش
 ألْـّ عمرك بالٌمكل مربعي 

 
 طامسةه أعالميوي بمقعي  

 تركحي عنو الطيري كحشٌيةن  
 

 كاأليسدي مف خيفًتو تفزعي  
 برسـً دارو ما بيا مؤنسه  

 
 إاٌل صالؿه في الثرل كٌقعي  

 ريقشه يخاؼ المكتي مف نفًثيا 
 

 كالسُـّ في أنيابيا مينقعي  
 لما كقففى العيسى في رسًمو 

 
 كالعيفي مف ًعرفانًو تدمعي  

 ذكرتي ما قد كنت أليك بو 
 

عي    فبتُّ كالقمبي شجو مكجى
 كأف بالنار لما شفَّني 

 
 مف حبّْ أركل كبدم تيمذعي  

 عجبت مف قكـو أتكا أحمدان  
 

ٌطةو ليس ليا مكًضعي    بخي
 قالكا لو لك شئت أعممتنا 

 
 كالمفزعي إلى مف الغايةي  

                                                            

 . ُِٔسمكبية البياف العربي ، د. رحمف غركاف :أ( ُ)
 . َُٓ( المغة كالحجاج : ِ)
 . َُٖ:  مصدر نفسو( ينظر : الّ)
اللوى : منقطع الرمل ، بلقع : قفر ، الصالل : جمع صل وهو الحٌة  . 262دٌوان السٌد الحمٌري :( 4)

 ظّل ٌرتعد حتى ٌموت . الصفراء تكون فً الرمل إذا رآها االنسان
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 اذا تكفيتى كفارقتنا
 

 كفييـي في الممًؾ مف يطمعي  
إذ إٌف االستعماؿ االستعارم في مجمؿ ىذه األبيات قد أفصح عف ماىٌيات المبدع  

، فيك يتنٌقؿ بيف التصريحية إلى المطمقة ثـ المرشحة كالتبعٌية كالمكنٌية كىكذا كصكالن  الحجاجية
إلى مقصده الخطابي التكاصمي ، فنسبية تقييد القضايا التي طرحيا إنما خرجت بالمركبات 
التامة التي ال تخمك مف المطابقة الكاقعية صدقان ، أك بالعدمية كذبان ، فمكضكع المعمـك 

ي الذم يريد أف يكشؼ بو عف مجيكالت المتمقي إنما يقـك بالحجة التي ال ابطاؿ في التصديق
سياقيا أك تعارض ، فقٌيد باالستعارات ما قد يصؿ بو إلى عدمية التكىـ كالغفمة لمف لـ يجد 
مداليؿ التزامياتو االستعارية ىذه كالتي فٌصؿ القكؿ فييا محمد األصبياني في آللئو العبقرية 

عد تناكلو البيت األكؿ : )) كلما كاف اسـ المشبو بو مذككران كانت االستعارة مصٌرحان بيا فيقكؿ ب
فأباف ألـ عمرك عدة مف المعاني المجازية كالتي قد ال يصميا إاٌل مف كاف ذك حظو كباعو  (ُ)((

األئمة في حيثٌيات ىذه المغة كمدلكالت استخداميا ، كعف الثاني ذكر : ))إف كاف المراد باأليسد 
أك إياىـ مع خيار المؤمنيف ، ففيو استعارة تصريحية مطمقة إذ لـ تقرف بشيء مما يبلئـ المشبو 

كقد استعار في الثالث أصؿ الصبلؿ لمف عرؼ بأعدل الناس لممؤمنيف  (ِ)أك المشبو بو ((
 ، كعف (ّ)فأشار إلى أف فييـ مثؿ ما في ىذه الحٌيات مف ليف المممس مع الخبث المتبالغ 

كقكؼ العيس قاؿ : )) إف لـ يحمؿ كقؼ العيس عمى حقيقتو كاف إما تمثيبلن أك كاف العيس 
كأما المكنٌية فكانت في الثامف )) في التعبير عف  (ْ)استعارة مصرحة كالكقؼ ترشيحان ليا ((

مقالتيـ بالخطبة ، استعارة مصرحة ، ثـ إف كانت الباء لمتعدية أك المصاحبة كانت فيو استعارة 
، فقٌمص الحميرم في مجمؿ ىذه  (ٓ)أخرل مكنٌية فإنو شبو مقاليـ بجسـ ينتقؿ كيحٌكؿ((

االستعماالت االستعارية المسافات التي أذابت الحقيقي في االستعارم مف جية كمف جية أخرل 
 دفع بأحاسيس المتمقي لمشعكر بما كاف ىك عميو أزاء ما طرح كعالج .

                                                           

تقدٌم : جعفر سبحانً  ، 128الآللئ العبقرٌة فً شرح العٌنٌة الحمٌرٌة ، محمد بهاء الدٌن االصبهانً : ( 1)

 . 1421، مؤسسة اإلمام الصادق ، طهران ، 1،ط 
 . 155المصدر نفسه : ( 2)
 . 168ٌنظر :المصدر نفسه : ( 3)
 . 218:  الحمٌرٌةالآللئ العبقرٌة فً شرح العٌنٌة (4)
 . 218: المصدر نفسه (5)
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  (ُ)ككذلؾ قكلو: ] مف الطكيؿ [
 كفي يكـ بدرو حيف بارزى شيبةن 

 
 ًبعىضبو حيساـو كاألسنَّةي تىممىعي  

 فبادره بالسيؼ حتى أذاقو 
 

 ًحماـ المنايا كالمنٌياتي تركعي  
 كصٌيره نيبان لذئبو كقشعـو  

 
 عميو مف الغرباف سكده كأبقعي  

 كفي يكـً جاءى المشرككفى بجمًعيـ 
 

 كعمرك بف عبدو في الحديًد مقنَّعي  
 فجدَّلو ًشمكان صريعان لكجيوً  

 
 رىينان بقاعو حكلو الضبع تخمعي  

 كأىمكيـ ربي كردُّكا بغيظيـ 
 

 كما أيىمكٍت عادي الطغاًة كتبَّعي  
تكمف القكة الحجاجية في ىذه األبيات بما أكرده القرطاجني في منياجو مف أٌف ))األقاكيؿ  

كلما كاف معركض الحميرم ىنا لكاقعتي بدر  ،(ِ)الشعرية أشد األقاكيؿ تحريكان لمنفكس((
كاألحزاب، فإف  مف األحرل بو أف يككف أكثر قربان مف نفس المتمقي باختيار صكره التي تؤدم 
ما يريد مف النتائج ؼ ))حضكر صكرة شيء تتكرر عمى الحس أقرب مف حضكر صكرة شيء 

ف ميؿ النفكس إلى المحسكسات أتـٌ من و إلى العقميات ؛ كذلؾ لزيادة يقؿ كركده عمى الحس، كا 
. كبما أٌف محسكسات المتمقي بكاقع الغزكات كالحركب أمر مسٌمـ بو، لما تتمحكر (ّ)ألفيا بيا((

عميو طبيعة البشرية آنذاؾ، عمد إلى المخيبلت كالتي مف شأنيا أف تكجب التصديؽ لما تؤديو 
ه القضايا في النفس ناشئ مف مف انفعاالت نفسية تعكد باألثر المحسكس إذ إٌف ))تأثير ىذ

كىذا ما نجده فيما نقمو لنا مف تصكير مبارزة  ،(ْ)تصكير المعنى بالتعبير تصكيران خياليان خبلبان((
)شيبة( يـك بدر بالمشاركة ، ككذلؾ في مبارزة )عمرك بف عبد كد( في يـك األحزاب، فتقرير ما 
آلت إليو أحكاؿ االثنيف بما ذكر )صٌيره نيبان لذئب كقشعـ( ك )فجٌدلو ًشمكان صريعان لكجيًو(، ىك 

كعمى ىذا األساس نعتبر  )عليه السالم(حو اإلماـ عمي ما أراده بالكصكؿ لحقيقة شجاعة ممدك 

                                                           

. القشعـ : النسر كىك مف الطيكر الككاسر كقيؿ األسد أيضان ، تخمع : يقاؿ  َِٖ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 خمعت الضبع خمعان كخمكعان ، ضمعت أم مشت ككأف بيا عرجان .

 . ّٖدباء :( منياج البمغاء كسراج األِ)
 . ُِّ:( الببلغة العربية ّ)
 . َٗٓ/ّ( المنطؽ :ْ)
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القكة الحجاجية مركزة كمكثفة في إمكانياتو التي كٌظفيا ))بالتحقيؽ كالتحرم كاالستقصاء ثـٌ 
اإلثبات كالتأكيد ذم المنعطفات كااللتكاءات، كتنتيي بكضع المعالـ التي تتحكـ في تاريخ 

بيذا نظيران أك مشاركان، فحصؿ  )عليه السالم(فمف كاف لو  ،(ُ)اإلنساف بطبيعتو كتككينو الذاتي((

اإلقناع كباف أثر التسميـ كالقبكؿ بسياؽ الرسالة التي بنى سيركرتيا بما يقتضي االتصاؿ ))أم 
قناة فيزيقية كربطان نفسيان بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو، اتصاالن يسمح ليما بإقامة التكاصؿ كالحفاظ 

 .(ِ)عميو((
رات الحميرم في ىذه المجمكعة تشكمت بيف المرشحة كالمكنية، كالمجردة إٌف استعا

كالتمثيمية، فيك مٌرة يذكر مبلئـ المشبو بو كمٌرة يحذؼ المشبو بو كيرمز لو بشيء مف لكازمو 
كفي الثالثة يذكر المبلئـ لممشبو كأما األخيرة فإننا نجده تركيبان استعمؿ في غير ما كضع لو 

 مع القرينة المانعة مف إرادة المعنى األصمي .لعبلقة المشابية 
  (ّ)كمنيا أيضا قكلو: ] مف البسيط [

 قد ضٌيع اهللي ما جٌمعتي مف أدبو 
  

 بيف الحميًر كبيف الشاء كالبقرً  
 ال يسمعكف إلى قكؿو أجيءي بًو  

 
 ككيؼ تستمعي األنعاـ لمبشرً  
 
 
 

ببلغة االستعارة يكمف في تركيبيا الذم إٌف مما ىك متعارؼ عميو عند الببلغييف أٌف سر  
))يدؿ عمى تناسي التشبيو، كيحممؾ عمدان عمى تخي ؿ صكرة جديدة تينسيؾ ركعتيا ما تضٌمنو 

فقد يتأثر المتمقي بالمخيبلت بالقدر الذم أشرنا إليو في  ،(ْ)الكبلـ مف تشبيو خفي مستكر((
نرل أٌف السيد الحميرم قد حقؽ ىذه  ،(ٓ)السابقة ما يجعمو أكثر قربان مف الحقائؽ المحسكسة

المعادلة في االستمالة كالتأثير مبينان أف ما كاف يحممو مف اإلبداع فنان كصفةن قد آلت إلى 
                                                           

 . ُُّ( اليرمينكطيقا كالحجاج :ُ)
، دار تكبقاؿ ، الدار  ُ، ترجمة : محمد الكلي ، مبارؾ حنكف ،ط ِٕ( قضايا الشعرية ، ركماف ياكبسكف :ِ)

 .ُٖٖٗالبيضاء ، 
 . ِّٕ( ديكاف السيد الحميرم :ّ)
 .ُّْْ، دار الغدير ، قـ ،  ُط،  َُِ:، عمي الجاـر ، مصطفى أميف ( الببلغة الكاضحة ْ)
 . ّٗٔ/ّ( ينظر : المنطؽ :ٓ)
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الضياع بالحكـ التراتبي فاستعار صكرة الحمير كالشاء كالبقر ليعٌبر بيا عٌمف حكلو، كقد أضافت 
يمية التي عٌبر فييا بما ))قد تشبوي الميحاؿ، فتجمب الصكرة الخيالية أك ما نسميو باالستعارة التمث

مكاناتيا التقنية  (ُ)االنتباه كتثير االنفعاؿ لغرابتيا(( ، أم بما تتمتع بو مف الكظيفة المعرفية كا 
التي تقارب فيما بيف العالـ الكاقعي كالعالـ المجازم، فتدفع بالمتمقي إلى اإلقناع السيما لك نظرنا 

ميا في إثارة محفزات المتمقي العقمٌية كاالنفعالٌية عمى حدِّ سكاء. فاالستعارة بعيف االعتبار فع
تحاكؿ إلغاء المغايرة أك المخالفة بيف العالـ الكاقعي كالعالـ المجازم كتدعي أٌف ىذا أصبح عيف 

ـٌ تقيمو مقامو. ذاؾ كمف ث
فمقتضيات الضركرة قد حكمت عمى الشاعر االتكاء عمى ىذه  (ِ)

في أساس التحاكر الحجاجي، ليصؿ إلى اإلقناع كقبكؿ النتائج المتكلدة عف ىذه المسممات 
 الفكرة كالمضمكف الذم كٌظؼ فيو استعارتو التبميغية التمثيمية. 
  (ّ)كفي مكضع آخر يقكؿ الشاعر: ] مف مجزكء الكامؿ [

 امدح أبا عبد اإل
 

 لًو فتى البٌريًة في احتماًلوٍ  
 سبطي البنيّْ محمدو  

 
 حبؿه تفرَّعى مف حباًلوٍ  
 العيكفي الناظرات  تغشى 

 
الًلوٍ    إذا سمكفى إلى جى
 عذبي المكارد بحريه 

 
 يركم الخالئؽى مف سجاًلوٍ  
 بحره أطؿَّ عمى البحكر 

 
 ييمدٌىف ندل بالًلوٍ  
 سقًت العبادى يمينيو 

 
 كسقى البالدى ندل شماًلوٍ  
 يحكي السحابى يمينيو 

 
 ًخالًلوٍ  كالكدؽي يخرج مف 
انطبلقان مف قكؿ ركماف ياكبسكف: ))إٌف كؿ ثقافة لفظية تستمـز مؤسسات معيارية كبرامج  

نرل أف تأكيد الحميرم عمى استخداـ تقنية االستعارة أصبح مف لكازمو الضركرية  ،(ْ)كتصاميـ((

                                                           

 . ّٗٔ/ّ( المنطؽ :ُ)
 . ِِٗ( ينظر : الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب : ِ)
السجؿ : الدلك العظيمة إذا كاف فييا ماء، البٌمة سجاؿ جمع سجؿ ك .  ّّٕ-ّّٔ( ديكاف السيد الحميرم : ّ)

 كالرزؽ ، الكدؽ : المطر ، الخبلؿ : مف السحاب . : بالكسر الخير
 . ِٔ( قضايا الشعرية :ْ)
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 ،(ُ)في سمسمة أكصافو التزامنية المتعاقبة، فإذا كنت تريد الحقيقة متفتحة فإنو ينبغي أف تتصكر 
، كاصبلن إلى الحكـ )عليه السالم(كىذا ما فعمو الشاعر في ىذه األبيات مادحان اإلماـ الصادؽ 

الستعارات إذ ))إٌف أحكاـ القيمة التي تتضمنيا ا –المتمقي  –كالذم يككف مف استنتاج القارئ 
أقؿ التباسان مف غيرىا، إٌنيا أقرب إلى الفيـ كلك كانت أصعب كثيران في التحميؿ، كليذه الصعكبة 

كبجكىر االستعارة اإلبداعي  ،(ِ)كاف الدحض أشد عسران، كلكنيا تزيد االستعارة الحجاجية قكة((
متكاصبلن ؛ كذلؾ لمدكر يتحقؽ اإلثراء المغكم الجديد، فيك أداء كبلمي يديـ حياة المغة إثراءن 

 كىك ما منحيا تمؾ المكانة التصكيرية التعبيرية كالتأكيمية. –االستعارة –الفٌعاؿ الذم تضطمع بو 
ذك جبلؿ تغشاه العيكف أك كما أكضحنا تعشى العيكف في حاؿ نظرىا  )عليه السالم(فيك 

المكارد، كبحر أطؿ لو ثـ سبر جممة استعاراتو التصريحية األصمية كالمرشحة بقكلو: )عذب 
عمى البحكر، كسقت العبادى يمينو، ككذلؾ كالكدؽ يخرج مف خبللو( بالمكنٌية التبعٌية، كؿ ىذا 
الصدكر كاالرتساـ ليصؿ إلى كاقع فني جمالي يجاكر صكرة الكاقع المباشر لشخصية اإلماـ 

طاقاتو البيانٌية  ، بكصفو بالضركرة ؛ ألجؿ تكجيو الخطاب إلى منحى معٌيف مسخران )عليه السالم(

 (ّ)ليذا الغرض، فأساس البعد الحجاجي لبلستعارة يتمثؿ في إبراز بعض المعاني كالتأكيد عمييا.
قناعان.  كىذا ما حصده الحميرم ككصؿ إلى التسميـ بو قبكالن كا 

  (ْ)كمف ذلؾ قكلو: ] مف البسيط[
 ال درَّ درُّ المرادمّْ الذم سفكتٍ 

 
 إنساناكٌفاه ميجةى خيًر الخمًؽ  
 قد صارى مٌما تعاطاهي بضربًتوً  

بو  حي
 مٌما عميو مف اإلسالـً عيريانا 
 أبكى السماء لبابو كاف يىعمره 

 
 منيا كحنَّت عميو األرضي تحنانا 
 طكران أقكؿ ابفي ممعكنيف ميمتقطه  

 
 مف نسًؿ إبميسى بؿ قد كاف شيطانا 
                                                            

 . ِٔ:المصدر نفسو ( ينظر : ُ)
 .ُُٗٗ، سنة  ْ، مجمة المناظرة ، المغرب ، العدد  ٖٖ( االستعارة كالحجاج ، ميشيؿ لكجيرف :ِ)
 . ُٔٔ( ينظر : الحجاج في الببلغة المعاصرة : ّ)
 . َْٓالحميرم : ( ديكاف السيد ْ)
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كىي كفعؿ حجاجي يستكجب  ،(ُ)اإلقناع((اعتبر الجرجاني االستعارة ))أداة مف أدكات 
إدخاؿ المستعار لو في جنس المستعار منو عمى كجو الحقيقة، إذ إٌف مفيكميا الحجاجي عند 

أم أٌف درجات  (ِ)الجرجاني إنما ىي ادعاء معنى االسـ لمشيء ال نقؿ االسـ عف الشيء.
بؽ، فتنمحي أبعاد الطرفيف كنصؿ التشابو بيف المستعار منو كالمستعار لو تتزايد إلى درجة التطا

إلى خمؽ ىذا العالـ الثالث الممكف عف طريؽ الخياؿ فكانت )خير الخمؽ ، مف اإلسبلـ عريانا 
، أبكى السماء ،حٌنت عميو األرض ، بؿ قد كاف شيطانا ( نسقٌيات مكنٌية رٌكز عمييا الحميرم 

ف   في خطابو ىذا ليصؿ إلى االختزاؿ كالتطابؽ المفركض، فالذات تقكؿ ما تقتنع بو، كا 
))تحكيؿ قناعة الذات إلى لغةو غرضيا اإلقناع ىك تأكيؿ كلكنو تأكيؿ أقرب إلى الفف منو إلى 
العمـ ألٌف عممية التحكيؿ تتـ في مجاؿ المغة الطبيعية التي ال تيظير أٌية فركؽ اصطناعية بيف 

كبالتالي نجد ىذا الفف  ،(ّ)صياغة الذات المغكية كصياغة الخطاب الحامؿ لرسالة الذات((
كمف خبلؿ اشتغاؿ الشاعر بو قد أنشأ الفيـ لتجمٌيات خطاباتو، فما ىك  –االستعارة  –الببلغي 

ثابت في العقكؿ أٌف الفيـ الناتج عف لغز االستعارة أكثر رسكخان في الذىف مف الفيـ الجاىز 
ف  ما نجده في االستعارة أنيا ،الناتج عف المغة الطبيعية جمعت بيف التزييف كالحيمة لطي  كا 

المقصكد كأنيا آلة إلقناع المرسؿ إليو كالتأثير عميو، ))فميست االستعارة مجرد مجاز يحيؿ إلى 
لممخاطىب  (ْ)فضاء تخييمي في المغة، بؿ ىي عممية استبداؿ كتحكيؿ داخؿ الكعي نفسو((

كاف الحميرم مجازٌيان  ،(ٓ)كلٌما كاف المجاز ىك األصؿ في الحجاج  ، كالمخاًطب عمى حدِّ سكاء
في مجمؿ ىذه األبيات ليصؿ باالستبداؿ كالتحكيؿ إلى درجة التطابؽ محققان غاياتو في الفيـ 

 كاإلفياـ كاإلقناع كاالقتناع بما فعمو المرادم عبد الرحمف بف ممجـ .

                                                           

(1 . ُٖٖٗ، منشأة المعارؼ ، االسكندرية،  ٖٔحمد الصاكم :أ( االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالببلغييف ،   
 . َِٖ( ينظر : دالئؿ االعجاز :ِ)
 . ِّ( اليرمينكطيقا كالحجاج :ّ)
، الدار العربية لمعمكـ  ُط ، َُٔ( الفمسفة كالببلغة مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفي ، عمارة الناصر : ْ)

 .ََِٗ، بيركت ، 
 . ِِّ-ُِّ( ينظر : المساف كالميزاف أك التككثر العقمي :ٓ)
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  (ُ)كمنيا أيضان قكلو: ] مف الطكيؿ[
 ال تممني في عميٍّ فإٌنوفمىٍو 

 
 جرل حبُّو ما بيف جمدم كأعظمي 

 كلك لـ تكف أعمى بو كبفضًموً  
 

 عذرتي كلكف أنت عف فضًمًو عمي 
؛  (ِ)ذكر المظفر العمكم في نظرتو أٌف ))االستعارة مف أشرؼ صنعة الكبلـ كأجٌميا(( 

ا تسمكو االستعارة مف طرؽ ال نياية ليا، كمتشعبة أيضان، كالتأثيرات التي تممكيا غير  كذلؾ ًلمى
محصكرة أك محددة بزمانية أك مكانية معينة، كأما قرائنيا االستيضاحية فيي تتأرجح ما بيف 

اٌل إذا مٌيزتو المفظية كالمعنكية، رغـ االتفاؽ كالترابط كالتكاطؤ فيما بينيما ))فبل كجكد لممعنى إ
كبما أٌف حركة االستعارة بشتى أنكاعيا إٌنما ىي لمبياف كالتكضيح أك لممعرفة كالرؤية  ،(ّ)المغة((

أك لمتعبير عف الذات أك لمؿء الفراغات في المغة، فإٌف في كؿ ذلؾ عكنان لممخاطب عمى تحقيؽ 
ال تكممني( األساس الذم بنى إقناعو المرجك، كىذا ما اتكأ عميو الحميرم في ىذيف البيتيف )فمو 

عميو استعارٌيتو المكنٌية )جرل حب و ما بيف جمدم كأعظمي( فمـ يصٌرح بالمستعار منو )الدـ( 
كاكتفى بذكر شيء مف لكازمو، كىك الجرياف ما بيف الجمد كالعظـ في جسـ اإلنساف، ))كلٌما 

جعؿ مف  ،(ْ)مف األمـ((كانت المغة ىي التمظير األكؿ التي تتبدل مف خبللو عبقرية أمة 
مع ذات الشاعر لما ستؤكؿ إليو  )عليه السالم(فعمٌية خطابو باألمر صمتان كعدـ التكٌمـ في عمي 

نتيجة التأكيد كالمبالغة بأنو يجرم بدؿ دمي، فباإلدراؾ الحسي يككف الحؿ لمشكمة المعرفة 
داللة عممو الفني ىذا مدركان  كاإلفياـ بكجو عاـ، كىذا ما نطقت بو استعارتو، كاعيان كبالقصدية

 الغاية الجمالية كاإلقناعية بالخصكص . 
كأخيران يمكف القكؿ إف  ما تـ  استعراضو في ىذه التقنية بكصفيا الركيزة السياقية ، كاألساس 

مف أٌف المرسؿ ال  الذم انطمؽ منو السيد الحميرم في تحديد معيار ىدفو الخطابي، إنطبلقان 
يستعمؿ ىذه اآلليات كاألدكات إاٌل ليدؼ إقناعي معٌيف، كأٌف رصدنا ليذا األسمكب كاف بالتركيز 

                                                           

 . ّٖٔ( ديكاف السيد الحميرم :ُ)
 . ُّّغريض في نصرة القريض : رة اإلض( نِ)
 . َْ( المغة كالمعنى مقاربات في فمسفة المغة : ّ)
 . ِْالمغة: (المغة كالمعنى مقاربات في فمسفة ْ)
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عمى األبرز في تجسيد الخطاب الحجاجي المدعـك باالستعارة فكاف مف الضركرم اإلفراد 
جيا المعيارم مف اإلغراء كالتقدـ بمني –االستعارة  –كتسميط الضكء كاالشتغاؿ بما أحرزتو 

كالتجريبي كبما حققتو مف النتائج التطبيقٌية صياغةن كنزعةن كتصكران، كبما جاءت بو مف مقاربات 
أثرٍت أبناء المجتمع المغكم بتمثبلتيا في بعض اإلشارات ذات البعد التداكلي، فبل ينكر لبيب أٌف 

آليات البياف الخطاب اإلقناعي الحجاجي يشتمؿ عمى مايشتمؿ عميو أم خطاب آخر مف 
كالجماؿ إاٌل أٌف ما تتكسمو االستعارة مف مناىج كتقنيات لمتنقيب عف المسمى المعنكم في الذىف 
ىك الذم أعطاىا ىذه الخصكصٌية في استحضار الفكر في ذىف المتمقي كمف ثـ  فعؿ إدراؾ 

 المعنى فيو كصكالن إلى التسميـ اإلقناعي كالقبكؿ المنطقي . 
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 اخلامتح
 

ف كانت ىناؾ  - ر العقكؿ كيكجييا الكجية الصحيحة ، كا  الحجاج مفيكـ قائـ بذاتو ، يينىكِّ
نقاط التقاء فيما بينو كبيف الجدؿ كالبرىاف كالمناظرة كغيرىا مف العمميات المسانية الخطابٌية 

جة األخرل ، فما يسعى فييا المحاجج ىك التأثير بالمتمقي بتقديـ مجمكع حججو كصكالن إلى النتي
 المطمكبة.
قصى ألى إيصؿ  أف لىإىك عممية تكاصمية بيف ذكات يطمح كؿ منيـ الًحجاج  فٌ إ -

حداث التأثير إؿ منطقية، ببلغية، لغكية كفيمة بقناع الممكف، كيككف ذلؾ بفعؿ كسائدرجات اإل
 عف طريؽ التفنيد أك الحث أك الدعـ أك ما شابو ذلؾ.

الشعر فيي ليست قصران عمى النثر ، ثبت أف مساحة الخطاب الحجاجي تشمؿ  -
فالحجاج يتعامؿ مع أم نص فبل دعكل لعدـ امكانيتو في الشعر كحصره في حقؿ المخٌيبلت، 

 كأنو يخاطب العكاطؼ فقط ، فالشعر يحتكم عمى قضايا خطابية كجدلية كبرىانية.
كثر فييا البصرة التي نشط فييا عمـ الكبلـ ، ك  ٌف السيد الحميرم قد عاش في بيئةً إ -

باضية إاليكمي الطبيعي ، فيك مابيف  الخصاـ ، حتى أٌف الحجاج فييا أصبح لغة الخطاب
ـٌ التصحيح كالعكدة إلى الرشد بفضؿ المقاء مع  األبكيف كالكيسانية كمتنفس ثكرم عقائدم ، ث

نفسو ( كاف سيد الشعراء ، لقد سار الشاعر بيف ىذه كتمؾ إلثبات  عليه السالماإلماـ الصادؽ ) 

ـٌ إقناع خصكمو كمؤيديو.  كرؤيتو لما ىك مقتنع بو ، كمف ث
فيامان  - اعتماد لغة المناطقة في التحميؿ كالتأكيؿ قٌرب الصكرة لممخاطب كالمتمقي فيمان كا 

ٌف التركيز عمى االشتغاؿ بيا  ، فالعبلقة بيف المحاجج كالمتمقي إنما ىي عبلقة أفقية تبادلية . كا 
 ككنيا نظرية إعادة الخطابة األرسطية لعمميا في الفعؿ اإلنجازم. لما كاف في األصؿ مف

إٌف منيج التنظير كالتطبيؽ معان ، يجعؿ مف القارئ داخبلن في خكاص التركيب الكبلمي  -
االستداللي ، فالمبلزمة بيف المعاني المجردة كالدالالت التقنية تفرض حتمية المسمؾ 

 ككيفية تشٌكميا كظاىرة كاضحة المعالـ في شعر الشاعر.االستراتيجي لكؿ حجة ، تعريفان بيا 



179 
 

فيات قد جعميا كاألساليب كالكي -جج شبو المنطقية مف اآللياتإٌف ما دارت عميو الحي  -
عتماد فيك مناقض معارض ييا كؿ االمدار الرحى في حجاجياتو، معتمدان عم السيد الحميرم 

سمكبو ؼ كحمؿ ككصؿ إلى تحصيؿ الحاصؿ بأعرٌ بفكرة عقدية أشرنا إلييا، ثـ أنو في المطابقة 
قتداء بالسكابؽ قاعدة العدؿ كالتبادلية ثـ كاف لو باع كافر ف، بعد ذلؾ نجده قد عمؿ بمبدأ االالمر 

شعره منيا مبدعان عالمان بما  رنة التي لـ يخؿي في التعدية، كالتضميف كالتقسيـ، كآخرىا حجة المقا
 يقكؿ، ميقنعان كمقتنعان.

المؤسسة عمى بنية  –الشاعر إلى اعتماد الحجج شبو المنطقية ككذلؾ الكاقعية لجأ  -
مشتغبلن بيما كبأسمكبو المرف كبجكدة األداء كسبلستو في  –الكاقع كالمؤسسة لبنية الكاقع 

التسمسؿ الخطابي كبمراعاتو لذىنية المتمقي كما فييا مف المسٌممات التجريدية كالنسبية في 
بكؿ نكعيف منتييان بما يستجيب لو الخطاب الببلغي بنحكو عاـ ، فإذا ىي محؿ قمطابقتيا لكبل ال

 كجيوخير كسيمة كصؿ بيما الشاعر لتنيا انغرست فيو ، فكانتا إكاتفاؽ مف قبؿ المستمع بؿ 
نيا كثٌقت ما يريده كعادت إادرة باالعتراض أك التشكيؾ ، بؿ عقؿ المتمقي كلـ يترؾ لو زماـ المب

 يا نتائج ىك يطمبيا ، فأذعنت النفكس بالمبلزمة كالتعمؽ بالمفيـك كباإلدراؾ لمغاية.عميو بأرباح
( بيتان مف الشعر،  َُٖٗرغـ ضياع الكثير مف شعره ، إاٌل أٌف ما كصؿ إلينا قرابة ) -

ف تحدث عف أم أمر آخر إاألكفر فيو ، بحيث نستطيع القكؿ كاف لغرض المدح الحظ  نو كا 
كالمداعبة أك التغزؿ أك االفتخار بقكمو كغيرىا مما كاف لو حظ الفردية القميمة في الديكاف إاٌل 

بالخصكص كألىؿ بيت  ) عليه السالم (كقد تضمف مدحان ألمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

 .بالعمكـ ) عليهن السالم (العصمة 

عمى  ان ، كاف مبنيةة أك النفعيٌ يٌ بو السيد الحميرم في حجاجيتو السبليإإف ما ذىب  -
جعؿ مف السبب كسيمة النتيجة كمف النتيجة يتربط الكقائع فيما بينيا ربطان  سس كالمبادئ التياأل

مر الذم لمخاطب كاستمرارية عقبلنيتيا، األغاية السبب، كىك ما يؤكد نجاعة ىذه الحجة في ا
 ، يستحسنيا كؿ مف مٌر بيا ميحدثةلية تخاطبية كاضحة المفاىيـجعؿ منيا حجة استدال

 لممطمكب.
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ستخداماتو كانت بالمستكل المعيكد في باقي ا حجة المثؿ عند السيد الحميرم قد -
ٌية معبرةن عف نيا جاءت مكٌممة لثقافتو الفكر ، بؿ إفيي لـ تكف أقٌؿ شأنان مف سابقاتيا ،الحجاجٌية

 ع مداركو ككضكح أيفقو .تسامدل شمكلية قكلو كا  
مف استفياـ كتكرار كتشبيوو  إٌف ما اختاره البحث مف اآلليات الببلغية الحجاجية -

كاستعارة ، إٌنما كاف لؤلبرز األقكل في صيغًو االستداللٌية ، تحقيقان لؤلثر العممي البراغماتي ، 
فيي إذف تشٌكبلت كاضحة كمكثفة لديو ، فاألساليب كميارات البياف تقكم الحجج كتزيد مف 

 فعالٌيتيا لمصمحة التأثير كاإلقناع.
د الحميرم مصائد حجاجية، تجرؼ الخصـ إلى سياؽ مناىض بعض االستفيامات عن -

البنية  إفٌ  لما كاف يعتقد، فقد يتحكؿ ىذا الخصـ إلى محاجج ضٌد أفكاره مف دكف أف يشعر إذ
قد فتحت  ،ستنكاران كتبكيتان الؿ إقراران كتشييران كتشكيكان كاستدكب االستفياـ في االالداخمية ألسم

افة المعرفية الحجاجية في مجابية تداعيات خصمو كمستكناتو لشاعرنا الحميرم مجاالت الثق
نما يييئ ميحاًكرهي  ،اإلقناعية ليتكلى  –خصمو  –مما جعمو ال ينطؽ بالحكـ بصكرة صريحة كا 

 .عتقادهكالنطؽ بما ىك في رأم المحاجج كا تمؾ الميمة باإلقرار كتغيير القناعات
عف رغبة الشاعر الممٌحة ككنو أحد طرفي  قد عٌبرت تقنية التكرار بأسمكبيا اإليجابي -

 ما يبرىف عمى صبلح معتقده. –المتمقي –الحجاج في أف يثبت لمخصـ 
ما سار عميو الحميرم في آلية التشبيو الببلغية، إٌنما ىك نتيجة ألمريف، أكليما: ككنيا  -

ه الطريقة مما اعتادت عميو العرب كعيرفت بو كىك مف أصميـ كمف دكف أدنى شؾ، فسمككو ليذ
كاف عمى قاعدة الدربة . كثانييما: أٌف إحساسو ببعد التشبيو الحجاجي في الترسيخ كرسـ الصكرة 

عطائيا قدر العمك  قد دفع بو إرادٌيان كطكعٌيان إلنجاع  –بمقاـ الدنك –كقدر الدنك  -بمقاـ العمك–كا 
 فكرتو كالكصكؿ لمطالبو كتحقيؽ إقناعو.

إف  ما تـ  استعراضو في تقنية االستعارة بكصفيا الركيزة السياقية األكلى، كاألساس الذم  -
انطمؽ منو السيد الحميرم في تحديد معيار ىدفو الخطابي، إنطبلقان مف أٌف المرسؿ ال يستعمؿ 

عمى ىذه اآلليات كاألدكات إاٌل ليدؼ إقناعي معٌيف، كأٌف رصدنا ليذا األسمكب كاف بالتركيز 
األبرز في تجسيد الخطاب الحجاجي المدعـك باالستعارة فكاف مف الضركرم اإلفراد كتسميط 
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مف اإلغراء كالتقدـ بمنيجيا المعيارم كالتجريبي  –االستعارة  –الضكء كاالشتغاؿ بما أحرزتو 
أبناء  كبما حققتو مف النتائج التطبيقٌية صياغةن كنزعةن كتصكران، كبما جاءت بو مف مقاربات أثرتٍ 

المجتمع المغكم بتمثبلتيا في بعض اإلشارات ذات البعد التداكلي، فبل ينكر لبيب أٌف الخطاب 
اإلقناعي الحجاجي يشتمؿ عمى مايشتمؿ عميو أم خطاب آخر مف آليات البياف كالجماؿ إاٌل أٌف 

ذم ما تتكسمو االستعارة مف مناىج كتقنيات لمتنقيب عف المسمى المعنكم في الذىف ىك ال
أعطاىا ىذه الخصكصٌية في استحضار الفكر في ذىف المتمقي كمف ثـ  فعؿ إدراؾ المعنى فيو 

 كصكالن إلى التسميـ اإلقناعي كالقبكؿ المنطقي . 
 

 ى احلوذ هلل سبّ العاملنيأًآخش دعٌاًا 

 ًالصالة ًالسالم على خامت األًبٍاء ًاملشسلني حموذ ًآلو الطٍبني الطاىشٌي.
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 ٔادلراظعادلصادر 

 

 القرآف الكريـ  -
 

 ،شعيب األرنؤكط:ق(، تحقيؽ ُُٗاإلتقاف في عمـك القرآف، جبلؿ الديف السيكطي )ت .ُ
 .ََِٖ ،دمشؽ ،مؤسسة الرسالة ناشركف ،ُط ،مصطفى شيخ مصطفى :تعميؽ

 ،بيركت ،مؤسسة االعممي ،ِط (،ق َِٔحمد بف عمي الطبرسي )تأ، االحتجاج .ِ
ُّٖٗ. 

: تحقيؽ (،ق ّٖٓبك عبد اهلل محمد بف عمراف المرزباني )تأ، خبار السيد الحميرمأ .ّ
 .ُٓٔٗ ،النجؼ ،مط النعماف ،ُط ،مينيمحمد ىادم األ

 ،مط االستقامة ،ُط(،ق ّْٓمحمد بف حباف السجستاني )ت ،خبار القضاةأ .ْ
 .ُْٖٗ،مصر

 ،ميرأ، مط ُط (،ق ٖٓٓمنتجب الديف عمي بف بابكيو الرازم )ت ،ربعكف حديثااأل .ٓ
 .َُْٖ ،قـ

شكرم  :تحقيؽ كترجمة ،بك بشر متى بف يكنس القنائيأ، رسطك طاليس في الشعرأ .ٔ
 .د.ت ،مصر ،المركز القكمي لمترجمة ،عياد

 ،بيركت ،مط الغدير ،ُط ،سعد كحيد القاسـأ، ثارىا المعاصرةآمامة ك زمة الخبلفة كاإلأ .ٕ
ُٕٗٗ. 

عبد الرحيـ  :تحقيؽ (،ق ّٖٓجار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم )ت ،ساس الببلغةأ .ٖ
 .ُّٓٗ ،القاىرة ،كالد اكرفاندأ، مطابع ُط ،محمكد
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 ،طيراف ،مؤسسة بكستاف كتاب ،ّط ،جعفر باقر الحسيني ،ساليب المعاني في القرآفأ .ٗ
ُِّْ. 

المركز العربي لؤلبحاث  ،استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية، أنكر الجمعاكم .َُ
 .َُِّ،قطر ،كدراسة السياسات

دار  ،ُط ،عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية .ُُ
 .ََِْ ،بيركت ،الكتاب الجديد المتحدة

 ،منشأة المعارؼ ،حمد الصاكمأ، االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالببلغييف .ُِ
 .ُٖٖٗ ،االسكندرية

 ،بك العدكسأ، د. يكسؼ كالجماليةبعاد المعرفية دبي الحديث األلنقد األاالستعارة في ا .ُّ
 .ُٕٗٗ ،ردف، األىمية، مط األُط

حمد أ: تحقيؽ (،ق ُْٕعبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني )ت ،سرار الببلغةأ .ُْ
 .ُْٖٗ ،مصر ،مط االستقامة ،ُط ،مصطفى المراغي

مط  ،ُط ،عبد المجيد االنتصار ،سمكب البرىاني الحجاجي في تدريس الفمسفةاأل .ُٓ
 .ُٕٗٗ ،البيضاء ،النجاح الجديدة

 .ََِٖ،دمشؽ ،دار الرائي لمدراسات ،ُسمكبية البياف العربي، د. رحمف غركاف، طأ .ُٔ
د. عبد العاؿ :تحقيؽ (،ق َّٕعبد الرزاؽ الكاشاني )ت ،صطبلحات الصكفيةا .ُٕ

 .ُِٗٗ ،القاىرة ،دار المنار،ُط،شاىيف
 ،بيركت ،دار المؤرخ العربي ،ُط ،د. محمد حسيف الصغير ،صكؿ البياف العربيأ .ُٖ

ُٗٗٗ. 
 .ُْٗٗ ،القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية ،ُط ،حمد الشايبأ، دبيصكؿ النقد األأ .ُٗ
 .َُٖٗ ،بيركت ،، دار العمـ لممبلييفٓط ،خير الديف الزركمي ،عبلـاأل .َِ
 (،ق ْٖٓبك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي )تأ، عبلـ اليدلأعبلـ الكرل بإ .ُِ

 .ُٕٗٗ ،بيركت ،دار المعرفة ،الغفارمكبر أ: عمي تصحيح
 .َُٔٗ ،بيركت ،نصاؼ، مط اإلميف العاممي، محسف األعياف الشيعةأ .ِِ
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 ،بيركت ،دار الفكر (،ق ّٔٓصبياني )تبك الفرج عمي بف الحسيف األأ، غانياأل .ِّ
ُٗٓٔ. 

 ُْٕعبد اهلل محمد الخطيب التبريزم )ت كبأ، كلي الديف سماء الرجاؿأكماؿ في اإل .ِْ
 .د.ت ،قـ ،ىؿ البيتأ، مؤسسة نصارمسد اهلل األأبك أ: ، تعميؽ(ق

قسـ  :تحقيؽ (،ق ُّٖمحمد بف عمي ابف بابكيو القمي الشيخ الصدكؽ )ت ،األمالي .ِٓ
 .ُُْٕ،قـ ،مؤسسة البعثة ،ُط،سبلميةالدراسات اإل

جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف الخطيب القزكيني  ،يضاح في عمكـ الببلغةاإل .ِٔ
 .َُٖٗ ،بيركت ،دار الكتاب ،ٓط ،محمد عبد المنعـ خفاجي :شرح (،ق ّٕٗ)ت

 ،بيركت ،حياء التراثإ، دار ّط (،ق ُُُُمحمد باقر المجمسي )ت ،نكاربحار األ .ِٕ
ُّٖٗ. 

 .ُِٗٗ ،بيركت ،سبلمية، الدار اإلُط ،حسيف مكي العاممي ،بداية المعرفة .ِٖ
، مؤسسة الكتب الثقافية ،  ُ، ط ق (، تحقيؽ : عرفاف مطرجيّٗٗلبديع ، عبد اهلل بف المعتز )تا .ِٗ

 .َُِِبيركت ، 
ق (، تحقيؽ : ابك الفضؿ الدمياطي ، دار ْٕٗالبرىاف في عمكـ القرآف ، بدر الديف الزركشي ) ت .َّ

 .ََِٔالحديث ، القاىرة ، 
ق  ّّٓ)ت براىيـ ابف كىب الكاتبإسحاؽ بف إالحسيف  كبأ، البرىاف في كجكه البياف .ُّ

  ُٗٔٗ ،مصر ،الرسالة ،رؼد. حفني محمد ش :تحقيؽ ،(
ميرزا حسف ككجو  :تصحيح (،ق َِٗمحمد بف الحسف الصفار )ت ،بصائر الدرجات .ِّ

 .َُْْ ،طيراف ،مط األحمدم ،باغي
عالـ الكتب  ،ُط ،د. قدكر عمراف ،البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني .ّّ

 .َُِِ ،ردف، األالحديثة
 .َُِّ ،بيركت ،مط ضفاؼ ،ُط ،د. عبد المطيؼ عادؿ ،قناع في المناظرةببلغة اإل .ّْ
 .ُِٗٗ ،الككيت ،عالـ المعرفة ،صبلح فضؿ ،ببلغة الخطاب كعمـ النص .ّٓ
 .ََِٖ ،بيركت ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ُط ،د. عيسى باطاىر ،الببلغة العربية .ّٔ
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 .ُّْْ ،قـ ،مط دار الغدير ،ُط ،ميفأ، مصطفى عمي الجاـر ،الببلغة الكاضحة .ّٕ
 ،دار الفارابي ،منشكرات االختبلؼ ،ُط ،حسيف خالفي ،الببلغة كتحميؿ الخطاب .ّٖ

 .َُُِ ،بيركت
 .ََِٗ ،مصر ،يماف، دار العمـ كاإلمحمد الدسكقي ،البنية التككينية لمصكرة الفنية .ّٗ
عبد السبلـ محمد  :تحقيؽ (،ق ِٓٓعمرك بف بحر الجاحظ )ت ،البياف كالتبييف .َْ

 .ُٖٔٗ ،القاىرة ،مكتبة الخانجي ،ىاركف
: عبد تحقيؽ (،ق َُِٓمحمد مرتضى الزبيدم )ت ،تاج العركس مف جكاىر القامكس .ُْ

 .ُٓٔٗ ،الككيت ،مطبعة الحككمة الككيتية ،حمد فراجأالستار 
لجنة التأليؼ  ،ٔط ،براىيـ حسفإ، حسف سبلـ السياسي كالديني كالثقافيتاريخ اإل .ِْ

 .ُُٔٗ ،القاىرة ،كالترجمة
 ْٖٕحمد بف عثماف الذىبي )تأ، محمد بف عبلـطبقات المشاىير األسبلـ ك تاريخ اإل .ّْ

 .ُّٕٔ ،القاىرة ،مط السعادة ،حساـ الديف القدسي :تحقيؽ (،ق
: تحقيؽ (،ق َُّمحمد بف جرير الطبرم )ت (،تاريخ الطبرم)تاريخ الرسؿ كالممكؾ  .ْْ

 .ُّٔٗ ،براىيـ، دار المعارؼ، القاىرةإبك الفضؿ أمحمد 
 ،دائرة المعارؼ العثمانية (،ق ِٔٓسماعيؿ البخارم )تإ، محمد بف التاريخ الكبير .ْٓ

 .ُُّٔ ،اليند
 ،ُط ،حمد العطيةأماجد  :، تحقيؽ(ق ُِّّالسيد حسيف البراقي )ت ،تاريخ الككفة .ْٔ

 .ُِْْ ،قـ ،المكتبة الحيدرية
مركز  ،ُط ،د. محمد صالح الغامدم :ترجمة ،جكتيو ،بركتكف ،تاريخ نظريات الحجاج .ْٕ

 .َُُِ ،السعكدية ،النشر العممي
 ،دار صادر (،ق ِِٗبي يعقكب بف جعفر اليعقكبي )تأحمد بف أتاريخ اليعقكبي،  .ْٖ

 .َُٔٗ ،بيركت
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صبع بي اإلأ، ابف عجاز القرآفإير في صناعة الشعر كالنثر كبياف تحرير التحب .ْٗ
 ،ميسبل، لجنة احياء التراث اإلد. حفني محمد شرؼ :تحقيؽ (،ق ْٓٔالمصرم )ت

 .د.ت ،الجميكرية العربية المتحدة
 .ََِٖ ،دمشؽ ،مط صفحات ،ُط ،صابر الحباشة ،التداكلية كالحجاج .َٓ
 .د.ت ،قـ ،ميرأ، مط سحاؽ الفياضإ، محمد تعاليؽ مبسكطة عمى العركة الكثقى .ُٓ
 .د.ت ،طباعة حجرية (،ق ُٖٔالشريؼ عمي الجرجاني )ت ،التعريفات .ِٓ
 ،مط المنيرية (،ق َُِٕلكسي )ت، محمكد شكرم اآللكسي ركح المعانيتفسير اآل .ّٓ

 .د.ت ،مصر
 (،قِّٕبي حاتـ الرازم )تأ، عبد الرحمف بف محمد ابف بي حاتـ الرازمأتفسير ابف  .ْٓ

 .د.ت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،سعد محمد الطيبأ: تحقيؽ
 ،تكنس ،الدار التكنسية لمنشر ،محمد الطاىر ابف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير .ٓٓ

ُْٖٗ. 
 ،قـ ،مؤسسة اليادم ،ُط (،ق َُُٗمحسف الفيض الكاشاني )ت ،تفسير الصافي .ٔٓ

ُُْٔ. 
: قسـ الدراسات تحقيؽ (،ق َِّمحمد بف مسعكد العياشي )ت ،تفسير العياشي .ٕٓ

 .ُُِْ ،طيراف ،مؤسسة البعثة ،ُط ،سبلميةاإل
 ،محمد الكاظـ :تحقيؽ (،ق ِّٓبراىيـ الككفي )تإفرات بف  ،تفسير فرات الككفي .ٖٓ

 .َُُْ،طيراف ،رشاد، كزارة الثقافة كاإلُط
طيب المكسكم الجزائرم مط  :تحقيؽ(،ق ِّٗبراىيـ القمي )تإتفسير القمي، عمي بف  .ٗٓ

 .ُّٖٔ،النجؼ،النجؼ
عبد الفتاح  :تحقيؽ (،ق ِْٗبد الممؾ بف محمد الثعالبي )تع ،التمثيؿ كالمحاضرة .َٔ

 .ُُٔٗ ،مصر ،مط عيسى البابي الحمبي ،محمد الحمك
 ،محمد عبد المعيد خاف :تحقيؽ (،ق ّْٓمحمد بف حباف السجستاني )ت ،الثقات .ُٔ

 .ُّٕٗ ،اليند ،حيدر آباد ،دائرة المعارؼ العثمانية ،ُط
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، مط ِط (،ق َُّمحمد بف جرير الطبرم )ت ،جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف .ِٔ
 .ُْٓٗ ،مصر ،مصطفى البابي الحمبي

: محمد تحقيؽ (،ق ّٓٗىبلؿ الحسف بف عبد اهلل العسكرم )تبك أجميرة األمثاؿ،  .ّٔ
 .ُْٔٗ ،القاىرة ،المؤسسة العربية ،ُط ،عبد المجيد قطامش ،براىيـإأبك الفضؿ 

دار الكتاب  ،ُط ،ميف الطمبة، د. محمد سالـ محمد األالحجاج في الببلغة المعاصرة .ْٔ
 .ََِٖ ،بيركت ،الجديد المتحدة

، عالـ الكتب الحديث ،ُط ،زكريا السرتي ،المعاصرالحجاج في الخطاب السياسي  .ٓٔ
 .َُِْ ،ردفاأل

عالـ الكتب الحديث  ،ُط ،د. عبد الجميؿ العشراكم ،الحجاج في الخطابة النبكية .ٔٔ
 .ََُِ ،ردف، األلمنشر

عالـ الكتب  ،ِط ،د. سامية الدريدم ،ساليبوأالحجاج في الشعر العربي بنيتو ك  .ٕٔ
 .ََِٕ ،ردف، األالحديث

 ،دار الفارابي ،ِط ،عبد اهلل صكلو ،ىـ خصائصوأالحجاج في القرآف مف خبلؿ  .ٖٔ
 .ََِٕ ،بيركت

 ،سماعيمي عمكمإ: حافظ شراؼا  ، تحرير ك مجمكعة مؤلفيف ،الحجاج مفيكمو كمجاالتو .ٗٔ
 .َُِّ ،بيركت ،دار الركافد الثقافية ،ُط

بقرة بحث في مف تفسير سكرة ال الحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ في نماذج ممثمة .َٕ
 ،بيركت ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ُط ،د. عمي الشبعاف ،شكاؿ كاالستراتيجياتاأل

ََُِ. 
غبلـ رضا :، تحقيؽ(ق َُُٕسيد ىاشـ بف سميماف البحراني )ت ،حمية األبرار .ُٕ

 .ُُْْ ،قـ ،، مط بيمفُط ،البركجردم
 .ََِْ ،المغرب ،مط افريقيا الشرؽ ،حساف الباىي ،الحكار كمنيجية التفكير النقدم .ِٕ
(، ق ّٕٖتقي الديف ابي بكر عمي بف عبد اهلل الحمكم )ت ،خزانة األدب كغاية األرب .ّٕ

 . ََِٓ، دار صادر ، بيركت ، ِتحقيؽ : د. كككب دياب ، ط
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 (،ق َّّحمد بف شعيب النسائي )أبك عبد الرحمف أ، خصائص أمير المؤمنيف .ْٕ
 .ُُْٗ ،قـ ،نكيف، مط ُط ،جعفر الحسيني :تحقيؽ

 ،ُط ،د. عباس حشاني ،دبيكلية دراسة في نتاج ابف باديس األخطاب الحجاج كالتدا .ٕٓ
 .َُِْ ،ردف، األعالـ الكتب الحديث

دار الكتاب  ،ُط ،حمد يكسؼأ، عبد الفتاح الخطاب السجالي في الشعر العربي .ٕٔ
 .َُِْ ،ليبيا ،الجديد

 .ََُِ ،بيركت ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،ُط ،بك بكر العزاكمأ، د.الخطاب كالحجاج .ٕٕ
 .ُٕٗٗ ،بيركت ،دار القمـ ،عبد الرحمف بدكم :رجمة، ترسطك طاليسأ، الخطابة .ٖٕ
 .ُٓٗٗ ،بيركت ،دار الصفكة ،ّط ،عبد اليادم الفضمي ،خبلصة المنطؽ .ٕٗ
 ،دار الجميؿ ،ٓط ،د. عبد الرحمف بدكم :ترجمة ،يكليكس فميكزف ،الخكارج كالشيعة .َٖ

 .ُٖٗٗ ،القاىرة
 .ُّٕٕ ،طيراف ،سبلمية(، مط اإلق ُُٗجبلؿ الديف السيكطي )ت ،الدر المنثكر .ُٖ
آصؼ بف  :تحقيؽ (،ق ّّٔالقاضي النعماف بف محمد المغربي )ت ،سبلـدعائـ اإل .ِٖ

 .ُّٔٗ ،مصر ،دار المعارؼ ،عمي أصغر فيضي
أبك فير :تعميؽ (،ق ُْٕعبد القاىر الجرجاني )ت ،دالئؿ االعجاز في عمـ المعاني .ّٖ

 . ُِٗٗ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ّط، حمكد محمد شاكرم
تحقيؽ: د. عزة حسف، دار الشرؽ  (،ق ّٕتميـ بف أيبي بف مقبؿ )ت ،ديكاف ابف مقبؿ .ْٖ

 .ُٓٗٗ،بيركت ،العربي
 ،مصر ،مط النمكذجية ،محمد حسيف :شرح (،ق ٕميمكف بف قيس )ت ،ديكاف األعشى .ٖٓ

 ػ .َُٓٗ
محمد يكسؼ  :تحقيؽ (،ق ِْٔدعبؿ بف عمي الخزاعي )ت ،ديكاف دعبؿ الخزاعي .ٖٔ

 .ُِٔٗ ،بيركت ،دار الثقافة ،نجـ
 ،ُط ،عبد القدكس أبك صالح :تحقيؽ (،ق ُُٕغيبلف بف عقبة )ت ،ديكاف ذم الرمة .ٕٖ

 .ُِٖٗ ،بيركت ،يمافؤسسة اإلم



189 
 

ىبلؿ  :تحقيؽ (،ق َٗعبيد بف حصيف بف معاكية النميرم )ت ،ديكاف الراعي النميرم .ٖٖ
 .َُٖٗ ،بغداد ،المجمع العممي ،ناجي ك نكرم حمكدم القيسي

شاكر ىادم  :تحقيؽ (،ق ُّٕسماعيؿ بف محمد الحميرم )تإ، ديكاف السيد الحميرم .ٖٗ
 .ُِّْ ،طيراف ،مط شريعت ،شكر

ضياء حسيف  :شرح ، (ق ُّٕسماعيؿ بف محمد الحميرم )تإ، ديكاف السيد الحميرم .َٗ
 .ُٗٗٗ ،بيركت ،األعمميمؤسسة  ،ُط ،األعممي

نكاؼ  :تقديـ،  (ق ُّٕسماعيؿ بف محمد الحميرم )تإ، ديكاف السيد الحميرم .ُٗ
 .ُٗٗٗ ،بيركت ،دار صادر ،ُط،الجٌراح

، انتشارات جٌهان ، طهران ،  ه ( 694)ت ذخائر العقبى ، احمد بن عبد هللا الطبري .ِٗ
1356 . 

مط  ،ُط ،ؼعجاز القرآني، د. حمزة فاضؿ يكسرؤية لسانية في اإل .ّٗ
 .ََُِ،دمشؽ،رند

 :تحقيؽ (،ق َٕٕتقي الديف الحسف بف عمي بف داكد الحمي )ت ،رجاؿ ابف داكد .ْٗ
 .ُِٕٗ ،النجؼ ،مط الحيدرية ،محمد صادؽ آؿ بحر العمـك

، مط محمد صادؽ بحر العمـك :تحقيؽ (،ق ُّّْعمي الخاقاني )ت ،رجاؿ الخاقاني .ٓٗ
 .ُٖٔٗ ،النجؼ ،داباآل

ىػ( ، تحقيؽ جكاد القيكمي َْٔرجاؿ الشيخ الطكسي، محمد بف الحسف الطكسي )ت  .ٔٗ
 ُُْٓ، مؤسسة النشر االسبلمي ، قـ ، ُاألصفياني ، ط

(، قٕٔٔمحمد بف محمد الرازم )ت ،الرسالة الشمسية بشرح تحرير القكاعد المنطقية .ٕٗ
 .ُِّٖ ،مصر ،زىريةمط األ

 ،مط الحيدرية (،ق َٖٓالنيسابكرم )تحمد الفتاؿ أ، محمد بف ركضة الكاعظيف .ٖٗ
 .ُّٖٔ ،النجؼ

حمد خاف المدني الشيرازم أ، عمي بف رياض السالكيف في شرح صحيفة سيد الساجديف .ٗٗ
 .ُّّْ ،يرافإ(، ق َُُِ)ت
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، محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ (،ق ِٕٓمحمد بف يزيد القزكيني )ت ،سنف ابف ماجو .ََُ
 .ُّّٕ ،مصر ،حياء الكتب العربيةإدار 

مط  ،حمد محمد شاكرأ: تحقيؽ (،ق ِٕٗمحمد بف عيسى الترمذم )ت ،نف الترمذمس .َُُ
 .ُّٕٗ ،مصر ،مصطفى البابي الحمبي

 .ُّْْ ،اليند ،دائرة المعارؼ (،ق ْٖٓحمد بف الحسيف البييقي )تأ، السنف الكبرل .َُِ
 ،مط الرسالة ،ٗط (،ق ْٖٕشمس الديف محمد الذىبي )ت ،عبلـ النببلءأسير  .َُّ

 .ُّٗٗ ،بيركت
 .ُّٗٔ،بغداد ،دار الحديث ،محمد تقي الحكيـ ،شاعر العقيدة .َُْ
 ّّٔالقاضي النعماف بف محمد المغربي )ت ،طيارئمة األخبار في فضائؿ األشرح األ .َُٓ

 ،قـ ،سبلمي، مؤسسة النشر اإلِط ،سيد محمد الحسيني الجبللي :تحقيؽ (،ق
ُُْْ. 

صبلح الديف  :تحقيؽ (،ق ّْٖمحمد بف أحمد السرخسي )ت ،شرح السير الكبير .َُٔ
 .ُّّٔ ،اليند ،حيدر آباد ،المنجد

لمرتضى ، الجزء الرابع ، ضمن رسائل اه ( 436)ت  شرح القصٌدة المذهبة ، الشرٌف المرتضى .َُٕ
 ه . 1411، مط الخٌام ، قم ، 1حمد الحسٌنً ، طاد : أعد، تحقٌق وإ

ق ( ، تحقيؽ :احمد فؤاد االىكاني ، مط ِْٖالخطابة ، ابف سينا )ت–السفسطة –المنطؽ –شفاء ال .َُٖ
 .ُٖٓٗاالميرية ، القاىرة ، 

دار  (،ق ْْٓعياض بف مكسى بف عياض )ت ،الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى .َُٗ
 .ُٖٖٗ ،الفكر

 (،ق ّّٗسماعيؿ بف حماد الجكىرم )تإ، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية .َُُ
 .ُٔٓٗ ،مصر ،دار الكتب العربية ،حمد عبد الغفكر عطارأ: تحقيؽ

 ،مط محمد عمى صبيح (،ق ُِٔمسمـ بف الحجاج القشيرم )ت ،صحيح مسمـ .ُُُ
 .د.ت ،القاىرة

 ،محمد الباقر البيبكدم:تحقيؽ (ق ٕٕٖعمي بف يكنس العاممي )ت ،الصراط المستقيـ .ُُِ
 .ُّْٖ ،طيراف ،مط الحيدرية ،ُط
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دار  ،حمد عصفكرأ، جابر العربالصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند  .ُُّ
 .ُْٕٗ ،القاىرة ،الثقافة

دار  ،حمد فراجأ: عبد الستار تحقيؽ (،ق ِٔٗعبد اهلل بف المعتز )ت ،طبقات الشعراء .ُُْ
 .ُٕٔٗ ،مصر ،المعارؼ

 (،ق ُُّّصغر البركجردم )تأ، عمي طرائؼ المقاؿ في معرفة طبقات الرجاؿ .ُُٓ
 .َُُْ ،قـ ،مط بيمف ،ُط ،سيد ميدم رجائي :تحقيؽ

(، ق َُّٓمحمد بف عقيؿ العمكم )ت ،ىؿ الجرح كالتعديؿأالعتب الجميؿ عمى  .ُُٔ
 .د.ت ،عبلـ كالنشر، اليدؼ لئلصالح الكرداني :عدادإ

 .ُٔٓٗ ،بيركت ،دار الكتاب المبناني ،ىاشـ معركؼ الحسني ،ماميةعقيدة الشيعة اإل .ُُٕ
 .ُّٗٗ ،القاىرة ،عالـ الكتب ،ْط ،حمد مختار عمرأ، عمـ الداللة .ُُٖ
 (،ق ّْٔالحسف ابف رشيؽ القيركاني )ت ،كنقده دابوآالعمدة في محاسف الشعر ك  .ُُٗ

 .ُٓٓٗ ،مصر ،مط السعادة ،ِط ،محمد محي الديف عبد الحميد :تحقيؽ
يحيى بف الحسف ابف بطريؽ  ،برارماـ األإمدة عيكف صحاح األخبار في مناقب ع .َُِ

 .َُْٕ،قـ ،سبلمي(، مؤسسة النشر اإلق ََٔ)ت
 :تحقيؽ (،ق ُّٖمحمد بف عمي بف بابكيو القمي الصدكؽ )ت ،خبار الرضاأعيكف  .ُُِ

 .ُّٕٕ ،قـ ،دار العمـ ،ميدم الحسيني
، ُط (،ق ُِّٗميني )تحمد األأ، عبد الحسيف دبالغدير في الكتاب كالسنة كاأل .ُِِ

 .ُْٗٗ ،بيركت ،عمميمؤسسة األ
: عمي تحقيؽ (،ق ّٖٓمحمكد بف عمر الزمخشرم )ت ،الفائؽ في غريب الحديث .ُِّ

 .ُْٓٗ ،مصر ،مط عيسى البابي الحمبي ،براىيـإفضؿ بك الأمحمد البجاكم كمحمد 
محمد زاىد  :تحقيؽ (،ق ِْٗعبد القاىر بف طاىر البغدادم )ت ،الفرؽ بيف الفرؽ .ُِْ

 .ُّٕٔ ،دمشؽ ،سبلمية، مكتبة نشر الثقافة اإلالككثرم
 .ُٗٓٗ ،النجؼ ،حيدريةمط ال (،ق َُّالحسف بف مكسى النكبختي )ت ،فرؽ الشيعة .ُِٓ
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حساف إ(، تحقيؽ: د.ق ْٕٖفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، أبك عبيد البكرم )ت .ُِٔ
 .ُٖٓٗ،مصر ،مط الترقي ،عباس كد.عبد المجيد عابديف

 ،شرؼ(، النجؼ األق ّْٔعمي بف الحسيف الشريؼ المرتضى )ت ،الفصكؿ المختارة .ُِٕ
 .د.ت

 ،ُط ،فاركؽ حمادة :تحقيؽ (،ق َّّ)تحمد بف شعيب النسائي أ، فضائؿ الصحابة .ُِٖ
 .ََِٕ ،القاىرة ،دار السبلـ

الدار العربية  ،ُط ،عمارة الناصر ،الفمسفة كالببلغة مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفي .ُِٗ
 .ََِٗ ،بيركت ،لمعمـك

المركز الثقافي  ،ِط ،د. طو عبد الرحمف ،صكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـأفي  .َُّ
 .ُٖٗٗ ،بيركت ،العربي

 .َُِّ ،المغرب ،مط افريقيا الشرؽ ،حجاج النص الشعرم محمد عبد الباسط عيدفي  .ُُّ
 ،بيركت ،دار التنكير ،يكسؼ سميـ سبلمة ،المنطؽ عند ادمكف ىسرؿ –الفينكمينكلكجيا  .ُِّ

ََِٕ. 
 .َُِْ ،قـ ،مط اعتماد ،ُط ،حسيف كريمي ،قاعدة القرعة .ُّّ
 ،بيركت ،المؤرخ العربي دار ،ُط ،السيد عمي السيستاني ،قاعدة ال ضرر كال ضرار .ُّْ

ُْٗٗ. 
حياء التراث إ(، دار ق ُٕٖبادم )تآ، محمد بف يعقكب الفيركز القامكس المحيط .ُّٓ

 .ُُٗٗ،بيركت ،العربي
 .ُُْٓ ،قـ ،مط باقرم ،ُط ،كاظـ الحائرم ،سبلميالقضاء في الفقو اإل .ُّٔ
 ،بغداد ،مط النيضة ،ّط (،ـ ََِٕنازؾ المبلئكة )ت ،قضايا الشعر المعاصر .ُّٕ

ُٕٗٔ. 
 ،دار تكبقاؿ ،ُط،مبارؾ حنكف ،محمد الكلي :ترجمة ،ركماف ياكبسكف ،قضايا الشعرية .ُّٖ

 .ُٖٖٗ ،الدار البيضاء
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ىػ( ، تحقيؽ: عمي اكبر ِّٗالكافي ، محمد بف يعقكب بف اسحاؽ الكميني )ت  .ُّٗ
 .ُّّٔ، مط الحيدرم ، طيراف،  ٓالغفارم، ط

مؤسسة  (،ق ّٕٔجزرم )تثير البي الكـر ابف األأ، عمي بف الكامؿ في التاريخ .َُْ
 .ُْٗٗ ،بيركت ،التاريخ العربي

سييؿ  :تحقيؽ (،ق ّٓٔعبد اهلل بف عدم الجرجاني )ت ،الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ .ُُْ
 .ُٗٗٗ ،بيركت ،دار الفكر ،ّط ،زكار

عمي محمد :تحقيؽ (،ق ّٓٗالحسف بف سييؿ العسكرم )ت ،كتاب الصناعتيف .ُِْ
 .ُِٓٗ ،مصر ،مط عيسى البابي الحمبي ،ُط ،براىيـإبك الفضؿ أ، محمد البجاكم

براىيـ إ، ميدم المخزكمي:تحقيؽ (،ق ُٕٓالخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت،كتاب العيف .ُّْ
 .َُٖٗ ،الككيت ،مط الرسالة ،السامرائي

 (،ق ْْٕبك الكليد الباجي )تأ، سميماف بف خمؼ كتاب المنياج في ترتيب الحجاج .ُْْ
 .ََُِ ،بيركت ،دار صادر ،ّط ،عبد المجيد تركي :تحقيؽ

 ،ُط ،د. محمد عمي سمماف ،نمكذجان أحظ في ضكء نظريات الحجاج رسائمو كتابة الجا .ُْٓ
 .ََُِ ،لبناف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر

د. :تحقيؽ (،ق ُُٖٓمحمد عمي التيانكم )ت ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك .ُْٔ
 .ُٔٗٗ ،بيركت ،مكتبة لبناف ناشركف ،ُط ،عمي دحركج

ىاشـ  :تصحيح (،ق ِٗٔربمي )ت، عمي بف عيسى اإلئمةغمة في معرفة األالكشؼ  .ُْٕ
 .ُُّٖ ،قـ ،رسكلي محبلتي

بكرم  :ضبط (،ق ٕٓٗعمي المتقي اليندم )ت،كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ .ُْٖ
 .ُٖٗٗ ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،صفكة السقا :تصحيح ،حياني

 .1974دار الثقافة ، بٌروت ،فً التارٌخ واألدب ، وداد القاضً ،  الكٌسانٌة .149

 1137الآللئ العبقرٌة فً شرح العٌنٌة الحمٌرٌة ، محمد بهاء الدٌن األصبهانً )ت  .َُٓ
 . 1421 ، مؤسسة اإلمام الصادق ، طهران ، 1تقدٌم: جعفر سبحانً ،ط  (، ـه

 ،عامر أحمد حيدر :قيؽتح (،ق ُُٕجماؿ الديف محمد بف منظكر )ت ،لساف العرب .ُُٓ
 .ََِٓ ،بيركت ،العمميةدار الكتب 
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دائرة المعارؼ  (،ق ِٖٓت)حمد بف عمي بف حجر العسقبلني أ، لساف الميزاف .ُِٓ
 .ُُّّ ،اليند ،النظامية

 ،المركز الثقافي العربي ،ُط ،د. طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف أك التككثر العقمي .ُّٓ
  ُٖٗٗ ،بيركت

دار المركز الثقافي  ،ُط ،محمد خطابي ،لى انسجاـ النصإ.. مدخؿ لسانيات النص .ُْٓ
 .ُُٗٗ ،الدار البيضاء ،العربي

 .ََِٔ ،الدار البيضاء ،مط العمدة ،ُط ،بك بكر العزاكمأ، د. المغة كالحجاج .ُٓٓ
 .ََُِمط افريقيا الشرؽ، المغرب،  ،ُط ،ككافأ، عمر المغة كالخطاب .ُٔٓ
: مخمكؼ سيد عدادإ، مجمكعة مف المؤلفيف ،المغة كالمعنى مقاربات في فمسفة المغة .ُٕٓ

 .ََُِ ،بيركت ،الدار العربية لمعمـك ،ُط ،حمدأ
 ّٕٔثير الجزرم )تبي الكـر ابف األأ، عمي بف دب الكاتب كالشاعرأالمثؿ السائر في  .ُٖٓ

 .ُّٕٗ ،مصر ،دار نيضة مصر ،حمد الحكفي ك د. بدكم طبانةأ: د. تقديـ (،ق
تحقيؽ:  (،ق ُٖٓبف محمد النيسابكرم الميداني )ت حمدأبك الفضؿ أمجمع األمثاؿ،  .ُٗٓ

 .ُٗٓٗ،مصر ،مط السعادة ،ِط ،محمد محي الديف عبد الحميد
 (،ق ْٖٓبك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي )تأ، مجمع البياف في تفسير القرآف .َُٔ

 .ُّٕٗ ،لبناف ،حياء التراثإ، دار ىاشـ الرسكلي المحبلتي :تحقيؽ
 ،دار الكتب (،ق َٕٖبي بكر الييثمي )تأ، عمي بف مجمع الزكائد كمنبع الفكائد .ُُٔ

 .ُٕٔٗ ،بيركت
 ،مط الساحؿ الجنكبي (،ق ِٓٓعمرك بف بحر الجاحظ )ت ،المحاسف كاألضداد .ُِٔ

 .د.ت ،بيركت
عزة اهلل المكالئي :تحقيؽ (،ق َُُٕىاشـ بف سميماف البحراني )ت ،مدينة المعاجز .ُّٔ

 .ُُّْ ،قـ ،مط بيمف ،ُط ،اليمداني
محمد باقر  :تحقيؽ (،ق ُّْمحمد بف محمد بف النعماف العكبرم الشيخ المفيد )ت ،المزار .ُْٔ

 .ُّٗٗ ،بيركت ،دار المفيد ،ِط ،األبطحي



195 
 

(، ق َْٓبك عبد اهلل محمد الحاكـ النيسابكرم )تأ، المستدرؾ عمى الصحيحيف .ُٓٔ
 .د.ت ،بيركت ،دار المعرفة ،يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي :شراؼإ

 .ُُِْ ،طيراف ،مط شفؽ ،ُط ،عمي النمازم الشاىركدم ،الرجاؿمستدركات عمـ  .ُٔٔ
 .ََُْ ،النجؼ ،مط الحيدرية (،ق َُّمحمد بف جرير الطبرم )ت ،المسترشد .ُٕٔ
 .ُُّّ ،القاىرة ،مط الميمنة (،ق ُِْحمد بف محمد بف حنبؿ )تأ، حمدأمسند  .ُٖٔ
عمي  سيد:تحقيؽ (،ق ُّٖالحافظ رجب البرسي )ت ،مشارؽ أنكار اليقيف .ُٗٔ

 .ُٗٗٗ،بيركت ،مؤسسة األعممي،ُط،عاشكر
 ،بيركت ،دار االتحاد ،ِط (،ـ ُٕٗٗمحمد جكاد مغنية )ت ،ماميةمع الشيعة اإل .َُٕ

ُٗٓٔ. 
سماعيؿ إ: محمد تحقيؽ (،ق ِٕٔعبد اهلل بف مسمـ ابف قتيبة الدنيكرم )ت ،المعارؼ .ُُٕ

 .ُّّٓ ،مصر ،مط االسبلمية ،عبد اهلل
 .ََِٕ ،ردف، األدار كرد ،ُط ،نكاؼ نصار ،دبيالمعجـ األ .ُِٕ
 .ُٓٗٗ ،الدماـ ،مط المدخكؿ ،ُط ،حمد فتح اهللأ، د. لفاظ الفقو الجعفرمأمعجـ  .ُّٕ
قسـ  :تحقيؽ (،ق َّٔحمد الطبراني )تأبك القاسـ سميماف بف أ، كسطالمعجـ األ .ُْٕ

 .ُٓٗٗ ،السعكدية ،التحقيؽ بدار الحرميف
، مؤسسة النشر ِط ،التبريزمبك طالب التجميؿ أ، معجـ الثقات كترتيب الطبقات .ُٕٓ

 .َُْْ ،قـ ،سبلمياإل
، ُط ،مرتضى الحكمي :عدادإ(، ـ ُِٗٗبك القاسـ الخكئي )تأ، معجـ رجاؿ الحديث .ُٕٔ

 .َُٕٗ ،النجؼ ،دابمط اآل
 .ُْٗٗ ،دمشؽ ،مط الياشمية ،عمر رضا كحالة ،معجـ قبائؿ العرب .ُٕٕ
حمدم  :تحقيؽ (،ق َّٔحمد الطبراني )تأبك القاسـ سميماف بف أ، المعجـ الكبير .ُٖٕ

 .ُٖٕٗ ،بغداد ،دار العربية ،عبد المجيد السمفي
مجد ،ُط،د. محمد حمكد :معجـ المصطمحات األدبية، يكؿ آركف ، كآخركف: ترجمة .ُٕٗ

 .َُِِ،بيركت ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
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 ،بيركت ،مكتبة لبناف ناشركف ،ِحمد مطمكب، طأمعجـ المصطمحات الببلغية،  .َُٖ
ََِٕ. 

 ،مكتبة لبناف ناشركف ،ُط ،حمد مطمكبأ، النقد العربي القديـ معجـ مصطمحات .ُُٖ
 .ََُِ ،بيركت

عبد السبلـ محمد  :تحقيؽ(،ق َّٗحمد بف فارس بف زكريا )تأ، معجـ مقاييس المغة .ُِٖ
 .ُٗٔٗ ،مصر ،مط مصطفى البابي الحمبي ،ِط ،ىاركف

 .ُّّْ ،قـ ،مط ذكم القربى ،ٔط ،رائد الحيدرم ،المقرر في شرح المنطؽ .ُّٖ
محمد  :تحقيؽ (،ق ّْٔعمي بف الحسيف الشريؼ المرتضى )ت ،المقنع في الغيبة .ُْٖ

 .ُُْٔ،قـ ،مط ستاره ،ُط ،عمي الحكيـ
حمد أ :تصحيح كتعميؽ (،ق ْٖٓمحمد بف عبد الكريـ الشيرستاني )ت ،الممؿ كالنحؿ .ُٖٓ

 .ُِٗٗ ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ِط ،فيمي محمد
 ،القاىرة ،مط لكنجماف ،ُط ،حسيف الصديؽ ،يسبلمدب العربي اإلالمناظرة في األ .ُٖٔ

َََِ. 
 (،ق ٖٖٓمحمد بف عمي ابف شيراشكب المازندراني )ت ،بي طالبأمناقب آؿ  .ُٕٖ

 .ُٔٓٗ ،النجؼ ،مط الحيدرية ،ساتذة النجؼأ: لجنة مف تصحيح
 محمد :تحقيؽ (،ق ََّمحمد بف سميماف الككفي )ت ،ماـ امير المؤمنيفمناقب اإل .ُٖٖ

 .ُُِْ ،قـ ،مط النيضة ،ُط ،باقر المكسكم
 .ََِٔ ،بيركت ،دار التعارؼ ،ّط (،ـ ُْٔٗمحمد رضا المظفر )ت ،المنطؽ .ُٖٗ
 .ُّٓٗ ،القاىرة ،لجنة التأليؼ كالنشر ،ُُط ،بك العبلء العفيفيأ، المنطؽ التكجييي .َُٗ
د. حمك  ،صكليلى المنطؽ الحجاجي األإلكبلـ مف المنطؽ الجدلي الفمسفي منطؽ ا .ُُٗ

 .ََِٓ ،المغرب ،مافاأل ، مط دارُط ،النقارم
محمد الحبيب  :تحقيؽ (،ق ْٖٔحاـز القرطاجني )ت ،دباءمنياج البمغاء كسراج األ .ُِٗ

 .ََِٖ ،تكنس ،الدار العربية لمكتاب ،ّط ،ابف الخكجة
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 ،مط عكيدات ،ِط ،حمد خميؿأ: خميؿ تعريب ،اندريو الالند ،مكسكعة الالند الفمسفية .ُّٗ
 .ََُِ ،بيركت

 .ُُْٕ ،قـ ،مط ستاره ،ُط ،حسيف الشاكرم ،رةمكسكعة المصطفى كالعت .ُْٗ
 ،مط عبلء الديف (،ـ ُُٖٗمحمد حسيف الطباطبائي )ت ،الميزاف في تفسير القرآف .ُٓٗ

 .ُّٕٗ ،بيركت
 .ُُّّ ،مصر ،دار العمـ (،ق ِْٖحسيف بف عبد اهلل بف سينا )ت ،النجاة .ُٔٗ
 .ُٖٔٗ ،بغداد ،رشاد، مط اإلعبد المنعـ ة، نبيمماميةنشأة الشيعة اإل .ُٕٗ
مانة مسجد الككفة أ، ُط ،رسكؿ كاظـ عبد السادة ،سبلمية في الككفةنشأة الفرؽ اإل .ُٖٗ

 .َُِْالمعظـ، النجؼ، 
 .ُُْٖ ،قـ ،مط ستاره ،ُط ،حسيف الشاكرم ،سبلميةلفرؽ اإلنشكء المذاىب كا .ُٗٗ
 :تحقيؽ (،ق ٔٓٔالمظفر بف الفضؿ العمكم )ت ،غريض في نصرة القريضرة اإلضن .ََِ

 .ُٕٔٗ ،دمشؽ ،لمجمع العممي ا ،د. نيى عارؼ الحسف
 .ََِٖ ،دمشؽ ،دار الرائي ،ُط ،د. رحمف غركاف ،نظرية البياف العربي .َُِ
، عالـ الكتاب الحديث ،ُط ،عزيز لدية ،نظرية الحجاج تطبيؽ عمى نثر ابف زيدكف .َِِ

 .َُِٓ ،ردفاأل
دار الكتاب الجديدة  ،ُط ،الحسيف بنك ىاشـ .د ،نظرية الحجاج عند شاييـ بيرلماف .َِّ

 .َُِْ ،بيركت ،المتحدة
د. ألفت كماؿ  ،نظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف مف الكندم حتى ابف رشد .َِْ

 .ُْٖٗ ،مصر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الركبي
 ،مط القضاء (،ق َٕٓجماؿ الديف محمد بف يكسؼ الزرندم )ت ،نظـ درر السمطيف .َِٓ

 .ُّٕٕ ،النجؼ
ميف بف فضؿ اهلل الشيابي المحبي أ، محمد ة كرشحة طبلء الحانةنفحة الريحان .َِٔ

 ،مصر ،مط عيسى البابي الحمبي ،عبد الفتاح محمد الحمك :تحقيؽ (،ق ُُُُ)ت
ُٗٔٗ. 
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 ،بيركت ،المركز الثقافي العربي ،ّط ،بك زيدأ، نصر حامد نقد الخطاب الديني .َِٕ
ََِٕ. 

 ،مكتبة الخانجي ،كماؿ مصطفى :تحقيؽ (،ق ّّٕقدامة بف جعفر )ت ،نقد الشعر .َِٖ
 .ُّٔٗ ،بغداد

 (،قِّٕحمد بف عبد الكىاب النكيرم )تأ، شياب الديف نياية األرب في فنكف األدب .َِٗ
 .ََِْ ،بيركت ،العممية دار الكتب، مفيد قميحة :تحقيؽ

 (،قُِٓٓمحمد بف عمي الشككاني الصنعاني )ت ،خباركطار في منتقى األنيؿ األ .َُِ
 .ُّْْ ،القاىرة ،مط المنيرية

 .َُِْ ،بيركت ،منشكرات االختبلؼ ،ُط ،د. عمارة الناصر ،اليرمينكطيقا كالحجاج .ُُِ
 ،دار مكتبة الحياة ،ِط ،ق ( ْٕٔ)ت صبلح الديف الصفدم ،الكافي بالكفيات .ُِِ

 .ُُٔٗ ،طيراف
حقيؽ (، تق ِّٗعمي بف عبد العزيز الجرجاني )ت ،المتنبي كخصكمو فالكساطة بي .ُِّ

،المكتبة العصرية ،  ُكشرح : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ك عمي محمد البجاكم ، ط
 . ََِٔصيدا ، بيركت ،

عمي بف طاككس  ،بإمرة المؤمنيف (عميو السبلـ)اليقيف باختصاص مكالنا عمي  .ُِْ
 .ُُّْ،قـ ،مط نمكنو ،ُط ،األنصارم :تحقيؽ (،ق ْٔٔ)ت
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 انرسائم ٔاألطارٌػ

 

جامعة  ،طركحة دكتكراهأ، حمد حسانيأ، كعبلقتو بالداللة في الشعر الجاىمييقاع اإل .ُ
 .ََِٔ ،الجزائر ،داب كالمغاتكمية اآل ،الجزائر

 ،رسالة ماجستير ،حسيف بكبمكطو ،متاع كالمؤانسة ألبي حياف التكحيدمفي اإلالحجاج  .ِ
 .ََُِ ،رالجزائ ،نسانيةداب كالعمـك اإل، كمية اآل-باتنو  –جامعة الحاج لخضر 

 ،جامعة القادسية ،طركحة دكتكراهأ، ميثـ قيس الزبيدم ،الحجاج في شركح التمخيص .ّ
 .َُِٔ ،كمية التربية

جامعة  ،رسالة ماجستير ،نعيمو يعمرانف ،ثير( البف األالمثؿ السائر)الحجاج في كتاب  .ْ
 .َُِِ ،الجزائر ،داب كالمغات، كمية اآل-تيزم كزك –مكلكد معمرم 

 ،طركحة دكتكراهأ، عايد جدكع حنكف (،عميو السبلـ)ماـ الحسيف كبلـ اإلالحجاج في  .ٓ
 .َُِّ ،نسانية، كمية التربية لمعمـك اإلجامعة البصرة

رسالة  ،ليتمي مراد ،لعبد العزيز الكناني (الحيدة كاالعتذار)الحجاج في مناظرة  .ٔ
 .َُِِ ،زائرالج ،داب كالمغات، كمية اآل-تيزم كزك –كلكد معمرم جامعة م ،ماجستير

 ،نكاعو كخصائصو دراسة تطبيقية في كتاب المساكيف لمرافعيأالخطاب الحجاجي  .ٕ
 ،الجزائر ،نسانيةداب كالعمكـ اإلة اآلكمي ،جامعة كرقمة ،رسالة ماجستير ،ىاجر مدقف

ََِّ. 
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 انثؽٕز ادلُشٕرج ظًٍ انكرة

الحجاج في  ىـ نظرياتأ ضمف كتاب ،عبد اهلل صكلو ،طره كمنطمقاتو كتقنياتوأي الحجاج  .ُ
 .د.ت ،تكنس ،شراؼ حمادم صمكدإ، بلى اليـكإرسطك أالتقاليد الغربية مف 

 ،ُط ،ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،حمد اعبيده ،الحجاج في الفمسفة كفي تدريسيا .ِ
 .َُِّ ،بيركت ،دار الركافد الثقافية

دار الركافد  ،ُط ،ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،حمد اتزكيأ، الحجاج في المناظرة .ّ
 .َُِّ ،بيركت ،الثقافية

، دار ُط،الحجاج مدخؿ نظرم تاريخي، محمد الكلي، ضمف الًحجاج مفيكمو كمجاالتو .ْ
 .َُِّ،بيركت ،الركافد الثقافية

دار  ،ُط ،ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،حسف المكدف ،حجاجية المجاز كاالستعارة .ٓ
 .َُِّ ،بيركت ،الركافد الثقافية

دار  ،ُط ،ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،قكتاؿ فضيمة ،دكات الحجاجيةعدة األ .ٔ
 .َُِّ ،بيركت ،الركافد الثقافية

دار  ،ُط ،ضمف الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،محمد اسيداه ،المغة كالمنطؽ كالحجاج .ٕ
 .َُِّ ،بيركت ،الركافد الثقافية

ضمف الحجاج مفيكمو  ،ميف الطمبةأ، محمد سالـ محمد مفيـك الحجاج عند بيرلماف .ٖ
 .َُِّ ،بيركت ،دار الركافد الثقافية ،ُط ،كمجاالتو

 ىـ نظرياتأ، ضمف كتاب د. حمادم صمكد ،مقدمة في الخمفية النظرية لممصطمح .ٗ
 .د.ت ،لى اليـك تكنسإرسطك أالحجاج في التقاليد الغربية مف 

الحجاج  ضمف ،د. محمد العبد ،قناعلحجاجي العربي دراسة في كسائؿ اإلالنص ا .َُ
 .َُِّ ،بيركت ،دار الركافد الثقافية ،ُط ،مفيكمو كمجاالتو
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لتقاليد ىـ نظريات الحجاج في اأ، ضمف كتاب شكرم مبخكت ،نظرية الحجاج في المغة .ُُ
 .د.ت ،تكنس ،شراؼ حمادم صمكدإ، بلى اليـكإرسطك أالغربية مف 

 

 انثؽٕز ادلُشٕرج يف اجملالخ ٔاندٔرٌاخ

 

 .ُُٗٗسنة  ،ْالعدد  ،المغرب ،مجمة المناظرة ،ميشيؿ لكجيرف ،االستعارة كالحجاج .ُ
 ،تكنس ،حكليات الجامعة التكنسية ،د. سامية الدريدم ،الحجاج في ىاشميات الكميت .ِ

 .ُٔٗٗسنة  ،َْالعدد 
 ،مجمة فصكؿ ،د. عبد الفتاح يكسؼ ،فاعمية التكرار في بنية الخطاب الشعرم لمنقائض .ّ

 .ََِّسنة  ،ِٔالعدد  ،مصر
المؤمؿ بف أميؿ المحاربي حياتو كما تبقى مف شعره ، جمع كتحقيؽ : د . حنا جميؿ  .ْ

 . ُٖٖٗ، سنة  ُ، العدد  ُٕحداد ، مجمة المكرد ، المجمد 
 ،الجزائر ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،مجمة مقاليد ،ىاجر مدقف ،مصطمحات حجاجية .ٓ

 .َُُِسنة  ،ُالعدد 
دبية أة دراسات سيميائية مجم ،بكر العزاكمبك أ، نحك تحميؿ نص حجاجي لنص شعرم .ٔ

 .ُِٗٗسنة  ،ٕالعدد  ،لسانية 
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Argumentations in Al-Humairi’s Poetry 

This thesis focuses on the argumentative research according to Al-

Humairi’s poetry by analyzing the relation between his poetry, as 

argumentative address, and the argumentation as a theory of thinking 

and a method of comprehension and persuasion. 

In this thesis, the researcher follows Perelman’s theory of 

argumentation for its rhetoric. He reconsidered Aristotelian rhetoric and 

focused on the persuasion side in argumentations without neglecting the 

deliberative style. Since the logic is the machinery for all mental 

sciences that need to be corrected cognitively and since Perelman 

renovated Aristotelian rhetoric, the researcher confirms this machinery – 

logic – in his descriptive analytical method to reach Perelman’s thoughts 

and pair them with the effect of Al-Humairi reaching the required 

certification and submission of the recipients and making effect and 

influence.  

In this thesis, the introduction contains the conception of 

argumentation and its definitions according the eastern and western 

scholars and rhetoricians. This chapter also includes a study of mental 

effects in the poet’s argumentative life after stating his biography. 

It is worthy to mention that the collection of poems is in three 

editions with different verifications. The researcher counts on the edition 

of Shakir Hadi Shakir for its comprehension and authentication. 

Chapter one studies semi-logical argumentations which are 

contradiction, disagreement, conformity, definition, analysis, reciprocity, 

versatility, implication, division and finally comparison. 
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Chapter two consists of factual argumentations. It has to aspects. 

The first one is argumentation based on reality while the second aspect 

is argumentation based for reality. 

In chapter three, the researcher takes into consideration the most 

significant rhetorical techniques of argumentations in Al-Humairi’s 

poetry which are interrogation, repetition, simile and metaphor. 

In conclusion, the researcher states the most important findings 

that he conducts, then the references. 

The researcher outlines some literature reviews namely Hafidh 

Ismaeli’s “Encyclopedia of argumentation and its aspects”, and some 

works of Dr. Abo Bakr Al-Azzawi, Dr. Taha Abdul Rahman, Imarah Al-

Nasir, Samyai Al-Duraidi and so on. 

Finally, the researcher is extremely grateful to Dr. Ali Al-Madani for his 

valuable guidance, scholarly inputs, and consistent encouragement the researcher 

received throughout the research work. 
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