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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

������� �
      �دف هذه الدراسة إىل قراءة اخلطاب الشعري احلجاجي الذي جادت به قرحية 

أناب عنه وقد  ومنهم وفد بين متيم، ،اء الوفود ودوره يف الرد على شعر،حسان بن ثابت

شاعرهم املفلق الزبرقان الذي أنشد عينيته مفاخرا مبآثر قبيلته، وأفحمه حسان حبججه 

الدامغة وقدم صورا مشرقة عن اإلسالم ومساحته، وجاءت هذه اللوحات الفنية متوج 

م بشرع اهللا تعاىل، كما لتزافضال عن االباحلياة واحلراك الثقايف والفكري واالجتماعي، 

. ترجم خطابه احلجاجي مدى حب املسلمني لرسوهلم الكرمي، وغري�م على حمارم اهللا

كذلك وضح كيفية الدعوة للدين اجلديد والنهج الذي انتهجه الرسول وهو قدو�م 

              ادع إىل سبيل ربك باحلكمة والم ﴿:وأسو�م يف دعوته، عمال بقوله تعاىل
                                َ َ َ َْ ِ ِْ ْ ِ َ ِّ ِ ِ
َ َ ِ ُ ِ                    وعظة احلسنة ْ ِ ََِ َْ َ ْ

     وجادهلم باليت هي أحسن
    

   
 

                     ُ َ ْ َ َ
ِ َِّ ِ

ُْْ
ِ

َ    .١٢٥/ النحل ﴾ َ

محلت قصيدة حسان العينية العديد من الدالالت، وجاءت كاشفة لروح العصر،  و  

وأصبحت عالمة فارقة يف تاريخ الدعوة احملمدية وتاريخ األدب العريب؛ أل�ا طرحت 

 وكان رفضهم من ، الذي رفضه كفار قريشقضية مهمة للحوار، وهي الدين اجلديد

أجل الرفض؛ أل�م مل يتمكنوا من صياغة حوار مقنع يربر سبب رفضهم،،وهكذا 

رفض بنو متيم عند وفاد�م على الرسول صلى اهللا عليه وسلم  فلسفة االختالف وما 

  . فيها من إجيابيات وقبلوا باخلالف وما فيه من سلبيات

جاجي كان فخرا بالدين اجلديد ـ الذي أنعم اهللا به       وجممل خطاب حسان احل

لقد متكن حسان . عليهم ـ ومدحا  للرسول الكرمي وصحابته، وترغيبا وترهيبا لبين متيم

من توظيف قيم اإلسالم يف عينيته، كذلك كان خطابه احلجاجي قويا يف طرحه 

لدافع إىل حتليل وكان هذا هو ا. لفكرته، بأسلوب مقنع ومؤثر، فأسلم الوفد بأكمله
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وانطلقت هذه ، هذه العينية حتليال حجاجيا؛ للوقوف على مدى إفحام حسان خلصمة

  :الدراسة من حزمة من اإلشكاليات أوجزها يف

  . ـ ما مفهوم اخلطاب احلجاجي

  آلياته وتقنياته  وـ كيفية  حتليل النص احلجاجي،

  : لنحو اآليتوشكلت هذه اإلشكاليات اهليكل العام للبحث وخطته، على ا

  مفهوم احلجاج وبواعثه يف شعر حسان: مدخل متهيدي

  تقنيات الحجاج وآلياته في خطاب حسان الشعري: املبحث األول

   التحليل الحجاجي لعينية حسان:املبحث الثاين 

وقد .      وتناولت اخلامتة أهم النتائج اليت خلصت إليها الدارسة، والتوصيات

ة من  املصادر واملراجع وقد ضمت مكتبة البحث بني اعتمدت الدراسة على جمموع

والبحث كفيل . دفتيها ترتيبا ألفبائيا هلذه الكتب اليت مت توظيفها فعليا يف هذه الدراسة

 على هذه األسئلة وغريها من التساؤالت اليت قد تفرض نفسها من ءبأن يسلط الضو

  . خالل الطرح  واملناقشة

  سعاد سيد محجوب. د
  ب والنقد المشاركأستاذ األد

  الدراسات اإلسالمية والعربية دبيكلية 
  قسم اللغة العربية
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    شهد الفضاء املعريف ميالد العديد من النظريات النقدية احلديثة؛ ومنها نظرية 
التحليل احلجاجي، وفرضت هذه النظرية نفسها يف ميادين املعرفة ملا تتمتع به من 

يتعلق بالنص دون جتاهل ملا يدور يف فلك النص الداخلي أو مشولية وإحاطة؛ لكل ما 
علوم ومعارف؛ وغاصت داخل اخلطاب الشعري  يف حماولة  واخلارجي  من حقائق

وتسعى هذه الدراسة إىل تطبيق هذه النظرية تطبيقا . جادة لسرب أغواره وكشف خباياه
، ولعله من )ابت يف عينية حسان بن ثاخلطاب احلجاجي حتليل(عمليا، حتت عنوان 

نافلة القول اإلشارة إىل أن اخلطاب الشعري له أثر فعال يف النفوس؛ لذا ال خيلو حبال 
من األحوال من شكل من أشكال اإلقناع؛ لقد سخر الشاعر كل ما ييسر له هذه 
املهمة فنجده كثريا ما يتكئ على مزايا اللغة العربية، ويتخذ منها آليات يوظفها خلدمة 

  .  اجيالنص احلج
      وينتهج  اخلطاب احلجاجي أسلوبا مرنا يقوم على مبدأ النقاش واحلوار ؛ كذلك 
التفاعل مع آليات املعرفة بأسلوب خطايب  ميتلك آليات اإلقناع ومهاراته، فضال عن 

 ومدى التأثري تفنيد احلجج بالدليل والربهان، كذلك توظف لغرض اليت وسائل ال
بدأ التحليل احلجاجي .  ى ذلك إىل السمو باحلس األديبوأد فاعليته يف املتلقي،

  .يفرض نفسه بقوة يف فضاءات النصوص األدبية؛ ملا له من دور فعال يف هذا املضمار
     لقد ركز حسان يف خطابه الشعري احلجاجي على مساحة اإلسالم،  وتعاليمه 

مست بإنسانيته، وكان السامية اليت ارتقت بشأن الفرد روحيا وعقليا واجتماعيا، كما 
اهلدف األمسى إعادة صياغة ا�تمع اجلاهلي، وإخراج الناس  من الظلمات إىل النور، 

، وما جيره من )الكفر والتعصب القبلي(كذلك خلص خطابه الشعري عناصر الشر، 
  .ويالت

     وهكذا أصبح اخلطاب الشعري احلجاجي حتت مظلة التحليل احلجاجي حيلق يف  
يدة، ألنه يغوص داخل النص ويسرب أغواره، يف حماولة جادة الكتشاف فضاءات عد

عوامله اخلفية، وما يرتتب على مفردات معجمه اللغوي من دالالت وإحاالت، كذلك  
معجمه االجتماعي، والثقايف والفكري والعقلي، والديين، والسياسي، وما يصاحب كل 

 على ذلك من تنمية بشرية أو حراك ثقايف واجتماعي، وما يرتتبهذه احملاور من 
اقتصادية، أو �ضة علمية وفكرية؛  وبالتايل يستطيع التحليل احلجاجي أن يرصد عوامل 
النص، وعندئذ ميكن الوقوف على البيئة اليت احتضنت فسيلة اإلبداع بكل ألوان طيفه 
 املتباينة، وهكذا يلخص التحليل احلجاجي ثقافة العصر بكل ما فيها من إجيابيات
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وانكسارات؛ وذلك بتوظيفه حزمة من العناصر الضرورية واملهمة جدا ؛ مما يفتح الباب 
على مصراعيه أمام العديد من العلوم واملعارف؛ فالتحليل احلجاجي ال يقف مكتوف 
األيدي أمام العلوم األخرى فالتاريخ يف الدرس احلجاجي له حضور متميز، وكذلك 

ك السياسي له دور مهم وبارز، فضال عن العامل علم اجلغرافيا واالجتماع واحلرا
االجتماعي والثقايف؛  وكل هذه احملاور وغريها الكثري تشكل منظومة التحليل 
احلجاجي؛ مما يؤهل الدارس إىل الولوج يف ميادين دراسات متباينة وما فيها من تداخل 

  . ومشولية
 الوقوف على      كذلك مهمة  التحليل احلجاجي للخطاب الشعري ال تعين

حجاجية النص،  وكشف بواطنه فقط؛ فالتحليل احلجاجي يهتم بالتجربة اإلنسانية 
اليت أفرزت النص؛ ومدى ما تتمتع به من اجيابيات؛ فضال عن الثراء املعريف والثقايف  
للبيئة اليت شهدت والدة النص، وهكذا تتبلور أهدف التحليل احلجاجي للخطاب 

مما يؤدي إىل ) املتلقي/  النص / الشاعر(رتقاء مبثلث اإلبداع الشعري ومنها السمو واال
ُ                                                                               منو الذائقة األدبية الشاملة اليت ال تتجاهل ما استوردناه، أو ما صدر إلينا من مناهج 

من و الغرب احلداثية، على الرغم من عراقتها وأصالتها يف الدرس األديب العريب القدمي،
أو عري الرسالة اليت يبعث �ا الشاعر إىل املتلقي حلجاج يف اخلطاب الشنظرية ا حماور

والغرض من هذه  ،أي ينقل له جترية ذاتية مفعمة باملشاعر واألحاسيساملبدع الثالث؛ 
 .بإقامة احلجة ،اإلقناعُ            التاثري  و الرسالة

     �دف هذه الدراسة إىل قراءة اخلطاب الشعري احلجاجي؛ الذي جادت به قرحية 
ن ثابت، ودوره يف الرد على شعراء الوفود الذين كانوا يفدون على الشاعر حسان ب

 وكان من بني هؤالء الوفود وفد بين متيم، ،الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مفاخرين
الذين أنابوا عنهم شاعرهم املفلق الزبرقان بن بدر الذي أنشد بني يدي الرسول ـ صلى 

ا  مبا انتهت إليه قبيلته من مآثر ومكارم، لكن اهللا عليه وسلم ـ عينيته التميمية مفاخر
أفحمه حسان حبججه الدامغة وتفوق عليه بقوة منطقه، وحالوة أسلوبه الذي جتلى يف 
كيفية طرحه لفكرته، وما ساقه من حجج وبراهني، وهكذا قدم حسان صورا مشرقة 

، كما صدر عن اإلسالم ومساحته متوج باحلياة واحلراك الثقايف والفكري واالجتماعي
خطابه الشعري بالتزام املسلمون بشرع اهللا تعاىل، وحبهم لرسوهلم الكرمي وغري�م على 

فضال عن ذلك وضح كيفية الدعوة للدين اجلديد، والنهج الذي . حمارم اهللا تعاىل
انتهجه الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو قدو�م وأسو�م يف دعوته وذلك عمال 
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 ع إىل سبيل ربك باحلكمة والموعظة احلسنة وجادهلم باليت هي ْ   اد ﴿: بقوله تعاىل
     

   
 

       
                  

 
                                                     َ

ِ َِّ ِ ِ
ُْْ

ِ
َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ََِ ْ َْ َْ ْ ْ َ ِّ ِ ِ
َ

ِ ُ
ُ        أحسن َ ْ َ ﴾) ١(   

    متكن شاعر الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من توظيف قيم الدين اجلديد يف 
خطابه الشعري؛ كذلك مكنه هذا اخلطاب الشعري احلجاجي من قوة الطرح ومساحة 

وجوزهم رسول " لنقاش واحلوار،  وكان أسلوبه احلجاجي مقنعا ومؤثرا، فأسلم الوفد ا
، وكان هذا هو احلافز والدافع إىل حتليل )٢(" اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحسن جوائزهم

، هذا اخلطاب الشعري حتليال حجاجيا للوقوف على مدى تفوق حسان على خصمة
خطا فاصال بني الشرك واإلميان، وانطلقت هذه هذه احلرب الباردة، اليت كانت يف 

  :الدراسة من حزمة من اإلشكاليات أوجزها يف اآليت
  . ـ ما مفهوم اخلطاب احلجاجي

ـ كيفية  حتليل النص احلجاجي، واآلليات اليت ميكن أن تفيد الباحث يف هذا 
املضمار؛ مما يؤهل التحليل احلجاجي ألن يكون نصا ثانيا تتوفر فيه عناصر 

  . التميز واإلبداع
ما  وـ هل حيتاج التحليل احلجاجي إىل تقنيات معينة تفضي به إىل اهلدف املنشود؟

مدى استثمار الشاعر لعلوم عصره ومعارفه، ومعطيات بيئته وتوظيف كل هذه احملاور 
  . يف صياغة خطابة الشعري احلجاجي

 الشعري  احلجاجي ـ ما مدى فاعلية التحليل احلجاجي يف إبراز إجيابيات اخلطاب
  وسلبياته؟ 

ومن مث ما املرود من التحليل احلجاجي؛ أي هل يقوم بدور فعال يف مثلث اإلبداع 
   )املتلقي/ النص/الشاعر (الشعري 

وشكلت هذه اإلشكاليات اهليكل العام للبحث وخطته اليت بدأت مبقدمة ومدخل 
هيد ومبحثني وخامتة، متهيدي والبحث الذي سوف يتوزع يف هيكليته بني مقدمة ومت

 على هذه األسئلة،وغريها من التساؤالت اليت قد تفرض ءكفيل بأن يسلط الضو
  . نفسها من خالل الطرح  واملناقشة بني ثنايا هذه السطور

  املقدمة تناولت خطة البحث والدراسات السابقة ومنهج الدراسة 
  التمهيد وتناول مفهوم احلجاج وبواعثه يف شعر حسان

                                                           

    .   ١٢٥   /               سورة النحل آية  )١ (
  /  ٣   م،     ١٩٨٥           الفكر بريوت      دار          السقا،       مصطفى      حتقيق )   ه     ٢١٨   (      هشام     ابن   :         النبوية       السرية )٢ (

٥٦٧   .  
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حيمل عنوان تقنيات احلجاج وآلياته يف خطاب حسان الشعري، : بحث األولوجاء امل
  .كما وقف هذا املبحث على بواعث احلجاج يف شعر حسان

  جاء حيمل  عنوان التحليل احلجاجي لعينية حسان: أما املبحث الثاين
  .  وتناولت اخلامتة أهم النتائج اليت خلصت إليها الدارسة

واعتمدت على هج الوصفي التحليلي للخطاب احلجاجي، وانتهجت هذ الدراسة املن
جمموعة من  الكتب، أمهها ديوان الشاعر حسان بن ثابت موضوع الدراسة التطبيقية، 
وديوان الزبرقان بن بدر، فضال عن الكتب الرتاثية منها على سبيل الذكر ال احلصر 

ين كتاب اللسان وامليزان أو وأسرار البالغة  لعبد القاهر اجلرجا البيان والتبيني للجاحظ،
التكوثر العقلي لطه عبد الرمحن، وغريها من  املصادر واملراجع، وقد ضمت مكتبة 

  .البحث بني دفتيها ترتيبا ألفبائيا هلذه الكتب؛ اليت مت توظيفها فعليا يف هذه الدراسة
    

حلجاجي؛       وأرجو أن حتقق هذه الدراسة الغاية منها وهي حتليل اخلطاب الشعري ا
الذي جادت به قرحية الشاعر الرسول حسان بن ثابت، يف حماولة جادة لالستفادة من 
نظرية التحليل احلجاجي يف ميادين األدب، كذلك توظيف إمكانيات التحليل 
احلجاجي الواسعة للغوص داخل أعماق النص  لكشف األنساق املضمرة يف اخلطاب 

ْ        فذ إىل ين الِّ              حول النص، وديب، الذي قد يدورالشعري اليت قد يغفل عنها التحليل األ ُ
  .َْ                                       جمموعة املوضوعات اليت تناولتها القصيدةءعلى ضومن اخلارج إليه نظر ي إذ، داخله

أدعي شرف السبق يف هذا ا�ال؛ فقد حظي التحليل احلجاجي      ويف اخلتام ال 
الغة واألدب بل بالعديد من الدراسات واألحباث ليس فقط من قبل أهل اللغة والب

أدىل العديد من الدراسني الذين ينتمون إىل مشارب معرفية متنوعة ومتباينة بدلوهم مع 
الدالء على مستوى اإلعالم والسياسة والفلسفة والفن وعلم االجتماع وغريها من 
حقول العلم ال يتسع ا�ال لذكرها وهنالك مساع جادة  على اختالف طرحها من 

  .ر التحليل احلجاجي للنصوص األدبيةباحث آلخر يف مضما
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  ـ  المفهوم١
     احلجاج من املعارف املتنازع عليها؛ إذ تدعي علوم اخلطابة امتالكه؛ ألنه يقع يف 

)١(دائرة اختصاصها، وكذلك ادعى علم  البالغة واملنطق 
ج ومن املالحظ أن احلجا 

تفرق  دمه بني حقول معرفيه كثرية منها اللسانيات والقانون والسياسة، ويف اآلونة 
األخرية فتح علم النفس واالجتماع ذراعيهما الحتضانه، وغريمها العديد من 

وقد سجل احلجاج حضورا متميزا يف مخسينيات القرن العشرين؛ . التخصصات األخرى
 رائدها حاييم بريملان يف مقالة املوسوم إذ ظهر حتت علم البالغة اجلديدة، وكان

وكان   )٢(" بالبالغة اجلديدة  وذلك إلعادة  وتأسيس الربهان أو احلاجة االستداللية
هذا املقال نقطة االنطالق للدراسات البالغية حيث  اهتمت بدراسة احلجاج الذي 

ان إىل االقتناع ُ                                                            يعىن بصفة عامة بدراسة آليات اخلطاب؛ اليت من شأ�ا أن تؤدي باألذه
واجلدير بالذكر أن املدرسة . بالقضايا اليت تعرض عليها، ورمبا تزيد يف درجة االقتناع

 .البلجيكية كان هلا قصب السبق يف جمال الدراسات البالغة واحلجاجية
احلجة :"       من حيث الداللة اللغوية عرف ابن منظور احلجاج يف لسانه بقوله 

َ                                                     ا دوفع به اخلصم، واحلجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الربهان، وقيل احلجة م ُ
ٌ                                                                   اخلصومة، والتحاج التخاصم ورجل حمجاج أي جدل، والتحاج التخاصم، واحتج  َ

َ                       حاج خصمه فحجه،  وفالن :" ويف أساس البالغة ورد مبعىن )٣(بالشيء اختذه حجة َ

                                                           

                                                               عبــد الــرازق بنــور، ابــن النــدمي للنــشر والتوزيــع بــريوت الطبعــة  الثانيــة   :                      احلجــاج مفهومــه وجماالتــه )١ (
     .   ٢١  /  ٢    م، ج    ٢٠١٣

                       فرحـان بـدري احلـريب املؤسـسة    ):          يـل اخلطـاب           دراسـة يف ختل  (                               األسلوبية يف النقـد العـريب احلـديث )٢ (
  .  ٣٢  /     م، ص    ٢٠٠٣                        بريوت لبنان، الطبعة األوىل                                   اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع

                                                               مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم أبــو الفــضل بــن منظــور، دار صــادر بــريوت الطبعــة   :             لــسان العــرب )٣ (
    )      ح ج ج   (        ، مادة   ٣٨  /     م، ص    ٢٠٠٠     األوىل 



        

 ٤٠٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

:" ي إذ يقول وافقه ابن فارس الرأ وأي املخاصمة واملغالبة، )١(" خصمه حمجوج
نستشف أن ) غلبة(  ومن كلمة  )٢(" حاججت فالنا فحججته أي غلبته باحلجة

احلجاج يكون خلصومة، واجلدال من آليات هذه اخلصومة؛ ومن يسوق احلجج 
والرباهني على صحة ادعائه، حيقق الفوز أو تكون له الغلبة، وقد ورد يف القرآن الكرمي 

   )٣(يغ خمتلفة لفظ احلجاج يف عدد من اآليات بص
     ويف االصطالح عرفه أبو الوليد الباجي تعريفا شامال مبينا قيمته وضروبه وطرائقه 

وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا؛ ألنه السبيل :" يف الرتاث العريب القدمي
ت إىل معرفة االستدالل ومتييز احلق من احملال، ولوال تصحيح الوضع يف اجلدل ملا قام
ُ                                                                حجة وال اتضحت حمجة وال علم الصحيح من السقيم واال املعوج من املستقيم ََ")٤(  

وهي محل املتلقي على االقتناع مبا :" بينما ركز  بريملان  يف تعريفه للحجاج على وظيفته
إن  :" وعرفه صاحب كتاب التكوثر العقلي)٥(" نعرضه عليه أو الزيادة يف حجم االقتناع

وق به موجه إىل الغري إلفهامه دعوى خمصوصة حيق له االعرتاض احلجاج هو كل منط
من فضل النظم أن الشواهد ال توجد إال :" بينما يري أبو حيان التوحيدي   )٦("عليها

فيه، واحلجج ال تؤخذ إال منه، أعين أن العلماء واحلكماء والنحويني واللغويني يقولون 
  والشعر قد(قال الشاعر وهذا كثري يف الشعر

  

                                                           

                                                             هللا أيب القاسم حممود عمر الزخمشري، تح عبد الرحيم حممـود، دار املعرفـة      جار ا  :            أساس البالغة  ) ١ (
   ٧٤  /     م، ص    ١٩٩٨                  لبنان الطبعة األوىل 

   م،     ١٩٩١                                                        ابن فارس، تح عبد السالم هارون، الطبعـة األوىل دار اجليـل بـريوت   :              مقاييس اللغة   ) ٢ (
  .            مادة ح ج ج ١ ج

ْحاججتم     (...      ٦٦  /                 آل عمران اآلية  )٣ ( ُ ْ َ َ       ْ ُ ْ َ َفلم       ... َ
َِ    َ
َحتاجونَِ ُّ َُ      َ ُّ ُوحاجـه قـومـه   (  ٨٠  /              ، األنعام اآلية       )َُ ُُ َْ َ َّ َ             ُ ُُ َْ َ َّ َ

ِّقــــال َأحتــــاجوين ُّ َُ َ َ       َ    ِّ ُّ َُ َ ــــة        ...  )َ َوإذ يـتحــــاجون   (  ٤٧             ، غــــافر اآلي ُّ َ ََ ْ َِ             َ ُّ َ ََ ْ ــــذين    (  ١٦  /              ، الــــشورى اآليــــة       ... )َِ َوال َ
ِ َّ       َ َ
ِ َّ

ْحياجون يف الله من بـعد ما استجيب له حجتـهم ُ ُ َُّ ُُّ َ َُ ْ ََ َ
ِ ِ

ْ
ِ َِّ ِ َ ُ                                         ْ ُ ُ َُّ ُُّ َ َُ ْ ََ َ

ِ ِ
ْ

ِ َِّ ِ َ ُ .( ...       
                                                          أبو الوليد الباجي، حتقيق عبد ا�يد الرتكي، دار املغرب اإلسـالمي،   :    جاج                 املنهاج يف ترتيب احل   )٤ (

    ٨  /    م ص    ١٩٨٧       املغرب، 
      ســامية   :                                                                            احلجــاج يف الــشعر العــريب القــدمي مــن اجلاهليــة إىل القــرن الثــاين اهلجــري، بنيتــه وأســاليبه )٥ (

    .  ٢١  /     م، ص    ٢٠٠٨                                      الدرديري، عامل الكتب احلديث الطبعة األوىل 
                                                      طـه عبـد الـرمحن، املركـز الـدار البيـضاء املغـرب  املركـز الثقـايف   :                       يزان أو التكوثر العقلـي          اللسان وامل  ) ٦ (

  .   ٢٢٦  /     م، ص    ١٩٩٨     العريب



        

 ٤٠٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

   )١("فعلى هذا الشاعر هو صاحب احلجة والشعر هو احلجة )  أيت به

     ولعله من نافلة القول اإلشارة إىل أن اخلطاب الشعري ال خيلو حبال من األحوال 
من أي شكل من أشكال اإلقناع ؛ ألن اخلطاب احلجاجي هو خطاب موجه؛ وكل 

 واخلطاب احلجاجي )٢( "ُ                                               خطاب يهدف إىل اإلقناع يكون له بالضرورة بعد حجاجي
البد أن يتزى بزي عصره، وأن تكون موضوعاته وقضاياه نابعة من مهوم ا�تمع، وأن 

  .ُ                                           تطرح من هذا املنطلق حىت حتقق اهلدف املنشود منها
 منهما كل طرفني بني سجاال" احلجاجي       ومما سبق خنلص إىل أن اخلطاب

 بوصفه أعم من خطاب جزءا الشعر يكون أن ميكن كما شعرا، الطرف اآلخر حياجج
التحليل السيميائي وإذا كان  )٣("السلف أحد قول أو احلكمة أو املثل مثل شاهد

 من املنظور الفلسفي يحلجاجيبحث يف العالمات اليت نظمت النص؛ فإن التحليل  ا
يهدف إىل إماطة اللثام عن احلقائق الداخلية بغرض إظهارها وتوضحيها ويف ذات 

انسجامها، فمهمته يف ها فضال عن كن مدى تالمحها ومتاسعكشف الوقت ال
  .  اخلطاب الشعري تدور يف ذات الفلك

     بواعث الحجاج في خطاب حسان الشعري
     من األهداف اليت ترتتب على العالقة التخاطبية بني طرفني أو أكثر نقل 

ف أول  حمرك املعلومات، أو اإلخبار عنها، أو إلقناع املخاطب، وكان االختال
للحجاج بني الزبرقان وحسان بن ثابت، وبواعث اخلطاب الشعري متعددة، فالشعراء 
يف العصر اجلاهلي كانوا ينسبون إهلام الشعراء إىل آهلة الشعر، وكان لكل شاعر 

يذكر  ومل)٤(" الشعراء  هم اجلن كالب أن إ�م يزعمون:" اجلاحظ شيطان، وقال
    )٥(: بذكر اسم القبيلة اليت ينتمي إليها شيطانهشيطانه، بل اكتفى اسم حسان

                                                           

          وأمحد زيـن،     أمني    أمحد :     غريبه     وشرح      وضبطه     صححه           التوحيدي،     حيان              واملؤانسة، أبو         اإلمتاع )١ (
    ١٣٦  / ١   ت،ج  .               احلياة، بريوت، د      مكتبة

                        احلــواس مـسعودي، جملـة اللغــة   )      مقـال   (                       لكـرمي، سـورة النمــل منوذجـا                           البنيـة احلجاجيـة يف القــرآن ا )٢ (
    .   ٣٣٠  /     م، ص    ١٩٩٧      ديسمرب   ١٢                        واألدب جامعة اجلزائر العدد

    ٥٠٦  /                            عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص  :      اخلطاب           اسرتاتيجيات )٣ (
                                حتقيــق حيــىي الشامــسي، دار مكتبــة اهلــالل  )    هـــــ   ٢٥٥ (                          أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ  :       احليــوان )٤ (

    .   ٤٤٣  /  ٢    م، ج    ١٩٩٧                 وت الطبعة الثالثة  بري
   م،     ٢٠٠٦                                              حتقيــــق عبــــد اهللا ســــنده، دار املعرفــــة بــــريوت الطبعــــة األوىل   :                    شــــرح ديــــوان بــــن ثابــــث )٥ (

    .   ٢٨٢ / ص
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َّ                                                                             وبعدما من اهللا تعاىل على حسان بنعمة اإلسالم؛ ظهر التحول الفكري يف كيفية 
منها الدوافع الدينية، تناوله للشعر، وأصبحت بواعثه كثرية ومتعددة ومتباينة؛ و

الثقافية، فضال عن املدد اإلهلي؛ فقد حظي بتأييد املالئكة؛ وذلك بفضل  ووالفكرية،
  اللهم أيده بروح:" لهبركة دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

                       ِ ُ
ِ ُ ْ ََِّّ ُ ِ         القدس َّ ُ والفضل ما  )١( "ُْ

الرسول شهد به األعداء فقد شهد زعيم بين متيم خبطاب حسان احلجاجي ووصف 
إن هذا الرجل ملؤتى له خلطيبه أخطب من خطيبنا :"...صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
 ومن أهم بواعث احلجاج ما يتعلق بطريف التواصل، )٢( "ولشاعره أشعر من شاعرنا 

التوجه إىل اآلخر  وقصد إفهامه مرادا خمصوصا، من غري أن :" عرفه طه عبد الرمحن هو
دفع انتقاد، وال يزيد يف يقني أو ينقص من شك، وإمنا يسعى إىل جلب اعتقاد أو 

حقيقة  اخلطاب تكمن يف كونه يضيف إىل القصدين التخاطبيني املذكورين قصدين مها 
  وخنلص إىل أن احلجاج من منظور طه عبد )٣("قصد االدعاء، وقصد االعرتاض : 

ن بواعث احلجاج ما الرمحن له وجهني، األول القصد والثاين يف الغلبة باحلجة،  أي م
يتعلق  بوظيفة طريف التواصل ؛ وذلك عندما يدعي املتكلم أمرا ما، والسامع يعرتض 
على هذا األمر، ويطلب من املتكلم إقامة احلجة على صحة ما ادعاه، فالغاية من 

خطاب املرسل إقناع املرسل إليه؛ وذلك بإقامة احلجة ودون إكراه
 

                                                        
ُ

وحلظتئذ تعين . 
امة عالقة ختاطبية مع الطرف اآلخر؛ إلقناعه بأمر ما، وبالتايل يتضح التواصل، أو إق

  .مقصود هذا اخلطاب احلجاجي
  

                                                           

                                  حتقيـق نظـر بـن حممـد الفـارايب، دار طيبـة  )   هـــ   ٢٦١ (                      أبو احلسن مسلم بـن احلجـاج  :          صحيح مسلم )١ (
     ١١٦١ / ٢ ج   م    ٢٠٠٦                   الرياض الطبعة األوىل 

      ٩٨٦  /  ٤           ابن هشام، ج  :    وية          السرة النب )٢ (
  .   ٢٢٦  /                                                  اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرمحن، ص )٣ (
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يف األساس؛ إذ تعتمد على كيفية توظيف بنية تقنيات احلجاج تقنيات خطابية       

ِّ      يف كل و  أن اخلطاب يتصدر تقنيات احلجاج وآلياته،الرتاكيب اللغوية؛ لذا ميكن القول

ّ                             عملية اتصالية تستدعي اإلفهام ؛ لذا أصبحت ِ                      احلجاج مطلبا أساسيا صبحأ واإلقناع ّ

حيتاج إىل حزمة من اآلليات والتقنيات؛  احلاجة ماسة إىل معرفة وسائله وآلياته؛ ألنه

حد احلجاج أنه :" ل النص، إذالغرض منها إقناع املتلقي؛ ألنه  شريك فعال يف تشكي

 )١(" كل منطوق به موجه إىل الغري إلفهامه دعوى خمصصة حيق له االعرتاض عليها

بينما ذهب بريملان إىل إطالق مصطلح اخلطابة اجلديدة حيث يعتد احلجاج منهجني 

املنهج األول منهج التحليل واالستدالل ليؤثر يف االعتقاد والسلوك، والثاين :" األول 

تدرج حسان يف خطابه ،  لقد )٢(لية اتصالية يستخدم فيها املنطق للتأثري يف اآلخرينعم

:" ساقها وعرف العزاوي هذه  السمة بالسلم احلجاجي وهو احلجاجي وحججه اليت 

ونستشف من هذا أن فائدة السلم احلجاجي تكمن فيما  )٣(" عالقة ترتيبية للحجج 

 .ت والنتائجيرتتب عليه من عدم نفور بني املقدما

     واملتأمل خلطاب حسان احلجاجي جيده قد وظف اآلليات اليت تعينه على إفحام 
خصمه ؛ إذ متكن من حتليل العينية الزبرقانية ذهنيا، مث فند ما جاء فيها باحلجج 
والرباهني، ومن أهم الفروقات بني الشاعرين  االنزياح الفكري  الذي حدث لشعر 

الدين اإلسالمي، الذي  وجه  مسريته  الشعرية حنو التمييز حسان؛ إذ  أصبح رافده 

                                                           

    .   ٢٢٦  /  ص  :               املرجع السابق )١ (
ـــ    ١٠٥  /     م، ص    ٢٠٠٨                                              مجيل عبد ا�يد، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة   :               البالغة واالتصال  ) ٢ ( ــ ــ          ـ

١٠٦   .  
  /     م، ص    ٢٠٠٦                                 الطبع الدار البيضاء، الطبعة األوىل                           أبو بكر العزاوي، العمدة يف   :             اللغة واحلجاج )٣ (

٢٠     
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

واإلبداع، كذلك كان املنطق سالحه يف هذه احلرب الكالمية مما كان له بالغ األثر يف 
 يف خطابة الشعري احلجاجي فكرته،  وكان هدفه اجلمهور احملتشد، كما طرح حسان

 اللغوية وقدراته الفنية؛ ليفجر نقل جتربته  الذاتية إىل اآلخر، وامتطي صهوة مهاراته
طاقات اإلبداع الكامنة فيه؛ ليكسب الرهان يف هذه احلرب الكالمية، كما شكل 
االنزياح الفكري دورا مهما يف خطابه احلجاجي، ووظف العديد من اآلليات يف خطابه 
احلجاجي، وسخر امكانيا�ا؛ ليحقق هدفه وهو إفحام نظرية باحلجة والربهان، وقد 

:" بريملان تقنيات احلجاج إىل قسمني تقنية طرق الوصل، وتقنية طرق الفصلقسم 
ويقصد باألوىل ما يتم به فهم اخلطط اليت تقرب بني العناصر املتباعدة يف األصل؛ 
لتمنح فرصة توحيدها من أجل تنظيمها، أو تقنيات الفصل هي اليت تكون غايتها 

ألقل جمموعة متحدة ضمن بعض األنظمة توزيع العناصر اليت تعد كال واحدا أو على ا
  :  ومن آليات حسان يف خطابه احلجاجي)١(" الفكرية أو فصلها وتفكيكها 

                                                           

      اجلديد       الكتاب    دار        الشهري،     ظافر   بن      اهلادي             تداولية، عبد      لغوية       مقاربة       اخلطاب،           اسرتاتيجيات )١ (
    .   ٤٧٧    م، ص    ٢٠٠٤                 بريوت الطبعة األوىل         املتحدة،
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

�������������������� �
 معينة مدلوالت ذات الدوال من جمموعة:"      اللغة من أهم  آليات احلجاج وهى 

 حيث واملخاطب؛ كلماملت هوية عليه حتيل ما وأول اخلارجي، العامل أشياء يف على حتيل
 تتجلى حيث. خطاب كل يف بل حضورمها فيهما، والصريح الضمين حضورمها تسجل
 احلوارية العالقة ذلك إثر على َ              املخاطب وتتجلى بصورة مقابلتها يف املتكلم صورة

 فمن امتلك زمام اللغة نال ما )١(" اللغة  ْ     وجدت حيثما يوجد "احلجاج بينهما، ألن 
 فضال عن الصياغة اللغوية تساعد علي اإلقناع،ن السامع؛ ألن يتمناه ويشتهيه م

أي ما يتم به فهم اخلطط اليت تقرب بني :" ، وعرفها بريملان بطرق الوصلاإلمتاع
العناصر املتباعدة يف األصل؛ لتمنح فرصة توحيدها من أجل تنظيمها، وتقنيات الفصل 

احدا أو على األقل جمموعة متحدة هي اليت تكون غايتها توزيع العناصر اليت تعد كال و
 فاخلطاب احلجاجي الذي )٢("ضمن بعض األنظمة الفكرية، أو فصلها أو تفكيكها

خيلو من أدوات اللغة وفنوها يكون عدمي الفائدة؛ ألن فنون اللغة هي املفتاح السحري 
ُ                                                                      الذي ميكن اخلطاب احلجاجي من بلوغ مرادة من املتلقي، وركز طه عبد الرمحن على 

إن احلجاج هو كل منطوق به موجه إىل الغري إلفهامه دعوى :" ور اللغة يف احلجاجد
  )٣("خمصوصة حيق له االعرتاض عليها 

     استهل حسان خطابه احلجاجي بقوة، لذا  انتقى ما يناسب املقام من مفردات 
لقد استثمر حسان كل طاقاته . وأساليب، مما جعل النص ميوج باحلركة واحليوية

داعية ليحقق الفوز ويتفوق على خصمه، ومما هيأ له هذه األسباب معجمه اإلب
الشعري الذي استمد مفرداته ومعانيه، وأسلوبه من القرآن الكرمي، من هذه األلفاظ 

نيب /  رسول اهللا / اإلله (اإلسالمية اليت وردت عفو اخلاطر يف خطاب حسان الشعري
ت هذه األلفاظ  اإلسالمية باحلس الفين  ، لقد مس)تقوى/  الرب / اهلدى / الوحي / 

خلطاب حسان احلجاجي وارتقت به،  كما ترمجت صدق عقيدته،  وغريته على حمارم 
كما وظف بعض فنون اللغة يف خطابة احلجاجي، ومن هذه الفنون اهللا تعاىل، 

ضروب  احملسنات البديعية ومنها ا�از، ولعله من نافلة القول اإلشارة إىل أن أفضل
                                                           

  .   ٤٢٥  /  ص  :             املرجع السابق )١ (
    .   ٤٧٧  /  ص  :               املرجع السابق )٢ (
ـــــم الكـــــالم               يف أصـــــول احلـــــوار وجت )٣ ( ـــــد عل ـــــرمحن، املركـــــز الثقـــــايف العـــــريب، املغـــــرب،   :              دي ـــــد ال                                          طـــــه عب

      .     ٢٢٦  /    م،ص    ٢٠٠٠
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

اخلاصية اليت تغلب على القول " �از االستعارة؛ ألن سر حجاجية  االستعارة  يفا
ا�ازي االستعاري، وهي أن اجلنس الذي يدخل فيه املستعار أو قل إن شئت املستعار 

واالستعارة، تفيد يف جمال  )١("منه يكون مباينا للجنس الذي يدخل فيه املستعار له
 البال أن للمجاز تأثريه الفعال كما للحقيقة ذات األثر  احلجة واإلقناع، وال يغيب عن

  )٢("ال حجاج بغري جماز " عليه نستنج . واملرود يف اخلطاب احلجاجي

ومن ضروب احملسنات البديعة اليت تقرب املعاين، وحجم الصورة الشعرية املقابلة،       
تيه كل معاين وحيمل  هذا األسلوب بني دفوسر مجاهلا يكمن يف توضيح املعىن، 

االعتزاز بالرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ومكانته السامية الرفيعة يف قلوب املسلمني، 
 التفضيل فقد ورد وما ناله املسلمون من شرف عظيم بفضل صحبته، أما أسلوب 

 ومن أدوات اللغة اليت كان هلا حضور قوي   بني املسلمني ووفد بين متيم،لتفضيلل
من :"  مثل أمساء اإلشارة والضمائر وهي وية املخاطب اإلشارياتومتميز يف حتديد ه

العالمات اللغوية اليت ال يتحدد مرجعها إال يف سياق اخلطاب التداويل؛ أل�ا خالية من 
ومنها  )٣(" أي معىن يف ذا�ا، فبالرغم من ارتباطها مبرجع، إال أنه مرجع غري ثابت 

 ومنها .كلم أو املخاطب  أو الغائباإلشاريات الشخصية اليت تدل  على املت
َ       نصبنا ِ    إذا" /  نسمو ) " صيغة اجلمع(اإلشاريات الدالة على اجلمع   لقوم  َ

       ٍ
ُّ      ندب ال "َِ ِ َ 

مما يدل على وحدة الصف بني املسلمني؛ وهو مؤشر مهم يدل  على حتول " َُ     هلم 
جي أسلوب اخلطاب من صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع، كما وظف يف خطابه احلجا

. الفوائد كثري، جليـل املقدار املغزى، لطيف ا�رى، دقيق فن:" أسلوب القصر وهو
 شىت مبعان إلـى القارئ يـوحي قويـا مصورا أسلوبه ليأيت األديب األسرار، يستعمله غزير

")٤(   

                                                           

     .    ٢٩٧  /                     عبد القاهر اجلرجاين، ص  :               أسرار البالغة )١ (
  .   ٢٢٦  /                عبد الرمحن طه، ص  :                                 اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي  ) ٢ (
  /    م،ص    ١٩٨٧              املنــصورة مــصر                          إبــراهيم بركــات، دار الوفــاء  :                               اإل�ــام واملبهمــات يف النحــو العــريب )٣ (

٣٣  .    
         الثانيـة        الطبعـة       بريوت،        الكتب،     عامل               علـم املعاين،        ملـسائل         حتليليـة        دراسـة       العريب       النظم      بالغة    من )٤ (

      . ٨  /     م، ص    ١٩٨٤
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

 بدور مهم يف حتقيق الرتابط داخل خطاب حسان )١(      وقامت الروابط احلجاجية
ِ          وباألمر(دوات االستئناف مثل  الواو يف قوله احلجاجي، ومنها أ َِ  والفاء ...)َ      يوهون َ   وال/ َ

َّ       فإن : (يف قوله ُ          فإنـهم/ َ     فما / َِ َّ ُّ      فكل  / َِ ُ ،كذلك استثمر بعض الطاقات يف عدد من )...َ
األساليب منها  أسلوب النفي، والقصر وغريه، وكان ألدوات التوكيد حضور متميز يف 

لى ذلك يف تأكيده للخرب الذي يريد أن يلقيه على وجت خطاب حسان احلجاجي؛
 وفضال عن حروف التوكيد استعمل اجلمهور احملتشد؛ ومن هذه األدوات احلرف إن،

  كذلك كان التكرار يف بعض األبيات لغرض اجلملة االعرتاضية اليت قد تأيت للتأكيد،
وظف الفعل  املاضي تأكيد املعىن، كذلك تفاوت أسلوبه بني اخلربي واإلنشائي، بينما 
ستخالص ما فيها من لصياغة حججه التارخيية  واالستشهاد باألحداث وأيام العرب ال

  .عظات وعرب
َّ                                                                              كان حسان بن ثابت من الشعراء اجلاهليني املفلقني يف جاهليته، وعندما من اهللا 

 َ       ومتكنتعاىل عليه بنعمة اإلسالم، جند قدارته وملكاته الفنية لنصرة الدين اجلديد،

 مراده، وقد اتضح ذلك من خالل اجلمل له حقق وأساليبها، اللغة أدوات من حسان

 من البيان فنون وكذلك وتعجب، وطلب ونفي شرط من استخدمها اليت اإلنشائية

 ولعله من نافلة القول .وتكرار وجناس طباق من البديع والكناية وفنون واالستعارة ا�از

    فيما أراد لسان حائك ... :"ة حسان اليت فاخر �ا يف قولهاإلشارة أو اإلشادة بفصاح
                     ٌ ِ ٌ ِ
َ

ُ      صنع ُّ                                   اهجوا قـريشا، فإنه أشد " فضال عن تشجيع الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ له " ََ َ َ َُّ َِ َُْ ُ ْ
         عليـها من رشق بالنبل

 
                       ِ ْ َّْ ِ ٍ ْ َ ْ

ِ
َ عليه نستنتج أن حسانا مل يلجأ إىل هذه احملسنات ليزين �ا )٢( "ََ

وهكذا هيأت اللغة ـ وفنو�ا املختلفة ـ األسباب . أتته طوعا، وعفو اخلاطرشعره ولكن 

واملتأمل للدور الفعال الذي . لشاعر النبوة؛ حىت يتمكن من إفحام شاعر بين متيم

قامت به اللغة متمثلة يف لسان الشاعر، جيدها معول هدم وبناء؛ إذ هدم �ا مزاعم بين 

                                                           

                        الــروابط احلجاجيــة تــربط بــني   :"        ب، قولــه   ٢٧  /                                         وعرفهــا العــزاوي  يف مــصنفه اللغــة واحلجــاج ص )١ (
                                             ورا حمـــددا داخـــل االســـرتاتيجية احلجاجيـــة العامـــة وميكـــن                              قـــولني أو حجتـــني، وتـــسند لكـــل قـــول د

        ... "                                                                        التمثيل للروابط باألدوات التالية بل ، لكن ، ال سيما ، إذن ، ألن مبا أن إذ 
  .    ٢٤٩٠   رقم        ،  حديث     ١١٦٣  /  ٢               فضائل الصحابة ج  :            صحيح مسلم )٢ (



        

 ٤١٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

شاخما من املفاخر بقيم الدين، كما مدح الرسول متيم وفند حججهم، وبىن �ا صرحا 

صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام، وساق �ا احلجج والرباهني اليت جعلت وفد بين 

  .   متيم يعود إىل دياره وقد تدثروا بسماحة اإلسالم

    

  ـ الفكر والمنطق٢

جتماعية؛ بل لقد أحدث اإلسالم تغيريا جذريا يف حياة العرب الفكرية والعقلية، واال

مشل هذا التغيري خمتلف حيا�م، وكان الشعر املرآة الصادقة اليت عكست كل هذه 

ومن أهم هذه التحوالت الفكرية  والثقافية يف شعر حسان أنه متكن من ، التحوالت

:" إعادة توظيف مصطلحاته  اجلاهلية  ودالال�ا؛ حىت تواكب روح اإلسالم ألن

 )١(أن اإلسالم أراد لشاعر القبيلة أن يصري شاعر األمةالتطور املهم الذي حدث هو 

إعمال العقل، تتمثل  وطرح حسان يف خطابة الشعري قضية جوهرية حتتاج إىل الفكر

يف مبدأ العقيدة اإلسالمية، أي التوحيد باهللا، وبالتايل جاء خطابه قويا وموجها وحافال 

ف يهدف إىل حتقيق بعض بأسس الدين املتينة، وكان من خالل هذا الطرح اهلاد

 ملا له من األبعاد الداللية؛ إذ  األهداف منها مدح املسلمني، والفخر بالنسب صراحة

  .تكون لصيقة بكل مبنظومة حياة السادة واألشراف من فهر

     ويتضح أثر القدرات العقلية والرؤى الفكرية اليت يتمتع �ا حسان فيما ساقه من 

 االستدالل  واحلجاج يف وحدة الغرض ومتاسك حجج وبراهني تعكس الصلة بني

النص، فضال عن تناسقه وانسيابه، وإذا كانت القبيلة هي منتهى فخر الزبرقان بن بدر، 

ففخر حسان باإلسالم واملسلمني ال حيده حد، وحسبه من الفخر  العقيدة اإلسالمية 

قينية ؛ لذا كست كانت فكرة حسان ي.اليت ارتضاها اهللا لعبادة كانت مبدأه ومنتهاه

                                                           

              ئ، دار املعــارف                          عائــشة عبــد الــرمحن بنــت الــشاط  :                                     قــيم جديــدة لــألدب العــريب القــدمي واملعاصــر )١ (
    .  ٦٦  /     م، ص    ١٩٧٠                        القاهرة، الطبعة الثانية 



        

 ٤١٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

:" خطابه احلجاجي باملصداقية ؛كما ترمجت صدق اعتقاده، وكما أشار النورسي

فلوال . األصل يف احلجاج إجناح احلوار وتدبري االختالف ورفع اخلالف وحتقيق االتفاق

االختالف ما كان احلوار، ولوال احلوار ما كان اإلقناع واحلجاج، ولوال احلجاج ما كان 

وال شيء أفضل من التواصل واحلوار واحلجاج واإلقناع واالقتناع . الماخلطاب والك

 واالختالف الذي أشار إليه النورسي هنا هو )١("لفض اخلالف ونبذ االختالف

  .االختالف اإلجيايب الذي يقوم على مبدأ التفكر والتأمل يف األمور

 تأثره بالقرآن عكس حسان يف خطابه الشعري ثقافته اليت ينتمي إليها، ومدى و    

الكرمي، والتحول اإلجيايب يف فكره ومنطقه، وكيف حتول هواه من القبيلة إىل الرابطة 

الدينية اليت ربطت بني أفراد املسلمني؛ اليت ترتكز على الرؤى اإلسالمية، ودور هذه  

التعاليم السماوية يف توجيه الفكر، ومشروعها احلضاري الذي يهدف  إىل إخراج الناس 

لظلمات إىل النور، وجتاوز حالة عدم الوعي اليت كانت سائدة يومئذ واستبداهلا  من ا

على املرجعية الدينية، ومن مظاهر التحول بالوعي واستشراف املستقبل، الذي يستند 

الثقايف توظيف بعض املفردات ـ املتعارف عليها يف اجلاهلية ـ يف دالالت إسالمية  مثل 

ِ       الوحي يف(...كلمة الوحي     عفتـهم َ
       ُ َُّ
 )٢(وكانت تعين يف اجلاهلية الرمز واإلشارة واإلهلام ) ِ

كذلك أشار إىل روح التسامح ومثل هذه املفردات صارت من املخزون الثقايف للشاعر 

َ   ال   ﴿:اليت سادت بنزول الوحي بني أفراد ا�تمع إميانا وتصديقا لقول اهللا تعاىل

   إكراه
      َ َ ْ
ّ    حىت:" هومن ذلك قول.)٣( ﴾ِ   ِّ   الد ين ِ  يف ِ   استفاد َ

       َ َ
ُ          هلم أهل ِ َ ِ        الصليب َُ َ     ومن َ  َُ    له َ     كانت َ

  البيع 
       ُ َ
ُ                         وفينا تـنصب البيع  :" وهو  دحض ملفاخر الزبرقان" ِ َ ُ َ ويف ذكر حسان ألهل "ُْ

                                                           

  ،              أبـو بكـر عـزاوي  )     مقال  (                                                      احلوار واحلجاج وقبول االختالف أساس الرتبية على حقوق اإلنسان   )١ (
    . م    ٢٠٠٤  ،   ١٥  :                      جملة عامل الرتبية، العدد

        العـريب                                                               إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، مصر دار الكتـاب  :       الصحاح )٢ (
              م، مادة وحي    ١٩٥٧

  .   ٢٥٦  /                 سورة البقرة آية   ) ٣ (



        

 ٤١٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

الصليب إشارة إىل الدين املسيحي، الذي أمر اهللا تعاىل التصديق برساال�م  ومن 

 لطقوس عباد�م، مؤشر آخر على مدى أنزلت عليهم من األنبياء واملرسلني، ومعرفته

علوم ومعارف من رحالته إىل ثقافته، ورمبا يعكس هذا اجلانب ما اكتسبه حسان من 

بالد الغساسنة واملناذرة؛  كذلك كان حسان من رواد سوق عكاظ،الذي كان رافدا 

ومن . من روافد  الثقافة يومئذ، مث النقلة الكربى عندما شرح اهللا تعاىل صدره لإلسالم

التحوالت الفكرية كيفية تناول حسان لألغراض الشعرية ومنها املديح واهلجاء والرثاء، 

فقد كان يف أيام جاهليته يتكسب بشعره  مبدح ملوك الغساسنة واملناذرة وغريمها من 

السادة واألشراف، وبعد إسالمه قصر مدحيه على الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

  )١(:  خالصا هللا تعاىل، ومن ذلك قولهوصحابته الكرام وكان مدحيه

���������������������������������� ��� �� �� �� �� �� � �� �� ��� ��� �� �� ��������������� ���������������� � ��� �� �� ����������� �� ��� ����������������� � �� �� �� � ��� �� �

ناوله لغرض املدح اختلف إذ أصبح ميدح فيهم  القيم السامية، بينما سلق حىت كيفية ت

كفار قريش بلسانه؛ ألن  متسكهم باملكارم ال يغين يف حالة البعد عن طريق احلق 

والصواب، ويف الرثاء أصبح يبكي يف املتوىف فضائل اإلسالم وتعاليمه اليت كان يتحلى 

  . �ا

  

   عنصر العاطفة ـ ٣

ة تدور يف فلك املشاعر واألحاسيس اليت اكتنفت النص حلظة والدته، وقد العاطف     

تتأرجح عاطفة الشاعر داخل النص الواحد؛ ألن عواطفه قد تتقلب بني حلظة وأخرى، 
أما صدق العاطفة من عدمه فهو أمر نسيب ويتفاوت بني مجهور املتلقني، لكن احملك 

اآلليات اليت يستخدمها لتحليل النص، يف احلكم يتوقف على ذكاء القاري ومهاراته و

والكيفية اليت استقبل �ا الرسالة اليت محلت الفكرة موضوع احلجاج، وتتجلى عاطفة 
الشاعر يف تفاعله مع احلق؛ فجاء خطابه الشعري مفعما باألحاسيس واملشاعر، فتلقفه 

                                                           

    . ٨  /  ص  :               شرح ديوان حسان  )١ (



        

 ٤١٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

وصحابته املتلقي ومسا خطابه الشعري وارتقى؛ ألن حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

الكرام قد مأل جوانح نفسه ؛ فكلماته مل تكن نظما أجوفا، ولكن كان القلب منبعها 

واللسان حائكها؛ ومما يدل على أن عنصر العاطفة اليت سخرها يف خطابه الشعري 
 حققت هدفها وقامت بدور فعال إذ نبهت العقول الغافلة إىل خطابه الشعري يف

  .ته الفنية؛ ووجدانهفيها ملكا استثمر معرفية منظومة
     ومما  حيفز اجلانب العاطفي ويدفعه حنو اإلبداع عامل املكان أو املقام؛ ملا له من 
عظيم األثر يف املقال، فاملقام الذي كان كائنا فيه حسان وقتئذ هو جملس الرسول صلى 

أعين اهللا عليه وسلم وما أعظمه وأكرمه من جملس؛ واملقام يف مفهومه املطلق والشامل 

به عصر الشاعر، ولسيميائية املكان  دور  مهم يف تشكيل النص؛ ألنه البيئة اليت 
ومن خالهلا نستطيع  ا، اليت تدل عليها ودالال�ا إحياءا�احتضنت اإلبداع، ولكل بيئة 

أما احلضور أو مجهور املتلقني حلظتئذ . قراءة حزمة من التفاصيل الدقيقة لطبيعة ا�تمع

لس الرسول صلى اهللا عليه وسلم وميثلون األمة املسلمة،  ووفد بين هم ما ضمهم جم
متيم هم منوذج مصغر للمجتمع اجلاهلي، بإجيابياته وسلبياته، ويدل هذا احلجاج الذي 

دار يف جملس املصطفى صلى اهللا عليه وسلم على وعي املسلمني ومدى حتكيمهم 

  .لصوت العقل والتعايش السلمي
  آن الكريم والحديث النبوي الشريف ـ التناص مع القر٤

تناص  الشعر مع القرآن أو السنة النبوية الشريفة، ال يعين فقط  التأثر  بالقرآن 

واالقتباس منه، أو التعالق مع اآليات القرآنية؛ ولكنه يعكس بوضوح كل ما يدور يف 
التناص ثقافية وسياسية فضال عن العقائدية، و وفكرية واجتماعيةبيئة النص من حياة 

 .يف شعر حسان مع القرآن الكرمي يرتجم كل هذه احملاور

     وكان التناص مع القرآن من اآلليات وظفها حسان يف خطابه الشعري، وذكر 
سيد احلجج، ولعل هذا هو  السبب الذي دفع أكثر النحاة "حممد عبده أن القرآن  

آن يف قوالب خمتلفة؛ فقد  ويأيت التناص مع القر)١("إىل االستشهاد بالقرآن الكرمي 

يكون التناص مع لفظ من ألفاظ القرآن  أو مع معىن من معانيه، أو حماولة حماكاة 
أسلوب القرآن، ومن إجيابيات التناص مع القرآن أو السنة النبوية السمو بفصاحة 

                                                           

   .    ١٠١  /     م، ص    ١٩٨٨                           حممد عبده، عامل الكتب القاهرة  :                         االستشهاد واالحتجاج باللغة  ) ١ (



        

 ٤٢٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

:" بالنص األديب، كذلك يرتقي حبس الشاعر وذوقه الفين، وذهب ابن خلدون إىل أن

ميني من العرب أعلى طبقة يف البالغة وأذواقها من اجلاهليني، فإن شعر كالم اإلسال

حسان أرفع طبقة من شعر النابغة وعنرتة ؛ والسبب يف ذلك أن هؤالء الذين أدركوا 
اإلسالم ومسعوا الطبقة العالية من الكالم  من القرآن واحلديث اللذين عجز البشر عن 

    )١("اإلتيان مبثلهما

يات اليت سخرها حسان يف خطابه احلجاجي مقدرته على جماراة الزبرقان،      ومن اآلل
واملقام مقام حتد ومقام اثبات القدرات واملهارات؛ وملا كانت العينية الزبرقانية  التميمية 

األسبق، فقد  وقع اختيارها على حرف العني رويا هلا، ألنه يناسب املقام جبهارة صوته، 

ُ          تـتبع : "  الشدة يف قولهووقعه الشديد، وتظهر هذه ُ        البدع/ ََُّ َ ؛ فنسبت القصيدة إىل ..." ِ
مسيت  بالعينية ؛ فنسج حسان على منواله وجاراه يف الروي، كذلك حددت  ورويها

العينية التميمة األطر الفنية للنص وهو ميثل القالب الفين ملا يريد أن يطرحه الشاعر من 

 الزبرقان هو الذي حدد حماور اخلطاب موضوع للنقاش واحلوار، وهذا يدل على أن
احلجاجي الذي دار يف فلك الفخر مبآثر اجلاهلية، وكانت عادات القبيلة وتقاليدها 

وأول عتبات . منتهى الفخر بالنسبة للزبرقان، وقام خطابه الشعري على هذا األساس

لشاعران يف اخلطاب احلجاجي القبول مببدأ التنافس  أو املناظرة بني الشاعرين، فيدخل ا
ومن آليات احلجاج اليت . هذه احلرب الكالمية وقد تدرعا مبا يناسبها من العدة والعتاد

ومما ال شك فيه ،سخرها حسان التفسري للقضية موضوع النقاش؛ حىت يوضح أبعاده

يستنفر قدراته اإلبداعية، ويعصف ذهنه ؛حىت ال جيرت  إن كل واحد من املتحاورين 
كرر معانيه، وأن يكون موضوعيا يف طرحه لفكرته، ويعززها مبا  أفكار صاحبه، وال ي

، كذلك عليه  يقتضيه املقام إلقناع املتلقيحتتاجه من الرباهني واحلجج؛ أي حسب ما 

 .أن يتخري األسلوب املقنع؛ حىت يتمكن من التأثري يف املتلقي عن طريق آلية اإلقناع
ا حسان يف خطابه الشعري منها األدلة ومما سبق نستنتج أن آليات احلجاج اليت وظفه

النقلية مثل التناص مع القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، ومنها ما األدلة العقلية 

فضال عن فنون اللغة،  كما مل يغفل اجلانب النفسي ملا . اليت تقوم على املنطق واحلجة
 .له من أثر يف نفس املتلقي

                                                           

ـــــدون  :       املقدمـــــة )١ ( ـــــن خل ـــــن حممـــــد ب ـــــد الـــــرمحن ب ـــــان الطبعـــــة  )    هـــــــ    ٨٠٨  (                          عب ـــــم بـــــريوت لبن                               دار القل
    .   ٥٤٤  /     م، ص    ١٩٧٨    األوىل



        

 ٤٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

  

  



        

 ٤٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

������������� �
��������������� �
������������� �

:  يف التحليل احلجاجي البد من االتكاء على اهليكل احلجاجي، وهو يتكون من

وهو يقابل ما أطلق عليه أرسطو القياس  ونتيجة،/ مقدمة صغرى / مقدمة كربى 

احلجاجي، واخلطوة األوىل يف التحليل احلجاجي هي رد النص إىل تركيبه احلجاجي، 
  . ة أو الدليل،  مث النتيجةأي قاعدة االستنتاج مث احلج

     محلت عينية حسان العديد من الدالالت، وجاءت كاشفة لروح العصر اإلسالمي 

ومساحته، وأصبحت عالمة فارقة يف تاريخ الدعوة احملمدية، وتاريخ األدب العريب؛ أل�ا 
 الدين اجلديد والدفاع عنه؛ ألنإىل طرحت قضية مهمة للحوار والنقاش، وهي الدعوة 

كفار قريش رفضوه، وكان رفضهم من أجل الرفض؛ أل�م مل يتمكنوا من صياغة حوار 

مقنع يربر سبب رفضهم، وعدم اقتناعهم به، فقد رفضوا فلسفة االختالف وما فيه من 
ُ                               ومسيت قصيدة حسان بالعينية؛ ومما . إجيابيات وقبلوا باخلالف وما فيه من سلبيات

 العنوان  تضيء  لدراسة النص؛ ألن سيميائيةالشك فيه أن دراسة  العنوان مدخل

 أبعاده اخلفية وهو كما وصفه الغذامي ّ                                    جوانب مهمة يف النص نفسه، وتفيد يف كشف
وكأنه نقطة االفرتاق حيث صار هو آخر أعمال . أول لقاء بني القارئ والنص:" بـ 

اها أن  فقد محلت هذه العينية رسالة ضمنية مفاد)١("الكاتب وأول أعمال القارئ 

اإلسالم مل حيرم الشعر وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يرفضه، بل كان يسمعه 
 بالتوفيق ويستنشده؛ والدليل على ذلك انتدب حسان هلذه املهمة وهو يدعو له

ْ         اهجهم:" والسداد  ُ ُ  أو هاجهم ْ
  

           ْ
ِ ِ

َ     وجربيل معك َْ
  

 
          َ َ َ ُ

ِْ
ِ
وهذا الشرف العظيم الذي ناله  )٢( " َ

َ                                                            ه يف الشعر؛  وهو الشاعر  احلضري املخضرم ـ إذ قيض له أن يعاصر حسان يؤكد عراقت ُ
عصرين خمتلفني عقائديا وفكريا ـ الذي بلغ صيته بالط املناذرة وملوك الغساسنة؛ 

َّ                                                                          وعندما من اهللا تعاىل عليه بنعمة اإلسالم جند لسانه للذود عن حمارم اهللا تعاىل ونصرة 
                                                           

                                                              عبــــد اهللا الغــــذامي،  منــــشورات النــــادي الثقــــايف، جــــدة، الــــسعودية، الطبعــــة   :               اخلطيئــــة والتكفــــري )١ (
  .   ٢٦٣  /     م، ص    ١٩٨٥    األوىل

    .  ٣٥  /  ٣   ت،ج .                 دار املعرفة بريوت د  )     هــ    ٢٦٢  (                       حممد بن إمساعيل البخاري   :             صحيح البخاري )٢ (



        

 ٤٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

رب الكالمية اليت دارات رحاها يف جملس الرسول ومن ناحية أخرى هذه احل. نبيه الكرمي

 تدل مبا ال يدع جماال للشك الدور العظيم الذي قام به - صلى اهللا عليه وسلم - 

. الشعر  أو سالح  الكلمة يف نشر الدعوة اإلسالمية، والدفاع عن اإلسالم واملسلمني
ث لشعراء كما  تكشف هذه املناظرة الشعرية مدى االنزياح الفكري  الذي حد

املسلمني  ـ وعلى رأسهم حسان بن ثابت ـ فقد  وردوا إىل حياض اإلسالم بعد أن 

ظمئت أرواحهم؛ فكان  معينهم العذب الذي  أعاد صياغة كيا�م ووجدا�م وحيا�م  
  . االجتماعية والفكرية والثقافية، والسياسية؛  مما جعل فتيلة إبداعهم أكثر توهجا

 نقطة مفصلية يف تاريخ جزيرة العرب، وبناء على هذه النقلة      كان ظهور اإلسالم

الكبرية من حياة السفه والطيش؛ إىل مساحة اإلسالم؛ ظهرت حتوالت كثرية يف حياة 
الفرد، وكشفت القصيدة عن التغيري  يف منط حياة العرب من الناحية العقائدية، 

الشعر كشفت القصيدة عن الفكرية والثقافية، واألدبية، ويف مضمار  وواالجتماعية

بعض التغريات اجلذرية يف شكل هيكل بناء القصيدة، فقد ختلى بعض الشعراء من 
املقدمة التقليدية، وقد تكون هذه البدايات األوىل للخروج عن بنية القصيدة اجلاهلية، 

ُ                                                                       وقد يعزى السبب إىل أن الشاعر أصبح مطالبا باالرجتال للرد السريع  دفاعا عن 
 صلى اهللا عليه وسلم ـ كما يشري واقع عينية حسان؛ لذا كان عليه أن يبدأ الرسول ـ

أن هذه :" مباشرة، أو  يستبدل املقدمة التقليدية  مبقدمة دينية، ويرى يوسف خليف

املقدمات تعد شيئا جديدا يف الشعر العريب يف ذلك الوقت، وإ�ا مل تعد بال شك 

 ومن التحوالت اليت كشفت )١(" ات الكميتمقدمة لظهور املقدمات الدينية يف هامشي
عنها عينية حسان اختالف التوجه يف تناول األغراض الشعرية؛ فهذه العينية تدور يف 

حموري املدح والفخر، فنجد أن الفخر تشبع بروح اإلسالم، ومست مفرداته ومعانيه، 

ك فضال عن األسلوب، فأدى ذلك  إىل مسو احلس األديب، وأصبح الفخر بالتمس
بينما دار املدح يف حماور الفضيلة ومكارم األخالق اليت أقرها . بتعاليم الدين احلنيف

اإلسالم، وكان حسان من الشعراء الذين قصروا شعرهم يف مدح الرسول صلى اهللا عليه 

وحدة املوضوع، ووحدة :"  اليت تعينالوحدة املوضوعيةوسلم والقصيدة شاهد على 
وما يستلزم ذلك يف ترتيب الصور واألفكار ترتيبا به تتقدم . وعاملشاعر اليت يثريها املوض

                                                           

   م،     ٢٠٠١  ،       لقــاهرة                     غريــب للطباعــة والنــشر ا       دار ،         يوســف خليــف  :         اجلــاهلي               دراســات يف الــشعر  )١ (
  .   ١١٧ / ص



        

 ٤٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

القصيدة شيئا فشيئا، حىت تنتهى إىل خامتة يستلزمها ترتيب األفكار والصور، على أن 

يؤدى بعضها إىل بعض  وتكون أجزاء القصيدة كالبنية احلية، لكل جزء وظيفته فيها،

لى ذلك يف طرح حسان لقضيته،  وجت)١( "عن طريق التسلسل يف التفكري واملشاعر 
الرتتيب والتسلسل  ووترتيب أفكاره، والتدرج يف حججه اليت ساقها إلفحام اخلصم،

مؤشر مهم إىل السكينة والطمأنينة اليت يتحلى �ا املسلم، كما مكنته سليقته اللغوية  

  . دون عناء أو تكلف من ارتقاء عتبات سالمله احلجاجية
كان اهلدف من خطاب حسان الشعري  إبراز عناصر اخلري ـ ودورها اإلجيايب يف     

إعادة صياغة ا�تمع ـ وميثلها الدين اجلديد، وما فيه من تعاليم مساوية سامية ارتقت 

تناول خطابه الشعري عناصر  والفرد روحيا وعقليا واجتماعيا، كما مست بإنسانيته،
القبلي وما جيره من ويالت وآفات اجتماعية؛ لذا الشر، وخلصها يف الكفر والتعصب 

 -  الذي أنعم اهللا تعاىل به عليهم -جممل خطابة الشعري كان فخرا بالدين اجلديد 

ومدحا وثناء  للرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام، وترغيبا وترهيبا لبين متيم، 
نطالق للحجاج،  وهي مقدمات احلجاج هي اليت تؤسس نقاط اال:" ويري بريملان أن 

تتفرع إىل ضربني أحدمها مداره على الواقع وهو اخلاص بالوقائع واحلقائق واالفرتاضات 

 ومن هذا املنطلق )٢(" واآلخر مداره على املفضل وهو املتعلق بالقيم ومراتبها وباملواضع
بعدما استفرغ كل ما يف جعبته  قد أسس هلذا احلجاج وشاعر متيم املفلقنالحظ أن 

وحاول أن ميأل جملس رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ضجيجا وعجيجا مبفاخر 

قبيلته، ومآثرها يف حماولة يائسة أقنع فيها نفسه بالتفوق وافحام مناظره، وكاد أن يقنع 
أن يطفئ نور اإلسالم بلسانه، لكن جعل اهللا كيده يف حنره؛ سامعيه، وكان هدفه 

ليه وسلم من حسان أن يرد على شاعر بين متيم، عندما طلب  الرسول صلى اهللا ع

 :ومن يتأمل هذه اللحظة يراها جتسد مساحة اإلسالم اليت تقوم على مبدأ الشورى
ْ                                 وأمرهم شورى بـيـنـهم ُْ َ ُْ َْ َ َُ ُ َ  )والتعاون)٣  : وتـعاونوا على الرب والتـقوى                                          َ ْ َّ َ َ َِِّْ ََ ُ ََ ... )الرسول  و)٤

                                                           

    .   ٢٧٣  /     م،ص     ١٩٧٩                                     حممد غنيمى هالل، دار �ضة مصر ـ القاهرة   :                 النقد األديب احلديث )١ (
                                             حممـد ولـد سـامل األمـني، منـشورات املركـز العـاملي وأحبـاث   :                                حجاجية التأويل يف البالغـة املعاصـرة )٢ (

   .    ١١٣         ــــــ    ١١١   /    م، ص    ٢٠٠٤                                                 الكتاب األخضر، طرابلس اجلماهريية العظمى الطبعة األوىل 
    .  ٣٨  /                   سورة الشورى آية  )٣ (
    . ٢  /                   سورة املائدة آية  )٤ (



        

 ٤٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

الذي يعلم ويوجه ويرشد ويعظ ويستشري صاحبته صلى اهللا عليه وسلم وهو القائد 

الكرام، وخيتار من ينوب عنه يف هذه املهمة الشاقة والعسرية؛ أل�ا ترتبط بالعقيدة، أو 

أل�ا سوف تضع حدا فاصال بني اإلميان والكفر، فهذا االختيار الذي شرف به 
 اختبارا ملوهبته حسان، كان اختبارا لصدق عقيدته، وحبه لرسوله الكرمي قبل أن يكون

وملكاته الفنية، لكن الشاعر الذي تتلمذ يف مدرسة النبوة، وحفظ القرآن الذي عجم 

ُ                           لسانه، وحسن بيانه، تقدم و اعتلى املنرب وهو حيمل كل معاول اهلدم وآلياته، ولسان َ
 لـس:" حاله يردد

    َ
)١( "ِ   يهِ    فَ  بَْ    عي ال ٌِ      ـارمَ    صِ   اينِ

نثالت فا  فضال عن املدد والعون اإلهلي، 

عليه األلفاظ انثياال؛ وكان أول عتبة يف سلمه احلجاجي املقدمة الكربى اليت بدأها 

�دم صرح املفاخر اليت جاءت يف العينية التميمة اليت مل تستطع اخلروج عن نطاق 
 : القبيلة؛ وما أضيقه من نطاق، واستفتح حسان قصيدته بفخره بفهر وأخوته

������ ��������������� �� � � �� � ������ ���������� � ������������������ �� �� �� � ��� �� ����� ����������� � � �� ��������� �� ������������ � � � ������������� �� �� ��� �

   ولسيميائية األمساء دور  مهم يف  كشف الغموض الذي قد يلحق بالنص؛ فضال 
عن بث احلياة وما يصاحبها من حراك يف النص، انطلق حسان من نقطة يف غاية 

ىت يفحم وداللته الفخر باألحساب واألنساب؛ ح) فهر(األمهية، وهي التصريح باسم

شاعر بين متيم ؛ فقد كان منتهى علم كفار قريش يف الفخر أن يفخروا بأحسا�م 
َّ                                                     إىل غريها من الفضائل اليت أقرها  اإلسالم وأمن عليها؛ لكن ...وأنسا�م واجلود والكرم

فخر حسان ما كان يطاوله فخر؛ ألن أصوله وجذوره بل منبعه الدين احلنيف والتعاليم 

صهم اهللا تعاىل �م من الفضل إذ اختار الرسول من بينهم؛ وأصبحت السماوية، وما خ
َ         ال فضل :" الوحدانية هي رأس الرمح، والتقوي هي الفيصل يف التفاضل بني الناس ْ َ

   لعريب على أعجمي، إال بالتـقوى
     

 
        

                            َ ْ َّ
ِ َّ ِ ٍّ َ

ِ
َ ْ َ َ ٍّ ََِ

،لقد جعل اهللا تعاىل التقوى املفصل األهم يف )٢("ِ

وهذا املوقف الذي وقفه حسان وهو يفخر بأحسا�م سكنات ا�تمع وحركاته، 
وأنسا�م ال يأباه اهللا تعاىل وال رسوله الكرمي يف هذا املوقف؛ إذ عمد اإلشارة إىل 

منطلق معرفته من ألن الرد املفحم على اخلصم ال يكون إال " فهر "  جدهم األكرب

ووضح هلم أن شرف قبيلة لألشياء، وعلمه �ا؛  كذلك ساق الربهان والدليل لبين متيم، 

                                                           

     .   ١٠  /                    شرح ديوان حسان، ص )١ (
      .   ٤١١    /  ٥  ،ج    ٢٣٥٣   ٦         حديث رقم   :    أمحد               مسند اإلمام  )٢ (



        

 ٤٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

وزادها اهللا تعاىل شرفا بنزول ) قريش(الرسول صلى اهللا عليه وسلم  وفضلهم تليد 

  . الوحي إذ اختارها من بني القبائل ليكون نيب األمة املنتظر منها

     والعينية التميمة منوذج مصغر لسفه ا�تمع اجلاهلي وطيشه؛ ويتضح  ذلك جليا 
ّ            فلما دخلوا " ى الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقد جاءوا مفاخرينيف كيفية وفاد�م عل

ُ                                                                          املسجد النبوي نادوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وراء حجراته مؤذين له  ُ ُ ْ َ ّ
 بينما جسد حسان مساحة املعاملة يف اإلسالم وما فيها من ترفع عن )١("بصياحهم 

 قالئل ذات معان ودالئل خلص حسان الدنايا ومسو حبس الفرد املسلم؛ ويف كلمات

َّ    إن" حسب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وانتمائه  لقريش   الذوائب ِ
         َ
ِ ٍ     فهر ِ   من َ    وإخوتـهم  ِ

 
          ُ َ َ
ِ
َ

استعارة ) واملراد �م بقريش" ( الذوائب :"ومن استعارات حسان احلجاجية قوله" 
ف املشبه به وحذ) مبعىن السادة واألشراف(تصرحيية حيث شبه املهاجرين بالذوائب 

لكنه دل عليه مبا يالئمه من السمو والرفعة، كذلك من أدوات التوكيد ومنها احلرف إن  

َّ    إن(  الذوائب ِ
         َ
ِ هو اجلد األكرب لقريش، وهو فهر بن غالب بن و) فهر (حسان  وذكر) َ

 له العديد من األبعاد الداللية؛ إذ تكون لصيقة  النضري بن كنانة، وذكر النسب صراحة

َ              إن الذوائب " نظومة حياة السادة واألشراف من فهر الذين أشار إليهم  بقولهبكل مب ّ ّ
  من فهر وإخو�م 

  
 

                ْ ُ
ِ ِ
َ

ٍ ُ                                   قد بـينوا سنة للناس تـتبع " مث بني فضل هؤالء الذوائب " ْ ُُّ ّ ً ّ قام لقد ، "َّ
الفعل املاضي بدور  فعال يف توجيه اخلطاب احلجاجي  يف عينية حسان؛ إذ أكد 

  . على األصالة والعراقة اليت تتمتع �ا شرحية املسلمنيبطريقة غري مباشرة

     لقد قرأ شاعر الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بوضوح الرتقب الذي مأل النفوس 
حلظتئذ، فضال عن التوجس الذي ساد ا�لس؛ ألن خطابه احلجاجي سوف حيسم  

ون الغلبة؛ لذا سرعان قضية يف غاية األمهية وهي الصراع بني احلق والباطل؛ وملن ستك

ما ختلص  حسان من حمور الفخر بالنسب إىل حماور أخرى أهم؛ فهنالك حزمة هائلة 
من املفاخر يريد أن يسردها؛ حىت يثري هذا احلوار مبا يناسبه من احلجج والرباهني؛ 

استنفر حسان كل آليات دفاعه وجندها حلسم هذا املوقف،  أي ملقارعة خصمه  

خطابه شارحا ومفصال إن الغلبة  يف جانب احلق، وملن استجاب لنداء وجمادلته، وجاء 
ّ                          أعطوا نيب اهلدى والرب " الفطرة السوية، وانتهج �ج الرسول صلى اهللا عليه وسلم ُ َّ َْ ْ َ

                                                           

    .   ٢٢٤    ـ    ٢٢٢  /  ٤        ابن هشام  :              السرية النبوية )١ (



        

 ٤٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

ْ           طاعتـهم  ُ َّ                                                                ومن فضل اهللا على عباده أن من عليهم بنعمة اإلسالم؛ وهو من أكرب النعم " َ
لقد ختلص حسان من . ضيل خص اهللا تعاىل به عباده؛ملا يرتتب عليها من تكرمي وتف

حمور االنتماء القبلي إىل آفاق أرحب وأمجل؛ وهي الرابطة الدينية اليت  مجعت مشلهم 
حتت لواء اإلسالم، ووحدة صفوفهم، وألمهية ا�تمع والبيئة يف حياة الفرد، وبالتايل يف 

ينة حىت ينهض ا�تمع، ويرتقي تشكيل منظومة ا�تمع؛ لذا أرسى اإلسالم األسس املت

؛ فأي حراك ثقايف أو نشاط اجتماعي أو �ضة علمية، أو ثورة فكرية،  أو تنمية 
اقتصادية؛ بل كل منظومة حياة الفرد عبارة عن حلقات مرتاصة متالمحة؛ تعكس مدى 

ترابط األمة ومتاسكها، كما  تعكس سلوك الفرد ومدى تفاعله حتت لواء الرابطة 

  .الدينية
     لقد هجر املسلمون دعوى اجلاهلية؛ أل�م وجدوا ضالتهم يف اإلسالم، الذي 

شرفهم وأهلهم ملهام جسام؛ وهي هداية الناس وتبصريهم بأمور دينهم، ودنياهم، ومن 

ناحية نفسية متكن حسان يف خطابة الشعري من استقطاب القلوب، وشد العقول 
ِ                           قد بـينوا سنة للناس " ذه السنة اليت أشار إليهاحلديثه، فالكل يريد أن يعرف املزيد عن ه َ ً ُّ َّ

وهذه أول خطوة يف جناح اخلطاب احلجاجي؛ ألن تفريغ أذهان السامعني مما "  ُّ       تـتبع

علق �ا من اخلطاب األول، وحماولة �يئتها الستقبال اخلطاب الثاين هي مربط الفرس، 
ن املتبوع ومن التابع؟  وما مواصفات كلمة مفتاحية للعديد من احملاور، م" ُّ        تـتبع " وقوله

املتبوع ومميزاته؟ ما الفائدة  اليت ميكن أن حيققها التابع من اتباعه ملتبوعة ؟ عليه كان 

البد من صياغة خطاب واضح املعامل قوي يف معناه رصني يف مبناه؛ حىت تصل الرسالة 
التايل يبدأ ذهن املتلقي يف اليت يريد أن يبعث �ا  إىل املتلقي بالكيفية اليت أرادها، وب

عملية التحليل؛ حىت يصل إىل مرحلة القناعة، وهكذا يكتب النجاح للخطاب 

احلجاجي يف هذه املهمة الشاقة والعسرية أي إفحام اخلصم وإقناع املتلقي، وكسب 
  . الرهان

     وكانت العتبة الثانية يف سلمه احلجاجي املقدمة الصغرى اليت تناول فيها احلجج 

والرباهني اليت صاغها حسان ليفحم شاعر بين متيم، السنة اليت رضى �ا  كل من 
استجاب لنداء الفطرة السوية اليت فطر اهللا تعاىل عليها العباد،  وإذا كانت القبيلة هي 

منتهى فخر الزبرقان بن بدر، ففخر حسان باإلسالم واملسلمني ال حيده حد، وحسبه 

  : مية اليت ارتضاها اهللا لعبادة كانت مبدأه ومنتهاهمن الفخر أن  العقيدة اإلسال
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     ومل يغفل حسان عن حاضر املسلمني الزاهر، لذا جلأ إىل الفعل املضارع ليرتجم 

َ        يـرضى(واقع األمة املسلمة ات البديعية اليت وظفها حسان يف خطابه ومن احملسن)  َْ
ُّ    كل ِ   �ا َ     يرضى" احلجاجي الكناية  َُُ           سريرته  َ     كانت َ   من ُ وهي كناية عن الفطرة السوية " َ

اليت فطر اهللا تعاىل عليها عباده، ومن آليات حسان احلجاجية التناص مع القرآن الكرمي 

ُّ    كل ِ   �ا َ     يرضى:" يف قوله َُُ          سريرته َ     كانت َ   من ُ وله مع ق" َ
   فطرت ...:تعاىل

     َ َْ
ََ      فطر َِّ     اليت َِّ      الله ِ َ       الناس َ َ          عليـها َّ ََْ...)كذلك التناص مع احلديث  )١

           ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبـواه يـهودانه أو يـنصرانه أو :"النبوي الشريف 
                             

                                                                  ْ َْ َ َِِ ِِ ِ
َ َِّ َُ ُ َ ُ َ ْ ََ ِّ َ ُ َ َ ِ ْ ِْ ََ ُ َ َُّ ِ ٍ

ْ
 ميجسانه

          ِ
َ ِّ ّ                                 كمة يف احملاجة واملناقضة استمد حسان  وهكذا من خالل صياغة حم)٢("َُ

الدليل والربهان من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة؛ لذا كانت حجته أقوى 

وظهرت قوة اخلطاب احلساين وحجاجيته يف نعته للمسلمني بالقوة ومنطقه أبلغ؛  

ال والشجاعة يف حالة احلرب، والسماحة واجلود عند السلم؛ أي قوة من غري ضعف و
  :لني وذلك يف قوله
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صيغة      لقد زاوج حسان يف خطابة احلجاجي بني الفعل املاضي والفعل املضارع ف

َ         حاربوا (الفعل املاضي  َ      أوهت/ ََ         نـفعوا / َ         حاولوا  / َ      ضروا / َ قام الفعل املاضي ، وهكذا )ْ

بدور  فعال يف توجيه اخلطاب احلجاجي  يف عينية حسان؛ إذ أكد بطريقة غري مباشرة 
ى األصالة والعراقة اليت يتمتع املسلمون �ا، كما ترجم الفعل املضارع حال املسلمني عل

ُ        يرقع ( َ ُ           عدوهم  َ     ضروا:" يف قولهوحجاجية الكناية ) َ      يوهون/ َ ُ َّ ُ دليل على قوة املسلمني " َ

َ        النفع  َ       حاولوا." وشدة بطشهم باألعداء، كذلك قوله . كناية عن السماحة والكرم" َ
ُ                                                       دة  الطباق ومجاله يف إقناع املتلقي، وذلك ألن األشياء  تعرف ووظف حسان فائ

                                                           

  .  ٣٠  /                سورة الروم آية   ) ١ (
     ١٢٩٢   قم                   كتاب اجلنائز حديث ر  :             صحيح البخاري  ) ٢ (
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ُ     غري :" منها قولهوتتميز بضدها،  ٍَ        حمدثة َ َ ُ        البدع ـ ُ َ ُ          عدوهم/ ََ         نـفعوا : َ      ضروا   / ِ ُ َّ ُ أشياعهم  : َ

ومن األولويات أن تصل الصورة إىل ذهن املتلقي بالكيفية املطلوبة؛ " أوهت : يرفع / 

 استطاع أن جيسد الصورة ويرسلها بعناية للمتلقي لتأسر قلبه، لذا حياول الشاعر ما 
وعقله؛ ليبدأ يف حتليلها ذهنيا، وقد حتظى بالقبول أو الرفض، وحىت حيقق حسان هذا 

اهلدف وهو إقناع املتلقي حاول أن يقرب له الصور الشعرية؛ لذا شحذ مهة املقابلة ملا 

كيده وشد االنتباه، وذلك عن طريق ذكر تقوم به من دور فعال يف  توضيح  املعىن وتأ
، وهنا إشارة إىل اما يتمتع به املسلون )نفعوا/  ضروا : ( ومن ذلك قوله،الشيء وضده

، القاهرون لألعداء؛ فهم من توازن يف أفعاهلم يف حالة احلرب ويف حالة السلم 

قيدة وهنا مؤشر على التوازان الذي يتمتع به املسلمون، والعوحليفهم ال يقهر، 
ومن احلجج التارخيية . اإلسالمية مصدره ومنبعه؛ ألن الدين دين وسطية ال تطرف فيه

وذلك  إشارة إىل تارخيهم الناصع الذي  " َ       حاربوا" ما ورد بصيغة املاضي من ذلك قوله 

 وإذا كانت مآثر اجلاهلية .سجل أيامهم وما حققوه من بطوالت يف ساحات احلرب
املسلمني ال حيده حد  وحسبه من  وففخر حسان باإلسالمهي منتهى فخر الزبرقان، 

ومن . الفخر أن  العقيدة اإلسالمية اليت ارتضاها اهللا لعبادة كانت مبدأه ومنتهاه

احلجج والرباهني اليت صاغها حسان ليفحم شاعر بين متيم، تلك السجية اليت يرضى 
يها العباد، وتأصيال للمكارم اليت �ا  كل من التزم �ج اهللا وفطرته اليت فطر اهللا تعاىل عل

الشجاعة، الكرم، محاية (  متمما هلا، هذه املكارم بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم

كان يفاخر �ا الرجل يف جاهليته وعندما جاء اإلسالم أقرها،  وكأنه يشري  ...) اجلار
ٌَّ        سجية" :مآثر املاضي التليد، مع واقع األمة املسلمة وحاضرها الزاهر، وقوله ِ َ     تلك َ  منهم ِ

     ُ
ِ 

ُ    غري ٍَ        حمدثة َ َ َ                                وشر األمور حمدثاتـها :"... وعزز حجته بالتناص مع احلديث الشريف... " ُ ُ َ َ ْ َُ ِ ُُ ْ ُّ َ
      وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

  
                                          ٌ ٌَ ََ َ

ٍ ٍ
َ َْ ِْ ُِّ ُُّ َُ ََ ُْ " )١(  

                                                                         لقــد اســتعمل كفــار قــريش يف حــر�م ضــد اإلســالم كــل أنــواع الــسالح املــادي منهــا 

                                                                    عنـــوي، ومـــن أخطـــر أنـــواع األســـلحة املعنويـــة الـــيت اســـتعملها كفـــار قـــريش اإلشـــاعات،    وامل

                                                                      ومن اإلشاعات الـيت أطلقوهـا وصـفهم للمـسلمني بالـضعف ومـن اتـبعهم بـاألراذل الـذين 
ُقـالوا   :                              وجدوا ضالتهم يف اإلسالم، قال تعاىل َ     ُ ُأنــؤمن َ

ِ ْ َُ       ُ
ِ ْ َلـك َُ َ   َ َواتـبـعـك َ َ ََّ َ         َ َ ََّ َاألرذلـون َ َُ َْ ْ        َ َُ َْ ْ ) لقـد    )٢      

                                                           

 .   ٨٦٧    رقم        حديث                 ختفيف الصالة واخلطبة     باب              يف كتاب اجلمعة   :            صحيح مسلم )١ (
    .   ١١١  /                  سورة الشعراء آية  )٢ (
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                                                             خطابه احلجاجي هذه الظنون واإلشاعات اليت روج هلا أهل الـشرك؛ لـذا           نفى حسان يف

                                                                 كــــشف عــــن قــــوة املــــسلمني، فــــال يــــستطيع النــــاس رفــــع الــــضرر الــــذي يوقعونــــه �ــــم، وال 

   :                                  يستطيعون  النيل من  حليفهم أو قهره
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     وعلى الرغم من أن العينية التميمة حددت حماور عينية حسان، وهي الرد على 
املفاخر اجلاهلية، كذلك محل حسان على عاتقه مهمة وعظ بين متيم وإرشادهم للدين 

اجلديد، واجتهد حسان يف إفحام اخلصم، على الرغم من اخلطاب احلجاجي يف العينية 

نصه، وطرح حسان يف خطابة الشعري حمورين، التميمة قد حدد له الشكل الفين ل
َّ    إن(األول مدح املسلمني وإعالء شأ�م   الذوائب ِ

         َ
ِ ٍ     فهر ِ   من َ    وإخوتـهم ِ

 
         ُ َ َ
ِ
َ

ونقض اعتزاز    ) 

  :بين متيم  بقبيلتهم يف قول شاعرهم
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لك أكد حسان على مساحة املسلمني بعدد من املفردات اليت دعمت      فضال عن ذ

ٌَّ        سجية: " مصداقيته منها قوله ِ أي طبع فطروا عليه، وخلق جبلوا عليه وكذلك ... " َ
ُ    غري:" قوله ٍَ          حمدثة َ َ أي متأصلة فيهم، وهنا إشارة إىل الفطرة السوية اليت فطر اهللا .. " .ُ

 حراك األمة املسلمة يف إطار معريف جيسد القيم لقد ترجم حسانتعاىل عليها عباده، 

كذلك طوع زمام اللغة حيث جاءته املفردات طوعا ال . السامية، والتجارب اإلنسانية
ُ          سبقهم  /  َ       سابقوا: " كرها وذلك يف قوله ُ ُ َ         سباقون/ َ ٍ     سبق /  َّ   سبقهم /  َ

      ِ ِ
وذهب )   َ

  بينما فسرها )١(" ره  رد عجز الكالم على صد:"الباقالين إن هذا من البديع أي 

هذا رد إعجاز الكالم على ما تقدمها من صميم الذوق الشعري " إبراهيم سالمة 
عندي العرب وذكر له مزايا عدة يف زيادة املعىن وتذكري السامعني وتنبيههم حبالوة 

    )٢(املوسيقى وحسن السبك ومجال العرض
                                                           

  .  ٩٣  /    م،ص    ١٩٩٧                                    الطيب الباقالين، القاهرة، دار املعارف،      حممد    بن     بكر     أبو  :             إعجاز القرآن )١ (
  /     م، ص    ١٩٥٢            إلجنلو املصرية                              إبراهيم سالمة ،القاهرة مكتبة ا  :                              بالغة أرسطو يب العرب واليونان )٢ (

١٢٧   .  
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يف املاضي واحلاضر .   التفوق املطلق     السبق يعين  التقدم على الناس يف املآثر، وهو
سم حسان مضمار قواملستقبل، ومن مطلق هذا التفرد والتميز  ومن منظور عقلي 

املستوى األول للعوام من الناس، : املنافسة لنيل  السؤدد  واملعايل إىل ثالثة مستويات

واملستوى الثاين ألهل ا�د، وأرفع هذه املستويات مرتبة  السادة واألشراف، ونال 
املسلمون قصب السبق يف أي مستوى من املستويات فعلى مستوى العامة حققوا الفوز 

على مستوى اخلاصة  متيزوا، كما حققوا منزلة رفيعة على مستوى خواص والغلبة و

اخلواص أهلتهم ألن يكون يف موضع الصدارة ومن آليات حسان احلجاجية يف خطابة 
َ         سباقون:(الشعري التناص مع القرآن الكرمي فقد وظفه لتعزيز حجته ويف قوله قوله مع ) ََّ

َ              والسابقون ﴿:تعاىل ُِ َّ َ            السابقون َ ُِ َّ.. .﴾)١(    

     ونالحظ اإليقاع الداخلي الذي نتج عن تكرار حرف السني والباء والقاف ؛ 
فاملوسيقى اللفظية اليت نتجت من هذا التكرار زادت  من فعالية ربط األداء باملضمون، 

ٍ     سبق(ومن حجاجية أسلوب حسان التكرار الذي ساقه بغرض تأكيد املعىن    سبقهم/  َ
      ِ ِ
َ( 

ثقافة الشعر اليت متثل ثقافة ا�تمع أو عصره؛ وذلك فيما خيص والنص مرآة صادقة ل
�ا الرجل مبدأ املنافسة لنيل املكارم والفضائل؛ ولعلها من الصفات اليت  كان يفاخر 

َّ                                                                     العريب وهو يف قمة جاهليته، وعندما أشرقت مشس احلق، أمن عليها اإلسالم، كذلك 
َ                               ا يف الصدارة، يتبعون وال يتبعونيشري الشاعر إىل رياد�م وقياد�م وهم دائم فضال . ُ

ومن منطلق دعوي، وترغيبا لبين متيم للدخول يف . عن تأخر الالحقني عن أدين مراتبهم

 أشار حسان إىل  صفات املسلمني، وجسد القيم االجتماعية، اليت تعارفوا ماإلسال

الفروقات عليها يف اجلاهلية لكن تناوهلا من منظور إسالمي؛ فقد أذاب اإلسالم 
الطبقية بني أفراد ا�تمع، فقد وجدت الفئات الضعيفة واملستضعفة من عبيد وغريهم 

  :يف ظل اإلسالم ما يصون كرامتهم وإنسانيتهم؛ من مساواة وإيثار وتواد وتراحم
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    .  ١٠  /                  سورة الواقعة آية  )١ (
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
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ي عليه نفوس بين متيم، من حبهم للمكارم      كان حسان على علم ودراية مبا تنطو
ورغبتهم يف أن ميتدحوا �ا؛ والدليل على ذلك املفاخر اليت ساقها الزبرقان يف عينيته، 

وفطن حسان إىل هذه النقطة، وصنفها ضمنيا يف ذهنه نقطة ضعف، واستغلها يف 

الم، ومل إشباع طموحات بين متيم، كما وظف هذه امليول والرغبات لدعو�م إىل اإلس
يتالعب باأللفاظ، ولكنه أختار منها ما يهز مشاعرهم ويطرب آذا�م، ويرضي قلو�م؛ 

فتقتنع عقوهلم، وكان يف خطابه احلجاجي يلمح أحيانا ويصرح يف أحيان كثرية، 

ورسالته هلم مفاداها أن هذه القيم من صميم مبادئ اإلسالم؛ لذا يقدمها هلم يف 
يف اإلسالم، كذلك أشار إىل سرية املؤمنني الطيبة وفعاهلم قوالب إسالمية ترغيبا هلم 

احملمودة، ونفى عنهم كل منقصة وعيب؛ من جهل ومحق وسفه وغريها، وهم العقالء 

. ُ                                                              احللماء  وإن جهل عليهم ال جيهلون؛ فضال عن رحابة صدرهم وسعة أخالقهم
" اجرين يف قوله حسان من القرآن  الكرمي ألفاظه ومعانيه يف مدح املهكذلك اقتبس

ٌ        أعفة َّ ِ  ذكرت َ
      َ
ِ ِ       الوحي يف ُ    عفتـهم  َ

        ُ َُّ
 حيسبـهم اجلاهل    ﴿: وكان التناص مع قوله تعاىل" ِ

 
                     ُ

ِ
َ ُْ ُ ُ َ َْ

     أغنياء من التـعفف
  

                     ِ ُّ َ َّ َ
ِ ِ

َ َ ْ ويف عجز البيت فصل القول يف عفافهم وترفعهم عن    )١(﴾ َ
  .املطامع

 يف ا�تمع اجلاهلي بعد      وخلص حسان إىل نتائج إجيابية توضح التحول اإلجيايب

ُ                                                                          نزول الوحي، وكان هذا التحول نقلة حضارية مهمة؛ إذ اختلف توجه الفرد املسلم، 
فبدأ بتطبيق تعاليم الدين احلنيف؛ قناعة منه باملردود اإلجيايب يف حياتيه؛ حىت الفضائل 

أو هذ�ا، ُ                                                                  واملكارم اليت جبل عليها يف اجلاهلية تركها، وأقبل على اليت أقرها اإلسالم 

فشحذوا مهتهم وقو�م للدفاع عن احلق، وغضبهم أصبح  هللا تعاىل، وحبهم لنبيهم 
الكرمي، وطاعتهم له، ومساحتهم يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم فيما بينهم؛ فضال عن 

عفتهم، وهكذا حتققت العدالة االجتماعية بني أفراد ا�تمع؛ مما أدى إىل النهوض 

�م أصبحوا يف حالة جاهزية واستعداد لنصرة دينهم احلنيف، باألمة اإلسالمية؛ أل

                                                           

    .   ٢٧٣  /                   سورة البقرة آية  )١ (
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

والذب عن حمارم اهللا تعاىل وطاعة نبيهم، حىت أهل الصليب دانوا هلم؛ ملا ملسوه فيهم 

  :  ُ                            من اخللق القومي والطبع السليم
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     فاحلجج والرباهني اليت ساقها حسان يف طرحه متثل حمورا مهما وهي القدوة 
احلسنة، وسلوكيات الفرد املسلم، داخل هذه اخللية اليت آمنت باهللا ربا ومبحمد صلى 

وبالقرآن كتابا منزال من لدن خبري عليم؛  وهنا تكمن اهللا عليه وسلم نبيا ورسوال 

" حجاجية اخلطاب الشعري الذي ووجهه حسان لبين متيم  والرد على قول شاعرهم 
ُ             حنن الكرام ُ ُ           منا امللوك.../ َْ منهم أسلوب أمر يالئم أسلوب اخلطاب " ُ    خذ : " وقوله..."ّ

ذ وصف إلنفي؛ وتأرجح خطاب حسان احلجاجي بني اإلثبات وا. وينسجم معه

السلبية، فهم ينتهجون �ج الفالح  الصفات اإلجيابية ونفى عنهم  املسلمني  باخلصال
. والصالح، وهنا جند الشاعر يشري إىل اجلانب العملي والتطبيقي يف الدين اإلسالمي

وظف حسان يف حجاجه معطيات البيئة، وحىت يقرب الصورة إىل األذهان لتبدأ مرحلة 

أنس النفوس موقوف على أن خترجها :" ملعنوي بصبغة املادي، ألن اإلذعان، صبغ ا
 تعلمها إياه إىل ءمن خفي إىل جلي، وتأتيها بصريح بعد مكين، وأن تردها يف الشي

أن تنقلها عن العقل إىل  آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به يف املعرفة أحكم، حنو ءشي

ار والطبع، ألن العلم املستفاد من اإلحساس، وعما يعلم بالفكر إىل ما يعلم باالضطر
طرق احلواس أو املركوز فيها من جهة الطبع، وعلى حد الضرورة يفضل املستفاد من 

  )١( "جهة النظر والفكر يف القوة واالستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام

      لذا حاج حسان وفد بين متيم بالسمو والرتفع عن الدنايا، وهي من صفات 
؛ فهم يرتمجون التناغم بني مظهرهم وجوهرهم فال نفور وخالف بينهما، املسلمني

                                                           

    .  ٩٤  /                     عبد القاهر اجلرجاين، ص  :             أسرار البالغة )١ (
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َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
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ُ                                                                          حباهم اهللا تعاىل بالقوة والرمحة، بعيدا عن اخليالء والتكرب؛ فهم حرب على أعدائهم، 
وحباهم اهللا تعاىل الرمحة فهم نعم العون ألصدقائهم، وقو�م وثبا�م ورباطة جأشهم 

د�م هي حصنهم احلصني عند النوائب تتجلى عند احملن واملصائب؛ ألن عقي
وامللمات، واتكأ حسان على أسلوب الشرط حىت يعزز منطقه؛ ليأسر العقل والقلب 

  :ُ                                                                           من املتلقي، وبالتايل يكتب لقضيته اليت طرحها للنقاش الغلبة والفوز وخلصمه اإلذعان

  

������������������������������������ � �� � � � �� �� � �� �� � � ��� � � � �� � � �� � �� ��� �� ���������������������������������� �� � � � � � � ��� �� ��� �� � � �� � � �� � ������� � � ��� �
������������������������������������� � �� � � �� � �� � � � � �� ��� �� ��� �� ��� �� �� ��� �� ����������������������������������� �� �� �� � ��� � �� �� � �� � � � � �� ��� � �� �
������������������������������������ �� �� �� �� ��� � � � � �� �� � � � �� ��� � �� � �� �� �������������������������������������� �� �� �� � � � � �� � �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �
���������������������������������� � ��� �� �� �� ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� ��������������������������������������� �� �� � � ��� �� �� �� �� � � �� � ��� �� �� �� � �� �

                                          احلجــة واالســتدالل مــن خــالل تــأخري النتــائج وتقــدمي                     وأحيانــا يلجــأ حــسان إىل

    :                                                                          الفرضيات أو املقدمات، فصدر البيت يقود مباشرة إىل السبب أو العلة من ذلك قوله
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وهم الشاعر أن يشد املتلقي بأي وسيلة من الوسائل، ومن فوائد هذا األسلوب  ـ أي 

د شبح امللل من نفس املتلقي، وخاصة أنه جيند تأخري النتائج وتقدمي الفرضيات ـ طر

معظم حواسه لتجسد له الصور، وتفند له احلجج، حىت يتمكن من إعادة ترتيبها 
وحتليلها؛ فيعطي ذهنه فرصه لتفكيكها وقلبه مساحة لقبوهلا، وهكذا يصبح املتلقي 

  .يدور يف فلك اخلطاب احلجاجي فيحكم له أو عليه
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�������� �
  متبينا تلقي ليجعل املاملتكلم اخلطاب يتوخاها من آلياتآلية احلجاج 

، ألطروحة معينة، وذلك باعتماده حججا مقنعة تدعم تلك األطروحة

والفائدة منه أن تقنع املتلقي بالفروض أو تزيد من قناعته،  أو �يئته 

لذلك؛ عليه نستنتج أن احلجاج ليس مطلوبا لذاته؛ إمنا اهلدف منه 
 . إلجياد قناعة مشرتكة حوهلا؛قضية ماوضوح الرؤية حول 

  قد تتفاوت آليات احلجاج  وتقنياته من مقام إىل آخر، ولكن يظل

 احلجاج على درجة كبرية من األمهية يف حتليل النصوص األدبية، وكما
حيتاج الشاعر إىل علوم عصره ومعارفه لتوظيفها يف خدمة النص، كذلك 

لتحليل النص احلجاجي؛ مما حيتاج الباحث إىل علوم عصره ومعارفة 

جيعل حتليل النص احلجاجي شبكي الشكل، لتداخله مع حزمة من 
  . العلوم واملعارف

  أن مهمة  التحليل احلجاجي للخطاب الشعري ال تعين الوقوف على

حجاجية النص  وكشف بواطنه فقط؛ فالتحليل احلجاجي يهتم 
ع به من اجيابيات بالتجربة اإلنسانية اليت أفرزت النص؛ ومدى ما تتمت

وسلبيات؛ فضال عن الثراء املعريف والثقايف للبيئة الذي شهدت والدة 

النص، كذلك التحليل احلجاجي يوضح الوظيفة احلجاجية للغة، 
أهدف التحليل احلجاجي للخطاب الشعري ومنها السمو وهكذا تتبلور 

  .واالرتقاء بالنص

 رات عقلية جاء خطاب حسان احلجاجي خالصة ملوهبة فذة، وقد
لذا جاء خطابه يف هذا املضمار وهو وملكات فنية ويقظة وجدانية؛ 

ميتطى صهوة اللغة وفنو�ا وخصائصها املتعددة؛ حىت خيلص إىل هدفه 

من هذا احلوار والنقاش اهلادف هو الرتغيب والرتهيب، واألمر والنهي، 
مما ونستخلص أن حسانا حدد هويته من خالل خطابه  كمتحدث 

 وجاهزية للدفاع عن حياض اإلسالم، ةيكون يف حالة استعداديمكنه ل

مع االستعداد املطلق لتوظيف الكلمة واستثمارها إلفحام أعداء 
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اإلسالم، وطرح حسان فكرته ارجتاال، ومل خيش التحدي أمام أرباب 

الفصاحة والبيان؛ ومما هيأ له األسباب خلوض هذه املعارك الكالمية، 

نه وتعاىل واملخزون الثقايف واالنفتاح على ثقافات صدق التوجه هللا سبحا
وحضارات أخرى، فكان منوذجا ملتغريات كثرية، وحتديات عقائدية 

وفكرية وثقافية واجتماعية وسياسية؛ فقد كان فارسا يف ميادين الشعر، 

وسياسيا حمنكا، ودعويا يف جمال الدعوة، وأناب عن اإلسالم يف العديد 
 مساحته  يف جمتمع كان حينذاك ينتهج سياسة من احملافل متحدثا عن

  . اخلالف وانفض عن ثقافة االختالف

  ومن التحليل احلجاجي لعينية حسان يتضح لنا أن  العينية كانت معول
هدم لسالمل الزبرقان احلجاجية ؛ حيث قامت لغة القوايف مبهمة عظيمة 

إلسالم ودور فعال يف هذه القضية احلامسة؛ اليت دارات رحاها بني ا

وكفار قريش، وقدمت الكلمة املوزونة املقفاة صورة واضحة لإلسالم؛ 
وذلك من خالل سرد مسرية الدعوة احملمدية، وكان ذلك من خالل 

القدوة الفعلية والعملية؛ إذ أفحمت براهني حسان وحججه أعداء 

اإلسالم وردعتهم، وقد سخر آلياته ليفجر طاقاته  وكان حادية يف هذا 
حلجاجي صدق اإلميان وحبه لنبيه الكرمي، واملدد والعون اإلهلي اخلطاب ا

الذي حظي به، فضال عن موهبته وقدراته الفنية، وجنح حسان يف إقناع 

  . اجلمهور، وإفحام  اخلصم
  وهنالك العديد من الفوائد ترتتب على التحليل احلجاجي، منها أن

كشف عن خفايا  التحليل احلجاجي يتناول املوضوع بطريقة تكاملية، وي

عميقة يف النص؛ ألن الغوص داخل أعماق  النص والوقوف على 
وهكذا . خلفياته يؤدي إىل الشمولية وقد يفتح اآلفاق حملاور جديدة

 . يستطيع فتح مغاليق النص،  والتذوق الفين واحلس األديب للمتلقي

 

��������� �



        

 ٤٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 

َخلطاب احلجاجي يف عينية حسان بن ثابتحتــليل ا
ِ 

 

حيقق نه  البد من تدريب التالميذ على مهارة التحليل احلجاجي؛ أل

  : منهافوائد مجة ومكاسب عظيمة للطالب
 ،ويستطيع كذلك استثمار  قدراته اللغوية تنمية مهارة التفكري النقدي 

يف حتليل النص وتفكيكه، من خالل تأمل معجم الشاعر اللغوي 

وداللته املعجمية، وما جادت به قرحية الشاعر من لوحات فنية، حىت 
الطالب يف هذا املضمار،  وبالتايل ثقافته العامة  ميكن أن يوظفها 

يستطيع أن  يفند ما ورد يف اخلطاب احلجاجي من حجج وبراهني، 

ومن جانب آخر ينمي يف الطالب مهارة . لتعزيز الفكرة أو دعمها
التمحيص والنظر يف احلجج والرباهني قبل قبول النتائج، أو االستسالم 

ين، وهكذا يصري هلا، فضال عن ذلك  يسمو حسه األديب وذوقه الف

مؤهال ليكون شريكا يف العملية اإلبداعية وذلك بإبداء الرأي حول 
عليه نستنتج أن مردود التحليل احلجاجي إجيايب؛ ألنه يقوم . النص

 ).املتلقي/ النص/ الشاعر (بدور فعال يف مثلث اإلبداع الشعري 

 التأثري واإلقناع من خالل هم فضال عن امتالك آليات صقل مواهب
، أي  فنون القول واجلدل الرامية، ومعرفةاليب حمكمة وأفكار عميقأس

 تشجيع ثقافة االختالف، واحرتام الرأي

 ،التعمق يف  ويدرب الطالب على الغوص داخل النص،ومعرفة خلفياته
 .أبعاد القضية وخلفياته مما يؤدي إىل مشول النظرة وسعتهاالنص ودراسة 
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