
  

  

 

   "خطبة دير اجلماجم"
  "هـ٩٥ت " للحجاج بن يوسف الثقفي 

  "واالستفهامبني النداء "

  "نقديةدراسة بالغية " 
  
  
  
  

  دكتورة
  أماين حممد هاشم عبد ايد

  أستاذ البالغة والنقد املساعد 

     يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات الزقازيق



     

 ٩٢١   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  
    

-  -  محمد األمین رسوله على والسالم والصالة الشاكرین حمد هللا الحمد       

   .أجمعین وصحبه آله وعلى

  :بعد أما

أ إلیه بالبحث والدراسة  یلج ًأ ویجعله ملج، یتجه نحو الشعرً              الباحث غالبا    

ال یضجر وال ف ،ضایاه وموضوعاته في مختلف العصوروذلك لكثرة ق، والتحلیل

 المادة بوفرة ومن ثم یلوذ ،حلیل والتعلیق حیة قابلة للتیسأم من دراسته ویجعله مادة

   .العلمیة ومصادرها

، بلة الباحثین الذین یتجهون صوبهاإذا كان هذا النوع من األدب قد أصبح ق ف  

یب غیر قلیل من فإن النثر العربي وتاریخه الحافل بمختلف جوانبه كان له نص

 ویحتاج ،ً              ال یزال بكراإال أنه،  والتي ال تقل أهمیة عن الشعر،الدراسات األدبیة

وهذا ال یحصل إال إذا تناولناه بالدراسة ، وأسرار بالغته، إلى التنقیب عن مكنوناته

  .والتحلیل

للحجاج  ،خطبة دیر الجماجم(موضوع  ي على وقع اختیار،    وفي هذا السیاق

 "دراسة بالغیة نقدیة"  "النداء واالستفهامبین  ""هــ٩٥ت"بن یوسف الثقفي ا

النداء دراسة و،  البالغیة بصفة عامةالسماتلبحث عن اإلى ،  هذه الدراسةوتهدف

باكتشاف ، خطبة دیر الجماجممن خالل بصفة خاصة ومفاهیم النقد واالستفهام 

ً                   وهذا نظرا ألهمیة .تطبیق مفاهیم النقد علیها وممارسة ،مظاهر البالغة فیها
 التي تمیزت بالقوة في ذلك وتطور أسالیب البالغة، النثریةالبالغة في الفنون 

  .العصر

رد وجوه البالغة ویضاف إلى ذلك أن هذه الدراسة تهدف إلى الفهم الحقیقي لس    

ومن جانب ، نه بالغة النثر في عصر بنى أمیة هي كوالتي، العربیة األصیلة

 " واالستفهام النداءيألسلوبداللیة دراسة "من خالل البحث آخر أردنا أن نظهر 

  .ظاهرة في خطبة دیر الجماجم احیث كان
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رى یجكل منها ،  ومتعددة الجوانب،انت الدراسة في هذا البحث متنوعة لذا ك   

إال أن الشيء الذي یمیز هذا البحث اقتران ، سیل العرم یصب في واد واحدك

 وجوهرها ُ       وتاجها ُّ      ولبها هاسنام ُ     ذروة عربیة علوم فتلك ،اللغة متن بعلومالبالغة 

اختالف األسالیب البالغیة ب حیث إنه تزین،  حلة جمیلةالبحث مما كساو، ُ       البالغة

  .ً                                                        التي جعلت خطبة دیر الجماجم تكتسب بالغة راقیة شكال ومضمونا

 ً    قوة ُ       یمنحها أللفاظا وتآلف ،والمعنى اللفظ: هي خطبة دیر الجماجم ُ      عناصرو    

 الكالم مواطن حسب على واألسالیب الكلمات اختیار في ٌ    دقة ثم ،ً      وحسنا ً        وتأثیرا

 ُ       وتسیطر ،تتملكهم التي النفسیة ِ        والنزعة ،السامعین وحال وموضوعاته، ومواقعه،

   .نفوسهم على

   :هو  في النصوص النثریةالبالغة دراسة من ُ      الهدفومن ثم ف   

   ِ      وتذوق ِ         أسرارها، على والوقوف الكریم القرآن ِ     بالغة تذوق في  یتمثل:دیني هدف - 

  .فیها أثره ِ        واقتفاء - -  الرسول بالغة    

 .ً      ونثرا ً     شعرا العرب كالم من والرديء الجید بین التمییز في ُ        یتمثل:نقدي هدف - 

       الـشعر    مـن       الجیـد        وتـألیف       األدب،  ِ     ِ صـناعة     علـى         التـدریب    فـي       یتمثـل   :    أدبي    هدف   -

     .      والنثر

 عندو ، األمویةالنثریة النصوصً       نا من حص أقتحم أن ارتأیت المنطلق هذا ومن   

  رموز أحد یعدحیث  ،-الحجاج بن یوسف الثقفي-  متمیزة سیاسیة أدبیة ةشخصی

 السیاسیین والقادة الخطباء كبار من فهو خاصة، واألمویة عامة العربیة الخطابة

 الشهیرة، بخطبه اآلفاق مأل فقد العصر، هذا في والبالغة بالفصاحة فواِ  رُ  ع الذین

  خطابهأحكم منف، خطبه بعض أو اسمه ذكر من تخلوال  البلغاء كتب تكاد فال

 قلوبهم استمالةب، سامعیه في والتأثیر أفكاره إیصال علیه وسهل، بیانه جاد فقد

  .إلیه

 ،الخطبة تلك   في أعماق بحار-  بمشیئة اهللا تعالى –ومن ثم سوف نغوص    

 تعیننا التي وآللئها دررها استخراج أجل من الوعرة، مسالكها وتخطى أغوارها سبرو

من  من كنوز مغمورة  نكون قد استخرجنا ما فیهاوبذلك ، فهم النص النثري على

   .ً                                                 تحلیل نوعا من أنواع النثر الفني في العصر األمويخالل

 هو ُ       السلیم ُ      الذوقسوف نظهر أن  "خطبة دیر الجماجم"  ومن خالل تحلیلنا لــ   

ُ         العمدة ْ ِ     حسن ِ      معرفة في ُ  وسالستها الكلمات ُ
         ِ
َ  ِ     لیستو ،نىا ومعٌ      أصوات َ   اظَ     األلف َّ   ألن ؛َ
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ُ       عتمدت الفنون من �    فنا إال ُ       البالغة ِ ِّ        الفطري االستعداد صفاء على ْ  إدراك ودقة ِ

  .ِ       الجمال

  :منهج البحث

 تراثنا جوانب من اً     جانب لدراسة رحبة اً     آفاق لي فتحت كثیرة، أسئلة راودتني لقد    

 في السمات البالغیةب تجلىی فیما أهمها :البحث مجال في أغوص جعلتني النثري

  : وهي،الثقفي یوسف بن لحجاجل ة دیر الجماجمخطب

  .؟ خطبته في السمات البالغیة توظیف في الحجاج ِّ    وفق مدى أي إلى  - 

  .خطبته؟ في واالستفهام النداء توظیف من ومبتغاه هدفه الحجاج حقق هل  - 

   ما مكانة تلك الخطبة في النثر التراثي األموي؟ - 

 الذي التاریخي المنهج على اعتمد البحث التساؤالت هذه عن إلجابةل اً     وقصد   

 يأسلوبداللة  كما ساعدني في دراسة وعصره، الشاعر بیئة تتبع في ساعدني

 واالستقصاء االستقراء منهج على ً              مد البحث أیضااعت كما،  واالستفهامالنداء

غیة الفنون البال وشرح تحلیلعلى  أعانني الذي و، البالغي النقدييالتحلیل

  .دیر الجماجم خطبة  في الموجودة

  

  .ةــــــــــــوخاتم وفصلین تمهید على البحث تقسیم في اعتمدت  :خطة البحث

  الحجاج بن یوسف الثقفي وموقعة دیر الجماجم :دــــــــــــــــــــالتمهی. 

عصر  فـــــي السیاسي الخطاب ،االطار التاریخي للعصر األموي:  ویشمل

ر ــــــــموقعة دی ،بالحجاج بن یوسف الثقفي التعریف، البالغیة ـهـتوسما الحجاج

 .الجماجم

 بین البالغة والداللة والنقد" ق نداءات الحجاج ألهل العرا  :األول الفصل". 

 .السمات البالغیة في النداء األول :مبحث األولــــــال - 

 .الفنون البالغیة في النداء الثاني :مبحث الثانيــــــــال - 

 . األسرار البالغیة في النداء الثالث والرابع:المبحث الثالث - 

 . داللة االستفهام في نداء الحجاج ألهل العراق:مبحث الرابعـــال - 

 بین البالغة والداللة والنقد"  الحجاج ألهل الشام نداء  :الثاني الفصل."  

 .السمات البالغیة في النداء األول :األولمبحث ــــــــــال  - 

 .السمات البالغیة في النداء الثاني :الثانيمبحث ـــــــال - 

 . داللة النداء في خطبة دیر الجماجم:مبحث الثالثـــال - 
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  .خطبة دیر الجماجم بین البالغة وفنون اللغة وفروعها :الرابعمبحث ـــــــــــال - 

 أهم نتائج البحثبت َ  جِّ  وُ     قد ت :الخاتمة. 

 ها البحث التي استقى منأهم المصادر والمراجع ثبت ب.   

 اعترضت طریق الالتيالمعوقات ال یمكن إغفال بعض العقبات وومن ثم    

ي عصر شهد اضطرابات سیاسیة یخفي أن مجال البحث كان فوال ، البحث

لك اختالف الروایات لترها على فرق دینیة وأحزاب سیاسیة أثرت بدووظهور 

ب وذلك حس. - انمن حیث الزیادة والنقص - واألدباللغة  الخطبة في مصادر

" لجاحظ في كتابة لذا اعتمدت على روایة ا، المصادر التي ضمنتها في طیاتها

   . )١("البیان والتبیین

  

       

                                                           

 .م٢٠١٤ -المكتبة العصریة صیدا، ٣٠١ص درویش جویدي: تحقیق ،لجاحظ لوالتبیین البیان)١(
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  بن يوسف الثقفي احلجاج : متهيد

   دير اجلماجموموقعة

  

  .                       طار التارخيي للعصر األموي    اال  * 

   .       البالغية       ومساته       احلجاج     عصر   يف         السياسي       اخلطاب   *  

  .                        يف باحلجاج بن يوسف الثقفي     التعر   *  

  . )     هــــ    ٨٣   (      اجلماجم     دير       موقعة   *  
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   دير اجلماجمبن يوسف الثقفي وموقعة احلجاج 

 ،"هــ٩٥ت "لحجاج بن یوسف الثقفيل خطبة دیر الجماجم عن الحدیث قبل     

 لقاءٕ   وا الثقفي، یوسف بن الحجاج شخصیة عن وجیزة لمحة نقدم أن علینا یتوجب

 عن واضحة تاریخیة خلفیة لدینا تكون حتى فیه، عاش الذي العصر على نظرة

  .الفترة هذه

  

 م ٧٥٠ - ٦٦٢ / هـ ١٣٢ - ٤١(" لعصر األموياالطار التاریخي ل(   

 لهم كانو، قریش قبیلة من شمس عبد بن َّ     أمیة إلى نسبهم في األمویون یرجع   

 انتهاء بعد ة األمویة الدولقامت "حیث  .اإلسالميو الجاهلي عهدال في مهم ٌ    دور

 شهر في الكوفة ب- والذي بویع ، )١("سفیان أبي بن معاویة ید على ةشدراال الخالفة

، )٢( - -طالب أبي بن علي اإلمام مقتل بعد - وأربعین إحدى سنة األول ربیع

 أبي بن معاویة بویعومن ثم  ،له الخالفة عن - - علي بن الحسن تنازلبعد و

 أطلق وقد، "ه٤١سنة األول ربیع ٢٥ في"  مؤیدیه طرف من بالخالفة سفیان

  .)٣("رقةُ    الف بعد المسلمین كلمة التفاق الجماعة عام"  العام بــهذا على

 لَّ   أو أمیة بنو كانو اإلسالم، تاریخ في خالفة  وأكبرثاني هيوالدولة األمویة     

 ،م ٧٥٠- هـ١٣٢إلى ،م٦٦٢- هـ٤١سنة من حكموا إذ-  الحاكمة، المسلمة األسر

 مرحلتین إلىوقسمت الخالفة  خلیفة، ةعشر ثالث العصر هذا في الخالفة تولىو

                                                           

 .م١٩٩٦، ١/ط مكتبة الملك فهد الوطنیة،، ٥٤٩ موجز التاریخ اإلسالمي، أحمد معمور العسیري ص )١(

دار المعارف، القاهرة، . ١٥٢، ١٥١/ ٥، محمد أبو الفضل إبراهیم : تحقیق: الطبري،  تاریخ الرسل والملوك )٢(

 .م١٩٧١ ،٨/ط

دار ، ٤٢٤محمد العثماني ص / تحقیق،  محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة الدولة األمویة، محمد الخضر بك )٣(

 .م١٩٨٦، ١/بیروت لبنان ط، القلم 



     

 ٩٢٧   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 الدولة عاصمة وكانت ،المرواني البیت ومرحلة ،السفیاني البیت مرحلة: نرئیسیتی

  . دمشق مدینة في

 فتح فاستكمل الملك، عبد بن الولید عهد في األمویة الفتوحات أكبر جرتو    

 خلفهثم . النهر وراء ما وبالد السند وفتحت بكاملها، األندلس وفتحت المغرب،

 الزاهد الخلیفة ثم القسطنطینیة، حصار في توفي الذي الملك عبد بنا سلیمان

 ابن بعده وخلفه. سیرة األمویین الخلفاء أفضل من یعد الذي العزیز، عبد بن عمر

 وكثیر ً     طویال عهده وكان فرنسا، جنوب عهده في فتح الذي هشام، ثم یزید، عمه

 سیطر حتى الشدید، االضطراب من حالة في الدولة دخلت موته وبعد. االستقرار

 الثورات ویقمع األقالیم بین یتنقل فأخذ الخالفة، على محمد بن مروان

 نهایة وكانت وقتل، فهزم الزاب معركة في العباسیین مع التقى ثم واالضطرابات،

  .)١("األمویة الدولة

الخطاب السیاسي في  إلى التعرف على - یئة اهللا تعالىبمش–   واآلن ننتقل 

  . لبیان مدى تأثر الحجاج بعصره؛ البالغیةعصر الحجاج وسماته

  

  

                                                           

  .١٥٦، ١٥٥/ ٥، محمد أبو الفضل إبراهیم : تحقیق: الطبري، تاریخ الرسل والملوك  )١(
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 اسي في عصر الحجاج وسماته البالغيةيالخطاب الس.  
  

  :الخطابة السیاسیة

وكانت تدور حول أحقیة ، ٕ                                              موضوعها السیاسة واثارة الفتن والثورات والحروب    

كل حزب یدافع عن . وبسببها ظهرت األحزاب السیاسیة بكثرة، سالمیةالخالفة اإل

ً                        فنهضت نهوضا عظیما بین . ویقیم الحجة على األحزاب السیاسیة األخرى، نفسه ً

وكان لكل حزب ، األحزاب السیاسیة وبصفة خاصة األحزاب المعارضة لبني أمیة

   : ولنذكر على سبیل المثال.خطباؤه الذین یدافعون عنه

  

   :معاویة بن أبي سفیانبة خط

َ     ولي لما سفیان ِ    أبي بن معاویة خطب    فحصر َ
      ِ
َ  ُ    كنت ّ    إني الناس ّ     أیها( : فقال َ

ُ       أعددت   كما،َْ       وقلبه المرء بین یحول اهللا ّ    فإن ،عنه ُ      فحجبت فیكم به أقوم ً     مقاال ْ

ْ     عدل إمام إلى وأنتم ،كتابه في قال  بما آمركم ٕ     واني ،َ     خطیب إمام إلى منكم ُ     أحوج َ

 لي اهللا وأستغفر ،ورسوله اهللا نهاكم ّ    عما وأنهاكم ،ُ       ورسوله به اهللا مرأ

  .)١() . ولكم

ْ            واعلموا{ : -  - وذلك في قوله ،   یبدو لنا أثر القرآن واضح في خطبته ُ َ ْ  َ  َّأ ن  َ

َ      الله ُ       یحول ّ ُ َ      بین َ ْ ِ         المرء َ ْ َ ِ          وقلبه ْ ِ ْ َ ُ  َ     وأ نه َ َّ ِ        إلیه َ َ           تحشرون َِْ ُ َ ْ "  بـــ ومن ثم اتسمت الخطبة.)٢(}ُ

 :كما احتوت على مقابلة ثالثة بثالثة، من القرآن الكریم" االقتباس أو التضمین

  ."األمر المكرر والنهي المكرر" و" ّ       عما –بما "  و"األمر والنهى"بین 

 ثم قبض ،   وقال في خطبة له أخرى عندما صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى علیه

ْ    من ِِّ     إني(على لحیته  وقال  ٍ      زرع ِ ْ َ            استحصد، ِ  دَ  ق َ ِ ْ ُ ْ      وقد ْ َ ْ       طالت َ َ  إمرتي َ
  

      ِ
َ ْ

ْ          علیكم ِ ُ َْ َّ     حتى َ َ 

 مللتموني،
              ِ
ُ َُ ِْ   

                                                           

 بیروت –المكتبة العصریة صیدا ، ١٤/ ١ جویديدرویش . د: تحقیق،  البیان والتبیین للجاحظ )١(

 .م٢٠١٤،لبنان 

 .٢٤سورة األنفال أیة  )٢(



     

 ٩٢٩   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

ُ            وتمنیت ْ َّ َ َ ْ           فراقكم َ َُ َ ُْ              وتمنیتم ،ِ َْ َّ َ   فراقي، َ
       ِ ِ
  یأتیكم َ   وال َ

         ْ ُ
ِْ  بعدي َ

      ِ
ْ ٌْ      خیر َ ِّ     مني َ َ     كما ِ ْ    من َ  َّأ ن  َ َ     كان َ ِ       قبلي َ َْ 

َ     كان ً       خیرا َ ْ ِّ     مني َ ْ      وقد ،ِ َ َ     قیل َ ْ    من :ِ ََّ     أ حب َ َ       لقاء َ َ ِ      الله ِ ََّ     أ حب َّ ُ      الله َ ُ         لقاءه َّ َ َ َّ        اللهم ،ِ ُ ْ    قد ِِّ     إني َّ َ 

َُ         أ حببت ْ َ         لقاءك َْ َ َ َّ َ      فأ حب ِ ِ ِ        لقائي َ وقیل أنها ، ر حتى ماتثم نزل فما صعد المنب) ...َِ

  .)١(آخر خطبة خطبها معاویة

 كما احتوت ،وفیها من البدیع الجناس الناقص والمقابلة، هي خطبة موجزةو   

 كل ذلك أعطى الخطبة .إلخ.. .النداءائي الطلبي المتمثل في األسلوب اإلنشعلى 

 فقد كان فصیح ، وتوازن عباراته، حیث امتازت بقوة اللفظ وجزالته،ً            جماال ورونقا

  .الكلمة بلیغ اللسن

    ومن ثم نجد الخطباء في هذا العصر ساروا في خطاباتهم على ما كان عند 

 ،ً                                   القرآن الكریم واضحا في كالم األمویینوبعد ظهور اإلسالم بدا أثر ، الجاهلیین

َ                                                                             وأهم ما اتسمت به الخطابة عذوبة ألفاظها وسهولة أسلوبها وانتهاجها منهج القرآن 

  . في اإلرشاد واإلقناع،الكریم

 ماسة ضرورةالسیاسیة  َ        الخطابة أن التمهید هذا خالل من لنا تبین    ومما سبق 

 في وتعاظمت األموي العصر في زدهرتا التي السیاسیة ةالحرك في عنها ال غنى

   .ً      ظاهرا توسعا الخطابة انتشار توسع لذلك ونتیجة أواخره؛

  

  

  

  

                                                           

 .م١٩٢٦، ٢/ دار الكتب المصریة ط٢/٣١١ترتیب محمد عبد الجواد األصمعي ،  األمالي أبو علي القالي)١(



     

 ٩٣٠   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  هــ٩٥- هــ ٤١(التعریف بالحجاج بن یوسف الثقفي(  

 سعد أبي بن الحكم بنأبو محمد الحجاج بن یوسف :" هو یوسف بن الحجاج    

 .)٢( " بالحجاج سمي ثم كلیبا، یسمى "وكان فیما قبل  )١( "ثقیف بن عوف بنا

 مسعود بن عقیل أبي بن الحكم هو أبوه ،)م٦٦١- هــ ٤١سنة (بالطائف مولده كان

  .)٣(المشهور الصحابي مسعود بن عروة بن همام بنت الفارعة أمهو، عامر بن

 وأبوه هو كانو  مثقفة، أسرة في ونشأ ولد ،خطیب ،داهیة أموي، قائد   وهو 

 األسباب تختلف قدو الشام إلى انتقلثم  ،الكریم قرآنال بالطائف الصبیان یعلمان

 بعد رغم منه السیاسي طموحه لیبدأ ً      مكانا الشام اختیار إلى الحجاج دفعت التي

 كراهته األكبر السبب أن ُ      یعتقد لكن ،إلیه مكة وقرب الطائف، وبین بینها المسافة

  .الزبیر بنا اهللا عبد لوالیة

 من تعانيوسیئة  حالة في الشرطة وكانت مارةاإل بشرطة التحق الشام في    و

. المجندین وقلة بالنظام، الشرطة أفراد واستخفاف التنظیم، سوء منها جمة، مشاكل

 وأخذ خلل، أو خطأ لكل األمر أولیاء تنبیه إلى وسارع ،ً         وانضباطا حماسة فأبدى

 فوق ورقاه ته،مكان ورفع إلیه، -الشرطة قائد- )٤(باعْ  نِ  ز بن حْ  وَ  ر فقربه بالشدة، نفسه

 خلل، ألدنى وعاقبهم ،المخالفین عقوبة في أسرفو بالشدة، فأخذهم أصحابه،

  .األمر ألولیاء المطلقة بالطاعة أمورهم وسیر فضبطهم،

 على ً     یوما الحجاج فجاء ،اعَ  بْ  نِ  ز بن حْ  وَ  ر جماعة إال ٍ    لهو وال ٍ     تراخ منهم عاد فما    

 معهم ودعوه ینتهوا، لم لكنهم م،عمله في ذلك عن فنهاهم یأكلون، وهم رؤوسهم

 إلى اعَ  بْ  نِ  ز بن حْ  وَ  ر فشكاه. سرادقهم تَ  قِ   حر  ُوأ  وا،ُ  سِ  بُ  حَ  ف بهم، فأمر طعامهم، إلى

 َ  لَ  عَ  ف ْ  نَ  م أنت إنما :فقال ، ؟هذا فعله على حمله َّ   عم وسأله الحجاج فدعا ،الخلیفة

                                                           

یة بیروت دار الكتب العلم، ٢٨٤/ ٤محمد یوسف الدقاف: تحقیق ،ابن األثیر،  الكامل في التاریخ)١(

 .م١٩٨٧، ١/لبنان ط

بیت األفكار  ، ١٣٩٧/ ١حان عبد المان: تحقیق، عماد الدین بن كثیر القرشي، البدایة والنهایة )٢(

 .١ /ط، عمان األردن، الدولیة

دار المستقبل، عمان،  ، ١٥: الحجاج بن یوسف الثقفي حیاته، أخباره، سامر محي الدین أمین ص )٣(

  .م٢٠١٢، ٥/األردن، ط

كان روح عند ، اع الدمشقي، وهو تابعي جلیل، روى عن أبیهَ  بْ  نِ      أبو ز: ابن سالمة الجذامي أبو زرعة ویقال :هو )٤(

جند = =ه یزید بن معاویة علىَ  رّ                                                                        عبد الملك كالوزیر ال یكاد یفارقه، وكان مع أبیه مروان یوم مرج راهط وقد أم

 انظر البدایة .نه بقى إلى أیام هشام بن عبد الملكفلسطین، مات سنة أربع وثمانین باألردن، وزعم بعضهم أ

 .١٣٩٦/ ١والنهایة ابن كثیر  



     

 ٩٣١   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 دون اعَ  بْ  نِ  ز بن حْ  وَ  ر بتعویض علیه وأشار ،َ  كُ  طْ    وسو َ  كُ   ید فأنا  المؤمنین، أمیر یا

  .)١(أمره كسر

 عبد الخلیفة إلى فقدمه الماضیة، والقوة العزیمة فیه اعَ  بْ  نِ  ز بن حْ  وَ  ر رأىومن ثم    

 لمحاربة الجیوش تسییر قرر قد مروان بن الملك عبد وكان ،مروان بن الملك

 مصعب لحرب بنفسه قاده الذي الجیش إلى الحجاج فضم الدولة، على الخارجین

  .رالزبی بنا

 أن الخلیفة من الحجاج فطلب الجیوش، في یخرجون الشام أهل یكن ولم    

 ولم السالح حمل على قدر رجل ماّ   أی أن الحجاج فأعلن. ففعل علیهم، یسلطه

 بالبیوت طاف ثم ماله، وانتهب داره، وأحرق قتله، ثم ،ً     ثالثا لهَ    أمه معه، یخرج

 الجمیع، فأطاعه علیه، عترضینالم أحد بقتل الحجاج وبدأ. المتخلفین عن ً      باحثا

 الملك، عبد الخلیفة أنظار بذلك الحجاج فلفت، االختیارب ال ِ  رْ  بَ     بالج معه، وخرجوا

 بجیش الحجاز إلى فزحف الزبیر، بن اهللا عبد لقتال فبعثه وحزما، شدة فیه رأىو

   .)٢(جموعه  وفرق اهللا عبد وقتل كبیر

   إلیها أضاف ثم والطائف، والمدینة مكة الملك عبد واله حتى یظهر زال ما ثم    

 عشرین اإلمارة له وثبتت الثورة فقمع الكوفة إلى فانصرف فیه، قائمة والثورة العراق

  .السقوط من وحماها األمویة الدولة جمع حیث .سنة

  :والیته على العراق

لَ  و    
ق والبصرة راالحجاج بن یوسف الثقفي نیابة العبن مروان ي عبد الملك َّ  

بعد موت أخیه بشر " وذلك ، ه ٧٥ سنة فة وما یتبع ذلك من األقالیم الكباروالكو

وته ْ               غیر الحجاج لسط العراقعنه أهل   عبد الملك أنه ال یسد فرأى ،بن مروان

  )١(."العراق ةلمدینة والیوته وشهامته، فكتب إلیه وهو باْ       ره وقسْ    وقه

 ح فیها فتوحات كثیرة، فت،ً       كامالاً    عام عشرین العراق على الحجاج والیة دامتو   

 مدن جملة فیها ففتح والسند، الهند بالد إلى خیوله وصلت حتى منتشرة،هائلة 

  )٢(.اإلسالمیة الدولة رقعة لتوسیع  وأقالیم

 فنزل ،العجم وعراق العرب عراق عراقین،في ذلك الوقت  العراق وكانت   

 دخل ثم المسجد، في باالجتماع الناس أمر من أرسل قد وكان بالكوفة، الحجاج

                                                           

 .١٣٩٧/ ١ البدایة والنهایة ابن كثیر )١(

 .م١٩٤١/ ط، مكتبة الكاشف بیروت لبنان  ، ٣عمر فروخ ص،  الحجاج بن یوسف الثقفي)٢(

 .١٣٥٠/ ١ البدایة والنهایة ابن كثیر )١(

 .٢٧٨/ ١ كثیر  البدایة والنهایة ابن)٢(



     

 ٩٣٢   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 إلى ً      ناظرا فمه على وأصبعه فجلس المنبر عتلىوا حمراء، بعمامة ً   ماّ    ملث المسجد

 خطبته وقال فجأة عمامته خلع سكوته من واُّ   ضج فلما ، المسجد في المجتمعین

         :والتي بدأها بقوله .المشهورة
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  )٣(." ...أما واهللا إني ال أحمل الشر بحمله، وأحذوه بنعله، وأجزیه بمثله  

 فبواسطتها أدخل الرعب في ،تعد خطبته هذه من أشهر ما قاله الحجاجو     

 ولقد استطاع ، فهي تنم عن قوة وقسوة الحجاج،جمیع من كانوا في المسجد قلوب

 وتثبیت الحكم األموي العراقإلى  واالستقرارته هذه أن یعید األمن بشد الحجاج

  .فیها

    :وفاته

    للهجرة وتسعین خمس سنة من رمضان من وعشرین خمس في الحجاج توفى    

 على وأجري ،واسط أسسها التي مدینته ومات في ،المعدة بسرطان ً       متأثرا" )ه٩٥(

  )١( .".فاندرس الماء، قبره
  

  

  

                                                           

دار الكتب العلمیة  ، ٢٧٨/ ٥، عبد المجید الترحیني : تحقیق،  العقد الفرید ابن عبد ربه األندلسي)٣(

 .م١٩٨٣، ١/ بیروت لبنان ط

  .دار السالم. م١٩٩٥، ١/ط. ٨٣,٨٢محمود زیادة ص،  الحجاج بن یوسف الثقفي المفترى علیه)١(



     

 ٩٣٣   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  )هــــ ٨٣( )١( الجماجمدیرموقعة 

ینطوي علیها من سمات وخصائص  وما  ،ً                              نظرا ألهمیة خطبة دیر الجماجم    

صور بیانیة جعلتها في صدارة النصوص و، مفاهیم نقدیةمن وما تزخر بها ، فنیة

أحداثها ل القول في أحداث تلك الموقعة؛ ألن ِّ   فصُ      سوف ن، دراسةالنثریة الجدیرة بال

 في النص ومفاهیم النقد المختلفة خصائص السمات البالغیة ارنا على إظهُ    عینُ  ت

  . لمسة جمالیة فریدة أضفت علیهالخطابي عند الحجاج والتي

 القادة أحد كانو .العراق في وفةُ     والك رةْ     البص بین تقع منطقة "الجماجم دیر"   و

 الشعثا بن الرحمن عبد هو الحجاج زمن على العراق في المهمة والشخصیات

 ألمیر تبعیته ورغم العراق في والیا الثقفي یوسف بن الحجاج كانو دي،الكن

 في یتصرف لكنه الوقت، ذلك في األموي الخلیفة مروان بن الملك عبد المؤمنین

 وكلفهابن األشعث  الحجاج هوج ومن ثم .االستقالل تمام مستقل كحاكم العراق

 العراق شرق شمال وهي) سجستان(بـ یعرف ما بالد مارةإ كذلك وواله ،مهام بعدة

  .المتدینین والزاهدین البارزین القادة من شعثاأل ابن وكان الیوم،

 رأس على سجستان إلى َ      االشعث بن محمد بن الرحمن عبد الحجاج، أرسل    

 الحجاج إلى النهایة في القائد وكتب ،ً      كثیرا ً     شیئا البالد من فتحوا وقد عراقي جیش

 ولما ها،ِ    راجَ  خ واُ  بْ  جَ   وی طریقها، یعرفوا حتى البالد هذه في الحرب إیقاف رأیه ّ   أن

 أردفه ثم الحرب، إیقاف على فیه ّ     وبخه ً      كتابا إلیه كتب الحجاج إلى الكتاب وصل

 هأخی إلى فاإلمارة العجز أظهر إن ّ     وأنه الحرب في ّ        بالتوغل یأمره وثالث ٍ    ثان بكتاب

  .محمد بن إسحاق

  ! الناس ّ     أیها" : وقال أصحابه جمع حمنالر عبد إلى الحجاج كتب وصلت ولما    

 طریق عن الحجاج وبین بینه دار ما ذكر ثم حب،ُ  م ولصالحكم ناصح لكم ّ    إني

 فیها هلك التي البالد وهي ،العدو أرض في الحرب في بالتوغل أمره ّ     وأنه الكتب،

. أبیتم إذا وآبي مضیتم، إذا أمضي منكم رجل أنا ّ     إنما: وقال ،باألمس إخوانكم

  )١(".نطیع وال له نسمع وال ّ      الله، ّ    عدو على نأبى بل ال: فقالوا الناس إلیه فثار

                                                           

ّ                                                     ة فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة قال أبو بظاهر الكوفة على سبع: دیر الجماجم )١(
َ                                                                     القدح من الخشب وبذلك سمي دیر الجماجم ألنه یعمل فیه االقداح من الخشب : الجمجمة: عبیدة َ ُ ،

 .م١٩٩٣صادر  بیروت  دار  ،٥٠١|٢ الحموي اهللا عبد بن یاقوت ،انظر معجم البلدان

 .٤٤٨/ ١البدایة والنهایة  )١(



     

 ٩٣٤   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 اجتمع فارس دخل ّ     فلما ،العراق إلى ً     مقبال سجستان من الرحمن عبد خرج ثم    

 خلعنا فقد الملك عبد عامل الحجاج خلعنا إذا ّ    إنا: وقالوا بعض إلى بعضهم الناس

 وخلع ّ     نبیه ّ     وسنة ّ     الله كتاب على بایعوهف الرحمن عبد إلى فاجتمعوا الملك، عبد

  .ّ        المحلین وجهاد الضاللة أئمة

 العراق أهل إلیه ّ    لتفاو ،هـ٨٢ سنة عصیانه وأعلن علي الحجاج خرج     ومن ثم

 عبد بین عنیفة اشتباكات وقوع بعد ثم الحجاج، استبداد من بالتخلص نالراغبو

 كهولها من الناس بایعهو ،البصرة الرحمن عبد دخل الحجاج، وجنود الرحمن

 من ّ      الحجة ذي آخر في ذلك وكان الملك عبد وخلع الحجاج حرب على وقرائها

 والعراقیین الحجاج، یرأسهم الشامیین بین الحقیقة في الحرب فصارت هـ،٨١ سنة

  .الرحمن عبد یقودهم

 أبي بن الرحمن عبد خلف والحجاج الكوفة جانب إلى َ      االشعث ابن مضى    

 أهل حمل ّ     فلما ،الجماجم دیر في الجندین بین التقابل حصل أن ه إلىالفقی لیلى

 ّ   إن ّ       القراء معشر یا: فقال ،لیلى أبي ابن الرحمن عبد ناداهم العراقیین على الشام

 في درجته ّ     الله رفع ًّ      علیا سمعت ّ     إنـي بكم، منه بأقبح الناس من بأحد لیس الفرار

: الشام أهلب التقي یوم وقال ّ       دیقین،والص الشهداء ثواب أحسن وأثابه الصالحین

 فقد ،بقلبه فأنكره إلیه یدعى ً       ومنكرا به، یعمل ً       عدوانا رأى من ّ    إنه المؤمنون ّ      أیـها«

لَ  س
 أنكر ومن ،صاحبه من أفضل وهو رِ  ج ُأ  فقد بلسانه أنكر ومن ،ئِ    وبر ،مِ  

 یلسب أصاب الذي فذلك ،السفلى الظالمین وكلمة العلیا ّ     الله كلمة لتكون بالسیف

 جهلوا قد الذین المبتدعین المحدثین ّ        المحلین هؤالء فقاتلوا بالیقین، قلبه ّ     ونور الهدى

  )١(".ینكرونه فلیس بالعدوان وعملوا یعرفونه فال ّ     الحق

 النصرة تكون األیام غالب وفي واقعة، بینهم یوم كل في المبارزةنت ثم كامن و    

 العراق أهل وهم األشعث ابن بأصحا إن قیل حتى الشام، أهل على العراق ألهل

  .علیهم ینتصرون مرة وثمانین بضعا الحجاج أصحاب وهم الشام أهل كسروا

 موضعه عن یتزحزح ال ومصابر صابر مكانه في ثابت فالحجاج هذا ومع    

 نحو إلى بجیشه یتقدم األیام من یوم في ظفر له حصل إذا بل فیه، هو الذي

 على بالحملة أمر حتى ودأبهم دأبه ذلك زال وما بالحرب، خبرة له وكان عدوه،

                                                           

 .١٦٣ ،١٤٥|٥  ،لطبريا، والملوك الرسل تاریخ )١(



     

 ٩٣٥   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 
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 وحمل جیشه من الرماة جمعف القتال على كانوا یحرضون الناس الذین القراء كتیبة

  .كثیرا خلقا منهم قتل حتى َّ     انفك وما بهم،

 ابن أصحاب فانهزم الجیش من معه من وعلى األشعث ابن على حمل ثم    

 من قلیل ومعه أیدیهم بینمن  شعثاأل ابن وهرب وجه، كل في وذهبوا األشعث

 به یظفرون لعلهم یطاردونهم وراءهم فساقوا كثیف جیشب الحجاج فأتبعه الناس،

 ابن هزم الضاریة المعارك من سلسلة وبعد الحجاجوبهذا یكون  را،یأس أو الیقت

  .العراق أهل منثیر ك معه وقتل  ،هـ٨٣ سنة وقتله االشعث

 معركة على ً     علما تكان بخطبته الحجاج ااختصه والتي"  الجماجم دیر" ــف    

 رایتها رفع التي ثورتهم في العراق أهل تودد بسبب الحجاج جیش فیها ُ    هزم دامیة،

 ً      أخیرا كانت الغلبة ولكن كثیر، قوم تبعه وقد األشعث، بن محمد بن الرحمن  عبد

  .وحنكته لثباته للحجاج

 عطائهٕ   وا الجماجم دیر رىْ   أس لقت في الحجاج أسرف لما: )١(المؤرخون یقول   

 فكاسرإ المؤمنین أمیر بلغ فقد" : بعد ّ    أما: إلیه فكتب الملك عبد ذلك بلغ موالاأل

 حدأل الخصلتین هاتین المؤمنین أمیر یحتمل وال موالاأل في وتبذیرك الدماء في

 العمد وفي ةَ  یِّ    الد الخطأ في الدماء في المؤمنین أمیر علیك حكم وقد الناس، من

 كتب إلیه الملك عبد كتاب بلغ ّ     فلما  " ...مواضعها إلى ّ     ردها موالاأل وفي د،َ  وَ  قال

  فأدیهم، القوم ُ     أصبت ما قود، وال عقل من َّ    علي ما ّ      والله: الجواب في إلیه
        ُ َ
 وال ِ

  )٢( "...فیك ّ   إال قتلت وال لك، ّ   إال أعطیتهم وال بهم،   ُ   فأ قاد ظلمتهم

      نتحدث سوف ،األموي للعصر  واألدبييطار التاریخ االتحدثنا عنبعد أن و   

 ستخراجالالسمات البالغیة في خطبة دیر الجماجم  عن – بمشیئة اهللا تعالى - 

  .ذلك العصرفهم النص النثري في  على تعیننا التي وآللئها دررها

  

  

  

                                                           

 .١٦٣ ،١٤٥|٥، الطبري ، والملوك الرسل تاریخ )١(

 ١٣٤|٣، مرعي حسن كمال: راجعه ،المسعودي علي بن الحسن أبي، الجوهر ومعادن الذهب مروج )٢(

 .م٢٠٠٥  ،١/لبنان ط بیروت - العصریة المكتبة: الناشر، ١٣٥ـ 



     

 ٩٣٦   
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 الفصل األول:   

بني البالغة والداللة "  احلجاج ألهل العراق اتنداء

  ".والنقد

  

 .النداء األولالسمات البالغية يف  :ولاملبحث األ -

 . الفنون البالغية يف النداء الثاني:املبحث الثاني -

 . األسرار البالغية يف النداء الثالث والرابع:املبحث الثالث -

يف نداء احلجاج ألهل االستفهام داللة  :الرابعاملبحث  -

 .العراق

  

  



     

 ٩٣٧   
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  :الفصل األول

  ."غة والداللة والنقدبني البال"   احلجاج ألهل العراقاتنداء

  :مفهوم البالغة

 :تقول ، إلى غایته ونهایتهالشيءتدور أصل مادة كلمة البالغة حول وصول    

ً       بلوغُ        یبلغ الشيءبلغ  ً       وبالغ اُُ َ  الشيءأبلغت :  إذا وصل وانتهى إلى غایته وتقول:اَ

  . )١( إذا أوصلته إلى مراده ونهایته،اً      تبلیغ وبلغته ،اً     وبالغ اً     إبالغ

حال من  :أي، )٢("الحال مع فصاحته  لمقتضى تهمطابق" :وبالغة الكالم   

، لقالعٕ                            ، واصابته مواقع االقتناع من اطب به، مع فصاحة مفرداته وجملهُ   یخ

  .والتأثیر من القلب

لجلیل بعبارة صحیحة تأدیة المعنى امن حیث إنها فالبالغة  من هذا اً       وانطالق   

النص  تحكم التيد القوانین ّ   حدُ  ت فهي بالتالي،  النفس أثر خالبفي، لها فصیحة

 وفى اختیار  ، تنظیم أفكاره وترتیبهافي أن یتبعها األدیب ینبغي والتي، األدبي

مجموعة األسس ؛ ألنها تحتوي على  معین صوتي نسق فيكلماته والتألیف بینها 

مة ءمالمراعاة مع ، األدبي ه الحكم على قیمة عملفي یستعان بها التيالجمالیة 

بها یتم ؛ ألن كل كالم للموطن الذى یقال فیه، واألشخاص الذین یخاطبون 

    .المعبر عن اإلحساس بالجمال في النص األدبي  عن فنیة القولالبحث

 مراعاتها عند ینبغي التيالمعاییر و جملة من القواعد هي على هذاوالبالغة    

ً                    ؛ حتى یكون عمال فنیاألدبيإنشاء العمل   نفس القارئ في اً        ، ومؤثراً       ا ممتعً

  . نفس األدیب ذاته ومشاعرهفي، بمثل ما هو علیه ومشاعره

،  النفسفي، المؤثر  یقوم على استخدام الكالم الجمیلّ          البالغة فنف ومن ثم   

 بحیث ، یمكن بها تنظیم الكالمالتيستهدف توضیح الطرق تو ،للمعنى والمالئم

  .ئ أو السامع على أكمل وجه ممكنیتیح ألفكار األدیب أن تنتقل إلى القار

 

 كیفیات تأدیة المعنى في؛ ویبحث  فن البیان  ": ثالثةاً                   وتتضمن البالغة فنون  

 وما ، صورها وأشكالهافي وتختلف ، وضوح داللتهافيالواحد بطرق تختلف 

عرف به أحوال الكالم ؛ ویالمعانيوفن  ،به من إبداع وجمال أو قبح وابتذلتتصف 

                                                           

 .١/٤٩٨ "بلغ: "  مادة:لسان العرب )١(

 . لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت ، ١٢٢/ ١شروح التلخیص  )٢(



     

 ٩٣٨   
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طابق منها مقتضى أحوال ُ                      م بها إلى اختیار ما یِ           تهدى العال التي العربي

ِّ                            ن ما ینشئ من كالم أدبى بلیغ، رجاء أن یكوالمخاطبین ؛ وتعرف به وفن البدیع .ُ

 وال فن المعانيُْ                لم تلحق بفن التيالمحسنات الجمالیة المعنویة واللفظیة المنثورة 

   .البیان

 

 تربیة القدرة على اإلحساس فيلبالغیة ولكى تتحقق اإلفادة من هذه الفنون ا   

 أن تدرس بطریقة ینبغي ، النصوص األدبیة الرفیعةفي األدبيبعناصر الجمال 

 وتهتم ، النصوص األدبیة الراقیةفيتحلیلیة تكشف عن جوانب الجمال واإلبداع 

 فيً                                                  تضفى جماال على اللفظ والمعنى ؛ حیث یكون لها أثر التيبالصورة البالغیة 

  . الوجدانوانفعالالمشاعر، تحریك 

  

 من حیث ما ورد ،ل خطبة دیر الجماجمّ        سوف نحل مفهوم البالغة ومن خالل   

 اللغة فنون بین ومنزلتها البالغة أهمیةإلظهار ، بالغیةمصطلحات من  فیها 

 القدرة من المتكلم تمكین أهمها أساسیة، وظائف من تؤدیه ماب ومهاراتها، العربیة

 لتذوق ،لدى المستمع اللغوي اإلبداع تنمیة وبالتالي والمؤثر؛ لیمالس التعبیر على

  .األدبي النتاج في الفني الجمال

    

  



     

 ٩٣٩   
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  .دير اجلماجماحلجاج  بن يوسف الثقفي بعد خطبة نص 

  

  :بعد دیر الجماجم فقال خطب الحجاج أهل العراق: " )١( الجاحظ یقول

ََ     أ هل َ   یا(       العراق ْ
        ِ َ
ِ َ           الشیطان ِ  َّ إن ، ْ َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ َ         فخالط، ْ َ َ   اللحم َ

      َ ْ
َ        والدم َّ َّ َ           والعصب َ َ َ َْ 

 والمسامع
 
            َ

ِ
َ ََ َ          واأل طراف ْ   َ َ ْ ْ َ       والشغ َ        واألعضاء َ ََ      أ فضى َُّ    ثم ،َ   افَّ  َُّ    ثم ،ِ   اخَ  مْ     واألص ِ   اخَ  خْ    األفَِ      إلى  ْ

َ         ارتفع َ َ َ        فعشش ْ َّ َ َ     باض َُّ    ثم، َ َ        وفرخ َ ََّ ْ             فحشاكم،َ ُ َ َ ً        نفاقا َ َ    وشقاقا ِ
       ً َ ِ
ُ َ          وأ شعرك، َ َْ َ ً       خالفا ْ  مَ َ ُ              اتخذتموه ،ِ ُ ُ ْ َ َّ 

ُ                     دلیال تتبعونه ََ ُ َِّ َ ً ً          وقائدا ،ِ ِ َ    تطیعونه َ
         ُ َ ُ
ِ  ومؤامرا ، ُ

            ً
ِ َ ُ َ        فكیف. ُ  هَ   ونُ   یرِ  شَ  تْ  سَ  تَ ْ َ ْ            تنفعكم َ ُ ُ َ ٌ          تجربة َْ َ ِ ْ  ْ   أو ؟َ

ُ       تعظك ُ َ    قعو ْ  مِ ْ            ینفعكم َْ   أ و ،ٌ     إسالم كمُ  ریحج أو ؟ٌ  ةَ ُ ُ َ ْ ٌ       بیان َ َ ُْ َ        أ لستم ؟َ ْ َِ         أ صحابي َ َ َ          باأل هواز ْ   ِ َ ْ ْ ُ      حیث ِ ْ َ 

ُُ        رمتم ْ َ         المكر ُ ْ َ ِ         بالغدر وسعیتم ،ْ ْ ُْ            وظننتم ،ِ      للكفر مُ         واستجمعت ،َ ْ ََ َ      الله َ  َّأ ن  َ ُ        یخذل َّ ُ ْ ُ       دینه َ َ ِ 

ُ            وخالفته َ َ َ ِ َ  َ    وأ نا ! ؟ َ   أ رمیكم َ
        َْ ُ
ِ ِ         بطرفي ْ َْ ُْ  َ       وأ نتم ِ ْ َ             تتسللون َ َُّ َ َ   لواذا َ

      ً َ
َ               وتنهزمون، )٢(ِ ُ ِ َ َْ   سراعا َ

      ً َ
ِ.  

ُ      یومَُّ     ثم      ْ  الزاویة َ
          ِ
َ ِ َ     وما ،َّ ْ    یو َ  الزاویة ُ  مَ

          ِ
َ ِ ْ                كان فشلكم اَ  هِ  ب ! ؟َّ ُ َِ َ َ   وتنازعكم َ

             ْ ُ
ِ ُ ََ ْ               وتخاذلكم َ ُ َِ ُ َ َ، 

 وبراءة
          ِ
َ ِ      الله َََ    منكم َّ

     ْ ُ ْ
ْ    إذ ،عنكم ِّ      ولیكم ِ    كوصُ   ون ،ِ    ولیتم ِ

       ُْ ْ
َّ ِ          كاإلبل َ ِ ِْ ِ           الشاردة َ َ ِ  أ وطانها إلى َّ

          ََ
ِ َ ْ، 

ِ            النوازع  ِ َ ُ  َ     یسأ ل َ  ال ،)٣(أعطانها إلىَّ ْ ُ         المرء َ ْ َ ْ    عن ْ َِ      أ خیه َ ِ       یلوي ََ    وال ،ِ ْ ُ        الشیخ َ ْ َ     على َّ   بنیه َ
     ِ ِ
َ، 

ّ      حتى  ُ        عضكمَ ُ َّ ُ        السالح َ َ َ       وقصم، ِّ َ      الرم مُ  كََ   . ُ   احِّ

ُ      یوم َّ  مُ  ث    ْ ِ      دیر َ ْ   الجماجم َ
          ِ ِ
َ َ َ     وما ،ْ ُ      یوم َ ْ ِ      دیر َ ْ   الجماجم َ

          ِ ِ
َ َ َ     بها ،؟ ْ ِ       كانت ِ َ ُ            المعارك َ ِ َ َ ْ   

 والمالحم
            ُ
ِ َ َ ْ ٍ        بضرب، َ ْ َ ُ       یزیل ِ ِ َ        الهام ُ َ ْ    عن ْ    مقیله َ

      ِ ِ ِ
ُ          ویذهل ،َ ِ ْ ُ َ          الخلیل َ ِ َ ْ    عن ْ ِ         خلیله َ ِ ِ َ.  

ََ     أ هل َ   یا      العراق ْ
        ِ َ
ِ  الكفرات، ْ

           ِ
ََ َ َ      بعد ْ ْ  الفجرات َ

           ِ
َ َ َ  والغدرات ،ْ

             ِ
َ َ َ ْ َ      بعد َ ْ  الخترات َ

           ِ
ََ َ ِ            والنزوة ،ْ َ َ      بعد ََّْ ْ َ 

 النزوات
          ِ
َ ْ             إن بعثتم  ،ََّ ُ ْ ْ            ثغوركم، َِ     إلىِ ُ ِ ُ ُْ          غللتم ُ َْ ُْ          وخنتم َ ْ ُ ْ       وان، َ    أ منتم َِٕ

      َُْ ْ
َْ           أ رجفتم ِ َُ ْ ْ       وان، َ ِٕ ُْ      فتمِ  خ َ ْ 

ُْ           نافقتم ْ َ َ            تذكرون  َ  ال، َ ُ ُ ْ َ           تشكرون وال ،ً  ةَ  نَ  سَ  حَ ُ ُ ْ   . ً  ةَ  مْ  عِ  ن َ

ِ    هل    ْ             استخفكم َ ُ ََّ َ ٌ       ناكث ْ ِ َْ                  أ و استغواكم َ ُ َ ْ َ ْ ٍ     غاو ِ ْ               استنصركم َِ   أ و ،َ َُ َ َْ  ظالم ْ
      ٌ
ِ ْ               استعضدكم َِ   أ و، َ ُ َ َ ْ َْ  

 خالع
      ٌ
ِ ُ           وآویتموه ِ        تبعتموه ّ   إال، َ ْ   .وهُ   تمورحب ُ         ونصرتموه، َ

ََ     أ هل َ   یا       عراقْ   ال ْ
     ِ َ
ْ    هل ،ِ َ      شغب َ َ  شاغب َ

      ٌ
ِ َ      نعب َْ   أ و ،َ َ  ناعب َ

      ٌ
ِ ََ      زفر َْ   أ و ،َ  زافر َ

      ٌ
ِ ُْ        كنتم َِّ    إال َ ْ ُ 

ُ َ         أ تباعه َ ُ  َ          وأ نصاره َْ َ َ ََ     أ هل َ   یا  ؟ َْ   العراق ْ
        ِ َ
ِ ْ َ    أ لم ،ْ ُ    كمَْ     تنه َ    المواعظ ُ

         ُ ِْ
َ ْ َ    أ لم ،؟ َ ُ            تزجركم َ ُ ْ ُ  الوقائع َْ

           ُ
ِ َ َ   .! ؟ ْ

                                                           

 . ٣٠١/ ٢، درویش جویدي/ البیان والتبیین للجاحظ، تحقیق د )١(

 ١٥٥/ ٨، " لوذ" اللسان مادة . لجأ إلیه وعاذ به ، ً     هربا: ً        لواذا)٢(

 .٣١٧,٣١٦/ ٦" عطن"  اللسان مادة .مراحلها حیث تستریح:  أعطانها)٣(
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َ         التفت َُّ    ثم   َ َ َِ     أ هل َِ     إلى ْ ِ       الشام ْ َ       فقال َّ َ ََ     أ هل َ   یا :َ ِ       الشام ْ  إنما ،َّ
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ ِ           كالظلیم َ َِّ ِ         الرامح َ ِ َّ 

ْ    عن    فراخه َ
      ِ ِ ِ
     ینفي عنها، َ

          َ ْ َْ َ
َ       المدر ِ ُ           ویباعد ،َ ِ َُ َ       عنها َ ْ َ         الحجر َ َ َ   ویكنها، ْ

 
        َ ُّ

ِ
ُ َ    من )١( َ ِ         المطر ِ َ َْ، 

 ویحمیها
           َ
ِ ْ َ َ    من َ ِ         الضباب ِ َ َ             ویحرسها، ِّ ُ َُ ْ َ    من َ   الذباب ِ

       ِ َ
ََ     أ هل َ   یا  ،ُّ ِ       الشام ْ ُْ َ      أ نتم، َّ ُ         الجنة ْ َّ ُ ْ )٢( 

ُ         والرداء ُُ َ      أ نتمو ،ِّ َّ      العد ْ ُ            والحذاء ُ  ةُ ََ ِ ْ. ()٣(.  

  

  

  

                                                           

 .٧/٧٤٦" َّ   كن"  اللسان مادة .یجعلها في ملجأ أمین: أيیحفظها : یكنها )١(

 .٢/٢٣١" جنن"اللسان مادة ، وقاك ما وكل والدرع ، الوقاء، الترس :  الجنة)٢(

 .٣٠٢، ٣٠١/ ٢ انظر البیان والتبیین  )٣(
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   :ولاملبحث األ

  .النداء األولالسمات البالغية يف 
 األولنداءال :  

 التي احتوت علیها خطبة دیر الستة ّ                                ن بین كل أسلوب من أسالیب النداء  إ  

 كل نداء  إذ،سیاق وقرائن األحوالفاوت حسب التت،  بالغیة عدیدةأسرار الجماجم 

 من خالله أحداث معركة یوم لیحكي ،إظهارهحالة خاصة یرید الحجاج كان له 

 .دیر الجماجمالزاویة و

     : قول الحجاجالمتمثلة في المفردة  اشتمل على الداللة الرمزیة:النداء األولو   

َ          الشیطان" ْ  هذا    اختالط أهل العراق ب  والذي أراد الحجاج أن یبین من خالله مدى،"َّ

َ          الشیطان" ْ  ،ً                                                             والذي كان رمزا  لقائد معركة یوم الزاویة ومعركة دیر الجماجم،"َّ

َ          الشیطانمدى سیطرة ذلك ه ظهر من خالل ندائفأ ْ  َ   یا( :فافتتح خطبته بقولهعلیهم  َّ

ََ     أ هل   العراق ْ
        ِ َ
ِ َ           الشیطان ِ  َّ إن ، ْ َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ َ         فخالط ،ْ َ َ ْ      اللح َ َ        والدم َ  مَّ َّ َ           والعصب َ َ َ  والمسامع َْ

 
            َ

ِ
َ ََ ْ 

َ          واأل طراف   َ َ ْ ْ َ          والشغاف َ        واألعضاء َ َ ََ      أ فضى َُّ    ثم ،َّ َ         ارتفع َُّ    ثم ،ِ   اخَ  مْ     واألص ِ   اخَ  خْ    األفَِ      إلى  ْ َ َ ْ 

َ        فعشش َّ َ َ     باض َُّ    ثم ،َ َ        وفرخ َ ََّ ْ           فحشاكم ،َ ُ َ َ ً        نفاقا َ َ    وشقاقا ِ
       ً َ ِ
ْ َ            وأ شعركم ،َ َُ َْ ً       خالفا َ َ ُ              اتخذتموه ،ِ ُ ُ ْ َ ً        دلیال  َّ ِ َ

ُ             تتبعونه َ ُ َِّ ً          وقائدا، َ ِ َ    تطیعونه َ
         ُ َ ُ
ِ   ومؤامرا ت، ُ

             َ ً
ِ َ ُ   .)ُ  هَ   ونُ   یرِ  شَ  تْ  سَ

 وما یتناسب مع الجو النفسي ،بدأ الحجاج بدایة ممیزة تتصل بغرضهومن ثم      

ََ     أ هل َ   یا" : بأسلوب النداء فقالهااستهل حیث ،للخطبة   العراق ْ
        ِ َ
ِ  جعل أول ومن ثم"  ْ

بحیث یجذب ، ً              مناسبا للمقام، ي مستقال عما بعدهال واضح المعانً               الكالم رقیقا سه

 فأرسل نفسه على سجیتها في التعبیر عن خلجات ،تهالسمع إلى اإلصغاء بكلی

  . والتشویق الذي یضمن به اإلنصات، والتنبیه،ً                         نفسه لیحقق نوعا من اللفت

ٍ                                             ولم یناد الحجاج أهل العراق وهو في معزل عنهم         كان على علم بموقفهم  بل،ِ

  لی،ومدى معاونتهم لهذا الشیطان الذي استبطنهم، منه
    ُ
َ       سجل ِ ِّ   . علیهم تمردهمَ

 وطرافة، ً       تعقیدا العالقات أكثر من هي العراق وأهل الحجاج بین العالقةف  

 ألهلها، ً      كارها العراق على َ  يُّ    ول فالحجاج اإلسالمي، التاریخ في ً       ترویعا أكثرها ومن

  .رهونكا له ُ    وهم

َّ                                                          طلع حسنا عندما دل على المقصود باإلشارة ال بالتصریح في قولهالمازداد ثم     ً:     

َ           الشیطان ِ  َّ إن "  َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ ة الحجاج  وبنیة االستهالل هنا تشیر إلى تجرب،"ْ

فضال عن ،  والظرف الداعي لبروز خطبتهٕ                             النفسیة والى الواقع االجتماعي
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ً                      حیث كان ملیئا بالفتن ، ي عصرهتمتع به الحجاج فالموروث الثقافي الذي ی
  .بة السیاسیةملت فیه عناصر الخط ومن ثم اكت،والصراعات والثورات

والتي من ، طبته بإیثار تلك المقدمة الناریة ومن هنا برع الحجاج في مطلع خ    

عندما ظن من ،  الخبیر المجرب العالم بأحوالهمخاللها وصف أهل العراق بوصف

لدم والعصب اللحم والشیطان نفسه قد استبطنهم فخالط شدة ما لقى منهم أن ا

  ....والمسامع واألطراف

 وبراعة استهالل من حیث أن الخطیب ابتدأ كالمه ،ففي المطلع حسن ابتداء     

ً                         فقد جاء مطلع الخطبة داال  ،باإلشارة إلى ما سیق الكالم ألجله في بقیة الخطبة
 على ما ینبت علیه مشعرا بغرض الناظم 

                                     ً
ِ  قدو ،من غیر تصریح بل بإشارة لطیفةُ

 من وجعلوه المتلقي، على التأثیر في المحسن اهذ دور إلى البالغیونأشار 

  إال ألن المتكلم یفهم )١(.وما سمى هذا النوع براعة االستهالل. الكالم محسنات

  .غرضه من كالمه عند ابتداء رفع صوته به

  

 حدیثه بدایة في النداءب عنهالمعبر  الطلبياألسلوب اإلنشائي ثر الحجاج آو    

ََ     أ هل َ   یا" :بقوله   العراق ْ
        ِ َ
ِ  ،د والوعیدوالذي خرج من معناه الحقیقي وأرید به التهدی "ْ

ر  والذي یظه،لیحقق لنا فاعلیة التواصل بین المتكلم والمخاطب من خالل السیاق

 ، لیذهب بعقله كل مذهب،فیشخص المشهد أمام المتلقي، لنا غرض كل منهما

ر الذي یفهم من ً                                                       فیتصور أن هناك حوارا فیه حركة تجذب القاري من خالل الحوا

  . أقبلوا علیه لیلبوا طلب النداء ثم، نادى على أهل العراقهفكأن، إطالق لفظ النداء

  

 دون غیرها لیطابق في "یا "  أداة النداءآثر الحجاج والستكمال مشهد الحوار    

 "أهل"المضاف ب جاءو .لحاضر منزلة الغائبنزیل لففیها ت، ه الحاضر والغائبندائ

ٌ     آهل: أي ّ         بالسكان ِ ً           وأیضا یدل ، شُّ   وحت ال سااستئن واللفظ فیه ،هافی ّ        استقروا الذین ُّ
  .فیه ُ       یقیمون َّ    ممن  همالمكان فأهل ،الملكیةعلى 

َّ       سكان : أي "العراق:" لتحدید مكان الخطاب بقوله ثم جاء بالمضاف إلیة    ُ
َ      عمر العراق ألن وذلك ،العراق ُ    .بأهلها تَ

                                                           

لى ما سیق الكالم أن یشتمل أول الكالم على ما یناسب حال المتكلم فیه ویشیر إ:" براعة االستهالل )١(

 العلوم إحیاء دار ، ١٩٩٨ ، ٤/ ط. ١/٣٩٢ للقزویني البالغة علوم في اإلیضاح ینظر ".ألجله

 بیروت 
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ذكر المسند إلیه ِّ                                                   والنداء هنا للعاقل لذا أراد أن یشخص صورة المخاطب ب    

َ           الشیطان ِ  َّ إن  "ثم ذكر إن وأسمها وخبرها ، ضافةباإلفه یعرتو َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ  فیها " ْ

 البیان الغةب  وهذه هي.یرید ما غایة المخاطب غِّ   بلُ   لی البیان يوسام القول بدیع

  .المتلقي إثارة المتمثلة في 

ََ     أ هل َ   یا" األولى الجملة إن     العراق ْ
        ِ َ
ِ َ           الشیطان ِ  َّ إن  " والثانیة " ْ َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ ْ " 

ََ     أ هل " الكلمات اختیار طریقة ولكن ؟ترید ماذا واحد سؤال عن معا تجیبان   العراق ْ
        ِ َ
ِ ْ ،

َ           الشیطان َ ْ ْ               استبطنكم، َّ ُ ََ َْ َ       فخال ،ْ َ ََ      أ فضى، َ  طَ   :أسلوبین تؤكد ".ْ

 تواصال تحقق واضحة رسالة إبالغ غایته الطبیعیة اللغة إلى ینتمي أسلوب -١

  .مباشرة تقریریة لغة بواسطةبین المتكلم والمخاطب 

 اللغة في المعتادة وداللتها الكلمة بین مألوفة عالقة خرق إلى یمیل أسلوب -٢

 فإن آلخر، شخص من ملكیته نتقلی دیاما شیئا "الوالیة" كانت فإذا الطبیعیة،

 یحتاج مث ومن ،آخر لشخص مدها یستحیل مجردة زمنیة لحظة "أهواء الشیطان"

 " :كلمة فیه جاءت الذي العام السیاق إلى بالنظر معنىال تأویل إلى المتلقي

َ          الشیطان ْ   .)١(باالنزیاح ذلك ویسمى "َّ

 والسامع القارئ نفس في یثیرً        تعبیرا  الجلیل المعنى عن التعبیر هي البالغةو  

 مع األداء جمال من التعبیر في بما المتعة إلیه وتحمل فیه، تؤثر وخواطر مشاعر

   .الكالم هذا إلیهم یوجه الذین واألشخاص ،فیه یقال الذي للموطن الكالم مالءمة

رهاب أهل إل بكثرة المؤكدات الحجاج استخدم فقد حزم مقام المقام أن وبما       

َ           الشیطان ِ  َّ إن " :بقوله ،ٕ                           واظهار مناحي اإلخفاق فیهمالعراق َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ  فادةإل "ْ

 فائدة (ً      جاهال، المخاطب كان إذا فیما ذلك الخبر تضمنه الذي الحكم المخاطب

 "سمیةاإلالجملة "و  الناصبة" َّن ِ  إ "ـب ً      مؤكدا الخبر على الرغم من مجیئو ).الخبر

 أو ً       مترددا المخاطب یكن لمو الحكم، لشرف الخبر دیؤك ربما لكن "َ   قد " حرفو

 ذكرنا، ما حسب على التأكید جاء ذافإ .)٢( )ِ      الصدق في َ       النجاة نإ: (كقولك ،ً      منكرا

   .الظاهر لمقتضى ً       مطابقا: الكالم سمي

                                                           

خرق  رق المألوف في اللغة الطبیعیة والخروج عنه، أوخالتباعد والذهاب واصطالحا "االنزیاح لغة  )١(

الدار ، ١٠٢ عبد السالم المسدي ص،األسلوبیة واألسلوب :  انظر.توقع المتلقي أي أفق انتظاره

 .م١٩٨٢، ٢/ تونس ط، العربیة للكتاب 

 .بیروت اإلسالمیة الكتب إحیاء / ط ، ١٤/٧٠ ،المجلسي باقر محمد، األنوار بحار )٢(
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- مورده غیر في بالتأكید جاء - التأكید، مورد في یكن تأكید الحجاج لم اذا أما    

 المتردد تنزیلجاء بالجملة مؤكدة للذا  ،ً     حسنا كان بالغي اراعتب هناك كان فإن ،

وأرى ذلك  .أو التهدید والوعید، التحذیر أو بأمر، التذكیر أو لتوبیخل المنكر، منزلة

  .ً      كافیا الواحد التأكید كان لَّ    ینز لم لوو خطابه، الحجاج في تأكید شدةً       حسنا ل

سمها وخبرها لناصبة واإن ا"  من تركبت ما وهي ، هناسمیةاإل الجملةو  

ُ              اتخذتموه" : على ذلك وهي جملةقرینةال لوجود التجدد، أفادت ،"الفعلي ُ ُ ْ َ ً        دلیال  َّ ِ َ
ُ             تتبعونه َ ُ َِّ َ ".   

ََ     أ هل َ   یا" لذا جاءت تلك الجملة مفصولة عن الجملة األولى      العراق ْ
        ِ َ
ِ لشبه كمال "  ْ

أن أوضح لكم وأظهر ل ماذا ترید ؟ فأجاب الحجاج أرید كأن سائال سأاالتصال و

    .لكم أن بینكم مفسد غاو یرید إفساد حیاتكم

َ           الشیطان"  لفظ من ثم آثرو   َ ْ  رحمة عن بعد أي شطن منألنه  دون غیره " َّ

 ُّ   كلٕ                   واما أن یرید به ،بالفساد ٍ    مغو ِّ     شریر روح وهو ،"إبلیس "ٕ                اما أن یراد به  و ،)١(اهللا

   .مفسد ِّ      متمرد

من خالل الحروف  ،ً                     تلقي مجاال إلعمال ذهنهلم المتكلم اأعطى هناومن   

وهي من حروف " الطاء"و، من الحروف الشجریةوهما  " و الیاءالشین": تیةاأل

ن الحنك األعلى عند النطق اإلطباق لما فیها من تالصق ما یحاذي اللسان م

 وتسمى بالحروف النطعیة ،ً                                    وهي من أقوى الحروف تفخیما على اإلطالق، بالحرف

 ، وهو المكان الذي یرى به أثار،)٢(قفه هو سخرجها نطع الغار األعلى ولمجاورة م

"  لكي یفصل بین حرف اإلطباق وحرف اإلذالق "ألف المد" بحرف  بـ یأتيثم 

  .لما فیه من سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان "النون

 الحجاج بن یوسف لخطبته لكي یحدث  وهذا كله یصور لنا طریقة إلقاء  

التواصل بین المتكلم والمخاطب من خالل إظهار حركة مخارج الحروف وهذا یدل 

 بالنغم زاخرة موسیقیة لغة الخطابة لغة َّ  ن فإ،لتلك الكلماتعلى الجرس الموسیقي 

                                                           

 .١١٥، ١١٤/ ٥" شطن: "مادة ، اللسان)١(

كیف "  كتاب باب في مخارج الحروف وصفاتها من: انظر، نسبة إلى شجر الفم وهو ما اتسع منه )٢(

، ١/ط،١٣٠صأحمد بن محمد بن مأمون : تحقیق، للشیخ عامر بن السید عثمان" یتلى القرآن

 محمد الصادق قمحاوي  األستاذ،البرهان في تجوید القرآنانظر  و.أوالد الشیخ للتراث، م١٩٠٠

 .المكتبة الثقافیة بیروت لبنان. مع بعض التصرف واإلضافات ، ٨٠ص



     

 ٩٤٥   
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 في تتواكب فاأللفاظ اللغوي، التعبیر مع المتآزرة مكوناتها من ً     جزءا یعد الذي

 وحاجات رغبات شباعإ على عملی إیقاعي سیاق في ملحنة ترنیمیة وحدات

  .إلیه اآلخرین تجذب عمیقة وجدانیة

 األذن، لها تطرب موسیقیة أصوات منها وتشعكلمات الخطبة  تتعاقب لذا    

َ          الشیطان "فبعد ذكر  مرتبة، بطریقة ْ  " بالفعل الماضيثم " ْ  دَ  ق"بحرف  ألحقه"  َّ

ْ               استبطنكم ُ ََ َْ َ           استبطن و، هم علیها للحالة التيوالتقریب التحقیق لیفید " ْ َ َْ ََ     أ مر ِ ِ        صاحبه ْ ِ َ: 

َ      عرفأي  َ ُ         باطنه َ ََ ُ           وخفایاه ِ َ َ د أن یظهر حقیقة المتآمرین افأر، )١(حقیقته على ووقف ،َ

 ألنها تحمل ،فدلت الكلمة على معان كثیرة یتجول فیها القارئ كیفما یشاء، علیهم

  .معنى الخفاء

تصریحیة التبعیة حیث تشخیص جاء على سبیل االستعارة الً      أیضا وفیها   

تصنع داخل الثوب حتى ال تظهر ما  واقیة َ      رقیقة طبقة بطانة الثوب وهيشبه 

فكأن  ،ذاتهم َ      دخیلة في به واحتفظوا بما یخفیه أهل العراق في أنفسهم )٢(وراءه

ّ      السر وااستبطنالمتآمرین  أي أن  .همّ     بولیلكي یطیحوا  المناسب للوقتداخلهم  ّ

ففتنكم بفتنة  ،له واستخدمكم لتحقیق أهدافه وهي الفتنةالشیطان جعلكم بطانة 

   .القول والعمل

َّ             االستبطانیةو   ّ        التأمل یعتمد الذي المنهج" : هيالنفس علومفي  ِْ  الذاتي ّ
       ّ
َّ 

ّ          الشعوریة للحاالت المتكلم والمخاطب ومن هنا تظهر عملیة التواصل بین  )٣( "ُّ

 ستبطانفا
 
       ُ

ِ
ِ      األمر ْ ُ           إخفاؤه :ْ ُ َ ْ ْ      النف في ِ شيء شعوري یتمكن من خلجات النفس  وهذا ،ِ  سَّ

   ففیه ،دون البوح به

 داخلیة مالحظة
       ّ
 مما ،المخاطب بها ّ    یحس التي ّ         الشعوریة للحاالت ّ     ذاتي ّ      وتأمل ِ

  .ُ     یبطن ما َ    خالف ُ     یظهریخفي ویكتم شعوره و یجعله

  : ألهل العراقنداء الحجاجفي  كاصطالح الرمزیة

تكرر عند الحجاج في خطبته أال وهو البناء    ینبغي اإلشارة إلى أمر طالما 

 التالقح بین التصویر الكنائي والتصویر حیث نجدالتصویري في جمله 

 "إن الشیطان قد استبطنكم" : في قولهالتشخیصیةً                  وتحدیدا االستعارة ، االستعاري

                                                           

 .م٢٠٠٤ طبعة وزارة التربیة والتعلیم ٥٤جمع اللغة العربیة  صالمعجم الوجیز م )١(

 .٤٤٨ ، ١/٤٤٧" بطن:" مادة، اللسان )٢(

 . دار النشر الدولي٢٠٠٥، ٢/ط، ٢٧عالء الدین كفافي ص/الصحة النفسیة واإلرشاد النفسي د ))٣(



     

 ٩٤٦   
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 أي خلع علیه ،إذ جعل للشیطان استبطانة وقدرة على التحكم الفعلي بأهل العراق

 مما یشكل لنا ، ألنه أراد به ابن األشعث،یس له على وجهه الحقیقیةً       جسدا ل

ً                          تصویرا استعاریا تجسیدیا ً ً.  

ٕ                                                                          واذا جنحنا إلى الصورة الكنائیة ینبغي أن نتعامل مع الصورة االستعاریة 
" استبطان الشیطان"  وبالتالي فإن ، أو لنا أن نتخیل أنها حقیقة،بوصفها الحقیقي

 ،ً                            المحذوف لفظا ال داللة من النص،  من لوازم ابن األشعثبوصفها حقیقة الزمة

یمثل الزمة من " شعثابن األ"أو " الشیطان" وبالتالي فثمة تصویر أن أحدهما 

   . فهما مقصودان في السیاق،لوازم اآلخر

 جرس الكلمات من العربیة الخطبة هندسة هیكل بناء عملیة تتكون كله هذا ومن  

لوزن  ومتناسقة منظمة بضربات ،األلفاظ متمثلة فيوال النص حتویهای التي

 وهو ،ابه یمر الذي الحجاج النفعاالت المتوافقة الذبذبات ذات الداخلیة الكلمات

 المتوائمة وخلجاته حاسیسهوأ مشاعره عن تعبر دقیقة ألفاظ بانتقاء فكرته ببناء یقوم

  .الخطبة مع المتشكلة األلفاظ موسیقى مع

 بسبب المتلقيانتباه  شد في بّ     الخال ثرهأ له اً       متناسق اً    فنی اً    لحن یصدرومن ثم   

  :كما في قوله ،غایة الخطبة وهدفها مع المتساوقة األلفاظ من المتولد النغم تدفقات

  

َ         فخالط"     َ َ   اللحم َ
      َ ْ
َ        والدم َّ َّ َ           والعصب َ َ َ  والمسامع َْ

 
            َ

ِ
َ ََ َ          واأل طراف ْ   َ َ ْ ْ َ          والشغاف َ        واألعضاء َ َ  َُّ    ثم ،َّ

ََ      أ فضى ِ           األفخاخَِ     إلى ْ َ ِ          واألصماخ ْ َ َ         ارتفع َُّ    ثم ،ْ َ َ َ        فعشش ْ َّ َ َ     باض َُّ    ثم ،َ َ        وفرخ َ ََّ ْ             فحشاكم،َ ُ َ َ ً        نفاقا َ َ ِ 

   وشقاقا
       ً َ ِ
ْ َ            وأ شعركم ،َ َُ َْ ً       خالفا َ َ ُ              اتخذتموه ،ِ ُ ُ ْ َ ُ                     دلیال تتبعونه َّ ََ ُ َِّ َ ً ً          وقائدا، ِ ِ َ    تطیعونه َ

         ُ َ ُ
ِ  ومؤامرا ، ُ

            ً
ِ َ ُ َ

   تستشیرونه
             ُ َ ُ
ِ َ َْ"  

 وكأنه أراد أن ال یغفل ،طفة الدالة على التعقیب والسرعةالعا" الفاء" فیأتي بـ     

 یشرد منه الوصف وأال ،الالشعور لدي المستمع عنه المخاطب بعد أن خاطب

حرك  و.العراق أهل قلوب في الرعب بها ألقىالتي بالصور  وصف مليءألنه 

             . لدى السامع والخوفالرهبة

َ       خالط" ثر لفظ لذا آ   َ  َّ        الشیئین بین َ    خلط ف،االلتباس والمزج على الذي یدل"  َ

َّ        وضمهما جمعهما حیث ،اآلخر من أحدهما تمییز عن وعجز بینهما خلد: أي َ 



     

 ٩٤٧   
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َ          وآخرون{ :ومنه قوله سبحانه ،ً    معا ُ َ ْ            اعترفوا َ ُ ََ ْ             بذنوبهم ْ ِ ِ ُِ ْ         خلطوا ُ ُ َ ً      عمال َ َ   صالحا َ
      ً ِ
َ       وآخر َ َ َ 

ً       سیئا ِّ َ {.)١(   

وما هي الوظیفة ؟   أن یتحدث عنه الحجاجولكن ما نوع الخلط الذي یرید      

َ         فخالط "؟ تلك الكلمات البالغیة لسرد َ َ   اللحم َ
      َ ْ
َ        والدم َّ َّ َ           والعصب َ َ َ  والمسامع َْ

 
            َ

ِ
َ ََ َ          واأل طراف ْ   َ َ ْ ْ َ 

َ          والشغاف َ        واألعضاء َ  وتنفر السمع هاّ  جُ   یم مستكرهة صورة حیث جاء به في! ؟" ،َّ

   .النفوس منها

 حیث خطابتهم، في خاص بأسلوب تمیزوا الذین الخطباء أشهر من والحجاج     

 المستمع، أذن في قویة رنة وتترك الفم تمأل التي المجلجلة الغریبة األلفاظ یختار

  اللحم : "هي األلفاظ وهذه
      َ ْ
َ        والدم َّ َّ َ           والعصب َ َ َ  والمسامع َْ

 
            َ

ِ
َ ََ َ          واأل طراف ْ   َ َ ْ ْ  َ        واألعضاء َ

َ          والشغاف َ ََ      أ فضى َُّ    ثم ،َّ ِ               إلى األفخاخ ْ َ ْ ِ       صماخواأل َِ َ َ         ارتفع َُّ    ثم ،ْ َ َ َ        فعشش ْ َّ َ َ     باض َُّ    ثم ،َ َ 

َ        وفرخ ََّ َ")٢(:  

 حسنة متینة قویة تراكیب فهي األلفاظ هذه فیها تنتظم التي التراكیب وأما      

َ          فخالط " :قوله في نجده نظمها سنُ   وح م،النظ ً َ   اللحمَ
      َ ْ
َ        والدم َّ َّ َ           والعصب َ َ َ فهذه ، ....."َْ

 حكمه في أهل العراق حتى أنه خالط بینصورة تبین مدي سیطرة الشیطان وت

 الدوري الجهاز في یسرى الذي الحیوي ُ       السائل": الذي هوالدم والعظم و اللحم

ُّ      الحسبین  خالطكما  ،- مع إظهار لونه األحمر -  ،)١( "لإلنسان  من ُ        والحركة ِ

ُّ        یشد من خالل العصب الذيالبدن ِ    إلى ِّ     المخ ُ َ         المفاصل َ ُ       ویربط ِ بین  وَ     ببعض َ      بعضها ُ

ُ       األذن ُ        یسمع َِّ      التي ُُ َ ْ  بها َ
    َ
ْ         والرجلی ِ  نَ                          واألطراف المتمثلة في الیدی .ِ ُ         والرأس ِ  نِّ َّْ.  

 یعیش ال التي حتى أنه وصل إلى األعضاءأي "  األعضاء: " بلفظ     ثم جاء 

   .ُْ           والكلیتان ِّ          والرئتان، ِ        والكبد، ِّ         والدماغ، القلب، وهي منها، ٍ     واحد بفقد اإلنسان

                                                           

 .١٠٢سورة التوبة أیة  )١(

  اللحم من الجسم )٢(
               ُ ْ
ُ      الدم"و .ین الجلد والعظمَّ                        هو الجزء العضلي الرخو ب :َّ لحیوي الذي یسرى في الجهاز اُ        السائل ": َّ

َ       العصب" .الدوري لإلنسان والحیوان ِ                                                          شبه خیوط بیض یسري فیها الحس والحركة من المخ إلى ": َ ِّ ُ ُّ ِ ٍ ٍِ ُ  لبدنا= =ْ

  مسامع"، َ      أ عصاب : والجمع
 
      ُ َ

ِ
        جمع مسمع األ ذن التي یسمع بها": َ

   
                   ُ           َ ِ ُ َ َْ َْ

َِّ ِ
ُ األعضاء التي ال : لتشریحاألعضاء في ا. ُ

ْ                                                                                 یعیش اإلنسان بفقد واحد منها، وهي القلب، والدماغ، والكبد، والرئتان، والكلیتان ُ ِّ ِ ِّ ُ         الشغاف. ٍ َ ِ           َ    غالف القلب، أ و : َّ

ِ                                أفضى إلى مراده وهدفه .ُ        سویداؤه ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ              وصل، بلغ من الضروري أن یفضي إلیه و لو بعد مشق: ْ
                                                           َّ َ َ َْ ْ َ ُ ََ ََ َ
ِ ِ ِْ ْ َْ ِّ ِ ُ َّ َ َ     ة وتعبَ

       ٍ َ َ َ
: أفخ فالنا.ٍ

َّ                                           ضرب یأفوخه ؛ وهو ملتقى مقدم رأسه مع مؤخره ُ                                     الصماخ بالكسر خرق األذن وقیل هو األذن: صمخ. َّ ِّ. 

 .٥/٣٩٢ ، ١/١٧٠ ، ٧/١١٧، ٥/١٤٠، ٦/٣٠٨، ٤/٦٨١، ٦/٢٧٤، ٣/٤١٦اللسان 

 .٥٠عالء الدین كفافي ص/ الصحة النفسیة واإلرشاد النفسي د )١(
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جسم  ّ  نأل- إال وقد أتى به ً                                   الحجاج لم یغادر شیئا من جسم اإلنسان ومن ثم ف   

 ،لیظهر مدى مخالطة الشیطان ألهل العراق ،-  اإلنسان ال یخلو من هذه األجزاء

 صدرها في والسیاق المعنى مكتملة  الجملة حیث إن،استیفاء األقسامفأحسن 

  . عجزها ونصفا

 ً      مضیفا فقال، السامع، وخاطر هخاطر في المعنى استیفاء أراد الحجاج لكن  

  : ً       ومطنبا

 لخصت إذ والبالغي، الفكري الصعیدین على مفیدة اإلضافة وهذه". األعضاء"

  .بهذه الكلمة الجامعة كلها والصورة كله، الكالم

 ً      طریقا األربعة الضروب أصعب إنه(: الضرب هذا عن األثیر ابن     قال

   )١()..المعاني من یرةكث أسالیب إلى یتفرع ألنه ً     بابا وأضیقها

 عمیقة ةٕ      واجاد خبرة یتطلب المنال، صعب بالغي أسلوب التقسیماستیفاء و  

 وألموا اللغة، ناصیة امتلكوا الذین ألولئك إال أحد، لكل اً     متاح لیس وهو للفكرة،

 الحصر زاویة في نفسه یضع المتكلم ألن أزمتها، یقودون كیف فعرفوا بخبایاها

 وحصرها األفكار لملمة على القدرة في فنه، روعة بدوت هنا ومن ،والتضییق

  .جهاتها جمیع من بها واإلحاطة

      .البیانیةداللة الصورة 

   قد یمتلك المرء العجب عندما یدرك أن خطبة دیر الجماجم تجاري النثر 

والحجاج ، واختیار األلفاظ الموحیة، واإلیقاع، الشعري الذي یعتمد على التصویر

 بل بوسائل ، والتأثیر فیه بوسائل صناعیة،وسل إلى إمتاع المتلقيبهذا ال یت

ً                                                                 حیث یمثل الخیال عنده مجاال رحبا في إبداع الصورة التخییلیة التي .طبیعیة فنیة
أو تصوره عن المواقف والتجارب التي یتناولها ، تهدف إلى إظهار فكرته

لصور األدبیة  ومن ثم كانت هناك عالقة وطیدة بین ا،بالتوصیف والتشخیص

  .والبنیان الموضعي الذي ترد فیه

بث " :وهو،    والخیال في ندائه ألهل العراق یسمى بالخیال البیاني أو التفسیري

وجعلها صورة مفعمة ، األدیب الحیاة والروح والحركة في الصورة المیتة الجامدة

  )٢("  بعد أن كانت صورة جافة ،بالحس والحیویة

                                                           

 ٢/٣٥٥ائر  المثل الس)١(



     

 ٩٤٩   
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َ           الشیطان ِ  َّ إن " :یال في قولهوقد تمثل هذا الخ     َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ َ         فخالط ،ْ َ َ   اللحم َ
      َ ْ
َ        والدم َّ َّ َ  

َ           والعصب َ َ  والمسامع َْ
 
            َ

ِ
َ ََ َ          واأل طراف ْ   َ َ ْ ْ َ          والشغاف َ        واألعضاء َ َ ََ      أ فضى َُّ    ثم، َّ ِ         األفخاخ َِ     إلى ْ َ ْ 

ِ          واألصماخ َ ْ،  

َ         ارتفع َُّ    ثم  َ َ َ        فعشش ْ َّ َ َ     باض َُّ    ثم ،َ َ        وفرخ َ ََّ ْ           فحشاكم ،َ ُ َ َ ً        نفاقا َ َ    وشقاقا ِ
       ً َ ِ
ْ َ            وأ شعركم ،َ َُ َْ ً       خالفا َ َ ِ".  

    حیث یصور الحجاج مشهد عبد الرحمن بن األشعث أثناء مؤامراته التي كان 

 حیث ، ومبایعته، حتى أعلنوا خلع الحجاج من الوالیة،یدیرها مع أهل العراق علیه

ً              مشاركا البن ً                                         ولم یشأ الحجاج أن یجعل أهل العراق طرفا،"الشیطان" كنى عنه بـ 
 فأصبحوا بذلك أحد ،االشعث بل نراه یصفهم بأنهم أصبحوا بطانة للشیطان ذاته

  . حیث ألبسهم ثیابه عندما استبطنهم،أفراده

 كیف أطلق الحجاج  صورة المخالطة على مصراعیها ،  ویالحظ في هذا النص

، طرافواأل، والمسامع، والعصب،  واللحم،الدم:" حیث جعل، بعد منحها الحیاة

 وجزء ،عناصر لتلك المخالطة" واألصماخ ، واألفخاخ، والشغاف، واألعضاء

 ، فوصف أهل العراق كما وصف ابن االشعث،فاعال في تشكیل النفاق والشقاق

وانتصر لرأیه فیهم بعد أن فشل كل منهم في تحقیق آماله بخلع الحجاج من 

  .ك االستبطانة وجمعهم على اإلقرار بتل،غیر أنه ألزمهم حجته،والیته

ألهل العراق " الشیطان"ً                                                        وقد بدا عنصر الخیال واضحا في بیان كیفیة مخالطة 

ً                                                                     ومدى سیطرته علیهم فلم یترك الحجاج شیئا مما یحتویه اإلنسان في جسده إال 
ولها دور هام في المخالطة ، ّ                                      شخصه وصوره وجعله صورة حیة نابضة تتحرك

 ،ً                                      نا یمشي على األرض ویتحكم في أهل العراقلتنتج في نهایة تلك المخالطة شیطا

  .دون أدني مقاومة منهم

  ومن ثم كان الخیال من العناصر األساسیة التي استعان بها الحجاج في التعبیر 

وخاصة في ، عن المعاني في الرسائل الوصفیة التي أراد إرسالها ألهل العراق

الجسد المختلفة من  فقد أضفى على أعضاء ،وصفة لجمیع أجزاء جسم االنسان

ََ      أ فضى َُّ    ثم"  :وخاصة في قوله، خیاله ما یجسمها ویشخصها ِ         األفخاخ َِ     إلى ْ َ ْ 

ِ          واألصماخ َ َ         ارتفع َُّ    ثم، ْ َ َ َ        فعشش ْ َّ َ َ     باض َُّ    ثم ،َ َ        وفرخ َ ََّ  فبعث فیها الحیاة والحركة وخلع "، َ

حیث اعتمد الحجاج في رسم صوره المتعددة هنا على ، علیه المشاعر اإلنسانیة

                                                                                                                                             

 .م١٩٨٥ ، ٩/مكتبة النهضة المصریة ط، ٢١٨أحمد الشایب ص ، أصول النقد األدبي  )٢(



     

 ٩٥٠   
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وخلع الصفات ، ً                             وذلك بإلباس المعاني صورا حیة، عنصري التشخیص والتجسیم

  ."ّ     وفرخ" :وبث الحیاة والحركة والنشاط فیها بقوله، اإلنسانیة على المنعوتات

َ     غافُّ    الش "ثر لفظ     ثم آ أنه یبین حتى )١( ُ        سویداؤه َ  أ و هِ    غالف القلب أي وشغاف"  َ

َ      أفضى   مراده َ    إلى ْ
       ِ ِ
َ ِ           وهدفه، ُ ِ َ َ َ    عدَ  ب َ ٍ        مشقة ْ َّ َ ٍ        وتعب َ َ َ  وهو" األفخاخ"  ومن هنا ذكر لفظ ، َ

َّ                               وملتقى عظام مؤخر الرأس ویسمى ،ماميُ                   ویسمي الیأفوخ األرأسه َّ     مقدم لتقىُ  م ُ
ومن ثم . األذن خرقف، جمجمته فكسر یأفوخه؛ ضرب فكأنه ،)٢(الخلفي ُ        الیأفوخ

ُ        عشعشهذه األشیاء بعد اختالطها وارتفعت كل  َ ْ   .ت داخلهمَ

 أهل في الشیطان تحكم مدى  بتركیب عجیب لیشخص لناجاء ومن هنا     

یئة تلك المخالطة التي تم حیث شبه ه ، المركبةالتمثیلیةمن خالل الصورة  العراق

ُّ      العشً           نفا بهیئة سردها آ ْ       ألقت والذي .بعض َ    فوق ُ     بعضه ُ         المتراكب ُ َ ُ           الدجاجةفیه  ْ َ َ َّ  

َ           بیضتها َ َ َ      ولزم في عشها تأقامأن  بعد ،َْ ُ         أعجبهحین  ،ً       زمناهتِ َ َ ُ         المكان اْ َ َ      فباض ْ   .هفی تَ

ِ        فرختوالعاطفة أي بعد أن باضت  "َّ  مُ  ث"لذا جاء بـ     َ ُ           البیضة ََّ َ َْ ْ            انفلقت :أي ْ َْ ََ ِ    عن ِ َ 

ِ         الفرخ َْ  وخروج شيء ما في ،دماج في كلنهیئة المخالطة والمزاوجة واال بجامع ،ْ

    .كل

 رأي اإلمام عبد  إلى تأول علىفي أنه احتاج  ، هنا التمثیليالتشبیه    وجمال 

 من صورة  وجه الشبه مأخوذألن ؛)٣(ي الخطیب على رأ وأ، القاهر الجرجاني

َ      فرخمعنى  إنتركیبیة  حیث  ُ        القوم ََّ ُ        فزعواأي : َْ َِ
)٤(

ُ         فصاروا َُّ      ذلواو ، َ   كالفراخ َ
         ِ َ
ِ بعد أن ، َ

َ      فرخ ُ       األمر ََّ ْ ْ        وضحت: َ َ َ ُ           عاقبته َ َ َُ َ      بعد ِ ْ  اشتب َ
      َ
ِ    .ٍ   اهْ

ُ           الشیطانفكأن         َ ْ َ     باض َّ ِ        رأسه ِ   في َ ِ َ        وفرخ مَْ ََّ َُ        أ غواه أي  علیهمَ َ ْ             واستقرت مْ َََّ ْ ُ           غوایته َ َُ َ  . فیهمَ

 ،بیه في خطبتهوبتلك الصورة التشبیهیة التمثیلیة سعى الحجاج إلى توظیف التش

یرسم صورة واضحة إذ إنه ، یه وسیلة ناجحة للتعبیر والتصویرنه وجد فإحیث 

  .اعد المتلقي على استیعاب الفكرةالمعالم تس

                                                           

 م ٢٠٠٠ ،  ١/دار الحدیث ط ، ١٩٣ مختار الصحاح للرازي ص))١(

 . ٢٠ المعجم الوجیز ص)٢(

تبة مك، ١٥٥محمد عبد المنعم خفاجة ص:  انظر أسرار البالغة لإلمام عبد القاهر الجرجاني تحقیق )٣(

 .٢٢٩واإلیضاح للقزویني ص ، اإلیمان 

 .٤٦٥المعجم الوسیط ص )٤(



     

 ٩٥١   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

هذا اللون التصویري في أنه یظهر براعة الخطیب وحذقه في  بالغة وتكمن    

فأضفت هذه الصورة ، عقد مشابهة بین صورتین ما كان یخطر في البال تشابههما

 ،النقلة بین الصورتین البعیدة والقریبة لمسة سحریة حركت بها عواطف سامعیها

ِّ            اطب في أدق  المتكلم والمخلكل من الصورة البیانیة هنا تظهر البالغة ومن

   .صورها

ُ        الفرخو      ُ        الذلیل :ِّ       الرجال من َْ له  حاشیةومن ثم جعل الشیطان بهذا التفریخ ، َّ

،  لهإطاعتهموالهدف من ذلك  ،ستشیرونهً           ومؤامرا  ی ً                  ویجعلوه قائدا لهملیتبعوه أذالء 

    .م خلفاء لهنهم بأشعرهً                 حشاهم نفاقا وأحینما

 باأللفاظ ممتلئ فالتركیب الحشو، من خلوه في تظهر ومتانته كیبالتر قوةو    

 مؤتلفة غیر أو مكانها عن نابیة كلمة افیه نجد ال فهي تركیبات المنظمة، الجیدة

   .األخرى الكلمات مع

" والعصب،  والدم،اللحم" :الجنس في قوله" أل" ّ                    عرف صیغة المفرد بــ ومن ثم    

 أخذ إن المفهوم نحیث إ ،أي حقیقة مفهوم المسمى، إلى مطلق المفهومألنه یشیر 

 تحققه اعتبار غیر من فیه وتعهده الذهن في حضوره باعتبار هو حیث من

 :التلخیص حوشر في التفتازانيیقول ، الجنس بالم المعرف فهو الخارج في ووجوده

 لجمیع یكون أن فإما الخارج في وجودها باعتبار الحقیقة على دل إذا اللفظ أن"

 لعدم للبعضیة یكن لم فإذا ،الخارج في بینهما واسطة ال إذ لبعضها أو األفراد

  )١(."للجمیع یكون أن وجب دلیلها

ألنه االستغراقیة للجنس " أل" َّ              والمعرف بــ،كما آثر الحجاج هنا صیغة الجمع   

، عضاءواأل، طرافواأل، سامعملا": في قوله الحقیقة أفراد لكل یشیر هنا

 یخاطب وال یخاطب أهل العراق قاطبة فهو  "صماخواألفخاخ، األ... شغافوال

 ثم یأتي بصیغة المفرد بعد ،بالسیاق ً      تأثرا ،مجموعة دون أخرىأو ً           فردا منهم 

وكأنه شبههم في هذه الحالة بالطائر الذي  "ّ      فرخ، باض،ارتفع" :وصفه لهم بقوله

ومن ثم ، خَّ      یفرعلى بیضه حتىیرقد یبیض فه ثم ّ  شُ           ار لبناء عشجیرتفع فوق األ

  . الجمع إلى صیغة المفرد لتأدیة الغرض المساق إلیه القولةانتقل من صیغ

 ّ        المتكلم یرید ّ     التي المقاصد ضمنَّ                              تجول الحجاج بین حروف العطف ومن ثم     

" الواو" ء بـ في موضعه حیث جافآثر كل منها .علیها ّ        والداللة عنها التعبیر

                                                           

 .بدون تاریخ،  لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت ، ٣٢١، ١/٣٢٠انظر شروح التلخیص   )١(



     

 ٩٥٢   
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َ      الدم"   األلفاظبین بعضالعاطفة  َ           والعصب َّ َ َ  والمسامع َْ
 
            َ

ِ
َ ََ َ          واأل طراف ْ   َ َ ْ ْ  َ        واألعضاء َ

َ          والشغاف َ َّ      یدل أن ُ     یرید ّ         والمتكلم حكمها، في َ        إشراكها أراد إذا " َّ ُ  ِ        االشتراك هذا على َ

ٍ     ألمر ُ       تفید َّ    نهاَ  أل ما، ْ  العطف في "واوال"ــ ف ،المفردات عطف في الحكم في ِ       اإلشراك ُِ

  .تفصیل دون والمشاركة الجمع مطلق  تقتضي

ثم ، ثم ارتفع، ثم أفضى: " العاطفة ثالث مرات في  قوله" ثم"ى بحرف ثم ثن   

هذا  مجيء أن على هذا لَّ   فد الزمني والتراخي الترتیب تفید "ثم" ألن" باض

هل  ولكن، خلط الشیطان لألشیاء السابقة الذكر بعد اإلفضاء واالرتفاع والبیض

 بعدال بل  ؟ زمن بعد أو مباشرة المخالطة مجيء بعد جاء هذه الصورة مجيء

  .زمن

ْ           فحشاكم: " في قوله" الفاء"ثم ثلث بحرف      ُ َ َ ً        نفاقا َ َ  الترتیب تقتضي "الفاء" نأل"  ِ

 ،- ابن األشعث – والسرعة مما یدل على سرعة استجابتهم  للشیطان التعقیب مع

حشو النفاق في نفوس أهل  مجيء أن على هذا فدل  ،موعدم ترددهم وتفكره

وهذا یدل على سرعة ، فاصل دون مباشرةالشیطان دلیال لهم  أن اتخذوا بعد العراق

  .وقوع الحدث

   تعظكم" أو"   ثم جاء بحرف العطف 
      ْ ُ ُ
ٌ        وقعة؟ ِ َ  للداللة ؟..ْ  مُ  كَ  عَ  فْ  نَ       ؟ أو ی..ْ  مُ  كُ  رِ  جْ  حَ     أو ی َ

  . المعنىأفاده وكالهما ،احة أو التخییرعلى اإلب

 ،الفاء" حروفب جاء والتفصیل االختصارنرى الحجاج هنا عندما أراد لذا     

 وعندما أراد "الواو" العطف حرفب جاء تفصیل دون االختصاروعندما أراد  ،"وثم

   تعظكم ْ   أو ":في قوله، "أو" االختصار مع اإلباحة والتخییر جاء بحرف 
      ْ ُ ُ
ٌ        وقعة؟ ِ َ  أو َ

 یحجر
     ُ
ْ            ینفعكم ْ  و َأ  ،ٌ     إسالم كمِ ُ ُ َ ْ ٌ       بیان َ  "؟ ََ

 ظهور یراعي ال فإنه لذلك فصحاء ً     عربا یخاطب فصیح عربي والحجاج   

 في يتأن إلى تحتاج التي العبارات بعض یورد ٕ      وانما، بسرعة وانكشافه المعنى

ْ           فحشاكم (:قوله في كما المجاز على یعتمد فهو ؛ فهمها ُ َ َ ً        نفاقا َ َ    وشقاقا ِ
       ً َ ِ
: وقوله) َ

ُ َ          وأ شعرك( َْ َ ً       خالفا ْ  مَ َ   .عن طریق االستعارة المكنیة). ِ

  والحاشیة ،وغیره َ            بحشو الفراش حیث شبه وساوس الشیطان ألهل العراق   
         ُ ِ
 واحدة َ

 حواشي
       ِ
َ   الحشیةو ،وجوانبه الثوب َ

 
       ُ ّ

ِ
ُ         والحشو ،)١(المحشو الفراش َ ْ فراشا  به حشوت ما َ

                                                           

 .٨٦ص مختار الصحاح  )١(
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ً              وترك له شیئا  الفراش أو الثوبثم حذف المشبه به وهو  ،بجامع االمتالء في كل
  .من لوازمه وهو الحشو على سبیل االستعارة التخییلیة

حیث تخیل الحجاج أن الشیطان تمكن من هؤالء بالمخالطة التي تم صنعها     

 وعداوة، ِّ       اتفاق، وعدم خصومةو وانقسام، اختالف بینكم جعل :أي الشقاقوبالنفاق 

 من َُ     فهو َّ          بالنمیمة، بینكم فسعى ِّ       الشقاق بذور بینكم وألقى
   ْ
َِ     أ هل ِ ِ         الشقاق ْ َ  من :أي ِّ

   ْ
َِ     أ هل ِ ْ 

ِ        الخالف ِ           والنزاع َِ َِّ    . ألنها مقترنة بصورة خیالیةوفیه مبالغة غلو مقبولة. َ

 الذي یتم بالثوب العراق ألهل  وساوس الشیطان بالنقاق والشقاقشبه   ومن ثم 

ي حب وهذا ما یحدث ف،  ما یروق لإلنسان لهاالراحةحشوه بالداخل وفیه من 

َ       الحشا" و، روق للمنافق فعلهایالتي  والشقاقالفتن   الضلوع علیه متاض ما" َ

ٌ        أحشاء والجمع َ ُ         وحشوة ْ َ ْ   .)٢( أمعاؤه وضمها الحاء بكسر البطن ُ

ً                                                 ن الشیطان تمكن من أمعاء أهل العراق وحشاهم نفاقا  فكأن الحجاج تخیل أ   
ك فحسب بل هم یستشیرونه في س ذل ولی،ام ویتآمروا علیهمَّ                     لكي ینقلبوا على الحك

 استعارة صورة في ً       أحیانا یبرز خالب أسلوب صنع في الخیال ساهم وقد ، مرهمتآ

  .تشبیه صورة في ً        وأحیانا

ْ َ            وأ شعركم: "وفي قوله     َُ َْ ً       خالفا َ َ َُ        جعلوا :أي)١( "ِ ً       وهدفا ً                   الخالف بینهم شعارا  َ
الشیطان بفعلكم هذا  مكألصقف  ،الباط أم اً   حقسواء كان هذا الخالف ألغراضهم 

ِّ                                         فشبه الخالف كأنه شعار وعالمة لهم تمیزهم ،"اخذتموه دلیال تتبعونه"حتى ، به

ً              لیضفي أثرا ، ثم حذف المشبه على سبیل االستعارة التصریحیة التبعیة،عن غیرهم
 الخالف بین أهل العراق كأنه سمة وعالمة بارزة  وبذلك أصبح.في نفسیة متلقیها

  . وهذا یدل على عدم اتحادهم،ا لهم في حیاتهمً     شعار یتخذونها

 صنع قد الحجاج أن نجد وخیاله وتراكیبه النص هذا أللفاظ تتبعنا خالل ومن    

 حیث أعاد الضمیر على .القوي المتین األسلوب مقومات كل فیه تتوافر ً       أسلوبا

ُ              اتخذتموه" :المتقدم رتبة في قوله ُ ُ ْ َ ً        دلیال  َّ ِ  دون "الضمیر"ـفعرف المسند إلیه ب" َ

 في أو مذكور إلیه المسند لكون الغیبة، إما أن یكون مقام المقام ألن؛  "العلمیة"

َ           الشیطان  ": قوله،لقرینة المذكور حكم َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ  سیاق في المقام أنأو  ، "ْ

ولكن ، اً     معین اً      مشاهد الشخص هذا یكون أن البد الشخص خاطبت ٕ     واذا، الخطاب

                                                           

 .١٥٣المعجم الوسیط ص )٢(

ُ                          جمع خلف مختار الصحاح ص  )١( َ َ١١٠.  
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للفظ الشیطان في  استحضار الحجاج لكن یشاهدوه لم : أيشیطانال ایرو لم

 .الخطاب بها صح الخطبة

ً        دلیال "     وآثر لفظ  ِ ُ         الدلیلألن " ً      مرشدا"دون " َ ُّ          یستدل ما :َِّ ََ ْ  فهو بالنسبة لهم )١(به ُ

 على ّ    تدل َّ      مشبهة صفةوهو ، ما ٍ       بموضوع َّ     خاصة معلومات إلى همُّ    یدلالذي  الدلیل

ا ً     مرشد أهدى الطریق فهو مالزم لهم وفي صحبتهم  ولیس :أي َّ   دل من الثبوت

  .فقط

حسب -لذلك یستدل به على الخیر أو الشر،  طلبً                یأتي بناء على"لالدلی"  و

 وهذا التفسیر ، ولذلك وجب اتباعه لجهل تابعیه، في الطریق المادي- الطلب

 لذلك أسلموا أنفسهم ف،ً                                                    یناسب الموقف فكأنهم هم الذین سعوا إلیه واتخذوه دلیال

  .إلیه

كما في  وآیات القرآن تؤید ذلك ،ٕ                                               أما المرشد فاألصل فیه اإلرشاد والى الخیر فقط

َ     ومن{  :قوله تعالى ْ        یضلل َ ِ ْ َ      تجد ََ     فلن ُ ِ ُ    له َ ً        ولیا َ ِّ ً         مرشدا َ ِ ْ ُّ{  )٢(.  

َ            تتبعونه: " لذا ألحقه بقوله،  المرشد من أعم الدلیلف ومن ثم    ُ َِّ  أوامره َّ       تتبعون أي"  َ

 من
   َ
ِ           البدایة ِ ِ  النهایة َِ     إلى َِ

          ِ
َ َ     بتمهل  أنهم عاینوا ودققواولفظ التتبع یدل على، ِّ

      ٍ ُّ َ َ
ٍ          ورویة ِ َّ ِ َ َ 

َ     على واَ    صارأوامر الشیطان ف   نهجه َ
      ِ ِ
ْ ََ         اقتفواو ،َ ُ        خطواتهب ْ َ      خضع وبالتالي ُ َ  وانقادوا ،َ   له واَ

  .َِْ       إلیه

ً        قائدا "بــ" ً     دلیال: "ّ                    وقد أكد الحجاج قوله     ِ  ،بدیعي وهو فن ،للتتمیم الحسن"  َ

ُ         یقودكم أي أنكم لم تتبعوه فقط بل هو القائد الذي، اإلطناب صور من وصورة ُ َ 

 ویتحكم
           ُ
َّ َ ََ ِ        سیركم ِ   في َ ْ ِ             وحركاتكم َ َ َ َ ُ          وتخضع َ َ ْ َ     ألوامره ونَ

       ِ ِ ََ
 له األمر والنهي وا أي جعل.ِ

   .ووجوب االتباع

موافقتهم على  مرحلة في ،ة والتحكمالقیاد معنى تحمل لطیفة نكتة الجملة فيف     

 الجملة صدر في كامنة النكتة وهذه. ً                                       تلك االستبطانة عندما اتخذوه دلیال وقائدا

ن الشیطان أ" :أي ،نهایة الجملة في وخبرها تقریریة،ال سمیةباإل تبدأ التي

 قائدكم : أيبالعكس أو ،تحذیري لكم رغم ،"ً                               استبطنكم فاتخذتموه دلیال وقائدا

  . ن یا أهل العراقالشیطا

                                                           

 .٣/٣٩٩ "ّ   دل: " مادة، اللسان )١(

 .١٧ سورة الكهف أیة )٢(
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ألنه داللة على الفعل جيء به للمبالغة في التحكم ، قاد من فاعل اسم "قائد"و     

حیث شبه الشیطان  ، االستعارة التصریحیة التبعیة هذا باإلضافة إلى،وصاحبه

ِِ        بقائد   الكتیبة َ
          ِ ِ
َ َ ِ               العسكریة ْ َّ ِ َ ْ َ ْ    من یقودالذي  شخصال أو زعیم أو الْ  بجامع الطاعة، دونه َ

ً        قائدا " المشبه واستعار لفظ المشبه به  ثم حذف،والتحكم في كل ِ وجمال ، " َ

 وأنه ،وبیان مدى تأثیره في أهل العراق، االستعارة في تشخیص صورة الشیطان

  . الذي یتحكم حتى في أدق أمورهم،اآلمر الناهي

    ومؤامرا تستشیرونه " : مع قوله)١(   وهذا فیه مراعاة نظیر
                         ُ َ ُ ً
ِ َِ َْ َ ُ  على بني حیث"  َ

 ولفظة الطرفین أحد معناه یناسب بلفظ یؤتى بأن وذلك) اللفظ (في المناسبة

 َ    آمر من فاعل :ِ      مؤامرو " دلیال" تتناسب مع ، " ً       مؤامرا"     فـاآلخر الطرف

  بیده مطلق ِّ    سید فهو ،كذا أو كذا فعل منهم یطلب الناس أمر بیده من: واآلمر
      ِ ِ
َِ 

ُّ      الحل ُ          والعقد َ ْ َ  ّ      بتكبر َ       األوامر أصدرو ،ّ       واستبد ّ     تزعمف ،محدودة غیر ْ    لطةُ  س له و،،َ

ُ             تتبعونه" كما أن بین  .وسیطرة َ ُ َِّ    تطیعونه، َ
         ُ َ ُ
ِ    تستشیرونه ،ُ

             ُ َ ُ
ِ َ ن أل ؛ ً       أیضامراعاة نظیر" َْ

   .وهذا واضح في لفظه ومعناه، ّ     الذم في )٢(والمعنى ّ      اللفظ ائتالففیه 

 یعیشها التي للحالة ومالئم واضح أسلوب وهو اللباقة عن بعید هنا واألسلوب   

َ        فكیف( :قال عندما الصراحة منتهى فيكان  فالحجاج الوقت، ذلك في العراق ْ َ َ 

ْ            تنفعكم ُ ُ َ ٌ          تجربة َْ َ ِ ْ    تعظكم ْ   أو ؟ َ
      ْ ُ ُ
ٌ        وقعة؟ ِ َ ْ            ینفعكم َْ   أ و ،ٌ     إسالم كمِ     یحجر أو َ ُ ُ َ ْ ٌ       بیان َ َ   )؟ َ

ة خطبته المعبر لطلبي في بدایوهنا انتقل الحجاج من األسلوب اإلنشائي ا     

ََ     أ هل َ   یا " :بالنداء في قولهعنه    العراق ْ
        ِ َ
ِ َّ                             إلى نفس األسلوب ولكن عبر عنه "  ْ

َ      كیف  ":باالستفهام  بقوله ْ  وكأنه بعد أن نادى علیهم ووصف حالهم ومقارنتهم ؟"َ

نكاري باالستفهام اإل التي هم علیها یصف الكیفیة و ،همحال نِّ   عییبالشیطان أراد أن 

   .رها لهمخ حالهم بعد أن صوِّ       لیوب،التوبیخي

َ      كیف "وآثر        ْ ،  المخاطبحال تعیین أي التعیین، بها طلب حیثدون غیرها "  َ

   .تلك الحالةفي  المخاطبلصورة  ه تصور طلب به یقصد ما وهو

                                                           

ً                                          وتسمى بالتوافق واالئتالف والتناسب أیضا وهو: مراعاة النظیر )١(  االیضاح الجمع بین أمرین أو أمور متناسبة،: ّ

 .٣٠٥ص 

 .٥٠ص عتیق العزیز عبد/علم المعاني دُ                                                       وهو أن یختار للمعنى المقصود ألفاظ تؤدیه بكمال الوضوح،  )٢(
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 یكثر التي األساسیة اللغویة األسالیب من ً      واحدا االستفهام أسلوب یعتبرو    

 االستفهام ّ   أن كما اإلنسان، تواجه التي الیومیة المواقف من دالعدی في استعمالها

   .الیومیة الحیاة في االستعمال كثیر لكونه اللغات مختلف في ً       أساسیا یعتبر

َ        فكیف" :قولهومن ثم ف        ْ َ ْ            تنفعكم َ ُ ُ َ ٌ          تجربة َْ َ ِ ْ َ         مستعمل االستفهامجاء " ؟ َ ْ  في َ

ْ        اإلنكار َّ        ویسمى :ِ َ ُ       ویراد �         إنكاریا، ً         استفهاما ُ ِ         المثبت على ِ       اإلنكار مع النفي، منه ُ  فكأنه ،ِْ

َ      كیف :یقول ْ ِ       ینفي أن علیه ُ       الواجب َ     وكان ،؟النفيب ظاهر هو َ   ما َ   بت َ أ ث َ  وهي َّ       قضیته، َْ

ِ      تصور في ٌ      باطلة ِّ      موجه ُّ   .االستفهامب ُ

 َّ   أن معنى فیه َّ   ألن النفي؛ صریح من داللة أقوىطریق االستفهام والنفي ب      

 وال ،المخاطب من به واإلقرار  ،القائل من النفي فكان ،النفي إلى سبق بالمخاط

  :مزیتان فیه  هناستفهاماال بصورة  النفي مجيء أن شك

 الدلیلعلى  َّ        یتعرفوا أن یعتقدوا أن قبل علیهم یجب كان أنه إلى تنبیه: إحداهما - 

 .یعلمون ال ما الحاكم على یقولوا ال حتى العلم لهم یسوغ الذي

 هــــــــــــــــكل ذلك وفوق بالنفي، یقروا أن على لهم ً    حمال االستفهام في َّ  نأ: انیةالث - 

 ال باطلة أمور على عقائدهم بنوا ألنهم لهم؛ توبیخ فیه الكالم سیاق  َّ    فإن

 .علم وال حق من لها أساس

 :له یقال إنكار وهذا اإلنكار، موضع وقوع إلنكار ؛اً       إنكاری ستفهاماال وجاء       

أهل  ّ       فادعاء .له أصل ال َّ    أنهب وقع ما على التوبیخ معنى ویحمل ،الواقع إنكار

 لذا نفي، تهیععلى شرولیهم وأمیرهم وخروجهم بأنهم یمكنهم التمرد على  العراق

 . حیث إنهم ال یمكنهم الخروج على أمر الحاكم،علیهم الحجاج اعتقادهم بذلك

 من جهتین من جهة المخاطب لتوبیخينكاري ا اإلالنفياالستفهام  أفاد ومن ثم

  . وقرائن األحوال السیاقیفهم من وهذا .المتكلممن جهة و

   تعظكم ْ   أو :"وفي قوله     
      ْ ُ ُ
ٌ        وقعة؟ ِ َ استفهام في صورة "  ،ٌ     إسالم كمُ  ریحج أو َ

بإمام واعظ  - كاألهواز والزاویة –" الوقائع السابقة "استعاریة حیث شبه الحجاج 

وأبقى على " إمام واعظ"  به  وحذف المشبه،ئح ألهل العراققدم المواعظ والنصای

   تعظكم " من لوازمه تتمثل في لفظة الزمة
      ْ ُ ُ
على ، وهي من خصائص إمام واعظ"  ِ

ً               واعظا یعظ أهل الوقائع السابقة  حیث تخیل الحجاج أن ،سبیل االستعارة التخییلیة
 فلو ،قبل وقوع الحدث یكون  ألن االتعاظ،ا العبرة والموعظةالعراق لیأخذوا منه

بدلیل تذكیره لهم ، اتعظوا بما سبق لما حدث لهم ما حدث في موقعة دیر الجماجم

  . "!؟...ألستم أصحابي باألهواز"  :بعد ذلك بقوله
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 كمُ     یحجر أو: " بقولهً      أیضا ثم یشخص الصورة مرة أخرى باستعارة مكنیة      

اإلسالم بحاجز مادي یمارس  حیث شبه ، داللة معنویةومن ثم جعل لها"  ٌ     إسالم

ورمز " الحاجز المادي" ثم حذف المشبه به ، إلیقاف على الناسوظیفته الحجز وا

حیث  ،خییلیةعلى سبیل االستعارة الت" الحجز"  وهو لفظ ،له بشيء من لوازمه

  .فعل المنكرات لكل من تسول له نفسه الماديتخیل الحجاج أن اإلسالم كالحاجز 

 باعتبار ،غایة له وخاصة االستعارة المكنیةلحجاج االستعارة اتخذ ا ومن هنا   

 بین الموجودة الحواجز تكسر والتي، الجدیدة اللغویة تركیبتها في نتكم بالغتها أن

 العاطفة تحریك في فتعمل، اً      خیالی اً     جدید اً     عالم لتخلق الواقي العالم في األشیاء

تفادة فاستعان بها وحاول االس ،بیهالتش أركان خالل من المراد المعنى لفهم والخیال

وجعل ، فتوسل بالتشخیص، تعبیر عن أفكارهوال، من ممیزاتها في تشكیل صوره

ً                                             المعنى المجرد كائنا محسوسا له مالمحه وأبعاده في بعض األحیان وله قدراته ، ً

  . على الحس والحركة

 حدیثه نشائي الطلبي ویستمر في زال الحجاج یتجول في األسلوب اإل وما    

َُ               أن یستفهم ولكن عندما أراد ،االستفهامبأسلوب  َْ ْ    في أداة والتصدیق، ُّ       التصور عن ُ

ُْ َ        أ لستم " :في قوله" االستفهام همزة"بـــ واحدة جاء  ْ َِ         أ صحابي َ َ َ          باأل هواز ْ   ِ َ ْ ْ     ؟)١( ِ

 فمن       
     َ
ِ ٌ            مستعمل هنا االستفهام ّ   أن َّ       الظاهر َ َ ُْ ْ     اإلق إلى المخاطب ِ        الستدعاء َْ  رارِ

ٍ       بقضیة  موجبة َّ
        ٍ
َ َ : أي" نعم: "هو المستدعى والجواب، ستفهاماال حولها جرى سالبة أو ُ

َ       وجدها ذكرها الحجاج التي الحوادث ِ    هذه في ٍ     حصیف ٍ     بعقل َّ     تفكر من  �    حقا ِّ      مؤكدة َ

ً                  الذي ذكره سابقا  الخلط  َّ   ألن وذلك ،قوله لمضمون مرت على أهل  أزمان هيّ

 األمم امهم فيالعراق في تمردهم على حك
      ِ
َ استبطان الشیطان  َّ   أن ٌ      وظاهر َّ         السابقة، ُ

ٍ       أزمان لهم كان عبر ِ           باألحداث ملتبسة خاصة َ َ ْ في دیر  ْ    جرت التي العظیمة َ

  .الجماجم

                                                           

َ          مناطق ت: ألهوازا )١( ُ             جتمع فیها المساكن والقرى بین البصرة في العراق وبالد فارس ِ
  

                                                                      َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َ

ِ َ َ َْ َ ََ ُْ ُْ ُ مادة : اللسان، َ

 تقع األهواز جنوبي غربي إیران على ضفاف نهر الكارون، ویسكنها العرب منذ القدم، تم .٩/١٦٠"  هوز"

سالمي كأحد أقالیم والیة البصرة لستة فتح األهواز بقیادة أبي موسى األشعري، وظلت المنطقة تحت الحكم اإل

 انظر ). للمیالد١٢٥٨( للهجرة ٦٥٦عام  قرون حتى سقوط بغداد على ید المغول وانتهاء الخالفة العباسیة

 .م١٩٧٧/دار صادر بیروت ط ، ١/٣٠٠معجم البلدان شهاب الدین البغدادي
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ٌ      أدلة فیها األحداث وهذه      ٌ         تجریبیة ّ  المقتضیات وجودل الخبر صدق تؤكد ماضیة ّ

 ؛ -  دیر الجماجم - الماضیة األحداث بسببها حدثت التي للمقتضیات المماثالت

ومن ثم یذكرهم  .ّ      تتبدل وال ّ      تتغیر ال دائمة، سنة حكمته على القائمة اهللا سنة ّ   ألن

ُ       مناطقال على ینالقائمأي : بأنهم أصحاب األهواز  تجتمعالتي  ِ
         ُ
ِ َ  فیها َْ

     َ
 المساكن ِ

 
        ُ

ِ
َ 

َُ         والقرى َ      بین َ  البصرة َْ
         ِ
َ ْ ِ        العراق ِ   في َ   وبالد ِ

     ِ ِ
َ       فارس َ ِ   .لك إلقرارهم بذ.َ

َِ         أ صحابي"  : جاء بقولههنا   ومن  َ َ          باأل هواز ْ   ِ َ ْ ْ ٕ        واضافة  ، المرافقوالصاحب هو " ِ

أي أنتم ، الذي تضمن معنى الملكیةالمتكلم إلى أصحاب أفاد التعریف " یاء"

  .أصحابي في تلك البلدة

حیث یذكرهم  ،األلفة والمودةبینهم  تجمع الذینصحاب األ ولكنه لم یقصد   

فأرغمهم وقضى على ، الخالفة عندما خرجوا متبعین لبعض وعلى ،بتمردهم علیه

،  تجربة لهم معهفخروجهم مع ابن األشعث لیس أول، بمنطقة األهوازتمردهم 

 الكالم على خرجلذا ؛ فهو یذكرهم بالماضيومن ثم ، ولكنهم ال یتعظون بما سبق

َّ         ألنه علق ، التوبیخ على عدم االتعاظ بما مضىخالف مقتضى الظاهر وأراد به 

  . "حیث رمتم بالمكر" : بعد ذلك بقوله

 ،شخصیته للمخاطب یظهرل الشدیدة، سیاسته خطبته فيالمتكلم  نَّ   بیمن ثم و     

ُ      حیث : "فقال ،عینیه أمام ظهر له خصالهثم ی ،بهقل في الرعبقاء لإلو ْ ُُ        رمتم َ ْ ُ 

َ         المكر ْ َ ِ         بالغدر ُ  مُ  تّ  یَ  عَ   وس ،ْ ْ  هذه وراء من الحجاج صدقفقد ، " ِ      للكفر ُ          واستجمعتم ،َ

 لذا جاء ،وخدیعة وغدر خبث أهل نهمبأ العراق أهل یصف أنات التعبیر

ُ      حیث " :قالف بصور مختلفة باألسلوب الكنائي   ْ ُُ        رمتم َ ْ َ         المكر ُ ْ َ وهو كنایة عن "  ْ

ِ         بالغدر وسعیتم"  :وقوله ،صفة الخبث ْ " :وقوله .كنایة عن صفة الغدر"  َ

  .الواليالخروج على ب ،للنعموالنكران  الجحود ةركث عنة كنای"  ِ      للكفر ُ          واستجمعتم

ُُ        رمتم  ":وآثر الفعل الماضي في قوله       ْ على لداللة ل " ُ          واستجمعتم، ُ  مُ  تّ  یَ  عَ   وس، ُ

ْ        رغبواالحدث في تجمعهم للكفر بالنعم حیث وقوع  ِ  الحصول إلىسعوا و ،واشتهوا َ

 بانضمامصوب وحدب من كل  واّ     تجمعف ،بالغدر والخیانة همغیر حقوق على

 السیر لمواصلة ّ     معین مطلب لتحقیق وحشدهم جمعهمب ، بعض إلى همُ    بعض

ّ         بالتجرد َّ     معین موضوع على تركیز فیهف ،ّ      الولي على ِ       للوثوب ّ    كل عن َّ  في عداه ما ُ

  .الزمن الماضي
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 لیضفي بها لمسة ،ة كثیرةالحجاج بالكنایة هنا في مقاطع نصی   ومن ثم استعان 

على اعتبار أن سر جمالها ، ویريلتشكیل النصي في جانبه التصجمالیة في ا

  . یكمن في أنها تقدم الحقیقة مصحوبة بقرینتها الدالة علیها

 رغبةلو ، علیهالسیاقو القرائن لداللة "أهل العراق"لذا حذف المسند إلیه      

   .لشأنهم ً       تحقیراویجوز أن یكون  واإلیجاز؛ االختصار في المتكلم

ُْ            وظننتم" :جاء بقولهثم       ْ ََ َ      الله َ  َّأ ن  َ ُ        یخذل َّ ُ ْ ُ       دینه َ َ ُ            وخالفته ِ َ َ َ ِ ُْ          ظننتم"فآثر لفظ !" ؟َ ْ ََ  "

ُّ      الظنو  ُّ   ظنو :وفي قولك ،)١(الیقین مع یكون وقد ،ترجیحه مع َ     لشيءل الذهن ِ      إدراك: َّ

 على ّ    یدل وهو لفظ الجاهل، رأي عن لالبتعاد دعوة :الجاهل یقین من خیر العاقل

   بمعنى وجاء الظن هنا .ُّ        الرجحان أو ّ     الشك
      َ ْ َ
ِ        الیقین ِ  علمهأي  َ

     َ
  :كقوله تعالى :َ         واستیقنه ِ

َ     قال{  َ        الذین َ َ         یظنون َِّ ُُّ ُ َ     أ نهم َ ُ       مالقو َّ َ ِ      الله ُّ ْ         وظنوا{ :وقوله سبحانه )٢(.}ّ َُّ َ   َ    ملجأ  َّ  ال َ  أ ن َ ْ َ    من َ ِ 

ِ      الله َّ    إال ّ ِ        إلیه ِ   ". ِ      للكفر مُ         واستجمعت ": ً             الحجاج سابقا قولبدلیل ،  )٣(}َِْ

 وقالوا یقصد، ما غیر على المخاطب كالم تحمل أنفي  )٤( وهذا أسلوب الحكیم  

ُْ َ        أ لستم " :كما في قوله یترقبه ما بغیر المخاطب إتیان إنه: )٥(فیه ْ َِ         أ صحابي َ َ ْ 

َ          باأل هواز   ِ َ ْ ْ  فضول السؤال وفي ،تلك الصحبة حقیقة عن السؤال هو السائل فمراد ،!"؟ِ

 بیان طبیعة الحجاج أن یكون بینه وبین أهل العراق صحبة مع من لیس نهإ حیث

 السؤال ظاهر على الجواب كان ولذلك بها، عالمین كانوا ٕ    وان األمور، هذه مثل

ُْ            وظننتم" :وهو السائل لمراد ً       مخالفا ْ ََ َ      الله َ  َّأ ن  َ ُ        یخذل َّ ُ ْ ُ       دینه َ َ ُ            وخالفته ِ َ َ َ ِ   یغلب لذلك ،"!؟ َ
      ُ َ
ِ ْ 

َّ      على َ ِ      الظن َ ُ      تسیر َ    مورُ   األ ََّ   أ ن َّ  من َ
   ْ
ٍ      سيء ِ ِّ ََ   َ   أ سوأ  إلى َ    اعتقادألنه  . بالنسبة إلى اعتقادكمْ

       ُ ِ ْ
ِ 

ُ          وتصور ُّ َ َ َّ    كل ََّ   أ ن َ ُ        یصدر ما ُ ُ ْ  أنواع وألطف أدق من الحكیم أسلوبو .ٌ    سوء ِ    فیه َ     عنكم َ

                                                           

 .٦/٣٠" ّ   ظن" اللسان مادة  )١(

 .٢٤٩سورة البقرة آیة  )٢(

 .١١٨رة التوبة آیة سو )٣(

ینبغي أن تسأل عن كذا : فكأن المجیب یقول له، بمعنى إجابة السائل بما فیه منفعته ولم یسأل عنه )٤(

 وهذا االسلوب شائع في القرآن الكریم بإجابة السائل عن سؤاله باختصار .فیكون الجواب عن كذا

فقال له یا -  -رجل الذي أتى النبي وكقول ال... ؟ قل...یسألونك عن" ثم االنتقال إلى األهم كــ

 بما فیه المصلحة - -فجواب النبي ، رسول اهللا متى الساعة قائمة ؟ فقال ویلك وما أعددت لها ؟

البن حجر العسقالني كتاب ، انظر فتح الباري في صحیح البخاري . ً                     أما موعدها فلیس مهما

 . م١٩٨٦أحادیث األنبیاء دار الریان 

 .م١٩٨٤ – الثانیة الطبعة بیروت - الكتب دار.: ٥٠ص، حسین القادر عبد/ د البالغة فن )٥(
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 وقد أبدع الحجاج هنا في ،الحدیث في الفضول ألهل الرادعات من ألنه؛  البدیع

  . أسلوب المراوغة

َ  َ    وأ نا" :ا قال الحجاجلذ      أ رمیكم َ
        َْ ُ
ِ ِ         بطرفي ْ َْ ُْ  َ       وأ نتم ِ ْ َ             تتسللون َ َُّ َ َ   لواذا َ

      ً َ
  معطوفة على جملة  " ِ

ُْ            وظننتم " ْ ََ    . وذلك للتوسط بین الكمالین،معنىً                                 التفاق الجملتین في الخبریة لفظا و"  َ

ظهار صورته  إل"أنا" ومن ثم ذكر المسند إلیه وعرفه بضمیر المتكلم    

 أو ،والتعظیم لنفسه ّ       التلذذ إرادةً                       وفیه أیضا رغبة منه في ، ارها في الذهنواستحض

 حینما یظهر وهذا اسمه، ذكر من ّ       التقزز استثارة أو الخوف، واستثارة التنفیر، إرادة

  مخیفا عنه َّ        المتحدث یكون
      ً ِ
 ینفر االسم مكروه أو ُ

      ُ
ِ  عند" َ       الحجاج "كاسم ّ         المتلقي، ْ    منه ْ

ُ        فسماع خصومه، َ  وكل هذه التأویالت .ثورتهم ّ      ویهیج ویغضبهم یثیرهم لحجاجا اسم َ

  . وهذا حسن،تم مراعاة حال كل من المتكلم والمخاطب

  أ رمیكم" الفعل المضارع المعبر عنه بكلمة مجيء  ثر    ومن هنا آ
        َْ ُ
ِ والتي تفید "  ْ

 إلفادة صوت وصورة  ،ُْ      یرمى الذي الشيء صوت الذي ینتج عنه "ْ       اإللقاء"معنى 

 بالفعل المضارع الذي یفید تجدد َّ           ثم عبر عنه ،سكونوالحركة وتردده بین الل الفع

 – المسند والمسند إلیه –ذكر الفعل والفاعل والمفعول ثم  ،حدوث الحدث

  . وتجلیه لدى المخاطبة وضوح المعنىفادإلومتعلقات الفعل 

 ٕ      ارادةو ، على المواجهةةالخطاب الدال" كاف"  ولتشخیص الصورة وظهورها جاء بـ 

 ِ       اإلضافة كون .وهو اإللقاء ّ       اللغوي معناه عن به للكنایة "الرمي" لفظ استخدام

  .ِ        واإلیجاز االختصار یقتضي والمقام وأوجزه، طریق أخصر

 جاء ،- أهل العراق– المتلقي لدى  والرعبالخوف إثارةواستكماال لمشهد     

  الطرف "و، "بطرفيأرمیكم " :بقوله
      ُ َ
ْ      الجف ُ      تحریك: "َّ ِ      قصة وفي ،نَ  التنزیل من سلیمان َِّ

َ     قال{: العزیز   عنده َِّ      الذي َ
     ُ َ
  علم ِ

    ٌ ْ
َ    من ِ ِ          الكتاب ِّ َ ِ َ      آتیك َ َ   أ نا ْ ِ    به ِ َ      قبل ِ ََّ        یرتد َ  أ ن َْ ْ َ        إلیك َ َ        طرفك َِْ ُ َْ{ )١( 

  الطرفوقیل 
      ُ ْ
ُ        العین: )٢(َّ ْ َُ        النظرأو  َ َّ.  

  أ رمیكم: "المكنیة في قولهوهنا جاءت االستعارة    
        َْ ُ
ِ ِ       طرفيِ  ب" :وقوله"  ْ  لتشخیص "َْ

 مدى شدته من خاللهاالصورة التي یرید الحجاج إظهارها للمخاطبین لیصور 

  . الذي ال یقهروقوته وصولجانه

                                                           

 .٤٠یة أسورة النمل  )١(

 .٥/٥٨٦" طرف"مادة اللسان  )٢(
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 بجامع علیهم یهعینمن بإلقاء نظرة  أعدائه للسوط والرمح على إلقاءه شبه حیث   

ف الطرثم حذف المشبه به وترك له الزمة من لوازمه وهى ، التأثیر والتأثر في كل

 حیث تخیل الحجاج أن بإلقاء النظر من العین ،على سبیل االستعارة التخییلیة

ُّ                           عیته تؤثر فیهم تأثیرا أشد رعلى     . من حمل السالح علیهمً

َ  َ    وأ نا: " نالحظ أن الحجاج بدأ قوله      بضمیر المتكلم المنفصل ثم أضاف "  َ

ِ         بطرفي"  :في قوله" الیاء "متصلالالمتكلم ضمیر  َْ  تعظیم إلى رلكي یشی"  ِ

 یعظم فهو ،إلیه المضاف تعظیم أو المضاف
     ِّ
  .یملك وبما ،بقوته نفسه ُ

ُْ  َ       وأ نتم" :ثم ینتقل إلى ضمیر المخاطب في قوله      ْ َ             تتسللون َ َُّ َ َ   لواذا َ
      ً َ
بعد أن "  ِ

مشهد الحركة  لبیان استمرار ، في الحكماإلشراكهیعطف تلك الجملة على سابقتها 

 موقعة دیر في من انتصارهً                             ر وصف حالهم وهم یهرعون خوفا والسكون بإظها

  .الجماجم

َ             تتسللون"  :قاللذا        َُّ َ َ ََّ      سللتَ  ت : أي" َ  من ونَ
   ْ
ِ         الخارج َِ     إلى ِ       بیوتكم ِ ِ ٍ       هدوء ِ   في َ ُ ُ 

ٍ            استخفاءو َِ ْ فسعیتم بالغدر  ، وتذهبون إلى ابن األشعث لتتآمروا على الحجاج،ْ

 حیث شبه ،ق االستعارة التصریحیة التبعیةص الصورة عن طریَّ    فشخ ، والمكر

  . في كلالخفاء بجامع البیت إلى تسلل الذي ّ      كاللصخروجهم من دیارهم خفیة 

َ          التسلل"آثر لفظ لذا      َّ َ حتى ال یراهم  ،ِّ       الزحام في َ  أ و ،ّ      الظالم فيیكون  ألنه" َ

 غیر من دیارهم من یخرجونحینما  ،یبین الزمن والوقت الذي هم فیهل، أحد

ْ    قد{ : وهذا فیه تضمین من قوله تعالى . مابشيء مستترین خفیة استئذان ُ        یعلم َ َ ْ َ 

ُ      الله َ        الذین َّ َ             یتسللون َِّ َُّ َ َ   منكم َ
     ْ ُ
  لواذا ِ

      ً َ
ِ{  )١(.   

  لواذا" :    لذا قال
      ً َ
 یخرجون ماحتراس في القول حتى ال یظن المخاطب أنه"  ِ

 ،علیهم التعرف یتم ال حتى ،خروجهم أثناء ً     بعضا بعضهم یستركاشفي الوجه بل 

 بعد واحدا فیمضون بغیرهم فیلتجئون یستترون: أي .ً      فرارا و ً       تباعدا :ً      لواذا :)٢(قیل و

  .ببعض بعضهم یلوذف إذن الحجاج بغیر خفیة واحد،

 ووقعها ،ولهذه العبارة وقع في النفس إذ ترسم لوحة فنیة ریشتها الكلمات    

وأحاسیس ، ٕ              واضاءة وظالم،وصف الصورة بكل معالمها من حركة وسكون

                                                           

 .٦٣یة أسورة النور  )١(

 .واللوذ بالشيء االستتار واالحتضان به. ٥٦٧: المعجم الوجیز ص  )٢(
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 وهذا ما یسمى ، في كلیمات قلیلة أدت الغرض وأوفته،ونظر وتأمل، ومشاعر

  .بإیجاز القصر

  الفعليعلى المسند ه قدمومن ثم ،ً                                       وذكر المسند إلیه اإلسمي تحقیرا من شأنهم    

 ، طریقه التقدیم،صفةالموصوف على القصر إلفادة "   تتسللونأنتمو" :في قوله

 أثبته الذي الحكم عكس یظن من به خاطبقد و ."القلب " أرید منه اً        إضافیاً    قصر

 دون بالتسلل ماتصافه ظنوا كأنهم "إال لواذاتتسللون  أنتم ال" :وكأنه یقول المتكلم

  .اللواذ

 إیاه ً       معتقدا كان الذي المخاطب حكم - یعكس– یقلب ألنه قلب قصر وسمى   

 الصفة على الموصوف قصر في )١(ینالبالغی بعض واشترط. غیره له ویثبت

 بانتقاء ً      مشعرا الصفتین إحدى إثبات لیكون؛  الوصفین تنافي تحقق قلب قصر

 أنهم یظنون ٕ      وانما  بذلك التسللأنفسهم یهلكون أنهم یظنون ال ألنهم ؛ األخرى

   .عنه الناس بصرف الحجاج على  یقضون

 وراء ینطلقون أنهم لهم وأثبت ،الحقیقة نور عن المنبثقة الهدایة عنهم نفى فقد     

 اماجتماعه یتصور ال ألنه ؛المنفیة للصفة منافیة المثبتة فالصفة ،والجهل الخیال

  .واحد آن في

كمل تلك اللوحة الكالمیة لیبین مدى صلة المتكلم ی ومن هنا أراد الحجاج أن    

 من ومدى تواصله معه في المشهد المأسوي الذي یسرده الحجاج ،بالمخاطب

 ":لحازمة بقولهلبیان موقف أهل العراق أثناء تلك الموقعة ا، خالل السیاق

َ               وتنهزمون ُ ِ َ َْ   سراعا َ
      ً َ
ِ."  

َ             تنهزمون"فآثر لفظ     ُ ِ َ  ، علیهمبتهغلو ،رهقهو ،هراوانتص مهِ     شوكت ركسلبیان  " َْ

 المشهد المأسوي الذي وصلوا تلك كلمات تظهر لنا، فاللفظ فیه مرارة وحزن وتأثر

  . المتلقيفیها تشخیص للمشهد أمام أعینف، إلیه

  سراعا":ثم یأتي بصیغة المبالغة بقوله    
      ً َ
 شمول حالة  علىوتدل ،جمع سریع" ِ

 حتى دنیاهم في ویلعبون باطلهم، في یخوضون تركهم كأنه ، االضطراب لهم

 مسرعین، دیارهم مهزومین من یخرجون یوم ،به توعدهم الذي االنتصار یوم یالقوا

 منكسرة أبصارهم ذلیلة ویسرعون، یهرولون ، الماضیة مر العصورعلى واكان كما

                                                           

 .م١٩٩٩ للطباعة دار غریب، ٤٠سین صعبد القادر ح/ انظر أثر النحاة في البحث البالغي ط )١(
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قبل  من به وعدوا الذي الیوم هو ذلك ،والمهانة الحقارة تغشاهم األرض، إلى

ِّ          ویكذبون ونیهزأ به كانوالكنهم و ،معركة دیر الجماجم َ   . خفیة في صدورهمُ

       ")١(یوم الزاویة" معركة  بذكر حداث الماضيأل هسرد     ویستمر الحجاج في 

ُ           ثم یوم( :یقولحیث " دیر الجماجم " و ْ َ  الزاویة َُّ
          ِ
َ ِ َ     وما ،َّ ُ      یوم َ ْ  الزاویة؟ َ

           ِ
َ ِ َ     بها ! َّ َ      كان  ِ َ

  فشلكم
        ْ ُ
ِ َ   وتنازعكم َ

             ْ ُ
ِ ُ ََ ْ               وتخاذلكم َ ُ َِ ُ َ  وبراءة ،َ

          ِ
َ ِ      الله َََ    منكم َّ

     ْ ُ ْ
ِ       ونكوص ،ِ ْ    إذ ،عنكم ِّ      ولیكم ُ    ولیتم ِ

       ُْ ْ
َّ َ 

ِ          كاإلبل ِ ِْ ِ           الشاردة َ َ ِ  أ وطانها إلى َّ
          ََ
ِ َ ِ               النوازع إلى ،ْ ِ َ ُ  َ     یسأ ل َ  ال ،أعطانها َّ ْ ُ         المرء َ ْ َ ْ    عن ْ َِ      أ خیه َ  ََ    وال ،ِ

ِ       یلوي ْ ُ        الشیخ َ ْ َ     على َّ   بنیه َ
     ِ ِ
ُ        عضكم حتى ،َ ُ َّ ُ        السالح َ َ ُ          وقصمكم ،ِّ َ ُ         الرماح ََ َ ُ      یوم َُّ    ثم. ِّ ْ ِ      دیر َ ْ َ 

  الجماجم
          ِ ِ
َ َ َ     وما ،ْ ُ      یوم َ ْ ِ      دیر َ ْ   الجماجم َ

          ِ ِ
َ َ َ     بها ،؟ ْ ِ       كانت ِ َ ُ           لمعاركا َ ِ َ َ  والمالحم ْ

            ُ
ِ َ َ ْ ٍ        بضرب، َ ْ َ ُ       یزیل ِ ِ ُ 

َ        الهام َ ْ    عن ْ    مقیله َ
      ِ ِ ِ
ُ          ویذهل، َ ِ ْ ُ َ          الخلیل َ ِ َ ْ    عن ْ ِ         خلیله َ ِ ِ َ.( )٢(   

، الثبوت دوام على المقام بمعونة تدل سمیة التي بدأ بالجملة الخبریة اإلومن ثم    

ُ      یوم " :بقوله ْ  الزاویة َ
          ِ
َ ِ ثم انتقل إلى األسلوب  ،شأنهمن  تهویلل لذكر المسند إلیهو"  َّ

ن معناه الحقیقي وأرید به  عن طریق االستفهام الذي خرج منشائي الطلبياإل

ُ          الحاقة { : ألهمیة ما هو آت على نحو قوله تعالى، ولفت االنتباه،اإلثارة َّ َ  َ   ما ،ْ

ُ          الحاقة َّ َ َ     وما ،ْ ََ        أ دراك َ َ ُ          الحاقة َ   ما ْ َّ َ ْ { )٣(.  

َ     وما" :لهوثم أطنب عن طریق التكرار في ق      ُ      یوم َ ْ  الزاویة َ
          ِ
َ ِ  وما: والتقدیر " ! ؟َّ

" و مبتدأ " ما "و ،لتلك الموقعة هتهویلفي  زیادة  یوم الزاویة؟ب أعلمك أدراك أو ما

 ألنه أراد أن ؛ وهي جملة تامة مبهمة لإلثارة والتشویق،خبر المبتدأ" یوم الزاویة

ر  لیحدث الحوا.الخطاب الذي من أجله سیق أحداثهیحكى هول ذلك الیوم بسرد 

 الدالة بالكلماتالمتجسد رسم المشهد الحسي   و،بین المتكلم والمخاطبالوجداني 

   .على الحدث

                                                           

 - جیش ابن األشعث وجیش الحجاج – اصطدم فیها الجیشان ٨٢أحداثها في محرم الحرام سنة : یوم الزاویة )١(

وتمكن الحجاج من هزیمة جیش عبد الرحمن، واستعاد البصرة وعفى عن ) بالقرب من البصرة(في الزاویة 

م ١٩٨٨ دار بیروت ،بتصرف، ٤٨٠، ٤٧٢، ٤٢٥/ ١٢ یى البالذريانظر فتوح البلدان أحمد بن یح. أهلها

، دمشق ٣٠٠/ ٦ محمود فردوس العظم : تحقیق، البالذري یحیى بن ألحمد فاشر وانظر أنساب األ،

 .١٢/٣١٦البدایة والنهایة ابن كثیر ،م ٢٠٠٠

 .٣٠١/ ٢البیان والتبیین  )٢(

 .٣: ١ سورة الحاقة اآلیات )٣(
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هي حدث وقع سمیة التي أفادت الثبوت ا أراد أن یوضح أن تلك الجملة اإل لذ    

 أو المتكلم واعتناء االسم أهمیة على :ً    أوال ثر استخدامها لداللتهاوآ  ،بالفعل

  .المسند إلیه رالتكر التأكید على :ً      ثانیا وداللتها ،به لمخاطبا

َ     بها " :ثم انتقل إلى تفصیل أحداث تلك الواقعة بقوله        ْ                كان فشلكم ِ ُ َِ َ َ   وتنازعكم َ
             ْ ُ
ِ ُ ََ َ 

ْ               وتخاذلكم ُ َِ ُ َ  وبراءة، َ
          ِ
َ ِ      الله َََ    منكم َّ

     ْ ُ ْ
ِ       ونكوص، ِ الجار "َّ                قدم المفعول به ف، "عنكم ِّ      ولیكم ُ

  . " وتخاذلكم، وتنازعكم،فشلكم" على المسند الفعلي وصدره " بها " "والمجرور

ألنهم في تلك الواقعة تم الفشل " في"  دون حرف "الباء" ثر حرف الجر آ و   

 وكأنه ،على یوم الزاویةضمیر عائد " الهاء" و .بسبب أعمالهموالتنازع والتخاذل 

 على الدالالتامة  " كان " الفعلبزمانها فجاء بـأراد أن یظهر كینونة تلك الواقعة 

   .)١(والزمنمضي الحدث 

التفصیل بعد   أو،ذكر الخاص بعد العام ثرآعدد أحداث تلك الواقعة ی ولكي     

  فشلكم "تم حیث تعدد صورة المشهد الذي كانوا علیه في ذلك الیوم ؛ لجمالاإل
        ْ ُ
ِ َ َ" 

  .تراخيالو ضعفال لوجود

َ      وخور لقلبل ضعف ألن فیه" الفشل"ثر لفظ آلذا       مع ضعففهو  ،َ       الجنان َ

َّ     حتى ﴿: تعالىقوله ل جبن َ     إذا َ    فشلتم ِ
       ُْ ْ
ِ ُْ               وتنازعتم َ َْ َ َ َ     األ مر ِ   في َ  ِ  عن جبنتم :أي )٢( ﴾ْ

  فشلكم: "  ذكر المصدر في قولهومن ثم ،القتال
        ْ ُ
ِ َ   وتنازعكم"  َ

             ْ ُ
ِ ُ ََ ْ               وتخاذلكم، َ ُ َِ ُ َ عن "  َ

   .عالقته المصدریة طریق المجاز العقلي

  تنازعكم" : وفي قوله     
           ْ ُ
ِ ُ ُ                       بمعنى تخاصمتم  حیث "  ََ َ َ ولم تتفقوا على   اختلفتمَ

 على تقتصر قد جماعات أو أفراد بین خصومة على وجود ل هذا اللفظَّ    د ،شيء

 ،المشاجرة في ما أداة استخدام أو ،باألیدي التماسك إلى ّ     تمتد وقد ،الشتائم تبادل

 للنزاعات، ٍّ   حد وضعل الولي أمام الخصوم عنزا أو ،همبین الحرب إلى ُ     تفضي أو

صورة  إلیحائه ب،یار اللفظ الدال علیهوهذا فیه تصویر حسي للمشهد من خالل اخت

   . الدائبة بین األطراف المتنازعةالحركة

                                                           

.  إذا دلت على حدث زمن كانت أفعاال تامة ترفع فاعال مثل بقیة األفعال التامةاألفعال الناقصة )١(

 .١/٢٦٥ النحو الكافي :انظر

 .١٥٢ل عمران  أیة آسورة  )٢(
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في النتیجة التي وصلوا إلیها  اً    سببا  كانماالفشل بأنهو ثم أكد أحداث ذلك النزاع   

ْ             تخاذلكم"فظ  لذا جاء ل،"التخاذل"وهي  ُ َِ ُ وهذا فیه حسن ، ً                        مؤخرا عن الفشل والتنازع"  َ

  .ترتیب لكي یحسن النظم المساق من أجله الحدث

 دالئل كتابه في النظم نظریةفي  الجرجاني القاهر عبد أوضحه وهذا ما     

 بعضها وجعل ببعض، بعضها الكلم تعلیق(: بأنه النظم َّ            حینما عرفاإلعجاز

   .)١( )بعض من بسبب

 وبراءة" :قال ،هَّ                            رهم بحدود اهللا فیمن یخالف ولیِّ         أن یذكالحجاج أراد وعندما      
          ِ
َ َََ 

ِ      الله    منكم َّ
     ْ ُ ْ
ُ      یوم:" فعطف تلك الجملة على قوله " ِ ْ  الزاویة َ

          ِ
َ ِ   .إلشراكها في الحكم"  َّ

َ        براءة "ثر لفظ  وآ    تباعدال  منالما فیه"  ََ
      ِ
 ثم ،ّ      السوء ُ      رفقاءم ألنهم عنه يِّ    تخلالو َ

ِ          الجاللة لفظذكر و، وعالقته السببیةجاء باإلسناد المجازي العقلي  ََ ً        مقترنا  "اهللا"  َ
ُ      اإلله وهو بتلك البراءة ُ            المعبود َ ُ ْ َ ٍّ     بحق ْ  َّ       العلیة َّ      الذات على ٌ  مَ  لَ  عإنه  حیث ،للتعظیم َ

  اسم ویذكر ّ         األلوهیة، لصفات الجامعة الوجود، الواجبة
    ُ ْ
ِ          الجاللة ِ ََ  ألفاظب ً       مقرونا عادة َ

ٌ        براءة{: ً                   مصداقا لقوله تعالى، "براءة" :لذا سبق بقولهاإلجالل؛  على ّ    تدل َ    من ََ ِّ 

ِ      الله إطاعتهم لعدم  وهذا یدل على مخالفتهم ألوامر رب العباد .ففیها تضمین )١(}ّ

  .ألولیائهم

ِ       ونكوص"  :لذا قال     ُ         النكوص" و " عنكم ِّ      ولیكم ُ ُ  :یقال الشيء عن اإلحجام"  ُّ

َ      نكص َ )٢( رجع أي عقبیه على َ
َّ    كفو  َ           وامتنع َ ََ ْ ُ      عنه َ  رجوع في ً          كان سببا ونكوصهم  ،َْ

ْ    قد {:منه قوله تعالى و.َّ       ظالمون هم إذ مساندتهم عن ولیهم ْ       كانت َ َ  آیاتي َ
      ِ
 َُْ       تتلى َ

ْ          علیكم ُ َْ ُْ         فكنتم َ ُ َ     على َ َْ            أ عقابكم َ ُ ِ َ   تنكصون  ْ
         َ ُ
ِ َ{. )٣(   

 الولألن " كمَّ    ولی"ثر لفظ  آومن ثم     
     
ِ
 ثم ،به قام َ  أ و ًَ     أ مرا َِ     ولي َ   من كل :هو ّ  يَ

حیث   ،الخطاب سیاق في الكالم یكون نعرف المسند إلیه بضمیر المخاطب أل

  .بالحسنى ومجازیهم اصرهم ألنه ن؛ وهو الولي معین لمشاهد الخطابكان 

 معناها" من"ألن " منكم" لفظ الجاللة جاء بالجار والمجرورلذا عند ذكر     

من "  :والتقدیر التعلیلأفادت  وقد ،فغایة المخالفة البراءة ،الغایة داءابت : العام

                                                           

 .٢٥  صدالئل اإلعجاز )١(

 .١سورة التوبة أیة  )١(

 .٦٣٤: ص، رجع إلى الخلف: المعجم الوجیز نكص )٢(

 .٦٦سورة المؤمنون أیة  )٣(
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ألنها هنا أفادت معنى " عنكم" :قال " لیكمو" وعند ذكر لفظ  ."منكمت أعمالكم برئ

  .هو ولي علیكمأي  االستعالء،

   ومن ثم یأتي بصورة تشبیهیة وأخرى استعاریة لتشخیص المشهد العام 

ْ    إذ " :ي فیقولوتوضیحه أمام المتلق    ولیتم ِ
       ُْ ْ
َّ ِ          كاإلبل َ ِ ِْ ِ           الشاردة َ َ ِ  أ وطانها إلى َّ

          ََ
ِ َ ِ               النوازع إلى ،ْ ِ َ َّ 

ُ  َ     یسأ ل َ  ال ،أعطانها ْ ُ         المرء َ ْ َ ْ    عن ْ َِ      أ خیه َ ِ       یلوي ََ    وال ،ِ ْ ُ        الشیخ َ ْ َ     على َّ   بنیه َ
     ِ ِ
ُ        عضكم ِ    حتى ،َ ُ َّ َ 

ُ        السالح َ ُ          وقصمكم ،ِّ َ ُ         الرماح ََ َ ِّ ."  

ْ    إذ" جاء بــ  لذا ،الماضي نلزم تدخل على اظرفیة" إذ" و      ْ    إذ" :في قوله" ِ    ولیتم ِ
       ُْ ْ
َّ َ 

ِ          كاإلبل ِ ِْ ِ           الشاردة َ َ ِ  أ وطانها إلى َّ
          ََ
ِ َ ِ               النوازع إلى ،ْ ِ َ  فیه َّ   تم من الذيد الزیحدلت"  أعطانها َّ

أهمیة الصورة التشبیهیة وقدرتها لبیان   المفصلصورة التشبیهمن خالل الحدث 

 بین الوجدانيا وسیلة من وسائل التعبیر نه أل؛على إیصال المعنى للمتلقي 

هذا التشبیه في معرض ذم أهل  حیث أورد ،السیاقالمتكلم والمخاطب من خالل 

ً                   ویوم الزاویة خوفا ، أهل العراق من معركة دیر الجماجم حیث شبه فرار ،العراق
 بجامع الفرار والهروب والخوف من ،بفرار اإلبل الشوارد إلى أوطانها، من الموت

  . في كلموتال

، ن واقع البیئة العربیة الصحراویةویبرز جمال هذا التشبیه في أنه مستمد م     

   .توظیف الصور من واقعه الذي یعیشه عن براعة الحجاج في ُّ            وهذا ما ینم

َ          الشاردة"  لفظ    وفي    ِ حتى ال ، اس عن اإلبل التي تكون مع راعیهااحتر"  َّ

ََ      نفرت اإلبل الشاردة التيو. ئنة إبل آمنة ومطماالقارئ أنه یظن َ         ستعصىَ   وت َ ْ َ     ذهبتَ  و َْ َ 

ِ       األرض ِ   في  طاعة ولي أمره عن خرجفتلك اإلبل مثل من  ،بعیدة عن موطنها َْ

  .الجماعة وفارق

ُ        الوطن" إلى أوطانها" :      وفي قوله َ ِ       إقامة ُ     مكان هو َ َُّ        ومقره اإلبل ِ  ٕ      والیه ،اَ

كاإلبل  " : فكان سیاق الكالم أن یقول،)١(یولد لم َ  أ و به تُ    ولدسواء  ،اانتماؤه

 انتهاء معنى الذي یفید" إلى" ولكنه استبدل حرف الجر "الشوارد عن أوطانها

 الذي یفید "عن"بدال من حرف الجر  ،المتكلم مراد حسب المكانیة أو الزمنیة الغایة

امع بج.  على سبیل االستعارة التصریحیة التبعیة في متعلق الحرفوالبعد المجاوزة

  .التعلق في كل

                                                           

 .٣٤٢/ ٩ "وطن:" ن مادةاللسا )١(
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ِ               النوازع إلى:" قال  والستكمال الصورة التشبیهیة    ِ َ :  هو"النازع"و" أعطانها َّ

ُ       الغریب
َ     عطنجمع  " أعطانها"  و. )٢( ُ        العطنو: َ َ ُ        مبرك :َ َ ْ   ومربض ِ     اإلبل َ

      ُ ِ
 عند الغنم َ

َ       ضربت ،الماء ُ      اإلبل ََ ٍ        بعطن ِ َ َ ْ       رویتأي  :ِ َ ْ         وبركت ِ َ ََ
)٣(.  

وهو نوع من  المثل، مجرى جریانه لعدم ستقلم غیر )١(ن وهذا فیه تذییل حس  

 فأكدها الوطن الكامل وجود بعدم" إلى أوطانها"  األولى الجملة تَّ   دل فقد ،طناباإل

، عن مرعاها ومبرك مائهاأي اإلبل الغربیة  "النوازع إلى أعطانها  "الثانیة بالجملة

ستشعر المتلقي بالصلة بینه  حتى ی، لمفهوم المعنى الذي یریده الحجاجوذلك تأكید

   .وبین المتكلم

ا بینه ً              لكي یجرى حوار" عن" حرف الجر على" إلى" ً                  ثر أیضا حرف الجر لذا آ   

   آثرت ذلك؟ لم،وبین المتلقي بدایته

ُ  َ     یسأ ل َ  ال" :ثم ینتقل إلى صورة كنائیة بقوله      ْ ُ         المرء َ ْ َ ْ    عن ْ َِ      أ خیه َ ِ       یلوي ََ    وال، ِ ْ ُ        الشیخ َ ْ َّ 

َ     على     بن َ
ِ
ُ      یوم" صفة هول ذلك الیوم كنایة عن  " ِ   یهَ ْ  الزاویة َ

          ِ
َ ِ  ولكنه صورها في ،" َّ

  .صورة ملیئة بكلمات نعجز عن التعبیر عنها

 نفي زمن امتداد على َّ     دلوالذي" ال" بحرف  الخبري المنفيباألسلوب لذا جاء   

: )٢( النحویین بعض قال .ودوامه النفي طولً            أیضا على َّ   دل كما  ،الفعل حدوث

 بامتداد لفظها امتداد فناسب ،"النفس تضییق یقطعه لم ما الصوت بها ُّ     یمتد"

 في لوظیفتها "الالم" تأدیة بین یحول نهفإ " الالم" ــب "لفاأل" والقتران معناها،

 بها تمتاز التي لصاقاإل خصیصة صور من كصورة والجمع والضم االلصاق

   .الالم

 السیاق خالل من الفعل حدوث على اهتأثیر في البالغي معناها ویتجلى   

 للنفي أداة فهي بدا؛أ السؤال حصول لعدم األداة تشیر"كما النفي  مجرى الجاري

" لنفي بحرف ل نأ إال الفعل حدوث نفي فيأدوات النفي  تتشابهحیث  .)٣( ."بدالمؤ

 فعل الحقیقة في هوبها  النفي فعل ألن ؛غیره عن بها تمایزی خصوصیة" ال

  .المؤبد نكاراإل

                                                           

 ٦١٠المعجم الوجیز ص  )٢(

 .٤٢٥المعجم الوجیز ص  )٣(

 . ٢٠٠المطول ص ،التذییل في البالغة أن یؤتى بعد الجملة األولى بجملة أخرى تشتمل على معناها )١(

 .٢٥٠عبد القادر حسین ص/ وانظر أثر النحاة في البحث البالغي د.١/٢٠٠النحو الكافي  )٢(

 . بتصرف٥٠زیاد حبوب أبو رجائي ص . د، قتران الحروف في داللة النفي تأثیر ا )٣(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 
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 خدمةل توظف أدواتأن یستخدم على الحجاج  الضروري من كان لهذا    

 بالفعل " ال" ومن ثم قرن حرف النفي ، الذي یرید إیصاله للمتلقي المفهوم

ُ  َ     یسأ ل َ  ال"  المضارع، ْ ُ         المرء َ ْ َ  مراده لتوصیل المتكلم یستخدمها أدوات فكل هذه"  ْ

  .من خالل السیاق  للمخاطبومقاصده

ُ  َ     یسأ ل َ  ال"  :وله   وق ْ ُ         المرء َ ْ َ ْ    عن ْ َِ      أ خیه َ كنایة عن   عن أخیهالمرء ال یسأل مأي یو"  ِ

  ،عن صفة قطع صلة الرحمتعریضیه كنایة ً              وفیها أیضا ،الیوم ذلك هولصفة 

َِ      أ خیه "   آثر لفظلذا  عند الحدیث على المرء" ِ
                     ِ
ْ    منیدل على  " أخ"  ألن لفظ ،َ َ 

َّ       وایاه جمعك  اسم نهاكما أ ،رضاعة أو ،ً    معا كالهما أو ّ   أم بطن أو ٍ   أب ُ    صلب ٕ

   .)١( حزن أو غیظ من ُّ    َ    والتأ وه ُّ       التوجع على ُّ    یدل َ    صوت

ُ         المرء " جاء بالمسند إلیهكما     ْ َ  أي  الذهني عهدالتي تفید ال " أل " بـ اً     معرف"  ْ

ْ       المرءو ،المرء المعهود لدیكم  من وهذا فیه تضمین ، المعهودنساناإل أو رجلال: َ

َ      یوم { :وله تعالى في وصف یوم القیامةق ْ ُِّ      یفر َ ُ         المرء َ ْ َ ْ    من ْ َِ      أ خیه ِ ِ ُ      وأ مه ،ِ ِّ ِ  َ      وأ بیه َ ِ َ، 

   وصاحبته
          ِ ِ ِ
َ َ   وبنیه َ

       ِ ِ
َ ِّ      لكل ،َ ُ ٍ       امرئ ِ ِ ْ        منهم ْ ُ ْ   یومئذ ِّ

        ٍِ
َ ْ ٌ      شأن َ ْ ِ         یغنیه َ ِ ْ ُ { )٢(.   

ِ       یلوي ََ    وال" :قولهو      ْ ُ        الشیخ َ ْ َ     على َّ   بنیه َ
     ِ ِ
 ، الزاویةعن هول یومتعریضیه كنایة "  َ

ِ       یلوي َ  ال " :ومعنى ،الكبیرعدم احترام صفة الكنایة  تحملحیث  ْ  فضلهأي ال ی"  َ

َ      لیس( -  - ومنه حدیث الرسول  علیه َّ     منا َْ ْ    من ِ ْ    لم َ  یوقر َ
 
      ْ

ِّ
َ َ           كبیرنا، ُ َ ِ ْ          ویرحم َ َ َْ   صغیرنا، َ

 
        َ َ

ِ
َ 

ْ      ومن َ ْ    لم َ ْ        یعرف َ ِ ْ     لعالمنا َ
        َ ِ ِ ِ
ُ      حقه َ َّ ِّ      السن في ّ     تقدم من: هو" الشیخ"و  .)٣( )َ ً       شیخا وصار ِّ ْ َ، 

، )١(الهرم ودون الكهل فوق وهو الخمسین، عند غالبا وهي ،َ         الشیخوخة أدرك أي

  بنیه"     لفظ ثرآ لذا
     ِ ِ
ُ        الشیخ"ذكر عند"  َ ْ   بنیه" حیث إن ، لیطابق بین اللفظین، "َّ

     ِ ِ
َ "

  .األشیاء تتمیز وبضدها، لتوكید المعنى وتوضیحه ،ّ     السن صغیر شاب

  :ي الصریحالنفأسلوب داللة 

ُّ             یعد  َ ، والتي ال غنى عنها في كالمنا، من األسالیب اللغویة المشهورة" النفي"ُ

ولكن لهذه األسالیب وغیرها أثر في التعرف على ثقافة ، وكالم الخطباء والشعراء

                                                           

 .١/٩٠" ّ   أخ: "مادةاللسان  )١(

 .٣٧: ٣٤ اآلیات سورة عبس )٢(

من ) ١/٦٢(؛ عطا القادر عبد مصطفى: تحقیقأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین  )٣(

 .م٢٠٠٢ العلمیة الكتب ارد. هذا حدیث صحیح على شرط مسلم:" طریق الحمیدي به، وقال

 .٥/٢٤٥" شاخ:"اللسان مادة )١(
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فضال عن ذلك أن هذه األدوات هي جزء من المعجم ، الخطیب وبصمته الفنیة

؛ ألنه  الوقوف علیها بأي شكل من األشكال مما یعني وجوب، اللغوي للخطیب

باب من أبواب المعنى یرمي به المتكلم إلى إخراج حكم في تركیب  لغوي مثبت (

إلى ضده وتحویل نعتى ذهني فیه اإلیجاب والقبول من حكم یخالفه إلى 

  )٢().نقیضه

ال یسأل المرء  " :في خطبة دیر الجماجم قول الحجاج" النفي"   ومن حضور 

یهیمن " ال"  فمن الواضح أن النفي باألداة "وال یلوي الشیخ عن بنیه، أخیهعن 

 على أن النفي هنا تجسدت فیه الصورة ،على الهیكل العام لهذین الجملتین

  . وهي كنایة عن صفة هول یوم الزاویة،الكنائیة

إذ ولیتم " :َّ                                                                 فبعد أن مهد الحجاج لهذه الصورة بالجملة التشبیهیة في قوله

ً                                              تمهیدا لیضع المتلقي في عتبات هذه الصورة بشكل " الشوارد إلى أوطانهااإلبل ك
 والتي بوجهها الظاهر تمثل صورة ،یجعله یدرك ما تؤول إلیه الصورة الكنائیة

والذي ال یكتمل إدراكها إال ، بصریة تقریریة إذ الرصد المباشر والواضح لجزئیاتها

  .من خالل حاسة البصر

لصورة  في ظاهرها فهو عدم أما ما تشیر إلیه هذه ا،  الصورة  ولكن هذا باطن

أي أن هذا التصویر التقریري كنایة عن عدم احترام الخلفاء ، اآلخریناحترام 

  .ونقض أهل العراق للعهد والوعد

 من :    ولكن الحجاج هنا حذف ما یشیر صراحة إلى معنى الكنایة وكأنه قال

َ      یوم{أل المرء عن أخیه كهول یوم القیامة شدة خوفهم من تلك المعارك ال یس ْ ُِّ      یفر َ َ 

ُ         المرء ْ َ ْ    من ْ َِ      أ خیه ِ واكتفى بذكر الزمها وهو عدم  " شدة خوفهم"  فیغیب لفظ،)١( }ِ

 فمن خاف البد له أن یتجرد من أحاسیسه ،السؤال عن األخ في ذلك الموقف

  .ویلوذ بنفسه دون غیره، ه اآلخرینومشاعره تجا

هنا كان عبارة عن الصورة التقریریة البیانیة " النفي"لوب  مما یعنى أن أس  

 وبالتالي فالصورتان ،المذكورة في النص وهي الزمة من لوازم المعنى المحذوف

                                                           

 ، ٥٦أحمد عمایرة ص / أسلوب النفي واالستفهام في العربیة في منهج وصفي في التحلیل اللغوي د )٢(

 جامعة الیرموك الردن

 .٣٤ سورة عبس أیة )١(
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 مقصودتان في " وال یلوي الشیخ عن بنیه ،ال یسأل المرء عن أخیه"المنفیتان 

  .ٍ                  النفي على حد سواء

حتى " :إلى االستعارة المكنیة في قوله الكنایةو من التشبیه ینتقل الحجاجثم     

ُ        عضكم ُ َّ ُ        السالح َ َ ُ          وقصمكم ،ِّ َ ُ         الرماح ََ َ  ثم حذف ،حیث شبه السالح بالحیوان المفترس " ِّ

ُ        عضكم"ه وترك له الزمة من لوازمه وهي المشبه ب ُ َّ ، على سبیل االستعارة التخییلیة" َ

الحیوان المفترس ببشراسة في المعارك  السالح لحجاج أن استخدامحیث تخیل ا

   .الذي ینقض على فریسته فیصیبها بالعض للقضاء علیها

 بجامع وجود األثر "سیف للشيءقصم ال" ــب" الرمحــالطعن ب" ً              كما شبه أیضا    

 إیغاال في ،على سبیل االستعارة المكنیة حذف المشبه به السیفو، كل ثر فيوالمؤ

 ،االستعارة التخییلیة  على سبیل،ً                                ترك له شیئا من لوازمه وهو القصم و،التشبیه

ها  أن شدة رمي الرمح بقوة من الجنود في المعركة وفتكالحجاجحیث تخیل 

 ،إیغال بدیع في بیان تمام الفتك" قصمكم: وقوله. كالسیف الذي یقصم به،بالعدو

 وهو ترشیح لالستعارة أنه من مالئمات ، ورهبة،ٕ                            إشارة إلى أنه فتك قوة واجالل

   .المستعار منه

 تروق التيم الفنون البالغیة المعركة الشرسة واستخد    وبعد أن وصف الحجاج 

 یوم الزاویة وما فيتمثیلي المشهد ال  وبیان سیناریستفي سردهاللمتلقي سماعها 

ُ      یوم َُّ    ثم" : تطرق إلى ذكر اسم الموقعة صراحة فقال،حدث فیه ْ ِ      دیر َ ْ   الجماجم َ
          ِ ِ
َ َ َ     وما، ْ َ 

ُ      یوم ْ ِ      دیر َ ْ َ       الجم َ َ ِ     اجمْ أن هذه  توضح  والتي،التي تفید البعد الزمني"  َُّ    ثم" فجاء بــ! " ؟ ِ

  . وهذا دقة في الوصف،ً        ا سریعاً                   األحداث لم تمر مرور

 الرحمن عبد جیش الحجاج وجیش الجیشان اصطدم ) هـ٨٢ سنة( محرم فيف    

 هزیمة من الحجاج وتمكن) البصرة من بالقرب (الزاویة في الكندي، األشعث بنا

 رأس أغلب األسرى ُ                      یذكر أن الحجاج قد قطع "و ، هزیمة نكراءالرحمن عبد جیش

ا بعد تلك المعارك أهله عن وعفى البصرة استعاد ثم ،)١("في هذه المعارك

  .الطاحنة

دون غیره الختصار المشهد التمثیلي الذي " َّ  مُ  ث" ثر الحجاج حرف العطف  لذا آ  

ثم یضیفه إلى " یوم" ذكر ظرف الزمان ه یویل، ني مع التراخيیفید البعد الزم

                                                           

 ٤٥٢/ ٦،  و أنساب الشرف٤٨٠ ، ٤٦٠، ٤٥٢/ ٦أحمد بن یحي البالذري ، فتوح البلدان  )١(

 .بتصرف
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من خالل ، موقعة في صورة موجزةلتحدید زمان ومكان ال"  دیر الجماجم" ، المكان

  .نیةاقته الزمسناد العقلي عالاإل

سلوب الخبري والذي خرج على خالف مقتضى الظاهر  كل ذلك من خالل األ   

ئي سلوب اإلنشال منه إلى األوالذي سرعان ما ینتق، وأرید به االفتخار واالعتزاز

، معناه الحقیقي وأرید به التعجبوالذي خرج من ، الطلبي المعبر عنه باالستفهام

ً                        الموصوف على الصفة قصرا لقصر " بها" الجار والمجرور" یخرج إلى تقدیم ثم 
  .حیث كان بها المعارك والمالحم، اً       ادعائی

َ      مالحم"و       َ      الحم من مفعول اسم :"ُ َ  ، لعالقة المفعولیة"یوم"إلى أسند و َ

ُ            الملحمةو َ ََ ل فیها للتأكید واالعتناء لذا أطنب على سبیل التذیی، الشدیدة ُ      الحرب :ْ

   .بشأنه

، ا معركة عادیة حتى ال یظن المتلقي أنه"احتراس" في اللفظ ویجوز أن یكون     

 مغامرات وتصف بطولیة، أحداثفیها  سردی، بل هي معركة توصف بالملحمة

 دهاشناال عناصر على تعتمد ملحمة أدبیة تصف فهي أبطالهاعن  هشةمد

 بذكر فیه یشاد وأصول، ُ      قواعد له ٌّ     قصصي عمل بمثابة فتكون. والخیال والخوارق

  .واألساطیر الخوارق على ویقوم والملوك، األبطال

ٍ        بضرب" :   ثم كنى عن صفة االنبهار من تلك الواقعة بقوله  ْ َ ُ       یزیل ِ ِ َ        الهام ُ َ  ْ  نَ  ع ْ

   مقیله
      ِ ِ ِ
ُ          ویذهل، َ ِ ْ ُ َ          الخلیل َ ِ َ ْ    عن ْ ِ         خلیله َ ِ ِ فهو في هذه الصورة یصف المعركة التي تعد " َ

فهي ، وقطع الرؤوس، یها من القتل الشدید وسفك الدماء لما جرى ف، واقعةأشد

      .تنسي وتشغل األخ عن أخیه من قوة الدهشة  واالنبهار

ٍ        بضرب: " وقوله     ْ َ ُ       یزیل ِ ِ َ        الهام ُ َ    مقیله ْ  نَ  ع ْ
      ِ ِ ِ
قطع الرؤوس القتل بوسیلة كنایة عن "  َ

ٍ        بضرب"  :َّ                    نه عبر عن ذلك بقولهإ حیث، تلك الموقعةفي  ْ َ وكأنه یرید أن یذكر "  ِ

 ثم یأتي بالشيء األقوى من ،لمشهد المعركةً                               قدمة لبیان كیفیة الضرب تمهیدا م

االستمراریة ن لبیا" یزیل"  وعبر عنه بالفعل المضارع ،"اإلزالة"الضرب وهو 

  .والتجدد في الحدث

ُ       یزیل" وآثر لفظ     ِ : الرؤوس َّ    زیل و،ِّ      مدمرة مهلكة  مزیلة الحرب ألندون غیره "  ُ

َ        الهام "، لذا تالها بلفظ َّ      فرقها أي َ ُ          الهامةو"   ْ َ َ  وفیها ،)١(وسطه َ  أ و ْ      الرأس َ    أ على :ْ

                                                           

 .٦٥٢المعجم الوجیز ص  )١(
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ِ      مقیل في هَ    طعن :یقال  "مقیله "و، ات تلك المعركةوصف دقیق مقذذ یظهر مخلف َ 

  )١( .َ     صدره فيأي  :ِ     حقده

 فقد أطنب الخطیب في سرد ، والصورة هنا تظهر تدفق الدماء في تلك الموقعة  

ول في  فكأنه أجمل الق، عن طریق ذكر تفصیل بعد اإلجمالمشاهد تلك الموقعة

ٍ        بضرب"  :  لذا جاءت جملة،بدل بعض من كل"  یوم دیر الجماجموما: "قوله ْ َ ِ 

ُ       یزیل ِ   .لكمال االتصال" بها المعارك والمالحم " :فصولة عن جملةم" ُ

  كل تلك األحداث التي تم سردها من خالل الفنون البالغیة المختلفة اندرجت   

وتالحظ من ذلك  .والذي استفتح به خطبته، تحت نداء الحجاج األول ألهل العراق

مع بیان ،  متعددةوالذي أتبعه بصفات" الشیطان"النداء الداللة الفردیة في لفظ 

  . وما حوتها من مفارقات،سبب تسمیته لذلك من خالل سرده ألحداث تلك الموقعة

  

  

  : في نداء الحجاج األولوالمعاركاهد أثر المشداللة 

نرى محتواه الصراعي حیث ُ                         كأننا خلعنا من زماننا  النداء األولنص   حینما نقرأ 

ً                   جانبا من المشهد ناتأملولو  ،اویةوخاصة في وصفه لموقعة دیر الجماجم ویوم الز
إذ ولیتم كاإلبل " : ابن األشعث وخلفه جنوده بقولهفنلحظ  فرار قائد االنقالب

  ." وال الشیخ عن بنیه ،ال یسأل المرء عن أخیه" و" الشوارد

 ونشم رائحة ، والدم یسیل من القتلى والجرحى،    وهنا نرى فتك الحجاج بأعدائه

" حتى عضكم السالح وقصمكم الرماح" : المعركة بقولهالموت في جنبات ساحة

وتنهزمون " و" بها كانت المعارك والمالحم ؟ وما یوم دیر الجماجم  " :وقوله

  "ً      سراعا

وكأنها تجربته الشعوریة الخاصة   ،    والحجاج هنا یعایش أحداث معركته ویسوغها

بعد عفوه عن أهل  وقد توحد الكل بعد انتصاره على ابن األشعث و– وكیف ال –

وكان لصور المعركة هذه األثر في تركیب صور ،  العراق بعد تلك الموقعة

ّ                                                                      الحجاج فقد استمد من أجوائها صورا ووظفها في العدید من رسائله في خطبته ً.  

                                                           

 .٣٣٧، ٣٣٦/ ٨" مقل" مادة ، اللسان  )١(
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 كان ،  ومن ثم ظهر الجانب الحسي للصورة البیانیة على هیئات وصور متعددة

  .ستعان بها الحجاج في رسم صوره البیانیة حیث ا،أبرزها ؛ الصورة الحركیة من

 ، مادي محسوس:أحدهما :  ومن ثم استمد الحجاج تشبیهاته من مصدرین

ٕ                             وان أراد في بعضها استعراض ،ولم یغرب في تشبیهاته، معنوي معقول: واآلخر
  .ً                               وفي بعضها هجوما على أهل العراق، بعض ثقافته

 إال أنها ، فنیته في تشكیل صوره   ونالحظ أن تشبیهات الحجاج كما أنها تعكس

  . عن جانب التعالي وحدة الهجوم في شخصیته-ً        غالبا–تكشف 
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 املبحث الثاني

 نداء الثانيال البالغية يف الفنون  

عالج من خاللها  واألسلوب، للجملة الداللة البالغیةاشتمل على  :النداء الثانيو  

ِ         وارشاده، ِّ     وحثه، هناعإقوالذي یتمثل في ، َ        المخاطبار لدى آثعلیه من  ما یترتب ٕ ،

  . ِ        وتوجیهه

 حیث كانت ، تلك الخطبةكلمات من خالل النداءقد نبغ الحجاج في هذا و    

 وأفكاره  إلى إیصال أرائهً       وطریقا، واستمالة المشاعر ،السیل القتحام القلوب

 . والبراهینعلیها بالحججً       مستدال  ومن ثم سرد عدة قضایا .ٕ             واقناعهم بها، لسامعیه

  .-بمشیئة اهللا تعالى –ً                 سوف نذكرها الحقا 

 اعتمد ً              فكانت منبعا، الشفهي تعد خطبته تلك فن من فنون النثر القوليلذا     

ته هذه بجملة من السمات في خطب وقد انفرد .علیه الحجاج لبیان سیاسته

 -  الذي عاش فیه وخاصة في العصر األموي-بعض الشيء بوالخصائص میزته 

خاطب حینما ناداهم مرة أخرى ن خالل الغوص في عالم التواصل بینه وبین المم

  : فقال

ُ          الكفرات ،ِ       العراق َ    أهل یا"    َ َ         الفجرات َ    بعد َ  والغدرات، َ
           ِ
َ َ َ         والنزوة ،َ        الخترات َ    بعد َ  بعد َّ

ْ       بعثتم ْ   إن .َّ        النزوات ُ         غللتم ُ       ثغوركم إلى ُ َْ ْ       وخنتم َ ُ       أمنتم ٕ    وان، ُ َُ          أ رجفتم ْ ْ َ ُ      خفت ٕ      وان،ْ ُ ُ          نافقتم مِ ْ َ َ، 

ُ        تذكرون ال ٌ                   ناكث؟ أو استغواكم َّ        استخفكم هل. نعمة تشكرون وال ،ً     حسنة َ أو  ،ٍ    غاو ِ

َ          استنصركم ُ           وآویتموه ِ        تبعتموه ّ   إال، ٌ     خالع استعضدكم أو ،ظالم َ ْ  ُ         ونصرتموه، َ

   )١(." ُ         ورحبتموه

 بن الملك عبد المؤمنین ألمیر تبعیته ورغم العراق على والیا كان الحجاج   و

 مستقل كحاكم العراق في یتصرف لكنه الوقت، ذلك في )٢(األموي الخلیفة وانمر

  .االستقالل تمام

یرجع ومن ثم ، بطبائعهم التي جبلوا علیهایحاول إقناع المخاطبین نراه هنا لذا     

ج عن قوله  خطبته لیبین الفعل النات في بدایةالتي ذكرهاالندائیة ولمقدمة اإلى 

                                                           

 .٢/٣٠١البیان والتبیین  )١(

   بتصرف ٢٠٠ /   ٤ البدایة والنهایة ابن كثیر )٢(
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یا "  :نشائي الطلبي المعبر عنه بالنداء في قولهاألسلوب اإلفیعود إلى ، السابق

غة بفنون البال كلماته َّ    رصعلذا  ؛الكاشف لطباعهم فینادیهم نداء  ."أهل العراق

 .متلقیه وبین بینهالحوار التواصلي ً              معتمدا على ،المختلفة التي توصله إلى هدفه

  . السیاقوالذي نفهمه من خالل

 الكفرات: "  من شأنهم في قولهللتحقیر السالم فجاء بجمع المؤنث    
           ِ
ََ َ َ      بعد ْ ْ  الفجرات َ

           ِ
َ َ َ ْ 

ََ         وكفرات " وجمعه للتعدد ، وهو اسم مرة،  ال الكافروالمراد الكفر نفسهكفرة  جمع: َ

  . وهو المناسب للسیاق، وأصل الكفر النكران والجحود،والتكرار في التمرد

 الفجرات"  و 
           ِ
َ َ َ  ،ساد والخصومة ال الفاجراوزة في الفجالم: ُ         والفجر،فجرة جمع" ْ

َ       رسولل قول الصحابي ومنه  ُ  وغدراتي :- -  ِ   اهللا َ
           ِ
َ َ َ  وفجراتي؟ َ

            ِ
َ َ َ ولو أرد التحقیر  .)١( َ

في " مخلفین "لـــ" خوالف ":مثل قوله، للكافر والفاجر لجمع على كوافر وفواجر

ْ       رضوا{ :سورة براءة في قوله تعالى ُ ْ          یكونوا َ  أ نـــــِ  ب َ ُ ُ   الخوالف َ  عـــَ  م َ
          ِ ِ
َ َ َ        وطبع ْ ُِ َ     على َ ْ           قلوبهم َ ِ ِ ُُ 

ْ      فهم ُ َ           یفقهون َ  ال َ ُ َ ْ َ{ )٢(.  

 الفجرات"لفظ م َّ          ومن ثم قد     
           ِ
َ َ َ  الكفرات"على لفظ  "ْ

           ِ
ََ َ َ      بعد  ")١( بذكر ظرف الزمان"ْ ْ َ" 

 فمن لطیف ما وقع في هذه الجملة من البالغة تقدیم ، الزمنىالبعدوالذي یفید 

  ."الكفرات"على " الفجرات"

إطناب بذكر وهذا فیه ، ن المخاطب ألن الفجور یوصل للكفروهذا ذكاء م    

ً                      وفیه أیضا صحة أقسام،العام بعد الخاص
 الحجاج أقسام المعنى حیث استوفي )٢(

فساعد  .االنتباه ٕ       واثارة ٕ        وایضاحه وتقویته المعنى إبراز على مما ساعد، الذي یریده

                                                           

  الدین نور الهیثمي بكر أبي بن علي ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمعصححه الهیثمي في و الحدیث صحیح، )١(

، والحافظ ابن حجر في األمالي المطلقة، واأللباني في سلسلة القدسي مكتبة ،القدسي الدین حسام :تحقیق 

َ       فقال" وأصح هذه األسانید ما رواه الطبراني. األحادیث الصحیحة، وغیرهم    أ رأ یت رجال عمل الذنوب كلها، : ََ
                                    َ   ََ َ َ
َّ ُّ ُِ َ َ ُُ ََ ً ْ

ِ                                                فلم یترك منها شیئا، وهو في ذل ِ َِ ََ َُ ً ْْ َ َ ُ ْْ ْ َ       ك لم یترك حاجة وال داجة إال أ تاها، فهل له من توبة؟ قالَ
                    

                               َ                           َ َ َ ٍَ ِ
َ ُ َ َ َ ََْ َْ ََ ً ً َْ َْ ُ ْ

َّ ِ َ ََ َ    َ             فهل أ سلمت؟«: ْ ْ َ ْ ْ َ َ «

َ     قال        أ ما أ نا فأ شهد أ ن ال إله إال اهللا، وحده ال شریك له، وأ نك رسول اهللا، قال: َ
                   

                      َ                                  َ     َ    َ     ََ َ ُ َ َ َِ
ُ َ ََّ َ َُ ََ َِ َ َ َُ َ ُْ ُ

َّ ِ ِ ْ َْ ْ                        نعم، تفعل الخی«: َّ َ ْ ُ َْ ََ ْ       رات، وتترك َ
            ُ ُ َْ َ َ
ِ

      السیئات، فیجعلهن اهللا لك خیرات كلهن
                                                 َّ َّ ُِّ َ ُ
َّ ٍ ُِ ْ َْ َ ََ ُُ َ َ َ َ       ، قال»َّ      وغدراتي وفجراتي؟ قال: َ

                           َ َ َِ ِ
َ ََ َ ََ ْ      نعم«: َ َ َ     قال» َ ُ   َ                               اهللا أ كبر، فما زال یكبر : َ ُِّ َ ُ ََ ََ َ ُْ

   حتى توارى
           َ ََ
َّ َ." 

 .٨٧سورة التوبة أیة  )٢(

 ).٢٨٤، ٢/٢٨٣" (و الوافي َّ     النح: " ٍ               ظرف زمان، انظر"بعد "  )١(

انظر تحریر التحبیر ، ً                   بحیث ال یغادر شیئا ، استیفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فیه : وهو عبارة هن )٢(

 .م١٩٩٥/ ط، ١٧٣ص ، حنفي محمد شرف / تحقیق د،البن أبى األصبع المصري 
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 من خالل ذكر بعض القضایا التي من المخاطبتفكیر على إعمال ذهن وتعمق 

  : وهي كالتاليصحة تقسیماتهیرید المتكلم معالجتها من خالل 

  الكفرات بعد الفجرات " القضیة األولى                     ُ"   

 "الفجور" فـ ،) والكفر-الفجور (یطرحها الحجاج وهي قضیة  قضیة وثمة     

ما مع  التعامل فياالنغماس  على قدرةه بفعل المنكرات ویعطیه الَ       م صاحبِ  زْ  لُ       الذي ی

 نتیجة یكون" الكفر" و ،الدولة شؤون  مما یترتب علیه ظهور إفساد في،مَّ   حرُ     هو م

 ً     سعفام لیكون ذكر الخاص بعد العام یأتي وعلیه سلف، ما على ُ     تؤسس حتمیة

 هذا باإلضافة إلى ثابتة، وقناعات كامنة طاقات من المتلقي لدى ما یعزز ً   یاروح

 فهذان "والكفر الفجور" وهي قضیة، المتكلم قضیته علیه بنى ً     فنیا ً     سعفام كونه

 حضوره أو الفاعل وحضوره الحیاة في ومسیرته المرء، لشخصیة جوهریان مقومان

  .الطاغي

 التي والمخاطر تمر التي األحوال في المتأمل موقف الحجاج یقف ال وهنا   

ما یترتب  أو) الفجور (صفة اصطدام عاقبة لیبین یأتيبل ؛  بالمجتمع تعصف

  .األخرى على إحداهما ومدى غلبة  الناصح شخصیة في) الكفر( علیها

 إدارته وحسن الحاكم شخصیة حضور ُ      لتعزز الخبریة الجملة تأتي ومن ثم     

 ،الفجر بعد الكفر معنى یحمل الذي الوصف هذا ویكون ب.والرعیة الدولة لشؤون

  . الحاكمالخروج عن طاعة حال في العقاب معانيیصوغ لنفسه 

 الكفرات" بین وجود الجناس الناقص هذا باإلضافة إلى     
           ِ
ََ َ  الفجرات ،ْ

           ِ
َ َ َ  أحدث"   ْ

 تثیر ذهنیة حركة إلى ّ     یؤدي كما .األذن إلیه وتطرب  النفس یثیر ً        موسیقیا ً     نغما

 في االختالف طریق عن المعنى تقوي مفاجأة من علیه ینطوي لما االنتباه

 عنها یعبر التي المعاني طبیعة من ً      نابعا كان إذا ً  الجما الجناس ویزداد ،المعنى

  .لها قیمة ال شكلیة زینة كان ٕ    واال ًَّ        متكلفا ْ    یكن ولم األدیب

 الغدرات"  :القضیة الثانیة 
           ِ
َ َ َ َ      بعد ْ ْ  الخترات َ

           ِ
ََ َ ْ "   

وهي وبعد ما سبق ذكره في القضیة األولى یأتي الخطیب بذكر قضیة ثانیة     

 والغدرات"  :فیقول "الغدر واإلفساد " قضیة 
             ِ
َ َ َ ْ َ      بعد َ ْ  الخترات َ

           ِ
ََ َ قضیة بعطفها على ال ،"ْ

لیظهر ذكرها ة السابق یبنفس الفنون البالغثم یأتي ، األولى للتوسط بین الكمالین

  .في األرض ."الغدر واإلفساد" ، مدى عاقبة
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 والغدرات: "فقال" بعد"ء بالبعد الزمني المعبر عنه بـ ومن ثم جا   
             ِ
َ َ َ ْ ْ    بع َ  الخترات َ  دَ

           ِ
ََ َ ْ "

ْ        خترتو ُ        نفسه َََ ُ ْ ْ        فسدتأي : َ َ َ ْ        خبثتو َ ََ ََ      خترو، ُ   صاحبه َ
 

      ُ َ
ِ

َ      غدرأي  :َ َ ِ    به َ َ       أقبح ِ ِ         الغدر َْ ْ َ وآثر ، ْ

أسوء : وقیل، وقیل هو الخدیعة بعینها، ألنه شبیه بالغدر والخدیعة" الختر"لفظ 

 بل هو أقبح ، ومن ثم جاء الحجاج بهذا اللفظ لیناسب مقام الغدر،)١(الغدر وأقبحه

  .منه

 الغدرات"و   
           ِ
َ َ َ  الوفاء َ     وترك العهد َ    نقضویتمثل في  ،وهي الخیانة "الغدر"واحدها  "ْ

 الغدرات" لذا قدم لفظ  )٢(.به
           ِ
َ َ َ الحالة التي هم علیها فهم بلمواجهة المخاطب "  ْ

 وبعد ، ثم یأتي ویفصل أن غدرهم هذا جاء بعد أن خبثت أنفسهم،غادرون

  .مام أعینهم بتزیین أعمالهم ألهماستبطان الشیطان 

 تجربته من منبثقة األحكام تلك تكون أن بد ال ً       أحكاما اإلنسان ُ    طلقُ  ی عندماو     

 أطلق فقد وعلیه .ً       ومسؤوال ً       وقائدا ً      حاكما اإلنسان هذا كان إذا فكیف ،الحیاة في

مع ، وظالمون وفاسدون غادرون وجائرون بأنهم المخاطبین على ً     حكما الحجاج

 حینما بایعوا ابن االشعث على الوالیة قبل یوم الزاویة غدروا بهر الدلیل فقد ذك

 . حیث إنهم أرادو التخلص من حكم الحجاج في ذلك الوقت،وموقعة دیر الجماجم

  .)١(لهفغدروا وخانوا مبایعتهم 

  

 تقوم أخرى قضیة لنا ظهرلی ،)الختر(و) الغدر (بین التضاد بإیهام هنا جاء   لذا 

 وهي والرفض، القبول بین والعطاء، الغدر بین تتأرجح التي الحیاة معادلة علیها

 مفهوم ضمن ُ     قرنت أن بعد خاصة ثابت، معنى لحضورها أصبح جوهریة قضیة

 الذي والنفسي واالجتماعي الدیني امإرثه امله المفردتین هاتین من ّ    فكل الطباق،

 ألوامر أو الرفض لالقبو هو جدید معنى عنه فیتولد االصطدام، هذا یحدث

  .الحاكم

                                                           

 .٢٣/ ٣" ختر"اللسان مادة  )١(

 .٤٤٦ المعجم الوجیز ص )٢(

َ                                               یث كان ابن األ شعث یحرض الناس على القتال ح )١(             ِ َ ِ ِْ َ َ ُ َ َُ ََّ ِّ ْ َْ ُ ِ                      َ                                                        حتى دخل الكوفة فبایعه أ هلها على خلع الحجاج وعبد ، َْ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ َِّ ْ ْ َْ ْ ََ ُ ََ َ َ َ َُ َ َّ

َ                        الملك بن مروان َ ْ َ َِ ْ ِ ِ َ            وتفاقم األ مر . ْ         ُ ْ ْ َ َ ََ َ                                وكثر متابعو ابن األ شعث على ذلك ، َ                  َ ِ َِ َ َ َ ُْ َْ ِ ْ ِ َ ُ َُ َ       واشت، َ ْ ُ            د الحال َ َ ْ     وتفرقت الكلمة جدا ، َّ
                           � ِ ُ َ
ِ َِ ْ َ َََّ َ ،

ُ                   وعظم الخطب  َْ َ ْ َُ ُ                    واتسع الخرق ، َ ْ َ ْ َ َ َّ ِ                      َ                              فقاتل الحجاج خمس لیال أ شد القتال ، َ ٍَ َِْ َّْ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ َ   ثم انصرف فلحق بابن األ شعث ، َ
                    َ                     ِ ِ
َ َْ ْ ِ ْ ِ َ َََ َ ْ َُّ

  ٥/٩٩انظر البدایة والنهایة . فقتله
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 النزوة  ":القضیة الثالثة          ِ َ َ      بعد َّْ ْ  النزوات  َ
           ِ
َ ََّ".  

"  هامة للغایة وهي قضیة ؛ ألنها قضیة بهاهیاالقضوآثر أن یختم تعداده      

ِ            والنزوة َ َ      بعد ََّْ ْ  النزوات َ
          ِ
َ َ       نزوة ك،ّ      القوي ومیله الشدیدة نزعاته: القلب نزواتو، " ََّ ْ َِ           الغریزة َ َِ 

 ُّ        تقلباتهو ّ     حدتهب  فیهمالغضبصار : أي ُ     نزوة مرأسه في ثارتقد : وقولك .هاوغیر

 ما وسرعان ما لشيء شدید مفاجئ ً    هوى": والنزوة في علم النفس. استقرار وعدم

  .)١( "یزول

    لذا خالف هنا الحجاج العرف حیث یبدأ اإلنسان بالنزوة ثم تتبعه النزوات لعدم 

ِ            والنزوة " : ولكنه قال،تحكمه في ذلك َ َ      بعد ََّْ ْ  النزوات َ
          ِ
َ ینبثق منه  فجعل الجمع "  ََّ

 النزوات" اإلفراد إذ كان علیه أن یقول 
          ِ
َ َ      بعد ََّ ْ ِ          النزوة َ َ ولكنه جاء بذلك مراعاة "  َّْ

  .ً                            للسجع المرصع به تلك القضایا

فیه تكرار لتأكید المعنى فراد والجمع المادة الواحدة من حیث اإلجمع بین ال     ف

ِ          النزوة( فــ ،یحهوتوض َ  النزوات(و) َّْ
          ِ
َ  في قائمة الحیاة ألن الكون؛ أصل هي ثنائیة ،)ََّ

 وجودیة حیاتیة قضیة وهي ینتهي، وال ینقطع أزلیا بینهما صراع على األصل

عد ممارسة نزواتهم  ببغیرهم أو بهم حاق فیما تأملیة  لحظات في الناس ُ         یتداولها

  .وعدم بعدهم عنها

 التي قضایاه خالل منالحجاج من الرسائل التي أراد بثها  تهىان وبعد أن     

أسلوب  أردف ف،المتكلم حال مقتضى راعى ،سیاقالمن  تَ  مِ  هُ  ف والتي عرضها

ْ       بعثتم ْ   إن": فقالالشرط وجوابه  ْ            ثغوركم، َِ     إلى ُ ُ ِ ُ ُْ          غللتم ُ َْ ُْ          وخنتم َ ْ ُ ْ       وان ،َ    أ منتم َِٕ
      َُْ ْ
َْ           أ رجفتم ِ َُ ْ ْ       وان ،َ ِٕ َ 

   خفتم
     ُْ ْ
ُْ           نافقتم ِ ْ َ َ،".  

 فهي المستقبل في الشرط بوقوع القطع عدم تفیدألنها ؛ " ْ   إن "آثر أداة الشرط و    

  . بعدهاالماضي على الرغم من مجيء الفعل ،ةلممحت

عُ  ب" :  الفعل الماضي دون المضارع في قولهَّ     وعبر   
ألنه یتحدث عن واقعة  " مُ  تْ  ثِ  

َ      دخل  َ ما  حین" ، حیث یصف بدقة ما حدث آنذاك،حدثت یوم الزاویة َ ُ     ابن َ  األشعث ْ
         ِ
َ ْ َ ْ 

َ           البصرة َ ْ َ        فخطب  ،َْ َ َ َ       الناس َ  بها َّ
    َ
ُ            فبایعوه ِ ُ َ َ     على ََ ِ      خلع َ ْ ِ      عبد َ ْ   الملك َ

       ِ ِ
َ ِ           ونائبه ْ ِِ َ ِ          الحجاج َ َّ َ ِ    بن ْ ْ 

َ       یوسف ُ ُ")٢(  

                                                           

 ٨٠عالء الدین كفافي ص/ د النفسي د الصحة النفسیة واإلرشا)١(

 ٤/٢٠٠البدایة والنهایة  )٢(
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ُ        البعثو     ْ ْ       الثغر "وآثر لفظ ،   رسالهو اإل :َ ُ      یخافالذي  الموضع ألنه "َّ  ُ     هجوم ُ

ِّ       العدو     استقرحیث  ،)١( غیره أو الجبل في فرجةأو  ،منه ُ
      َََّ ْ
ِ      ثغر ِ   في أهل العراق ِ ْ َ 

ِ        الجبل َ  فرجة ِ   في :أي َ
       ِ
َ ِ        الجبل ُْ َ ُ      ثغر أو َ ْ  الوادي َ

       ِ
 غیر موضعوهو  . بین العراق والشامَ

   .منه العدو هجوم ُ     یخشى َّ     محصن

ّ    غش ذا كان: " ُ     صدره َّ   غل"" غللتم"    و ْ     ضغن أو ِ َّ    غل ،حقد أو ِ ُ        الرجل َ ُ َ     خان :َّ  ِ   في َ

ٍَ        مغنم ْ ِِ          وغیره َ ْ َ َ     ومن{  :لقوله تعالى ،َ ْ        یغلل َ ُ ْ ِ      یأت َ ْ َ     بما َ َّ    غل ِ َ      یوم َ ْ   القیامة َ
          ِ ِ
َ َ ْ{  )٢(   

ْ    لممن " الخائن"فــ  " خنتم"و      یحافظ َ
       ْ ِ
َ َ     على ُ  العهد، َ

         ِ
ْ َ َ      غدر َْ   أ ي ْ َ ِ     بهم َ َ     خانو، ِ ْ       عهدهم َ َ  

ْ    لمو َ      یرع َ ْ َ     خان، العدو من وباعه ومحبته والئه عهود نقضب  وطنه َ ُ        وطنه َ ََ َّ       تخلى: َ َ َ 

ْ    عن   واجب َ
     ِ ِ
ِ              المواطنة َ ََ َْ     واإلخالص ُ

       ِ َ ْ ِ
    للوطن َ

      ِ َ َْ
ِ.  

 حیث إنهم ، عدم الوفاء بالعهد     لذا دلت تلك الجملة على الكنایة عن صفة

َّ    غل َِ        البالد ِ   في واَ ََ      ذهب فِ  فیها واَ
     َ
هم وا بیعت ومن ثم نقض،عداوةالو ضغینةالو  الكامنحقدبال ِ

  .له

عداء ة بعثهم إلى ثغورهم یتفقون مع األأي أنهم في حال " وركمإلي ثغ":  وقوله

حیث إنهم  .ها فهي كنایة تقدم الحقیقة مصحوبة بقرینتها الدالة علی،علیه للقضاء

   . مداخل العراقمنشعث  ابن األ دخولنواّ   مك

 والغدر الخیانةتتمثل في  أخرىعن صفة ومن ثم لحق تلك الكنایة بكنایة     

ْ       وان" : في قولهمصحوبة بشرط     أ منتم َِٕ
      َُْ ْ
َْ           أ رجفتم ِ َُ ْ  أ منو، " َ

    ََ
َ        الرجل ِ ُ َ     كذا على َّ   وثق: َ

    َ ِ
ِ    به َ ِ، 

َّ   َ      اطمأ نو َ ْ ِ        إلیه ِ َِْ.  

   أ منتم" آثر لفظ ولكن الحجاج     
      َُْ ْ
وأمن  .واألمان الحمایة وفر من تفیه ما ل" ِ

 األخطار ضد فاعال وطنیا دفاعا تضمن سیاسات لیتشك الوطن یتمثل في

َّ   َ     اطمأ ن واألمن هنا یأتي بمعنى ،والداخلیة ةالخارجی َ  ولكن أهل العراق لم .َُ     أ هله فیه ْ

ً                               یأمنوا مكر الحجاج علیهم دائما   . َّ                                       لذا عندما أمنهم ابن ألشعث بایعوه مباشرة  ،َ

َْ           أ رجفتم " :وقوله     َُ ْ ُ        الرجف " َ ْ   االضطراب :َّ
  

        ُ َ
ِ ْ

ُ          والخوف ِ َْ ُ          والهلع َ ََ َ      رجف ،َ َ  ّ      یستقر لم :ٌ    فالن َ

َ      رجفو، له عرض ٍ    خوفل َ  ألنها ؛"رجف" آثر لفظ لذا  .)١(للحرب َُّ        تهیئواأي  :ُ      القوم َ

                                                           

 ٨٤  المعجم الوجیز ص )١(

 .١٦١  سورة آل عمران أیة )٢(

 .٤/٨٢"رجف"  اللسان مادة )١(
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 عند هنبض صوتأي  :كرجف القلبالذي یتحرك  الشيء صوتتحمل معنى 

   . فهي تحمل معنى الحركة واالضطراب،الفزع

   أ منتم"    وبین 
      َُْ ْ
َْ           أ رجفتم، ِ َُ ْ  ُ     تلبيلتي ا ً      محددةال مهماتال نِّ   بیُ  یظاهر   طباق إیجاب" َ

 لدى النفسي والتأثیر الجمالي، والتذوق ، لدى المتكلمالشخصیة التجربة دواعي

 حیث إنه یظهر بواسطته ،بالكلمات تالعب أو لفظیة حلیة مجرد ولیس ،المخاطب

 یتمحور الذي األسلوب حتى یبین ،وأشكالها ألوانها اختالف على الخالئق صفات

 االنفعاالت وحجم النفسیة لحاالتا باختالف تختلفحیث  تراكیب شكل في

   .وفلسفته رؤاه عن إفصاحه حال لألدیب المصاحبة

 على تقوم معنویة وظیفة هي هنا األساسیة) الطباق (وظیفة فإن وعلیه     

 مختلف في والمجتمع الدولة حیاة ٕ       وابراز ،ً      دقیقا ً       تصویرا الحیاة طبیعة تصویر

  .الموضوعاتو المیادین،

االنقالب على كیفیة  والغدر الخیانة ق مع الكنایة عن صفةالطبا صورلذا      

 في استثماره یمكنالذي  الحیاة، تلك جوانب من ً      جانبا ، ضدهلحربا تهیئةبلي االو

 أن أخرى ناحیة من دِّ    یؤك وهذا .سواء حد على وجزئیاته العصر ذلك كلیات معرفة

 منها المادي ت،والكائنا الكون الستمرار الضروري التوازن من نوع لتضادا"

 )٢(" يوالمعنو

ْ       وان " :ً                                                            ثم ثلث بكنایة عن صفة الجبن مصحوبة بشرط أیضا في قوله    خفتم َِٕ
     ُْ ْ
ِ 

ُْ           نافقتم ْ َ ُ        الخوفو " َ   .)١( "أذى أو مكروه لتوقع النفس في یحدث انفعال :َْ

 ردود تصحبه ّ      سارة، غیر انفعالیة بصبغة یتمیز سلوك : " هوالنفس علوم    وفي 

   خفتم" آثر لفظ لذا  .)٢(مكروه  توقع نتیجة مختلفة، یةحرك فعل
     ُْ ْ
ً             ن فیه فزعاأل"  ِ َِ 

ًَ         مرهبا ْ  اقتراب بسبب االضطرابب واشعر فهو یصف حالهم بدقة شدیدة حینما ، ُ

  ،ن االشعث في معركة دیر الجماجمانتصار الحجاج على اب ه وهوتوقعو مكروه

  .تهدیداته من خائفین واوقفو واِ    فزعو ،واارتعبو ،واَّ     تهیبف

 َِ     إلىإن بعثتم "  :عدة كنایات متوالیة فقالأتي ب الحجاج نالحظ هنا أنو     

ْ           ثغوركم ُ ِ ُ ُْ          غللتم ،ُ َْ ُْ          وخنتم َ ْ ُ ْ       وان" :  وقوله،نقض العهد كنایة عن " َ ِٕ    أ منتم َ
      َُْ ْ
َْ           أ رجفتم ِ َُ ْ  كنایة " َ

                                                           

 . م١٩٩٢، ٢ /، منشأة المعارف اإلسكندریة، ط٢٥١منیر سلطان،  ص .  البدیع في شعر شوقي د)٢(

 .٢٥٢/ ٣" خوف: "مادة ، اللسان )١(

 .٢٠٠عالء الدین كفافي ص / الصحة النفسیة واإلرشاد النفسي د )٢(
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ْ       وان:" وقوله، الغدر والخیانةعن  ِٕ    خفتم َ
     ُْ ْ
ُْ           نافقتم ِ ْ َ  لتصویر حال ،ن الجبنكنایة ع"  َ

ً              تصویرا دقیقاالمخاطب   هذا طغیانف ،ذه الكنایات مصحوبة بشرطجاء به ومن ثم ،ً

 یعلم ألنه شكیمته، وقوة األحكام في وتعسفه وشدته وجبروته  علیهمالجبار الحاكم

 لذلك هو یحكمهم بطریقة معینة كأنه یعلم ما یدور في خلجات نفس، حالهمطبیعة 

   .الیقین أكثر من علمهم هم بأنفسهمعلم ویعلمها  المخاطب

ها ألسلوب ولكن ینتقل من مصاحبت ، عن الصفة كنایاتهالحجاج یكرر ما زالو   

ً                    تذكرون حسنة َ  ال ": أسوب النفي بقولهشرط إلى الكنایة المصحوبة  بال َ َ َ َ ُ ُ ْ  وال ،َ

َ           تشكرون ُ ُ ْ    نعمة َ
     ً َ ْ
ِ."   

ومثلت الكنایة هنا ، ٕ         وانكارها جحودها :أي  النعمة كفرانوهي كنایة عن صفة    

 سیاق إلیه یرشد ما خالل من الذكاء وصحة البیان، وقدرة النفس، قوة على دلیل

 ،والسامع القارئ ذكاء على عتمدی والذي في استخراجها الحال، داللة أو الكالم

 ویدرك بالقرینة یفهم حتى نفسه، وتنشیط خیاله وبعث حسه، إثارة على وتعول

  .التعبیر طواها التي األلفاظ معاني إلى نویفط باللمحة،

 ذم حیث أرادج الكالم على خالف مقتضى الظاهر و خرمن خالل كل ذلك   

 وجاء هنا بصریح النفي ألنه ، لهممهعطاء أولیائ ون ینكرمنهأل ،لمخاطباوتوبیخ 

  . لهم علیهحجة أو فكرة نقض أو إنكار طریقةیعبر به عن 

 فعلها التي الفعلیة الجملة على دخل ألنه عامل غیرهنا " ال"نفيال حرف    و

كنكم ال یمأي أن هذه طبیعتكم التي ، الحاضر في زمن الفعل لینفي ، مضارع

ومن  .بدَّ   مؤ  هناالنفيف .بل هي متجددة من حین آلخر، عبر الزمان التخلص منها

 هإلی یعمد ما إلى  یرجعالحذفو" ،"أهل العراق" إلیه والتقدیرثم حذف المسند 

 حبكها، یقوى بل القصد، وراءه یلتوي وال  المعنى، به یغمض ال بحیث المتكلم،

  .)١("إیحاؤها  ویتكاثر

ً                    تذكرون حسنة َ  ال"  الثنائیة بین )٢( جاء بالمقابلة المعنى تحسینول     َ َ َ َ ُ ُ ْ  وهما"  َ

 الترتیب على یقابلهما بما ذلك بعد أتى ثم تضاد بینهما لیس أي فقانمتو معنیان

َ           تشكرون وال "  :ولهبق ُ ُ ْ    نعمة َ
     ً َ ْ
   .وتوضیحه المعنى توكید جمالها وسر ،" ِ

                                                           

 ، ٤/ط ،٥٠ص، موسى  أبو محمد محمد: تألیف المعاني علم لمسائل تحلیلیة دراسة التراكیب خصائص )١(

 .مكتبة وهبة، م١٩٩٦

 .١٠٠الیضاح صا" هي أن یؤتى بمعنیین متوافقین،أو أكثر،ثم بما یقابل ذلك على الترتیب "  المقابلة)٢(
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 "تشكرون" مع  "نعمةال"مجیئ ، "تذكرون " مع  "الحسنة"آثر مجيء     ولكن 

ُ        یحفظ ما یدل على " تذكرون: " معنىوذلك ألن  َ ْ  الذاكرة في ُ
 
         ِ
َ
ِ  من َّ

   َ
  حوادث ِ

      َ ِ
 َْ   أ و َ

ِ          مختلف َِ ْ ِ        الصور ُ َ   فعل أيأنكم ال تحفظون : وكأنه یرید أن یقول، فيلذا سبقها بالن، ُّ
    ٌ ْ
ِ 

ٌ      حسن َ  من َ
   ْ
 أفعالي ِ

        ِ
َ  وأعمالي ْ

          ِ
َ ْ ِ          الجیدة َ َ ِّ   .في ذاكرتكم َ

  الشكر ألن ؛"الشكر" بــ "النعمة"تبع  أومن ثم     
      ُ ْ
ُ          واظهارها النعمة ِ      عرفان: ُّ  والثناء ٕ

ُ        یشكر ال( --  وقال النبي ،الجزیل استحق القلیل شكر منف، بها ُ ْ َ     للها َ ْ    من َّ  ال َ

ُ        یشكر ُ ْ َ       الناس َ  وأنعم ،علیك أنعم من ْ     اشكر ":)٢(وقیل في األمثال  ،)١()َّ
      ْ
 من على ِ

ْ      لئن{  :ومنه قوله تعالى" شكرك ُْ          شكرتم َِ ْ َ   أل زیدنكم َ
          َْ ُ
َّ َ   الشكرف .)٣(  }ِ

      ُ ْ
 على الثناء ُّ

ً       شكرا ف،المعروف من أوالك بما المحسن ْ َ    لك ُ    العرفان فیها معنى َ
         ُ َ ْ
ِ َ    لك ْ    نعمكِ  ل َ

     َ ِ ِ
َ 

َ          وفضلك ِ ْ َ   االعتراف ،َ
         ُ َ
ِ ُ             واالمتنان ْ َِ ْ  بما َ

    َ
َ        قدمت ِ ْ َّ َ.  

ُ          النعمة     َ ْ  أنعم ما: ِّ
      َ
ِ   نعمة ِ   فيحیث جعلهم الحجاج ، )٤( وغیره ٍ     ومال ٍ    رزق من به ْ

      ٍ ِ
َ ْ 

ٍ         شاملة َِ ِ      حسن من َ ْ ٍ     حال ُ  ومال َ
      ٍ
َ ومن ثم فالحسنة   ،معروفأو  جمیلأو  َّ    منةأو ، َ

أما ، ین استدعائها منهَّ                           وقد تكون بعیدة التذكر لح،رً                     بعیدا عن دائرة الشعو تعیش

ً                             مرتبطة بالشكر ارتباطا وثیقا يالنعمة فه ً.  

 الناس نعمة كفران وعادته طبعه كان منأن  :وكأن الحجاج یرید أن یقول    

 علیه یغلب فإنه جفائه،و تصرفه سوء ً                 كان ذلك ناتجا عنو لمعروفهم، الشكر وترك

 فیهم معروفي على یشكروني أن مفعلیه. اهللا یشكر ال أن الحال هذه مثل في

 مقابل في ً     خیرا َّ    علي یثنوا وأن إحسان،ب إحساني وایقابل وأن ،إلیهم ٕ        واحساني

 .األعمال ومحاسن األخالق مكارم من فهذا ،مله المعروف يوبذل إلیه، إحساني

  .مات القلیلةل هذه المعاني دلت علیه تلك الكلك

یذخر بها  فتوحات للحجاج ّ  نإذ أ ،دالالت " ونعمة،حسنة"  ٕ                         وفي تنكیر وافراد

 تعدد إلي یحتاج ال  هناالمقامولكن ،  تولیه لحكمهمنذ یوم كل في التاریخ

                                                           

 عبد أبو البخاري إسماعیل بن محمد ، النبویة لآلداب الجامع المفرد األدبرواه أحمد وأبو داود والبخاري في ) )١(

، وهو حدیث صحیح م٢٠٠٠، ٢/ط الصدیق دار، ٣٠٠األلباني ص الدین ناصر محمد: تحقیق، اهللا

 . صححه العالمة األلباني

 . حابي للنشر١,٢٠١٠/ط ، ٥٠محمد أبو رحمة ص ، األمثال الشعبیة الفرعونیة  )٢(

 .٧ سورة  إبراهیم  أیة )٣(

 .٨/٦٢١ "نعم ":مادة،  اللسان )٤(
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 ٕ         وانكارهم جحودهم مدي ٕ       واظهار، للمخاطب وتوبیخ ذم مقام فهو، والنعم الحسنات

  .لمآثره

 الحجاج ّ    ركز فقد  .نفسهعلى ثقته بذلك ویدل ، تكثیرال إلفادةتنكیر اللذا آثر     

 إلى یحتاج ال ٕ                         نعمه واحسانه علیهم فهوه ولكثر،ٕ                      أهمیة ألفاظه وایحائها علي

 والتعظیم للتفخیم التكثیر معنى في  یدخلوالتنكیر ، فهي واضحة للعیان،تعدیدها

   .ً     أیضا

 متاعب كثرة على الواسع والتركیز الداللة ّ      نستشفهنا حتى  نكیروجاء بالت   

 الممكن من یكن ولمعلى الرغم من كثرة تلك النعم واإلحسان  عاطبهاوم الخصومة

 كثیرة نعم أي .فعال الواقع بالتنكیر إال الفروع الكثیرة الحسنات والنعم هذه تصویر

ماضیهم مع  متابعةیظهر ذلك من ، ولكنهم ال یدركون ذلك إلیها انتبهت لو

 على أفضى مما" ة وحسنةنعم" تنكیرومن ثم آثر  ، في أحوالهموالتدبر الحجاج

  .واسعة داللیة إشراقة العطاء

ً                    المنفي نفیا صریحا الكنائي الخبري ثم سرعان ما ینتقل من األسلوب      إلى ً

الذي خرج من والمعبر عنه باالستفهام  ،ً             الكنائي أیضاسلوب اإلنشائي الطلبي األ

ه من التنقل بین وذلك لتمكن، غیر صریح ولكنه نفي، نفيال معناه الحقیقي وأرید به

ِ    هل  ":ومن ثم قال ،األسالیب المختلفة بفهم ووعي ْ             استخفكم َ ُ ََّ َ ٌ       ناكث ْ ِ َْ                  أ و استغواكم َ ُ َ ْ َ ْ ِ 

ٍ     غاو ْ               استنصركم َِ   أ و، َ َُ َ َْ  ظالم ْ
      ٌ
ِ َْ                   أ و استعضدكم، َ ُ َ َ ْ َْ  خالع ِ

      ٌ
ِ  ": حینما قال" َ   هل"حرف ب فجاء ." َ

ِ    هل ْ             استخفكم َ ُ ََّ َ ٌ       ناكث ْ ِ ینفى عنهم كل فعل جاءوا نه یرید أن التي تفید التصدیق ألو " َ

   .به ألنه ساعد على إشعال الفتنة بینهم

ْ             استخفكم" آثر لفظ ما ك   ُ ََّ َ َ       الشخص َّ      استخفو"  ْ ََّ      أ خفه َّ ّ       الخفة على حمله :أي َ ِ 

   .له تهماستهانب ،الهوى ونحاملحیث إنهم  َّ       والطیش

 ٕ      وانما ، السابقةمن جملته الحقیقي المعنى یقصد الوعندما كان الحجاج       

ْ             استخفكم"أعقب لفظ حینما الكنایة عن موصوف ب جاء ،اله مالزما معنىیقصد  ُ ََّ َ ْ  "

ٍ       ناكث "بـ  ِ َ         العهدأي ناكث  "َ ْ َ  الیمین َِ   أ و ْ
 
        َ

ِ
 به أرادحیث  ،اَ      ونبذه اَ     نقضه بأن ، لبیعةأي ا َْ

  .ته فهو یرید إقرار أهل العراق باسمه لیعاقبه على فعل. بن االشعثاعبد الرحمن 

ْ                 و استغواكم َأ ": فیقولنشائي الطلبي ستمر في أسلوبه اإلیثم       ُ َ ْ َ ْ ٍ     غاو ِ حیث  ،"َ

 التخییر أو التقسیم حسب السیاق على االستفهام السابق التي تفید " أو" عطف بـ 

   .صفات المستفهم عنه لبیان تعداد
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َ     غوى" و     ّ      الحق عن حاد :أي" َ ََ       أ معنفهواه  إلى ومال َ َ ٍ     غاو "، )١(َ   اللَّ    الض ِ   في ْ َ": 

لذا جاء بجناس ، غویتم  وكان نتیجة ذلك أنكم ،ْ     َ        بأن أ غواكم ََ       أ ضللكم  منأي

ْ              استغواكم" لفظ   بین)٢(االشتقاق ُ َ ْ َ ٍ     غاو" لفظ و"  ْ  مادة من مشتقانحیث إنهما  " َ

   .حلة وأجمل صورة أتم في المعنى اهفي جالئ الفنیة اقیمته ،ةواحد لغویة

نشائي الخبري  سلوب اإلاأل في سرد أسلوبه الكنائي المحلى بیزال الحجاجوما    

ْ               استنصركم َِ   أ و" : فیقول" أو"فهام المقدرة بعد حرف العطف أداة االستبعنه المعبر  َُ َ َْ ْ 

 ظالم
      ٌ
ِ  و ،ویعینه وینجده یؤیده بأن ً                             دائما یكون من عادل إلى مظلوم َ    نصروال. " َ

ُ        نصرهی َ َ َ     على َ َِ          أ عدائه َ ِ َ  من َْ   أ و ْ
   ْ
ِ         عدائه َأ  ِ ِ َ ُ َ      أ یده بأن ْ َ َُ        أ عانهو ،َّ  علیهم ََ

         ْ
ِ َْ ْ           ونجاهم َ ُ َّ َ   منه َ

    ُ ْ
ِ.  

  ال یمكنه  و،نه ظالمد الحجاج أن یبین صفات ابن االشعث بأ عندما أرا   ومن ثم

 ظالم"  أهل العراق جاء بلفظ نصرة
      ٌ
ِ  جائرال أي " َ

     ُ
ِ      طاغيالو ِ  یظلمالذي  َّ

       ُ
ِْ َ       الناس َ  ِ   بال َّ

ّ    حق َ .  

  كیف المظلوم؟ الظالم ینصر  هل:كأنه یقولستفهام هنا  آثر أسلوب االلذا   

  .منه الحق بأخذ یكون إنما الظالم من االنتصارذلك ف

ْ               استنصركم" بین الخفي  طباق جاء بالومن ثم      َُ َ َْ  ظالم" و"  ْ
      ٌ
ِ إلظهار حال كل   " َ

دهم هضوا عمن أجله نقالذي ات من اتبعوه ومن المتكلم والمخاطب مع بیان صف

 ففیه رجل عادل یحق الحق ویبطل الباطلیستلزم ن االستنصار اإذ ، جاجلحبا

 :-  -  في وصفه ألصحاب المصطفي  على حد قوله تعالى،تعلق بلزوم السببیة

ََّ       أ شداء{  َ     على ِ ِ          الكفار َ َّ ُ َ        رحماء ْ َ ْ          بینهم ُ ُ َ ْ   تعلقل )١( } َ
      َ ُّ
َ ِ         السببیة ِ     لزوم َ ْ     وان َ       الرحمة َّ  ن؛ أل َّ  لم ٕ

ْ     تكن ً        مقابلة ُ ِ      شدة،لل ِ ٌ         مسببة َّ      لكنها َّ ََّ ُّ    ضد هو الذي ِ      اللین عن ُ ِ       الشدة ِ  أن یثبت وهذا .َّ

 في ً      بالغیا ً      مسلكا كان بل الجملة داخل ً        تركیبیا ً     ترفا أو معنویة زینة یكن لم الطباق

  . فیها الوارد النص أو العبارة بنیة ضوء في العبارة في التناسب تحقیق

 یعزز المتضادة فالمعاني متجانس؛ بمتناس نسق على السیاق یمضي وبذلك   

 ّ     تطلب یجتلبه لم الذي التناسب هو وهذا أزرها، ویشد وینمیها بعض داللة بعضها

  .النفس إلیه وتتشوق الطبع إلیه یمیل الخاطر عفو السجیة على جاء بل الطباق،

                                                           

 .٦/٧٠٢" غوى:"اللسان مادة )١(

أصل اشتقاقي واحد  نوع آخر ال یشترط فیه اختالف المعنى؛ بل یكفي أن یكون للكلمتین : وهو)٢(

 . ٣٠٠ انظر تحریر التحبیر.یعودان إلیه، مع اختالف الحركات والسكنات

 .٢٩سورة الفتح أیة  )١(
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 المعنى، لتعزیز ً     أداة لیكون الحجاج أیدي في ُ       استعمل الطباق أن یؤكد وهذا   

لذا وضحت جملة الطباق الجملة التالیة بعدها في  . وتناسبها العبارة تالحم زوتعزی

َْ                   أ و استعضدكم" :قوله ُ َ َ ْ َْ  خالع ِ
      ٌ
ِ  خالع"لفظ ب فجاء " َ

      ٌ
ِ والذي نتج عن عمله هذا بأن  " َ

ً                                                               كان ظالما لنفسه وألهله وكان سببا في الفتن التي اشتعلت في البالد سبقها بلفظ و .ً

ْ               استعضدكم" ُ َ َ ْ   .)٢( موأنجده موأسعفه ،مونصره الذي أعان أصحابه: هو" العاضدو" " َْ

 ُ      بعضها ُ     یعضد متماسكة أسرةألنها تفید بأنهم أصبحوا " العضد"  لذا آثر لفظ   

   .ً     بعضا

 هل جعلكم هذا :لذا سبق تلك الكلمة باالستفهام المقدر المعطوف وكأنه یقول لهم

    ! أم أحدث بینكم الفتنة ؟،زر بعضمتماسكین یشد بعضكم أ الخالع یا أهل العراق

 حرف بـةنتر المقالماضیةاألفعال  الحجاج  آثرةوإلظهار تلك الصور المتعدد   

كما ، )٣( »حین إلى تأخر ٕ    وان ،محالة ال كائن هأن السین معنى « ألن؛ " السین"

   .)١( »محالة ال إنجازه كائن وعید وهو الزمان، تراخى ٕ    وان ،لالستقبال السین«أن 

ْ             استخفكم"تلك األفعال  لورود مفیدة ومن ثم فهي    ُ ََّ َ ْ              استغواكم، ْ ُ َ ْ َ ْ               استنصركم، ْ َُ َ َْ ْ ،

ْ               استعضدكم ُ َ َ ْ  ،العراق ابن األشعث ألهل  الذي وعدهالوعد تؤكد فهي ،محالة ال"  َْ

 فاستخدمت هنا للوعد وهو ،ً                                  كما أنه تؤكد أیضا وعید الحجاج لهم .َّ              ومن ثم أطاعوه

   .ً               وللوعید أیضا،مهااألكثر في استخدا

 عن تلك المعاني المختلفة بأسلوب االستفهام الذي خرج المتكلمعبر ومن ثم      

لوب عن معناه الحقیقي وأرید به النفي لیصل إلى غرضه األساسي وهو إظهار أس

 ّ   إال"  :في قوله" إال"ثم قال  ..."هل استخلفكم ناكث؟" :في قوله" هل":القصر فقال

ُ       یتموهَ    وآو ،ِ        تبعتموه  عن طریق النفي واالستثناء قصر ".ُ         ورحبتموه، ُ         ونصرتموه، ْ

  .موصوف على صفة

ِ    هل بین قابل حیث "أربعة بین المقابلة خالل    كل ذلك من     ْ             استخفكم َ ُ ََّ َ ٌ       ناكث ْ ِ َ 

َْ                  أ و استغواكم ُ َ ْ َ ْ ٍ     غاو ِ ْ               استنصركم َِ   أ و، َ َُ َ َْ  ظالم ْ
      ٌ
ِ َْ                   أ و استعضدكم، َ ُ َ َ ْ َْ  خالع ِ

      ٌ
ِ  ِ        تبعتموه ّ  الإ " وبین" ، َ

ُ           وآویتموه ْ   .التي أوضحت المعنى وجملته ".ُ         ورحبتموه ُ           ونصرتموه،َ

                                                           

 .٢٩٦/ ٦" عضد"اللسان مادة  )٢(

 .م الحلبي١٩٧٢/ط،٢/٩٧لزمخشريا ،ووجوه التأویل ،  من حقائق التنزیل وعیون األقاویل الكشافتفسیر  )٣(

، ١/یة طالعلم الكتب دار ،٨/٥٢٦معوض علي - أحمد عادل: تحقیق بي حیان ألالمحیط البحر تفسیر )١(

 .م١٩٩٣
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 أنواع ِ     ألطف من ُ       والنشر ُّ     اللفو، )٢( من باب اللف والنشرً       أیضا  ویجوز أن یكون

َّ       ویسمى َّ          المعنویة، البدیعیة ِّ         المحسنات    .ً    فصالم ُّ     اللف وجاء هنا والنشر، ّ     الطي ً     أیضا ُ

ِّ       اللف؛ ترتیب على اًَّ      مرتب النشروكان     ْ             استخفكم(: والمعنى ّ ُ ََّ َ ٌ       ناكث ْ ِ  و )ِ        تبعتموه( فــــ )َ

ْ              استغواكم( ُ َ ْ َ ٍ     غاو ْ ُ          آویتموه( فـــ )َ ْ ْ               استنصركم( و )َ َُ َ َْ  ظالم ْ
      ٌ
ِ ْ               استعضدكم( و )ُ        نصرتموه( فــ )َ ُ َ َ ْ َْ 

 خالع
      ٌ
ِ َ        فنشر ،)ُ        رحبتموه(فــ  )َ َ ٍّ    لف بعد ََ َ.  

َّ       وانما التناسب، ذلك على الجمل هذه في ُّ       البالغي الجمال یقتصر وال      یأتي ٕ

 حیث .ُ       والنشر ُّ     اللف وخاصة المختلفة بضروبه ِ       البدیع من الغایة على الجمل ختام

  .ِ       البدیع ضروب بین ً      واضحة ً      مكانة ُ       والنشر ُّ     اللف َّ    ُ  یتبوأ 

 ِّ          المفسرون؛ فیه یتفاوت والنشر ِّ     اللف ُ      مصطلح تطبیق َّ   أن إلى اإلشارة من َّ     والبد    

ُ      یطرد وال  والنشر، ِّ     اللف لعبارة ٍ      واضحة حدود على ُّ    یدل ٌ     منهج إیراده في ِّ          للمتوسعین َّ

َّ      یمثل التي األمثلة بعض َّ   أن ویالحظ  ُّ       التعلق أو ُ       اإلسناد فیها یتحقق ال قد بها له ُ

 أال اآلخر، عن َّ     األول الكالم یستغني أن یمكن بل ٍ       بوضوح؛ والمنشور الملفوف بین

ْ      ومن﴿ : تعالى قوله هي النوع لهذا بها َّ      مثلوا التي ِ    یاتاآل أكثر َّ   أن ترى ِ   رحمته َ
        ِ ِ
َ ْ َ 

َ      جعل َ ُ      لكم َ ُ َ        اللیل َ َ           والنهار َّْ َ َّ ُ            لتسكنوا َ ُ ْ َ ِ     فیه ِ ُ              ولتبتغوا ِ َ َْ ِ ْ    من َ ِ        فضله ِ ِ ْ   ولعلكم َ
          ْ ُ
َّ َ َ           تشكرون ََ ُ ُ ْ َ  ﴾)١( .  

 به َّ   ثلم ما مع االنسجام َّ   كل ٌ      منسجم وهذا له؟ المفعول مقام فیها ٌ     قائم والنشر

  .ُّ           والبدیعیون ُّ         البالغیون

أن أهل العراق بعد أن یفیقوا مما هم علیه یرد بفكأن الحجاج كان على ثقة    

  .علیه قوله الذي حاكى به اللف والنشر

  

  

  

  

  

                                                           

اإلیضاح . ثم ذكر ما لكل واحد من غیر تعیین، ذكر متعدد على جهة التفصیل أو اإلجمال: وهو ))٢(

 .٣١٣ص 

 .٧٣سورة القصص أیة  )١(
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 املبحث الثالث:  

  .والرابع الثالث  نداء البالغية يف الاألسرار

 جملة باعتباره والنداء ،األسلوب اإلنشائي الطلبياحتوى على  :الثالنداء الثو

 التعریف البالغیون تبنى وقد ،معا والبالغیین النحویین بجهود حظي إنشائیة

  . النحویینأقوال مع ومعنى مبنى  متطابقة فیه أقوالهم فكانت للنداء، الوظیفي

افق فو، وب االستفهامي اإلنكاري التوبیخيً                            جاء النداء هنا مقترنا باألسل ومن ثم    

 المخاطب إلى الدعوة توجیه من حیث العرب البالغة وعلماء النحاة ِ    عرف النداء

  .مخصوصة أحرف بأحد المتكلم یریده ما وسماع لإلصغاء وتنبیهه؛

 النحطاط البعید؛ منزلة القریب نزل قد ی:أهمها عدة، أحكام البالغة في وللنداء    

ذا ما أظهره الحجاج  وه. َ  وأ ي الهمزة بغیر فینادى ؛ وشرود ذهنه لغفلته أو منزلته،

  :حیث قالوالرابع في النداء الثالث " یا" باألداة هفي ندائ

َ      شغب هل العراق َ    أهل یا  "   َ  شاغب َ
      ٌ
ِ َ     نعب أو َ  َ       أتباعه كنتم ّ   إال ٌ     زافر َ    زفر َ  أ و ناعب َ

ُ        تنهكم ألم العراق أهل یا. ؟ َ        وأنصاره ُ ُ          تزجركم ألم ؟ ُ        المواعظ َ ُ ْ   . "!"؟ الوقائع َ

 ةاإلنشائییردفه بالجملة ومرة أخرى النداء أسلوب إلي   هناج الحجایعودو     

یذهب  أن خشي خطبته أطنب في عندماوكأنه  ،عنها باالستفهاموالمعبر ، ةالطلبی

 إثارة به وأریدومن ثم خرج عن معنى النداء الحقیقي   .هحوار أثناء یهمخاطبه عن

ً            دائما أمام اضري الذهن  حیجعلهم لكي   " العراق أهل یا" :فقال المخاطب انتباه
  .عینیه

 ولكن االستفهام هنا قرن ،)١(إلى أسلوب االستفهام مرة أخرى الحجاج وهنا یرجع   

  .ً     أیضا الماضیة باألفعال الذي أردفه، بالنداء

 بجناس ملهُ  جَّ    حال  ثم ،االستفهام صدارةب واكتفى ،)١("السین" بــحرف یقرنها لم و   

، األذان له تطرب الذي الموسیقي النغم سلوباأل على أضفى الذي ،االشتقاق

  .حدیثه من یمل ال لكي المخاطب حالة یراعي وكأنه

                                                           

 ..."هل استخفكم ناكث؟...ألستم أصحابي باألهواز؟...فكیف تنفعكم موعظة؟:" قولهك )١(

 ..."مأو استغواك...هل استخلفكم:" ً            كقوله سابقا )١(
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، واالستثناء النفي طریقه الذي الصفة على الموصوف قصر خالل من ذلك كل   

 هناك وأن ،ذمهم من بعد ینته لم نهبأ حواره أثناء شعر وكأنه ،السابقة كالفقرة

  .معهم ثهمحدی لینهي یكملها لم مشاهد

ْ    هل" :قال لذا    َ      شغب َ َ  شاغب َ
      ٌ
ِ ُ        الشغب" و "َ َ ُّ      الشر ُ      تهییج :"َّ  واالضطراب الفتن ٕ       واثارة َّ

ُ        الشغبو َ ،ُ        والخصام ُ       الجلبة: َّ
َ      شغب"لذا آثر ذكر المسند  )٢( َ وجاء بالمسند إلیه " َ

 شاغب"
      ٌ
ِ َ     شغبال أعماللیبین نتیجة " َ  بها یقوم التي والمخالفات الفوضى أعمال :أي َ

 ومن ثم أحدثوا ،ّ       العامة والمصلحة الغیر لحقوق ّ        یتعرضون مشاغبون شخاصأ

ً        وجلبة ً     فتنة أي أحدثوا اًَ     شغب َ َ.  

َ َ     أ ثار  والتيحه أراد أن یبین نتیجة تلك الفتنة     وإلظهار المعنى وتوضی  علیهم تَ
         ُ
ِ َْ َ 

َّ      الشر  وحيالتي ت" الشغب"جاء بمادة ومن ثم  ،المتمثل في القتل وفي قطع الرقاب َّ

المشاغب الثائر أثناء اضطرابه وشدة الضوضاء الناتجة ،  محدث الفتنةصوتب

  .القوم جلبةبین  تخاصموال، من ارتفاع علو صوته

َ      نعب َْ   أ و ":فقال الفتنةتلك  صوت لبیان بوصف آخر جاءثم       َ  ناعب َ
      ٌ
ِ َ"، 

لى  عالمسند إلیهو  .)٣(صوت الغراب أو  ،احَّ     الصی األحمق صوت: هو" النعب"و

َ       سریعال :أي "ناعب"وزن فاعل بلفظ  ِ ِِ        سیره ِ   في َ ْ   .)٤(األحمقبصوته  َ

ََ      زفر َْ   أ و"  :قوله وفي       زافر َ
      ٌ
ِ     )١(.طویلة ِّ    مده بعد الرئة من النفس جاإخر: َ    زفروال  " َ

ََ      زفر "وآثر لفظ  َ      خرجی عندما ٌ َ    أ نین فیهاواأللم ف ّ      التعب ألنها تحمل معنى" َ َ ُ        النفس ْ َ َ 

ً         مصحوبا ْ ٍ       بآهات َ بأنه ال یجلب من زفره الحجاج صوت مشعل الفتنة وهنا وصف  ،ِ

  . إال األنین

 جاء الحجاج  ،    ثم بعد تلك الصفات الثالث والتي احتوت على التشبیه الضمني

 والذي جاء عن طریق ،االستثنائیة والتي سبقها النفي غیر الصریح " إال" بـ

ً             ُ                قصرا إضافیا أ رید به القلباالستفهام إلفادة قصر الموصوف على الصفة ألنه ، ً

فقلب علیه تصوره الذي كان في اعتقاده بالحجة المصحوبة ، راعى حال المخاطب

ُْ        كنتم َِّ    إال" فقال . بالدلیل والبرهان ْ ُ َ         أ تباعه ُ َ ُ  َ          وأ نصاره َْ َ َ وفیه تعدد للصفات ولكن  " َْ

  العراق َْ    أ هل" والمراد به . الموصوف واحد
        ِ َ
ِ ْ.  

                                                           

 .٣٤٥ المعجم الوجیز ص )٢(

 .٣٥٧ محتار الصحاح ص)٣(

 .٦٢٣ المعجم الوجیز ص )٤(

 .٢٨٩المعجم الوجیز ص  )١(



     

 ٩٨٩   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 في نداءات الحجاجعل داللة اسم الفا:  

اسم الفاعل من المشتقات التي وقع فیها خالف كبیر بین النحاة واللغویین     

 كما اختلفوا في داللته الزمانیة ،ً                                فقد اختلفوا في كونه اسما أو فعال، في أحكامه

  . واختلفوا في داللته على الحدوث والثبات،على الماضي والحال والمستقبل

 واألصل فیه ،للغة أن الثبوت في اسم الفاعل طارئحیث یقرر علماء ا   

 واالستمرار في األزمنة ولكن اسم الفاعل یدل على الثبوت والدوام، )٢(الحدوث

 فجرى مجرى االسم ، أي معنویة أو حقیقیة،إذ أضفته إضافة محضة، المختلفة

...  والقرینة تفصل بین الداللتین،وقد یدل في هذه الحالة على الماضي" ،الجامد

   )١( "ً                                          كما أنه یقع وسطا بین الفعل والصفة المشبهة

َّ           ومتى دل ،  ولكن ما الوظیفة الداللیة لصیغة اسم الفاعل في خطبة دیر الجماجم

أو على ،  أو على الحال أو المستقبل،اسم الفاعل في الخطبة على الماضي

  الحدوث أو الثبات حسب السیاق التي وردت فیه خطبة دیر الجماجم؟

لها عن جمالیة من جمالیات الخطاب  إذا أجبنا عن تلك األسئلة كشفنا من خال  

 باعتبار أن اسم الفاعل صیغة بالغیة قائمة بذاتها ،النثري في عصر بنى أمیة

   .ً                                 تحمل في طیاتها أبعادا داللیة خاصة

 فقد ، الحجاج ألهل العراقاتنداء  ومن ثم الحظنا كثرة ورود اسم الفاعل في 

ة یفهم من السیاق وكل موضع له داللة خاص، ً                    سبعة مواضع تقریباُ       ذكر في

فالناظر في الخطبة یري كیف استفاد السیاق من داللة اسم ، وقرائن األحوال

  :الفاعل مثل

اتخذتموه دلیال تتبعونه " :قول الحجاج أثناء خطابه األول مع أهل العراق - 

 أي كونه ،نا على الحالَّ       دل ه،اسم فاعل" ً      قائدا" :فقول الحجاج، "ً      قائداو

 ومن ثم آثر الحجاج ذكر اسم ،ً                                          موجودا في تلك الحالة بأنه قائد ألهل العراق

 ،دلیاللیبین أن ثبوت اتخاذ الشیطان الذي كان لهم " دلیال: " الفاعل بعد قوله

 صلح -الشیطان الذي استبطنهم - مرتبط بثبوت القیادة له فإن غاب القائد 

                                                           

  .٧٨/ ٢وشرح التصریح  ، ٢/٣٥٤وانظر شرح األشموني  ، ٢/٢٠٥ انظر شرح الكافیة )٢(

 

 .م١٩٨٨، ٣٢عدد مجلة التراث العربي دمشق ال، ١/٢٤٩صالح الدین الزعبالوي ،  النحاة والقیاس )١(



     

 ٩٩٠   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

ا كان للسیاق أثر واضح في تحدید داللة اسم ومن هن .حال أهل العراق

  )٢( "َّ                             دل على الحدث والحدوث وفاعله "ألنه ،  هناالفاعل على الحال

داال  " استعضدكم خالع" :في قول الحجاج"  خالع" كما جاء اسم الفاعل  - 

 وجاء بهذه الصیغة لتأكیده على عالقة الحجاج بهذا الذي ،على االستقبال

 أي خلع – وهذا فیه دلیل على أن فعل الخلع ،خلع والیتهً                  أصبح عدوا له بعد 

ً                            فأصبح ابن األشعث عدوا بعد ،ً                      كان سببا في العداوة- ابن األشعث للحجاج 
ً                                                                أن كان صاحبا للحجاج حینما واله قیادة الجیش سابقا فكان من جنوده  ً

ً                                                          فإن كان لقاء العدو محققا فإن لقاء ابن األشعث محققا لخلعة ، المخلصین ً
ففي الخطبة  . المؤمنین عبد الملك بن مروانلحجاج وبالتالي خلعه ألمیرل

خطاب وتوجیه یحث فیه الحجاج أهل العراق بأخذ الحیطة والحذر من ذلك 

  .الخالع وأال یكونوا مثله في المستقبل

على الهیئة التي ینبغي " ِ    غاو" ّ               دل اسم الفاعل  "ٍ             استغواكم غاو" :وفي قوله - 

 وهي الهیئة التي ال ینبغي ألهل العراق أن ،األشعثأن یكون علیها ابن 

 والسبب في ذلك ،ففیه نهي عن استجابة الغاوي لما یریده منهم، یتبعوه فیها

 ومن ثم فهیئة ،أنهم عاهدوا الحجاج وأمیر المؤمنین على اإلمارة والملك

 فإذا كان من ،الغاوي بالنسبة لهم سوف تجعلهم ینقلبون على الحجاج

 نقض العهد من شخص آلخر فما بالنا بنقد العهد لقلب نظام االستنكار

 ومن ثم آثر الحجاج اسم الفاعل هنا إلضافة داللة الثبوت على معنى ،الملك

  .استغواء ابن األشعث ألهل العراق

  .أو استغواء أهل العراق بعضهم لبعض

 ،على االستقبال" ناكث" َّ                 دل اسم الفاعل "هل استخفكم ناكث "  :وفي قوله -

ففیه داللة على ثبات الفعل وهو ثبات  " ناكث" أي سوف یستخف بكم ذلك الــ

 وفیه داللة على أن الذي ینكث عهده أو ،نكثه  في مخالفته ألوامر الحجاج

 َِٕ      وان{:  ألن المؤمن ال ینكث إذا عاهد لقوله تعالى،وعده سوف یالقي حسابه

ْ         نكثوا ُ َ ُ َ          أ یمانهم َّ َ َ  بعد ِّ   من ْ
     ِ
ْ  عهدهم َ

  
       ْ

ِ ِ
ْ أفاد "  ناكث" والثبوت في قول الحجاج  )١(.} َ

ثابت كأن النكوث أصبح مهنة منه  فالفاعل هنا ،ة في الفعل وصاحبهالمداوم

  .فهو مداوم علیها لم ینقطع عنها

                                                           

 ،محمد باسل عیون السود:  تحقیق،خالد بن عبد اهللا األزهري ، شرح التصریح على التوضیح  )٢(

 .م٢٠٠٠، ١/دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط ، ٢/١١

 .١٢سورة التوبة أیة  )١(



     

 ٩٩١   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

" من فعله " ناعب"  اشتق الحجاج اسم الفاعل"أو نعب ناعب  " :وفي قوله - 

 –نعبه في هذا المكان  ثابت ب"ناعب" ثم أسنده إلیه فأصبح اسم الفاعل" نعب

وأظهر ذلك الثبوت التشبیه حیث شبه الحجاج من یقود ، - أي صفة ثابتة

ٕ                                واخبار الحجاج السم الفاعل هنا ،الفتنه بینه وبین رعایاه كالغراب الناعب
" ناعب"  فیكون بذلك قد كتب علیه بأنه ،داللة على غضبه من ذلك الناعب

اعل هنا بیان الصفة وعدم تحولها  فالغرض من اسم الف،بصفة دائمة مستمرة

كما ،  وبالغة اسم الفاعل في إیجازه الحتوائه على الحدث وصاحبه،أو تغیرها

جاء بها المتكلم ؛  ً                                                   احتوى اللفظ أیضا على صورة تشاؤمیة مستكرهة في السمع

 الناس یسمع فعندما، لوصف صاحب صوت الفتنة بأنه یشبه نعب الغراب

ً                               تشاؤما ومن ثم تنقبض وجوههم من  وجوههم ّ      تقبضت ینعب َ       الغراب صوت
  . وذلك فیه تقریع وتخویف لصورة صاحب الفتن،ُ            مثیر الفتنة

الظالم : أي " ظالم"   المقصود من اسم الفاعل  "استنصركم ظالم" :وقوله - 

"  فاسم الفاعل ،في حالة ظلمه لآلخرین حیث إنه ال یمكنه نصر المظلوم

ولكن جاء على التأكید واالختصاص  ،لیس مجرد وصف لعموم الناس" ظالم

،  والمقصود من الظالم هنا من ثبت ظلمه.ً              الظالم مظلوما  ال ینصر:كأنه قال

 ومن ثم فاسم الفاعل هنا  متجدد ، ولیس نسبة للظلم،فأطلق علیه اسم ظالم

 .بتجدد حدثه

على الثبوت والدوام  " شغب شاغب" :في قوله" شاغب" َّ                   كما دل اسم الفاعل  - 

ّ                              فالمشاغب مالم یحد من شغبه،حال واالستقبالوعلى ال ِ  كان كالالبس له من ،ُ

وقد أكد الحجاج على بیان ، شدة التصاقه بتلك الصفة لعدم التخلص منها

إال كنتم أتباعه " : صورة المشاغب ومدى اتباع أهل العراق له بقوله

لفعل  ومن ثم آثر اسم الفاعل لبیان المداومة واالستمراریة في ا،"وأنصاره

 ومن ثم جاء بصیغة الجمع في ، حیث أن ذلك الفعل توغل بینهم،وصاحبه

   .زیادة في تأكید اتباعهم له في شغبه فهم مثله في الشغب" كنتم " :قوله

    :النداء الرابع   

ََ     أ هل َ     یا": بندائه على أهل العراق بقولهالرابعةعاد الحجاج للمرة       العراق ْ
        ِ َ
ِ ْ َ    أ لم ،ْ َ 

ِ      تنه ُ    كمَْ    لمواعظا ُ
        ُ ِْ
َ ْ َ    أ لم ،؟ َ ُ            تزجركم َ ُ ْ ُ  الوقائع َْ

           ُ
ِ َ َ ، لینهي كالمه مع أهل العراق .)١( "!؟ ْ

                                                           

 .٢/٣٠١البیان والتبیین  )١(



     

 ٩٩٢   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

ثم  ،ن معناه الحقیقي وأرید به التعجبالذي خرج موألحق النداء بأسلوب االستفهام 

  . باستعارتین أحسن بهما الختامختم

ْ َ    أ لم" :فقال       ِ      تنه َ ُ    كمَْ    المواعظ ُ
         ُ ِْ
َ ورة االستعاریة لوجدناها  لو تأملنا تلك الص" َ

عن طریق االستفهام ، لكن بطریقة أخرى باألسلوب االستفهامي نفسه، مكررة

اإلمام " ــ ب، "التجارب والوقائع السابقة"وهي  وفیها شبه الحجاج المواعظ ،بالهمزة

 على سبیل "إمام واعظ" ثم حذف المشبه به، الذي یقدم النصح واالرشاد"  الواعظ

   المواعظ" ّ                                        وترك الزمة من لوازمه دلت علیه وهي لفظ  ،كنیةاالستعارة الم
         ُ ِْ
َ وهي "  َ

الحجاج أن  حیث تخیل ،على سبیل االستعارة التخیلیة، خاصیة یتمیز بها اإلمام

  .-   - لكریم وسنة حبیبنا المصطفىمام وهي القرآن اأكبر موعظة یوعظ بها اإل

ُ          تزجركم ألم" :  ثم قال  ُ ْ الوقائع التي حدثت في "  الحجاج شبه وفیها "!؟  الوقائع َ

یزجر رعیته عن  الذي " مر الناهياآل الحاكم" ــب ،"یوم الزاویة ودیر الجماجم

 سبیل على"  الحاكم " به المشبه حذف ثم ،اتخاذهم المسالك غیر الشرعیة

الذي " الزاجر " ةلفظ وهي علیه ّ    دلت لوازمه من الزمة وترك، المكنیة االستعارة

 حیث ،التخیلیة االستعارة سبیل على، الحاكم بها یتمیز خاصیة وهيیة یزجر الرع

الوقائع التي حدثت والدم الذي سال في یوم الزاویة ودیر  أن الحجاج تخیل

  .لحاكم الذي یزجر رعیته عند الخطأ وشدة وطأته في تلك المعركة با،الجماجم

  :الحجاج والسجع -

)١(نالحظ هنا أن الحجاج أتى بسجع مرصع      
 مطول بین فقرات عدة  في  

 بآیاته َّ       وكذبوا اهللا نعمأب كفروا الذین هم الوصف بهذا الموصوفون أولئكفخطبته 

 على والخروج والطغیان بالفجور محارمه على وتجرؤوا ،همأولیاء خانوا حیث

ُ       یحسن الشعر أن فكما .أمیرهم ُ ُ        یحسن النثر كذلك ،قوافیه بجمال ْ ُ ْ  الحروف بتماثل َ

  .الفواصل من ةاألخیر

 وبین ،" نافقتم ، أرجفتم،خنتم" وبین  "  نزوات، خترات،فجرات" بین لذا سجع    

 ،المواعظ"  وبین ،"ُ           ورحبتموه،آتیتموه"  وبین " خالع ،ظالم،  غاو،ناكث" 

 فأحدث ،- الفقرة في األخیرة الكلمة - الجمل فواصل أواخر توافق  حیث "والوقائع 

                                                           

ْ                                            هو توافق الفاصلتین في فقرتین أو أكثر في ا: السجع )١( ِ أو هو توافق أواخر فواصل الجمل  .لحرف األخیرِ

  .٢٩٠یضاح ص اإل: انظر،، ویكون في النثر فقط]الكلمة األخیرة في الفقرة[
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لخدمته ، متكلف غیر جاء حیث األذن إلیه وتطرب نفسال یثیر ً        موسیقیا ً     نغما

  .فقراته تساوت حیث السجع أنواع أجملوهو من  .للمعنى الذي یرده المتكلم

  

ألفاظ جزلة ومعاني على  حیث احتوىومن ثم ختم الحجاج نداءه ألهل العراق    

 َ      ویجیش ،نفوس أهل العراق في یجول َّ    عما ُ       بسهولة ّ    عبرف ،قویة توافق الحدث وأهله

 ُ        الخطبة، مضمون عن َ     یخرجولم   .ُّ     تصنع أو ُْ      كلفة أدنى دون ،رهصد بما في 

 ُ     بصلب لها َ    صلة ال مواضیع في یستطرد كما أنه لم ، طول نداءاتهالعام ٕ        واطارها

َ       الحدث َ.  
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  الرابعاملبحث 

   ألهل العراق نداء احلجاج داللة االستفهام يف 

، فإن اً       وأسلوب اً    فكر  نداء الحجاج ألهل العراقفي االستفهام عالقةإذا تناولنا     

 هي المفتاح األول للوقوف على فلسفته الكلیة وأسرار الحجاجذلك یعني أن لغة 

  .واإلنشاء الخبر لجملتي وألجل ذلك البد من قراءة أخرى ؛إبداعه الفني

 فالجملة الخبریة في تأویلها الذهني هي جملة ثبات وتأكید، ورضى وقبول،    

 بنیة استقرار، أما جملة اإلنشاء فهي جملة حركة أنهان ثم یمكننا أن نقول بوم

  . بنیة توترهيجملة حوار واختالف، وبعبارة أخرى فهي وانتقال، 

 واالستفهام بما هو سؤال یقع في مركز هذه البنیة وبؤرتها، لذا فهو رؤیة    

 ٍ      في آن) ٍّ           إرسال وتلق(بنیة مزدوجة ومن ثم فهو ، وكشف، وسبیل لالغتناء المعرفي

الحدیثة النقدیة حالة جدلیة من الحوار، لذا تصفه التحلیالت ً      أیضا هو و، واحد

من حیث انتظار المتلقي إلجابة ما، )١()بنیة عمیقة منتجة للداللة(للبالغة بأنه 

  . اً    أیضوانفتاح أفق التوقع 

نه یحیط بها، وألهمیة االستفهام بهذه الصفة فهو یتصدر تركیب الجملة، بل إ   

فها، ویحاصرها، فأداته بدایة الجملة وعالمته نهایتها، وهنا نصبح أمام معطیات ُ   یل

ٍ                                                                           جدیدة للغة، وفلسفة مغایرة للداللة، واذا كان السؤال معرفة كاملة في جانب من  ٕ
  . یامُ   وهجوانب تراثنا العربي، فإنه في اآلن نفسه عطش وبحث دائم 

النفي واإلنكار تقبع في الجانب اآلخر جانب  الحجاجسئلة عند األغیر أن    

  .حیث احتوى كل نداء من نداءاته على استفهامات متعددة، ...والتقریر والتوبیخ

  وتخلل  " الهمزة، كیف" احتوى على استفهامین بأداتین مختلفتین : فالنداء األول  

   . استفهامه األول استفهامات أخرى محذوفة األداة معطوف بعضها على بعض

فكیف تنفعكم تجربة ؟ أو تعظكم وقعة ؟ أو یحجركم إسالم ؟ أو ینفعكم : مثل

  .ألستم بأصحابي باألهواز؟: مثل. بیان؟

" هل"ُ                                                 اشتمل على استفهامین صراحة ذكرا بأداة االستفهام :والنداء الثاني والثالث

هل استخفكم ناكث؟ أو : مثل. معطوف علیها عدید من االستفهامات األخرى

                                                           

 .م١٩٩٧ – بیروت لبنان، مكتبة، ٢٩١ المطلب، ص عبد أخرى، محمد قراءة العربیة، البالغة )١(
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هل شغب : ومثل. ؟ أو استعضدكم خالع؟تنصركم ظالماكم غاو؟ أو اساستغو

  .شاغب؟ أو نعب ناعب ؟ أو زفر زافر ؟

    :مثل."الهمزة" اشتمل على استفهامین صریحین ذكر فیهما األداة  :النداء الرابع

  .  َ                                        ألم تنهكم المواعظ ؟ ألم تزجركم الوقائع؟"

 التوتروبأي شكل من أشكال ؟ الحجاج توجهت أسئلة ٍ     معانأي  نحو فإذن،  

  .تمثلت استفهاماته؟ وعن أي معرفة بحثت تساؤالته؟

 أن اً    أیضفإنه یدرك ،  یدرك أثر الكلمة ودور االختیار اللغويالحجاجإذا كان    

 ةً                             ا، فضال عما یتركه تنوع الصیاغً       ودرامی اً      حواریلألسئلة طاقة كبیرة في فتح النص 

 أي "األغراض"ـّ                                ما تعبر عنه القراءة البالغیة بولها من أثر جمالي في المتلقي، وه

  .المعاني التي یضیفها أسلوب االستفهام إلى تركیب الجملة من حیث داللتها

ُّ                                                            أجل إیضاح مثل هذه النقاط وغیرها، اتخذت األمور التالیة عناصر   ومن 

  : وهي،دیر الجماجم خطبته في بالحجاج  االستفهام عالقةأساسیة لفهم 

  .مولیة السؤال وامتدادهش: ً    أوال

 ، والناظر في أدواتها یجد أنالحجاج خطبةإن المتتبع لظاهرة االستفهام في    

 استعمل أشهرّ                                         أسالیب االستفهام، ونوع في أدواته، بحیث معظم استغرق الحجاج

 وال بد ،خطبتهأداة أو وسیلة من وسائل صیاغة هذا الكون اللغوي واستثمرها في 

، حیث ال النثري النص لدور اللغة في صیاغة اً     واعیالستثمار هذا ایكون في أن 

   . والتعب والمعاناة في صناعة النصّ                                یجوز أن ننفي عن المبدع صفة الكد

 في معجم المصطلحات البالغیة العربیة أربعین "أحمد مطلوب" َّ       وقد عد     

َّ                     ، وان دل هذا على شي)١(غیر معناه األصليفي  ومعنى لالستفهام اً    غرض ء فإنما ٕ

ٕ                                                                              على الثراء المعنوي لهذا األسلوب اللغوي، والطاقة الداللیة الكبیرة، وامكاناتها ّ  لُ   ید
قع لدى المتلقي، في إحداث تحوالت جمالیة قادرة على خلق ما یسمى بأفق التو

 في المتكلمّ           وكلما نوع . ٕ                                         البناء اللغوي إلى بواطنه وایحاءاته وظالله ومغادرة ظاهر

ّ                            ن یوسع هذه الظالل ویعمق تلك ّ                        لموظفة في النص استطاع أأدوات االستفهام ا
  .یحاءاتاإل

                                                           

 م بغداد ١٩٨٣/ط، ١٩٤-١/١٨١ لعراقي،المجمع العلمي ا المصطلحات البالغیة العربیة وتطورها، معجم)١(
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 خطبته استخدم في الحجاج فإن  في تحلیل خطبة دیر الجماجم وكما أشرت   

وسیاسته  عن قلقه اّ       عبر بهحیث  اً      جمالی اً      توظیفأدوات االستفهام المعروفة ووظفها 

  .تجاه العراق وأهلها

توهجات العقل في و بالحزن واألسى والحیرة ملیئةت نها تساؤالوعلى الرغم من أ   

 خطیبالمعرفة التي ال تثبت وال تستقر، خاصة لدى  - سیرورته نحو المعرفة، 

ُّ                                       راه یوجه سهام أسئلته وتحیـراته إلى كل إال أننا ن ،- ُّ                            تعج دواخله بالثورة والغلیان

ِّ               لغوي الذي شید نحو وصوب، وهو تأویل ذلك التعدد والثراء والتنوع في الكون ال

  .وسائل االستفهام وأدواتهاستخدامه لعلى تلك التراكمات في 

  : االستفهاميالعطف: اً     ثانی

وهي ظاهرة أكثر ما یتم تناولها في دراسات األسلوب " أو" العطف بــ  ظاهرة  

 ظاهرة لغویة عامة كان لالستفهام منها نصیب الحجاجالمبدع، وهي عند  لدى 

  .وافر

 المثیرة هذه یمكن الكشف عن معطوفاتهإلى تجلیات االستفهام في وبالنظر    

 ألسباب عدیدة،  - " أو"  أسلوب العطف بــ–  إلى هذا النمط اللغويالحجاج لجوء

  :ّ                    في نظر المؤول، منها

 یعبر بذلك فالحجاج  ،ّ                                                  أن اتساع الرؤیة یؤدي إلى ضیق العبارة كما یقولون - 

یه من جانب، فراح یدور في محورها عن وقوعه في دائرة لغویة سیطرت عل

الحیاة  به یعلن عبثیة َّ     وكأن)  أهل العراقفعلماذا ... أهل العراق فعلماذا (

استفهاماته في  والتنقیب البحث ب هم بد من التوبیخ والتقریع ل وال في العراق

 .المجازیة

عاجزة عن أداء كل هذا الكم من االستفهامات كانت  تلك حیث أحس أن  - 

ورفض الحجاج لهم من جهة .  من جهة العراق للحجاجواالحتجاجالرفض 

 .أخرى

 في االستفهام أن صوت األنا العطف عن الخطبةوال یخفى في سیاق  - 

ومن جهة ثانیة، . المحتجة الرافضة یغدو أضخم بهذه التراكمات االستفهامیة

ثمة أثر إیقاعي واضح في تكراریة المشهد االستفهامي ربما یعكس تمسك 

  . موقفه تجاه أهل العراقعن بالموقف ورفض التخلي جاجالح
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السابقة ألسلوب االستفهام وبیان مدى عالقته بالحجاج في  القراءة     ومن تلك

في اآلن نفسه و، الحازم والشدید تجاه أهل العراق ه بموقفرتشیخطبته الحظنا أنها 

 فیها الحجاجصب والتي  ، عوالم األسئلة وعوالم االستفهاملتجاه اً      مغایر اً     موقفتعلن 

من خالل األحداث التي ،  وبیان خیبة أمل أهل العراق فیما سعوا إلیه، بنفسهثقته

سردها الحجاج لتصویر حالة أهل العراق وموقفهم أثناء معركة دیر الجماجم ویوم 

   .موهشاشته همعجزب من خاللها مههواجحیث  ،الزاویة

  

  .اخلطبة يف سلوب االستفهامأل املعاني اازية

 في الحجاج بن یوسف الثقفي بأسلوب االستفهام ً                     تحدثنا سابقا عن عالقة     

اء الحجاج ونود أن ننوه هنا أننا تناولنا هذا المبحث بعد انته، ه ألهل العراقندائ

  .من ندائه ألهل العراق

 به الحجاج في خطابه إال أثناء ِ   أتیومن الجدیر بالذكر أن االستفهام لم       

من خصائص لغة   وهذا،ولم یأت به في ندائه ألهل الشام ،ه ألهل العراق فقطندائ

 معانيوسنتناول ،  فهو یبتعد عن التقلید ویمیل إلى الخلق واإلبداعخطبته

  :و اآلتي وبحسب كثرة ورودها عنده على النحخطبته في االستفهام

لك من ذوبمعنى التقریر في الخطبة ) الهمزة(وقد وردت   : التقریر- ١

 على الهمزة فدخول" ألم تنهكم المواعظ  " : وقوله"ألستم أصحابي باألهواز":قوله

 حملك (وهو ،والتقریر التحقیق معنى أفاد الجملتین هذین في) ولیس ،لم(

 ذهب وقد. )١( )ونفیه ثبوته استقر قد بأمر واالعتراف اإلقرار على المخاطب

 ذلك وتعلیل واإلثبات، اإلیجاب معنى تفیدان )وألیس ألم،(أن إلى )٢(النحویون

 النفي على النفي دخل فلما كالنفي، بواجب لیس واالستفهام نفي، حرفي أنهما(

  .)٣( )إیجابا انقلب

                                                           

 .١/١٨مغني اللبیب  )١(

على توفیق الحمد ص : تحقیق، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، والصفات المعاني حروفینظر  )٢(

جامعة ، ٦٠٣/ ٤فاضل صالح السامرائي / معاني النحو د: انظرو. م١٩٨٤ بیروت –مؤسسة الرسالة ، ١٩

 .م١٩٩١/ حكمة طبیت ال، بغداد 

/ ٢، طه عبد الحمید طه: تحقیق، أبو البركات االنباري ،ینظر البیان في غریب إعراب القرآن  )٣(

 .٦٠٣/ ٤ومعاني النحو ، ١/٤٦والبرهان ،. م١٩٧٢/ ط، ٥٩٦



     

 ٩٩٨   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 ظاهرة ) لم+ الهمزة (النمط لهذا الحجاج استعمال أن بالذكر الجدیر ومن   

 إلى اسالنح مصطفى الدكتور وذهب، الكریم القرآن في والسیما العربیة في واسعة

 وال علم وال رؤیة فعل" یتلهما" لم إذا( والتحقیق التقریر تفیدان "وألیس ألم،" أن

 :مثل التوبیخ مع اإلنكار معناهما یكون ال وأن تدبر وال تفكیر وال هدى وال نظر

  .)١( ") أال"

 هناك لیس أن یعلم الحجاج ألن والتحقیق التقریر على ّ   دل   واالستفهام هنا 

في موقعة دیر الجماجم  جرى بما یعلم وهو َّ   إال األرض سطحعلى  مسلم أو عربي

 "همزة" فجاءت ، حیث استمرت معاركهما ثالث سنوات،ویوم الزاویة لكثرة أحداثهما

  .)٢( )یعرفه ٍ     بأمر یقر أن على المخاطب حمل(ـــل االستفهام

 ومعناه استفهام لفظة هنا وهو والتحقیق، التقریر معنى على فیهما االستفهام   

هل ":كقول الحجاج. )٤(الخبر علیه یعطف أن النحاة عند صح لذلك ،)٣(إخبار

 ،عنه ویخبر ً     شیئا یقرر أن هنا أراد والحجاج ،"أو استغواكم غاو،استخفكم ناكث

 –ما فعله أهل العراق  على حزن هو الراعي أصاب الذي والسقم األلم أن هو

  .تباعهم البن األشعث با-الرعیة

في  التعجب بمعنى دیر الجماجم  خطبة  في االستفهام ورد وقد :التعجب - ٢

االستفهامیة   "هل" وردت ،!؟ " خالع عضدكمتاس أو ،ظالم  استنصركم هل " :قوله

 الذي الحزن شدة من  الحجاجیتعجب :األول الموضع ففي التعجب بمعنىهنا 

 شدة من یتعجب : الثاني وفي ،ینصر الظالم المظلوم حتى الطبیعة في یؤثر

 من نفسه ویبذل الخدمة لهم یقدم یخلعون ولیهم الذي أنهم حتى الطغاة مرض

 الخالص أجواء في بهم حلق زرعه فیهم ابن االشعث لیبسیط خیال على أجلهم

  .والتحرر

كیف تنفعكم   ":قوله في "كیف "االستفهامأداة  ّ       الحجاج استعمل وقد :النفي - ٣

 أهل أن: والتقدیر ،النفي معنى على الموضع هذا في االستفهام َّ   دلحیث ، "تجربة

فیه غرور من  هذاو ، منهایتعظوا ولن  السابقةبالتجارب ینتفعوا لم العراق

فتذكیره لهم  لدیه، األهم المعنى ألنهااالستفهام  بجملة الحجاج ابتدأ وقد، المتكلم
                                                           

 .الكویت، الربیعان . م١٩٧٩، ١/ط، ٩٠مصطفى النحاس ص / د، دراسات في األدوات النحویة )١(

 .١/١٨مغنى اللبیب  )٢(

 .م بیروت١٩٨٤/ ط، ٣٠/١٤أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٣(

 .٣/٣١١الكشاف  )٤(



     

 ٩٩٩   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  .لمرحلةا هذه في للحجاج األول الشاغل هو وبیان خیبة آمالهم ،بالمعارك السابقة

  .واقع أمر ألنه واإلنكار لتعجبیفید معنى ا ویجوز أن یكون االستفهام هنا

 المنفعة، بمكان والتجهیل ،كالذم عدة بمعان التوبیخ یجتمع وقد : التوبیخ - ٤

 بشكل االستعمال هذا ورد وقد .)١(واإلنكار والتأنیب، الخطأ على والتنبیه والعتاب

كیف یحجركم إسالم؟ أو  " :قوله ذلك من ،راقنداء الحجاج ألهل الع في ملحوظ

   " ینفعكم بیان؟

 أن یقتضي الذي"  ،التوبیخي اإلنكار على الجملتین هذین في االستفهام َّ   دل    

 الحجاج و ،"والتحذیر التنبیه" معنى ً     أیضا وأفاد. )٢(" ملوم فاعله وأن واقع بعده ما

،  طاعتهمن ً     مفرا هناك لیس أن على توبیخي بأسلوب أهل العراق ینبه أن  أراد

 وكأنهم ال یسلمون وجعل بینهم .حیث إن الدین اإلسالمي یأمرهم بطاعة الولي

  .ً                  وبین إسالمهم حجابا

كیف "  :الجملة األولى ففي "والتندیم التوبیخ" على ً         أیضا هنا االستفهام َّ   دل   كما 

تثبیت  ألجل ویئن یحن ألنهأهل العراق؛  الحجاج خَّ   وبحیث ، "یحجركم إسالم؟ 

التي كانت في العراق   ومنها إخماد الفتنة،أركان الدولة األمویة بفتوحات كثیرة

 ،في انتشار قواعد األمویین في مشارق األرض ومغاربها ظمأه یرويوبالد فارس ل

  .اً     حزین فكان له ونلینی ال  بینما أهل العراق،حیث تم على یده فتوحات كبیرة

 وسخر ً                       الحجاج أهل العراق أیضا خَّ   وب  "؟ف ینفعكم بیانكی"   وفي الجملة الثانیة 

 في بوصالهم ویحلم ،والءهم له ینتظر فهو الواقع من غفلة في وامازال مألنه منهم

  .البن األشعث أظهروا فیه والءهم قد الذي الوقت

هل  " :نحو مواضع، بضعة في المعنى بهذا االستفهام جاء وقد : التبكیت- ٥

 معنى الموضع هذا في االستفهام أفاد ،"هل استعضدكم خالع" ،"ٍ             استغواكم غاو

 َّ   دل ف،آنذاك الشعب علىالمتسلط  بابن األشعث ً       تبكیتا الحجاج فتساءل ،التبكیت

ً                        ابن االشعث كان قائدا في  أن من الرغم فعلى ،التبكیت معنى على هنا االستفهام
ّ                                              جیش الحجاج وكان الحجاج یفضله على غیره ویمیزه انقلب علیه  ه  إال أن،ّ

 فهو األن غاو ،كان والؤه فیها للحجاج التي السنین تلك عن له ً       تبكیتا فتساءل

  .استغواهم

                                                           

 .٧٣/ ٢، ٥٢٦/ ١الكشاف  )١(

 .١/٣٤٣الكتاب  )٢(



     

 ١٠٠٠   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 باستعمال الحجاج  عند المعنى هذا ورد وقد :والتوجع والتحسر التحزن - ٦

ألستم أصحابي :" الذین انقلبوا علیه في قوله أصحابه یخاطب وهو "الهمزة"

احبه إال إذا كان عدوه في الخفاء، ومن ثم نقلب على صوالصاحب ال ی" باألهواز؟

 :ً       متسائال أهل العراق یخاطب فهو والتوجع، التحزن معنىاالستفهام هنا إلى  خرج

 حیث كانوا معارضین - ألستم أنتم أصحابي عندما كنا في حادثة األهواز؟

ه مصیره مع أصحاب هذا كونی أن ستنكرومن ثم ی ،- خارجین فأخضعهم باألهواز

أعدائي " "أصحابي" فالمقصود من ، بأن ینقلبوا علیه مرة أخرى بالمكر والتآمر

 :ِّ                                                       ومن ثم فسر غرض االستفهام بالجملة الالحقة لها عندما قال،"َّ               المتمردین علي 

َّ            فهو یذكرهم ، لألمر تعظیما یثبتها، ال من سؤال سؤاله فجعل  "حیث رمتم بالمكر"

  .بوقائع سابقة لهم معه

 العربیة في ً      كثیرا والتهویل التفخیم بمعنى االستفهام یأتي  :والتهویل تفخیمال - ٧  

 من ملحوظ بشكل والتهویل التفخیم بمعنى االستفهام ورد وقد ،)١(الكریم والقرآن

 على الموضع هذا في االستفهام َّ   دل  حیث "هل زفر زافر" :قول الحجاج ذلك

 مهول ٍ     بشكل صوت صاحب الفتنة دجس قد الحجاج هنا  نجد إذ والتهویل التفخیم

 فكیف،  صور إشعال صاحب الفتنة كصوت زفیر النار عند إشعالها إذ ،ومخیف

 صوت زفیر من "زفر  "مادة تویهتح مع ما ،كان هو من ینفخ في تلك النار لو

  . الناتج عن زفیر النارالهواء

 مخیفة ورةص یرسم أن المتكلم هنا  أراد  "هل نعب ناعب":  قوله ً              ومنه أیضا

 نعبه عن یتحدث وصار ،بصوت الغراب في حالة نعابه فشبه صوته لمثیري الفتنة

  .والتفخیم التهویل معنى على َّ   دل استفهامي بأسلوب ویصفه

  :المتداخلة المعاني -  ٨

 یتقصد كان ما ً       وغالبا واإلبهام بالغموض خطبة دیر الجماجم للحجاج تسم   ت

 وتداخلها المعاني تشابك بوساطة واإلبهام موضالغ هذا من بعضا جسد وقد ،إلیه

 یریده الذي المعنى معرفة في ً       متفكرا ً         متحیراالمتلقي فیبقى ،واحد أسلوب في

" ألم تنهكم المواعظ " : وقوله" باألهوازأصحابيألستم  ":قوله ذلك فمن الشاعر،

 َّ   دل "ونعب ناعب ،هل شغب شاغب" :  وقوله،"كیف تنفعكم تجربة : " وقوله

 كاألضواء الوضوح في تتذبذب عدیدة ٍ     معان على ضعاالموهذه  في االستفهام

                                                           

 .٢/٥٣، ١/٢٧٠وشرح الكافیة ، ٤/١٤٩، ١/٤٢١والكشاف ، ١٨١ ینظر الصاحبي )١(



     

 ١٠٠١   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 حیرته لیجسد ذلك الحجاج قصد وقد آخر، عنك اختفى ضوء لك الح كلما البعیدة

   .وتذبذبه

 وكذلك ،التفجع على ً     أیضا دلوت والتحسر التوجع على جهة من دلت    فالجمل

فهام االنكاري التوبیخي على عدم االست على دلوت ،والتهویل التفخیم على دلت

  .ً                              وتدل أیضا على إثارة االنتباه،االتعاظ بما مضى

 نشبهها أن یمكننا منطقي عقلي ٍ   حل إلى تستند ال متداخلة متشابكة المعاني   

  .الدجاجة أم البیضة أسبقیة بمسالة

 ٍ      بمعان االستفهام استعمل الحجاج إن :القول یمكننا المبحث هذا ختام وفي     

 ،مع أهل العراق وتجاربه معاناته تجسید في أسلوبیة حریة له وفر مما عدیدة

 العرب استعملها التي المعاني یستعمل كان إذ به ً     خاصا ً       أسلوبا ابتداعه عن ً    فضال

 فغدت ،ً       وتألقا ً     سحرا على الخطبة أضفى مما ،االستفهام أسلوبو النداءي أسلوب في

 ً      رائدا بحق فكان أسلوبه في ً         متفردافنراه ،جددوالت والحركة بالحیویة مفعمة ألفاظه

  .الخطابة في العصر األموي رواد من

  

  

  



     

 ١٠٠٢   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  

  

  

 احلجاج ألهل الشامنداء: الفصل الثاني   

  "بني البالغة والداللة والنقد" 

  .األولنداء الالسمات البالغية يف   :املبحث األول -

  .السمات البالغية يف النداء الثاني:املبحث الثاني -

  .داللة النداء يف خطبة دير اجلماجم:الثالثاملبحث  -

خطبة دير اجلماجم بني البالغة وفنون اللغة :املبحث الرابع -

  .العربية

  

  

  



     

 ١٠٠٣   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  :املبحث األول

  .ألولنداء اال السمات البالغية يف 

  موقعة بعدخطابه الذي وجهه ألهل العراقالثقفي نهي الحجاج بن یوسف ُ   وی     

ِ  َ             ى أ هل الشامَِ      إلتفلتیَُّ     ثم دیر الجماجم  َّ ِ  للحجاج، محبة الناس أكثر كانوا حیث إنهم؛ ْ

 قبره على یقفون كانوا أنهم وقیل مماته، بعد علیه كاءُ   وب له، نصرة وأكثرهم

 بخصالهم، اإلشادة دائم لهم، ً     محبا الحجاج وكان. محمد أبا اهللا رحم :فیقولون

 وكان منهم، كان هجیش ومعظم بهم، االستنصار كثیر وكان مكانتهم، من والرفع

  :َ    لهمل قاَ  ف )١(بهم ً      رفیقا

ِ   َ              یا أ هل الشام"      َّ َ ْ        إنما أ نا لكم كالظ، َ
             َ      َّ َ ُْ َ َ َ
     لیم الرامح عن فراخهَِّ

                         ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ِ َّ       ینفي عنها ال، ِ

             ْ َ ْ َْ َ
َ    ذرَ  مِ َ ،

َ                             ویباعد عنها الحجر َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ِ   ویكنها م، َ
            ِ ِ
َ ُّ ُ ِ            ن المطرَ َ َْ        ویحمیها من الضباب، َ

                    ِ َ َِّ َ ِ ِ
َ ْ ُ        ویحر، َ ْ َ َ           سها من َ ِ َ ُ

  الذباب
       ِ َ
ِ   َ              یا أ هل الشام .ُّ َّ َ ْ ُ َ                            أ نتم الجنة والرداء، َ ََ ِّ ُ َّ ُ ْ ُْ ُُ   َ         وأ نتم ،ْ ْ ُ              والحذاءُ      العدةَ ََ ِ ْ،" )٢(  

َّ               وهذا ما یسمى  ،الحظ هنا التغیر في أسلوب الخطابثم نومن         في المفاهیم ُ

ُ             ا نتعامل مع حینمف ، )٣( أو مفهوم التطور العاطفي،انیةالوجدِ           بالمقاربة النقدیة 
ِ                             اإلنشائیة أو الجمل الخبریةِ           من الجملأحداثهُ        نستخلص النص و  والمقامات، ِ

 تصنیف الجمل األدبیة حسب سیاقها ومقامهامن خالل ، َّ         السیاقیة
                                        َ
ِ  تظهر ، الوظیفيِِ

 أخرى ٍ            ومن ناحیةٍ                                                            لنا تلك المقاربات الوجدانیة التي یتحكم فیها السیاق من ناحیة

   . المتكلملدى النفسیة  الحالةتتحكم فیها 

ِ                               أفادت الدالالت الصریحة والضمنیة لعبت دورها إذ الندائیة رى المقاربة نوهنا     

ُ                       التي یستلزمها السیاق  ِ                            ومن ثم فهو حوار غیر مباشر، المقاميُ ُ ُ                   یتحكم فیه المقام ، ٌ ُ
 التحلیل الناجح ألي نوع من الخطاب الذي یشكل من خالله یتم  والذي ،ُ        والسیاق

  .ةلامعضویة كحدة و

 الخطبة في العاطفي التطور: 

 ،طریقه على لهّ    وتد لحیاته معنى اإلنسان تمنح شحنة عن عبارة هي     المشاعر

 مع والتعاطف والتواصل، بعد فیما تفكیره طریقة بناء على تساعده الحیاة وتجارب

                                                           

 ٤/٢٠٠البدایة والنهایة  )١(

 .٢/٣٠١ البیان والتبیین  )٢(

 . الثالث من الفصلاألولانظر المبحث  )٣(



     

 ١٠٠٤   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 ومفید یلجم وهو موضوع. جدا مهم اإلیجابیة أو السلبیة انفعاالتنا أثناء اآلخرین

  . وسالسته ورقته من جانب آخر،یمكننا من خالله إظهار مواطن قوة وجزالة اللفظ

:    ومن خالل الحالة النفسیة وتطورها عند الحجاج لنا عدة تساؤالت تدور حول

ما هي مالمح الحجاج أثناء ندائه ألهل العراق؟ وما هي مالمحه أثناء ندائه ألهل 

  .؟ السرعة هذهب زاجیةالم حالته تتبدل كیفو ؟الشام

 ،ِ                       العاطفي في كال النداءین النمو ومالحظة مراقبة علینا السهل من یكون ربما   

 ینالجانب علىعند الحجاج  كبیرةال تغیراتالو تطوراتندرك مفهوم ال مما جعلنا

  .واالجتماعي العاطفي

ٍ                                                                      حیث مرت خطبة دیر الجماجم بتطور عاطفي ملحوظ یظهر من تتبع ندائه  ٍ

َّ                                          حیث أعقب كل نداء بألفاظ ودالالت تعبر عما ،كل من أهل العراق وأهل الشامل
یجول في خلجاته فطغى على ندائه ألهل العراق األسالیب الجافة الجزلة القویة 

  . والتي تحمل في طیاتها التوبیخ والتقریع والوعید،الشدیدة اللهجة

استقرار  بنیةخبریة والتي تفید ً                                                 وظهر هذا واضحا عندما أردف النداء باألسالیب ال

فنزل غیر  " إن الشیطان قد استبطنكم " :في صورها البیانیة إلى بنیة تقریع بقوله

والذي تضمن معنى التحسر  " حیث رمتم بالمكر " : وقوله،المنكر منزلة المنكر

ً                      فحاشاكم نفاقا وشقاقا" : وقوله،والحزن "  : وقوله،وهذا یدل على التوبیخ والتقریع " ً

: "  وقوله، وهذا یدل على عدم صمودهم في المعركة لهشاشتهم"ً              تنهزمون سراعا

  وبراء اهللا منكم،وتخاذلكم،یوم الزاویة وما یوم الزاویة ؟ بها كان فشلكم وتنازعكم

إلى غیر ذلك من تلك األسالیب الخبریة والتي أظهرت العاطفة السلبیة لدى ..."

  .الحجاج تجاه أهل العراق

لنسبة لألسالیب اإلنشائیة التي احتوى علیها نداء أهل العراق فلم تكن    أما با

َّ                                              إذ عبر باالستفهام وأغراضه البالغیة المتنوعة عن ، أفضل حاال من أختها الخبریة

فأظهرت هي ، ُ                                                        تلك العاطفة حیث لم تخل من الزجر والنفي والتوبیخ والتعجب

  .-الرومانسیة–ً                                 أیضا عالقة جافة خالیة من العواطف 

   كما أن الصور البیانیة من تشبیه واستعارة وكنایة والتي جاءت لتعبر عن 

عاطفة الحجاج لتقریب المشهد للمتلقي لم تكن خالیة من صور مخیفة مرعبة 

ً                                                                       ملیئة بالصور التي تقرر شیئا واحدا وهو أنه ال توجد عالقة عاطفیة بین أهل  ً
  .العراق والحجاج
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إذ یریدون خلعه من ، كان بینهما معارك شائكةو،    وكیف توجد هذه العالقة

  . وهو یتعامل معهم بحكم أنهم متمردون على السلطة بالسوط والعصا،الوالیة

ثم التفت " :    ثم سرعان ما توصلنا إلى نهایة تلك الخطبة حتى یقول الجاحظ

 ،وهذه العبارة تدل على وصف حال الحجاج أثناء خطابه، )١("إلى أهل الشام 

ً                                                               أیضا على تطور الخطاب العاطفي ألن االلتفات یكون بالتغییر في مالمح وتدل 
البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ( :الوجه وفي ذلك یقول الجاحظ

ُ                                                          المعنى وهتك الحجب دون الضمیر حتى یفضي السامع إلى حقیقته ُ  ثم ،)٢(...) ُ

 ،لى غیر غایةحكم المعاني خالف حكم األلفاظ ألن المعاني مبسوطة إ(:یقول

وجمیع أصناف الدالالت على المعاني من لفظ وغیر .. .،وممتدة إلى غیر نهایة

،  ثم الخط، ثم العقد، ثم اإلشارة، أولها اللفظ: خمسة أشیاء ال تنقص وال تزید،لفظ

َ                                             والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك ،  وتسمى النصبة،ثم الحال َّ

  .)١()  الدالالتاألصناف وال تقتصر على تلك

فأما اإلشارة فالبید وبالرأس وبالعین والحاجب والمنكب إذا تباعد (..  إلى أن قال

    ونعم العون هي له،واإلشارة واللفظ شریكان...الشخصان
                  ُ َ ْ
       ونعم الترجمان هي ،ِ

                   ُ ُ ُّْ َ ْ
ِ

فهل تعدو اإلشارة أن تكون ذات صورة معروفة وحلیة موصوفة على .. .عنده

  .)٢(.) .داللتهااختالف طبقاتها و

 ففي ،   بتلك الكلمات السابقة للجاحظ أوجز لنا تطور العاطفة عند الحجاج

؛ لى تطور في أسلوب الخطاب العاطفيالتفاته بالرأس تجاه أهل الشام یدل ذلك ع

، -  سواء كان هذا االلتفات فیه قرب مكاني أم بعد مكاني وزمني - ألن االلتفات 

  .جه أو اإلشارة سواء كان بغمز أو لمز أو حركةیكون بالتغییر في مالمح الو

 رسم لصورة هیئة -"ثم التفت إلى أهل الشام "–  ومن ثم كانت هذه العبارة 

ومن ثم فهي تمهید للتحول العاطفي في الخطاب لدي ، الحجاج التي كان علیها

ً                                                             فهیأت المخاطب أن هناك كالما مغایرا سوف یلقیه الخطیب بعد هذا ، الحجاج ً
 وكأنه قال ماذا بعد التفاته هذا ؟ ومن ثم ، فیذهب بالمتلقي كل مذهب،تفاتاالل

   ".أنا لكم كالظلیم، یا أهل الشام: " قال
                                                           

 .٣٠١/ ٢البیان والتبیین  )١(

 .٥٦/ ١البیان والتبیین  )٢(

 .٥٧ ،٥٦/ ١ البیان والتبیین )١(

 .١/٥٧المرجع السابق  )٢(



     

 ١٠٠٦   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

   فقال ألهل ،   ومن هنا قابل نداءه األول ألهل الشام بندائه األول ألهل العراق

ل  بینما قال أله،" أنا لكم كالظلیم الرامح عن فراخه،یا أهل الشام" : الشام

فعندما وصف الحجاج ابن " یا أهل العراق إن الشیطان قد استبطنكم  " :العراق

 وعندما وصف الحجاج نفسه ألهل ، "الشیطان" :قال األشعث الذي خلع والیته

 فأظهر . المدافع عنهم في جمیع أحوالهم"إنما أنا كالظلیم الرامح ":الشام قال

فالتطور  . ألهل الشام،ن الرحمةعاطفة المودة والحب واللین وخفض جناح الذل م

ِ                                                                     العاطفي في الخطبة الواحدة یظهر مدى قوة الحجاج في االنتقال من أسلوب  ْ ُ
  . وقد أحسن الحجاج في ذلك،ألخر مغایر لما سبقه

ِ   َ              یا أ هل الشام " :بدأ حدیثه مع أهل الشام بقولهومن ثم      َّ َ ْ ِ    َ                       ما أ نا لكم كالظلیمَِّ      إن،َ َِّ َ ُْ َ َ َ 

َ            الرامح ع ِ ِ    ن فراخهَّ
         ِ ِ ِ
َ من حیث إنه ،  ألهل الشام كندائه ألهل العراق هنافنداؤه " ْ

علیها كل ولكن من خالل السیاق والمقام الذي أوضح الحالة التي ، اءأسلوب ند

 معالجة كان البد من ،اإلبالغیةو الداللیة ستقامتهالو ،من المتكلم والمخاطب

 القرائن من یستفاد وما الحال، ضىولمقت للمقام،  من حیث مطابقتهالندائي لتركیبا

 مرونة فیها " یا " النداء إن أداة حیث ،الظاهر، مقتضى عن الكالم خروج عند

من  المنادي، ذهن في المنادى لمنزلة تبعا االستعمال في األدوار بتبادل له تسمح

  .طلبیةال نشائیةاإل جملةال هاتجسد التي المعاني خالل

  

  : ألهل الشام الحجاجطابخ في الندائیة الجملة بالغة

 وأهمیته بالغة، أهمیة له والكتابي الشفهي الخطابین في وحدة باعتباره النداء    

 به تتمتع لما واألقالم، األلسنة على دورانا األكثر الخطابیة البنیة كونه في تكمن

   .اإلنسانیة والمشاعر األغراض، مختلف عن التعبیر على قدرة من البنیة هذه

 المختلفة، شكالهوأ والمحذوفة، الظاهرة تهبصیغ المثلى الطریقة هو داءالنو    

 ،وحركة ،ٕ        وایماءة ،إشارة على شتملی حین الغرض عن للتعبیر المتنوعة وأسالیبه

 والشاكي ،والمتضجر ،والداعي ،المنبه اإلیه یلجأ ومن ثم وبسمة، وغمزة،

  .واالستحضار إلقبال،وا والطلب، الدعوة، معاني على جمیعها متفقة. والمتوعد

لیها الحجاج التي اعتمد ع الخطابیة البنى أهمهنا كان من  النداء وجدنا لذلك     

  ومن ثم كرر نداءه لهم ،َّ                                                خطابه ألهل الشام إذ عبر باإلشارة في التفاته إلیهمفي 

اإلحساس  تطور إلى نظري في یعود ذلكألن ،  قلیلةً            تخللهما جمال" مرتین"
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من   بینه وبین المتلقي التواصلعلومربطه للبالغة بلحجاج في  عند االوجداني

 في ولو الطلب وقت حاصل غیر مطلوبا یستدعي : الذيالطلبي اإلنشاءخالل 

لمراعاة مقام كل . )١(لفظه وجود عن معناه وجود یتأخر ما :هو أو المتكلم، اعتقاد

  .َ                          نداء على حسب حالة المنادى

 أو اً    حسی اً    بعد البعیدمیع نداءاته والتي تدل على في ج" یا"    وآثر حرف النداء 

 في المنادى لمنزلة تبعا األدوات هذه بین األدوار تبادل مكانیةإل إجازته مع معنویا

 لدواع البعید منزلة القریب ینزل أو القریب منزلة البعید ینزل فقد ،المنادي ذهن

 بعد مباشرة لمنادىوا المنادي بین تنشا التي العالقة خالل من تحددت بالغیة

 یتضمن الندائي التركیب ألن ؛به  والتصویت الندائي اللغوي التركیب إحداث

 والشعوریة النفسیة بالجوانب ترتبط األصلي المعنى على زائدة خفیة معاني

 المقالیة القرائن على عنها الكشف في یعتمد ،ىَ        والمناد المنادي من لكل والوجدانیة

 بالغیة أغراض إلى األصلي معناه عن اً     خارج حینئذ النداء فیكون ،والمقامیة

وخروجها مع أهل العراق  نداءاته في جمیع الحظناكما  ،السیاق من تفهم أخرى

   .يعن معناها الحقیق

ََ     أ هل َ   یا"  هناخرج النداء      ومن ثم  ِ       الشام ْ حرف بإثارته  لمن معناه الحقیقي  " َّ

 ولیس ، والمراد بالبعد هنا البعد المكاني،البعیدلتنزیل القریب منزلة  " یاءال" النداء 

بإظهار مكانتهم عند "  أهل الشام"إلغراء المخاطب ،  "المعنوي "البعد الحسي

ومن ناحیة أخري لیجعل أهل العراق یتحسرون على ،  ناحیةهذا منالحجاج 

  . ویتذكرون ما فعلوا بالحجاج بانضمامهم البن األشعث،حالهم

وكان من المفترض أن "  الیاء"  بـحرف النداء لعراقهل ا ومن ثم نادى أ   

ألنه یخاطبهم في عقر دارهم فهم قریبون منه ؛ "الهمزة"بحرف النداء ینادیهم 

 للبعد ؛لهم منزلة البعید لذا خاطبهم بهذاأنزولكن لما فعلوه به . عینیه  أمامماثلین 

  .- ألن المراد هنا بیان حبهم أو جفاءهم - يالنفس

 والذي فهم  ، ال النفسيالبعد المكاني یتمثل في ه ألهل الشام نداؤنما كان      بی
            َ
ِ ُ

 ،الذي حین ناداهم التفت إلیهمبیان حالة المتكلم من داللة السیاق في التعبیر مع 

َ         التفت َُّ    ثم"  )١(الرواةذكر وهذا ما  َ َ َِ     أ هل َِ     إلى ْ ِ       الشام ْ َ       فقال َّ َ ََ     أ هل َ   یا :َ ِ       الشام ْ وااللتفات  ." َّ

                                                           

 .٢٠٠صیضاح  اإل)١(

 .٢/٣٠١ البیان والتبیین )١(
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ویكون  ً     شماال أو ً      یمینا َ      الرأس ةدار إعلىحیث یشتمل االلتفات  ا فیه حركة حسیةهن

 وهذا التوجه فیه بیان .)٢( والمیل إلیهأو الشيء المراد لى الموقع إ ه وجال بتوجه

إلفادة البعد المكاني ال " یا " ً                             لذا عبر بأداة النداء أیضا ،معنى االهتمام بهم

  .النفسي

 إنما" :ق وقرائن األحوال حیث قال بعد االلتفاتوأفاد ذلك السیا   
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ ِ           كالظلیم َ َِّ َ 

ِ         الرامح ِ ْ    عن َّ    فراخه َ
      ِ ِ ِ
وجاءت تلك الجملة مفصولة عن النداء وكأنها جواب عن  " َ

 إنما:"  فأجاب،؟ ناداهم قال لهم بعد أن ذاما ،سائلسؤال 
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ ِ           كالظلیم َ َِّ  لشبه " َ

  .كمال االتصال

ونالحظ أنه  " إنما"  ولكن بطریق ،وب القصر مرة أخرىل    كما آثر الحجاج أس

النفي ند خطابه ألهل العراق كان القصر بطریق سلوب القصر عأل هفي إتیان

من خالل األسلوب اإلنشائي الطلبي والمعبر عنه ، غیر المباشرواالستثناء 

  صفةقصر سواء كان ،نفيباالستفهام الذي خرج من معناه الحقیقي وأرید به ال

ِ    هل  "،على موصوف أو قصر موصوف على صفة ْ             استخفكم َ ُ ََّ َ ٌ       ناكث ْ ِ َْ                  أ و استغواكم َ ُ َ ْ َ ْ ِ 

ٍ     غاو ْ               استنصركم َِ   أ و، َ َُ َ َْ  ظالم ْ
      ٌ
ِ َْ                   أ و استعضدكم، َ ُ َ َ ْ َْ  خالع ِ

      ٌ
ِ ُ           وآویتموه ِ        تبعتموه ّ   إال، َ ْ َ ،

االستعارة أو یتخلل ذلك القصر صور بیانیة عن طریق ." ُ         ورحبتموه ،ُ         ونصرتموه

    . بهمألهل العراق وازدرائه هّ                        یظهر الحجاج من خاللها ذم ،الكنایة أو التشبیه

 أتى لشام ألهل انداءه أثناء  هناقصرأراد الحجاج أن یأتي بأسلوب وعندما     

    الحجاج تلك األداة ثر آومن خالل الداللة التعبیریة یمكننا أن نفسر لماذا ، "إنما"بــ 

  ؟  من أدوات القصر  ندائه هذا دون غیرها خالل -  إنما –

  إنما" : فقاللتوكیدل مع إفادتهالقصر یق لأقوي طر" إنما" إما ألن  - 
       َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ َ 

ِ           كالظلیم َِّ ً                                   موصوف على صفة قصرا إضافیا محصوراالقصر فجاء ب " َ  بالنسبة ًً

 أو ،فیه مه الذین الزمان والمكان  فكأن ال ظلیم باعتبار معین، شيء إلى

 إال وهي من ،المعینة الصفة لهذه الحمایة واألمن بالنسبة من نوع باعتبار

 قوة الكالم یزید وسر جماله أنه .الصفة على مقصورال خصائص الموصوف

 .الذوق یتقبلها مبالغة من فیه وما المألوفة المؤكدات من خلوه مع ً        وتأكیدا

                                                           

 .٨/١٠٠ "لفت" : انظر اللسان مادة)٢(



     

 ١٠٠٩   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 تفید وأنها ،وضعیة القصر على "إنما"داللة " أن : )١( البالغیونٕ              واما لما قاله - 

بقسمیه التحقیقي  لحقیقيللقصر ا فتأتيمن صوره  صورة كل في القصر

 .بأقسامه اإلضافي  كما تفید القصرواالدعائي

 إنما{ :تعالى قوله في المفسرین قوة بدلیل" إال"و" ما" معنى متضمنة أنها -
      َ
َ      حرم َِّ َّ َ 

ُ          علیكم ُ َْ َ           المیتة َ َ ْ َ  ال ظلیم :"  ومن ثم كأن الحجاج یقول،لمیتةا الإ حرم ما :أي )٢(}ْ

  ".إال أنا لكم 

 ال فهي .عداه ما ونفي بعدها یذكر ما إلثبات تكون" اإنم" )١( النحاة قالت  - 

 :"وقولك ."أنا ظلیم " :قولك بین فرق هناك كان ما ٕ    واال فقط بعدها ما تثبت

 " إنما " ولكن ، ظلیم أنه تثبت هابدون الجملة ألن ؛ " إنما أنا لكم كالظلیم

 إنما" :مثل .معها الضمیر انفصال لصحة اسواه ما تنفي أنها هذا على تزید

 المتصل الضمیر أن ذلك في واألصل ."أنا إال ظلیم ما :"تقول كما. "أنا لكم 

الحجاج هنا  جاء ومن ثم ،فیه ً       محصورا كان إذا إال ً      منفصال به یؤتى ال

إنما أنا " :فقال  غیره أحد كذل فعل ما أنكو القصر لغرض منفصل ضمیرب

  ."لكم كالظلیم

أهل  عن یدافع ما :یقول وأنه بالدفاع نفسه تخصیص هو الغرض كان فلما   

 ً     متصال أبقاه ولو المعنى هذا عبارته لتحمل وأخره الضمیر فصل؟  أنا الإ العراق

 ولیس ً       توكیدا المؤخر الضمیر جعل ألفاد مثلي أو أنا أحسابهم عن أدافع :وقال

 یكون وحینئذ ،ً     نعتا وال ً       معطوفا وال ً       توكیدا یكون ال علیه المقصور والمؤخر ً     فاعال

 أحدأهل الشام  عن یدافع ال أنه ویفید "الظلیم ":قوله هو علیه المقصور المؤخر

  .ذلك أفاد ما" إنما" بدون جاء ولو ً    معا والنفي اإلثبات  والقصر هنا أفاد،هو إال

ومن ثم  غرابة وال فیه إنكار ال " معلوم " روفمع هو فیما " إنما " تستعمل - 

فمن المعروف موقف الحجاج من أهل الشام  ."أنا لكم كالظلیم  إنما ":قال

الذي استعمله في خطابه  واالستثناء النفي استعمال بخالف ،دون أهل العراق

  .ذلك عكس في فیستعملألهل العراق 

                                                           

مكتبة ، ٢٠٠٤، ٣/ط، ١٤٦محمد محمد أبو موسى ص / د ، انظر دالالت التراكیب دراسة بالغیة )١(

 .وهبة

 .١٧٣ سورة البقرة أیة )٢(

 .٢/٥٣، ١/٢٧٠وشرح الكافیة ، ٤/١٤٩، ١/٤٢١والكشاف ، ١٨١ الصاحبي :ینظر )١(



     

 ١٠١٠   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

إنما أنا لكم " :ول الحجاجكق .ً      مؤخرا علیه المقصور یكون" إنما "طریقة في - 

 یجوز وال ،أي الحجاج" أنا"  والمقصور "كالظلیم" علیه فالمقصور. "كالظلیم

   .بالمقصور یلتبس لئال هنا علیه المقصور تقدیم

المبالغة هل الشام بأل هإلى مدحالحجاج فیه  قوي یومئ تشبیه ثم یتخلل القصر  

 ،دافع عنهم من مخاطر تداهمهم حیث شبه نفسه وهو ی،في الدفاع عنهم وحمایتهم

ِ                          بذكر النعام الذي یحمي ف َ   .راخه من كل األخطار التي تهددهاَ

" ن یوسف الثقفي  كل أركانه من مشبه وهو الحجاج ب وقد استوفى هذا التشبیه  

ِ         الظلیم" ومشبه به "  َ َ   أ نا ِ         الرامح"  ووجه الشبه ،" َِّ ِ   ."الكاف" واألداة ، " َّ

جعل  حیث ، في حسن اختیار الحجاج للمشبه بهتشبیه ویكمن جمال هذا ال  

وهنا یطمئن الحجاج أهل الشام بخالص ،  أقوي حیوان بین الطیور"النعامذكر "

    .لهمومحبته  مودته

ِ        الرامح" لذا آثر لفظ       أنه المتلقي ال یظن حتىلالحتراس " وجه الشبه"وهو "  َّ

 امحَّ     فالر ، في حفظه لألمنجادغیر مدافع بال سالح 
    ُ
ْ       الرمح ذو: ِ  ً     فالنا  ورامح،ُّ

ُ          طعنه:أي .)١( ُّ       بالرمح طاعنه َ      رمحه؛ ََ    برمح  َ
      ٍ ْ ُ
 وسهم ِ

       ٍ
ْ َ ٍ       بعود َْ   أ ي ،ِ ُ ٍ      طویل ِ ِ        رأسه في َ ِ وهي  َْ

ٌ        حربة َ ُ        یطعن َْ َ ْ   .ِ    بها ُ

في خطبته حیث  الحجاجالتي جاء بها الكثیرة  شواهدال منواسم الفاعل     

 مزاولة یقتضي الفعل ألن؛ " رامحال" :قولهي فه واستمرار الفعل تجدد استعمله في

 من وحصولها الصفة ثبوت االسم یقتضي  كما ، ذاتهالوقت في الصفة وتجدد

  فقد أجاد الحجاج في اختیار ألفاظه ؛ ألنومن ثم ،مزاولة هناك یكون أن غیر

 علیها؛ هو بصفة تثبته بل ،َ      فشیئا ً     شیئا یحدث ومعنى فعل تزجیة أفاد "الرامح"لفظ 

  .على فراخه الرامح الظلیمذلك هیئة  تصویر من ذكره الغرضألن 

    :قولهجملة القصر في  بدلیل الحال، حكایةسبیل  على" رامح عن فراخه"    فهو 

 أن یحسن وال ،"ویباعد عنها الحجر... إنما أنا لكم كالظلیم الرامح عن فراخه"

كالظلیم : في الحكایة یقال أن یحسن ٕ      وانما بالماضي، ،كالظلیم رمح: هنا یقال

 بالجملة اإلنشائیة الطلبیة المتمثلة في أسلوب النداءسبقه  وخاصة عندما .یرمح

  . غیر حاصل وقت الطلبً                    فقد استدعى مطلوبا"یا أهل الشام" :في قوله

                                                           

 .٤/٢٣٩ "رمح"  اللسان مادة )١(



     

 ١٠١١   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 ،واستمراره الحدث تجدد علىتدل   " الرامح" : في قولهالفاعل اسم داللة  كما أن 

 من حیث إفادة اللفظ لمعنى السرعة الثابتة ،ة مستمرةنه في حالة رمح بصفأي أ

 داللته عند یقف لم الفاعل اسم وهنا،  الدائمة عند الظلیم الذي یدافع عن فراخه

  .استمرارب الحدث تجدد إفادة إلىبل تجاوزه  االستقبال أو الحال على

دى التي أفادت العهد الذهني ل" أل" بــ" الرامح"    ومن ثم ألحق لفظ     

 حیث ، وما یحتویه من صفات،المخاطب فهو الرامح المعهود في ذهن المتلقي

  .یتجول المتكلم بذهن المتلقي في كل مذهب

زي وهو المدجج مبني على لفظ مجا" الرامح"    هذا باإلضافة إلى أن وجه الشبه 

سرعة یجوز أن یكون في اللفظ استعارة تصریحیة حیث شبه  و،بالسالح الذاتي

الرامح من قوسه الرمح  بسرعة إلى الدفاع عن فراخهالمنطلق " ذكر النعام " الظلیم

وهو سرعة  ثم حذف المشبه ،ٕ                   واصابة الهدف في كل السرعةبجامع اتجاه الهدف 

 واستعار لفظ المشبه به وهو سرعة الرامح للمشبه على سبیل االستعارة ،الظلیم

  .األصلیةالتصریحیة 

صفان بالسرعة في أصل و إن الظلیم والرامح یووجه الشبه فیه إیجاز حیث   

 فماذا ، فسرعة الرمح تتناسب مع سرعة الظلیم،وعدم تباطء كل منهما، تكوینها

 ً                                                                  یحدث عندما یشعر الظلیم أن هناك خطرا على فراخه ؟ وكیف تكون سرعته ؟

ٕ                    وانما یملك أدوات ،وكیف یكون دفاعه عنهم ؟ وهو لم یملك السالح المدجج
ومن  . وهي أشد من إصابة الرمح المدجج،ا علیه– –لتي خلقه اهللاالفتراس ا

ثم أظهر الحجاج صورة دفاعه عن أهل الشام بصورة حسیة تشخیصیة لتصل إلى 

   .المتلقي في أبهى صورها

ِ         الرامح"  :وسیاق الكالم هنا ومقامه یظهر جمال ذكر جملة    ِ ْ    عن َّ    فراخه َ
      ِ ِ ِ
ففیها  " َ

ً                                        وأیضا فیها تعریض ألهل العراق بأنه سوف ، ه للعدوبیان لقوة الحجاج في صد
تذییل جاء عن طریق الطناب إً      أیضا  وهذا فیه ،خیانتهم في تمادواینقض علیهم إذ 

   .غیر جاري مجرى المثل

   العهد الذهني لدى المخاطب فهوتفیدالتي " أل" بــ" الرامح"    ومن ثم ألحق لفظ 

 حیث یتجول المتكلم ،ا یحتویه من صفات وم،الرامح المعهود في ذهن المتلقي 

  .بذهن المتلقي في كل مذهب



     

 ١٠١٢   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 ؟"  فراخهإلىالرامح " :ولم یقل"  فراخه عنالرامح  " :   ولكن لماذا قال الحجاج

هنا أفاد المبالغة في القول حیث یرید الحجاج أن یصور به " عن"الجر حرف 

  :صورتین متقاربتین

، ه عندما یشعر بالخطر علیهم من أعدائه أن الظلیم یدافع عن فراخ:أحدهما  

ً                                                                          ذلك الدفاع سیكون هناك تحدیدا للزمان والمكان وانتهاء للغایة وهي انتصاره وأثناء
الذي  " إلى" ً                                                   فإذا كان ذلك مقصده لكان لزاما علیه إیثار حرف الجر  ،على أعدائه

  . فراخه من أعدائهإي أن غایته تنتهي بحمایة ،یفید انتهاء الغایة

أي ، )١(ة المجاوزا معانیهألن أشهر" عن"  الحجاج آثر حرف الجرأن :ثانیهما    

وفي هذه  ،یرمحون عنهفراخه أن  :فیجوز أن یكون المعنىیجاوزونه ویبعدون عنه 

 فیرمح ، فهو یخاف علیهم بعاطفة األبوة یكون فراخه هم الذین بعدوا عنهالحالة

لحجاج في إعمال ذهن المخاطب وفي كال الصورتین أحسن ا .هو لیردهم إلیه

  . وهذا من فصاحة القول،للوصول إلى غرض المتكلم

لكمال االتصال  "كالظلیم"  : عن جملة "المدر عنها ینفي"  :وفصل جملة    

د أنواع الحمایة والدفاع بالعطف في َّ          ومن ثم عد، كل من بعض بدلحیث إنها 

ُ           ویباعد"  :قوله ِ َ ُ َ       عنها َ ْ َ         الحجر َ َ َ ُّ        ویكن ،ْ ِ ُ َ    من )١( َ   هاَ ِ         المطر ِ َ  ویحمیها ،َْ
           َ
ِ ْ َ َ    من َ ِ         الضباب ِ َ ِّ، 

َ             ویحرسها ُ َُ ْ َ    من َ   الذباب ِ
       ِ َ
الصورة المجملة فجاء للمتلقي  ِّ     یفصل  وكأنه أراد أن "،ُّ

ؤكد معنى الحمایة التي یرید الحجاج إظهارها أمام أهل العراق حتى یبتفاصیلها 

وداللة ، الشام في حبه ألهل لغتهمبا تظهر في داللة داللتینوهو كالم له ، اموالش

  .تمكن الرعب في قلوب مخالفیهیلكي  قوته ُ     تظهرخر أ

  اللزج ِّ      الطین :والمدر" ینفي عنها المدر" :وقوله     
      ُ ِ
: ونفي المدر، )٢(المتماسك َّ

 وقد اشتملت تلك العبارة على ،یقع لم ّ    أنه أخبرو ،ّ     كذبهأي  :َ       الحادث َ    نفىیتمثل في 

الشام  حیث صورت  الكنایة أن بیوت أهل ،ات وعدم االنهیاركنایة عن صفة الثب

حیث "  ،عى مثل هذا الحدث قبل موقعة دیر الجماجمّ  دوهذا لمن ا، لم یقع بناؤها

 ،وغیره والطعام العلف من ،واألقالیم الرساتیق من المیرة تأتیهم العراق أهلكان 

                                                           

 .١/٢١٥ االتقان في علوم القرآن للسیوطي )١(

َّ    كن: "اللسان مادة. یحفظها یجعلها في ملجأ أمین:  یكنها)١( َ" ٧/٧٤٦. 

 .٥٧٦المعجم الوجیز ص  )٢(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 
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 وقد ،الطعام من وقلة ،العیش من ضیق ففي الحجاج مع الذین الشام أهل وأما

  )٣(" .یجدونه فال بالكلیة اللحم فقدوا

 تعبر التي الفكرة بمعنى تلك الجملة یرید "ینفي عنها المدر "  :قول الحجاجو   

 تلك الخطبة بإظهار التفاوت بین خطاب كل تتناولها التي  البنى الخطابیة عنها

ة النداء المحبب ففي خطابه ألهل الشام تظهر صور، من أهل العراق وأهل الشام

 تعبر طبةخ فال. إغراء للمخاطب بإظهار مكانتهم عند المتكلمىوالذي یحتوي عل

 والمعنى ،صغیرة جزئیة أفكار إلى باإلضافة حولها جملها تنتظم رئیسة فكرة عن

 التأثیر تكمن في قوة وقیمته؛  الخطبة في نقدها یتم التي العناصر أهم من هو

  .النفس على

 كانت سواء بالحقیقة یلتزم أن على الحجاج  كان البد:والخطأ الصحة مقیاس  

   .مقبول غیر ویجعله معناه یفسد الخطأ ألن أدبیة أم علمیة أم لغویة أم تاریخیة

 " ینفي عنها المدر " : ولكن جملة،یتحدث هنا عن دفاعه عن أهل الشامفهو    

معاجم عن  في ال حیث بحثنا، ولم نعلم مقصد الحجاج منها،غیر واضحة المعنى

 ولعله یرید أن یجعل المتلقي یذهب ،ً                                 فلم نجد له سیاقا خالف ما ذكرناه،المدر

   . بذهنه بمذاهب شتى في معنى جمله

ُ           ویباعد" :أما قوله      ِ َ ُ َ       عنها َ ْ َ         الحجر َ َ َ  ،نایة عن صفة الحمایة والدفاع عنهمك"  ْ

واالطمئنان ورغد یؤدي أي الثبات عن الطریق حیث إن استلزام تباعد الحجر 

 ّ   كل و ّ     الشر همعن ابعدنه  حیث إ، من مشقات الحیاةمبهم وحاشاهَّ      أي جن ،العیش

  .إلیهم یسيء ما

َ        الحجر" لذا آثر لفظ      َ َ       الحجر ألن "ْ ُ        كسارة: َ َ ُ        الصخور أو الصخور، ُ َْ         الصلبة ُّ ُّ 

ُ        والفتات الكسارة ُّ     تجمع من َّ        المكونة
َ       الناس َ    منعفالحجارة ت )١( م إلى لهدخو من َّ

 بالحجارة ً      أعالما حدودها على ضعی أو. منعهم من قضاء حوائجهمأو ت، مساكنهم

   .لشخص ما لحیازتها ونحوها

 ألنه یقصد .لم ودرایة بأعدائهِ            ألنه على عاً    عرف ماً     مفرد" الحجر" لذا جاء بلفظ    

ــ  ب"األعداء"على طریق االستعارة التصریحیة األصلیة حیث شبه ، بالحجر األعداء

واستعار لفظ المشبه  " األعداء" ثم حذف المشبه  ، بجامع اإلیذاء في كل"الحجر"

                                                           

 .٢/١٢٢٩البدایة والنهایة  )٣(

 .١٣٥ المعجم الوجیز ص )١(



     

 ١٠١٤   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

ن بالغة االستعارة هنا في تشبیه الشيء المعنوي بالشيء مكوت، "الحجر"به وهو 

   .المحسوس لتشخیص الصورة وتقریبها لدى المتلقي

 صفة اللجوء كنایة عن" ویكنها من المطر: " لثالثة بقوله جاء بالكنایة اثم    

َّ              فكن الشيء أي  ،أي یحفظها ویجعلها في ملجأ أمین" لمكان اآلمنا :أي"من اآل

  .ستره

ُّ      الكنو  ّ     یكن ما ّ   كل : ِ ً       منحوتا ً     بیتا أو ً      عالیا ً      مكانا أو ً     غارا أكان سواء فیه ویستتر ُ
)١(، 

  .نة مطمئنة في حیاتها برغد عیشهاكنایة عن جعل بیوت أهل الشام آموهذا 

  یكنها" فظ    وآثر ل
 
      َ ُّ

ِ
 أي صانوا ،لما یحمله اللفظ من اإلخفاء والستر والصیانة"  ُ

ي األعداء بالدفاع عنهم في كل   وأخفاهم من أذ،فحافظ علیهم وسترهم، عهدهم

 األبنیة من َ       والبرد َّ     الحرو )٢(ُّ   ردالی  منیقي أهل الشام ما كل وكأنه بني لهم، نازلة

 والغیران
         َ
 ویحمیها " :لذا جاء بقوله، ونحوها ِ

           َ
ِ ْ َ َ    من َ ِ         الضباب ِ َ كنایة عن صفة الرعایة "  ِّ

  .التامة

 یحمیها" ومن ثم آثر لفظ     
         َ
ِ ْ َ        الضباب"ولفظ "  َ    حمایة ف."ِّ

      ُ َ َ
 المواطنین ِ

  
            َ

ِ ِ
َ ُ  تكون  ْ

ُْ             وقایتهمب ُ َ َ     وصیانتهم ِ
 

         ُ ُ َ َ
ِ

   حمایة ك،ولحمایة الولي لرعیته جوانب عدة، َ
      ُ َ َ
  االقتصاد ِ

         ِ ِ
َ ِّ          الوطني ْ َِ َ 

 ،إلخ..الصحیةالحمایة  و،َّ         التجاریة والحمایة ،راهم والدنانیر لصالح الوطنلد اِّ    بدر

  . والمجتمعد الفر  حمایةألجلكل ذلك 

َ        الضباب"أردف الحمایة بلفظ و     ُ         الضباب و"ِّ َ  َ     رذاذ من غشاء :)الجغرافیا في( :َّ

 الغالف من السفلى الطبقات في الغبار أو الدخان دقائق على المتكاثف الماء

ُ        الضباب ُ     یكثر ،)٣(الرؤیة معه تضعف جويال َّ          الساحلیة المدن في ّ  ّ      تتعطل وبه ،َّ

  .الكثیف ّ       الضباب بسبب معظم حیاة اإلنسان

ُ       ضبابه ظهر :وقولك      فحجب األرض سطح ُ    قرب ِ       متكاثف ٍ    ماء ُ     بخار فیه ظهر ،َ

  ود  فدل ذلك اللفظ على وج.للبحر المجاور ُ       الطریق َّ    أضب - :ً      ومساء ً      صباحا َ       الرؤیة

  ناس من كل تعب لذا هو یحمي هؤالء ال،ٕ         واعاقتها من عدم الرؤیة المباشرة أذى

  .ومشقة 

                                                           

 .٧/٧٤٦" َّ   كن"  اللسان مادة )١(

ََّ     أ رد: ّ        الیرد)٢( ُ            َ           هیاج الصوت  أ رد البحر: َ  .١٢یز صالمعجم الوج، ُ         َ        كثرت صوت أ مواجه : ّ

 .م٢٠٠٤الملك فهد للنشر  ، ٦٢َّ                                   ذاكرة األرض أحمد بن صالح السیاري ص  )٣(
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َ      حرسف ،الحراسة فیردف بعد الحمایة ،"ویحرسها من الذباب " :ثم یأتي بقوله      َ َ 

َ         المكان َ ُ        حفظهیكون ب ْ ََ  سهرالَ  و ِ
     َ
ِ    حمایته على َ

       ِ ِ ِ
ا في سرد تلك ً                         ومن ثم كان الحجاج دقیق.َ

 ألن ،زم معناها للواقع الذي یتكلم عنه الحجاج مع أهل الشام إلفادة الالكنایات

لدي شعبه  الجیش وظائف أولى منوهذا كله ، موحماه ِ          افظ علیهمحو همَ    حرس

  .غزو أي ّ   ضد الحدود ِ      حراسةوالمتمثل في 

  الذباب" لذا جاء بلفظ      
       ِ َ
فمهما كان قدرهم فهم ، ً                     تحقیرا من شأن أعدائه"  ُّ

ومن ثم ذكر صیغة ، إرادیةیفرون بمجرد حركته الال،  عبارة عن ذبابهبالنسبة ل

َ    من " الجمع   الذباب ِ
       ِ َ
 واألسلوب فیه ،لبیان كثرة أعدائه " من الذبابة" ولم یقل "  ُّ

  . مقبولة ألن فیها تخیل حسنمبالغة غلو

ابن "حتى ال یظن أهل العراق ومن قادهم  "احتراس "فظ لكما أن في ال    

 الذي الكالم في تىوهذا قمة في البالغة حیث إنه أ،  قوة معادلة لقوته" شعثاأل

فیه أسلوب ذم كما أن  . لدى المتلقيالوهم ذلك یرفع بما المقصود خالف یوهم

  .وقرائن األحوال من السیاق یفهموتهكم 

 ،    ومن هنا نري الحجاج آثر ذكر كنایات متعددة من خالل تشبیهه بالظلیم

 توافق دفاع ،یة دفاع الظلیم عن فراخه بكنایات من واقع الحیاةوكأنه یصور كیف

 وهذا قمة ،َ                                                         كما توافق دفاع الحجاج عن أهل الشام حكایة عن ذكر النعام،الظلیم

في اإلبداع أدى إلى سالسة في إظهار المعنى الذي یریده من خالل السیاق 

  .وقرائن األحوال

 كانت التيفي الشام و اإلمارة بشرطة لتحقیتكلم من واقعه حیث إنه ا    والحجاج 

 بالنظام، الشرطة أفراد واستخفاف التنظیم، سوء منها جمة، مشاكل من تعاني

 المطلقة بالطاعة أمورهم وسیر فضبطهم، خلل، ألدنى وعاقبهم بالشدة، فأخذهم

  .األمر ألولیاء

  حشرة ال(یطلق على  القریب  المعنى: لها معنیینتوریة" الذبابة" لفظ وفي     

 توریة وهي، المقصود المعنى وهو) العدو(یطلق على البعید المعنىو، )الضارة

 :لفظ  وهوالتوریة لفظ قبل ذكر قد القریب بالمعنى المختص الالزم نأل ؛مرشحة

 ألنها: مرشحةالتوریة  وسمیت، القریب المعنى ورشح قوى الذي وهو) یحرسها(

َ      تقوى  فكأنه مراد غیر القریب ألنو؛  التوریة للفظ القریب المعنى یناسب ما بذكر َ

  .به تقوى الزمه ذكر فإذا ضعیف
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  :املبحث الثاني

  .السمات البالغية يف النداء الثاني

 النداء الثاني :  

یا أهل ": لیختم به خطبته فیقولانتقل الحجاج إلى النداء الثاني ألهل الشام    

ُْ َ      أ نتم ،الشام ُ         الجنة ْ َّ ُ ُ         والرداء ْ ُُ   َ       وأ نتم،ِّ ُ        العدة ْ َّ ُ            والحذاء ُ ََ ِ ْ".   

  

 فعندما ،موصوف المسند إلیه إلفادة التخصیص وهو قصر صفة على َّ  مفقد   

أن یقصر هنا  أراد ،"إنما أنا لكم كالظلیم" : قوله فيمقصر نفسه على حمایته

ُ         الجنةأنتم  ":صفات أهل الشام علیه حیث هم بالنسبة له َّ ُ ُ         والرداء "و "ْ ُُ  َ      وأ نتم" و ،" ِّ ْ 

ُ    دةُ    الع ُ            والحذاء َّ ََ ِ ً                                                   فقصر صفات متعددة لموصوف واحد قصرا إضافیا یرید به ، " ْ ً
 لیبین للمتلقي أنه یفرد هؤالء بأنهم من ناصروه وشدوا ،اإلفراد بالنسبة ألهل العراق

  .على أزره

  

َّ        والجنة .)١(الوقایة أو الترس، هو: وقیل. به یستترون الستر: ُ       والجنة   َ     جنن  جمع:ُ ُ 

: فجنه علیه، وجن وأجنة اللیل جنة: یقال الحاسة عن الشيء ستر :الجن وأصل

 علیه وجن وأسقیته، وسقیته وأقبرته، قبرته: كقولك یجنه، ما له جعل وأجنه ستره،

َّ      فلم ﴿: -  -قال علیه، ستر: كذا ِ        علیه َ  َّ جن  اــََ َْ ُ        اللیل َ ً         كوكبا َ َ   رأ ى َّْ َ : والجنان. )٢(﴾َْ

 ،صاحبه یجن الذي الترس: والمجنة والمجن الحاسة، عن مستورا لكونه القلب،

ُ         اتخذوا﴿:- -قال َ َّ   

ُْ َ           أ یمانهم َ ً      جنة َْ َّ ُ ﴾ )٣(.   

  

ُ        العدة" و    َّ َّ    عدی  بأنُّ      وتأهب استعداد: " ُ ٍ     ألمر همِ ْ      یحدث ْ ُ      عدةو، َ َّ ِ         الجیش ُ ْ َ ُ         عتادهفهم  :ْ ُ َ َ   

ُ         وآالته َُ ُ             الحربیة َ َِّ ْ َ     الملحفة :"َ       الرداء" و. )١( ْ
        ُ َ َ ْ
ُ         الرداءو ،ِ َ ُ        یلبس ما :ِّ َ َّ        كالجبة ِ       الثیاب فوق ُْ ُ 

ُ         الرداءو ََ          والعباءة َ  "و .)٢( وحمایته رعایته في :فالن رداء في هو و،ِ       الوشاح :ِّ

                                                           

 .٢/٢٣١ "جنن ":اللسان مادة )١(

 .٧٦سورة األنعام أیة  )٢(

 .١٦سورة المجادلة أیة  )٣(

 .١١٨/ ٦ "عدة" :اللسان مادة )١(

 .٢٦١ : المعجم الوجیز ص)٢(
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ِّ     خفه من ُ       البعیر ،علیه   ُ یطأ  ما: "ِ       الحذاء  وحذاء ،)َّ        التشبیه على (حافره من ُ       والفرس ُ
      ُ
ِ 

  )٣( .قبالته ،بإزائه أي : »بحذائه جلست«   ُ       یحاذیه ما :الشيء

  

 التوضیحاحتوى على عدة تشبیهات غرضها هنا  الثانيالحجاج نداء و     

 ً       برهانا لیكون المقال، وصدر الكالم مفتتح في التشبیه وآثر، الذهن إلى والتقریب

ً       مؤیدا النفس إلى المعنى یحاءإ یفید ثم ومن ،السیاق لمعنى ً       مصاحبا   .بدلیل ّ

 بأدوات محدد معنى في رفینط بین مشاركة  عالقة: هو إالالتشبیه ماو   

 في توضیحها نرید لذلك الثاني الطرف في أوضح تكون العالقة  هذه.معلومة

   .بینهما العالقة هذه فنعقد األول الطرف

 ، متعدد،وهو تشبیه مؤكد ،    والطرفان مختلفان فالمشبه عقلي والمشبه به حسي

 والمشبه ،الشاموهم أهل المشبه واحد  ،لیغة متعددةجاء بتشبیهات مجملة بومن ثم 

  .الجمع ما یسمى بتشبیه وهذا، ه متعدد لیتم الغرض ویشفى الصدورب

م یحمل أسلوب المبالغة ندائه ألهل الشا في الحجاج أوردهكما التشبیه و    

َّ       الجنة" أهل الشام بـــ لذا شبه الحجاج، بموردهیكون  هفضربومن ثم ، المقبولة ُ 

  :مكننا استعراض هذا التشبیه بالتساؤالت التالیةوی "والحذاءوالعدة والرداء 

َّ       الجنة بحال  أهل الشامحالالحجاج  شبه لماذا     ألنهم  ؟والرداء والعدة والحذاء ُ

  .الترس والوقایة  فكانوا بالنسبة له،من نصروه وأیدوه وحاربوا معههم 

ال حائر  إاً   بدأ؟ وهل هو أهل الشام في حال الترس والوقایة وأین : فإن قلت   

َ     وقى ما كلالمراد  : قلت؟ أهل العراق خابط في ظلماء  من قبل  وغیره سالح من َ

َّ       الجنة" من االنتفاع بالكلمة قلیلأهل الشام فهو   الواردة في التشبیه على لسانه "ُ

أهل  فقد وجوده عند الذي "ترِّ       والسالوقایة"  بنور الكلمة فهم بالنسبة له استضاءة 

  . العراق

ومن  ،ً                               على أهل العراق دائما من الحجاجظلمة العقاب السرمدي م كانت    ومن ث

 المؤاخذة من له قایةالوو سترةبإلباسه لهم لباس ال أهل الشام الحجاج صور هنا

الذي  طریقال عن أهالیهم ومنعوا أنفسهم، منعواحیث  ،والحرب ضد أهل العراق

                                                           

 .١٤٢:المعجم الوجیز ص )٣(
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  نعم  بذلك إنهمف ،اتخذه أهل العراق
    َ ْ
 ،الحجاج أحبوا ألنهم ذلك لون؛یعم كانوا ما ِ

  .حتى أنهم فقدوا الزاد ،ودافعوا عنه مع تكبدهم العناء في ذلك الدفاع

َ      سترةأهل الشام بالشبه یكون الحجاج ویجوز أن       ّ    كلوهي  ،ذاتها ُ  أو ستر ما ُ

الحامي له في معركة دیر  المستوقد النور فیكونوا بالنسبة له سالح من وقي

  . االحتواء في كل  الشبهوجهو، حوي األمن والسالمةوالذي ی، الجماجم

 ، بالفعل البسها فالسترة تحتوي،ي یحتاج إلى تأول   فیكون وجه الشبه هنا عقل

أي معنى هذا السؤال عن وجه الشبه في ولكن كیف یحتوي أهل الشام الحجاج ؟ 

ال  وقیل السؤ،الحجاجوحال أهل الشام ، أعني حال قصد اشتراك طرفي التشبیه

 وقع التشبیه ألهل الشام  أي في حال من األحوال الكثیرة :عن تعیین حال المشبه

   .الساتر الواقيبحال 

 جاء ا فلماذ،"بالسترة والوقایة  " األولالتشبیه في أهل الشامقد شبه  :ن قلتٕ         وا

 صبوكلها معانى ت" الحذاء" والرابع بــ "العدة" والثالث بــ  "الرداء" الثاني بالتشبیه

  . إلى قضیة مهمة وهي التفریق بین االستعارة والتشبیههناشیر  ن،إطار واحد في

  البلیغ تشبیه  هذامن االستعارة ؟یكون  محتوى النداء الثانيهل     ومن ثم 

 واالستعارة إنما تطلق حیث ،أهل الشام ألن المستعار له مذكور وهم ؛استعارة

  . عنه صالحا ألن یراد بههوخلبتطوى ذكر المستعار له ویجعل الكالم 

جد شبها بین ن أن  حیث حاولنا، بتشبیه آخرنومقرهنا والمالحظ أن التشبیه    

 صورة الثاني التشبیهفي فوجدنا  ، في المشبهها وأحوال- المشبه به –صورجزئیات 

 "الواو"بــ عطف ال ورد التشبیه في سیاق عندما ، أنفسهمأهل الشامأخرى لحال 

   .للتفخیم "  الرداء" ف یعر  وت.لبس رداء بحال من حیث شبه حالهم

یذكر المسند إلیه مرة أخري  حینما أهل الشام  وصف حال الخطبةوتواصل    

غة مقبولة ألنها قرنت  وهذا فیه مبال،إلدخال المسرة علیهم" العدة أنتم: " بقوله

ً     یضا  فهم أ،فبعد أن كانوا سترة له في حربه على أهل العراق، بتشبیه حسن
 " أل" ً                  لذا جاء معرفا بــ، ویستر به في نفس الوقت عورته، هالذي یتزین ب" الرداء"

  .الرداء المعهود لدیكم: أي، التي تفید العهد الذهني

َّ       الجنة"ومن ثم عطفها على     لبیان الجهة الجامعة " الواو" بحرف العطف  "ُ

لدى المتلقي بجمیع لصورة  فهو یعمد إلى توضیح ا،ِّ                       بینهما وهي الستر في كل

  .د وصف أهل الشامفهو تشبیه لتعدی، جوانبها
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أنتم "  :  ومن المالحظ أنه جمع تشبیهین بأداة عطف ومسند إلیه واحد في قوله

َّ       الجنة  ویكرر المسند إلیه بذكر ،"الواو" ثم جاء بعطف ثالث بحرف ،"والرداء، ُ

 مشبه واحد :ً             فذكر أوال"وأنتم العدة والحذاء" :خاطب المنفصل في قولهمضمیر ال

    :  ً                                      ذلك الضمیر وأردفه بمشبهین أیضا وهما:ً               ثم ذكر ثانیا،وذكر له بمشبهین به

 فهو یصف  بانتماء أهل الشام لهق ثی  وذلك ألن الحجاج،"وأنتم العدة والحذاء"

  .جمیع حاالتهم وجمیع ما قدموه بالفعل في تلك المعركة من سترة ورداء

َُّ     أ عد ماكل  تر والحمایة ال یتحقق إال بوجودِّ                    ومن ثم فالس ٍ     ألمر ِ ُ        یحدث ْ ُ ْ  ویكون َ

ُ      عدة و، والعدة اسم جمعها عدد،"دةُ  عال"  :وتمثل ذلك في قوله، ُّ     تأهبالو ستعدادالاب َّ ُ 

ِ      جیشأهل الشام كانت في عدة  ْ ُ         عتادهأي  هَ ُ َ ُ         وآالته َ َُ ُ             الحربیة َ َِّ ْ َ حیث  ،له واَّ     تهیأ فقد ،ْ

 واقعه من یتكلم وال ننسى أن الحجاج ،ً                           ا قادرا على قهر أهل العراقً    جیش له واَّ    جهز

 جمة، مشاكل من تعاني كانت والتي الشام في اإلمارة بشرطة لتحقا إنه حیث

 وعاقبهم بالشدة، فأخذهم بالنظام، الشرطة أفراد واستخفاف التنظیم، سوء منها

م فهم  ومن ث.األمر اءألولی المطلقة بالطاعة أمورهم وسیر فضبطهم، خلل، ألدنى

  .هم لذلكبالنسبة له عدة بعد أن هیأ

َ      استعیفهم منها االستعداد أي أن أهل الشام بعدتهم هذه  " العدة"  و وا لمواجهة ّ  دْ

ً                                                    وهو الفعل الذي فعله الحجاج عندما كان قائدا على جیش ، مثل هذه المعارك
 ومن ثم ،ُّ      وترقب ُّ     تهیؤة أي حال، ً                        على حالة االستعداد دائما الشام فجعلهم مجبولین

ُّ        التهیؤ تمام علىفهم  َْ       یفرض ّ      عسكري ٌ    أمر وهو ،َّ  ً     وقفة ٍ     حركة بال لیقفوا الجنود على ُ

ً        معینة َّ ُ.     

 أنواع من والدفاع الحرب به یمكن ما كل الحرب في"  العدة "من والمراد  

 أهل الشام یئةبته لفظ عام" العدة" فــ التدریب، ومراكز ّ         المدربین والرجال األسلحة،

  . األعداء لمواجهة إلیه یحتاجون ما الحربیة القوى من استطاعتهم قدر

ِّ       وفسرت     وذلك والرمي بالسواد الخضابو والترس، والسیف بالسالح،"  العدة "ُ

 ،العسكریة الفنون ّ     تعلم تشمل عامة كلمة "العدة" فــ وعلیه مصادقیها بیان باب من

 المادیة والقدرات القوى أنواع ّ   كل عام بشكلو ،عصر لكل الحدیثة واألسلحة

  .والمعنویة

آالت  صنع - الحجاج ّ    بنص - العصر هذا في أهل الشام على فالواجب   

 وغیرها األشیاء هذه صنع علیها ّ      یتوقف التي والصناعات الفنون ّ     تعلمو  . الحرب

   .الحرب قوى من
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 كان أن بعد النداء ذاه في هنا" أهل الشام" لـــ الخطاب توجیه في ّ     السر    و

النداء السابق یحتوى على وصف حال الحجاج مع أهل الشام ببیان  في الخطاب

ً       موجها  " أنا لكم كالظلیم الرامح عن فراخه " :كیفیة دفاعه عنهم بقوله أهل  إلى َّ

ألهل  انتصار الحجاج في معركة دیر الجماجم ویوم الزاویة هو انتصار ّ   أن ،الشام

 التي كافحوا من أجلها وهي إرادتهم واحترام فرد ّ   كل حقوق راعاةم بمعنى ؛الشام 

  . انتصار الحجاج على أهل الفتن بالعراق

 من أهل فرد ّ   كل منافع هي - عدو الحجاج– ّ      عدوهم ّ       یهددها التي فالمنافع وعلیه  

 من جزء كان ٕ    وان. عنها بالدفاع یقوم أن فرد ّ   كل فعلى وبالتالي ،الشام

 اتیواإلمكان القویة االستطاعة من له بما الجیش إال علیه وىقی ال االستعدادات

یا أهل "  : لذا قالاألفراد عاتق على تكون أن یمكن األمور بعض ولكن البالغة،

 الحمایة تكلیفالنداء كان للجمیع وبالتالي فف ،"یا جیش الشام"  :ولم یقل،  "الشام

  .ً       أیضالجمیعل تكلیف والعدة

 أهل الشام بمشبهات تدل على مدى قوتهم واحتوائهم له    والحجاج بعد أن شبه

جاء بمشبه به غریب ال یتناسق في ، " وأنتم العدة،أنتم الجنة والرداء" : بقوله

  :    المفهوم العام الذي أورده الحجاج من تشبیهات سابقة حیث قال

ولى والمعنى هنا عندما تقرأه من الوهلة األ، أنتم لي كالحذاء: أي" والحذاء   "

 من أجزاء عدة  ولكن الحذاء هنا جزء.هذا تشبیه ذم جاء في صورة مدح :تقول

 أو َّ      الساق ِّ     یغطي ّ      مطاطي أو ّ     جلدي حذاء :رقبة ذو حذاء :الحرب والمقصود به

یستعمله المحارب في الحرب لیحمي قدماه من حر الصیف ولهیب .  منها ً     جزءا

  حمیت التي الحجارة أو ُ     األرضالرمال أو 
     َ َ
ِ     شدة نم ِ ْ     وقع َّ فهو یحمي نفسه  ،الشمس َ

  .بهذا الحذاء من الرمضاء

حیث شبه حمایة أهل الشام ، استعارة مكنیة" الحذاء"   ویجوز أن یكون في لفظ 

، رك التي تدار في الصحراء الرمضاءله بحمایة الحذاء لقدم المحارب أثناء المعا

على سبیل االستعارة " ءالحذا"به ورمز له بشيء من لوازمه وهو ثم حذف المشبه 

 حذاء  حیث تخیل الحجاج حمایة أهل الشام له في تلك المعارك بحمایة،التخییلیة

   .وفي االستعارة تجسید للمعنى المعنوي بالشيء الحسي. المحارب لقدمه

 منتزع من أمور متعددفیه إشارة إلى ووجه الشبه في جمیع التشبیهات السابقة    

 تلك المعاني المتعددة بما  كل مناً       واحداً  هشبمن قصد ٕ  او .بهمتعددة في المشبه 
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  ماالحجاج في التشبیه المتعدد من كالم الحظنا هنا ومن . مع المشبه بهیناظره

  : یلي

  .یذهب إلیه علماء البیان إنه یذهب إلى ما  -١

  .لكیفیة المنتزعة من مجموع الكالمإنه یراعي ا  -٢

  :  وفي النداء الثاني تعدد التشبیه

یا أهل " :المشبه، كما في قوله دون به المشبه ّ      یتعدد بأن الجمع، ففیه تشبیه  -

  ".الشام أنتم الجنة والعدة

یا أهل الشام " به،  ّ    شبه ما مع ّ     مشبه كل یجتمع بأن: المفروق وفیه التشبیه -

  "وأنتم العدة والحذاء " ،"أنتم الجنة والعدة

هو   وحسن االنتهاء،خطبته اءانتهفي أحسن الحجاج     وبهذا التشبیه المتعدد

ً                                              فإن كان طعم االبتداء قویا جزال ؛ فإن االنتهاء ،حسن االبتداء في األهمیةلقسیم 
ً                          كان مختارا حسنا تم قبوله ً                          ترك أثرا حمیدا في النفوسو ً حیث ختم الحجاج خطبته ، ً

 بصور مضیئة مشرقة مؤذنة بانتهاء الكالم حتى ال یبقي للسامع تشوق إلى الزیادة

  . ورصانتها، وعذوبتها، وحالوتها،جمالهافي أو اإلتیان بأحسن منها 

ختم ُ               فال یكفي أن ی،)١(االنتهاءأن براعة المطلع شدید االرتباط بحسن والحق    

ً                              الكالم ختاما حسنا من حیث لفظه مع موافقته للغرض الذي بني ، ونظمه، ومعناه، ً

حتى ال تظل نفس ،  باالنتهاءرِ  عْ  شُ     ما یٕ                        وانما ینبغي أن یتضمن ،علیه الكالم

  .ً                                       متعلقة به فیكون ذلك عیبا من عیوب الكالم المخاطب

 من الخیال الذي ضمته خطبة :داللة الصورة البیانیة في ندائه ألهل الشام      

األثر الذي تبعثه صور " :ونعنى به، "الخیال التألیفي" دیر الجماجم ؛ ما یسمى بــ

ٕ                                      فیقوم بتصویرها واظهارها ونقلها إلى ،ب وشعورهالحیاة المختلفة في نفس األدی
  )٢( ."یشاركه فیها بهذا األثر والشعورالمتلقي ؛ ل

 إنما" :   وهذا ما نجده حینما أراد أن یبین لنا حاله مع أهل الشام  فقال
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ َ 

ِ           كالظلیم َِّ ِ         الرامح َ ِ ْ    عن َّ    فراخه َ
      ِ ِ ِ
     ینفي عنها ،َ

          َ ْ َْ َ
َ       المدر ِ ُ           ویباعد ،َ ِ َ ُ َ       عنها َ ْ َ         الحجر َ َ َ   ویكنها ،ْ

 
        َ ُّ

ِ
ُ َ    من َ ِ 

                                                           

اإلتقان ، " ّ                                                              ع بانتهاء الكالم حتى ال یبقى معه للنفوس من تشوف إلى ما یذكر بعدإیذان السام" )١(

٢/١٣٧. 

 .٢١٥أحمد الشایب ص، أصول النقد األدبي  )٢(
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ِ         المطر َ  ویحمیها ،َْ
           َ
ِ ْ َ َ    من َ ِ         الضباب ِ َ َ             ویحرسها ،ِّ ُ َُ ْ َ    من َ   الذباب ِ

       ِ َ
ََ     أ هل َ   یا،  ُّ ِ       الشام ْ ُْ َ      أ نتم ،َّ ُ         الجنة ْ َّ ُ ْ 

ُ         والرداء ُُ   َ       وأ نتم،ِّ ُ        العدة ْ َّ ُ            والحذاء ُ ََ ِ ْ. "  

 حیث شبه ، مقصورة علیه دون غیره   فهو یصف نفسه بأن حمایة أهل الشام

وكان مظهر الخیال یتجلى في ،  حمایته لهم بالظلیم الذي یرمح على صغاره

التصویر البیاني الذي یعتمد على الصور والتشبیهات واالستعارات المختلفة 

ً               اعتمادا كبیرا ورغم هذا ،  وقد تنوعت مصادر هذه الصور البیانیة وتعددت روافدها،ً

ملكات الحجاج الخاصة وقدراته الفنیة یصبغها ً                                 التنوع والتعدد فقد صارت جزءا من 

   . ویطوعها لفنه كما شاء،بألوانه

 :في نداء أهل الشام وأثرها الحروبداللة 

حیث استمد من أجواء الحروب التي ، كان للحروب أثرها في صور الحجاج    

ومن ذلك وصفه ألهل ، ً                                             خاضها أو عاصرها صورا استوحاها من غمار الحروب

َّ          جسد من ، فهي صورة تفریعیة ذهنیة"العدة والحذاء "بالنسبة له الشام بأنهم 

 والذي كان یتولى قیادته قبل تولیه إلمارة العراق و ،خاللها عظم قوة جیش الشام

  .-  في بیان هذه الداللة –ً           مفیدا ،رغم قلة عدده

 ّ     جلدي حذاء: " فهي تعنى" حذاء"     كما أفاد الحجاج من اإلیحاء اللغوي لكلمة 

له المحارب في الحرب لیحمي یستعم. منها ً     جزءا أو َّ      الساق ِّ     یغطي ّ      مطاطي أو

 وهذا المعنى أراده الحجاج في هذا التشبیه ،من حر الصیف ولهیب الرمالقدماه 

  .المرفق

ٕ                                                                        وقد اعتمد الحجاج على حواسه ومشاهداته وادراكاته في وصف هذه الصورة 
"  و،"الجنة" و" العدة" امه لأللفاظ فأخرج لنا صورة حركیة وخاصة في استخد

  .ً             وصوتیة معا،ً                           صورا حركیة وبصریة ولونیة،"الرداء

ً                            هل یعقل أن رجال واحدا یجمع : ثم فلنا أن نقولومن       بین هاتین العاطفتین ً

وبنقیض ، لحنان والشكر والوفاء ألهل الشامً                   إن لم یكن شاعرا با، في طرفة عین

   ؟ الذین أذاقوه المر- العراقل أه–ً                      هذه جمیعا حیال القوم 

 أهل العراق في خطابقسوته ك أهل الشام ابً                           ولو كان الحجاج قاسیا في خط   

 ن الطغاة المستبدینشأ، جبار ال یفرق بین قوم وآخرین بأنه طاغیة :ألمكن القول

      .حصیف ممیزولكنه حاكم 
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 املبحث الثالث: 

  النداء يف خطبة دير اجلماجمداللة   

  

 ّ                  ازدادت الرغبة علياء دراسة السمات البالغیة في خطبة دیر الجماجم     أثن

التطبیقیة بالدراسة  النداء ُ     أ سلوبداللة ، فشعرت بحاجة ماسة إلى أن أتناول اً      إلحاح

 وبین قراءتنا ،العربي في العصر األمويربط بین التراث لكي ن، بالغیةبرؤیة 

ا من كل جوانبهتلك الخطبة قرب  وهو األمر الذي جعلني أعایش عن ،الحدیثة له

ُ                                                  ؛ ألنها كانت بمثابة أرض خصبة تجولت فیها بعد أن والنقدیة اللغویة، والداللیة،  َّ َ ِ

حتى أینعت وحان وقت قطافها إلظهار الدراسة ، رویتها بإظهار سماتها البالغیة

  . برؤیة بالغیةالداللیة

 ،ب بكسر الطاءِ     مخاط :یتكون من حیث وات هذا التخاطب والنداء أحد أد  

  . وصیغة الخطاب،بفتح الطاءأو ب َ      ومخاط

 عن تساؤالت عدة نراها تؤسس إلشكالیة الدراسة تاإجاب یحتوى على    فالمبحث

 من  وأهمل األشكال األخرىمن أسلوب النداء الحجاجلماذا أكثر : وهيفیه 

نى خطابیة تفاعل مع بی و وه،هذا األسلوب البالغي؟ ما داللة األسالیب اإلنشائیة 

؟ فالدراسة إذا حاولت اإلجابة عن هذه  ما هي أكثر األسماء مناداة ولماذاوأخرى؟ 

 .  فقد أفدنا الغرض،التساؤالت التي انطلقت منها

 الخطاب طرق من وطریق العرب، لغة في الكالم أسالیب من أسلوب النداء    

 في القرآن مدهاعت وقد والتفاهم، والتقارب للتواصل َ         والمخاطب ِ        المخاطب بین

  .وتشریعاته أحكامه ضمنها التي مقاصده وتوضیح للعالمین، رسالته توصیل

  إقبال طلب إلى المتكلم منه یهدف العربیة اللغة في ّ     بالغي لغوي أسلوب هو  و 

 أو صفاته، من بصفة أو باسمه مناداته طریق عن انتباهه جذب أو المنادى 

  .ما طلب أو ألمر استدعائه

 المتكلم یطلبه ظاهر اسم وهو ومناداته، طلبه یتم الذي االسم هوو :المنادى  

ْ     حمل یفید والتعریف ،ً      دائما مباشرة النداء أداة یلي وهو ،"النداء أسلوب "بواسطة َ 

 النداء أداة :هما رئیسین عنصرین من یتكون :عناصره .االلتفات على ُ        المخاطب

   .والمنادى
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 خطبة دير اجلماجم يف النداء مواضع:  

 منهم ،"ستة نداءات" فاتحتها ووسطها وأخرها بــ في جاء الخطبة في) النداء(   

 منً         موجها كونی أن إما : والنداء هنا، ونداءین ألهل الشام،أربعة ألهل العراق

الحجاج إلى  من ً      موجها یكون أن ٕ     واما ،أهل العراق والشام لعمومالحجاج 

 نداء یكون قد ،من الحاكم) نداءال(و ؛المتمردین من أهل العراق دون أهل الشام 

توبیخ   وقد یكون نداء.سواه عن بذلك ً        وتخصیصا ً        وتبجیال، ،مله ً       تعظیما ،لرعیته

  .وندامة حسرة و،وتقریع

    لیقبل علیه منادى إلى یوجه خطاب عن عبارة في كل األحوال هو النداء   و
      َ ِ ْ ُ
 أو ِ

َ          لینصت ِ َ           وینتبه ُِْ ََِ حجاج هذا األسلوب دون غیره من لذا أردنا أن نظهر لماذا آثر ال ،ْ

  .األسالیب اإلنشائیة الطلبیة األخرى ؟

 من الرمزي التحلیل في یعتبر أنواعه وصوره بمختلف النداء أسلوب إن - 

). فالن + أنا + أنادي: (منطقیة صورة عن منقلب وأنه المركبات المصدریة،

 طرق لحدیثةا العربیة البالغیة الدراسات تولي بضرورة أن الدراسة أوصت وقد

حیث  اللغویة والبالغیة وتحلیلها، التراكیب دراسة في أهمیة الرمزي المنهج

 :المفردة المتمثلة في قول الحجاج اشتملت الخطبة على الداللة الرمزیة

 مدى سیطرة ذلك الشیطان ،فأظهر من خالل ندائه ألهل العراق، "الشیطان"

  .علیهم

 بنیة بین الوثیقة على العالقة تقوم هاألن ؛ مبدع عقلي إنساني نشاط البالغة -

 في بالغة له أهمیة النداءف. العقل البشري في الكامنة والخصائص اللغة

 الحیاة في یؤدیه الذي تكمن في الدور وأهمیته العربیة، اللغویة المنظومة

 إال ال یتم التواصل أن ً       معلوما كان ٕ     واذا ،بینهم التواصل في ووظیفته ،البشریة

هذا  دورة یجسد ألنه التخاطب، أبرز أدوات فإن النداء تخاطب، لىإ ً        استنادا

 َ       ومخاطب الطاء، بكسر ِ      مخاطب من یتكون الندائي فاألسلوب التخاطب،

 .الخطاب وصیغة الطاء، بفتح

 واسترعاء األمر، تهویل به یقصد لألهمیة، تكرار الكالم أثناء النداء ٕ       واعادة - 

 ما على أذهانهم إقبال یستدعي النداء نوأل یسمعونه ؛ بما ً             وذلك اهتماما للسمع

 العبارات كل تلك ،النداء بعد الوارد الكالم بشأن أتى به للتنویه، علیهم سیلقى

 لتولید عالقة بین النداء وبین )النداء (أسلوب هدف الحجاج من على دالة

  .خطبته
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دون ،    ومما سبق یتضح أن هناك عالقة وطیدة بین الحجاج وأسلوب النداء

 علیه یقبل أن أراد ألنه .ره من األسالیب األخرى التي احتوت علیها الخطبةغی

 وظیفة إذ االستماع، على حثهی أن ریدی كان أنه أو اهتمام، فضل ویعطیه ،محدثه

   .)١("التنبیه هي النداء

دیر الجماجم للحجاج بن یوسف الثقفي  خطبة  في النداء داللة     ومن ثم ف

 :مله فقال أهل العراق على الحجاج نادى  عندما:فمثال بالدراسة، جدیر موضوع

ََ     أ هل َ   یا(   العراق ْ
        ِ َ
ِ ْ    هل ،ْ َ      شغب َ َ  شاغب َ

      ٌ
ِ َ      نعب َْ   أ و ،َ َ  ناعب َ

      ٌ
ِ  ال النداء من الزجر نفهم فإننا) َ

ََ     أ هل َ   یا( :قوله داللة من   العراق ْ
        ِ َ
ِ  تضمن الذي النداء جواب من أیضا بل فحسب،) ْ

ََ     أ هل َ   یا: (السیاق هذا غیر في یعرفه إلنسان لقائ قال ولو ا،ً       توبیخی اً        استفهام ْ 

  العراق
        ِ َ
ِ  كان إذا ، على حبه لهمالحث منه فهم لربما أو النصح، منه فهم فلربما ،)ْ

  .أهل العراق یحب أو یعشق ممن المتكلم

على  التنبیهأسلوب النداء على  داللة توجیه في له دور مهم لسیاق    ومن ثم فا

 غافل كأنه متثالاال على حرصه شدة مع المخاطب وأن ،شأنه وعلو األمر عظمة

َ َ     أ یها َ   یا{ : كما في قوله تعالىعنه َ        الذین ُّ ُ       آمنوا َِّ ُ       اتقوا َ َ      الله َّ ُ         وآمنوا َّ ِ ِ           برسوله َ ِ ُ َ   یؤتكم ِ
        ْ ُ
ِ ْ ُ 

ِ          كفلین َْ ْ   رحمته ِ   من ِ
        ِ ِ
َ ْ َ         ویجعل َّ َْ   لكم َ

    ْ ُ
ً      نورا َّ َ         تمشون ُ ُ ْ ِ    به َ  ویغفر ِ

         ْ
ِ ْ َ ْ      لكم َ ُ ُ        والله َ َّ ٌ       غفور َ ُ  حیمَّ  ر َ

    ٌ
ِ{  .)١(  

فهو یحدد ،  في تحدید معنى النداء مهم دور من للسیاق ما على یدل هذا ولعل   

وقرائن  السیاق حسبمتى یخرج النداء من معناه الحقیقي إلى معان مجازیة أخرى 

  .)٢( المرجوة الداللة فهم في السیاق دور على اللغة علماء أكد لذلك األحوال؟

َ       تمارس نفسها فاللغة     یحدث مختلفة، بیئات في أناس وبین حیاتیة، مواقف في ُ

 ً     فهما یفهم أن یمكن ال الذي الحدیث أو النص ُ     ینتج اللغوي التفاعل من نوع بینهم

 واالجتماعي التاریخي والسیاق الموقف على التعرف خالل من إال ً       وأمینا ً      صحیحا

   .تقبلبالمس المنشئ أو بالمستمع المتكلم عالقة معرفة خالل ومن له،

                                                           

، المركز الثقافي العربي ، ١٣٢ص،  األزهر الزناد -نحو رؤیة جدیدة:  دروس في البالغة العربیة)١(

 .م١٩٩٢، ١/ط

 .٢٨ سورة الحدید أیة )١(

وكذلك أكد األصولیون على قرائن األحوال وقیود . ٢٩،٣٢محمد العبد ص/ د،اللغة واإلبداع األدبي )٢(

، على بن عبد الكافي السبكى اإلبهاج في شرح المنهاج: انظر ، األسلوب المقال في فهم داللة

 .م٢٠١٤، ١/ ط- بیروت- دار الكتب العلمیة-٥/ ٢جماعة من العلماء: تحقیق
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   وهذا ما وجدناه في داللة النداء عندما نادى الحجاج على أهل العراق مرات 

َ               تذكرا للمنادى أو ًّ         تحیراأو ً      تحسرا أو ً     زجرا أو اً      تنبیهفهو یحمل في طیاته ، عدیدة ً، 

، فالنداء یحمل في طیاته الحث على الحب والمودة، وعندما نادى على أهل الشام

  .  والنصح واإلرشاد

 ننسى أال خطبة دیر الجماجم في النداء داللة لفهم الضروري من أنه كما   

 فهذا ،ً                          وبینه وبین أهل الشام أیضا، بین الحجاج وأهل العراق العالقة النفسیة 

  . لكل منهماالنداء أسلوب من المتوخاة الداللة وتوجیه فهم على اً     كثیر یساعد

الحجاج بن یوسف  ّ       توخاهاكثیرة  لدالالت استنباطفیه  النداء أسلوب    ومن ثم ف

خطبة  في عمومابإحصائه  قمنا وقد ،ندائه ألهل العراق وأهل الشام أثناء الثقفي

  :التالي النحو على فجاء ،بلفظه دیر الجماجم

منهم ،  معدل تكرار أسلوب النداء في خطبة دیر الجماجم ست مرات صراحة- 

  . واثنین ألهل الشام،أربعة نداءات ألهل العراق
واحدة فقط ل منها الحجاج في خطبته إال أداة معلومة لم یستعم أدوات للنداء -

 یجري االستعمال وهذا، حیث بلغ عدد استعمالها ست مرات" یا" أال وهي الـــ 

 بأنه" یا "الحرف هذا یمتاز إذ "، كالمهم في العرب سنن على الحجاج فیه

  )١(."وأعمها استعماال النداء أحرف أكثر

 

 ،النداء في خطبته لنداء القریب والبعید على حد سواء" یا" الحجاج استعمل  - 

 أهل الشام والعراق لدى سواء كان هذا القرب أو البعد من حیث منزلة كل من

 أو من حیث ،-من أهل العراق  إلى قلبه أقرب أهل الشام وذلك ألنالحجاج ؛ 

 .في العراق بعد أو قرب المكان بالنسبة للحجاج ؛ ألن الحجاج كان یقطن

 أي أعمها، " یا" ـ ـف(: بقوله ،كافیة ابن الحاجب شرح في لرضيأكده ا ما وهذا    

أن أداة النداء الـ  یرى الذي الزمخشري رأي رافضا، )٢()والبعید القریب بها ینادى

 في كتابه الزمخشري قال  وذلك حینما،أو من هو في منزلته لبعیدا ینادى بها" یا"

                                                           

 /  ط،  دار المعارف - ٤/٥ عباس حسن، - النحو الوافي)١(

-جامعة قاریونس/ ط، ٤٢٥/ ٤تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر -شرح الرضى على الكافیة  )٢(

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨
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  فإذا نودي بها،نداء البعید أو من هو في منزلته من نائم أو ساهل" یا "( :المفصل

  .)١( )من عادهم فلحرص المنادى على إقبال المدعو علیه ومفاطنته لما یدعوه له

 فقط أو من في منزلته للبعیدتكون " یا"    فالزمخشري یرى أن أداة النداء الـ 

 وهضم ،قصار منه لنفسهوقول الداعي یا رب ویا اهللا است(: ویوضح ذلك بقوله

ٕ                                      واالستماع واظهار للرغبة في االستجابة ، واستبعاد عن مظان القبول،لها
  .)٢("بالجوار

 مع( :الكافیة على قول الزمخشري فیقول"    وهنا یعلق ابن حجاب في كتابه 

 لنفسه، الداعي فالستصغار وریده، حبل من شخص كل إلى أقرب تعالى كونه

ومن ثم یقول الرضي في شرح  ،)٣() تعالى المدعو ةمرتب لها عن واستبعاده

 والبعید القریب في الستعمالها أولى؛ "الحاجب ابن" المصنف ذكره وما( :الكافیة

  )٤( ).األصل خالف التأویل أو أحدهما، في المجاز ودعوى السواء، على

 بها نودى فإذا(: قال إذ أیضا الزمخشري افترضه الرأي هذا أن الطریف ومن    

 من على یعود الضمیر -  عداهم من - یا ومنها للبعید، التي النداء بأدوات أي- 

 ومفاطنته علیه المدعو إقبال على المنادى فلحرص ،-منزلة أو مكانا اً     بعید كان

  )٥().  لهیدعوه لما

األسلوب اإلنشائي الطلبي المعبر  صحبه ما اً     كثیر الحجاج ألهل العراق نداء  و  

 من أكثر لنداءل األسلوب اإلنشائي الطلبي  مصاحبة تكن نٕ   وا ،عنه باالستفهام

ََ     أ هل َ   یا(: قوله في كما خبر یصحبه أن وقل ،األسلوب الخبري   العراق ْ
        ِ َ
ِ  ِ  َّ إن ، ْ

َ           الشیطان َ ْ ْ               استبطنكم َِ    قد َّ ُ ََ َْ بعد ندائه ألهل  واإلنشاء الخبر بین األسلوب عوتنو ،)ْ

كان  إن باالستماع سواء النص إلى هویجذب ویستثیره حیویته، للمتلقي یجدد ،العراق

 ،لدینا اآلن مكتوبا نصا كان إن بالقراءة أو ، أثناء إلقائه للخطبة علیهمشفاهیا نصا

ً                       وخاصة أنه كان دائما ،التنبیه هو النداء ألسلوب األصلي المقصد أن والسیما
  . یزجرهم ویهددهم ویوبخهم بعد ندائه

                                                           

 یروت ب–المكتبة العصریة صیدا ، م٢٠٠٩/ ط، ٢٦٥ص ، ّ                                المفصل في علم العربیة للزمخشري  )١(

 .٢٦٥المفصل للزمخشري ص  )٢(

 ٤٢٥/ ٤تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر -ى الكافیة شرح الرضى عل )٣(

 .٤٢٥/ ٤ شرح الرضي على الكافیة، )٤(

 .٢٦٥ للزمخشري ص  المفصل)٥(
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لنداء إال األسلوب الخبري فقط كما في  أما في ندائه ألهل الشام فلم یصحب ا 

ََ     أ هل َ   یا(: قوله ِ       الشام ْ  إنما، َّ
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ ِ           كالظلیم َ َِّ ََ     أ هل َ   یا(،)َ ِ       الشام ْ ُْ َ      أ نتم، َّ ُ         الجنة ْ َّ ُ  یرد لم، )ْ

من أهل  اً    أحدالحجاج  ّ    یخص ولم، النداء لألسلوب اإلنشائي الطلبي اصطحاب

 إظهار منه یستشفین الخبریة واإلنشائیة  وعدم تنوع األسلوب هنا ب،الشام بالذكر

بموقفهم  وسروره لفرحه إظهار كذلك وفیه ،إیاهم ومالطفته وتودده ،إلیهم تحببه

 ألن األسلوب الخبري ینبأ على الهدوء ،في معاركه ضد أهل العراق اتجاهه

  .واالستقرار في الجملة

 معاني أكثر یهعل الذي التنبیه سوى-  دالالت النداء أسلوب من ستشفی وقد   

  .ومالبساته النداء فیه الوارد السیاق خالل من تدرك ،النداء

  

  

  

  

  

  



     

 ١٠٢٩   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  .المعاني المجازیة ألسلوب النداء في خطبة دیر الجماجم

  :النصح واإلرشاد: أوال 

ً                                  إظهار من كان سببا في تلك المعركة  في أي ،النداء األول مقام في وذلك    
ََ     أ هل َ   یا (:قوله وبیان مدى سیطرته علیهم مثل   العراق ْ

        ِ َ
ِ َ           الشیطان ِ  َّ إن ، ْ َ ْ  َِ    قد َّ

ْ               استبطنكم ُ ََ َْ ضعفهم ووهنهم أمام  إظهار في الرغبة األول،النداء  من یستشف وقد ،)ْ

أثناء معركة دیر  ، حیث خالطهم فألبس علیهم الحق بالباطل،ابن األشعث

ٕ            ارشاده لهم یهتدوا بنصحه و أن ورجاء توسال مضعفه فیظهر ،الجماجم ویوم الزاویة

 ، وحال الدولة األمویة،باالبتعاد عن ذلك الشیطان حتى ال یفسد علیهم حالهم

 وهوكیف ال ؟ ، المكاني القرب شدة إظهار فیه الصیغة بهذه النداء ٕ       وایثار

  .یخاطبهم في عقر دارهم أي على أرضهم بعد انتصاره على ابن األشعث

  :التمني: ثانیا

 كان إذا الفعل على المداومة طلب منه یفهم قامم في النداء كان إذا وذلك     

ََ     أ هل َ   یا( :واحد أثناء ندائه ألهل الشام في قوله موطن في هذا وجاء طیبا، فعال ْ 

ِ       الشام ُْ َ      أ نتم ،َّ ُ         الجنة ْ َّ ُ ُ         والرداء ْ ُُ   َ       وأ نتم،ِّ ُ        العدة ْ َّ ُ            والحذاء ُ ََ ِ حیث ناداهم وقصرهم على  .)ْ

النداء عن مكانتهم  انتهاء بعدم له كيیح وهو ،الجنة والرداء والعدة والحذاء

ََ     أ هل َ   یا(:المحذوف والتقدیر وندائه قصره روتكرا ،بالنسبة له ِ       الشام ْ ُُ َ      أ نتم ،َّ ُ        العدة ْ َّ ُ 

ُ            والحذاء ََ ِ ، أهل الشام ینظر أهل العراق على حاله مع أن یتمنى كان أنه على لّ     ید)ْ

لحسن  المستقبل في نصرة أهل الشام له مداومةب تمنیه معنى أیضا یستشف وقد

 وهذا والندب، للحث فهو كذا كان ٕ     واذا.  فهو تمنى مع تعریض ،معاملته معهم

  .ألهل الشام تشریفا یقتضي

  :والتودد التحبب: ثالثا  

 عنده، ومكانته بحبه إشعاره المتكلم یرغب من أو األحباب نداء مقام في وذلك  

 وتودده حبه المنادي یظهر أو وانفعاالته، عواطفه مشاركة في أو وصل، في طمعا

ََ     أ هل َ   یا(:قوله القبیل هذا ومن علیه، وخوفا حرصا أو المنادى، على وشفقة عطفا ْ 

ِ       الشام  إنما ،َّ
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ ِ           كالظلیم َ َِّ ِ         الرامح َ ِ ْ    عن َّ    فراخه َ

      ِ ِ ِ
َ(.  

ََ     أ هل َ   یا(: قولهك المنادى، على وحرصا خوفا ومنه -  ِ       الشام ْ  إنما ،َّ
      َ
ْ      لكم َ َ   أ نا َِّ ُ ِ           كالظلیم َ َِّ َ.. 

     ینفي عنها
          َ ْ َْ َ
َ       المدر ِ ُ           ویباعد ،َ ِ َ ُ َ       عنها َ ْ َ         الحجر َ َ َ   ویكنها ،ْ

 
        َ ُّ

ِ
ُ َ    من َ ِ         المطر ِ َ  ویحمیها ،َْ

           َ
ِ ْ َ َ    من َ ِ 

ِ         الضباب َ َ             ویحرسها ،ِّ ُ َُ ْ َ    من َ   الذباب ِ
       ِ َ
ُّ(،   
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ََ     أ هل َ   یا( :قوله منه یطلب لما االستجابة إلى للمنادى ودفعا عطفا ومنه -    العراق ْ
        ِ َ
ِ ْ ،

ََ          الكفرا َ َ      بعد ِ  تْ ْ  الفجرات َ
           ِ
َ َ َ  والغدرات ،ْ

             ِ
َ َ َ ْ َ      بعد َ ْ  الخترات َ

           ِ
ََ َ ِ            والنزوة ،ْ َ َ      بعد ََّْ ْ  النزوات َ

          ِ
َ ََّ(.  

ََ     أ هل َ   یا( :قولهمثل  على والئهم له الثبات في ورغبة طمأنة ومنه -    العراق ْ
        ِ َ
ِ ْ َ    أ لم ،ْ َ 

ُ            تنفعكم ُ ْ َ    المواعظ َْ
         ُ ِْ
َ ْ َ    أ لم ،؟ َ ُ            تزجركم َ ُ ْ ُ  الوقائع َْ

           ُ
ِ َ َ   )!؟  ْ

  :الحتقارا: ً      رابعا

ّ                                                احتقاره لفعل ابن األشعث واتباع أهل العراق له في  الحجاج لسان على ورد  
ََ     أ هل َ   یا(  :قوله   العراق ْ

        ِ َ
ِ ْ    هل، ْ َ      شغب َ َ  شاغب َ

      ٌ
ِ َ      نعب َْ   أ و، َ َ  ناعب َ

      ٌ
ِ ََ      زفر َْ   أ و، َ  زافر َ

      ٌ
ِ  وواضح )َ

 الفعل، هذا فعل لمن حتقاراال معنى یحمل وهو التحدي، على َّ  لد السؤال أن

 األشعث  ابنلشأن اً      تحقیر الحجاج ألهل العراق نداء في االحتقار ذاه وتجلى

 وأعطوا الوالیة والعهد البن ،تابعین له عندما خلعوا والیة الحجاج مكونهو ؛موشأنه

 أهل فهم كذلك وانویك ومن جریرة،یفعلوا  لم حتى ولو كان أهل العراق ،األشعث

  .لالحتقار

 على یدل مما الواحد، الشاهد في وتعددها األغراض، هذه تداخل الحظنا وقد   

 فیها، الكامنة ومشاعرها البشریة، النفس بخوالج ترتبط شعوریة نفسیة أغراض أنها

  .األفهام حولها تختلف ألن بطبیعتها مؤهلة معان فهي وعلیه
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  :الرابعاملبحث 

   وفروعها اللغة فنونو البالغةخطبة دير اجلماجم بني 

 وأثر أهمیة من في خطبة دیر الجماجم  للبالغة ما نیتبی سبق ما خالل من   

 وفروعها ةالعربی اللغة فنون بین متمیزة مكانة كما أن لها ،وغیره اللغوي التعلیم في

حیث كانت رحلة الحجاج ، لفهم معنى نص الخطبة مترابطة وحدة تمثل التي

ما إلثراء ً                                                              الطویلة مع أهل العراق والشام وعالقته العمیقة بهم كانت مصدرا مه

َّ          وحزن وسر،  َّ             وحذر واستنجد، تجاربه؛ فمدح وذم َّ             وتشفع وتوسل، ُ ووجد في ذوق ، َّ

ً            مدركا أن )١(عصره الفني ما یتالءم والتعبیر عن هذه األغراض وغیرها الكثیر 
  .ٕ                                                    الحجاج ال ینفك عن عصره وجمالیاته واال فقد بالغة التلقي

 األدب بفنون ترتبط فهي ؛ فروعهاو اللغة بفنون تنفصل ال عالقة وللبالغة   

 تكوینه وعنصر األدب، قوام هو فالبالغة ؛ ً      وثیقا ً        ارتباطا األدبي والتذوق والنقد

 یكون ال واألدب. واألسلوب ،واللفظ ،المعنى دائرة عن تخرج ال نهاأل ذلكو ،األهم

 إال ةالبالغ فن ینهض ولم فیه، مطبقة ومعاییرها ،سمته البالغة كانت إذا إال اً    أدب

 ،ً        وأسلوبا فكرة جماله سر على والوقوف ونثره، شعره األدب مكنون عن بالكشف

  .األدب نقد إذا الفني الناقد معتمد یعد مما والمشاعر؛ للعواطف تحریكه ومبعث

 دراسة هو فالنقد ؛ ومرجعه األدبي النقد مركز هي أخرى ناحیة من والبالغة   

 ،وظائفه لتحدید وذلك ؛ نقدیة بالغیة یةرؤ ضوء في تحلیلیة دراسة دبياأل النص

 األدبیة اآلثار یحلل األدبي فالنقد. هجودت ومستوى ،األدبي للعمل الفنیة والقیم

 حكم إصدار إلى لالنتهاء لها، المكونة والعناصر ،ومبنى معنى )النصوص(

 وحدیثها، قدیمها البالغیة الحقائق ضوء في وذلك ؛ اإلجادة من بمبلغها یتعلق

  .لها نفعالیةاال والوظیفة ،للغة العملیة الوظیفة ضوء وفى

  

 للتأثر استجابة المتلقي به یقوم الذى اإلیجابي النشاط": فهو األدبي التذوق أما   

 ً      عقلیا معه وتفاعله ،إلیه انتباهه تركیز بعد ما نص في الفني الجمال بنواحي

  . )١( " والحكم النص تقدیر به یستطیع نحو على ً         ووجدانیا

  

                                                           

 ." خطبة دیر الجماجمالسمات البالغیة في " الفصل األول من البحثراجع  )١(

  .دار نهضة مصر، ٨٥أحمد أحمد بدوي ص / أسس النقد عند العرب د )١(
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 واإلحساس ،وتقدیره وفهمه األدبي النص تذوق على المتلقي قدرة أن شك وال   

 تعتمد ،علیه الحكم ٕ       واصدار ،وعیوبه الفني األثر مزایا بین بدقة والتمییز ،بالجمال

 به یستمتع المتلقي یجعل مما ؛ األدبي والنقد البالغة مقومات على –ً      أساسا –

  .ویرفضه منه ینفر أو ویقبله،

  

 والبالغة األدب فنون بین والتداخل واالرتباط الوثیقة العالقة تتضح من هناو   

 ،أفكاره صیاغة على له المعینة سسها  ُوأ  البالغة ضوء في ینتج فاألدیب والنقد؛

 وتطبیق والتفسیر بالتحلیل النتاج هذا یتناول والناقد ،النفسیة انفعاالته ٕ       وابراز

 بین فهي البالغة أما .الصحیح مكانه في لیضعه ؛ علیه البالغیة  المعاییر

 ومحصلة ،یقومه فیما الثاني ویحكمها ینشئه فیما األول بها یحول ،والناقد األدیب

  .األدبي التذوق الثالثة الفنون

 ووهبتهم علیهم، بظاللها فاءت الدارسین لدى الفنون هذه اكتملت ما ٕ     واذا    

  :أهمهما المهارات، من مجموعة

 النصوص من یسمعون أو یدرسون، أو ون،یقرأ لما ختیاراال حسن على القدرة - 

 .األدبیة

 ؛ معه التعامل یتم من مع المناسبتین والعبارة اللفظة اختیار من التمكن  - 

 .راق أدب خلق من الموهوبین الطالب وتمكین

 مصادر وتعرف ،المتعة مواطن واستشراف ،الجمالي بالتذوق اإلحساس تنمیة - 

 ،الراقیة نصوصه في النظر مداومة عنه ینجم مما ؛ العربي األدب في الجمال

 ،لسانه فیفصح ،والدارسة ،والبحث ،االطالع في فراغه وقت الدارس فیقضى

  .قلمه ویسیل ،فكره ویتوقد

 

 الدارس ویعدان ،األدب ملكة ینمیان والنقد البالغة فنى فإن هذا، على وبناء   

 أن بمعنى والكتابة؛ الحدیث سالیبأ له ویهیئان ،والمنظوم المنثور روائع لتذوق

 بوجدانه یدوره وما أفكاره، إیصال على ً      قادرا ،وكتابة ً     نطقا ً      فصیحا سالدار یصبح

  .مبتذلة سوقیة ال مستساغة، مألوفة عبارات في
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  :على مستوى األلفاظ: ً    أوال  :في الخطبة األسلوبیة السمات

 )١( الكلمة من حركات خفیفة حیث بنیت–َّ                                        تخیر الحجاج ألفاظه  فكانت مبتكرة 

 وكانت في الوقت ذاته ذات صفات جمالیة تحقق ،وكانت معبرة عن المعنى المراد

 فلم نالحظ كلمات وحشیة ، إذ احتوت على مزیة الحسن والجودة،اإلمتاع للمتلقي

 فكانت ألفاظه جاریة ،ه ذكرهولم یعبر بها عن معنى یكر،  وال مبتذلة،وال متوعرة

  . غیر شاذة،عربي الصحیحالعرف العلى 

 فتوافر صفات ،    وعلى الرغم من جزالتها وقوتها إال أنها تمتاز بالحسن والقبول

 مما ،الفصاحة أللفاظ الخطبة یستدعي بالضرورة إلى استحسان السمع لوقعها

یعني أن العالقة بین صفات الفصاحة لأللفاظ ومقیاس السمع هي عالقة المقدمة 

  . معه رصد أهم صفات فصاحة األلفاظ عن الحجاج كما سبق مما یمكن،والنتیجة

  

 على مستوى التركیب:ً      ثانیا :  

  ً                                                                                كما اعتنى الحجاج باللفظ المفرد اعتنى أیضا بالمستوى التركیبي ؛ ألن اللفظ 

المفرد تبقى قیمه الجمالیة عدیمة التأثیر إذا لم توضع في تركیب یفجر هذه 

لحجاج لیحددها حسن تألیفه أللفاظه أو جودة ٕ              وان مكانة ا،الطاقات الجمالیة

 وقد ظهر من خالل تحلیلنا لخطبة دیر الجماجم القدرة التأثیریة لكالم ،نظمه

وكیفیة ممازجتها لجاراتها ،الحجاج والذي امتاز بجودة السبك وحسن الصیاغة

  .والتئامها مع أخواتها

عندما أظهر " ظم الن" ً                                                   ومن ثم الحظنا أن الخطبة كانت تطبیقا لنظریة 

حیث راعى الحجاج معاني ، الحجاج أن أساس الجمال في خطبته هو نظمها

ً                              وتعلق الكالم بعضه ببعض وفقا ،النحو باعتبار تناسق دالالته وتالقي معانیه
ً                                                   وهذا كان ظاهرا في المبحث الثاني من الفصل الثاني ،ألحكام النحو ومعانیه

اء واالستفهام دراسة البینیة بین النحویین والثالث في كیفیة تناول أسلوبي الند

  .والبالغیین

                                                           

ص ، دم جمیل سعید ، مصطفى جواد / د" في صناعة المنظوم من الكالم المنثور الجامع الكبیر )١(

 .م١٩٥٦المجمع العلمي العراقي  ، ٣٤



     

 ١٠٣٤   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

   حیث أظهرنا نظمهما من خالل السیاق الذي تحكم في جمالیات الكلمات 

حیث یدخل السیاق في سبك التألیف لذا رأینا نداءه ألهل العراق یختلف ، وفعالیتها

  .عن ندائه ألهل الشام

 وكالهما زاد المعنى ،دة التركیب  ومن ثم احتوت الخطبة على حسن التألیف وجو

على الرغم من قوة ،  مما جعل النفوس تمیل إلى استماعه واإلصغاء إلیه،نباهة

 من حیث سیاقه  ولكننا ننظر إلى النص الفني،معانیه وحدتها مع أهل العراق

ً                    حیث كان معبرا عن ،والحجاج من أهل الفصاحة والبالغةوكیف ال ؟ . ومعناه
  .عصره أفضل تعبیر

 وما ،ومهاراتها العربیة اللغة فنون بین ومنزلتها البالغة أهمیة تتضح سبق ومما   

 التعبیر على القدرة من اللغة دراسي تمكین أهمها ،أساسیة وظائف من تؤدیه

 إحدى  كونها إلى باإلضافة ،اللغوي اإلبداع تنمیة وبالتالي ؛ والمؤثر السلیم

 لتذوق منها البد وسیلة باعتبارها ،فهاألهدا اللغة تحقیق في المهمة الوسائل

    .األدبي النتاج في الفني الجمال

 :في الخطبة والمضمون الشكلمفهوم  -

. ومضمونها للخطبة الظاهري الشكل: رئیسیین عنصرین من الخطبة تتكون    

  .ها إما جیدة أو ردیئةتجعل متعددة عوامل المتقدمین المحورین من واحد ولكل

 وال اإلیقاعیة عالقاتها وال السجعیة بنیتها وال الخطبة شكل نم شيء یظل ال    و

 وال لغة لیست فاللغة .معنى من تحتویه اّ   عم فصلنت عندما بها الخاص أسلوبها

 اً       استخالص الشكل بدون المحتوى یعتبر كذلك . معنى عن عبرت إذا إال أصوات

  . مختلفا شیئا صبحأل مختلفة بلغة عنه رناّ   عب لو ألننا ملموس وجود له لیس لشيء

 تناقض وال.  المضمونإدراك عملیة تتم حتى ككل الخطبة دركُ  ن أن من بد وال    

 اآلخر بدون منهما ألي وجود ال ألنه.. والمحتوى الشكلرأیناه عند الحجاج في 

ً                           حیث كان هدفه واضحا من أول ، ً       ین معالالثن قتل اآلخر من الواحد واستخالص
من ثم استطعنا تحلیل خطابه من حیث نداءاته  و،جملة ألقاها في خطابه

  .المتعددة

 یناالثنین ب العالقة ولتبادل والمحتوى بالشكل الفصل إمكان لعدمو اإلدراك هذا   و

ْ       یعهد َ   لم َ ِ       یعظون كانوا َّ     أنهم -  ُ      خطباء أم ُ      خلفاء -  األوائل عن ُ  خالل من الناس َ

 لسانهم على ِ     تجري البالغة َّ    وأن وبیان، فصاحة أهل َّ     ألنهم ؛الفصل بین االثنین 
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 في َ      ویجیش نفوسهم، في یجول َّ    عما ُ       بسهولة ِّ        فیعبرون َّْ        السیل، في الماء َ      جریان

ُ       ویحدث ویدور صدورهم،  ْ     كانت حیث ُّ      تصنع، أو ُْ      كلفة أدنى دون واقعهم في َ

 َّ      یتمتعهذا ما ظهر عند الحجاج حیث كان و والبدیهة، رتجالاال على ً      قائمةالخطبة 

  .الذي ألقاه بعد خطبة دیر الجماجم بیانه خالل ِ   من ِ     رائقال بیانيال هأسلوبب

   هندسةبني أمیة یتمثل في  عصر في ساد الذي األقدم البالغي االستخدام أما    

ْ        الصوت؛ َ     وفق صوت الحجاج  ُ      نبرات كانت حیث َّ  نبرة من فیرفع ُ        الخطبة، معاني َ

 "       بها كان فشلكم: " ته في قولهْ    ومق اهللا عقوبة من ِّ     یحذر أن ُ     یرید عندما صوته

ً                       فحاشاكم نفاقا وشقاقا "  و"براء اهللا منكم"و  لما یفده حرف المد من إسماع "ً

  ".ً        شقاقا،ً        نفاقا،حاشاكم" و "براء" و"بها "الصوت 

 َ       یستوعب أن ْ    ألجل البیاني؛ َّ       كالرسم صوته ُ      إیقاع فیكون الحاجة، َ    عند ویخفض   

ال یسأل المرء عن " و  " اتخذتموه دلیال تتبعونه " :قوله كما في بیانه الحاضرون

ولیتم كاإلبل الشوارد عن  إذ "و" عن مقلیهَ          زیل الهامُ       بضرب ی"و "أخیه

 االستیعاب من ٍ     واحد مستوى على لیسوا بالطبع وأهل العراق  ،إلخ"...أوطانها

ْ         والفهم،  ُّ     وتمج ألسماع،ا ُّ       فستمله واحدة، ٍ      وتیرة على صوته ُ     نبرة كانت لو ما بخالف َ

 أو ً       شعورا، ِّ     یحرك أن دون ً     مقاال أو جریدة، یقرأ َ    كمن حاله ویكون النفوس، ُ      خطبته

  .ً      حماسا یلهب

 استیفاء علیها القائمون حاول مهما العالم، هذا في دراسة ةیأ نأ شك ال   

 البالغة جهبذ حضرة في وهي قاصرة عاجزة تظل والتمیز، بداعاإل عناصر

 فحامإ تفتأ التي والحجة العقول برهان والمنطق، الحكمة یعسوب والفصاحة،

 ، لدى الحجاج بن یوسف الثقفيذعاناإل وعیون االستدالل، بمصادیق المجادلین،

 العقلي بداعاإل مساحات من مساحة على الضوء لقاءإ الدراسة هذه حاولت وقد

  ." دیر الجماجم بعد"بخطبته  متمثلة عند الحجاج

 منزلة تدانیها ال التي ،العظیمة ومنزلتها البالغة أهمیة على دلأ فلیس ،ً               وأخیرا

 وهو ،الكریم القرآن هي لدینا الكبرى المعجزة أن من العربیة فنون من آخر فن

 ؛ فصاحتهم بالغتهم وصلت مهما بشر جمیع طاقة فوق وبیاني بالغي إعجاز

ِ      لئن ُ   قل{ :وتعالى سبحانه القائل وصدق  اجتمعت َِّ
          ِ
َ َ َ ُ      اإلنس ْ ِ     ُّ   والجن  ِ ْ َ     على َ ْ         یأتوا َ  أ ن َ ُ ْ َ 

ِ        بمثل ْ ِ َ      هـذا ِ ِ          القرآن َ ُْ َ         یأتون َ  ال ْ ُ ْ ِ          بمثله َ ِ ِْ َْ      ولو ِ َ     كان َ ْ          بعضهم َ ُ ُ ْ    لبعض َ
     ٍ ْ َ
ً        ظهیرا ِ َِ{ )١(.  

                                                           

 .٨٨سورة اإلسراء أیة  )١(



     

 ١٠٣٦   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  اخلامتة
 یدیكمأ بین نضع نحن  إذ،به ديتنه اً    نور العلم من لنا جعل الذي هللا الحمد     

روعة ٕ     وان ، مبتغانا هو حیث هاصرعن جواهر تبیان نهمل لم الذيو، البحث هذا

البیان وسحر الكالم لیعجزان عن التعبیر عن خطبة دیر الجماجم للحجاج بن 

ستعیر بالغة  إال قطرة من بحر حاولت أن أقلمي طوقه ّ   ماو فما أنا، یوسف الثقفي

  :ي متحدثة في هذا الموضوع الشائكالقول ألجول بفكري وعقل

  "هـ٩٥ت"وسف الثقفي للحجاج بن ي" خطبة دير اجلماجم 

  بني النداء واالستفهام ومفاهيم النقد

  "نقدية دراسة بالغية " 

  :التالیة النتائج إلى ناتوصل   ومن ثم 

َّ                                                                 اختلف المؤرخون القدماء والمحدثون في شخصیة الحجاج بن یوسف الثقفي  - 

سة عصره لكن الحكم علیه دون درا، وتأیید لسیاسته ومعارضة لها، بین مدح وذم

ولجوء خصوم الدولة إلى السیف في التعبیر عن ، لمشحون بالفتن والقالقلا

ویؤدي إلى نتیجة غیر موضوعیة ، معارضتهم لسیاسته أمر محفوف بالمزالق

 .بعیدة عن األمانة والنزاهة

 

ً                                  ویندر أن تقرأ كتابا في التاریخ ، احتل الحجاج مكانة متمیزة بین أعالم اإلسالم - 
المظلم قد طغى على صورة ٕ                   واذا كان الجانب ،كر للحجاجأو األدب لیس فیه ذ

فإننا حاولنا في بحثنا هذا إبراز الجانب المشرق في حیاته والمؤثر في ، الحجاج

وخیرها وشرها من ، تاریخ المسلمین حتى تستبین شخصیة الحجاج بحلوها ومرها

 .خالل إظهار السمات البالغیة في خطبة دیر الجماجم

   

، ن یوسف الثقفيلجماجم جاءت استجابة لفطرة الحجاج بن خطبة دیر اأ - 

ً                                                     وبتحلیل سماتها البالغیة أكدت أن الحجاج كان متمكنا من ، المحكمةوسلیقته 
التي ال یتسنى الحصول علیها لغیر أعالم اللغة في ، األدوات اللفظیة والمعنویة

ن لك، حیث ظهر بوضوح حضور السمات البالغیة في الخطبة، العصر األموي

بل ، فالبالغة عنده لم تكن لمجرد الزخرفة والزینة، هذا الحضور لم یتعمده الحجاج



     

 ١٠٣٧   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

تعاضد اللفظ ، اثبات قضیة ما أو نفیها: من أجل مهمات معینة محددة منها

  .والمعنى ألداء الغرض المقصود إلحداث الجمال واإلمتاع في الخطبة

 

 المضمون من  وخطر جمعت بین حسن الصیاغة"دیر الجماجم" خطبة أن  -

 .ما یدعو إلیه من ناحیة أخرىووفضل صاحبه ، ناحیة

إذ  ،المنهج البالغي ظل في لها تفسیرا وجدت الندائیة في تلك الخطبة الجملة نأ- 

 جعلها الذي األمر األلسنة، وهو على تداوال األكثر الخطابیة البنى تعتبر من

 ا دراستها من الناحیةعند الحجاج في خطبته مما أتاح لن ً       متمیزا ً     حیزا تشغل

 .والداللیة واألسلوبیة، البالغیة،

  

 في البالغیة الوظائف من جملة في خطبة دیر الجماجم أدت الندائیة الجملة- 

 ،تفاوت كل نداء في العملیة التواصلیة مع أهل العراق أو أهل الشام على الخطاب

 مواقعها، معظم أو كل في استعدادیة ،استحضاریة تنبیهیة وظیفة كما أنها تؤدي

 ومن ثم فهي عالمة ،بعدها یذكر ما المقصود ٕ      وانما داللیا، ةالمقصود هي كنت فلم

  .اللغة اجتماعیة على قوي دلیل اوأنه الناس، بین االتصال عالمات من

  

  بموقفرشیبتتبعنا ألسلوب االستفهام في خطبة دیر الجماجم؛ الحظنا أنه ی- 

 تجاهال اً      مغایر اً     موقفعلن یفي اآلن نفسه و، راق أهل العتجاهالحازم والشدید  الحجاج

وبیان خیبة ،  بنفسه ثقته فیهالحجاجصب  والذي، األسئلة وعوالم االستفهام عوالم

من خالل األحداث التي سردها الحجاج لتصویر ، أمل أهل العراق فیما سعوا إلیه

 مههواجیث ح،  معركة دیر الجماجم ویوم الزاویةحالة أهل العراق وموقفهم أثناء

ق إلى أسلوب االستفهام في ندائه ّ                بینما لم یتطر.موهشاشته همعجزبمن خاللها 

  .ً                 ألهل الشام نهائیا

 

 المحتجة األنا صوت أن االستفهام في العطف عن الخطبة سیاق في یخفى ال - 

 أثر ثمة ثانیة، جهة ومن. االستفهامیة التراكمات بهذه أضخم یغدو الرافضة

بالشدة  الحجاج تمسك یعكس ربما االستفهامي المشهد كراریةت في واضح إیقاعي

  .العراق أهل تجاههذا  موقفه عن تخلیه ورفض ،والحزم

  



     

 ١٠٣٨   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

 الصریح النفي أسلوب داللة أو االستفهام داللة سواء الخطبة في الداللة مفهوم- 

ً                            كان مفهوما نقدیا واضحا ، أو مفهوم الرمزیة كاصطالحالبیانیة الصورة داللة أو ً ً
 مما ساعد على المعایشة أثناء سرد ،دي المتلقي من خالل تناول الحجاج لهمل

 والحروب الخاصة والتجارب ُ         المشاهدة أثر كما أن ،أحداث خطبة دیر الجماجم

  . في خطبتهالحجاج هم بجمیع أبعادها منصورً                            كان ظاهرا للعیان حیث تملكت 

  

   :لنا نّ    تبی اللتهاود الخطبة في الواردة الفاعلین أسماء صیغ عرض بعد - 

  طارئ فیه والحدوث أصله في الثبات على یدل الفاعل اسم أن.  

  الحال المختلفة األزمنة على داللته :منها كثیرة دالالت الفاعل اسم لصیغة 

  على داللته ً     أیضا رأینا كما، والحدوث الثبات وداللة ،واالستمراریة واالستقبال  

  .المعنى تأكید على وداللته ،والحال الهیئة

 لفظیة أو معنویة بــقرینة ألحق عندما" أل" بــ یقترن لم الخطبة في الفاعل اسم 

  ."الرامح " لفظ وهو واحد موضع في إال ،ذلك على دلتا

 

 مستوى حیثفي الخطبة من  األسلوبیة الدراسة أظهرت الدراسة التحلیلیة أن- 

والذي كان یزخر ، موي كانت داللة على العصر األالتركیبي المستوى وأ األلفاظ

 فكانت تلك الخطبة ترجمة تاریخیة ،بفن القول وخاصة في الخطب السیاسیة

  .لعصر الحجاج

 

  خطبته یصفهم وصف لذا نراه في،  الحجاج بنار العراق ومأله الغیظلقد اكتوى - 

وذلك عندما ، م النفس العریق في علم األخالقِ           بل وصف عال، ّ              الخبیر المجرب

، دة ما لقى من أهل العراق أن الشیطان نفسه قد استبطنهمظن الحجاج من ش

ولكنه في نفس الوقت الذي ، فأبدع في صوره البیانیة من تشبیه ومجاز وكنایة

 التفت إلى أهل الشام في عطف ، وقبل أن یتنفس،خطب فیه تلك الخطبة الناریة

ً                               فهل یعقل أن رجال واحدا یجمع ،ودعة وعرفان للجمیل اطفتین في بین هاتین العً

؟ فأبدع حنان والشكر ونصرتهم على أعدائهمً                    إن لم یكن شاعرا بال، طرفة عین

، ً                          فكان فارسا في هذا المیدان، إلهام وكأنه الً                                    أیضا في صوره البیانیة ببدیهیة وارتج

، حیث أتته المعاني إرساال، ٕ                       وامام هذا الفن في عصره، وبطل هذه الطریقة

  .یاالوانسالت علیه األلفاظ انس

 



     

 ١٠٣٩   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 
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 ً                            لو كان الحجاج قاسیا في خطبةف،   وافق حسن استهالل الخطبة حسن انتهائها-  

غیة جبار ال یفرق بین ألمكن القول بأنه طا، قسوته على أهل العراقكأهل الشام 

وال یضع ، لسیف موضع الندىال یضع ا، كم حصیف ممیزولكنه حا، قوم وآخرین

  .تحقهولكنه یكیل بالكیل الذي یس، الندى موضع السیف

  

 عرضت قد أنني أقول أن إال أملك ال، وبعد هذا الجهد المتواضع النهایة وفي    

 ذلك في بالقوة تمیزت التيحصن من الحصون النثریة  في بفكري وأدلیت رأیي

  .أمیة بنى عصر في النثر بالغة كنه هي والتي، العصر

 وقد أخطئ قد ربش إال أنا ماف ،هذا البحث كتابة في وفقت لعليً        وأخیرا       

 من أرجوه ما كل فهذا أصبت ٕ    وان ،فحسبي شرف المحاولة أخطأت فإن، أصیب

 الموضوع في القول باب نغلق وال استطاعتنا، قدر بذلنا أننا يحسب و،- - اهللا

 ُ        لیكملوا -أكثرهم وما - اآلخرین أمام الباب نفتح هذا بعملنا أننا جازمین نعتقد بل

  .لبشرا طبیعة من النقص فإن نقص ما

وجمیع بالد الشام أهل عراق و     وال یسعنا في نهایة بحثنا إال الدعاء ألهل ال

 اللهم ، أجمعینوصحبه آلهعلى و محمد نبینا على وسلم صل اللهم، المسلمین

 احقن اللهم ومخرجا، فرجاوالعراق وجمیع بقاع المسلمین الشام  ألهل اجعل

 الطف اللهم .البالء عنهم اكشفو ،مأوطانه في وآمنهم أعراضهم، واحفظ ،دماءهم

 وأعز اإلسالم انصر اللهم ،رحیم یا رحمن یا مكان كل في المسلمین بعبادك

 لطیف یا واألمان باألمن علینا وأنعم والدین، الحق رایتي بفضلك ِ     وأعل المسلمین،

   .واحفظ مصرنا من كل سوء ،منان یا

  

َ                     ِِّ                 وآخر دعواهم أن احلمد هللا    ر{  ْ َ ْ ُُ ْ ِ َ ُ َ َ َْ َ              ب العاملنيِ ِ َ َ ِّْ{)١(  

  

  

  

                                                           

 .١٠سورة یونس أیة   )١(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 
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   واملراجعاملصادر أهمب ثبت

 .الكریم القرآن -١
     من       جماعة  :      تحقیق  ،       السبكى        الكافي     عبد    بن     على   ،       المنهاج     شرح    في        اإلبهاج - ٢

   . م    ٢٠١٤  ،  ١ / ط  -     بیروت  -       العلمیة       الكتب     دار    ،        العلماء          

   .      الحلبي       مطبعة  ،  م    ١٩٧٨  ،  ٤ / ط  ،        السیوطي       الدین     جالل  ،       القرآن      علوم    في        اإلتقان - ٣

   .    غریب     دار  ،  م    ١٩٩٩ / ط  ،     حسین        القادر     عبد  /  د        البالغي       البحث    في        النحاة     أثر - ٤

   ،        أبوعبــــداهللا         البخــــاري         إســــماعیل    بــــن      محمــــد   ،       النبویــــة       لــــآلداب        الجــــامع        المفــــرد      األدب - ٥

   . م    ٢٠٠٠  ،  ٢ / ط        الصدیق     دار   ،       األلباني       الدین      ناصر      محمد  :      تحقیق

   م    ١٩٩٨ / ط ،    محمــد       عثمــان     رجــب /   د :     تحقیــق   ،       األندلــسي      حیــان     أبــو   ،     الــضرب        ارتــشاف - ٦

   .       الخانجي

     ،     األوســــــــــي         إســــــــــماعیل     قـــــــــیس  ،          والبالغیــــــــــین          النحــــــــــویین     عنـــــــــد       الطلــــــــــب        أســـــــــالیب - ٧

   .     بغداد        الحكمة     دار     ، م    ١٩٨٨  /  ط

     ،     خفاجــة        المــنعم     عبــد      محمــد  :      تحقیــق   ،        الجرجــاني        القــاهر     عبــد       لإلمــام        البالغــة       أســرار - ٨

   .   مصر        اإلیمان       مكتبة

   .   مصر      نهضة     دار  ،     بدوي      أحمد      أحمد  /  د       العرب     عند       النقد     أسس - ٩

          اللغــــوي         التحلیــــل    فــــي      وصــــفي      مــــنهج    فــــي         العربیــــة    فــــي           واالســــتفهام     نفــــي  ال       أســــلوب -  ١٠

   .     األردن         الیرموك       جامعة ،      عمایرة      أحمد  /  د

ــــــد   ،       واألســــــلوب          األســــــلوبیة -  ١١ ــــــسالم     عب ــــــدار  ،       المــــــسدي       ال ــــــة       ال ــــــاب         العربی ــــــونس   ،      للكت         ت

   . م    ١٩٨٢   ، ٢  /  ط

    ، ٦  /  ط        الكتب،      عالم  ،     مضاء     ابن      ورأي        النحاة     نظر    في        العربي       النحو      أصول -  ١٢

   .     قاهرة  ال   ، م    ١٩٩٧            

   . م    ١٩٨٥   ، ٩ / ط         المصریة        النهضة       مكتبة  ،       الشایب      أحمد   ،     األدبي       النقد      أصول -  ١٣

    ،      لبنان  –       بیروت        العربي        التراث       إحیاء     دار  ،         األصفهاني     فرج     ألبي        األغاني -  ١٤

    .  م    ١٩٩٧  ،  ٢  /  ط            

                   الكتـــــب     دار  ،       األصـــــمعي        الجـــــواد     عبـــــد      محمـــــد       ترتیـــــب  ،       القـــــالي     علـــــي     أبـــــو        األمـــــالي -  ١٥

   . م    ١٩٢٦  ،  ٢ / ط         المصریة

    ،       الشجري    بن        العلوي      حمزة    بن     على    بن     هبة          السعادات     أبو  ،        الشجریة    لي    األما -  ١٦

  .بیروت المعرفة دار/ ط      

  .للنشر حابي ١,٢٠١٠/ط ،رحمة أبو محمد ،الفرعونیة الشعبیة األمثال -١٧

 دار ،إبراهیم الفضل أبو محمد :تحقیق ،القفطي، النحاة أنباء على الرواة إنباه -١٨

  .القاهرة الكتب

   العظم، فردوس محمود: تحقیق، البالذري یحیى بن ألحمد األشراف أنساب -١٩
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  .م٢٠٠٠ دمشق      

 بنا أبوالبركات، والكوفیین البصریین النحویین بین الخالف مسائل في اإلنصاف -٢٠

  .دمشق الفكر، دار ،الحمید عبد الدین محي محمد: تحقیق األنباري

  هنداوي لحمیدا عبد: تحقیق، القزویني الخطیب ،البالغة علوم في اإلیضاح -٢١

  . مختار مؤسسة، م١٩٩٩ ،١/ط      

  .بیروت اإلسالمیة الكتب إحیاء / ط، المجلسي باقر محمد، األنوار بحار -٢٢

  بیت، المان عبد حان: تحقیق، القرشي كثیر بن الدین عماد، والنهایة البدایة -٢٣

  .١/ ط، األردن عمان، الدولیة األفكار      

   اإلسكندریة، المعارف، منشأة ،،سلطان منیر. د شوقي شعر في البدیع -٢٤

  .م ١٩٩٢ ،٢/ ط

  ،الثقافیة المكتبة. قمحاوي الصادق محمد األستاذ، القرآن تجوید في البرهان -٢٥

  .لبنان بیروت      

 أبوالفضل: تحقیق، الدین بدر الزركشي اهللا عبد بن محمد القرآن علوم في البرهان -٢٦

  .م٢٠٠٦ الحدیث دار/ ط، الدمیاطي

  م١٩٩٧ بیروت لبنان، مكتبة، المطلب عبد محمد أخرى، قراءة ،العربیة البالغة -٢٧

/ ط ،عبدالحمید طه :تحقیق، االنباري البركات أبو،القرآن إعراب غریب في البیان -٢٨

  .م١٩٧٢

  ،صیدا العصریة المكتبة، جویدي درویش. د: تحقیق، للجاحظ والتبیین البیان -٢٩

  .م٢٠١٤/ط ،لبنان بیروت

  .رجائي أبو حبوب زیاد. د ،النفي ةدالل في الحروف اقتران تأثیر -٣٠

      دار ،إبراهیم الفضل أبو محمد: تحقیق: الطبري ،والملوك الرسل تاریخ -٣١

  .م١٩٧١ ،٨/ط القاهرة، المعارف،

       ،شرف محمد حنفي/ د تحقیق،المصري األصبع أبى البن التحبیر تحریر -٣٢

  .م١٩٩٥/ ط

ـــم     ضـــوء    فـــي        اللغـــوي         التحلیـــل -  ٣٣ ـــة     عل           للجامعـــات       النـــشر     دار   ، ة    عكاشـــ       محمـــود  /  د        الدالل

   . م    ٢٠٠٥  /  ط         المصریة

  العامة الثقافیة الشؤون دار ،الجرجاني محمد بن على الحسن أبو ،التعریفات -٣٤

  .بغداد

  دار، معوض علي - أحمد عادل: تحقیق حیان البي المحیط البحر تفسیر -٣٥

  .م١٩٩٣، ١/ط العلمیة الكتب      

   الزمخشري،التأویل ووجوه، األقاویل وعیون التنزیل حقائق من الكشاف تفسیر -٣٦

  .الحلبي م١٩٧٢/ط
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 الدین بدر محمد أبو: المؤلف مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح -٣٧

      العربي الفكر دار: الناشر سلیمان، علي الرحمن عبد: وتحقیق شرح المالكي

  .م٢٠٠٨، ١/ط

/ ط      ،ريالطب جریر بن محمد جعفر أبو ،القرآن آي تأویل عن البیان جامع -٣٨

  .بیروت، م ١٩٨٤

  ،جواد مصطفى/ د "المنثور الكالم من المنظوم صناعة في الكبیر الجامع -٣٩

  .م١٩٥٦ العراقي العلمي المجمع، سعید جمیل/د      

  أحمد حامد :تحقیق ،األربلي الدین عالء العرب كالم معرفة في األدب جواهر -٤٠

  .السعادة ١٩٨٤/ ط ،نیل

  اآلفاق دار، الهاشمي أحمد السید،والبدیع والبیان المعاني في البالغة جواهر -٤١

  .م٢٠٠٢، ١/ط العربیة

  ١٩٤١/ط ،لبنان بیروت الكاشف مكتبة، فروخ عمر، الثقفي یوسف بن الحجاج -٤٢

 ،المستقبلدار، أمین الدین محي سامر أخباره، حیاته، الثقفي یوسف بن الحجاج -٤٣

  .م٢٠١٢، ٥/ط األردن، عمان،

 دار. م١٩٩٥، ١/ط ،زیادة محمود، علیه مفترىال الثقفي یوسف بن الحجاج -٤٤

  .السالم

: تحقیق، الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو، والصفات المعاني حروف -٤٥

  . م١٩٨٤ بیروت – الرسالة مؤسسة، الحمد توفیق على

  بیروت العربي الكتاب دار، النجار على محمد :تحقیق ،جني ابن الخصائص، -٤٦

  .لبنان

 أبو محمد محمد: تألیف المعاني علم لمسائل تحلیلیة اسةدر التراكیب خصائص -٤٧

  .م١٩٩٦ ،٤/ط والنشر للطباعة وهبة مكتبة: الناشر موسى

، الربیعان. م١٩٧٩، ١/ط ،النحاس مصطفى/ د ،النحویة األدوات في دراسات -٤٨

  .الكویت

  .الفنیة اإلشعاع مكتبة، وافي الواحد عبد الشیخ ،المعاني علم في دراسات -٤٩

 .القاهرة، م١٩٥٧/ط ،أیوب نالرحم عبد. د ،العربي النحو في ةنقدی دراسات -٥٠

 الثقافي المركز ،الزناد األزهر -جدیدة رؤیة نحو: العربیة البالغة في دروس -٥١

  .م١٩٩٢، ١/ط ،العربي

  .م١٩٨٠ العربیة النهضة دار، الراجحي عبده النحویة، المذاهب في دروس -٥٢

  ،٢/ط، شاكر محمود تحقیق ،جاني الجر القاهر عبد: اإلعجاز دالئل -٥٣

   .الخانجي ،م١٩٨٩      

  م٢٠٠٤، ٣/ط، موسى أبو محمد محمد/ د بالغیة دراسة التراكیب دالالت -٥٤
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  .وهبي مكتبة      

   فهد-   - موسى قصة في اللفظي المتشابه توجیه في وأثرها السیاق داللة -٥٥

  .رسالة دكتوراه، القرى أم جامعة، الشتوي شتوي بن

  .م٢٠٠٠، المعرفة كنوز دار ،شوقي دأحم ،الشوقیات دیوان -٥٦

       الكتب دار ،الدین ناصر محمد مهدي: تحقیق ،العبد ابن طرفة دیوان -٥٧

  .م٢٠٠٢العلمیة

  .م ٢٠٠٠ بیروت صادر، دار طبعة ،المتنبي دیوان -٥٨

  .م٢٠٠٤ للنشر فهد الملك، َّ        السیاري صالح بن أحمد األرض ذاكرة -٥٩

  الفكر دار. ،ضیف شوقي/د قتحقی، القرطبي مضاء ابن، النحاة على الرد -٦٠

  .القاهرة. م١٩٤٧/ ط العربي

 ألفیة إلى السالك منهج المسمى مالك ألفیة على األشموني شرحاألشموني  شرح -٦١

   الحلبي .م١٩٣٩، ٢/الحمید ط عبد الدین محي:  تحقیق،مالك لألشموني ابن

 محمد      :تحقیق ،األزهري اهللا عبد بن خالد ،التوضیح على التصریح شرح -٦٢

  .م٢٠٠٠، ١/ط لبنان بیروت العلمیة الكتب دار ،،باسل

  جامعة/ ط، عمر حسن یوسف وتعلیق تصحیح- الكافیة على الرضى شرح -٦٣

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨      قاریونس

  .المنیریة الطباعة إدارة ،النحوي الدین موفق یعیش بن علي ابن، المفصل شرح -٦٤

  .لبنان – بیروت العلمیة الكتب دار ،التلخیص شروح -٦٥

  :تحقیق ،فارس بن أحمد ،كالمها في العرب وسنن اللغة فقه في لصاحبيا -٦٦

  .بیروت بدران ،م١٩٦٣/ ط ،الشویمي مصطفى      

  النشر دار ٢٠٠٥، ٢/ط كفافي الدین عالء/د النفسي واإلرشاد النفسیة الصحة -٦٧

  .الدولي

  .م١٩١٤ مصر المقتطف، طبعة ،حمزة بن علي العلوي یحیى ،الطراز -٦٨

 الكتب دار، الترحیني المجید عبد :تحقیق ،األندلسي ربه عبد ابن الفرید العقد -٦٩

  .م١٩٨٣، ١/ ط لبنان بیروت العلمیة

  .م١٩٩٨ القاهرة العربیة، األفاق دار ،،عتیق العزیز عبد المعاني، علم -٧٠

  اآلفاق دار ،المراغي مصطفى أحمد" والبدیع والمعاني البیان "البالغة علوم -٧١

  .م٢٠٠٠      

 دار األنبیاء أحادیث كتاب العسقالني حجر البن ،البخاري صحیح في الباري فتح -٧٢

  .م١٩٨٦ الریان

ُ          البالذري داود بن جابر بن یحیى بن أحمد البلدان فتوح -٧٣ َ   الهالل ومكتبة دار ،َ

  م١٩٨٨ بیروت     
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  .م١٩٨٤ ،٢/ط بیروت - الكتب دار، حسین القادر عبد/ د البالغة فن -٧٤

 والمؤسسة التونسیة الدار لشویمي،ا مصطفى تحقیق الندیم ابن الفهرست، -٧٥

  .م١٩٨٥ ط ،الجزائر للكتاب الوطنیة     

  م١٩٨٤ ستریم بوكس مكتبة. طبانة بدوي/ د االدبي النقد قضایا -٧٦

   الكتب دار، الدقاف یوسف محمد: تحقیق، األثیر ابن، التاریخ في الكامل -٧٧

  .م١٩٨٧، ١/ط لبنان بیروت العلمیة      

 أبوالفضل محمد :تعلیق ،المبرد یزید بن محمد العباس بوأ واألدب اللغة في الكامل -٧٨

  .القاهرة،العربي الفكر دار ،إبراهیم

   الخانجي، مطبعة، هارون السالم عبد: تحقیق، سیبویه الكتاب -٧٩

  . م٢،١٩٨٨/ ط

  بنا محمد بن أحمد: تحقیق، عثمان السید بن عامر الشیخ القرآن یتلى كیف -٨٠

  .للتراث شیخال أوالد، م١٩٠٠، ١/ط، مأمون      

  .  م٢٠٠٣ الحدیث دار/ ط ،،منظور ابن العرب لسان -٨١

  دار الفكر للدراسات والتوزیع، القاهرة، ، محمد العبد،األدبي واإلبداع اللغة -٨٢

      ١٩٨٩.  

 المصریة الهیئة. م١٩٧٩، ٣/ط، حسان تمام/ د ومبناها، معناها العربیة اللغة -٨٣

  .للكتاب

 حسام: تحقیق الدین نور الهیثمي بكر أبي بن علي، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -٨٤

  .القدسي مكتبة، القدسي الدین

  :تحقیق ،بك الخضر محمد األمویة، الدولة اإلسالمیة األمم تاریخ محاضرات -٨٥

  .م١٩٨٦، ١/ط لبنان بیروت ،القلم دار ،العثماني محمد

  .م٢٠٠٠  ،١/ط الحدیث دار ،١٩٣ص للرازي الصحاح مختار -٨٦

 الطبعة بیروت الشروق، دار، حسین القادر عبد/د لبالغةا تاریخ في المختصر -٨٧

  .م١٩٨٢ هـ،١٤٠٢ األولى

 كمال: راجعه، المسعودي علي بن الحسن أبي، الجوهر ومعادن الذهب مروج -٨٨

  .م٢٠٠٥ ،١/ط لبنان بیروت - العصریة المكتبة: الناشر، مرعي حسن

؛ عبداهللا بوأ النیسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد الصحیحین على المستدرك -٨٩

  .م٢٠٠٢ العلمیة الكتب دار؛ عطا القادر عبد مصطفى: تحقیق

  الحكمة بیت ،بغداد جامعة، ٦٠٣/ ٤ السامرائي صالح فاضل/ د النحو معاني -٩٠

  .م١٩٩١/ ط

 أبوعبد الدین شهاب البغدادي الرومي الحموي اهللا عبد بن یاقوت البلدان معجم -٩١

  .م١٩٩٣/ط بیروت صادر دار، اهللا
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  – بغداد العراقي، العلمي المجمع وتطورها، العربیة البالغیة لحاتالمصط معجم -٩٢

  .م١٩٨٣     

  .م٢٠٠٤ والتعلیم التربیة وزارة طبعة العربیة اللغة مجمع الوجیز المعجم -٩٣

 الدین محي محمد :تحقیق، األنصاري هشام ابن ،التعابیر كتب عن اللبیب مغني -٩٤

  .المدني/ ط، الحمید عبد

   – بیروت الجبل دار ،الزمخشري محمود القاسم أبو ،ةالعربی علم في المفصل -٩٥

  .لبنان

  .بیروت ،الكتب عالم، عضیمة الخالق عبد محمد :تحقیق ،للمبرد المقتضب -٩٦

  ،الوطنیة فهد الملك مكتبة ،العسیري معمور أحمد اإلسالمي، التاریخ موجز -٩٧

  .م١٩٩٦، ١/ط

، ٣٢ العدد دمشق ربيالع التراث مجلة، الزعبالوي الدین صالح ،والقیاس النحاة -٩٨

  .م١٩٨٨

   التواب، عبد رمضان/ د. أ مراجعة الغني، عبد أمین أیمن، الكافي النحو -٩٩

   .م٢٠٠٢، ٣/ ط،خلدون ابن دار  ،طعیمة رشدي/ د. أ ،اإلدكاوي إبراهیم/ د. أ

  عبد حماسة محمد. د الداللي النحوي المعنى لدراسة مدخل والداللة النحو -١٠٠

  .م٢٠٠٠ قالشرو دار/ ط، اللطیف     

 العربي الفكر دار. بعدها وما ،فارس محمد أحمد ،والقرآن اللغة في النداء -١٠١

  .م١٩٨٩

  الدین جالل ،العربیة اللغة علم في الجوامع جمع شرح في الهوامع همع -١٠٢

  .لبنان – بیروت المعرفة دار/ ط، ٢/٦٩ األسیوطي     

  



     

 ١٠٤٦   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

  فهرس املوضوعات

  املوضــــــــــــوع  الصفحة
                                                             ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....             دمــــــــة   املق  ٩٢٤-٩٢١

٩٣٥-٩٢٥  

                              ..... ..... ..... ..... .....   "                       احلجاج وموقعة دير اجلماجم   :     ــــد      التمهي

         ي فــي عــصر                الخطــاب الــسیاس–    ألمــوي      لعــصر ا ل               االطــار التــاریخي -

  -   قفـي           بـن یوسـف الث          ف بالحجاج  ی       التعر–                      الحجاج وسماته البالغیة 

   . )   هــ  ٨٣ (                   موقعة دیر الجماجم

٩٣٦  

٩٤٠  

٩٤١  

٩٤٥  

٩٤٨  

٩٦٨  

٩٧٢  

٩٧٤  

٩٧٦  

٩٧٦  

٩٧٨  

٩٨٧  

٩٨٩  

٩٩٢  

٩٩٤  

٩٩٥  

٩٩٦  

٩٩٧  

 بني البالغة والداللة والنقد "                        نداءات احلجاج ألهل العراق   :           الفصل األول                         

            ...........                                  نص خطبة الحجاج بعد دیر الجماجم–             مفهوم البالغة  -

 الغية يف النداء األول          السمات الب   :          املبحث األول                  ..... ..... ....                 

                      ..... ...............                                        الرمزیة كاصطالح في نداء الحجاج ألهل العراق -

                                                     ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........             صورة البیانیة       داللة ال -

                                             ..... ..... ..... ..... ....................                       داللة أسلوب النفي الصریح -

                  ..... ..... .....                              د والمعارك في نداء الحجاج األول     لمشاه          داللة أثر ا -

 لفنون البالغية يف النداء الثاني   ا :            املبحث الثاني                             .............              

                             ..... ..... ..... ..........                      الكفرات بعد الفجرات  :            القضیة األولى -

                             ..... ..... ..... ..........                   الغدرات بعد الخترات   :                القضیة الثانیة -

                              .............................                       النزوة بعد النزوات  :  ثة            القضیة الثال -

 األسرار البالغية يف النداء الثالث والرابع   :      الثالث       املبحث                                      .    

                             ..... ..... ..... ..........                                داللة اسم الفاعل في نداءات الحجاج -

                                                     ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........             الحجاج والسجع -

 داللة االستفهام يف نداء احلجاج ألهل العراق   :            املبحث الرابع                                     ....     

                                            ..... ..... ..... .........................                      شمولیة السؤال وامتداده -

                                                 ..... ..... ..... ..............................               العطف االستفهامي -

                  ..... ..........                                         المعاني المجازیة ألسلوب االستفهام في الخطبة -



     

 ١٠٤٧   

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثونالتاسعاملجلد 

  "                 دراسة بالغية نقدية "   "                   بني النداء واالستفهام "   "  هـ  ٩٥  ت  "                          للحجاج بن يوسف الثقفي  "              خطبة دير اجلامجم " 

١٠٠٢  

  

١٠٠٣  

١٠٠٣  

١٠٠٦  

  

١٠١٦  

١٠٢١  

١٠٢٢  

  

١٠٢٣  

١٠٢٤  

١٠٢٩  

  

  

١٠٣١  

  ١٠٣٣ؤ

١٠٣٤  

  بني البالغة والداللة والنقد   "     الشام            احلجاج ألهل     نداء  :       الثاني      الفصل                        "  

 

 السمات البالغية يف النداء األول   :          املبحث األول                            .......... .....                 

                                    ..... ..... ..... ..... ..... .....                             التطور العاطفي في خطبة الحجاج -

                        ..... ..... ..... .....                              لة الندائیة في خطابه ألهل الشام   لجم      بالغة ا -

 

 يف النداء الثاني         البالغية      السمات   :            املبحث الثاني                 ...........            

                       ..... ..... ..........                                       داللة الصورة البیانیة في ندائه ألهل الشام -

                         ........................                                    داللة الحروب وأثرها في نداء أهل الشام -

 

 داللة النداء يف خطبة دير اجلماجم   :  لث    الثا       املبحث                               ........         

                                        ....... ....... ....... ....... .......                       مواضع النداء في الخطبة  -

                    ...................                                         المعاني المجازیة ألسلوب النداء في الخطبة -

 

 خطبة ديـر اجلمـاجم بـني البالغـة وفنـون    :            املبحث الرابع                                

                                    ... ....... ....... ....... .......                      ....... ....... .... .             اللغة وفروعها

                                    ...................................                           السمات األسلوبیة في الخطبة -

                             ...........................             في الخطبة                    مفهوم الشكل والمضمون -

١٠٣٦   اخلامتة     .   

١٠٤٠   ثبت بأهم املصادر واملراجع                       .   

١٠٤٦   فهرس املوضوعات             .   

  


