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 اخلطاب احِلجاجّي يف شعر بّشار بن برد

 ّية الثقافيةُمقاربة يف حتّوالت اهلو

 البحث ملخص

يسعى هذا البحث إىل الكشف عن حتّوالت اهلوّية الثقافية يف شعر بشار بن برد 
من خالل دراسة نّص شعرّي برزت فيه هوّية الشاعر الثقافّية بوصفهها ُهوّيفة ميزيف      
 وميزاي  . ويكشف البحث عن حجم الصراع امليشّكل يف عفا  الشفاعر الفذي واجفه    

حمنة اهلوّية وأسئليها املينّوعة وتداعياتها املخيلهة امُليزّثلة يف األزمة الوجودّية الناجتة عن 
إحساس الشاعر الهادح باضطراب اهلوّية وقلق االنيزاء؛ ذلك أنفه أقفام بفو هفوييو     
ميصارعيو حيكزهزا منطق امُلغالبة والظهر والّيهوق؛ هوّية اجلذر احلضفاري والعرقفّي   

زّثلها اهلوّية الهارسّية، وهوّية الوالد  والنشأ  واللغة والدين الفيت ُتزّثلفها اهلوّيفة    اليت ُت
العربّية. وبو هاتو اهلوييو ظّلت كينونة الشاعر تواجه حالة مفن االرتفباب والنهفي    

 نييجة ما تواجهه من إكراهات وما ُيحيط بها من حتدّيات.

وّيفُة بوصفهها سلسفلة مفن العالمفات      وتيجّلى يف النّص الشفعرّي امُلنتيخخفا اهلُ  
يضف   ة السائد  ثقافيًّفا وحضفاريًّا، وي  امُليحّولة ورتري القابلة لليزاهي واليزاثل مع اهلوّي

 فيه إعالن الشاعر موقهه احلاسم واجللّي من اهلوّية الثقافية اليت ينيزي هلا.

ودفعيفه  رتري أّن خروج الشاعر من حالة االليباس قادته إىل حالة مفن املواجهفة   
إىل إظهار اخلصومة مع اهلوّية العربّية، ييضف  ذلفك يف مفا وّظهفه مفن أدوات لغويفة       
وبالرتية وحجاجّية ومست هذا النّص الشعرّي بوسفوم خطابّيفة تشفيع فيهفا اليعفابري      
الّدالة على عنف اخلطاب احلجاجّي الذي ييساوق، بالضرور ، مع إحساسفه العزيفق   

 الب وما ييوق إىل إحرازه من متّرد وحرّية. مبا كان يسكنه من إحساس باالسي

 هف39/37/3313وُقبل للنشر يف                                             هف        2/0/3311ورد البحث يف 
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This study examines the transformations of cultural identity in 

the poetry of Bashar Ibn Burd through an analysis of a poem where 

the poet’s identity emerges as both distinct and different.  It 

captures the poet as he struggles in a world of identity questions 

and dilemmas, culminating in an existentialist crisis that results 

from an anxiety of belonging. While ethnically Persian, Ibn Burd 

embraced the Arabs’ culture, language, and religion. Within these 

two rival and competing identities, the poet experienced an 

incessant state of challenge, alienation, and self-exile.  

As the study will show, Ibn Burd’s identity in the poem 

appears as a series of altering signs, which refuse to identify with, 

or to conform to, the dominant culture. Throughout the poem, Ibn 

Burd’s unwavering and unambiguous stance toward his “cultural” 

identity is constantly underscored. This demystification of Ibn 

Burd’s feelings toward Arabic identity, however, drives him to 

resort to rhetorical and argumentative discourse through which to 

argue, contend, and attack Arabic culture. The fierce argumentative 

style of the poem, I argue, resonates with the unsettling sense of 

alienation Ibn Burd was experiencing, along with his invariable 

yearning toward rebellion and liberation.  
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 1- 1 : املدخل 

تسعى هذه الفزقالُة إىل مقاربة جتربة بشار بن برد الشِّعرية؛ للكشفف عفن بنفاء    
اخلطاب احلجاجّي ومكوناته وآلّياته عرب مقاربة سيزيائية حتفاور النصفوو وتسفينطق    
 دالالتها وتكشف عن جدهلا مع العا  املوضوعّي الذي تنيزفي إليفه، بفالقّو ، وتقفيم،    

 فيه، بالهعل.

جتربة بشار بن برد الشعرية جيد أنها جتربة ذات خصوصفّية إبداعيفة    والناظر يف
كبري  وممي  ؛ إذ إنها جّسدت الصراع البنيوّي الفذي عاشفيه الثقاففة العربيفة يف ِحقبفة      
تارخييففة مشففحونة عقائففديًّا، وسياسففيًّا، واجيزاعيًّففا، حيففث ظهففرت، وألول مففّر ،     

 ثنّيات الثقافية.االنقسامات الكربى وتهاقزت اإلشكالّيات واال

هف، حيث  360هف، وبو  99لقد عاش بشار بن برد يف الهب  الواقعة بو سنة 
قُفيِّضخ له أنت يعاصر دوليو خميلهيو إيديولوجيًّا، وُيعايشخ منظوميو ميبفاينيو ثقافيًّفا؛   
فالدولة العباسية تبّنت برامج سياسية وثقافية ختيلف عن الدولة األموية؛ فهفي قامفت   

لففى أسففاس ديففّف يهففدد إىل اسففبداد اخلالفففة وجعلففها يف آل البيففت  الطففالبيو   ع
والعباسيو(، كزا أنها قامت بإيالء املوالي  = املسلزون رتري العفرب( أهزيًّفة خاصفة    
بعد أنت كان األمويون قد مارسوا حبّقهم إقصاء شاماًل. بيد أّن مسري  اخللهاء العباسيو 

الفيت كفانوا قفد قطعوهفا علفى أنهسفهم لضفزان األمفن         أثبيت أنهم تنكفروا للوعفود   
واالسيقرار الثقايف واالجيزاعي والعقائدي؛ فقد أداروا ألبناء عزوميهم الطالبيو ظهرخ 
اجملن، عالو  على تنكيلهم باخُلراسانيو واملوالي الذين كانوا قد نهضوا مبشروع الثور  

ايش سلزّي يقوم على املساوا  العباسية ضد األمويو ررتبًة يف احلصول على فرو تع
 مع العرب.
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أما بشار برد فقد عانى من أزمة جوهرية متّثلت يف مسفألة هوييفه الثقافيفة الفيت     
حتدد مواقهه الكاملة، إذ نشأ يف "بف ُعقيل" وتعّلم العربية ولقنها كأصحابها، بيد أّن هذه 

افة العربية اليت أقامفت متفاي ات   الينشئة والوالء الُعقيلّي   ميكفِّناه من االخنراط يف الثق
 عرقية وثقافية حبّق املوالي.

لقد حاول بشار بن برد االتصال بالعباسيو لنيل أعطياتهم وقد جن  يف ذلك يف 
بعض األحيان وأخهق يف أحايو كثري  جعليه يلجأ إىل خصفوم العباسفيو اليقليفديو    

  الفيت كانفت تيبنفى بفرامج     وينخرط يف صهود الثور  العلوية يف البصر ؛ تلك الثور
سياعقائدية تهدد إىل اإلطاحة باخلالفة العباسية متهيًدا إلقامة اإلمامة العلويفة. يقفول   

 بشار خياطا اخلليهة العباسّي أبا جعهر املنصور:
 أبا جعهفر  مفا طفوُل عفيش بفدائم      

 
 وال سفففا م عزفففّفا قليفففل بسفففا    

إىل مقاربفة اخلطفاب احلجفاجّي    وتأسيًسا على ما سبق فإّن هذه املداخلة تطز   
، (Identity Representaitions)يف جتربة بشار بن برد، والكشف عن متثيالت اهلوية 

واسيخراج الُبنى واليقنيَّات احلجاجية اليت وّظهها بشار بن برد يف اليعفبري عفن سف ال    
 اهلوّية ُبغية تأسيس كينونيه وحضوره.

 3- 2  :مههوم اهلوية ودالالتها : 

مههوم اهلوّية أحد املهاهيم اجلدلّية اليت ُتحيتُل على حقول مينّوعة ودالالت  ُيعدُّ
ُميشابكة. وإذا كان اليصّور األقرب إىل مههوم اهلوية يقبن مبجزوعة اخلصفائص الفيت   
تكّون ماهّية اإلنسان أو الشيء فإّن هناك ما هو أبعفد مفن ماهيفة اهلويفة ال سفّيزا إذا      

ا من اهلوّيات وانهيحت على العا  امُليعدد وامُلخيلف وامُلينّوع، اشيبكت اهلوّية مع رتريه
وتعّرضت إىل جمزوعة من امل ّثرات واليوجيهات واإلكراهات. إذ ذاك تكون خاضفعة  

 الخيبار مكّوناتها وفحص قدرتها على اليعايش واجملابهة. 
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ت وتيحدد طبيعة اهلوية ونوعييها مبا تيضفزنه مفن مواضفيع ميجانسفة ومكّونفا     
ُميشابهة وأهداد ُميزاثلة يكيسبها جمزوعة أشخاو ينيزفون إىل أمفة واحفد  بهفدد     
احلصول على كينونات ذات عناصر ُمزيَّ   وُميطابقة وُميجانسة بهدد حتقيق هفدفو؛  

اهلوية والكينونة من االخيهاء من الوجود، واآلخر: تعفيو اهلويفة    على هاظاحلاألول: 
يلًها وميزايً ا عن اهلويات األخرى. إّن معيار جود  اهلوية والكينونة بوصههزا متثياًل خم

يرتبط ارتباًطا مباشًرا باملزاثلة الدقيقة جملزوعة من األشفخاو الفذي حيزلفون أهفداًفا     
 . (3 مشبكة ويكّونون هوّية صارمة

وحسا الدراسات النهسية فإّن اهلويفة متفن  اإلنسفان فرصفة بنفاء اسفيزرارّي       
ً ا عن اآلخرين. ذلك أّن األسباب العزيقة ليطّور "األنا"، كزفا يفرى   لكينونة جتعله ميزّي

"ترجفع إىل وفو معنفى      Erik H. Erikson املعاجل النهسي األملاني إريك إيركسفون 
نسان على بناء هوييه وإدراك كينونيه ت ّمن لفه اايفة نهسفية،    ّن قدر  اإلذلك أاهلوّية". 

ة واملعرفيفة واليعفّرإ إىل أمفراإ الهصفام     وتقلل من إصابيه باالضطرابات السلوكي
   .(2 والوقوع يف أوهام العظزة

وعالو  على ذلك فإّن اهلوية ُتعدُّ عاماًل مهزًّا مفن عوامفل انفدرتام الهفرد مفع      
اجلزاعة وتع ز فاعلييه الوظيهية وتعاظم مفن إحساسفه بالعطفاء واكيسفاب اخلفربات      

يزائفه إىل امُلشفبك الثقفايف والفديف     والئه وان ومواصلة اليجارب، وتعزل على تعزيِق
وحسا موسوعة  .(1 ُمّدخرات اجلزاعة واحبامها وااييها والعرقي واللغوي وتوقرِي

( Identique( إىل داللفة اليزفاهي    Identityالالند الهلسهّية ُيشرُي مههوم اهلويفة   
الشيء ميزاهًيا  ويشيبك مع إحاالتها الهلسهّية، فاهلوية هي العالمة اليت ُتظهر ما جيعل

 . (3 مع رتريه وميزاثاًل معه
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أّما مكزن االليباس الذي ينطوي عليه مههفوم اهلوّيفة فييزّثفل يف إحاليفه علفى      
مبادئ العقل اليت تشّكُل مجلة من العالمات الّدالة على كينونة ميزّي   بنيويًّفا. فاهلوّيفة   

. إّن احملفددات والفروابط   مكّونة من جمزوعة من العالمات املرتبطة بكينونة كائن معو
 .(9 الوجوديو يشكل اهلوية وميّي  حضورها وانيزاءهااليت ُتليخزخُس ليحديد ماهّية ما هي ما 

وتيوسل اهلوية املعرب  عن الكينونة باللغة اليت ُتعدُّ جمااًل معرفيًّا مشفبًكا جلزيفع   
عفن هوييفه بلغفة ُتزّيف      اهلوّيات امُليجانسة ثقافيًّا داخل مجاعة واحفد ، فالكفائن يعّبفر    

انيزاءه، وحتدد موجودييه يف العفا . لفذلك تنف ع الكائنفات كلإهفا إىل تعفيو هوييهفا؛        
 .(6 توكيًدا لوجودها، واليزاًسا ليزي ها وخصوصييها

أّن تعّقد مههوم اهلوية  Paul Ricoeurويرى الهيلسود الهرنسّي بول ريكور 
ن؛ "اهلوية عينه"، و"اهلوية ذاته". ويرتبط مههوم "اهلوية واليباسخه يعود إىل كونه حييل إىل ُبعدي

عينه" باليجربة اللغوية اليت أنيجيها الكينونة ليعّبر عن مواقهها، ومن ثخمَّ فإّن حتليل البنية 
اللغوية النّصية يسيند إىل الذات الفُزنصَّصخِة لغويًّا بصرد النظر عن حتفّوالت الفذات.   

لنزوذج اللغوّي يعف أّن "اهلويفة عينفه" بنيفة لغويفة جامفد       إّن دراسة اهلوية من خالل ا
حمدد  زمنيًّا ومكانيًّا وتثّبت الذات يف نقطة واحد ، يف حو أّن اللغة ليست بنية جامد  
وإوا بنية ميحّولة ييكّلزها شخصم حيٌّ ميطّورم ميلك فاعلية مفن خفالل ممارسفة اللغفة     

مر الذي يعف أّن صاحا اليجربة ميلك ذاًتا ميزّي   والقدر  اليأثري يف العا  واحمليط، األ
 تيجّزد فيه. عن اهلوّية العينية املخي لة لغويًّا؛ إنها اهلوية الذاتية الهاعلة اليت تعيش ال من وال

لذلك ففإّن دراسفة اهلويفة ينبغفي هلفا، إذا مفا أرادت أنت تبحفث يف اليزثفيالت         
ة تلّهظيًّا إىل مقاربة اهلوّية بوصهها ذاًتا فاعلفًة  الهاعلة، أنت تيجاوز مقاربة الذات املخي ل

 . (0 قادرً  على تسزية نهسها وهي متن  العا  دالليه عرب العالمات اليت تنيجها
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ولليخّلص من االليباس القائم بو ُبعدي اهلوية: اهلوية العينية، واهلوية الذاتيفة  
( وهفو مههفوم   Narrative Identityيقبح بول ريكور مصطل  اهلويفة السفردية    

إجرائّي يسعى إىل جتاوز اهلوية العينية من خالل دمج الينّوع واليغيري وعدم االسيقرار، 
وكشِف اليعارضات الكائنة يف مسري  الفذات حبًثفا عفن اهلويفة يف أبعادهفا الدينامّيفة.       
وبعبار  أخرى، فإّن اهلوية السردية تبحفث يف حضفور الكفائن بوصفهه ذاًتفا ميحّولفة       

يًّا وثقافيًّا، وتسعى إىل حتديد العوامل واملواقف امل دية إىل إنيفاج متثفيالت اهلويفة    معرف
وعالماتها اللغوية. وبذلك تكون اهلوّيُة السرديُة قد حسزت انقسام اهلوية يف إطارهفا  

 .(8 األخرى الهلسهّي امليزّثل يف البعدين؛ اهلوّية الذاتية واهلوّية العينّية وهيزنة إحداهزا على

إن اهلوية تيشّكل اسيناًدا إىل عوامل وظرود ثقافّية عاّمة تصوغ وعفي الكفائن   
وتدفعه إىل حتديد مواقهه وبراجمه الكلية، بيد أّن خصوصية الكائن وحساسييه ت ديفان  
دوًرا بارًزا يف حتديد هوّييه. وبعبار  أخرى فإّنفه مفن املزكفن أنت يعفيش جمزوعفة مفن       

لًة وخيضعون ملف ثرات وجتفارب ميشفابهة إاّل أّن مهعفول     األفراد ظروًفا وعواملخ ميزاث
ذلك كلفَّه ال ي ثر فيهم بالدرجة نهسها، بل إّن هذه الظرود والعوامل ال ختّلف أثفًرا  
يف نهوس بعضهم، ومن ثفمَّ ففإّن اسفيجابات األففراد وردود أفعفاهلم مفن اليجفارب        

ل وعفيهم  كِّشخف ُتم، ووالعوامل والظرود املوضوعّية هي اليت تصفوغ مالمف  هوّيفاته   
 .(9 ومينحها متّيً ا ومتايً ا ،بكينوناتهم

 2فضاء احِلجاج: املهاهيم والوشائج : 

 2- 3املقبب املنهجّي : 

( جمااًل معرفيًّا تّدعي علوم اخلطابة والبالرتة Argumentationُيزّثُل احِلجاُج  
ل علفم منهفا   واملنطق اميالكه ووقوعه يف ُصلا مشارتلها وصفزيم مقوالتهفا، وأّن كف   
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. وهلذا اجلدل جذورم فلسهية عزيقفة  (37 ينازع العلوم األخرى يف وصاييه على احِلجاج
( الذي صزم كيابفه "اخلطابفة" يف ثفالق مقفاالت     Aristotleمتيدُّ إىل أرسطو طاليس  

 .(33 هي: اخلطابة واجلدل، واخلطابة واليأثري يف نهوس احلّكام، وأقسام فن اخلطابة

اج األنسفا إىل امُلقفبب املنهجفّي الفذي تصفدر عنفه هفذه        ولعل مههوم احِلج
الدراسة هو: "توجيه خطاب من ُميلقٍّ ألجل تعديل رأيه أو سلوكه أو هزا مًعفا. وهفو   

. ويقوم اخِلطاُب احِلجاجيُّ (32 ال يقوُم إاّل بالكالم امُليأّلف من امُلعجم أو اللغة الطبيعّية"
يلقي اللذين مييلكان مرجعيات ُتزكنهزا مفن  على عنصرين ُميجذرين هزا: الباق وامُل

إجناز فعل اليواصفل احِلجفاجّي. و"هفذان الطرففان ينخرطفان يف اليواصفل احِلجفاجّي        
ُمحخّزلففو بكففّل انهعاالتهزففا ونوازعهزففا واعيقاداتهزففا وإيففديولوجييهزا وثقافيهزففا   

سينهار كفّل هفذه   وكهاءاتهزا العلزّية ورتري العلزّية. إّن الطرفو ُميأّهبان بشكل دائم ال
 .(31 املكنونات ألجل تشغيلها ج ئيًّا أو كّليًّا يف العزلّية اليواصلّية احِلجاجّية"

يليقي احِلجاج باليواصل والسيزيائّيات يف منطقة شديد  احلساسّية واليعقيد هي 
اخلطاب. فزن وجهة اليقاء احِلجاج باليواصفل يفرى طفه عبفد الفران أنفه ُينظفُر إىل        

هه فعاًل تواصليًّا ينهض على توجيفه امُلفيكّلم وتقفويم امُلخاطفا وذلفك      احِلجاج بوص
باالسففيناد علففى الوظففائف احلجاجّيففة الففيت تعيزففد عليهففا عزليففة اليواصففل اعيزففاًدا  

. وبهذه املعنى فإّن احُلجخجخ اليت ييأسس عليها اليواصُل ميواليٌة من الفّدوال  (33 جوهريًّا
اخلطفاب اليواصفليُّ إاّل بهفا وعليهفا. وإذا كفان امُلفيكلُم        امُلصّور  وامُلرّتبة اليت ال يقوم

ُمنشئخ اخلطاِب اليواصلّي وامُلخاطُا م ّوَلفه ففإّن احُلّجفة هفي الفدليل الفذي يليزسفه        
امُليكّلُم يف إنياج الهعالية اخلطابّية والقصدّية امُليصليو باللغة اليت تنطفوي علفى أقفوى    

بنيًة تداولّيًة تيزّثُل يف قيامها علفى بنيفة داللّيفة     مظاهر القصدّية، فضال عن أّن للُحّجة
 . (39 توّفر للُزيكّلم وامُلخاَطا جمااًل دالليًّا لإلنياج واليأويل
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وأّما اليقاء السيزيائّيات باحِلجاج فإنهزا يليقيفان يف "فقفه اخلطفاب" انطالًقفا مفن      
حث عفن طرائفق   أّن موضوع دراسيهزا ومقاربيهزا تنحصر "يف الب على كونهزا ييهقان

. لقد قامت السيزيائيات بيطويفع "صفرامة   (36 تكوين اخلطاب وحتققاته وأساليا عزله"
مبدأ امُلحايثة" اليت كّونيها اللسانيات البنيوية اليت تعاملت مع العالمفات بوصفهها بنيفة    
مغلقة ومع ولة عن السياق انطالًقا من هيزنة املنطق الّصوري، وأخذت السفيزيائيات  

لقوانو اليت ُتنيج العالمات داخل اخلطاب رافضًة مبدأي امُلحايثة والنسقية تبحث يف ا
اللذين أسسفيهزا اللسفانيات البنيويفة، واسفيبدلت بهزفا السفياق. وقفد أّدى انهيفاح         
السيزيائيات على السياق باملقاربات السيزيائية إىل اسيثزار "النشاط احِلجفاجّي داخفل   

بلغة واصهة والسعي إىل اإلمسفاك بفاملعنى ووصفهها    السيزيائيات الداخلية اليت تيسم 
 .  (30 وصًها علزيًّا؛ وإبراز آليات احِلجاج يف اليحليل السيزيائّي"

إّن السيزيائيات واحِلجاج ينظران إىل اخلطاب بوصفهه سلسفلة مفن الفدالالت     
يفل  املهيوحة على العفا ؛ ذلفك "أّن للثقاففة امُلشفبكة والفذاكر  اجلزاعّيفة دوًرا يف تهع      

النشاط احِلجاجّي، وتثبييه داخل املضامو الداللية واإلجراءات البكيبية قصد تفوفري  
املنفاور    الشروط املناسبة الخنراط امُليخلّهظ له، وحتسو طرائق اسيقباله وتهاعلفه حيفى يف حالفة   

 .(38 ا"خطابيًّ اليت يقيضيها اليحريك؛ ألنه ييضّزُن بنييو تعاقدّية وجيهّية تيزظهران متظهًرا

ييزي  املنهج السيزيائّي بيشديده على اليواصل اللسفانّي املهيفوح علفى دالالت    
النّص اليت حتيل بدورها إىل مرجعها يف الثقافة والعا  عفن طريفق السفريور  الدالليفة     
الكامنة يف الدالئل اللسانية األمفر الفذي ييفي  انهيفاح الفنّص علفى أبعفاده البكيبيفة         

. ذلفك أّن "العزفل الهفف مفن املنظفور      (39 ة ضزن عالقات تهاعليةواليأويلية واليداولّي
السيزيائّي ال ُيبعُد مكّوناته النهسّية واالجيزاعّية والهلسهية؛ كزا أّن الّشعر بوصهه أثًرا 

 .(27 فّنيفًّا جيزع يف عامله العدم والّسلا والنهي"
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اهيزية تيزّثل يف وتسري املقاربة السيزيائية، يف خمططها اإلجرائي، على نواظم مه
العوامففل، واملورفولوجيففة  =املربففع السففيزيائّي(، ثففّم املقصففدية  = األيففدولوجيا     

 . (23 واخللهيات(، وال من

فاعليًة نقدّيًة تسّوغ اخييارها يف هذه املقاربة، إذ إّن  (22 ولعّل للسيزيائّية الثقافّية
الفيت توّلفُد األنظزفة     منظريها  =مجاعة موسكو( ذهبفوا إىل أّن العوامفل الثقافيفة هفي    

السيزيائية وُتسهم يف تشكإلها. والثقافة "ليسفت جمزفوع نصفوو ثابيفة ولكنهفا أيًضفا       
جمزوع الوظائف اليت ت ّديها هذه النصوو يف احليا  االجيزاعية، أي أّن الثقافة ليست 
جمزوع النصوو املوجود  بالهعل ولكّنها اآللية اليت ُتزّكُن من توليد هفذه النصفوو   

 . (21 ريها من النصوو الفُزستيخْقبخلة"ورت

ُيقصُد باحِلجاج النظاُم اليعبرييُّ الفذي يسفيند إىل مجلفة مفن املبفادئ واآلليفات       
الناظزة للدفاع عن قضية ما، وجتلييها، وإثباتها، والربهنة عليها. وتقوم بنيفة احلجفاج   

 النظرية على عّد  أركان هي:
 طرفا احلجاج. .3

 .القضية الفُزينازع عليها .2

 خطاب احِلجاج. .1

 اإلقناع. .3

 مجهور احِلجاج: املخاطبون وامليلقون. .9

وتسود اخلطابات احِلجاجية يف احلقول وامليفادين الفيت حيكزهفا النف اع وتطغفى      
، وهي تهدد إىل حتقيق اإلقناع العلزّي اتكاًء (23 عليها اجملادلة وتسيطر عليها اخلصومة

يدالل الواض ، واألفكار املبابطة اخلالية على الرباهو امل يد ، والقصد امُلعلن، واالس
من املغالطات واألكاذيا. وبعبار  أخرى فإّن احلجاجخ حمكومم بغايفة أخالقيفة ميزثلفة    
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بالصحة أو اخلطأ األمر الذي يعف أّن هناك مرجعيًة علزيًة للحجاج تكزفن يف أربعفة   
؛ أي أّن ُيقفدم  طفة ُحكفم اإلحا أحكام ال ُبّد من توافرها يف العزلية احلجاجيفة وهفي:   

طرفففا احلجففاج معلومففات دقيقففة وصففحيحة وُحجًجففا وأدلففًة وأنت يعرضففا بففراهوخ   
الذي يعفف  ُحكم الّصدق واسيدالالت ُتحيط بالقضية الفُزينازع والفُزخيخَلف عليها، و

أنت يسعى طرفا احِلجاج إىل الوصول إىل إقنفاع صفحي  يفرتبُط باحلقيقفة املوضفوعية؛      
ى ضرور  تقديم ُحجج واضفحة ال تقبفل اليأويفل وال حتيزفُل     ؛ مبعنُحكم الوضوحو

الففذي يكهففل للعزليففة احِلجاجّيففة حتقيففق نيففائج سففليزة ُحكففم الّسففداد الغزففوإ، و
 . (29 وصائبة

إّن خطاب احِلجاج وهو "يسعى إىل تغيري وضع ُمعّين، أو تدعيم آخر، أو اّتخاذ 
تبف موقف واض  وخيار وحيفد.   ، فإنه يدفع الفُزخاَطبو إىل(26 موقف جتاه قضّية ما"

مما يعف أّن إحداق اإلقناع يسيوجُا بالضرور  تغيرًيا يسيند إىل ُمسّورتاٍت وأدّلة، كزا 
أنه يسعى إىل حتقيفق اسفيجابات يف نهفوس امُلخفاطبو؛ ليوليفد قفّو  داعزفة ملضفزون         

 اخِلطاب احِلجاجّي.

ر والغخلبة؛ لفذلك فإنفه   إّن امليكّلمخ، يف خطاب احِلجاج، يصدر عن ررتبة يف الظه
ُيحّصُن خطابه بعالقات وروابط وآليات وعناصر داللية ت مُِّن نهاذخ خطابه وفاعلييه مبا 
ييوافق مع فعل اخلطاب امليوافق مع مقاصد امليكلم. وبعبار  أخفرى ففإّن املفيكّلم قفد     
يلجأ إىل توظيف آليات مينوعفة، ومهفاهيم كفثري  مسفيّزد  مفن حقفول خميلهفة بغيفة         

 .(20 يدراج املخاطبو إىل تأييد املوقف الذي يصدر عنه والهرضية اليت ييبناهااس

وييجّلى عنف اخلطاب احِلجاجّي يف اسيثزاره مجيع األدلة، وتوظيفف الفرباهو   
والوسائل كّلها من أجل إجيفاد روابفط خطابيفة قفادر  علفى إجنفاز اإلقنفاع، وحتقيفق         

و اله على اإلقناع دون اقينفاع  حقيقفّي قفد    االسيجابة. إّن إقناع املخاطا أو إرتراءه أ
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دفع امليكلم إىل ممارسة نوع من االسيدالالت امُلضّللة، هلذا كله قد يعزفد امُلفيكّلُم، يف   ي
خطاِب احِلجاج، إىل مهاجأ  املخاطا بأدّلة منطقية ذات أثر نهسّي، أو بفراهو قفادر    

أو الدينية وقد ي اوج املخطاب بو  على إثار  ن عاته العرقية، أو املذهبية، أو الوطنية،
عّد  أشكال ِحجاجّية للحصول على وظائف اإلقناع واليأثري. ليس هذا فحسفا بفل   
إّن امليكّلم قد خيرُق قواعد احِلجاج وأنظزيه، وييجاوُز ُمحفددات السفياق املوضفوعية    

 اليت تندرُج فيها القضية امُلينازع عليها.

جاج، ليس تواصليفًّا "من جهة أنفه ال يقفوُم علفى    فاهلدد النهائيُّ، يف عزلية احِل
ُمجّرد اليبليغ الفذي يقيضفي مفن امليلّقفي جمفّرد ففّك الرمفوز بواسفطة اللغفة ليكفون           

، بل إّن كّل خطاب حجاجيٍّ ييضّزن، بالضرور ، إكراًها يقفع علفى "امُليلّقفي    (28 الههم"
جًحفا واخلطفاُب ناجًعفا؛    ويقيضي منه تأوياًل ُمحدًدا للخطاب وبهذا يكوُن احِلجاُج نا

 .(29 ألنه متّكن من تغيري وضعية سابقة له"

إّن تلقي اخلطاب احلجاجّي ُيحيُل على نفوعو مفن امُلفيلقو؛ امليلّقفي اخلفاّو      
املسيهدد مبضزون اخلطاب، وامُليلقي الكوني الفذي ييلقفى اخلطفاب دون أنت يكفون     

إذا كان امليلقي اخلفاو ييلقفى   مندرًجا يف سياقاته أو أنت يكون لديه مواقف خاّصة. و
خطابخ احِلجاج على حنو إقناع إذعانّي فإّن املخاطا امليلقي الكفوني ييلّقفى اخلطفاب    

 . (17 من خالل اإلقناع الهكرّي دون إذعان أو إكراهات

وباجلزلة فإّن املقاربة النّصّية احلجاجّية تسعى إىل اكيشاد منطق اللغفة ومنطفق   
طاب وقواعده الداخلّية اليت تفيحّكم "يف تسلسفل األقفوال    اخلطاب، وحتديد قوانو اخل

 . (13 واجلزل وتيابعها بشكل ُمينام  وتدرجيّي"
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 ُمسيخهِضفففففففففلم يف َفنخفففففففففكٍ  -9 
 

 ُجِافمم يف احُلففففففففففوخقاِئففففففففف 
 يخسفففففففعى اهَلبفففففففانيُق َلفففففففُه -37 

 
 ِافذخهخففففففففففاِت الفِبآِنيففففففففف 

 َلففففم ُيسففففقخ َأقطففففابخ ِسففففقىً  -33 
 

 ها يف الُعَلفففففففففِافيخشرخُبففففففففف 
 يفطإ َأبفففففففخوخال حخففففففدا قفففففف -32 

 
 ري  جخففففففِرِبفعفففففففخخخلفففففففخ ب 

 ًةفَلفففففففففففوخال َأتففففففففففى حخنَظ -31 
 

 ن سخففففففغخِافها ِمفففففففيخثُقُبفففففف 
 وخال َأتففففففففففى ُعرُفَطفففففففففففةً  -33 

 
 خخشخِافيخخِبُطهفففففففففا ِبالففففففففف 

 وخال شخففففففففففففففففففففوخينا وخرخاًل -39 
 

 ذخنخِافِنضًا ِبالففففففففففُمنخضففففففففف 
 وخال تخَقصَّفففففففففففففففففففعُت وخال -36 

 
 َأَكلففففففُت ضخففففففاَّ احِلفففففف خِب 

 وخال ِاصفففففَطلى َقفففففطإ َأبفففففي   -30 
 

 هخِافا ِللأفففففففففًفجفففففففففففَهحِّفُم 
 نخِسففففففففيًا وخَلففففففففم بايففففففففدخ -38 

 
 وى ِللُنُصففففففففِاففففففففففوخال هخ 

 وخال كفففففففانخ َأبفففففففي اّلَكففففففف -39 
 

 يخرَكففففففُا شخففففففرجخي َقيخففففففِا 
 م نخففففف خلفوٌك َلففففففِإّنفففففا ُملففففف -27 

 
 َقِاِفيف سففففففففاِلهاِت احلفففففففف  

 حنففففن جلبنففففا اخليففففلخ مففففن   -23 
 

 بخْلففففففف   بغففففففري الَكفففففففذبِ  
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 حيففففففى سقيفففففففناها ومففففففا  -22
 

 ُنبفففففففدخُه نهففففففريت حلففففففاِ   
 خففففففتحّيففففففى إذا مففففففا دّو -21 

 
 بالّشفففففففام أرإخ الصُّفففففففُلاِ  

 سففففففرنا إىل مصفففففففرخ بهففففففا  -23 
 

 يف جحهففففففففل  ذي َلجخففففففففِا 
 حيففففففى اسففففففيلزنا ُملكهففففففا -29 

 
 مُبلكفففففففففنا الفُزفسفففففففففيخَلاِ  

 وجففففففادت اخليففففففلخ بنففففففا   -26 
 

 طنجففففففففَة ذاتخ العخجفففففففففخِا 
 حيفففففى رددنفففففا الففففففُزلَك يف -20 

 
 أهففففففل النفففففففّي  العفففففففربي 

 يخهتففففف خ أبفففففا الهضفففففل بففففففها -28 
 

 ُقفففففففففريش  بالّنففففففففففي  أوىل 
 مفففن ذا الفففذي عفففادى اهُلفففدى  -29 

 
 والفففففففففدِّين   ُيسفففففففففيَلِا  

 ومففففففن ومفففففففن عانففففففففده -17 
 

 أو جفففففففففارخ   ُينيهفففففففففِا   
 نغضففففففففففُا   وللففففففففففف  -13 

 
 إسفففففالم أسفففففرى الغضفففففِا 

 أنففففا ابففففُن فرعففففي فففففارس     -12 
 

 عنهفففففا امُلحفففففامي العخصفففففاِ  
 حنفففففن ذوو الييفجفففففان والففففف  -11 

 
 لفففففِاُملفففففِك األشفففففمِّ األرت  

  1 - 2 متثيالت اهلوية الثقافية : 

ُتحيففل القصففيد  امليقدمففة علففى خطففاب ييضففّزن اعيففداًدا باهلوّيففة الثقافيففة ف    
؛ الدعوى األوىل: (13 . وييأسس هذا اخلطاب على ثالثة دعاوى حجاجية(11 احلضارية

ة، االفيخار باهلوّيفة الهارسفية، والفدعوى الثانيفة: اليعفريض باهلوّيفة العربيفة اجلاهليف        
والدعاوى الثالثة: االعيداد بدور الهفرس يف اإلسفالم مفن خفالل دورهفم يف إجنفاح       

 الدعو  العباسية وترسي  دعائم الدولة اإلسالمية ونشر اإلسالم. 

وييشّكل بناء القصيد  امليقدمة من ثالثة مقاطع حجاجّية؛ يشيزل املقطع األول 
(، 38ف  33على األبيات الثزانية   على األبيات العشر  األوىل، ويشيزل املقطع الثاني

 (.12ف  39ويشيزل املقطع الثالث على األبيات األخري   
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وييناول املقطع األّول افيخار الشاعر بأصوله الهارسفية الفيت ُتزثِّفُل موقًهفا مفن      
اهلوية األصلّية امليزاي   ثقافيًّا وعرقيًّا عن اهلوّية العربية. يف حفو ميثفل املقطفع الثفاني     

يف اهلوّية العربية األصلية. أّما املقطع الثالث فينطوي على اعيفداد بفدور املفوالي     طعًنا
 الهرس ومن ليهم يف اإلسالم.

إّن نظر  فاحصة لبناء املقاطع الثالثة يكشف عن مكّونات تركيبّية ذات دالالت 
مهزة؛ فاملقطعان األول والثالث ييأسسان على اجلزلفة االمسيفة، يف حفو أّن املقطفع     

لثاني املخصص للطعن يف اهلوية العربية يقوم على اجلزلة الهعلّية. ولعّل توزيفع بنفاء   ا
اجلزل يف املقاطع الثالثة يكشف عن موقف الشفاعر مفن اهلويفات الفثالق؛ فاجلزلفُة      
االمسيُة تيضزن الثبات واالسيزرارّية، أّما اجلزلة الهعلية فييضّزن احلركفة والّسفلا؛   

امليعلق باهلوية العربية يعرُإ أفعفااًل تنيزفي إىل املاضفي الفذي     ذلك أّن املقطع الثاني 
ينهي  على احلاضر واملسيقبل. وبعبار  أخرى فإّن أفعال العفرب وممارسفاتهم وأوفاط    
عيشهم يف اجلاهلية عنواُن هوية ميشكلة تشكإاًل ُمغرًقا يف البفداو  واليخّلفف، فاهلوّيفُة    

 هويٌة سكونّيٌة وماضوّية.  العربية بدائّيٌة وهّشٌة من حيث إنها

 1 – 1 مكّونات بناء اخلطاب احلجاجّي : 

 1 – 1 – 3 :االفيخار باألصول الهارسّية : 

يكشف هذا املكّون عن افيخفار الشفاعر بهوييفه الهارسفّية الفيت تعّرضفت حملفو        
م(، ومعركفة   679وانيقاو مفن قبفل العفرب واملسفلزو يف معركفة ذي قفار سفنة         

اخلامسة عشر  للهجر . حيث اميّد نهوذ العرب املسفلزو يف كامفل    القادسية يف السنة
الففبالد الهارسففية، وشففعروا بنشففو  النصففر علففى الهففرس، وأخضففعوهم لسففلطيهم   

 .(19 وثقافيهم
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إّن بّشار بن برد، يف قصيدته السابقة، ينطلق من مبدأ حواري ُميقّدم يقوم علفى  
ى هويفة املفوالي النزطيفة الفيت تظهفر      ؛ إذ يسعى إىل اليزّرد علف (16 املواجهة احلجاجّية

ضعههم ودونّييهم وتبعييهم املطلقة للعفرب الفذين مارسفوا حبفّق املفوالي اضفطهاًدا،       
. وقد جلأ الشاعر إىل مجلة من الّدفاعات واحُلجج اليت تكشف عن (10 وإقصاًء شاملو

 :(18 موقهه امليزّرد

بأصفوله الهارسفّية مفن    : حيث جلأ الشاعر إىل اجملاهر  باليهفاخر  ُحجة الّيحّدي .أ
خالل ُحّجة اليحّدي اليت ُتعلُن إصراًرا على اخلروج من إطفار صفور  املفوالي    
النزطية، ورفض منطق الوصاية االجيزاعية امليزّثلة يف الوالء العربّي. فالشفاعر  
يصدر عن ررتبة حاّد  يف رفض اليبعية الثقافية، وإعفالن انهصفاله عفن الرمفوز     

موز الهارسية. إّن ررتبفة الشفاعر يف إمسفاع صفوته مجيفعخ      العربية، واتصاله بالر
العرب، وإخبارهم مبوقهه الثقايّف يكشف عن موقف طاف  بفاليزرد مفن جهفة    
وعن إحساس مرير باالضطهاد من جهة أخرى؛ ذلك أّن اإلنسانخ امليزّرد حيزل 

أّن إرًثا كبرًيا من القزع الذي ُيحّرضه على جتاوز االسيبعاد الذي حلق به. كزفا  
حركة امليزّرد يف اليعبري عن النهي الذي تعّرإ له تيجاوز مقدار الضيم والقهر 
اللذين حلقا به. وميثل االسيههام باحلرد  هل( مطلًعا حجاجيًّا داالًّ على عزق 
اليحدّي ومقدار السخرية من العرب الذي يصّرون على مركف ييهم وتهفوقهم   

 احلضاري والعرقّي.

نيَة اإلخبار بعناصرها الثالثة تنطوي على داللة مهزفة؛  ولعّل توظيف الشاعر ب
فالشاعر ال ُيريُد توكيد شعوبييه وانهصاله عن العرب ثقافيًّا فحسا بل إنه يسفعى إىل  
إخبار العرب آحاًدا ومجاعاٍت أمواًتا وأحيفاءخ بهفذا االنهصفال، وكفأّن الشفاعر بصفدد       

صُّله من االنيزاء هلا تنصُّال كاماًل بعد أّن إعالن براءته من الثقافة العربّية براء  تامة وتن
 كان يهاخُر بوالئه العربّي إذ قال:

 إنففف مففن بففف ُعقيففِل بففن كعففاٍ  
 

 (19 مففن ُطَلففى األعنففاق موضففعخ الّسففيِف 
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إّن حجة اليحّدي تضزن للشاعر إبراًزا للزوقف املناوئ وإشهاًرا لفه. وبعبفار    
زها امُلخاطبون لكّنهم ال ييوّقعون حضفورها  أخرى فإّن امليّكلم "قد يسيعو بعناصر يعل

يف مقامهم اخلاو. من هنا كان نهاذ اخلطاب مرتبًطا بيوّصل امليكّلم إىل إقامة عالقات 
عزيقة ورهيهة بو آليات وعناصر   يكن من امليوّقع حصول تلفك العالقفات بينهفا،    

يفة يف جمفالي امللهفوظ    ومن ثّم فعناصر املهاجأ  الطريهة ُتعدُّ مفن أبفرز اخلطفط احِلجاج   
واملكيوب على السواء. فاحلذُق يف توظيف اآلليات اليواصلية واسيغالهلا بالّطرق اليت 

 .(37   تكن معهود  ُيعدُّ أمًرا ُمهزًّا به تيجّلى براعة مرسل اخلطاب"

ولعّل تهكيَك البنية اإلخبارية يف مطلع القصيد  يكشفف عفن موقفف الشفاعر     
 ة، فالبنية اإلخبارية تيكون من أربعة عناصر: وإحساسه بهوييه الثقافي

 . اافُزختبخر عنه:  الشاعر(. 3
 .  اخلرب:  موقف الشاعر = االفيخار باهلوية الهارسية(.2
 . الفُزخِبر:  القصيد (.1
 . الفُزخبخر:  مجيع العرب أحياء وأموات(.   3

  ترد على هذا  ولعّل امليأّمل يف ترتيا عناصر اإلخبار يف اخلطاب يالحُظ أنها
النحو بل طرأ على بنائها تغيريم حيث ورد عنصُر الفُزخِبر أّواًل، ثّم الفُزخبخر عنه ثانًيا، 
ثم الفُزخبخر ثالًثا، واخلرب رابًعا. ويكشف هذا البكيا االئياليّف عن بنية داللية عزيقفة  

فالشفاعر ُيحفرُِّإ   ُمهادها أّن اجملاهر  باالفيخار تع ز يف نهس الشاعر تهوقفه ومتفّرده.   
املخربين على اإلخبار واإلبالغ، ليس هذا فحسا بل إّنه يشجعهم على إعالن اخلفرب  

  = اليزرد واالفيخار(، ونشره وعدم اخلود من مضزونه.

أّما امُلخاطبون واملقصودون باإلخبار فهم العرب املوتى منهم واألحياء، وسود 
تكشف بنية الضزائر عن تطّلع الشاعر إىل مواجهة ُمعلنة مع الفُزخبخرين  =العفرب(،  
ومنازليهم ثقافيًّا لدرجِة أّن الشاعر ال ييفوّرُع عفن إظهفار موقهفه يف حضفر  اخلليهفة       
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رجع يف السلطة والدين بيان ذلك ما جاء يف األخبار من أّن العباسّي الذي ُيعدُّ أعلى م
بّشاًرا قال: "لفّزا دخلت على املهدّي قال لي: فيزن تعيدُّ يا بّشار  فقلت: أّمفا اللسفان   

 وال ِّّي فعربّيان، وأّما األصل فعجزّي، كزا قلت يف شعري يا أمري امل منو: 

 وُنبِّئففففُت قوًمففففا بهففففم جنَّففففةٌ  
 

 وكنففت العلففمت  يقولففون مففن ذا    
 أال أيهففففا الفففففسائلي جاهففففًدا   

 
 ِليعفففففرَفف أنففففا أنففففُف الكففففرمت 

 وفففت يف الكفففرام بفففف عفففامر     
 

 فروعففي وأصففلي ُقففريُش العخجففمت  
 فففففإّني أُلرتففففف مقففففامخ الهيففففى  

 
 (33 وُأصففي الهيففاَ  فزففا تعيصففمت".  

كفان  كزا يكشف هذا اليوزيع عن عالقة تأّزم بو امُلخبخر عنه وامُلخبخفرين؛ ففإذا    
املخبخُر عنه ذاًتا ُمهردً  فإّن امُلخبخرين ذاتم مجعيٌة مما يعف أّن الشاعر يسفعى إىل تقفويض   

. ومن ناحية ثانيفة ففإّن   (32 مبدأ رتلبة اجلزاعة وسيطرتهم على األقليات واضطهادهم
ذات الشاعر، وإنت كانت ذاًتا واحد ، إاّل أنها تسيبطُن سري  مجاعة هلا حضارٌ  ُميقادمٌة 

الياري  والثقافة. فاألنا يف عنصر "امُلخبخر عنه" مهرد بصيغة اجلزفع؛ إنفه لسفان حفال      يف
. وبعبار  أخرى، فإّن الشاعر ال يسعى إىل مساجلة العفرب ُمسفاجلًة   (31 الهرس كّلهم

وتأليبها على  ،فردّية فحسا؛ بل إنه يسعى إىل حتريض العناصر الهارسية على اليزرد
امُليعالية عن طريق دفعها إىل االحنياز إىل اهلوية الهارسّية امليزّيف    مواجهة اهلوّية العربية 

حضاريًّا. كزا أّن بنية حجة اليحدي متارس قلًبفا لقفانون الّسفلم احلجفاجّي، وبعبفار       
توكيًدا حلقيقة مسو العرق  نأخرى فإّن بنية اإلخبار اليت ييضزنها البيت الثالث تيضز

نكارها واليقليل من شأنها؛ أي أّن الشاعر يسفيهدد  الهارسّي اليت عزل العرب على إ
إعاد  تشكيل القوانو والسال  احلجاجّية إلبطال مهعول احِلجاج العربّي االسفيعالئي  
من جهة وإلعاد  تشكيله مبا ينسفجم مفع خطابفه احلجفاجّي اجلديفد الفذي ييضفزن        

 .(33 انقالًبا على اخلطاب امُل خسخس
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يغة االسيههام بف"هل" رابًطا حجاجيًّا بنيويًّا يضفهي  : تيضّزن صاحِلجاج الربهانّي .ب
علففى دالالت الففنّص اليزاسففَك والبابففَط، ذلففك أّن صففيغة االسففيههام أدا    
حجاجية ناجعة حتّه  امليلقي على اسييعاب جوهر خطاب احلجفاج واإلصفغاء   

 مطلقفة  هفاده أّن مفا ي سسفه اخلطفاب حقيقفةٌ     له انطالًقا من افباإ  ضفزّف مُ 
. ليس هذا فحسا بل إّن توظيف صيغة االسيههام، (39 كن اليشكيك بهاال ُيز

يف هذا املقام، ُيحيُل على حجاج برهانّي ييكّون من فرضية  = أنف ذو حسفا  
أمسو على ذي احَلسخا(، وبرهان ييزّثل يف بقية القصيد ، كأّن الشاعر يسيدرج 

بذلك ففإّن حضفور   املخاطا إىل سلسلة من الرباهو امل ّكد  لصحة فرضييه، و
بنية االسيههام يف ُمهيي  القصيد  يشّكُل موجًِّهفا تأويليًّفا ال ُيزكفن للُزخاطفا     
اإلفالت منه والفيخّلص مفن مهعولفه. وبصفرد النظفر عفن صفحة الهرضفية         
ووجاهة الرباهو فإّن العقد احلجاجّي الذي توّسُل به الشاعر ال ُيزكن مقاومة 

خميلة املخاطا على االحيزفاالت بقفدر مفا    سلطانه فصيغة االسيههام ال تهي  
 تدفعه إىل حتيو اخليارات.

: يصدر الشاعر يف موقهه امُلعلن عن تهكم عزيق، فهو يضفاعف  ُحجة اليهّكم  .ت
من مهعول متّرده بالّيهكم من امُلخبخرين  مجيع العرب أحياء وأموات(؛ ذلفك أّن  

م، وانيقفاو  اسيهداد اجلزاعة يكشف عن اسيهانة بهم، واسفيخهاد بفدوره  
من هيبيهم. وعندما يسأل الشاعر عن ُمخرب ُيبلُغ موقهفه الففُزعلن فإنفه ُيظهفر     
عدم اكباق بردود فعل امُلخربين، فهعل اليزرد الساخر ُيعّبُر عن اميالء امليزّرد 

 وروِحه املهعزِة بالرفض واالحيجاج.  

(، 37ف   3 : وتيزّثل يف ُلّا اخلرب الذي تنطوي عليفه األبيفات   ُحجة الدحض  .ق
فهي هذه األبيات يدفع الشاعر عن نهسه الدونية احلضارية والثقافية اليت جوبفه  
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بها يف الثقافة العربّية اليت   ُتهل  يف جتاوز الن عة العرقّية بل إنهفا رتالفت فيهفا    
حيى مارست ضرًبا من اليهاخر باألحسخاب، واليعالي العرقّي على املفوالي. إّن  

الثقايّف العربي من جهة وينهي عن نهسه الدونية الثقافّية بشاًرا يدحض اليزرك  
امُليزثِّلة يف دونية احَلسخا من خالل إثبات تهفّوق حخسخفِا أجفداده وآبائفه علفى      

 حخسخا العرب، ييض  ذلك من خالل بنية اليوكيد يف مهيي  البيت الثالث:

 بففففففففففأنف ذو حسففففففففففا 
 

 عفففففال  علفففففى ذي احَلسخفففففِا 
حخسخًبا فحسا بل إنفه ي كفد رفعفة شفرد آبائفه، ومسفو       فبشارم ال ُيثبُت لنهسه  

مهاخر أجداده يف إطار ُمهاضلة مع األحسخاب العربية. وبذلك حتيل حجة الدحض إىل 
؛ حيث ررتبة الشاعر يف إظهار تهوق حخسخبه وتقويض أحخسخاب العفرب  ُحجة اليقويض

لهففرس ومهففاخرهم. بيففد أّن الشففاعر ميففارس اإلرجففاء؛ إذ إّن حديثففه عففن أحسففاب ا
 (.     12ف  39واخلراسانيو يرُد يف املقطع األخري يف األبيات  

: ال يكيهي الشاعر باليهكم مفن العفرب وحتديفه هلفم وال رايفة      ُحجة االعيداد .ج
عليهم بل إنه جيعل من ذلك كّله ممهداٍت لإلعالء مفن شفأن أحسفابه وأنسفابه     

رى ففإّن بشفاًرا ال   جماهًرا بعلو حسبه على ذوي األحساب الرفيعة، وبعبار  أخ
يدفع عن نهسه الّصغخار واالحيقار بل إنه ُيعفّرإ مبحيقريفه مفن جهفة ويعلفن      
مسوه عليهم. وكأّن هذا الهعل مين  بشاًرا  تطهرًيا نهسيًّا حيفث شفهاء الفنهس    

. وعندما يذكر الشاعر جّده وأبفاه وخالفه معيفدًّا    (36 وبراؤها من العلل واآلالم
ىل سالليهم فألنه يسعى إىل النيل من الثقافة العربية اليت بهم، ومعي ًّا باالنيزاء إ

صّغرت املوالي وحّقرت من شفأنهم حبكفم أنهفم مغزفورو األنسفاب جمهولفو       
األحساب. فالشاعر ُيثبُت لنهسه نسًبا جملابهة الضيم االجيزاعّي الذي ييعفّرُإ  
 له، كزا أّنه يهاخر بأصوله وُيعلفي مفن شفأنها ليفيزكن مفن مقارعفة خصفومه       
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والربهنة على مسّو من ليه ورفعة نسبه، ومن أجل إقناع امُلخاطا بيزّيف ه عفن   
 .(30 العنصر العربّي ثقافيًّا وعرقيًّا

وإذا كان كسرى وساسان حاضرين من جهة األب فإّن قيصر حيضر مفن جهفة   
 ؛ وهلذا احلضور دالليان مهزيان: (38 األم

، مبعنفى أّن  (39 الثقافيفة العربيفة  أّن بشاًرا يسيعري أدواته احلجاجية مفن احملفددات    .3
مهاهيم النسا العربية قد مارست إكراًها معرفيًّا على هوية بشار بن برد ووّلدت 

 هلزا. يف نهسه البحث عن نسا حييزي به يف خضم االقيالع والنهّي اللذين ييعّرإ

هم أّن مبدأ النسا مبدأ جوهريُّ يف الثقافة العربية؛ إذ إّن اعيفداد األففراد بأنسفاب    .2
ومهاخرتهم بأحسابهم يضزن هلم فاعلية اجيزاعيفة وثقافيفة. لفذلك أراد بشفار،     
تقويض هذا املبدأ من خالل اعيداده بهوييه الثقافية ونسفبه امليزفاي  عفن الثقاففة     
العربية. ليس هذا فحسا بفل إّن بشفاًرا يهجفو املفوالي الفذين يفّدعون النسفا        

 ل بشار: العربّي لنهي صهة املوالي الالحقة بهم، يقو

 ُهففمت َقعخففُدوا، فففانيخَقوا هلففم حخسخففًبا 
 

 يففدخل بعففد العشففاء يف العففربِ   
 حخّيففى ِإذا مففا الصخففباُح الحخ َلُهففم   

 
 بخفففيَّنخ سخفففّيوَقُهم ِمفففنخ الفففذخهخاِ    

 والنففاُس قففد أصففبحوا صففيارفةً    
 

 (97 أعلففمخ شففيٍء ب ائففف احلسففاِ  
وعلى العكفس مفن ذلفك     فبشار ال يسيعرُي نسًبا و ال ييخذ لنهسه حسًبا زائًها. 

متاًما؛ إنه يسعى إىل تهكيك مرجعيات الثقافة العربية اليت متاي  بو األفراد على أساس 
 عرقيٍّ.

: يعيزُد هذا النوع من احُلجج على اليجربة احلية، والعالقات احُلجة الربارتزاتية .ح
سفبق   احلاضر ، واألنساق املاثلة، مبعنى أّن توظيف هذه احُلجج يخِرُد ليوكيد مفا 
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من ُحجج. فنسبة صحيها وصدقها ت هلها ليكون برهاًنا واقعيًّا. فكلزا اعيزفد  
اخلطاب احلجاجّي على هذا النوع من احُلجج كان أقدر على حتقيق اإلقنفاع يف  

 .(93 امليلقي

ومن ذلك ما أورده بشار يف سياق مهاخرتفه بنسفبه األبفوّي، فهفو يفأتي علفى       
 : لكهم، يقول بشاروصف تيجانهم، وجمالسهم، وتقاليد م

 َكفففم لفففي وخَكفففم لفففي ِمفففن َأبٍ 
 

 ِافِه ُمعيخِصفففففففففففففففففففففِبياِج 
 ِهفَأشفففففففففوخسخ يف مخجِلِسففففففففف 

 
 ُرَكِافُه ِبالفففففففثى َلفففففففُيجفففففف 

 ِهِفيخغففففففففففدو ِإىل مخجِلسفففففففففف 
 

 وهخِر امُلليخِهفففففففففِافيف اجَلففففففففف 
 ٍكفخُمسيخهِضفففففففففلم يف َفنففففففففف  

 
 ُجِافمم يف احُلففففففففففوخقاِئففففففففف 

 يُق َلفففففففُهفيخسفففففففعى اهَلبانففففففف 
 

 ِافذخهخفففففففففففال اِتفِبآِنيفففففففففف 
إّن تكرار "كم لي" يف شطر بيفت واحفد ييضفّزن اليهويفل واليعظفيم واليكفثري،        

فالشاعر ال يثبت احلجة الربارتزاتية املسفيزد  مفن الواقفع للربهنفة علفى مسفو نسفبه        
األبوّي وإوا من أجل توكيد عراقة هذا النسا ورسوخه يف الياري  واحلضفار . كزفا   

األباء ُيحيل بالضرور  على سياق ثقايّف مغفاير للسفياق   أّن وصف اجمللس الذي يضم 
الثقففايّف العربففّي؛ إّن حضففور الييجففان، وآنيففات الففذها، وفففراء احليوانففات، وجثففو  
األشاوس يف حضر  ملوك فارس يدلُّ على رفعة نسا بشفار وعراقيفه، ممفا يعفف أّن     

    بشار يثبت لنهسه نسًبا تليًدا مسيزدًّا من ملوك الهرس العظزاء. 

 1 – 1 -2اليعريض باهلوّية العربية : 

يوّظف بشار بن برد مبدأ االسيدالل العكسّي لليعريض باهلوية العربية، ويقصُد 
باالسيدالل العكسّي إجياب الشيء بإقامة الدليل على أّن خالفه أمفر ُمحفال. ويقفوم    
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  مسيوى االسيدالل العكسّي على عرإ صورتو ثقافييو ُميناقضفيو؛ هزفا: صفور   
األب الهارسّي، وصور  األب العربّي. إذ يعزد بشار بن برد إىل نهفي شفظف العفيش    
عن أبيه الهارسّي وُيثبت شظف العيش وخشونيه إىل األب العربّي الذي كان يشفرب  
اللنب يف أكواب مصنوعة من جلود اإلبل، يف حو أّن أباه الهارسّي كان يشرب اخلزر 

عنفدما يقابفل الشفاعر بفو هفاتو الصفورتو       يف آنيات الذها وسط جملفس بهفّي. و  
الثقافييو فإنه يهدد إىل النيل من صور  العربّي البدائّي الذي عاش يف قهفر وجفدب   
شديدين منحا وعيه خشونة وطبعه ِحّد  خالًفا للهارسّي الذي عاش يف رخفاء ودعفة   

املسيزد  من  منحا طبعه ليًنا وحيوّية. ومّر  أخرى يعيزد بشار على احلجة الربارتزاتية
اليجربة وامُلحيلة على الواقع، وهي أقوى احلجج وأنهفذها للزقارنفة بفو الصفورتو     

 واهلوييو امليزاي تو.

إّن بشار ال يسعى إىل توكيد حضار  الهفرس وختّلفف العفرب يف إطفار عالقفة      
وإوا يهدد إىل حشد األدلفة الواقعيفة الفيت ُتثبفُت ختّلفف احليفا         (92 تهاضلية فحسا

ربية وتأثريها على العرب، كزا أنه يسعى إىل قلا معيار املهاضلة ليجعفل الهفرس   الع
أكثر تهوًقا على العرب أحساًبا وأنساًبا وثقاففًة مسفينًدا يف ذلفك إىل حجفة برارتزاتيفة      

 تيأسس على عالقة االقيضاء، يقول بشار خماطًبا واحًدا من العرب:
 سففُأخرُب فففاِخرخ األعففراب عّنففي   

 
 ن بالَهخخفففاروعنفففه حفففو تفففأذ   

 أ حففو ُكسففيت بعففد الُعففري خفف ًّا 
 

 ونادمففت الكففرامخ علففى الُعَقففارِ    
 ُتهفففاخُر يفففا ابفففن راعيفففٍة وراع    

 
 بف األحفرار حسفُبَك مفن خخسخفارِ     

 وكنفففت إذا ظزئفففت إىل َقفففراح    
 

 شخففرخكت الكلففا يف ولففغ اإلطففار  
 ُتريفففُغ ُبطبفففة َكستفففرخ املفففوالي    

 
 وُينسفففيك املكفففارمخ صفففيُد ففففارِ   

 
 

 قاُمففففك بيننففففا دخنخففففسم علينففففاُم
 

 فلييفففك رتائففففام يف حخففففرِّ نففففارِ  
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 وفخرررُرني برررر  وكيرررر  و لررر   
 

َِ ال   بررار    ُب  (53)علررم مثلرري مررن احلارر
إّن حضور ال ل  مع العربّي، يف شعر بشار، ي شف عن رغ ة عارمة يف حتقري  

 عربيًّا:الذات العربية وتشويه صورتها، وجتريُها من إنسانيتها. يقول بشار خماطً ا 

َبُه ْ   أتبْذ  ُر إذ تبْرعبم علم احليِّ شرا
 

ُ  ال لر  يف  رمِّ مبطمعبر         وأنتب شرري
 وتلحبُس ما يف القاْعِ  من فاْضم  ُسْؤر ِه 

 
ُبين وبررال      َب فيرره باليرر  (59)وقررُ عررا

  3 -3 – 3االعتُاد بُور ال رس يف صواعة احلضارة واإلسالم : 

ٌُ ي ّرق بشار بن برد بر العرب واإل سالم، فاإلسالم دين للجميع وال ميلُ أح
 احلق يف االستحواذ عليه أو امتال ه. لذلُ قام بشار حبس  مسألة الوالَ حر قال:

 ذي اجلالل وبعُضه  أص حُت موىل
 

 موىل الُعريرِ  فخرذ ب ضرلُ فرافخر     
 مرروالني أ رررُم مررن لرري    ل هررا     

 
 (55)أهم  ال اعرال  ومرن ق رريمل ارعشرر      

ار إىل جوهر اإلسالم الذي ي اضم بر الواس علم أساس التقروى،  ويستوُ بش 
يف حر أّن العرب يعتمُون العرق والوس  معياًرا للم اضلة ُمستوُين يف م اضرلته   
إىل قي  جاهلية ُتعلي من شأن الق يلة واجلماعة. ورغ رة  يف االييراإ إىل م رُأ التقروى     

عة اإلمرام فرّّن بشراًرا ُي را ر برأّن      والتمّسُ مبا يتمّخض عوه من العمم ووجوب طا
ال رس واخلرسانير ه  الذي صوعوا الُولة الع اسرية ونهضروا بهرا وقهرروا الُولرة      
األموية اليت اغتص ت حّق أهم بيت الويب يف اخلالفة. ث  يأتي بشار علرم إيرراد مر ثر    

ض الُولرة  ال رس يف اسرتداد دولة بيت الويب، فه  الذين سّيروا قوافم ارقاتلر لتقوي
 األموية، ث  نشر الُعوة يف مصر وبالد ارغرب.

ُّ أدواته احلجاجية من اللغة الط يعيرة الريت لّثرم     يظهر لوا أّن بشار بن برد يستم
الوسيلة الوحيُة القُرة علم توجيه اخلطاب للمتلقي والترأثري فيره وإقواعره بوجاهرة     
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شراعر ورفرع الصرغار عرن هويتره      موضوع  طابه الساعي إىل دفع التحقري عن أنرا ال 
الثقافية و يوونته احلضارية اليت للُ جذوًرا ضاربة يف التراري  واحلضرارة، ومرن ثرّ      
فّّن حماولة الويم موها ست ون عملية حم وفة بار اره وحماطة بالصراع. وهلذه  لره فقرُ   

إىل صُرت الذات ارت ّلمة يف هذا اخلطاب من موقع الشعور باالضرطهاد ارا دفعهرا    
اارسة ضروب من التعالي الذي ال يقّم عو  ا عن التعالي ارمارس حبّقهرا. لقرُ سرار    
ُّم وفق مسارب حي مها التشابُ والت اعم؛  اخلطاب احلجاجّي يف الوّص الشعرّي ار تق

الن سرالًحا    شبر ُيين ذفاخلطاب ُبُئ بصيغة مكدوجة تتمثم يف التهّ   والتحرُّي اللر  
للُفاع عن  يوونتها. وإذا  انت صيغة احلجاج حتيرم إىل الرذات   تلوذ به هوية الشاعر 

ار  ردة إال أّن بواَ السالمل احلجاجية اليت شّغلها ار  ُع مّ ن الذات ار  ردة مرن التعر ري   
 عن هواجس اجلماعة اليت لّثم احلاضوة ال علية للذات.
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ارسطوطاليس، اخلطابة، )الرتمجة العربية القدمية(، حققه وعّلق عليه: عبد الرمحن بدوي، ( 11)
 .101، 08، 3، ص 1191طبوعات، ودار القلم، الكويت، وبريوت، وكالة امل

حممد الولي، احلجاج: مدخل نظري، ضمن كتاب: "احلجاج: مفهومه وجماالته )دراسات ( 12)
 .22نظرّية وتطبيقّية حمكمة يف اخلطابة اجلديدة("، )جمموعة من املؤّلفني(، اجلزء األول، ص 

 .23ص حممد الولي، احلجاج: مدخل نظري، ( 13)

طه عبد الرمحن، التواصل واحلجاج، سلسلة الدروس االفتتاحّية )الدرس العاشر(، كلية ( 14)
 .2ص  ،1114 -1113اململكة املغربية،  –اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة ابن زهر، أكادير 

 .18 – 0فسه، ص ( ن15)

ستيمية، ضمن كتاب: "احلجاج: أمحد يوسف، السيميائّيات واحِلجاج، مقاربة يف املرتكزات اإلب( 12)
مفهومه وجماالته )دراسات نظرّية وتطبيقّية حمكمة يف اخلطابة اجلديدة("، )جمموعة من املؤّلفني(، 

 .45 – 44اجلزء الثاني، ص 

 .53نفسه، ص ( 19)

 .54نفسه، ص ( 10)

ية بصفاقس، ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسان1انظر: عامر احللوانّي، يف القراءة السيميائية، ط( 11)
 .35، ص 2885مطبعة التسفري الفين، صفاقس، 

للعلوم  ، الدار العربية1السيميائّيات الواصفة: املنطق السيميائّي وجرب العالمات، طأمحد يوسف:  (28)
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التحليل السيميائّي؛ أبعاده وأدواته، جملة دراسات سيميائية أدبّية لسانّية، انظر: حممد مفتاح، ( 21)
 .11، ص 1109، فاس، 1ع

جتدر اإلشارة إىل إمكانية إعداد نظريات سيميائية متعددة. فللسيميائية اجتاهات عديدة بيد أّن ( 22)
الك، قاموس املشرتك فيها يكمن يف أنها تتقدم بوصفها نظرية للداللة. انظر: رشيد بن م

 ،103، ص 2888حلكمة، اجلزائر، ، دار ا1مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ط
، اجمللس 3عادل فاخوري، حول إشكالّية السيميولوجيا )السيمياء(، جملة عامل الفكر، ع و:

 . 191، ص 1112الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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 .42،ص 1102اهرة، الق ة،يرالعصدار إلياس  ،1ط ،العالمات يف اللغة واألدب والثقافة"
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 .24، ص 2880احلديث، إربد ـ األردن،  ، عامل الكتب1بنيته وأساليبه، ط
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 .15ـ  14، ص 2883اخلطاب، منشورات كلية اآلداب منوبة، تونس، 

لبالغة املعاصرة، جملة انظرحممد سامل ولد حممد األمني، مفهوم احِلجاج عند "بريملان" وتطّوره يف ا( 22)
 .59،  ص 2888، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالب، الكويت، 20، م 3عامل الفكر، ع 

انظر: سامية الّدريدّي، احلجاج يف الشعر العربّي القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاني للهجرة: ( 29)
 .29ـ  22بنيته وأساليبه، ص 

ألمني، مفهوم احِلجاج عند "بريملان" وتطّوره يف البالغة املعاصرة، انظر: حممد سامل ولد حممد ا( 20)
 .32ص 

 .32نفسه، ص ( 21)

انظر: سامية الّدريدّي، احلجاج يف الشعر العربّي القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاني للهجرة: ( 38)
 .33بنيته وأساليبه، ص 

ب احلديثة للطباعة والنشر، بريوت، ، مؤسسة الرحا1أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، ط( 31)
 .13-12ص ، 2818

، حتـقيق: حممد الطاهـر بن عاشور، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة 1ديوان بشـار بن برد، ج( 32)
 .308ـ  399، ص 1158والنشـر، القاهـرة، 
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العرب ترى الباحثة أحالم ال عيم  أّن إفراد بشار هذه القصيد  كاملة لليعبري عن موقهه من ( 11 
بوصههم أّمة، واعيزاده فيها على اخلطاب املباشر ي ّكد أنه يريد منها أنت تكون "بياًنا قوميًّا 

، 3ورسالة مهيوحًة إىل مجوع املوالي والعرب". قراءات يف األدب العباسي: احلركة الشعرية، ط
 .231، و 3992منشورات جامعة دمشق، 

خطاب حجاجّي تقوم على ثالقة عناصر هي: الدعوى، يذها طه عبد الران إىل أّن بنية كّل ( 13 
ومجلة القضايا الصادقة اليت تيضزنها الدعوى، والعالقة الّدالة على الّصلة احلجاجّية بو 

 .22الدعوى والقضايا واليت ُتعّين وظيهييهزا وموقعيهزا. اليواصل واحِلجاج، و 

السياسّي يف احليا  اإلسالمّية يف العصر انظر: زاهية قّدوره، الشعوبية وأثرها االجيزاعّي و( 19 
 .18ف  13، و 3902،دار الكياب اللبناني، بريوت، 3العباسّي األول، ط

للوقود على أقسام احلوار احلجاجّي ومراتبه ُينظر: طه عبد الران، اليواصل واحلجاج، و ( 16 
23 – 22 . 

، 3986، دار الطليعة، بريوت، 3انظر: عبد الع ي  الدوري، اجلذور اليارخيية للشعوبية، ط( 10 
 .39ف  33و 

يرى يوسف خليف أّن بّشار بن برد أجاد السهسطة؛ "الّتصاله باملعي لة وتأّثره بطريقيهم يف اجلدل  18
. 10واحِلجاج". انظر: يف الّشعر العّباسّي: حنو منهج جديد، دار رتريا، القاهر ، د.ت.ط، و 

والهرزدق يف شعر بشار، فالنقائض من أبرز النصيات كزا أنه ال ُيزكن إرتهال أثر نقائض جرير 
 القائزة على احِلجاج.

هف(، كياب األرتاني، حتقيق: إحسان عباس  196أبو الهرج علّي بن احلسو األصههانّي  ت ( 19 
  .90، و 2772، دار صادر، بريوت، 3، ط1وإبراهيم السعافو وبكر عباس، م

 .99 احلجاج عند "بريملان" وتطّوره يف البالرتة املعاصر ، وحمزد سا  ولد حمزد األمو، مههوم ( 37 

 . 99، و 1كياب األرتاني، م ( 33 
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يرى ُحسو عطوان أّن متّرد بشار وجماهرته بهوييه وطعنه يف العرب نيج عن تعاظم نهوذ ( 32 
الهرس وتصاعد من ليهم يف العصر العباسّي يف حو أنه كان يهاخر بوالئه العربّي يف العصر 

موّي عندما كانت العصبية عربية. انظر: ال ندقة والشعوبية يف العصر العباسّي األول، دار األ
 .302ف 369اجليل، بريوت، و 

، دار رتريا للطباعة والنشر 2انظر: عبد ا  اليطاوي، القصيد  العباسية: قضايا واجتاهات، ط( 31 
 .368واليوزيع، القاهر ، و 

 . 22 ، و2776، العزد  يف الطبع، الدار البيضاء، 3للغة واحِلجاج، طبكر العّ اوي، اانظر: أبو ( 33 

انظر: احلجاج يف الشعر العربّي القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاني للهجر : بنييه وأساليبه، ( 39 
 .  336 – 337و 

صر، ، دار املعارد، سلسلة نوابغ الهكر العربّي، م3انظر: طه احلاجرّي، بشفار بن برد، ط( 36 
. وجتدر اإلشار  إىل أّن األسياذ طه احلاجرّي من أبرز الدارسو الذين أنصهوا 16، و 3906

 جتربة بشار بن برد وحبثوا مواقهه الشعوبية حبًثا ميوازًنا موضوعيًّا.

للسخرية موقع بارز يف اخلطاب احلجاجّي الذي يوّظف مجيع األدوات ليحقيق اليأثري واإلقناع.  30
، شركة النشر 3لدهري، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالرتة اجلديد ، طانظر: أمينة ا

 .11 - 17، و 2737واليوزيع  املدارس(، الدار البيضاء، 

يرى يوسف خليف أّن أمَّ بشار "كانت من رقيق خري  الُقشريية كأبيه، وأّن امسها رت الة". يف ( 38 
 .12الّشعر العّباسّي: حنو منهج جديد، و 

من اإلشار  إىل أّن خطاب احلجاج يسيعري أدواته ويسيزد دالالته و"معناه وحدوده  ال بّد( 39 
ووظائهه من مرجعية خطابية حمدد  ومن خصوصية احلقل اليواصلّي الذي يندمج يف 
اسباتيجياته الهردية واجلزاعية". حبيا أعراب، احِلجاج واالسيدالل احِلجاجّي: عناصر 

هكر، اجمللد الثالثون، العدد األول، يصدرها اجمللس الوطف للثقافة اسيقصاء نظري، جملة عا  ال
 .98، و 2773والهنون واآلداب، الكويت، 
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 . والسّيوق: الدرهم ال ائف.99طه احلاجري، بشار بن برد، و ( 97 

انظر: احلجاج يف الشعر العربّي القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاني للهجر : بنييه وأساليبه، ( 93 
 .236، 233و 

 .19انظر: يف الّشعر العّباسّي: حنو منهج جديد، و ( 92 

 ديوان شعر بشار بن ُبرد، حتقيق: حمزد بدر الدين العلوي، دار الثقافة، بريوت، د.ت.ط، ( 91 
 .321و 

 ، حتقيق: عبد السالم هارون، دار إحياء الباق العربي، بريوت، 3اجلاحظ، احليوان، ج( 93 
 .293و 

 . 96، و 1ني، ماألرتا( 99 
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 مصادر البحث ومراجعه

 أوال: بالعربّية
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 2776، العزد  يف الطبع، الدار البيضاء، 3، طاللغة واحِلجاجففففففففف، فففففففففففففففففف. 
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 إحياء الباق العربي، بريوت.
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2777 . 

  ،الشعوبية وأثرها االجيزاعّي والسياسّي يف احليا  اإلسالمّية يف العصر العباسّي زاهية قّدوره
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  ،3986، دار الطليعة، بريوت، 3، طور اليارخيية للشعوبيةاجلذعبد الع ي  الدوري. 
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 واليوزيع، القاهر .
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