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 هـ(09/5/4114هـ، وقبل للنرش يف 02/0/4114)قدم للنرش يف 

 

حياول هذا البحث أن يقدم دراسة حتليلية تتناول بنية احلجاج يف معلقة احلارث بن حلزة، وقد  :البحث ملخص

 تركزت الدراسة عىل حمورين أساسيني، ومها: 

حمور نظري، يقدم نبذة تتناول معطيات البالغة اجلديدة يف قراءة النصوص، وبخاصة ما قّدمه رّواد مدرسة  -أوال

 تيكا.البالغة اجلديدة بريملان وتي

حمور إجرائي، حياول فحص هذه املعلقة بغية الكشف عن بنية احلجاج وتقنياته التي استعملها احلارث يف هذا  -ثانًيا

  املقام ومدى قدرته عىل استاملة الرأي املقابل، وحتقيق التأثري املراد.
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Abstract: This paper attempts to present an analytical study for the argumentation structure in the poem by 

Alharith Ibn Hillizah. The study focuses on two main aspects, namely:  

-First, a theoretical aspect which offers an overview on the new rhetoric in terms of reading texts, especially the 
works by the field figures, namely Perelman and Tyteca.  

-Second, an applied aspect which examines this poem with the aim of investigating the structure and style of 

argumentation employed by Alharith in order to manipulate the other party’s view and reach the desired influence 
on them.  
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أوالً: احلجاج يف ضوء البالغة اجلديدة: املصطلح وآفاق 

 التنظري 

يمكننا القول إن معطيات النقد احلجاجي بدأت مع 

أولئك النقاد الذي اعتمدوا عىل الفلسفة يف بنائهم الثقايف 

والنقدي، بدًءا من أرسطو الذي عني باحلجاج، وجعله قاساًم 

 18، 4889، عبد اهللمشرتًكا بني اخلطابة واجلدل )صولة، 

 وما بعدها(.

العريب يف علم  بت هذه املعطيات إىل الرتاثوقد تّس  

ت التي كانت تدور حول العقائد الكالم واملنطق، ويف املناظرا

أو حول صحة االختيارات الرشعية واللغوية بني املدراس 

الرشعية واللغوية املختلفة، كام ظهرت يف النقد األديب، فتناول 

بن النقاد األوائل احلجاج واإلقناع واإللزام، ومن ذلك أن ا

)ابن قتيبة  ة القاطعة عند اخلصاماحلجّ  الشعر  جعل  قتيبة

القرطاجني  احازمً  أن  ، و(0/022م، 0225الدينوري، 

اختصاص اإلقناع باخلطابة، والتخييل بالشعر، ناقش 

 وتسويغ دخول اإلقناع بالشعر، ودخول التخييل يف اخلطابة

ث ، وحتد  (363-364، 74-60، 4894)القرطاجني، 

عض الرتاكيب اللغوية يف القاهر اجلرجاين عن دور ب عبد

القاهر،  )اجلرجاين، عبد التأثري عىل اخلصم وإلزامه احلجة

4898 ،448-404). 

واحلجاج كام تعرضه املعاجم لون من ألوان التدافع 

الكالمي القائم عىل الربهنة واالستدالل، ففي لسان العرب 

حاججته أحاجه حجاًجا وحماجة حتى حججته، أي غلبته "

دليت هبا...، واحلجة الربهان، وقيل: احلجة ما باحلجج التي أ

ُدوفِع به اخلصم، وقال األزهري: احلجة الوجه الذي يكون به 

الظفر عند اخلصومة، وهو رجل حِمْجاج، أي: جدل، والتحاجُّ 

 .)ابن منظور، حجج( "التخاصم

ويبدو هذا املفهوم متسقا مع الرؤية التي طرحها شارل 

البالغة  -ام )مصنف يف احلجاجكتاهب بريملان وتيتيكا يف

د بريملان وتيتيكا آراء أرسطو يف البالغة  اجلديدة(، فقد جد 

التي حترص البالغة يف اإلقناع من خالل رؤيتهام اخلاصة، رغبة 

يف إعادهتا إىل طابعها الفلسفي احلقيقي )املودن، حسن، 

(، فعرضا نموذًجا بالغيًّا يتعارض مع بالغة 47، 0246

استعراض األطروحات "حسنات البديعية، مهمته الصور وامل

املتناقضة واملتعارضة ذهنيًّا، واستجالء منطلقاهتا املنطقية 

واالستداللية ملعرفة طابعها اإلقناعي، أي اختيار احلجج 

، 0241)محداوي، مجيل،  "املقنعة واملناسبة يف موقف معني

مجلة من " -كام يراه هذان املؤلفان  -فاحلجاج  (،32

األساليب تضطلع بوظيفة هي محل املتلقي عىل االقتناع بام 

)الدريدي، سامية،  "تعرضه أو الزيادة يف حجم االقتناع

0244 ،04) (4).  

ويف احلق أن احلجاج جزء ال يتجزأ من مكونات اخلطاب 

وآلياته، إذ يرتبط بالتواصل بني عنارص اخلطاب املختلفة، 

سل واملرسل إليه، فكل ويتامس مع نقاط االلتقاء بني املر

خطاب هو عالقة قائمة عىل التفاعل الدائب القائم عىل التأثري 

 وعىل الربهنة واإلقناع.

واحلجاج هبذا املفهوم يبدو مت سًعا يشمل اخلطاب األديّب 

واالجتامعّي والسيايّس، وال ينرصف عن اخلطاب الشعري 

تتحقق فيه القائم عىل التخييل وعىل الذاتية؛ ألن هذا اخلطاب 

 رشوط التواصل والتفاعل املستمر بني املرسل واملرسل إليه.

عىل أن تطبيق هذه املفهومات عىل الشعر يبدو متأخًرا عن 

النثر، فقد كان النقاد العرب يميزون اخلطابة باإلقناع 

والتخييل بالشعر، مع إيامهنم بإمكانية التداخل بني هاتني 

تخييل، ويتوسل الشعر باإلقناع؛ امليزتني، فتنحاز اخلطابة إىل ال

 -كام يرى حازم القرطاجني –ألن الغرض يف الصناعتني 

إعامل احليلة يف إلقاء الكالم من النفوس بمحل القبول لتتأثر "

(، ثم بدأ 364، 4894)القرطاجني، حازم،  "بمقتضاه

االهتامم بتطبيق هذه املفهومات عىل الشعر يف العرص احلديث 

ولعل من أقدم هذه الدراسات  احلجاج، بعد انتشار نظرية

دراسة نرشهتا سامية الدريدي عنواهنا احلجاج يف هاشميات 

(، ثم عرضت للحجاج 4886الكميت )الدريدي، سامية،

يف الشعر تنظرًيا وتطبيًقا يف كتاهبا احلجاج يف الشعر العريب 

بنيته وأساليبه، وفيه ظهر تطّور أدواهتا النقدية )الدريدي، 

دراسات يف احلجاج قراءة  (، ثم أعقبته بكتاهبا0229سامية، 

لنصوص خمتارة من األدب القديم وطبقت فيه منهجها 

(، ثم درس صالح 0228السابق )الدريدي، سامية، 

التوجيري، )التوجيري أنساق احلجج يف كافوريات املتنبي 

 هـ (.4139صالح، 

                                                           

اهلل صولة من كتاهبام السابق منطلقـات احلجـاج وبنيتـه  استخرج عبد (4)

 (.319-301، 4889 ،وصنفها تصنيًفا واضًحا )صولة، عبداهلل
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كام ظهرت بعض الدراسات التي تعتمد املدرسة اللغوية 

لسانية متزامنة مع كتايب سامية الدريدي وتالية هلام، فخص  ال

أبو بكر العزاوي اخلطاب الشعري بفصل درس فيه قصيدة 

ودرست  ،(0227بكر،  للشاعر أمحد مطر )العزاوي، أبو

شامة مكيل نصني جلرير والفرزدق يف رسالتها للامجستري 

(، 0242(، ثم نرشهتا )مكيل، شامة، 0228)مكيل، شامة، 

قد توالت الدراسات احلجاجية بعد ذلك، ومنها دراسة و

يوسف عليامت لدالية الراعي النمريي، وهيثم رسحان لشعر 

، ورسحان، هيثم، 0243بشار بن برد )عليامت، يوسف، 

هـ(، وقد متزج بعض الدراسات بني االجتاهني مع ميل 4135

واضح لالجتاه اللغوي كام يف دراسة عبد الرمحن أمحد كرم 

ن لالمية العرب، وذيب العتيبي لكتابات حممد عبداهلل الدي

هـ، والعتيبي، ذيب، 4131الرمحن،  دراز )كرم الدين، عبد

0246.) 

ويف احلق أن حجاجية الشعر تعّد أمًرا نسبيًّا، فبعض 

النصوص تظهر أكثر قابلية للحجاج من بعضها اآلخر، فبقدر 

خرين تكون وضوح إرادة التواصل والرغبة يف التأثري عىل اآل

حجاجية هذ اخلطاب أكثر وضوًحا ورسوًخا، وال شك أن 

حجاجية النص الشعري تضيف له متعة عقلية إىل جانب 

 متعته اجلاملية والفنية.

وال بد هنا من اإلشارة إىل أن اجتاهات الباحثني تباينت يف 

دراسة احلجاج، وأبرز هذه االجتاهات مدرستان، األوىل منها 

وبدأت بإسكمرب وديكرو، وقد اعتمدت  املدرسة اللغوية

اجلانب اللغوي أو اللساين، فهام يريان احلجاج كامن يف اللغة 

ذاهتا؛ ولذا فقد حرصا دراسته يف نطاق دراسة اللغة، ال يف 

من بنى شبه منطقية أو شكليّة  البحث عام هو واقع خارجها

 (.33، 0227، عبد اهللرياضّية )صولة،  أو

ثم جاءت مدرسة احلجاج وحتليل اخلطاب عىل يد )روث 

وهو "أمويس ودومنينك مانغينو وباتريك شارودو...(، 

نموذج ينطلق من رضورة تدشني انفتاح متبادل بني هذين 

املجالني املعرفيني: احلجاج وحتليل اخلطاب، ويطرح احلجاج 

)املودن،  "داخل اخلطاب بدياًل للحجاج داخل اللسان

 (. 44، 0246حسن، 

نشأت  وأما املدرسة الثانية فمدرسة بريملان وتيتيكا، وقد

يف ظل الفلسفة، متعارضًة مع ديكارت الذي يعتمد الربهنة، 

تتوفر "فقد انطلق أصحاب هذه املدرسة من أرضية خطابية 

عىل قواعد فلسفية عميقة، صيغت ووضعت منذ أقدم 

 "قناعالعصور لنجاح عملية اخلطابة وحصول التأثري واإل

(، وهدف دراسة احلجاج عند 54م، 0243)مدقن، هاجر،

دراسة تقنيات اخلطاب التي تسمح بإثارة تأييد "بريملان هو 

 "األشخاص للفروض التي تقدم هلم، أو تعزيز هذا التأييد

مع اإليامن بأن مسلامته ال  ،(67، 4880)فضل، صالح، 

ورة إىل تعدو أن تكون احتاملية، وأن تقدمه ال يفتقر بالرض

رضورة منطقية بمعنى الكلمة، كام أن نتائجه ليست ملزمة 

أحدث بريملان "(، وبالتايل فقد 52، 0243)مدقن، هاجر، 

انقالًبا مفهوميًّا حقيقيًّا، ومنح الوجود لالستدالالت غري 

 "املنطقية، وأحدث توسًعا نوعيًّا يف تصوراتنا للغة والعقل

 (.47، 0246)املودن، حسن، 

أبرز إنجازات هذه املدرسة أهنا استطاعت  ولعل من

تصنيف األشكال احلجاجية بشكل غري مسبوق، فقد صنّف 

بريملان وتيتيكا األشكال احلجاجية التي يمكن أن نعدها 

مواضع أو معاين حجاجية إىل أشكال حجاجية اتصالية 

ب بني  وأخرى انفصالية، فاالتصالية هي التقنيات التي تقرِّ

نة، وتتضمن احلجج شبه املنطقية واحلجج العنارص املتباي

املؤسسة عىل بنية الواقع، واحلجج املؤسسة لبنية الواقع، 

واحلجج التي تستدعي القيم، واحلجج التي تستدعي 

املشرتك، وأما االنفصالية فهي التقنيات التي حتدث القطيعة 

أو تفسد اللحمة يف العنارص املتضامنة يف إطار فكري واحد، 

اهلل،  تي كانت تشكل كالًّ ال يتجزأ )صولة، عبدأو تلك ال

4889، 301 )(4). 

إىل مبدأ منطقيٍّ خالص،  احلجج شبه املنطقيةوتستند 

ولكنها حتمل يف ذاهتا ما قد يثري االعرتاض، فيمكن رّدها حني 

اهلل،  ختضع للتحليل، بدعوى أهنا ليست منطقية )صولة، عبد

(، وهذا شأن 484، 0244، والدريدي، سامية، 10، 0244

يتعارض مع الربهنة، إذ  -كام يؤّكد بريملان–احلجاج، فهو 

ينبغي لنا أن نبلغ املحتمل بواسطة احلجاج، وأن نقبل بذلك "

                                                           

سيكون ُجل اعتامدنا يف شأن هذه املدرسة عىل مـا اسـتخرجه عبـداهلل ( 4)

وعىل بعض اإلضـافات املنهجيـة  املرجع، ويف كتبه األخرى،صولة يف هذا 

والتطبيقية التي جاءت هبا سامية الدريدي بعد ذلـك يف كتاهبـا احلجـاج يف 

 وما بعدها(. 482 الشعر العريب بنيته وأساليبه )الدريدي، سامية،
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)املودن،  "بام أن احلقيقة مستحيلة التحديد يف بعض املجاالت

 (. 45، 0246حسن، 

وأبرز هذه احلجج وأقرهبا إىل املنطق التناقض وعدم 

يتمثل يف قضيتني يف نطاق مشكلتني تنفي إحداها االتفاق، و

األخرى، أو ملفوظني متعارضني بعد وضعهام عىل حمك 

 (.305، 4889، عبد اهللالواقع أو الظروف أو املقام )صولة، 

ويأيت التامثل واحلد ثاين هذه احلجج، فيقدم املحتج 

تعريفات تّدعي قيامها بالضبط والتحديد، ولكنها تفتقر إىل 

الدّقة والوضوح، كأن يقال اإلنسان هو اإلنسان ونحو ذلك 

  (.024-022، 0244)الدريدي، سامية، 

ومن احلجج شبه املنطقية احلجُة القائمة عىل العالقة 

التبادلية، وتتمثل يف معاجلة حالة معينة معاجلة حالة أخرى 

عبد بدعوى أهنام متامثلتان ولو بطريقة غري مبارشة )صولة، 

(، فهي قائمة عىل مبدأ العدالة يف التعامل مع 15، 0244، اهلل

العنارص املنتمية إىل صنف واحد بكيفية واحدة )الدريدي، 

 (.024، 0244سامية،

وأما احلجج شبه املنطقية التي تعتمد العالقات الرياضية 

فيأيت عىل رأسها إدماج اجلزء يف الكل أو االشتامل، فام ينطبق 

(، 308، 4889، عبد اهللزء )صولة، عىل الكّل ينطبق عىل اجل

أن "وثانيها تقسيم الكّل إىل أجزائه املكونة له، ويقوم عىل 

حكاًم ما ينطبق عىل جزء من أجزائه ينطبق تبًعا لذلك عىل 

وغايته الربهنة عىل  ،(027، 0244)الدريدي، سامية، "الكّل 

وجود املجموع، ومن ثّم الربهنة عىل احلضور )صولة، 

 (. 15، 0244اهلل،  عبد

ومن احلجج التي تعتمد العالقات الرياضية حجج 

خاصية شكلية، تتصف هبا رضوب من "التعدية، وهي 

العالقات التي تتيح لنا أن نمّر من إثبات أن العالقة املوجودة 

بني )أ( و )ب( من ناحية، و)ب( و)ج( من ناحية أخرى هي 

ني )أ( عالقة واحدة إىل إثبات أن العالقة نفسها موجودة ب

 (.308، 4889، )صولة، عبد اهلل "و)ج(

سة عىل بنية الواقع للربط "فتستعمل  وأما احلجج املؤس 

بني أحكام مسّلٍم هبا وأحكام يسعى اخلطاب إىل تأسيسها 

(، فهي ال تعتمد عىل 334، 4889)املرجع السابق،  "وتثبيتها

ا املنطق، وإنام تتأّسس عىل التجربة، فاحلجاج ما عاد افرتاًض 

وتضمينًا، بل أصبح تفسرًيا لألحداث والوقائع، وتوضيًحا 

للعالقات الرابطة بني عنارص الواقع وأشيائه )الدريدي، 

 (.041، 0244سامية،

ويأيت عىل رأس هذا النوع حجج التتابع السببي، فيبنى 

احلجاج عىل تتابع ثابت لألحداث مع اإلحالة عىل رابط 

(، ويتصل به احلجة 045ق، سببيٍّ يصل بينها )املرجع الساب

حيصل هبا تقويم عمٍل ما أو حدٍث ما باعتبار "الربغامتية التي 

نتائجه اإلجيابية أو السلبية
"
 (.333، 4889 ،عبد اهلل)صولة،  

وثاين هذه احلجج حجة الغائية، وهي قائمة عىل أن قيمة  

اليشء تتصل بالغاية التي وجد من أجلها )الدريدي، 

، ويتصل هبا حجج التبذير واالجتاه (004، 0244سامية،

والتجاوز، فأما التبذير فيقوم عىل وجوب االستمرار يف أمٍر ما 

حفاًظا عىل اجلهد والوقت )املرجع السابق، الصفحة نفسها(، 

وأما حجة االجتاه والتجاوز فتقومان عىل رفض السري يف أمٍر 

الت ما يف األوىل وتأييده يف الثانية بالنظر يف العاقبة ومآ

 (.005األمور )املرجع السابق، 

ومن احلجج املؤسسة عىل بنية الواقع حجج الوجود 

وهو "والتعايش، وتقوم عىل التصاهر بني العنارص املختلفة، 

القانون الدائرة عليه قوة هذه احلجج التواجدية ونجاعتها، إذ 

إن حلول العنارص بعضها يف بعض، يصنع رضبا من التعلق 

يقوى به احلجاج، ويشتد من خالله  ونوعا من التوحد

 (. 082، 0242)الشبعان، عيل،  "االستدالل

حجة املاهية أو الذات، وتتمثل يف "وتربز يف حجتني، 

تفسري حدث أو موقف ما أو التنبؤ به انطالقا من الذات التي 

، 0244)الدريدي، سامية، "يعرب عنها أو جيليها أو يوضحها

ويتصل هبا مبدأ ثبات الشخصية، فتفس ما يقوم به  ،(009

املرجع )شخصيته شخص معني بربطها بصفاته الثابتة يف 

واحلجة الثانية هي حجة السلطة، وتتمثل يف  ،(008السابق، 

االحتجاج عىل صحة أطروحة ما اعتامدا عىل إمجاع أو رأي 

ل معرتف به من اجلمهور، ولع عام أو قانون أو كتاب أو اجتاه

، عبد اهللأمهها االحتجاج بأعامل األفراد وأحكامهم )صولة، 

4889 ،33-35.)  

سة لبنية الواقعوأما  كوهنا "فأظهر ما يميزها  احلجج املؤسِّ

حجًجا ال تستند إىل الواقع، بل تصنع واقعا جديدا، وذلك 

من خالل توليد عالقات حادثة بني األشياء والعنارص 

 (.327، 0242 )الشبعان، عيل، "واملفاهيم
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ومها نوعان تأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة، 

واالستدالل بواسطة التمثيل، فمن أبرز مظاهر النوع األول 

 حجة املثال، وتعتمد عىل مثال مفرد معزول لتعميم حكم ما

وحجة النموذج وهو املثال الذي يظهر بمظهر  أو فكرة معينة،

 (.015، 0244يستوجب تقليده )الدريدي، سامية،

وأما االستدالل بالتمثيل فيعني تشكيل بنية واقعية تسمح 

بإجياد حقيقة أو إثباهتا عن طريق تشابه يف العالقات )املرجع 

 (.050السابق، 

احلجج التي وآخر احلجج التي تقوم عىل االتصال 

، فهي إما أن تقوم عىل رفض فكرة تستدعي القيم أو املشرتك

ما أو سلوك معني استناًدا إىل قيمة  معينة أو الدعوة إىل موقٍف 

(، وإما أن تقوم عىل 072أو قيم حمددة )املرجع السابق، 

االستناد إىل ما يشكل موضوع اتفاق بني املتلقني أو يمثل "

)املرجع السابق،  "مجلة من املعارف املشرتكة الشائعة بينهم

097.) 

 وأما احلجج القائمة عىل مبدأ الفصل املفهومي فتقوم عىل

مبدأ الفصل بني األقضية والتصورات التي كان بينها وصل، 

قبل أن جيري عليها التحويل، وذلك من خالل الزوج 

بناء ذهني قائم عىل "الفلسفي )الظاهر/ احلقيقة(، فهو 

وعىل حماكمة  واحلقيقي من األشياء، املقارنة بني الظاهري

، 4889، عبد اهلل)صولة،  "الظاهر يف ضوء احلقيقة والواقع

311.) 

 

 ثانيا: اإلجراء

بالنظر إىل املدرستني السابقتني فإن املفهومات التي 

طرحها بريملان تبدو أكثر نجاعة يف دراسة معلقة احلارث بن 

حلزة؛ ألهنا اختصت بموقف حكم واقتضاء، ومرافعة 

بن هند إىل إفساح املجال خلطابة  واحتكام، اجته فيه عمرو

احلارث كان قائاًم عىل محل ، وموقف (4)اإلقناع والتسويغ

عىل االقتناع بحججه، واستعامل ما يستطيعه  هند بن عمرو

من مواضعات وتقنيات حجاجية خمتلفة يف الدفاع عن قبيلته 

موظًفا األنساق العقلية واملنطقية والرياضية والشكلية، 

ومفعالً السياقات الثقافية والسياسية واالجتامعية التي متثل 

                                                           

، 0224حول البعد القضـائي يف احلجـاج انظـر: )أعـراب، حبيـب، ( 4)

87-439.) 

اما حيرك املدركات الشعرية للنسق الشعري بدورها إطارا ع

 يف هاته املعلقة.

واملعلقة تقوم عىل وضعية حجاجية خالفية، فثمة 

تتمثل يف حتميل جناية هؤالء القتىل،  أطروحة مدحوضة

وأطروحة مقابلة يتبناها الشاعر تتجسد يف خلو عهود 

م أو املتلقي  الفريقني من حتمل هذه اجلناية حتديًدا، واحلك 

األسايس الذي تتوجه إليه املحاجة وحتتكم بحكمه هو عمرو 

بن هند، وحكمه نافذ يف الفريقني، ومسؤولية احلارث أن 

 .(0)عمرو بن هند، وأن يستميله إىل جانبهحيسن إقناع 

وتبًعا لذلك فقد كان عىل احلارث أن يتمثل مقتضيات 

اخلطاب احلجاجي وعنارصه، معتمًدا عىل الربهنة 

واالستدالل يف عرض حججه، ساعًيا إىل خترّي ما يناسب 

املقام التواصيل، بغية استاملة عمرو بن هند إىل وجهته، مع 

العدل، وبعبارة أخرى فإن احلارث يسعى زعمه احلياد واتباع 

إىل إثبات سالمة موقف بني يشكر، وعدم إخالهلم بالعهد، 

وعدم حتملهم مسؤولية قتىل بني تغلب، وهو موقف 

حجاجي مضاد ملوقف تغلب، يستدعي استاملة عمرو بن هند 

 إىل وجهته احلجاجية.

ومن خالل التأمل يف معلقة احلارث فإنه يمكن تقسيمها 

ثامين لوحات حجاجية، وهي عىل النحو التايل وفاًقا لرواية إىل 

                                                           

ابن األنباري والتربيزي يف مقدمة القصيدة أن عمرو بن هند حني ذكر ( 0)

توىل مجع بكرا وتغلب، وأصلح بينهام وأخذ من احليني رهنا، من كل حـي 

مئة غالم، فكان يغزو هبم، فلام كـان يف بعـض مسـريه، أصـابتهم سـموم، 

فهلك عامة التغلبيني، وسـلم البكريـون، فطلبـت تغلـب ديـات أبنائهـا، 

بن هند، ويف مقدمـة قصـيدة عمـرو بـن  واحتكموا إىل عمرووأبت بكر، 

كلثوم ذكر أن أناسا من تغلب استسقوا بني بكر فطـردوهم للحقـد الـذي 

حلرب بكـر،  بينهم، فرجعوا فهلك منهم سبعون عطشا، فاجتمعت تغلب

 فلام التقـوا كرهـوا احلـرب، ودعـا بعضـهم بعضـا إىل الصـلح وحكمـوا

 فـإن رجـال، سـبعني بكـر تسـلم حتى ينهمب حيكم أن فأبى هند، بن عمرو

)ابـن األنبـاري،  بكـر إىل رّدهـم وإال إليهم، سلمهم تغلب لبتي احلق كان

 (.372-369 ،302-349، 4892واخلطيب التربيزي،  ،131، 0242
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األنباري،  ابن األنباري يف رشح القصائد السبع الطوال )ابن

0242 ،135-187 ) (4): 

 لوحة البني ومفارقات الفقد.-4

 لوحة الرحلة-0

 لوحة العرض املبدئي وحمددات القضية -3

 لوحة الذات الواثقة والصورة العامة للقبيلة.-1

 احلجاج واملرافعة.مقدمة  -5

 لوحة احلجاج التأرخيي. -6

 لوحة احلجاج العقيل. -7

 لوحة احلجاج التواصيل والعاطفي. -9

 قد يظهر التباعد بني هذه املقاطع عند قراءة عنواناهتا

ألول وهلة، ولكن القراءة املتأنية حتاول أن تكشف انسجام 

عالقاهتا أو عدمها، وأن تنفي عنها هتمة التفكك البنائي أو 

تثبتها من خالل البحث عن القضية املحورية التي تتعالق 

حوهلا، وحماولة الكشف عن التقنيات احلجاجية التي 

س أنساًقا متعاودة بعضها عىل بعض  استعملها الشاعر، لتؤسِّ

 يف عالقاهتا ويف تتابعها البنائي.

 

  لوحة البني ومفارقات الفقد: –أوالً 

يستهل الشاعر هذه القصيدة هبذه األبيات التي يشكو 

 فيها من البني والبعد، فيقول: 

ا أ ْسامءُ  ْتن ا بِب ينِه   آذن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اءُ   لُّ ِمنُْه الث و   (0)ُرب  ثاٍو ُيم 

 

 

ل ت ن تنا بِب ينِها ُثم  و   آ ذ 

 

 

تى ي كوُن   ل يت  ِشعري م 

 اللِقاءُ 

 

 

ةِ  ق  ن ا برُِبْ ْهٍد ل  ْعد  ع  اّم  ب   ش 

 

أ ْدن ى ِدياِرها اخل ْلصاءُ ء     ف 

فاُح  ،فاملّحياةُ    فأعنـا ،فالصِّ

 

 فالوفاءُ  ، فعاذب   ٍ،ُق فتاق 

فأودية ُ  ،فرياُض القطـا 

 الرشُّ 

 

ْعب ت انِ  ،ُبِب    فاأل بالءُ  ،فالشُّ

ال أرى من عِهدُت فيها  

 فأبكي الـ

 

دُّ يوم  دهْلـًا وما ي     البكاءُ  ر 

 وبعينيك  أوقدْت هند  النا 

 

ْلي اءُ    (3)ر  أِخريا ُتْلِوي هِب ا الع 

 (1)أوق ـدهْتـا بني  العقيِق  

 فشخصيـ

 

ــن بعوٍد كام يلوُح  

 (1)الضياءُ 

 

ها ِمن ب عيدٍ  رُت نار  ت ن و   ف 

 

زارٍ   يهات  ِمنك   (5)بِخ  ه 

 (5)الصالءُ 

 

                                                           

ما وقفـت عليـه، والتسـاقها  اعتمدت رواية ابن األنباري؛ ألهنا أقدم( 4)

فإن نقلـت عـن رشح غـريه أثبـت املنهجي، كام اعتمدت رشحه لألبيات، 

 ذلك يف احلاشية.

 .البعد، والثاوي: املقيم :آذنتنا: أعلمتنا، والبني (0)

تلوي هبا: ترفعها، والعلياء: املكـان املرتفـع، وإنـام أراد احلجـاز ومـا ( 3)

 .يليها من بالد قيس

بدأ الشاعر قصيدته هبذه األبيات التي يشكو فيها من 

البني ومفارقة أسامء، ولكن التأمل يف هذه األبيات يفيض إىل 

التامس صورة مضمرة من صور احلجاج الذي بنيت عليه 

األبيات كان حمّماًل باملعاين القصيدة، فاحلارث حني أنشأ هذه 

العامة التي بنيت عليها القصيدة، ومن البديه أن تتسب هذه 

املعاين إىل هذه اللوحة الغزلية، وأن تصبغها بألواهنا املختلفة، 

إذ إن كثري من املعاين الشعرية تتسب من خالل الالوعي 

 لتمثل حضورها الالفت يف املقام التواصيل.

اعر افتقد شيًئا يتمثل هنا يف احلبيبة، ومن الواضح أن الش

وأنه ظل يراعيه مع بعد ما بينهام، وظل يرجوه ويتمنى لقاءه، 

ثّم هو يراه نوًرا يلوح كام يلوح الضياء الذي ينظر إليه 

 ويـتأمله من بعيد.

وهذه املشاهد عندما تتجمع هبذه الصورة فإهنا متثل معاين 

بحث عنه ويتمناه، خفّية يف نفس الشاعر، دالة عىل يشء ي

 يمثل نوًرا وخالًصا ينظر إليه ويـتأمله من بعيد، وال 
ٍ
يشء

 يصل إليه يف حالته الراهنة.

لقد كان احلارث قادًرا عىل أن يبكي الطلل وأن يصف 

القيس الذي حيتذي مثاله  دموعه وبكاءه كام وصفه امرؤ

(، أو أن تظهر هذه 8الشعراء )الكندي، امرؤ القيس، د.ت، 

الرحلة صورة من صور الغياب كام ظهرت عند طرفة بن 

(، أو صورة مجالية 01 -03، 0222العبد )ابن العبد، طرفة، 

، 4890مطربة كام هي عند زهري )ابن أيب سلمى، زهري، 

46-00)(6).  

 غريها؟وإذن فام الذي جعله يعتمد هذه املعاين دون 

ملعاين من الواضح أن اللوحة الغزلية هنا جاءت حمّملة با

التي تتعّمق مشاعر احلارث، فثمة مزج بني موقفه من احلبيبة 

وموقفه احلجاجي من عمرو بن هند، وبني أمنيته بلقاء احلبيبة 

وأمنيته بانفراج هذه األزمة، فأنت ترى صورة العالقة املتوّترة 

رها  بعمرو بن هند بعد عهد من الصفاء والوفاء التي كر 

                                                                                    

 العقيق: مكان باحلجاز، وشخصان: أكمة هلا شعبتان. (1)

عقيق وشخصني، والصالء: النار، واالحـرتاق هبـا خزار: جبل بني ال (5) 

رها )الزوزين،   (.417، 4883وأن يناله حُّ

يف املوازنة بني جانبي الغياب عند طرفة واجلانب اجلمــــــــايل عند  (6) 

-315، 328-325، 4139زهري انظر: )الســــــعيد، عبــــــــداهلل، 

350.) 

(7) 

(7) 
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يف بني أسامء وبعدها وتوتر عالقتهام  احلارث مراًرا يف املعلقة

 بعد عهد من الصفاء والوفاء.

ويلفت النظر أن احلارث بعد أن ذكر افتقاد احلبيبة 

استأنف احلديث عن النار التي أوقدهتا أسامء، وحاجته إىل 

نورها ودفئها، واملألوف أن يتحدث الشعراء عن بقايا النار 

يذّكر باحلبيبة وعهدها بوصفها جزًءا من الذكريات وبقيًة مما 

 أو بالشباب وأيامه، وال شك أن ذلك حيتاج إىل تفسري وبيان.

ولعل أفضل ما يمكن أن يساعدنا عىل تفسري هذه 

األبيات أن ننظر يف املوقف الذي قيلت فيه املعلقة، ومن 

جديد سنجد أن هاتني الصفتني اللتني كان يبحث عنهام 

اللتان كان يبحث عنهام يف  احلارث يف نار احلبيبة مها الصفتان

موقفه من عمرو بن هند، فالنار حمملة بمدلوالت الظالم 

والنور، واالحرتاق والدفء، والصالء واالصطالء، وهذه 

الصفات بعينها حارضة يف موقفه من عمرو بن هند، فمجلس 

احلكم الذي دعيت له القبيلتان يتصف هبذه الصفات كلها، 

نصاف الشاعر وقومه ودفء بام فهو نور بام يبثه من أمل بإ

يرجوه من األمان، وهو نار بام خيافه الشاعر عمن اصطالء 

هؤالء الفتية السبعني من قومه بنار هذا احلكم، وهذا بعينه هو 

شأن املوقف الذي ال بد أن ينجيل عن أحد هذين احلكمني، 

إما بسالمة هؤالء السبعني الذي استلمهم عمرو ضامنة عنده، 

والضياء والدفء الذي يرجوه، وإما بتحميل بني وهو النور 

يشكر هذه اجلناية وقتل هؤالء السبعني، وهو ما متثله النار 

 باحرتاقها وصالها. 

 

  الرحلة:لوحة  -ثانيا

عىل نحو ما ظهر امتزاج صورة الفقد بصورة األمل يف 

احلديث عن البني ظهر كذلك يف احلديث عن الرحلة، حيث 

احلديث عن الرحلة انتقاال نسقيًّا، فجعل إىل انتقل احلارث 

 مكملة للوحة البني والبعد، يقول:  الرحلة صورةصورة 

اءُ  ف  بالث ويِّ الن ج  ا خ  ىل  اهل مِّ إذ  ري  أيّن ق د أْست عنُي ع  غ 
(4) 

 
 

 

ا ِهْقل ة   ُأمُّ رئاٍل ّدّوية ُ سقـفــاءُ  فوٍف كأهن   (0)بِز 

 
  

 

                                                           

ــالق( 4) ــاء: االنط ــيم، والنج ــوي: املق ــر:  الث ــري )انظ واإلرساع يف الس

 .(417، 4883الزوزين، 

عها الـُقـآنسْت نبــأة ً  ن ا اإلْمساءُ ناص وأفــز  ْد د  ق  رْصا و   (3)ع 

 
 

 

ْجع  ا ِمن  الر  ه  ْلف  ف رت  ى خ 

ْقـ الو   و 

 

 (1)ــِع منينـًا كأنُه إهبــاءُ  

اق    لفِهن  طِر  اقا ِمْن خ  طِر   (5)و 

 

ساقطات  ألوْت هبا  

 (5)الصحراءُ 

 

أتلّهـى هبـا اهلـواجر  إذ كلُّ 

 ابـ

 

 (6)بلّيــة   عميــاءُ هـمٍّ  نِ ـ 

  

هذه اللوحة متثل تتّمة للوحة السابقة، فإذا كان اهلدف 

الذي كان يرجوه الشاعر بعيًدا والصالء الذي يرجوه من 

النار/النور/اهلدف مما يعس الوصول إليه، فإن الشاعر 

يقف عند حدود التمنّي، وهنا يأيت دور الرحلة، فريكب  لن

ه، فهو ال يركبها ملجرد التسيل ظهر السعي للوصول إىل هدف

وقطع الفلوات، ولكنه يستعني هبا يف املوقف الصعب ويف 

أستعني عىل إمضاء "البحث عن النجاء، أو كام يعرب الزوزين: 

مهي وقضاء أمري إذا أرسع املقيم يف السري لعظم اخلطب 

 (.417، 4883)الزوزين،  "وفظاعة اخلوف

ضطرار وشدة اخلوف يف وهذه املطّية التي يركبها عند اال

بن هند وموقف قومه منهم إنام هي مهارته  موقفه من عمرو

اللغوية وقدرته عىل إقناع عمرو بن هند بسالمة موقفه 

وموقف قومه، وبعبارة أخرى قدرته عىل إتقان مهارة احلجاج 

التي يرجو أن تصل به إىل هدفه وغايته التي رسمها يف املقطع 

 األول.

ويلبس احلارث ناقته تلك صفات مناسبة تتفق مع قناعته 

بجودة حجته وسالمة موقفه، فهي ناقة زفوف، كأهنا النعام، 

رسيعة اخلطى، يستعان هبا عىل اهلمِّ إذا خّف بالثوّي النجاء، 

ويلفت النظر أن الشاعر يرصح هنا بمدى معاناته واحلالة 

للنجاة، حيث  التي يمر هبا، وهي حالة تسع باملقيم طلًبا

                                                                                    

الزفــوف: الناقــة املســعة اخلفيفــة، شــبهت بعــدو النعــام، واهلقلــة: ( 0)

النعامة، والرئال: فـرا  النعـام، والدويـة: املنسـوبة إىل األرض الواسـعة 

 .البعيدة األطراف، والسقفاء: النعامة يف رجلها انحناء

صــوت ال يعلــم مصــدره، والقنــاص: آنســت: أحشــت، والنبــأة: ال (3)

 .الصياد

حركة قوائمها، واملنني: الغبار الدقيق، واإلهبـاء: مـا  :والوقع الرجع( 1)

 يرى كأنه غبار يتناثر يف الشمس.

 الطراق: مطارقة نعال اإلبل.( 5)

اهلواجر: منتصف النهار، والبلية: ناقـة الرجـل تعقـل عنـد رأسـه إذا ( 6)

 .مات، وترتك حتى متوت
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يصبح الركوب/ املحاجة اضطراًرا، واإلرساع حاجة ملّحة 

ينتقل إليها الشاعر، وهذه احلالة من اهلّم واخلوف تستدعي 

 التحرك لتضييق الفجوة دون نار هند/النور/ اخلالص.

وال يكتفي الشاعر هبذا التوافق بني حالته الراهنة/موقفه 

ة، بل يذكر أن هذه التواصيل وبني ما يذكره يف هذه الرحل

الناقة/الظليم/املحاجة آنست نبأًة وأفزعها القناص، فثمة 

حالة ظاهرة تعني فزع النعام من القناص وإرساعها لذلك، 

وثمة صورة عميقة يستّلها الشاعر من أعامق نفسه متثل خوفه 

وفزعه مما يراد بقومه، وما حييط هبم من مصائب ووشايات، 

 نتهم، وإضعاف قوهتم.وحماوالت لزعزعتهم عن مكا

 

 لوحة العرض املبدئي وحمددات القضية:  -ثالثا

ـا كان موضوع احلجاج الذي يتجه إليه الشاعر  ولـم 

ا، ولـام  كان يمثل رضورة تواصلية فقد اجته إليه الشاعر  ملحًّ

 بشكل مبارش يف سبيل عرض قضيته احلجاجّية، وذلك قوله: 

ن األ راقِِم أ نبا أ تانا ع   و 

 

نُساءُ   طب  نُعنى بِِه و  خ   (4)ء  و 

اقِم  ي غلُو  ان ن ا األر   إِن  إْخو 

 

ـا يف قيلهــْم إحفاءُ    (0)ن  علينـ

ـن  ـا بذي الذ   خيلطون  الربيء  منّ

 

ال  ي نْف ُع اخل يِل  اخل الءُ    و 

ب  الع ي  ُموا أ ن  ُكل  م ن رض   ع   ــز 

 

الءُ   أ نّا الو   (3)ر  م واٍل ل نا و 

ُهم بِل يٍل ف ل اّم    أ مج عوا أ مر 

 

وضاءُ   ُم ض   أ صب ُحوا أ صب ح ت هل 

 مْن منـاٍد ومْن جميٍب وِمْن تصـ 

 

يٍْل ِخال ل  ذ اك  ُرغاءُ    (1)ـه اِل خ 

   

يف هذا املقطع يبدأ احلارث بعرض موقفه احلجاجي  

املبارش، فيبدأ بعرض القضية، والباعث عىل الوقوف أمام 

عمرو بن هند، وأنه كان بسبب اهتام بني تغلب هلم، 

  وحتميلهم ديات قتالهم.

                                                           

األراقم: أحياء من بني تغلب اجتمعوا هم وعجل وحنيفة وذهل بـن ( 4)

 بن بكر. شيبان من بني بكر عىل بني يشكر

 االستقصاء واملبالغة. :اإلحفاء( 0)

العري: الوتد، وقيل: لقب لكليب بن وائل، وقيل احلامر نفسـه وقيـل: ( 3)

الصـحراء، جبل باملدينة، ومعناه أنه م جلونا موايل لكل من رضب وتدا يف 

أو لكل من قتل كليبا أو أعان عىل قتله، أو لكل من ساق عـرًيا )محـاًرا( يف 

 الصحراء، أو لكل من رضب إىل ذلك اجلبل.

 .الرغاء: من أصوات اخليل واإلبل( 1)

ومع أن املوقف كان يتجه إىل عرض املوضوع أو القضية  

ادئ احلجاجية، فقد ابتداء فإنه مل خيل من استعامل بعض املب

افتتح حديثه عن موضع املخاصمة، وحتميل بني تغلب بني 

بكر مسؤولية قتالهم، مبيِّنًا أن حتميل بني تغلب بني بكر 

مسؤولية قتالهم يتناقض مع العدل، فاحلارث هنا يدفع هذه 

األطروحة مؤكدا أهنا ال تتفق مع العدل؛ ألهنا ختلط الربيء 

 تتفق مع احلجج السليمة القائمة باملذنب من جهة، وألهنا ال

عىل الوضوح وعدم اخللط، وعىل سالمة احلجة من جهة 

أخرى، ولذا حرص عىل وصف حماولتهم تعمية ذلك وسرته 

من خالل رفع الصوت، وختالط األصوات، مشرًيا إىل ضعف 

حجتهم، وحماولتهم تشتيت السامعني برفع أصواهتم 

 وختالطها.

اق الذي استعمله احلارث هنا ومبدأ التناقض وعدم االتف

إماطة اللثام عن "من أهم مبادئ احلجاج، ويقوم عىل 

، 0224، عبد اهلل)صولة،  "التعارض يف أطروحات اخلصم

(، فيدفع أطروحًة ما مبينًا أهنا ال تتفق مع أطروحة 306

 أخرى.

ى   كام أن هذا الطرح يتصل من جانب آخر بام يسم 

لشاعر هنا أن حيمل املتلقي عىل بالفصل املفهومي، إذ حياول ا

متثل مظهرين اثنني لليشء الواحد واملقارنة بينهام للوصول إىل 

، فثمة حالة ظاهرة قوامها اهتام بني     (5)معرفة احلقيقة ومتييزها

يشكر بدماء قتىل التغلبيني، وهي مظهر تكتنفه اجللبة وتعايل 

إىل  األصوات يف حماولة لتعطيل التأمل والتبرص للوصول

وفق ما يطرحه -معرفة احلقيقة والوصول إليها، فهذا 

ظاهر خّداع يروم إدانة بني تغلب، وثمة باطن  -الشاعر

حقيقي يتبني بالتأمل وباملقارنة واستبعاد خلط الربيء 

باملذنب، ومن مؤرشات هذا اخللط اإلشارة املعيارية احلارضة 

م  يف حماولة يف تعمد إحداث اجللبة بأصواهتم وأصوات دواهبِّ

 لتمكني الزائف اخلّداع وتعمية احلقيقة وإخفائها.

 

 لوحة الذات الواثقة والصورة العامة للقبيلة:  -رابًعا

ومتيض القصيدة بعد ذلك يف رسم صورة أساسية لبني 

بكر جتعلها عرضة للوشايات التي ال ترضها وال تؤثِّر فيها، 

 يقول: 

                                                           

 (.315، 4889حول الفصل املفهومي انظر: )صولة، عبداهلل، ( 5)
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ــها الناطُق املرقِّـُش عنّـا  أيُّ

 

اءُ عِ   اك  ب ق  ْل لِذ  ه  ْمرو و   (4)نْد  ع 

اتِك  إن ا  ر  ىل غ  ْلن ا ع   ال خت  

 

 (0)قبُل ما قْد وشى بنا األعداءُ  

 فبقينــا عىل الشناءِة ت نميــ 

 

 (3)ـنا حصون  وعـّزة   قعساءُ  

قبل  ما اليوِم بي ضْت بعيوِن  

 الـنـ

 

ـع  ـاِس فيها ت   (1)وإباءُ  ط  ـيُـّ

أ ن    ك   امل نُون  ت ْردي بِن ا أ رْ و 

 

ـونًا ينجاُب عنُه العامءُ    (5)عـن  ج 

 مكفّهرًا عىل احلوادِث ال تـرْ  

 

ْهِر ُمْؤيِ   ءُ ُتوُه للد  ام   (6)د  ص 

احلارث هنا يمرر حجة أساسية تقوم عىل التنبؤ بالنتيجة   

واحلدث من خالل الذات التي تعربِّ عنها وجتليها، فيحاول 

النتيجة أو احلكم النهائي من خالل رسم صورة أن يوجه 

ذهنية للقبيلة جتعل من فشل ما أسامه بالوشايات السابقة يف 

النيل من مكانتها لدى امللك حجة عىل سالمة موقفها، وثباهتا 

عىل الوفاء بالعهود وعدم نقضها، وأن هذه األطروحة التي 

اخلالية تعرض أمام امللك إنام هي من قبيل الوشاية والتهمة 

من اإلنصاف، وهذه احلجة التي يستعملها الشاعر هنا هي 

حجة املاهية أو الذات، وتتمثل يف تفسري حدث معني أو 

توجيه معطياته انطالقا من الذات التي يعرّب عنها أو جيليها أو 

 (.009، 0244يوضحها )الدريدي، سامية،

وال يقترص األمر عىل هذه احلجة فاألبيات تتضمن حجة  

، وذلك حني   (7)ئمة عىل عالقة أخرى هي عالقة التبادليةقا

حتدث عن وشاية تغلب هبم وأن هذا ليس جديدا عليهم، 

فطاملا وشى الناس هبم، فلم يرضهم، فكأهنم اجلبال ال يرضها 

 من يرميها، وال تؤثر فيها حوادث الدهر.

وهو هنا يامثل بني وضعيتني: وشاية بني تغلب، ووشاية 

م، فيقرر احلكم يف احلالني مؤكدا أن وشاية اآلخرين هب

                                                           

 املرقش: املزين للكالم.( 4)

لك بنا، قبل ما قد وشى بنا األعـداء: طاملـا وشـوا غرائك: إغرائك امل( 0)

 بنا عند امللوك.

 الشناءة: البغض، تنمينا: ترفعنا.( 3)

بيضت بأعني الناس: عظم عليها شـأهنم فعميـت علـيهم أبصـارهم، ( 1)

 والتعيط: االرتفاع واالمتناع، واإلباء: رفض الضيم.

جلبل األشم، واجلون: املنون: املنية واملوت، تردي: ترمي، واألرعن: ا( 5)

 األسود.

املكفهر: املـرتاكم بعضـه عـىل بعـض، ترتـوه: تنقصـه وتقرصـ منـه، ( 6)

 ومؤيد: داهية شديدة.

 (.15، 0244حول هذه احلجة انظر: )صولة، عبداهلل، ( 7)

التغلبيني لن ترضهم، كام مل ترضهم وشاية الناس قبل بني 

 تغلب.

وهذه احلجة ترجع إىل معاملة األطراف املتامثلة معاملة 

واحدة، لكن هذا التامثل يف حقيقته ليس كاماًل، إذ يكفي أن 

ف يثري املعرتض اآلخر شيئا من الفروق بني هذه األطرا

حماوالً أن يضعف من أثر احلجة، وأن جيعلها أقل نجاعة 

فمسلامته ال تعدو أن تكون  وتأثرًيا، وهو شأن احلجاج،

احتاملية ال متثل رضورة منطقية كاملة، كام نتائجه ليست 

 (.52، 0243 ملزمة )مدقن، هاجر،

 

  خامًسا: مقدمة احلجاج واملرافعة:

ثبت بطالن يوجه احلارث حديثه للخصم حماوال أن ي

 دعواه بقوله: 

دتُم ف أ دّ   وا ّيام ُخط ٍة أ ر 

 

يش هِبا األ مالءُ    (9)ها إِل ينا مت 

ة  ف الّص    اإِن ن ب شتُم ما ب ني  ِملح 

 

األ حياءُ    (8)قِِب فيِه األ مواُت و 

ْش   ْ قْ ف الن   تُمْ أ و ن ق  ُمُه الن  ُش جت  فيِه الص  ــــش  اإِلبْ اُس و   (42)راءُ الُح و 

 
 

 

 ْن أْغـم  ك   ان  كُ ا ف  ن  ْم ع  ـتُّ ك  أْو س  

 

 (44)اءُ ذ  قْ ا يف جفنِها أ  نً يْ ض  ع  ـم   

ل يْن ا الع ال ءُ   ثْتُُموُه ل ُه ع  ـتْم ما تسألون  فمن ُحــدِّ  أو منع

من الواضح هنا أن احلارث يقدم مقدمة تؤكد أحقيته   

ثقته وقومه بالرباءة، فهي تقوم عىل رسم صورة أولية تثبت 

بحقه وضعف حجة اخلصم، فيرتك هلم اختيار اخلّطة التي 

يمكن أن يتحاكموا إليها، فيخرّيهم بني استجالء األحداث 

السابقة وإقامة الشهود عليها، أو االستقصاء يف مجيع ما جرى 

بني الفريقني، أو السكوت عام مىض مع ما يف ذلك من هضم 

رشيعة القوة التي  حلقوق بني بكر، أو منع ذلك واالعتامد عىل

 تعطي احلق للقوي وحترتمه.

وهذه األبيات تتضمن ما يسميه بعض النقاد بحجة  

املاهّية واحلجة النفعية، فأما حجة املاهّية فتقوم عىل عالقة 

(، فاحلارث 004-046الذات بصفاهتا )الدريدي، سامية، 

هنا يستدل باألحداث املاضية عىل رسم صورة معينة للرصاع 

                                                           

 األمالء: املأل من القوم كبارهم وخيارهم.( 9)

إن أثـرتم نبشتم: أثرتم، وملحة: مكان، والصـاقب: جبـل، ومعنـاه: ( 8)

 ذلك ظهر فضلنا عليكم، وادعائكم علينا بالباطل.

 نقشتم: استقصيتم، جتشمه: تكلفه.( 42)

 األقذاء: ما يسقط يف العني، وهو مؤٍذ.( 44)
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القبيلتني؛ ليؤكد سالمة موقف بني بكر، وبطالن هذه بني 

الدعوى، ثم هو يؤكد قوة بني بكر، وانكسار القبائل دون 

 الطمع بظلمهم.

وأما احلجة النفعية فهي التي تؤّدي إىل تقويم قرار أو 

حدث معني بالنظر إىل نتائجه اإلجيابية أو السلبية )املرجع 

النتائج السلبية التي (، فاحلارث يشري إىل 030-009نفسه، 

سيواجهها بنو تغلب يف حال إرصارهم عىل هذا االدعاء، إذ 

إنه سيؤدي إىل نبش األحداث املاضية التي سيتبني من خالهلا 

معايب بني تغلب وهزائمهم التي طاملا منوا هبا، كام سيثري 

أحداًثا طاملا أغىض عليها البكريون حفًظا للعهد، ومراعاة 

م، كام أن إرصارهم عىل اخلالف لن يؤدي للقربى وصلة الرح

  هبم إال إىل اهلزائم لقوة جانب البكريني ومنعتهم. 

ونجاعة هذه احلجة يف هذه األبيات تأيت من جهة أن  

ا  احلارث استطاع أن يغلق املنافد عىل بني تغلب عادًّ

االستمرار يف هذا االدعاء يف غري صالح التغلبيني يف مجيع 

 حاالته ومآالته. 

 لوحة احلجاج التأرخيي:  -سادًسا

والقصيدة تنتقل بعد ذلك من اإلمجال إىل التفصيل، يف 

حماولة إلثبات هذه احلجج، فتبدأ بإثبات قوة بني بكر حني 

ضاع الناس وبدؤوا ينتهبون، فال العزيز يقيم بالبلد السهل، 

 وال الذليل ينفعه اهلرب والنجاء، يقول: 

لِْمتُْم أيّام  يُ  ْل ع  ُب الن اه   نْت ه 

 

اءُ   يٍّ ُعو  ارا لُِكلِّ ح   (4)ُس ِغو 

ع ِف الب حْ   ف عنا اجِلامل  ِمن س  ــإِذ ر  ــ  ـ

 

ــ  اها احِلساءُ ـ تّى هن  ريًا ح  يِن س   (0)ر 

ــّم مِ   ِ ا ع  ن  لْ ث ٍم ف  ىل مت   ْمـر  ْح أ  ـي

 

فِين ا ب ن اُت ـنا    (3)إم اءُ  ُمرٍّ و 

ُم العزيُز بالْ    ـهْ الس   ـدِ ل  ـب  ال يقـي

 

 (1)اءُ ج  يل  الن  لِ ُع الذ  ف  نْ ــِل وال ي   

 ل يس  يُنجي ُموائاًِل ِمن ِحذارِ  

 

جالءُ   ة  ر  ر  ح  أ ُس ط وٍد و   (5)ر 

تّى  لِك  الناس  ح  ل كنا بِذ   ف م 

 

  
ِ
امء  الس 

ِ
 م ل ك  املُنِذُر بُِن ماء

هيُد ع ىل ي وْ   الش  بُّ و  ُهو  الر   و 

 

ينِ   الب الُء ب الءُ  ِم احل يار   (6)و 

 

                                                           

 الغوار: أن يغري بعضهم عىل بعض، والُعواء: الصياح.( 4)

 سعف البحرين: نخلها، واحلساء: ِحْْس البحر وهو ماؤه.( 0)

يف األشهر احلرم، ومر: هو أبو متـيم الـذي تنسـب لـه أحرمنا: دخلنا ( 3)

 القبيلة.

 .النجاء: اهلرب( 1)

املوائل: اهلارب، والطود: اجلبل العظـيم، واحلـرة: األرض حجارهتـا ( 5)

 .وجباهلا سود، والرجالء: الشديدة التي يرجتل الناس فيها لشدهتا

ــك  أض ـل ِ الْ ل ُع م  ال ُيـو ةِ ـي رب 

 

ـيها ملا ل     (7)اءُ ف  ِه كِ يْ ـد  جـُد ف

هذه األبيات مرتبطة باحلالة األخرية التي أشار إليها  

 احلارث بقوله: 

ال ءُ  ْين ا الع  ل  ُه ع   أو منعـتْم ما تسألون  فمن ُحــدِّ ْثُتُموُه ل 

 
أسلوب االستفهام ابتداء، وهو األسلوب والشاعر يعتمد 

املتسق مع املوقف احلجاجي القائم عىل اإلقناع واإللزام، 

للسيطرة عىل األحداث، بل "واألسئلة االستفهامية تستعمل 

والسيطرة عىل ذهن املرسل إليه، وتسيري اخلطاب جتاه ما يريده 

)الشهري،  "املرسل، ال حسب ما يريده اآلخرون

والتوجيه الذي يريده احلارث  (،350، 0221اهلادي،  عبد

هنا تسيري اخلطاب نحو أحداث منتقاة يرى أن يف تداوهلا يف 

 هذا املقام نرصة ملوقف قومه وقوة يف بيان حجته.

االستفهامي إىل استعامل  ويتجه احلارث يف هذا األسلوب

حجة التبادلية، فهو هنا يامثل بني حالتني: األوىل حالة 

ة عىل القوة ومنع احلق واالستعالء ومنع الفوىض القائم

االحتكام إىل العقل واملنطق الذي قد يلجأ إليه بنو تغلب حني 

ْمنعون ما يسألون من االحتكام إىل العدل واملنطق  ي 

واستقصاء احلقائق وإبرازها وحفظ احلقوق، واحلالة الثانية 

هي حالة بني بكر حني انتهب الناس وسادت الفوىض، فيقّرر 

كم نفسه، وهو علّو بني بكر، وخوف الناس منهم، وعدم احل

قدرهتم عىل ظلمهم، بل إهنم أقدر القبائل عىل أخذ اآلخرين 

بالقوة، واحلجة هنا قائمة عىل تقرير احلكم يف احلالني، وهذه 

احلجة ال تظهر نجاعتها إال إذا تناسينا كل ما يفرق بني هاتني 

وما قد يكون استجد يف  احلالتني من تغريات تأرخيية وواقعية،

 شأن البكريني والتغلبيني من عوامل القوة والضعف.

ويبدو التلميح إىل حجة التناقض من جديد يف هناية 

بن ماء السامء شهيًدا عىل بذهلم  املقطع، إذ جعل الشاعر املنذر

يوم احليارين، فأي حماولة لتجريم بني بكر هي مناقضة ملنطق 

، وملقتىض منطق التعديل الذي العدل الذي يتصف به امللك

 يقوم عليه اعتزاز الشاعر بشهادته.

                                                                                    

احليارين ومعه بنـو يوم احليارين: يوم غزا فيه املنذر بن ماء السامء أهل ( 6)

 يشكر، فأبلوا بالء حسنا.

 أضلع الربية: ال أحد يضطلع بام يضطلع به.( 7)
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ومن جهة أخرى فقد استعمل احلارث حجة تكميلية  

أخرى، وهي حجة املثال، وهي من حجج تأسيس الواقع، 

عىل ظاهرة مفردة، " -كام تذكر سامية الدريدي – فيتأّسس

يتم توسيعها، بحيث تصبح حالة عامة، ال جمرد حالة خاصة 

)الدريدي،  "منها وبناء الواقع عليها تم االنطالق

 (.013، 0244سامية،

لقد اختذ الشاعر من احلالة اخلاصة للمنذر بن ماء السامء  

نموذجا لتثبيت رأيه وتدعيمه، ولتوجيه املتلقي إىل تربئة 

السامء يف  ماء بن جانب قومه، فاحلارث يعرف تأريخ املنذر

ع ببني تغلب يف مواطن، الوقوف مع قبيلته، ويف اإليقا

وحياول أن يقّدمه نموذًجا للموقف الذي حياول جّر عمرو بن 

هند إليه، فيوّظفه يف سبيل توجيهه إىل سلوك معني، وحتريضه 

عىل استلهام موقف حمّدد مناسب للمقام الذي يعيشه 

 الشاعر.

وقد اختار احلارث هنا نموذجه الذي جيب احتذاؤه 

وهو -ن أن يرتيض عمرو بن هند بعناية فائقة، إذ ال يمك

نموذجا من عاّمة الناس، أو من ملوك آخرين؛ ولذا  -امللك

فقد جعل احلارث نموذجه من آباء عمرو بن هند نفسه، 

فتحقق له بذلك رضا املتلقي عن النموذج، وهيبة النموذج 

 .(4)التي يطالب هبا النقاد

وجانب آخر نلمحه هنا، وهو أن انرصاف الشاعر إىل 

ذج من آباء عمرو بن هند يتصل بحجة أخرى يسميها نمو

وتتمثل يف تفسري حدث أو  "النقاد صلة الشخص بأعامله، 

موقف ما أو التنبؤ به انطالقا من الذات التي يعرب عنها أو 

(، 009 ،0244)الدريدي، سامية، "جيليها أو يوضحها

فاحلارث حياول أن يستغل انتساب عمرو إىل أبيه املنذر، 

نسًقا يتصل بموقف هذه العائلة من خالل أعامهلا ليصنع 

السابقة، وبذلك فهو يتخذ من أشخاص هذه العائلة نسًقا 

ّس به هذه األعامل أو ُيت ن ب أ هبا، وغري خاف أن امللوك  واحًدا ُتف 

عادة يأنفون من اخلروج عن سنن آبائهم وعن صورهتم التي 

إن اإلحياء شاعت بني الناس وصنعت هلم اهليبة، وبذلك ف

املبطن هنا يعمل عىل توجيه سلوك املتلقي وقيادته إىل املوقف 

 الذي يريده الشاعر.

 

                                                           

 (.015، 0244 حول هيبة النموذج انظر: )الدريدي، سامية،( 4)

 سابًعا: لوحة احلجاج العقيل:

شّكل االجرتار التأرخيي يف املقطع السابق حجر الزاوية 

يف بناء صورة أولّية للحجاج ويف توجيه املتلقي وحماولة 

أن يفيض إىل الواقع الراهن إقناعه والتأثري عليه، ومن الطبيعي 

 وإىل احلجج العقلية واملنطقية، يقول: 

إِما الت ع دي و   ف اتُركوا الب غي  و 

 

اءُ    (0)ت ت عاشوا ف في الت عايش الد 

ما قُ   اذُكُروا ِحلف  ذي امل جاِز و  ــو   ـ

 

الُكف الءُ    دِّم  فيِه الُعهوُد و 

ل ي نْ   ه  الت ع ّدي و  ر  اخل وِن و  ذ  ــح   ـ

 

 (3)هاِرِق األ هواءُ قُُض ما يف املْ   

إِّياُكم في  اعل موا أ ن نا و  ــو   ــــ

 

واءُ رت  طنا ي وم  اْخ ام اْش ـ   ت ل فنا س 

ة  أ ن ي غ  ل ينا ُجناُح كِند   ـأ ع 

 

ِمنّا اجل زاءُ  مُ ن م  غاِزيِ ـ   و 

ل ينا ج    نيف ة  أ وْ ر  أم ع   ام   ى ح 

 

رباءُ اِرٍب مج  ع ت ِمن حُم     (1)غ 

ن ي غ  تيٍق ف م  نايا ب ني ع   ـأ م ج 

 

رهِبِم بُرـ   ءُ آِدر ف إِنّا ِمن ح 

ّرى العِباُد ك ام ني  ل ينا ج  ــأ م ع   ـ

 

وِز امل حم  ـ   (5)باءُ ِل األ عْ ط  بِج 

ّرى ُقض    ل ينا ج  ة  أ م ل يأ م ع  ــاع   ـ

 

نوا أ نداءُ ـ  ل ينا مِمّا ج   س  ع 

ال ق ي  بون  و  ــل يس  ِمنّا املرُض    ـ

 

ال احل د  ـ  ل  و  ند  ال ج   اءُ س  و 

ّرى إِياٍد ك ام قي  ل ينا ج  ــأ م ع   ـ

 

 (6)أ خوُكم األ بّاءُ  :ل  لِط سمٍ ـ 

ن نًا باطاِل وظُلاًْم كام ت ْعـ   ع 

 

بيِض الظِّب اء  ْجرة الر  ــرتُ عن ح   (7) ُـ

يٍم بِأيدي ث امنون  م ن مت  ــو   ــــ

 

 م ِرماح  ُصُدوُرُهن  الق ضاءُ  

قا   مل  خُي لّوا ب ني ِرزاٍح برِب 

 

ل يُهم ُدعاءُ   ُم ع   نِطاٍع هل 
ِ
 (9)ء

بني  ف آبوا  كوُهم ُمل ح   ت ر 

 

  ِ مُّ فيِه احلُد  بِن  (8)اءهاٍب ي ص 

ِجُعون  ف ل م ت رْ   أ ت وُهم ي سرت   و 

 

ال   ُم شام ة  و  هراءُ ِجُع هل   (4)ز 

 
                                                           

 التعايش: التعامي.( 0)

 .املهارق: الصحف( 3)

ى: ذنوب،( 1) ر   والغرباء: الصعاليك الفقراء، واألرض. ج 

 املحمل: وسط البعري، واألعباء: الثقل. نيط: علق، وجوز( 5)

 طسم: قبيلة من العـرب، وكـان طسـم وجـديس أخـوان، فكسـت( 6)

جديس عىل امللك خراجها، فأخذت طسم بذنب جديس، واألبـاء: الـذي 

 أبى دفع اخلراج.

العنن: االعرتاض، وتعرت: تذبح، وحجرة الـربيض: حظـرية الغـنم، ( 7)

بلغت شياهه مئـة أن يـذبح عرشـة منهـا وكان الرجل من العرب ينذر إذا 

شاة، وذلك يف رجب، فكان البخيل منهم إذا دخـل رجـب وبخـل بغنمـه 

 صاد الظباء وذبحها عن غنمه.

بنو رزاح: قوم من تغلـب، ونطـاع: أرض قريبـة مـن الـيمن، وكـان ( 9)

مناة خرج يف ثامنني من بنـي متـيم، فغـزوا بنـي  عمرو من بني سعد بن زيد

 هم، وأخذوا أمواهلم.رزاح فقتلوا من

 ملحبني: مقطعني بالسيوف، والنهاب: ما ينهب من األموال ونحوه.( 8)

(02) 
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ِة الءُ ُثم  فا ــوا ِمنُهم بِقاِصم   ـ

 

ال ي رْبُ ـ  لِ ظ هِر و   (0)اءُ يل  املْ  ُد الغ 

يل  ِمن ب عِد ذاك  م ع  الغ    ــال  م  خ  ال إِبقاءُ ــ أ ف ة  و   (3)ِق ال ر 

ط لو   ما أصابوا ِمن ت غل بِيِّ ف م 

 

ىّل الع فاءُ  ،ل    ل يِه إِذا ت و   (1)ع 

زا املُن  ت كاليِف ق وِمنا إِذ غ  ــك   ـ

 

ِل ن حُن البِن ِهنٍد ِرعاءُ ـ   (5)ِذُر ه 

يْ   ل  الع ال ة  قُب ة  م   وُس إِذ أ ح 

 

 (6)ن  ف أ دنى دِياِرها الع وصاءُ  

ُم ق راِضب ة  ِمن  ت هل   ف ت أ و 

 

ُم أ لقاءُ   أ هن  يٍّ ك   (7)حُملِّ ح 

أ م  د يِن و  داُهم بِاأل سو   (9)ى بِِه األ شقياءُ غ  ي شق  لْ ُر اهللِ بِ ــف ه 

 

 

ُم ُغرورًا ف ساق ت  ـإِذ مت  نّوهن 

 

 ُهِم إِل يُكم أُمنِي ة  أ رشاءُ  

ل كن   مل  ي ُغّروُكم ُغرورًا و 

 

حاءُ   الض  ع ُهم و   (8)ي رف ُع اآلُل مج 

   

هذا املقطع أطول املقاطع، وأكثرها تنّوًعا يف استعامل 

 احلجاجية املختلفة.العالقات 

 يبدأ املقطع بمطالبة بني تغلب برتك البغي والتعايش

وااللتزام بالعهود واملواثيق، وجتنب األهواء التي تناقض ما 

كتب يف املهارق، واحلجة املبدئية التي ينطلق منها احلارث يف 

هذا املقطع هي حجة التناقض، فهو يشري بشكل مبارش إىل أن 

ادعاء التغلبيني مناقض للعدل واإلنصاف، وتعمد  لسلوك 

                                                                                    

 الشامة: الناقة السوداء، والزهراء: الناقة البيضاء.( 4)

 الغليل: احلرارة تكون يف الصدر.( 0)

الغالق: رجل من بني يربوع بن حنظلة من متـيم، كـان عـىل هجـائن ( 3)

  أغار عىل بني تغلب وقتل فيهم.النعامن بن املنذر األكرب

 املطلول: من أبطل دمه.( 1)

املنذر: هو املنذر بن ماء السامء، قتله قوم من بني غسـان يف غـزوة لـه، ( 5)

بـن هنـد، بعـث إلـيهم  فانحازت فئة من بني تغلب عنه، فلـام ويل عمـرو

، فسـري  "هـل نحـن البـن هنـد رعـاء"لريجعوا إىل طاعته، فأبوا، وقالوا: 

و أخاه النعامن بجيش إىل غسان، يطلب دم أبيـه، وجعـل أول غزوتـه عمر

عىل الذي خالفوه من تغلب، فقتل منهم، ثم سار غىل غسان فقتل ملكهـا، 

 وأخذ ابنته ميسون.

العالة والعوصـاء: العـالة أرض أنـزل هبـا عمـرو بـن هنـد ميسـون ( 6)

 الغسانية بعد أن قتل أباها أوالً، ثم أنزهلا العوصاء.

الصعاليك، واأللقاء: اليشء يلقى فـال  :تأوت: اجتمعت، والقراضبة( 7)

 يؤبه به.

 األسودان: التمر واملاء، واملعنى أنه غزا هبم عىل ملء بطوهنم.( 9)

ــراه يف الصــحراء إذا ارتفــع النهــار، ( 8) ــه ي ــل لننســان أن اآلل: مــا خيي

 والضحاء: ارتفاع النهار.

عىل حلف ذي املجاز، طريق الظلم، واتباع لألهواء، وتعدٍّ 

وما قّدم فيه من العهود، وما كتب يف املهارق وشهدت به 

الكفالء، وبالتايل فإن مطالبتهم تناقض العهود التي يعتمدون 

 عليها، وهو ما فّسه باألهواء وبالطيخ والتعايش.

والشاعر هنا يقابل بني ثنائيتني، تتضمن األوىل دعوى 

لتعايش واخليانة والتعدي بني تغلب القائمة عىل األهواء وا

والبغي، وتتضمن األخرى العهود والكفالء وما يف املهارق 

 من التساوي يف الرشوط والتبعات.

ثم ينتقل بعد ذلك إىل حججه األخرى، فيستعمل ما 

عبد كام يذكر -يسميه بعض النقاد باألسئلة املغلقة، وهي 

ة األدوات اللغوية اإلسرتاتيجي من أهم" -الشهري ياهلاد

 (، فيحاول350، 0221اهلادي،  )الشهري، عبد "التوجيهية

من خالل هذه اإلسرتاتيجية توسيع دائرة القضية برسم 

ْت هبا تغلب من قبل القبائل  صورة كاملة للجنايات التي ُأِخذ 

العربية األخرى، والنكبات التي ُمنِي ْت هبا عىل أيدي القبائل 

 العربية املختلفة.

التي جلأ إليها احلارث تتضمن ألوانا وهذه اإلسرتاتيجية 

سة للواقع، فمن  من تقنيات احلجج املنطقّية والواقعّية واملؤسِّ

جهة احلجج املنطقية فإننا نرى احلارث يقيم عالقة تبادلّية بني 

هذه األحداث وبني اّدعاء التغلبيني، والعالقة التبادلية تتمثل 

ى معاجلة يف معاجلة وضعيتني إحدامها بسبيل من األخر"

واحدة، وهو ما يعني أن تينك الوضعيتني متامثلتني وإن 

 (.309، 4889، عبد اهلل)صولة،  "بطريقة غري مبارشة

لقد جعل احلارث بن حلزة نكبة التغلبيني التي تقوم  

بن هند كالنكبات التي منوا هبا  عليها املحاججة أمام عمرو

تهم احلارضة من قبل بقية القبائل العربية؛ ليضعها إزاء نكب

بوصفهام صنًفا واحًدا جيب التعامل معه بكيفية واحدة، 

احلكم  فساوى بني حالتني ووضعيتني خمتلفتني حماوالً أن يقّرر

نفسه فيهام، فكام أن النكبات السابقة التي نكب هبا التغلبيون 

مل تنكشف عن األخذ بثأر من قتل منهم فكذلك يف هذه 

تدل عليها احلاالت السابقة،  احلالة، إذ يتضمن ذلك علًة ما

يف  إما لعدم استحقاقهم الثأر، أو لضعفهم عن محاية أنفسهم

 جمتمع يقدر القوة وحيرتمها، أو نحو ذلك.

وتأيت هذه احلجة يف صورة أخرى عند وصف النكبات 

التي أوقعها هبم النعامن بن املنذر األكرب بقيادة الغالق، 
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ريني، حماوال أن وعمرو بن هند من بعده بمشاركة البك

يضعهام بوضعيتني متامثلتني، فيقّرر احلكم ذاته عىل احلالة 

الراهنة، ولكن هذه احلالة ال يمكن الركون إليها إال بتنايس 

التطابق التام بني احلالتني؛ ألن إيقاع املنذر وعمرو بن هند 

ببعضهم كان إيقاعا للسلطة القاهرة ببعض أفرادها، وال 

احلكم لألفراد داخل هذه السلطة، كام أن يمكن أن يتأتى هذا 

عمرو بن هند مل يكن مرتبطا معهم بعهد معني جتاه حتميل 

 الديات وتبعات القتىل.

وال يقترص األمر عىل هذه العالقة فقد ضّمن احلارث هذه 

املقطع عالقات أخرى، لعل من أبرزها عالقة التناقض التي 

خرى، إذ يقّرر أن يتضمنها حتميل بني بكر جنايات القبائل األ

هذا احلكم مناقض للعدل القائم عىل حتميل كل قبيلة وزر 

أعامهلا، واحلارث يريد هنا أن يقرر أن مطالبة بني تغلب بدية 

نفر قضوا عطشى ال معنى هلا، وأن مطالبة الثأر هنا جيب أن 

تكون يف أولئك الذي قضوا يف املواجهات احلربية التي 

البتهم بني بكر بالديات إنام هي أثر  خاضها التغلبيون، وأن مط

 من أثر األحداث التي قابلوها وعانوها مع هذه القبائل.

وهذا اللون من التعارض يسميه بريملان اهلزء، ويعني 

إماطة اللثام عن تعارض أطروحات اخلصم مع الرأي السائد 

، 4889بصورة تدعو للهزء والسخرية )صولة، عبداهلل، 

ما يف حتميل بني بكر جنايات القبائل (، وال خيفى 306-307

األخرى التي أوقعت ببني تغلب وتعدادها واحدة بعد 

واحدة من اهلزء والسخرية، وما تضمنته بعض األبيات من 

)فلم ترجع هلم شامة وال زهراء/  السخرية املبارشة، كقوله:

ما أصابوا من تغلبي فمطول...(، واحلجة يف هذا اللون من 

هتا من قيامها عىل غرار البناء املنطقي مع احلجاج تستمد قو

تفسريها يف صورة حصول تعارض مع الرأي السائد بدون 

 بعدها(.  وما 072، 0244مسوغ )الدريدي، سامية،

لقد استعمل احلارث هذا لوًنا من ألوان التناقض بني هذا 

االدعاء والقيم الثابتة التي يؤمن هبا اجلميع وترجع إليها 

ألبيات السابقة للتأكيد عىل أن هذا الطرح ال املخاصامت يف ا

يتفق مع هذه القيمة اخلارجية إن جاز التعبري، لكنه مل يغفل 

أيًضا حني أشار -عن تأكيد مبدأ التناقض يف الدعوى نفسها 

إىل حتميلهم هذه اجلنايات مع عدم مشاركتهم يف الغنائم يف 

 قوله: 

غْ  ة  أ ن ي  ل ينا ُجناُح كِند   ــأ ع 

 

ِمنّا اجل زاءُ ـ   ن م  غاِزُيُم و 

 

فاحلارث هنا يتجه إىل ذكر التناقض يف الدعوى نفسها، 

التناقض بني حتميلهم هذه اجلنايات وعدم مشاركتهم يف 

أتغنم "الغنائم، أو كام يعرب ابن األنباري يف رشح هذا البيت: 

)ابن األنباري،  "كندة فيكم، ويكون جناح ما صنعوا علينا

ه أقوى (، والتناقض الذي حيمله االّدعاء نفس178، 0242

حجة وأوسع أثًرا يف إسقاط أي ادعاء؛ ألن التناقض يف جزء 

من الدعوى يسقط الدعوى كاملة، وألن التناقض يف جزء من 

االدعاء ذاته حيمل إقراًرا من صاحب االدعاء بعدم صدق 

دعواه، وهو ما حاول احلارث أن يقّرره يف هذا البيت؛ ليؤّكد 

؛ ألنه من البدهي أن أن هذه الدعوى حتمل التناقض يف ذاهتا

يتحمل صاحب أي عمل أو جناية أثر عمله وجنايته، ال أن 

 يتحمل غرمها دون غنمها.

وعىل نحو ما محلت األبيات حجًجا حتمل البنى املنطقية 

محلت كذلك حجًجا تعتمد العالقات الرياضّية، ومن أبرزها 

، ففي حديثه عن غزو املنذر األكرب ثم عمرو   (4)حجة التعدية

ن هند لبعض بني تغلب نلمح تعدية هذا احلكم، فكأنه ب

يقول: أعداء األمس أعداء اليوم، وأصدقاء األمس أصدقاء 

اليوم، وهذه التعدية كام ال خيفى تأرخيية أو زمنية، حتاول أن 

تنشئ عالقات تأرخيية للوصول إىل تعدية احلكم الذي يريده 

 الشاعر.

استغالل عالقة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه حياول 

عمرو بن هند باملنذر يف تعدية احلكم ذاته، فام دام بنو يشكر 

بني يشكر  فإن هند بن أصفياء للمنذر، واملنذر أب  لعمرو

أصفياء لعمرو بن هند تبًعا لذلك، وما دام أن بني تغلب 

أعداء للمنذر، فإهنم واحلالة هذه أعداء لعمرو بن هند، 

 ل املعادلة الرياضية التالية: ويمكن صياغة هذه احلجة من خال

 املنذر األكرب(  -ب ×عمرو بن هند - أ)

 بنو بكر وبنو تغلب(  -ج ×املنذر األكرب - ب)

 بنو تغلب( -ج ×عمرو بن هند  -أ)إذن=  

فام دام أن عمرو بن هند عىل عالقة صفاء وبنّوة باملنذر 

األكرب، واملنذر األكرب عدّو لبني تغلب، فقد حارهبم وأوقع 

وحليف لبني يشكر، فقد ساروا يف جيشه ونارصوه، فإن  هبم،

 عمرو بن هند حليف  لبني يشكر وعدو لبني تغلب.

                                                           

 (.023، 0244سامية،،  حول حجة التعدية انظر: )الدريدي،( 4)
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ذلك فقد استعمل احلارث يف هذه اللوحة  وباإلضافة إىل

سة لبنية الواقع، فاستعمل التمثيل واالستدالل،  حجًجا مؤسِّ

واستطاع أن يرسم هذه الصورة املعربة عن حتميلهم جريرة 

  غريهم:

ّرى إِيادٍ  ل ينا ج   ـــك ام قي ،أ م ع 

 

 (4)أ خوُكم األ ّباءُ  :ل  لِط سمٍ  

ن نًا باطاِل وظُلاًْم كام ت ْعـ   ع 

 

بيِض الظِّب اءُ   ْجرة الر  ــرُت عن ح   (0)ـ

فهو هنا يلجأ إىل االحتجاج بالتمثيل، ويقدم غاية  

اخلطاب احلجاجي وما يريد االستدالل عليه من خالل 

تشكيل بنية واقعية تسمح بإجياد حقيقة معينة أو إثباهتا عن 

طريق تشابه يف العالقات، فيستدّل لسالمة موقف قبيلته وأن 

لشبة بني تغلب إنام حتاول أن تأخذهم بجريرة غريهم بعالقة ا

التي تربطها بأمر آخر، وهو هنا أخذ ط سم بذنب أخيهم، 

وذبح الظباء مكان الغنم يف بعض نذور اجلاهلية، وهذا ما 

يسميه بريملان باالستدالل بواسطة التمثيل، إذ يعّد التمثيل 

هنا أداة برهنة، قائمة عىل متاثٍل بني بنى متشاهبة من جماالت 

(، ويمكن متثيل هذا 338، 4889خمتلفة )صولة، عبداهلل، 

 التشابه عىل الصورة التالية: 

 اجلناة -ب                           بنو بكر- أ

                                                       

 األباء/حجرة الربيض -و              طسم/الظباء - ج

والتشابه هنا يأيت يف العالقة، فعالقة بني بكر بمقتل 

هؤالء وحماولة حتميلهم مسؤولية مقتلهم تشبه عالقة ّطْسم 

بأخيه األّباء، وعالقة الظباء بجامعة الغنم التي استحقت 

 الذبح ألجل النذر.

كام يذكر طه –واستعامل البيان هنا بجانب احلجة يمكنها 

نة يدعو إليها التكيف من اكتساب مرو " -الرمحن عبد

                                                           

طسم: من قبائل العرب، األّباء: الذي أبى دفع اخلراج، وكانت طسم ( 4)

وجديس أخوين، فكست جديس عىل امللـك خراجهـا، فأخـذت طسـم 

 (.193، 0242بذنب جديس )ابن األنباري، 

عننا: اعرتاًضا، تعرت: تذبح عترية، والعترية: ذبيحة كانوا يـذبحوهنا يف ( 0)

هم، احلجرة: احلظـرية تتخـذ للغـنم، الـربيض: مجاعـة الغـنم، رجب آلهلت

وكان من شأهنم أن الرجل ينذر إن بلغت شاؤه مئة أن يذبح من كل عرشة 

منها واحدة لآلهلة، وذلك يف رجب، فكان بعضهم إذا دخـل عليـه رجـب 

وبخل أن يذبح من غنمه صاد من الظباء وذبحهـا عـن غنمـه ليفـي نـذره 

 (.193، 0242)ابن األنباري، 

املستمر مع تقلبات النّص، ومن اكتساب خصوبة يستدعيها 

، طه الرمحن، )عبد "التالؤم املفيد مع جتّدد مقتضيات الكالم

4889 ،067.) 

ويلفت النظر استعامل احلارث ألسلوب االستفهام،  

وهو أسلوب إنشائي كام يقرره البالغيون القدماء، وقد 

استعمله احلارث هنا يف غري معناه احلقيقي، إذ خرج به إىل 

اإلنكار، عامًدا إىل حتويل املوقف املقابل يف املقام التواصيل 

يف شأنه  -كام يقرر عبد القاهر اجلرجاين–واستاملته، أو هو 

أسلوب يعمد إىل اإلفحام والدحض ورّد الدعوى، يقول: 

واعلم أن ا وإْن كنا ُنفسِّ االستفهام يف مثل هذا باإلنكار، فإن "

الذي هو حمض املعنى أنه لي ت ن ب ه السامع حتى يرجع إىل نفسه، 

، ويعيا باجلواب ، ويرتدع  ، القاهر )اجلرجاين، عبد "فيخجل 

4898 ،448.) 

طاقة احلجاجية هلذا املوقف تعتمد عىل اتفاق أطراف وال

–املوقف التواصيل بأن هذا املوقف املذكور واملستهجن 

مناٍف  -وأعني به حتميل أحد أطرف النزاع جناية مل يرتكبها

 ألي قيمة منطقية أو حجاجية.

 

 لوحة احلجاج التواصيل والعاطفي: -ثامنًا

ث آخر حججه ثم تنتقل القصيدة بعد ذلك ليطرح احلار

  يف املقطع األخري، فيقول:

نّا ا الشانُِئ املُبلُِّغ ع   أ يُّ

 

وٍ   ل لِذاك  اِنتهاءُ  ، ِند  ع مر  ه   (3)و 

ُل م ن ي م  أ كم  ــم لِك  ُمقِسط  و  ــ  ــ

 

م   ،يشـ  يِه الث ناءُ دُ  نْ و   (1)ون  ما ل د 

ِت اْلـــِجنُّ ف آب ْت خِل ْصِمها األ ْجالءُ  مثلِهِ بِ  مي  إِر    ال   (5)ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُه ِمن  اخل رِي آيا نا ِعند  ن ل   م 

 

ضاءُ    ت  ث الث  يف ُكلِِّهن  الق 

ِة إِذ جا  قيق   آية  شاِرُق الش 

 

اءُ ءُ   يٍّ لِو  يعًا لُِكلِّ ح   (6)وا مج 

بشٍ   ول  ق يٍس ُمست لئِِمني  بِك   ح 

 

بالءُ   أ ن ُه ع  ظِيٍّ ك   (7)ق ر 

تيٍت ِمن  الع واتِِك ما ت ن  ص  ــو   ـ

 

عالءُ ُمبْ  هاُه إاِلً ـ  ة  ر   (4)ي ض 

 

                                                           

 .الشانئ: املبغض( 3)

 .املقسط: العادل( 1)

 إرمي: ذو ملك قديم، جالت: كاشفت، األجالء: األمور املنكشفة.( 5)

الشارق: صاحب املرشق، والشقيقة: بنـو الشـقيقة مـن بنـي شـيبان، ( 6)

 يشكر، وقتلوا فيهم. أغاروا عىل أبل لعمرو بن هند، فردهتم بنو

، قرظي: منسوب إىل اليمن، عـبالء: هضـبة مستلئمني: لبسوا الدروع( 7)

 بيضاء.

(59) 
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ٍب ك ام خي   ب هناُهُم برِض  ــْف ج  ــ  ـ

 

ةِ  ُج ـرُ    (0)املْ زاِد املْ اءُ  ِمن ُخرب 

زِم ث هال  ىل ح  مح  لناُهُم ع   و 

 

ي  األ نْ  ن    ُدمِّ  (3)اءُ س  ِشالالً و 

ام ع    لنا هِبِم ك  ع  ف  ما إِن لِلح  ــو   (1)ائِنني  ِدماءُ لِم  اهلل ُ و 

 ن  ُأمِّ ق ط امٍ رًا أ عني ابْ ُثم  ُحجْ  

 

رضاءُ   اِرِسي ة  خ  ُه ف  ل   (5)و 

وس    رد  مه  د  يف اللِقاء  و   أ س 

 

رباءُ   ن ع ت غ  بيع  إِن ش  ر   (6)و 

ف ك كنا ُغل  امْ   نْ ِرِئ الق يْ و   هُ ِس ع 

 

بْ ب عْ   الْ د  ما طال  ح   (7)ع ناءُ ُسُه و 

س    ب  غ  أ ق دناُه ر   ــــان  بِاملُنو 

 

 (9)ماءُ ال تُكاُل الدِّ  هًا إِذْ ِذِر ك رْ ـ 

ِة أ مال  يناُهُم بِتِسع  د  ف   و 

 

امى أ سالهُبُم أ غْ    (8)الءُ ٍك ن د 

وِن آ ِل ب ني األ و  م ع  اجل وِن ج   و 

 

نُود    ا د فواءُ ِس ع  أ هن   (42)ك 

ر  الصِّ   ح  ها و 
ل ت بِأ قفائِ ِة إِذ و  جاج  ت  الع  ِزعنا حت   (44)الءُ ما ج 

مْ   دنا ع  ل  و   اسٍ ُأمِّ ُأن   ن  و بْ ر  و 

 

 (40)ِمن ق ريٍب مل ّا أ تانا احِلباءُ  

وْ    ِمثُلها خُتِرُج الن صيحة  لِلق 

 

 (43)ِم ف الة  ِمن دوهِنا أ فالءُ  

 

                                                                                    

الصتيت: اجلامعة، والعواتك: نساء مـن كنـدة مـن امللـوك، ومبيضـة ( 4)

 .رعالء: رضبة موضحة عن بياض العظم

 خربة املزاد: عروة القربة )ابن منظور، خرب(.( 0)

حزم ثهالن: ما غلظ من هذا اجلبل، وشالال: هرابا، واألنسـاء: مجـع ( 3)

ــتمر يف النســا ــني الفخــذين، فيس ــا ب ــن منشــق م ــرق يأخــذ م ــو ع ، وه

 .الرجلني)اخلليل بن أمحد، نْس(

ني، وهو اهلالك )ابن دريد، حني(.( 1)  احلائنون: املتعرضون للح 

حجر: حجر الكندي غزا امرأ القيس بن املنذر بن ماء السامء ف جيمع ( 5)

ة خرضاء: كتيبـة من كندة، فردته بنو بكر بن وائل، وقتلت جنوده، وفارسي

 سالحا من فارس خرضاء من كثرة السالح.

الورد: األسد، واهلمـوس: املختـال الـذي خيفـي وطـأه حتـى يأخـذ ( 6)

 فريسته.

امرؤ القيس: ابن النعامن بن منذر، أرسته غسان وقتلت أباه، ثـم قتـل ( 7)

 بن هند ملك غسان بأبيه واستنقذ أخاه ومعه بنو بكر بن وائل. عمرو

 التكال الدماء: ال حتسب لكثرهتا.( 9)

تسعة أمالك: أبناء حجر آكل املرار بعد قتله، وقد كانوا رجعوا للـيمن ( 8)

بعد مقتل أبيهم، فلحقتهم بكر، وظفرت هبم قبل اليمن، وأتوا هبم النعامن 

 بن املنذر يف احلرية، فأمر بقتلهم فقتلوا.

ليمنـع بنـي حجـر، اجلون: من ملـوك كنـدة، وكـان جـاء يف كتيبـة ( 42)

فهزمته بنو بكر بن وائل، وأخذوا ابنـه، وأتـوا بـه املنـذر بـن مـاء السـامء، 

 والعنود: الكتيبة املحكمة، والدفواء: املنعطفة عىل من فيها.

 الصالء: شدة االصطالء بالنار.( 44)

 احلباء: املهر، أراد أهنا خطبها خطبة، ومل يأرسها.( 40)

 

األبيات بذكر إقساط امللك وإنصافه، ثم تعرض تبدأ 

 حجًجا ثالًثا كام وصفها احلارث.

وهذه احلجج تقوم عىل استاملة عمرو بن هند من جهة 

تواصلية، فيتضح فيها جانب االستاملة العاطفية، فهي تبدأ 

بالثناء عىل عمرو بن هند وعىل إقساطه، وعىل تذكر عالقة 

ه يف مواقف سابقة، وحتتج القبيلة الصافية به وإخالصهم ل

 لنصحهم له بقرابتهم له، وأهنم أخوال أبيه.

 –وبنية هذه احلجج بعامة تقوم عىل التعدية، وهي حجة 

قائمة عىل تعدية حكم معني إىل حكم  -كام ذكرت من قبل

آخر، وتعود إليها أصناف كثرية من احلجج، جتدها بطريقة 

خفية وبأثواب خمتلفة، إما لعالقة التساوي أو التفوق أو 

التضمني أو االشتامل أو نحو ذلك )الدريدي، 

 (.021، 0244سامية،

قف التي لقد جعل الشاعر من حججه أن يعّدد هذه املوا

 الشقيقة يوم ففي ونرصوه، هند بن أخلص هبا بنو بكر لعمرو

ويمكن  هند، بن ت بنو يشكر بني الشقيقة عن إبل عمروردّ 

 صياغة هذه احلجة عىل النحو التايل: 

يوم الشقيقة يدل عىل إخالصهم ونرصهتم للملك يف -

 أحلك الظروف وأشدها.

إخالصهم ونرصهتم للملك تقتيض مكافأهتم -

 م.ونرصهت

إذن يوم الشقيقة وما بذلوه فيه يقتيض نرصهتم واحلكم -

 هلم ضد بني تغلب.

والتعدية تأيت من نقل احلكم املرتبط بيوم الشقيقة 

 وتعديته إىل املوقف احلارض.

واحلجج التي أوردها احلارث بعد ذلك كلها جتري عىل 

هذا النسق، فمشاركتهم إياه يف احلروب ودفاعهم عنه 

لها تدل عىل نصحهم للملك وقرهبم منه وقرابتهم منه ك

وأهنم أجود الناس منه منزلة ومكاًنا، وهذه املكانة تقتيض 

مكافأهتم ونرصهتم يف هذا املوطن واحلكم هلم، وبالتايل فإن 

هذه اآليات والدالئل تقتيض أن حيكم عمرو بن هند هلم، 

 تغلب.وأال يلتفت إىل ادعاء بني 

                                                                                    

ألفالء، وأراد أن نصـيحتهم لـه واسـعة الفالة: الصحراء، واجلمع ا( 43)

 كالفالة التي دوهنا أفالء كثرية.
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وادث تتضّمن حجة وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه احل

رياضّية أخرى، وهي حجة تقسيم الكّل إىل أجزائه املكونة له 

من جهة داللتها عىل إخالصهم للملك؛ ألهنا تتخذ من حكم 

ا ينطبق عىل الكّل،  ينطبق عىل هذه احلوادث اجلزئية حكاًم عامًّ

ويبدو هذا احلكم منطقيًّا لصبغته الرياضية الواضحة، ولكن 

املعرتض أن يستدل بوجود  يكفيعىل ذلك، إذ التأّمل ال يدّل 

حاالت أخرى ال تدل عىل هذا احلكم، ليحدث رشًخا يف 

 الصبغة الرياضية هلذه احلجة.

ووجود هذا الرش  يف الصبغة الرياضية هو الذي يعطي 

احلجاج صبغته اإلنسانية والفلسفية، فكّل نقاش متعلق 

حلٍّ ملزم منطقيًّا، بمسألة العدل إذا مل يكن قابال لالختزال يف 

فهو يدور حول رصاع مصالح وقيم جيري التفكري فيها داخل 

إطار من النقاش املتناقض، بحيث قد يقتيض القرار يف بعض 

املتعارضة  احلاالت اختياًرا بني القيم التي تنقلها احلجج

 (.04-02، 0246)املودن، حسن، 

ا ومما تضّمنته هذه األبيات كذلك حجة الغائية وحتديد

حجة االجتاه؛ ويعني رفض أمٍر ما ألنه سيكون الوسيلة التي 

تقودنا إىل غاية ال نريدها، أو إىل نتيجة نتجنبها ونخشى 

(، فاحلارث عندما 005، 0244حدوثها )الدريدي، سامية،

إنام يقّرر رضورة  هند بن يذكر حتالف بني يشكر وعمرو

 بن واستمرار هذا التحالف؛ ألن خسارته تعني خسارة عمر

طاملا آزره يف احلروب، وألن احلكم عىل بني  مهمّ  حلليف هند

 يريدها، ال هند بن يشكر سيؤدي إىل غاية يفرتض أن عمرو

، وبالتايل فاحلكم عىل بني الصادق احلليف هذا خسارة وهي

 .هند بن يشكر يؤدي إىل غاية ال يريدها عمرو

 ومن احلجج التي تلمح هنا عالقة الذات بصفاهتا، حيث

تتضمن األبيات إثبات صفة الوفاء لبكر باالستدالل 

 بامضيهم، وتسعى إىل تثبيت العالقة بني القبيلة وأعامهلا.

 

 اخلامتة:

هدفت هذه الدراسة إىل مكاشفة املوقف احلجاجي 

للحارث بن حلزة يف معلقته املشهورة، حماولة أن تفيد من 

اختيار الدراسات التي أّطرت هلذا املجال، ومن هنا كان 

 املدرسة التقنية.

وقد كشفت هذه الدراسة تعدد حماور احلجاج وتقنياته 

التي استعملها احلارث يف إطار استاملته عمرو بن هند إىل رأيه 

ورأي قومه، فأظهرت تعدد أنواع هذه احلجج التي مارسها 

احلارث وتنوع مسارهبا بام يكشف قدرته عىل احلجاج، 

  والسيطرة عىل معاقد اجلدل.واإلمساك بأساليب اإلقناع، 

وبالنظر يف املعلقة فقد انعقدت حماور احلجاج فيها حول  

إثبات عدم منطقية دعوى بني تغلب وسقوطها عقاًل وواقًعا، 

وخطورة حتميل بني يشكر مسؤوليّة هؤالء القتىل من طرف 

نت االستاملة العاطفية لعمرو بن هند من  خفّي، كام تضم 

 ي يشكر له.خالل إثبات والء بن

لقد حلظت الدراسة تنوع تقنيات احلجاج وتداخلها، إذ 

وجدت أن احلارث استعمل نحًوا من مخسة عرش حجة 

سة عىل  جاءت موزعًة عىل احلجج شبه املنطقية واحلجج املؤس 

سة له، ومل هتمل حجج القيم وحجج املشرتك.  الواقع واملؤسِّ

ائمة عىل ويربز يف طليعة هذه احلجج شبه املنطقية الق

إثبات تعارض دعوى اخلصم مع العدل واإلنصاف يف 

مواطن، وإثبات التناقض يف دعواه يف مواطن أخرى، وهذه 

احلجج كام يرى النقاد أقوى احلجج تأثريا وأثرا بام يؤكد قدرة 

 .رأيه احلارث عىل إدارة احلجاج وعىل استاملة املتلقي إىل

حتمل يف كام حلظت الدراسة أن احلجة الواحدة كان 

طياهتا تقنية أو أكثر من تقنيات احلجاج بام يكشف متكن 

احلارث من احلجاج، ويفسِّ إعجاب عمرو بن هند والنقاد 

من بعده بالقصيدة، ووضعها يف صف القصائد املفردة مع 

 عدم اعتامدها عىل الصور الفنّية غالبًا.

وباجلملة فقد أظهر احلارث كفاءة عالية يف استعامل 

احلجاج وتوظيفها يف هذه املعلقة الستاملة الرأي تقنيات 

 املقابل وحتقيق التأثري املراد يف هذه املوقف التواصيل. 

 

 املراجع العربية: 

رشح شعر زهري بن أيب سلمى صنعة ابن أيب سلمى، زهري.  

الدين قباوة. الطبعة  فخر حتقيق: د. العباس ثعلب.

يدة، األوىل. بريوت: منشورات دار اآلفاق اجلد

 م.4890هـ/4120
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رشح القصائد السبع ابن األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم. 

الطوال، حققه الرشبيني رشيدة، القاهرة، دار احلديث، 

 م.0242هـ/ 4134

ديوان طرفة بن العبد رشح األعلم ابن العبد، طرفة. 

 الشنتمري، ويليه طائفة من الشعر املنسوب إىل طرفة.

حتقيق: درية اخلطيب ولطفي الصقال. الطبعة الثانية. 

املؤسسة العربية للدراسات والنرش  البحرين:-بريوت

 م.0222ببريوت، دائرة الثقافة والفنون بالبحرين، 

عيون بن مسلم.  دعبد املجيبن  عبد اهللابن قتيبة الدينوري، 

حتقيق: مفيد قميحة. بريوت: دار الكتب  األخبار.

 م.0225العلمية، 

رشح شعر زهري بن أيب أبو العباس ثعلب، أمحد بن حييى. 

الدين قباوة. الطبعة األوىل.  رد. فخ . حتقيق:سلمى

بريوت: منشورات دار اآلفاق اجلديدة، 

 م.4890هـ/4120

احلجاج واالستدالل احلجاجي عنارص "أعراب، حبيب. 

، 32الكويت، املجلد  جملة عامل الفكر. ."استقصاء نظري

 م(.0224سبتمرب-(، )يوليو4) العدد

احلجاج يف كافوريات املتنبي مقاربة "التوجيري، صالح. 

. جملة العلوم العربية، جامعة "حتليلية يف أنساق احلجج

(، )شوال 15اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد )

 هـ(.4139

قرأه وعلق عليه: أبو  دالئل اإلعجاز.. القاهر اجلرجاين، عبد

فهر حممود شاكر. الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة 

 م.4898هـ/4142اخلانجي، 

الدار  من احلجاج إىل البالغة اجلديدة.محداوي، مجيل. 

 م. 0241البيضاء: أفريقيا الرشق، 

رشح القصائد اخلطيب التربيزي، أبو زكريا حييى بن عيل. 

الطبعة الرابعة. بريوت:  حتقيق: فخر الدين قباوة. العرش.

 م.4892هـ/4122منشورات دار اآلفاق احلديدة، 

 احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه.سامية. ، الدريدي

الطبعة الثانية. إربد: عامل الكتب احلديث، 

 م.0244هـ/4130

دراسات يف احلجاج قراءة لنصوص خمتارة سامية. ، الدريدي

األوىل. األردن: عامل الكتب . الطبعة من األدب القديم

 م.0228هـ/4132احلديث، 

. "احلجاج يف هاشميات الكميت"الدريدي، سامية. 

حوليات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم 

 م(.4886(، )12، العدد )اإلنسانية

جملد خاص بعنوان . "احلجاج عند أرسطو"الريفي، هشام. 

ة من أرسطو إىل أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربي

 -اليوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية

، 38منوبة، سلسلة آداب، جملد-تونس، كلية اآلداب 

 م(.4889)

 رشح املعلقات السبع. .احلسني بن أمحد عبد اهللالزوزين، أبو  

حتقيق: جلنة التحقيق بالدار العاملية. بريوت: الدار 

 م.4883العاملية، 

. "اخلطاب احلجاجي يف شعر بشار بن برد" رسحان، هيثم.

 هـ(.4135(، )حمرم 44)العدد جملة جامعة أم القرى، 

األسطورة الشخصية يف شعر "بن سليامن.  عبد اهللالسعيد، 

جملة . "بن العبد قراءة حتليلية يف ضوء النقد النفْس طرفة

. اإلسالمية سعود بن العلوم العربية، جامعة اإلمام حممد

  هـ(.4139(، )حمرم 10)العدد 

الطبعة  احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل.الشبعان، عيل. 

 م.0242األوىل. نغازي: دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية الشهري، عبد اهلادي. 

الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتاب اجلديد  تداولية.

 املتحدة، د.ت.

وتقنياته من  احلجاج: أطره ومنطلقاته". عبد اهللصولة، 

اخلطابة اجلديدة لربملان  -خالل مصنف يف احلجاج

جملد خاص بعنوان أهم نظريات احلجاج يف . "وتيتيكان

التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم. تونس: جامعة 

تونس، كلية اآلداب  -اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية

 م(.4889، )38منوبة، سلسلة آداب، جملد-

احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه . عبد اهللصولة، 

الطبعة الثانية. تونس: منشورات كلية اآلداب  األسلوبية.

والفنون واإلنسانيات بمنوبة تونس، ودار املعرفة، 

 م.0227بريوت: دار الفارايب، 
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الطبعة يف نظرية احلجاج: دراسة وتطبيقات. . عبد اهللصولة، 

 م.0244ونس: مسكلياين للنرش والتوزيع، األوىل. ت

. الطبعة اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، طه. نعبد الرمح

 م.4889األوىل. الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 

اخلطاب احلجاجي يف كتابات حممد عبد العتيبي، ذيب مقعد. 

رسالة دكتوراه، السعودية، قسم اللغة العربية  اهلل دراز.

آداهبا، كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية، و

 م.0246ه/4137جامعة القصيم، 

الطبعة األوىل.  اخلطاب واحلجاج.العزاوي، أبو بكر. 

  م.0227املغرب: األمحدية للنرش والتوزيع، 

بالغة احلجاج يف النص الشعري دالية " عليامت، يوسف.

، جملد جملة جامعة دمشق، "الراعي النمريي أنموذًجا

  م(.0243(، )0، 4، العدد )08

الكويت:  بالغة اخلطاب وعلم النص.فضل، صالح. 

سلسلة عامل  -املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 .4880، أغسطس، 461املعرفة، العدد 

حتقيق:  منهاج البلغاء ورساج األدباء.القرطاجني، حازم. 

: دار حممد احلبيب بن خوجة. الطبعة الثانية. بريوت

 م.4894الغرب اإلسالمي، 

المية العرب بني التواصل "أمحد.  نعبد الرمحكرم الدين، 

جملة العلوم العربية، جامعة . "والقطيعة مقاربة حجاجية

(، )رجب، 09)العدد . اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 هـ(.4131

الكندي، امرؤ القيس. ديوان امرئ القيس. حتقيق: حممد أبو 

هيم. الطبعة اخلامسة. مرص: دار املعارف، الفضل إبرا

 د.ت.

. الطبعة اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصهمدّقن، هاجر. 

 م.0243األوىل. اجلزائر: منشورات االختالف، 

رسالة احلجاج يف شعر النقائض دراسة تداولية. مكيل، شامة. 

ماجستري، اجلزائر، جامعة مولودي معمري، تيزي وزو، 

 .م0228

احلجاج يف شعر النقائض دراسة لنصني جلرير ة. مكيل، شام

الطبعة األوىل. اجلزائر: دار ميم للنرش،  والفرزدق.

 م.0242

يف درس احلجاج من البالغة اجلديدة إىل "املودن، حسن. 

مصنف مشرتك بعنوان بالغة . "احلجاج داخل اخلطاب

القايض  احلجاج وحتليل اخلطاب، املغرب: جامعة

م(.0246) كلية اللغة العربية بمراكش، -عياض



 

 

 


