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قواعد الن�سر يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )15.000-10.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

والربيد  اهلاتف،  ورقم  والعنوان،  العمل،  وجهة  الباحثني، 
يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين، 

صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
14 .alameed. للمجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

أو  البحوث..  إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alkafeel.net

ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: العراق /كربالء 
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.









كلمة العدد
أن تنظر إىل النّص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق، هكذا كان 
ملف العدد احلايل من جملة العميد، فمنظار الرتاث كان عني القراءة 
األوىل، ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها 
يف سّلة واحدة لننتج منها منظارًا ثالًثا حماًطا بقداسة النّص املنبعث من 

اآلل الطاهرين.

  وتأسيًسا عىل ما مّر ذكره، وسمنا امللف بـ )من قطوف اآلل
األوىل  كانت  دراسات  ثالث  ضّم  إذ  اخلطاب(؛  لسانيات  هدي  يف 
(، أما  بعنوان )بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء 
الثانية فكانت بعنوان )خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداويّل يف 
ضوء نظرية أفعال الكالم(، عىل حني كان ختام امللف بدراسة )بالغة 

.) اإلقناع: قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني

استكامل  من  السابق  العدد  يف  بدأناها  التي  اخلطوة  عىل  وعْوَدًا 
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد العلمّي العاملّي األول، طّرزنا 
إذ كتب  معرفية؛  ثالثة حقول  بني  تنّوعت  أبحاث  بثالثة  العدد  هذا 
أ.م.د. عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بحًثا عن 
)عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص(، أما

اأ. م. د. ف�سل نا�سر مكوع منجامعة  عدن فكتب عن )عدن يف   ال�سعر 



العربي  احلديث(؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د. مصباح 

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ )الثورة التونسية والعدالة 
االجتامعية: التجانس الغائب(. واستكاماًل للحقول املعرفية 

األخرى، انتقت هيأتا املجلة )االستشارية والتحريرية( أربعة بحوث 
أخرى توّزعت بني ثالث جامعات: بغداد، املستنرصية، القادسية؛ 

لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني، ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة، أن 
يكون توّجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعدًيا، كتصاعدية 

مّهة القائمني عىل املجلة... واحلمد هلل أواًل وآخرًا...
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الباحث رائد حاكم الكعبي

23 األول

ملخ�س البحث

فّنًا من فنون اإلقناع، يف خطب اإلمام  موضوع بحثنا دراسة احلجاج بوصفه 
احلسني، الذي كان وما زال منهل ثرًا من مناهل العربية، ومنبع أصيل ملعارفها 
وفنوهنا، وهو من السعة والتنوع ما جيعل الباب مفتوحًا أمام دراسات أدبية خمتلفة 
ومتنوعة من حيث املوضوع واملنهج، ونعني بالدراسة هنا النظر يف جمموع التقنيات 
املستمع  إقناع  حماواًل  فكرة  ليدحض  أو  لرأي  ليحتج    اإلمام  اعتمدها  التي 
ما يف عقوهلم وأفكارهم  تغيري  يعرضه، هبدف  ملا  اإلذعان  أو محله عىل  يبسطه،  بام 
بالتصويب واإلصالح، وهو أمر يقود الباحث حتاًم إىل التعريف بمفهوم احلجاج، 
آلياته وأساليبه  وما ينطوي عليه من عمليات لسانية وشبه منطقية، ومن ثّم رصد 
 بشكل عقيل  املختلفة يف )اخلطاب احلسيني(، ومل تأت هذه احلجج يف خطبه 
حمض، بل أحاطتها بالغة الكلمة وما دارت عليها من مجاليات بيانية، ليزيد كالمه 

 ألقًا وإرشاقًا، ومن ثم اإلقناع والتأثري.

وقد أظهرت الدراسة بعض احلجج يف املجال التطبيقي من خطبه ، أمهها 
اخلطاب القيايس، والتناقض، والتعدية، والتعريف، واالستدالل بالشاهد او املثل، 
علمي  مطمح  هو  بل  بسؤاٍل،  البحث  وينتهي   . احلجاجية  األساليب  من  وغريها 
عن مدى أثر هذه احلجج وفاعليتها عىل املتلقني ومدى استجابتهم هلا، ليكشف أن 
االستجابة كانت من النزر القليل منهم، الن الكلمة ال يمكن أن تؤثر يف النفوس 
الرسايل، وإعالن  تأدية دوره   كانت من  أن غاية اإلمام  الرغم من  امليتة، عىل 

كلمة احلق.



بالغة االقناع .. قراءة حجاجية يف خطب االمام احل�سني

24

ABSTRACT

This study deals with argumentation as an art of convincing 
in Imam Al-Hussein’s speeches. This implies the devices used  
by Al- Hussein to convince the audience of  what he presents 
and consequentely to change their minds towards reformation.        
Additionally, this includes the rhetoric of diction and aesthetics 
for influence and convincing. The study covers different types of 
argumentation such as standard discourse, antanomy, transitivity, 
definiteness, quotation by evidence or proverb and many others. 
The aim behind this all is to reveal the fact that such argumentations 
have nothing to influence the dead audience who fought against 
Al- Hussein although he knew this result very well right from the 
very beginning, yet  he hoped to issue the right word and play the 
messenger’s role .



الباحث رائد حاكم الكعبي

25 األول

مدخل نظري

احلجاج بو�سفه اإقناعًا 

تسخري  اخلطيب  هبا  يتوخى  خطابية  »عملية  بوصفه  اإلقناع  عن  احلديث  إن   
املخاَطب لفعٍل أو ترٍك بتوجيهه إىل اعتقاد قوٍل يعتربه كل منهام، أو يعتربه املخاطب، 
خمتلف  يف  النظر  بالرضورة  يستدعي  الرتك«)1(  أو  للفعل  مقبواًل  أو  كافيًا  رشطًا 
البالغة  أّن  وبام  اإلذعان،  عىل  احلمل  أو  اإلقناع  لغاية  املحتّج  وّظفها  التي  احلجج 
اجلديدة قائمة عىل مقّومني مها )البيان واحلجاج( فإن التأثري واإلقناع يف التخاطب 

اإلنساين يستدعي بيانية فاعلة لتحقيقه.

 وللعملية اإلقناعية أركان ثالثة: 

3( املخاَطب  2( اخلطاب  1( املخاِطب )اخلطيب( 

 ولكل من هذه األركان مستويات اقناعية متفاوتة األمهية: 

ويف  وخطابه(:  املستدل  اخلطيب  )طباع  وسمته  املتكلم  بكيفية  يكون  ما  منها 
ولكي  يصّدق،  الن  أهاًل  اخلطاب  صاحب  يكون  أن  ينبغي  ارسطو:  يقول  ذلك 
يكون كذلك جيب أن يبدو متصفًا باحليطة والفضيلة واأللفة، ومتى ما توفرت هذه 

املقّومات كان اإلقناع من انجح احلجج وأنجعها.

باستاملة  ذلك  ويكون  األمر:  نحو  واستدراجه  السامع  بتهيئة  يكون  ما  ومنها 
أن  انفعاالت( فيجب عىل اخلطيب  املعرتية )عواطف،  الكالم إىل يشء من اآلالم 
يكون قادرًا عىل خلق مثل هذه العواطف يف نفس املخاطب من جهة، وعىل التكيف 

مع ما يوجد منها عند املخاطب وتوظيفه من جهة ثانية.
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ذلك:  ونحو  احلجة  أو  االستدالل  حيث  من  نفسه،  بالكالم  يكون  ما  ومنها 
فإقناع اجلمهور يتطلب من املخاطب املحتّج تقديم أمثلته أو أقيسته أو حججه)2(.

يكون  احلجاجي  للخطاب  )إجرائي(  مفهوم  عىل  االتفاق  القول  نافلة  ومن   
حمايثًا للرؤية املفصلية الكلية ملدار البحث، فهو )ظهور احلجة()3(، وبمعنى أوسع 
هو »إسرتاتيجية تواصلية تسعى إىل التأثري يف اآلخر باالعتامد عىل متّثالت حجاجية 
تكون يف شكل أفكار وآراء، وهبذا املعنى يصبح احِلجاج شكاًل أو نظامًا تواصليًا 
فهو  اإلقناع«)4(  وغايته  اللغة  وسيلته  لفظي،  غري  هو  بام  لفظي  هو  ما  فيه  يتفاعل 
جمتمعة  تّشكل  واملواضع  والقيم  واالفرتاضات  واحلقائق  الوقائع  من  مجلة  يشمل 
مجلة من املقّدمات الرضورية يف كل خطاب، عىل ان ننّبه بمالحظة مهمة وأساسية 
جوهرها أن االتفاق املبدئي عىل مجلة املقدمات ال يعني البّتة إقناع املتلقي هبا كلّيًا، 
فاحلجاج ال خيرج عن إطار املمكن واملحتمل، فمتى ما كان تسليم املتلقي هبا كليًا 
بني  توافقًا  تقتيض  التي  العلمية  الربهنة  دائرة  لندخل يف  احلجاج  دائرة  من  خرجنا 
الطرفني، ومن ثّم ُتفيض إىل نتائج رضورية ملزمة، وعليه يمكن القول إن احلجاج 

عملية لسانية شبه منطقية.

بل حمرّي  لالنتباه،  منطقية( الفت  التصنيف )شبه  املعتمد يف هذا  النعت  وهذا 
املنزلة  هذه  أّما  منطقية،  ال  أو  منطقية  تكون  أن  احلجة  يف  يفرتض  إذ  ظاهره  يف 
قطبني  بني  متأرجحة  وسطى  منزلة  كأي  متاًما  حمريًا  إشكاال  تثري  فإهنا  املنزلتني  بني 
يشء(  )ال  أو  )الكل(  قانون  ينبذ  جوهره  يف  احلجاج  أن  نعلم  ولكننا  متناقضني، 
بمعنى يرفض الرصامة يف ضبط احلدود والفروق وجيد يف املنطقة الوسطى املّتشحة 
بالغموض تربة خصبة)5(. فحججه تّدعي قدرًا حمددًا من اليقني من جهة أهنا تبدو 
شبيهة باالستدالالت الشكلية املنطقية أو الرياضية، ومع ذلك فان من خيضعها إىل 
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التحليل ينتبه يف وقت قصري عىل االختالفات بني هذه احلجج والرباهني الشكلية ملا 
فيها من االختزال أو التدقيق، وهذا يعني أن احلجج شبه املنطقية تتخذ قالبا منطقيا 

شكليًا حترش فيه املعطيات وتكّيف فتجعلها شبيهة باستدالل منطقي صارم.

وعىل هذا فكثريًا ما حيتاج املرشعون ودعاة املبادئ ونحوهم إىل هذا اخلطاب 
تتم إال  أو دعوهتم ال  إذ إن حتقيق فكرهتم  يريدون،  بام  يف خطبهم إلقناع اجلامهري 
برضا اجلمهور عنها وقناعتهم هبا، واجلمهور ال خيضع للربهنة العلمية، وال للطرق 
اجلدلية البحتة، الن اجلمهور تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبرص، بل ليس 
له الصرب عىل التأمل والتفكري وحماكمة األدلة الرباهني، وعليه أن جيد يف ذلك مسلكًا 
آخر، غري مسلك الربهان واجلدل املنطقيني، لذا كان التعويل عىل مفهوم احلجاج 
كحالة وسطى بني العاطفة والعقل املحضني. وبذلك تكون اخلطابة يف هذا املستوى 
ليست منخفضة انخفاضًا بعيدًا وال مرتفعة ارتفاعًا مثله، ولذا قيل »كّلم الناس عىل 

قدر عقوهلم«)6(.

املجال التطبيقي 

 ُتعّد خطب اإلمام احلسني  سفرًا خالدًا يف تاريخ اخلطابة العربية، ملا حتمله 
هذه اخلطب من قيم إنسانية عالية، وانطالقًا من هذه القناعة، وحرصًا عىل خدمة 
تراث أهل البيت ، كانت رغبتي امللّحة يف تأمل هذه اخلطب، وما انطوت عليه 
الرسايل،  تأدية دوره    اإلمام احلسني  أراد هبا  واقناعية،  أساليب حجاجية  من 
وذلك بتخليص الناس من الوهم األموي القائم عىل إقناع الناس بأن تسلم األمويني 
اخلالفة وممارستهم السياسية واالجتامعية كانت شاذة وظاملة، فكرس اإلمام احلسني 
الطوق اإلعالمي املضلل باألباطيل واألوهام ورصد األموال، بإعالن كلمة احلق 
من خالل هذا )اخلطاب احلسيني( كيف ال وهو من »أويت َمَلكة اخلطابة من طالقة 
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مدوية  حججًا  اخلطب  هذه  تضمنت  وقد  صوت«)7(،  وِغنة  بيان،  وحسن  لسان 
أخذت تقرع آذان أعدائه وتفحم ألسنتهم كاشفًا زيف إعالمهم، مما اسخط الرأي 
العام عليهم وتساقطت العروش، ثم حدث أن كان مقتل اإلمام احلسني  من 

أقوى العوامل يف تكاثر أنصار أهل البيت وإثارة النقمة الشاملة عىل األمويني)8(.

تضمنت خطب اإلمام احلسني أشكاال حجاجية خمتلفة، نذكر أمهها: 

أوال:القياس اخلطايب

هو »آلية من آليات الذهن البرشي، تقوم بالربط بني شيئني عىل أساس مجلة من 
اخلصائص املشرتكة بينهام للوصول إىل استنتاج ما، بألفاظ فيها يشء من االلتباس 
واالشرتاك، بناء عىل أن القياس يقوم عىل التجربة، التي ينطلق منها املتكلم لتشكيل 
صورة استداللية«)9( هلذا فاملتكلم عادة ما خيفي املقدمتني ويظهر النتيجة، أو يظهر 
املقدمتني وخيفي النتيجة، وعليه فهو يستعمل آلية من آليات احلجاج. وسوف نقوم 

بعرض بعض النامذج وكيف عملت حجاجيًا.

قوله:  عليه،  والثناء  اهلل  محد  بعد  وفيها  بالبيضة:    احلسني  اإلمام  خطبة 
))أهيا الناس إن رسول اهلل  قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحال حلرم اهلل ناكثًا 
لعهد اهلل خمالفًا لسنِة رسول اهلل  يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم ُيغريِّ عليه 
بفعل وال قول كان حقًا عىل اهلل ان ُيدخله مدخله، أال وانَّ هؤالء قد لزموا طاعة 
بالفيء  واستأثروا  احلدود  الفساد وعطلوا  الرمحن وأظهروا  وتركوا طاعة  الشيطان 

 )10(.)).. موا حالله، وأنا أحق من غريَّ وأحّلوا حرام اهلل وحرَّ

الباغي  الثورة عىل احلاكم  إىل  الدعوة   وليس بخاٍف أن مضمون هذه اخلطبة 
املتمثل يف حكم بني أمية، فضاًل عن ذلك محلت يف طياهتا توظيفًا تتجىل فيه مسؤولية 
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اإلمام جتاه الرعية، فعليه إذن أن يقنع خماطبيه عىل اجلهاد والتصدي ألعدائه، وهذا 
خطابيًا  قياسًا  اخلطبة  تضّمنت  حيث  الوظيفة،  هبذه  ليقوم  حجاجًا  يتطلب  املقام 

مشتماًل عىل مقدمتني:

املقدمة األوىل: من رأى سلطانا جائرًا ومل يغري منكره ناله العقاب.

املقدمة الثانية: بنو أمية خرجوا عن طريق الرمحن وساروا يف طريق الشيطان.

ويمكن استخراج هذه النتيجة: جيب تغيري منكر بني أمية، وإال نزل العقاب، 
وأنا قائم لذلك اعتامدًا عىل بيعتكم ونرصتكم.

 ويف خطبة أخرى قاهلا يف أصحابه وأصحاب احلر بن يزيد الرياحي يف )ذي 
اِْن  َفاِنَُّكْم  الناُس  ا  َ ))َاهيُّ قال:  ثم  عليه،  وأثنى  اهلل  فحمد  الظهر،  صالة  بعد  ُحَسم( 
اهلّل عليه  ٍد صىّل  مَّ ُمَ َبْيِت  َاْهل  َوَنْحُن  هلّلِ،  َيُكْن رىض  اَلْهِلِه  قَّ  احْلَ َوَتْعرُفوا  اهلّل  ُقوا  َتتَّ
وِر  ْم َوالّسائِريَن بِاْلَ عنَي ما َلْيَس َلُ وآله و سّلم َاْوىل بَِوالَيِة هذا االْمِر ِمْن هُؤالِء امْلُدَّ
نا َوكاَن َرأُيُكْم االَن َغرْي ما أتتني بِِه  ْهَل بَِحقِّ َواْلُعْدواِن َواِْن َاَبْيُتْم ااِّل اْلَكراَهَة َلنا َواْلَ

ُف َعْنُكْم(()11(. ُكُتُبُكْم َاْنَصِ

ملحاربة  اخلروج  برضورة  اإلقناع  يروم  منطقيًا  حجاجًا  اخلطبة  هذه  حيفُّ   
األمويني، إذ يعمد اإلمام احلسني  قياسًا خطابيًا خترجيه عىل النحو اآليت: 

م1: كل من سار بغري احلق مل يكسب رىض اهلل.

م2: بنو أمية وأتباعهم ساروا فيكم باجلور والعدوان.

ن: عدم اتباع بني أمية وإّتباع احلق والبحث عن أهله، وإال لن تكسبوا رضا 
اهلل، الذي يتم عن طريق االعرتاف بحق أهل البيت  وواليتهم.
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ثانيًا: قياس التمثيل

وهو قياس يستعمل لتقريب احلقائق وإلباس املعاين لبوسًا حسّيًا، أو هو »إحلاق 
احد الشيئني باآلخر، وذلك بأن يقيس املستدل األمر الذي يّدعيه عىل أمر معروف 
عند من خياطبه او عىل أمر بدهيي ال تنكره العقول ويبني اجلهة اجلامعة بينهام«)12(، 
ان  ))اعلموا  قائاًل:  الناس   واعظًا  فمن ذلك ما ورد يف خطبة اإلمام احلسني 
لرأيتموه مجياًل يرس  املعروف رجاًل  رأيتم  فلو  أجرًا  املعروف يكسب محدًا ويعقب 
الناظرين، ولو رأيتم اللؤم رجاًل لرأيتموه رجاًل قبيح املنظر تنفر منه القلوب وتغض 

دونه األبصار(()13(.

مّيز  رائعة  لوحة    إذ رسم  القياس،  هلذا  اإلمام  توظيف  يكشف  فالنص   
املعروف واملنكر، فمثل هلام بصورة رجل مجيل الصورة  فيها اجلميل والقبيح، بني 
وآخر مشّوه، وهو يريد ان يبني ان املعروف يشمل كل ما يستحسنه العقل، يف مقابل 
ويصرّي  حمسوسًا،  املعقول  حيّول  التمثيل  هذا  يف  وهو  املنكر،  وهو  العقل  ينكره  ما 
الغامض واضحًا، أو انه يقوم بتشكيل بنية واقعية تسمح بإجياد أو إثبات حقيقة عن 

طريق التشابه، وبذلك يكون كالمه أكثر واقعية وإقناعًا. 

ثالثًا: التقسيم املستقيص )التقسيم والتفصيل(

إىل  املستمع  نظر  لرصف  باملوضوع  واإلحاطة  اإلحياء  املحتج  حياول  وفيه 
وفّصل«)14(،  قّسم  ما  حسن  من  الناس  »فعجب  اجلاحظ:  قال  والتقيص،  البحث 
وهذا العجب هو املطلوب هنا ألنه يسّهل اإلقناع. فمن التقسيم ما جاء يف إحدى 
خطبه  إذ قال ))الناس عبيد الدنيا، والدين لعق عىل ألسنتهم، حيوطونه ما دّرت 
معائشهم، فإذا مصوا بالبالء قل الدّيانون(()15(. فحجاجية هذا اخلطاب تكمن يف 
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براعة تقسيم هذا الوسط االجتامعي ورؤيته له وما حوله وعالقته بالدين، اذ يبعث 
فال  جدًا،  القليل  اليشء  هي  »فاللعقة  واإلدهاش،  اإلذعان  والتقيص  التقسيم  هذا 
هي غذاء مشبع وال يمكن إنكار مذاقها، اال انه مذاق باهت ضعيف ال يؤثر شيئًا 
وال يبقى طوياًل، والذين دينهم لعق عىل ألسنتهم ال يشعرون بان الدين له دور يف 
حياهتم يمأل نفوسهم ويوجه سلوكهم هذا من جانب، ومن جانب آخر ال يشعرون 
أهنم جتردوا من الدين حتى تؤنبهم ضامئرهم ليعود إليهم بل هو لعق يربح ويلوح ثم 
رسعان ما يزول بل ينمحي عند البالء والتمحيص«)16(. فاإلمام  وظف هذه 
احلجة لكي يقنع املجتمع بان هذه العالقة بني الناس والدين املنبنية عىل شعارات 

براقة، تسريها املنافع الذاتية، عالقة واهية ال تصلح لبناء جمتمع إسالمي رصني.

فيه، فحمَد  اسُتشِهَد  الذي  اليوم   حينام خطب غداَة  التفصيل قوله  ومن 
ِ، اتُقوا اهلَلَ، وكونوا من الدنيا عىل َحَذر؛  اهلل تعاىل وأثنى عليه؛ ثم قال: ))يا عباَد اهللَّ
فإّن الدنيا لو َبِقَيْت عىل أحد أو بقي عليها أحد لكانت األنبياُء أحق بالبقاء، وأْوىل 
باٍل،  فجديُدَها  للفناء،  الدنيا  َخَلق  تعاىل  اهلّل  أنَّ  غرَي  بالقضاء؛  وأْرىَض  بالَرضاء، 
دوا فإنَّ خرَي الزاِد  ونعيُمها ُمْضَمِحٌل، ورسوُرها ُمْكَفِهٌر، َمْنِزُل َتْلعة، وداُر ُقْلعة؛ فتزوَّ

التقوى، واَتُقوا اهلَلَ لعلكم ُتْفِلحون(()17(.

هذه  عىل  يرتتب  وما  ومدلوالهتا  الدنيا  عىل  املباركة  اخلطبة  هذه  سّلطت  فقد 
فتظهر  حجاجيتها  أما  اآلخرة،  واحلياة  الدنيا  احلياة  بني  الفرق  وأعطت  الداللة، 
أوصاف  بحرص  وقام    اإلمام  به  رّصح  الذي  البليغ  التفصيل  هذا  خالل  من 
تام،  بوضوح  احلقيقة  إدراك  للمتلقي  يتسنى  حتى  بتفاصيله،  واإلحاطة  املوضوع 
يرومه  ما  املتكلم  يرفد اخلطاب نحو االستاملة والتأثري، وييرس عىل  التصوير  وهذا 

من نفاذ إىل عوامل املتلقي الفكرية والشعورية والفعل فيها. 
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رابعًا: التناقض وعدم االتفاق

وهي حجة ذات خلفية منطقية واضحة يدفع فيها املحتّج بأطروحٍة ما مبينًا أهنا 
ال تتفق مع أخرى، وذلك ناتج عن عدم االتفاق بينهام)18(، وهذا ما حاّج به اإلمام 
احلسني  يف إحدى خطبه يف كربالء، قوله: ))أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول 
ممد )ص( ثم انكم زحفتم عىل ذريته وعرتته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم 
الشيطان فأنساكم ذكر اهلل العظيم فتًبا لكم وملا تريدون انا هلل وانا إليه راجعون هؤالء 

قوم كفروا بعد إيامهنم فبعدا للقوم الظاملني(()19(.

 فطاعة اهلل سبحانه واإليامن برسوله  ال تتفق مطلقًا مع قتل ابن بنت نبيه، 
الذي  العصيان   أعداءه، فعبارة )زحفتم إىل ذريته( تفيض إىل  به  هذا ما حاّج 
يناقض الطاعة، والشك أن كشف مثل هذا التناقض يدعو إىل انتباه املتلقني ومن 

ثّم حماولة إقناعهم. 

خامسًا: حجة بالتعدية

أساس هذه العالقة وجوهرها املعادلة الرياضية اآلتية:)20( 

ب = ج أ = ب أ = ج  

عدّو  أو  صديقي،  صديقي  )صديق  بمقولة  املعادلة  هذه  توضيح  ويمكن 
بواسطة  )تعدية  منها  خمتلفة  أثواب  أو  أصناف  احلجة  صديقي عدوي()21(، وهلذه 
عالقة تساٍو أو تفوق أو تضمني، أو مماثلة( ويمكن أن تنطبق هذه احلجة عىل قول 
انفسكم  إىل  ارجعوا  ثم  انا؟  من  فانظروا  فانسبوين  بعد  ))اما   : الشهداء  سيد 
  وعاتبوها، فانظروا هل حيل لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟ الست ابن بنت نبيكم
وابن وصيه وابن عمه وأول املؤمنني باهلل واملصدق لرسوله بام جاء به من عند ربه؟ 
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الناحني  ذو  الطيار  الشهيد  جعفر  ليس  او  ايب؟  عم  الشهداء  سيد  محزة  ليس  او 
عمي...؟(()22(.

 وهنا بنيت حجة التعدية عىل املامثلة، إذ تعدى نفسه ليامثل هبا، بني قتله وقتل 
النبي  بالتعدية، اذ إن اإلمامة متثّل االمتداد الطبيعي للنبوة، فيكون من الطبيعي 
الناس  إىل  خطابه  اإلمام  وّجه  وهنا  النبوة،  عىل  اعتداء  هو  اإلمامة  عىل  االعتداء 
ناصحًا وواعظًا هلم مصورًا هذه احلقائق عىل شكل برهان حجاجي لتثبيت أقواله 

وترسيخها يف أذهاهنم ومن ثّم إقناعهم هبا. 

سادسًا: الرتجيح

أو  بنا  األمر  أتعلق  سواء  إلينا،  أفضلهام  االحتاملني  بني  من  نختار  أن  وهو 
بغرينا، بعد إجراء املوازنة التي أساسها القيم وما تتفاضل هبا األشياء بحسب الغاية 
))فسحقا   قوله:  والنتيجة املتوخاة منها )23(، ومن صور الرتجيح يف خطبه 
لكم يا عبيد األمة! وشذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، ومّريف الكلم، وعصبة اآلثام، 
واهلل،  أجل  تتخاذلون!!  وعّنا  ُتعِضدون،  أهؤالء  السنن،  ومطفئي  الشيطان  ونفثة 
أخبث  فكنتم  فروعكم،  وتأزرت عليه  قديم، وَشَجْت عليه أصولكم،  فيكم  غدر 

ثمر وشجى للناظر، وأُكلة للغاصب...(()24(.

هلذه اخلطبة مقاٌم، استدعى شيئًا من االنفعال الغاضب، حيث النزول بكربالء 
)وما أعالمها( وهذا يتطلب تواشجًا بني االنفعال والغضب من جهة وبني احلكمة 
واإلقناع من جهة أخرى، وعليه  أن يقدم حجاجًا ممزوجًا هبام، فكان الغضب 
األحزاب،  شذاذ  األمة،  )عبيد  بكلامت  فتمّثل  مقاتليه،  فساد  من  استفحل  ما  عىل 
فواهتا  قبل  األمور  تدارك  برضورة  وعيًا  يتطلب  أيضا  املقام  هذا  ولكن  نبذة...(، 
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وتدبر األوضاع قبل فسادها، وهنا يقدم حجاجًا بصورة ترجيح بني خصومه وما 
محلوا من أفكار ال عزة فيها، وبني أفكار متتُّ إىل طاعة اهلل ورسوله، وبذلك يوجه 
خطابه إىل األخذ باألرجح دلياًل، فإذا كانت مرتبة احدمها أقوى من اآلخر بام حيمل 
من مزايا وقيم ذاتية وأدلة تعزز األقوى فإننا نرجحه عىل اآلخر ونختاره، وهذا ما 

انطوت عليه خطبته يف خماطبة هؤالء القوم وحماولة إقناعهم. 

سابعًا: التعليل

وهي طريقة للتعليل يف إثبات حكم أو نفيه أو وجوده أو عدمه، وذلك بإظهار 
بني  والوصل  األفكار  ربط  عىل  املتكلم  حيرص  اذ  مرشوعيته)25(  تربز  التي  العلة 
أجزاء الكالم بجعل بعضها أسبابا ألخرى، فاحلكم – غالبًا – ال خيلو من علة يف 
اإلقناع،  يأيت  هنا  ومن  غريها،  بخالف  املعللة  لألحكام  تقنع  النفس  وان  الواقع، 
ْنيا  ا الّناُس اِنَّ اهلّل َتعاىل َخَلَق الدُّ َ ومن ذلك ما جاء يف إحدى خطبه  قوله: ))َاهيُّ
ِقىُّ َمْن  ْتُه َوالشَّ َفًة بِأْهِلها حااًل َبْعَد حاٍل َفامْلَْغُروُر َمْن َغرَّ َفَجَعَلها داَر َفناٍء َوَزواٍل ُمَتَصِّ
ا َتْقَطُع َرجاَء َمْن َرَكَن اَِلْيها َوَتيُب َطَمَع مْن َطَمَع  ْنيا َفاهِنَّ نَُّكْم هِذِه الدُّ َفَتَنْتُه َفال َتُغرَّ
فيها َوَاراُكْم َقِد اْجَتَمْعُتْم َعىل َاْمٍر َقْد َاْسَخْطُتم اهلّلَ ِفيه َعَلْيُكْم َوَاْعَرَض بَِوِجِه اْلَكِريِم 
نا َوبِْئَس اْلَعبيُد َاْنُتْم(()26( فمدار هذه اخلطبة  ُب َربُّ َعْنُكْم َوَاَحلَّ بُِكْم نِْقَمَتُه َفنِْعَم الرَّ
هو حتديد أبرز مالمح الدنيا عندما رّصح بزواهلا وفنائها ثم اعطى سببا )علة( لعدم 
التمسك هبذه الدنيا وعدم االغرتار هبا الهنا )تقطع رجاء من ركن اليها( وهنا يظهر 
اإلمام  العلة التي تربر عدم الغرور والركون إىل هذه الدنيا، وهذا من شأنه أن 

يؤّثر يف املتلقي وجيلب االنتباه نحو فكرة اخلطيب.
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ثامنًا: حجة املقارنة

تقوم هذه احلجة »عىل االحتجاج ليشء أو لشخص أو لقيمة أو لرأي، باعتامد 
إحدى  يف  املقارنة  هذه  نجد  وقد  قبيله«)27(  أو  جنسه  من  ثاٍن  طرف  عىل  أفضليته 
أّيُتها الامعُة، وترحًا، أحنَي  ))تّبًا لكم،  الكوفة، حيث قال:  أمام أهل    خطبه 
أيامننا،  يف  كان  سيفًا  علينا  سللُتم  موِجفنَي،  فأرصخناكم  َواِلنَي،  استصختمونا 
هذه  إىل  النظر  ففي  وعدّونا...(()28(،  عدّوكم  عىل  قدحناها  نارًا  علينا  وحششُتم 
املقارنة التي جيرهيا اإلمام  نرى أهنا كانت منحرصة بني طرفني مها: املتلقي )أهل 
الكوفة( ومن ورائهم، والطرف اآلخر هو اإلمام وأصحابه، وقد جاءت املقارنة يف 
قوله: ))أحني استصختمونا والني، فأرصخناكم موجفني((، وهذا القول مبني يف 
حقيقة األمر عىل أن أهل الكوفة استرصخوا اإلمام بشدة من اجلزع والتحرّي )واهلني( 
الذي أصاهبم نتيجة اّتباعهم بني أمية، وما نتج عن ذلك من سوء األوضاع، مقابل 
اهلمة ورسعة االستجابة من الطرف اآلخر، بمعنى أن اإلمام كّنى أصحابه يف قوله 
للطرف  اإلدراك  وعدم  الغفلة  مقابل  الدائم،  واالستعداد  اليقظة  عن  )موجفني( 
األول )أهل الكوفة املحاربني(، فكانت نتيجة اخلطبة يف هذا املستوى من احلجاج 
إقرارا بفضل اإلمام  وأصحابه، وتقدمهم عىل أهل الكوفة، إذ شتان بني واٍع 

متيقظ وبني الٍه غافل ال يكاد يشعر بام حوله. 

تاسعًا: التعريف

اليشء  بحقيقة  التعريف  عىل  ينطوي  اإلقناع،  وسائل  من  أخرى  وسيلة  هو 
وماهيته ليكون دلياًل عىل احلكم الذي يريد إثباته، ومن صور هذا النوع من احلجاج 

قوله : ))أنشدكم اهلل هل تعرفونني؟
قالوا: نعم أنت ابن رسول اهلل وسبطه.
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فقال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن جدي رسول اهلل؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن أيب عيل بن أيب طالب؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت رسول اهلل؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم هل تعلمون أن جّديت خدجية بنت خويلد أول نساء هذه األمة إسالمًا؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن محزة سيد الشهداء عّم أيب؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن جعفر الطّيار يف الّنة عّمي؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن هذا سيف رسول اهلل أنا متقّلده؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن هذه عاممة رسول اهلل أنا البسها؟
قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل هل تعلمون أن عليًا كان أول القوم إسالمًا وأعلمهم ِعلاًم وأعظمهم 
حلام، وانه ويل كل مؤمن ومؤمنة؟

قالوا: اللهم نعم.
البعري  يذاد  يذود عنه رجااًل كام  الذائُد عن احلوض  فبم تستحّلون دمي وأيب  قال: 

الصادر عن املاء، ولواُء احلمد يف يد أيب يوم القيامة((؟!)29( 
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فهذه اخلطبة تتضمن حوارًا احتجاجيًا أقامه اإلمام ، عن طريق تعريفهم 
بنسبه وتذكريهم به، إللقاء احلجة عليهم، لئال حيتج عليه شخص ما ويقول: ال اعلم 
أو مل أنّبه، وهو من ذلك يرجو اإلقناع والتأثري فيهم، فنراه يف مواقف كثرية يذكرهم 
بنفسه وبمنزلته، ففي خطبة أخرى يقول: ))نحن حزب اهلل الغالبون، وعرتة رسول 
اللذين جعلنا  الثقلني  الطيبون، واحد  بيته  األقربون، وأهل  وآله  اهلل عليه  اهلل صىل 
كل  تفصيل  فيه  الذي  وتعاىل،  تبارك  اهلل  كتاب  ثاين  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
يشء، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، واملعول علينا يف تفسريه، ال يبطينا 
الرسول  جده  وصية  إىل    اإلمام  أشار  فهنا  حقايقه...(()30(،  نتبع  بل  تأويله، 
، ولكي   يف ))حديث الثقلني((، كي يبني للناس قربه من الرسول  األكرم 
تنحو هذه اخلطب نحو اإلقناع قام اإلمام  هبذا التعريف النسبي، وغايته منه هو 

وجوب طاعة عرتة النبي وذكر فضائلهم.

عارشًا: حجة االشتامل

الكل  عىل  ينسحب  ما  ان  هو  ريايض  مبدأ  عىل  احلجاج  من  النوع  هذا  يقوم 
ينسحب عىل اجلزء من هذا الكل، وأكثر ما جيري هذا النوع من احلجاج يف املراثي 
حيث يعزي اخلطيب النفس باالحتجاج بشمولية مصيبة املوت، فاملنية مصري الكل 
وما املتكلم أو املرثي إال جزء من هذا الكل يصح عليه ما يصح عىل الكل، من ذلك 
ما جاء يف خطبة اإلمام احلسني  عند عزمه عىل املسري إىل العراق، فقال: ))خط 
اشتياق  اىل أساليف ىف  أولني  ما  و  الفتاة  القالدة عىل جيد  آدم خمط  ولد  املوت عىل 
انا القيه...(()31(، فاملوت حقيقة حتيط بكّل  يعقوب اىل يوسف، و خري ىل مصع 
من دب عىل وجه األرض بقرينة )ولد آدم( وهنا حيتج اإلمام بشمولية املوت الذي 
يطأ الكل وما هو إال جزء من هذا الكون، فضاًل عن ان هناك عبارة تصويرية كبرية 
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بحجمها وموجزة بتعبريها وهي )ُخّط املوت( فاخلطة تعني الصنع املحكم ألمر ال 
إمكانية للهرب من ساحة تلك اخلطة، اال ان املوت عنده  هو غري ما تواضع 
عليه الناس، انه الشهادة يف سبيل اهلل، وهو اشتياق إىل أسالفه حممد وعيل وفاطمة 
املوقف،  هلذا  اإلمام  تصوير  دقة  للمتلقي  يكشف  اخلطاب  وهذا   ، واحلسن 

وعالقته منه.

احلادية عرشة: االستدالل بالشاهد أو املََثل

الشاهد يف اخلطابة العربية تضمني اآليات القرآنية واألحاديث وأبيات الشعر 
واألمثال واحلكم، وهي حجج جاهزة تكتسب قوهتا من مصدرها ومن مصادقة 
الناس عليها وتواترها ولذلك قال أرسطو: »الشاهد هو بمثابة القوانني والشهود، 
واالعرتافات وأقوال احلكامء«)32(، والناظر يف خطبة اإلمام احلسني جيد أهنا تضمنت 
جمموعة كبرية من الشواهد، حيث تنوعت واختلفت، بحسب طبيعة املقام واملوقف 
النبوية،  القرآنية واألحاديث  وما يقتضيهام من شواهد، فمنها االستدالل باآليات 
واألمثال العربية ومن ثم االستشهاد بالشعر العريب، وسوف نعرض بعض الشواهد 

وكيف لعبت دورها يف عملية احلجاج.

1( االستشهاد باآليات القرآنية: احلجة القرآنية ترّجح عىل ما سواها من احلجج 
اأُلخر، ألهنا برهان صادق وحجة قاطعة، ودليل يقينّي التأليف قطعي االستلزام، 
وهي تعمل عىل تثبيت املعاين يف األذهان، وقد وّظف اإلمام هذه احلجة يف خطبه 
النَِّصَف  ُتْعُطوا  َوَلْ  اْلُعْذَر  ِمّنى  َتْقَبُلوا  َلْ  ))َواِْن  ليحتج هبا عىل خصومه فمنها قوله: 
ًة ُثمَّ اْقُضوا إىِلَّ  كاَئُكْم ُثمَّ ال َيُكْن َاْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ ِمْن َاْنُفِسُكْم َفَامْجُِعوا َاْمَرُكْم َورُشَ

َل اْلِكتاَب َوُهَو َيَتَوىلَّ الّصاحِلنَي﴾)34(. َوالُتْنِظُروِن(()33( ﴿اِنَّ َوليّى اهلّلُ الّذى َنزَّ
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فاإلمام استدل هبذه اآلية القرآنية ألهنا أقوى حجة وأفضل دليل إلقناع املتلقي، 
وأن املتلقي ال يستطيع أن يشك يف كالم املوىل عز وجل، فهو القول الصحيح وهو 
الشاهد  بذكر هذا  يقدم )حجاجيته(  أن  عليه  مبتغاه  إىل  اإلمام  احلق، ولكي يصل 

ليسند ما حيتج به.

فاملثل  املنطق،  يف  االستقراء  مقام  اخلطابة  يف  للمثل  باملثل:  االستشهاد   )2
ويراد  مقدمتهام،  يف  حالتني  بني  املشاهبة  عىل  تقوم  »حجة  واملثل  بالغي،  استقراء 
استنتاج هناية احدهيام بالنظر إىل هناية مماثلتها«)35(، كام انتبه الدارسون والبالغيون 
يزالوا  مل  والعلامء واألدباء  فإن احلكامء  اإلقناع،  إحداث  املثل يف  أمهية  العرب عىل 
يرضبون ويبينون للناس ترصف األحوال بالنظائر واألشكال، ويرون هذا النوع من 
ْبَنا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلئِن  القول أنجع مطلبًا لقوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َضَ

ِذيَن َكَفُروا إِْن َأنُتْم إاِلَّ ُمْبِطُلوَن﴾)36(. ِجْئَتُهم بِآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَّ

والشك أن اخلطيب يستحرض األمثال للتأثري يف املتلقي، ألهنا »تؤثر يف القلوب 
ماال يؤثره وصف اليشء يف نفسه، وذلك الن الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجليل، 
والغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف عىل ماهيته، ويصري احلّس مطابقًا للعقل، وذلك 
  يف هناية اإليضاح«)37(، ومن تلك األمثال املستحرضة يف خطاب اإلمام احلسني
وال  ابرَّ  بيت  أهل  وال  أصحايب،  من  خريا  وال  أوىل  أصحابا  اعلم  ال  ))فاين  قوله: 
أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهلل عنى مجيعا خريا، اال واين أظن يومنا من هؤالء 
األعداء غدا، إال واين قد أذنت لكم، فانطلقوا مجيعا يف حل، ليس عليكم منى ذمام، 
ألنصاره  احلسني،  اإلمام  أباح  أن  فبعد  مجاًل(()38(،  فاتذوه  غشيكم  قد  ليل  هذا 
االبتعاد والتفرق عنه، الن القوم ال يريدون إال قتله، جعل هلم اخليار ووضع هلم 
فسيكون هلم كاجلمل يف  الليل،  يتفرقون هبا من حوله، وهي سواد  التي  الواسطة 
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الطريق)39(، وهذه  بالرغم من الصعاب وخطورة  بر األمان  القدرة عىل محلهم إىل 
الصورة جاءت من خالل رضب املثل ))اتذ الليل مجاًل(()40( حيث يرضب للرجل 
ليؤدي  املثل  ب  رُضِ وهنا  ويقضيها،  يناهلا  حتى  ينم  ومل  حاجته  يف  الليل  ركب  إذا 

وظيفة اإلقناع أو التأثري يف املتلقي وتعميق املعنى. 

مع  واحلياة  إاّل شهادة  املوت  أرى  ))فإين ال   : قوله  ذاته جاء  املعنى   ويف 
الدنية()42(  وال  )املنية  املثل  معنى    اإلمام  ضّمن  وهنا  برما(()41(،  إاّل  الظاملني 
إلقناع  املثل  هذا  اإلمام  أسند  وقد  الذليل،  العيش  عىل  املوت  خيتار  ملن  ويرضب 
اجلمهور أن الدنية والذلة ال تكن اال عند أهل األطامع الدنيوية الذين غّرهتم أموال 
يزيد ومناصبه، وان استحضار املثل يف هذه اخلطب أرجع أذهان املخاطبني إىل ما 
من  والتضحية  اإلسالم،  مبادئ  عن  للدفاع  التصدي  من  اإلسالمي  الدين  خّطه 
اجلها والتي فرضها عىل كل مسلم، ليوّلد هذا املثل »حالة من االستعداد الذهني 
املعاين  يف  ودقة  لأللفاظ  توظيف  من  اخلطاب  وفره  ملا  املتلقي«)43(،  عند  والنفيس 

املالئمة للمقال واملستوعبة للموقف. 

لتغدو  وتعميمها،  توسيعها  ثم  خاصة  حالة  استحضار  هي  باحلكمة:  احلجة 
منطلقا للحكمة، يثبت هبا آراءه ويدعم هبا خطابه ومنها قوله : ))إن احللم زينة 
والوفاء مروءة و الصلة نعمة و االستكبار صلف و العجلة سفه والسفه ضعف و 

الغلو ورطة و جمالسة أهل الدناءة رش و جمالسة أهل الفسق ريبة(()44(.

شكل  يف  لتأيت  بالغي،  قالب  يف  احلكمّية  املعاين  هذه    اإلمام  مجع  وهنا 
قاعدة عامة او قانون عام، ومن ثم خترج من جمال التجربة الفردية اىل جمال أرحب 
هو املجال اإلنساين، وهذه املعاين تعّد رافدًا مهاًم للعملية احلجاجية /االقناعية؛ ألهنا 
متى جاءت يف اخلطاب، كانت بمثابة الدعائم والركائز التي تعّجل بتبليغ اخلطاب 
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ومن ثم تسهيل عملية اإلقناع.

التأرخيية  األحداث  إىل  احلجة  هذه  تستند  النقلية(:  )احلجة  اخلربية  احلجة 
املشرتكة بني عدة أشخاص او بني مجيع الناس، ليتخذ منها دلياًل ملا يدعيه املتكلم 
املايض  يف  واقعة  خارجية،  ووقائع  بنيات  عىل  ترتكز  بذلك  وهي  طروحات،  من 
باحرتام  حتظى  جمتمعية،  قيم  ذات  تارخيية،  وأحداث  إنسانية  جتارب  من  خيتزنه  بام 
 هذه احلجة، إلثبات حقه باخلالفة،  األفراد واهتاممهم)45(، وقد تناول اإلمام 
جاء ذلك يف إحدى خطبه قال: ))أنشدكم اهلل، أتعلمون أن رسول اهلل  نصبه يوم 

غدير خم فنادى له بالوالية وقال: )ليبلغ الشاهد الغائب(؟ 

قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل، أتعلمون أن رسول اهلل  قال له يف غزوة تبوك: )أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى وأنت ويّل كل مؤمن بعدي(؟ 

قالوا: اللهم نعم.

أهل  من  النصارى  دعا  حني    اهلل  رسول  أن  أتعلمون  اهلل،  أنشدكم  قال: 
نجران إىل املباهلة ل يأت إال به وبصاحبته وابنيه؟ 

قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم اهلل، أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيرب، ثم قال: )ألدفعه إىل 
رجل حيبه اهلل ورسوله وحيب اهلل ورسوله، كرار غري فرار يفتحها اهلل عىل يديه((؟ 

قالوا: اللهم نعم.)46(

أن  اإلمام  هبا  أراد  اإلسالمي،  التاريخ  أحداث  يف  اخلطبة  هذه  غاصت  هكذا 
تكون األكثر متثياًل واألصدق تعبريًا عام حيتّج به، فقد ذكر يوم غدير خم، وكيف بّلغ 
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النبي  بإكامل رسالته بالوالية لإلمام عيل  وكذلك ما حدث يف )غزوة تبوك 
ويوم خيرب ويوم املباهلة( وما تضمنت من مآثر اإلمام عيل ، وهو يف كل هذا مل 
يوظف تلك األحداث لُيعيد تشكيلها وجتسيدها فحسب، بل ليتخذ منها معقولية 

عىل إظهار حقه باخلالفة، ومن ثّم معيارًا لإلقناع والثبوت. 

االستشهاد بالشعر: توظيف الشعر يف اخلطابة ناتج من قيمة أدبية جتد صداها 
يف نفس املنشئ واملتلقي عىل حّد سواء، لرفده اخلطاب بام يعّزز رصيده نحو االرتقاء 
يف التأثري واإلقناع، فـ )الشعر ديوان العرب، واملنظوم من كالمهم واملقيد أليامها(
))إال  له متثيل اال يف قوله:  فليس   ، التوظيف ليس كثريًا يف خطبه  )47(، وهذا 

وإن الدعّي بن الدعّي قد رّكز بني اثنتني: بني السّلة والذّلة وهيهات مّنا الذّلة، يأبى 
اهلل ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وجدوٌد طهرت، وأنوُف محّية ونفوٌس أبّية من 
أن تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام، أال وإين زاحٌف هبذه األرسة مع قّلة العدد 

وخذالن النارص، ثم واصل كالمه بأبيات فروة بن مسيك املرادي)48(:

 فــــإن هنــــزم فـــهـــّزامـــون قــدمــًا

ــكــن ول ــٌن  ــبـ جـ طــّبــنــا  إن   ومــــا 
انـــاس عـــن  ــع  ــ رّف ــوت  ــ امل مـــا   إذا 
قــومــي رسواة  ذلـــكـــم   فــأفــنــى 
خلدنا إذن  املـــلـــوك  ــد  خــل ــلــو   ف
ــوا ــق ــي ــني بــنــا أف ــت ــام ــش ــل فــقــل ل

ــبــيــنــا ــّل ــَغ ُم فـــَغـــري  ُنـــغـــلـــْب   وإن 
ــا ــنـ ــريـ  مـــنـــايـــانـــا ودولـــــــــة آخـ
ــال كـــلـــه أنــــــــاخ بـــآخـــريـــنـــا ــ  كـ
ــرون األّولـــيـــنـــا ــ ــق ــ  كـــام أفـــنـــى ال
بقينا إذن  الـــكـــرام  ــي  ــق ب ــو  ــ  ول
لقينا ــام  كـ ــون  ــت ــام ــش ال  ســيــلــقــى 

إحساسه  عن  ناتج  خطابه  يف  للشعر    احلسني  اإلمام  توظيف  أن  ويبدو 
باألثر الذي يرتكه الشعر يف نفس املتلقي، فالبيئة العربية بيئة شعرية تستسيغ الشعر 
الكريم، كي  املوت  أراد أن يرسم صورة  وجتّله، وهو يف استحضاره هلذه األبيات 
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يقنع املتلقي بان انتصار احلرب وخرساهنا يتقاسامن املعركة، بيد أن االنتصار قد يأيت 
مصحوبًا باحلياة الذليلة، وقد يرد خرسان املعركة وشعارها احلياة اخلالدة. 

 مدى الإقناع والتاأثري يف خطبه 

املتلقني؟ وهل   يف  احلسني  اإلمام  تأثري خطب  ما مدى  يسأل سائل  قد   
مفهومي  بني  التمييز  إىل  حيتاج  السؤال  من  الطرح  هذا  ذلك؟  يف  االقتناع  حصل 
الرضا،  )القبول،  والعاطفة  الفكر  يف  يكون  فاإلقناع  )التأثري(،  واالقتناع  اإلقناع 
االطمئنان( أما االقتناع أو التأثري ففي الغالب يلحظ يف السلوك )اإلتيان أو الرتك(، 
مثاله  عميل،  أثر  هلا  يكون  أن  دون  قطعية  بحجج  وإقناع  قناعة  حتصل  قد  وعليه 
قناعة املدخن بخطره الصحي واالقتصادي، مع بقائه عليه، أو قناعة إنسان بصحة 
اإلسالم وصدق النبي حممد  ومع ذلك ال يكون لذلك أثره يف دخوله اإلسالم. 

يوم  والسيام   ، اإلمام  خطب  يف  متوفر  واحلجاجي  اإلقناعي  فاخلطاب 
الرسالة  وأداء  التبليغ  معنى  أبعادها  أحد  »يف   : ثورته  شكلت  حيث  الطف؛ 
والتعريف باإلسالم«)49(، ولكنه -مع ذلك- مل يلق االستجابة إال من النزر القليل 
والضمري  اخلائر،  والقلب  امليتة،  النفس  يف  تؤثر  أن  يمكن  ال  الكلمة  »ألن  منهم؛ 
َريبِّ  ِرَساَلَة  َأْبَلْغُتُكْم  َلَقْد  َقْوِم  ﴿َيا  تعاىل:  قوله  التأويل  هذا  يزكي  ومما  املخّدر«)50(، 
النوع  هذا  أفراد  استجابة  إن  ثم  النَّاِصِحنَي﴾)51(.  وَن  ُتِبُّ الَّ  َوَلِكن  َلُكْم  َوَنَصْحُت 
يعني زهدهم يف الدنيا أو اعتامدهم احلق يف األقل، واحلال أهنم متشبثون يف الدنيا، 
نوازعه  بن سعد عندما دعته  أسيادهم، ومصداق ذلك قول عمر  موائد  يلحسون 

الدنيوية، عىل قتل اإلمام احلسني، ويف هذا انشد:
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منيتي والـــري  الــري  ملك   أأتـــرك 
دوهنــا ليس  الــتــي  الــنــار  قتله  ويف 

حسني بقتل  ــومــًا  مــأث أصــبــح   أو 
قــّرة عــني)52( الــرّي  حجاب ويل يف 

وقد  اخلطاب،  هلذا  القوم  استجابة  لعدم  دافعًا  القبيلة  العصبية  تكون  قد  او 
بدر  يوم  بأشياخنا  فعل  وما  ألبيك  مّنا  بغضًا  »نقاتلك  بقوهلم  العصبية  هذه  تطفح 

وحنني«)53(.

ويف اخلتام نقول: إن هدف اإلقناع من خطب اإلمام احلسني  هو إصالح 
شأن األمة اإلسالمية بعدما طغى عليها الطغيان األموي بمفاصله كلها، وما يزكي 
))ما خرجُت أرشًا وال بطرًا وال ُمفسدًا وال ظاملًا، وإّنام خرجُت   : ذلك قوله 
املنكر(()54(، فاإلصالح  باملعروف وأهنى عن  ُاّمة جّدي، آلمر  لطلب اإلصالح يف 
غايته وهدفه، وهو ما أراد الناس ان تعي ذلك، حماواًل إقناعهم بذلك والتأثري فيهم.

.......................................
حول التقنني االرسطي لطرق اإلقناع ومسالكه، محو النقاري، ضمن كتاب، احلجاج مفهومه . 1

وجماالته - دراسة نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، عامل الكتب احلديث، االردن، ط1، 
2010م: 594.

حول التقنني األرسطي لطرق اإلقناع ومسالكه، محو النقاري، ضمن كتاب، احلجاج مفهومه . 2
وجماالته - دراسة نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، عامل الكتب احلديث، األردن، ط1، 

2010م: 596.
الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط 1973: 1 / 122.. 3
كلية . 4 ماجستري،  رسالة  دروين،  ايامن  أنموذجا،  األنبياء  سورة   - القرآين  النص  يف  احلجاج 

اآلداب، جامعة بانتة، اجلزائر، 2013م: 49. 
احلجاج يف الشعر العريب - بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، عامل الكتب احلديث، االردن، . 5

ط2، 2007م: 191.
املنطق، الشيخ حممد رضا املظفر، مؤسسة الرافد للطباعة والنرش، ط1، 2009م: 298. . 6
احلسني ابو الشهداء، عباس حممود العقاد، تح، حممد جاسم الساعدي، فجر االسالم، ايران، . 7

ط1، 2004 م: 135.



الباحث رائد حاكم الكعبي

45 األول

العتبة . 8 اصدارات  هنون،  سعدون  هادي  احلسينية،  املسرية  خطب  يف  الفني  التصوير  ينظر: 
العلوية املقدسة، 2012م: 19. 

احلجاج يف كتاب االمتاع واملؤانسة، حسني بوبلوطة، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، اجلزائر، . 9
2010م: 99. 

مقتل احلسني، للخوارزمي، تح، الشيخ حممد الساموي، منشورات انوار اهلدى، قم، ط3، . 10
2005م: 1 / 335. 

تاريخ الطربي )تاريخ الرسل وامللوك(، حممد بن جرير الطربي، تح، حممد ابو الفضل، دار . 11
املعارف، مرص، 1974، 5 / 402.

مناهج اجلدل يف القرآن، زاهر عواض األملعي، مطابع الفرزدق التجارية: 72. . 12
احلسن واحلسني، حممد رضا، القاهرة، 1952، 133. . 13
البيان والتبيني، اجلاحظ، تح، عبد السالم هارون، مطبعة اخلانجي، القاهرة، القاهرة، )د. . 14

ت(: 2 / 108.
مقتل اخلوازمي: 1 / 337. . 15
جامعة . 16 اآلداب،  كلية  ماجستري،  رسالة  مطلك،  ميثم  بالغية،  دراسة   – احلسني  اإلمام  نثر 

القادسية، 2006م: 23. 
زهر اآلداب وثمر األلباب، القريواين: 1 / 25.. 17
ينظر: احلجاج يف الشعر العريب - بنيته وأساليبه، سامية الدريدي: 192. . 18
مقتل احلسني، للخوارزمي: 1/ 357. . 19
احلجاج يف الشعر العريب - بنيته وأساليبه، سامية الدريدي: 203.. 20
احلجاج يف البالغة املعارصة، حممد سامل حممد االمني الطلبة، دار الكتاب اجلديد، بريوت، . 21

لبنان، ط1، 2008م:129.
تاريخ الطربي: 5 / 426-424.. 22
ينظر: املنطق الفطري يف القران الكريم، حممود يعقويب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، . 23

)د. ت(: 107. 
مقتل اخلوازمي: 2 / 9.. 24
ينظر: املنطق الفطري يف القران الكريم: 95. . 25
مقتل اخلوارزمي: 2 / 9.. 26
دراسات يف احلجاج، سامية الدريدي، عامل الكتب احلديث، اربد االردن، ط1، 2009م: . 27

.123



بالغة االقناع .. قراءة حجاجية يف خطب االمام احل�سني

46

مقتل اخلوازمي: 2 / 9.. 28
ملعة من بالغة احلسني، السيد مصطفى آل االعتامد، تح، حممد حسني اعتامد املوسوي، دار . 29

األسوة، قم، ايران، ط7، 1427 ه: 94 -95. 
االحتجاج، الطربيس، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط3، 2000 م: 2 / . 30

 .299
كشف الغمة يف معرفة االئمة، أليب الفتح األربيل، تح، عيل الفاضيل، املجمع العلمي الهل . 31

البيت، مطبعة ليىل، 1426ه: 2/ 573.
حممد . 32 العربية،  البالغة  لدراسة  وتطبيقي  نظري  مدخل  اإلقناعي،  اخلطاب  بالغة  يف  ينظر: 

العمري، افريقيا الرشق، بريوت، لبنان، ط2، 2002م: 90.
تاريخ الطربي: 5 / 424. . 33
األعراف: 196.. 34
يف بالغة اخلطاب اإلقناعي: 82.. 35
الروم: 58. . 36
مفاتيح الغيب، الرازي، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط3، 1985م: 2 / 80.. 37
تاريخ الطربي: 5 / 418.. 38
ينظر: التصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية:64.. 39
جممع االمثال، امليداين، تح، حممد ابو الفضل، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط2، 1987م، 1 . 40

 .237 /
تاريخ الطربي: 5 / 403.. 41
جممع األمثال: 3 / 316.. 42
التصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية: 68.. 43
كشف الغمة يف معرفة األئمة: 2 / 475. . 44
ينظر: عندما نتواصل نتغري – مقاربة تداولية معرفية الليات التواصل واحلجاج، عبد السالم . 45

عشري، افريقيا الرشق، املغرب، 2006م: 94. 
كتاب سليم بن قيس اهلاليل، تح، الشيخ حممد باقر االنصاري الزنجاين، مطبعة اهلادي، قم، . 46

ايران، ط2، 1416ه 2 / 791. 
ينظر: العقد الفريد، البن عبد ربة االندليس: 6: 118. . 47
مقتل اخلوارزمي: 2 / 9.. 48
امللحمة احلسينية، مرتىض املطهري:142/1.. 49



الباحث رائد حاكم الكعبي

47 األول

ثورة احلسني وظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية، حممد مهدي شمس الدين، تح:سامي . 50
الغديري:132.

األعراف/من 79.. 51
فاجعة الطف، السيد حممد كاظم القزويني: 1 / 28. . 52
مقتل اخلوارزمي: 1 / 188. . 53



بالغة االقناع .. قراءة حجاجية يف خطب االمام احل�سني

48

القران الكريم. 
االحتجاج، الطربيس، مؤسسة االعلمي . 1

ط3،  لبنان،  بريوت،  للمطبوعات، 
2000 م. 

البيان والتبني، اجلاحظ، تح، عبد السالم . 2
القاهرة،  اخلانجي،  مطبعة  هارون، 

القاهرة، )د. ت(.
وامللوك(، . 3 الرسل  )تاريخ  الطربي  تاريخ 

ابو  حممد  تح،  الطربي،  جرير  بن  حممد 
الفضل، دار املعارف، مرص، 1974.

التصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية، . 4
العتبة  اصدارات  هنون،  سعدون  هادي 

العلوية املقدسة، 2012م.
االجتامعية . 5 وظروفها  احلسني  ثورة 

شمس  مهدي  حممد  اإلنسانية،  وآثارها 
الدين، تح:سامي الغديري.

املعارصة، حممد سامل . 6 البالغة  احلجاج يف 
حممد االمني الطلبة، دار الكتاب اجلديد، 

بريوت، لبنان، ط1، 2008م.
احلجاج يف الشعر العريب - بنيته واساليبه، . 7

احلديث،  الكتب  عامل  الدريدي،  سامية 
االردن، ط2، 2007.

احلجاج يف النص القرآين - سورة االنبياء . 8
انموذجًا، ايامن دروين، رسالة ماجستري، 
اجلزائر،  بانتة،  جامعة  االداب،  كلية 

2013م. 
واملؤانسة، . 9 االمتاع  كتاب  يف  احلجاج 

كلية  ماجستري،  رسالة  بوبلوطة،  حسني 
اآلداب، اجلزائر، 2010م.

القاهرة، . 10 رضا،  حممد  واحلسني،  احلسن 
.1952

حممود . 11 عباس  الشهداء،  ابو  احلسني 
العقاد، تح، حممد جاسم الساعدي، فجر 

االسالم، ايران، ط1، 2004 م.
اإلقناع . 12 لطرق  االرسطي  التقنني  حول 

كتاب،  ضمن  النقاري،  محو  ومسالكه، 
احلجاج مفهومه وجماالته - دراسة نظرية 
وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، عامل الكتب 

احلديث، االردن، ط1، 2010.
اخلصائص احلسينية، جعفر الدسرتي.. 13
الدريدي، . 14 سامية  احلجاج،  يف  دراسات 

عامل الكتب احلديث، اربد االردن، ط1، 
2009م.

زهر اآلادب وثمر االلباب، القريواين.. 15
العقد الفريد، البن عبد ربة االندليس. . 16
تداولية . 17 مقاربة   – نتغري  نتواصل  عندما 

التواصل واحلجاج، عبد  معرفية الليات 
املغرب،  الرشق،  افريقيا  عشري،  السالم 

.2006
كاظم . 18 حممد  السيد  الطف،  فاجعة 

القزويني.
العسكري، . 19 هالل  أبو  اللغوية،  الفروق 

دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط 1973.
مدخل . 20 اإلقناعي،  اخلطاب  بالغة  يف 

امل�سادر ...



الباحث رائد حاكم الكعبي

49 األول

نظري وتطبيقي لدراسة البالغة العربية، 
بريوت،  الرشق،  افريقيا  العمري،  حممد 

لبنان، ط2، 2002م.
كتاب سليم بن قيس اهلاليل، تح، الشيخ . 21

مطبعة  الزنجاين،  االنصاري  باقر  حممد 
اهلادي، قم، ايران، ط2، #1416.

أليب . 22 االئمة،  معرفة  يف  الغمة  كشف 
الفتح األربيل، تح، عيل الفاضيل، املجمع 
ليىل،  مطبعة  البيت،  الهل  العلمي 

1426ه.
مصطفى . 23 السيد  احلسني،  بالغة  من  ملعة 

اعتامد  حسني  حممد  تح،  االعتامد،  آل 
ايران، ط7،  دار األسوة، قم،  املوسوي، 

1427 ه.
ابو . 24 حممد  تح،  امليداين،  االمثال،  جممع 

الفضل، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط2، 
1987م.

الفكر، . 25 دار  الرازي،  الغيب،  مفاتيح 
بريوت، لبنان، ط3، 1985م.

الشيخ . 26 تح،  للخوارزمي،  احلسني،  مقتل 
اهلدى،  انوار  منشورات  الساموي،  حممد 

قم، ط3، 2005م. 
امللحمة احلسينية، مرتىض املطهري.. 27
عواض . 28 زاهر  القرآن،  يف  اجلدل  مناهج 

األملعي، مطابع الفرزدق التجارية.
املنطق، الشيخ حممد رضا املظفر، مؤسسة . 29

الرافد للطباعة والنرش، ط1، 2009م. 
املنطق الفطري يف القران الكريم، حممود . 30

اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  يعقويب، 

اجلزائر، )د. ت(. 
دراسة . 31 السالم  علية  احلسني  اإلمام  نثر 

ماجستري،  رسالة  مطلك،  ميثم  بالغية، 
كلية اآلداب، جامعة القادسية، 2006م. 




