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Methods of Convincing in Hajaj’s sermons (social-critical study)

Mahdi Abedi Jazini
Askar ali Karami

Abstract
Human life is full of convincing situations that Man is subjugated to them
consciously or unconsciously, although oratory influence has been decreased now,
but it was competing with poetry in old days. As Hajaj was among greatest orators
and his sermons are in line with Umayyad caliphate, it is important to determine the
methods applied in order to convince the addressees. This research, based on modern
critical-social researches, studies the oratory elements in Hajaj’s sermons that aim at
protecting Omayyad’s government in these sensitive conditions that seditions were
surrounding it.
These conditions demand solidity without any leniency and we can see its influence
in all Hajaj sermons that have firm style characterized by affecting the reader with
their simple and devoid of strange words. His style focuses on emotional and
acoustic and psychological features of his addressees, and this emphasizes his
dexterity in recognizing their personality at the first step, and choosing the suitable
style at the second step. We can infer that his style contains many convincing
features that indicate his high dexterity in recognizing his addressees according to
their mentality and conditions.
Key words: Convincing, Al-Hajaj, Social Psychology, Intimidating.
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امللخص
ل أثرها إليوم ولكنّها يف
ال ختلو حياة اإلنسان من مواقف إقناعية ختضع هلا عن وعي أو دون إرادة منه .مع أنّ اخلطابة وما يتبعها من إقناع ق ّ
العصور اإلسالمية األولی كانت تباري الشعر وربّما تسبقه يف التأثري على النّاس .نظراً إىل أنّ احلجّاج من أكرب خطباء العصر األموي الذين
تأتي خطبهم متماشية مع السّياسة األموية ،فمن األهمية مبكان التعرّف على اآلليات اليت كان يرتكز عليها للتأثري على متلقّيه .تأتي هذه
الدّراسة مستندة على الدّراسات النقدية االجتماعية احلديثة لدراسة عناصر اخلطابة يف خطب حجّاج بن يوسف الثقفي الذي ينصبّ عمله يف
إطار حفظ الدولة األموية يف ظروف حسّاسة كانت احلروب والفنت حتيط بها من كلّ جانب ،فهذه الظروف كانت تتطلّب الكالم الصّلب الذي
ال يعرف هوادة وال رمحة ،ممّا نری آثاره يف خطبه اليت كتبت بأسلوب حمكم يتّسم بقوة تأثريه على النّفس .وقد كان يتخذ فيها أسلوباً جديداً
يف اخلطابة ،بالرتكيز على األسس العاطفية والصّوتية والنفسية للجماعة اليت كان خياطبهم ،مما يدلّ على براعته وذكائه يف التعرّف على نفسية
خماطبيه يف اخلطوة األولي ،وانتقاء األسلوب الذي يناسبهم يف اخلطوة الثانية .األسلوب الذي يستند على أسس فنية وعلمية كقوة االفتتاحية
واخلامتة وتالؤمهما وتباين األجزاء واالنسجام بني مظهر اخلطيب الصّلب واملفردات واألصوات الصلبة واستمداد اآليات القرآنية واألمثال
واستخدام األسئلة البالغية ،مما يدلّ على معرفته العميقة بنفسية متلقّيه اليت كانت تتطلّب الرتهيب والشدّة.
املفردات الرئيسية :اإلقناع ،احلجّاج ،علم النفس االجتماعي ،الرتهيب
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 .1املقدمة
يشتمل كلّ أنواع النشاط البشري على مستوى حمدّد من اإلقناع ،واحلياة تنطوي على مواقف إقناعية كثرية ،كلّ منها تتمتّع
خبصائصها الفريدة .يف العصور اإلسالمية األوىل وبعدها وقبلها بعدّة قرون ،كان للكالم أو ما اصطلح عليه باخلطابة وللعملية
اإلقناعية املنطوية فيه مكانة خاصّة يف شتّى مواقف احلياة .واملشهور عن العرب يف اجلاهلية والقرون اإلسالمية األوىل بأنّهم «اشتهروا

بالرباعة يف هذا اللّون من ألوان اللّسن والبيان» (شوقي ،1191 ،ص  .)515والذي دفعهم يف هذا االتّجاه ،حاجتهم إليه يف الكثري من
مواقف احلياة وكان «قلّما يرتفع جنم سيد من ساداتهم إال واخلطابة صفة من صفاته وسجية من سجاياه» (املصدر نفسه) ،كما يدلّ على هذا قول
أبي عمرو ابن العالء «كان الشاعر يف اجلاهلية يقدّم على اخلطيب لفرط حاجتهم إىل الشعر  ...فلمّا كثر الشعر والشعراء اتّخذوا الشعر

مكسبة ...صار اخلطيب عندهم فوق الشّاعر» (جاحظ ،3115 ،ص  .)351كانت اخلطابة حتى بداية العصر العباسي وشيوع الكتابة ،أهمّ
عنصر للتأثري يف اآلخرين ولزرع الثّقة يف نفوسهم ،خاصّة أنّ التناظر السّياسي فيما بني خمتلف الفئات ،كانت على قدم وساق
وكانت الفئات املتضاربة عرضة لالنصياع آلراء خمتلفة.
ختتلف العملية اإلقناعة حسب املقتضيات واألزمان ،فقد يصلح األسلوب لزمان وال يصلح آلخر ،وقد يتطوّر األسلوب من
الرتهيب إىل الرتغيب مع تغري املتلقّني واالنطباع الذي يريد املتكلّم أن يرتكه ،فالعملية اإلقناعية تقوم أساساً على جذب انتباه الفئات
املستهدفة واإلجابة على األسئلة اليت جتول يف أذهانها والوقوف على التربيرات النّهائية عقلية أو حتذيرية أو خمادعة لتقبّل التفسري
الذي يلقى إليهم.
تتّجه الدّراسات العلمية احلديثة حول اإلقناع إىل حتليل اخلطاب اإلقناعي لكونه ينحو إىل إحداث األثر يف اآلخر ،دون أن يكون
هناك دوماً املصداقية يف اإلقناع ،أو املراعاة للقيم ،وذلك منذ برزت اخلطابة كسالح يهدف إىل اجلدل والدّعاية ،يوّظف فيه املنطق
حيناً ،ويلجأ فيه إىل اخلدعة حيناً آخر لطمس احلقائق والتشكيك املتعمّد آلراء النّاس وتقليبها .واملالحظ أنّ النوع األخري أكثر لصوقاً
باخلطب السّياسية يف احلكومات املستبدّة اليت ال تستند على الشّرعية ،بل على قوّة السّيف والكلمة.
اإلقناع كان وما زال من أفضل الوسائل تأثرياً على اآلخرين ،فنحن نتعرّض يومياً لعملية اإلقناع ،ونكون مستقبلني آلراء
وثقافات وأفكار ننصاع إليها واعنيَ أو غري واعني ،فهذه الدّارسة تكشف عن جانب بسيط من العملية اإلقناعية يف كالم احلجّاج
الذي ك ان له احلظّ األوفر يف هذه الصناعة ،ومتيط اللثام عن اجلوانب اخلفيّة وراء مقدرته اإلقناعية .قد رافقت اخلطابة اجملتمع العربي
حاضره وباديه ،منذ أوّل العصور ،فمن هنا تكتسب دراسة اخلطبة أهميّة بالغة الرتباطها الوثيق بقضايا كربى يتعلّق معظمها
بالسّياسة واجملتمع ،غري أنه من املؤسف أنّ اخلطابة مل جتد حقّها من الدراسة يف مناهج التعليم احلديثة.
إن الدّراسات اليت تناولت اخلطابة تكون ضئيلة ،مقارنة مبا شغله الشعر من سطور الباحثني ،وهذه القلّة أيضاً بعيدة يف الكثري
منها عن الدّرس العلمي وال يتمّتع باجلِدّة واألسلوب التحليلي العميق ،كما هو املالحظ يف «بالغة اإلقناع يف احلوار القرآني» لعبد
اللطيف عادل ،ويف أطروحة املاجستري حتت عنوان «اإلقناعية وآليات احلجاج يف خطب عليّ بن أبي طالب ( »)ملاضوي فضيلة
يف جامعة اجلزائر وأطروحة أخرى حتت عنوان «وسائل اإلقناع يف خطبة طارق بن زياد دراسة حتليلية» حملفوظ سليمة .وهناك أيضاً
كتب كثرية تناولت أسلوب اإلقناع يف القرآن الكريم بصورة تفصيلية ،ولكننا قلّما جند دراسة تتّصف بالعمق وتتماشى واألساليب
العلمية والنفسيّة احلديثة حول العمليّة اإلقناعية .وفيما خيصّ موضوعنا ،مل نعثر على دراسة تعاجل اإلقناع يف خطب احلجّاج بن
يوسف بهذا األسلوب اجلديد والطّريف ،مع أنه سلفت اإلشارة إىل خطب احلجّاج بشكل خاطف بعيد عن الدراسة النقدية
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والتحليلية ،كما يف كتب «بنية امللفوظ احلجاجي للخطبة يف العصر األموي» خلدجية حمفوظي ،وكتاب «البيان يف خطب احلجّاج بن
يوسف الثقفي» لفطيمة بلخريي.
أسئلة البحث :تأتي هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1من أين تستمدّ خطب احلجاج قوّته اإلقناعية؟
 .3هل يعتمد احلجّاج على اإلقناع املنطقي كأساس لقوته الكالمية ،أو على التالعب والتخويف؟
 .2ملاذا متّ اختيار أسلوب القوّة دون غريها من األساليب؟
يأتي هذا البحث ملناقشة أدب خطيب عمالق ومتميّز يف تاريخ اخلطابة العربية يف العصر األموي وهو احلجّاج بن يوسف الثقفي،
سعياً منّا إلبراز الوسائل اليت وظّفها لتحقيق الرّسالة اإلقناعية اليت تعدّ أهمّ الوظائف املنوطة باخلطبة .وقد يكشف هذا البحث عن
األساليب النفسية اليت كان يتّخذها لتحقيق غايته السياسية واالجتماعية ،وعن مدي إملامه باآلليات اليت كانت سائدة يف عصره.
فيكون هذا البحث وفقاً ألساليب "علم النّفس االجتماعي" متبنّياً األسلوب التحليلي ـ التوصيفي والنقدي لتحليل األساليب اليت
انتهجها احلجّاج لتحقيق غاياته اإلقناعية ،نظراً إىل أنّه فضالً عن كونه خطيباً ،كان سياسياً بارعاً ميتلك آليات بالغية وكالمية جتعله
يف مكانة مميزة يف صوغ الكالم ،يف إطار الدّعاية للحكم األموي.
 .3املدخل
إقناع يف اللّغة مأخوذ من مادة «قَنَعَ يقنَع قُنوعاً ،إذا سأل ،وقَنِع يقنَع قناعةً ،إذا رضيَ ،أقْنَعَين كذا أَي أَرْضاني» (األزهري ،د.ت ،ص 123؛
ابن منظور ،1115 ،ص  312ـ .)312

ويف املصطلح هو «عملية تغيري أو تعزيز املواقف أو املعتقدات أو السلوك» (ميلز ،3111 ،ص  ،)3بعبارة أخرى هو القدرة على التأثري يف
اآلخر أو استمالته؛ وذلك حلمله على االعتقاد مبعتقد ما أو حلمله على استصدار منط سلوكيّ معيّن.
حني ننفتح على عملية "اإلقناع" فإنّ جهودنا تصبّ يف التأثري على املتلقّي بأيّ وسيلة من الوسائل أو يف «احلثّ على املشروع يف

مسار عمل أو تبنّي وجهة نظر عن طريق النقاش أو املنطق أو االستعطاف» (الكاني ،3119 ،ص  ،)31فمن املعلوم بأنّ هذه العمليّة ال تتّسم
يف مجيع األحوال بالنّزاهة واحلقيقة ،فتتمّ احملاولة حيناً للتالعب بعواطف وعقول املتلقّني باللّجوء إىل شتّى الوسائل من أجل حتقيق
املصلحة الفردية والسّياسية .فالبعض يفرّقون بني التّالعب واإلقناع ،فرياعون يف التّالعب عدم صدق النية ويف اإلقناع صدق النية،
بناءً على هذا يركز التالعب يف جوهره على الشّخص املتالعب ،إذ يركز على «حتقيق نتائج وأهداف شخصية» (املصدرنفسه ،ص ،)31

فاخلداع وإخفاء األدلّة املنطقية أحد األمور األساسية يف عمليّة التالعب ،حتّى ال يتمكن املخاطب من استكشاف احلقيقة ،فمن هنا
يبدو أنّ نية الشخص تعدّ عامالً حامساً يف التفريق بني التالعب واإلقناع.
فمهما يكن من أمر الفروق بينهما ،فإنّ قدرة اإلقناع أو التأثري يف اآلخرين تدلّ على قوّة الشخصية ومدى جناح اإلنسان يف
استمالة آراء الناس ومحلهم على التمسّك مبعتقدٍ ما أو اتّخاذ منط سلوكي يقصده املتكلِّم .بصورة عامّة تتبنّى اإلقناع كما يعرّفه بريك
«استخدام األلفاظ والكلمات واإلشارات وكلّ ما حيمل معنى لبناء االجتاهات والتعريفات أو تغيريها» (دمياس ،1111 ،ص  .)15فالّذي جيري يف
عملية اإلقناع ،ال يقتصر على الكالم فحسب ،بل يشمل املظهر والشكل الظاهري للخطيب والنربات الصّوتية والنية املنطوية حتت
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الكلمات واليت تطفو على السّطح من خالل املفردات .ففيما يلي نعاجل هذا البحث موزّعاً على أهم اآلليات اإلقناعية يف خطب
احلجّاج ،ونتكلّم عن األسس العلميّة والنقدية لكلّ موضوع حمللّني يف ضوء علم النفس االجتماعي.
علم النفس االجتماعي يهدف يف األساس إىل فهم طبيعة العالقات القائمة بني الفرد واجملتمع مؤثراً ومتأثراً به ،وحياول فهم
الطريقة اليت من خالهلا يتمكن اإلنسان من التوافق مع القواعد واملعايري والقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيه .هذا
وقد ساعدت الدّراسات التجريبية الكثرية يف ميدان علم النفس االجتماعي الفرد واجملتمع على تفهم طبيعة العالقة القائمة بينهما،
وذلك ملا فيه خري للفرد واجملتمع يف آن واحد (أنظر :الزغيب ،3112 ،املقدمة؛ المربت ،1112 ،ص .)11

3ـ .1املظهر وقوّة اجلسد
إنّ قوّة اجلسد أو «القدرة على ميول وأفكار اآلخرين عن طريق سلوكياتهم» (بيز ،3112 ،ص  .)2هي لغة تواصلية حديثة تعتمد على
تعبري اجلسد وحتاول تفسري ردود فعل اجلسم عند التواصل مع الغري عن طريق مالحظة حركات جسد اإلنسان .تبني الدّراسات
العلمية ما للهيئة اخلارجية من أثر يف توليد االنطباع لدى املتلقّي ،بناءً على دراستني قام بهما ألربت مهرابيان( 1انظر :ميلز ،3111،ص

 )52يف السّتينيات من القرن العشرين ،فقد حدّد قياس األثر الذي تولّده اللّغة اجلسدية ،فأكدت الدراسة أن أثرها يكون  55باملائة،
يف حني يكون أثر اللغة الصّوتية  22باملائة واألثر الشّفوي بالكلمات  2باملائة ،مع أنّ بعض العلماء البارعني يف "فنّ االتصال" مثل
جودي برجون 3وديفيد بولر ،2شككوا يف هذه النّسب ،ووصفوها باملبالغة ،ولكنّ الذي ال ميكن التشكيك فيه هو أنّ اللغة اجلسدية
بصرف النظر عن نسبتها ،هلا األثر البالغ يف إقناع املخاطبني.
التّقنية األوىل اليت يستند إليها "احلجّاج" وكان على علم بأثرها ،عدم التعارض بني الصّورة اجلسدية والصّورة اللّغوية أو
الصّوتية ،لذلك تأتي كلماته قوية مسجّعة خشنةً صلبة يف مظهرها ،لتكون املالئمة بني الكالم واملظهر يف أشدّها ،ألنّ التعارض
الذي تبدو قسماته على املفردات وعلى أصوات الكلمات يولّد صورة سلبية يف اقتناع املخاطب .املالحظ يف اخلطبة اليت أدالها
احلجّاج حني وفوده على العراق ،بدالً من بشر بن مروان ،أنّه «وصل الكوفة حني انتشار النهار يف اثين عشر راكباً» (طربي ،1121 ،ص

 ،)51فبدأ من املسجد فدخله ثمّ صعد املنرب وهو «متثلّم بعمامة خزّ محراء متقلّداً سيفاً متنكباً قوساً» (ابن عساكر ،1233 ،ص ،)52
فقال« :عليَّ بالنَّاسِ ،فَقَام النّاسُ نَحوَهُ ،فَسَكتَ سَكتةً طويلةً أهمَّهُم بها وأحبّوا أن يَسمَعُوا كالمَهُ ،بينما الناسُ يف لَغَطِهم وضَوضا ِءهِم ،إذ حَسَ َر
ع الثَّنايا» (طربي ،1121 ،ص .)51
ب فيهم خُطب َت ُه املشهورة :أنا اب ُن جَال وطلّا ُ
اللّثامَ عن فيه وخَطَ َ

فهناك تنوّع مثري لالهتمام فيما يتعلّق باملظهر ونوعية املالبس اليت يرتديها املتكلّم وفيما يبديه من أثر يف املخاطب ،ربّما تكون
إحدى املزايا اليت عادةً ما نغفل عنها هي «ارتداء مالبس مقنّعة وتأثريها على مشاعر املتلقّني ،فعندما ترتدي أنواع ًا معينة من املالبس ،تبدأ يف

الشعور ،فتختلف عاطفياً وجسدياً» (الكاني ،3119 ،ص  ،)22فاهلاجس الذي ينوي احلجّاج أن يلقيه يف روع املتلقّني ،هو هاجس
اخلوف والوحشة وقد رافقت هذا املظهرَ املتقنّع العجيب ،نظراتُهُ احملتقرة وهيئته ووقوفه أمام احلشد وتقلّده للسّيف واستناده على
القوس وصَمتُه ،فكلّها هلا دالالتها اخلاصّة يف املنظور النفسي ويف عملية اإلقناع ،فقد يقال إنّ «الكلمات تُستخدم أساساً لنقل وتوصيل

املعلومات ،بينما تستخدم لغة اجلسد إلمتام املواقف اخلاصة بالعالقات بني األشخاص» (بيز ،3112 ،ص  ،)11فهو يف الواقع خيطو اخلطوة
1

Albert Mehrabian.
. Judy Burgoon.
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األوىل يف توصيل رسالته اهلادفة واحملفزة يف آنٍ واحد ،فحني يقوم اجلماعة بالضّوضاء يف النّظرة األوىل اليت يلتقون فيها باحلجّاج
واجلمالت اليت تتبادل فيما بينهم بأن « يَلعَنُ اهللُ هذا ولَعَنَ اهللُ مَن أرسََلهُ غُالماً ال يَستطيعُ أن يَنطِقَ ع ّياً قاتله اهلل ما أغباه» (ابن األثري،1112 ،

ص  .)2العملية اإلقناعية ك انت قد بدأت فظهرت آثارها رويداً رويداً يف وجوه النّاس ،ثمّ يف قلوبهم ،إذ رأوه ال يهمس ببنت شفة،
فاملظهر بكلّ خطوطه يصبّ هنا يف املشروع اإلقناعي بناء على وجهة نظر نفسانية باملعرفة املسبقة اليت كانت له عن هؤالء اجلماعة،
إذ كان على علمٍ بأنّ تغيري رؤية األفراد يتمّ إذا «كانت رسالتنا الكالمية تدعم موضوع وفحوى اخللفيات املعرفية املختزنة يف الالوعي» (إل

بنوا ،1211 ،ص  ،)55فإن مل تتفق رسالتنا مع معرفة املتلقّي املسبقة ،فليست هنا أية عملية إقناعية .هذا يسمّى يف علم االجتماع
النفسي بـ«النموذج املعريف لإلجابة» .وقد كان هلذا وقعه فيهم ،فبهذا متّت اخلطوة األوىل من العمليّة اإلقناعية؛ إذ هدأت األصوات
رويداً رويداً ومتلّكهم شعور بسوء العاقبة إذا اختلفوا يف األمر .فاجلمل األوىل من خطبته ألهل الكوفة تأتي متماشية مع ما بدر منه
من سلوك ومظهر غريب «أنا ابن جال وطالع الثنايا» (طربي ،1121 ،ص  .)51إذ تأتي اجلمالت قوية خشنة متالئمة مع ما شاهده
الناس قبل انفجار اخلطيب بالكالم ،فكأن األنفاس قد انقطعت ،فأصبح الناس مجيعاً آذاناً صاغية.
فاللّغة اليت تفتح بها اخلطبة تأتي يف غاية االنسجام مع مظهر اخلطيب؛ إذ اللّغة اجلسدية حني تنسجم مع اللغة اللّفظية ،فإنّها
أشدّ وقعاً؛ خاصة أن املنطق الذي كان حيكم عقول الناس اجلاهلة واخلائفة ،منذ زمنٍ بعيد وقبل شيوع الكتابة ،يعتقد بأنّ «من يقدر

على التهجّي والكالم ،ميتلك قدرة على السّحر وإيذاء النّاس والتحكم حبياتهم» (بوزان ،)93 :3112 ،فمن هذا املنطلق يتجلّى لنا السّبب يف
استخدام الكلمات القوية ذات الوقع يف بداية انطالقه بالكالم ،ليكون شاهد صدق على جتلّي نتائج اخلوف اليت بدت تباشريها
على مظهر املتكلّم.
3ـ .3استماالت اخلوف
تشري الدّراسات إىل وجود عالقة وثيقة بني اخلوف وتبدّل السّلوك وأنّ املستويات العالية من اخلوف ميكنها أن تكون أكثر إقناعاً،
فاستخدام هذه االستماالت يؤدّي إىل «إ حساس الفرد بالتوتّر نتيجة لزيادة اإلحساس باخلوف أو الشعور بالعزلة اليت تركز عليها رموز

الرّسالة» (بابكر ،3112 ،ص  .)91وقد اكتشف علماء النفس أنّ اخلوف من بني مشاعرنا من أكثر الدّوافع اإلنسانية قوةً ،ولكي تكون
عمليّة التخويف ناجحة ،البدّ أن تلبّي شروطاً ،منها «تقديم توصية معينة على كيفية التغلّب على اخلطر ،وإقناع املتلقّي بإمكان إنفاذ
التّهديد بسهولة» (ميلز ،3111،ص  ،)159فمن وجهة نظر علم النّفس فإنّ استجابتنا للرسائل تنقسم إىل «قسمني :بعد تفكري و دون

تفكري» (املصدر نفسه ،ص ،)3فحني ننصت للمتكلّم مدقّقني بكلّ عناية إىل كالمه وحملّلني ميزات ومساوئ ومنطقية كالمه ،نكون
مفكرين ولكن حينما نستجيب للرّسالة دون وعي ،فإنّ عقولنا «تكون مغلقة بصورة آلية ،وحيدث هذا حينما ال يتسنّى لنا الوقت على
اإلنصات ،فبد ًال من االعتماد على احلقائق واملنطق ،نعتمد على غرائزنا» (املصدر نفسه).

فاخلطيب البارع يتبنّى طرقاً شتّى الستقطاب تركيز املتلقّي والتأثري عليه ،فمن هذا املنظور ينصبّ الرتكيز على اجلاذبية العاطفية
أكثر من غريها .ففي خطب احلجّاج يتوجّه هذا االهتمام بالعاطفة إىل الرتكيز على استمالة اخلوف لـ«تغيري سلوك املتلقّي بإثاره عواطفه»
(إل.بنوا ،1211 ،ص  ،)111ألنّ الناس يف معظم املواقف يستخدمون العاطفة ويربّرونها باحلقائق ،فقد يتمّ إقناع النّاس بالعقل،
بينما العاطفة هي اليت حترّكهم ،فمن هنا جتعلنا املناقشات اليت تثريها العاطفة نتخلّص من سلوكنا الدفاعي الطبيعي وتصرّفنا عما
نهدف إليه ،فـ«تكون أكثر سهولة يف استدعائها من احلدث الواقعي» (ميلز ،3111 ،ص  ،)139فإذا كانت الطّلبات شاقّة ،فإنّ تفكرينا
«يصاب بالشّلل جتاه ما قيل لنا ،وليس السّبب أننا مل نسمع ما قيل لنا؛ ولكن أننا مل نكلّف أنفسنا حتليل الطلب» (املصدر نفسه ،ص .)321
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وقد كان احلجّاج قبل دخوله العراق على وعي بنفسية اجلماعة اليت كان ينوي جمابهتهم ،لذلك اتّخذ اخلوف عماداً لكالمه،
ساً قد أينَعَت
كما يبدو هذا جلياً من اجلمالت األوىل يف خطبته ألهل الكوفة «أنا ابنُ جَال وطلّاعُ الثَّنايا  ...يا أهلَ العَراقِ إنّي أرى رُؤو َ
س مَن أعياه داؤُ ُه فَعنِدي داؤُهُ وَمَن
وَحَانَ قِطافُهَا» (صفوت ،1122 ،ص  ،)325وكما نالحظ يف قوله مهدّداً أهل البصرة ملّا قصدها «أيها النّا ُ
استَطال أجُلهُ فعَليّ أن أعجّله» (املصدر نفسه) .ويف خطبته ألهل العراق بعد دير اجلماجم« :أهلَ العَراقِ إنَّ الشَّيطانَ قَد استَبطَنَكم َفخَاَلطَ اللّح َم
والدَّمَ وال َعصَبَ واملسامِعَ واألطرافَ» (املصدر نفسه ،ص  « .)321أما واهلل لو أمَرتُ النَّاسَ أن يأخُذوا يف بابٍ واحدٍ فأ َخذُوا يف بابٍ غريِه ،لكانت
دما ُؤهُم لي حَال ًال مِن اهلل» (املصدر نفسه).

يستمدّ احلجّاج هذه اآللية مبهارة فائقة للرتكيز على النتائج غري املرغوبة اليت ترتتّب على عدم خضوع املتلقّني للحلول اليت
يقدّمها هلم .إذ كان يعرف أنّ املتلقّي ال يستجيب للرّسالة إال يف حالتني :األوىل :شدّة اإلثارة العاطفية اليت تشكل حافزاً لديه
لالستجابة حملتوى الرّسالة .والثانية :توقّعات الفرد ،إذ ينبغي أن تكون الرّسالة قادرةً على إيصال معنى للمتلقّي ،حتى يستجيب
للهدف وحيدث التوتّر العاطفي ،ألنّ الناس «مييلون إىل جتاهل التهديدات حتى تظهر واضحة على خطورتها» (بابكر ،3112 ،ص  ،)91فمن
هنا نرى احلجاج يبدأ مباشرةً بإلقاء الرّوع يف مسامع املتلقي والوصول به إىل الذّروة العاطفية لدفعه الختاذ القرار ،ليس عن منطق
وروية ،إمنا اعتماداً على غريزة اخلوف وإبقاء على حياته ،فحني ال جتد النّفس أمامها إال خياراً واحداً للبقاء ،يتشوّش عليها
التفك ري ،وتزول املعادلة املنطقية ،فيتمّ اتّخاذ القرار املفاجئ من منظور املصلحة اآلنية .فهذه هي اإلسرتاتيجية النفسيّة اليت يعتمد
عليها احلجّاج يف تغيري الوظائف النفسية لآلخرين لالستجابة للهدف املنشود .وقد تتمّ هذه العملية من خالل تقديم صورة عن
األسلوب السّيء الذي بدر منهم فيما سبق وسلكهم يف هذا املسار الذي ال يرجى له عالج إال إذا خضعوا للشروط املقدّمة عليهم
من قِبل املتكلّم .ممّا ال شك فيه أنه كان على معرفة تامّة بنفسية تلك اجلماعة لرسم خطوط وإطار رسالته مبنيةً أساساً على دواعي
اخلوف.
والطّريف أنّه خييّر اجلماعة بني مصريين كالهما يستبطن املخاطر ،فاألوّل خيطّ هلم خيار املوت وفقدان املال والنفس واملكانة
االجتماعية واألوالد ،والثاني يرسم خيار االستسالم واالنطالق إىل احلرب .هذا يبني أنه يستمدّ كلتا الطريقتني الرتهيب املادّي
بفقدان املمتلكات واملعنوي الذي فيه «أذي النفس والكرامة» (سبعاوي ،3111 ،ص  ،)133فللرتهيب املعنوي مفعوله القوي يف
الشرائح الغنّية وللرتهيب املادّي وقعه يف كلتا الشرحيتني .فيوجّه احلجّاج هذا الرتهيب بنوعيه إىل كلّ شرائح اجملتمع بقوله «ألدَعَنَّ لك ّل
ختلفَ بعدَ أخذِ عطائه بِثالثةِ أيامٍ إال سفكتُ دمَهُ» (صفوت ،1122 ،ص ،)322
سدِهِ  ...وإنّي أقسِمُ باهلل ال أ ِجدُ رَجُالً َّ
رَجُلٍ مِنكم شُغالً يف جَ َ
فهو مل يستثن أحداً منهم إال من ال يطيق القتال .وحنو قوله ألهل العراق بعد دير اجلماجم «إنّما أنا لكم كالظّليمِ الرامحِ عَن فِراخِه ،يَنفي
حلجَرَ» (املصدر نفسه ،ص .)321
عنها ا َملدَ َر ويُبا ِعدُ عنها ا َ

3ـ  .2االفتتاحيّة املقنعة
لقد فطن شكسبري إىل قوّة افتتاحيات الكالم (راجع :ميلز ،3111 ،ص  ،)151إذ أكد على ضرورة االهتمام بافتتاحيات الكالم
ونهايته؛ ما نعنيه بقوّة افتتاح الكالم يتعدّي جمرّد بدء املتكلّم بنطق الكلمات ،إذ تشمل العملية مجيع ما يقوم به املتكلّم من حركات
ونظرات وكلمات يبدأ بها الكالم .وقد سلفت اإلشارة إىل احلركات والنظرات ،أمّا فيما يتعلّق بافتتاحية الكالم ،فإنّها قوية منتظمة
تستمدّ قدرتها من املخزون الثّقايف واجلماعي للذين يوّجه إليهم اخلطاب ،فكأنّها أشبه مبثل خيتزن يف طياته كلّ ما يعجز اللّسان
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واملفردات العادية أن تعبّر عنه «أنا ابنُ جَال وَطَلّاعُ الثَّنايا ،إذا أضَعِ العَما َمةَ تَعرِفوني» (صفوت ،1122 ،ص  .)325إنّه يعمد إىل «نوع من
التأثري النفسي جلذب انتباه القوم وإرهاف أمساعهم بتلك النغمة القوية اليت أعدّها هلذا املوقف ،ممّا مأل القلوب واألمساع دوياً ورنيناً» (زيادة،
 ،1115ص  ،)22فالكالم شبيه باملثل الذي جيري على لسان الناس مما جيعله ذا أثر يف روع املتلقّي ونفسيته .وحنو «يا أهل العراقِ ،يا

أهلَ الشقاقِ والنفاقِ» (صفوت ،1122 ،ص  .)322تبدو الكلمات قوية صاعدة يف الشدّة ،خاصّة أن افتتاحية خطبه تنطوي على نوع
من االزدراء والدونية واالحتقار ملن خياطبهم؛ إذ تبتدئ عادة حبرف النداء الذي يدلّ على قوة اخلطيب وعل ّو مكانته بالنسبة إىل
متلقّيه.
3ـ .5اخلامتة املقنعة
تعترب اخلامتة آخر ما يسمعه النّاس ،وتكون فرصة املتكلّم األخرية للسّيطرة على قلوب اآلخرين ،فالبداية السيئة تعدّ نكسة،
ولكنّ النّهاية السيئة تدلّ على البوح بهذا الفشل .كذلك األمر بالنّسبة للبداية القوية واخلامتة القوية واملتالئمة .فيما يتعلّق خبُطب
احلجّاج فاملالحظ أنّ البداية والنهاية يف مستوى واحد من حيث اللّغة واملضمون والقوّة ،إذ تبدو منسجمة يف حلمتها وسُداها ،إذ
ت عُنُقَهُ» (صفوت ،1125 ،ص
ف بَعدَ أخذِ عَطا ِئ ِه بِثَالث ِة أيامٍ إال ضَرَب ُ
نشاهد كيف خيتم خطبته ألهل الكوفه «وإنّي أقسِ ُم باهلل ال أ ِج ُد رجالً ختلَّ َ

 .)315إذ أودع فيها خالصة كالمه وذروة عنفه ،وهي تأتي متالئمة مع بداية اخلطبة .فهذه اخلطب اليت تسمّى "ذات بُعدين" هلا قدرة
أكرب على إقناع متلقّني يتعارضون مع اإلنسان من البداية ،فتأتي البداية والنهاية بنفس القوّة واملضمون تأكيداً على مضمون الرّسالة
وحتفيز املتلقّي بااللتزام مبا قرع مسعه ،فال نشاهد هنا احنساراً للعاطفة ومخوداً لنار الغضب ،إذ الكالم موجّه إىل مجاعة كان الشرّ
متأصّالً يف نفوسهم فال ينجح فيهم إال العنف واالستمرار فيه حتى النهاية.
3ـ .5تباين األجزاء
تعترب هذه التّقنية أكرب وأبسط التقنيات يف العملية اإلقناعية ،حيث يقوم العقل بتقسيم املعلومات إىل جزأين ،فيأتي الكالم ذا
شطرين كـ«األرجوحة يعادل كلّ منها اجلزء اآلخر» (ميلز ،3111،ص  ،)112فهذه التقنية تعين تقابل عنصرين أصليني يف الكالم ،سواء
ربطت بينهما ظاهرة التضادّ أو مل تربط ،فهي سالح للتأثري اللّطيف ،وامليزة الكربى هلذا املبدأ هي «أنه ليس فاعالً فحسب ،بل إنّه أيض ًا

غري قابل للكشف تقريباً ،فيمكن أن جيين الذين يطبّقون هذا املبدأ ،مثار تأثريه دون أن يظهروا أيّ شيء يدلّ على أنّهم صمّموا الوضع ملصلحتهم».
(سالديين ،3111 ،ص .)32
تستخدم هذه التقنيّة بصورة موسعة يف خطب احلجّاج ،فتأتي تعبرياً عن نفسية عنصرين «يا أهلَ العَراق ما يُقَع َقعُ لي بِالشَّنآنِ وال يُغمَ ُز

جانيب إىل جانب طاملا أوضَعتُم يف الفتنةِ واض َطجَعتُم يف مَرا ِقدِ الضَّاللةِ» (صفوت ،1122،ص  ،)325حيث جتري املقابلة بني أهل العراق وبني
اخلطيب نفسه .وقد نالحظ استخداماً موسّعاً هلذا املبدأ يف خطبته ألهل الكوفة ،حني مسع تكبرياً يف السوق «يا أهلَ العَراقِ يا أه َل
الشِّقاقِ والنّفاقِ  ...إنّما مَثَلي ومَثَلُكم ما قال عمرو بن براق اهلمذاني :وكنتُ إذا قومٌ غَزَوني غَزوتُهُم ،فَهَل أنا يف ذا يا هلَمدانَ ظاملٌ» (املصدر

نفسه) ،فاجلدال بني جزأي الكالم يستشري يف مجيع أوصال اخلطبة ،فينثال على املتلقّني بشتّى ضروب التحقري والتّرهيب ،ملعرفته
بأنّه ال ينجح فيهم ليّن الكالم والنغمارهم يف الشرّ يستحقون أشدّ صنوف البالء .ويضفي على العنصر الثّاني مجيع مالمح الصّالبة
واجلرأة من دون هوادة وضعف ،ليتأكد اجلماعة أنّ هناك اختالفاً جوهرياً بينه وبني احلكام السابقني ،فدفعاً هلذه الشبهة عن نفسه
نراه يسوق اخلطبة مبساق التقابل بني هذين العنصرين ،ليتسرّب اليقني يف نفسية اجلماعة وقد متّ له ذلك بالفعل .ويف مساق تقوية هذه
التّقنية ،يعقد مقارنة بني "أهل العراق" و"أهل القرية" باللجوء إىل اآلية القرآنية اليت سيقت مساق املثل للتدليل على بُعد اهلوّة بني
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ع
اللهُ لِباسَ اْلجُو ِ
اللهِ َفأَذاقَهَا َّ
العنصرين ،فيعقد مقارنة بينهم وبني أهل قرية « كانَتْ آمِ َنةً مُطْمَئ َِّنةً َيأْتيها رِ ْزقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ ِبأَنْعُمِ َّ
ف بِما كانُوا َيصْنَعُونَ» (النحل.)113 :
وَاْلخَوْ ِ

3ـ  .9السّلوك التلقائي
يقضي الناس معظم حياتهم وهم يستجيبون ملختلف الطّلبات واألسئلة دون التّفكري بها ،بعبارة أخرى فإنّ عقوهلم موصدة
وتصدر قراراتهم بصورة تلقائية ومن دون الرتوّي؛ حبيث ميكننا القول إنّ عقول الناس «مربجمة مبحرّكات إقناع يظهر مفعوهلا حال تلقّيهم

لتلميح مناسب» (ميلز ،3111 ،ص  ،)321واحلجّاج كان ملمّاً بالطريقة اليت يبحث بها عن النّمط املألوف الذي حيصل به على استجابة
النّاس التلقائية من دون تفكري ،إذ شرح هلم خُطورة املوقف وحثّهم على اجلدّ وخيّرهم بني شرّين ،وأعلن أنّه ال يسري بهم سرياً
بطئياً؛ ألنّ األمر يتطلّب سرعة االمتثال واالختيار ،وإنّه كفيل بذلك ،إذ هو قد اخترب نفوس النّاس وما انطووا عليه من شرّ .ففي
الواقع ،العرض الذي قدّمه احلجّاج ،أصاب تفكريهم بالشّلل جتاه ما قيل وما مسع .ليس السبب بأنّهم مل يستمعوا بهذه األمور من
قبل ،بل ألنّهم مل مينحوا فرصة التّفكري والتحليل وكذلك فرصة الثورة .قد نشاهد مالمح من هذه التقنية يف قصّة التكبري اليت برزت
يف السّوق احتجاجاً على احلجّاج وإثارة للفتنة ويف خطبته ألهل الكوفة حني قدومه إليها حاكماً عليها وكما يف قتله "عمري بن ضابئ"
(انظر :أبو الفرج ،1115 ،ص  )519الذي بلغ من العمر عتياً.
3ـ .2فاعلية األسئلة
"السؤال" أو ما يسمّي يف البالغة "االستفهام" ،هو «طلب املتكلّم من خماطبه أن حيصل يف الذّهن ما مل يكن حاصالً عنده ممّا سأله عنه»
(سيوطي ،1125 ،ص  .)52هذا يف أصل معناه ،وقد يتمّ استمداده ألغراض بالغية تتجاوز جمرّد السؤال ،فتأتي وسيلة لدعم موقف
أو إنكار شيء وألغراض شتى تستمدّ من السّياق .ميكننا القول إنّ األسئلة هي «أكثر أدوات التخاطب فاعليةً ،للسيطرة على املخاطب»
(ميلز ،3111 ،ص  ،)311ولالنطالق به يف إطار واتّجاه الرؤية اليت تتبلور من قبل املتكلّم .يتحدّد استخدام اخلطيب للضّروب
املختلفة من األسئلة (املفتوحة ،املغلقة ،املثرية للقلق واألسئلة البالغية) حسب احلاجة ومدى اخلربة يف إلقاء الكالم .من بني مجيع
األسئلة تأتي األسئلة البالغية واملثرية للقلق من أكثر األنواع شيوعاً يف خطب احلجاج؛ إذ إنّها تتميز عن غريها بأنها ال تتطلّب إجابة
واضحة حمدّدة ،إنّما تهدف إىل إثارة تفكري السّامع وسوقه إىل تغيري موقفه والتنبّه على عواقب ما يقوم به من إجراءات ال حتمد
عُقباه ،كما يف قوله ألهل العراق بعد وقعة دير اجلماجم «ألستُم بأصحابي باألهواز ،رُمتُم الكرّةَ وسَعيتُم بِالغَدر» (صفوت،)321 :1122 ،
و«ما لي أراكم تَحرصُون على ما كفيتُم وتُضيّعُونَ ما أمِرتُم؟» (املصدر نفسه ،ص  ،)322و«هل شَغَبَ شاغبٌ أو نَعَبَ ناعبٌ أو زَفَرَ زافرٌ إال كنتُم
أتبا َع ُه وأنصَارَه؟» (املصدر نفسه ،ص .)321

3ـ  .2كسب الثقة
لكي يكون للكالم الذي يلقى إىل املخاطب وقعٌ لديه ،جيب أن يكون صادقاً أو باألحرى يسعى اخلطيب من البداية للحصول
على ثقة املتلقّي ،إذ ينبغي أن يصدّق املتلقّي حديث اإلنسان يف الدّرجة األوىل .ولكي تتمّ عملية زرع الثقة ،ينبغي أن يكون احلديث
متسماً باملوضوعية .وال يتمّ هذا إال إذا كان الكالم صادقاً بعيداً عن التحيّز والكذب .وإىل جانب الصّدق جيب أن يكون هنا معرفة
باملوضوع وبراعة فائقة يف كافة صُور املناقشة وعرض املوضوع للتدليل على اإلملام به ،جلعل الكالم واقعياً ومربّراً .قد قيل بأنّ
الصّدق يف احلديث يعين «أال تتحدّث مبا ال تؤمن به» (ميلز ،3111،ص  ،)19فعندما تبدأ عملية الكالم أولّ ما يفكر به السّامع ،هو
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السؤال عن مَدى صدقه وعن النّزعات الكامنة وراءه .فإذا متّت القناعة لدى السامع حبيادية املوقف وصدقه ،فاإلقناع أكثر سهولةً
وقبوالً.
من أهمّ ما ينبغي أن تتميز به الرّسالة ،لتتّسم باملصداقية هو أن يكون أوالً :بعيداً عن األهواء الشخصيّة ،فإذا وثق املخاطب بأنّ
الكالم يتّسم بسمة املصلحة العامّة ،فمفعول الكالم يتس ّرى يف روع املتلقّي .فمن هنا ميكننا تفسري ما يؤكد عليه احلجّاج يف خطبته
شدُّوا وَجَدَّتِ احلَربُ بِكم َفجُدُّوا»
شدّ فاشتدّي زِيَم ...قَد شَمَّرَت عَن ساقِهَا فَ ُ
ألهل العراق عن خطورة املوقف الذي وقعوا فيه « هذا أوانُ ال َ
(صفوت ،1122 ،ص  ،)325يبتدئ الكالم باحلديث عن املصيبة وخطورتها ويعلن أنّه يشددّ عليهم؛ ألنّ الضّرورة احلربية تتطلّب
ذلك وهو مبعرفته املسبقة عن احلك ام الذين أخذوا بسياسة اللّني ،ومبعرفته املسبقة عن نفسية اجلماعة ،يعلن هلم أنّ هذه السياسة
املتخذة فيها مصلحة اجلميع؛ إذ العدوّ على مقربة منهم وليس هناك جمال للتعلّل والتملّص.
ثانياً :مؤكداً بشهادة ذوي املكانة موضع الثقة .نظراً إىل أنّ القضية تتعلّق بزرع الثقة يف نفوس اجلماعة ،نرى احلجّاج يستمرّ بإجياز
يف عمله مستشهداً مبا قام به أمرياملؤمنني من اختياره حاكماً على العراق ،ال عن صُدفةٍ ،إنّما بعد أن جرّبه فوجده الشّخص الصّاحل
للقيام بهذه املهمّة «إنّ أمريَاملُؤمنني أطالَ اهلل بقاءَهُ ،نَثَرَ كنانَ َتهُ بَنيَ يَديهِ ،فَ َعجَمَ عيدا َنهُ فَوَجَدني أمرَّها عُوداً وأصلبَها مَكسَراً فَرَمَاكم بي» (املصدر

نفسه ،ص  ،)329فلجوء احلجّاج إىل االستشهاد والتّدليل بعمل اخلليفة يأتي خري شاهد له على إقناع اجلماهري اليت كانت تنظر بشزر
واحتقار إليه قبل حلظات ،فهو ينوي أن يثبت هلم أنّه كفء للقيام بهذه املهمة وهو ال يسعى وراء منفعته الشخصية ،إمنا يتمّ اختيار
هذه اخلطة احلربية يف إطار مصلحة األمّة .ويف موضع آخر يستشهد بكالم النيب ( )ليدلّ على أنّه ال يريد اجلور ،إمنا العدل وهو
ال يقاسي من أهل العراق إال املرارة واألمل «يا أهلَ العَراقِ ،بَلَغين أنّكم تَروُونَ عَن نَبيّكم أنَّه قَالَ :مَن مَلَك على عَشرِ رِقابٍ مِن املسلمني ،جي َء
به يَو َم القيام ِة مَغلُول ًة يَدا ُه إىل عُنُقهِ ،حتّى يفُك ُه العَد ُل أو يُوبِ َقهُ اجلَورُ» (املصدر نفسه ،ص .)325

3ـ  .1لغة اإلقناع واحلجّة واجلدل
أوّل ما ينتبه إليه املخاطب هو ما يبوح به املتكلّم يف جمال معني من خالل استخدامه لبعض املفردات يف جمال حديثه ،فمستوى
ثقافة و«خربة املرء يف كالمه يدفع الناس لتصديق كالمه» (ميلز ،3111،ص  .)23يعدّ اإلقناع باحلجج من أهمّ أركان العملية اإلقناعية .يتمّ
اإلقناع من خالل القدرة على التأثري يف اآلخرين ،هلذا كان هدفه الرّئيس تغيري اجتاهات اجلمهور ،فالبدَّ من تقديم عدد من احلُجج
واألدلّة اليت تثبت صحّة قضية املتكلّم.
قد اعتمد احلجّاج على االستدالل العقلي وقانون السببية داحضاً ظنّ خصمه بنفس املُستند الذي متسّك به ،فقرع احلجة باحلجة
متخذاً القرآن األساس الذي ال ميكنهم دحضه ،كما يف خطبته ألهل الكوفة «زَعَمتُم أني سَاحِرٌ وقَد قَالَ اهللُ تَعَاىل وال يُفلِحُ السّاحِرُ وقَد

رب فَلِ َم تُقَاتِلُون مَن يَعلَمُ ما ال تَعلَمُون» (صفوت ،1122 ،ص  ،)321فقد فنّد مزاعمهم من حيث مل يكونوا
ت وَزَعَمتُم أني أعلَمُ االسمَ األك َ
أفلَح ُ
حيتسبون،كما أنّه قد ضمّن هذا االستدالل العقلي استدالال ًمبطّناً غري صناعي بتوظيفه املضمون القرآني إلضفاء شحنة روحيّة
لك المه ،ملا يف القرآن وقصصه من تأثري يف النّفوس .وقد أفاد من القوّة اإلقناعية للحدث نفسه ،وأخذ باحلديث بلهجة تقريعية
شديدة.
إىل جانب االستدالل العقلي ،نراه يف خطبته ألهل الكوفة يستشهد بأبيات شعريّة كثرية تساهم يف بناء اخلطبة ،مبا تشيعه من
إغراب وإحالة إىل عامل خالص ،فكأنها «رصدت لإلرهاب واإلغراب أو التأثري واإلقناع» (العمري ،3113 ،ص  ،)99منها:
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إذا حاول تَ يف أس د فج وراً

ف إنّي لس تُ مِن ك ولَس تَ مِنّ ي
(صفوت ،1122 ،ص )322

وقال:
هذا أوانُ الشدِّ فاشتدّي ِزيَم

ق د لفَّه ا اللي لُ بس وّاقٍ حُط م
(املصدر نفسه ،ص )325

ثم قال:
ق د لفّه ا اللي لُ بعص ليبّ

أروعَ خ

رّالٍ م

ن ال

دّويِّ
(املصدر نفسه)

يأتي استخدام احلجّ اج هلذه الشواهد الشّعرية حججاً جاهزة ذات شحنة إقناعية وإمتاعية ،والسيّما يف البيئة العربية اليت حيتلّ
الشعراء مكانة مرموقة ،وقد قيل «بئس املقتنى عداوة الشعراء» (فيصل ،3115 ،ص .)52

3ـ  .11داللة الكلمات وأصواتها
قلّما تكون الكلمات حمايدة يف تأثريها ،لقد اكتشف العامل النفساني السويسري "كارل يونج" «أنّ الكلمات مليئة بالرّموز واملقصود

بالرّمز شيء ما يثري فينا ردّ فعل انفعاىل داخل أعماق اللّاوعي» (ميلز ،3111 ،ص  .)111غالباً ما حتمل الكلمات معاني انفعالية ختتلف عمّا
نعهده يف املعاجم .تتأتّي هذه الدّالالت من اخللفية الثقافية واجلماعية اليت ترقد وراء املفردات وأصواتها .لقد كان احلجّاج واعياً مبا
للجانب الشّكلي للخطبة من أهميّة للتأثري يف السّامعني وتغيري اجتاهاتهم؛ لذلك يأتي التشكيل الصّوتي يف كلتا اخلطبتني متالئماً مع
الغرض املقصود ،فتكون الصّنعة الصّوتية حاملة للوظيفة اإلقناعية .ذلك ألنّ «توقيع الكالم وتوازنه يكاد يكون حجّة على صدقه»
(العمري ،1129 ،ص  ،)112ففي قوله « أما واهلل إن أبغَضتُموني ال َتضُرُّوني ،وإن أحبَبَتُموني ال تَنفعُوني ،وما أنا بِاملستوحِشِ لعَدَاوتِكم وال

املستَريحِ إىل مَ َودّتِكم» (صفوت ،1122 ،ص  ،)321مؤالفة يف القوايف والرتصيف واملوازنة بني الفواصل .فاحلجّاج مل يهمل اإليقاع؛
بل حاول حتقيق شيء منه باعتماد اجلمل والفواصل القصرية ،واللجوء إىل املوازنة بني العناصر الداللية والصّوتية ،وقد كان مدركاً
أنّ «االطّراد يف األسلوب على منط واحد ،وسجعة واحدة يعطّل إبالغ رسالته فنوّع يف األساليب» (العمري ،1129 ،ص  ،)113فراوح مبهارة بني
الصّناعة واالسرتسال لتطويع مشاعره واالستيالء على مدركاته «أمحلُ الشَّرَّ ِبحِمِلهِ ،وأحذُوهُ بِنَعلِهِ ،وأجزيه بِمِثلِهِ» (صفوت ،1122 ،ص

 ،)325فالقسم ،وأسلوب القصر ،واإلجياز ،والتكرار والتنويع يف القوايف ،كلّها وسائل كفيلة بإيصال رسائل خطرية إىل اجلمهور،
فاأللفاظ برنينها وإيقاعها قادرةٌ على إلقاء مشاعر اخلوف لدى اجلمهور ،من هنا يأتي التكرار يف نهاية الفقرات لتأكيد إبراء ذمّته،
ختلفَ بَعدَ أخذِ عَطائِ ِه
وإلشعارهم باملسؤولية «وإني واهلل ال أقولُ إال وَفَيتُ ،وال أهِمُّ إال َمضَيتُ ،وال أخلِقُ إال فَرَيتُ» «وإني أقسِمُ بِاهللِ ال أجِدُ رَجُالً َّ
هلل
بِثَالثةِ أيامٍ إال ضَرَبتُ عُنُ َقهُ وسَفَكتُ دَ َمهُ ،وأنهبتُ ماَلهُ» (املصدر نفسه) .ففي النصّ جمموعة من التشبيهات واالستعارات والكنايات «ما وا ِ

ألحلوَنَّكُم حلَوَ العَصا ،وألقرَعَنّكم قَرعَ املَروة ،وألعصِبَنّكُم عَصبَ السَّلَمةِ وألضرِبَنَّكُم ضَربَ غَرائبِ اإلبلِ» (املصدر نفسه) ،مزج فيها احلجّاج بني
«عامل اإلنسان املتمرّد املشاغب وعامل احليوان الشّارد الذي ال يستقيم إال بالقمع» (العمري ،1129 ،ص .)15

3ـ .11تقديم احللول
بعدما يقوم املتكلّم بإثارة املتلقّي وجيعلهم ينتقلون إىل ذروة التأثّر العاطفي بشّتى طرق اإلقناع ،إذا مل يقم بتقديم حلّ للتخلّص
من هذا املأزق ،فإنّ العملية اإلقناعية حمكومة بالفشل .فينبغي أن يعرف السامع «الكيفيّة اليت ستكون عليها حياته ،بعدما نفّذ ما يقرتحه

آليات "اإلقناع" يف خطب احلجّاج بن يوسف الثقفي (دراسة نقدية حتليلية)
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عليه املتكلّم» (الكاني ،3119،ص  )159عندما يرسم له اخلطيب اخلطّة اليت ينبغي السري عليها ،فهناك حاجة إىل التنبيه على العواقب
اليت ترتتّب عليها ،وعلى السامع أن يعرف ماذا سيحلّ به لو مل يقم مبا طلب منه ،وينبغي أن يريه اخلطيب كيفية جتنّبه هذه النتيجة
اليت جلبها على نفسه.
يكمن تعزيز تأثري احلجّاج يف خطبه أنّه يقوم برتسيم اخلطّة بكلّ خطوطها؛ إذ إنه يوظّف هذه اآلليّة يف مجيع خطبه ،فبعد أن يقوم
بإقناع املتلقّي باحلجج والرباهني ،فإنّه يقدّم له احللّ لتفادي النتائج ،وأحياناً كان «يغمر الناس بعطاياه ويشجعهم على القتال» (زيادة،

 ،1115ص  ،)91فهو خيربهم بكلّ صراحة مبا يريده منهم ويعرض عليهم طلبه بطريقة تتناسب مع نفسياتهم وليست مع توقعاتهم،
ل من املسارين ترتتّب
وقد تؤيد هذا خطبته ألهل الكوفة وألهل البصرة ،وما رسم هلم من مسار إمّا القتل إمّا االستعداد للقتال ،ولك ّ
نتائج تكون املسؤولية على عاتقهم « فَمَن سقمت سريرتُه صَحَّت عُقوبَتُه وَمَن وضعَه ذنبُه رفعَه صَلبُه ومن مل تَسَعهُ العَافيةُ مل تَضِق عنهُ اهلَلَك ُة
ومَن سَبَقَتهُ بادر ُة فَ ِمهِ ،سَبَقَ بد َن ُه بِسَفكِ دَ ِمهِ» (صفوت ،1122 ،ص .)322

 .2اخلامتة
 .1اخلطبة من أهم الوسائل الدعائية اليت استمدّها احلجاج لدعم قضيته السياسية.
 .3كان احلجاج على وعي بنفسية اجلماعة اليت كان يقدّم إليهم كالمه.
 .2يعتمد احلجاج على الرتهيب أكثر من التشويق إلثارة املتلقّني.
 .5يتوسّل احلجاج خمتلف الوسائل اإلقناعية للتأثري على خماطبيه ،من قصة ومثل وشعر ،ولكن أساس عمله يقوم على اإلثارة
العاطفية اليت ال تدع جماال للمخاطب للتفكري والختيار القرار الذي يراه مناسباً.
 .5تتمتّع العملية اإلقناعيه للحجاج بالكثري من املواصفات الفنيه اليت جيب توافرها يف الكالم على أساس علم النّفس
االجتماعي.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
.1

ابن األثري ،عزالدين1112( .م) .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر( .حتقيق أمحد اجلوني وطبانة بدوي)( .ط( .)3ج .)1مصر:
دارنهضة.

.3

ابن منظور ،حممد بن مكرم1115( .م) .لسان العرب( .ط( .)1ج .)2بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.

.2

ابن عساكر ،أبو القاسم1233( .ق) .التاريخ الكبري( .ج .)3دمشق :مطبعة روضة الشام.

.5

األزهري ،حممد بن أمحد( .د.تا) .تهذيب اللغة( .ط( .)1ج .)1بريوت :دار احياء الرتاث العربي.

.5

إل بنوا ،ويليام ،وبنوا بامالجي1211( .ش) .الرسائل اإلقناعية( .مرتجم مينو نيكو

سركيسيان)( .ط )1تهران :مركز

اإلذاعة والتصوير.
.9

أبو الفرج ،على بن حسني1115( .م) .األغاني( .ج .)15بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.

.2

بابكر معتصم ،مصطفي3112( .م) .من أسإليب اإلقناع يف القرآن الكريم( .ط .)1قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
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.2

بوزان ،توني3112( .م) .قوة الذكاء الكالمي( .ط .)2الرياض :مكتبة جرير.

.1

اجلاحظ ،عمرو بن عثمان3115( .م) .البيان والتبيني( .حتقيق هارون عبد السالم)( .ج .)1دمشق :دار الفكر.

 .11دمياس ،حممد راشد1111( .م) .فنون احلوار واإلقناع( .ط .)1بريوت :دار ابن حزم.
 .11زيادة ،حممود1115( .م) .احلجاج ين يوسف( .ط .)1القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر.
 .13سالديين ،روبرت.ب3111( .م) .التأثري علم نفس اإلقناع( .ترمجة سامر العيوبي) .أبوظيب :هيئة أبوظيب للثقافة والنشر.
 .12السبعاوي ،عبداهلل3111( .م) .أساليب اإلقناع يف املنظور اإلسالمي .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .15سيوطي ،جالل الدين1125( .م) .األشباه والنظائر يف النحو( .حتقيق د.عبد العال سامل مكرم)( .ط( .)1ج .)2بريوت :مؤسسة
الرسالة.
 .15شوقي ،ضيف1191( .م) .العصر اجلاهلي( .ط )2القاهرة :دار املعارف.
 .19صفوت ،أمحد زكي1122( .م) .مجهرة خطب العرب( .ط( .)1ج .)3بريوت :املكتبة العلمية.
 .12العمري ،حممد1129( .م) .يف بالغة اخلطاب اإلقناعي( .ط .)1األردن :دار الثقافة.
 .12طربي ،ابن جرير1121( .م) .تاريخ األمم وامللوك( .ج .)5القاهرة :مطبعة االستقامة.
 .11فيصل ،صالح الدين أصالن3115(.م) .اخلطابة فن اإلقناع واإلمتاع( .ط .)1الرياض :مركز البحوث الرتبوية.
 .31الكاني ،ديف3119( .م) .اإلقناع( .ترمجة زينب عاطف)( .ط .)1مصر :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 .31المربت ،وليم1112( .م) .علم النفس االجتماعي( .ط .)3بريوت :دار الشروق.
 .33حممد الزغيب ،أمحد3112( .م) .أسس علم النفس االجتماعي .عمان :دار زهران.
 .32ميلز ،هاري3111( .م) .فنّ اإلقناع( .ط .)1رياض :مكتب جرير.

