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٩٦٥

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

  

  

  : المستخلص

  مقاربة حجاجية عهد التطفيل أليب إسحاق الصايب

 راشـــد بن مـــبارك الرشــــودالدكتور إعداد /  

يقرأ هذا البحث ويناقش احلجاج ووسائله يف عهد التطفيل لكاتبه أيب إسحاق الصايب، 

 لقاء الضوء على مفاهيم العهد والتطفيلأحد كتاب القرن الرابع اهلجري. بدأ البحث بإ

واحلجاج، مث انتقل إىل مناقشة الوسائل احلجاجية املوجودة يف العهد، مثل الوسائل 

النفسية واالجتماعية والوسائل اللغوية، والوسائل البالغية،  والوسائل شبه املنطقية. 

  وختم البحث بأهم النتائج اليت خرج �ا.  

تطفيل، العهد، عهد التطفيل، احلجاج، أبو إسحاق الصايب، : الالكلمات المفتاحية

  النثر العباسي، النثر الفين. 
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٩٦٦

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

Altatfeel Decree/ Commission (‘Ahad Altatfeel)  by Abi 

Is-haq Alsâbî 

An Argumentative Approach 
 

Written By: Dr. Rashad Mubarak Alrushood 

Associate Professor in Arabic Literature/ College of Arts  

King Saud University 
 

Abstract: This research discusses the Argumentation 

Approach and its methods of the Altatfeel Commission 

(‘Ahad Altatfeel), composed by Abi Is-haq Alsâbî who was 

one of the great writers in the fourth Hijri century. First, this 

research sheds the light on the key concept of the 

Commission (‘Ahad ), Altatfeel, and the Argumentation. 

Subsequently, the research moves to discuss the 

Argumentation methods of the Commission, such as the 

psychological and social methods as well as the linguistic, 

morphological and logical methods. Finally, the research 

presents the key findings.    

Key words: parasitism, the covenant, the covenant of 

parasitism, pilgrims, Abu Ishaq al-Sabi, Abbasid prose, 

artistic prose. 
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٩٦٧

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

  :المقدمة

أحد أبرز الكتاب يف القرن الرابع اهلجري؛ بل عده  )١(كان أبو إسحاق الصايب

" كتاب الدنيا رابع أربعة هم كبار الكتاب يف ذلك القرن إذ قال:  )٢(الصاحب بن عباد

، وأبو )٤(، وأبو القاسم عبدالعزيز بن يوسف)٣(وبلغاء العصر أربعة: األستاذ ابن العميد

. وكان أبو إسحاق مدرسة )٥(إسحاق الصايب، ولو شئت لذكرت الرابع، يعين نفسه"

وكتابة العهود وغريها.  ،واملخاطبات ،حيث تفنن يف الرسائل الديوانية ،يف أدب النثر

كتاباته كانت كتابات رمسية خترج يف العادة من ديوان اخلالفة إىل معظم   وبالرغم من أن 

                                                           

 الثعــالبي، لــه تــرجم كمــا ،١٥٨-١/١٣١ :األدبــاء معجــم الحمــوي، لــدى ترجمتــه انظــر )١(

 مبارك، أيًضا وانظر ،٣٦٨-٢/٢٨٧: وأشعاره كتاباته من مختارات وأورد الدهر، يتيمة

 والشــاعر، الكاتــب الصــابي إســحاق أبــو رســالن، وأبــو ،٣٦٧ -٢/٣٥٣: الفنــي النثــر

ــــو الســــعدي،و  ــــد، الصــــابي، إســــحاق أب ــــاوي،  ،٢٢-١٦:ص الصــــابي هــــالل ومجي وقن

 .م١٩٣٧سنة  ٢٣١عبدالعظيم علي، الصابي، مقالة في مجلة الرسالة، عدد: 

 النثـر مبـارك، أيًضـا وانظـر ،٣٣٧-٣/٢٢٥  :الـدهر يتيمـة الثعـالبي، لـدى ترجمته  انظر) ٢(

  .٣١٥ -٢/٢٩٦: الفني

 مبـــارك، أيًضـــا وانظـــر ،٢١٣-٣/١٨٣: الســـابق المصـــدر الثعـــالبي، لـــدى ترجمتـــه انظـــر) ٣(

 .٢٥٥ -٢/٢٣٥: السابق المصدر

 مبـــارك، أيًضـــا وانظـــر ،٣٨٢-٢/٣٦٩: الســـابق المصـــدر الثعـــالبي، لـــدى ترجمتـــه انظـــر) ٤(

 .٤٤٠ -٢/٤٣٥: السابق المصدر

 .٢/٢٩٢: السابق المصدر ي،الثعالب انظر) ٥(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٦٨

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

من بعده، ويستمتع بقراء�ا  إال أ�ا أصبحت مدرسة يهتدي �ا الكتاب ،األمصار

  )١( األدباء وعشاق األدب الرفيع. يقول أحدهم:

 برسائل الصابي أبي إسحــــــــــــــاق أصبحت مشتاقًا حليف صبــــــــــابة   

 اعة سلوة العشـــــــــــــــاق ذوب البر  صوب البالغة والحالوة والحجى 

 تحكي لنا األطواق في األعناق طورًا كما رق النسيم، وتــــــــــــــــــــــــارة   

 ُكتبْت بدائُعه على األحـــــــــــداقِ  ال يبلُغ البلغــــــــــــاُء شـــــــــــــــأَو ُمبـَــــرٍِّز       

  )٢( ويقول اآلخر:

 يهمي على حجب الفؤاد الواجم يا بؤس من يمنى بدمع ساجــم       

 ورسائِل الصابي وشعِر َكَشاجـِـــــــِم  لوال تعلله بكــــــأس مدامـــــــــــــــــــٍة   

الذي كتبه علـى لسـان الطفيلـي املشـهور عهد التطفيل وسيكون تركيز هذه الدراسة على 

علــي عليكــا خلليفتــه علــى مهنــة التطفيــل الطفيلــي الكبــري ابــن عــرس املوصــلي. وهــو عهــد  

كتبه أبو إسحاق الصايب بأمر من األمـري البـويهي عـز الدولـة خبتيـار علـى سـبيل الفكاهـة 

  والرتفيه. 

كريني والـوزراء والكتـاب وكان الطفيلي عليكا يتطفـل علـى موائـد الكبـار مـن القـادة العسـ

يف عهـــد األمـــري خبتيـــار، فلمـــا علـــم األمـــري بـــذلك أمـــر أبـــا إســـحاق الصـــايب بكتابـــة ذلـــك 

  العهد.

  وهو عهد مليء باحلجاج الذي يصلح مادة علمية تُقرأُ قراءة حجاجية على حنو علمي.

                                                           

 .١/١٣٢ :األدباء معجم الحموي، وانظر ،٢/٢٨٧ :السابق المصدر الثعالبي،) ١(

 .١/١٣٢ :السابق المصدر الحموي، وانظر ،٢/٢٨٨ :السابق المصدر الثعالبي،) ٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٦٩

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

وقبـــل أن نـــدخل يف صـــلب هـــذه الدراســـة حيســـن أن نقـــدم مبقدمـــة قصـــرية تتنـــاول مفهـــوم 

ود ومــن مث التطفيــل، وبعــد ذلــك النظريــة احلجاجيــة الــيت ســيعتمدها هــذا البحــث يف العهــ

  تناوله لعهد التطفيل.  

  ؟  احلجاج وما هو  فما هي العهود؟ وما هو التطفيل؟

  مفهوم العهد:

والعهــد : الــذي ُيكتــب  التقــدُّم ِإىل املــرِء يف الشــيِء.ورد العهــد يف لســان العــرب مبعــىن: "

  منه، واجلمع ُعهوٌد ، وقد َعِهَد إِليه َعْهداً .  للوالة وهو مشتق

ْوثِـــُق واليمـــني حيلـــف �ـــا الرجـــل ، واجلمـــع كـــاجلمع . تقـــول : علـــّي عْهـــُد اهللا 
َ
والَعْهـــُد : امل

ــه وَيل امليثــاَق الــذي  ...وميثاقُــه ، وَأخــذُت عليــه عهــَد اهللا وميثاقَــه وقيــل : ويلُّ العهــد ألَن

"يْؤخذ على من بايع اخلليفة
)١(

 .  

فيالحظ هنا أن العهد الذي نعنيه هنا يف هذا البحث اشتق من ثالثة معـان هـي: العهـد 

  الذي يكتب للوالة، والتقدم إىل املرء يف الشيء، وامليثاق. 

خطـاب التكليـف الـذي يوجهـه اخلليفـة أو مـن يف االصطالح السياسي فالعهـد هـو: أما 

ــــة، كالواليــــات، ينــــو  ب عنــــه إىل امــــرئ مــــا، يكلفــــه فيــــه بأحــــد األعمــــال املهمــــة يف الدول

وغريهــا. ويتضــمن العهــد عــادة والقضــاء، ونقابــة األشــراف، وقيــادة احلمــالت العســكرية 

                                                           

   )  د ه ع( جذر العرب، لسان منظور، ابن) ١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٠

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

الوصـايا العامـة واخلاصـة األوامـر و املنوطة باملكلف، والصالحيات املمنوحـة لـه، و  املهمات

  ري على ضوئها يف واليته.    الذي ينبغي أن يلتزم �ا، ويس

ووثق العهود للمكلفني  ،وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول من كتب الكتب

ذلك عهده صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه  باألعمال الرمسية؛ فمن

؛ ليفقههم يف الدين، ويعلمهم السنة ومعامل اإلسالم، ويأخذ منهم إلى اليمن

بسم اهللا ، وقد جاء فيه: "كتب له كتاباً عهد إليه فيه عهده، وأمره فيه بأمرهصدقا�م، و 

هذا بيان من اهللا ورسوله ،يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من   : الرمحن الرحيم 

حممد النيب رسول اهللا لعمرو بن حزم، حني بعثه إىل اليمن، أمره بتقوى اهللا يف أمره كله، 

ذين اتقوا والذين هم حمسنون، وأمره أن يأخذ باحلق كما أمره اهللا، وأن فإن اهللا مع ال

...اخل"يبشر الناس باخلري، ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن، ويفقههم فيه
)١(

 .  

 ،صلى اهللا عليه وسلم تضمن وصايا وتعليمات تشريعيةفهذا العهد الذي كتبه الرسول 

أمر فيها َعْمرًا بن حزم رضي اهللا عنه بتنفيذها وتطبيقها يف واليته اليمن، وكان رضي 

لريجع إليها عند مواجهة  ؛اهللا عنه يف أمس احلاجة إىل استيعا�ا وفهمها وادخارها

  األحداث اليت تناسبها.

وذوي املناصـب  ،عليه وسلم بسنته يف كتابـة العهـود للـوالةواسنت اخللفاء بعده صلى اهللا 

العليــا؛ فهــذا عمــر بــن اخلطــاب يكتــب إىل أيب موســى األشــعري رضــي اهللا عنهمــا واليــه 

                                                           

ــائق مجموعــة اهللا، حميــد) ١( -٢٠٦: ص الراشــدة، والخالفــة النبــوي للعهــد السياســية الوث

٢٠٩.    



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧١

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

ا يضــمنه قواعــد قضــائية مهمــة التــزم �ــا املســلمون علــى مــدى تــارخيهم علــى البصــرة عهــدً 

  العريق. يقول فيها رضي اهللا عنه:

َكمـة، وُسـنَّة ُمتََّبعـة، فـافهم إذا أُدَيل إليـك؛ فإنـه ال ينفـع تكلُّـٌم حبـقٍّ "إن القضاء فريضـٌة حمُْ 

ال نفــاذ لــه، وآِس بــني النــاس يف وجهــك وجملســك وقضــائك؛ حــىت ال يطمــع شــريف يف 

َحيِفـك، وال ييـئس ضـعيف يف عـدلك، والبيِّنـة علـى َمـن ادَّعـى، واليمـني علـى َمـن أْنَكــَر، 

"ا أحلَّ حراًما أو حرَّم حالًال...اخلحً والصلح جائز بني الناس إال صل
)١(

.  

وتطورت العهود بعـد ذلـك يف عصـور اخللفـاء الراشـدين واألمـويني والعباسـيني، وبعـد أن  

  وتعددت املهام، وتنوعت العهود.استقرت التشريعات اإلسالمية، وكثرت الواليات، 

  بي:أنواع العهود لدى الصا

دخل أبو إسـحاق الصـايب يف جمـال صـناعة الكتابـة منـذ بـواكري حياتـه، ومتـرس يف دواويـن 

أبـرز أنـواع الكتابـة الـيت  منوالسلطانية خاصة، وكانت العهود  ،احلكم على الكتابة عامة

دهـا، ولقيـت منـه عنايـة كبـرية. وقـد تعـددت أنـواع العهـود ختصص فيهـا أبـو إسـحاق وجوَّ 

ق وشغف بكتابتها. ومن هذه األنواع:الذي تفنن أبو إسحا
 )٢(

       

: وهي العهود اليت يكتبها الصايب عن اخللفاء بتقليد والة العهود السياسية - ١

 األمصار مناصبهم. 

                                                           

   .  ١٠/٢٥٣: الكبرى السنن البيهقي،) ١(

 .بعدها وما ٨٤: ص الصابي، إسحاق أبي رسائل من المختار الصابي، انظر) ٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٢

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

اة منصب قاضي : وهي اليت تكتب لتقليد أحد كبار القضالعهود القضائية - ٢

 القضاة.

: وهي العهود اليت ُخيَُص �ا أحد كبار آل بيت النيب صلى اهللا العهود النقابية - ٣

عليه وسلم بتقلد منصب نقابة الطالبيني يقوم مبوجبه النقيب برعاية آل 

البيت، وتويل أمورهم، واملطالبة حبقوقهم، والفصل يف املنازعات بينهم، وغري 

 ذلك من املهمات.   

كتبه أبو إسحاق على سبيل الفكاهة التطفيل"  عهد ": وهو العهود الفكاهية - ٤

والطرافة لعليكا الطفيلي
)١(

 . وهو مدونة هذا البحث.

  :مفهوم التطفيل

من طفل نسبة إىل الطَُفْيُل "بُن َزالٍَّل كما جاء يف القاموس احمليط طفيل يف اللغة  الت

الكوِيفُّ، الذي يُْدَعى طَُفْيَل اَألْعراِس أو الَعرَاِئِس. وكاَن يأيت الَوالِئَم ِبال َدْعَوٍة. ومنه : 

الطَُّفْيِليُّ والطِّْفليُل ، وقد طَفََّل وَتطَفََّل"
)٢(

 .  

  وقال أَبو عمرو : الطََّفُل الظُّلمة نفُسها ؛ وأَنشد البن َهْرمة : 

  وقد َعرانَي من َلْوِن الدَُّجى طََفلُ 

                                                           

ـــل، البغـــدادي،) ١( ـــن ،١٧٢-١٦٧: ص التطفي : األبصـــار مســـالك العمـــري، اهللا فضـــل واب

 .٣٦٥- ١٤/٣٦٠ األعشى، صبح والقلقشندي، ،٢٠-١٢/١٧

   ).  ل ف ط( جذر المحيط، القاموس ،الفيروزآبادي) ٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٣

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

أَراد أَنه يُْظِلُم على القوم أَمرُه فال يدرون َمن َدعاه وال كيف َدَخل عليهم؛ قال: وقال 

ْيل بن َزالٍَّل رجل من أَهل الكوفةأَبو عبيدة نسب ِإىل طُفَ 
)١(

.    

"وكان رجل من بين هالل... يقال له طفيل بن زالل فكان إذا مسع بقوم عندهم دعوة 

أتاهم، فأكل من طعامهم؛ فسمي الطفيلي طفيلًيا به"
)٢(

ذا الرجل كان . وقيل إن ه

من غطفان، وكان يقال له: طفيل األعراس و العرائس
)٣(

.  

وقد كثر التطفيل يف العصر العباسي نتيجة لفقر كثري من عامة الناس وحاجتهم، 

ونظرهم إىل كبار القوم وما يقدم على موائدهم من مالذ املطعومات واملشروبات، فكان 

األعراس واملناسبات يضعون بوابني حيجبون غري املدعوين من الدخول فيضطر أصحاب 

الطفيليون إىل استخدام شىت احليل للدخول، قال أحدهم:
)٤(

     

كل يوم أدور في عرصة البا                                

                                 فإذا ما رأيت آثــــــــــــار عرس   

لم أعرج دون التقحم فيهــــا                                    

مستخًفا بمن دخلت عليــــه                                  

فتراني ألف بالرغــــــــم منـــــــــه                                       

  ـــــــــابب أشم القتار شم الذب

  أو ختان أو دعوة لصحـــــاب 

  غير مستأذن وال هيـــــــــــــــــــاب 

  لست أخشى تجهم البـــواب  

 كل ما قدموه لف العقـــــــــــاب

  

                                                           

   ).  ل ف ط( جذر: العرب لسان منظور، ابن انظر) ١(

 .٤٨: ص التطفيل، البغدادي،) ٢(

 .٤٦: ص السابق، المصدر البغدادي،) ٣(

 .١٣٤: ص ، السابق المصدر البغدادي،) ٤(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٤

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

برز اسم عليكا الطفيلي المًعا يف القرن الرابع اهلجري بني كبار القوم من الوزراء والقادة 

لطبقة املخملية؛ فيصل خربه إىل عز الدولة البويهي العسكريني والتجار وغريهم من ا

خبتيار، فيوجه بأن يكون أمريًا للطفيليني، ويأمره بأن يعهد ملن يعده �ذه اإلمارة، 

ويكلف أبا إسحاق الصايب بكتابة هذا العهد، فيخرج علينا عهد التطفيل يف أحسن 

واخلربة خبفايا الطفيليني صورة، من حيث البناء، واألسلوب، والصياغة، وبالغة احلجة، 

  وجمتمعهم، وما يدور فيه من حيل ووصايا.    

  مفهوم الحجاج: 

احلجاج يف اللغة مجع حجة من احملاجة وهي بيان احلجة يف مواجهة اخلصوم. جاء يف 

. تقول: َحاجَّه َفَحجَّه أي َغَلَبه باُحلجَّة... وهو رجل اُحلجَّة: البـُْرهانالصحاح: "و 

  ِدل. والتََّحاجُّ: التََّخاُصم"ِحمَجاج: أي جَ 

يقال: حاَجْجُته ُأحاجُّه ِحجاجًا وُحماجًَّة حىت َحَجْجُته َأي َغَلْبُته لسان العرب: "

واُحلجَّة: البـُْرهان؛ وقيل: اُحلجَّة ما ُدوِفَع به اخلصم؛ وقال  ...باُحلَجِج اليت أَْدلَْيُت �ا 

  َفُر عند اخلصومة. اَألزهري: اُحلجَّة الوجه الذي يكون به الظَّ 

وهو رجل ِحمْجاٌج َأي َجِدٌل. والتَّحاجُّ: التَّخاُصم ؛ ومجع اُحلجَِّة: ُحَجٌج وِحجاٌج. 

"واُحلجَُّة : الدليل والربهان... وحاجَّه ُحماجًَّة وِحجاجاً: نازعه اُحلجَّةَ 
)١(

 .  

لنا أن احلجة هي الدليل والربهان الذي حياج ويغالب ويدافع به  ومن هذه الشروح يتبني

اخلصم؛ ليقتنع ويرتدع، واألفعال املطاوعة حاجَّ ونازع وخاصم وحاور تدل على أن 

  احملاجة تكون بني خصمني أو أكثر. 

                                                           

   ) .  ج ج ح(  جذر: العرب لسان منظور، ابن) ١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٥

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

وقد وردت يف القرآن الكرمي آيات كثرية تدل على احلجاج وا�ادلة بني األنبياء 

"، وقوله تعاىل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربهله تعاىل: "وأقوامهم، كقو 

  ". وحاجه قومه قال: أتحاجوني في اهللا وقد هدان"

قد سمع "، وقوله تعاىل: "وجادلهم بالتي هي أحسن"أما اجلدال فمثل قوله تعاىل: 

". واجلدل وركماااهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا يسمع تح

َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدًال َبْل ُهْم يضا فقد وصف اهللا تعاىل قريًشا به يف قوله تعاىل: "أ

   ."قـَْوٌم َخِصُمونَ 

أما يف االصطالح فإن نظريات احلجاج �دف إىل دراسة األثر الذي حيدثه اخلطاب يف 

لوكه حنو املتلقي، وعلى مدى قدرة الكاتب أو املتحدث على تغيري أفكاره، وتغيري س

ن االطريق الذي يريده املتكلم. فلهذا عّرف عاملا النظرية احلجاجية بريمل

(Perelman)  وتتيكاTyteca)األساليب تضطلع يف  من لةبأنّه "مججاج ) احل

أو الزّيادة يف حجم مبا تعرضه عليه، ناع تقاالتلّقي على محل امل ، هيطاب بوظيفةٍ اخل

 إىل يدفعهو حنتلقي على املالفعل يف  إمنا هيساسّية األ معتربًا أن الغايةناع تقاالذا ه

يهّيئه للقيام بالعمل"أو  ،العمل
)١(

.  

                                                           

 فرنسا، ليون، الجامعية، المطابع الجديدة، الخطابة الحجاج، في مصنف وتتيكا، برلمان) ١(

 مـــن القـــديم الشـــعر فـــي الحجـــاج ســـامية، ،الدريـــدي عـــن نقـــالً  ، ٩٢:١: ص ،١٩٨١

 .٢١: ص ،للهجرة لثالنيا القرن إلى الجاهلية



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٦

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

وعندمها فإن: "موضوع نظرية احلجاج هو درس تقنيات اخلطاب اليت من شأ�ا أن 

تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد يف درجة ذلك 

التسليم"
)١(

.  

حلجاج عندمها هي: "أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح عليها، أو يزيد يف والغاية من ا

درجة ذلك اإلذعان، فأجنع احلجاج ما وفِّق يف جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى 

السامعني بشكل يبعثهم على العمل املطلوب ( إجنازه أو اإلمساك عنه)، أو هو ما 

يام بذلك العمل يف اللحظة املناسبة"وفِّق على األقل يف جعل السامعني مهيئني للق
)٢(.

   

وهذا يعين اهتمام نظرية احلجاج باجلانب الوظيفي للخطاب األديب الذي أغفلته كثري 

من النظريات النقدية احلديثة وخباصة النظرية البنيوية، "فلم يعد مهما أن نبحث يف 

ما حيدثه من إمتاع وتسلية يف نفوس متلقيهن، بل أصبح من مجال اخلطاب األديب و 

الضروري البحث عما حيدثه من أثر وتغيري؛ ألن اخلطاب األديب ذو اجتاهني: اجتاه أديب 

مجايل، واجتاه وظائفي"
)٣(

.  

إن املدونة اليت سيتناوهلا هذا البحث جتمع بني هذين االجتاهني فهي وحلسن احلظ ف

ذات اجتاه مجايل مبا حتمله من تسلية لطيفة، وإمتاع للمتلقي أمتعنا به أبو إسحاق 

الصايب يف "عهد التطفيل" الذي كتبه على لسان عليكا الطفيلي، وهي أيًضا ذات اجتاه 

                                                           

 .١٣: ص وتطبيقات، دراسات الحجاج نظرية في عبداهللا، صولة،) ١(

 .١٣: ص السابق، المصدر عبداهللا، صولة،) ٢(

 اإلقنــاع، وســائل فــي دراســة. التيجــاني أحمــد الشــيخ رســائل فــي الحجــاج أمينــة، تجــاني،) ٣(

 .٨: ص



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٧

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

ة أثار�ا قضية التطفيل يف جمتمع القرن وظيفي مبا حتمله من طاقات حجاجية متنوع

الرابع العباسي. وألن اخلالف على التطفيل ليس يقينًيا بل إنه قابل لألخذ والرد؛ فإن 

اج اختاذ النظرية احلجاجية آلية لدراسة عهد التطفيل كان خيارًا مناسًبا؛ ألن احلج

،  probableل وحمتم possibleوممكن  likely"ما هو مرجح  على يعتمد يف الغالب

كما أن األدلة اليت تقدمها احملاجة ليس من شأ�ا أن تكون حامسة فاصلة فيما تثبت 

أو تنفي، حبث تقرر ما تقرره أو تنفي ما تنفيه على سبيل احلقيقة املؤكدة الراسخة"
)١(

. 

 ميدانوليس  االحتمال،و "ه وميدانهيقينّية،  غريمنطلقات فمنطلقات احلجاج إذن 

 إىلا يدفعنا دائمً  مبا الشكا قسط من دائمً  فهناك ؛طلقةاملسّلمات واملالبديهّية  قائقاحل

درجة أعلى من اإلقناع" قيقحتالبحث عن حجج من أجل 
)٢(

.  

والوسائل أو اآلليات احلجاجية اليت تعارف عليها املختصون يف هذا ا�ال كثرية 

وسائل احلجاجية اليت تعاجل احلجج املوجودة يف ومتنوعة، ولكننا سنقتصر هنا على ال

املدونة، على أنه من املعروف عند بعض اللغويني أن اللغة حجاجية بذا�ا
)٣(

، حىت ولو 

إىل تـبين وسائل حجاجية تدعم آراءه.  - سواء أكان كاتًبا أم خطيًبا –مل يعمد املرسل 

                                                           

 .٢٧٩: ص وتقنياته، بواعثه الحجاج مصطلح عباس، حشاني، )١(

 – اإلقناع وسائل في دراسة النبوي، طابالخ في جاجالح لياتتج هشام، ،مفرو  )٢(

 الحجاج نظرية في عبداهللا، صولة، أيضا وانظر ،٤٩ ص موذجا،أن النووية عوناألرب

: ص وتقنياته، بواعثه الحجاج مصطلح عباس، وحشاني، ،١٤: ص وتطبيقات، دراسات

٢٧٩. 

: ص اإلقنـاع، بالغـة قـادا، وانظـر ،٣٣: ص الكريم، القرآن في الحجاج عبداهللا، صولة، )٣(

١٧٩ . 



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٨

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

"فاللغة يف اخلطاب احلجاجي تقوم بدور جوهري وفاعل، يف حتقيق التأثري واالستمالة، 

فاملفردات والرتاكيب اليت خيتارها املتكلم لوصف حدث ما، تعكس موقفه جتاه ذلك 

احلدث"
)١(.

    

  في عهد التطفيلاإلقناعية  حجاج وسائل ال

املقصود بوسائل اإلقناع هي احلجج اليت يتخذها املتكلم أو الكاتب وسائل؛ إلقناع 

املتلقني برسالته أو زيادة اقتناعهم بأمر من األمور، يهدف هذا املتكلم إقناعهم به، 

  ودفعهم لتنفيذه، أو االنتهاء عنه. 

ية، وآليات إقناعية �دف إقناع مجهوره وقد اختذ كاتب العهد عدة أساليب حجاج

  الكوين، وزيادة قناعة مجهوره اخلاص. تتمثل هذه الوسائل واآلليات اإلقناعية يف اآليت:

  الوسائل النفسية واالجتماعية

يعمل املخاِطب على �يئة املخاطبني لتلقي الرسالة احلجاجية اليت يريد إيصاهلا، 

لطبيعة العقول، مث اختيار أحسن السبل حملاور�ا  "فاحلجاج يف النهاية ليس سوى دراسة

واإلصغاء إليها... وإذا مل توضع هذه األمور النفسية واالجتماعية يف احلسبان، فإن 

احلجاج يكون بال غاية وال تأثري"
)٢(

  .  

ذت يف عهد التطفيل هي بناء هذا العهد بصورة لعل أهم وسيلة نفسية واجتماعية اخت

متاثل بناء العهود السلطانية؛ مما يعطي املتلقي انطباًعا تلقائًيا بالتسليم ملا يف هذا العهد 

من حجاج، وما فيه من أوامر ونواٍه. وهذا فيه ما فيه من خماطبة "عاطفة املتلقي قبل 

                                                           

 . ١١٨: ص واالتصال، البالغة جميل، عبدالمجيد، )١(

 . ٢٠٢: ص التداولية، والوظائف الحجاج عبدالعزيز، مصباحي،  )٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٧٩

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

مقامسته العاطفة نفسها؛ فتذعن له عقله، ومحله على مشاركة املتكلم الشعور ذاته، و 

النفس من غري روية أو فكر"
)١(

 .  

م والعهود هي الكتب اليت يصدرها اخللفاء واألمراء يكلفون مبوجبها الوالة والقضاة مبها

مناصبهم تتضمن كثريًا من األوامر والوصايا اليت على املكلفني االلتزام �ا، والعمل على 

  تطبيقها يف أماكن واليا�م. 

درج الكتاب على تضمني عهودهم اليت يتولون كتابتها عن اخللفاء وملوك النواحي وقد 

ليفة أو وحبسب زمانه ومكانه واخل ،حبسب كل عهد ،وأخرى خمتلفة ،عناصر متشا�ة

  وحبسب املنصب وصاحبه. ،امللك الذي يكتب عنه

ا ملثل هذه التشا�ات واالختالفات يف كتابة العهود؛ وكان أبو إسحاق الصايب واعيً 

  ا؛ ا ومنصبً ا ومكانً فجاءت عهوده اليت كتبها متوافقة كل التوافق مع املراد منها زمانً 

بنائه كثريًا عن العهود األخرى؛ الذي حنن بصدده فال خيتلف يف  عهد التطفيلأما يف 

فهو يبدأ مبقدمة حيدد فيها من الذي يعهد، ومن املعهود إليه، ومهامه املكلف �ا، 

 المقدمةاختياره هلذا التكليف، وقد جاءت هذه أسباب ، و نطاق التكليف املكاينو 

  على النحو اآليت:

وصلي، حني املعروف بعليكا، إىل علي بن عرس امل أمحدهذا ما عهد علي بن "

استخلفه على إحياء سنته، واستنابه يف حفظ رسومه من التطفيل، على أهل مدينة 

                                                           

 الثـــاني القـــرن إلـــى الجاهليـــة مـــن القـــديم العربـــي الشـــعر فـــي الحجـــاج ســـامية، الدريـــدي، )١(

 . ١٥٣: ص وأساليبه، بنيته.. الهجري



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٠

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

السالم، وما يتصل �ا من أكنافها، وجيري معها من سوادها و أطرافها، ملا تومسه فيه، 

من قلة احلياء، و شدة اللقاء، و كثرة اللقم، و جودة اهلضم، و رآه أهًال له من سده 

رفاهية املهملة اليت فطن هلا، و الرفاعية املطرحة اليت اهتدى إليها، و مكانه يف هذه ال

النعم العائدة على البسيها، مبالذ الطعوم، و مناعم اجلسوم، متوردًا على من اتسعت 

مواد ماله، و تفرعت شعب حاله، و أقدره اهللا على غرائب املأكوالت، و أظفره ببدائع 

لشريك املناصف، و ضاربًا فيهم بسهم اخلليط الطيبات، آخذًا من كل ذلك بنصيب ا

املفاوض، و مستعمًال للمدخل اللطيف عليه، و املتوجل العجيب إليه، واألسباب اليت 

ستشرح يف مواضعها من هذا الكتاب، وتستويف الداللة على ما فيها من رشاد 

  ."يل، وهو حسبنا ونعم الوكيلالتعو وصواب، وباهللا التوفيق، وعليه 

طى العهد ذكر بامسه الكامل ولقبه وهو علي بن أمحد املعروف بعليكا، فالذي أع

  ليعطي له مكانة عند املتلقني عامة، وعند املعهود إليه خاصة.

وذكر املعهود إليه أيضا بامسه الكامل وهو علي بن عرس املوصلي تقديرًا له، وتعريًفا به 

  من الكاتب ومن املوصي.

ه يف حفظ رسومه من تفه على إحياء سنته، واستنابخالاست وأما املهمة املكلف به فهي

واختيار ابن عرس خليفة لعليكا مل يأت عبثاً، فقد اختاره هلذه املهمة الكبرية،  .التطفيل

ملا تومسه فيه، من قلة احلياء، وشدة اللقاء، وكثرة اللقم، وجودة اهلضم، ورآه أهًال له "

 فطن هلا، والرفاعية املطرحة اليت اهتدى من سده مكانه يف هذه الرفاهية املهملة اليت

إليها، والنعم العائدة على البسيها، مبالذ الطعوم، ومناعم اجلسوم، متوردًا على من 



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨١

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

اتسعت مواد ماله، وتفرعت شعب حاله، وأقدره اهللا على غرائب املأكوالت، وأظفره 

يهم بسهم ببدائع الطيبات، آخذًا من كل ذلك بنصيب الشريك املناصف، وضاربًا ف

إليه..." فقد اخلليط املفاوض، ومستعمًال للمدخل اللطيف عليه، واملتوجل العجيب 

اكتملت يف ابن عرس كما يرى عليكا صفات الطفيلي النموذج من قلة احلياء، واجلرأة 

على اقتحام املوائد، وكثرة األكل، وسرعة اهلضم، والقدرة على االحتيال للظفر بأطيب 

إلشادة رمبا جعلت ابن عرس يزداد قناعة �ذه احلجة، ويتحمل وهذه ا املأكوالت.

  املسؤولية، وينهض باألمانة.

وذكر كلمة "استخلفه" داللة على اخلالفة، واخلليفة له مكانته الدينية والسياسية 

على إحياء سنته، فعليكا كما يذكر العهد، استخلف ابن عرس " واالجتماعية.

". وهو محل ثقيل على ابن عرس يلزمه حبفظ فيلواستنابه في حفظ رسومه من التط

  رسوم عليكا، وتقاليده يف التطفيل. 

مدينة السالم، وما يتصل بها من أكنافها، ويجري معها وأما نطاقها املكاين فهو "

  "من سوادها و أطرافها

وتسمية بغداد بـ"مدينة السالم" فيه نوع من التفخيم الذي يعطي هالة كبرية للنطاق 

املكلف به. ومل يقتصر على ذلك، بل أضاف إليها األكناف واألطراف  املكاين

  والسواد.    

يف عهد التطفيل فقد جاء على منط العهود السلطانية؛ فهو يتضمن  العنصر الثانيأما 

وصايا دينية على رأس التقوى، حيث يقول يف العهد:" أمره بتقوى اهللا اليت هي اجلانب 



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٢

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

الركن املنيع، والطود الرفيع، والعصمة الكالئة، واجلنة الواقية، العزيز، و احلرز احلريز، و 

والزاد النافع، يوم املعاد، حني ال ينفع إال مثله من األزواد، وأن يستشعر خيفته، يف سره 

وجهره، ومراقبته يف قوله وفعله، وجيعل رضاه مطلبه، وثوابه ملبسه، والقرب له أربه، 

  يف مسعاة قدم، وال يتعرض عنده لعاقبة ندم".والزلفى لديه غرضه، وال خيالفه 

فاألمر بالتقوى يف عهد هزيل له أثر نفسي كبري وذلك بافتعال اجلدية، واإلحياء 

للمخاطب بأن التزام التقوى يكون يف اجلد واهلزل، وأتبع حثه على التقوى بالوصية 

مرضاته والقرب  خبشية اهللا يف السر والعلن، ومراقبته سبحانه يف القول والفعل، وطلب

  منه سبحانه والزلفى لديه، وعدم خمالفة أمره. 

وقد مضى الكتاب والشعراء يف العصر العباسي على إضفاء الصبغة الدينية، والصفات 

املثالية، ومنها التقوى على اخللفاء، فتجد الواحد منهم وهو يتمثل "تفكري السلطة 

يشاركها مشاركة املوظف هلا، أو رمبا وهيكلها اإليديولوجي، ولذلك فهو يتعامل معها، و 

الصديق احلميم هلا، ولذلك فهو يستجيب ملعطيا�ا وثقافتها
")١(

،  

ب العهد ، وهو األوامر الواجب على صاحلعنصر الثالثاوينتقل العهد بعد ذلك إىل  

التزامها، والعمل مبقتضاها، وعدم خمالفتها ليستحق لقب خليفة الطفيليني. وهذه 

األوامر هي زبدة ما يف العهد من حيث البناء؛ أل�ا تسبق مبقدمات، وتعقب خبامتة 

  فيها بعض التوجيهات.    

                                                           

 الرابــع القــرن نهايــة إلــى العباســي الشــعر فــي الــديني الخطــاب محمــد، محمــود هياجنــة، )١(

 .١٦٧: ص الهجري،



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٣

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

هما نفسه مبظهرين خمتلفني لكن ية واالجتماعية " أن يظهر احملاجُ ومن الوسائل النفس

يتكامالن؛ فمن ناحية يظهر وكأنه أعلى درجة بقليل من املتلقي...ومن ناحية أخرى 

يظهر مبظهر املشابه له يف الظروف واألوضاع، مما يتولد عنه لدى املتلقي ازدياٌد يف 

درجة االقتناع من ناحية، واالندفاع إىل خوض جتربة شبيهة �ذا املتكلم من ناحية 

دانًا ملقامه"أخرى طلًبا ملرتبته ونش
)١(

يأمر حيث  ،، وهذا ما نلمسه يف هذا العهد

مبا يوحي بعلو مقامه على مجهوره  ،وينهى ويوجه وحيث وحيذر ،عليكا زعيم الطفيليني

فهو يشغله  ،وهو ابن عرس أو مجهوره العام من الطفيليني. ومن ناحية أخرى ،اخلاص

ما يشغل مجهوره من أعمال التطفيل، والتحايل للوصول إىل أمجل املوائد وأ�اها، 

"عليها محلة احلوت امللتقم، والثعبان امللتهم، والليث اهلاجر،  وأكثرها امتالء؛ ليحمل

يف سعيه، الرشيد يف أمره،  سِ يِّ والعقاب الكاسر"، وميعن يف هذه املوائد "إمعان الكَ 

  بطنه، من كل حار و بارد".املالئ ل

ومن الوسائل النفسية املثرية اليت استخدمها الكاتب أبو إسحاق الصايب، وهلا عالقة مبا 

قبلها، الرتغيب يف األكل، وفتح الشهية للطفيلي الذي يقرأ هذا العهد، وإقناعه بصحة 

ومناعم ما هو عليه. يقول يف العهد: "والنعم العائدة على البسيها، مبالذ الطعوم، 

اجلسوم، متوردًا على من اتسعت مواد ماله، وتفرعت شعب حاله، وأقدره اهللا على 

غرائب املأكوالت، وأظفره ببدائع الطيبات". ويقول أيًضا: "وإذا استقرأها، وجد فيها 

  من طرائف األلوان، امللذة للسان، بدائع الطعوم، السائغة يف احللقوم".

                                                           

 .١٦٢: ص وتطبيقات، دراسات الحجاج نظرية في عبداهللا، صولة،) ١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٤

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

ة اليت توجه الطفيلي وتؤثر فيه، وتقنعه مبا هو عليه، ومن الوسائل النفسية واالجتماعي

التطفيل كنزًا غفل عنه الغافلون، ورفاهية مل يهتد إليها أهل الغىن والرفاهية،  عليكاجعل 

ورفعة مل حيسب هلا أهل الشأن والفضل حسابًا؛ فالطفيلي قد شارك أهل الغىن غناهم، 

ا منهم نصف ثروا�م، يقول يف العهد وأهل التجارات جتار�م، وقامسهم أمواهلم، آخذ

ورآه أهًال له من سده مكانه يف هذه الرفاهية املهملة اليت فطن هلا، والرفاعية املطرحة "

اليت اهتدى إليها...آخذاً من كل ذلك بنصيب الشريك املناصف، وضارباً فيهم بسهم 

  اخلليط املفاوض ".

  الوسائل اللغوية

  ئل احلجاج اليت أشار إليها منظرو التداولية. ومنها:الوسائل اللغوية هي من أهم وسا

:الكالمية األفعال
 )١(

     

احلجـاج، ودورهـا يف عين مفكرو احلجـاج باألفعـال الكالميـة وصـنفوها، وحبثـوا تأثريهـا يف 

اإلقنـــاع، وبينـــوا أن حجيتهـــا يف كو�ـــا "غـــري قابلـــة للحكـــم عليهـــا بالصـــدق والكـــذب بـــل 

حيكــم عليهــا إمــا باملوفَّقــة أو غــري املوفَّقــة"
)٢(

وكــان أبــرز مــن صــنف هــذه األفعــال ســورل  

                                                           

 فــي الحجــاج إســراتيجيات مــراد، مقبــل، انظــر الكالميــة األفعــال عــن التفصــيل مــن لمزيــد )١(

 . ٩٠-٦٧: ص دكتوراه، رسالة نواس، أبي شعر

 . ٩١:ص الجرجاني، عبدالقاهر عند النظم نظرية في الحجاجي األفق عمر، قمرة، بو )٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٥

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

تنيوأوس
)١(

خرتنـا يف حبثنـا يف تصنيف أفعال الكالم. وقـد ا ، وكان هلما منوذجان اعتمداه

هـذا منــوذج ســورل لوضــوحه ودقتــه عنــد التطبيـق. وهــذا النمــوذج يقســم األفعــال الكالميــة 

  .وإعالنية، وتعبيريةزامية، وإخبارية، تتوجيهية، وإلإىل مخسة أقسام: هي أفعال 

كثــرية   أفعــال توجيهيــةوألن العهــد طلــب مــن األعلــى لــألدىن فيــه أمــر و�ــي، فقــد وردت 

وحتذر وتنهى. وصـيغتا "األمـر والنهـي حتمـالن معـىن الـدعوة، ومـن مثـة  حتث وتأمر وتوجه

تبدو صلتهما باحلجاج وثيقة؛ أل�ما يهدفان إىل توجيه املتلقي إىل سلوك معني"
)٢(

  

مر حيمل رغبة اآلمر يف اسـتجابة املـأمور لشـيء مـا سـواء أكـان فعـال أم قـوًال، فيقـال: واأل

أمرت فالنًا أمره، أي أمرته مبا ينبغي له من اخلري
)٣(

 .  

واألمـــر يكـــون بفعـــل األمـــر،  أو بإضـــافة الم األمـــر إىل الفعـــل املضـــارع، أو األمـــر بصـــيغة 

  املصدر، أو بأمساء األفعال. 

                                                           

 الحجاج كتاب ضمن ١/٢٧٨:ص ،)عالقة أية( والحجاج التواصل عبدالعزيز، السراج، )١(

 نظريــة فــي الحجــاجي األفــق عمــر، قمــرة، وبــو علــوي، حــافظ إعــداد ومجاالتــه، مفهومــه

 .بعدها وما١٤٩:ص الجرجاني، عبدالقاهر عند النظم

 الثـــاني القـــرن إلـــى الجاهليـــة مـــن القـــديم العربـــي الشـــعر فـــي الحجـــاج ســـامية، الدريـــدي، )٢(

 . ١٤٩: ص وأساليبه، بنيته.. الهجري

 وانظـر. ٣٣: ص ،:أمـر" مـادة البالغـة، أسـاس عمر، بن محمود القاسم أبو الزمخشري، )٣(

: ص تداوليــة، بالغيــة مقاربـة ي،البحتــر  شـعر فــي األمــر صـيغة رفعــة، العتيبـي،: األمــر عـن

 .بعدها وما ٣٩



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٦

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

وقـد ورد األمـر يف هــذا العهـد بصــيغة فعـل األمــر مـرة واحــدة هـو "كــن"، يف قولـه: "فكــن 

مزدجـــــراً، ولرســـــومه متبعـــــاً، وحبفظهـــــا مضـــــطلعاً إن شـــــاء اهللا"، بـــــأوامره مـــــؤمتراً، وبزواجـــــره 

ووردت صــيغة األمــر يف الفعــل املضــارع املســبوق بــالم األمــر "فلــيكن" يف قولــه: "فلــيكن 

  ذلك الرجل، لنا إماماً نقتدي به، وحاذياً حنذو على مثاله، إن شاء اهللا". 

ع أ�ـا بصـيغة الفعـل املاضـي وكذلك هناك أفعال إجنازية أخرى تدل على األمـر املباشـر مـ

وهــو الفعــل "أََمــَر" الــذي تكــرر ذكــره يف بدايــة كــل فقــرة مــن هــذا العهــد تقريبًــا. وذلــك يف 

قوله: "أمره بتقوى اهللا الـيت هـي اجلانـب العزيـز، واحلـرز احلريـز، ... وأن يستشـعر خيفتـه، 

  يف سره وجهره، ومراقبته يف قوله وفعله"  

  م التطفيل ومعناه، ويعرف مغزاه ومنحاه". وقوله: "وأمره بأن يتأمل اس

ـــــه: " ـــــوزراء يتعهـــــد أن أمـــــره و وقول ـــــاه، ومســـــط األمـــــراء و ال ـــــد الكـــــرباء والعظمـــــاء بقراي موائ

  بسراياه".

 الــداروســري التجــار، وجمهــزي األمصــار، مــن وكــرية مليعــرض مــا يتتبــع أن وأمــره وقولــه: "

  ".عذارواإلوالعرس 

  محاليها".وكالء املطابخ و ويرافق ور ومدبريها، قهارمة الديصادق أن وأمره وقوله: "

  املتبايعني".أسواق املتسوقني، ومواسم يتعهد أن وأمره وقوله: " 

  املغنني".األرصاد على منازل املغنيات و ينصب أن وأمره وقوله: "



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٧

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

  ".جمامع العوام املقلني، وحمافل الرعاع املقرتينجيتنب أن وأمره وقوله: " 

  حيزر اخلوان إذا وضع، والطعام إذا نقل".وقوله: "وأمره أن  

وقولــه: "وأمــره أن يــروض نفســه، و يغــالط حســه، ويضــرب عــن كثــري ممــا يلحقــه صــفحاً، 

  ويطوي دونه كشحاً"

  وقوله: "وأمره أن يكثر من تعاهد اجلوارشنات املنفذة للسدة، املقوية للمعدة" 

، وملــا كــان عليكــا أمــري التطفيــل ويف مقابــل التوجيــه بــاألمر يــأيت التوجيــه بــالنهي والتحــذير

فإنـــه اآلمـــر النـــاهي والبـــد مـــن أن تصـــدر منـــه عـــدد مـــن األوامـــر والنـــواهي؛ ومـــن النـــواهي 

خيالفـه وال الواردة يف العهـد قولـه يف حتـذير خليفتـه ابـن عـرس مـن معصـية اهللا عـز وجـل: "

  ."عنده لعاقبة ندميتعرض يف مسعاة قدم، وال 

خليفته وَمْن وراءه من الطفيليني من الذهاب إىل جتمعات  ومن النواهي أيًضا قوله حمذرا

يف عتب يلقي ملأكلها فماً، وال يفض إليها قدماً، وال ينقل وأن ال الفقراء واملقلني: "

    إنساناً".الرجل منها يعد وال  ،دورها كيساناً 

ر أو يف احلاضمخاطب بتقدمي أمر ما لل وتعين التزام املتكلم زاميةتلاألفعال االأما 

 فعال الوعد والوعيد والضماناملستقبل بنية صادقة وعزم أكيد على الوفاء بالتزامه كأ

والسمع والطاعة وغريها
)١(

. فهي أفعال حيققها املتكلم للمخاطبني، ويعدهم �ا، أو 

املتلقي.   ي فعل للمتكلم، بينما األفعال التوجيهية فعل للمخاطب أويتوعدهم فيها. فه

                                                           

 . ١٥٨:ص الجرجاني، عبدالقاهر عند النظم نظرية في الحجاجي األفق عمر، قمرة، بو )١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٨

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

زامية يف عهد التطفيل قوله: "وأمره أن يتعهد موائد الكرباء و تلومن أمثلة األفعال اال

منها بالغنيمة الباردة،  يظفرالعظماء بقراياه، ومسط األمراء و الوزراء بسراياه، فإنه 

فيها من طرائف األلوان، امللذة  وجدرة، وإذا استقرأها، ويصل عليها إىل الغريبة الناد

للسان، بدائع الطعوم، السائغة يف احللقوم، ما ال جيد عند غريهم، وال يناله إال 

  لديهم".

وقوله: "وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبريها، ويرافق وكالء املطابخ ومحاليها...وإذا 

 سعد�ا، واختذته أخًا من إخوا�ا، عدت هذه الطائفة أحدًا من الناس من خال

  إىل حمابه من جها�ا، ومآربه يف جنبا�ا. ووصلمبصادقتها،  وحظيمبرافقتها، 

وقوله بعد أمره باالحتيال ملعرفة كمية الطعام املعروضة، وتقدير كمية األكل اليت حيتاج 

ذا فعل ذلك، إليها، واملسارعة إىل أكل ما يسد حاجته، وميأل بطنه، ويكفي شبعه: "فإ

من عواقب األغمار، الذين يكفون تظرفاً، ويقلون تأدباً...أعاذنا اهللا من مثل  سلم

  مقامهم، وعصمنا من شقاء جدودهم"

فتالحظ هنا حجية أفعال الوعد االلتزامية كو�ا جتلب السعد والظفر واحلظوة، 

إلقناع املتلقي  والوصول إىل املطلوب، واحلصول على الغنيمة الباردة. وهذه حجة كافية

  بفعل ما أُمَر به، واالزدجار عما ُ�َي عنه.

حينما  ،وجاءت كلها يف فقرة واحدة ،أما أفعال الوعيد فهي قليلة مقارنة بأفعال الوعد

ألن "يف التطفيل  ؛حذر عليكا خليفته ابن عرس من غشيان جمالس املقلني واملعوزين

، واإلزورار عنها أجدىطفل، والتجنب هلا مبروءة امل وإرزاء، مثِ ؤْ يُـ عليها إجحاف �ا 



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٨٩

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

فالفعل االلتزامي "يؤمث" وعيد ملن دخل إىل جملس الفقراء واملعدمني. وال شك  "أرجى

أن يف الوعيد وأفعاله زجر للمتلقي، وإقناع له باالبتعاد عما �ي عنه. أما أجدى 

يف حال  وأرجى فهما يدخالن يف الوعد الذي رأي عليكا أن املتلقي سيحصل عليها

  التزامه مبا أمر به.  

نوع آخر من األفعال الكالمية اليت يسعى املتكلم إىل إقناع  هي واألفعال اإلخبارية

املخاطبني عن طريقها؛ وذلك بإخبارهم بأمهية أمر ما ونتائجه، وهي نوع من إقامة 

هه أو احلجة على املتلقي، وتعريفه مبا جيري احلديث حوله قبل وعده أو وعيده أو توجي

أو بعدمها. فمن ذلك قوله يف العهد يأمره بتناول فواتح الشهية املساعدة  االلتزام له

على اهلضم: "وأمره أن يكثر من تعاهد اجلوارشنات املنفذة للسدة، املقوية للمعدة، 

، والتئامه انتظامهأمره وقوامه، و�ا  عماداملشهية للطعام، املسهلة لسبيل اال�ضام، فإ�ا 

يف اليوم الواحد باألكلتني"، فهنا أفعال  وتنهضعلى عمل الدعوتني،  تعينأل�ا 

 ،إلعانتها على كثرة األكل ؛إخبارية إجنازية تقنع املتلقي بأمهية تناول هذه املشهيات

  أكثر من دعوة، والنهوض بأكثر من أكلة.  الدخول على وإمكانية 

 ،اا وغضبً رضً  ،اا وكرهً م عن مشاعره حبً فهي اليت يعرب �ا املتكلالتعبيرية األفعال وأما  

ا.  ويدخل فيها أفعال التهنئة واالعتذار والشكر واملواساة واحلسرة والندم ا وسرورً حزنً 

وغريها
)١(

.  

                                                           

 . ١٥٩:ص الجرجاني، عبدالقاهر عند النظم نظرية في الحجاجي األفق عمر، قمرة، بو )١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٠

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

خليفته بعدم الذهاب إىل جمامعهم، بل  فيأمر ،ويف العهد يذكر أحوال املقلني واملقرتين

ملا هلذه العصابة من "ضيق النفوس  ،يتحسر حلاهلم، ويرق لوضعهم النفسي واملادي

واألحوال، وقلة األحالم واألموال، ويف التطفيل عليها إجحاف �ا يؤمث، وإرزاء مبروءة 

  املطفل، والتجنب هلا أجدى، واإلزورار عنها أرجى".

قصة أحد املطفلني، ويعجب من حسن تصرفه،  لسان عليكاويورد الكاتب على 

ويرفع  ،ويرحب به ،ويدعو إىل التأسي به، وجيعل أحد أصحاب الوالئم يهش له ويبش

، ا"فقال (أي صاحب الوليمة للطفيلي): مرحبًا بك، وأهًال، وقربً  ،مقامه يف احلاضرين

ظرفت يف قولك، وتفننت  واهللا، ال جلست إال مع علية الناس، ووجوه اجللساء، إذ قد

يف فعلك. فليكن ذلك الرجل، لنا إمامًا نقتدي به، وحاذيًا حنذو على مثاله، إن شاء 

  اهللا". 

ضمن األفعال اإلجنازية اليت وردت يف العهد، وتعمل األفعال  ةعالنياإل األفعالوتأيت 

وجتك اإلعالنية على مطابقة القول للعمل حلظة قوله، فقول الرجل خلطيب ابنته ز 

ابنيت، أو قول الزوج المرأته أنت طالق هي من األفعال اإلعالنية اليت تقع مبجرد 

خروجها من يف املتكلم، " وينبغي أن تتسع لتشمل أفعال البيع والشراء واهلبة والوصية 

والوقف واإلجارة واإلبراء من الدين والتنازل عن احلق والزواج والطالق واإلقرار والدعوى 

لقذف والوكالة...اخل"واإلنكار وا
)١(

، ويضيف خليفة بوجادي شرطًا مهًما وهو أن 

                                                           

 . ٩٩:ص  المعاصر اللغوي البحث في جديدة آفاق محمود، نحلة، )١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩١

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

يكون زمن الفعل " احلاضر أو املستقبل... فإذا كان الزمن ماضًيا لفظًا ومعىن كان 

إخباريًا"
)١(

.  

ويف العهد جند مثال تلك األفعال اإلعالنية يف قصة ذلك الطفيلي الذي دخل إىل 

دَع إليها فأنكر وجوده احلاضرون، فعندما رأى صاحب الوليمة عرَّفه بنفسه، وليمٍة مل يُ 

وسأله "بأن قال له: هل قلت أيدك اهللا لطباخك، أن يصنع طعامك، زائدًا على عدد 

  اضرين، ومقدار حاجة املدعوين؟ فقال: نعم.احل

فقال: فإن تلك الزيادة يل، وألمثايل، و�ا تستظهر، ملن جرى جمراي، و هي رزق أنزله 

  اهللا على يدك، وسببه من جهتك.

فقال: مرحبًا بك، و أهًال، و قرباً، و اهللا، ال جلست إال مع علية الناس، ووجوه 

فننت يف فعلك". فطلب صاحب الوليمة من اجللساء، إذ قد ظرفت يف قولك، وت

يف طعامه على عدد احلاضرين من األفعال اإلعالنية الناجزة، وكذلك  يزيدطباخه أن 

مع علية القوم ووجوه الناس هو نوع من  يجلسأن طلب صاحب الوليمة من الطفيلي 

  األفعال اإلعالنية اليت طابق القول فيها مع الفعل.  

                                                           

 .  ٢١٩:ص النور، واباتب في اللغوي التركيب خصائص خليفة، جادي، بو )١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٢

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

التكرار
)١(

:  

يكثر أسلوب التكرار يف النثر والشعر، فيعطي انطباًعا بأمهية املكرر، أو حمبته، أو 

الشوق إليه، ويستخدمه املتحدث واخلطيب أيضا لتأكيد االستماع إليه، وفهم ما 

ل عنه يقصده، فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكرر مقوالته يف خطبه، كما قا

حتى تُفهم عنه، وإذا أتى  ؛أعادها ثالثًا بكلمةكان إذا تكلَّم أنس رضي اهللا عنه: "

"على قوم فسلَّم عليهم، سلَّم عليهم ثالثًا
)٢(

.  

رب وخطبهم وخطابا�م شعرًا ونثرًا، حيث يوفر طاقة والتكرار أسلوب شائع يف كالم الع

حجاجية تساعد املتحدث "على حنو فعال يف إقناعه ومحله على اإلذعان"
)٣(

  .  

وهناك نوع آخر من التكرار ، وهو التكرار غري املتماثل مبعىن أن يذكر املعىن يف مجلة، 

ويعيد املعىن نفسه يف اجلملة اليت تليها بأسلوب آخر، مضيًفا إليه ما يبعده عن التماثل 

التام، "وهذا النوع من التكرار هام وضروري يف اخلطاب احلجاجي ألنه يؤكد بالفعل 

                                                           

 أبــي شــعر فــي الحجــاج إســراتيجيات مــراد، مقبــل، انظــر التكــرار عــن التفصــيل نمــ لمزيــد )١(

 الخـالء كتـاب فـي الحجاج وفاء، والشثري، ،١٧٢-١٥٧: ص دكتوراه، رسالة نواس،

 فــي دراســة.. العربــي الحجــاجي الــنص محمــد، والعبــد، بعــدها، ومــا ٧١: ص للجــاحظ،

 حافظ إعداد ومجاالته مفهومه الحجاج كتاب ضمن ٤٦-٤/٣٢: ص اإلقناع، وسائل

 .علوي إسماعيل

-٣٦:ص ،عنــه لــيفهم اثالثًــ الحــديث أعــاد مــن بــاب العلــم، كتــاب صــحيحه، البخــاري، )٢(

 .  ٩٥: رقم حديث ،٣٧

 عمـر، قمـرة، بو وانظر ،١٦٨: ص القديم، العربي الشعر في الحجاج سامية، الدريدي، )٣(

 .١٢٩:ص الجرجاني، عبدالقاهر عند النظم نظرية في الحجاجي األفق



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٣

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

اب؛ فاملتكلم حني يستعيد ما قاله ويضيف إليه إمنا ينطلق من أمر ويبين تقدًما يف اخلط

عليه، فما كان مقدمة يصبح حجة، وما كان حجة يصبح مقدمة حلجة أخرى"
)١(

    .  

ل بها مدينة السالم، وما يتصومن أمثلة التكرار غري املتماثل يف عهد التطفيل قوله: "

" فاألكناف والسواد واألطراف من أكنافها، ويجري معها من سوادها و أطرافها

معاين متقاربة يف املعىن خمتلفة يف اللفظ، وقد أعطاها عدم التماثل هنا طاقة حجاجية، 

  وحجة إقناعية، وتفخيًما لألمر، وتوسيًعا للنطاق املكاين مع أنه حمدد ومعروف.   

األثري انتقد طريقة أيب إسحاق الصايب وأسلوبه يف تكرار  ومن عجيب األمر أن ابن 

املعاين مع تغيري األلفاظ عندما يزاوج بني مجلتني مسجوعتني، فهو يرى "أن تكون كل 

واحدة من السجعتني املزدوجتني مشتملة على معىن غري املعىن الذي اشتملت عليه 

ينه"أختها، فإن كان املعىن فيهما سواء فذلك هو التطويل بع
)٢(

، وقد أوضح رأيه هذا 

يف صفحات كثرية، وانتقد كثريًا من املتقدمني غري أيب إسحاق الصايب كالصاحب بن 

عباد وابن العميد وغريهم؛ ألنه وضع اختالف معنيي اجلملتني أحد شروط السجع
)٣(

  .

وقد رد عليه ابن أيب احلديد يف كتابه الفلك الدائر على املثل السائر بأن: "هذه سنة 

الكتاب وعاد�م مازالوا عليها قدميًا وحديثًا، وهم يرون ذلك من باب سعة العبارة، 

                                                           

 .١٧٢: ص السابق، المصدر سامية، الدريدي، )١(

 .١/٢١٤: ص السائر، المثل األثير، ابن )٢(

 .١/٢١٥: ص السابق، المصدر األثير، ابن )٣(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٤

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

واالقتدار على األلفاظ، مث إن السجعة الثانية تؤكد معىن األوىل"
)١(

. ونضيف على قول 

  ابن أيب احلديد أ�ا تضفي عليها طاقة حجاجية مبهرة.  

لكن فيها من تأكيد األمر  ،وقد ختم الصايب العهد الذي كتبه خبامتة تنضح بالتكرار 

أمرها ويقوم �ا خري قيام، فيقول: "هذا على املعهود إليه، وتثقيل املهمة عليه، لينهض ب

عهد علي بن أمحد، املعروف بعليكا، إليك، وحجته عليك، مل يألك يف ذلك إرشاداً و 

توفيقاً، و�ذيبًا وتثقيفاً، ونعتًا وتبصرياً، وحثًا وتذكرياً، فكن بأوامره مؤمتراً، وبزواجره 

  ".مزدجراً، ولرسومه متبعاً، وحبفظها مضطلعاً إن شاء اهللا

  

ويف هذا العهد استعان الكاتب بوسائل لغوية أخرى �دف إقناع املتلقني؛ أوهلا هو 

وأمره بأن يتأمل اسم طلب تأمل لفظ التطفيل ومعناه، ومعرفة مغزاه ومنحاه، يقول: "

مث أمره ببحث هذا املعىن بنفسه، وبذل  ، "التطفيل ومعناه، ويعرف مغزاه ومنحاه

ويتصفحه يد اآلخرين يف حتقيق هذا املعىن، يقول: "جهده يف حتصيله، وعدم تقل

  ". تصفح الباحث عن حظه بمجهوده، غير القائل فيه بتسليمه وتقليده

"مشتق من  فيبني أنهمث يفصل يف املعىن اللغوي لكلمة التطفيل، ومن أين أخذت؛ 

الطفل، وهو وقت المساء، وأوان العشاء، وإن كثر استعماله في صدر النهار 

                                                           

ــن) ١( ــي اب ــاب ملحــق ٤/١٧٩: ص الســائر المثــل علــى الــدائر الفلــك ،الحديــد أب  ابــن بكت

 .السائر المثل األثير،



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٥

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

وأوله وآخره، كما قيل للشمس والقمر، القمران، أحدهما القمر، و ألبي  وعجزه،

  ."بكر و عمر، العمران، وأحدهما عمر

  الوسائل البالغية 

والوسائل البالغية هي ركن أساسي يعتمده كل متحدث يرغب يف إقناع مستمعيه، 

  :ومن الوسائل البالغية اليت وردت يف هذا العهدوإقامة احلجة على متلقيه، 

: وهو من أهم الوسائل البالغية اليت استخدمها اخلطباء والكتاب  التمثيل أو الشاهد 

  يف توثيق حجاجهم وتأكيده. 

ومن الشواهد اليت ذكرت يف عهد التطفيل، استشهاد الكاتب بقصة طفيلي استطاع أن 

اره على يستخدم احليلة، واحلجة العقلية، للولوج إىل مائدة أحد الكبار، بل وتكرميه وإيث

غريه من الضيوف، حيث قال: "ولقد بلغنا أن رجًال من هذه العصابة، كان ذا فهم و 

دراية، وعقل و حصافة، طفََّل على وليمة رجٍل ذي حال عظيمة، فرمقته فيها من 

  القوم العيون، وتصرفت �م فيه الظنون، 

  فقال له قائل منهم: من تكون أعزك اهللا؟ 

  هذا احلق.  فقال: أنا أول من دعي إىل

  قيل: وكيف ذاك؟ وحنن ال نعرفك.

  فقال: إذا رأيت صاحب الدار عرفين، وعرفته بنفسي.



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٦

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

فجيء به، فلما رآه بدأه بالسالم، بأن قال له: هل قلت أيدك اهللا لطباخك، أن يصنع 

  طعامك، زائداً على عدد احلاضرين، ومقدار حاجة املدعوين؟ 

  فقال: نعم. 

، وألمثايل، و�ا تستظهر، ملن جرى جمراي، وهي رزق أنزله فقال: فإن تلك الزيادة يل

  اهللا على يدك، وسببه من جهتك. 

فقال: مرحبًا بك، وأهًال، وقرباً، واهللا، ال جلسَت إال مع علية الناس، ووجوه اجللساء، 

  إذ قد ظرفت يف قولك، وتفننت يف فعلك".

ومجهوره اخلاص والعام،  ولقد علق الكاتب على هذه احلكاية، مؤكًدا على مستمعيه

على أخذ درس من هذه القصة، واالستفادة من احلجاج الذي دار يف حوارا�ا؛ ليكون 

بطل القصة مثاًال حيذو الطفيلون حذوه، وإماًما يقتدون به، يقول الصايب على لسان 

عليكا:" فليكن ذلك الرجل، لنا إمامًا نقتدي به، وحاذيًا حنذو على مثاله، إن شاء 

  ". اهللا

ومن الشواهد احلجاجية اليت ذكرها الكاتب يف هذا العهد االستشهاد اللغوي بإطالق 

اسم القمرين على الشمس والقمر، واسم العمرين على أيب بكر وعمر؛ للداللة على أن 

التطفيل وإن كان معناه اللغوي حلول املساء، إال أن الطفيليني يطلقون أعنتهم للتطفل 

ليوم وآخره، وصباحه ومسائه، حيث قال:" وقد ُعرفَت بالتطفيل، على املوائد يف أول ا

وال عار فيه، عند ذوي التحصيل، أنه مشتق من الطفل، وهو وقت املساء، وأوان 



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٧

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

العشاء، وإن كثر استعماله يف صدر النهار وعجزه، وأوله وآخره، كما قيل للشمس 

  ن، وأحدمها عمر".والقمر، القمران، أحدمها القمر، وأليب بكر و عمر، العمرا

ومن الشواهد اليت أعطت روًحا حجاجية حلديثه عن أمهية تناول املهضمات واملعينات 

على كثرة األكل واالستعداد له، هو تشبيهه من يتناول هذه املعينات على اهلضم 

وتسمى يف العهد "اجلوارشنات" بالكاتب "الذي يقط أقالمه، واجلندي الذي يصقل 

ي جيدد آالته، واملاهر الذي يصلح أدواته". فهنا أربع مجل حسامه، والصانع الذ

تشبيهية متوالية، واملشبه به فيها من أقوى الناس، وأكثرهم استعدادًا يف أعماهلم، وهم 

الكاتب واجلندي والصانع واملاهر. وتوايل هذه اجلمل التشبيهية داللة على حرص 

التمثيل كما يقول عبدالقاهر املرسل على تأكيد حجته، وإقناع متلقي عهده؛ ألن 

اجلرجاين "إذا جاء يف أعقاب املعاين... كساها أ�ة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، 

وشب من نارها، وضاعف قواها يف حتريك النفوس هلا، ودعا القلوب إليها، واستثار هلا 

ن ذًما  من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا...فإذا كان مدًحا كان أ�ى وأفخم... وإن كا

كان مسه وميسمه ألذع... وإذا كان حجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه 

أ�ر"
)١(

  

فالشاهد يعدُّ عنصًرا من عناصر احلجاج ، ومفهومه مرادف للدليل والربهان، ولقد 

ء احلقائق وعلى هذا "أكد أن مدار العلم على الشاهد دعامة إلرسا اعتربه اجلاحظ

  "واملثل

                                                           

 . ١١٥: ص البيان، علم في البالغة أسرار عبدالقاهر، الجرجاني،  )١(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٨

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

الحجاج بالتعليل
)١(

  

. فكل مجلة معللة هي مجلة حجاجية بال خالف. التعليل حجة إقناعية ال تقبل اجلدل

بل إن العلة هي موضع اجلدال من اجلملة فال "يقع اجلدال واحلجة إال يف العلة، وال 

جيب احلق وال الباطل إال فيها"
)٢(

.  

والعلة اصطالح علمي منطقي يف كثري من العلوم كالفقه وأصوله، واحلديث الشريف، 

واملنطق والفسلفة والبالغة والنحو وغريها، حىت قال الشاعر:
 )٣(

  

  للَ عِ الْ بِ  يرٌ صِ بَ ، وَ و    فٌ سُ لَ يْـ ي فَـ دِ نْ عِ  تَ نْ أَ 

وكل عامل من هؤالء حمتاج إىل االحتجاج بالعلة يف كثري من قضاياه وأحكامه؛ ألن 

"إثبات احلكم بذكر علته أروج يف العقل من إثباته مبجرد دعواه"
)٤(

.  

                                                           

 الحجــاج آليـات عبــدالهادي، الشـهري، انظـر بالتعليــل الحجـاج عـن التفصــيل مـن لمزيـد  )١(

 علـوي، حافظ إعداد ومجاالته مفهومه الحجاج كتاب ضمن ٨٣-١/٨٠:ص وأدواته،

 . بعدها وما ١٢٥: ص البالغي، عنىوالم العقلي االحتجاج ناصر، والسعيدي،

 . ٢٦: ص ثر،الن نقد قدامة، الفرج أبو جعفر، ابن )٢(

: ص والقــــدماء، المحـــدثين أشــــعار مـــن الظرفــــاء حماســـة عبــــداهللا، محمـــد أبــــو الزوزنـــي، )٣(

٢/٣١٨ . 

 . ٢٤١: ص المصباح، الناظم، بابن الشهير األندلسي بدرالدين مالك، ابن )٤(



       
  
 

 

   
 
 
 

٩٩٩

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

يف عهد التطفيل مرات ذوات عدد مثل قوله يف بداية العهد:" أمره وقد ورد التعليل 

بتقوى اهللا اليت هي اجلانب العزيز، واحلرز احلريز، والركن املنيع، والطود الرفيع، والعصمة 

  الكالئة، واجلنة الواقية، والزاد النافع، يوم املعاد، حني ال ينفع إال مثله من األزواد"

ا اجلانب العزيز الذي يركن إليه، ويعتمد عليه، وأل�ا الزاد فقد علل أمره بالتقوى أل�

إىل اآلخرة الذي ال ينفع هناك غريه. فلم يأمره بالتقوى فقط، بل علل ذلك وقدم 

، "اعتماًدا على العالقة الشرطية املضمرة يف حجة شرعية مقنعة لكل متلق هلذا العهد

ل، إذ توجد بوجوده وتنتفي اخلطاب، وهذا التسلسل هو دوران العلة مع املعلو 

بانتفائه"
)١(

و "األصل يف هذا القانون احلجاجي هو قاعدة ختاطبية مقتضاها أن  

ذا األخري إىل محل قوله املتكلم خيرب املخاطب بأقصى ما ميكن من الفائدة، فيصري ه

على إفادة أن العالقة بني املقدم والتايل عالقة شرط، طرًدا وعكًسا، ال طرًدا 

فحسب"
)٢(

 .  

برتكيب شرطي ويأمره بتتبع مناسبات أهل اليسار ووالئمهم املختلفة، ويعلل ذلك   

مضمر من خالل استعماله "فإ�م" فكأن الفاء واقعة يف جواب هذا الرتكيب الشرطي 

يوسعون على أنفسهم يف النوائب، حبسب تضييقهم عليها يف التعليلي، يقول: "فإ�م 

                                                           

 الحجــــاج كتــــاب ضــــمن ١/٨٣:ص وأدواتــــه، الحجــــاج آليــــات عبــــدالهادي، الشــــهري، )١(

 .  علوي حافظ إعداد ومجاالته، مفهومه

 آليــات عبــدالهادي، الشـهري، عــن نقــال ٣٩٧: ص والميـزان، اللســان طــه، عبـدالرحمن، )٢(

 إعـــداد ومجاالتـــه، مفهومـــه الحجـــاج كتـــاب ضـــمن ٨٣-١/٨٠:ص وأدواتـــه، الحجـــاج

  علوي، حافظ



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٠

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

وسعون على أنفسهم يف هذه املناسبات ويرفهون أنفسهم الراتب".  فهؤالء املوسرون ي

  وضيوفهم بينما يقرتون على أنفسهم يف باقي األيام.

ويأمره أيًضا مبصاحبة القائمني على تقدمي األطعمة يف القصور الفاخرة، ويقدم له علة 

ا الرتكيب الشرطي املضمر نفسه بأن هؤالء هم الذين يتحكمون يف مقنعة مستخدمً 

واملشارب اليت تدخل هذه الدور والقصور؛ فيقول:" فإ�م ميلكون من  املطاعم

أصحا�م، أزمة مطاعمهم، ومشار�م، ويضعو�ا حبيث حيبون من أهل مودا�م 

  ومعارفهم"

ويأمره كذلك بأن جيتنب جتمعات الفقراء واملقلني وعدم التطفل على موائدهم 

ابة جتتمع هلا ضيق النفوس مستخدما الرتكيب املضمر نفسه بقوله: " فإ�ا عص

  واألحوال، وقلة األحالم واألموال"

ويعلل تسمية الطفيليني �ذا االسم باستحضار أداة التعليل "ألن"، ويبني أنه ليس عاًرا 

ويعطي علة لغوية بأنه مشتق من الطََفل يقول: "وقد ُعرفَت  ،عند أصحاب العقول

مشتق من الطفل، وهو وقت املساء،  هألنبالتطفيل، وال عار فيه، عند ذوي التحصيل، 

وأوان العشاء، وإن كثر استعماله يف صدر النهار وعجزه، وأوله وآخره، كما قيل 

  للشمس والقمر، القمران، أحدمها القمر، وأليب بكر وعمر، العمران، وأحدمها عمر".

ستخدم يف ، ويوتفتح شهيته ،ويأمره باإلكثار من أكل املهضمات اليت تقوي معدته

: " أل�ا تعني على عمل الدعوتني، وتنهض يف اليوم الواحد التعليلية قائًال  "ألن"لك ذ

  .باألكلتني"



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠١

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

ويستخدم "الم التعليل" و"يف" القائمة مقامها عندما يأمره بالصرب على األذى الذي 

يلحقه والضرب واللكم الذي يصيبه من أجل الوصول إىل حقه يف أطايب الطعام، 

، صفًحاروض نفسه، و يغالط حسه، ويضرب عن كثري مما يلحقه يقول: "وأمره أن ي

، ويستحسن الصمم عن الفحشاء، ويغمض عن اللفظة اخلشناء، كشًحاويطوي دونه  

الوصول إىل حقه، وإن وقعت به الصفعة يف  فيوإن أتته اللكزة يف حلقه، صرب عليها 

  .مراتع أضراسه"ـــلرأسه، أغضى عنها 

  التناص:

"تدفع حنو إقناع املتلقي والتأثري فيه للنص املتناص اجية إقناعية للتناص طاقة حج

معه"
)١(

ص هو تفاعل الكاتب أو حني يستخدمه املخاِطب استخداًما مناسًبا.  والتنا 

الشاعر مع نصوص سابقة، واستعاد�ا أو حماكا�ا أو أجزاء منها يف نصه اجلديد
)٢(

  ،

وللتناص أشكال وأنواع خمتلفة، كثري منها تناصَّ مع قضية السرقات اليت أثارها علماء 

مي؛ فهناك التناص الديين واألديب والتارخيي واألسطوري وغريها. وما النقد العريب القد

يهمنا هنا هو ما يسمى باالستدعاء، وهو استدعاء لرمز ثقايف قدمي داخل نص حديث 

سواء كان هذا الرمز شخصية إنسانية، أو معلومة تارخيية، أو فكرة، أو مصطلًحا علمًيا 

  أو غريها من االستدعاءات. 

                                                           

 ٢٢٥: ص الحريـــري، مقامـــات فـــي والتأثيريـــة الحجاجيـــة التنـــاص وظيفـــة علـــي، فرحـــان، )١(

 . علوي إسماعيلي حافظ بإشراف الحجاجي واالستدالل الحجاج كتاب ضمن

 . ٣٥: ص الحديث، األدبي النقد في دراسات محمد، حميدة، أبو )٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٢

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

د استدعى الكاتب أبو إسحاق الصايب مصطلًحا فقهًيا معروفًا عند ويف هذا العه

علماء الفقه، أال وهو شركة العنان، وذلك يف قوله معدًدا مواقف الناس من التطفيل: " 

فمنهم من غلط يف استدالله، فأساء يف مقاله، ومنهم من شح على ماله، فدافع عنه 

ئفة اليت ترى فيها شركة العنانباحتياله، وكال الفريقني مذموم...ومنهم الطا
)١(

، فهي 

تبذله إذا كان هلا، وتتدىل عليه إذا كان لغريها، وترى أن املنة من املطعم، للهاجم 

اآلكل، ويف املشرب، للوارد الواغل، وهي أحق باحلرية، وأخلق باخلريية، وأحرى 

  باملروءة، وأوىل بالفتوة".     

مهور ينقسم يف موقفه من التطفيل على ثالثة أقسام: قسم أساء يف مقاله عليهم فاجل

وغلط يف استدالله، وقسم آخر خبل مباله فذمهم، أما القسم الثالث الذي أثىن عليكا 

أن يشرتك عليهم فهم القسم الذين يرون شركة العنان ويؤمنون �ا. وشركة العنان هي 

 ،ا فيه والربح بينهما، وال يشرتط فيها املساواة يف املالرَ جِ هلما على أن يتَّ  اثنان يف مالٍ 

خر. وجيوز أن اآلوال يف الربح. فيجوز أن يكون مال أحدمها أكثر من  ،وال يف التصرف

 دون شريكه. وجيوز أن يتساويا يف الربح. كما جيوز أن خيتلفا ًال مسؤو يكون أحدمها 

ون بنسبة رأس املالحسب االتفاق بينهما. فإذا كان مثة خسارة فتك
)٢(

.   

                                                           

: ص العمــري، اهللا فضــل وابــن ،١٦٨: ص التطفيــل عــن كتابــه فــي البغــدادي لــدى ورد  )١(

 ال خطـأ يبدو فيما وهو النافية، ال بزيادة ،"العنان شركة يرى ال الذي ومنهم: "١٢/١٨

 ورد مـا حوالصـحي الكـالم، مـن العبـارة هـذه بعـد ما مع وال العنان، شركة مفهوم مع يتفق

 .النافية ال بدون ١٤/٣٦١ األعشى، صبح في القلقشندي لدى

 . ٧٨-٤٢: ص اإلسالمي، الفقه في الشركات علي، الخفيف، انظر )٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٣

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

تبذله فهي وإذ اتضح مفهوم شركة العنان فإنه سيتضح الكالم يف العهد، وهو قوله: "

أن املنة من املطعم، للهاجم اآلكل، ويف وترى عليه إذا كان لغريها، تتدىل إذا كان هلا، و 

رد الواغل، وهي أحق باحلرية، وأخلق باخلريية، وأحرى باملروءة، وأوىل املشرب، للوا

"؛ فهذه الفئة من الناس يف رأي عليكا تشارك املتطفلني شركة العنان فتبذل هلم بالفتوة

املأكل واملشرب، وإسهام هؤالء املتطفلني يف هذه الشركة هو األكل والشرب، وهلم 

  كلهم ومشر�م. ونعمت الشركة هذه بالنسبة هلم. الفضل واملنة يف مشاركة أولئك يف مأ

  الحجج شبه المنطقية

ومسيت حججًا شبه منطقية لوجود عالقة جمازية بني الدعوى واحلجة
)١(

، وألن  

وال تتمتع بالضبط اإللزامي، خبالف الربهان الصوري الذي ال  ،حجاجيتها غري صارمة

يقبل الوسط فهو إما صائب أو خاطئ
)٢(

.  

، و"هو عالقة ترتيبية بالسلم الحجاجيومن احلجج شبه املنطقية ما يعرف 

للحجج"
)٣(

. وللسلم احلجاجي أدوات لغوية، وآليات شبه منطقية يتحقق باستعماهلا 

  اهلدف املنشود من هذا السلم، وهي على النحو اآليت:

                                                           

 الحجــــاج كتــــاب ضــــمن ١/٩٥:ص وأدواتــــه، الحجــــاج آليــــات عبــــدالهادي، الشــــهري، )١(

 .  علوي حافظ إعداد ومجاالته، مفهومه

 .  ١٦٧:ص اإلقناع، بالغة عبدالعالي، قادا، )٢(

ـــاب ضـــمن ١/٥٩: ص اللغـــة فـــي الحجـــاج بكـــر، أبـــو العـــزاوي،  )٣(  مفهومـــه الحجـــاج كت

 اإلقنـاع، بالغـة قـادا، أيًضـا انظـر الحجـاجي السلم وعن علوي، حافظ إعداد ومجاالته،

 .  ١٨٢-١٨٠: ص



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٤

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

لروابط احلجاجية، مثل ( بل، لكن، حىت، فضًال عن، ليس كذا األدوات اللغوية كا- "

  فحسب) السمات الداللية، ودرجات التوكيد.

  الصيغ الصرفية ( أفعل التفضيل، صيغ املبالغة) - 

  (املفهوم: املوافقة ، املخالفة). - 

حجة الدليل" - 
 )١(

.  

وبالطبع فإن هذه األدوات احلجاجية ال توجد مجيعها يف هذا العهد، ولكن جند منها 

أدوات مثل الروابط احلجاجية كاألداة "حىت" و"ما وإال" اللتني تفيدان احلصر. وقد 

ترتيب السلم احلجاجي، جاءت هاتان األداتان يف فقرة واحدة تفيدان غرضاً واحًدا يف 

وأمره أن يتعهد أسواق املتسوقني، ومواسم املتبايعني، فإذا رأى ففي قوله يف العهد: "

وظيفة قد زيد فيها، وأطعمة قد احتشد مشرتيها، اتبعها إىل املقصد �ا، وشيعها إىل 

فإ�م  املنازل احلاوية هلا، واستعلم ميقات الدعوة، ومن حيضرها من أهل اليسار واملروءة،

ال خيلو فيهم من عارف به، يراعي وقت مصريه إليها ليتبعه، ويكمن له ويصحبه، 

أن يتجاوز عتب  إالهو  فماويدخل معه، وإن خال من ذلك، اختلط بزمر الداخلني، 

حيصل حمصًال، قلما حصله  حتىاألبواب، و خيرج من سلطان البوابني و احلجاب، 

  ."الطعام، نزيفاً من املدام أحد قبله فانصرف عنه، إال ضلعاً من

"حىت" هنا أفادت ترتيب السلم احلجاجي بأن من يتجاوز عتب األبواب وخيرج من 

سلطان البوابني واحلراس، فهو يف املرتبة األوىل، حيث سيجد من األطعمة شيًئا قلَّما 

                                                           

 كتــــاب ضــــمن ١٠٢-١/١٠١:ص وأدواتــــه، الحجــــاج آليــــات عبــــدالهادي، الشــــهري، )١(

 .  علوي حافظ إعداد ومجاالته، مفهومه الحجاج



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٥

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

حصله أحد قبله، ويفهم من هذا أنك إذا مل تستطع جتاوز احلجاب والبوابني، فإنك 

  وء بالفشل، وستجد نفسك خارج الوليمة مل حترز عشاء ليلتك.ستب

وكذلك "ما" و "إال" احلصريتان فإ�ما أفادتا الرتتيب يف السلم احلجاجي؛ فما نفته 

"ما" استثنته "إال"؛ فأصبح لدينا طبقتان؛ من جتاوزت عتب األبواب فهذه الطبقة 

  يف السلم احلجاجي.األوىل، ومن مل تستطع جتاوزها فهذه الطبقة الثانية 

وهي على امسها تفيد املوازنة  على وزن "أفعل"، جد يف العهد كذلك صيغ التفضيلووُ 

على  -من وجهة نظر حجاجية- بني شيئني أحدمها زاد تفضيال على اآلخر؛ فرتتبهما 

قوله بعد أن أمره بتجنب جمامع املقلني واملعوزين: " وأمره طبقتني يف السلم احلجاجي؛ ك

ب جمامع العوام املقلني، وحمافل الرعاع املقرتين...فإ�ا عصابة جتتمع هلا ضيق أن جيتن

النفوس واألحوال، وقلة األحالم واألموال، ويف التطفيل عليها إجحاف �ا 

  ."أرجى، واإلزورار عنها أجدىيؤمث...والتجنب هلا 

امع فصيغتا "أجدى" و"أرجى" جاءتا لرتتيب السلم احلجاجي، وفضلت من يتجنب جم

املقلني، وجعلته يف طبقة أعلى وأجدى وأرجى ممن غشي هذه ا�امع، وهذه حجة 

  إقناعية للمطفلني التباعها.

أحق باحلرية، وأخلق باخلريية، وأحرى باملروءة، ووصف العهد فئة من املطفلني بأ�ا "

  " ففضلها على الفئة األخرى، وجعلها يف ترتيب متقدم عليها.  وأوىل بالفتوة



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٦

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

احلجج شبه املنطقية، احلجج اليت تعتمد البىن املنطقية كاحلد أو التعريف، وهي  ومن

حجج تقوم على التربير احلجاجي؛ "ألن التعريف حيرك العملية االستداللية، ويقدم 

اختيارات دون أخرى، كما يشكل حكًما على األشياء أو تقوميَا هلا"
)١(

 .  

طاقة حجاجية مضاعفة، فالكاتب مل  حامًال ويف عهد التطفيل ورد تعريف التطفيل  

ورفع مقام  ،ا جافًا، بل قدمه يف إطار احتجاجي لتربير التطفيلعلميً  ايوردا تعريفً 

 عار فيه، عند ذوي التحصيل، ألنه مشتق أصحابه، يقول: "وقد ُعرفَت بالتطفيل، وال

من الطفل، وهو وقت املساء، وأوان العشاء، وإن كثر استعماله يف صدر النهار 

وعجزه، وأوله وآخره، كما قيل للشمس والقمر، القمران، أحدمها القمر، وأليب بكر 

  وعمر، العمران، وأحدمها عمر".

  الحجج المؤسسة على بنية الواقع 

ق من أرضية متفق عليها لإلقناع بأمر ُخمتَـَلٍف فيه، وذلك باستخدام " وتعين االنطال

احلجج شبه املنطقية للربط بني أحكام مسلم �ا، وأحكام يسعى اخلطباء إىل تأسيسها 

وتثبيتها، وجعلها مقبولة ومسلًما �ا، وذلك جلعل األحكام املسلم �ا، واألحكام غري 

حد جيمع بينها، حبيث ال ميكن التسليم بأحدها املسلم �ا عناصر تنتمي إىل كل وا

دون أن يسلم باآلخر"
)٢(

 .  

                                                           

 عــن نقــال ٧٨:ص اإلســالمي، العربــي ثالتــرا فــي المنــاظرة خطــاب عبــداللطيف، عــادل، )١(

 .  ١٦٩: ص اإلقناع، بالغة قادا،

 .  ١٧٠: ص اإلقناع، بالغة قادا، )٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٧

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

  وتنقسم هذه احلجج إىل قسمني:

  : ومنها احلجة السببية واحلجة الرباغماتيةالتتابعية  . أ

 : ومنها حجة السلطة وحجة الرمزوالتعايشية  . ب

ا يف هذا العهد، حيث يبىن احلجاج فيها "على تتابع كثريً   الحجة السببيةوقد وردت 

ثابت لألحداث حميلني على رابط سبيب يصل بينها"
)١(

. وقد أشرنا إىل بعض األمثلة 

من هذا النوع خالل حديثنا عن حجية التعليل، وهي من احلجة السببية مبكان قريب، 

  فاختصارًا لوقت القارئ وبعيدا عن التكرار والتطويل نكتفي مبا ذكر هناك.   

لتجاوز أو احلجة وتسمى أيًضا حجة التربير أو حجة ا الحجة البراغماتيةأما 

الغائية
)٢(

، فهي حجة تتابعية تقوم على املبدأ القائل "الغاية تربر الوسيلة". فهي إذن 

ه حجة تسويغية ألعمال قد ال تكون مقبولة يف الواقع، ولكن الكاتب يضفي على فعلت

حجة يسوغ �ا جلمهوره ومتلقيه حسن صنيعه. وتكثر هذه احلجة لدى الطفيليني 

الذين يسوغون كل عمل، وإن كان حمذوًرا اجتماعًيا يف سبيل احلصول على الطعام، 

                                                           

 الثـــاني القـــرن إلـــى الجاهليـــة مـــن القـــديم العربـــي الشـــعر فـــي الحجـــاج ســـامية، الدريـــدي، )١(

 البالغيـة الشـروح حجاجيـة فضيلة، قوتال، وانظر ،٢١٥: ص وأساليبه، بنيته.. الهجري

 .٢٢٠-٢٠١: ص الداللية، دهاوأبعا

: ص السـابق، المصـدر فضيلة، وقوتال، ،٢٢١: ص السابق، المصدر سامية، الدريدي، )٢(

٢٣٦-٢٢١. 



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٨

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

والدخول إىل الوالئم، كالتحايل على البوابني، وتصنُّع الوجاهة للدخول مع الوجهاء، أو 

  الكرماء.  تصنُّع الظرف للوصول إىل قلوب

ويف هذا العهد يأمر عليكا خليفته باختاذ مجيع الوسائل املناسبة للوصول إىل مبتغاه  

كالذهاب إىل األسواق ملعرفة من يشرتي أطعمة كثرية ليصنع �ا وليمة، وكتتبع منازل 

األغنياء والوجهاء بل أمره "أن ينصب األرصاد على منازل املغنيات و املغنني، ومواطن 

و املخنثني ، فإذا أتاه خرب �مع يضمهم، أو مأدبة تعمهم، ضرب إليها  اإلبليات

أعقاب إبله، وأنضى حوهلا مطايا خيله، ومحل عليها محلة احلوت امللتقم، والثعبان 

  امللتهم، والليث اهلاجر، والعقاب الكاسر".

 يف ،مهما كان حمذورا اجتماعيا ،فليس هناك حدود متنعه من الوصول إىل أي مكان 

ا بتحمل سبيل الوصول إىل األطعمة اللذيذة واألكالت املشبعة. فلذا أمره أيضً 

اللكمات اليت تصيبه، والصرب على األلفاظ اخلشنة اليت توجه سهامها إليه، وترويض 

نفسه على ما يلحقه، يقول: "وأمره أن يروض نفسه، و يغالط حسه، ويضرب عن  

، ويستحسن الصمم عن الفحشاء، كثري مما يلحقه صفحاً، ويطوي دونه كشحاً 

ويغمض عن اللفظة اخلشناء، وإن أتته اللكزة يف حلقه، صرب عليها يف الوصول إىل 

حقه، وإن وقعت به الصفعة يف رأسه، أغضى عنها ملراتع أضراسه، وإن لقيه مالق 

باجلفاء، قابله باللطف والصفاء، إذ كان إذا وجل األبواب، وخالط األسباب، وجلس مع 

ور، وامتزج باجلمهور، فال بد أن يلقاه املنكر ألمره، و مير به املستغرب لوجهه، احلض

فإن كان حرًا حيياً، أمسك وتذمم، و إن كان فظًا غليظاً، مههم وتكلم، وأن جيتنب 



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠٠٩

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

عند ذلك املخاشنة، ويستعمل مع املخاطب له املالينة، لريد عليه فعرف، وأنست 

  تمع عليها منال من ُجشَِّم، و سئل العناء إليها".النفوس به فألف، ونال يف احلال ا�

فقد تسمى حجة الذات أيًضا أل�ا "عالقة حصرها البعض يف  حجة السلطةوأما 

عالقة الذات بصفا�ا أو الشخص بأفعاله...وتتمثل يف تفسري حدث أو موقف ما أو 

ا"التنبؤ به، انطالقًا من الذات اليت يعرب عنها، أو جيليها، أو يوضحه
)١(

.  

وجند حجة السلطة يف قوله يف العهد عندما أمره بتتبع أمكنة الوالئم واإلشارات الدالة 

ة من حيضرها من "أهل واستعالم مواقيت هذه الدعوات، وقد أشار عليه مبعرف ،عليها

على نبلها وكرمي متفق  ،اليسار واملروءة" وهؤالء ميثلون سلطة تعايشية يف هذه الوالئم

 ،هؤالء بإدخاله معهم إىل هذه الوالئم يساعدهمن اجلميع، ولذلك تنبأ أن أخالقها 

هم فقال عن هؤالء النبالء:" فإ�م ال خيلو في ،بالرغم من متنع البوابني وهم سلطة أخرى

  من عارف به، يراعي وقت مصريه إليها ليتبعه، ويكمن له ويصحبه، ويدخل معه".

  الحجج المؤسسة لبنية الواقع

، وتأسيس الواقع بواسطة : القياس ويدخل حتته أنواع خمتلفةوتشمل هذه احلجج أمرين

  احلاالت اخلاصة. 

                                                           

 الثـــاني القـــرن إلـــى الجاهليـــة مـــن القـــديم العربـــي الشـــعر فـــي الحجـــاج ســـامية، الدريـــدي، )١(

 . ٢٢٨: ص وأساليبه، بنيته.. الهجري



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١٠

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

 والقياس
)١(

 ؛منذ عصور قدميةوأحد أشهر آلياته  ،أهم الوسائل احلجاجيةمن 

، ويف كتبهم را�مونان والعرب وغريهم من األمم يف حماورا�م ومناظاستخدمها الي

كر مقدمتني قبل اخلروج بنتيجة حمددة إحدامها  ورسائلهم. وال يكون القياس إال بذ 

كربى واألخرى صغرى. ووظيفة القياس "هي االنتقال مما هو مسلم به عند املخاطب 

إىل ما هو مشكل، أي إىل النتيجة" - أي املقدمة الكربى–
)٢(

  .  

إطار قصة ألحد الطفيليني ذكرها  وقد ورد يف العهد االحتجاج بآلية القياس يف

  الكاتب، ومنها قوله: ""فقال: إذا رأيت صاحب الدار، عرفين، وعرفته بنفسي.

فجيء به، فلما رآه بدأه بالسالم، بأن قال له: هل قلت أيدك اهللا لطباخك، أن يصنع 

  طعامك، زائداً على عدد احلاضرين، ومقدار حاجة املدعوين؟ فقال: نعم.

الزيادة يل، وألمثايل، و�ا تستظهر، ملن جرى جمراي، و هي رزق أنزله  فقال: فإن تلك

  اهللا على يدك، وسببه من جهتك."

فاملقدمة الكربى املتفق عليها يف هذا احلوار أن صاحب الوليمة صنع طعاًما زائًدا عن 

  عدد احلاضرين.

  .واملقدمة الصغرى املتفق عليها أيضاً: أن هذا الطفيلي ليس من املدعوين

                                                           

 اإلقنـاع، وسـائل فـي دراسـة.. يالعربـ الحجـاجي الـنص محمـد، العبد،: القياس عن انظر  )١(

 .  علوي حافظ إعداد ومجاالته، مفهومه الحجاج كتاب ضمن ٣١-٤/٢٣:ص

 . ٤/٢٤:ص السابق، المصدر محمد، العبد، )٢(



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١١

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

  النتيجة:  أن هذا الطعام الزائد عن احلاضرين هو له وألمثاله ممن مل تتم دعو�م.

فيندرج حتته عدد من احلاالت اخلاصة  تأسيس الواقع بواسطة الحاالت الخاصةأما 

أو ما ميكن أن يسمى بالقدوة، والشاهد، واملثال. ويف عهد التطفيل  ،مثل النموذج

الذي استطاع أن ينفذ إىل موائد الكبار، وأن يقنعهم قصة أحد الطفيليني العصاميني، 

بأحقيته يف تناول الطعام معهم، بل وأن يرفع الكبار مكانته وجيلسوه مع عليتهم. فهذه 

القصة تعد منوذًجا متميزا للطفيليني، وقدوة حسنة هلم، وشاهًدا ومثاًال احتجاجًيا 

اء به وذلك يف قوله: "فليكن لعليكا عليهم؛ حيث أ�ى هذه القصة باحلث على االقتد

  ذلك الرجل، لنا إماماً نقتدي به، وحاذياً حنذو على مثاله، إن شاء اهللا". 

، فإن هذا البحث خرج بنتائج مهمة مؤداها أن عهد التطفيل بنية فنية متكاملة  وختاًما

تضمنت حجاًجا حمكًما، ووسائل إقناعية مهمة، أراد �ا كاتب العهد إقناع متلقيه 

وعلى رأسهم األمري -تأثري فيهم، وزيادة قناعة من كان منهم مقتنًعا أو مرتدًدا وال

بأمهية التطفيل، وعصامية املطفلني، وقدر�م على التحايل، وصربهم على  -خبتيار

األذى فيه، وولعهم باألكل. وقد اشتملت هذه الوسائل احلجاجية على وسائل نفسية 

شبه منطقية، وحتت كل وسيلة من هذه الوسائل واجتماعية، ووسائل لغوية وبالغية و 

  آليات خمتلفة.  



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١٢

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

  المصادر والمراجع

 المثل السائر في أدب الكاتب  ، ضياء الدين نصر اهللا بن حممد الشيباين.ابن األثير

  . حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، القاهرة: دار �ضة مصر، د.ت. والشاعر

  ،ه/ ١٤٢٣بريوت،  -، دار ابن كثري، دمشقهصحيححممد بن إمساعيل ، البخاري

 م.٢٠٠٢

 ١. طالصابئة المندائيون..دراسة في تاريخ معتقدات القوم المنسيين ، سليم.برنجي ،

  م.١٩٩٧ه/ ١٤١٧بريوت: دار الكنوز األدبية،  

 التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كالمهم ، اخلطيب، البغدادي

  دالوهاب اجلايب، دار ابن حزم، د.ت.، عناية بسام عبوأشعارهم

 حتقيق حممد عبدالقادر عطا، دار السنن الكبرى، أبو بكر أمحد بن احلسني، البيهقي ،

 م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ٣الكتب العلمية، بريوت، ط

 ،اإلقناع وسائل في دراسة. التيجاني أحمد الشيخ رسائل في الحجاج ،أمينة تجاني، 

-١٤٣٥ اجلزائر، الوادي، خلضر محة جامعة جستري،اامل درجة لنيل مقدمة رسالة

 .٢٠١٥-٢٠١٤/ه١٤٣٦

 شرح يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبدامللك النيسابوري. الثعالبي .

  م.١٩٨٣هـ/  ١٤٠٣، بريوت: دار الكتب العلمية، ١وحتقيق د.مفيد حممد قميحة، ط

 وابات النور" للشاعر الجزائري خصائص التركيب اللغوي في "ب، خليفة، بو جادي

، حبث مقدم لنيل -دراسة في الوظيفة التداولية –عبدالقادر بن محمد القاضي 

 -٢٠٠٥جامعة األمري عبدالقادر اإلسالمية، قسنطينة،  شهادة الدكتوراه يف اللغويات،

  م.٢٠٠٦

 ١، ط، حتقيق حممود شاكر،  دار املدين، جدةأسرار البالغة، عبدالقاهر، الجرجاني ،

  م.١٩٩١ه/١٤١٢

 حتقيق كمال مصطفى، مكتبة اخلاجني، القاهرة، نقد النثر، أبو الفرج قدامة، ابن جعفر ،

  م،١٩٧٩ه/١٣٩٩، ٣ط

  ،الفلك الدائر على المثل السائر الدين عبداحلميد بن هبة اهللا، عزابن أبي الحديد ،

، ملحق بكتاب ابن حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار �ضة مصر، القاهرة، د.ت

 األثري، املثل السائر.



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١٣

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

 م.١٩٧٨ه/ ١٣٩٨. د.ن، الصابئون في حاضرهم وماضيهم ، عبدالرزاق. الحسني  

 دمشق: دار قتيبة، ١. طتاريخ الصابئة المندائيين ، حممد عمر. حمادة ،

  م.١٩٩٢ه/١٤١٢

 بريوت: ١. طالتذكرة الحمدونية، أبو املعايل حممد بن احلسن بن حممد. ابن حمدون ،

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧دار صادر، 

 جملة املخرب، جامعة بسكرة، اجلزائر.مصطلح احلجاج بواعثه وتقنياته، عباس، حشاين ،  

 ١. حتقيق إحسان عّباس، طمعجم األدباء ، أبو عبد اهللا ياقوت بن حممد.احلموي ،

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

 دار النفائس، الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدةجمموعة ، حممد، محيد اهللا ،

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ٦بريوت، ط

 م٢٠٠٦، ١، طدراسات يف النقد األديب احلديث،  حممد، أبو محيدة  

 القاهرة،  ، دار الفكر العريب،الشركات يف الفقه اإلسالمي.. حبوث مقارنة، علي، اخلفيف

  م. ٢٠٠٩ه/١٤٣٠

 الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني امية، ، سالدريدي

، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، وجدارا للكتاب .. بنيته وأساليبهالهجري

 م. ٢٠٠٨ه/١٤٢٨، ١العاملي، عمان، ط

 الرباط: منشورات جامعة ١. طاألدباء الصابئة في العصر العباسي، حممد. الديباجي ،

  م.١٩٨٩ه/ ١٤٠٩حلسن الثاين، ا

 رسالة ماجستري، لبنان، أبو إسحاق الصابي الكاتب والشاعر. ، ندىأبو رسالن .

  م.١٩٨٧ه/١٤٠٧بريوت،  -قسم اللغة العربية، اجلامعة األمريكية

 حتقيق حممد باسل، منشورات أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمر، الزمخشري ،

  م.١٩٩٨ه/١٤١٩كتب العلمية، لبنان، بريوت، حممد علي بيضون، دار ال

 حتقيق حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء، أبو حممد عبداهللا، الزوزني ،

م،  ص: ١٩٩٩ه/١٤٢٠، ١حممد �ي اهللا سامل دار الكتال اللبناين، بريوت، ط

٢/٣١٨ .  

  ،من كتاب ض ٢٨٢-١/٢٧٢ص: )،التواصل والحجاج (أية عالقةعبدالعزيز، السراج

    احلجاج مفهومه وجماالته، إعداد حافظ علوي.



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١٤

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

 إربيل: ١. طأبو إسحاق الصابي درر النثر وغرر الشعر. ، قيس مغشغشالسعدي ،

  م.٢٠٠٩ه/١٤٢٩وزارة الثقافة والشباب العراقية، 

 من منشورات النادي األديب يف االحتجاج العقلي والمعنى البالغي، ناصر، السعيدي ،

 وما بعدها.  ١٢٥م، ص: ٢٠١٣ه/١٤٣٤ ،١الرياض، ط

 ه/ ١٤٣١، دمشق: دار التكوين، ١. طالصابئة عقائدهم وتقاليدهم. ، نيكوالسيوفي

  م.٢٠١٠

  ،رسالة مقدمة الستكمال الحجاج في كتاب البخالء للجاحظوفاء، الشثري ،

عود، احلصول على درجة املاجستري يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك س

 .ه١٤٣٦/١٤٣٧

 أضواء جديدة على الصابئين: صفحة من تاريخ األديان في دار  ، ملحم.شكر

  م.٢٠١٦ه/١٤٣٨، ١. بريوت: منشورات اجلمل، طاإلسالم

 ضمن كتاب  ١٤١-١/٧٦، ص:آليات الحجاج وأدواته، عبداهلادي، الشهري

 .احلجاج مفهومه وجماالته إعداد حافظ علوي

  ،مجع الصابي إسحاق أبي رسائل من المختار ،هالل بن إبراهيم إسحاق أبو الصابي ،

  وحتقيق األمري شكيب أرسالن، بريوت: دار النهضة احلديثة، دت.

  ،دار الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية،  عبداهللاصولة ،

  م.٢٠٠٧، ٢الفارايب، بريوت، ط

  ،مسكيلياين للنشر والتوزيع، اسات وتطبيقاتفي نظرية الحجاج.. در عبداهللا، صولة ،

  م.٢٠١١ه/١٤٣٢، ١تونس، ط

  ،٦٠-٤/١، ص:النص الحجاجي العربي.. دراسة في وسائل اإلقناعحممد، العبد 

    ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، إعداد حافظ علوي.

 ١، ط، الدار البيضاءاللسان والميزان، المركز الثقافي العربي، طه، عبدالرحمن ،

 م.١٩٩٨

 ،١ط القاهرة، والنشر، للطباعة غريب دار ،واالتصال البالغة ،مجيل عبدالمجيد، 

 . م٢٠٠٢

 مقاربة بالغية تداولية، من صيغة األمر في شعر البحتري، رفعة بنت نياف، العتيبي ،

إصدارات كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآدا�ا، جامعة امللك 

  م.٢٠١٦ه/١١٤٣٧سعود، الرياض، ط



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١٥

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

 ،مفهومه احلجاج كتاب ضمن ٧٥-١/٥٦: ص ،اللغة في الحجاج بكر، أبو العزاوي 

 م.٢٠١٠عامل الكتب احلديث، إربد،  علوي، حافظ إعداد وجماالته،

 بغداد: مطبعة دار السالم، الصابئون حرانيين ومندائيين. ، رشديعليان .

 م.١٩٧٦ه/١٣٩٦

  ،عامل الكتب احلديث، إربد، الحجاج مفهومه ومجاالته اعيلي،حافظ إمسعلوي ،

  م.٢٠١٠

  ،دار ورد األردنية للنشر الحجاج واالستدالل الحجاجي حافظ إمساعيلي،علوي ،

 م.٢٠١١، ١والتوزيع، عمَّان، ط

 ٢٢٣، ص: وظيفة التناص الحجاجية والتأثيرية في مقامات الحريري، علي، فرحان-

 ج واالستدالل احلجاجي بإشراف حافظ إمساعيلي علوي.ضمن كتاب احلجا  ٢٤٢

 دراسة يف وسائل اإلقناع تجليات الحجاج في الخطاب النبوي، هشام، فروم ،– 

-١٤٢٨، رسالة ماجستري، جامعة احلاج خلضر، باتنة ، –األربعون النووية أمنوذًجا

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩

 دار الكتب العلمية، األمصار مسالك األبصار في ممالك، ابن فضل اهللا العمري ،

  م. ٢٠١٠، ١بريوت، ط

  ،حتقيق حممد نعيم العرقسوسي، ، القاموس المحيط، حممد بن يعقوبالفيروزآبادي

 م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، دمشق، ط

  ،م.٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١كنوز املعرفة، عمَّان، ط، بالغة اإلقناععبدالعايل، قادا  

 القاهرة: دار الكتب املصرية، صبح األعشىأمحد بن علي،  ، أبو العباسالقلقشندي ،

  م.١٩٢٢هـ/١٣٤٠

 عامل األفق الحجاجي في نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني، عمر، بو قمرة ،

  م.٢٠١٧، ١األردن، ط -الكتب احلديث، إربد

 ٣٤م)، ١٩٣٧)، (٢٣١، مقالة يف جملة الرسالة، (الصابي، عبدالعظيم علي، قناوي-

٣٩. 

  ،للنشر املعرفة كنوز دار ،الداللية وأبعادها البالغية الشروح حجاجية، فضيلةقوتال 

  .م٣٠١٧/ه١٤٣٨ ،١ط عمَّان، والتوزيع،

 حتقيق حسين عبداجلليل المصباح، بدر الدين األندلسي الشهري بابن الناظم، ابن مالك ،

  م.١٤٠٩/١٩٨٩يوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة، 



       
  
 

 

   
 
 
 

١٠١٦

 اإلسكندر�ةب�للبنات�والعر�ية�اإلسالمية�الدراسات��لية���ولية�والثالث�ن�ا��امس�العدد�من�لثالثا�املجلد��

 حجاجية مقاربة  الصايب إسحاق أليب التطفيل عهد 

 هـ/ ١٣٩٥، بريوت: دار اجليل، لنثر الفني في القرن الرابع الهجريا ، زكي.مبارك

١٩٧٥.  

 الصابئة المندائيون: العقيدة والتاريخ منذ ظهور آدم حتى اليوم ، حممد منر.المدني .

 .م٢٠٠٩ه/  ١٤٣٠دمشق: دار رسالن، 

 ،ا،وآدا العربية اللغة علوم جملة ،التداولية والوظائف الحجاج عبدالعزيز، مصباحي� 

 .٢٠٢ :صفحة. الوادي جامعة

 ،دكتوراه رسالة ،نواس أبي شعر في الحجاج إسراتيجيات سامل، حممد مراد مقبل، 

-١٤٣٩قسم اللغة العربية وآدا�ا،كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 

  م.٢٠١٩-٢٠١٨هـ/١٤٤٠

 بريوت: دار صادر،٢. طلسان العرب، حممد بن مكرم األفريقي. ابن منظور ، 

  .م٢٠٠٠

 دار املعرفة اجلامعية، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، حممود، نحلة ،

  م.٢٠٠٢

 حتقيق نهاية األرب في فنون األدب ، شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب. النويري .

  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٤، بريوت: دار الكتب العلمية، ١علي ملحم، ط

 لشعر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الخطاب الديني في ا، حممود حممد، هياجنة

  م. ٢٠٠٩ه/ ١٤٣٠، عامل الكتب، األردن، ١، طالهجري


