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٦٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  

  :الملحص

  

مث  ا ا اول  مة اب ا، وا ظره 

                                                                    ره       ا و ا، وأ ق ا اب 

                                     أر ا، واا و  أر، و ن ود و

 راوا ل ا و ،   مو ا  ت                                                           

 ا ا ا  اب ا دون ه،  و ال 

  ا ر ا    ا ا ا دل، ، و

و ،راا ص  .و و ظ إ ا   جوا

 ا    ار إ إ ،م دأ  ون ،آم

وا ، أم ادوا  م آل   ا، وا ه 

 ، ن ة   ء وأن ا ، ا سون ا

 ءإر م.  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 

Surveyor: 
 
We are talking at the beginning of the first chapter about 
the emergence of the Shiite party and the beginning of its 
appearance as a political party with a worrying weight 
for the Umayyad state, and the most important divisions 
of this party and its principles and ideas, and the 
arguments of the parliament to apply them to the Shiites' 
poetry and extract them according to the classifications 
of those arguments. The arguments of the Shiite party 
alone, such as the guardianship of the Prophet 
Peace be upon him Baali may Allah be pleased with him, 
the incident of the sad child, which killed the grandson of 
the Prophet, and the issue of inheritance, and others. The 
pilgrims have a great deal of influence on Islamic 
terminology and Quranic recitation, based on prophetic 
traditions, as well as on intellectual dialogue far from 
fallacy and sophistication. They also benefited from the 
status of the Hashemites among the Muslims, and moved 
this argument intelligently every time they protest the 
caliphate, reminding people of their closeness to the 
Prophet, Support them to please him. 

  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

   :       المقدمة

 وعلى-وسلم عليه اهللا صلى-حممد نبينا اهللا رسول على والسالم والصالة هللا، احلمد

  : وبعد أمجعني، وصحبه آله

 حسب آخر إىل خطاب من حضوره خيتلف اخلطاب أمناط من منط فاحلجاج    

 على ّ       املتقبل محل منها الغاية ّ   ألن أرسطو عند باخلطابة ارتبط وقد إليها، جيري اليت الغاية

 إىل ّ       املتقبل توجيه إىل ينزع خطاب ّ   كل على احلجاج يهيمن لذلك. فيه والتأثري اإلذعان،

 اجلنس طبيعة عن النظر ّ    بغض عليها، ّ      والرد عنده، سلفا جاهزة فكرة دحض أو الباث فكرة

  .ً     نثرا أم شعرا كان أ سواء اخلطاب داخله ّ      يتشكل ّ     الذي ّ     األديب

 فقد ّ        األموية، للحقبة األبرز امليسم ّ          والسياسية ّ     كريةالف الصراعات كانت ّ     وملـا     

 يف) شعر الشيعة أمنوذجا( ّ         السياسية األحزاب أشعار دراسة إىل املدخل يكون أن اخرتت

 واحلجج األشعار هذه خصائص بإبراز اعتقادي يف كفيل ّ    ألنه ّ        حجاجيا، مدخال الفرتة، هذه

  .ثانية ناحية من ّ        الفكرية ومراجعهم ّ    لمنياملتك ّ       خلفيات وكشف ناحية، من عليها تنهض اليت

 شرعية تثبيت يف احلزب الشيعي جنح مدى أي إىل: البحث فهي وأما مشكلة   

  نفسه؟ املوضوع يف نظره لوجهة حاول االنتصار وكيف الشعر؟ خالل من اخلالفة

  :حول البحث أسئلة وتدور  

  حججهم؟ شعراء الشيعة يف اعتمد عليها اليت الوسائل ما  - 

 أم الواقع، يف الصحيحة القوية حججهم على أكثر يعتمد اإلقناع كان هل  - 

  صياغتها؟ وإتقان املساعدة احلجاج وسائل على

 وما التصديق؟ على ِ     ومحله ّ       املتقبل يف التأثري على احلجج هذه قدرة مدى ما  - 

  العصر؟ ذلك يف احلزب هذا تركه الذي األثر مدى



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  

  :املوضوع أهداف من

  . وأدواته وصوره، جاج،احل استخراج   - 

  .برملان تصنيفات ناحية من احلجاجية األبيات حتليل  - 

  .املتلقي يف تأثريها ومدى احلجج إيراد من أهدافهم معرفة  - 

  .احلكم يف الشرعية الشيعي ونظرته احلزب إىل التعرف  - 

 قوة مدى ومعرفة احلزب، شعراء عند احلجاجية األساليب عن الكشف  - 

  .وصحتها احلجج هذه

 يستدعي البحث ألن التحليلي؛ الوصفي املنهج هو البحث هذا يف املتبع واملنهج  

 أنين كما ونتائجها، ووسائلها أسبا�ا ومعرفة احلجاجية، األبيات ووصف لتحليل املنهج هذا

  .األحزاب ونشأة تاريخ لتتبع األربعة، الفصول بداية يف التارخيي باملنهج استعنت

  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  ض النقاد العرب وبرلمانمفهوم الحجاج عند بع

  :الحجاج في اللغة واالصطالح -

وحماجة حىت حججته . حاججته أحاجه حجاجا: " يقول ابن منظور عن احلجاج 

 احلجة مادوفع به اخلصم: الربهان، وقيل: واحلجة... أي غلبته باحلجج اليت أدليت �ا
 

                    َ
ِ

ُ."١  

 والربهان، وتفسري فاسم يعم الكل، وكذلك البينة: فأما احلجة: " ويقول احلنفي

: جل فحج أي غلب، وحاججته فحججته أي: اسم من حج إذا غلب، يقال: احلجة أ�ا

  ٢".ً                                 غلبته ألزمته باحلجة حىت صار مغلوبا

تردد الكالم بني اثنني قصد كل واحد منهما تصحيح :" ويقول الباجي عن احلجاج

لوب وهو احلجة والسلطان ما صح أن يرشد إىل املط: والدليل... قوله، وإبطال قول صاحبه

ً                                                           هذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا ألنه السبيل إىل : " ويقول أيضا٣".والربهان ً

معرفة االستدالل ومتييز احلق من احملال ولوال تصحيح الوضع يف اجلدل ملا قامت حجة وال 

عل للحجة فضل  جي٤".ُ                                                      اتضحت حمجة وال علم الصحيح من السقيم وال املعوج من املستقيم

  .يف معرفة صحة القضية، ومتييز احلق عن الباطل، حىت ال تلتبس األمور عند املستقبل

   ٥".ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي: "ويقول ابن احلاجب

                                                           

حتقيق عبد اهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب اهللا، هاشم  ،لسان العرببن منظور، حممد بن مكرم  ١
 . ٧٧٩، مادة حجج، صت.دار املعارف، د: ، القاهرة٤حممد الشاذيل، ج

، ١، قدم له وحققه خليل حميي الدين امليس، طة في أصول الفقهتقويم األدل، حلنفيداهللا بن عمر ايعب ٢
  .١٣هـ، ص١٤٢١،فكردار ال: بريوت

: ،  بريوت٣، حتقيق عبدا�يد تركي، ط، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاجالباجيبن خلف  سليمان ٣
 .١١، ص٢٠٠١ت، .دار الغرب اإلسالمي، د

 .٨ نفسه، ص٤
، دراسة ى السؤال واألمل في علمي األصول والجدلمختصر منته عثمان بن عمر احلاجب، ٥

 .٢٠٣، ص١٤٢١دار ابن حزم، : ، بريوت١، ط١وحتقيق نذير محادو، م



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 منطوق كل" :عبد الرمحن طه  أما النقاد املعاصرون فرؤيتهم مشا�ة لبعضها، يقول

   به

 يثري هنا قضية ١".عليها االعرتاض له حيق خمصوصة دعوى فهامهإل الغري إىل موجه

 أو �ا لالقتناع املتلقي أمام خيارات تتيح بذلك نقيض، هلا يكون أن تستلزم احلجة أن

  قوي بناء على يؤسسها أن البد حجته قبول الباث يضمن وحىت رفضها،

 املتعلقة ليباألسا توظيف حسن على تقوم "إ�ا :احلجة عن احلباشة صابر يقول

 تأثريه تضمن واليت واملالئمة الفعالة احلجج ختري من للمقام مناسبا يراه ومبا املتكلم بأهداف

 تستدعي واجلدل، والنقض للدحض قابلة تكون قد واحلجة ٢".املستهدف اجلمهور يف

  .والتأييد اإلقناع على لالستحواذ تسعى منافسة أطروحات

عملية اتصالية يستخدم فيها املنطق للتأثري يف :" جويقول مجيل عبد ا�يد عن احلجا

ويبدو لنا أنه ليس كل عملية اتصال تعتمد على املنطق للتأثري، فهناك من يعتمد . ٣"اآلخرين

  .على املراوغة والعاطفة

 يستعمل اليت األبرز اآللية "هو احلجاج أن الشهري ظافر بن اهلادي عبد ويرى

 من احلجاج إىل هنا ينظر والشهري ٤".اإلقناع اسرتاتيجية اعربه وتتجسد فيها اللغة املرسل

 فقط يهتم التداويل احلواري، واحلجاج واالستلزام الكالم أفعال بنظرية املرتبطة التداولية الناحية

 يف اشرتط قد الشهري أن ونرى*. تفعل وال افعل :ثنائية عرب وتوجيهه السلوك، وتغيري باللغة

                                                           

املركز الثقايف العريب، : ، الدار البيضاء١ط .اللسان والميزان أو التكوثر العقلي طه عبدالرمحن،١
  .٢٢٦، ص١٩٩٨

صفحات للدراسات : ، دمشق١ طالتداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر احلباشة،٢
 .٢٩، ص٢٠٠٨والنشر،

 .١٠٥، ص٢٠٠٨دار غريب للطباعة والنشر، : ، القاهرةالبالغة واالتصال مجيل عبدا�يد، ٣
دار : ، بريوت١، طاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبداهلادي بن ظافر الشهري ٤

  .٤٥٦ ص،ت.الكتاب اجلديد املتحدة، د
 أفعال نظرية (وكتابه أوستني مع العشرين القرن منتصف يف احلجاج يف التحليلية اوليةالتد مفهوم ظهر*

 .م١٩٦٩ سنة) اللغة أفعال (كتابه يف وسورل م،١٩٦٢ سنة) الكالم



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

يعد  ال وإال. ووسائله اإلقناع ألدوات حامال احلجاج يكون نأ فالبد اإلقناع، احلجاج

  .التأثري إىل يهدف ال عاديا خطابا يكون وإمنا احلجاج، حيز يف اخلطاب

 قصد وأدلة وسائل تقدمي إىل طرف كل يسعى ونقيضتها، أطروحة هو فاحلجاج

  .األخرى األطروحة ودحض أطروحته، إىل وجذبه املتلقي استمالة

  :برلمانالحجاج عند  -

 ظهور بعد خاصة عدة، وجماالت شىت، علوم على منفتحة اجلديدة البالغة أصبحت

  .واجلدلية احلجاجية الدراسات

 عن عبارة أفالطون وعند املتلقي، اجلمهور به �تم مما أرسطو عند البالغة فقد كانت

 اءج أن ، إىل١السقوط حنو تنحدر بدأت حىت حاهلا على ظلت الفالسفة، بني ٍ       صراعات

 عدة فظهرت جديد، من بناء البالغة إعادة إىل يطمحون كانوا الذين التالميذ بعض

 Chaim Perelmanبرملان شامي القانون رجل دراسة  - العشرين القرن مطلع يف -أمهها دراسات

 البالغة - احلجاج يف كتا�ما الوجيز يف Lucie olbrechts-Tytecaتيتيكا  أولربخيت ولوسي

 االستداللية األبنية أسر ومن املنطق ربقة من احلجاج خيلص أن "برملان ولحا فقد .اجلديدة

   العلوم جمال مثل اللغة استخدام جماالت من إياه مقربا ا�ردة

  

                                                           

 ،مجلة العلوم اإلنسانية، ’’يباحلجاج يف الدرس اللغوي الغر‘‘بوزناشة نور الدين، مقالانظر  ١
WWW.ULUM.NL .٦، ص٢٠١٠، ٤٤عدد السنة السابعة، ال                                                                                                                                      .



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 

           ١."والقانون والفلسفة اإلنسانية

 وفق وطورها وتوجهاته أرسطو آراء أخذ فقد برملان، إىل اجلديدة البالغة نشأة وترجع

 أوسع فضاء إىل فدخلت أرسطو، خطابة شرنقة من اجلديدة البالغة فانبثقت ديدة،ج رؤية

 بالغيا وشكلت فتحا "اللغة على مقتصرة غري عديدة جوانب وحوت عليه، كانت مما

 القدمي، البالغي للدرس األول املؤسس أرسطو قدمه عما خيتلف ال) برملان مؤلفات (جديدا

 ضمن وأركا�ا قواعدها أرسى حيث أحضانه يف عتوترعر ولدت قد البالغة كانت فإذا

  ٢."الكثري الشيء إليها أضاف الذي برملان مع وازدهرت تطورت فإ�ا اخلطابة كتابه

 هي بوظيفة اخلطاب يف تضطلع األساليب من مجلة "هو احلجاج أن ويرى برملان

 تعريف يف  ونرى٣."اعاالقتن هذا حجم يف الزيادة أو عليه نعرضه مبا االقتناع على املتلقي محل

 وتأكيد اإلقناع لزيادة يكون وإمنا فقط، جديدة بفكرة لإلقناع يكون ال احلجاج برملان أن

  .�ا اقتنع املتلقي لدى مسبقا موجودة فكرة

                                                           

اخلطابة -مصنف يف احلجاج(أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل : احلجاج‘‘ عبد اهللا صولة، مقاله ١
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى ، يف كتاب ’’ن وتيتيكالربملا) اجلديدة

، فريق البحث يف البالغة، واحلجاج، إشراف محادي صمود، جامعة اآلداب، والفنون والعلوم اليوم
 .٣٤٨ت، ص.د. اإلنسانية، كلية اآلداب منوبة، تونس

:  الرباطربية،االستعارة في محطات يونانية وعربية وغ حممد الويل، ٢
  .٣٥٥، ص٢٠٠٥دار األمان،

 .١٣، ص١٩٨١،  بليون، املطابع اجلامعية١، جالخطابة الجديدة: مصنف في الحجاجشامي برملان،  ٣
 الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني نقال عن سامية الدريدي،

  .٢١، ص٢٠٠٨عامل الكتب احلديث، : ، إربدبنيته وأساليبه: للهجرة
ً                                                                              حارب أفالطون وأرسطو السفسطة وبذال جهدا يف ذلك، وخصص األخري جزءا من كتابه األرغانون *

 .تعين التالعب باأللفاظ لطمس احلقائق واإلجابة على السؤال بسؤال: والسفسطة. حملاربة السفسطة



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٧
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 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 بكل و�تم والباث، واملتلقي باخلطاب �تم) احلجاج نظرية (اجلديدة نظريته وبدأت

 وإيراد املقام، مراعاة ناحية من باخلطاب اهتمت فقد واإلقناع، التأثري على تساعد أداة

  .*السفسطة عن بعيدة صحيحة حجج

 التمييز من فالبد مجاعة، أوً      فردا يكون وقد واملواضيع، الثقافات بتنوع يتنوع فاملتلقي

 عن ختتلف الفرد خماطبة أن برملان يرى املنطلق هذا ومن "إليه، املوجهة اخلطاب أنواع بني

 الفرد املستمع على بالتعرف االمتياز للخطيب توافر إذ عمومية، ساحة يف اجلماعة خماطبة

 التعرف واألجوبة األسئلة خالل من يستطيع احلوار تقدم مع اخلطيب ألن عميقة، معرفة

 خلق يف يسهم مما الفرد، هلذا تستجيب اليت واجلوانب مبيوالته، تعلق ما خاصة أكثر، عليه

 بينه حيول عثرة حجر أمام فإنه ذلك اخلطيب جتاهل إذا أما ثري،والتأ لالقتناع مناسبة وضعية

  ١."إقناعه ويضيع مستمعه وبني

 إليها يوجه اليت املقامات ومراعاة مستمعيه، أنواع معرفة الباث أو اخلطيب وعلى

  .املتلقي إىل وإيصاهلا حجته، جودة لضمان خطابه

؛ يتكون األول من مستمع خاص ومستمع كوين: "فقد قسم برملان املستمع إىل

شخص اخلطيب نفسه أو من مجع حمدود العدد يف مقام معني، ويشمل الثاين كل كائن ذي 

 ، وجيب٢"هذا التقسيم مكن برملان من التمييز بني اإلقناع والتيقن بشكل دقيق وتقين. عقل

 غري ً      كونيا ً      مجهورا أي واسعا مجهورا خياطب أنه ويعده، خطابه يصوغ حينما احملاج يتنبه أن

 خاصا مجهورا خياطب قد أخرى ناحية ومن والعوام، الطبقات مجيع مراعاة من فالبد خاص،

 ومراعاة خماطبتهم، يف واالحتياط احلذر من فالبد... السياسيني أو املذاهب كأصحاب

  .غايته إىل الوصول من يتمكن حىت وحميطهم بيئتهم من حجج وصياغة أحواهلم،

                                                           

 .٦، ص’’ احلجاج يف الدرس اللغوي الغريب‘‘ نور الدين، مقال١
البالغة ، يف كتاب ’’ نظرية احلجاج عند شامي برملان وآفاق حتليل اخلطاب‘‘شم، مقاله  هاو احلسني بن٢

 .٩١، ص٢٠١٤، كلية اآلداب تطوان ، ١، إعداد وتنسيق حممد مشبال، طوالخطاب



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

. بالفكرة يعمل جيعله حنو على والتسليم لإلذعان املتلقي دفع :وغايته احلجاج وظيفة

 درجة يف يزيد أو عليها يطرح ملا تذعن العقول جيعل أن حجاج كل غاية "أن برملان ويرى

 السامعني لدى درجتها تقوى اإلذعان حدة جعل يف وفق ما احلجاج فأجنع .اإلذعان ذلك

 مهيئني السامعني جعل يف األقل ىعل وفق ما هو أو. املطلوب العمل على يبعثهم بشكل

 والتسليم اإلقناع هو حجاج لكل األساس والوظيفة ١،"املناسبة اللحظة يف العمل لذلك

 طريق عن وذلك بغيته، إىل وصل ألنه ناجحا؛ احلجاج يعترب اإلذعان هذا حصل فإذا للرأي،

 احلجة، من ضمروامل الظاهر بني التوفيق خالل من وتقويتها وترسيخها بالفكرة االهتمام

 وما يناسبها واملقامات النفوس أنواع معرفة من البد احلجة عليه تستند قويا بناء يبين ولكي

  .حنوه استمالتها يضمن حىت وأساليب أقاويل من

 ٢احلجج من جمموعة حصرا) وتيتيكا برملان، (احلجاج لنظرية املنظرين أن ومبا

  :           يلي كما وهي نصوصهم، وحتليل ،دراسا�م تطبيق يف الدارسني من كثري اعتمدها

         : المنطقية شبه الحجج-١

 املنطقية تعتمد البىن اليت املنطقية شبه احلجج :      

    .االتفاق وعدم التناقض - 

 .احلجاج يف التماثل واحلد - 

      .التبادلية العالقة على القائمة احلجج - 

 .التعدية حجة - 

 الرياضية العالقاتتعتمد  اليت منطقية شبه احلجج: 

                            .له أجزائه املكونة  تقسيم الكل إىل - 

       .الكل يف اجلزء إدماج - 

                                                           

  .٢٩٩، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: احلجاج‘‘ نقال عن صولة، مقاله ،الحجاجمصنف في برملان،  ١
الخطابة : مصنف في الحجاج(هذه احلجج من كتاب برملان، وتيتيكا  ولةترجم عبد اهللا ص ١٧

 . وتلك احلجج سوف اعتمدها يف حبثي احلايل،)الجديدة



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  :الواقع بنية على المؤسسة الحجج-٢

 التتابعي االتصال:         

 .احلجة السببية - 

 .التبذير حجة - 

            .االجتاه حجة - 

 التواجد االتصال:            

   .وأعماله الشخص حجة - 

      .السلطة حجة - 

                              .الرمزي االتصال - 

  :الواقع لبنية المؤسسة الحجج-٣

 اخلاصة احلاالت بواسطة الواقع تأسيس.      

 التمثيل بواسطة االستدالل.  

 هذا بشأن الدريدي سامية تقول احلجاجية، البنية عليها تقوم اليت هي األنواع هذه

 كما بينها، الدقيقة االختالفات ويظهر احلجج بني الفوارق يربز ألنه ً       مقنعا؛ يبدو": التصنيف

 أحد إىل ردها ميكن ال حجة على العثور معه يعسر حنو على ً       تقريبا احلجج بكل حييط

  :احلجج هذه لتفصيل ونأيت ١".املعتمدة األصناف

 جند فعندما ،منه وتقرتب املنطق تشبه أل�ا بذلك مسيت: منطقية شبه الحجج-١

 هلا جيد أن املتأمل ويستطيع واحلقيقة، اليقني إىل أقرب تكون الصنف هذا إىل تنتمي حجة

 املنطقية، البىن تعتمد اليت منطقية شبه وللحجج جنسها، من كانت إن خاصة نقضا،

  :وهي التقسيمات، يف سابقا ذكرنا كما أصناف

                                                           

  .١٩٠، صالحجاج في الشعر العربي القديمالدريدي،  ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 أن مبعىن الباث، عرضهما نيأطروحت بني التضارب أي: االتفاق وعدم التناقض) أ

 عنرتة بن قول مثل. معها تتفق وال األوىل تناقض أخرى أطروحة وله أطروحة، هناك تكون

  )          الطويل: (شداد

َ          ينادونين     ُ  زبيبة َ    ابن يا ِّ      السلم يف ُ
      ٍ
ِ      وعند      َ ِ       صدام َ َ ِ      اخليل ِ ِ        األطايب َ    ابن َ   يا َ َ

١  

 مع االمتهان جيتمع أن ميكن ال حبيث واضح، األطروحتني بني التناقض هنا   

 كما وذلك السوداء، بأمه ويعريوه يهينونه كيف. واحدة جمموعة من واحد لشخص االحرتام

 تقديرا متتلئ اليت إليه األمساء بأحب ينادونه آخر موقف يف مث شأنه، من ينقص يرون

 له اهللا قدر الذي ،حياته يف الشاعر يعانيه الذي التناقض هو هذا يف أن شك ال واحرتاما،

 والتقاليد األعراف ويلتزم اإلنسانية، باألخالق يعرتف ال عنصري جمتمع يف يعيش أن

 االحرتام ما بني املتذبذبة حياته يف يعانيه الذي األسى حيمل الشاعر فتعبري .الصارمة

  .واالحتقار

 يفاتعر له يقدم أن وحياول ما أمرا الباث يذكر: الحجاج في والحد التماثل) ب

 فحينما مفصل، غري جممل شكل يف لنا ظاهرا التماثل ويكون ودقيق، واضح غري غامضا

 شكلية طريقة إال ليست التماثل صيغة إذ "دقيق تعريف يف يضبطها ال فكرة أو ملبدأ حيتج

 أرى حني:(القائل كقول...احلشو بواسطة سلبيا أو إجيابيا تقوميا ما شيء تقومي يف نتوخاها

 القيمة حيمل الذي هو دائما الثاين اللفظ جند القول هذا ففي) أفكر فيما أفكر أرى ما

 والطيب خبيثا دائما يبقى اخلبيث يقال كأن ٢،"التكرار ظاهرة يف حيدث ما شأن الداللية

 قيمة أ�ا يرى ألنه متاثل؛ طيب فقط أو خبيث هو ملاذا يفسر مل ولكن طيبا، دائما يبقى

 من وهذه وتطبع، ذلك على جبل ألنه خبثه؛ سيواصل اخلبيث بأن تتغري، وحيتج ال ثابتة

 من والقيم والوقائع واحلقائق املسلمات أن نعلم وحنن الناس، بني عليها املتعارف املسلمات

                                                           

 .٢٤ص، ت.املطبعة العربية مبصر، د: القاهرة، ، عين بتصحيحه أمني سعيدديوانه ،عنرتة بن شداد ١
 .٣٢٧، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: احلجاج ‘‘ مقاله صولة،٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 معها االختالف يصعب اليت )املشرتكة املواضع( احلجاج يف تعد وهي عليها، املتفق األمور

  ) الطويل: (الصمة بن دريد كقول. ونقضها

ََِّ        غزية من ِ   إال أنا وهل َ     غوت إن َ ُ       غويت     َ َ َ      ترشد ِ    وإن َ َُِّ        غزية َ ِ       أرشد َ ِ َ١  

 عليه متعارف ألنه زمنه؛ يف مقنع أمر وهذا بالقبيلة، مرتبطان ورشده الشاعر فغواية

 شيء، كل يف قبيلته مع يتماثل ألنه توضحه، بتعريفات املبدأ هذا حدود ضبط إىل حيتاج ال

  .تقاليدها يف وينصهر يذوب ا،منه استنساخ وكأنه

 ضع( مقولة من تنطلق حجة هي: التبادلية العالقة على القائمة الحجة) ج

 تبعا عليهما، ينسحب وضعيتني بني التماثل أي العدل، قاعدة لتطبيق ؛)مكاين نفسك

  )الطويل(: بقول اخلنساء التبادلية للحجة  ومنثل.نفسه احلكم لذلك،

  ٢ليـــــــــا َ        لبـــكى َ     قبله َ              يومـــــــــي ّ        تقـــدم     ّ    أنه ول من على أبكي ال َ  ىل وما

 من فعلت ما مثل لفعل مكا�ا كان لو صخرا ألن واجب، بكاءها أن لنفسها حتتج

  .واحلزن البكاء، وهو احلكم نفس عليها جيري أن البد لذلك وبكاء، حزن

: قيس بن امللوح قول احلجاج، يف التبادلية العالقة يف العدل قاعدة خرق أمثلة من

  )الطويل(

 رائــــــــــع وهو يب َ   مر ِ    لظيب ُ     أقول
 
               ُ

ِ
َ      ليلى أخو َ     أأنت    َ   يقـال: فقال َ

َ      ليلى َ    شبه أيا َ      ليلى َّ   إن َ ٌ         مريضة َ َ ِ ٌ      صحيح وأنت    َ ُ        لمحال ذا ّ   إن َ َ َ
٣  

 مثلها تكون أن البد صحيح، وأنت مريضة ليلى تكون أن العدل غري من أنه مبعىن

  .تشبهها ألنكً       مريضا

                                                           

 .٦٢ت، ص.دار املعارف، د:  حتقيق عمر عبدالرسول، القاهرةديوانه،دريد بن الصمة، ١           
 ،مطبعة السعادة: القاهرة، ١دراسة وحتقيق إبراهيم عوضني، ط، ديوانها ،اخلنساء متاضر بنت عمرو ٢

 .٤٢٣، ص١٤٠٥
ت، .دار مصر للطباعة، د: مجع وحتقيق وشرح عبد الستار أمحد فراج، القاهرة، ديوانه ، قيس بن امللوح٣

 .١٦٩ص



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  إذا"  ج "إىل يؤدي" ب "و" ب "إىل يؤدي"  أ "أن يف وتتمثل: التعدية حجة) د

  . أ = ج

  )الوافر: (امللوح بن قيس قول التعدية حجة وميثل

  َ                       اجلــــــــــــــــدارا وذا َ      اجلدار ذا َُِّ        أقـبل    ليلــــــــــى ِ     ديار الديار على ُّ    أمر

َ        الديارا سكن َ   من ُّ   حب لكنو    قليب َ     شغفن ِ       الديار ُّ   حب وما
١  

  

 بني سكن ملن حبه إىل األمر هذا يتعدى وإمنا فيه، حبا ليس اجلدار يقبل حينما إنه

  :كالتايل احلجة، هذه يف التعدية نبني أن وميكن ليلى، وهي اجلدران، هذه

  )ب (اجلدار      يـقــبـل)      أ (الشاعر

  )ج(ليلى    خلفه تسكن)    ب (اجلدار

  ).ج(ليلى     يعشق)    أ (لشاعرا : إذن

  :الرياضية العالقات تعتمد التي المنطقية شبه الحجج-٢

 شبه الرياضية احلجج من احلجة هذه: له المكونة أجزائه إلى الكل تقسيم- أ

 يكون أن احلجة هذه وتعين .�ا ينخدع وال يدحضها، أن أيضا املتأمل يستطيع املنطقية،

 هذه أجزاء من جزء على حكما الباث يطلق فعندما ء،أجزا من تتكون جمموعة لدينا

 هلذه املكونة األخرى األجزاء بقية على احلكم هذا ينسحب سوف لذلك تبعا ا�موعة،

  .منها جلزء خاصا يكون وال للمجموعة، عاما احلكم يصبح أن مبعىن ا�موعة

 واملدح، والفخر اهلجاء شعر يف وخاصة العريب الشعر يف شائعة احلجة هذه جند

 احلجج، هذه من ً     كثريا جند خاصة، اهلجائية أو املدحية الشعراء أشعار يف نبحث فعندما

  )الوافر:(معلقته يف كلثوم بن عمرو كقول

َ       ورثنا َ    جمد ِ َ         علقمة َ ََ  سيف ِ   بن َ
    ٍ
َ      أباح    َ َ       حصون ََ     لنا َ ُ   ِ             دينــــــــا ِ    ا�د ُ

                                                           

 .١٣١ نفسه، ص١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  ورثت
     ُ ِ
ً         مهلهال َ ِ َ َ      واخلري ُ  منـــــــــه َ

             ُ
 نعم ً  اَُ     زهري    ِ

    َ
ُ     ذخر ِ َ                         الذاخرينــــــــــــــا ُ ِ  

ً                  وعتــــــــابا ََّ ً               وكلثومــــا َ ُُ َ      نلنا ِِ    �م    ً      ــــاــــَِ     مجيع َ َ      تراث ِ   األكرمينـــــــــــــــــــــا ُ
                               َ ِ
َ َ  

َ     وذا  البـرة َ
        ِ
َ  ِّ    حد ثت الذي َُ ُ     عنه ُ َ     حنمى ِ   به    َ ِ       وحنمي ُ َ َ              الـمحجرينا َ ِ َ ُ*  

َّ       ومنا ِ ُ       قبله َ َ َ    كل َّ       الساعي َ ِ       المجد ُّ    فأي    ٌ            يـــــــــبُ  ولينـــــــــــــــا َ   قدّ    إال َ
 
                     َ

ِ
َ

١  

 بتعداد يبدأ حيث له، املكونة أجزائه إىل الكل تقسيم حبجة يستعني جند الشاعر

 الشاعر، قبيلة تغلب بين من وهو سيف بن علقمة: كالتايل وهم قبيلته، وسادة أبطال

 ٢".احلال على منصوب وهو ذليال، خاضعا: عناهم )دينا: (وقوله. اجلزيرة أنزهلم إنه :يقال"

 وزهري املهلهل بأجداده يفخر الثاين البيت ويف أورث ا�د للقبيلة، الرجل هذا أن مبعىن

 أحد الربة وذو األكرمني، تراث نالوا و�م للقبيلة ذخرا كانوا ويذكر أ�م ،*وكلثوم وعتاب

 القبيلة، خارج من إليه يلجأ من وحيمي حيميهم، ألنه به؛ يفخرون الذين تغلب قبيلة أفراد

 تغلب بني احلرب نريان بوفاته أشعلت الذي فرسا�ا، أحد وهو التعريف عن غين وكليب

  .عاما أربعني وبكر

 وجير األفراد، هؤالء تضم قوية؛ أل�ا فقبيلته قبيلته بالشجاعة، ميثلون هؤالء كل

: بطولتها ويذكر كلها القبيلة ميتدح فنجده ،)عام (القبيلة إىل) خاص (األفراد من احلكم

  )الوافر(

َ    مىت ِ      نعقد َ َ             قرينتـنا َ ََ   بـحبــــــــــــل َِ
                  ٍ َ
َ      احلبل َُ    جنذ    ِ ِ      نقص أو َ   ِ        القرينا َِ

                                                           

 .هو رجل من تغلب مسي بذلك لكثرة شعر أنفه، يستدير على أنفه كاحللقة: ذو الربة*
-٨٠، صهـ١٤١٣، النادي األديب الثقايف: جدة، ١، ط، حتقيق أمين ميدانديوانه  عمرو بن كلثوم،١

٨١. 
  .٨٠ص،  نفسه٢
  .أبيه قبل من جده وزهري. أمه قبل من جده مهلهل*
 



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

ُ         ونوجد َ ُ ُ    حنن َ ُ          أمنـعهم َ ُ   ذمارا َ
      ً َ
ُ             وأوفاهم    ِ َ ُ        عقدوا إذا ََ َ َ                  ميينـــــــــــا َ َِ

١  

  :يقول أن إىل

َ       بـلغ إذا        ٌ                    وليــــــــــــــد َ    لنا َ       الفطام ََ ُّ     ختر     ِ  اجلبابـر له َِ
 

         ُ
ِ

  ساجدينــــــــا ََ
                ِ ِ
َ

٢  

 إىل جيره حكما عليهم ويطلق البداية، يف أجزاء إىل ا�موعة وهي الكل يقسم هكذا

  .كاملة ا�موعة

  .كليب الربة، ذو كلثوم، عتاب، زهري، مهلهل، سيف، بن علقمة   :األجزاء

  .تغلب قبيلة: ا�موعة

  .الشجاعة وهو الكل، يشمل واحد  :احلكم

 النموذج على قائما احلالة هذه يف احلجاج يكون: الكل في الجزء إدماج) ب

 :اخلمر حترمي يف الفقهية القاعدة قبيل من ... اجلزء على ينطبق الكل على ينطبق ما: "التايل

 شملي الذي فاحلكم السابقة، احلجة عكس احلجة فهذه ٣".حرام فقليله كثريه أسكر ما

  )الوافر: (النمريي للراعي جرير هجاء مثل اجلزء، يشمل أن البد الكل

َّ       فـغض        ُ ٍ     منري ِ   من َ    إنك َ      الطرف َ َ    فال      َُ ً      كعبا َ َ      بلغت َ َ           وال كالبا َ ِ َ َ
٤  

 على ينطبق فما. قبيلتك مثل وضيع ألنك تفخر أن احلق لك ليس وضيعة، فالقبيلة

  . الشأن قليل أيضا يكون) الفرد (اجلزء على ينطبق) القبيلة (الكل

 أكثر وحتتمل حجة، من أكثر على تنفتح اليت األبيات بعض خاصة، الشعر يف وجند

 القارئ، يقرأ وقد تنتمي، حجة أي إىل إلرجاعها دقيق تفحص إىل حتتاج استدالل، من

 جواز أرى إيل وبالنسبة آخر، نوع إىل وتتقارب النوع، هذا إىل تنتمي احلجة هذه أن ويرى

 تتسم بأ�ا وذلك تأويل من أكثر حتتمل احلجة ألن نوع، من أكثر على احلجة نفتاحا

                                                           

 .٨٢ ص،هديوان، ابن كلثوم ١
 .٩١ نفسه، ص٢
 .٣٣٠، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته :حلجاجا ‘‘مقاله  صولة،٣
 ،عارفدار امل: ، القاهرة٣حتقيق نعمان حممد أمني، ط، ، شرح حممد بن حبيبديوانه جرير بن عطية، ٤

  .٨٢١ت، ص.د



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

                                                               )البسيط: (مثال ذلك قول زهري عدة، أبوابا للقارئ يفتح الذي بالتضمني،

َّ    إن َ       ورقاء َ    ابن ِ َ     ختشى ال َ ُ         غوائله ُ ُ َُ         تنتظر احلرب يف ُ  هُ      وقائع لكن     َ َ ُ
١  

. وأعماله الشخص وحجة السببية، احلجة: حجتني على ينفتح الشعري البيت فهذا

 حدث (شجاعا، كونه بسبب احلرب يف خيسر أن ميكن ال ورقاء ابن إن :السببية احلجة

  ).                   وسبب

 ابن نأل :وأعماله الشخص حجة الشعري البيت يف احلجة تكون أن أيضا وميكن

 قد الشعري البيت أن جند وبذلك. ينتصر أن فالبد حروبه يف بالشجاعة معروف ورقاء

  .حجة من أكثر يتضمن

  :الواقع بنية على المؤسسة الحجج-٢

  :التتابعي االتصال وجوه- ١-٢

 األحداث أو احلدث هذا وجد :مبعىن وسبب، حدث على تنبين :السببية الحجة- أ

 تفسري يف الوضوح تعتمد أل�ا ضمنية، غري ظاهرية وتكون ،تفسريية واحلجة السبب، هلذا

  : مثل ظاهريا، بالسبب احلدث يربر أن فالبد احلدث،

  .صحية بوعكة مير ألنه: السبب        _    .الدرس عن تغيب فالن: احلدث

 املستقبل، على تعتمد ، وصيغتها)وتكهن توقع( صيغة على السببية احلجة تأيت قد

  . سائله يعطي سوف بالتأكيد كرمي الرجل هذا: أقول كأن احتمالية أل�ا

 الكرم، السبب ألن العطاء، وهو املستقبلي احلدث احتمال على قائمة اجلملة فهذه

  .الواقع على تعتمد فهي السببية احلجة أما

                                                           

 ،١٩٨٠ ،اآلفاق اجلديدةدار : ، بريوت٣ط، ، حتقيق فخر الدين قباوةديوانه ،زهري بن أيب سلمى١
  .٩٥ص

 



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 وعدم الشخص فيه شرع الذي العمل مواصلة على حتث: التبذير حجة) ب

 من البد الدراسة بداية يف اجتهدت أنك مبا: مثال للجهد، مضيعة كان وإال التوقف،

 يبذل القدامى، أشعار يف جنده الذي ورسبت، كالكرمي جهدك لضاع وإال اجلهد هذا مواصلة

 حساب على كرمه يواصل جنده فاقة أصابته وإن حىت الطيبة، والسمعة ا�د لكسب ماله

  .العالية واملكانة الواسعة، الشهرة من إليها، وصل اليت خيسر املرحلة ال حىت نفسه،

 األمر هذا يكون وال ما، أمرا الشخص يرفض أن احلجة هذه: االتجاه حجة) ج

 بالطفل االهتمام مثل. يرغبها ال هو نتيجة إىل سيؤدي ألنه يرفضه ولكنه ذاته، حبد سيئا

 إىل يؤدي ألنه اآلباء من كثري يرفضه ولكن فيه، ضري ال مبدئيا بشؤونه، والقيام وتدليله

  .شخصيته وضعف الطفل، اتكال وهي سلبية، نتيجة

  :التواجد االتصال وجوه-٢-٢

 بأعماله، الشخص وصفاته ذوات ربط على تقوم احلجة هذه: وأعماله الشخص- أ

 أن البد دين عامل ألنه :مثال وصفا�ا، شخصيته حسب على الشخص عمل احملاج فيقيس

 الدين عامل صحيح، غري األمر وهذا .ادالع يكون أن البد قاض وألنه خري، كل منه يصدر

 فهذه الرشاوى، يتقاضون وقد متعسفني القضاة بعض وجند اخلطأ، عن معصوم غري بشر

 هنا ومن: "الدريدي سامية تقول الشأن هذا ويف .املغالطة واإليهام من شيئا حتمل احلجة

 لثبات معىن ال إذ السفسطة من قليل غري شيء على تقوم احلجة هذه أن للمتأمل جليا يبدو

 بالضرورة تعين ومواقفه أفعاله على املطلقة الشخص مسئولية إن بل الكثريين عند الشخصية

 شرا، أم خريا أكان سواء الرجل هذا عن سابقا بىن ما على تعتمد احلجة  وهذه١."حر أنه

 سوف الناس عقول يف شخصيته طبعت ما وعلى عمله، تسم سوف السابقة صورته فإن

  .ملهع يطبع

                                                           

 .٢٢٩ صالحجاج في الشعر العربي القديم، الدريدي، ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 �ا يقنع ولكي ما، أطروحة الشخص يذكر أن يف تكون: السلطة حجة) ب

 الذي الشخص هذا يكون أن والبد ذلك، قال فالن أو ذلك فعل فالن :يقول اجلمهور

 ميارسها اليت والتقاليد العادات مثل به، موثوقا و الناس بني مرموقة مكانة ذا به، يستعني

 أجدادهم لزما�م، ولكن ألن صاحل غري بعضها أن غمر األجيال تلو األجيال ويتوارثها

 كقوله اجلديد، وختشىً      جيدا ماض ترى كل العربية بعض العقليات وألن فيتبعو�م، مارسوها

َ       وإذا:( تعاىل ِ  قيل َ
    َ
ُ      لهم ِ ُ ُ         اتبعوا َ َ       أنزل َ   ما َِّ َ ُ      الله َ ُ       قالوا َّ ْ    بل َ ُ         نـتبع َ َ ْ          أل فيـنا َ   ما ََِّ ْ َ  عليه َ

       ِ
َْ ََ         آباءنا َ َْ        أولو َ َ     كان ََ َ 

ْ          آباؤهم ُ ُ َ            يـعقلون َ  ال َ ُ ِ ْ ًْ       شيئا َ َ            يـهتدون ََ    وال َ ُ َ ْ َ.(١    

 تأثريا وأكثر منهم، سلطة أقوى هم ملن إتباع، وإمنا اقتناعا ليس األصنام يعبدون

 هذا على أجداده وجد أنه أجل من يعبدها، أنه إال باألصنام بعضهم اقتناع عدم رغم فيهم،

 هلا، مضادة بسلطة تفنيدها السهل من ألنه احلجج، أضعف من السلطة وحجج احلال،

  .وتضعف �تز فرتاها

 تكون وقد وإيضاحها، حجته لتقوية الباث يستدعيها رموز هي: الرمز حجة) ج

 أشخاص بني حمدودة أو لنفسه، الفرد يصنعها ذاتية تكون أو الناس، بني مشرتكة الرموز هذه

 لتنوع وفقا وتتنوع تتغري الثقافية، وأ�او االجتماعية الرموز بالبيئات وترتبط هذه معينني،

 عند معاكس شيء على يدل قد العرب، عند معني شيء على يدل رمز هو فما البيئات،

 املشرق، يف العرب عند الفرح إىل يرمز الذي األبيض اللون: مثل الفرس، أو اهلند أو اليونان

 أن للباث فالبد داللته، رفةمع الرمز يف يشرتط اإلسالمي؛ لذلك الغرب يف احلزن إىل ويرمز

 حجته، خيدم متقن بشكل يوظفه حىت املتلقني، عند داللة من الرمز هذا ميثله ما يعلم

  .والنجاعة التأثري على ويساعدها

  :الواقع لبنية المؤسسة الحجج-٣

   :الخاصة الحاالت بواسطة الواقع تأسيس- أ

                                                           

 .١٧٠، آية البقرة سورة ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  :مثل

 به، واالقتداء تقليده إىل قياملتل لدعوة النموذج، الباث حيضر: وعكسه النموذج

 بنموذج يأيت قد أو خطاه، وسلك به االهتداء على حيفز جيدا النموذج هذا يكون وعادة

. كحامت كرميا تكون أن البد: يقول كأن األطروحة، يرفض وجيعله املتلقي ينفر معاكس

 خبيال تكون وال. إليه وصل ما إىل والوصول تقليده إىل يسعى الذي منوذجه حامتا فيجعل

 يف جيمع وقد .البغيض النموذج هذا بسبب عنها ويبتعد البخل صفة من فينفره. كفالن

  .وفقر غىن وجنب، شجاعة وخبل، كرم: وعكسه النموذج بني الواحدة اجلملة

 وهي و�ذيبه، السلوك توجيه أجل من تستعمل احلجج يف النماذج أن وأرى   

 بنماذج نأيت أن فالبد يقتنع، لكي ما سلوك عن املتلقي ننهر أن أردنا فإن ذلك، يف ناجعة

 بسلوك يأيت أن أردناه إن هذا وعكس. سلبية نتائج إىل وصلت مث السلوك، هذا سلكت

  .مغاير

 بأدوات أطروحتها إليضاح تستعني احلجة هذه: التمثيل بواسطة االستدالل) ب

 والتشبيه االستعارة ألن احلجج أقوى من تكون وبذلك وتشبيه، استعارة من القدمية البالغة

 كقول. النقض صعبة تكون وبذلك وتقويتها، الفكرة إيضاح يف كبري دور هلا والتمثيل،

  )طويل: (للنعمان مدحه يف الذبياين النابغة

ًَ            ســـــورة أعطاك َ   اهللا ّ   أن ََ     تـر أمل       ملك َّ   كل ََ      تـرى       َ
    ٍ
َ      دو�ا َ ُ                    يـتذبــــــــذب ُ َ َ ََ  

َ      بأنك      ْ        طلعت إذا       ٌ      كواكب ُ    لوكوامل ٌ   مشس َّ َ ُ     يبد مل ََ ُ       كوكب َّ     منهن َ َ َ
١  

 اآلخرين وامللوك وسطوع، توهج من حتمله وما بالشمس النعمان الشاعر، يشبه

 منزلة أقل وأ�م اآلخرين، امللوك من أقوى امللك هذا أن للمتلقي يوصل أن ويريد بالكواكب،

 وجوده وجودا، أي إن للكواكب نرى وتسطع ال حتضر حينما اليت كالشمس فهو منه،

                                                           

ت، .ر املعارف، ددا: ، القاهرة٢ حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط،ديوانه ، النابغة زياد بن معاوية١
  .٧٤ص



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 فإن امسه ذكر وإذا عصره، ملوك بقية حضور على حضوره يطغى حبيث رفيعة، ومنزلته قوي،

  .وقوته هليبته جبانبه تتساقط امللوك أمساء

 يف ويرسخها حضورها، يقوي الذي التشبيه من قو�ا تستقي احلجة هذه   

 له جند ال التشبيه، يتضمن ال عادي بكالم امللك مدح أنه فلو ويربزها للمتلقي، األذهان،

  :قال لو مثل القوة،

  .عادي كالم ↔اآلخرين  امللوك منزلة تفوق رفيعة منزلة له امللك إن

 كالم يتضمن↔  كوكب منهن يبد مل طلعت إذا كواكب وامللوك كالشمس إنك

  .تشبيها

 الكالم نأ كما الصورة، إيضاح يف العادي الكالم من أقوى التشبيه أن لنا يبدو

 من رابط بعده جييء أن يأىب أنه التمثيلي القول مييز فما "ونفيه نقضه السهل من العادي

 أو اإلبطال سياق يف يرد أن يقبل ال إنه أي )بل( و) لكن( مثل احلجاجي التعارض روابط

  ١."احلجاجي التناقض

 وتأمل، تريث إىل حتتاج فهي املتعجل، القارئ على تلتبس احلجج قد هذه أن ونرى

 ويصعب تتشابه أن احلجج لبعض وميكن الواحد، البيت يف تتداخل قد احلجج أن كما

  .ومشوليتها التساعها املبتدئ، الدارس على متييزها

 للمتلقي ترتك مسترتة، ضمنية تأيت أن خاصة، العريب الشعر يف عادة احلجة ومن

 املتلقي اجنذاب الباث منيض وبذلك وقوة، متعة يزيدها مما وإدراكها، عنها البحث مهمة

  .الغالب يف �ا والتأثر ألطروحته

وبناء على ماقدمنا يف العرض النظري ملفهوم احلجاج وأنواعه، سنحاول تطبيق هذه 

الضوابط املنهجية يف احلجاج على شعر شعراء األحزاب السياسية يف العصر األموي، 

 .وسيكون لقاؤنا بداءة مع شعر الشيعة

  

                                                           

 .٢٦٦، صالحجاج في الشعر العربي القديم الدريدي، ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  

  

  

  

  

  األول الفصل

  )الشيعة شعر يف احلجاج( 

  

  .الشيعي الحزب نشأة) ١

  .وشعرائهم الشيعي الحزب فرق أهم )٢

  .الشيعة شعر في الحجاج )٣

  .بالشيعة الخاصة الحجج  أهم)٤

  .الشيعي الشعر خصائص) ٥

  

  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 

  :واالصطالح اللغة في الشيعة

 اجتمعوا قوم وكل األمر، على جيتمعون الذين القوم الشيعة" :العرب لسان يف جاء

 يقال: اجلمع مجع وأشياع. شيع ومجعها وأنصاره، الرجل أتباع والشيعة... شيع فهم أمر على

  ١."وااله يقال كما شايعه

 أخرى، دون بفئة خيتص ال عاما، مصطلحا البداية يف الشيعة مصطلح كان وقد

 فأصبح ،اخلالفة على املسلمني اختالف حدث حىت فرقة، أو مجاعة أي على يطلق وإمنا

 الشيعة، من يكون وأهله علي عن يدافع من فكل بيته، وأهل عليا يوايل مبن خاصا االسم

 جاء وقد. الوقت ذلك يف وأنصاره علي شيعة وهم معينة بفئة خمصوصا اللفظ أصبح بذلك

 وقالوا اخلصوص، على) عنه اهللا رضي (عليا شايعوا الذين هم الشيعة: "والنحل امللل يف

 وإن أوالده، من خترج ال اإلمامة أن واعتقدوا خفيا، أو جليا إما ووصية، نصا، بإمامته

  ٢."عنده من بتقية أو غريه، من يكون فبظلم خرجت

 على الشيعة حلزب الفعلي الظهور وبداية احلزب، هذا نشأة ناحية من أما: النشأة

 مذهبا تبارهباع – التشيع أن يرى من منهم ذلك، حول آراء عدة فهناك السياسية، الساحة

 التشيع أن يرى من ومنهم الفتنة، بعد وليس وسلم عليه اهللا صلى عهد النيب منذ موجود- 

 أوىل الرسول بيت أهل أن ترى فئة ظهرت حىت والسالم، الصالة عليه الرسول وفاة بعد وجد

 مبعناها ظهرت الشيعة أن يرى من والسنة، ومنهم بالكتاب الناس أعلم أل�م باحلكم

                                                           

 .٢٣٧٧مادة شيع، ص ،لسان العرببن منظور، ا ١
: ، بريوت٢ ط،١ ج علق عليه أمحد فهمي حممد،الملل والنحل،عبد الكرمي الشهرستاين، بن  حممد ٢

 .١٤٤، ص١٤١٣دار الكتب العلمية، 



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 تنازل بعد معاوية، عهد يف إال املذهيب مبعناها تظهر ومل عنه اهللا رضي علي عهد يف السياسي

  :إىل النشأة نقسم أن وميكن ،١اخلالفة عن) عنه اهللا رضي (احلسن

 يكتمل مل ولكن وسلم، عليه اهللا صلى الرسول وفاة بعد وجدت: األولى البذرة-١

 أمنيات كانت وإمنا الساحة، على حقيقة الفكرة هذه تظهر ومل معاملها، تتضح ومل نضجها،

 علي ومنهم-  مجيعهم الصحابة ومبايعة آنذاك املسلمني وحدة والسبب النفوس؛ تضمرها

  .عنهما اهللا رضي وعمر بكر أليب-  عنه اهللا رضي

 ظهرت الفتنة ونشوب عثمان مقتل بعد: ً       سياسيا ً     حزبا باعتباره الشيعة ظهور -٢

 عنه، اهللا رضي علي حول والتفت األصوات هذه تعالتو لعلي، باخلالفة تنادي أصوات

 وأصبح وهدفه، رؤيته ونضجت احلزب هذا معامل اتضحت وبذلك علي، شيعة عليهم وأطلق

 إىل خييل التاريخ أحداث إىل االحتكام "منه، ومن خالل وخيشى ثقله له سياسيا حزبا

 الفتنة نشوب بعد إال بعلي مقرونا يظهر مل السياسي املصطلح هذا أن املنصف الدارس

 اغتيال بعد إال الكالم وعلماء الفقهاء عند واملذهبية الدينية، داللته يكتسب ومل الكربى،

  ٢."سفيان أيب بن ملعاوية اخلالفة يف حقه عن احلسن وتنازل علي

 بين على وحنقهم الشيعة، غضب اشتد احلكم أمية بين وتويل علي، اغتيال بعد

 يف علي بسب األمويني اخللفاء بعض ومساح بيته، وأهل علي مقتل بعد أمية، خاصة

 هذه وكانت "يسجن أو يقتل لعلي ووالءه اعرتاضه يظهر ومن ،٣اخلطب بعد املساجد

                                                           

، ٢٠٠٨دار الفكر، : ، دمشق١ طالشعر في العصر األموي،ألشقر،  انظر غازي طليمات، عرفان ا١
 .٥٩٢-٥٩١ص

 .٥٩٢ نفسه، ص٢
مكتبة النهضة : ، القاهرة٦ طإلى منتصف القرن الثاني،. تاريخ الشعر السياسي.  انظر أمحد الشايب٣

 .٢٣٠، ص١٤٠٣املصرية، 



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 ال والعقيدة، النظر ميدان على التشيع وقصر معاوية، أيام الشيعة ضعف يف سببا القسوة

  ١".والثورة العمل ميدان على

 مبايعته علي بن احلسني رفض فعندما معاوية، بن يزيد عهد يف التشيع ظهور عاد مث

 بين إىل احلكم عودة متأملني أمية، بين على لنصرته يطلبونه إليه وأرسلوا الشيعة، حوله التف

 وبث جديد من الشيعة إىل األمل إعادة يف دور له يزيد مبايعة احلسني رفض فكان هاشم،

  .أمية بين على الثورة روح

. والغالة والزيدية، والكيسانية، اإلمامية،: أشهرها عدة فرق الشيعي وللحزب   

  .املسلمني على علي خالفة حق وهو واحد رأي على ويتفقون

 خليفة وهو والسالم الصالة عليه الرسول بعد اإلمام هو عليا أن يرون: اإلمامية

 وعمر بكر أيب من تربؤوا وقد عنهم، اخلالفة خترج ال فاطمة، من أبناؤه بعده ومن املسلمني،

 الكبائر عن معصوم اإلمام أن ويرون اخلالفة، يف علي على تقدما أل�ما عنهما، اهللا رضي

  ٢.الدؤيل األسود أبو اإلمامية شعراء أشهر ومن والصغائر،

 لعلي اخلالفة إن :آراء وهي وهلم الثقفي، عبيد أيب بن املختار يتزعمها: الكيسانية

إهلي،  قبس فيه اإلمام وأن غاصب، جائر فهو علي نسل غري من اخلالفة يتوىل ومن وأبنائه،

 كثري شعرائهم أشهر ومن بطشهم، من خوفا لألعداء بالوالء التظاهر وهي بالتقية ويدينون

  ٣.احلمريي والسيد عبد الرمحن، بن

                                                           

 .٣٤، ص٢٠٠٧صر، �ضة م: ، القاهرة٦، طأدب السياسة في العصر األموي أمحد احلويف، ١
  .١٦٣ص، ١ج، الملل والنحل انظر الشهرستاين، ٢
، ألموي اأدب السياسة في العصر احلويف،  و.١٤٨ص، ١ج، الملل والنحلالشهرستاين، انظر  ٣

  .٤٦-٤١ص
  الزيدية هم الذين قالوا جبواز تولية املفضول مع وجود الفاضل، لذلك مل يربأوا من خالفة أيب بكر

 .اهللا عنهموعمر وعثمان رضي 



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 وهذه طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن زيد إىل الفرقة هذه تعود: الزيدية

 تعظيم يف يغالون وال ،*وعمر بكر أيب من تربأ ال إ�ا إذ اعتداال الشيعية قالفر أكثر الفرقة

 خصائص اإلمام على وال يضيفون فاطمة، من علي أبناء يف اخلالفة وحيصرون اإلمام،

 وال املنتظر، املهدي برجعة يؤمنون وال واجبة وطاعته ويصيب خيطئ بشر أنه ويرون روحية،

  ١.األسدي زيد بن الكميت شعرائهم هرأش ومن. التقية مبذهب يأخذون

 إىل العقل يتجاوز تقديسا وأبنائه علي تقديس يف يغالون وهم: الرافضة أو الغالة

 يوصلها أن من فبدل الرسالة يف أخطأ ولكنه علي إىل جربيل أرسل اهللا إن: قالوا أ�م درجة

  ٢.اهللا هو عليا بأن زعم من ومنهم حممد، إىل أوصلها علي إىل

 األمويني، من ألعدائهم وهجاء احتجاج، فهو ً        متنوعا، السياسي شعرهم كان   

 موضوعها أن إال فنو�ا وتنوع أشعارهم كثرة وبرغم والسجون، املعارك يف لقتالهم ورثاء

 حقهم واسرتجاع وسلم، عليه اهللا صلى الرسول آلل احلكم شرعية على احلجاج هو: واحد

  .املسلوب

  :الشيعة شعر في الحجاج

ً       مزيدا يتطلب الشعرية، األبيات من احلجة واستخراج احلجاج، بنية يف البحث إن

 الشبه لشدة احلجج علينا تلتبس ال حىت ومقوما�ا، نوعها وبيان تفاصيلها، يف النظر دقة من

  .سابقا ذكرنا كما أنواعها، بعض بني

 إقامةو الدعوى لعرض ً      متهيدا حجته، تسبق اليت املقدمات يف يهتم الباث أن نرى

 من وهي واجلمهور، الباث بني عليها ً      متفقا املقدمات هذه تكون وعادة عليها، احلجة

                                                           

، أدب السياسة في العصر األموياحلويف، و .١٥٣،ص١ج، الملل والنحل انظر الشهرستاين، ١
 .٥١-٥٠ص

، أدب السياسة في العصر األموياحلويف، و. ١٧٦، ص١ج، الملل والنحل انظر الشهرستاين، ٢
 .٥٣ص



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 الشيعة شعراء أن جند السياسي الشعر إىل نظرنا وإذا عليها، املتعارف واملفاهيم املسلمات

 بينه عليها املتفق املسلمات يذكر حلجته، يقدم احملاج يأيت فحينما لعلي، باحلكم يطالبون

 الكرم، السماحة، الشجاعة، العدل،: مثل احلميدة الصفات يذكر ْ    كأن املتلقي، وبني

  )الكامل: (احلمريي السيد كقول باحلجج ويأيت دعواه يذكر مث وغريها،

 يسم الذي ُ             وهـو
 
    ُ

ِ
ٍ         بـميسم َ       الوجوه َ ُ       خصمه ُ     يالقي حىت     ِِ َ   َ                         موسومــــــــــــــــــا َ

ٍّ       مذلة ِ    لغري ومضى      ٌ       حممـــد َ       السبيل َ    سلك مذ َ         ما زال   َ                                  مظلومـــــــــــــــــــــــــــا َ

ُ                       وضيمــــــــــــــهم ُُّ       أمته َ      ضامته ُ  عظيما ُ     يكون ما َ     أصغر َ    كان قد      ُ                     لــــــــــــــــــه َ
      ِ
َ

١  

 يف وجهه يسم حىت خصمه يرتك ال وأنه علي، شجاعة البداية يف الشاعر يذكر

 إىل كان الرسول ألن حق، له يهضم ال قومه عزيز كان لرسولا عهد يف إنه يذكر مث احلرب،

  .فيه النظر إعادة من البد عادل، غري أمر وهذا أمته، من علي ظلم وفاته ومنذ جانبه،

 اجلمهور، يف والعاطفة اخليالً       خماطبا دعوته، على والرباهني احلجج يف احملاج يبالغ قد

 القلوب يالمس العقل، وإعمال املنطق نع ً      بعيدا يكون والعاطفة اخليال خياطب والذي

  .وحقيقتها احلجة مصداقية مدى عن نتساءل ما جيعلنا وهذا املشاعر، وحيرك

 قضيته، تضخيم إىل يسعى احملاج ألن نسبية، احلجاج أغلب يف احلقيقة أن اعتقد

 جاحلجا باستثناء الشخصية، الباث ميول ختدم ذاتية، ملسات وإضافة وتلميعها، احلجج ومجع

 مؤلفا قسم وقد واالقتناع، اإلقناع إىل تسعى ثابتة، بأدلة العقل خياطب الذي املنطقي

 احلجاج "مها اجلمهور نوع حبسب قسمني احلجاج) اجلديدة اخلطابة - احلجاج يف مصنف(

 L'auditoireاخلاص اجلمهور إقناع إىل يرمي وهو L'argumentation persuasive اإلقناعي

particulier االقتناعي جواحلجا L'argumentation convaincante أن إىل يرمي حجاج وهو 

 عقلي وهو-  االقتناع جيعالن املؤلفني إن نقول أن لنا أمكن... عقل ذي كل به يسلم

                                                           

  .١٤٤، ص١٩٩٩در، دار صا: ، بريوت١تقدمي نواف اجلراح، ط ديوانه،إمساعيل بن حممد احلمريي،  ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 به يعتد ال وضيق وخاص ذايت هو مبا اإلقناع وأن احلجاج، وأساس اإلذعان، أساس - دائما

  ١".احلجاج يف

 يف املصنف كتا�ما يف وتيتيكا برملان تصنيف تاعتمد أنين سابقا ذكرت وقد

 الكتاب يف مقاله يف التصنيف هذا صولة عبد اهللا استخرج وقد .اجلديدة اخلطابة- احلجاج

 املقال هذا وعلى اليوم، إىل أرسطو من الغربية التقاليد يف احلجاج نظريات أهم املذكور

  .القادمة الفصول ويف الفصل هذا يف أدرسها سوف اليت احلجج تصنيف يف اعتمدت

  )Incompatibilite ( :االتفاق وعدم التناقض - 

 إىل حيوهلا قد بل الفطن، اخلصم يغتنمها جيدة فرصة يعد احلجة يف التناقض إن

  .إليه وامليل اجلمهور استمتاع به ليكسب اآلخر، باحملاج استهزاء

 خالل من مهور،اجل عقل خماطبة يف واغتنموها الفرصة، هلذه الشيعة شعراء فطن وقد

 ليبني اآلخر، الطرف حبجة احملاج يأيت أن يتقصد أمية، بين حجج بعض يف التضاد إيضاح

 الطرف حلجة مضادة حجة تنميق خالل من والسفسطة، املغالطة حجج من أ�ا للمتلقي

 يف التناقض عن الستار أزال الذي *الكميت بن زيد عند ذلك جند كما ونقيضه، اآلخر

  )الطويل: (ويقول باستهزاء فيتعجب اخلالفة، ناحية من األمويني حجج

ِ         ورثناها ُ                             وقالوا َ                            أبـــــــــــــــــــــانا َ َ                                 وأمنــــــــــــــــــــــــــا َ ُ                 ورثتهـــــــم وما     ُ ُ    أب وال ٌُ    أم َ    ذاك َََّ َ  

َ                              يـرون ً     فضال َُ    هلم ََ ً        سفاها     ً      واجبا ِ      الناس على َ َ ُّ     وحق َ  اهلامشيني َ
        َ
ُ       أوجب ِِ َ َ  

ِ            ولكن ُ         مواريث َ ِ ِ     ابن َ َ       آمنة ْ َ َ     دان ِِ        به    ِ                    الـــــــــــــــذي ِ  شرقي َ
     ِ
ُ     لكم َ ُ                ومغـــــــرب َ ِّ َ ُ ٢  

 أخرى، حبجة حجتهم الشاعر عليهم فريد اخلالفة، ورثوا أ�م أمية بين حجج من

 عن يتحدثون كيف باطل، مفقوهل اغتصبوها، إمنا أمها�م، وال آبائهم عن مل يرثوها أ�م

                                                           

  .٣٠١، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: احلجاج ‘‘ صولة، مقاله١
 
  .الكميت بن ثعلبة، الكميت بن معروف، الكميت بن زيد: ويوجد يف الشعر العريب ثالث كميتات*
عامل الكتب، : غداد، ب٢ نوري القيسي، ط،داود سلوم  حتقيقهاشمياته،  الكميت بن زيد األسدي،٢

 .٥٩، صه١٤٠٦



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 بنو طالب عندما وراثة فيها وليس املسلمني، بني شورى اخلالفة القائلون إن وهم احلكم وراثة

 من أساسا هي واليت الواجبة، بالطاعة يطالبون أ�م عقوهلم سفاهة من باخلالفة، وأنه هاشم

 ويدين النيب ورثة من أل�م هاشم، بين صاحل من هي احلكم ووراثة املهضوم، هاشم بين حق

  .مسلم كل على ذلك خيفى وال ومغار�ا، األرض مشارق �ا

 يراه الذي والواقع وأفعاهلم األمويني أقوال بني التناقض يصور أن على الشاعر    حرص

  :كالتايل لنا فعرضها

  .اخلالفة ورثتم بأنكم تقولون أنتم :حجة

  أين؟ ومن ورثتموها؟ فكي أمكم، وال حاكما أبوكم يكن مل: ونقضها الحجة رد

الرسول صلى  أن بسبب �ا أحق هاشم بين فإن بالوراثة اخلالفة كانت إذا: استنتاج

  .اإلسالم راية حتت العرب ومجع املسلمني، وحد من وهو منكم إليهم أقرب اهللا عليه وسلم

 التناقض وحجة .عليهم احلجة لريد أمية بين قول يف الكميت بن زيد التناقض استغل

 عناية يف يتجلى الثاين اخلطاب قبل من مضاد فعل رد تكوين "على تعتمد االتفاق موعد

 حجة له ليكون ،١"األول اخلطاب لغة إنتاج وإعادة تأسيس وإعادة واستيعاب، مفرطة

  .اخلصم حجة اجتاه عكس تسري مناقضة، جديدة

  )الطويل (:بن زيد يقول الكميت جند أيضا املناقضة إطار ويف

َ           يـقولون ُ ُ ْ       يورث َْ   مل َ َ ُ                                تراثـــــــــــــــــــــــــه َ     ولوال ُ ِ     فيه َ     شركت ََ     لقد         ُ  بكيل ِ
 
     ٌ

ِ
ُ         وأرحــب َ َ  

ٌ             وعك ٌ      وحلم َ ُ         والسكون َْ   ومحــــــــــــــــــــــيـر ُ
                            ٌَ
ُ        وكندة         ِ َ  واحليان ِ

       ِ
ٌ     بكر َ  وتغلــــــــــــــــــب َ

                         ُ
ِ َ  

ْ             والنتشلت َ َ   عــــــضوين َ
            ِ َ
 ــــــابـرُ   حيـ ِ     منها ِ

           ٌ
  لعبد َ     وكان         ِ

     ِ ِ
 عضو َ      القيس َ

    ٌ
ُ       مؤرب ِ َ ُ  

ََ           والنتـقلت ٍ       خندف من َ ِ   سواهــــم  يف ِ
           ُ ُ
َ                والقتدحت    ِ َ ٌ     قيس َ َُ                    أثـقبـــــــــوا ُ  مث ِ   �ا َ َْ  

ِ       كانت     وما ً      أذلة ِ                            فيهـــــــــــــــــــــــا ُ       األنصارَ ً                والغيبا     ِ   ُ         ـــــــبُ             غيــــــــــ ُ      الناس إذا َ     عنها ُ

                                                           

 الخطاب السجالي في الشعر العربي، تحوالته المعرفية ورهاناته في التواصل، عبد الفتاح أمحد، ١
 .٢٤٢، ص٢٠١٤دار الكتاب اجلديد املتحدة، : ، بنغازي١ط



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

ُ          هم ُ        شهدوا ُ ِ َ         وخيبـر َ     بدرا َ َ َ                        بعدهـــــــــــــــــا َ َ      ويوم         َ ٍ      حنني َ ُ                     تصبـــــــــــــب  ُ        والدماء َُ َ َ
١  

 حق من اخلالفة إن هلم يقال حينما ال تورث، اخلالفة بأن حيتجون أمية بين إن أي

 النيب-  تراث لوال "بأ�ا جةاحل هذه الباث الشاعر عليهم يرد الرسول، ورثة أل�م هاشم، بين

 القبائل من ذكر من لكان-ورثته وهم باخلالفة أحق بيته أهل وأن- وسلم عليه اهللا صلى

 يكون كان خاصة واألنصار ذلك، يف سواء وغريها قريش وكانت اخلالفة يف شركاء كلهم

 خلالفةا طلب عن غيب الناس إذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لنصر�م النصيب أوفر هلم

 ينتهج ٢".وسلم عليه اهللا صلى النيب تراث لوال عنها ال تغيب األنصار ولكانت واألمر،

 ونقضها، اخلصم حجج رد يف واملغالطة اخليال من اخلايل العقلي اجلدال حججه يف الشاعر

 املطالبني أمية بين على الناس غضب إثارة وهي وأهدافا، خفيا مقصدا هناك أن إىل إضافة

 الناس أحق أنفسهم يرون ولكنهم يرثوها، مل وهم ال تورث، اخلالفة إن قالوا أل�م باحلكم،

  .�ا

.      اخلالفة العرب مجيع حق من ً    إذا = مضادة حجة /   ال تورث اخلالفة = حجة

  .السلطة من نزعهم" غاية "لــ أمية بين على الثورة حتريك = خفي هدف

 احلجاج، يف املنطق واعتمد اجلدال يف املعتزلة مسلك الكميت بن زيد سلك وقد

 يف والكميت "شعرا مناظراته صاغ فقد واحلجاج اجلدال يف الشعراء من غريه عن خيتلف وكان

 من الشعر أخرج إذ... عقلي ذوق قبله، من لشاعر نعرفه ال جديد ذوق عن يصدر هامشياته

: يقول ٣".عنهم والدفاع للعلويني واالحتجاج التقرير باب هو جديد، باب إىل القدمية أبوابه

  )الطويل(

َ      ضرب       وما ِ      اجلور يف َ       األمثال ََ َ       قبلنا َ ََ       ألجور       َ  حكامنا من َ
       ِ
    املتمثــــــــــل ُ

                ُ َ َُ
  

                                                           

 .٦٢ صه،ديوانالكميت،  ١
 .٦٤ ص نفسه،٢
، ٢٠٠٧دار املعارف، : ، القاهرة١١ طالتطور والتجديد في الشعر األموي، شوقي ضيف، ٣

  .٢٧٦ص
  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٦٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

ُ              هم ُ        خوفونا ُ َ        بالعمى َ َ     هوة َ  احلالفني ُ    نار َ   شب  كما     َ                   الـــــــــــــردى ُ
        َ
   املهول ِِ

     ُ َُ*  

ٌ       بدعة ٍ    عام ُ   كل َُ    هلم          َ َ                                    دثو�ــــــــــــــــــــــــــــاُ  حي ِ ُ َ         أتباعهم ِ   �ا ََ       أزلوا       ِ ُ                       أوحلــــــــــــــوا ُ  مث َ َ َ  

ٌ          وعيب        ِ     ألهل َ َ     بعد ِ      الدين َ ِِ                       ثبـــــــــــــــاته َ ٍ        حمدثات   إىل      َ َ َ     ليس ُ ُ          التنقــل َ     عنها َ َ  

َ        ابتدع َ            كما  َ ٌ     وحي وال ٌ  بِ      كتا      ِِ    به َِ    جيئ َ  مل ما ُ        الرهبان َ ُ                    منـــــــــــــزل ِ   اهللا من َ َ ُ  

ُ      دماء َِ            حتل   املسلمني َ
 

      ِ ِ
ُ

ُ                                    لديهــــــــــــــــــــــــــــم  َ ُ              وحيرم طلع     َ َ ُ     املتـهـــــــــــــــــــــدل ِ       النخلة َ
                            ُ َ َُ

١  

 والظلم، اجلور يف مثال يضرب مل إنه يقول فحينما بالتناقضات، مملوءة األبيات هذه

 يف ابتدعوا أن اجلور من بلغوا فقد قبلهم، من ذلك يف عليهم يتفوق أن أحد يستطع ومل

 يأتون الذين الرهبان بأفعال األمويني أفعال يشبه فهو احلرام، وأحلوا احلالل وحرموا الدين

 األحكام تناقض من وأن أنفسهم، من بل اهللا، من وحي وال كتاب �ا يأت مل بأحكام

 يف هنا الشاعر وضعهم املتهدل، النخل مثار وحيرمون املسلمني دماء سفك حيلون أ�م لديهم

  .النفوس تشتهيه ما حسب على �ا والتالعب الدين أحكام يف املناقضة قمة

  :حجج عدة األبيات هذه في نجد

     وجور ظلم حكام          ح

   أهوائهم حسب الدين بأحكام يتالعبون            

       اهللا عند من ينزل مل شيئا الدين يف وحيدثون ونيبتدع إ�م بل           

  للرعية سياستهم يف تناقض            

   .سلطا�م ونزع عليهم الثورة من البد = ن            

  )الطويل: (قوله يف النتيجة هذه إىل يدعو جند الكميت بن زيد   

                                                           

 املستخلف، وكانوا يف اجلاهلية إذا أرادوا أن حيلفوا رجال أوقدوا نارا وألقوا فيها ملحا وقالوا إن : املهول                                                                                               ً ً ً َُِّ
 .ً                                                      حلفت كاذبا مل يأت عليك احلول ولك مال، وأراد نار القربان

 .١٦١،صهديوانالكميت،  ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

َ     بـك إال َ   هل َ   رب            فيا  نـبتـغي ُ      النصر ِ
         ِ
َ َ        علـيك إال َ    وهل ِ    يهمََ    عل     َ ُ          الـمعول ََ َ ُ

١  

  .أمية بين من أفضل هاشم بنو = املقتضى

 حال تصور بذلك حماوال خصمه، مواجهة يف) التناقض حجة (الشاعر استخدم

 جانب إىل يقف كان فمن. الرعية بني املساواة وعدم األموي، احلكم ظل يف البائسة األمة

 إىل الشاعر نظرة حسب وجهه، يف األبواب تغلق ضدهم يقف ومن يكرم، األموي احلزب

  )الوافر: (ويقول ذلك لنا فيصور األموي، احلكم

َ      أجاع ُ                                         أشبعتمــــــــــــــــــــــــــــوه َ   منُ    اهللا َ ُ ُ َ َ        وأشبع      َ َ     جبوركم َ   من َ
      ُ ُِ َ
  ٢ُ                                  أجيعــــــــــــــــــــــــــــا ِ

 هذه وتثبيت احلجة وتقوية يدالتأك التكرار �ذا ويراد )جوركم(يردد  الشاعر مازال

 من اجلمهور وإثارة االنتباه جلذب الطباق وظف  التكرار، جانب إىل املتلقي، ذهن يف الصفة

 أمهية مدى يعرف الذكي الباث ولعل العريب، املتلقي تستهوي  ضدية  ألفاظ استخدام خالل

 اخلطاب، يف مجالية غايات خلق إىل التكرار خالل من "ويلجأ احلجة يف اململ غري  التكرار

 هذه يف تتكون الذات ألن فكره، على واالستحواذ املتلقي، يف أثر إحداث: أمهها من لعل

 عن وتعلن التبعية، وطأة حتت �تز ال وتقاليد وأعراف شىت تداعيات خالل من اللحظة

 ً  امهمً      دورا يؤدي لسانية، ظاهرة فالتكرار... اآلخر مع حوارها خالل من باستمرار حضورها

 الصويت الوزن حيث من العبارات بني جتانس إحداث يف يتمثل األديب، اخلطاب داخل

 أداة احلديث النقد يف ليصبح التقليدي، النقد يف املعروفة التقليدية وظائفه ً        متجاوزا والصريف،

  ٣".نصه أو خطابه يف املعىن لتطوير الشاعر يستخدمها معرفية

  )Lanalogie: ( التمثيل حجة - 

 ألن خاصة، الشعر يف االستدالالت أكثر من يعد التمثيل، بواسطة ستداللاال إن

 بني الرتابط عن تبحث واقعية قاعدة تبين التمثيل وحجة والتصوير، اخليال على يرتكز الشعر

 من الغاية كانت لئن "غاية، منهما ولكل... التشبيه أو االستشهاد خالل من العالقات،
                                                           

  .١٦٤، صنفسه ١
 .١٩٨ص نفسه، ٢
 .٢٢٨، ص العربيالخطاب السجالي في الشعر أمحد، ٣



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 معلومة ما بقاعدة التصديق درجة يقوي أن شأنه من ستشهاداال فإن القاعدة تأسيس املثل

 يف القول هذا حضور وتقوي. العام الطابع ذا القول توضح خاصة حاالت بتقدمي وذلك

 ولتأسيس للربهنة به يؤتى املثل حني للتوضيح، يف به يؤتى االستشهاد فإن هذا وعلى. الذهن

 الحقا االستشهاد يكون حني يف للقاعدة بقاسا عادة يكون املثل فإن العموم وعلى. القاعدة

  ١."حسية وملموسة ا�ردة القاعدة جعل وقصد احلجة حضور تقوية قصد

 يرتكوا مل فهم كثري، بالقرآن االستشهاد وجدنا السياسي الشيعة شعر إىل نظرنا إذا

 الفةاخل أن ترى الشيعة ألن يريدونه، الذي حقهم إثبات عن حبثا إال طرقوه، للحجة جماال

 عمه، وابن الرسول، وصي وعلي الرسول وورثة البيت آل أل�م اهلامشيني، حقوق من حق

 .اخلالفة إليهم آلت حني األمويني من غضبوا لذلك الرسول، أسباط أبناءه ابنته، وألن وزوج

 بين يف وحصروها عنوة اخلالفة أخذوا حينما خاصة والشيعة املسلمني استفزوا األمويني ولعل

 بين على النفوس حنق إىل أدى مما واالهم، ومن هاشم بين من كثري قتل إىل إضافة أمية،

 موتاهم، ويرثي البيت أهل فضائل يذكر شيعي أدب فنتج لعزهلم، الثورة إىل والدعوة أمية

  )الطويل: (ومتمثال بن زيد مستشهدا الكميت يقول هاشم، لبين اخلالفة أحقية ويدافع عن

ُ           بـخامتكم ِ ِ ً      غصبا ِ ُُ                 أمورهـــــــم ُ   وزَُ   جت َ ً      غصبا َ   أر ََ        فـلم     ُُ   مثله َ
     ُ َ
ُ                                                    يتـــــــــغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ِ َ ُ  

َ       وجدنا ُ     لكم َ  حامـيم ِ   آل يف َ
       َ
َ            تأوهلا    ً    آية ِ ُ                                                                            ومـــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب َِ     تقي ِ    منا ََ ِ ُ   

ِ    غري ويف َ                          تتابـعــــــــــــــــتً      وآياً     آيا هاَ َ ٌ      نصب َ          لكم   َ َ ِ     لذي ِ     فيها َ  منصب الشك ِ
 

     ُ
ِ

ُ*  

   حبقكم
     ُ ُ َ
َ      أمست ِ ٌ        قـريش َ ُ          تـقودنا َُ ُ    والرديفني ِ     منها َ         وبالفذ    َ

         ِ ْ َ
ُ                                                        نركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ِ َ ُ  

ُ          اتضعونا إذا َ  كارهني َ
       َ
 لبيعــــــــــة ِِ

  
                ٍ

َ َ
ُ          أناخوا     ِ َ      ألخرى َ ُ        واألزمة ُ ُ                                               جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب ِ َ ُ   

َ      رداىف   يسيموا َ  مل ََ       علينا ُ
       ُ ُ
ِ               رعيـــــــــة ِ ُ       ومههم     َ ُ ُ           ميتـروها أن َ َْ ُ                                                                     فـيحلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا َ َُ َ  

  لينتتجوها
  

          ُ َ
َِ

   فتـنة ِ
      ٍَ ْ
َ     بعد ِ  فتن َ

    َ
ُ                فـيفتصلوا     ٍ                      ــــــــــــــــــــةِ ِ َ َ        أفالءها ََ ُُ                                                              يربـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ُ  مث َ َ   

ُِ          أقاربنا َ         األدنون َ ُ  منهم َ
     ُ
 لعلـــــــــــة ِ

 
                ٍ
َ
ُ                 وساستنا   ِ  منهم َ

     ُ
ٌ                                           ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباع ِ ُ       وأذؤب ِ ُ   

                                                           

 متعب للشاك فيها ال يقدر أن يتأول هذه اآليات يف غريكم: لكم نصب منصب                                                 ِ. 
 .٣٣٧، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: احلجاج ‘‘ صولة، مقاله١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  عنيف ُ    نهمِ  م ِ     قائد َ    لنا
     ٌ ِ
 وسائق َ

      ٌ
َُ                يـقحمنا     ِ ّ َ     تلك َُ  اجلراثيم ِ

 
        َ

ِ
 متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب َ

 
                                          ُ

ِ
ُ

١  

 بين على العصيان جرأة بكل تعلن وصرحية، واضحة سياسية رؤية ذات األبيات هذه

 مرة،واملض الصرحية احلجج من جمموعة على احتوت اخلالفة، يف اهلامشيني حبق واملطالبة أمية،

  .عدة معان إىل تشري اليت والدالالت والرموز واآلخر، األنا :طرفني على تعتمد

 وتقدميها وتقويتها الفكرة إيضاح على تعينه لرأيه الرباهني اليت جيمع أن الشاعر حياول

  .حق صاحبة أ�ا على

  :الكميت بن زيد يقول البينة، باحلجج مملوءة السابقة فاألبيات 

ُ           بـخامتكم ِ ِ ُ      جتوز ً  اَ    غصب ِ ُُ          أمورهم َُ ً      غصبا َ   أر ََ      فـلم     ُُ   مثله َ
     ُ َ
ُ        يتغصب ِ َ ُ  

 هاشم، بين إىل تعود والكاف املغتصبة، اخلالفة إىل الكلمة �ذه يشري) خبامتكم (

 وسريوا كرها أخذوها وقد حقكم، من وهي حقهم من ليست اليت اخلالفة هذه أن مبعىن

 هاشم بين حلق اجلائر االغتصاب اهذ من الشاعر فيتعجب كرها، أيضا �ا الناس أمور

 الثاين البيت يف األمر هذا يستدرك جنده لذلك ذلك، يف اهللا مراعاة دون فيه، وتصرفهم

 هنا بينة وقضيته اخلالفة، يف حقا هاشم لبين أن تشهد اليت احلكيم الذكر بآيات ويذكرهم

 تثبت حبجج ياتهأب تابع مث .أمية بين حق من وليست هاشم، بين حق اخلالفة واضحة، أن

  .األخرى احلجة ودحض حبجته املتلقي إقناع حماوال احلق، هذا

  :الحجة هذه مقومات ومن

  .قرآين استشهاد - 

      .بالغي تشبيه - 

  :يقول

َ       وجدنا ُ     لكم َ  حامـيم ِ   آل يف َ
       َ
َ        تأوهلا     ً     آية  ِ ُ            ــــــــربُ                              ومعــــــــــــــــــــــــــ َِ                                      تقـــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ    منا ََ ِ   

ِ      غريها ويف َ                       تتابـعـــــــــــــتً      وآياً     آيا َ َ ٌ      نصب َ    لكم       َ َ ِ     لذي ِ     فيها َ  منصب الشك ِ
 

     ُ
ِ

ُ  

                                                           

 .٥٥ ص،هيوان، دالكميت١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 وال يستطيع املسلمني مجيع به يؤمن الذي القرآين، الدليل هو األدلة أقوى من لعل

. فسهن الكرمي القرآن من ويكون بالقوة، له مواز بدليل إال الدليل هذا يدحض أن املناقض

             ال أسألكم عليه أجرا إال المودة يف القرىب :(تعاىل قوله واآلية. هاشم لبين: لكم"
   

                                               ٰ َُ ْْ ْْ ِْ َ َّ َ َ
َّ َِّ

ً ْ َْ َ َِ ََ ُ  إمنا قال).  ُ

 بني أي املبني،: واملعرب ولده، وقد إال قريش من بطن ليس ألنه منكم لقرابيت احفظوين أراد

 غري الكرمي القرآن من كثرية أدلة ذكر وجودوي ،١"العرابة بني لعريب إنه: يقال معهم، اخلروج

 ورسوله اهللا �م ووصى الرسول أقارب أل�م هاشم؛ لبين اخلالفة أن على تدل حاميم، آل

ُ       يريد ََِّ      إمنا:( تعاىل قوله منها ُ      الله ُِ  ليذهب َّ
         َ
ِ ِْ ُ       عنكم ُ ُ َ        الرجس َ ْ َ      أهل ِّ ْ  البـيت َ

         ِ
ْ              ويطهركم َْْ َُ َِّ ُ  تطهريا َ

        ً
ِ ْ  وقوله ،٢)َ

َ         القرىب َ   ذا ِ   آتَ  و:( تعاىل ْ ُ ّ     حقه ْ َّ      فأن:( تعاىل ، وقوله٣)َ ُ       مخسه َِِّ      لله ََ َ  وللرسول ُُ
   

        ِ
ُ َّ ِ

  ولذي َ
     ِ ِ
َ         القرىب َ ْ ُْ(٤.  

 العودة إليها؛ إىل املتلقي ويدعو الشاعر �ا يستشهد الكرمي القرآن من أدلة هذه 

  .�ا يديل اليت حجته وصحة األمر حقيقة ليدرك

 وهو ويستسيغه، العريب به ما يستمتع وهو ةاألدل من اآلخر القسم إىل ينتقل مث

 حال يبني أن الشاعر يريد وتقويتها، الصورة إيضاح يف كبريا دورا له إن إذ البالغي التشبيه

 كان فما ويقتنع، له يستجيب وجتعله املتلقي يف تؤثر بصورة أمية، بين حكم حتت املسلمني

  .احملايد املتلقي ذهن يف الصورة يغذي بالغي تشبيه يف احلال يصف أن إال منه

  : الكميت بن زيد يقول

   حبقكم
     ُ ُ َ
َ      أمست ِ ٌ        قـريش َ ُ          تـقودنا َُ ُ    والرديفني ِ     منها َ       وبالفذ    َ

         ِ ْ َ
ُ       نركب ِ َ ُ  

  :قوله إىل

 منهم ِ     قائد َ    لنا
     ُ
  عنيف ِ

     ٌ ِ
 وسائق َ

      ٌ
َ     تلك َُ         يـقحمنا     ِ  اجلراثيم ِ

 
        َ

ِ
 متعب َ

 
     ُ

ِ
ُ  

 باحلق، الكاف هذه وترتبط هاشم بين على العائدة الكاف تكرار القصيدة يف جند

 هذه يف الشعرية والصورة. هاشم بين من مغتصبة اخلالفة بأن يذكر أن مرة كل يف يريد وكأنه

                                                           

 .٥٦-٥٥، صنفسه ١
 .٣٣، آية األحزاب سورة ٢
 .٢٦ آيةاألسراء، سورة ٣
 .٤١، آيةاألنفال سورة ٤



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 الواحد تلو واحد وقهرا منه كرها يركبه الذي بالبعري البيت آل شيعة تشبيه يف تتمثل األبيات

 بعد واحد احلكم ويتوارثون منهم، كرها أمية بنو حيكمهم علي شيعة متاما مثله يرتادفونه،

 عليهم ويقسون الرعية يعادون بأ�م أمية، بين حكم سوء على ليدلل ينتقل مث. اآلخر

  .رمحة دون البهائم تفرتس اليت كالذئاب وحيكمو�م العلة وعداو�م، كقسوة أوالد

  الدليل          القضية

اخلالفة حق بين هاشم وسواهم 

  .مغتصب

  .آيات من الذكر احلكيم

تشبيه بليغ يصف حال الرعية   . ال جييدون احلكمبنو أمية

  .حتت حكمهم

بنو أمية فشلوا يف التودد إىل 

  .رعيتهم وكسب والئهم

الرعية بعنف ومعاملة   يعاملون

  .أوالد العلة وكالذئاب

  

 اخلالفة، من وخلعهم أمية، بين على الثورة: الباث إليها يهدف اليت املضمرة النتيجة

  .احلق أصحاب هاشم بين ومبايعة حكمهم، ورفض

  )Argument d'autorite(: السلطة حجة - 

 على الشيعة وحيرص املتلقي، يف مؤثرة قوة ذات شخصية بقول االستشهاد هي

 على املصدرين هذين تأثري مدى يعلمون أل�م حججهم، يف والسنة بالقرآن االستشهاد

 إن خاصة مميزة نكهة ليهاع يضفي احلجج يف مباشر غري أسلوبا يعد واالستشهاد املسلمني،

 غري األسلوب تسمى لسانية ظاهرة وهو "املتلقي يف مؤثرة شخصيات من صادرا كان

 يستشهد الذي غري آخر متكلم من صادرة شفوية أو مكتوبة أقوال نقل يف يتمثل... املباشر

  ١."احلجاج يف تصديقي تأثري إحداث أجل من... ممكنة أمانة بأكثر وذلك

                                                           

، ترمجة أمحد الحجاج بين النظرية واألسلوب، عن كتاب نحو المعنى والمبنىك شارودو،  باتري١
 .٩٤، ص٢٠٠٩دار الكتاب اجلديد املتحدة، : ، بنغازي١الودرين، ط



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 فقد وسلطة، بينهم مكانة وله املسلمني، قدوة وسلم عليه اهللا صلى الرسول ومبا أن

 هو أنه يرون لذلك له، وصيا واختذه عنه، اهللا رضي بعلي وصى الرسول بأن الشيعة احتج

 يقول وصيا، اختذه لذلك بعده؛ من لألمة اخلري فيه رأى الرسول ألن باخلالفة؛ أحق وأبناءه

  )السريع: (احلمريي السيد

َ       يرضوا فلم ّ        موىل    ُ                  لـــــــــــــــه فهذا مواله ُ    كنت من َ                              يقنعــــــــــــــــــــــوا ومل َ َ   

ُ       األضلع ِ       الصادق ِ    خالف    وعلى   ُ                              منهـــــــــــــــــــــــــم َ      واحننت ُ       فا�موه ُ  

َُ        غاظهم ٌ    قوم وظل ُ                                     جتـــــــــــــــــــــــــــــــدع َ    ــمُ                           آنافهـــــــــــــــــــــ   كأمنا    ُ                            قولـــــــــــــــــــــــه َ َ ُ   

ُ       واروه إذا حىت ِ      دفنه من    وانصرفوا   ِ                              قــــــــــــــــــــــــــربه يف َ   ِّ                                  ضيعــــــــــــــــــــــــــــوا ِ

ُ                                                ينفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مبا ُ     الضر َ           واشرتوا    ِ   به وأوصى ِ      باألمس ما قال َ  

ُ                                      بعــــــــــــــــــــــــــــــــده َ       أرحامه طعواوق   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعوا مبا ُ     جيزون    فسوف   َ

  ١ َ                                                      أزمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا به كانوا ملاً     تبا     ُ                                     مبوالهـــــــــــــــــــــــــــــــمً      غدرا وأزمعوا

  )الوافر(: نفسه املعىن بن زيد يف كميتال حيتج

ُ        وأصفاه   اختيـــــــــــــــار على ِ     النيب َ
                      ٍ ِ
َ     أعىي ِ   مبا   ْ َ        الرفوض َ  الـمذيعا َُ    له ُ

         ِ
ُ  

َ      ويوم ِ     دوح ِ      الدوح َ ِ       غدير َ ِ َ      أبان    ُ   خم َ ََ         الوالية َُ    له َ ِ                          أطيعـــــــــــــــــــا لو ِ ُ  

ِ      ولكن ُ                                 تبايـعوهــــــــــــــــــــــ َ       الرجال َ َ ْ       فـلم    ـاَ َ       مثلها ََ    أر ََ ً       خطرا ِ َ َِ                     مبيعـــــــــــــا  َ
٢  

  )البسيط: (أيضا ويقول

َ         الرسول، إن َ       رسول ُ ُ  علي َ     الويل إن     َ    لنا َ    قال ِ   اهللا َ
 
    ٌ
ِ
َ             هجـــــــرا ما غري َ َ  

  موقف يف
     ٍ ِ
َ       أوقف َ َ  النيبُ    اهللا َ

     َ
  يعطه َ      مل  ِ              بـــــــــــه ِ

     ِ ِ
ُ          قـبـله ُ َ   خلقه من َْ

     ِ ِ
َ       بشرا  َ َ

٣  

 علي بوالية وصى قد الرسول بأن احلمريي والسيد الكميت بن زيد من كل حيتج

 الالوعي خياطب وكأنه بتهديد، أتبعها مث حجته عرض احلمريي خم، والسيد غدير يف وحمبته

                                                           

 .١١٨، صنهديوا، احلمريي  ١
 .١٩٧، ص هاشمياتهالكميت، ٢
 .٢٠٢ص نفسه، ٣



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 أيضا فإنه وواليته، علي بوصية يأخذ مل  إذ:خفيا معىن احلجة حتت ويدس املتلقي، يف

  .ينصرهم ومل أرحامه وقطع الرسول خذل ألنه واآلخرة، الدنيا يف جزاءه سيلقى

  :بالتحذير احلجة ميزج الكميت بن زيد كان نفسه النهج وعلى   

ِ                          ولكن ُ            تبايـعوها َ       الرجال َ َ َ       مثلها ََ    أر ََ      فـلم         َ ً       خطرا ِ َ   َِ       مبيعا َ

 هذه أن ويرى �ا، يأخذوا فلم الرسول وصية ضيعوا الذين الرجال هؤالء من يتعجب

  .األكيد اخلطر عليهم جتر البيعة

 وهي إليها الشاعر يهدف أساسية، لقضية مساعدة حجة تعد لعلي الوصاية حجة

الرسول صلى اهللا عليه  هو إىل املسلمني شيء أقرب كان لذلك للمسلمني، علي خالفة

 شعره يف وبثها املتلقني، قلوب إىل األقرب النصوص يف حبث حينما ذكيا الباث فكان وسلم،

 إمنا فيه الوحيدة احلجة بالسلطة احلجة تكون أال احلجاج يف والعادة "األساسية، ضيتهق لتسند

 كثريا أنه كما السلطة، حجة غري أخرى حبجج غنيا يكون حلجاج مكملة احلجة هذه تأيت

  ١".كالمنا يف حجة استخدامها قبل من السلطة هذه على الثناء إىل نعمد ما

  )Causal argument:(السببية الحجة - 

ربط  وقد ،)السبب هلذا األمر؛ هذا فعلت أنين (أي وسبب، حدث بني ربط هي

الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  أهل من أ�م بسبب هاشم لبين حبهم الشيعة شعراء من كثري

 يف جازمني جندهم إننا بل احلب، هذا يف يعاتبهم من جند حينما خاصة بذلك احتجوا وقد

 حببهم ويقرون قاسيا ردا ذلك يف يراجعهم من على يردون مرغمني، غري جادين حبهم

  )الطويل*: (الكميت بن زيد يقول وال مبهم، مضمن غري صريح بشكل

ِ      ولكن ِِ          الفضائل ِ    أهل إىل َ ِ     وخري    َ       والنهى َ َ      حواء َِ    بين َ ُ      واخلري َ ُ       يطلب َ َ ُ  

ِ       النفر إىل  الذين ِ      البيض َ
      َ
 حببهم ِ

َ                 أتـقـــــــــــ َِ      نابين ِ     فيما اهللا   إىل  ُِ        ُ              ـــــــــــربَ

ٍ      هاشم َِ    بين ِ          رهط النيب ِ َ      أرضى َُ     وهلم ِِ    �م    ِ              فإنـــــــــين َ ً       مرارا َ ُ        وأغضب ِ َ َ٢  
                                                           

 .٣٣٥، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: حلجاجا‘‘ صولة، مقاله ١
 طربت وماشوقا إىل البيض أ طرب  وال لعبا مين أذو الشيب يلعب ويروى: مطلع قصيدته البائية          

                                                   َ                      ُ َ َ َِ َّ ُ ً ًّ
ِ ِ َ َ َ ُ َ ِ ِ َ َ ُ َِ 

 .٤٥، ص هاشمياته الكميت،٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 من �ا يواجه حجة ذلك يعد فهو هاشم، بين حبب اهللا من يتقرب أنه الشاعر يرى

 أل�م وذلك هاشم؛ لبين حبه أسباب لنا ويذكر عليه، ويعتب هاشم بين حب عن يصده

 بذلك ويقصد حواء، بين خري ذلك إىل إضافة باملعروف، وأمر منكر، عن يو� فضائل، أهل

 إىل تقرب حبهم بأن يليه، الذي البيت يف ذلك يؤكد جنده مث الرسول، إىل العائد نسبهم إىل

  .ورهطه النيب عرتة وأ�م اهللا

 الظاهر املقصد أما ظاهر، وما هو خمفي، ما هو :أمرين حبججه يقصد هنا الشاعر

  :أل�م اخلالفة، يستحقون هاشم بين نأ فهو

  .الفضائل أهل - 

 .املنكر عن ينهون   - 

 .الرسول إىل ينتهي نسبهم ألن حواء بين خري    - 

  .هاشم بين الرسول قبيلة من - 

 فضائل، أهل ليسوا أل�م اخلالفة، ال يستحقون األمويني إن :فهو اخلفي املقصد أما

  .النيب رهط هاشم كأبناء قوية وال صلة اخلري، فيهم وليس منكر، عن �ي وال وال دين

 حجج من) لكن (بعد يأيت ما وكثريا لالعرتاض، أتت) لكن (البيتني بداية يف جند

 هاشم، بين بفضل الناس ليذكر احلجج، هذه يعدد جنده مث قبلها، اليت من تأثريا أقوى تكون

) فإنين(قوله  يف بشدة ً      مؤكدا يأيت وبعدها األمويني، من أكثر اخلالفة يستحقون هم وملاذا

  .إليهم وامليل الشديد، باحلب منه وإقرار اعرتاف

 أرضى �م قوله واألصل ً       وتأخريا ً      تقدميا) وأغضب مرارا أرضى وهلم �م( قوله يف جند

 القصيدة، يف املوسيقية املناسبة أجل من فقط ليس وأخر، قدم هنا ولكن أغضب، وهلم... 

  .اخلالفة يستحق همغري يرى ال بشدة أنه ليؤكد وإمنا

 يقربه حبه أن بسبب هاشم بين حيب إنه :وهي )سببية حجة( األبيات هذه يف جند

  :يفعله هو لذلك إجيابية نتيجة إىل يؤدي سببا اهللا، وأن هناك إىل

  .إجيابية نتيجة  =   سبب    +   حجة



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 النتيجة إىل السبب من :االجتاهني يف املرور يكون السبيب الرابط يف أن هذا ومعىن"

 احلجة برملان يسميه عما نتحدث أن ميكن اإلطار هذا ويف السبب إىل النتيجة ومن

 باعتبار ما حدث أو ما عمل تقومي �ا حيصل اليت احلجة أ�ا احلجة هذه وحد... الرباغماتية

 السلوك توجيه يف مباشر تأثري الرباغماتية للحجة كان هنا ومن السلبية، أو اإلجيابية نتائجه

  ١".احلجاج وسائل أهم من دتوع

 

  )(Argument de transitivite:التعدية  حجة - 

 فهي به، يتصل ملا وإمنا لذاته، ليس ً     أمرا تورد وأ�ا  الرياضية، القواعد على تعتمد

 ليس هاشم بين يوالون حينما الشيعة عند جند كما الوسيط، هذا خلف لغاية بوسيط تأيت

 والتمسك البيت آل حبب دائما التعدية حجة وترتبط ك،بذل الرسول يقصدون وإمنا لذا�م

  )الوافر: (الدؤيل األسود أيب قول مثل. �م

َ         األرذلون يقول ِ                                 قشـــــــــــــــــــــــــــري بنو َ َ َ          طوال   ُ   َِ              عليــــــــا ال تنسى الدهر َ

  ََ      عليا ُ     يقضى ما ِ       األعمال من     تركي ُ     يكون وكيف: هلم ُ     فقلت

ُ                                        وأقـربـــــــــــــــــــــــــــــوه النيب َ   عم بنو َ َ                                        إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ     كلهم ِ      الناس   أحب    ْ
٢  

  : أيضا يقول

َ        أمفندي ٌ      حجر     ٍ    حممد ِ   آل ُ   حب يف ُ َ   ِِ    زد أو َ     مالمك َ    فدع َ     بفيك َ

  ٣ِ    ـد ُ                      يرشــــــــــــــــــ مل َ   من بوالء َِ        فليعرتف    ً       متمسكا حبباهلم يكن مل َ   من

 يتعجب إنه بل البيت، آل حب يف يراجعه من على بصرامة يرد الدؤيل األسود أبو

 رده كان األخرى األبيات ويف ،!إليه الناس وأقرب الرسول عم بين حيب ال كيف يسأله، ممن

 ألن علي؛ حب يدع لن حتما فإنه .)زد أو مالمك فدع بفيك حجر: (قال حينما قاسيا

                                                           

 .٣٣٣، ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: احلجاج ‘‘ صولة، مقاله١
:  بريوت،٢ طمد حسن آل ياسني،صنعة أيب سعيد السكري، حتقيق حم، ديوانه ، الدؤيلظامل بن عمرو ٢

 .١٥٣، ص ١٩٩٨دار ومكتبة اهلالل، 
 .٣٣٤ نفسه، ص٣



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 مل ومن الرشد، من حبهم يرى إنه بل غايتهم، هو الذي لالرسو حب احلب، هذا خلف

 ضغوط من الشيعة حزب يعانيه ما لنا يبني القاسي الرد وهذا ضل، فقد بوالئهم يعرتف

 إىل والدعوة بالغضب اململوءة أشعارهم خالل من لنا ذلك يتضح الوقت، ذلك يف نفسية

  .بالعدل واملناداة الثورة

  

  :البيت آلل حبه يف يلالدؤ األسود أيب حجج فمن

  البيت؟  آل حتبون ملاذا

      .الرسول وعرتة البيت آل أل�م  - 

  .رشدا حبهم يف ألن  - 

  .ضالل غريهم حب ألن  - 

  .هدي فقد يتبعهم ومن للرسول طاعة وطاعتهم البيت آل حمبة وجوب: نتيجة

  : كالتايل رياضية معادلة على تعتمد احلجة هذه

    ج = أ: النتيجة .  ج = ب  ،  ب = أ                  

 خفية غاية هناك وتكون اخلطاب، يف ضمنية نتيجة إىل �دف التعدية حجة إن أي

 أخرى، ناحية من ج و ب و ناحية، من ب و أ بني املوجودة العالقة"والنتيجة، و احلجة بني

 ليتا العالقات وضروب. ج و أ موجودة بني نفسها العالقة أن استنتاج إىل واحدة عالقة هي

  ١."والتضمني والتفوق التساوي عالقات هي التعدية خاصية على تقوم

  ب                                     أ      

  البيت أهل               البيت أهل حيب الشاعر

                                     ج      ب

  الرسول                 الرسول البيت قرابة أهل

                                   

                                                           

 .٣٢٩،ص’’أطره ومنطلقاته وتقنياته: احلجاج‘‘ صولة، مقاله ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  ج               =                   أ       

  الرسول                       حيب الشاعر     

   .ج   إلى تؤدي  أ  إن :هي الغاية

 فهم الرسول، إىل ذوا�م يتعدى وإمنا لذا�م، ليس البيت أهل حيب الشاعر إن

  .الناس من غريهم على يفضلهم لذلك قرابته،

 أطروحته يف ثابت الشاعر أن ونتبني صارمة، الشاعر أبيات يف النهي جند أننا كما

 والنهي فاألمر موقفه، يغري فلن )زد أو.. فدع (كلمة خالل من فيها الرجعة �ا مقتنع

 حسبما عنه ردعه أو ما، سلوك حنو املتلقي على توجيه الباث �ما يستعني إنشائي أسلوب

  .أطروحته يف يرى

  )L acomparaison:(المقارنة حجة - 

 بذلك واحد، نشاط يف متوازيتني قوتني بني كانت إذا دقيقة تكون املقارنة حجة

  رأيه؟ لصاحل الباث يبنيها حجة املقارنة تكون كيف السؤال بينهما، مقبولة املقارنة تكون

 ا�ال يف منوذجني اختيار يف بأسلوبه هذا حياول أن يشغل مجهوره احملاج يبدو أن

 سلبية إليضاح بينها املقارنة بعمل ويبدأ نظرته، حسب سليب واآلخر إجيايب أحدمها نفسه،

  . املتلقي باقتناع للفوز يريد، من وإجيابية اآلخر،

 إثبات حملاولة للدولة، واألمويني اهلامشيني سياسة بني املقارنة الشيعة شعراء عقد وقد

 هذه تساند وأدوات بأدلة، مدعمة أطروحا�م وقدموا هاشم، لبين اخلالفة صالحية

 أل�ا هلا؛ مغتصبني وعدوهم أمية، لبين اخلالفة صالحية نفي أيضا حاولوا فقد األطروحات،

 تستهدف غالبا اليت حججهم وتعددت أطروحا�م، بذلك وقدموا حقهم، من ليست

 اهلجاء من شيئا فيها ونرى هاشم، ببين مقارنة باحلكم خرب�م وقلة السيئة األمويني أخالق

  )الخفيف(: الكميت بن زيد يقول السياسي،

ُ     وهم َ         اآلخذون ُ ُ ِ      ثقة من ِ ُ              ر بتقواهم      األمــ َِ ُ َِ ً     عرى ِ ِ                         انفصـــــــــــــــــام ال ُ ِ   

  واملصيبون
 
 

        َ ُ
ِ
ُ

  واملجيبون 
 
 

        َ ُ
ِ
ُ

     وة  للــــــــــــدعـ 
       

ِ
   واملحرزون َ

 
        َ ُِ

ُ
َ     خصل     ِ            الرتامـــــي َ



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

َ        وحملون َ         حمرمون ُِ ُِ ِ      مقــ ُ ًَ        قرارة ِِ    حلل َ      ن    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروُ  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام َ
                                                     ٍ
َ   

ٌ      ساسة َ      الكمن َ َ       رعية ََ      يـرى َ َ ً      سواء ِ        س   النا ِ َ        ورعية َ َ ِ                                       األنعـــــــــــــــــــــــــــــــام ِ َ   

 كعبد ال
      ِ
َ   املليك َ

 
     ِ ِ

َ
 كوليــــــــ أو 

              ِ
َ َ         سليمان   أو    ٍ       ـــــدَ ُ     بعد َُ ِ                 كهشـــــــــام أو َ ِ َ   

 فيهم ُ     رأيه
      ُ
ِ َ      كرأي ِ ِ          الثائجات يف ِ             ـة  الثـــــــــــلـ َ    ذوي َ َ     جنح ِ   ١*ِ      الظالم ُ

 حججه، هنا ويورد أمية، وبين هاشم بين سياسة بني بن زيد مقارنة الكميت يعقد

 فخلف صفا�م، وميتدح مناقبهم، نال ويعدد سياسة أصحاب بأ�م البيت آل ميتدح فعندما

 أصحاب ليسوا بأ�م لألمويني كرهه أسباب من وهي النقيض، لنا يضمر احلجة هذه

  .سياسة

 يف فهم األنعام، برعاة أمية بين بتشبيه حججه تقوية يف بالبالغة يستنجد جنده 

 فكأ�م حكم، وال سياسة، لديهم ليس أل�م خالفة؛ يستحقون ال وضالل جهالة،

 هلم، السياسة يثبت فهو اهلامشيني، عكس على سيئة للناس رعايتهم وألن أغنام، صحابأ

 وهم املشبه، وحذف به، املشبه فهنا ذكر األمويني، خصومهم عن) ال(النفي  بأداة وينفيها

 بين خلفاء وهم األعالم، بأمساء ويصرح الثاين، البيت يف عليهم يدل ما يذكر لكنه أمية، بنو

 عبد بن هشام امللك، عبد بن سليمان امللك، عبد بن الوليد مروان، بن مللكا عبد (أمية

 يصرح فعندما البيت، آل مع القدر يف يتساوون وال للحكم، يصلحون ال بأ�م) امللك

 يذكر هنا الشاعر فكأن أحد، فيها يشركهم ال اليت السيئة الصفة خيصهم �ذه فهو بأمسائهم،

 الربهان و باألدلة، احلجج هلذه ميثل مث منه التمكن وعدم احلكم، سوء وهي ً     أوال، احلجة

 البيت ويف ، ...)كوليد وال املليك كعبد ال (للتمثيل) الكاف (ويستخدم أمثلة، ويضرب

   .والتشبيهات الضمائر، ناحية من حجته لدعم ً         ،وبالغيا؛ً       لغويا ً        استدعاء هناك جند الثالث

  .أمية بين حكام على الضمري يعود ← رأيه

  .الناس على يعود ← فيهم

                                                           

 عند الظالم: جنح الظالم. الضأن: الثائجات. 
 .٢٣، ص هاشمياتهالكميت، ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 البهائم، برأي رعاة رأيه يشبه هنا الظالم، جنح الثائجات يف الثلة ذوي كرأي

  : الكالم �ذا احلجج على فاستدل

 املقابل ويف سياسة أصحاب ليسوا أل�م للحكم؛ يصلحون ال أمية بين إن-١

  .للحكم منهم أفضل هم اهلامشيون

 إذ تدبريها، يعرفون وال الرعية والية يئونيس ذكرهم الذين أمية بين حكام إن-٢

  .الرسول نفر هاشم بين مع فاألمان حكمهم، من خطر يف اإلسالمية األمة تكون سوف

إ�م استغالليون نفعيون، مايهمهم من الرعية إال النفع املادي كنفع الراعي من – ٣

  .رعيته

 األمة، هذه قادة مه هاشم بين إن :احلجج هلذه املضمرة النتيجة جند املقابل ويف

 يف واحلكمة بالسياسة، وعلمهم عقوهلم، لرزانة احلكم يف أمية بين من وأفضل وساستها،

  .األمور اختاذ

 بينهما يقارن منوذجني هناك ألن )املقارنة حجة( إطار يف تدخل وسياق حجته  

 يف عااجتم مىت املضاد بالنموذج واالحتجاج بالنموذج االحتجاج عن احلديث أن والواقع"

  ١) ".املقارنة (هو آخر حجاجي أسلوب يف اخلوض إىل يقودنا واحد خطاب

: لألمويني مهامجته يف الكميت بن زيد عند أيضا تتكرر الساسة كلمة جند

  )الطويل(

ِ       لعمري َِ       ففيكم    ِ       جوابكم من َ    لنا َ            ساستا هاتوا فيا  أفانني ذو َ
      َ
  مقــــــــــــــــــــول ِ

                         ُ َ
ِ   

ُ    حنن ٍ     كتاب ُ     أأهل ِ     فيه َ ِ      نقضي احلق على    ُ                             وأنتـــــــــــــــــــــــم ِ ُ        ونعدل ِ        بالكتاب َ ِ َ   

َ      فكيف ُ    حنن وإذ أىن ِ    ومن َ ٌ       خلفة َ َ ِ           فريقان    ِ َ          تسمنون َ   شىت َِ ُ َ ُِ                                      ونـهــــــــــــــــــــــــــــزل َ ْ َ ٢  

 يستهزئ فهو ،٣"�م اهلزء جهة أعلى وهذا بأمورهم القيام يعين الناس، ساسة أراد"

 ويستفهم يتساءل ،)جوابكم لنا هاتوا (اجلواب وينتظر ويسأهلم باجلدال، هلم التحدي علنوي
                                                           

 .٢٤٨، صالحجاج في الشعر العربي القديم الدريدي، ١
 . ١٥٣، صهيواندالكميت،  ٢
 .١٥٣ نفسه، ص٣



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 استفهام شدة على ويدل دوننا؟ من أنفسكم على اقتصرمتوه وكيف احلق؟ هذا لكم أين من

َ      فكيف: االستفهام أدوات تتابع وتعجبه الشاعر  أصبحنا حىت والرزق اخلري هذا   لكم...وأىن َ

وفائدة االستفهام على ".وهزل فقر يف الرعية وحنن أمركم ونعيم، من سعة يف أنتم: فريقني

الرتكيب املعدول عنه �ويل وتضخيم إمث املخاطب وظلمه، فاالستفهام أكسب أصل املعىن 

  ١"معىن زائدا هو تضخيم املوقف وتقوية ذم اخلصم

 تثري اجية،حج طاقة للسؤال أن نعلم وحنن حجاجه، يف األسئلة الشاعر استخدم   

 اجلواب من للخصم البد وهنا اخلصم، من اجلواب ينتظر عادة الباث سؤال ألن النقاش،

 احلقيقة، هي اآلخر أطروحة أصبحت وإال املقابلة، األطروحة وصد عن أطروحته والدفاع

 نظرية يف القارصي حممد ذلك ذكر وأدلة، حجج وتبادل ونقاشا جداال يستدعي فذلك

 ذلك عن يتولد أن لزم له استدعاء أو للسؤال إثارة الكالم كان ملا:"يالم مليشال املساءلة

 يتضمن الكالم ألن الكالم؛ الستعمال حمايث لديه فاحلجاج حجاجا، بدوره يولد نقاش

 يشمل بل خمصوص اخلطابات من بضرب يتصل ال واحلجاج داللته، منه يستمد سؤاال بالقوة

  ٢".وغريه يباألد واملكتوب الشفوي اخلطاب ضروب كل

 فهو الظاهر  أما:ظاهر واآلخر ضمين أحدمها مفهومان الكميت بن زيد ولسؤال

: الشاعر يقصدها اليت الغاية فهو املضمر وأما ،)من أين لكم هذا الرزق؟(لنا  السؤال ظاهر

 اخلري بكل استأثرمت بل وبينكم، بيننا تعدلوا ومل غريكم، حق هضمتم وجور، ظلم حكام إنكم

سؤال هنا ليس سؤال علم، ولكنه سؤال إقرار، يريدهم أن يقروا بفسادهم  وال.لكم

  ً.                                      واستبدادهم وجهلهم بالسياسة والدين معا

                                                           

: ، عمان١، طخطاب األخالق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بالغية حجاجية حممد مشبال، ١
  .١٢٥، ص٢٠١٥دار كنوز املعرفة، 

 أهم ، يف كتاب’’البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار ‘‘مقالهحممد علي القارصي،  ٢
 .٣٩٤، صقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومنظريات الحجاج في الت



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 منها وأكثروا الصفة، هذه واستهدفوا أمية بين ظلم عن الشيعة شعراء حتدث وقد   

 أبو يقول السياسية، برؤيتهم ويقنعوهم حكمهم، من الناس ينفروا أن لغاية أشعارهم؛ يف

  :الدؤيل األسود

  ١ُ       دنيانا َ      دوننا ُ     أمية وطوت        ُ      أكفنا بالدماء ُ     أمية صبغت            

 غرقت قد أمية بين أن على تدل أل�ا غريها؛ عن وعدل صبغت كلمة استخدم

 ويقصد. كلها اليد تلون فالصبغة عندهم، للعدل مساحة توجد فال كليا، بالظلم أيديهم

 وطغوا وجتربوا احلدود بذلك تعدوا فهم دمائهم، يف وتورطوا البيت لأه قتلوا أ�م بالدماء

  .البيت أهل حرمة انتهكوا حينما

 أن املنطق من ليس بيته، وأهل الرسول أحفاد ظاملون؛ أل�م قتلوا أمية بنو: النتيجة

  .احلكم يف يبقوا

  )(Argument de division: له المكونة أجزائه إلى الكل تقسيم حجة - 

 بقية على احلكم هذا جير ومن مث كل، على ما ٍ    حكم َ     إطالق تشمل جةاحل هذه

 اإلمامة حكم يطلقون الذين الشيعة، شعراء بعض عند جند ما مثل له، املكونة الكل أجزاء

. الكل هذا من جزء أ�م حبكم وأبنائه علي على احلكم جيرون جندهم مث قريش، مجيع على

 البداية يف الكل ذكر خالل من وذلك اجلذب،و للتشويق احلجة هذه الباث يستغل وقد

  :عزة كثري قول مثل قادم، هو ما ملعرفة تشوق يف املتلقي جيعل مما حلجته، مقدمة

َ       األئمة إن َ   أال ٍ         قـريش من َ َ     والة         َُْ   ُ                                      ســـــــــــــــــــــــــــــــــواء ٌ      أربعة احلق ُ

ُ       خفاء �م ليس ُ       األسباط ُ           هم     َِ                  بنيــــــــــــه من ُ        والثالثة علي َ َ ٢  

 مقدمة صناعة على فعمل يقوهلا، أن يريد اليت احلجة إىل االنتباه يلفت أن كثري أراد

 الناس بال وكان  اخلالفة، على تتصارع األحزاب أن يعلم وألنه �ا؛ حجته، مرتبطة تسبق

...) قريش من األئمة إن أال :( يقول حينما باملعرفة وإقرارا تنبيها مقدمته فكانت مشغوال �ا،

                                                           

 .٣٧٦ ص،هديوانالدؤيل،  ١
 .٢٥٠ ، صه١٣٩١ ،ثقافةدار ال: ، بريوت مجعه وشرحه إحسان عباسديوانه، الرمحن، كثري عبد ٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 وهي األوىل النقطة كسب يكون بذلك األئمة؟ هؤالء من تنتظر إليه تلتفت الناس فإن

 بعد باحلجة اإلدالء وهي األخرى النقطة تأيت مث قادم، هو ملا والتشويق السامع جذب

 من البد اخلطاب، مكونات يف والتفكري باحلجج الظفر بعد إذ "إليها، والتنبيه املقدمة

 يف قوة ذلك فيزيدها هلا املناسب املكان يف واحدة كل ووضع احلجج تلك ترتيب يف التفكري

 السخائم وحل األعناق استمالة إىل مدعوة) Exord (واملقدمات فاملطالع ...املخاطب، ذهن

  ١".القضية غمرة يف به الزج مع السامع ود وجلب

  

 مؤكد أمر هذا أن ويرى ق،احل أصحاب وأبنائه لعلي إال تصح ال اإلمامة أن يقصد

  .ريبة وال فيه خفاء ال

  )كثير عند الحجة صناعة تسلسل(

 أصحاب هم   قريش؟ من الناس أحق من. قريش ؛ لقبيلة تكون؟ ملن   اإلمامة

  .وأبناؤه علي :- وسلم عليه اهللا صلى حممد النيب-  املوروث إىل واألقرب احلق

 أيضا احلجة هذه وتعد ذلك، يف  شكال وأبنائه علي حق من اخلالفة =نتيجة إذن،

 أكرب نتيجة إىل لتؤدي ببعضها مرتبطة منطقية قياسات لنا يقدم الذي) املدرج القياس (من

  .الشاعر يقصدها

  )(Retorsion :صاحبه على البرهان قلب حجة - 

 حجة اعتماد على وهي تنص االتفاق، وعدم التناقض حبجة تتصل احلجة هذه

 األسبق أل�م اخلالفة استحقوا إ�م: األمويني قول مثل مايريد، ضأ�ا تناق وإثبات اخلصم

 احلجة هذه مستخدما ضدهم، وقلبه الربهان هذا احلمريي السيد فأخذ ،٢هلا واألفضل

  )المتقارب: (قال حيث له، املساعدة

   ِ                         التابـعينــــــــــــــا على ٍ    فضل ُ      وسيلة        َ        للسابقني كان لئن            لعمري
                                                           

 أهم نظريات الحجاج في التقاليد ، يف كتاب’’يف اخللفية النظرية للمصطلح‘‘ محادي صمود، مقدمته١
  .١٦، صالغربية 

  .٦٧٣ ص،مويالشعر في العصر األطليمات، األشقر، نظر ا ٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 للسابق كان  لقد 
       ِ
ِ       الفضل َ   من ْ                عليهم   َ        السابقني َ ُ             تـدعونـــا ما ْ َ َ   

ُ     جرمت   فقد  كذب ربنا    على       ُ                                         وتكـــــــــــــــــــــــــــــــــذبتم ُ
     َ
ِ   ُ                              الـمفرتينــــــــــــــــــــا َ

َ     طوف ِ                     بكعبته   والـــــــــــذي مىن ِ    ورب    كذاك   ــــــــــــــــــــــوناِ               الطائـفـــــــ ّ

َ          العالمينا على ِ       الرسول ِ                 كفضل     ِ       الرسول آل اهللا فضل    لقد
١  

  .اخلالفة الستحقاق األفضل إننا: اخلصم حجة

 على لتفضيلكم اخلالفة استحققتم كنتم إن: صاحبها على وقلبها احلجة نقض

 على وسلم عليه هللا صلى حممد لفضل الرسول؛ آل فضل فوقكم من اهللا فإن الناس،

  .العاملني

  )L argumentation par la probable:(االحتمال على القائمة الحجج - 

 حامت ابن هذا: نقول كأن ً       سابقا، الشخص معرفة على تعتمد اليت احلجج من وهي

  ً.     كرميا يكون أن منه يتوقعً     إذا الطائي،

 علي سياسة عاتتوق يف خاصة كثريا، شعرهم يف احلجة هلذه الشيعة استخدام جند

الكميت  يقول البقية، على واملزية الكمال فيه ويرون علي، يف يثقون أل�م للدولة؛ املستقبلية

  )الوافر: (بن زيد

ِ       مبرضي   السياسة َِ
         ِ ِ
َ ُ       يكون     ِِ                         هامشـــــــــــــــــــي َ ُ ًَ        حيــا َ ِ        ألمتـه َ ِ ِ             ربــيعــــا ُ َ  

ً       وليثا   املشاهد يف َ
       ِ ِ
َ    غري َ ٍ     نكس َ  لتـق     ِ

     َ
ِ    وميِ ِ        الربية ِ ِ                     مستطيعـــــــــــا َِ َ ُ*  

 يقيم
 
     ُ
ِ
َ         أمورها ُ ُ      ويذب ُُ ُُ        ويـرتك     َ                    عنهـــــــــــــــا َ َ       جـد�ا َ ً        أبـدا َ ِ         مـريعا  ََ َ

٢  

 املعارك، يف شجاع فهو جيد، بشكل الدولة سياسة علي من الكميت بن زيد يتوقع

 صدور حيتمل البيت آل من هامشي بأنه ذلك الناس؛ بني والعدل اهللا، حدود يقيم وسوف

  .ً       مستقبال اإلسالمية الدولة حكم إذا منه، األفعال هذه

  :حجة السخرية - 
                                                           

  .١٦٩، صنهديوا  احلمريي،١
 اجلبان الردي، وهو السهم ينكس فيجعل أسفله أعاله: النكس                                              ُ ُ. 
 .١٩٩، صنهديوا، الكميت ٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

استغل شعراء الشيعة طريقة بين أمية يف توريث احلكم، وسخروا منهم وجعلوها حجة 

يقول عبداهللا .  عليهم يستدلون �ا على طمع بين أمية يف السلطة واالحتفاظ �ا بأي طريقة

  :يلبن مهام السلو

 فإن تأتوا برملة أو �نـــــــــــــــــــــــــــــد        نبايعها أمرية مؤمنينــــــــــــــــــا
                                                                                                             ِ
ُ ََُ َ َِ ٍِ ِ ْ ِ  

ِ                                                                                     إذا مامات كسرى قام كسرى       نـعد ثالثة متناسقينــــــــــــــــــــا ِ َُِ ً ََ َ ُّ ُ َ َْ ْ َ  

ُ                                                   لقد ضاعت رعيتكــــــــــــــــم وأنتم      َُ ُ َِّ ْ َ    تصيدون األرانب غافليناَ
 

                           ِ
َ

ِ َ َ َ
١  

ينتقد الشاعر بسخرية من بين أمية، ويصور لنا شدة حرصهم على إبقاء السلطة يف 

إ�م مثل نظام كسرى يف طريقة وراثة : البيت األموي إىل درجة أن يورثو�ا إىل بنا�م، فيقول

ت حكمهم احلكم، فال هم هلم سوى السلطة وصيد األرانب، أما الرعية فقد ضاعت حت

  . اجلائر

إ�م ال يهتمون بشؤون الرعية، وإمنا اهتمامهم يقتصر على أنفسهم، : فاحلجة هنا

  .فهؤالء احلكام يتميزون باألنانية، ال يستحقون إدارة حقوق الناس

  

 دون بالشيعة اخلاصة احلجج من ً     كثريا وجدت الشيعة لشعر دراسيت خالل من

 ختصيص من البد فكان اخلالفة، على حيتجون رةم كل يف يرددو�ا األحزاب، من غريها

  .البقية عن الشيعي الشعر �ا امتاز اليت اخلصائص ذكر إىل إضافة عنها، للكشف صفحات

  

   :الشيعي بالحزب الخاصة الحجج أهم_ 

 إننا حيث احلجج، هذه على الشيعة شعراء ركز ملاذا األذهان إىل يتبادر ما أول

  الشيعية؟ احلجج تلك ماو للجدال، حمفل كل يف جندها

  : إليها يسعون لغاية احلجج تلك رددوا الشيعة شعراء أن أرى 

                                                           

 حتقيق سهيل زكار، رياض زركلي ،١، ط٥، ججمل من أنساب األشرافأمحد بن حيىي البالذري،  ١
  .٧٠، ص١٤١٧دار الفكر، : بريوت



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 انفعاهلم، بنقص شعروا كلما العاطفية، لطاقتهم جتديد هي احلجج هذه: ً    أوال
  .جديد من بالقضية ومتسكا محاسا تزيدهم كي أثاروها

 املتلقي هنذ يف لرتسيخها حني؛ كل يف الشيعة يرددها احلجج هذه إن: ً      ثانيا
  .القضية مع استعطافه ونيل �ا، املعرتف املسلمات من وجعلها

 هذه ما. واملتلقي الباث من بكل تتصل لغاية األدلة؛ تلك برتديد يقصدون فهم
  احلجج؟

 األرحام ناحية من بالرسول هاشم آل صلة حلقة يف تدور أل�ا الشيعة حجج تتشابه
  :مثل منها، أكثروا حجج عدة هلم أن وجند والوراثة،

   :الوصاية حجة-١
 غدير بيوم ويستشهدون األمور إليه وأوكل بعده من بعلي أوصى الرسول أن يزعمون

 منه، اهلامشيني وقرابة الرسول طاعة بوجوب تذكري مع الغالب يف تأيت احلجة وهذه خم،
 ذينال الشعراء أكثر ومن. الرسول أوامر عصيان من املتلقي لتخويف واستشهادات قرآنية،

  )الطويل: (يقول احلمريي، السيد ديوا�م، يف احلجة هذه ذكروا
  ١ِ       فاعلم  ووحد صلى من ُ     وأول          ِ    عمه ُ     وابن املصطفى وصي علي

 فضل إىل إضافة بعلي، الرسول صلة وهي أقوى، حبجة الوصاية يربط احلمريي السيد
 للرسول استجاب من لأو فهو خصومه، أل�م أمية بين وخاصة عصره أبناء بقية على علي

  )الطويل: (الوصاية حجة يف أيضا ويقول. اهللا ووحد
ُ                    وحقــــــــــــــه َ       املؤمنني ُ    أمري ّ    علي   ُ     مسلم كل على ٌ      مفروض ِ   اهللا من          ّ
ٍ      فـيء ّ   كل يف  وأشركه         ِ    حبقه أوصى اهللا رسول ألن ِ                                   ومغنــــــــــــــــــــــــــم  َ َ َ

٢  
  )الطويل: (أيضا يقول

ِ        حمكم  ِ      الدين ُ    عرى من ٍ    علم ِ      ومرياث          ِِ       بأمره وىل َ    يوم إليه وأوصى َ ُْ
٣  

  

 هذا أن حبجة الدعوة هذه إثبات وحياول املؤمنني، أمري هو عليا بأن منه إقرار هنا

 من فالبد الغنائم، كل يف وأشركه حبقه، أوصى الرسول ألن ملاذا؟ اهللا، من مفروض احلق

                                                           

 .١٥١ ص،هديواناحلمريي،  ١
 .١٥٢ نفسه، ص٢
 .١٥٢ نفسه، ص٣



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 األمر هذا عن ويكشف ومساعده، وصيه ألنه بعده؛ من احلكم يتسلم أن الرسول شريك

  )الطويل: (يقول يليه، بيت يف

ُ      عنده َ      عمران ِ   بن َ       كهارون وكان   ١ِ                 املكــــــــــلم  ِ       النجيب موسى املصطفى من       َ

 مبوسى والرسول �ارون، علي وتشبيه والضراء، السراء يف األمين ساعده إنه أي

 الرجل أبناء إىل العم أبناء يتعدى الذي الشديد القرب بذلك ريدي كأنه السالم، عليهما

 أيب عمه حجر يف عمره من فرتة صلى اهللا عليه وسلم ترىب الرسول أن وخاصة الواحد،

 بعد من لعلي احلكم وجب لذلك احلكم يف أخاه يرث األخ أن املقتضى ومن طالب،

  .الرسول عليه الصالة والسالم

  )الكامل: (أيضا يقول

ً      قسما       ٍ    حممد النيب َ    إرث َ    حوى ٌ   جلر ِِ       منزل ِ   من ُ   له ِ   ِ                             األقســــــــــــــــــــــام ُ

َ      قضيت ِ      بوصية ِ        األقارب َ    دون        ٍ      خمصوصة ُ   له ُ   ِ       األرحام ذوي من ِ

ِ        بقبوهلا       ِِ       وفاته َ    عند َ       العباس دعا ولقد   ِ                                          باإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــدام فأضج َ

ُ      حباه ملا       ِّ     حبقها َ     فقام ِ   �ا الوصي َ     فحبا   ٢ِ                              األعمــــــــــــــــــــــام  َ    على ِ   �ا َ

 من عليا خيص السيد احلمريي جند هنا ولكن هاشم، بين خالفة إىل يدعون الشيعة

 حجة فنجد ،)األقارب بني من له الرسول صلى اهللا عليه وسلم اختصاص(حلجة  هاشم بين

 يف املسؤول القائد مسات توافر ليه الصالة والسالم رأىع الرسول إن :وهي مضمرة أخرى

 اهللا بطاعة الوصية حجة ربط يف أيضا ويقول. هاشم بين أعمامه دون من خصه لذلك علي،

  )الوافر:(ورسول

ً                                  ربـــــــــــــــــــــــــــــا ِ      الناس رب َ   اهللا ِ       أطيعوا    ِّ                         املتأمرينـــــــــــــــا ُ      واألوىل َ     وأمحد      ّ

ُ       الوالة ُ         وسبطاه     علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٍ    حسن أبو ُ    لكمفذ    ِ                الفاضلونــــــا ُ

 مساعدينا َ      للوصي ُ         فكونوا      ذا على َ      عهدكم ُ     أخذت ُ     فقلت
         ِ
ُ  

                                                           

 .١٥٢ نفسه، ص١
 .١٥٦ نفسه، ص ٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

َ       أصبحت لقد َ      والئك عن ولسنا      ً                           مجيــــــــــــــــــــــعا موالنا َ   ١َ               راغبينــــــا  َ

َ            يا أيـها:( اآلية إىل ويشري ورسوله، اهللا عةطا بوجوب يذكرهم َُّ  الذين َ
       َ
ِ  أطيعوا َُ       آمنوا َّ

        ُ
ِ َ      الله َ َّ 

 وأطيعوا
          ُ
ِ َ         الرسول ََ ُ ِ        األمر َُِْ        وأويل َّ َْ ْ        منكم ْ ُ ْ الرسول صلى اهللا  وصي ً                عليا رضي اهللا عنه أن يذكر ، مث٢)ِ

الرسول  ألوامر العصيان من ختويفا حتذيرية دينية مبقدمات حلجته يقدم فكأنه عليه وسلم،

 مبساعدة صلى اهللا عليه وسلم أمر الرسول إن :وهي حجته يذكر مث عليه الصالة والسالم،

  . بوصايته واألخذ علي

 السيما أشعارهم يف كثريا السابقة باالستشهادات والويل الوصي لفظ ذكروا وقد   

  )الخفيف: (بن زيد يقول الكميت

 والوصي
       ِ
َ       أمال الذي َ َ     عرش ِ   به ِ  يب       ــــــوُ               التجــــــــــ ََ ٍ     أمة َ   *ِ                                      ال�ــــــــــــــــــــــــــــــــدام ُ

 والوصي
       ِ
 والفارس َِ      الويل َ

        ُ
املـــــــــــــعـ ِ

 
                 

ُ
 مل      

َ    حتت ُِ   ِ        العجاج َ ُ       غيـر َ ِ                       الكهــــــــــــــام  َْ َ
٣  

  )الخفيف (:وقوله

 ووصي
     ِ
 الوصي َ

      ِ
 اخلطة ِ   ذي َ

     ِ
 ومردي ِ   ـل     َ      الفصـ ُ

      ِ
 اخلصوم ُ

       ِ
ُ َ     يوم ُ ِ        اخلصام  َ ِ٤  

  )الوافر (:الدؤيل أبو األسود يقول

ِ     أحب ً     حباً      حممدا ُ ً            وعباسا    ً                                        شــــــــــــــــــــــــــــــــــديدا ُ   ٥والوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ََ      ومحزة َ

  )الطويل (:يقول عزة وكثري

 وصي
    ِ
املصطفى النيب َ

 
      

ُ
ُ          وفكاك    ِ    عمه ُ     وابن  ّ ِ      قاضيَ  و ٍ     أغالل َ ِِ                        مغــــــــــــــــارم َ

َ  

ِ        ال يشري َ    فهو أىب ً     هدى َ  بضاللة ُ
      ٍ
َ        لومة اهللا يف يتقي وال    َ َ ِ                                  الئــــــــــــــــــــــــــــم  َْ ِ٦  

  :الطف حادثة حجة-٢

                                                           

 .١٦٣ نفسه، ص١
  .٥٩، آية  النساء سورة٢
 عبدالرمحن بن عمرو بن حيىي بن ملجم، قاتل علي رضي اهللا عنه: التجويب.  
 .٢٩، صنهديواالكميت،  ٣

 .٣٣ نفسه، ص٤

 .١٥٣، صنهديواالدؤيل،  ٥
 .٢٢٥، صنهديوا، كثري ٦



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 فكانت هناك، قتل حيث عنه، اهللا رضي باحلسني العراق يف الطف وادي يرتبط

 من االنتقام و بالثورة ففاضت الشعرية، قرائحهم أثرت الشيعة، نفوس يف عظيمة الواقعة تلك

 يرون أل�م الرسول عليه الصالة والسالم؛ بنت ابن ورثاء بالندم أخرى ناحية ومن ناحية،

 واستجابة نصرته بعدم خذلوه مث الكوفة، إىل دعوه حينما احلسني، مقتل يف السبب هم أ�م

 احلادثة �ذه احتجوا جندهم فلذلك صدورهم، يف الثورة نريان أشعلت قتل فلما دعوته،

 عام كل يف جيددو�ا الشيعة، أذهان يف عالقة احلادثة هذه فأصبحت بالثورة، الناس إلقناع

 احلسني �ا يندبون) احلسينيات (تسمى �م خاصة بأشعار والرثاء بالبكاء هذا، يومنا إىل

  .خذالنه على أنفسهم ويلومون

 هذه تكرار من الشيعة شعراء وأكثر أمية بين على النفوس حنقت احلادثة هذه بعد

 احلزينة بالعاطفة احلجة هذه مزجوا وقد احلسني، لدم واالنتقام الثورة على منهم حتريضا احلجة

 :الدؤيل األسود أبو يقول اليوم، ذلك يف ورفاقه احلسني حال مصورين األفئدة، حتاكي اليت

  )الكامل(

ُ       فانعه ُ   قم          التقى َْ       يـنعى الذي ِ      الدين َ     ناعي يا َ        والبيت َ   ِ       األستار ذا َ

ُ      جفاة ُُ                     تقتـلهــــــــــــم  بالطف          ٍ                                      حممــــــــــــــــــــــــــــــــــد ِ    بيت آل علي أبين    ِ     نزار ُ

  يكــــــــــــــــــــــــــابـره   أىن        ُُ       مكانه العلي ِ      العرش ذي َ      سبحان
                                    ُُ
ِ َ   ِ       األوزار ذوو ُ

ٍ      قشري أبين َ ُ                                                         أدعوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إنين ُ ُ ِ                    وخســـــــــــــار ٍ     ضاللة َ    قبل  للحق        ُ َ  

َ        اجلـياد ُ      قودوا ِ      لنصر ِ ُ       سهمكم َ                ليكون     ٍ                        حمــــــــــــــــــــمد ِ   آل َ   ِ       األنصار مع َ

ً       جننا هلم ُ      كونوا ٍ       منافق ُ   كل َ        أشياع         ُ                    عنهـــــــــــــــم ُ       وذودوا َُ ِ                                جبــــــــــــــــــــــــــار ُ ّ  

 سهمكم يف َ        وتقدموا
      ِ
 الربية ِ       خري        ٍ           هاشــــــم من َ

      ِ
  الباري ِ     كتاب يف َ

ُ                     شئتـــــــــــــــم إن ُ        فاكفروا َ        اهتديتم �م ُ         وهم       ُ  اخليار ُ
      ُ
  ١ ِ       األخيار بنو ُ    وهم ِ

 لنا ويبدو هناك، ويبكي الكعبة إىل هبيذ رضي اهللا عنه أن احلسني ينعى من يدعو

 له يقيموا أن يستطيعوا فلم بطشهم، من خوفا أمية بين من والتسرت اخلفية الطلب هذا من

                                                           

 .١٥٨، صنهديواالدؤيل،  ١



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 يتحملوا أن يستطيعون كيف احلسني رضي اهللا عنه قتلوا الذين من يتعجب مث ً       جهارا، العزاء

 للثورة قشري بين دعوة إىل وينتقل الرسول عليه الصالة والسالم، حفيد أنه خاصة الثقيلة أوزاره

  . واالنتقام

  :الدؤيل األسود أيب حجة ترتيب

  .السامع ود كسب= ورثاء نعي-١

 بالرسول عليه الصالة والسالم احلسني وصلة الطف حادثة وذكر احلجة تقدمي-٢

  .الدعوة لتقدمي استعداد= ذنبه وعظيم

 ورد الثواب بعظم يكون زاءواجل اجلبارين، املنافقني من االنتقام وهي الدعوة-٣

  . اإلسالم إىل هداكم الذي الربية خري عن نافحتم ألنكم اجلميل؛

  :حجته خدمت اليت املفردات

               .حممد بيت آل علي أبين   ،    الدين يا ناعي             

 يريد احلسني رضي اهللا عنه، عن كناية الدين ولفظ) شيعي (خاص ملتلق وتنبيه نداء

  .أمية بين من أقوى بالدين فصلته الرسول، آل من احلسني بأن كريهمتذ

 احلسني رضي اهللا عنه ، تقديس إىل خفية وإشارة تعجب: االوزار ذوو يكابر       أىن

  ً.    جدا كبري اهللا عند إليه اإلساءة وذنب

 مسلم كل على فيجب الصواب، هي وأ�ا باحلق دعوته ينعت: للحق أدعوكما

  .احلسني رضي اهللا عنه أجل من الثورة

 يف فضلهم اهللا ألن هللا؛ االنتقام هو هلم االنتقام إن: الباري كتاب يف الربية خري

  .كتابه

 إىل يسعى خلفها من ً     خفيا ً      مقصدا له جند الدؤيل األسود أبو ذكرها كلمة كل يف

  .املرجو هدفه

  )الطويل (:الطف حادثة حجة يف الكميت بن زيد يقول

   مصيبة َ     كانت ِ    داثاألح َِ     أكرب ِ    ومن
      ً َ ُ
 قتيل ََ       علينا           ِ

      ُ
ِ         األدعياء َِ ُ            الـملـحب ِ َّ َ ُ*   



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  قتيل
      ٌ ْ
   بـجنب َِ

      ِ ْ َ
ً      حلما َ   لك َ    فيا            ٍ     هاشم ِ   آل ِ   من ِ     الطف ِ َ      ليس َْ ُ      عنه َْ ِ         مذبب  َْ ِ َ ُ

١  

 إىل ينسب الذي دعي مجع واألدعياء احلسني رضي اهللا عنه، به يقصد األدعياء قتيل

 يرتك الشاعر فكأن. احلسني رضي اهللا عنه قتل الذي زياد بن اهللا عبيد به يقصد أبيه، غري

 نسب ال الذي القاتل بني مقارنة عقد خالل من القاتل من موقفه حتديد خيار للمتلقي

 مث املتلقي؟ أيها تقف صف أي فإىل الناس، أشرف إىل ينتسب الذي واملقتول له، شريف

 احملرض التحسر خالل من خفي بشكل القاتل من فموق اختاذ إىل املتلقي دفع إىل يعود

 بشكل الثورة إىل ُ    يدع مل فهو) مذبب عنه ليس حلما لك فيا (بالثأر، واألخذ االنتقام على

 القاتل بني األنساب مقارنة خالل من القرار اختاذ للسامع ً      تاركا إليها يلمح ولكن صريح

  .واملقتول

  : المسلوب وحقهم الحكم وراثة حجة-٣

 لعلي اخلالفة أحقية على �ا وبرهنوا الشيعة، شعراء �ا تغىن طاملا اليت احلجة ذهه   

  )الطويل (:الكميت بن زيد يقول وأبنائه،

ِ      ولكن ُ         مواريث َ ِ َ       آمنة ِ    ابن َ َ  شرقي َ    دان ِِ    به      الذي ِ
     ِ
ُ     لكم َ ُ                                         ومغــــــــــــــــــــــــــــــــرب َ ِّ َ ُ  

َ    لك ِ                  فدى ً          موروثا َ ُْ ِ         ونفسي    ِ     أبـي ُ     وأبو ِ     أبـي َ ِ       ونفسي َ ُ     بعد َ ُ       أطيب  ِ       بالناس َ َ
٢  

  )الطويل (:أيضا يقول

َ           يـقولون ُ ُ ْ       يورث َ  مل َ َ ُ       تراثه َ     ولوال ُ َِ       شركت ََ       لقد      ُ ِ     فيه َ  بكيل ِ
 
     ٌ

ِ
ُ                     وأرحـــــــــــــب  َ َ

٣  

 مجيع لوجدنا ذلك غري كان ولو الناس، سائر دون فقط، هاشم آلل الوراثة حق إن

  .باحلكم مطالبتك القبائل

 على تعود بضمائر أحيانا مقرونا الشيعة، شعر يف) للحق (صرحيا لفظيا تكرارا نرى

  )الطويل (:اخلالفة يف اهلامشيني حق يف األنصاري بشري ابن قول مثل هاشم، بين

                                                           

 املقطع بالسيوف: امللحب. عبيد اهللا بن زياد: األدعياء. هو احلسني بن علي رضي اهللا عنها: قتيل. 
 .٨٥-٨٤، صهاشمياتهالكميت،  ١
 .٥٩ نفسه، ص٢
 .٦٢ص نفسه، ٣



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

ُ       واألمر أنت فما ْ     لست الذي ْ ُ      أهله َ ُ    ويل ْ     ولكن    َ  هاشم  ِ      واألمر احلق َ
 

      ُ
ِ

َ
١  

  :للكميت السابق والبيت

 حب
ُ     قكمَِ   َ      أمست ُ ٌ        قـريش َ ُ          تـقودنا َُ ُ    والرديفني ِ     منها َ         وبالفذ        َ

         ِ ْ َ
ُ          نركـــب ِ َ ُ  

  :السابق وقوله

َ        يـرون ً     فضال َُْ     هلم ََ ً       سفاها    ً      واجبا ِ      الناس على َ  اهلامشيني َ    وحق َ
        َ
ُ       أوجب ِِ َ َ  

 والتصرف للحق، واغتصا�م هاشم لبين أمية بين بظلم تندد صرحية، ألفاظ هذه كل

 التصرف هذا وممارسة طاعتهم، وإجياب بيعتهم، قبول على الناس وإكراه سلوب،امل احلق �ذا

  .وورثته احلق هذا أصحاب هاشم بين مع حىت

 لكي واملنطق الدين أصحاب الشيعة �ا حياور.  عقلي ديين،  نوعها:الوراثة حجة

  .العقلي بالقياس أخرى وتارة تارة، الديين باجلدال لقضيتهم، تأييدهم جيمعوا

  

  :الشيعي الشعر بها امتاز التي لخصائصا -

 بعدة متيزه وجدت الشيعي الشعر يف والنظر األحزاب، شعراء شعر قراءة خالل من

  :منها خصائص

 حججهم �ا يدعمون اليت القرآنية واستشهادا�م اإلسالمية، باأللفاظ تأثرهم: أوال

  :ذكره بن زيد السابق الكميت قول مثل

َ       وجدنا ُ     لكم َ َ        تأوهلا    ً    آية َ    ـيمِ    حام ِ   آل يف َ ُ                                     ومعـــــــــــــــــــــــــــــرب َِ                                              تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ    منا ََ ِ ُ   

ِ      غريها         ويف ْ                        تتابـعـــــــــــــتً      وآياً     آيا َ َ َ ٌ      نصب َ    لكم     َ َ ِ     لذي ِ     فيها َ  منصب الشك ِ
 

     ُ
ِ

ُ  

  .ذكرها السابق اآليات إىل إشارة

  : ذكره السابق البيت يف مريياحل السيد وقول

ُ      عنده َ      عمران ِ   بن َ       كهارون وكان   ِ      املكلم ِ       النجيب موسى املصطفى من    َ

                                                           

، ص ١٤٠٦دار القلم، : يت، الكو٢حتقيق حيىي اجلبوري، ط ديوانه،  النعمان بن بشري األنصاري،١
١٣٩.  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 الفكر من اقتبسوا شعراءهم فإن الطبيعة، إهلي اجلوهر إسالمي الشيعة التزام كان ملا"

ً      حينا واملبىن وباملعىن ً      حينا، باملعىن األبيات، من ً     كثريا خاصة القرآن ومن عامة، اإلسالمي

  ١"بنا مر الذي النحو على آخر،

 للفكرة، ً        وإيضاحا للحجة تقوية هاشم؛ وببين �م حلت اليت املآسي تصوير: ً      ثانيا

: يقول الشيعة، من القتلى يرى وهو حاله الطف حادثة يف احلر بن اهللا عبد تصوير مثل

  )الطويل(

ِ         أجداثهم على ُ     وقفت َ      احلشا فكاد     ِ      وجماهلم َ ُّ      ينفض َ   ٢ َ     سامجه ُ      والعني َ

 تسيل والعني األمل، من يغلي فاحلشا قتلوا، الذين قومه على قلبه انفطار لنا يصور

 ومن وانتفاضه، القلب أمل الداخل من واخلارج، الداخل من حاله اضطراب لنا يصف دمعها،

  .القتلى لرؤية احندر الذي العني دمع اخلارج

 أيب قول مثل أعدائهم، الحل مضادة حبال مقرونا قتالهم تصوير أغلب كان لقد

  )الطويل (:اجلمحي دهبل

ُ        تبـيت ِ ً      نوما ّ     أمية من النشاوى َ ُ                                 محيمــــــــــــــــــــــــــها َ     ينام ما قتلى ّ       وبالطف     ُ َ ٣  

 ويتأمل يئن الذي املقتول وحال وراحة، بعمق ينام الذي القاتل حال بني مقارنة يعقد

  .الباري إىل روحه فاضت حىت

 الدين بصفات خيصو�م ما وأكثر فضائلهم، وذكر اهلامشيني مدح من إلكثارا: ً      ثالثا

  )الوافر (:خرمي بن أمين قول مثل الفاضلة، واألخالق

ُ       �اركم ُ                          وليلــــــــــــــــكم        ٌ                            وصـــــــــــــــــــــــوم ٌ       مكابدة ُ ُ ُ   ُ                                             واقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاء ٌ    صالة َ

                                                           

 .٦١٢، صمويالشعر في العصر األ طليمات، األشقر، ١
 حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،  تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، حممد بن جرير الطربي، ٢

 .٤٧٠ت، ص.دار املعارف، د:  القاهرة،٢ ط،٥ج
مطبعة التضاد، : النجف، ١احملسن، طحتقيق عبد العظيم عبد ، ديوانه وهب بن زمعة اجلمحي، ٣

،  األصفهاين علي بن احلسنيانظر...) تبيت السكارى( ويف كتاب األغاين .٨٦،ص١٣٩٢
دار : ، بريوت٣، ط٧، حتقيق إحسان عباس، إبراهيم السعافني، بكر عباس، ج األغاني
 .١٠٥ ص،٢٠٠٨صادر،



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

ِ         بالقرآن َِ       وليتم َ                            فأســـــــــــــــرع    وبالتزكــــــــــــــــــــــي ُ ُ                                       البــــــــــــــــــــــــــــــــالء  َ    ذاك ُ     فيكم َ
١  

  

  )الوافر: (عنه اهللا رضي علي مدح يف احلمريي السيد يقول

ِ      خبامته      َّ                            وزكــــــــــــــــــــــى صلى ٍ     مؤمن وأول ِ     رغم على َ   ِ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــورُ          الكــــــ َ

  ٢ِ                                الضـــــــــــــــــــــــــمري  ويف ِ      اجلهار يف بذلك      علينــــــــــــــا له ُ      الوالء َ    وجب وقد

  .أشعارهم أغلب باملنطق يف سلك طرق اإلقناع: ً      رابعا

 الغزل لىع أشعارهم اشتملت بل مبذهبهم، فقط ختتص ومل مواضيعهم تنوع: خامسا

  .وغريها التكسب أجل من واملدح واهلجاء

الكميت  نرى كما التقية، باب من األعداء مدح ألنفسهم الشيعة جتويز: ً      سادسا

  )الكامل مجزوء: (يقول زمانه، آخر يف �ا بن زيد أخذ

 أبــنــي
          ِ
َ         أمــية ََ ُ                              إنـكـــــــــــــــــــــــم َُ ُ          أهـل      ِ ِِ           الوسـائل َ ِ         واألوامـ َ   ـــــــــــرَ

ِ          ثـقـتـي ُ       لـكـل َِ   مـلـمـــــــــــــــــة ِ
                        ٍ ِ
  وعشـيـرتـي        ُ

             ِ ِ
َ َ َ     دون َ  العشــــــائـر  ُ

                ِ
َ

٣  

  )الكامل مجزوء: (أيضا يقول

 صـرت فاآلن
     ُ
ُ               واألمــور     َ      أمـية ِ   إىل ِ  الـمـصـــــــــــــــــــــــايـر  ِ   إىل ُُ

                                   ِ
َ

٤  

 يقول احلب، هذا سبيل يف اضطهادهم رغم هاشم بين حبب الصريح اإلقرار: ً      سابعا

  )الوافر: (الدؤيل األسود أبو

  أحبـهم
        ُ ُ
ِ  أجيء       حـــــــــــــىت اهللا ُ    حلـب ُ

     َ
 بعـثت إذا ِ

 
      ُ
ِ
ّ                                   هـويــــــــــــــــــــــــــا  على ُ َ َ

٥  

  )الطويل: (الكميت بن زيد يقول
                                                           

 .١٩٦، ص٢٠ج، األغاني، األصفهاين ١

 .٩٨-٩٧ صه،ديوان، احلمريي ٢
     .٢٢٥م، ص١٩٦٩مكتبة األندلس، : ، بغداد٢مجع وتقدمي داود سلوم، ج ،ديوانهالكميت،  ٣

  .٢٢٤نفسه، ص ١٠٨
 

 

 .١٥٤ ص،هيوان دالدؤيل، ٥



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 لـي َ     فـما
    َ
   ومـالـي    ٌ       شيـعـة َ     أمحـد َ   آل إال ِ

          َ
َ       ـشعـبَ  م إال ِ ُ           مـشـعـب  َ       الـحـق َ َ َ

١  

 لنا صور وقد يطرقها، أن جيب اليت احلق مسالك من البيت آلل التشيع أن يرى

  )الطويل: (يقول للهامشيني، حبه بسب االضطهاد من يعانيه الذي اخلوف حال

 تـرنـي َ     ألـم
        ِ
ّ    حب من ََ  مـحـمد ِ   آل ُ

       ٍ
ً                 وأغـدوا خائـفا ُ     أروح      ُ ِ ُ           أتـرقــب ُ ّ َ   

 سـيـــــــــــــــــرة ِ      بأيـة َ   أم ٍ  مُ    جـر أي على
 

                       ٍ
َ

ُ             أعـنـف    ِ َ ِ               تـقـريظـهـم يف ُ ِ ِ ُ         وأؤنب  َ َّ ُ٢  

 والغضب، واملنطق، احلزن، بني الشيعي الشعر أسلوب مزج فقد أساليبهم، عن أما

  .والعتب والندم،

 عميقة ألفاظهم وتكون العدو، أمام حيلتهم وقلة القتلى، رثاء عند يكون: احلزن

  .املقصد واضحة سهلة العاطفة، قةصاد األسى

 للمشاعر مؤججة قوية، ألفاظهم تكون والثورة، االنتقام إىل الدعوة عند: الغضب

  .للقتال واحلماس

 بالفكر اإلقناع وحماولة دعو�م، حقيقة وإيضاح املتلقي، مع احلوار عند: املنطق

  .والعقل

  . عنه اهللا رضي احلسني وخذالن الطف، حادثة عن احلديث عند: والعتب الندم

 السابقة، األشعار خالل من السياسية ورؤيتهم أبرز حججهم حنصر أن أردنا وإذا

  :                      كالتايل فهي

  :األساسية القضية                               

  .اخلالفة يف وأبنائه علي حق                           

  :�ا للتصديق أقيمت اليت جاحلج                          

    .أقاربه من ألنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وريث علي -١

       .الرسول عليه الصالة والسالم وصي علي -٢

                                                           

 .٥٠، صهاشمياتهالكميت،  ١
 .٧٥ص نفسه، ٢



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  .عليا ومثل وأخالق دين أصحاب وأبناؤه علي -٣

  .اإلسالمية الدولة أمور قيادة يف وحنكة حكمة علي صاحب -٤

 الدولة خريات ، وتوزيعواملساواة بالعدل الناس يعاملون البيت وآل علي -٥

  .الرعية بني بالعدل

 لبيان شعرهم؛ يف �ا واستعانوا الشيعة حوهلا دار اليت احلجج أبرز تلك كانت

  .للخالفة علي أحقية يف السياسية رؤيتهم

 والشعر وصياغتها، حججه لندرس استطعنا؛ ما من الشعر الشيعي واقتطفنا 

 الشيعة شعراء وأغلب التقليدية، املطالع من خال واهلدف، املوضوع بوحدة يتميز الشيعي

 قوية وحججهم مصطنعة، غري قوية عاطفتهم كانت لذلك ماديا؛ وليس ديين هدفهم

  .والسنة القرآن من أحيانا يأخذو�ا
  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 

    :   

     ا ا اول  مة اب ا، وا ظره 

ا       ره                                 با ا ق أ إ و ،ا و 

 ،ر اأ   ن  تا و ،روأ دو

 ل ا و ،   مو ا  ت  و اوا                                                                 

  ،ه دون ب اا  ا ا ا  مو راوا

 ا ا دو ، لا و  ،ارا  ء ءا 

و ،راا ل، وا    ا . ا   جوا

  ار إ إ ،م دأ  ون ،آم ص و ظ إ

 أم  ،وا ا   ،ا   آل م  دواا

 ا سون ا ، ن ة   ء ه ا او

 ءإر م وأن ،.  

 وا ، دام ا اي وا ا     و   

ى  وارة،  ا  رأ ت ن وا رة، ورة أ

   ،وا ا  م ،تما   

ا ا.  

  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٣٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 

  :قائمة المصادر والمراجع

                      اهللا علـي الكبـري، حممـد أمحـد           حتقيق عبـد   .            لسان العرب .                      ابن منظور، حممد بن مكرم  . ١

  . ت .             دار املعارف، د  :    هرة      القا ، ٤   ج                        حسب اهللا، هاشم حممد الشاذيل،
                                    صـنعة أيب سـعيد الـسكري، حتقيـق حممـد حـسن  .      ديوانه  .                       أبو األسود، ظامل بن عمرو  . ٢

  .    ١٩٩٨                 دار ومكتبة اهلالل،   :       بريوت . ٢ ط          آل ياسني،

                  علــق عليــه أمحــد فهمــي   .               الملــل والنحــل .                                  أبــو الفــتح، حممــد عبــد الكــرمي الــشهرستاين  . ٣
  .    ١٤١٣                   دار الكتب العلمية،   :       بريوت . ٢      حممد، ط

ـــق إحـــسان عبـــاس،   .       األغـــاني  .          األصـــفهاين             ، علـــي بـــن احلـــسني        بـــو الفـــرج أ    . ٤                  حتقي

  .    ٢٠٠٨           دار صادر،  :       بريوت . ٣ ط  ،  ٧ ج                           إبراهيم السعافني، بكر عباس، 
               حتقيــق نعمــان حممــد                    شــرحه حممــد بــن حبيــب،  .       ديوانــه  .                       أبــو حــرزة، جريــر بــن عطيــة  . ٥

  . ت .             دار املعارف، د  :          القاهرة ، ١   م       أمني طه،

   . ١                           مجـــع وشـــرح حممـــد نبيـــل الطريفـــي، ط  .   نـــه    ديوا  .                     األســـدي، الكميـــت بـــن زيـــد  . ٦
  .    ٢٠٠٠          دار صادر،   :     بريوت

  :         الكويـــت . ٢                 حتقيــق حيـــىي اجلبــوري، ط  .         ديوانـــه .                       األنــصاري، النعمــان بـــن بــشري  . ٧

  .    ١٤٠٦           دار القلم، 

               حتقيـق عبدا�يـد  .                              كتاب المنهاج فـي ترتيـب الحجـاج  .       بن خلف       سليمان         الباجي،   . ٨

   .    ٢٠٠١   ت،  .                   دار الغرب اإلسالمي، د  :        ،  بريوت ٣       تركي، ط

                  ، املطـــابع اجلامعيـــة ١   ج .               الخطابـــة الجديـــدة  :               مـــصنف فـــي الحجـــاج  .           برملـــان، شـــامي  . ٩
  .    ١٩٨١  ،      بليون

                 حتقيق سهيل زكـار،  .                      جمل من أنساب األشراف .                  البالذري، أمحد بن حيىي  .  ١٠

  .    ١٤١٧           دار الفكر،   :     بريوت   . ١   ط           رياض زركلي،
   يــة     ، كل ١                         إعــداد وتنــسيق حممــد مــشبال، ط  .               البالغــة والخطــاب  .     احلــسني          بنــو هاشــم،   .  ١١

   .            اآلداب تطوان 

                                 مختــصر منتهــى الــسؤال واألمــل فــي علمــي    .            عثمــان بــن عمــر       احلاجــب،   .  ١٢
             دار ابــن حــزم،   :       ، بــريوت ١   ، ط ١                          دراســة وحتقيــق نــذير محــادو، م .            األصــول والجــدل

١٤٢١    .  



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

ـــــصوص  .     صـــــابر         احلباشـــــة،  .  ١٣ ـــــة والحجـــــاج مـــــداخل ون   :       دمـــــشق . ١ ط  .                              التداولي
   .    ٢٠٠٨                         صفحات للدراسات والنشر، 

  :       ، دمـــشق ١   ط .                      يـــة والحجـــاج مـــداخل ونـــصوص       التداول  .     صـــابر         احلباشـــة،  .  ١٤

  .    ٢٠٠٨                      صفحات للدراسات والنشر،
    دار   :       بــريوت . ١                  تقــدمي نــواف اجلــراح، ط  .       ديوانــه  .                     احلمــريي، إمساعيــل بــن حممــد  .  ١٥

  .    ١٩٩٩      صادر، 

   . ٢                القــدوس أبوصــاحل، ط              مجــع وحتقيــق عبــد  .         ديوانــه .                   احلمــريي، يزيــد بــن مفــرغ  .  ١٦
  .  هـ    ١٤٠٢               مؤسسة الرسالة،   :     بريوت

               قـدم لـه وحققـه  .                         تقـويم األدلـة فـي أصـول الفقـه   .     ن عمر     داهللا ب ي  عب       احلنفي،   .  ١٧

   .  هـ    ١٤٢١ ،   فكر      دار ال  :       ، بريوت ١                      خليل حميي الدين امليس، ط
          �ـضة مـصر،  :          القـاهرة . ٦ ط  .                           أدب السياسة في العصر األموي  .          احلويف، أمحد  .  ١٨

٧   ٢٠٠   .   

   . ١                           دراســة وحتقيــق إبــراهيم عوضــني، ط  .        ديوانهــا  .                      اخلنــساء، متاضــر بنــت عمــرو  .  ١٩
  .    ١٤٠٥       سعادة،         مطبعة ال  :        القاهرة

                                                    الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلـى القـرن   .               الدريدي، سامية  .  ٢٠

   .    ٢٠٠٨                 عامل الكتب احلديث،   :     إربد  .               بنيته وأساليبه  :              الثاني للهجرة
  :        القـاهرة  .                                            تاريخ الشعر السياسي، إلى منتـصف القـرن الثـاني  .            الشايب، أمحـد  .  ٢١

  .    ١٤٠٣                     مكتبة النهضة املصرية، 

                       قـــدم لـــه ووضـــع هوامـــشه جميـــد   .                  شـــرح اخلطيـــب التربيـــزي  .   نـــه    ديوا  .           شـــداد، عنـــرتة  .  ٢٢
   .    ١٤١٢                   دار الكتاب العريب،  :       بريوت . ١   ط ،    طراد

  .                                        استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليـة  .              اهلادي بن ظافر             الشهري، عبد  .  ٢٣

   . ت .                          دار الكتاب اجلديد املتحدة، د  :       بريوت . ١ ط
   . ت . د            ار املعارف، د  :                الرسول، القاهرة              حتقيق عمر عبد  .       ديوانه  .            الصمة، دريد  .  ٢٤

    دار   :          القــاهرة .  ١١ ط  .                               التطــور والتجديــد فــي الــشعر األمــوي  .          ضــيف، شــوقي  .  ٢٥

  .    ٢٠٠٧        املعارف، 
         حتقيـق حممـد   .                                  تاريخ الطبـري، تـاريخ الرسـل والملـوك  .                   الطربي، حممد بن جرير  .  ٢٦

    .   ت .             دار املعارف، د  :          القاهرة . ٢ ط  ،  ٥   ج                  أبو الفضل إبراهيم،



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

  :     دمـشق  .  ١ ط  .            العـصر األمـوي         الـشعر فـي   .        عرفـان ،     األشـقر  .             طليمات، غـازي  .  ٢٧
  .    ٢٠٠٨                  دار الفكر املعاصر، 

  :                الـدار البيـضاء . ١   ط .                                 اللـسان والميـزان أو التكـوثر العقلـي  .          الرمحن، طـه     عبد  .  ٢٨

  .    ١٩٩٨                    املركز الثقايف العريب، 
           دار الكتــاب   :                            قــدم لــه وشــرحه جميــد طــراد، بــريوت  .         ديوانــه  .           الــرمحن، كثــري     عبــد  .  ٢٩

   .    ٢٠٠٤       العريب، 

ـــــد،  .  ٣٠                  دار غريـــــب للطباعـــــة   :          القـــــاهرة .         ة واالتـــــصال     البالغـــــ   .     مجيـــــل            عبدا�ي
  .    ٢٠٠٨        والنشر، 

                              أهــم نظريــات الحجــاج فــي التقاليــد     .                            فريــق البحــث يف البالغــة، واحلجــاج  .  ٣١

ــى اليــوم                                          ،  إشــراف محــادي صــمود، جامعــة اآلداب، والفنــون                           الغربيــة مــن أرســطو إل
  . ت . د  .                                         والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب منوبة، تونس

   :    بـريوت  .  ١                                 عه وشرحه وحققه إميل بـديع يعقـوب، ط   مج .        ديوانه .           كلثوم، عمرو  .  ٣٢

  .  هـ    ١٤١١                  دار الكتاب العريب، 
  . م    ١٩٦٩              مكتبة األندلس،   :        ، بغداد ٢                     مجع وتقدمي داود سلوم، ج  .       ديوانه  .       الكميت  .  ٣٣

   . ١                             شــرحه وقــدم لــه علــي حــسن فــاعور، ط  .         ديوانــه .                    املــزين، زهــري بــن أيب ســلمى  .  ٣٤

  .    ١٤٠٨                   دار الكتب العلمية،   :     بريوت
ــة     خطــاب   .   حممــد       مــشبال،   .  ٣٥                                         األخــالق والهويــة فــي رســائل الجــاحظ، مقارب

   .    ٢٠١٥                 دار كنوز املعرفة،   :       ، عمان ١   ط .            بالغية حجاجية

    دار   :                         الـستار أمحـد فـراج، القـاهرة                   مجـع وحتقيـق وشـرح عبـد  .         ديوانه .          امللوح، قيس  .  ٣٦
   . ت .              مصر للطباعة، د

   . ٢                               حتقيق حممد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط .      ديوانه  .                              النابغة، زياد بن عمرو الذبياين  .  ٣٧

   . ت .             دار املعارف، د  :      قاهرة  ال
    دار   :       الربـــاط  .                                        االســـتعارة فـــي محطـــات يونانيـــة وعربيـــة وغربيـــة  .          الـــويل، حممـــد  .  ٣٨

  .    ٢٠٠٥        األمان،

                                       الخطــاب الــسجالي فــي الــشعر العربــي، تحوالتــه   .                     يوســف، عبــد الفتــاح أمحــد  .  ٣٩
ــــه فــــي التواصــــل ــــة ورهانات ــــاب اجلديــــد املتحــــدة،   :         بنغــــازي . ١   ط .                            المعرفي                          دار الكت

٢٠١٤    .  

 



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 ترجمة     الم       المراجع     /   
                                               الحجــــاج بـــين النظريــــة واألســــلوب، عــــن كتــــاب نحــــو المعنــــى   .               شـــارودو، باتريــــك  . ١

   .    ٢٠٠٩                         دار الكتاب اجلديد املتحدة،   :       بنغازي  .  ١ ط                  ترمجة أمحد الودرين،  .        والمبنى

 المجلة من الشبكة العنكبوتية                           /   
ــــــدين، بوزناشــــــة  . ١ ــــــور ال ــــــدرس اللغــــــوي الغــــــريب  ‘‘  .                   ن ــــــوم   .   ’’                          احلجــــــاج يف ال ــــــة العل             مجل

   .    ٢٠١٠  ،   ٤٤                     السنة السابعة، العدد   .  WWW.ULUM.NL        اإلنسانية



        
 

 

    

 

 

 
 
 

٧٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني بعالرا العدد من الثالث املجلد
 احلجاج يف الشعر السيايس يف العرص األموي 

 

  الفهرس

 

  ١.................................................................مقدمة

  ٣..........مفھوم الحجاج عند بعض النقاد العرب وبرلمان: مدخل

  ٢١............................الحجاج في شعر الشیعة: الفصل األول

  ٢٢................................................لشیعي نشأة الحزب ا
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