
۳                                            Journal of Studies in the Humanities / Volume 23 Number 2 2016-1438 ISSN 2538-2160  

 
 

The Mechanisms of argumentative styles in the poems attributed to 
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Abstract 
The present research aimed to examine the arguments and persuasion in the poems attributed to Imam 
Hussein's:Therefore his word started to speak of the literal and idiomatic meaning of persuasion and 
has become increasingly important to discussion and study of  reasoning and persuasion in poems and 
its performance. It also to been studied main issues , In which attempts to accompany the audience 
with the speaker and change their attitude towards the subject.  
At the end of the research also are discussed the new results, that reached it through analysis and 
processing poems and all of these results is that the positive and negative arguments constitute the 
original cornerstone of the argumentative texts of the poems in which publish his thoughts about the 
world and the Hereafter among all human beings. So that absolute truth knows only in grabing to the 
straight path and to put religious and ideological issues of the main base of argumentative styles to 
convince the audience what it wants and the confirmed reasons of the legitimacy of Ahl al-Bayt (AS) 
included in the argumentative structure of his poems. 
In this research to explain the style and analysis of poems based on its has been used the descriptive 
and analytical method. 
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 21/92/9837تاريخ القبول:             28/99/9837 تاريخ الوصول:

 امللخص
إلقنا  يف ا یةآل یفیةو حاولت أن تقوم بدراسة ک« ) (یناألشعار املنسوبة لإلمام حس»قد تناولت هذه الدراسة موضو  الِحَجاج واإلقنا  يف 

 نطلقةً ها يف أشعاره،ملحضورها ودالالت یلیةالتشک یمدالّة، للکشف عن الق یةمقرونة باالستشهاد بنامذج شعر یيلالبناء الشعري مبنهج الوصفي التحل
التي  یةیسعن املوضوعات الرئ یاتهبالغة ونوقش يف ط یةالبحُث دراسة اإلقنا  والحجاج عنا یعن اإلقنا  لغة واصطالحا وقد أول یثمن الحد

 یلحلمن ت یهاالتي وصلنا إل یدةذكر النتائج الجد یالبحث إل یآرائه حولها. وقد انته یغیّرو یقنعهاملخاطب معها و یواكبحاول اإلمام) ( أن 
 یلانتقال الكالم من التكلّم إ یة،ال روف الزمان ،«أاََل »یهأداة التنب یري،عّدة ف االستفهام التقر یباألشعار ورشحها ومفاد هذه النتائج أّن أسال
 الُسل م الحجاجي، أسلوب ،السامع یالخطاب املفرد، صورة املتكلّم لد االستعارة، الصفة، ،«إِن  »یدالخطاب، املَثَل، الحجاج الخطايب، أداة التأك

ّث آرائه ) ( لبینف تشّكل الحجر األسايس يف الخطاب الحجاجي الذي تبنّاه اإلمام حس «یةأو املقصد یةالقصد»عنرص ،«یرالتأط»الرشط، عنرص
  .یةاإلقناع یباألسال یهعل یبن یاوالعقائدية مرتكزا حجاج ینيةالد ینوجعل من املضام

 

 ) (، اإلقنا ، الِحَجاج، األدلّة.یناإلمام حس الكلامت الرئيسة:

  املقدمة
ة حوله الرتاث العريب اإلسالمي وکتبوا بحوثا متنوع -نتائجهم یناختالف مقارباتهم و تبا یعل -الباحثون أشفبعلقد 
 حوله حّد رشح اللغات حّقه من الدراسة وبقي مادة بكرة ومل تتجاوز الدراسات ینلمل  ) (یناإلمام الحس یوانولکن د

ب اإلقنا  والحجاج أحد جوان یمثل یة،. معتمدا عيل هذه الخلفبهاصحة انتساب األشعار ومناقشة بع  جوان یینوتع
كاره املتلقي أف یإل یُلِقيالتي احتّج من خاللها أن  یةاإلقناع یاتمن اآلل ینأن نناقش يف إطار مع یمكنشفففعره الذي 

أن  یءه إلوآرا فكارهبه اإلنسان مع أ  یواكبمعتمدا االحتجاج املنطقي الذي  یماط املستقالرص  یّةأحق یُثبتوحاول أن 
 . یریدهما  یقبل

 ینه بنرش و  یقةللدفا  عن الحّق والحق یةواإلقناع یةأدلّة ُمقنعة ترتبط بالحجاج یشعره إل ینتحّولت مضام فقد
عند حدود الداللة املبارشة آلرائه، و الوجه الثاين  یقفأن هذه األلّة يف أشعاره لها وجهان: الوجه األّول  یرلناس بكل لسان غا



  ۲۸                                                                                                                               ۲۷-۴۶)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم اإلنساني ةمجل

--- 

ث البح یحاولهذا األساس  ی. علینحججاً لدحض المعاند ینطويالثاني الذي  یالمعن یاألّول إل یمعنانتقال الکالم من ال
  في أشعاره؟ یةواإلقناع اإلقناع یبع) أسالاإلمام (وظّف  یف: کیسيعن هذا السؤال الرئ یجیبأن 

التعامل مع  یةالمتعلقة في نوع یعمعالجة هذه المواض یفهو أّن الحاجة إل یاره،الموضوع وسبب اخت یّةوأّما أهم
 حتاجهایالتي  یاتوإقناعهم بها، من الضرور ینلآلخر یمهاصاحب الرسالة في تقد یعتمدهاعامًة، وعن األسس التي  یناآلخر

  .الشاعر مع أفکاره یواکبو یّدبشکل ج لشعریةالنصوص ا یفهم). ل۳السبعاوي، د.ت، اإلنسان (
في شعر  یعةالرف یةالفلسفة األخالق« المقالة .۱مختلفة؛ منها:  یاع) من زوا( ینالحسهناك بحوث درســت شــعر اإلمام 

؛ ناقش غزاي درع الطائي ۱۲/۰۲/۲۰۰۹سنة » www.alnoor.se«نور المنشورة في مدونة » السالم) یهعل( ینالحساإلمام 
 یةلفنوالخصائص ا یةة، األوازان الشعرالشعر األخالقي، الحكم لوعظي،: الفخر، الشعر الروحي، الشعر ایةالتال ینالعناو یهاف

  لشعره.
» www.hadith.net«مدونة المنشورة في  یة،باللغة الفارس» السالم یهعل ینأشــعار منسوب به امام حس: «المقالة .۲
  صحة انتساب هذه األشعار ومستنداتها ومراجعها. یها؛ نوقشت فش ۱۳۹۳سنة 

كتب المقاالت والرساالت وال یهفي شعر الشعراء فکتب الباحثون ف یةالقسم الثاني من البحث؛ أي الِحَجاج واإلقناع اما
  الجوانب الهامة منه؛ فمنها: یالمتنوعة وألقوا الضوء عل

» يعرب ادب«، المطبوعة في مجلة )»یمنشعراء ال یرفي شــعر الحسن بن علي الهَبَل أمالِحَجاج (بالغة «المقالة   .۱
ـــنة  ـــش ۱۳۹۱س ـــتدالل  یني،و الدکتور پرو یگدليالذارحي في هذه المقالة مع مشـــاركة الدكتور ب یدة؛ ناقشـــت س االس
مال هذا استع یفیةك یتطرقت إل یبه،وأسال یاتواآلل لحجاجفي شعر هذا الشاعر وبعد شرح مفهوم ا یةالِحَجاج یبواألســال

  من تعاطي هذه اإلطار الخاص. تهیوغرضه وبغ یمنشعراء ال یراألسلوب في شعر أم
في  ةیكامل نزال، المطبوعة في المجلة األردن یللدكتورة فوز سه ینيفي شعر الوعظ الد یةاإلقناع اللغو یبأسال  .۲

من نصح و  یهوما ف ینيفي شعر الوعظ الد یةاإلقناع اللغو یب؛ تناول هذه الدراسة أسالم ۲۰۱۳سنة  یةالدراســات اإلســالم
  ة من شعر الشافعي.إرشادات متخذ

األموي للسبتي سلطاني، المطبوعة في مجلة التواصل في اللغات  یاسيفي الشعر الس یةااللتزام وأبعاده الحجاج  .۳
  .یةمنطق یةعقل یوأخر  یةوسائل لغو ینالخطاب الحجاجي في الشعر األموي ب یضا؛ تناول هذه الدراسة أ۲۰۱۴واآلداب سنة 
ع) اخترنا اإلقناع ( ینحسهذه البحوث و نظرا لعدم وجود مقالة في إطار هذا الموضوع في شعر اإلمام  یعل ومعتمدا

أو  یدةعقل یحتجع) لاإلمام (التي اعتمدها  یاتو اإلطار اإلقناعي محورا لبحثنا و نعني بهذا البحث، النظر في مجموع التقن
  ما في عقولهم و أفكارهم. ییربهدف تغ یعرضه،لما  ییدتأ یحمله عل وفكرة محاوال إقناع المخاطب بآرائه أ  یدحضل

  لغةً و اصطلاحاً الإقناع .١
 یقالف قنع) معنیین: األول: السؤال و التذلُّل،لمادة (علی أن  –القدیمة منها و الحدیثة  –یتّفق أغلب المعاجم العربیة 

َي. و قَِنَع طِ قَنََع) فالٌن قُنُوعاً أي سأل النّاس اإلحسان راضیا بالقلیل. و اآلَخر: الرضی فیقال (قَِنَع) قَنَعاً و قَنَاَعًة رَِضَي بما أُع(



  صياداني علي / )عحسين ( لإلمام المنسوبة األشعار في اإلقناع آليّات                                                                                                                          ۲۹

------ 

ِه. و ِه أو ِبشهادتِ بنفسه قَنَعاً قَنَاَعًة: رَِضَي، و أقنعني أي أرضاني و قنَّعني أي رّضاني. و الَقنَاَعة: الرَِّضی یُقنَُع به أو بُحكمِ 
  تقول العرب: قَانٌع و قَِنيٌع. و رجاٌل َمَقانُِع و قُنَعاٌن إذا كانوا َمرضیِّيَن. یقال فالن َمقنٌَع في العلم و غیره أي رًِضی.

ما یستخلص من هذه التعریفات و ما یخدم موضوعنا الداللة الثانیة، و هي الرضی، حیث إن الداللة المعنویة لكلمة 
  عند أهل اللغة هي رضی النَّفس. (إقناع)

كلمة ) حیث تعني: إقناع و اقتناع، قدرة علی اإلقناع، یقین... و persuasionتُورد القوامیس الفرنسیة دالالت كلمة (
)Persuader) تعني أفحم و أقنع، و (Persuasif.تعني ُمقِنع و ُمفِحم (  

) في جزء من دالالتها، فتعني أقنع، إضافة إلی دالالتها Persuaderكلمة () فهی تقارب داللیا convaincreكلمة (أما 
علی اإلفهام. و إن كانت تدل علی دالالت أخری و تعني كذلك: أقنع فالنا أي برهن له عن ذنبه، و حمله علی االعتراف 

دلیل  Preuv onvaincant)( ) ُمقِنٌع،Convaincant) تعني ُمقتَِنٌع، واثق من اقتناعه. و (Convaincuبذنبه، و اقتنع. و (
  ُمفِحم.

) حیث تحمالن معنی اإلقناع و االقتناع و convaincre) و (Persuaderنالحظ أن هناك تقاربا داللیا بین كلمتي (
) فتعني الیقین و االعتقاد الراسخ و الذي الیتحقق إال مع وجود اإلقناع و االقتناع. و في Convictionاإلفحام. أما كلمة (

، یعني دعوة شخص معیَّن لفعل أقنع .١بقولهما:  Persuadeكلمة  ٢و جیمس سبیكمان ١اإلنجلیزیة یعرِّف كیفن هوقان
شخص ما یعتقد أو یؤمن بشيء  جعل .٣. شخص ما استمالة .٢شيء ما باستعمال وسائل الحجاج، والبراهین، أو التوسالت. 

  ).١٧-١٥:م ٢٠١٢-٢٠١١بلخیر، به (ما؛ یقتنع 
الجهد المنظم المدروس الذي يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على آراء اآلخرين وأفكارهم بحيث  ي المصطلح فهوأما ف

يجعلهم يقبلون ويوافقون على وجهة النظر في موضوٍع معين، وذلك من خالل المعرفة النفسية واالجتماعية آلخرين كما 
ضاً ويعرّف أي طرفين التأثير على اآلخر و إخضاعه لفكرة مايعرف على أنه: عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد ال

 بـاستخدام اإلنسان لأللفاظ و الكلمات و اإلرشادات و كل ما يحمل معنى عاماً لبناء االتجاهات والتصرفات أو تغييرها ".
 إلى التأثير علىونالحظ من التعاريف السابقة أن الجهد مدروس ويقوم على أسس ثابتة ولكن األهم أن اإلقناع يهدف 

العقل والفكر بهدف دفع الفرد أو الجمهور لتقبّل وجهة نظر ما بينما تهدف الدعاية إلى التأثير بشكل مباشر على عواطف 
  ).www.hrdiscussion.com :٠٣/٠٥/١٣٩٣الحنفي، الجمهور (ومشاعر ذلك 
الغربیین بأنه: حمل اإلنسان علی اعتقاد رأي للعمل به ویقّدم هنریش بلیث تعریفا یقترب من  في اصطالحیّعرف اإلقناع 

ث إلی إحداث تغییر في الموقف  اقتصرالتعریف األول، وإن  علی تغییر المواقف دون العمل بها بقوله: قصد المتحدِّ
ر، الذي هو نتیجة لعملیة اإلقناع، دون إكراه أو شترط فی تحقُّق اإلقناع إحداث األثاالفكري أو العاطفي عند المتلقي. ف

  ).۲۰:م ۲۰۱۲-۲۰۱۱بلخیر، لها (عنف أو قسر. فعملیة اإلقناع تنبذ العنف والتتخذه سبیال 
في كتابه منهاج البلغاء و سراج األدباء، فیقول: هو حمل النفوس علی فعل شيء  مفهوم االقناعیحّدد حازم القرطاجني 

عن فعله و اعتقاده. وفي تعریف الخوارزمي: ومعنی اإلقناع أن یعقل نفس السامع الشيء بقول  أو اعتقاده أو التخلّي
                                                      

1- Kevin Hogan 
2. James Speakman 



  ۳۰                                                                                                                               ۲۷-۴۶)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم اإلنساني ةمجل

--- 

). ۲۱:م.س( نیوالبراهیصّدق به وإن لم یكن ببرهان. فالتصدیق شرط أساس في عملیة اإلقناع وإن لم یتحقق باألدلّة والحجج 
إلیه، وإشباع عواطفه وإرضاء عقله  یقال، والسكونویعرّفه محمد طاهر درویش بأنه صرف ذهن الجمهور إلی تقبُّل ما 

تأیید هذا الجمهور للقضیة المعروضة، واستنتاجه لما یراد منه... وهو كیفیة  بالحّجة والبرهان، وما االستمالة إّال كسب
اع اإلقن تقدیم مجموعة من الحقائق إلی جمهور خاص بطریقة تؤدي إلی االستمالة و اإلقناع. ویعرّف إبراهیم الحمیدان

). ۲۴-۲۳:م.سبشكل مبّسط و شامل بأنه: فعل متعّدد األشكال یسعی إلحداث تأثیر أو تغییر معین في الفرد أو الجماعة (
فیجب علی الُمقِنع أن یمتلك كفاءة تواصلیة و إقناعیة لكسب تأیید المتلقِّین لرأیه وما یعرضه علیهم، وتتمیز هذه الكفاءة 

 مهارة .۴الضبط االنفعالي.  مهارة .۳التعبیر والعرض المنظم لألفكار.  مهارة .۲التحلیل واالبتكار. رةمها .۱بالمهارات التالیة:
و علینا أن نمیّز بین مفهومي اإلقناع و اإلقتناع، فاإلقناع یکون في الفکر والعاطفة وبالتالی  ).۲۸:م.ساآلخر (فهم دوافع نقد 

ة البحث اإلتيان أو الترك). و"یعد اإلقناع نواالسلوك (التأثیر ففي الغالب یلحظ في  (القبول، الرضا، الطمئنان) اما االقتناع أو
  ).۳۵۸-۳۵۷: م ۲۰۱۵لعیبي،(نظریة الحجاج)"( یدةالجدالحجاجي والقلب الرابط بین البالغة القدیمة والبالغة 

 ع)( حسينة الإقناع و الحجاج في شعر الإمام ية لآليليدراسة تحل .٢

ع) مليء بالقیم اإلنسانیة التي یخاطب عاّمة الناس من أرجاء العالم من مسلم أو غیر مسلم لیتفكر في اإلمام (شعر 
إلمام ا،... وینطوي علي أسالیب حجاجیة وإقناعیة، یرید وفي عمله في الحياة الدنيا و في عقباه و نهاية حياتهحقیقة الحیاة

ن األوهام الكاذبة وتبیین األصول األساسیة الجتیازهم من الحیاة ع) بها إرشاد الناس علی الطریق القویم وتخلیصهم م(
 هذا المنظار تدّل علی ) منعشعره (دراسة و  الدنیویة الملیئة باألخطار المهلكة ووصولهم إلی الحیاة األخرویة في الجنة

ع) لألدلّة لیصل إلی النتائج المطلوبة منها. نتطرق فی اإلمام (توظیف عن أن النصوص الشعریة الواردة في دیوانه تكشف 
استداللي  ع) فی نهجاإلمام (ما یلی إلی دراسة التقنیات اإلقناعیة التي وردت في طیّات المضامین الشعریة التي یستخدمها 

  مخاطبیه: القناعبقضایا عقلیّة و منطقیّة 
  يري. الاستفهام التقر١-٢

الغالب فیها تنوعها من مظهر إلی آخر، بحكم ، بل طابعا واحدا حمللسان اإلمام الت النصوص الحجاجیة الواردة علی
تارة یستفید من األدلة المقنعة وتارة أخری یجيء فالمقام وسیاقاته الموضوعیة المتطلبة لذلك المسلك من الحجاج؛ 

  ین البیتین:ثبت مفهومه في ضمیره؛ أنظر لهذیباالستفهام التقریري لیخاطب المخاطب بما یدري 
  أَنَا ابُن الَِّذي تَعلَُموَن َمكانَُه                     َولَیَس َعلَی الَحقِّ الُمبِیِن طََخاءُ 

  
ي َو َوالِِدي                أَنَا البَدُر إِْن َخَال النُُّجوُم ِخَفاءُ    أَ لَیَس رَُسوُل اللِه َجدِّ

  )۷۱: م ۲۰۰۵(ماردیني، 
 یع) یضاف إل( یعلالخطاب اإلقناعي: أنا ابن اإلمام ، و الحقیقة المسلّمة لكل ذوي العقولیسأل اإلمام فیهما عن 

أیضا اُستعملت في هذه األبیات آلیة  فیؤدي الی الحقانیة الشرعیة والعقلیة له. ص) أم ال؟الله (السؤال: جّدي رسول 
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؛ وهي حجة ذات خلفیة منطقیة واضحة یدفع فیها المحتّج بأطروحة ما، ُمبیِّاً أنها التتفق مع »التناقض و عدم االتفاق«
)، لیبین التناقض بین األمرین؛ األول: تعلمون مكان أبي. ١٩٢: ٢٠٠٧الدریدي، ( ینهمابأخری، وذلك ناتج عن عدم االتفاق 

معرفة مكانة أبي ونفسي التتفق مطلقا مع معاشرتكم یزیدا و ، أن قناعیة و الحجاجیةحصیلة اإل و الثاني: أنتم محبّو یزید. 
  أنصاره الظالمین و الفاسقین.

  »أَلَا« التنبيه. أداة ٢-٢
اإلقناع یتطلب اختیار اللغة و مراعاة المخاطب و السیاق. ویمكن دراسة هذا األسلوب، من خالل عالقة المتكلم بالمتلقي 

ة ب) أن یفهم بطریقة معین( یعلب) باستعمال آلیات اإلرسال، كما تفرض ( یحدثأ) أن ( یعللتي تفرض في إطار الحال ا
وعملیة االتصال هذه تستلزم في النهایة مخاطَبا یسعی المخاِطب إلی التأثیر فیه ). ۲۸۶: ۲۰۰۷تابتي، الخ (أ)... ( یقولهما 

واحداً من الصیغ المهمة لالتصال، یكون القصد فیها التعبیر عن إحساس أو ومحاولة إقناعه بكل الوسائل، إذ یعتبر اإلقناع 
وهنا یأتي دور الحجاج الذي یهدف إلی اإلقناع بمختلف األسالیب. كما ، حالة أو نظرة فردیة علی العالم أو علی الذات

. یقول )۲۸۹: م.سباللسان ( تظهر الصفة التواصلیة للحجاج، إذ التواصل باللسان من غیر حجاج، وال حجاج بغیر تواصل
  في بعض أشعاره: (ع)االمام الحسین 

  أََال إِنَّ الرُّكوَن َعلَی ُغُروٍر      إِلَی َداِر الَفنَاِء ِمَن الَفنَاءِ 
  

  َوقَاِطنُهَا َسِرُع الظَّعِن َعنَها     َوإْن كاَن الَحِریَص َعلَی الثََّواءِ 
  )۷۴:م ۲۰۰۵(ماردیني، 

  
خاِطب إلی لتوجیه الم» أَالَ « یهالتنبعلی أساس آلیات التخاطبیة اإلقناعیة، یبدأ الكالم بأداة  (ع)تری أن االمام الحسین  

ل دار الفناء لیست بدار قراٍر ب وأنّهاالدنیا  واقعیة سواء السبیل و تنبیهه بعاقبة أمره؛ النهایة التي المفّر منها وعلیه أن یری
ة أیام ثُّم نمضي إلی دار الخلد ونری فیها حصیلة أعمالنا ونُعاقَُب بها. لألدلّة المستفادة في هذه ونحن نعیش فیها بضع

أََال َو إِنَّ الَْيْوَم الِْمْضَماَر َو َغداً « ع) هذا:علي (األبیات من النص الشعري إیحاءات إنذاریة وفحواها یدّل علی كالم اإلمام 
بَاَق  بَْقُة  السِّ وحضور المتكلم في هذا النص، غیر مباشر من خالل  ).۲۸الـ نهج البالغة، الخطبة (»الَْجنَُّة َو الَْغايَُة النَّارُ َو السَّ

  العبارت التوجیهیة والتقویمیة واإلقناعیة التي یوجهها للمخاطَب.
  ةي. الظروف الزمان٣-٢

)، منها ۱۵۴فضیلة، د.ت: الخطاب (صده في یوظّف المرسل بعض األدوات واآللیات اللغویة للتلمیح إلی قصد من مقا
الظروف الزمانیة تدّل علی نهایة األمر وعاقبة األمور؛ أي إن الشاعر من خالل خطاباته الیرغب في إخبار المرَسل إلیه، بل 

 یلّمح إلی انتباهه وتوّجهه إلی سواء السبیل. انظر لهذه األبیات:
  ُمزَخرَفٍَة إِلَی بَیِت التُّراِب                یَُحوَُّل َعن قَِریٍب ِمن قُُصوٍر         



  ۳۲                                                                                                                               ۲۷-۴۶)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم اإلنساني ةمجل

--- 

بَاِب  دُ إن َعِقلنَا       َو أَخُذ الَحظِّ ِمن بَاِقي الشَّ   لََقد آَن التَّزَوُّ
  )۸۱:م ۲۰۰۵(ماردیني، 

التي تنطوي علی هذه المعاني: الفناء، الموت، یوم الحساب و ... . لیصل ویُوصَل » قُرب«كلمة ع)، اإلمام (استخدم 
تجنّبوا یالُمخاطَب إلی حقیقة الدنیا ومسیرها ومسیر كل الرجال والنساء فیها. لیُقنعهم جمیعا بأن یكتسبوا األعمال الحسنة و

  المعاصي.عن 
  . انتقال الكلام من التكلّم إلی الخطاب٤-٢

رسل؛ بغیة ي تبناها المبناًء علی نظریة الحجاج و"هي استمالة الخصم أو تأثیر فیه باستثمار التقنیات األسلوبیة الت
 ، یقول االمام (ع):)۴: م ۲۰۱۳التغییر من معتقدات المتلقي واستمالته واستهوائه"(الشمرّي، 

  أَلَیَس ِمْن أَعَجِب َعَجِب الَعَجِب    أَن یَطْلَُب األَبَعُد ِمیراَث النَِّبی    ولَم یَزَْل قَبَل كُشوِف الَكرِْب        ُمَجلِّیًا َذلِك َعْن َوْجِه النَّبي    وُمبِیُر مرحِب أَلَم تََروا وتَعلَُموا أَنَّ أَبِی         قَاتُِل َعمرو     أَنَا الُحَسیُن بُن َعلِیٍّ بُن أَِبی                   طَالِِب البَدُر بِأَرِض الَعرَِب 
  )۸۳: م ۲۰۰۵(ماردیني،   والله قَْد أَْوَصی ِبِحْفِظ األَقْرَِب 

  
ویبیّن نفسه وآبائه للمخاطب ویعتقد بأّن هذه العرض والتبیین واضح وموثق » أَنَا«بـ النص الشعري االمام (ع) یبدأ 

عمل يست علیه ولكن الخصوم الیرون بل الیریدون أن یروا الحقیقة. بعد ذلك ینتقل الكالم من التكلم إلی الخطاب و
عل آباؤهم أن تؤید حّقه كما ف جهالة التاّمة بل نفوسهم التریدفي ال أنهم االستفهام التقریري لینبّه الخصوم و النیام ویُریهم

في حّق األئمة الذین جاؤوا إلقامة دین الله في أرضه. وهذه اآللیّة تَُعدُّ ركیزة أساسیة في إیصال األفكار وتثبیتها في ذهن 
م فیها  في إثارة بعض األفكار. فهذه األبیات إلی السامعین، بعض الكلمات، طمعاً في أن ینظر إلیها أو طمعاً  المتلقي. وقُدِّ

البراهین ف .ع) بواسطة تعریف نفسه، ونسبه لیلقي الحجج علی المخاطب ویُقنعه بهااإلمام (تتضمن حوار احتجاجیا أقامه 
مقاتل . أبي كان ۴كان مدافع اإلسالم.  وه. أب۳كان مصاحب النبّي ووصيّه بعده.  وه. أب۲. ابن اإلمام. ۱ ، هی انّهاإلیجابیة

واألئمة ع) ( ینالحسالحّق مع  ، هی أنحصیلة اإلقناعیة والحجاجیة؛ و . إدعاء میراث األعداء لیس له أسٌّ ۵أعداء اإلسالم. 
  ع).(
  المثَل .٥-٢

كان العمل اللغوي المتحقق مباشرا، أّما إذا ، إلی أّن القائل متی أراد بالضبط وبصفة حرفیة فیما قاله ٣یذهب "سورل"
                                                      

3. Sorel 
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)، هذه ۱۵۷فضیلة، د.ت:مباشر (أراد خالف ما یفهم من ظاهر اللفظ وبلّغ أكثر مّما قاله، كان العمل اللغوي المتحقق غیر 
العملیة في الخطاب الشعري، تنطوي علی أصول ومبادئ تندرج تحت أسلوب اإلقناع و الحجاج. والشاعر والقائل عندما 

یستفید طورا من أسلوب مباشر فیها الحجاج و اإلقناعیة وطورا آخر من أسلوب  یرید أن یُلِقي إلی الُمخاطَب ما في ضمیره،
نیَا َعلَیك فَُجدْ   أنشأ االمام الحسين (ع): غیر مباشر )۸۴ :م ۲۰۰۵(ماردیني،   یَها إذا َماتََولَِّت فََال الُجوُد یُغِنیَها إذا ِهَي أَقبَلَت   وَال البُخُل یُبقِ     بَِها     َعلَی النَّاِس طُرّاً قَبَل أَن تَتََفلَِّت  إذا َجاَدت الدُّ  

من هذا الكالم، ، وأراد ع) فی هذه األبیات، إثبات الكرم وضرورة الجود في كّل زمان ومكان إلی الناساإلمام (قصدیة 
عاّمة الناس إلی تمّسك بالعطوفة اإلسالمیة وقد عمد إلیصال هذه  ، دعالذا ال داعي للبخلو أن الدنیا ومافیها من عند الله. 

 -.»فََال الُجوُد یُغِنیهَا..«بالمثل ع) اإلمام (العقیدة إلی الُمخاطَب إلی مجموعة من األدلّة البسیطة والمتقنة. وأیضا استدّل 
أحدیهما بالنظر إلی نهایة  والمثل "حجة تقوم علی المشابهة بین حالتین في مقدمتها، ویراد استنتاج نهایة

  لیحدث اإلقناع في ضمیر المخاطب. -)٨٢: ٢٠٠٢مماثلتها"(العمري،
  ة للخطابية والإنذاريريفة التحذيالوظ .٦-٢

عن اإلمام أبي عبد الله الصادق علیه السالم، قال: "كان عیسى بن مریم علیه السالم، یقول ألصحابه: یا بني آدم، اهربوا 
، وأخرجوا قلوبكم عنها، فإنّكم ال تصلحون لها وال تصلح لكم، وال تبقون فیها وال تبقى لكم، هي الخّداعة من الدنیا إلى الله

الفّجاعة، المغرور من اغتّر بها، المغبون من اطمأّن إلیها، الهالك من أحبّها وأرادها، فتوبوا إلى بارئكم، واتّقوا ربّكم، واخشوا 
ولود هو جاز عن والده شیئا. أین آباؤكم، أین أّمهاتكم، أین إخوتكم، أین أخواتكم، أین یوماً ال یجزی والد عن ولده، وال م

أوالدكم؟ ُدعوا فأجابوا، واستودعوا الثرى، وجاوروا الموتى، وصاروا في الهلكى، وخرجوا عن الدنیا، وفارقوا األحبّة، واحتاجوا 
ون، وأنتم الهون ساهون! مثلكم فی الدنیا مثل البهائم، هّمكم إلى ما قّدموا، واستغنوا عما خلفوا، فكم توعظون، وكم تزجر 

بطونكم وفروجكم، أما تستحیون مّمن خلقكم؟! وقد وعد من عصاه النار و لستم مّمن یقوى على النار، ووعد من أطاعه 
كم وأهل لى ضعفائالجنّة ومجاورته في الفردوس األعلى، فتنافسوا فیه وكونوا من أهله، وأنصفوا من أنفسكم، وتعطّفوا ع

الحاجة منكم، وتوبوا إلى الله توبًة نصوحاً، وكونوا عبیداً أبرارا، وال تكونوا ملوكاً جبابرة وال من العتاة الفراعنة المتمرّدین 
على من قهرهم بالموت، جبّار الجبابرة رّب السماوات ورّب األرضین، وإله األّولین واآلخرین، مالك یوم الدین، شدید العقاب، 
ألیم العذاب، ال ینجو منه ظالم، وال یفوته شیء، وال یعزب عنه شیء، وال یتوارى منه شیء، أحصى كّل شیء علمه، وأنزله 

  . أنشأ االمام الخميني (ع) في هذا المجال:)http://ar.rasekhoon.netنار (منزلته في جّنة أو 
  

  و األَثَاِث  الَمغُروُر تَحِوي                     ِمَن الُمَوفَّرِ  لَِمن یَا أَیِّها
  َویَخلُو بَعُل ِعرِسك ِبالتُّراِث        فَِریداً   َستَمِضي َغیَر َمحُمودٍ 
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  )۸۷ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  
دلّة نهایة األ  ویكتسب صورة واحدة فيه لیقنع المتلقي في ع)اإلمام (هذا المفهوم اإلقناعي یكاد یتكرر في الشعر 

أیها  ستموت .١هما أنّه:  البراهین السلبیة، و المقنعة بأن الدنیا غرّارة وتقوی الله ِحْرز وحصن كّل الناس في هذا الدنیا
 ، هما أنحصیلة اإلقناعیة و الحجاجیةلک، و  ثروة هذا الدنیا حصناً حصینا یستل .٢و ، اإلنسان ومالك ینقسم بین أوالدك

  وحصن حصیٌن. تقوی الله ِحْرزٌ 
  . الحجاج الخطابي٧-٢

قد یكون حجاجا جدلیا، وقدیكون حجاجا خطابیا، ولكن اإلقناع الحادث في  اإلقناع مرتبط أساسا بالحجاج، و أن الحجاج
 البرهانیات. الالمحاورة الجدلیة یسّمی تبكیتا؛ ألن تلك المحاورة تقوم بین طرفین یحاول كالهما تخطئة الطرف اآلخر مستعم

ث والمتلّقي، ولیس بالضرورة أن یستخدم البرهانیات  أما اإلقناع الحادث في الحجاج الخطابي فهو تقریب بین المتحدِّ
). وألداء ۴۴-۴۳: م ۲۰۱۲-۲۰۱۱بلخیر، ( یطةبسالمستعملة في المحاورة الجدلیة البرهانیة، بل هو قد یستعملها بصورة 

ة المثبتة وأخری للحّجة المبطلة، وضمن هذه ٥و غروتندورست ٤ان إیمیرنفعل الحجاج، وضع اللسانیان ف ، شروطا للحجَّ
الشروط، نجد الشرط الجوهري، یربط أداء الفعل الحجاجي بتحقق إقناع المستمع بصواب الدعوی في حال الحّجة المثبتة، 

  . من ابیات االمام الحسین (ع):)۴۴:م.سالمبطلة (وبطالنها في حال الحّجة 
  تَُعالُِج بِالتَّطَبُِّب كُلَّ َداٍء        َولَیَس لَِداِء َذنِبك ِمن ِعَالجِ 

  
  ِسَوی َضَرٍع إِلَی الرَّحَمِن َمحٍض      ِبِنیَِّة َخائِِف َو یَِقیِن َراجٍ 

  )۸۹ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  
العالم  ؛ تخاطب كّل إنسان فيهذه األبیات خیر تمثیل للحجاج الخطابي والبرهانیات المستفادة فیها بسیطة و صریحة

ین و یهدف هدف -العالج و ما العالج –و تناجي ضمیره الطاهر و تنبّه نهایته الحتمیة. یبدأ الشعر بالخطاب المتناقض 
س و یجعل األول في مرتبة الثاني و الثاني في مرتبة األّول. هذه الثاني: العنایة بالنَفْ و أساسین؛ األّول: العنایة بالجسم، 

بعاقبة اقتراف الذنوب و  حاّجة و اإلقناعیة بین المخاِطب و المخاطَب و هذه الُحَجج تبلغ إلی حّد تقبیل اإلنسانالم
  یمكن أن نصور الحجج و البراهین في هذه األبیات بهذا الشكل:و علی أّی،  في الصراط المستقیم.استجابة المخاِطب في ُمضّي 

  ب.. ما عالج لداء الذن۱البرهان السلبّی:
 .۶عفو الله.  طلب .۵لله.  یَّةالُعبُود .۴. الرجاء من الله. ۳. الخوف من الله. ۲إلی الله.  التضّرع .۱البراهین اإلیجابیة: 

  الندامة. إظهار
  .تعالی حصیلة اإلقناعیة و الحجاجیة: وصول إلی رضا الله

                                                      
4. V.Eemeren 

5. R.Grootendorst 
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  الاستعارة .٨-٢
إذ تتعدی الزخرفة فتصبح أداة إقناعیة حقیقیة تَُحوُِّل  ،اإلقناعیمكن لالستعارة أن تتحول إلی حجة عندما تعمل علی 

). واالستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. ۲۰۰۷:۳۰۳تابتي، القارئ (ملفوظا مجردا إلی سجل مجازي مقبول لدی 
ن الثاني) و ه به (الركتنقسم إلی قسمین رئیسیین: االستعارة التصریحیة و االستعارة المكنیة؛ هى التي ُحِذَف فيها المشب

ُم آراء الشاعر و الناثر تدریجیا علی المتلّقي  بقيت صفة من صفاته ترمز إليه. و االستعارة باعتبارها أداة حجاجیة بلیغة، تَُقدِّ
ُم الرأی ووجهة النظر دفعًة بل یلجأ إلی االستعارة التي تُنِقُل المعنی نفسه في زي  لتعریض او یقنعه بما یریده. هنا الیَُقدَّ

 :. یقول االمام الحسین (ع)وعدم التصریح
  َعلَیك ِبِظلِْف نَْفِسك َعْن َهَواَها

َالحِ     فََما َشيٌء أَلَذُّ ِمَن الصَّ
  

ْب    لِلَمنِیَِّة ِحیَن تَغُدو تَأَهَّ
  كأَنَّك َالتَِعیُش إِلَی الرََّواحِ  

  فَكْم ِمْن َرائٍِح ِفینَا َصِحیحٍ 
بَاحِ نََعتُْه نَُعاتُُه قَبَْل     الصَّ

  )۹۲ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  
، التي لها قوة حجاجیة بلیغة، شبهه بالفرس الجامح الذي یجب علی راكبه أن »َهَواَها«وهنا نجد االستعارة المكنیة في 

تجنّب من مخاطره. وهذا التجسید المعنوي یزداد قوة االستعارة ومدی تأثیرها في المتلقي إذ تقریب ییُلِجَمُه حتّی 
حسوس من المحسوس یسهل عملیة اإلدراك والفهم. وحصیلة هذا الترابط المنطقي بین االستعارة واألسلوب اإلقناعي، الالم

  تأكید وتدعیم هذه الفكرة: "استعداد كل الناس إلی دار الخلد بواسطة األعمال الحسنة وتجنّب من المعاصي".
  »إِنَّ« التأكيد. أداة ٩-٢

  أنشأ االمام الحسین (ع):
نیَا ُسُروراً                      َوأَیَّاُم الَحیَاِة إِلَی انِسَالخِ فَكی   َف تَنَاُل ِفي الدُّ

  
رَاخِ    َوإِنَّ ُسُرورََها ِفیَما َعِهدنَا         َمُشوٌب ِبالبُكاِء َوبِالصُّ

  
َماخِ           فََقد َعِمَي ابُن آَدَم َالیَرَاَها      َعَمی أَفَضی إِلَی َصَمِم الصِّ

  )۹۵-۹۴ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  



  ۳۶                                                                                                                               ۲۷-۴۶)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم اإلنساني ةمجل
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في هذه األبیات خطاب حجاجي وإقناعي لدحض عقائد أشخاص یعتقدون خالفها؛ حجاجٌي ألنه في  (ع) خطاب اإلمام
فكیف «اٍن فلمن یرید دنیا وما فیها. و یقول أیها اإلنسان: الدنیا و سرورها  الدنیاالبدایة یبدأ كالمه بالحجج التي تبیّن عاقبة 

ع في و یقن» فقد عمي ابن آدم الیراها...«، لیصل إلی هذه النتیجة: »سرورها مشوب بالبكاء...«و  ،»دنیا سرورا...تنال في ال
 إقناعینهایة الكالم كل من یقرأ هذه الشعر بأن اإلنسان ضیف في هذه الدنیا و علیه جمع متاع السفر ال جمع المال. و 

عبّر سلسلة من األقوال المترابطة قاصدا إلی إقناع المخاطب بصدق دعواه والتأثیر في موقفه أو سلوكه تجاه هذه النّه 
، "لدورها في تقریر المؤكد في نفس المخاطب وتمكینه في قلبه وإزالة ما في »إِنَّ « یدالتأكالقضیة. أیضاً استفاد من أداة 

 ).۲۸۶ :۱۳۹۱حي، نفسه من شك وشبهة أو توهم أو غفلة"(الذار 
  ةيجابين الإي. البراه١٠-٢

صلى الله عليه وسلم)، وبأبيه علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، المصطفى (عليه السالم) في شعره بجده اإلمام (فخر 
فيه  لوبأمه فاطمــة الزهراء البتول، و بعمه جعفر الطيار (عليه السالم)، وذلك الفخر هـو إكرام وتقدير ألولئك الذين نز 

مام .. يقول اإل .كتاب الله صادقا، والذين كانوا والة الله العلي القادر، وكان فيهم الهدى والوحي والخير، إنه فخر وأي فخر
الحسين مفتخرا ويعود ليفخر بما يشرف كل المؤمنين في مشــارق األرض ومغاربها، وذلك الفخر شرف ما بعده شرف، 

درع الطائي، ظلموا (يطمح إليه كـــل الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 
٠٣/٠٥/١٣٩٣ :www.alnoor.se(:ًقائال ،  

  أَنَا ابُن َعلِيِّ الِحبِر ِمن آِل َهاِشِم                كَفانِي ِبَهذا َمفَخراً ِحیَن أَفَخرُ 
  

ي رَُسوُل اللِه أَكرَمُ    َونَحُن ِسراُج اللِه ِفي األَرِض یَزَهرُ         َمن َمَشی  َوَجدِّ
  

ي ُسَاللَُة أَحَمٍد       ي یُدَعی ذَاالَجنَاَحیِن َجعَفرُ             َوفَاِطَمُة أُمِّ   َوَعمِّ
  )۱۰۵-۱۰۴ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  

من البراهین اإلیجابیة وتقنیات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلی التسلیم بآرائه التي یطرحها في (ع) استعمل اإلمام 
  :بالشکل التالینمثّل إطار هذه البراهین واإلقناعیة ، هذه األبیات

ي رسول الله.٢ابن علي.  أنا .١البراهین اإلیجابیة:  ي.  فاطمة .٣ . جدِّ ي جعفر. ٤أمِّ . نحن ٥. كتاب الله نزل فینا. ٤. عمِّ
  والة الناس.

 خسر.و مبغضنا یوم القیامة ی ،حصیلة اإلقناعیة و الحجاجیة: شیعتنا في الناس أكرم شیعة
  . الصفة١١-٢

فالیقتصر  ،تمثل الصفة أداة فاعلة في الفعل الحجاجي لكونها أكثر استعدادا من األفعال واألسماء لوضع الرتب المتفاوتة
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. )٢٨٥ :١٣٩١الذارحي، ( یفوالتصنالمرسل في استخدامها علی توصیف معناها المعجمي أو تأویله بل یبتغي بها التقویم 
  (ع):قال االمام الحسین 

نیَا وَما فِیَها َجِمیَعاً    َهل الدُّ
  ِسَوی ِظلٍّ یَُزوُل َمَع النََّهارِ  

  
رَایَا   تََفكر أَیَن أَصَحاُب السَّ

َواِفِن َوالِعَشارِ     َوأَربَاُب الصَّ
  

  كأن لَم یُخلَُقوا أو لَم یَكونُوا
  َوَهل أََحٌد یَُصاُن ِمَن البََوارِ  

  )۱۰۸-۱۰۷ :م ۲۰۰۵(ماردیني، 
تعملة الصفات المسو لیة إحدی العوامل المؤثرة في شعر اإلمام لتأیید أفكاره المنشعبة من الشریعة اإلسالمیة. هذه اآل 

  :، کما یلیاألبیات بعضها سلبیة و بعضها اآلخر إیجابیة لیصل في النهایة إلی نتیجة إیجابیة هذه في
  یكونوا. . لم٣. لم یُخلَُقوا. ٢ِظلٌّ یزول.  یاالدن .١الصفات السلبیة: 

  . الكبار.۴. السابقون .۳. األعظمون .۲الصوافن و العشار. أرباب .۱الصفات اإلیجابیة: 
  حصیلة اإلقناعیة و الحجاجیة: هل أحد یُصاُن من البَوار فیؤدي إلی كُلُّ شيء فاٍن إال الله.

  . الخطاب المفرد١٢-٢
معبر، ویحاول أن یصل بكالمه إلی إقناع أكبر عدد ممكن اإلنسان بطبیعته یبحث عن وسائل اإلقناع؛ ذلك ألنه متكلم 

من الناس بوسائل مستمدة من التفكیر، الذي حوبي من الطبیعة وإن كل الناس یلجأون إلی الحجاج، واإلقناع بدرجات 
ام الحسین . أنشأ االم)١٣ :٢٠١٣الشمرّي، ( یدعمهاأن یعارض حجة من الحجج أو  متفاوتة وكل إنسان یحاول ما مكّنه الجهد

  َعلَیك ِمَن األُُموِر بَِما یَُؤدِّي  :(ع)
َالَمِة و الَخَالِص       إِلَی َسنَِن السَّ

  َوَماتَرُجو النََّجاَة ِبِه َوِشیكاً 
    َوفَوزَاً یَوَم یُؤَخُذ ِبالنَّواِصي 

  فَلَیَس تَنَاُل َعفَو اللِه إِالَّ 
  )۱۱۷ :م ۲۰۰۵(ماردیني،   ِبتَطِهیِر النُُّفوِس ِمَن الَمَعاِصي 
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خاطب نفس اإلنسان بأدلّة مؤدیة إلی الرشاد وسواء السبیل؛ ولكن بعض الناس ال یریدون أن یهذه األبیات عمد فی و  
 یرمضالخطاب المفرد في وعلی أّی ألن الجهالة والضاللة أقرب من النفس.  ،الحّق والحقیقة ولو كان لصالحهم اءیسمعوا ند

معین بل هذه األسلوب أحد أسالیب البالغة القدیمة؛ فیها یَُخاطَُب الُمخاطَُب ولكن لیس لشخص فی هذه األبیات ، »ك«
ُه إلی كل ذي العقل من كل اللغات. واألفعال اإلنسانیة والمصالح اإلنسانیة   -علی أساس قول األرسطو -فحوی الكالم یَُوجَّ

یمان بحقیقة الشریعة و أن اإل إلذعان والتسلیم إلیعلی استدراج المخاطب إلی ا ومدارها مادة االستدالل في هذه األشعار
یَُعدُّ من نوع الحجاج المحمود ألن یُقَصُد به الحّق. یمكن  وهذا الحجاج القلوب إلیها ویكون المتلقي منحازاً إلیها. تستمیل

  بالشکل التالی:أن نمثّل األدلة الموقنعة في هذا القسم 
  ».یَوَم یُؤَخُذ ِبالنَّواِصي« الحساب؛ الدلیل األول: مكافأة كّل الناس في یوم

  ».ِبتَطِهیِر النُُّفوِس ِمَن الَمَعاِصي«الدلیل الثاني: العاقبة للمتقین؛ 
  یمان بشریعة اإلسالم والعمل بمبادئها.اإلحصیلة اإلقناعیة و الحجاجیة: سالمة النفس؛ یعني 

  ) بهذا الشكل:۲۰ :۲۰۱۳الشمرّي، ( یرلمانبأیضاً یمكن أن نمثّل هذه األبیات علی أساس خصائص الحجاج عند 
أستفید في هذا القسم  ، کما. استفاد من المفردات الساذجة۲فیه التوجه إلی المتلقي عبر استخدام (ك).  یشترط .۱

 یكون .۴حقیقة الشریعة اإلسالمیة.  ، و هی هنامسلّمات احتمالیة ممكن الخالف علیها یحمل .۳من اللغات الساذجة. 
 یستل .۵لخطاب الحجاجي من خالل ضرورة منطقیة، و هو هنا طرح البدیهیات واالنتقال إلی إثبات الحقیقة. تنامي ا

  ال اكراه في الدین. ، النّهنتائجه ملزمة

  . صورة المتكلّم لدی السامع١٢-٢
الخطابة عند أرسطو صناعة مدارها إنتاج قول تبني به اإلقناع في مجال المحتمل والمسائل الخالفیة للنقاش بمعنی أنها 
عالقة بین طرفین تتأسس علی اللغة والخطاب، یحاول أحد الطرفین فیها أن یؤثر في الطرف المقابل جنساً من التأثیر یوجه 

ه عنه أو یصنعه له صنعا. والوسائل التي تمكن من تحقیق الغرض وبلوغ المأرب به فعله أو یثبت لدیه اعتقادا أو یمیل
عدیدة، منها ما یأتي من صورة المتكلّم لدی السامع. فإذا كان المتكلّم مشهورا باألخالق المحمودة وحبّه للحق وحرصه 

)، كان حّظ الخطاب Ethosهو (ي علی العدل في الحكم وتمكنه من القضایا التي یتحّدث فیها، مما یجمعه مصطلح یونان
من اإلقناع أوفر وتأثیره في متقبله أبعد غورا. ومنها ما یأتي من انفعاالت المستمع وعواطفه مما رسمه صاحب الخطابة 

). فالخطباء في أحیان كثیرة یخرجون بالحدیث عن وجهته الفكریة االستداللیة ویلّحون به علی Pathosتحت مصطلح (
إلنسان القابل للتحریك واإلثارة و االنفعال، فتذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غیر هذا الجانب من ا

مود، صمصدق (ة وفكر واختیار وبالجملة تنفعل له انفعاال نفسانیا غیر فكري سواء كان المقول مصدقا به أو غیر رویّ 
  ، قال االمام الحسین (ع):)۱۳-۱۲د.ت:

  تُضِحي        َوَربُّك ِفي الَحاَالِت َراِض  َوأَصُل الَحزِم أَن 
  َوأَن تَعتَاَض ِبالتَّخلِیِط رُشداً        فَِإنَّ الرُّشَد ِمن َخیِر اعِتیاِض 
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...  
  فَِإنَّ الَغاِفلِیَن َذِوي التََّوانِي        نَظَائُِر لِلبََهائِِم ِفي الِغیَاِض 

  )۱۲۰-۱۱۹ :م ۲۰۰۵(ماردیني، 
شخصیة  .١: لتأدیة أمر واحد فهو اإلقناع ع)االمام ( یقع جنبا علی جنب في شعرالتالیة ساسیة األصول والمبادئ األ 

یثیر اإلمام  .٢ع) لیس في صدقه وحقیقته وانتمائه إلی أصل النبوة شك وریبة؛ هو ابن اإلمام وجّده خاتم النبوة. اإلمام (
اء ؛ یعني دلیل الحزم والفطنة والذك»أَصُل الَحزِم...« بقوله: في األبیات التالیة، العواطف الحقیقیة والصادقة لكل مخاطب

. اإلستقامة علی طریق ٢. رضی الله من عبده. ١: هی المبادئ، و في كل شخص، العمل بهذه المبادئ التي تطرح في األبیات
  لیس لهم عقل وذكاء. ،الغافلین كالبهائم ، هی أنّ حصیلة اإلقناعیة و الحجاجیة؛ و من الخطأ واإلثم التجنّب .٣الحّق. 

 . تحويل الأمور المعنوية إلى صور حسية١٤-٢

نختار األسلوب المالئم لتوضيح وجهة نظرنا، نختار الكلمات والعبارات المناسبة، و  لزيادة نسبة نجاح اإلقناع يلزم أن
البداية المناسبة وكذلك النتيجة المطلوب الوصول لها. كما أن من أهم مقومات نجاح اإلقناع هو إجادة تحويل األمور 

ر وأسهل لالستيعاب نظراً لكونها صور المعنوية إلى صور حسيّة، نظراً لكون تأثير الصور الحسية أكبر من حيث التصوّ 
  :. یقول االمام الحسین (ع))www.alweam.net: ۲۵/۰۵/۱۳۹۴اإلقناع في شعر الشافعي، ملموسة (وحقائق 

نیَا اجِتَماع     فََما بَعَد الَمنُوِن ِمن اجِتَماعِ    لِكلِّ تََفرُِّق الدُّ
...  

ٍة َالبُدَّ یَوماً         َوإِن طَاَل الِوَصاُل ِإلَی انِقطَاعِ وَكلُّ أُخُ    وَّ
  )۱۲۸-۱۲۷ :م ۲۰۰۵(ماردیني، 

لساذجة واألدلّة ا واستعمل من الكلمات والعبارات اإلطار المختار آللیة اإلقناع ابهذ بیاتهذه األ والتزم اإلمام نفسه في 
بین األمور الحسیة والمعنویة عندما یصف حال الدنیا ویرغب الناس والموقنعة لیصل إلی النتائج المطلوبة وأیضا ربط 

، الدنیا قلیل و الینفع متاع .٤. االنقطاع .٣. الفراق. ٢بعد المنون من اجتماع.  ما .١: ، هیالبراهین، و تجنّب من شرّهایل
  : هذه الدنیا فانیة وسنغادرها جمیعاً.، هی أنحصیلة اإلقناعیة والحجاجیةو 
  وب الاستفهامأسل .۲-۱۵

من الظواهر األسلوبیة التي تلفت االنتباه أسلوب االستفهام والذي یعني طلب علم بشيء لم یكن معلوما من قبل بأداة 
خاصة. االستفهام كما هو واضح بنیة حجاجیة تقوم علی طرح القضیة المخصوصة ویلعب دورا كبیرا في اإلقناع وخاصة في 

ه من جلب المتلقي إلی فعل االستدالل بحیث أنه یشركه بحكم قوة االستفهام وخصائصه العملیة الحجاجیة نظرا لما یعمل
. من اشعار االمام الحسین (ع) )٢٨٩ :١٣٩١الذارحي، بالحّجة (التي تخدم مقاصد الخطاب ویلعب دورا أساسیا في اإلقناع 

 :فی هذا االسلوب
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  كلُُّه بَاِدي الِخَالِف أَأَقُصُد ِبالَمَالَمِة قَصَد َغیِري       َوأَمِري 
...  

  لَِي الَویَالُت إِن نََفَعت ِعظَاتِي           ِسَواَي َولَیَس لِي إِالَّ الَقَواِفي
  )۱۳۲-۱۳۱ :م ۲۰۰۵(ماردیني، 

» إذا«، باالستفهام عن المخاطب؛ أ هو أم غیره؟! و یجعل أداة الشرط؛ »آثار العفاف«شعره علی عنوان االمام یبدأ 
  كیفیة العمل في هذه الدنیا وعاقبتها لكل إنسان حتی یقنع كل مخاطب بأّن العفاف أمر ضروري للرشاد. بعدها لیبین

  ةيقية والحقينية الدي. الحجاج١٦-٢

  ع):( ینالحسیقول االمام 
هُر          فََالتَجنَح إِلَی َخلقِ  ك الدَّ   إِذاَما َعضَّ

  الرِّزقِ َوَالتَسأَل ِسَوی اللِه       تََعالَی قَاِسَم 
  

رقِ    فَلَو ِعشَت َو طَوَّفَت       ِمَن الَغرِب إِلَی الشَّ
  لََماَصاَدفَت َمن یَقِد      ر أَن یَسَعَد أَو یَشِقي

  )۱۳۹-۱۳۸ :م ۲۰۰۵(ماردیني، 
ها أالنفأنارها وصّدع القلوب القاسیة فإّن تلك الهندسة الخطابیة التي خاطب بها اإلمام في هذه األبیات، عقول الناس 

العنصر الذي هو  .)، إحدی أسالیب اإلقناعیة التي یراعي المهندس المعماري في تصمیمه للبناء۱راجع: السبعاوي، د.ت: (
فیه ومایتطلبه، وإن كانت موادّ البناء واحدة في حقیقتها، وهكذا كلّما كان تصمیمه جدیداً جمیالً الیعیبه شيء كلّما جذب 

عن ذلك، نظر اإلمام إلی كل العصور وخاطب اإلنسان بذاته وسایره  فضالً ).م.س( أنظارهماهتمام الناس وصرف إلیه 
وسعی إلی تقدیم هذه المبادئ » األمر من الله وإلی الله«بالحجاجیة الدینیة والحقیقیة إلی قبول هذا الكالم العقاعدي؛ 

  بأفضل أسلوب وأحسنه وما یناسب الحال والمقام.
) (أو مجموعة أقوال) موجهة إلی جعل المخاطب ۱قوالً (ق واإلقناعیة، یقّدم المتكلّم  وفي هذا األسلوب من الِحَجاج

الظالمّي، حامد ناصر؛ حنون، عاید ( یاً ضمن) صریحاً أم ۲ق ) (أو مجموعة أقوال أخری) سواء أ كان (۲آخر (ق یقبل قوالً 
  :التالی ). یمكن أن نمثّل هذه اآللیّة بالشكل۱۰۵: ۲۰۱۳جدوع، 

رِق، لََماَصاَدفَت َمن یَقِدر أَن یَسَعَد أَو یَشِقي.۱القول    : فَلَو ِعشَت َوطَوَّفَت ِمَن الَغرِب إِلَی الشَّ
هُر فََالتَجنَح إِلَی َخلِق َو َالتَسأَل ِسَوی اللِه تََعالَی قَاِسَم الرِّزِق.۲القول  ك الدَّ   : إِذاَما َعضَّ

  ن يشاء ما يشاء ويمنع عّمن يشاء.حصیلة اإلقناعیة: إّن األمر بيد اللّه يعطی م
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  . السلَّم الحجاجي١٧-٢
الُسلَّم الحجاجي، أحد أسالیب إقناع المخاطب، فالسلم الحجاجي هو فئة حجاجیة موجهة، ویتّسم بأن كّل قول یرد 

إطار . بعبارة أخری؛ في 24): م ۲۰۱۳الشمرّي، منه (یعلوه دلیالً أقوی  في درجة ما من السلم، یكون القول الذي
 استراتیجیة الخطاب اإلقناعي، تتسلسل األدلة الموقنعة تلو األخری ویبدأ الكالم أو الشعر بشكل أخّص، بدلیل بسیط
ومتوفق علیه ثّم بدلیٍل آخر و أقوی من قبله و هلّم جرّا. و یُواكب السامع و القارئ مع الشاعر و الخطیب و یقبل 

 :ام الحسین (ع). أنشاء االمخطوة ًخطوًة ما أراده الشاعر
  اِغَن َعِن الَمخلوِق ِبالخالِِق      تَغَن َعِن الكاِذِب َوالّصاِدقِ 

  
  ِمن رازِقِ  َواستَرزِِق الرَّحمَن ِمن فَضلِِه        فَلَيَس َغيَر اللّه

  
  فَلَيَس بِالرَّحمِن ِبالواثِقِ     َمن ظَنَّ أنَّ النّاَس يُغنونَُه      
  

  زَلَّت ِبِه النَّعالِن ِمن حالِقِ      ن كَسبِِه  أو ظَنَّ أنَّ الماَل مِ 
  )۱۳۷-۱۳۵ :م ۲۰۰۵(ماردیني، 

تَغَن َعِن الكاِذِب « و في الشطر الثاني، بأول دلیل، ،»اِغنَ « هذا الشعر نموذجاً، بالخطاب الصریحبدأ االمام (ع) فی 
 َمن ظَنَّ أنَّ النّاَس يُغنونَُه فَلَيَس « ؛ و بعد ذلك بالدلیل الثالث،»ِمن راِزقِ  َغيَر اللهفَلَيَس «؛ ثم بالدلیل الثاني، »َوالّصاِدقِ 

 رف. و هنا لح»زَلَّت ِبِه النَّعالِن ِمن حالِقِ  ظَنَّ أنَّ الماَل ِمن كَسِبهِ «؛ و في نهایة المطاف، بالدلیل الرابع، »بِالرَّحمِن بِالواثِقِ 
  بعد الرابط، أقوی من الذي یرد قبله. هاّم في السلم الحجاجیة وكّل ما یأتيالتي إحدی الروابط الحجاجیة، دور » و«
  . أسلوب الشرط١٨-٢

تعدّدت وسائل الخطاب الحجاجي في الشعر بین وسائل لغویة وأخری عقلیة منطقیة، تبعا لطبیعة األهداف التي تبناه 
، قال االمام )۳۶: ۲۰۱۴ السلطاني،( ینالدمستمّد من كّل شاعر من شعراء فقد اتّخذت أبعادا حجاجیة متعّددة، منها ما هو 

 الحسین (ع):
نیَا تَُعدُّ نَِفیَسًة        فََداُر ثَواِب اللِه أَعلَی وأَنبَُل   لَِئن كانَت الدُّ

  )۱۴۳ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  
دّل علی تباین شاسع بین الدنیا و اآلخرة وما فیها وقارن بینهما  ،في هذه األبیات أبرز مالمح الخطاب الشعري یتبیّن

وبیّن أرجحیة اآلخرة في كّل جوانبهما المادیة و المعنویة. أسلوب الشرط فی هذه القصیدة، إحدی األدوات اإلقناعیة التي 
ت المتلقی ومدی قدرة األدوافنجاح الحجاج یتوقف علی مدی انسجامه مع  ،استفیدت إللقاء الكالم إلی المتلقي و إقناعه

  الحجاجیة المستخدمة في إقناعه؛ بناء علی ذللك یمكن أن نمثّل اإلقناعیة والحجاجیة في هذا األبیات بهذا الشكل:
  الشّق األول: لَِئن كانَت...
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  ...الشّق الثاني: فــ
الثاني؛ یصور من خاللها ُصَوراً وضع صورة من الدنیا في الشطر األّول من كل بیٍت تقابل صورة من اآلخرة في الشطر 

متناقضة أمام اإلنسان حتی ینتقل من كلّها إلی تفضیل الثاني علی األّول. فالمتلقي هو الذي یمكن أن یستنتج من طریق 
  والدنیا عكس ذلك. االستدال المنطقي أن اآلخرة أفضل من الدنیا و أعلی وأنبل،

  . الخطاب الحجاجي١٩-٢
یزة األساسیة في إیصال األفكار، وتحقیق المقاصد بین المتكلم والمتلقي ونجده یتضمن كل الخطاب الحجاجي هو الرك

إقناع یعتمد العلم وإقناع یعتمد الظّن، فالعلم یقوم علی مبادئ صادقة وثابتة  :وسائل اإلثارة واإلقناع. وأن اإلقناع نوعان
في حین نجد أن الظّن یقوم علی الممكن والمحتمل فهو فاإلقناع من هذه الوجهة یكون مفید یكتسب اإلنسان منه معرفة، 

  :. قال االمام الحسین (ع))۱۱-۶: ۲۰۱۰-۲۰۰۹الیكتسب معرفة بل ینشئ اعتقادا (بوبلوطة،
  َوَمن یَك ُمعتَِصماً       ِباللِه ِذي الَعرِش فَلَن

  
  یَُضرَُّه َشيٌء َوَمن           یَعِدي َعلَی اللِه َوَمن

  )۱۶۷ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  
ة علی الخطاب الحجاجي واإلقناعي؛ وركیزتها األصول البدیهیة المعتمدة عند سالفتقوم المبادئ الصادقة في األبیات ال

  كل إنسان:
  .یبةإلی الدنیا یؤدي إلی خ الركون .۳من. األ دي إلی من الله یؤ  الخوف .۲یَُضرَُّه َشيٌء.  أن لنبالله یؤدي إلی  االعتصام .۱

  »ريالتأط« عنصر. ٢٠-٢
تها، ياحدد غية بل أي دراسة التحدد إال بوجودها ضمن إطار يواإلقناع ةي، أحد مقّومات البالغة التخاطب»ريالتأط«عنصر 

عن مفهوم األطر عندما استوعب  ٦فلكل ظاهرة إطار عام یمیزها ویفرقها عن غیرها من الظواهر، ولقد تحدث أمبرطو إیكو
مدی إجرائیتها وفعالیتها في ضبط التأویل، بحیث یقول: األطر التسمح لنا فقط بتأسیس مدار الحدیث وإنما تحدد مساره 

 لإلمام یمكن أن نتطبق هذه اآللیة علی األشعار الحجاجیة واإلقناعیة .)٢٩٧: ٢٠٠٧تابتي، ( یتبناهاوغایاته ووجهة النظر التي 
  حسین (ع):ال

  فَِإنَّ اللَه تَوَّاٌب رَِحيٌم          َولِيُّ قَبُوِل تَوبَِة كلِّ غَاِوي
  )۱۸۷ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  

ضمن هذا اإلطار العام  فیوأیضاً أطر فرعیة » رجاء إلی مغفرة الله و التوبة إلیه«األشعار إطار عام وهو هذه إذ في  
 لی:، کما یتأطیر هذه اإلقناعیة. فإذن تجنّب من الّذنُوب واآلثامبالالذي الیُقَصُد منه إال إقناع كل مسلم بل كل إنسان 

                                                      
6. Umberto Eco 
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نُوب، ةموعظالیضاف إلی األُطُر الفرعیة: اإلستغفار، التوبة، العفو، نفع و ،اإلطار العام: مغفرة الله نُوبو ، الذُّ  .أثر الذُّ
 »ةية أو المقصديالقصد« عنصر. ٢١-٢

وهي إستراتیجیة ضروریة لعملیة التواصل الحجاجي؛ إذ األصل في الكالم، » القصدیة أو المقصدیة«عنصر علی أساس 
ه من قبل المتكلِّم، القصد. وما یقصد إلیه المتكلِّم في عملیة التواصل الحجاجي ا هو الوصول إلی إقناع المخاطَب بم الموجَّ

-۲۰۱۱ر، بلخیالمتكلِّم (یعرضه علیه من آراء وأفكار؛ أي وصول المخاطب إلی درجة االقتناع بتغییر موقفه وتبني موقف 
  ع):( ینالحس. قال )۵۶ :م ۲۰۱۲

  أَتَبَخُل تَائِهاً َشرَِهاً ِبَماٍل      یَكوُن َعلَیك بَعَد غٍَد َوبَاالَ 
  )۱۹۰ :م ۲۰۰۵(ماردیني،  

لضالّة الحقیقة ا وقصده انتباه المشاعر اإلنسانیة والَنفس الطاهر ورجوعها إلی ویسأل منه سؤاالً اإلنسان یخاطب اإلمام،
 في األرض وهی تذكار حقیقة الخلقة وفلسفة حیاته في الدنیا. یُثیر في عمق وجوده أسئلة هاّمة للحیاة اآلخرة، لماذا جاء

  جاء لجمع الثروة الفانیة؟ أم جاء لغایة أخری؟وإلی أین یذهب. هل 
  یُطَرُح السؤال بهذا الشكل: أتبخل؟

ه فی   فیؤدي إلی أنتم. أنَت : ؤدي إلی كّل إنسان علی ظهر األرضالخطاب الموجَّ
. عاقبتها .۳علّة انشغال البال.  . الثروة۲. والثروة فانٍ  المال .۱وتُطَرُح الُحَجَج بهذا الشكل:    شرُّ

  حرص علی الدنیا واختیاره حاللها ومعرفة فلسفة حیاته وهي عبودیته لله تعالی.ال: إقناع المخاطَب بترك القصدیة
  البحث نتائج

لظروف ا ،»أَالَ « یهالتنبأداة  یري،عّدة ـ منها االستفهام التقر یبهذه البحث، أّن أسال یّاتنستتج مما مّر ونُوِقَش في ط
االستعارة، الصفة، الخطاب  ،»إِنَّ « یدالتأكالخطاب، الَمثَل، الحجاج الخطابي، أداة  یانتقال الكالم من التكلّم إل یة،الزمان

 یةالقصد«عنصر  ،»یرالتأط«عنصر السامع، أسلوب االستفهام، الُسلَّم الحجاجي، أسلوب الشرط،  دیالمفرد، صورة المتكلّم ل
ّل في أشعاره تد یةع). وإّن تََوفَُّر هذه اآلل( ینالحسفي الخطاب الحجاجي عند اإلمام ـ تشّكل الحجر األساس  »یةأو المقصد

بها  یقتنع و یقبلهعرضه المتمثل في جعل المتلقي  یةفي النها یحصلمن خالله اآلراء و الحجج ل یرتس ّی،إطار منطق یعل
من مبدأ  ینطلقّن الخطاب اإلقناعي في شعره المخاطب. و أ  یةأثر مخصوص في نفس یقتحق یبها إل یسعی یضاً بسهولة. وأ

في  ةیّ تأت اآلل مبه. ول یقنعهالمخاطب و  یعل یُلقيأن  یریدعند حدود اإلقناع و في مجمله انعكاس لما  ینتهياألدلّة و 
 یبالمحسوسات حت یاتوربطت المعنو یةوالسلب یجابیةع) بشكل حجج محضة بل ذكرت األدلة اإل( ینحسشعر اإلمام 

شكل من أشکال األدلة الُمقنعة  یكل إنسان ووصف الحقائق عل یالنتائج المطلوبة. ووّجه االمام (ع) كالمه إل یتصل إل
  :یفي هذه األشعار بالشكل التال أن نمثّل إطار اإلقناع یمكنكالمه في أذهانهم. و یثبیتل
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  المعطاة                 األدّلة
  
  

  النتيجة      
  الهوامش

توثيق الشعر المنسوب لإلمام الحسين بن علي عليه « تحت عنوانع) المقالة المنشورة ( ینحسلتوثیق صحة انتساب أشعار اإلمام  انظر .۱
 http://warithanbia.com/?id=445 ، فی الموقع التالی:لدکتور عادل لعيبي »السالم (القسم األول و الثاني)

-http://holykarbala.net/books/daerat-almaaref/dewan-alhussain :التالی الموقع إلیلتوثیق صحة انتساب األشعار  و انظر
۰۱/middle.html 

  
  المصادر

پایگاه اطالع رسانی حدیث  ،حدیث نت .)هـ ۰۳/۰۵/۱۳۹۳(. اشعار منسوب به امام حسین علیه السالم .۱
 http://www.hadith.net.شیعه:

 .http://www.alweam.net/vb/showthread.php?t=87810 ):۲۵/۰۵/۱۳۹۴( .اإلقناع في شعر الشافعي .۲
لماجستیر في مذكر مكملة لنیل درجة ا .آلیات اإلقناع في الخطاب القرآني (سورة الشعراء نموذجا) .)م ۲۰۱۲-۲۰۱۱( .بلخیر، هشام .۳

 اللغات. كلیة اآلداب و -باتنة-محمد بوعمامة، جامعة الحاج لخضر إشراف: الدكتور .اللسانیات العامة
بحث مقدم لنیل  .جامعة الحاج لخضر :الجزائر .االلمؤانسة ألبي حیان التوحیدي الِحجاج في اإلمتاع و .)۲۰۱۰-۲۰۰۹( .بوبلوطة، حسین .۴

 إسماعیل زردومي. إشراف: د. .شهادة الماجستیر في اللغة العربیة
 .۳۱۶-۲۸۴، ۲جامعة مولود معمري،  ،مجلة الخطاب .»الِحَجاج في رسائل ابن عباد الرندي« .)۲۰۰۷( .تابتي، یمینة .۵
 .http://www.hrdiscussion.com/hr8572.htmlدورة أسالیب اإلقناع: . )هـ ۰۳/۰۵/۱۳۹۳( .الحنفي، عبدالحلیم .۶
 http://www.alnoor.se.علیه السالم):( ینالحسالفلسفة األخالقیة الرفیعة فی شعر اإلمام  .)هـ ۰۳/۰۵/۱۳۹۳(. درع الطائي، غزاي .۷
 عالم الكتب الحدیث. :األردن ).ةنیالطبعة الثا( الحجاج في الشعر العربي بنیته و أسالیبه .)م ۲۰۰۷( .الدریدي، سامیة .۸
(في شعر الحسن بن علي الَهبَل أمیر شعراء  بالغة الِحَجاج« .)هـ ۱۳۹۱( .الذارحي، أمة الكریم؛ بیگدلي، سعیدبزرگ؛ پرویني، خلیل .۹

 .۳۰۶-۲۷۵)، ۲( ۴مجله األدب العربي،  .»الیمن)
ب .۱۰  منشورات محمد علي بیضون، دارالكتب العلمیة.: بیروت .أسالیب اإلقناع في المنظور اإلسالمي .(د.ت) .عاوي، طه عبدالله محمدالسَّ
 .»قراءة في األنماط والدالالت)البالغة (وظیفة الحجاج في نهج « .السعیدي، هادي شندوخ حمید؛ العكیلي، حیدر برزان سكران (د.ت) .۱۱

 .۳۴۲-۳۱۸، ۹۷ مجلة كلیة اآلداب،
 .۴۵-۳۶ ،۳۷اآلداب،  مجلة التواصل في اللغات و .»االلتزام و أبعاده الحجاجیة في الشعر السیاسي األموي« .)۲۰۱۴( .سلطاني، السبتي .۱۲
مجلة آداب  ،الجامعة المستنصرية .»االستواء نظرية الحجاج ... الجذور و«. )م ۲۰۱۳( .الشمرّي، طالب عوید نوید؛ قدوري، عبد حسام .۱۳

 .۳۹-۱، ۶۳ ،نصريةالمست
العلوم  جامعة اآلداب و الفنون و :تونس .أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلی الیوم .(د.ت) .صمود، حمادي .۱۴

 اإلنسانیة، كلیة اآلداب منوبة.
 اإلنسانیة.العلوم  كلیة اآلداب و .جامعة زهر :المملكة المغربیة .الحجاج التواصل و .)م ۱۹۹۴( .طه، عبدالرحمن .۱۵
(العلوم اإلنسانیة)،  كلیة اآلداب، مجلة أبحاث البصرة :جامعة بصرة .»مفهوم الحجاج« .)۲۰۱۳( .الظالمّي، حامد ناصر؛ حنون، عاید جدوع .۱۶

 .۱۲۲-۱۰۳ ،۳ ،۳۸المجلد 
 -ا الشرقأفریقی ).الثانیةلطبعة (ا في بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظری و تطبیقي لدراسة الخطابة العربیة .)۲۰۰۲( .العمري، محمد .۱۷

 لبنان. -بیروت



  صياداني علي / )عحسين ( لإلمام المنسوبة األشعار في اإلقناع آليّات                                                                                                                          ۴۵
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 :لجزائریةالجمهوریة ا .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .-دراسة مقارنة –استراتیجیات الخطاب في النشید الوطني  .(د.ت) .فضیلة، یونسی .۱۸
 العلوم اإلنسانیة. جامعة مولود معمري، كلیة اآلداب و

 :زةغ .»السنة النبوية وسائل اإلقناع والتأثير في الخطاب الديني في ضوء القرآن الكريم و« .(د.ت) .الكحلوت، عدنان محمود محمد .۱۹
 جامعة األقصى، كلية اآلداب، قسم الدراسات اإلسالمية.

 .۳۸۵-۳۴۹، ۳۲مجلة كلية االسالمية الجامعة،  .»فاعلية اإلقناع عند اإلمام علي« .)م ۲۰۱۵( .لعیبي، محمد قاسم .۲۰
 .دارآیة :بیروت ).الطبعة األولی( حكمه و كرمه دیوان اإلمام الحسین بن علي وصایاه و .)م ۲۰۰۵-۲۰۰۴( .یمماردیني، عبدالرح .۲۱
  http://ar.rasekhoon.net/article/show:)۱۸/۰۳/۱۳۹۴(. متاع الحیاة الدنیا .۲۲
 .۲۵۵ - ۲۲۹، ۲ مجلة العمید، .»لغة الحكمة وإقناع المخاطب في أسلوب الخطاب النبوي« .)۲۰۱۳( .محمد مهدی العقیدي، جنان .۲۳
 .http://www.aljabriabed.net/n61_07alwali.htmاالستعارة الحجاجية بين أرسطو و شايم بيرلمان:  .)۱۱/۰۹/۱۳۹۳( .الولي، محمد .۲۴
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