




وزارة التعميم العالي والبحث العممي


جامعــــــــة البصـــــرة


كميـــــــــــة اآلداب  /قسم المغة العربية
















الرسائلِإختياراِ ِ






أطروحة تقدم بها




رائد مجيد جبار الزبيدي


إىل




جملس كليـت اآلداب يف جامعت البصرة


وهي جزء من متطلباث نيل شهادة دكتىراه فلسفت يف اللغت العربيت وآداهبا




بإشراف


األستاذ المساعد الدكتور




أمحمد حياوي السعد




3415ه – 3131م




الحجِاجِيفِنهجِالبالغةِ ِ
ِ

ك ِف ِيه ِمن ب ع ِد ما جاء َك ِ
ِ
ِ
ع
د
ن
ا
و
ل
ا
ع
ت
ل
ق
ف
ْم
ل
ْع
ل
ا
ن
م
َ
فَ َم ْن َح َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
اج َ
ْ َ ْ ُ
ْ َْ َ َ َ َ
أَبْ نَاءنَا وأَبْ نَاء ُكم ونِساءنَا ونِ
س ُك ْم ثُ َّم نَ ْبتَ ِه ْل
ف
َن
أ
و
ا
ن
س
ف
َن
أ
و
م
ك
اء
س
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ َ َ َْ ََ َ ََ َْ َ َ َ
فَ نَجعل لَ ْعنَةَ اللَّ ِه َعلَى الْ َك ِ
اذبِ
ين 
َ
َْ ْ
صدق اهلل العلي العظيم

سورة آل عمران  /اآلية ()16

قرار لجنة المناقشة
رائد مجدد جردار

نحن أعضــاء لجنـ ـ للنناشـ ـ نـ ــأن أننـا شـن لـا ن ــا عاـ لـروحـ للـالـ
ُ
الزرد ي) للنوسـون بـ الحجاج فد نجدا الرة دة  -الرسدائ اختددا ار ) وناشــنا يـم نحيوتايأـا
َ

ويـ ــم نـ ــا ل ـ ـ ُ عىش ـ ـ بأـ ــاب ونـ ــرل لأنأـ ــا جـ ــنترٌ بـ ــال بو لاح ـ ــو عا ـ ـ ــ ــأان للـ ــنايو لر بي ـ ــنتر
)ب

لالنضاء :

لالنضاء :

لالسم  :أبمبنب يأن نحسن يرحان
لليارتخ / :

لالسم  :أبمبنب ااظم عبن يرتح للنول

عضولً

3102 /

لليارتخ / :

لالنضاء :

3102 /

لالنضاء :

لالسم  :أبمبنب حستن عام عبن للحستن

لالسم  :أبمبنب نحنن ـال

لليارتخ
عضول

عضولً

غال

لالسني

ً

لليارتخ 3102 / / :

لليارتخ 3102 / / :
لالنضاء :

لالنضاء :

لالسم  :أب نب عبن للولحن زتار لساننر

لالسم  :أب مب نب أحنن حتاوي للس ن
لليارتخ / :

عضولً

رئتس لجن للنناشـ

عضولً ونـرياً

لليارتخ :

3102 /

ص ِّقت هذه االطروحة من مجمس كمدة اآل اب رتاردخ
ُ

/

/

3102 /

3102 /

العميد
لإلنضاء:
لالسم :
لليارتخ :

/

3102 /

إقرُار المشرف
أـ ـ ــأن أن ـع ـ ـ ــنلن أـروح ـ ــ ــال

للــنايو لر

رائددد مجدددد جردددار الزردددد ي )

للنـوسون بـ الحجاج ف نجا الرة ة  -الرسائ اختدا ار)) ب يـم بإــرليم يـم شسـم للا ـ
لل ربت  /اات لآلنل

 /جان

لسيتفاء ياناً ب
للب ر  ,وأنأا لسيويت خـيأا
ً

لإلنضاء:
للنـرف  :أبمب نب لحنن حتاوي نأجر للس ن
لليارتخ 3102 / 9 / :

بناء عا لليو تات للنيولير لنتنا أ ِّ
ُرـح هذ لالـروح لانناشـ ب
ً

لإلنضاء:
رئتس شسم للا لل ربت
أ.د .عبد الواحد زيارة اسكندر
لليارتخ 3102 / / :

اإلهداء
إىل...
أمري البيان ...
وحجة اهلل البالغة ...

علي بن ابي طالب

(عليه السالم)

شكر وعرفان
بعد شكر هللا عز وجل الذي منَّ علًَّ بتوفٌقه وٌسر لً إتمام هذا البحث ٌ ,سرنً أن أُقدم فروض
الشكر والعرفان واالمتنان لألستاذ المشرف الدكتور (احمد حٌاوي السعد) الذي منحنً حرٌة البحث
والتحلٌل وٌسَّر لً السبٌل  ,فكان عونا لً طٌلة مدة الدراسة ولم ٌبخل علً بنصائحه وارشاداته ودقة
مالحظاته السدٌدة  .فله منً خالص التقدٌر واالحترام .
كما ٌطٌب لً أن أ ُعبر عن امتنانً وعرفانً بالجمٌل الذي أسدته لً باقة عطرة من أعالم الفكر
ال عربً المعاصر من علماء اللسانٌات وتحلٌل الخطاب فً بلدان المغرب والمشرق العربً الذٌن أناروا لً
طرٌق العلم والمعرفة  ,ولم ٌتململوا من رفدي بالمعلومات الغنٌة ومؤلفاتهم القٌمة ذات الصلة بموضوع
البحث وهم كل من :
-

االستاذ الدكتور عبد الرزاق بنور  ,عالم الفلسفة والباحث االكادٌمً ( تونس ) .
االستاذ الدكتور محمد العمري  ,أستاذ التعلٌم العالً فً البالغة والنقد االدبً فً كلٌة اآلداب
بجامعة محمد الخامس ( المغرب ) .
االستاذ الدكتور عز الدٌن الناجح  ,أستاذ باحث فً كلٌة اآلداب  ,جامعة منوبة ( تونس ) .
االستاذة الدكتورة آمنة بلعلً  ,أستاذة التعلٌم العالً بقسم اللغة العربٌة  ,جامعة مولود معمري تٌزي
وزو  ,مدٌرة مخبر تحلٌل الخطاب (الجزائر) .
االستاذ الدكتور هٌثم سرحان  ,األكادٌمً المتخصص فً اللسانٌات وتحلٌل الخطاب وأستاذ األدب
العربً فً قسم اللغة العربٌة وآدابها بجامعة فٌالدلٌفٌا ( األردن ) .
األستاذ الدكتور صابر الحباشة  ,ناقد وباحث واكادٌمً  ,حاصل على شهادة الدراسات المعمقة فً
اللغة العربٌة  ,حاصل على شهادة األستاذٌة فً اللغة واالدب من كلٌة اآلداب  ,جامعة منوبة
( تونس ).

كما أشكر السادة رئٌس وأعضاء لجنة المناقشة على تجشمهم أعباء قراءة البحث فلهم منً شكر
مسبق على كل المالحظات التً سٌبدونها  ,وهً بال شك من شأنها أن تثري البحث وتعالج إخفاقاته وتقوم
من أدائه .
كما أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن خالص اعتذاري وشكري لعائلتً الكرٌمة التً تحملت من أجلً
أعباء إنشغالً وتقصٌري عن أداء بعض مما لهم علًَّ من حقوق ورعاٌة  .فلهم منً خالص الحب والتقدٌر
واالعتذار .
وهللا ولي التوفيق

البـــاحـــث

احملتويات
انًحتٕياخ
انًقذيح
انتًٓيذ
انفصم االٔل  :انحزاد  ....يقاستح تاسيخيح َٔظشيح
انًثحج األٔل  :انحزاد في انفكش انيَٕاَي انقذيى
انسٕفسطائيٌٕ ٔيُٓذ انًغانطح
انزذل االفالطَٕي
انحٕاس االسسطي
انًثحج انخاَي  :انحزاد في انثالغح انؼشتيح انقذيًح
 -1انزاحع  ....حزاريح انثياٌ
 -2انزشراَي  ....االستذالل تانًؼُى ػهى انًؼُى
 -3انسكاكي  ......انثالغح استذالل
 -4حاصو انقشطارُي  ......استشاتيزياخ االقُاع
انًثحج انخانج َ :ظشياخ انحزاد ( انخطاتح انزذيذج )
يــــــذخــــــــم
َ -1ظــشيـــح انحــزاد ػُذ تــشنًــاٌ ٔتـــيتكـــاِ
أ -انًحـــذداخ ٔاألطــــــــش
ب_ يـــُطـــهقــــــاخ انحـــزــــــاد
خ -انتـــــقُــيــاخ انحـــزـــارـــيـــح
َ -2ــظـــشيـــح انحــزـــاد ػــــُــذ ديكـــشٔ
أ -حـــذٔد انُــظـــشيـــح
ب  -انتذأنيح انًذيزح
خ  -انـــسهّـــــى انحـــزارـــــي
ث  -انشٔاتظ ٔانؼٕايم انحزاريح
انفصم انخاَي  :انياخ انحزاد انهغٕيح في سسائم االياو ػهي(ع)
انًثحج االٔل  :انـشٔاتـــظ انحزــاريــح
 -1سٔاتظ انتؼاسض انحزاري
أ  -انشاتظ انحزاري ( نكٍ)
ب -انشاتظ انحزاري ( تم)
 -2سٔاتظ انتسأق انحزاري
انشاتظ انحزاري (حتى)
 -3سٔاتظ انتؼهيم انحزاري
أ  -انشاتظ انحزاري (الٌ)
ب  -الو انتؼهيم
خ  -انشاتظ انحزاري (كي)
ث -انٕصم انسثثي
 -4سٔاتظ انؼطف انحزاري
أ -انشاتظ انحزاري  ( :انٕأ)
ب -انشاتظ انحزاري (انفاء)

أ-د
34 - 1
98 - 35
44 - 35
36
38
42
61 - 49
54
56
54
66
98 - 62
62
65
65
46
44
49
49
92
93
94
144 - 86
86
86
86
84
161
161
164
164
168
111
112
114
115
116

خ -انشاتظ انحزاري ( حى )
انًثحج انخاَي  :انًٕرٓاخ انحزاريح في سسائم اإلياو ػهي
(ع)
يذخم
أٔال :انًٕرٓاخ انيقيُيح
ســـــى
 -1انقَــــــ َ
 -2انقـــصـــــــش
أ -انقيًح انحزاريح نهؼايم ( ال.....اال) ٔ ( يا .....إال)
ب -انقيًح انحزاريح نهؼايم أنحزاري ( إًَا )
حــاَيــا :انًـٕرٓــاخ انتـقـشيثـيح أٔ يــٕرٓــاخ انشك
 -1انًــــٕرــّ انشـــكي ( صَ ػَـــــــ َى)
 -2انًٕرّ انتقشيثي ( ظـــــــــــــٍَّ )
انًثحج انخانج  :انًقتضى انتشكيثي ٔدٔسِ انحزاري
انسؤال انثالغي إًَٕررا
 انتشكية االستفٓايي ٔتؼذِ انحزاري انسؤال انثالغي ٔتؼذِ انحزاري -1يؼُى انتقشيش ٔتؼذِ انحزاري
 - 2يؼُى اإلَكاس ٔتؼذِ انحزاري
أ -إَكاس انتٕتيخ
ب -إَكاس انتكزية
انًثحج انشاتغ  :انسهّى انحزاري في سسائم االياو ػهي (ع)
انفصم انخانج  :حــزارـــيح انـــصٕسج انفُيح في سسائم اإلياو
ػهي (ع)
يــــذخـــــــــم
انًثحج االٔل  :يادج انصٕسج انفُيح ٔاتؼادْا انحزاريح
 .1يادج انصٕسج انًُتضػح يٍ ػانى انًحسٕساخ
أ -يزال االَساٌ
ب -يزال انحيٕاٌ
خ -يزال انطثيؼح انصايتح
ث  -يزال األدٔاخ ٔاآلالخ
 .2يادج انصٕسج انًُتضػح يٍ انًقٕياخ انخقافيح
نفكش انًتهقيٍ (انصٕسج انزُْيح)
انًثحج انخاَي  :شكم انصٕسج ٔاتؼادِ انحزاريح
انًحم انشاغش في انصٕسج ٔاتؼادِ انحزاريح :
انًثحج انخانج  :انصٕسج انحزاريح ٔحكى انقيًح
 -1حكى انقيًح األخالقي
 -2انحكى انؼاطفي
انخاتًح
قائًح انًصادس ٔانًشارغ
انخالصح االَكهيضيح

114
144 - 118
118
121
121
131
132
134
136
139
146
166 - 145
144
149
148
154
156
158
144 - 161
246 - 145
145
265 -193
194
194
196
182
186
189
229 - 266
214
246 - 228
236
239
244 - 241
263 - 249
A






























































ادلقدمة

الـــمــقــدمـــــــة .......................................................................................... :

الـمـقــدمــــة
الحمد هلل رب العالمٌن  ,والصالة والسالم على خٌر األنام محمد المصطفى  ,نبً الرحمة
ورسول الهداٌة  ,وعلى صاحب الفضل واإلحسان  ,المخصوص بالوالٌة  ,وصً رسول رب
العالمٌن  ,أمٌر المؤمنٌن  ,وقابد الغر المحجلٌن علً بن أبً طالب وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن ,
وسلم تسلٌما كثٌرا  .وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب .
أما بعد ....
ٌستدعً التأثٌر واإلقناع فً التخاطب اإلنسانً آلٌات بالغٌة واسلوبٌة فاعلة لتحقٌقه  ,لذا نجد
الحجاج مزٌة من مزاٌا هذا التخاطب بمواقفه المتع ّددة  ,وأشكاله المتنوعة بٌن الشفوٌة والكتابٌة  ,إذ
ٌع ّد ركٌزة النصوص الموجّهة المتضمنة للمقصدٌة والنقاش وال ّنقد والجدل  ,التً منها  :النصوص
القرآنٌة  ,والفلسفٌة  ,والفقهٌة  ,واألدبٌة ....,الخ .
كما ٌعد الركٌزة االساس فً إٌصال األفكار وتحقٌق المقاصد بٌن المتكلم والمتلقً عبر
وسابل اإلقناع واإلثارة والتحاور  ,فالحجاج وسٌلة من وسابل اإلقناع والتعبٌر عن الرأي و(تفنٌد)
الرأي المخالف  .وال ٌخلو نص أدبً من الحجاج  ,بما فً ذلك الشعر  .كما ٌحضر الحجاج فً
أعمال أخرى  ,علمٌة  ,وإعالمٌة  ,ونقدٌة  ,وفلسفٌة  ,وقضابٌة  ......الخ  ,التً تعتمد على مقابلة
الرأي بالرأي ومقارعة الحجة بالحجة  .لذلك ٌعد الحجاج من الموضوعات التً لقٌت إهتماما كبٌرا
من لدن الدارسٌن فً العالم الغربً  ,حٌث غدت المؤتمرات والندوات تعقد خصٌصا لبحث إشكاالت
الحجاج  ,والكتب والمجالت تؤلف حصرا فً تأمل قضاٌاه ومجاالت إشتغاله فهو عابر للحقول
المعرفٌة المختلفة  ,وٌتشعب الى كافة مناحً الحٌاة  ,وٌمكن للناس كافة باختالف مواقعهم فً
المجتمع ممارسته  .ومع الخطوات التً خطاها العالم العربً فً مجال التنظٌر والتطبٌق لهذا
المفهوم وربطه بالفكر البالغً العربً القدٌم  ,إال أن هذا الموضوع ما زال من اإلختصاصات
النادرة فً الوطن العربً  .لذلك دفعتنً أسباب عدة للولوج فً هذا الموضوع وإتخاذه منهجا عاما
فً الدراسة  ,ومن هذه األسباب :
 جدة موضوع الحجاج وأهمٌته والرغبة فً معرفة أهم مفاهٌمه  ,والحقول المعرفٌة التًتناولها .
 قلة ال دراسات ذات الصلة بموضوع الحجاج فً الدراسات العربٌة عموما والعراق على وجهالخصوص .

أ

الـــمــقــدمـــــــة .......................................................................................... :

كما آثرت أن افحص آلٌات اشتغال هذا المنهج من خالل مدونة تراثٌة فكرٌة موسوعٌة
نادرة ومتجددة فً طرحها  ,هً رسابل اإلمام علً (علٌه السالم) الواردة فً نهج البالغة  .فقد
تظافرت عدة أسباب الختٌار هذه المدونة العظٌمة لمراسالت أمٌر المؤمنٌن (ع) فً تطبٌق
إجراءات وتقنٌات الحجاج علٌها  ,منها :
 إن نهج البالغة ومنه رسابل االمام علً (ع) من أعرق النصوص العربٌة االسالمٌة وأقدسهاوأفصحها وهذا دٌدن كالم امٌر المؤمنٌن الذي هو دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوقٌن ما
خال الخطاب النبوي الشرٌف .
 إنه من أقرب النصوص المعرفٌة لتمثل منهج الحجاج بكل أشكاله وآلٌاته وأدواته . إن شكل الخطاب فً رسابل االمام (ع) من حٌث هو رسالة إصالحٌة فً الدٌن والدولة بنٌتبنا ًء تبلٌغٌا مؤسسا على وفق مقدمات خطابٌة تواصلٌة توجه الناس وتحاورهم عبر بوابة
اإل قناع والتأثٌر فً متلقٌه واعتماد استراتٌجٌات تواجه عقل المخاطب وروحه وضمٌره بعٌدا
عن العنف واالكراه والمغالطة .لذلك كان هذا الخطاب أكثر التصاقا بالجمهور بوصفه خطابا
ٌنشد التأثٌر واإلستمالة للمتلقً قصد اإلنخراط فً الفعل .
 وألن خطاب اإلمام فً رسابله قد اختار مخاطبة العقل فً عملٌة التغٌٌر التً هً هدفوغاٌة كل رسالة إصالحٌة سامٌة صالحة لكل العصور  ,جاءت هذه الدراسة لتنظر فً
خطاب أمٌر المؤمنٌن (ع) من خالل البحث فً حجاجٌة الرسابل التً مارس عبرها اإلمام
عملٌة التبلٌغ واالصال بمنطق التواصل فحاور وحاجج بمختلف الطرق البرهانٌة المالبمة
لإلقناع بالعقٌدة اإلسالمٌة التً حملها .
 إن العالقة التً ٌمكن مقاربتها بٌن خطاب اإلمام والخطاب الحجاجً هً أن لكلٌهما دوراًفعّاالً فً إقناع اآلخرٌن  ,كونهما محاولة واعٌة من المتكلم للتأثٌر فً المتلقً .
 كذلك ٌنبنً كل منهما على وفق استراتٌجٌة لغوٌة وبالغٌة ٌحكمها المنطق تقوم على أساستوظٌف اللغة داخل بنٌة محددة تخضع لقواعد استداللٌة واستنتاجٌة ترتبط بالمتكلم والمتلقً
داخل سٌاق اجتماعً ونفسً وتواصلً محدد له هدف وغاٌة تتمثل فً التأثٌر على ذلك
المتلقً .
 كما أن حسن توزٌع اآللٌات اللغوٌة والبالغٌة وتوظٌفها وبالمقدار المطلوب من اإلنسجاموالضرورة  ,جعلته إنموذجا لدراسات مختلفة تجد ضالتها فً نصوصه  ,ولعل فً مقدمتها
الدراسات الحجاجٌة والتداولٌة .
وعلى أساس ما تقدم جاء إهتمامً بدراسة رسابل االمام (ع) الخالدة من وجهة نظر حجاجٌة
فً محاولة للكشف عن االستراتيجية الخطابية التي تحكم بناء المدونة بوصفها نصوصا حجاجية .
لذلك وسمت بحثً بعنوان (رسائل االمام علي (ع) في نهج البالغة – دراسة حجاجية)  .هادفا من
ورابه الكشف عن اآللٌات الحجاجٌة الموظفة من قبل اإلمام لتدعٌم قضٌته وإٌصال أفكاره وتفنٌد
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قضٌة خصمه بوصفها تفاعال خطابٌا قابما على اإلدعاء واإلعتراض فً وجه مهم من وجوهها .
وهً محاولة حدٌثة وجادة فً دراسة رسابل اإلمام التً ظلت ككل نهج البالغة محورا للدراسات
التقلٌدٌة التً لم تتجاوز الجوانب الموضوعٌة والفنٌة والجمالٌة  ,وتناولها من زاوٌة نظر حجاجٌة
ندعً أنها األقرب الى جوهر المدونة واألدق فً الكشف عن الخزٌن المعرفً البكر الكامن فٌها .
هذا وقد آثرت أنْ أق ٌّد أبحاث دراسة المدونة التً ما انفكت تحاول اإلنفالت من عقال
التصنٌف الذي وضعه الباحث التساع المنهج وكثرة آلٌاته وغنى المدونة وتعدد مشاربها مما ٌجعل
من القول الواحد أن ٌنخرط فً مسارات حجاجٌة مختلفة  .فكالهما ٌتناغم وٌعبر عن صورة كل
منهما فً مرآة اآلخر  .فقد وزعت الدراسة بٌن فصل تنظيري وفصلين تطبيقيين استهللتها بتمهيد
وانهيتها بخاتمة ألهم النتابج التً توصلت الٌها الدراسة  .ولنا أن نوجز القول فً أهم مسارات
البحث االتٌة :
 كان التمهيد ح ٌّزا لمجموعة من المفاهٌم والقضاٌا ذات العالقة الوطٌدة بالبحث التً منشأنها أن تهٌا الباحث والقارئ للولوج فً الدراسة بشكل منطقً سلٌم  ,فهً تمده ببعض
المعطٌات النظرٌة األساسٌة كالتعريف بمفهوم الحجاج في الداللتين اللغوية واالصطالحية ,
إذ ال ٌمكننا أن نفهم قٌمة األشٌاء التً نتحدث عنها دون أن نعً ح ّدها  .كما تضمن التمهٌد
بٌانا ً ألهمٌة الخطاب وانبنابه فً المدونة ومدى موابمته للتحلٌل اللسانً التداولً  ,فضال عن
نظرة نقدٌة استقرابٌة  -ندعً أنها غٌر تقلٌدٌة – لطبٌعة نهج البالغة  ,وللقٌمة التً تشكلها
الرسابل قٌد الدراسة والموقع الذي تحتله من مجمل فن الترسل وخصابصه المابزة مع مقاربة
هذه النظرة للهم المعرفً الذي ترتهن الٌه نظرٌات الحجاج الحدٌثة .
 سعٌنا فً الفصل االول (الحجاج – مقاربة تاريخية ونظرية) الى مقاربة مفهوم الحجاج منالناحٌة التارٌخٌة والنظرٌة عبر ثالثة مباحث  :إذ شرعنا فً المبحث االول فً تتبع
اإلرهاصات األولى لتبلور مفهوم الحجاج في الفكر اليوناني القديم من خالل طروحات
بعض أعالم هذا الفكر  .وقد آثرنا أن نقتصر الحدٌث على ثالثة منهم ٌمثلون بؤرة الفكر
الٌونانً عامة والجذر التارٌخً لمباحث الحجاج خاصة وهم ( :السوفسطائيون  ,وافالطون
 ,وارسطو)  .ثم انتقلنا فً المبحث الثاني الى بٌان طبٌعة الحاضن الفكري لتشكل الفكر
الحجاجي العربي القديم مع بٌان أهم أسباب نشوبه فً البٌبة العربٌة إبان الفتح اإلسالمً ثم
وقفنا مطوال عند المنحى الحجاجً فً التراث البالغي العربي واستعراض أهم الطروحات
واآللٌات اإلجرابٌة التً قدمها الفكر البالغً العربً المؤدٌة الى التأثٌر واالستمالة واإلقناع ,
على ٌد نبذة من مؤسسً البالغة العربٌة وهم (:الجاحظ  ,وعبد القاهر الجرجاني ,
والسكاكي  ,وحازم القرطاجني)  .ثم انهٌنا الفصل بمبحث ثالث عرضنا فٌه أهم معطٌات
المنجز اللسانً والبالغً الغربً المعاصر المتمثل بنظريات الحجاج متوقفٌن عند أبرز
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نظرٌتٌن عالجتا موضوع الحجاج من زاوٌتٌن مختلفتٌن ومؤتلفتٌن فً اآلن وٌكمل بعضهما
البعض اآلخر هما  :نظرية الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتكاه التً كان لها السبق فً إحٌاء
الدرس الحجاجً  /البالغً وبعثه من جدٌد فً العالم الغربً بعد أن عرف الحجاج خفوتا
وعانى من حالة الركود على إمتداد قرون من الزمن  .وقد ساقتنا النظرٌة للحدٌث عن أهم
ركابزها  ,والمتمثلة بحدود المفهوم ومنطلقات الحجاج وتقنٌاته  .أما النظرٌة األخرى فهً
نظرية الحجاج في اللغة لديكرو وانسكومبر  ,التً تعد الحجاج ظاهرة لسانٌة تخضع
للوصف الداللً بالتركٌز على المحتوى من خالل ربط التداول بالبنٌة التركٌبٌة مباشرة ,
وٌتجسد هذا الطر فً المقاربة اللسانٌة للحجاج عبر الوقوف على الجهاز المفاهٌمً لكل من
التداولٌة المدمجة وآلٌة عمل كل من الروابط والعوامل الحجاجٌة ونظرٌة السلم الحجاجً .
 أما الفصل الثاني ووسمته بـ(آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)) فقد انتدبلرصد أهم اآللٌات اللغوٌة التً من شأنها استمالة المتلقً وتوجٌهه وتحقٌق اإلقناع متكبٌن فً
هذا المنحى اللسانً على معطٌات نظرٌة الحجاج فً اللغة لدٌكرو التً اغنتنا بوضع أصول
أربعة مباحث وجدت ضالتها فً نصوص المدونة هً :
 الروابط الحجاجٌة .
 الموجهات الحجاجٌة .
 المقتضى التركٌبً ودوره الحجاجً (السؤال البالغً أنموذجا ً) .
 السلّم الحجاجً .
 فً حٌن خصصنا الفصل الثالث لمقاربة مفصل مهم من مفاصل البالغة  ,بوصفها ردٌفةللحجاج  ,هو الصورة البٌانٌة التً اتفق الفكر الغربً والعربً القدٌم والحدٌث على أهمٌة
دورها الحجاجً وأصالته  ,فتعددت سبل النظر فً هذا الفصل الذي عنوناه  (:حجاجية
الصورة الفنية في رسائل االمام (ع)) متوقفٌن فً ذلك عند نظرة برلمان للصورة بوصفها
تقنٌة حجاجٌة قابمة على اإلقناع واإلمتاع  .وقد حاولنا تجسٌد هذا الدور من خالل مباحث
ثالثة هً :
 حجاجٌة الصورة الكامنة فً مادتها .
 حجاجٌة الصورة الكامنة فً شكلها .
 الصورة الحجاجٌة وحكم القٌمة .
 ختمنا البحث بأهم النتائج التً توصل الٌها .ولقد تبنٌت فً مسارات البحث المختلفة بعض إجراءات النظرٌة الحجاجٌة الحدٌثة باإلعتماد
على جهود نبذة من أعالم الفكر الحجاجً الغربً والعربً وقد ساعدنً على تطبٌق هذه اإلجراءات
الكتب التالٌة :
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 أ هم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة من ارسطو الى الٌوم (مجموعة باحثٌن) إشرافحمّادي صمود .
 الحجاج اطره ومنطلقاته (مجموعة باحثٌن) إعداد  :حافظ اسماعٌل علوي . الحجاج فً القران الكرٌم من خالل أهم خصابصه االسلوبٌة  ,لعبد هللا صولة . إستراتٌجٌة الخطاب  ,لعبد الهادي بن ظافر الشهري . الحجاج فً البالغة المعاصرة  ,لمحمد االمٌن الطلبة . الحجاج فً اللغة  ,ألبً بكر العزاوي . حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى االمام علً (ع)  ,لكمال الزمانً . الحجاج فً الشعر العربً (بنٌته وأسالٌبه)  ,لسامٌة الدرٌدي . كتابة الجاحظ فً ضوء نظرٌات الحجاج (رسابله إنموذجا)  ,لعلً السلمان .كما حتمت علٌنا طبٌعة البحث أن نستند الى جملة من شروح نهج البالغة لعل أهمها :
 شر نهج البالغة  ,البن أبً الحدٌد المعتزلً  .وقد اعتمدنا توثٌقه فً إقتباس نصوصالمدونة ماخال البعض  ,لرؤٌة الباحث وأدواته النقدٌة فً ترجٌح رواٌة على أخرى .
 شر نهج البالغة  ,لكمال الدٌن بن مٌثم البحرانً وهو أقرب الشرو الى منهج البحثالمتبع .
كانت جدة الموضوع  ,وتعدد مشارب البحث فٌه وتداخلها واختالف آلٌات التحلٌل الحجاجً
من باحث الى آخر  ,وحداثة الدرس الحجاجً فً العالم العربً  ,وقلة وصعوبة الحصول على
الدراسات فً مجال الحجاج خصوصا التطبٌقٌة منها والتً كلفنا البحث عنها تضٌٌع الكثٌر من وقت
البحث  ,كذلك ندرة المختصٌن فً هذا المجال  ,وحساسٌة المدونة المدروسة  ,كل تلك األسباب
كانت وراء الصعوبات التً واجهت الباحث  ,ولكنها فً الوقت ذاته لم تثن من عزٌمته فً تخطٌها
واإلصرار على البحث واالجتهاد .
ونأمل فً األخٌر أنْ نكون قد حققنا بعض ما تصبو الٌه الدراسة  ,ونرجو أنْ ٌكون فً هذا
العمل بعض اإلفادة والنفع فً إعادة اإلعتبار لتراثنا البالغً فً مٌدان الحجاج  ,وإنصاف نهج
البالغة بصورة عامة ورسابل اإلمام (ع) بصورة خاصة فً اكتشاف كنوز المدونة المعرفٌة التً ما
تزال لم تدرك أبعادها الفكرٌة بعد  .ونعتذر مسبقا عما ٌمكن أنْ ٌكون فٌه من ّ
زالت وهفوات نتٌجة
قصور علم أو ضعف معرفة أو نسٌان  ,فإن لم ٌكن لنا أجر المصٌب فحسبنا فً ذلك أجر المجتهد .
والحمد هلل رب العالمٌن

الباحث
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الحِجاج فً اللغة واإلصطالح

الحجاج فً اللغة :
دارت معانً الحجاج حول مادة ( ح  ,ج  ,ج ) فً المعاجم اللؽوٌة العربٌة  ,فقد ع ّرفها ابن
منظور فً لسان العرب بقوله ":حاججته احاجّه حجاجا ومحاجّه حتى حججته اي ؼلبته بالحجج التً
ادلٌت بها  .....والح ّجة  :البرهان  ,وقٌل الحجة ما ُدوف َِع به الخصم  ,وقال االزهري  :الحُجَّ ُة ,
الوجه الذي ٌكون به الظفر عند الخصومة  ,وهو رجل مِحْ َجا ٌج  ,أي َج ِد ٌل  .والتحا ّج  :التخاصم ,
وحجَّ ه ٌَحُجُّ ُه َح ّجا ً  ,ؼلبه على
ُج ٌج وحِجا ٌج  .وحاجَّ ه مُحاجَّ ًة وحِجاجا ً  :نازعه الحُجَّ ة َ
وجمع الحُجَّ ِة ح َ
حُجَّ ِت ِه  ,وفً الحدٌث َ :ف َح َّج آد ُم موسى أي َؼلَ َب ُه بالحُجَّ ةِ ......واحت َّج بالشًء  :اتخذه حُجَّ ًة ......
والحُجَّ ُة  :الدلٌ ُل والبرهانُ "ٔ .
فمن خالل هذه المعانً المعجمٌة التً ٌستعرضها ابن منظور فإن الحجاج فً ُبعده المعجمً
 /الداللً ٌ ,دور حول التناز و التخاصم و التؽالب  ,بواسطة االدلة والبراهٌن والحجج وهو بذلك
ٌكون مرادفا للجدل إذ ح ّد الجدل هو " مقابلة الحجة بالحجة "ٕ  ,وما ٌإكد هذا المعنى قول
الزمخشري  " :إحت َّج على خصمه بحجة شهباء وبحجج ُ
شهب وحا َّج خصمه فحججه  ,وفالن
خصمه محجوج وكانت بٌنهما محاجّة ومالجة"ٖ  ,فهو ٌح ُّد الحجاج والمحاجّة فً المخاصمة
والمؽالبة قصد الظفر  ,والذي ٌإكد ذلك ما ذهب الٌه ابن فارس فً قوله  " :حاججت فالنا فحججته
أي ؼلبته بالحجة "ٗ  ,والؽلبة تحتاج الى دلٌل معٌن قصد إثبات قضٌة من القضاٌا ومن ثم بناء
موقؾ ما  ,وهذا ما أشار الٌه الجرجانً بقوله  " :الحجة ما ُد َّل به على صحة الدعوى  ,وقٌل
الحجة والدلٌل واحد "٘ .
من مجمل هذه التعرٌفات نجد أنَّ الداللة المعجمٌة التً ٌشتؽل علٌها  :التخاصم  ,والتناز
والمؽالبة ٌ ,كون مدارها أساسا على االختالؾ مع اآلخر  ,وتعصب كل منهما لرأٌه  ,والدفع بكل
ما ٌملكه من حجج ودالئل من أجل افحام الخصم وؼلبته  ,وهذا ما تفرضه ظروؾ المنازعة
وضرورات الصرا الذي ال ٌستدعً المقاتلة .

ٌ - 1غاْ اٌؼشب ِ :ادج ( زدح ) .
ٔ - 2فغٗ ِ :ادج ( زدح ).
 - 3اٌضِخششي  ,اعاط اٌثالغح ِ : ,ادج ( زدح ) .
 - 4اتٓ فاسط ِ ,ماٌٍظ اٌٍغح  ,ذر  :ػثذ اٌغالَ ِسّذ ٘اسِ : ْٚادج ( زدح ) .
 - 5اٌدشخأً  ,اٌرؼشٌفاخ . 482 :
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كما تقتضً الدالالت الثاوٌة وراء البعد المعجمً للحجاج او المحاجة وجود طرفٌن ٌشكالن
محور العملٌة التخاطبٌة /التنازعٌة  /الحجاجٌة هما منتج الخطاب ( الفاعل  /المتكلم  /المخاطِ ب )
ومتلقً الخطاب ( المفعول  /المستمع  /المخا َطب )  ,فال حجاج دون وجود طرفٌن ٌتقارعان
وٌتنازعان حجة بحجة سواء على المستوى الشفاهً أو الكتابً  ,فً حٌن ٌشكل الفعل المنعقد على
التلفظ أو االنجاز القولً ( الحجج ) الطرؾ الثالث لتشكل هذه االطراؾ التفاعلٌة الثالثة محور
الداللة المعجمٌة للحجاج  ,التً تنبنً على قصدٌة جوهرها االقنا والحمل على التصدٌق بقصد
الؽلبة والظفر  ,إذ ٌرى الراؼب االصفهانً  " :إن الحجة الداللة المبنٌة للمحجة  ,أي المقصد
المستقٌم الذي ٌقتضً صحة احد النقٌضٌن  ,والمحاجة ان ٌطلب من كل واحد ان ٌرد االخر عن
ٔ
َان "ٕ ,ففً
اجو ِّنً فًِ ّ ِ
آج ُه َق ْو ُم ُه َقال َ أَ ُت َح ُّ
حجته ومحجته" كما فً قوله تعالى َ " :و َح َّ
ّللا َو َقدْ َهد ِ
تفسٌر هذه اآلٌة قال ابو حٌان  " :المحاجة  :مفاعلة بٌن اثنٌن مختلفٌن فً حكمٌن ٌدلً كل منهما
بحجته على صحة دعواه "ٖ  .فالداللة الحجاجٌة قائمة على وجود إختالؾ وتناقض بٌن الباث
للرسالة اللؽوٌة ومستقبلها  ,وسعً األول الى إقنا الثانً بحجة ودلٌل ٌقدمه له من أجل إستمالة
عقله والتؤثٌر فٌه بإتجاه قبول القضٌة المطروحة .
ٌتبٌن لنا من مجمل هذه النظرة السرٌعة ألصل المادة الثالثٌة ( ح  ,ج  ,ج ) النتٌجة االتٌة :
إن مادة ( حجج ) تنفتح على ثالثة اركان تشكل الجوهر الداللً فً إقامة الحجة  ,االول  :المحاج ,
اي صاحب الؽلبة  .والثانً  :المحجوج  ,أي المؽلوب  .والثالث  :الحجج التً تكون محل س ّنة
وتبادل بٌن المتناظرٌن أو المتخاصمٌن  ,وهذا ما ٌعطً إنطباعا واضحا ٌتجسد فً طبٌعة العالقة
التبادلٌة التً تبنى على تبادل أدوار إقامة الدلٌل والبرهان بٌن الباث والمتلقً من أجل ؼاٌة محددة
ومقصودة فً أثناء الحجاج تسفر بالنتٌجة عن نشاط فكري تواصلً .
ولم تبتعد لفظة (الحجاج) فً مدلولها اللؽوي الؽربً عن مدلولها المعجمً العربً  ,إذ نجد
فً الفرنسٌة لفظة  Argumentationتشٌر الى عدة معان متقاربة أبرزها على وجه الخصوص
حسب قاموس ( روبٌر ) ماٌؤتًٗ :
-

القٌام باستعمال الحجج .
مجموعة الحجج التً تستهدؾ تحقٌق نتٌجة واحدة .
فن استعمال الحجج او االعتراض بها فً مناقشة معٌنة .

 - 1اٌشاغة االطفٙأً  ,اٌّفشداخ فً غشٌة اٌمشآْ ِ ,ادج ( زدح ) .
 - 2عٛسج االٔؼاَ  ِٓ ,اٌَح 88 :
 - 3ات ٛزٍاْ االٔذٌغً  ,ذفغٍش اٌثسش اٌّسٍظ  ,ذر  :ػادي ازّذ ػثذ اٌّٛخٛد ٚػًٍ ِسّذ ِؼٛع 474 / 4 :
 -4زثٍة اػشاب  ,اٌسداج ٚاالعرذالي اٌسداخً  ,ػٕاطش اعرمظاء ٔظشي ( ضّٓ وراب اٌسداج ِفِٚ ِٗٛٙداال ذٗ  ,اػذاد  :زافع اعّاػًٍ ػٍٛي /3:
Le grand Robert : Dictionnaire de La Langue Francaise , T. 1, Partis , 1989, P 535
ٔ -624مال ػٓ :
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وفً القاموس نفسه نجد ان كلمة ( , )Argumenterتشٌر الى " الدفا عن اعتراض أو
أطروحة بواسطة حجج او عرض وجهة نظر معارضة مصاحبة بحجج "ٔ .لذلك نجد أن المعنى
اللؽوي للحجاج فً الداللتٌن العربٌة والفرنسٌة ال ٌختلفان فً جوهرهما التسوٌؽً والجدالًٕ  .أما
إستخدام لفظة ( )Argumentفً اللؽة االنكلٌزٌة  ,فٌشٌر الى " وجود إختالؾ بٌن طرفٌن
ومحاولة كل منهما اقنا االخر بوجهة نظره وذلك بتقدٌم االسباب أو العلل ) )Reasonsالتً
تكون حجة ( )Argumentمدعمة أو داحضة لفكرة أو رأي او سلوك ما "ٖ  ,ومإدى هذه الداللة
اللؽوٌة هو السبب الباعث على قٌام الحجاج وهو االختالؾ والتناقض بٌن طرفٌن حول فكرة او
قضٌة معٌنة واتبا كل منهما ألدوات إقناعٌة تدعم أو تدحض الفكرة المطروحة  .أما لفظة محاجَّ ة
) )Argumentationفتعنً " أ -مسرد حجج تنز كلها الى الخالصة ذاتها  .ب -طرٌقة عرض
الحجج وترتٌبها "ٗ .
كذلك من مجمل النشاط المعجمً المقارن الذي تتشاطره المعاجم العربٌة والفرنسٌة
واالنكلٌزٌة فً تحدٌد المعنى اللؽوي للحجاج نالحظ بشكل جلً شبه توافق بٌن معانً الحجاج على
مس توى الداللة والوظٌفة  ,فالكل ٌجمع على قٌام الحجاج على الجدل والخصام والتناز بٌن المتكلم
والمتلقً عبر االدلة والبراهٌن التً ٌقدمها كل طرؾ الى االخر من اجل دعم موقفه وابطال دعوى
االخر أي كل وسائل االقنا بإستثناء العنؾ واإلكراه  ,وهذا شرط أساس فً كل محاجة .

الحجاج فً االصطالح :
ٌعد مفهوم الحجاج من المفاهٌم الملتبسة والعسٌرة على الضبط والتحدٌد  ,بسبب الخلفٌات
اإلبستمو لوجٌة المتعددة له والتباٌن االستعمالً والوظٌفً لوسائله وتقنٌاته  ,لذلك تعددت التعرٌفات
تبعا الختالؾ المرجعٌات الخطابٌة والخصوصٌة التواصلٌة  ,إذ ٌمكن الحدٌث عن الحجاج الفلسفً
والحجاج القانونً  ,والحجاج البالؼً  ,والحجاج الشعري  ,والحجاج السردي  .....الخ  ,حٌث
ٌكتسب الحجاج فً كل شكل من هذه االشكال خصوصٌته وداللته وعالقاته ووظائفه من الحقل
المعرفً الذي انتجه وتش َّك َل وفقا لمعاٌٌره وخصائصه  ,وتبعا لذلك ال ٌمكن حصر كل آلٌات الحجاج
ومجاالت اشتؽاله فً اطار اجرائً محدد فهً مؽامرة محفوفة بالمخاطر والمنزلقات  ,بٌد أن العمل
على هذا المطلب ٌعنً رصد كل اشكال الخطاب وفرز لكل مقتضٌات المقام ووعً بكل انوا

 - 4اٌسداج ٚاالعرذالي اٌسداخً 624 /3:
ٌٕ - 2ظش ٔ :فغٗ 624 /3:
ٔمال ػٓ Longmen : Dictionary of Contemporary English , Longman, 1989 :
 - 3خًٍّ ػثذ اٌّدٍذ  ,اٌثالغح ٚاالذظاي 485 :
 - 4الالٔذ أذسٌٗ ِٛ ,عٛػح الالٔذ اٌفٍ غفٍح  ,ذؼشٌة  :خًٍٍ ازّذ خًٍٍ 94 – 93 :
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المتلقٌن وهذا أمر عسٌر ٌشبه الى حد كبٌر حال الباحث عن أبرة فً ْ
كومة قش  .فالظاهرة
الحجاجٌة زئبقٌة تنفلت من كل تحدٌد .
ووفقا لهذه المعطٌات واستحضارا للبعد التارٌخً ٌمكن حصر مفهوم الحجاج فً ثالثة جهات
أساسٌة تشكل إطارا ممٌزا تندرج فٌه أشكال الحجاج وهً  :مفهوم ٌجعله مرادفا للجدل ونجده
خاصة عند القد ماء وبعض المحدثٌن العرب  ,ومفهوم ٌجعله قاسما مشتركا بٌن الجدل والخطابة
ونجده عند الٌونان ارسطو على سبٌل المثال  ,ومفهوم ثالث عند الؽرب فً العصر الحدٌث ٌمتاز
بالدقة والعمق من المفهومٌن السابقٌن ؛ ألنَّ الحجاج وفقا لهذا المفهوم قد أخذ باالستواء مبحثا فلسفٌا
ولؽوٌا قائم الذات فً العصر الحدٌث واصبح ٌتمتع باستقالله النسبً بعٌدا عن صناعتً الجدل
والخطابةٔ  ,لذلك شهد الحجاج نظرٌات عدة عالجته من زواٌا ومنطلقات منطقٌة  ,وأخرى بالؼٌة ,
وثالثة لسانٌة .
نقؾ عند هذه الفقرة بوصفها مدخ ً
ال عاما على أمل مناقشتها بشًء من التفصٌل فً مسارات
البحث القادمة لنسلط الضوء هنا على أهم التعرٌفات التً دارت حول الحجاج فً العصر الحدٌث إذ
ٌنبؽً االشارة الى أنَّ الدخول فً موضو الحجاج كنظرٌة وتطبٌق ٌقتضً التعرٌؾ بالحجاج إذ ال
ٌمكن أن نفهم نحن والقارئ قٌمة األشٌاء التً نتحدث عنها قبل أن نستوعب ح ّدها.
فقد أشارت موسوعة الالند الفلسفٌة الى أن الحجاج سلسلة من الحجج تنتهً بشكل كلً الى تؤكٌد
النتٌجة نفسها  ,وٌرى ان الحجاج طرٌقة تنظٌمٌة فً عرض الحجج وبنائها وتوجٌهها نحو قصد
معٌن ٌكون عادة االقنا والتؤثٌر فتكون الحجة فً سٌاق هذا العرض بمثابة الدلٌل على الصحة أو
على الدحضٕ  ,كما ٌقدم رٌك و سٌالرز الحجاج على أنه " عملٌة عرض دعاوى تتعارض فٌها
اآلراء  ,مدعومة بالعلل والدعامات المناسبة بؽٌة الحصول على المواالة إلحدى تلك الدعاوى "ٖ ,
اما عند شٌفرٌن فهو " جنس من الخطاب تبنى فٌه جهود االفراد عامة مواقفهم الخاصة  ,فً الوقت
الذي ٌنقضون فٌه دعامة موقؾ خصومهم "ٗ  ,فً حٌن ذكر هانمان و فٌفجر " إن الحجاج عملٌة
إتصالٌة وهً كل ضرب من ضروب عرض البرهان الذي ٌحلّل الفرضٌات والدوافع
واالهتمامات"٘  .نخلص مما سبق أن الحجاج جنس خاص من الخطاب ٌتشكل عبر عملٌة إتصالٌة
 - 1ػثذ هللا طٌٛح  ,اٌسداج فً اٌمشآْ ِٓ خالي اُ٘ خظائظٗ االعٍٛتٍح 42 :
ٌٕ - 2ظش ِٛ :عٛػح الالٔذ اٌفٍغفٍح 94 :
Rieke , Richard , D,
ِ - 3سّذ اٌؼثذ  ,إٌض اٌسداخً اٌؼشتً – دساعح فً ٚعائً االلٕاع  ( ,ضّٓ وراب اٌسداج ِفِٚ ِٗٛٙداالذٗ )  ,ص 6 :
Sillars, Malcolm, O, Argumentation and the decision Making process, John Wilry and Sons, Inc. USE ( 1975 ) , pp
6-7.
ٔ - 4فغٗ Schiffrin, Deborah, Everyday Argument, The Organization of Diversity in Talk, in : Teun A. V an - 6 :
Dijk (ed): Handbook of Discourse Analysis, V ol. 3: Discourse and Dialogue. Academic Press. London. 3d. Edition
( 1989), pp 35-46, p35.
ٔ -5فغٗHeinemann, Wolfgang- Viehweger, Dieter, Textlinguistik, Eine Einfubrug. Max Niemeyer Verlag, - 7 : ,
Tuebingen(1991), S. 249.
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ُتعرض فٌها اآلراء المدعمة باألعذار والعلل المناسبة من أجل االذعان  ,فالمتكلم ٌعمد الى إقنا
المتلقً من خالل تؽٌٌر بعض أفكاره ومتبنٌاته ومعارفه  ,وخصوصا عندما ٌكون الخطاب ناتج عن
إختالؾ فً الرإى فتتداعى الحجج لتلك الؽاٌة  ,إذ " الحجاج ال ٌنحصر فً استعماالت خطابٌة
ظرفٌة  ,وانما هو بُعد مالزم لكل خطاب على وجه االطالق  ,والسبب فً ذلك أنَّ كل خطاب حا ُّل
فً اللؽة تمنحه هذه االخٌرة العناصر االولٌة والقاعدٌة لكل حجاج  ,أي عناصر االستدالل
والتدلٌل "ٔ  ,وعلى هذا االساس فإن كل أشكال الخطاب تحكم على وفق خلفٌة حجاجٌة تنحرؾ
بالخطاب نحو ؼاٌة إقناعٌة مدارها حمل كل المعنٌٌن بتقبل الخطاب على التسلٌم واإلذعان لوجاهة
الخطاب وسلوك منتجه  ,فقد ذكر طه عبد الرحمن " إن االصل فً تكوثر الخطاب هو صفته
الحجاجٌة إنطالقا من أنه ال خطاب بدون حجاج "ٕ .وهذا ما أشار الٌه شاٌم برلمان عندما ذكر أن
الحجاج سمة تصؾ كل الخطابات ؼاٌتها االستمالة واالقنا ضمن العالقة بٌن االنساق الصرٌحة
والضمنٌة  ,وٌشاطره اوزفالد دٌكرو الرأي حول وجود مإشر حجاجً فً كل معنى حرفً جُملً
ٌستدعً مضمر نسقً لإلٌحاء بنتٌجة ما مقنعة او ؼٌر مقنعةٖ  .فالحجاج ال ٌهدؾ الى مجرد تحقٌق
موافقة عقلٌة خالصة فحسب بل هو ٌسعى فً الؽالب الى تحقٌق السبل الكفٌلة بحدوث المفعولٌة او
األثر أو فً االقل خلق تنظٌم لهذا االثر  ,وبعبارة أخرى أن الؽاٌة الحجاجٌة ال تكمن فً استنباط
النتائج من بعض المقدمات بقدر ما تكون الؽاٌة فً إثارة موافقة المستمع لألطروحات المقدمة ,
وهذا بدوره ٌقتضً حدوث عملٌة إتصالٌة تبادلٌة بٌن منتج الخطاب ومتلقٌه ٌ ,كون الخطاب فٌها
مسموعا أو مقروءا  ,وخالؾ ذلك تفقد العملٌة الحجاجٌة مشروعٌتها االتصالٌة .
ول َّما كانت اللؽة هً وسٌلة التواصل المثلى  ,فإن الحجاج هو شكل من أشكال هذا التواصل
وحالة من حاالته التً ٌسعى فٌها المتكلم الى التؤثٌر على السامع بجلب انتباهه اوال واقناعه وكسب
تؤٌٌده ثانٌا أو إفحامه وؼلبته ثالثا .ونزوال عند هذا الفهم فإن النص الحجاجً ٌسعى الى اإلقنا وٌقدم
البراهٌن واالدلة التً تجٌز تفاضل األفكار والمواقؾ واآلراء فً سبٌل الؽلبة والتفوق  ,ومكمن هذا
التفاعل والتفاضل ناتج من كون اللسان مجموعة إتفاقات تسمح بالفعل التواصلً المتبادل بٌن األفراد
والمخاطبٌن ولٌس كونه مجموعة رموز إجتماعٌة فحسب بتعبٌر دي سوسٌرٗ  .فالحجاج عملٌة
تواصل مع اآلخر من أجل التؤثٌر  ,وهذا التؤثٌر ناتج عن استعمال وسائل مختلفة بعٌدا عن العنؾ
واالكراه وأسالٌب المؽالطة واالؼراء  ,وهذا ما أكده فٌلٌب بروتون بقوله  :الحجاج وسٌلة قوٌة
ٌهدؾ الى تقسٌم وجهة النظر مع اآلخر ( والذي ٌمكن أن تكون من نتائجه التؤثٌر ) مستب ِعدا ممارسة
العنؾ المقنع او مستعٌنا باإلؼواء او البرهنة العلمٌة ٘  .ول َّما كانت الخطابة – بكل ما تحمله من
 - 1اٌسداج ٚاالعرذالي اٌسداخً 625 /3:
 - 2طٗ ػثذ اٌشزّٓ  ,اٌٍغاْ ٚاٌٍّضاْ ا ٚاٌرىٛثش اٌؼمًٍ 243 :
ٌٕ - 3ظش :زٍّذ ػثٍذٖ  ,اٌسداج فً اٌفٍغفح ٚفً ذذسٌغٙا  ,ضّٓ وراب ( اٌسداج ِفِٚ ِٗٛٙداالذٗ  ,زافع اعّاػًٍ ػٍٛي ) 673 / 4 :
ٌٕ - 4ظش  :خاْ عٍشف , ًٔٛاٌٍّفٛظٍح  ,ذشخّح  :لاعُ اٌّمذاد 444 – 443 :
ٌٕ - 5ظش  :فٍٍٍة تشٚذ , ْٛخًٍ غٛذٍٍٗ  ,ذاسٌخ ٔظشٌاخ اٌسداج  ,ذش ِ :سّذ طاٌر اٌغاِذي 44 :
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مقتضٌات المقام  ,ومراعاة أحوال السامعٌن ومحاولة التؤثٌر فٌهم بشتى االسالٌب اللؽوٌة والتقنٌات
االستداللٌة من أجل االقنا – هً الحِجْ ر الذي ترعرعت فٌه البالؼة التً ٌع ّرفها ارسطو بقوله
 " :الكشؾ عن الطرق الممكنة لإلقنا فً أي موضو كان "ٔ  ,فإنه من الضروري او من الواجب
بدٌهٌا أن ٌرتبط الحجاج بالبالؼة  ,االمر الذي دفع بٌٌر اولٌرون أنْ ٌعرّؾ الحجاج بؤنه مسعى
ٌحاول به فرد أو جماعة إقنا مخاطب بتبنً موقؾ ما  ,وذلك باالستعانة بتمثٌالت او دعاوى –
حجج – تهدؾ الى البرهنة على صحة الموقؾ او شرعٌته  ,وٌقوم على تدخل عناصر عدة :الذٌن
ٌنتجونه والذٌن ٌستقبلونه  ,وعند االقتضاء جمهور او حشود  ,فهو إذن ظاهرة اجتماعٌةٕ  .وتطلق
لفظة الحجاج عند برلمان وتٌتكا على العلم وموضوعه ومإداها  :درس تقنٌات الخطاب التً تإدي
بالذهن الى التسلٌم بما ٌعرض علٌه من أطروحات او تزٌد فً درجة التسلٌمٖ  .وٌضٌؾ برلمان أن
الوظٌفة التً ٌضطلع بها الحجاج تكمن فً محاولة جعل العقول تذعن لما ٌطرح علٌها من أفكار او
ٌزٌد فً درجة ذلك االذعان الى المستوى الذي ٌبعث على العمل المطلوبٗ  .على أن الحجاج مثلما
أنه لٌس موضوعٌا محضا  ,فإنه لٌس ذاتٌا محضا  ,ذلك أن من مقوماته حرٌة االختٌار على اساس
عقلً  .وعلى صعٌد آخر ٌمكن القول بؤن الحجاج فً إرتباطه بالمتلقً ٌإدي إلى حصول عمل ما
أو اإلعداد له  .من هنا نجد أن التعرٌؾ الوظٌفً للحجاج ٌح ّده مٌشٌل ماٌٌر بؤنه جهد إقناعً
(إفحامً)  .وٌعد البعد الحجاجً بؤنه بُعد جوهري فً اللؽة  ,لكون كل خطاب ٌسعى الى إقنا من
ٌتوجه الٌه٘ باالعتماد على وسائل منطقٌة ولؽوٌة خاصة وواضحة تحددها طبٌعة الخطاب  .وإذا
كان الحجاج فً معناه العام هو " مجموعة الخطط الخطابٌة المستعملة من قبل المخاطب إلقنا
جمهوره ومتقبله " , ٙفإن دٌكرو وزمٌله انسكومبر جعال له مفهوما خاصا هو المفهوم التقنً
فٌعرفانه بالقول  " :إنَّ المتكلم اذ ٌُحاج إنما ٌقدم قوال (قٔ) او مجموعة اقوال تقود الى االذعان
والتسلٌم بقول اخر (قٕ) أو مجموعة أقوال أخرى " , 7وهذا االنتقال من (قٔ) الى (قٕ) هو بإرة
بإرة التعرٌؾ التقنً للحجاج  ,ومن ثم سٌكون فحص الخطابات الحجاجٌة المختلفة فً صمٌم
األفعال الكالمٌة وأؼراضها السٌاقٌة وعالقة الترابط بٌن األقوال التً تنتمً الى البنٌة اللؽوٌة, 8
لذلك ٌع ّرؾ طه عبد الرحمن الحجاج بؤنه " كل منطوق به موجه الى الؽٌر إلفهامه دعوى
 - 4اسعط , ٛاٌخطاتح  ,ذش  :ػثذ اٌشزّٓ تذٚي 29 :
ٔمال ػٓ  :سضٛاْ اٌشلثً  ,االعرذالي اٌسداخً 2 - L, argumentation colle " que sais – je " ED . PUF PARIS . 1983 P 3 – 4 .
اٌرذاٚ ًٌٚاٌٍاخ اشرغاٌٗ ِ ,دٍح ػاٌُ اٌفىش  ,ػذد ( , )2مجلد (ٓٗ )اكتوبر ,دٌسمبر ٕٓٔٔ ,م 2ٕ :
ٌٕ - 3ظش  :ػثذ هللا ط , ٌٗٛاٌسداج اطشٖ ِٕٚطٍماذٗ ٚذمٍٕاذٗ  ,ضّٓ وراب ( اُ٘ ٔظشٌاخ اٌسداج فً اٌرماٌٍذ اٌغشتٍح ِٓ اسعط ٛاٌى اٌٍ , ) َٛاششاف :
طّٛد 299 :
ٌٕ - 4ظش ٔ:فغٗ 299 :
 - 5اٌسداج ٚاالعرذالي اٌسداخً Mayer ( Michel ) logique , Lanage et argumentation , Edition, Hochell , Enuversite , -625 :
,
1982
,
2eme
,
paris
,
P
137
 - 6عؼذٌح ٌىسً  ,اٌسداج فً خطاتاخ إٌثً اتشاٍُ٘ (ع)  ,سعاٌح ِاخغرٍش  ,خاِؼح ٌِٛٛد ِؼّشي ذٍضي ٚص , ٚاٌدّٛٙسٌح اٌدضائشٌح  ,وٍٍح االداب ٚاٌٍغاخ ,
Reboul ( Anne ) et Moeschler ( jacquce ) , Dictionnaire Encyclopedique Pragmatique ( ed ) du Seuil , -47 : َ2888 ,
1994 , p 88
.
 - 7اٌسداج فً اٌمشآْ اٌىشٌُ – ِٓ خالي اُ٘ خظائظٗ االعٍٛتٍح 33 :
ٌٕ - 8ظش :شىشي اٌّثخٛخ ٔ ,ظشٌح اٌسداج فً اٌٍغح  ,ضّٓ وراب ( اُ٘ ٔظشٌاخ اٌسداج فً اٌرماٌٍذ اٌغشتٍح ِٓ اسعط ٛاٌى اٌٍ368 : )َٛ
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مخصوصة ٌحق له االعتراض علٌها "ٔ  .وهذا التعرٌؾ من شؤنه أن ٌنظر الى الخاصٌة الشكلٌة أو
التلفظٌة التً ٌقوم علٌها الحجاج من أجل االفهام دون مراعاة للجانب االكثر أهمٌة فً العملٌة
الحجاجٌة وهو تحقٌق االقنا  ,ولكن الباحث فً موضع آخر ٌتوسع فً مفهوم الحجاج حٌن ٌعطً
له صفتٌن رئٌستٌن ٌتم من خاللهما استثمار كل االمكانٌات المتاحة من أجل تحقٌق االقنا لدى
المتلقً إذ ٌقول  " :وح ّد الحجاج  :أنه فعالٌة تداولٌة جدلٌة  ,فهو تداولً ألن طابعه الفكري مقامً
واجتماعً  ,إذ ٌؤخذ بعٌن االعتبار مقتضٌات الحال من معارؾ مشتركة ومطالب اخبارٌة وتوجهات
ظرفٌة  ,وٌهدؾ الى اإلشتراك جماعٌا فً إنشاء معرفة عملٌة  ,إنشا ًء موجها بقدر الحاجة وهو
أٌضا جدلً ؛ ألنَّ هدفه اقناعً قائم بلوؼه على التزام صور استداللٌة أوسع وأؼنى من البنٌات
البرهانٌة الضٌقة "ٕ  .وٌذهب الشهري باإلتجاه نفسه حٌنما ٌع ّرؾ الحجاج بربطه باالقنا فٌقول " :
" الحجاج هو اآللٌة األبرز التً ٌستعمل المرسل اللؽة فٌها وتتجسد عبرها إستراتٌجٌة االقنا "ٖ .
فالهدؾ األ برز والؽاٌة الرئٌسة التً ٌطمح الى تحقٌقها المرسل من وراء خطابه هً االقنا عبر
التؤثٌر واالستمالة سواء بالحجج اللؽوٌة أم بؽٌرها كاإلشارات واالٌماءات .
فالبعد الحجاجً ٌكون حاضراً فً كل خطاب بالضرورة وما ٌطرحه الخطاب من قضٌة
خالفٌة او فرضٌة نقاشٌة بٌن المتكلم والمستمع هو بإرة العملٌة التخاطبٌة داخل الخطاب التً تقدم
اساسا على سرد عدد كبٌر من الحجج المختارة إختٌارا حسنا ومرتبة ترتٌبا محكما من أجل تحقٌق
التؤثٌر فً المتلقً واستمالته نحو قصد المتكلم  ,وهذا ما سجلَّه ابو بكر العزاوي حٌنما ذكر أن
مفهوم الحجاج ما أسس على بنٌة االقوال اللؽوٌة وعلى تسلسلها واشتؽالها داخل الخطابٗ  ,بؽٌة
إحداث التؤثٌر واالستمالة  ,وأ ضاؾ " اننا نستعمل اللؽة إلنجاز افعال عدٌدة ولتؽٌٌر الواقع او تؽٌٌر
عالقتنا معه وللتؤثٌر فً الؽٌر وفً االشٌاء "٘ .إالَّ أن هذه االدلة والحجج التً ٌقدمها المحاجج او
المتكلم " لٌست من شؤنها أن تكون حاسمة فاصلة فٌما تثبت او تنفً " ٙ؛ ألن ؼاٌة الحجاج " لٌست
هً الصواب او الصحة  ,بل التؤثٌر والتقبل " 7وهو أمر ٌم ٌّزه عن البرهان واالستنتاج المتجسد فً
إمكان النقض او الدحض  ,كما ٌجعل من امكانٌة التسلٌم بالمقدمة المعطاة أمرا نسبٌا بالنسبة الى
المخاطب 8ال الجزم فً اثبات حقٌقة تلك المقدمة  ,وبذلك ٌترك المجال متاحا للمتلقً فً
" استخالص النتائج وربط االمور بعضها ببعض على حسب هواه ومدى استٌعابه للحجج المستعملة
من قبل المتكلم " ,9فً حٌن أن البرهان واالستنتاج تؤخذ نتائجهما فً أؼلب األحوال صبؽة
 - 4اٌٍغاْ ٚاٌٍّضاْ ا ٚاٌرىٛثش اٌؼمًٍ 226 :
 - 2طٗ ػثذ اٌشزّٓ  ,فً اطٛي اٌسٛاس ٚذدذٌذ ػٍُ اٌىالَ 65 :
 - 3ػثذ اٌشصاق تٓ ظافش اٌشٙشي  ,اعرشاذٍدٍح اٌخطاب – ِماستح ٌغٌٛح ذذاٌٍٚح 456 :
ٌٕ - 4ظش  :ات ٛتىش اٌؼضاٚي  ,اٌٍغح ٚاٌسداج 47 :
ٔ - 5فغٗ 426 :
 - 6خًٍّ ػثذ اٌّدٍذ  ,اٌثالغح ٚاالذظاي 486 :
 - 7اٌسداج ٚاالعرذالي اٌسداخً 646 /3:
ٌٕ - 8ظش ٔ :ؼّاْ ت ٛلشج ٔ ,ظشٌح اٌسداج ِ ,دٍح اٌّٛلف االدتً  ,اذساد اٌىراب اٌؼشب  ,عٛسٌا  ,ػذد (94 : 2885 , ) 487
 - 9اٌسٛاط ِغؼٛدي ,اٌثٍٕح اٌسداخٍح فً اٌمشاْ اٌىشٌُ – عٛسج إٌسً أّٛرخا ِ ,دٍح اٌٍغح ٚاالداب ِ ,ؼٙذ اٌٍغح اٌؼشتٍح ٚاداتٙا  ,خاِؼح اٌدضائش  ,ػذد
( , )42دٌغّثش 338 : َ 4997 ,
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الموضوعٌة التً توجب االلزام على المتلقً فهً بذلك أقرب الى المنطق الرٌاضً الذي ٌسعى الى
الٌقٌنٌة العلمٌة والحقائق القطعٌة بخالؾ مجال الحجاج الذي ٌقوم على االحتمال والمنطلقات ؼٌر
الٌقٌنٌة  ,فهناك دائما قسط من الشك مما ٌدفعنا الى البحث عن حجج أكثر قوة وتؤثٌر من أجل تحقٌق
درجة أعلى من االقنا  ,فؤنجع حجة هً تلك التً تنجح فً تقوٌة حدة االذعان عند من ٌسمعها
وبطرٌقة تدفعه الى المبادرة سواء باإلقدام على العمل او االحجام عنه  ,أو هً فً األقل ما تحقق
الرؼبة عند المرسل الٌه فً أن ٌقوم بالعمل فً اللحظة المناسبةٔ .
وحٌن نقارب مفهوم الحجاج من مجمل هذه التعرٌفات والحدود نجد أن الحجاج هو عملٌة
تواصلٌة بٌن ذوات ٌطمح كل منهم الى اٌصال االخر الى أقصى ؼاٌة اقناعٌة ممكنة بفعل وسائل
منطقٌة وبالؼٌة ولؽوٌة كفٌلة بإحداث التؤثٌر عن طرٌق التفنٌد أو الحث أو الدعم .

االمام علً ( علٌه السالم ) ونهجه البلٌغ :
الشك فً أن ما دأبت علٌه األقالم الحرة من بٌان منزلة اإلمام علً بن ابً طالب (علٌه
السالم) ومكانته السامٌة ودوره الكبٌر الذي لعبه فً الحٌاة اإلنسانٌة بمختلؾ جوانبها  ,لم تستطع أن
تفً أمٌر المإمنٌن ( ) حقه أو اإللمام بما فاضت به هذه الشخصٌة من ٌنابٌع العلم والمعرفة
والنبوغ اإلنسانً  ,فكان هذا الفٌض اإللهً قد رسَّخ فً عقله وقلبه اإلٌمان والشجاعة والبصٌرة
النافذة  ,إذ ٌرى فٌه الجمٌع الشخصٌة اإلنسانٌة المتكاملة التً تؤتً بعد النبً األكرم (صلى هللا علٌه
واله وسلم ) مباشرة من حٌث المكانة السامٌة والمنزلة العظٌمة  ,وهذا ما أكده (ص) فً قوله لعلً
( ) " أنت منً بمنزلة هارون من موسى إال أ ّنه ال نبً بعدي "ٕ فهو بحق "مظهر فذ من مظاهر
مظاهر التكامل اإلنسانً ونموذج بار من نماذج التفوق البشري ومثال لبلوغ االستعداد الكامل فً
ال ّنسم  ,وقد اجتمعت إلٌه أسباب عدٌدة من الطبٌعة أو الفطرة والوراثة والبٌئة والتربٌة حتى قذفت
فٌه تلك الشخصٌة الكبٌرة"ٖ التً شهد بفضلها العدو قبل الصدٌق بالعلم والزهد والور والتقوى
والشجاعة  ,كٌؾ ال وقد تربى فً حضن النبً وعاش فً بٌته مستلهما روح الرسالة المحمدٌة
ومتنفسا لنسٌم أجنحة جبرائٌل(علٌه السالم)  ,فكان أول من صدح صوته باإلسالم بعد رسول هللا
وشاركه فً وضع اللبنات األولى للدٌن الحنٌؾ الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد تحمل
مع النبً مسإولٌة وأعباء تلك المرحلة الحرجة من تارٌخ اإلنسانٌة  ,وإذا كان عصر النبوة قد أناط
المسإولٌة األولى بالرسول األكرم  ,فإن أمٌر المإمنٌن قد تصدى لها بعد وفاة النبً وخصوصا أٌام
خالفته  ,فدافع عن اإلسالم بمنطق العقل كما هو دٌدنه ورد شبهات المضللٌن وأقوال المشككٌن
ٌٕ - 4ظش :اٌسداج اطشٖ ِٕٚطٍماذٗ ٚذمٍٕاذٗ 299 :
 - 2اتٓ زدش اٌؼغمالًٔ  ,االطاتح فً ذٍٍّض اٌظساتح 589 / 2 :
 - 3ػثذ هللا اٌؼالًٌٍ  ,االِاَ اٌسغٍٓ عّ ٛاٌّؼٕى فً عّ ٛاٌزاخ 42 :
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وأول من وفق بٌن الفلسفة والدٌن وأوّ ل اآلٌات المتشابهة بما ٌتفق ومنطق العقل ورفع راٌة التوحٌد
 ,لذا قال عنه عبد الكرٌم الخطٌب " كان علً فقٌه اإلسالم وعالم اإلسالم وحكٌم اإلسالم  ,ؼٌر
مدفو عن هذا أو مناز فٌه وهذه المرورٌات من آثاره تشهد بؤنه كان البحر الذي ال ٌسبر ؼوره
وان مقاطع أحكامه وفواصل قوله وجوامع حكمه قد مسّتها نفحة من نفحات النبوة فخالطت النفوس
ومازجت القلوب وسكنت إلى العقول حتى علق الناس فٌها بهذا القدر الكبٌر ألول وصفها فً اآلذان
قبل أن تحوٌها األوراق وتضمها الصحؾ"ٔ  ,لذا حظً كالم أمٌر المإمنٌن ( ) بإهتمام بالػ لم
ٌحظ به ؼٌره من البلؽاء والعظماء على مر التارٌخ ما خال المصطفى محمد (ص) فكان سائر كالم
اإلمام من خطب ورسائل وحكم ومواعظ عرضة للشرح والبحث والدراسة حتى أصبح كالمه منهال
ٌرتوي منه أولو األلباب ٌؤخذون من معانٌه وألفاظه ما ٌشاإون فً االستشهاد وإقامة الدلٌل وبٌان
الحجة على صحة دعواهم فً مختلؾ العلوم الشرعٌة والعقائدٌة والبالؼٌة والكالمٌة  .....الخ ,
فتبارى على كالمه الناس بالحفظ والتدوٌن والتداول حتى قٌل فٌه هو دون كالم الخالق وفوق كالم
المخلوقٌن  ,ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة ٕ  ,لذا ٌعد (علٌه السالم) عند اؼلب العارفٌن بؤسرار
اللؽة العربٌة بؤنه إمام العظماء وسٌد البلؽاء وإمام الخطباء بعد رسول هللا (ص)  ,فهذا عبد الحمٌد
الكاتب الذي عاش فً العصر األموي ٌ ,قول  " :حفظت سبعٌن خطبة من خطب األصلع ففاضت ثم
فاضت "ٖ  ,وقال ابن نباته المصري  " :حفظت من الخطابة كنزا ال ٌزٌده اإلنفاق إال سعة وكثرة ,
حفظت مائة فصل من مواعظ علً بن ابً طالب "ٗ  ,وٌخبرنا المسعودي بقوله  " :حفظ الناس عنه
من خطبه فً سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونٌؾ وثمانون خطبة ٌوردونها على البدٌهة وتداول
الناس عنه ذلك قوال وعمال"٘  ,وٌقول قطب الدٌن الراوندي  " :سمعت بعض العلماء بالحجاز ٌقول
 :إنً وجدت فً مصر مجموعا من كالم علً ( ) فً نٌؾ وعشرٌن مجلدا" , ٙفاالهتمام بالمنجز
القولً من قبل الرواة والعلماء دلٌل بٌّن على القٌمة الرفٌعة والؽنى المعرفً الذي اكتنزته أقوال
اإلمام حتى قال عنه النبً (ص)  " :أعطٌت جوامع الكلم وأعطً علً جوامع العلم" . 7فلم تإخذ
علوم القرآن إال منه  ,فاشتهر بؤنه شٌخ القراء وإمامهم وعنه أخذت المحاوالت األولى لضبط
العربٌة وإرساء قواعدها وقوانٌنها  ,وهذا ما أكده ابن االنباري بقوله  " :إن أول من وضع علم
العربٌة وأسس قواعدها وح َّد حدودها أمٌر المإمنٌن علً ابن أبً طالب (رضً هللا عنه)  ,واخذ
عنه أبو األسود الدإلً" , 8كما انزله العلم الربانً أن تربع على عرش الخطابة فكان فحل الخطباء
وسٌد الفصحاء وعالما بؤسالٌب البٌان فكان فً هذه العلوم وحٌد عصره والعصور التً تلته  ,وقد
 - 4ػثذ اٌىشٌُ اٌخطٍة  ,االِاَ ػًٍ تٓ اتً طاٌة 87 :
 - 2اتٓ اتً اٌسذٌذ اٌّؼرضًٌ  ,ششذ ٔٙح اٌثالغح  ,ذر ِ :سّذ ات ٛاٌفضً اتشاٍُ٘ 24 / 4 :
ِ - 3سّذ ات ٛاٌفضً اتشاٍُ٘ ٚاخش , ْٚعدغ اٌسّاَ فً زىُ االِاَ 25 :
 - 4اٌغٍذ ِسغٓ االٍِٓ  ,اػٍاْ اٌشٍؼح 344 / 4 :
 - 5اٌّغؼٛدي ِ ,شٚج اٌز٘ة ِٚؼادْ اٌد٘ٛش 434 / 2 :
 - 6اتٓ ٍِثُ اٌثسشأً  ,ششذ ٔٙح اٌثالغح 484 / 4 :
 - 7اٌّدٍغً  ,تساس االٔٛاس 322 / 46 :
 - 8ات  ٛاٌثشواخ تٓ االٔثاسي ٔ ,ض٘ح االٌثاء فً طثماخ االدتاء ـ ذر  :د .اتشاٍُ٘ اٌغاِشائً 47 :
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مك َّنه اإللهام أن ٌكون قوي الحجة ساطع البرهان صادق فً أقواله وأفعاله  ,كما م ّكنته قوة البصٌرة
أن ٌكشؾ معادن الناس وٌصؾ أخالقهم وطباعهم فً تلقائٌة ق َّل أن تجد لها نظٌراً عند الخطباء
الماهرٌن على مر التارٌخ  ,حتى نجد كثٌرا من أقواله تجري مجرى األمثال السائدة والحكم البلٌؽة
من حٌث صدقها وعمومٌتها التً تجعلها صالحة فً كل زمان ومكانٔ  ,وهذا ما شهد به
الرسول(ص) حٌنما قال  " :قسمت الحكمة إلى عشرة أجزاء فؤعطً علً تسعة أجزاء والناس فً
جزء واحد "ٕ  ,وهو القائل  " :أٌها الناس سلونً قبل أن تفقدونً سلونً عن طرق السماء فإنً
فإنً اعرف بها من طرق األرض"ٖ  ,فإلٌه تناهت العلوم ومنه ارتوت العقول وبلؽت منازلها فتقدم
الناس علما وقوال وبؤسا وزهدا  ,وانحنت أمامه الرقاب الحائرة فً من ٌطاوله فً الفضل واإلحسان
والمناقب والمآثر  ,ولعل ابن أبً الحدٌد المعتزلً ٌقؾ حائرا خجال أمام هذه الشخصٌة العظٌمة
حتى ٌقول  " :ما أقول فً رجل تعزى إلٌه كل فضٌلة وتنتهً إلٌه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة فهو
رئٌس الفضائل وٌنبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلً حلبتها  ,كل من بر فٌها بعده فمنه
اخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى "ٗ  ,فهو إمام البلؽاء والمتكلمٌن كما هو إمام المتقٌن .لذلك كان
حريٌّ بكالم أمٌر المإمنٌن أن ٌُحفظ وتتداوله األلسن وتوثقه الكتب وٌتناقله الناس جٌال بعد جٌل وآٌة
ذلك ( نهج البالؼة) الذي ٌحتل فً أسس البٌان العربً مكانة تلً مكانة القران الكرٌم وتتصل به
أسالٌب العرب فتنبنً على بنائه وتقتبس منه جذوتها وٌحٌا جٌّدها فً نظام بٌانه الساحر٘  ,فقد قٌّض
قٌّض للشرٌؾ الرضً أن ٌح ّكم ذوقه األدبً وأدواته النقدٌة وأن ٌختار نماذج من خطب اإلمام
ورسائله وحكمه وٌجمعها بٌن دفتً كتاب اسماه ( نهج البالؼة)  " ,وقد انتهى من جمعه فً رجب
سنة ٓٓٗ هه " , ٙومن ضمن ما أجاد به الشرٌؾ الرضً وهو ٌجمع أقوال أمٌر المإمنٌن أن سماه
سماه بـ( نهج البالؼة ) فكان دقٌقا وموفقا كل التوفٌق فً وسم كالم أمٌر المإمنٌن بهذا االسم الذي
قال عنه الشٌخ محمد عبده  " :ال أعلم إسما ألٌق بالداللة على معناه منه  ,ولٌس فً وسعً أن
أصؾ هذا الكتاب بؤزٌد مما د َّل علٌه إسمه  ,وال أن آتً بشًء فً بٌان مزٌته فوق ما أتى به
صاحب االختٌار" , 7على أن ما ذهب إلٌه الشرٌؾ وقصده ال ٌمكن أن نتصوره ونفهمه مثلما نفهم
حال البالؼة الٌوم من إ هتمام وعناٌة باألسالٌب الفنٌة والمحسنات والزخارؾ اللفظٌة والمعنوٌة
والجمالٌات األسلوبٌة بعٌدا عن سٌاستها التً تخترق العلوم والمعارؾ اإلنسانٌة  ,بل ٌجب أن
نتصوره ونربطه بحقٌقة البالؼة ومقاصدها وؼاٌاتها الكبرى وسمو ملكاتها زمن نشؤتها فً
حواضنها األولى  ,فالبالؼة ومنذ زمن السوفسطائٌن قد إرتفعت إلى مرتبة العلم والفن الحقٌقٌٌن ,
فالمعرفة الحقٌقٌة هً تلك الممثلة فً البالؼة وهً العلم بمعناه الصحٌح  ,كما أنها طب النفوس
 - 4اٌؼالِح وّاي اٌذٌٓ تٓ ٍِثُ اٌثسشأً ِ ,مذِح ششذ ٔٙح اٌثالغح  ,ذمذٌُ ٚذسمٍك  :د .ػثذ اٌمادس زغٍٓ 8 :
 - 2اٌثخاسي  ,طسٍر اٌثخاسي 288 / 4 :
 - 3ششذ ٔٙح اٌثالغح 484 / 43 :
ٔ - 4فغٗ 47 / 4 :
ٌٕ - 5ظش  :خٛسج خشداق  ,سٚائغ ٔٙح اٌثالغح 5 :
 - 6ازغاْ ػثاط  ,اٌششٌف اٌشضً 58 :
ِ - 7سّذ ػثذج  ,ششذ ٔٙح اٌثالغح 6 :
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ووسٌلة بها تسمو الحٌاة الباطنة بتعبٌر انتٌفون  .كما سعى افالطون إلى ضرورة تخلٌق البالؼة
واستعم الها فقط لألؼراض النبٌلة واألهداؾ السامٌة  ,إضافة إلى وظٌفتها فً الكشؾ عن الطرق
الممكنة لإلقنا بحسب أرسطو  ,كذلك دعاها بحق علم السٌاسة  ,كما ال ٌفوت حازم القرطاجنً أمر
البالؼة  ,فقد جعلها علما كلٌا ٌستند إلى علوم أخرى البد من تحقٌق الكفاٌة منها قبل اقتحامه وهً
علوم اللسان من نحو واستدالل  ,وٌذهب أبعد من ذلك عندما ٌتساءل مستنكراً  :كٌؾ ٌظن إنسان إن
صناعة البالؼة ٌتؤتى تحصٌلها فً الزمن القرٌب وهً البحر الذي لم ٌصل احد إلى نهاٌته مع
استنفاذ األعمارٔ  .فالبالؼة بهذا المفهوم تكون ألٌق وأكثر تمثٌال وإستٌعابا لكالم أمٌر المإمنٌن ( )
دون ؼٌرها من التسمٌات والمفاهٌم .
وبالعودة الى موضو نهج البالؼة فإن المكنون العظٌم الذي زخر به كالم اإلمام علً ( )
من بالؼة وفصاحة وحجة بالؽة فضال عن العلوم والمعارؾ التً طفح بها قد مٌزته وجعلته مرجعا
ومنهجا وطرٌقا ٌسلكه من ٌرو م االرتقاء فً مراتب اإلٌمان والعلم والمعرفة  ,إذ ٌقول الشرٌؾ
الرضً فً مفتتح هذا الكتاب ما نصه  " :ورأٌت من بعد تسمٌة هذا الكتاب بنهج البالؼة  ,إذ كان
ٌفتح للناظر فٌه أبوابها وٌقرب علٌه طالبها فٌه حاجة العلم والمتعلم وبؽٌة البلٌػ والزاهد "ٕ لما
اشتمل علٌه من اللفظ المنتقى والمعنى المشرؾ وما احتواه من جوامع الكلم فً اسلوب متساوق
األؼراض محكم السبك ٌجمع بٌن البالؼة والشمول وٌعد الذروة العلٌا من النثر العربً الرفٌعٖ ,
لذلك تلقفته األ ٌدي الحرة بالشرح والبحث والدراسة فقد وجدوا فٌه ضالتهم ومعٌنهم الذي ال ٌنضب
ومن هوالء ابن أبً الحدٌد المعتزلً  ,إذ ٌقول عنه  " :وٌكفً هذا الكتاب الذي نحن شارحوه داللة
على أنه ال ٌُجارى فً الفصاحة وال ٌُبارى فً البالؼة وحسبك إنه لم ٌدون ألحد من فصحاء
الصحابة العُشر وال نصؾ ال ُعشر مما دون له وكفاك فً هذا الباب ما ٌقوله أبو عثمان الجاحظ فً
مدحه فً كتاب البٌان والتبٌٌن وفً ؼٌره من كتبه "ٗ  .ولم ٌكن ابن أبً الحدٌد وحده الذي انفرد
بشرح كتاب نهج البالؼة  ,بل شاطره الكثٌرون  ,فقد ذكر السٌد عبد الزهراء الحسٌنً فً كتابه
(مصادر نهج البالؼة وأسانٌده) مائة وعشرة شروح ٘  ,ومنهم من زاد هذه الشروح حتى أوصلها
إلى مئتـــٌن وعشرة شروح  , ٙبلؽات مختلفة من أبرزها ( أعالم نهج البالؼة) للسٌد علً بن ناصر
ناصر السرخسً من أعالم القرن السابع و(معارج نهج البالؼة) ألبً الحسن البٌهقً (ت٘٘ٙهه)
و(منهاج البالؼة) ألبً الحسن الراوندي (تٖ٘7هه) و(شرح نهج البالؼة) البن مٌثم البحرانً
(تٙ79هه) من المتقدمٌن  ,و(شرح نهج البالؼة) لمحمد عبدة  ,وشرح محمد نائل المرصفً من
المتؤخرٌن .
 - 4زاصَ اٌمشطاخًٕ ِٕٙ ,اج اٌثٍغاء ٚعشاج االدتاء 88 :
ِ - 2سّذ ػثذج  ,ششذ ٔٙح اٌثالغح 54 :
ٌٕ - 3ظش  :د .لاعُ زثٍة خاتش  ,اٌفٍغفح ٚاالػرضاي فً ٔٙح اٌثالغح 7 :
 - 4ششذ ٔٙح اٌثالغح 48 / 4 :
ٌٕ - 5ظش  :ػثذ اٌض٘شاء اٌسغًٍٕ اٌخطٍة ِ ,ظادس ٔٙح اٌثالغح ٚاعأٍذٖ 274 - 282 / 4:
ٌٕ - 6ظش  :اٌشٍخ زغٍٓ خّؼح اٌؼاًٍِ  ,ششٚذ ٔٙح اٌثالغح 35 :
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اشتمل نهج البالؼة على عدد كبٌر من الخطب والمواعظ والحكم والرسائل والعهود
ٔ
والوصاٌا بلػ عددها ( )ٕٖ8خطبة و ( )79بٌن كتاب ووصٌة وعهد و( )ٗ88من الكلمات القصار
وقد بوّ به الشرٌؾ فقسمه على ثالثة أقسام :
 -باب المختار من الخطب

 -باب المختار من الكتب والرسائل

 باب المختار من الحكم والمواعظوكان كالمه علٌه السالم ٌدور حول مواضٌع كثٌرة منها  ,التوحٌد  ,والعبادة  ,والعرفان  ,والزهد
والتقوى  ,والحكمة  ,والفلسفة  ,والنصح  ,والموعظة  ,والسٌاسة  ,واألخالق  ,واآلداب ,
والشجاعة والحماسة  ,وؼٌرها .

رسائــل اإلمـــام علـــً (علٌـه السـالم) :
ارتؤت طبٌعة البحث ومنهجٌته أن ٌكون مدار الحدٌث حول ما جمعه الشرٌؾ الرضً من
كتب ورسائل لإلمام علً ( ) دون سائر ما جمعه فً نهج البالؼة  ,وللحدٌث عن هذا الجانب ٌنبؽً
اإلطاللة بشًء من اإلٌجاز على مفهوم فن الرسائل وخصائصه المائزة له مع وقفة قصٌرة عند
جذور نشؤته فً البٌئة العربٌة واإلسالمٌة  ,ومن ثم الولوج فً دراسة طبٌعة رسائل اإلمام ( )
بوصفها شاهدا لتطور هذا الفن فً عصر صدر اإلسالم والظروؾ الحافّة بنشؤته وتطوره مع تسلٌط
الضوء على الخصوصٌة الحجاجٌة التً مٌزت رسائل أمٌر المإمنٌن ( ) عن ؼٌرها وهو مبتؽى
الدراسة ومقصدها  .فقد ترادفت على فن الرسائل تسمٌات متعددة نشٌر إلى أهم ثالثة ألفاظ لها هً
:
ٔ -الرسالة  :هً لفظ مشتق من الفعل " أرسل ٌ ,رسل  ,إرساال بمعنى بعث وهو مرسل  ,واالسم
رسالة "ٕ  ,وٌقال  :راسله فً كذا وبٌنهما مكاتبات ومراسالت  ,وتراسلوا وأرسلته بمسؤلة ورسول
 ,وأرسلت إلٌه أن افعل كذاٖ  ,فالرسالة لفظ عام ٌطلق على ما ٌبعث بقصد اإلبالغ والتوجٌه .
ٕ -األلوك  :قال الخلٌل  :االلوك  ,الرسالة وهً المؤلكة على مفعلةٗ  ,والمؤلكة " بفتح الالم وااللوك
و المؤلك بضم الالم  ,وال مفعل ؼٌر الرسالة  ,قٌل الملك مشتق من أصله مالك  ,وااللوك  ,الرسول
 ,والمؤلوك والمؤلوؾ واستؤلك مؤلكته  ,حمل رسالته"٘ .
ٌٕ - 4ظش ِ :ظادس ٔٙح اٌثالغح ٚاعأٍذٖ 486 / 4 :
 - 2لذاِح تٓ خؼفش ٔ ,مذ إٌثش 95 :
 - 3اعاط اٌثالغح 639 / 4 :
 - 4اٌخًٍٍ تٓ ازّذ اٌفشاٍ٘ذي  ,وراب اٌؼٍٓ  ,ذر ِٙ :ذي اٌّخضٚ , ًِٚاتشاٍُ٘ اٌغاِشائً 322 / 2 :
 - 5اٌفٍشٚصاتادي  ,اٌماِٛط اٌّسٍظ  ,اػذاد ٚذمذٌُ ِ :سّذ ػثذ اٌشزّٓ اٌّشػشًٍ ِ :ادج (أٌه)
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ومنه قول النابؽة :
ستحمله الرواة إلٌك عنً
ألكنً ٌا ُعٌٌن إلٌك قوال
ٕ
وقول العرب ( ألكنً إلى فالن )  ,أي تحمل رسالتً إلٌه

ٔ

ٖ -الكتاب  :مصدر كتب ٌ ,قال  " :كتب ٌكتب كتبا وكتابا وكتابة ومكتبة  ,وكتبة فهو كاتب  ,ومعناها
الجمع ٌقال  :تكتب القوم إذا اجتمعوا  ,ومنه قٌل لجماعة الخٌل كتٌبة  ,وكتبت البؽلة إذا جمعت بٌن
شفرٌها بحلقة أو سٌر اونحوه  ,ومن ثم سمً الخط كتابة لجمع الحروؾ بعضها إلى بعض  ,كما
س ّمً خرز القربة كتابا لضم بعض الخرز إلى بعض"ٖ  ,ومنه " كتب الكتاب ٌكتبه وكتابا وكتبا
واكتتبه لنفسه  :انتسخه واكتب فالن ضمنا  ,وفالن مُكتب  ,وكتب ٌُك ِّتب الناس ٌعلمهم الكتابة أو
عنده كتب ٌكتبها الناس"ٗ  ,والواضح من هذه التسمٌة انه البد من حضور القرطاس والقلم أي تحقق
شرط فعل الكتابة والخط معا .
أما فً االصطالح  ,فالرسالة هً الخطاب المقروء أو المسمو أو المرئً فً ؼرض جزئً
ٌبعث به صاحبه (المرسل) عبر واسطة (رسول) إلى آخر(المرسل إلٌه) معبرا فٌه عن شإون
خاصة أو عامة  .وتختلؾ الرسالة طوال وقصرا بحسب الموضو الذي تتناوله ورؼبة المرسل ,
كذلك ٌطلق الكاتب رسالته بال تصنع أو تؤنق وقد ٌتوخى حٌنا البالؼة والؽوص فً المعانً الدقٌقة
فٌرتفع بها إلى مستوى أدبً رفٌع٘  ,على أن هذا الخطاب أو المحمول المعنوي لٌس بالضرورة أن
ٌكون مكتوبا بل قد ٌكون كالما شفوٌا مرسال مكتسبا لخاصٌة البعد والؽٌاب .
كما أ ن الرسالة بمفهومها الواسع لم تتوقؾ عند الكالم المكتوب أو الشفوي الذي ٌتراسل به
بٌن األشخاص والجماعات  ,بل خرج إلى معنى الكتاب أو المجلة أو البحث العلمً فً مسؤلة من
المسائل وهذا ما أشار إلٌه القاضً الجرجانً بقوله  ":الرسالة هً المجلة المشتملة على قلٌل من
المسائل التً تكون من نو واحد  ,والمجلة هً الصحٌفة ٌكون فٌها الحكم " , ٙفً حٌن ذكر جبور
جبور عبد النور أن مفهوم ا لرسالة " بحث موجز فً موضو معٌن ال ٌتعدى فٌه صاحبه القضاٌا
7
األساسٌة وال ٌتجاوز فً صفحاته عددا محددا مثل رسالة فً العروض و رسالة فً المنطق " .....
7
"
مما تقدم ٌتضح أن الرسائل تشترك مع مفهومٌن أساسٌن فً الوظٌفة والمقومات هما الخطابة
والكتاب  .فالرسائل فً حقٌقتها خطابة  ,فقد نشؤت من رحم الخطابة أوال قبل أن تستقل عنها فً
جنس خاص هو الجنس الترسلً الذي اقتضته متطلبات الحٌاة والتطور الحضاري  ,وهو أمر دفع
 - 4دٌٛاْ إٌاتغح اٌزتٍأً ٌٕٚ . 426 :ظش ِ :ؼدُ ِماٌٍظ اٌٍغح ِ :ادج (أٌه)
ٔ - 2فغٗ ِ :ادج (أٌه)
 - 3اٌمٍمشٕذي  ,طثر االػشى فً طٕاػح االٔشا ٌٕٚ , 54 / 4 :ظش  :اٌماِٛط اٌّسٍظ ِ :ادج (ورة)
ِ - 4ؼدُ ِماٌٍظ اٌٍغح ٌٕٚ , 424 / 5 :ظش  :اعاط اٌثالغح ِ :ادج (ورة)
ٌٕ - 5ظش  :خثٛس ػثذ إٌٛس  ,اٌّؼدُ االدتً 422 :
 - 6اٌرؼشٌفاخ 445 :
 - 7اٌّؼدُ االدتً 422 :
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ابو هالل العسكري إلى القول بعدم الفرق بٌن الخطبة والرسالة سوى أن األولى خطاب منطوق
والثانٌة خطاب مكتوب  ,إذ ٌقول " :إن الرسائل والخطب متشاكلتان فً إنهما كالم ال ٌلحقه وزن
وال تقفٌة وقد ٌتشاكالن أٌضا من جهة األلفاظ والفواصل  ,فؤلفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب فً
السهولة والعذوبة  ,وكذلك فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل  ,وال فرق بٌنهما إالَّ أنَّ الخطبة
ٌشافه بها والرسائل ٌكتب بها  ,والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة فً أٌسر كلفة"ٔ وهذا
ٌعنً أن العدول عن إلقاء الخطبة وكتابتها ومن ثم إرسالها إلى اآلخر هو الذي مٌز الخطابة عن
الرسالة ما خال بعض العناصر والعوامل المساعدة التً تعزز من خصوصٌة كل جنس  ,فإذا كانت
الخطابة قد استعانت بمكونات من قبٌل حضور الخطٌب وأحواله وأخالقه وإشاراته وإٌماءاته
وتؤثٌراته الخارجٌة فً رفد خطابه وتعزٌز قدرته التؤثٌرٌة واالقناعٌة فً عقول مخاطبٌه وقلوبهم ,
فإن الرسائل تعتمد كل االعتماد فً إبالغ أثرها فً اإلخبار والتوجٌه واإلقنا على بالؼة الخطاب
المكتوب فهو مكمن الطاقة التً ٌجتهد المرسل فً إبرازها من أجل اإلقنا والتؤثٌر وهذا من شؤنه
أن ٌلزم المرسل بؤن ٌجود عباراته وٌحكم إتقان كتابه مستفٌدا من فرصة التؤمل والمراجعة والتحكٌك
؛ ألنَّ المرسل ٌدرك تماما " ضرورة أن تقوم الكتابة والكتاب بدٌال حضارٌا عن الحفظ والذاكرة"ٕ ,
فالمرسل هو فً األصل خطٌب  ,ولكنه تخلص من بعض المشاكل التً تصاحب الخطابة عادة
كجهارة الصوت وسالمة اللسان من العٌوب وؼٌر ذلك إال أنه فً الوقت ذاته مطالب بتحقٌق تواصل
ف َّعال عبر اإلهتمام بجمالٌات المكتوب ؛ ألنَّ ذلك من شؤنه أن ٌحقق الهدؾ المنشود والؽاٌة المرجوة
والمقصودة بكل سهولة وٌسرٖ  ,وما ٌإكد هذا التداخل والتشابه بٌن الخطابة والرسالة ما ذكره ابن
وهب الكاتب بقوله  " :والخطب تستعمل فً إصالح ذات البٌن وإطفاء نار الحرب  ....والترسل فً
نو من هذا  ,وفً االحتجاج على من زاغ من أهل االطراؾ , ٗ" ....فهما " مختصتان بؤمر الدٌن
والسلطان وعلٌهما مدار الدار ولٌس للشعر بهما اختصاص  ,أما الكتابة فعلٌها مدار السلطان "٘ ,
وهذا قدامة بن جعفر فإنه ٌعد البالؼة فً الكتابة والخطابة واحدة لكنه ٌتساهل مع الخطٌب المرتجل
وٌؽفر له هنات ال ٌؽفرها للكاتب". ٙ
ومما تقدم ٌتضح أن الرسالة تقترب من الخطبة فً نواحً كثٌرة إلى درجة المشاكلة وتبتعد
فً نواح أخرى إلى درجة االختالؾ  ,فكالهما ٌنبنً على مقومات المرسل والمرسل إلٌه والرسالة
بهدؾ اإلبالغ واإلفهام واإلقنا والتوجٌه  ,كما إنهما ٌختلفان فً أمور عدة أهمها :

 - 4ات٘ ٛالي اٌؼغىشي  ,وراب اٌظٕاػرٍٓ  ,ذر  :ػًٍ ِسّذ اٌثداٚي ِٚسّذ ات ٛاٌفضً اتشاٍُ٘ 436 :
 - 2زّادي طّٛد  ,اٌرفىٍش اٌثالغً ػٕذ اٌؼشب 438 :
ٌٕ - 3ظش  :ػًٍ ِسّذ ػًٍ عٍّاْ  ,وراتح اٌدازع فً ضٛء ٔظشٌاخ اٌسداج 493 :
 - 4اتٓ ٘ٚة اٌىاذة  ,اٌثش٘اْ فً ٚخ ٖٛاٌثٍاْ 484 :
 - 5وراب اٌظٕاػرٍٓ 268 :
ٔ - 6مذ إٌثش 76 :
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 إنَّ الخطبة ؼالبا بنت البدٌهة واإلرتجال  ,فهً ولٌدة ساعة إلقائها بال إعداد أو تهٌئة  ,أماالرسالة فٌسبقها التؤنً والمراجعة وإعمال العقل من أجل التحكٌك والتنقٌح والتعدٌل .
 -إنَّ عنصر الفكر فً الرسالة ٌكون  -فً األؼلب – أحضر وأقوى منه فً الخطبة .

 الرسالة أد ّل وأصدق فً التقٌٌم الفكري والفنً وأقدر على تحدٌد مالمح صاحبها منالخطب.
 إنَّ الخطبة بسبب شفاهٌتها تكون عرضة للتحرٌؾ والتزٌٌؾ واإلضافة والحذؾ من قبلالحفظة والمدونٌن وخصوصا عند تقادم الزمن على إلقائها بخالؾ الرسائل التً تكتسب
قوتها ومنعتها من التالعب والتحوٌر بفعل تدوٌنها فهً وثائق مسجلة .
كما تشترك كلمة ( رسالة ) مع كلمة ( كتاب ) فً ثالثة معان حددها صالح بن رمضان فً مجاالت
االستعمال التالٌةٔ :
ٔ -الكتاب فً معنى الرسالة الخاصة وٌطلق على جمٌع الرسائل التً ٌكون المخاطب فٌها فردا
معلوما مهما تكن منزلة المتراسلٌن االجتماعٌة وبذلك سمٌت رسائل الرسول والخلفاء والعمال
كتبا  .على أنه ٌنبؽً التذكٌر – والكالم للباحث  -أن الرسائل منها ما هو شفـــوي ومنها ما هو
كتابـً فً حٌن أن الكتب مشروطة بتحقق الكتابة والخط .
ٕ -الكتاب فً معنى الرسالة الموجهة من أدٌب معروؾ إلى مخاطب جمع ٌعٌّنه المرسل فً نصه
أو إلى عموم القراء من وراء مخاطب مفرد ٌُهدى إلٌه الكتاب فً المقدمة  ,وتإدي الرسالة فً
هذا االستعمال جانبا من معنى كلمة  , ..... Epitreوقد استعمل الجاحظ الكلمتٌن بمعنى فً
آثاره كلها .
ٖ -تترادؾ كلمتا رسالة وكتاب فً تؤدٌة معنى التؤلٌؾ األدبً أو الفلسفً أو العلمً المتسم
باإلبتكار والخلق فً مختلؾ مجاالت اإلبدا .
وبالعودة إلى فن الرسائل نجد أنه فن ٌتسم بالعراقة والقدم عند مختلؾ الشعوب ال تتحدد قٌمته
ووظٌفته فً زمان ومكان محددٌن  ,بل هو ٌوجد حٌث تتسع اإلنسانٌة وتمتد عوامل الحضارة
وا لتمدن  ,فهو مظهر من مظاهر التواصل اإلنسانً  .فال جدال فً معرفة عرب الجاهلٌة للرسائل
التً تهٌمن علٌها الوظٌفة اإلخبارٌة دون الوظٌفة الجمالٌة أو الفنٌة فقد عرؾ العرب جمٌع أنوا
الرسائل التً ٌحددها الدكتور محمود المقداد باإلشارٌة والشفوٌة والتدوٌنٌةٕ  ,فمن الرسائل اإلشارٌة
ما إتخذه العرب من رموز وإشارات من قبٌل إشعال النٌران فً أعالً الجبال وعلى المرتفعات
إعالما بشًء ما ٌتفق علٌه بٌن طرفٌن ٌكون أحدهما مرسال واآلخر متلقٌا مثلما نجده فً ( نار
القرى ) أو التً تشتعل لٌال من أجل االهتداء إلى الطرٌق  ,وقد كان حاتم الطائً مثال " إذا اشتد
ٌٕ - 4ظش  :طاٌر تٓ سِضاْ  ,اٌشعائً االدتٍح 484 :
ٌٕ - 2ظش ِ :سّٛد اٌّمذاد  ,ذاسٌخ اٌرشعً إٌثشي ػٕذ اٌؼشب فً اٌداٍٍ٘ح ِٚ 449 :ا تؼذ٘ا
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البرد و َك ِلبْ الشتاء أمر ؼالمه فؤوقد نارا فً بقا من األرض ٌنظر إلٌها من أضل الطرٌق فٌعمد
نحوه وهو ٌقول فً ذلك :
والرٌ ٌح ٌا موق َد رٌ ٌح صِ ُّر
ـــــــــر
أوقد فإن اللٌل َ لٌل ٌ ُم
ٌّ
ٔ
إن جلبت ضٌفا ً فؤنت ُح ٌّر
ـــــر
عسى ٌرى نارك َمنْ ٌ ُم ُّ
أما الرسائل الشفوٌة فإنها كانت قلٌلة الحظ من االنتشار والتدوٌن ولذا ٌعد ما وصل إلٌنا منها
قلٌل جدا وحتى هذا القلٌل لم ٌسلم هو اآلخر من شكوك الباحثٌن فً صحته  ,مثل رسالة سنان بن
أبً حارثة المري ورسالة العنبري اإلشارٌة الرمزٌةٕ  ,فً حٌن تبرز الرسائل النثرٌة المدونة وهً
األخرى لم تسلم من القدح والتشكٌك كرسالة النعمان بن المنذر إلى كسرى مع وفد وجوه العرب
الذٌن أرسلهم لٌبٌنوا لكسرى فضل العرب على جمٌع األممٖ  ,ورسالة المنذر بن ماء السماء إلى
كسرى انوشروان فً صفة محاسن الجارٌة الرومٌة السبٌةٗ  .وقد دارت موضوعات الرسائل
المدونة فً موضوعات السٌاسة الخارجٌة والقضاٌا االجتماعٌة واألخالقٌة٘  ,كما تمتاز هذه
الرسائل بخصائص من قبٌل االفتتاح بالبسملة وكانت صٌؽتها عند الجاهلٌٌن ( باسمك اللهم ) كما فً
صحٌفة المتلمس , ٙوكانوا ٌؤتون بعد ذلك بالعنوان وقد ورد ذلك فً صحٌفة المتلمس أٌضا وهً (
من عمرو بن هند إلى المكعبر ) كما تضمت بعض هذه الرسائل صٌؽة من صٌػ التحٌة وكذلك
الفصل بٌن التمهٌد ومضمون الرسالة بعبارة ( أما بعد ) فضال عن امتٌازها باإلٌجاز واللؽة السهلة
اللٌنة. 7
أما فً عصر صدر اإلسالم فإن الحال قد تؽٌر وأن الحٌاة بدأت تتطور بفعل التؽٌٌر الجذري
الذي أحدثه اإلسالم والقٌم الفكرٌة واألخالقٌة التً ر َّسخها القران الكرٌم فً عقول الناس وقلوبهم ,
فمن هذه المفاهٌم التً حث علٌها اإلسالم هو الكتابة والقراءة  ,فقد ازداد االهتمام بهذا الجانب ؛ ألنَّ
" الثورة الكتابٌة األولى التً نشؤت فً وجه الخطابة نثرا وشعرا هً كتابة القران الكرٌم  ,فالقرآن
نهاٌة اإلرتجال والبداهة هو بمعنى آخر نهاٌة البداوة وبدء المدنٌة  ,وٌمكن القول تبعا لذلك إنه بداٌة
المعاناة والمكابدة وإجالة الفكر" ,8فقد تناول القرآن الكرٌم موضو القراءة والكتابة وحث علٌهما
سانَ مِنْ َع َل ٍق) , 9وقوله تعالى  ( :ن َوا ْل َق َل ِم َو َما
اس ِم َر ِّب َك الَّذِي َخ َل َق * َخ َل َق ْاإلِ ْن َ
بقوله تعالى ( :ا ْق َر ْأ ِب ْ
ٓٔ
سوهُ ِبؤ َ ٌْدٌِ ِه ْم لَ َقال َ الَّذٌِنَ
اس َفلَ َم ُ
َو َما ٌَ ْس ُط ُرونَ )  ,وقوله تعالى َ ( :ولَ ْو َن َّز ْل َنا َعلَ ٌْ َك ِك َتا ًبا فًِ ق ِْر َط ٍ
ٌٕٚ .ظش  :اتٓ ػثذ ستٗ االٔذٌغً  ,اٌؼمذ اٌفشٌذ  ,ذر  :ازّذ آٍِ ٚازّذ اٌضٌٓ ٚاتشاٍُ٘ االتٍاسي 287 / 4 :
 - 4دٌٛأٗ 29 :
ٌٕ - 2ظش ٔ :فغٗ ٚ , 483 ٚ 447 / 5 :ذاسٌخ اٌرشعً إٌثشي ػٕذ اٌؼشب فً اٌداٍٍ٘ح 427 - 426 :
ٌٕ - 3ظش  :اٌؼمذ اٌفشٌذ ٚ , 44 – 48 / 2 :ذاسٌخ اٌرشعً إٌثشي ػٕذ اٌؼشب فً اٌداٍٍ٘ح 223:
ٌٕ - 4ظش  :ات ٛاٌفشج االطفٙأً  ,االغأً 424 - 423 / 2 :
ٌٕ - 5ظش  :ذاسٌخ اٌرشعً إٌثشي ػٕذ اٌؼشب فً اٌداٍٍ٘ح 226 :
ٌٕ - 6ظش  :ازّذ صوً طفٛخ  ,خّٙشج سعائً اٌؼشب 5 / 4 :
ٌٕ - 7ظش  :ذاسٌخ اٌرشعً إٌثشي 228 - 227 :
 - 8ادٍٔٚظ  ,اٌثاتد ٚاٌّرسٛي 23 :
 - 9عٛسج اٌؼٍك  :االٌح 2-4
 - 48عٛسج اٌمٍُ  :االٌح 4
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َك َف ُروا إِنْ َه َذا إِ َّال سِ ْح ٌر ُم ِبٌنٌ )ٔ  ,كما تناول الذكر الحكٌم معنى الرسالة بقوله تعالى  ( :إِ َّن ُه مِنْ
ٌِم * أَ َّال َت ْعلُوا َعلَ ًَّ َو ْأ ُتونًِ ُم ْسلِمٌِنَ )ٕ  ,كذلك َّ
حث الرسول
سلَ ٌْ َمانَ َوإِ َّن ُه ِب ْس ِم َّ ِ
الر ْح َم ِن َّ
ّللا َّ
ُ
الرح ِ
الكرٌم المسلمٌن على تعلم الكتابة والقراءة واشترط بعد معركة بدر أن ٌعلم كل أسٌر من المشركٌن
عشرة من المسلمٌن القراءة والكتابة لقاء إطالق سراحه  ,وكان الرسول (ص) قد اتخذ ُك َّتابا ً ٌكتبون
له القرآن الكرٌم وٌكتبون رسائله التً كان ٌبعث بها إلى ملوك الدول ورإساء القبائل ٌحثهم على
الدخول فً الدٌن اإلسالمً وٌمكن للدارس أن ٌطلع على نماذج الرسائل النبوٌة الموجهة إلى الملوك
والٌهود  ,فضال عن العرب فً شؤن إقناعهم بالدعوة اإلسالمٌة التً تحمل فً طٌاتها مبدأ الترؼٌب
والترهٌب  ,فهذه الرسائل قد أدت دورا لم ٌكن للخطابة أو الشعر قدرة على تؤدٌته حٌن تنقل ما
ٌتصل بسٌاسة الدولة من مراسٌم وتوجٌهات أو تعلٌمات إدارٌة  .فمجًء اإلسالم قد ساهم مساهمة
ف َّعالة فً اإل رتقاء بفن الرسائل إلى جانب الفنون األخرى لٌوظؾ فً خدمة الدعوة اإلسالمٌة بعد ما
كان فً خدمة القبٌلةٖ  .ولعل فً اتسا الدولة اإلسالمٌة جراء الفتوحات اإلسالمٌة ودخول الناس
المتزاٌد فً الدٌن اإلسالمً سبب ومدعاة إلى اتسا اإلهتمام بفن الرسائل وخصوصا فً زمن
الخلفاء فً صدر اإلسالم  ,فقد حظٌت الكتابة بإهتمامهم واتخذوا ُك َّتابا ً أٌضا ٌكتبون إلى الوالة وقادة
الجٌوش الفاتحة التً انتشرت فً مختلؾ أصقا المعمورة لنشر رسالة التوحٌد  .وكان من إهتمام
أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب ( ) بمسؤلة الكتابة والحث على تعلَّمها أن تدخل فً أدق تفاصٌلها
فكان ٌإمن بالخط الجمٌل والكتابة المنسقة الواضحة الجمٌلة وكان ٌقول لكاتبه " ٌا عبد هللا  :الّ ْق
دواتك وأطلق شباة قلمك وفرّج بٌن السطور وقرمط بٌن الحروؾ"ٗ  ,فضال عن كونه ( ) ٌعرؾ
الكتابة قبٌل اإلسالم وأنه تولى كتابة الوحً للنبً (ص) وكتابة بعض رسائله ٘  ,لذلك فإن من
إهتمامهم بالكتابة أن جعلوها وسٌلة إتصال بٌنهم وبٌن والتهم وع َّمالهم ومن ٌرومون مراسلته فً
أمر الدٌن وهذا األمر قد " ح َّتم والدة جنس جدٌد هو جنس الترسل معلنا عن بداٌة حضارة كتابٌة ال
تنفك تتطور" , ٙلذلك تعد نصوص رسائل صدر اإلسالم من أوثق نصوص النثر الفنً العربً
صحة ودقة على وجه اإلجمال بعد القران الكرٌم  ,فقد روي عن ابن عباس أنه كان ٌقول لمن ٌؤتٌه
مدونا  " :أخبر صاحبك أن األمر كذا
بكتاب من أحد فً مسؤلة من المسائل العلمٌة وٌطلب منه الرد َّ
وكذا فإ َّنا ال نكتب فً الصحؾ إال الرسائل والقرآن" , 7وقد دفعت أهمٌة الرسائل فً ذلك العصر
الكثٌر من الكتاب القدماء إلى العناٌة بهذا المنجز وخصوصا رسائل النبً (ص)  ,فقد ذكر لنا ابن
الندٌم أن ألبً الحسن المدائنً كتابا عنوانه ( كتاب رسائل النبً ) , 8وكتابا آخر عنوانه ( كتاب
 - 4عٛسج االٔؼاَ  :االٌح 7
 - 2عٛسج إًٌّ  :االٌح 34 - 38
ٌٕ - 3ظش ِ :سّذ زغٓ صًٌٕ  ,دساعاخ فً ادب اٌذػٛج االعالٍِح 283 :
ِ - 4ظطفى اٌشىؼح  ,االدب فً ِٛوة اٌسضاسج االعالٍِح ( وراب إٌثش ) 282 :
 - 5اٌغٍذ ِسّذ طادق اٌظذس  ,اٍِش اٌّؤٍِٕٓ فً ػٙذ إٌثً 83 :
 - 6ػثذ اٌؼضٌض شثًٍ ٔ ,ظشٌح االخٕاط االدتٍح فً اٌرشاز إٌثشي 234 :
 - 7اٌخطٍة اٌثغذادي  ,ذمٍٍذ اٌؼٍُ  ,ذر ٌٛ :عف اٌؼش 43 - 42 :
ٌٕ - 8ظش  :اتٓ إٌذٌُ  ,اٌفٙشعد 447 :
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كتب النبً إلى الملوك )ٔ  ,واعتنى المدائنً نفسه برسائل اإلمام علً بن ابً طالب ( ) وقد ذكر له
ابن الندٌم فً ذلك كتابا عنوانه ( كتاب خطب علً وكتبه إلى عماله )ٕ  ,وعلى العموم فإن ما وصل
وصل إلٌنا من رسائل صدر اإلسالم كان ٌسٌرا جدا قٌاسا إلى مستوى اإلنتاج والثراء الذي عرؾ
عن تلك المرحلة بشكل عام  ,ولكن مع ذلك ٌبقى هذا القلٌل كافٌا إلعطاء فكرة شاملة عن رسائل
التٌار الرسمً المحرك للتارٌخٖ  ,بوصفها وثائق تارٌخٌة وسٌاسٌة وإجتماعٌة ودٌنٌة لما كانت علٌه
علٌه تلك المرحلة  ,فهً انعكاس للواقع والمجتمع  ,إذ أن ما وصل إلٌنا من رسائل صدر اإلسالم لم
ٌكن لٌصل لوال ارتباطها الوثٌق جدا باألحداث السٌاسٌة والوقائع التارٌخٌة الكبرى فً حٌاة الناس
ب
على مستوى المجتمع والدولة آنذاك  ,ولذلك فإن الؽالبٌة العظمى مما وصل إلٌنا كان قد وُ ِّثق و ُك ِت َ
فً المٌدان الرسمً المتعلق بالنبً(ص) والخلفاء والوالة والقادة  ,وحتى ما وصل من رسائل
شخصٌة بٌن أبناء المجتمع من أهل وأصدقاء وأعداء رؼم قلتها فإنها أٌضا تدور فً فلك حركة
إدارة المجتمع أي ارتبا ط تلك الرسائل الشخصٌة بمناسبات تارٌخٌة أو شخصٌات تارٌخٌة بارزةٗ ,
وخٌر شاهد على طبٌعة فن الرسائل وممٌزاته فً عصر صدر اإلسالم  ,العصر الذي عصفت به
الخالفات السٌاسٌة وكثرة الحروب والفتن وتفاعل الصرا على السلطة بعد وفاة النبً (ص) هو
رسائل وكتب أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب ( ) بوصفها شاهدا واضحا ال ٌقبل الشك على
أمرٌن أساسٌن وهامٌن  :احدهما تارٌخً  ,واآلخر فنً  ,فالتارٌخً ٌستند إلى الكثرة الكاثرة
والموثقة من رسائل اإلمام التً أفاضت فً رسم صورة حٌة للواقع السٌاسً واالجتماعً والدٌنً
والثقافً لعصر أمٌر المإمنٌن ( ) بحٌث جعلتنا نعٌش أحداث تلك المرحلة بكل تفاصٌلها
وإرهاصاتها وتقلباتها وأحوال الناس فٌها وما آلت إلٌه األمور فً دولة مترامٌة األطراؾ  ,فكانت
بحق إنعكاسا ً للواقع والمجتمع بكل صوره  .أما الجانب اآلخر فهو بٌان طبٌعة المستوى الفنً الذي
بلؽته الرسائل فً تلك ا لمرحلة الزمنٌة واستجالء أنواعها وموضوعاتها ومضامٌنها وخصائصها
الفنٌة المائزة لها .

بنٌة الخطاب فً رسائل اإلمام علً (علٌه السالم) :
البد ألي دراسة تعنى بدراسة الخطاب وتحلٌله من معرفة مكونات بنٌة ذلك الخطاب وتلمس
خصائصه المعبرة عن تالزم مكوناته وانسجامها  ,وهذه البنٌة التخاطبٌة قائمة أساسا على توافر
ثالثة عناصر أساسٌة هً  :المرسل  ,والرسالة  ,والمرسل إلٌه  ,وهً عناصر العملٌة التواصلٌة
التً تشترك فً تحقٌق أهم الوظائؾ كالوظٌفة االبالؼٌة واالقناعٌة  .لذلك سنحاول أن نسلط الضوء
ٌٕ - 4ظش ٔ :فغٗ 447 :
ٌٕ - 2ظش ٔ :فغٗ 449 :
ٌٕ - 3ظش  :ذاسٌخ اٌرشعً إٌثشي 93 :
ٌٕ -4ظش ٔ :فغٗ  ٚ , 94 :غاصي طٍٍّاخ ٚػشفاْ االشمش  ,ذاسٌخ االدب اٌؼشتً ( إٌثش فً ػظش إٌثٛج ٚاٌخالفح اٌشاشذج ) 436 :
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على هذه المكونات بوصفها األساس الذي ٌمكن من خالله دراسة رسائل اإلمام علً ( ) ومعرفة
خصائصها ومن ثم فهم طبٌعة الخطاب فً سائر رسائله :
ٔ -المرسل  :هو منتج الخطاب والقائم بعملٌة اإلرسال فهو فً موضع اإلعالن عن مقتضٌات
اإلرسال وٌمثل مكانة مركزٌة فً الملفوظ الكتابً أو القولً (الخطاب) فهو ال ٌقتصر دوره على
استعمال اللؽة وفق قواعدها العامة  ,بل هو هوٌة اجتماعٌة ونفسٌة وثقافٌة تتجلى فً كالمه
ٔ
وتراعً اعتبارات العملٌة التراسلٌة من مقام وسٌاق ٌنبؽً مراعاته من قبل المرسل فً خطابه
ولذلك فإن مسؤلة الكتابة تجعل المجال مفتوحا أمام المرسل لٌعٌد النظر فً رسالته فهو فً فسحة من
إكساب خطابه النفاذٌة وتحقٌق المقاصد التً ٌطمح إلى إنجازها أو ق ْل تحقٌق شروط الترسل ومن
ثم القدرة على اإلقنا والتؤثٌر  ,وهذا ما أكده ابن وهب بقوله  " :أما الرسائل فاإلنسان فً فسحة من
تحكٌكها وتكرار النظر فٌها وإصالح خلل إن وقع فً شًء منها"ٕ  ,لذا فإن قوة الخطاب/
الرسالــــة وضعفه ناتج عــن ضعــؾ وقــــوة المخاطب/المرسل ومدى مراعاته لفنون القول والمقام
وأحوال المخاطبٌن  ,ومن هنا نجد أن صاحب الخطاب أو المرسل فً هذه الرسائل التً بٌن أٌدٌنا
هو اإلمام علً ( )  ,فقد ع ّبرت رسائله وعكست " شخصٌة األدٌب المجَّ رب الذي ٌختزن األحداث
والذكرٌات وٌؽوص فً أعماق النفسٌات وٌدرك بذكائه الفروق بٌن الشخصٌات وعنده من قوة ال ُخلق
ما ٌستطٌع أن ٌكون نموذجا بشرٌا ٌفكر وٌعبر عن اللمحة والعاطفة"ٖ  ,فجاءت رسائله إنعكاسا ً
واضحا ً لشخصٌته التً أهلته إلى تؤسٌس نصوص إمتازت بحضور متمٌز وفاعلٌة قارة فً ذهن
المتلقً فضال عن دٌمومة أثرها وخلوده عبر قرون من الزمن  ,فاإلمام علً ( ) " ال ٌؽفل عقلٌة
المرسل إلٌه وال إتجاهه الدٌنً أو واقعه السٌاسً "ٗ  ,من هنا جاءت رسائله متفاوتة فً الطول
والقصر والشدة واللٌن تبعا الختالؾ المقام وأحوال المتلقٌن حتى ٌمكن وصؾ طبٌعة عالقته علٌه
٘
السالم باآلخر بؤنها " عالقة تتسم باالنقطا والتواصل حسب مقتضٌات العالقة وشدة ترابطها "
ٕ -الرسالة  :هً أداة التواصل بٌن المرسل والمرسل إلٌه وهً عالمات خطٌة  ,عندما تكون
الرسالة مكتوبة  ,تتجلى فٌها أفكار المرسل وآراإه ومعتقداته  ,بل هً رسول العقل إلى العقل فقد
شكلت رسائل اإلمام حضورا بارزا فً نهج البالؼة بوصفها أثرا تارٌخٌا وحضارٌا وإنسانٌا فرٌدا
ومتمٌزا أسهمت مساهمة كبٌرة وف َّعالة فً إنضاج الكتابة الفنٌة وإبراز مالمح الرسالة وخصائصها
الفنٌة  ,فرسائل اإلمام هً تشكٌل لؽوي خاص ٌتجاوز اإلفهام إلى ما وراإه من تؤثٌر وتوجٌه وإقنا
ٌسعى من خاللها بلؽته إلى تحقٌق اإلتصال (اإلبالغ) والتواصل (االنفعال والتؤثٌر واإلدهاش) بٌن
المبد والمتلقً  ,وهنا تكمن بالؼة األثر الخطابً وتؤثٌره .
ٌٕ - 4ظش  :اٌشعائً االدتٍح 428 ,
 - 2اٌثش٘اْ فً ٚخ ٖٛاٌثٍاْ 492 :
 - 3ػثذ اٌىشٌُ غالب  ,دفاع ػٓ فٓ اٌمٛي 464 :
 - 4واًِ زغٓ اٌثظٍش  ,سعائً االِاَ ػًٍ – دساعح فٍٕح ( سعاٌح ِاخغرٍش ) خاِؼح تغذاد  ,وٍٍح اٌرشتٍح 45 : َ4965 ,
ِ - 5سّذ عاٌُ عؼذ هللا  ,اطٍاف إٌض – دساعاخ فً إٌمذ االعالًِ اٌّؼاطش 33 :

19

الـتـم ـه ـي ــد ............................................................................................... :

تناولت رسائل اإلمام علً ( ) موضوعات إصالحٌة مختلفة ومقاصد جلٌلة تتعلق بمتابعة
شإون األمصار  ,وتنظٌم العالقة بٌن الحاكم والرعٌة  ,ومحاسبة المقصرٌن من والة وعمال
وؼٌرهم  ,كذلك ارتبطت رسائله بالشإون الدٌنٌة واإلدارٌة التً أصابها اإلنحالل والفساد  ,كما
عالجت الجانب السٌاسً المتعلق بؤمر الخالفة وما طفحت به البالد من فتن وصراعات وحروب
دفعت اإلمام إلى مواجهة الناكثٌن والقاسطٌن والمارقٌن فً معارك الجمل  ,وصفٌن  ,والنهروان ,
كل ذلك ألقى بضالله على رسائل اإلمام فكان من الطبٌعً أن ٌتسم خطابه بالطابع السٌاسً الحربً
 ,فضال عن الطابع الجدلً ؛ الن كثٌرا ممن خرجوا علٌه إنما خرجوا لخالؾ معه فً آراء بعٌنها
من ذلك وأهمها مسؤلة الخالفة حتى عدت رسائله السٌاسٌة على وجه الخصوص وثائق تارٌخٌة على
جانب كبٌر من األهمٌة .
وعلى الرؼم من تعدد الموضوعات التً تناولتها رسائل اإلمام سواء أكانت سٌاسٌة أم إدارٌة
أم عسكرٌة أم شخصٌة ٌبقى الجانب الدٌنً المتعلق بالوعظ واإلرشاد والتوجٌه السمة المهٌمنة على
كل رسائله  ,فقد قدم اإلمام فً رسائله ثروة عظٌمة من النصائح والمواعظ والحكم ٌعرضها اإلمام
بؤسلوب جزل سهل وممتنع من أن ٌُجارى فً الفصاحة أو ٌُبارى فً البالؼة ٌ ,خاطب الوجدان
فٌهزها َّ
َّ
هز ا لضرب األمثلة والعمد إلى السجع حٌنا والترادؾ
وٌؽوص إلى أعماق النفس البشرٌة
ٔ
حٌنا آخر مع اإلقتباس من آٌات القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ فً بعض األحٌان  ,فٌفصل القول
فً األحكام الشرعٌة وحقوق العباد ؛ ألنَّ حفظ الحقوق أساس العدل والعدل أساس الملك  ,فضال عن
تؤكٌدها على القضاٌا العبادٌة واألخالقٌة والتقوى والزهد والتقرب من هللا وكل ذلك ٌتم اإلفصاح عنه
على وفق قاعدة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر .وإذا كان اإلمام قد أطال كثٌرا فً بعض
رسائله طوال ٌحمل الحكمة والموعظة والبالؼة فً كل كلمة من كلماته  ,فإن له رسائل قصٌرة
وموجزة فً الفاظها كبٌرة فً معانٌها  ,فرسائل اإلمام تمٌل إلى اإلٌجاز تارة والى اإلطناب تارة
أخرى بحسب ما ٌقتضٌه المقام فسلم فً اإلٌجاز من التقصٌر وفً اإلطالة من اإلسهاب والتكثٌر ,
فكانت رسائله موجزة فً الموقؾ الذي ال ٌتطلب التطوٌل  ,فٌما ٌسترسل فً المواقؾ التً تقتضً
ذلك  ,وعلى الرؼم من مٌل العرب إلى اإلٌجاز فً الخطابة وفً الرسائل كذلك حتى كان من ٌكتفً
منهم بجملة أو مثل كما فً التوقٌعات  ,فإنهم مدحوا تطوٌل المقتدرٌن فً مكانه المناسب واإلٌجاز
فً مكانهٕ  ,ورسائل اإلمام علً ( ) تجري فً هذا السٌاق  " ,فهو ٌطٌل حٌن ٌكتب عهدا ٌبٌن فٌه
ما ٌجب على الحاكم فً سٌاسة القطر الذي ٌرعاه وٌوجز حٌن ٌكتب إلى بعض خواصه فً شؤن
معٌن ال ٌقتضً التطوٌل"ٖ  .وإذا كان المنشإون والنقاد فً العصر األموي والعصور التً تلته قد
بلؽوا وارتقوا بفن كتابة ال رسائل إلى مراتب علٌا من التطور والتجوٌد واإلبدا وراحوا ٌقسمونها
إلى رسائل دٌوانٌة وأخرى إخوانٌة  ,فإن األمر لم ٌكن من بناة أفكارهم  ,فقد عرفت هذه التقسٌمات
ٌٕ - 4ظش  :مصطفى الشكعة  ,االدب فً ِٛوة اٌسضاسج االعالٍِح – وراب إٌثش 242 - 244 :
ٌٕ - 2ظش ِ :سّذ اٌؼّشي  ,تالغح اٌخطاب االلٕاػً – ِذخً ٔظشي ٚذطثٍمً ٌذساعح اٌخطاتح اٌؼشتٍح ( اٌخطاتح فً اٌمشْ االٚي اٌٙدشي ) 35 :
 - 3صوً ِثاسن  ,إٌثش اٌفًٕ فً اٌمشْ اٌشاتغ اٌٙدشي 69 /4:
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قبل ذلك بفترة طوٌلة ٌمكن إرجاعها إلى النصؾ األول من القرن األول الهجري حٌث شكلت رسائل
اإلمام تارٌخ ا لنشؤة فن الرسائل نشؤة فنٌة ناضجة ومعبرة عن خصائصها الفنٌة والقٌمٌة  ,فكانت
كتب أمٌر المإمنٌن ( ) آٌة من آٌات نضوج فن الكتابة والرسائلٔ  ,قبل أن ٌعرفها عبد الحمٌد
الكاتب أو ابن العمٌد بزمن طوٌل  .ومن هنا ٌمكن أن نتلمس هذا األمر من خالل تقسٌم رسائل
اإلمام علً ( ) على قسمٌن :

ٔ -الرسائل الرسمٌة :
وتسمى هذه الرسائل أٌضا بالدٌوانٌة والسلطانٌة ؛ ألنها تصدر عن دٌوان الخلٌفة واألمٌر
ٌوجهها إلى والته وعماله وقادة جٌشه  ,بل إلى أعدائه أٌضا منذرا متوعدا  ,كما تصدر مشتملة على
تولٌة العهد والقضاة والوالة وما ٌتصل بؤمور الرعٌةٕ  ,وؼٌرها مما له عالقة وصلة بالشإون
العامة للدولة السٌاسٌة منها واإلدارٌة والعسكرٌة وما ٌكتبه الخلفاء إلى والتهم وعمالهم بقصد
التوجٌه والتذكٌر بمسإولٌاتهم فً حفظ األمن ومتابعة شإون الناس وأحوالهم والعمل على استقرار
االمور .وقد دارت أؼلب رسائل أمٌر المإمنٌن ( ) على هذا النو من الرسائل  ,إذ بلؽت ( ثالثة
وسبعٌن ) رسالة من مجمو رسائله فً نهج البالؼة والبالؽة ( تسعة وسبعٌن ) كتابا  ,على أن هذا
النو من الرسائل قد إتخذ مسارات وموضوعات متنوعة ٌمكن أن نصنفها بحسب طبٌعة الموضو
والمقام اللذٌن اقتضاهما إنتاج النص إلى رسائل إدارٌة  ,وسٌاسٌة  ,وعسكرٌة (جهادٌة)  ,وعهود ,
ووصاٌا  ,نؤتً على توضٌحها تباعا:
أ -الرسائل اإلدارٌة  :حظٌت هذه الرسائل بالنسبة األكبر من بٌن رسائل اإلمام ( ) الرسمٌة
بعث بها أمٌر المإمنٌن ( ) إلى والته وعماله فً البالد وقد بلؽت ( ثالثة وثالثٌن )ٖ كتابا فً
موضوعات التولٌة والعزل وأوامره ونواهٌه وزجره فٌما ٌتعلق بشإون إدارة األمصار وتنظٌم
العالقة بٌن الحاكم والمحكوم  .فضال عن متابعة المقصرٌن ومحاسبته لهم جراء سوء اإلدارة ,
فكانت كتب (العهود) فً أمر التولٌة والعزل حاضرة فً رسائل اإلمام ٌصدرها لمن ٌولٌِّه عمالً من
أعمال الدولة فٌلتزمها المتولً بوصفها تفوٌضا بممارسة عمل ما بحسب حدود العهد  ,فٌكون بمثابة
الدستور الذي ٌحدد الصالحٌات والسلوكٌات وتعد هذه العهود بشكل من األشكال نوعا من الوصاٌا
إال أنها خاصة بإدارة شإون الدولة فً حٌن أنَّ الوصاٌا تكون عامة شاملة فً أؼلب األحٌان وتصدر
عن كل إنسان بال تحدٌد .
ٌٕ - 4ظش  :االدب فً ِٛوة اٌسضاسج االعالٍِح – وراب إٌثش 287 :
ٌٕ - 2ظش  :ػثذ اٌؼضٌض ػرٍك  ,فً إٌمذ االدتً 223 :
ٌٕ - 3ظش  :اتٓ اتً اٌسذٌذ اٌّؼرضًٌ  ,ششذ ٔٙح اٌثالغح  :ن , 3ن , 5ن , 48ن , 49ن , 28ن , 24ن , 22ن , 25ن , 26ن , 27ن , 33ن , 34ن, 35
ن , 38ن , 48ن , 44ن , 42ن , 43ن , 45ن , 46ن , 54ن , 52ن , 53ن , 68ن , 64ن , 62ن , 66ن , 67ن , 69ن , 74ن , 72ن , 74ن. 76
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ومن صور هذه الكتب عهده (علٌه السالم) إلى محمد بن أبً بكر عندما عهد إلٌه والٌة
مصرٔ  ,وكذلك عهده إلى مالك بن االشتر لمّا َّ
واله على مصر بعد محمد بن أبً بكر  ,وٌعد هذا
الرحٌم ه َذا َما أَ َم َر ِب ِه َع ْب ُد ّللاِ َعلِ ًٌ
حمن َّ
سم ّللاِ َّ
الر ِ
العهد من أطول رسائل اإلمام إذ جاء فٌه ِ " :ب ِ
ج ْب َ
ث ا ْال ْ
ار ِ
ج َها َد
ش َت َر فًِ َع ْه ِد ِه إِلَ ٌْهِ ,حٌِنَ َوالَّهُ م ْ
ج َهاَ ,و ِ
اٌة َخ َرا ِ
ِص َرِ :
أَ ِ
مٌ ُر ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ ,مالِ َك ْبنَ ا ْل َح ِ
اع َما أَ َم َر بِ ِه فًِ
ِصالَ َح أَهْ لِ َهاَ ,وعِ َم َ
است ْ
َعد ُِّوهَاَ ,و ْ
ار َة بِالَ ِدهَا  .أَ َم َرهُ بِ َت ْق َوى ّللاَِ ,وإٌِ َث ِ
ار َطا َعتِهَِ ,وا ِّت َب ِ
ٕ
س َننِ ِه  . " ....وقد تمٌز هذا العهد بإجتماعه على المحاسن والعمق الفكري
اب ِه  :مِنْ َف َرائِضِ ِه َو ُ
ِك َت ِ
فً أمور السٌاسة واإلدارة والحٌاة االجتماعٌة  ,كما تمٌز ببالؼة لؽته وأسلوبه  ,وهو الكتاب الوحٌد
الذي بدأ بالبسملة .
أما كتب المحاكمة والمحاسبة فهً كثٌرة كثرة اهتمام اإلمام ( ) بمتابعة والته وعماله
وتقوٌمهم وتوجٌههم من أجل إصالح وضع البالد الذي ال ٌمكن أن ٌتحقق دون إصالح حال الحكام
وتهذٌب سلوكهم  .فرسائل اإلمام تكشؾ عن حرصه الشدٌد على محاسبة المقصرٌن منهم بؤسلوب
شدٌد اللهجة ٌعلوه التحذٌر والوعٌد  ,كما فً رسالته التً بعثها إلى زٌاد بن أبٌه وهو خلٌفة عامله
عبد هللا بن عباس على البصرة وعبد هللا عامل أمٌر المإمنٌن ٌومئذ علٌها وعلى كور األهواز
صادِقاً ,لَئِنْ َبلَ َغنً أَ َّن َك ُخ ْن َت مِنْ َف ًْ ِء
سما ً َ
وفارس وكرمان وؼٌرها فٌقول َ " :وإِ ِّنً أ ُ ْقسِ ُم ِباهللِ َق َ
شدَّنَّ َعلَ ٌْ َك َ
صغٌِراً أَ ْو َك ِبٌراً ,الَ ُ
ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ
ضئٌِل َ ا ْال ْم ِر,
ش َّد ًة َت َد ُع َك َقلٌِل َ ا ْل َو ْف ِرَ ,ثقٌِل َ ال َّظ ْه ِرَ ,
ش ٌْئا ً َ
سالَ ُم "ٖ  .كما ٌحذر والته وعماله من مؽبة االؼترار بالمناصب مستؽلٌن ُبعدهم عن الخلٌفة فً
َوال َّ
االنتهاز واالبتزاز فكان شدٌد الحزم ال تؤخذه فً الحق لومة الئم فً محاسبة والته وعماله مستخدما
أسلوب التحذٌر والوعٌد  ,فقد ٌبادر (علٌه السالم) إلى تالفً الفساد قبل أن ٌقع وٌنصح أهل الدٌن
والور قبل أن تستؽوٌهم الرؼائب فتصرفهم دنٌاهم عن آخرتهم  ,ومن هذا الضرب وصٌته التً
ّللا َو ْح َدهُ الَ َ
ش ِرٌ َك
كتبها لمن ٌستعمله على الصدقات ٌقول فٌها اإلمام ( )  " :ا ْن َطل ِْق َع َلى َت ْق َوى ِ
لَ ُهَ ,والَ ُت َر ِّو َعنَّ ُم ْسلِماًَ ,والَ َت ْج َت َ
ّللا فًِ َمالِهَِ .فإِ َذا
ارهاًَ ,والَ َتؤْ ُخ َذنَّ ِم ْن ُه أَك َث َر مِنْ َح ِّق ِ
ازنَّ َعلَ ٌْ ِه َك ِ
ارَ ,ح َّتى
ام ِ
ض إِلَ ٌْ ِه ْم ِبال َّ
َق ِد ْم َت َعلَى ا ْل َح ًِّ َفا ْن ِزلْ ِب َمائِ ِه ْم مِنْ َغ ٌْ ِر أَنْ ُت َخالِ َط أَ ْب ٌَا َت ُه ْمُ ,ث َّم ْ
سكٌِ َن ِة َوا ْل َو َق ِ
ِج ِبال َّت ِ
ح ٌَّ ِة َل ُه ْم "ٗ  ,فكان أمٌر المإمنٌن شدٌد المتابعة لسلوك
سلِّ َم َعلَ ٌْ ِه ْمَ ,والَ ُت ْخد ْ
قو َم َب ٌْ َن ُه ْم َف ُت َ
َت ُ
عماله وأمانتهم  ,ال ٌؽفل عنهم فً صؽائر األمور وكبائرها  ,وكثٌرا ما كان ٌبادرهم وٌفاجئهم بما
ٌصدر عنهم من تصرفات تسًء إلى مقامهم وتثٌر حفٌظة اإلمام فٌقٌم علٌهم حجته الدامؽة من خالل
عبارة (بلؽنً) التً ٌفتتح بها أؼلب كتبه إلٌهم من ذلك رسالته إلى شرٌح القاضً عندما بلؽه أنه
اشترى دارا بثمانٌن دٌنارا ٌ ,قول فً ذلك َ " :بلَ َغنًِ أَ َّن َك ا ْب َت ْع َت دَاراً ِب َثمانٌِنَ دٌِ َناراًَ ,و َك َت ْب َت ِك َتاباً,
ش ُهوداً ٌَا ُ
ش َهدْ َت فٌِ ِه ُ
َوأَ ْ
اب َكَ ,والَ ٌَ ْسؤَل ُ َك َعنْ َب ٌِّ َنتِ َكَ ,ح َّتى
ش َر ٌْ ُح ,أَ َما إِ َّن ُه َ
س ٌَؤْتٌِ َك َمنْ الَ ٌَ ْن ُظ ُر فًِ ِك َت ِ
ٌٕ - 4ظش  :ششذ ٔٙح اٌثالغح 76 / 45 :
 - 2ششذ ٔٙح اٌثالغح ِٚ 44 / 47 :ا تؼذ٘ا
ٔ - 3فغٗ 66 - 65 / 45 :
ٔ - 4فغٗ 74 / 45 :
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شاخِصاًَ ,و ٌُ ْسلِ َم َك إلَى َق ْب ِر َك َخالِصاًَ .فا ْن ُظ ْر ٌَا ُ
ٌُ ْخ ِر َج َك ِم ْن َها َ
َّار مِنْ َغ ٌْ ِر
ش َر ٌْ ُح الَ َت ُكونُ ا ْب َت ْع َت ه ِذ ِه الد َ
َار ا ْالخ َِرةِ! "ٔ  .كما أن
َار ال ُّد ْن ٌَا َود َ
َمالِ َك ,أَ ْو َن َقدْ َت الَّث َمنَ مِنْ َغ ٌْ ِر َحالَلِ َك! َفإِ َذا أَ ْن َت قدْ َخسِ ْر َت د َ
إصالح ذات البٌن وإخماد نار النزاعات التً تنشب بٌن القبائل من الواجبات التً تح َّمل اإلمام
ْ
(الحلؾ) خٌر شاهد على ذلك فقد كتب " ه َذا
مسإولٌتها  ,ولع َّل إفشاءه السالم بٌن ربٌعة والٌمن فً
اج َت َم َع َعلَ ٌْ ِه أَهْ ل ا ْل ٌَ َم ِن َحاضِ ُرهَا َو َبادٌِ َها َ ,و َربٌِ َع ُة َحاضِ ُرهَا َو َبادٌِ َها  :أَ َّن ُه ْم َعلَى ِك َتا ِ
ّللا
ب ِ
َما ْ
ٕ
جٌ ُبونَ َمنْ َد َعا إِلَ ٌْ ِه َوأَ َم َر ِب ِه . " .....
ٌَدْ ُعونَ إِلَ ٌْهَِ ,و ٌَؤْ ُم ُرونَ ِبهَِ ,و ٌُ ِ
ب -الرسائل السٌاسٌة  :ش َّكل الجانب السٌاسً عنوانا ومضمونا للكثٌر من رسائل أمٌر المإمنٌن
( )  ,فقد بلؽت ( ثالثٌن )ٖ رسالة دارت حول شإون الخالفة والتعامل مع المخالفٌن والخارجٌن
والمعارضٌن فً موضوعات  :الدعوة إلى الطاعة والدعوة إلى النصرة والنصح والتؤنٌب والتحذٌر
والتهدٌد والوعٌد  ,وٌرجع شٌو هذا النو من الرسائل لدى اإلمام علً ( ) إلى تفاقم األزمات
السٌاسٌة فً دولته وإختالؾ الناس حول أمر الخالفة وتنامً دور المعارضة لخالفته مما دفعه إلى
سلوك هذا المسلك وفتح باب المواجهة الكالمٌة مع أعدائه وذوي األطما الدنٌوٌة متخذا أسلوب
المحاججة واستدعاء األدلة القاطعة لتفنٌد آرائهم ودحض حججهم .
وأ برز مظهر من مظاهر الرسائل السٌاسٌة هو ما وجهه اإلمام ( ) من رسائل إلى معاوٌة
بن أبً سفٌان  ,فقد كان من أشد المعارضٌن لخالفته ( )  ,وقد صورت لنا هذه الرسائل طبٌعة هذا
الصرا الذي تجسد " بٌن المبادئ المثالٌة والنفعٌة المادٌة وكان صراعا بٌن الخالفة الدٌنٌة والدولة
الدنٌوٌة وكان علً ٌمثل الجانب األول وخالئق الهاشمٌٌن ومعاوٌة ٌمثل الجانب الثانً وخالئق
األموٌٌن"ٗ  ,فكان أمر الخالفة والبٌعة من أخطر الشإون والمعضالت التً واجهها اإلمام  ,وأملت
علٌه ان ٌرسل الكثٌر من الرسائل التً دارت أؼلبها بٌنه وبٌن معاوٌة  ,إذ بلؽت ( خمس عشرة )
رسالة توزعت بٌن إبتدائٌة وجوابٌة وقد ض َّمنها ( ) آراءه فً الخالفة ودفاعه عن حقه فً الحكم ,
ومن أبرز هذه اآلراء إنه دعا معاوٌة إلى أن ٌباٌعه كما باٌعه الصحابة على ما باٌعوا علٌه الخلفاء
الثالثة الذٌن سبقوه  ,وأن رفض البٌعة شق لعصا الطاعة وأنه ( ) بريء من دم عثمان فٌقول فً
ذلك  " :إِ َّن ُه َبا ٌَ َعنًِ ا ْل َق ْو ُم الَّذٌِنَ َبا ٌَ ُعوا أَ َبا َب ْكر َو ُع َم َر َو ُع ْثمانَ َعلَى َما َبا ٌَ ُعو ُه ْم َع َل ٌْهَِ ,فلَ ْم ٌَ ُكنْ
ب أَنْ ٌَ ُردََّ ,وإ َّن َما ال ُّ
لِل َّ
ارَ ,والَ لِل َغا ِئ ِ
ارَ ...... ,ولَ َع ْم ِريٌَ ,ا
ج ِرٌنَ َوا ْال ْن َ
ش َ
شا ِه ِد أَنْ ٌَ ْخ َت َ
ورى لِ ْل ُم َها ِ
ص ِ
اس مِنْ د َِم ُع ْثمانَ َ ,ولَ َت ْعلَ َمنَّ أَ ِّنً ُك ْن ُ
ت فًِ
او ٌَ ُة ,لَئِنْ َن َظ ْر َت ِب َع ْقلِ َك دُونَ ه ََوا َك لَ َت ِ
ج َد ِّنً أَ ْب َرأَ ال َّن ِ
ُم َع ِ
سالَ ُم "٘  .وعلى هذا األساس فاإلمام ٌرى نفسه أحق
ُع ْزلَة َع ْن ُه ,إِالَّ أَنْ َت َت َج َّنى ; َف َت َجنَّ َما َبدَا لَ َك! َوال َّ
بالخالفة وبإمامة المسلمٌن وحجته فً ذلك أنه جرى معه فً هذا األمر ما جرى من بٌعة ألبً بكر
ٔ - 4فغٗ 43 / 44:
 - 2ششذ ٔٙح اٌثالغح 28 / 48 :
ٌٕ 3ظش ٔ :فغٗ  :ن , 4ن , 2ن , 6ن , 7ن , 8ن , 9ن , 48ن , 47ن , 28ن , 29ن , 38ن , 32ن , 36ن , 37ن , 39ن , 44ن , 48ن , 49ن, 54
ن , 55ن , 57ن , 58ن , 63ن , 64ن , 65ن , 78ن , 73ن , 75ن , 77ن. 78
ِ - 4سّذ طا٘ش دسٌٚش  ,اٌخطاتح فً طذس االعالَ 44 / 2 :
 - 5ششذ ٔٙح اٌثالغح 46 / 44 :
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وعمر وعثمان  .ولم ٌكتؾ اإلمام بمراسلة أفراد معٌنٌٌن كمعاوٌة وعمرو بن العاص فً قضاٌا
السٌاسة والخالفة  ,بل راح ٌراسل مجتمعات بؤكملها ٌقنعهم بضرورة إتبا الحق واالنصٌا ألوامر
الخلٌفة الشرعً ونصرته فً جهاد أعدائه فٌما حذر آخرٌن من مؽبة االستمرار فً عصٌانهم وهذا
ٌر إِلَ ٌْ ُك ْم ,الَوقِ َعنَّ ِب ُك ْم َو ْق َع ًة الَ
ما أفصح به كتابه إلى أهل البصرة َ " :ولَئِنْ أَ ْل َجؤْ ُت ُمونًِ إِلَى ا ْل َمسِ ِ
ف لِذِي َّ
ٌح ِة
ضلَ ُهَ ,ولِذِي ال َّنصِ َ
الطا َع ِة ِم ْن ُك ْم َف ْ
ار ٌ
ٌَ ُكونُ ٌَ ْو ُم ا ْل َج َم ِل إِلَ ٌْ َها إِالَّ َكلَ ْع َق ِة الَ ِعقَ ,م َع أَ ِّنً َع ِ
فً "ٔ ,فإذا بصاحبها ٌبدو كمن ٌزٌل عسرا أو ٌصرؾ
يَ ,والَ ناكِثا ً إِلَى َو ّ
اوز إِلَى َب ِر ّ
َح َّق ُهَ ,غ ٌْ ُر ُم َت َج ِ
نكرا أو ٌبعد خسرا تعتصره حرارة األلم والحرقة لما ستإول إلٌه األمور .
والى جانب ما ٌبادر به اإلمام من رسائل ابتدائٌة فقد كانت له رسائل جوابٌة  ,حٌث أتت هذه
األجوبة آٌة من آٌات البالؼة لما لها من قوة الحجة وحضور الفكر وهً انعكاس واضح على الفطنة
والذكاء واالطال  ,والجدٌر بالذكر أ ن رسائل اإلمام السٌاسٌة وخصوصا مراسالته مع معاوٌة قد
" امتازت بتعابٌر شدٌدة الوقع قوٌة اللهجة "ٕ طفحت بتعابٌر الوعٌد والتهدٌد .
ت -الرسائل العسكرٌة  :دفعت الحروب والفتن والخالفات السٌاسٌة أمٌر المإمنٌن ( ) أن ٌكاتب
قادة جٌشه فً أمور التولٌة وتنفٌذ ما ٌوكل إلٌهم من مهام وواجبات وٌنهاهم عن الخوض فً أمور
ال تنفعهم وقد تضرهم وهو بذلك كله ٌسلك سبٌل الواعظ الناصح والموجه المرشد  ,وقد ع َّبرت
رسائل اإلمام إلى أمراء جنده وعسكره عن فكر عسكري ثاقب وشخصٌة خبرتها سوح الوؼى وال
ؼرابة فً ذلك فهو سٌؾ هللا الذي قاتل بٌن ٌدي رسول هللا (ص) فً جمٌع معاركه وؼزواته فً
بدر وأ ُحد والخندق وخٌبر وقد أبلى فً جمٌعها بالء منقطع النظٌر شهد له بذلك العدو قبل الصدٌق
فً الشجاعة والبؤس واإلقدام  ,فكان جدٌرا بحمل لواء الجهاد فً مواطن كثٌرة حتى أصبح سفرا
خالدا ٌنهل من عطائه القاصً والدانً  ,وقد بلؽت رسائله علٌه السالم (احد عشر)ٖ كتابا من
مجمو رسائله الدٌوانٌة  .وكان من أبعاد الفكر العسكري لإلمام هو البعد التعبوي الذي تمثل فً
تحدٌد الصفات التً ٌنبؽً أن ٌكون علٌها القائد المٌدانً  ,التً تتمثل فً اإلرادة القوٌة  ,والمعرفة
بدقائق األمور العسكرٌة والذي ٌملك خٌارات عدٌدة فً وقت واحد  ,وؼٌرها من التوجٌهات التً
حملت الممٌزات والمإهالت والشروط الواجب توافرها فً القائد من ذلك الذكاء والفطنة و ُبعْ د
الرإٌة فً التعامل مع ظروؾ المعركة وما ٌستجد فً ساحتها من أحداث مفاجئة  ,وهذا ما ج َّسده
اإلمام ( ) فً رسالته إلى أمٌرٌن من أمراء جٌشه فٌقول َ " :و َقدْ أَ َّم ْر ُ
ت َعلَ ٌْ ُك َما َو َعلى َمنْ فًِ
ث ا ْال ْ
َح ٌِّ ِز ُك َما َمالِ َك ْبنَ ا ْل َحار ِ
اف
واج َعالَهُ د ِْرعا ً َوم َِج ّنا ً َ ,فإِ ّن ُه ِم َّمنْ الَ ٌُ َخ ُ
اس َم َعا لَ ُه َوأَطِ ٌعا ً ْ ,
ترَ ,ف ْ
ش ِ
س ْق َط ُت ُه َ ,والَ ُب ْطإُ هُ َع َّما ا ْال ْس َرا ُع إِلَ ٌْ ِه أَ ْح َز ُم َ ,والَ إِ ْس َرا ُع ُه إِلَى َما ا ْل ُبط ُء َع ْن ُه أَ ْم َثل ُ "ٗ .
َوهْ ُن ُه َ ,والَ َ
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كما أن خبرته علٌه السالم كونه صاحب الفكر والعقٌدة والسٌؾ فً الحرب تدفعه إلى أن ٌدلو
بدلوه فً رسم الخطط العسكرٌة  ,فهو ٌوصً جٌشا بعثه إلى العدو بؤن ٌحكموا سٌطرتهم على
المٌدان  ,وذلك بعدم تشتٌت القوة القتالٌة المهاجمة من خالل االنفتاح أو التقدم على جبهات متعددة
َ
نزل ُت ْم ِب َعد ُّو أَ ْو َن َزل َ ِب ُك ْمَ ,ف ْل ٌَ ُكنْ ُم َع ْس َك ُر ُك ْم فًِ قُ ُب ِل ا ْال ْ
فقال موجها َ " :فإ َذا َ
ال ,
ج َب ِ
اح ا ْل ِ
ش َرافِ ,أ ْو سِ َف ِ
ارَ ,ك ٌْما ٌَ ُكونَ لَ ُك ْم ِردْ ءاً َ ,ودُو َن ُك ْم َم َر ّداً َ ,و ْل َت ُكنْ ُم َقا َت َل ُت ُك ْم مِنْ َو ْجه َواحِد أَ ِو ا ْثن ٌْ ِن,
أَ ْو أ ْث َن ِ
اء ا ْال ْن َه ِ
الَ ,و َم َنا ِك ِ
ان َم َخا َفة أَ ْو أَ ْمن
ب ا ْل ِه َ
واج َعلُوا لَ ُك ْم ُر َق َبا َء فًِ َ
ْ
ج َب ِ
ص ٌَاصِ ً ا ْل ِ
ضابِ ,لِ َئالَّ ٌَؤْتِ ٌَ ُك ُم ا ْل َعد ُُّو مِنْ َم َك ِ
"ٔ وهو بذلك ٌراعً فً تخطٌطه الطبٌعة الجؽرافٌة واستؽاللها بما ٌخدم القدرة والكفاءة العسكرٌة
لجٌوش المسلمٌن  .ولم ٌكتؾ اإلمام فً رسائله العسكرٌة بما تملٌه علٌه الطبٌعة الحربٌة من
توجٌهات وأوامر  ,بل أكد على استحضار الجانب الروحً  /الدٌنً فً نفس المسلم المقاتل وهو
ٌعٌش أعنؾ حاالت الصرا بٌن الحق والباطل وبٌن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ,فكان
للدعاء فً فكر أمٌر المإمنٌن ( ) قٌمة عظٌمة القدر ٌستحضرها فً أصعب الظروؾ  ,فالدعاء
إلى جانب دوره التعبدي له جانب نفسً فً بعث الطمؤنٌنة والسكون فً قلوب المقاتلٌن واالستعانة
باهلل القوي العزٌز فً شحذ الهمم وتقرٌب النصر  ,فهو عندما ٌرٌد قتال عدوه ٌدعو هللا قائال :
اقَ ,و َ
ت ا ْال ْع َن ُ
ت ا ْال ْقدَا ُمَ ,وأ ُ ْنضِ ٌَ ِ
صا ُرَ ,و ُنقِ َل ِ
ص ِ
وبَ ,و ُم َّد ِ
ض ِ
ت ا ْال ْبدَانُ .
ت ا ْال ْب َ
ش َخ َ
ت ا ْلقُلُ ُ
" اللَّ ُه َّم إِلَ ٌْ َك أَ ْف َ
ان  .اللَّ ُه َّم إِ َّنا َن ْ
آن َ ,و َجا َ
ص َّر َح َم ْك ُنونُ ال َّ
ش ُكو إِلٌَ َك َغ ٌْ َب َة َنبِ ٌِّ َناَ ,و َك ْث َر َة
جل ُ ا ْال ْ
اللَّ ُه َّم َقدْ َ
ش ْت َم َرا ِ
ض َغ ِ
ش َن ِ
َعد ُِّو َناَ ,و َت َ
(ر َّب َنا ا ْف َت ْح َب ٌْ َن َنا َو َب ٌْنَ َق ْو ِم َنا ِبا ْل َح ِّق َوأَ ْن َت َخ ٌْ ُر ا ْل َفاتِحٌِنَ ). ٕ" 
ش ُّت َت أَهْ َوائِ َناَ .
كما ٌبرز الجانب اإلنسانً ملمحا بارزا ٌستحضره اإلمام فً رسائله إلى القادة والجند
لمعرفته الجٌدة بظروؾ المعارك والحروب وما تولده من حاالت نفسٌة حادة لدى المقاتلٌن ٌصعب
التحكم بها وتروٌضها  ,فمن توجٌهاته التً أنفذها إلى جنده قبل لقاء العدو بصفٌن نجده ٌإكد على
مبادئ الفضٌلة اإلنسانٌة  ,وشرؾ المقاتل ونبله فً ساحة المعركة  ,فٌقول ( ) َ " :فالَ َت ْق ُتلُوا
ذىَ ,وإِنْ َ
ش َت ْمنَ
سا َء ِبؤ َ ً
ُمدْ بِراًَ ,والَ ُتصٌِ ُبوا ُم ْع ِوراً َ ,والَ ُت ْج ِه ُزوا َعلَى َج ِرٌح ,الَ َت ِهٌ ُجوا ال ِّن َ
ضعٌِ َف ُ
ف َع ْن ُهنَّ
ول ,إِنْ ُك َّنا لَ ُن ْإ َم ُر ِبا ْل َك ِّ
س َب ْبنَ أ ُ َم َرا َء ُك ْمَ ,فإِ َّن ُهنَّ َ
ض ُك ْمَ ,و َ
أَ ْع َرا َ
س َوا ْل ُعقُ ِ
ات ا ْلقُ َوى َوا ْال ْنفُ ِ
َوإِ َّن ُهنَّ لَ ُم ْ
ش ِر َك ٌ
الر ُجل ُ لَ ٌَ َت َن َاول ُ ا ْل َم ْرأَ َة فًِ ا ْل َجا ِهلِ ٌَّ ِة ِبا ْلفِ ْه ِر أَ ِو ا ْل ِه َر َاو ِة َف ٌُ َع ٌَّ ُر ِب َها َو َعقِ ُب ُه
اتَ ,وإِنْ َكانَ َّ
مِنْ َب ْع ِد ِه "ٖ .
ٕ -الرسائل الخاصة ( الشخصٌة ) :
فً قبالة الرسائل الدٌوانٌة ٌبرز هذا النو من الرسائل الذي ٌكتبه الناس إلى بعضهم فً
موضوعات شخصٌة  ,فقد ع ّرفها الدكتور نبٌه حجاب بقوله  " :الرسائل الخاصة هً تلك الرسائل
الشخصٌة التً كانت تجري بعٌدة عن الدٌوان إلى أحد اإلخوان  ,ال تتعلق بشإون الملك وال بسٌاسة
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الدولة أو تتعلق بها صفة ؼٌر رسمٌة كالتهنئة والتعزٌة والشكوى والعتاب واالستعطاؾ وؼٌر ذلك
مما ٌصور العواطؾ الخاصة بقدر ما تتعلق بما بٌن اإلفراد من روابط وصالت "ٔ  .وقد تتباٌن
موضوعاتها بتباٌن مناسباتها .
ومن الدارسٌن من ٌسمً هذه الرسائل بـ( االخوانٌة ) وهذه التسمٌة تبدو قاصرة ومحدودة إذ
أنها ال تتسع لما ٌفترض أن ٌحتوٌه هذا النو من الرسائل  ,فإذا كان هذا النو ٌتعلق بالرسائل التً
تتناول شإون اإلخوان وصالتهم  ,فؤٌن نضع رسائل األعداء والهجاء والذم والتهدٌد والوعٌد التً
تتنافى وما ٌجب أن تكون علٌه رسائل اإلخوان  ,فهذه األخٌرة بعٌدة عن استٌعاب هذا النو من
الرسائل  ,ولعل فً تسمٌتها بالخاصة أو الشخصٌة ما ٌبرر ذلك وٌجعلها أكثر اتساعا وشموال
الستٌعاب هذا النو من المقاصد السلبٌة التً ٌتسع مجال استعمالها وأشكال التعبٌر عنها  .وبالعودة
إلى موضو الرسائل الشخصٌة  ,فقد حظً هذا الجانب من رسائل أمٌر المإمنٌن بإهتمامه البالػ
وإنطلق فٌها من منطلق مسإولٌاته الدٌنٌة واألخالقٌة ٌدفعه لذلك الوعظ واإلرشاد والنصح  ,فضال
عن التعبٌر عن مشاعره وأحاسٌسه  ,وقد بلؽت (خمس)ٕ رسائل  .فكانت هذه الرسائل ملٌئة بالروح
الدٌنٌة والتقوى والزهد فً الدنٌا ونعٌمها والعزوؾ عن شهواتها فنجده ٌحذر سلمان الفارسً رحمه
س َها,
هللا من مؽبة الذهاب وراء مؽرٌات الدنٌا بقوله  " :أَ َّما َب ْعدُ ,فإِ َّن َما َم َثل ُ ال ُّد ْن ٌَا َم َثل ُ ا ْل َح ٌَّةِ :لَ ٌِّنٌ َم ُّ
ض ْع َع ْن َك ُه ُمو َم َها ,لِ َما أَ ٌْ َق ْن َت ِب ِه
ص َح ُب َك ِم ْن َهاَ ,و َ
ج ُب َك فٌِ َها ,لِ ِقلَّ ِة َما ٌَ ْ
س ُّم َهاَ ,فؤ َ ْع ِر ْ
َقاتِل ٌ ُ
ض َع َّما ٌُ ْع ِ
صا ِ
ص ُّر ِ
ح َب َها ُكلَّ َما
س َما َت ُكونُ ِب َها ,أَ ْح َذ َر َما َت ُكونَ ِم ْن َهاَ ,فإِنَّ َ
ف َحاالتِ َها َ ,و ُكنْ آ َن َ
مِنْ ف َِراقِ َهاَ ,و َت َ
ْ
س ُرور أ ْ
ٌحاش !
اس أَزالَ ْت ُه َع ْن ُه الى إِ َ
ص ْت ُه َع ْن ُه إِ َ
ش ْخ َ
اطمؤَنَّ فٌِ َها إِلَى ُ
لى َم ْح ُذورْ ,او إِلَى إٌِ َن ٍ
سال ُم "ٖ  .وقد اتسمت هذه الرسائل بشكل عام بروعة التصوٌر وبراعة الخٌال والمٌل إلى
َوال َّ
اإلٌجاز  .وقد طوّ اإلمام الرسائل الشخصٌة لتتخذ شكل ( الوصٌة ) ولتوضٌح هذا النو من الكتب
البد من وقفة قصٌرة عند مفهوم الوصٌة وبٌان خصوصٌته عند اإلمام علً ( ) على وجه التحدٌد .
فالوصٌة  " :إسم بمعنى المصدر ثم سمً بها الموصى به  ,واإلٌصاء لؽة  :طلب شًء من ؼٌره
لٌفعله فً ؼٌبته حال حٌاته وبعد وفاته "ٗ  .وٌتجلى البعد الداللً اللؽوي للوصاٌا فً الخطاب من
خالل شكلٌن هما  :أن ٌكون الطلب أمرا وفرضا وإلزاما وٌكون عهدا وتفوٌضا واستعطافا
واسترعاء٘  .كما ترتبط الوصاٌا بمجاالت فكرٌة متنوعة كالدٌن والمعتقد والفقه والتشرٌع  ,ومنها
ما ٌنضوي تحت قضاٌا الحكم والسٌاسة واإلمامة  ,فضال عن ذلك ما ٌدور فً فلك القٌم األخالقٌة
والسلوكٌة التً ٌراد تؤكٌدها والدفا عنها وحمل المتقبل على اإلذعان لها والعمل بما جاء بها. ٙ
وتمتاز الوصاٌا بالصٌاؼة الفنٌة المإثرة  ,كما تبرز فٌها كثٌر من معانً الحكمة وجواهر العقل من
ِ - 4سّذ ٔثٍٗ زداب  ,تالغح اٌىراب فً اٌؼظش اٌؼثاعً 484 :
ٌٕ - 2ظش  :ششذ ٔٙح اٌثالغح  :ن , 23ن , 24ن , 34ن , 47ن. 68
ٔ - 3فغٗ 45 / 48 :
 - 4اٌرٙأٛي  ,وشاف اططالزاخ اٌفِٕ : ْٛادج (  , ٚص  ,ي )
ٌٕ - 5ظش  :ػثذ هللا اٌثٍٛٙي  ,اٌٛطاٌا االدتٍح – ِماستح اعٍٛتٍح زداخٍح 33 :
ٌٕ - 6ظش ٔ :فغٗ 34 :
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أجل ترسٌخ األفكار والقٌم والمثل االنسانٌة  .وٌمكن تجوّ زا تقسٌم الوصاٌا على عدة أقسام على وفق
األؼراض التً تطؽى علٌها  ,فمنها  :الوصٌة الدٌنٌة  ,واالجتماعٌة  ,والسٌاسٌة  ,واإلدارٌة ,
والعسكرٌة  ,وربما تشتمل الوصٌة الواحدة على هذه األنوا مجتمعة وٌمكن تسمٌتها (بالوصٌة
الجامعة) كما نجد ذلك فً وصٌة اإلمام علً إلى ولده اإلمام الحسن (علٌهما السالم) فقد اشتملت
على مقاصد وموضوعات جلٌلة أبرزها الجوانب الدٌنٌة  ,والسٌاسٌة  ,واالجتماعٌة  ,واالخالقٌة ,
والنفسٌة  .فالوصٌة ال تقؾ عند حدود الرسائل الشخصٌة باعتبار موضوعاتها الخاصة فً األؼلب
األعم  ,بل هً تنفتح على الرسائل الدٌوانٌة أٌضا  ,فهناك من الوصاٌا التً تنظم عالقة الراعً
بالرعٌة والحاكم بالمحكومٌن والشعب بالدولة  ......الخ  ,ولكن ٌبقى هذا النو من الرسائل فً رأي
البعض بعٌدا عن جنس الوصاٌا  ,ومع أن هناك رسائل تجري مجرى النصح وتع ٌِّن المقاصد فً
شإون الحٌاة وتب ٌَّن مقدار االهتمام باألخالق والفضائل  ,إال أنه ال ٌمكن النظر إلٌها على أنها
وصاٌا  ,بل هً رسائل تضمنت وصاٌا ومواعظٔ .
ومن إمعان النظر وتدقٌق ما احتوته رسائل اإلمام التً أتت على سبٌل الوصٌة نالحظ أنها قد
خضعت للشروط المعمول فٌها فً الوصاٌا وقد اقتربت فً موضوعاتها وطبٌعتها من الرسائل
الرسمٌة والشخصٌة على حد سواء  ,فهً وإنْ المست الواقع الشخصً والخاص لإلمام فً عالقته
مع أهل بٌته  ,فإنها قد سلكت أسلوب الكتب الرسمٌة المقررة والتزمت بقٌودها  .هذا من جانب ومن
جانب آخر  ,إن بعض منها دارت حول موضوعات اإلمامة وهً سلطة رسمٌة  ,أي أنها تحمل
جنبة سٌاسٌة دٌنٌة هً من صمٌم عمل الخلٌفة اإلمام بوصفها سلطة واحدة بٌده وما وصٌته إلى ولده
الحسن ( ) ّإال دلٌل واضح على رسمٌة هذه الوصٌة بوصفها صادرة من الخلٌفة المنصوص علٌه
بالوالٌة والخالفة إلى من سٌخلفه شرعا فً إمامة وخالفة المسلمٌن من بعده  ,وكذلك األمر فٌما
ٌتعلق بوصٌته ( ) إلى ولدٌه الحسن والحسٌن (علٌهما السالم) حٌنما ضربه ابن ملجم اللعٌن وأدت
ش ِر ُكوا ِباهللِ َ
إلى استشهاده  ,التً ٌقول فٌها َ " :وصِ ٌَّتًِ لَ ُك ْم :أَنْ الَ ُت ْ
ش ٌْئاًَ ,و ُم َح َّمدٌ(صلى ّللا علٌه
ح ُب ُك ْمَ ,وا ْل ٌَ ْو َم ِع ْب َرةٌ
صا ِ
س َ
ض ٌِّ ُعوا ُ
وآله) َفالَ ُت َ
ٌنَ ,و َخالَ ُك ْم َذ ٌّم .أ َنا با ْال ْم ِ
س َّن َت ُه ,أَقٌِ ُموا ه َذ ٌْ ِن ا ْل َع ُمو َد ِ
ف َفا ْل َع ْف ُو لًِ قُ ْر َب ٌة,
ارقُ ُك ْم ,إِنْ أَ ْب َق َفؤ َ َنا َول ًُِّ َدمًَِ ,وإِنْ أَ ْفنَ َفا ْل َف َنا ُء مٌِ َعادِيَ ,وإِنْ أَ ْع ُ
لَ ُك ْمَ ,و َغداً ُم َف ِ
اعفُوا (أَالَ ُت ِ
ح ُّبونَ أَنْ ٌَ ْغف َِر ّللاُ لَ ُك ْم) , ٕ" فهً تؤخذ صفة التوجٌه الرسمً حٌنما
س َن ٌةَ ,ف ْ
َوه َُو لَ ُك ْم َح َ
ٌؤمرهم بالقصاص من قاتله بعد استشهاده بوصفهم أولٌاء دمه وكونهم مفترضٌن الطاعة فلم ٌوكل
ٌٕ - 4ظش  :فائض طٗ ػّش  ,إٌثش اٌظٛفً – دساعح فٍٕح ذسٍٍٍٍح 248 - 247 :
 - عٛسج إٌٛس  ِٓ ,اٌَح 22 :
 - 2ششذ ٔٙح اٌثالغح 68 / 45 :
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اإلمام أمر الق صاص إلى من سٌخلفه من ؼٌرهم على وجه العموم  ,فضال عن ذلك فقد أضفى
المشرِّ اإلسالمً على الوصاٌا صفة شبه رسمٌة وحث المسلمٌن على التعامل بها حقنا للدماء
وإثارة الفتن والنزاعات وقد وضع لها ضوابط ومحددات ومازال حال الوصٌة إلى ٌوم الناس هذا
ٌتفاعل وٌؤخذ طرٌقه فً المجتمع سواء على المستوى الرسمً أو الشعبً  .وعلى العموم فقد تباٌنت
وصاٌا اإلمام فً الطول والقصر تبعا الختالؾ موضوعاتها والمناسبة التً وردت فٌها وقد احاطها
اإلمام بتجاربه الشخصٌة وف ّجر من خاللها عٌون حكمه ومواعظه قاصدا من ورائها الشاهد والؽائب
 ,فضال عن امتٌازها بالصٌاؼة الفنٌة المإثرة والبلٌؽة .
ٖ -المرســـــــل إلٌــــــــــه :
هو المعنً بتقبل الخطاب داخل الدائرة التواصلٌة  ,إذ ٌقوم بعملٌة التفكٌك لكل أجزاء الرسالة
وبٌان مضمونها على أن المخاطبٌن أو المرسل إلٌهم ٌنقسمون على قسمٌن بحسب توجه الخطاب :
فؤما أن ٌكون الخطاب موجها إلى شخص بعٌنه أو جمهور محدد معٌن واضح الهوٌة والمعلم لدى
منتج الرسالة  ,وبذلك ٌصبح المرسل إلٌه عنصرا مإثرا فً صناعة الرسالة أو أن ٌكون المرسل
إلٌه مخاطبا ً ؼٌر معٌن إذ لٌس له فً ذهن المرسل صورة محددة أو حدود زمانٌة أو مكانٌة  ,وهنا
ٌصبح المرسل إلٌه ؼٌر المباشر (متلقٌا ً كونٌا ً) ٌتقبل الكالم وإن كان ؼٌر موجه إلٌه مباشرة ولكنه
معنً بصورة أو بؤخرى بمضمون ذلك الخطاب  .ولو نظرنا فً رسائل اإلمام علً ( ) لوجدنا أن
بنٌتها تشتمل على هذٌن النوعٌن من المخاطبٌن :
النوع األول  :المخاطب المباشر  :المذكور فً داخل النص وهم معٌنون بؤسمائهم أو القابهم أو
بضمٌر الخطاب وٌمثلون فً إصطالح الحجاجٌٌن بـ(الجمهور الخاص أو الضٌق) وهوالء بدورهم
ٌقسمون على ثالثة أقسام بحسب طبٌعة العالقة التً تربطهم بالمرسل :
ٔ -الكتب الموجهة إلى الوالة والعمال والقادة والعسكر .
ٕ -الكتب الموجهة إلى األهل واألصحاب .
ٖ -الكتب الموجهة إلى األعداء .
على أن هذا التقسٌم لرسائل اإلمام بحسب طبٌعة المخاطبٌن قد خضع فً شكل من أشكاله إلى
الخصوصٌة العددٌة ألنوا المتلقٌن فهذه الرسائل قد تعاملت مع أفراد معلومٌن ومحددٌن كما
تعاملت مع جمهور عام مخصوص ومعلوم من قبل منتج الخطاب وهذا ما سٌوضحه المسرد
الوصفً الخاص بذلك  .وتؤسٌسا على ذلك ٌتبٌن أن المخاطبٌن فً رسائل اإلمام لم ٌكونوا من فئة
اجتماعٌة واحدة أو مستوى واحد من العالقة مع المرسل  ,فضال عن تباٌن أعدادهم  .ومن هنا ٌكون
مستوى ثقافتهم وإدراكهم ومقاماتهم مختلفة أٌضا  ,وتبعا لذلك فإن طبٌعة الخطاب لم تكن من
مستوى واحد  ,وإنما مختلفة بإختالؾ المقامات والمقاصد ومقتضٌات األحوال  .فاإلمام فً رسائله
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لم ٌسقط ما ٌقتضٌه المقام أو مراعاة الحال من حسابه  ,إذ ال ٌمكن حصر مقامات الخطاب فً هذه
الرسائل وما ٌتخللها من مواقؾ حصرا علمٌا دقٌقا ال ٌشذ عنه شًء وإن حاولنا حصرها فً
الرسائل الدٌوانٌة والخاصة  ,فهً تنفلت من كل عقال نظرا الختالؾ المقام وأحوال المتلقٌن وأحوال
المرسل ومقاصده وما ٌستتبع ذلك من إختالؾ الموضوعات التً تطرحها هذه الرسائل .
فالمقام مكوِّ ن أساس من مكونات الخطاب  ,إذ به تتحدد الدالالت والمقاصد وبه ٌتم التواصل
 ,فحٌن ٌخاطب اإلمام اصحابه نجده ٌستخدم أسلوب النصح والوعظ  ,كما فً رسالته التً وجهها
س ُّرهُ َد َر ُك َما َل ْم ٌَ ُكنْ لِ ٌَفُو َت ُه
إلى عبد هللا بن عباس رحمه هللا تعالى فٌقول  " :أَ َّما َب ْعدَُ ,فإِنَّ ا ْل َم ْر َء َقدْ ٌَ ُ
سوإُ هُ َف ْو ُ
سفُ َك َعلَى َما َفا َت َك
س ُرو ُر َك ِب َما نِ ْل َت مِنْ آخ َِرتِ َكَ ,و ْل ٌَ ُكنْ أ َ
ت َما لَ ْم ٌَ ُكنْ لِ ٌُدْ ِر َك ُه َ ,ف ْل ٌَ ُكنْ ُ
َو ٌَ ُ
س َع َل ٌْ ِه َج َزعاًَ ,و ْل ٌَ ُكنْ َه ُّم َك فِ ٌَما
ِم ْن َهاَ ,و َما ِن ْل َت مِنْ ُد ْن ٌَا َك َفالَ ُت ْكث ِْر ِب ِه َف َرحاًَ ,و َما َفا َت َك ِم ْن َها َفالَ َتؤْ َ
َب ْع َد ا ْل َم ْو ِ
ت "ٔ  ,حتى أن عبد هللا بن عباس قال حٌنما بلؽه هذا الكتاب  " :ما انتفعت بكالم بعد كالم
ٕ
رسول هللا صلى هللا علٌه واله  ,كانتفاعً بهذا الكالم " وحٌن ٌخاطب أعداءه فإنه ٌستخدم أسلوب
الشدة والقوة والوعٌد والتهدٌد وإقامة الحجج وتفنٌد اآلراء المقابلة  ,وهذا ما صنعه فً رسائله مع
ب ِم ْن َك َما َت ْس َت ْب ِعدَُ ,وأَ َنا ُم ْرقِل ٌ َن ْح َو َك فًِ َج ْح َفل
بَ ,و ٌَ ْق ُر ُ
س ٌَ ْطل ُ ُب َك َمنْ َت ْطلُ ُ
معاوٌة نذكر منها قوله َ " :ف َ
سانَ ,
س ْر ِبلٌِنَ
ساطِ ع َق َتا ُم ُه ْم ُ ,م َت َ
شدٌِد ِز َحا ُم ُه ْمَ ,
ابعٌِنَ َل ُه ْم ِبإِ ْح َ
ج ِرٌنَ َوا ْال ْن َ
مِنَ ا ْل ُم َها ِ
ارَ ,وال َّت ِ
ص ِ
ص ِ
وف َهاشِ ِم ٌَّ ٌةَ ,قدْ
ب اللِّ َق ِ
س ٌُ ٌ
ح َب ْت ُه ْم ُذ ِّر ٌَّ ٌة َبدْ ِر ٌَّ ٌة َ ,و ُ
اء إِلَ ٌْ ِه ْم لِ َقا ُء َر ِّب ِه ْمَ ,قدْ َ
س َرابٌِل َ ا ْل َم ْوتِ ,أَ َح ُّ
َ
ٖ 
(و َما ِه ًَ مِنَ ال َّظالِمٌِنَ ِب َبعٌِد) " وهكذا
صالِ َها فًِ أَخٌِ َك َو َخالِ َك َو َج ِّد َك َوأَهْ لِ َك َ ,
َع َر ْف َت َم َواق َِع نِ َ
دوالٌك فً كل رسالة من رسائله .
النوع الثانً  :المخاطب غٌر المباشر  ,فهو ٌقع خارج النص وال ٌذكر فٌه ولكنه معنً بكالم اإلمام
وهو جمهور المتلقٌن على إختالؾ عصورهم وأمكنتهم ومسإولٌاتهم وهو ما ٌقابل فً إصطالح
برلمان بـ( الجمهور الكونً )ٗ ؛ ألنَّ المهمة المنوطة باإلمام ( ) التً ٌنطلق منها وبها وبوصفه
خلٌفة هللا فً أرضه  ,تحتم علٌه أن تجتمع لدٌه مسإولٌة الدٌن والدولة ورعاٌة مصالح األمة
والحفاظ على بٌضة اإلسالم فهو مإتمن على تؤدٌة الرسالة الموكلة إلٌه وتؽٌٌر الواقع أو قل تعدٌله
وتهذٌبه بما ٌنسجم وروح اإلسالم الصحٌح وتعالٌمه  ,فضال عن إدارة شإون العباد والبالد بعٌدا
عن سٌاسة العنؾ واإلكراه من أجل االرتقاء بالمجتمع وتقوٌم سلوكهم  ,وكل ذلك ال ٌمكن أن ٌجد
طرٌقه إلى عقول الناس وقلوبهم – وهم من مستوٌات مختلفة ومتفاوتة  -دون حضور المصداقٌة
والعدالة وإقامة الحجة والدلٌل والبرهان على صحة دعواه وما ٌذهب الٌه  ,فما طرحته رسائل
اإلمام من مفاهٌم تتعلق بالتوحٌد والعدل وتهذٌب األخالق والتزام الحق ونبذ العنؾ ورفع الحٌؾ عن
المجتمع عبر األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وإقامة الحدود والسعً إلى تروٌض األمة ,
 - 4ششذ ٔٙح اٌثالغح 66 / 45 :
ٔ - 2فغٗ 66 / 45 :
 - عٛسج ٘ٛد  ,اٌَح 83 :
 - 3ششذ ٔٙح اٌثالغح 85 / 45 :
 - 4اٌسداج فً اٌمشاْ اٌىشٌُ ِٓ خالي اُ٘ خظائظٗ االعٍٛتٍح 45 :
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مستلهما فً ذلك ما جاء به دستور االسالم الدائم ( القرآن الكرٌم ) وقانونه الواضح ( السنة النبوٌة
المطهرة ) ال ٌحٌد عنهما فً كل ما ٌصدر عنه إبتؽاء مرضاة هللا وإصالح المجتمع واإلستجابة
لسإ ال األمة وعلى هذا األساس تكتسب هذه الخطابات دٌمومتها وفاعلٌتها لدى الجمهور على مر
الزمان والمكان على كثرتهم واختالؾ مستوٌاتهم  :فمنهم المتقبل لهذه الخطابات ومنهم الرافض لها
والعازؾ عنها  ,وبٌن هذٌن الصنفٌن من القبول والرفض  ,تبرز رسائل اإلمام كخطاب حجاجً
ٌكتسب قوته من الطبٌعة التً ٌتشكل بها  ,وٌكتسب خصوصٌته الفاعلة فً التؤثٌر واإلقنا والتوجٌه
 ,فتتحاور الذوات وتتحاجج وتتجادل  .فاإلمام وإن خاطب أفراداً ومجتمعا ً معلومٌن ومعرفٌن
بهوٌاتهم فإنه فً الوقت نفسه قد ع َّبر عن النفس البشرٌة بكل ما تختزنه من آمال وآالم وافراح
وأتراح  ,فراح ٌناؼمها بؤسلوب الواعظ المرشد والناصح المهذب حتى المس خطابه ذات اآلخر قبل
أن ٌالمس ذات المعنً  ,ومن ذلك ما ع َّبر عنه فً حواره مع نفسه  ,إذ ٌقول  " :أَأَ ْق َن ُع مِنْ َن ْفسِ ً
ار ِه الدَّهْ ِر ,أَ ْو أَ ُكونَ أ ُ ْس َو ًة لَ ُه ْم فًِ ُج ُ
ِبؤَنْ ٌُ َقالَ :أَمٌِ ُر ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ ,والَ أ ُ َ
ش!
شو َب ِة ا ْل َع ٌْ ِ
ار ُك ُه ْم فًِ َم َك ِ
ش ِ
ت لِ ٌَ ْ
َف َما ُخلِ ْق ُ
ش َغلَنًِ أَ ْكل ُ ال َّط ٌِّ َبا ِ
ت "ٔ  ,فهو خطاب ذاتً نابع من التشخٌص الدقٌق والتحلٌل العمٌق
لما ٌنبؽً أن تكون علٌه النفس البشرٌة وقد تطهرت مما علق بها من خبائث  ,ومثل ذلك قوله إلى
معاوٌة حٌنما استدعت الضرورة أن ٌنبه المجتمع الشاهد منهم والؽائب على وجوب االنتباه والحذر
من مؽبة االنجرار وراء األفكار الباطلة والمزٌفة التً ٌدعو لها معاوٌة والتنبٌه على خطورتها فً
اس َكثٌِراً,
المجتمع واإلنصات إلى صوت الحق وداعً هللا  ,فٌقول فً ذلك  " :وأَ ْر َد ٌْ َت ِ
جٌالً مِنَ ال َّن ِ
َ
ات َ ,ت َتالَ َط ُم ِب ِه ُم ال ُّ
ج َب ْح ِر َك َ ,ت ْغ َ
ش ُب َه ُ
شا ُه ُم ال ُّظل ُ َم ُ
ات "ٕ فكان الشعور
َخد ْ
َع َت ُه ْم ِب َغ ٌِّ َك َ ,وأ ْل َق ٌْ َت ُه ْم فًِ َم ْو ِ
الذاتً من قبل اإلمام باآلخرٌن مدعاة إلى تشخٌص وتبٌان مدى خطورة األفكار الهدامة المستجلبة
لخراب المجتمع وتدمٌره وإفساده فكرٌا وعقائدٌا .
وفٌما ٌؤتً جدول احصائً لطبٌعة الكتب المرسلة من قبل االمام ( ) ك َّما ً ونوعا ً بحسب طبٌعة
المرسل الٌهم :

 - 4ششذ ٔٙح اٌثالغح 448 / 46 :
ٔ - 2فغٗ 65 / 46 :
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الـتـم ـه ـي ــد ............................................................................................... :
نوع الخطاب الموجه
الكتب  /طبيعة
المرسل اليه

الخطاب

الموجه الى
شخص

ك / 3قاضيه

موضوعه
وعظ وتزهٌد

شريح بن

الحارث

ك / 4بعض

الخطاب

الموجه الى
شخصين

ك / 31امٌران
من امراء
جٌشه

وصاٌا وتوجٌهات

الدعوة
الطاعة
االمتثال
لالوامر

الموجه الى
الناس

الى ك / 33جٌش
 /بعثه الى العدو

ك/ 31
عسكره قبل
لقاء العدو
بصفٌن
ك / 05امراؤه
على الجٌش

امراء الجيش

ك / 5اشعث

موضوعه

الخطاب

توصٌة ووعظ

بن قيس عامل
آذربيجان

ك / 8جرير

توجٌه

بن عبد اهلل

ك /21معقل
بن قيس

 .1الكتب الموجهة

الى الوالة والعمال
والقادة والجيش

وصاٌا
وتوجٌهات

وصاٌا
وتوجٌهات
الدعوة الى
الطاعة /
شروط

ك / 03عماله
على الخراج

الدعوة الى
الطاعة /
وصاٌا /
توجٌهات

ك / 05امراء
البالد

وصاٌا /
توجٌهات

البجلي

وصاٌا وتوجٌهات

موضوعه

الرياحي

ك / 28عبد

التأنٌب والنصح

ك / 05العمال
وجباة الخراج

وصاٌا /
توجٌهات

التأنٌب والنصح

ك / 97امراء
االجناد

تحذٌر  /وعظ

اهلل بن عباس

ك / 21بعض

عماله
ك / 55زٌاد
بن ابٌه
ك / 53زٌاد
بن ابٌه
ك / 55عبد
هللا بن عباس
ك / 50عامله
على الصدقة
ك / 50بعض
عماله
ك / 59محمد
بن ابً بكر
ك / 11قثم بن
العباس
ك / 11محمد
بن ابً بكر
ك / 10عبد
هللا بن عباس

انذار وتوبٌخ
وتحذٌر
النصح والوعظ
النصح والوعظ
وصاٌا وتوجٌهات
عهد ( اخذ
الصدقات)
عهد ( والٌة
مصر)
تنبٌه  /توجٌه
تبرٌر  /توجٌه
إخبار  /بٌان حال
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الـتـم ـه ـي ــد ............................................................................................... :
ك / 15بعض
عماله
ك / 13بعض
عماله
ك / 15عمر
بن ابً سلمى
المخزومً
ك / 11مصقلة
بن هبٌرة
الشٌبانً
ك / 11زٌاد
بن ابٌه
ك / 10عثمان
بن حنٌف
االنصاري
ك / 10بعض
عماله
ك / 01مالك
بن االشتر
النخعً
ك / 00شرٌح
بن هانئ
ك / 07االسود
بن قطبة
ك / 03كمٌل
بن زٌاد
ك / 01ابو
موسى
االشعري
ك / 00عبد
هللا بن عباس
ك / 09قثم بن
العباس
ك / 95سهل
بن حنٌف
االنصاري
ك / 93المنذر
بن الجارود
العبدي
ك / 95عبد
هللا بن عباس
ك / 90عبد
هللا بن عباس
ك / 99عبد
هللا بن عباس
ك / 97ابو
موسى
االشعري

 .2الكتب الموجة الى
االهل واالصحاب

ك / 13االمام
الحسن (ع)

محاسبة  /تهدٌد /
وعٌد
محاسبة  /تأنٌب /
الدعوة الى
الطاعة
إبالغ  /تبرٌر
محاسبة  /تهدٌد /
وعٌد
تحذٌر  /تنبٌه
محاسبة  /توبٌخ /
بٌان حال
ثناء  /وصاٌا /
توجٌه
عهد  /تولٌة /
وصاٌا
النصح  /تنبٌه /
تحذٌر
وصاٌا  /تنبٌه
توبٌخ  /تأنٌب /
لوم
توبٌخ  /تأنٌب /
تهدٌد
النصح  /الوعظ
توجٌهات  /اوامر
مواساة  /تطمٌن
محاسبة  /توبٌخ
/تأنٌب
نصح  /وعظ
وصاٌا
وصاٌا  /توجٌهات
شكوى  /نصح /
بٌان حال
وصٌة

ك / 19الحسن
والحسٌن (ع)
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وصٌة

ك / 3اهل
الكوفة

ثناء  /إبالغ /
االستنفار الى
الجهاد

الـتـم ـه ـي ــد ............................................................................................... :
ك / 10عقٌل
بن ابً طالب
ك / 07سلمان
الفارسً

ك / 5اهل
الكوفة
ك/ 30
اصحابه عند
الحرب
ك / 51اهل
بٌته

إخبار  /بٌان حال
نصح  /وعظ /
تحذٌر

ك/ 07
الحارث
الهمدانً

نصح /وعظ /
تحذٌر

ك / 0معاوٌة

احتجاج  /الدعوة
الى الطاعة

ك / 9معاوٌة

ذم  /الدعوة الى
الطاعة
بٌان مقام النبً
محمد(ص)/
تحذٌر
ذم  /تحذٌر /
وعٌد
ذم  /تبكٌت /
حجج  /دعوة الى
الطاعة
ذم  /تبكٌت /
حجج  /دعوة الى
الطاعة
ذم
/التحذٌر/الدعوة
الى طاعة هللا
ذم /تقرٌع
/التوبٌخ /الدعوة
الى طاعة هللا
ذم  /تقرٌع /
تبكٌت
ذم  /تقرٌع  /وعٌد

ك / 7معاوٌة
ك / 35معاوٌة

 .3الكتب الموجهة
الى االعداء

ك / 39معاوٌة
ك / 57معاوٌة
ك / 15معاوٌة
ك / 15معاوٌة
ك / 19معاوٌة
ك / 17عمرو
بن العاص

ك / 01طلحة
والزبٌر

11

وصاٌا
وتوجٌهات
وصٌة

ك / 51اهل
بٌته

وصٌة

ك / 17اهل
مصر

إبالغ /ثناء /
الدعوة الى
طاعة الوالً

ك / 09اهل
الكوفة

الدعوة الى
النصرة

ك / 07اهل
االمصار
ك / 05اهل
مصر

إخبار  /بٌان
حال
إخبار/بٌان
حال /االستنفار
الى القتال
والجهاد
حلف

ك / 91ربٌعة
والٌمن
الدعوة الى
الطاعة /
النصح  /تحذٌر

ثناء  /تمجٌد

ك / 57اهل
البصرة

الدعوة الى
اعتزال القتال /
التحذٌر

الـتـم ـه ـي ــد ............................................................................................... :
ك / 17معاوٌة

ذم  /تبكٌت

ك / 17معاوٌة

ذم  /تقرٌع

ك / 00معاوٌة

الدعوة الى
الطاعة  /تحذٌر /
تهدٌد
ذم  /تبكٌت
/الدعوة الى
الطاعة
ذم  /تقرٌع /
تحذٌر

ك / 91معاوٌة

ذم  /تحذٌر

ك / 90معاوٌة

الدعوة الى
الطاعة

ك / 01معاوٌة
ك / 00معاوٌة
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المبحث االول
الحجاج فً الفكر الٌونانً القدٌم

ش ّكلت الحاضنة الٌونانٌة منذ القدم مهدا للفكر الفلسفً عموما وللمناهج الجدلٌة والحجاجٌة
خصوصا  ,وأرضا خصبة لنشؤتها وتطورها  ,فهً لم تنشؤ – أي الفلسفة بكل أبعادها – إلا فً جو
سٌاسً دٌمقراطً تعاٌشت من خالله مع علوم وفنون وآداب وانصهرت فً بوتقة فكرٌة واحدة
كانت فٌها الفلسفة الٌونانٌة أُم العلوم والمعارؾ  ,ومن أهم المناهج التً استعملها الحكماء والفالسفة
الٌونانٌون منهج البرهان واإلقناع والحجاج العقالنً ومناهج التعلٌم والتبلٌػ التً تتمثل فً أسلوب
التهٌبة والحوار واأل سطورة والشعر عالوة على مناهج الستكشاؾ التً تستند الى تشؽٌل الحدس
واللجوء الى التمثٌل والستعانة باألمثلة والستقراء والستنباط والتحلٌل الرٌاضً , 1كما إهتموا
بالخاصٌة التواصلٌة واإلقناعٌة والتؤثٌرٌة للؽة بوصفها أحد المعارؾ المنتجة فً إدراك المعارؾ
وبٌان الطاقات الذهنٌة للناطقٌن بها  ,وهو أمر جعل منها ف اعالٌة لسانٌة إجتماعٌة ذات تؤثٌر بالقوة
والفعل  ,وبوصفها وسٌلة لإلقناع عن طرٌق استنباط الحجج ومعالجتها وبثها  ,األمر الذي مهد
لولدة جدٌدة خرجت من رحم الحراك الجدلً  /الخطابً الذي تبنته المدارس الفكرٌة الفلسفٌة عبر
مراحل زمنٌة شكلت إ رهاصا لتطور الفكر والمجتمع تمهٌدا لبزوغ فجر النظرٌة الحجاجٌة على ٌد
برلمان فً القرن العشرٌن .
ولتلمس جذور هذه النظرٌة فً الفكر الٌونانً القدٌم ل مناص من فحص الجهود التً
اهتمت بهذا الجانب اهتماما بالؽا عبر ثالث وقفات شكلت أهم المراحل التارٌخٌة او المخاضات
الفكرٌة فً سٌرورة مفهوم الحجاج فً البٌبة الٌونانٌة نوجز القول فٌها بشًء من التركٌز على وفق
مقاربة تارٌخٌة لرصد أهم التحولت التً شهدها هذا المفهوم فً تلك الفترة مع السوفسطابٌٌن
وافالطون  ,وارسطو  ,التً شكلت آراإهم وتصوراتهم عن الحجاج المنبع الثر الذي ؼذى وٌؽذي
نظرٌات الخطابة الجدٌدة فً العصر الحدٌث .

 - 1يٌظر  :الطاُر ّعزيز  ,الوٌاُح الفلسفيت 33-35 :
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 .1السوفسطائٌون ومنهج المغالطة

برزت الحركة السوفسطابٌة فً الٌونان القدٌمة فً القرن الخامس قبل المٌالد على أثر
تحوّ ل المجتمع األثٌنً من مجتمع زراعً اقطاعً مرتبط بالقبٌلة الى مجتمع تجاري صناعً ٌهتم
بالكفاءة الفردٌة وتنمٌة الحرؾ الصناعٌة  ,مما ولاد ارهاصات دٌمقراطٌة قابمة على حرٌة التعبٌر
والحتكام الى المجالس النتخابٌة والتصوٌت باألؼلبٌة بعد هجر مفاهٌم الحكم الوراثً او التفوٌض
اللهً  ,فاصبح لكل مواطن قسط معقول من الحرٌة والحق فً الوصول الى مراتب متقدمة فً
الدولة  ,مما ولد شعورا واضحا بالحاجة الى التعلم وإٌجاد سبل كفٌلة وداعمة لتحقٌق ؼاٌاتهم
المنشودة فً السٌاسة والحكم  ,فسارع أبناء األؼنٌاء لتعلم فن الخطابة والجدل السٌاسً إلفحام
خصومهم السٌاسٌٌن  .نتج عن هذه الحاجة حراك فكري تبناه السوفسطابٌون لٌزودوا هذه الطبقة
الواعدة بؤسلحة الخطابة والجدل واستعمال بالؼة الكلمة فً التروٌج ألفكارهم فً المرافعات
والمناظرات الحجاجٌة والخطابٌة .
لقد ش اكل هذا التحول الفكري السوفسطابً إٌذانا ببدء مرحلة مهمة من تارٌخ الٌونان
استدعتها ضرورات ماسة  ,دفعتهم الى أن ٌخوضوا معارك كالمٌة عبر خطبهم ومناظراتهم التً
اطاحت بخصومهم  .فقد رفعوا لواء القول وأجادوا فٌه وشجعوا على استعمال الحجج التً ٌشكل
جوهرها القناع من أ جل تحقٌق المصالح الخاصة وتحدٌدا فٌما ٌتعلق بمساعدة المرشحٌن للوظابؾ
السٌاسٌة على النجاح واستالم السلطة .
مهدت هذه الحركة الى بروز صراع فكري فً الٌونان ذي منحى لؽوي وبالؼً قابم على
المؽالطة فً القول إذ أنهم " ٌستعملون فً الؽالب سلطة القول فً فضاءات السلطة بالمدٌنة " 1كما
أ شاعوا نوعا من الستدلل المخاتل الذي ٌحمل فً طٌاته المؽالطة وتزٌٌؾ الحقابق  .وقد اشتهر من
أعالم هذه الحركة (جورجٌاس) و (بروتاؼوراس) وؼٌرهم من الذٌن تمٌزوا بالكفاءة اللؽوٌة
والبالؼٌة وبالخبرة الجدلٌة 2التً اضحت سلطة تؤثٌر فً القضاء وعند الجماهٌر  ,فضال عن
المهارة والموسوعٌة التً ٌمتلكونها فً شتى علوم ذلك العصر  ,ومن هنا أطلقت علٌهم كلمة
(  ) Sophistsوهً فً الصل تعنً الحكٌم والرجل ذا الكفاءة المتمٌزة. 3
ٌصؾ افالطون أصحاب التٌار السوفسطابً على لسان جورجٌاس فً المحاورة التً تحمل
إسمه وهو كما قلنا رأس من رإوسهم  :إنهـــم قادرون على أن ٌتكلموا فــً المواضٌع كـــافـة  ,وأن

ُ - 1شام الريفي  ,الحداج عٌد ارسطْ 51 :
 - 2يٌظر  :هحود سالن هحود االهيي الطلبت  ,الحداج في البالغت الوعاصرة 24 :
 - 3يٌظر  :الحداج عٌد ارسطْ 54 :
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ٌعارضوا الجمٌع بصورة تنال إعجاب الجمهور  ,وأن ٌقنعوا الجمهور بؤي شًء ٌرٌدون , 1كما
اعتمدوا شعار ( اإل نسان مقٌاس كل شًء )  ,فالحق عندي كما ٌبدو لً والحق عندك كما ٌبدو لك
بحسب بروتاؼوراس , 2وبذلك لم ٌعد للحقٌقة بذاتها وجود  ,بل هً – حسب تصورهم – محل
إتفاق  ,ومن ثم فهً مع ّرضة لنزلقات الجدل فً بحثه عن هذا التفاق , 3وٌضٌؾ بروتاؼوراس
أٌضا  :ل ٌوجد شًء ولو وجد فالنسان عاجز عن إدراكه  ,وإن استطاع فرد أن ٌدركه فال ٌستطٌع
أن ٌعبر عنه وٌوصله الى اآلخرٌن  .مما ٌعنً أن الحقٌقة الموضوعٌة أو الحقٌقة بذاتها مجرد وهم ,
فلكل م انا حقٌقته الخاصة به  ,والناجح  ,والشاطر هو القادر على المحاججة واإلقناع  ,ووسٌلته فً
ذلك أن ٌتوجه الى اآلخرٌن بما ٌحبون  ,وبذلك ٌستطٌع أن ٌروج ما ٌشاء من أفكار بعد أن ٌلبسها
عباءات تروق لمن ٌخاطبهم وٌتوجه الٌهم. 4
لذا تبقى الحقٌقة فً نظر السوفسطابٌٌن قضٌة نسبٌة  ,وأن الوسابل التً ٌستخدمها المتكلم
من قدرة لؽوٌة فابقة وامتالك لمفاتٌح علوم البالؼة والبٌان وؼٌرها تزٌد فً قوة الخطاب وتجعله
مقبول ومستحسنا من قبل الجمهور  ,ومن ثم ٌحقق أهدافه المنشودة فً إفحام الخصوم واإلنتصار
علٌهم  .لذلك إبتكر السوفسطابٌون البالؼة التً هً فن الكالم الذي ٌتوخى اإلقناع وفن الفصاحة
وخاصة فصاحة الخطاب السٌاسً أو القانونً فً المرافعات القضابٌة , 5إذ ٌتسلح الخطٌب بكل
أدوات اإلؼواء واإلذعان واإللزام إلستمالة المستمعٌن الى إلتزام آرابهم من صور مإثرة واستدلل
خاطا واستدعاء المشاعر واستؽالل النفعالت والمعتقدات  ,وكل ذلك ٌتم من أجل ؼاٌات شخصٌة
توصل الى تحقٌق النجاح والحصول على التؤ ٌٌد المطلق والمإٌد لهم من قبل الجمهور  ,فضال عن
تحقٌق المكاسب المادٌة والمنافع الذاتٌة العملٌة  ,حتى أن ( هٌبٌاس ) الصؽٌر كان ٌفخر بؤنه ٌدافع
أمام القضاء فً آن واحد عن عشر قضاٌا وٌجٌب عن كل العتراضات علٌها ثم ٌنتقل الى صؾ
الخصوم لقاء أجور اخرى  ,فٌدافع عن القضاٌا العشر المناقضة وٌجٌب عن كل العتراضات
الواردة علٌها. 6
لقد نادى السوفسطابٌون بالحاجة الى تقنٌن قوة العبارة إنطالقا من إٌمانهم بؤن المعنى
الموجود تختزله العبارة فكان أن إهتموا " ببنٌة كل من الكلمة والجملة وبحثــوا فً السبل التــً بهــا

ٌ - 1نظر  :الحجاج عند ارسطو 54 :
ٌ - 2نظر  :نفسه 55 :
 - 3إذ ٌعنً ( انزالق الجدل نحو السفسطة فً نظر افالطون اكبر انحدار للخطاب البالغً  ,حٌث ٌتم المرور دون مرحلة وسطى من فن االقناع الى فن
وانحدر االتفاق المسبق على المسلمات نحو ابتذال الحكم المسبق  ,كما تم االنتقال من فن االمتاع الى فن التضلٌل الذي ٌعتبر عنفا للخطاب ال غٌر )
(بول ٌكور  ,البالغة والشعرٌة )105 :
ٌ - 4نظر  :محمد اسٌداه  ,السفسطائٌة وسلطة القول  ,ضمن كتاب ( الحجاج مفهومه ومجاالته ) 42 /2 :
ٌ - 5نظر  :فٌلٌب بروتون و جٌل جوتٌٌه  ,تارٌخ نظرٌات الحجاج 23 :
ٌ - 6نظر  :طرٌف شوقً و عبد المنعم شحاته  ,ابعاد سلوك المحاجة – دراسة عاملٌة  ,مجلة دراسات عربٌة فً علم النفس  ,تصدرها رابطة التربوٌٌن
العرب  ,السعودٌة  ,عدد (12 : 2002 , )5
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ٌتحقق القناع وتتؽٌر مواقؾ الخرٌن " , 1إذ ٌتجلى فعل الكلمة وشدة أثرها فً النفس فً قدرتها
على إضفاء أضعؾ الحجج لبوس القوة والحمل على التصدٌق  ,األمر الذي جعل من العبارة وقوتها
مركز إهتمام لدٌهم  .ومن شدة اهتمامهم بالقول وفاعلٌته السلطوٌة أن " جعلوا الخطابة فً صدر
الصنابع النسانٌة واعتبروا أن الصنابع جمٌعا من طب وهندسة ومعمار وؼٌرها ل ٌمكن أن ٌحقق
بها النسان والمدٌنة خٌرا ما لم ترفدها سلطة القول " , 2وأن اللجوء للحٌل الخطابٌة واللعٌب
القولٌة أمر مشروع إذا كانت نتٌجته فً نهاٌة المطاؾ تحقٌق مصلحة شخصٌة راجحة  ,لذلك اصبح
مدلول السفسطة منذ الٌونان الى ٌوم الناس هذا هو نفسه التعرٌؾ األرسطً لها بكونها " إستدلل
صحٌحا فً الظاهر  ,معتال فً الحقٌقة  ,أي أنها نوع من العملٌات اإلستدللٌة التً ٌقوم بها المتكلم
وتكون منطوٌة على فساد المضمون أو الصورة أما بقصد أو دون قصد " . 3وقد بٌّن ابن رشد فً
( تلخٌص السفسطة ) ما تقوم علٌه المخاطبات السوفسطابٌة من مقاصد مؽالطٌة  ,فقد أجملها فً
خمس ؼاٌات هً: 4
 -تبكٌت المخاطب وتؽلٌطه

 -التشنٌع على المخاطب

 التشكٌك  ,اي ٌشككه فً خطابه وفً اعتقاده -استؽالق الكالم واستحالته

 -سوق الهذر والتكلم بالهذٌان .

وقد تعرا ضت هذه الحركة الفكرٌة على مر التارٌخ الى هجمات ونوبات متتالٌة على ٌد رواد
النزعة العقالنٌة فً الفلسفة الٌونانٌة أمثال سقراط وافالطون وارسطو  ,أدى بها المر الى إنحسار
فكرتها السوفسطابٌة القابمة على نسبٌة الحقٌقة والتفكٌر المخادع والستدلل المؽلوط  ,وحلّت محلها
الفكرة القابمة على قدرة العقل على اكتشاؾ الحقٌقة بجهده التؤملً الخالص عبر الطرابق البرهانٌة
الخالصة المبنٌة على قواعد العقل وأصول المنطق  .وٌبدو أن هذا النزاع الذي حدث بٌن الفالسفة
والسوفسطابٌٌن كان له أثر بالػ فً الفكر الٌونانً القدٌم خصوصا فً تطور فن الجدل وأشكال
المحاورة والستدلل والمناظرة  .ورؼم العداء المتواصل للسفسطة وسٌاسة القدح التً تعرضت لها
 ,هناك من الباحثٌن من برا أ ساحة السوفسطابٌٌن من كثٌر من الشبهات التً لصقت بهم  ,إذ اعتبروا
أن ج َل ما وصل من آرابهم جاء على لسان افالطون الذي كان معارضا لهم  ,كما ٌرون أنا
السفسطة كانت خطوة تقدمٌة فً الفلسفة الٌونانٌة قابمة على تنوٌر العقول واألفكار  ,وهً بمثابة
 - 1الحجاج فً البالغة المعاصرة 25 :
 - 2الحجاج عند ارسطو 52 :
 - 3رشٌد الراضً  ,الحجاج والمغالطة 13 :
ٌ - 4نظر  :ابو الولٌد بن رشد  ,تلخٌص السفسطة 13 :
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ردة فعل لنتشار الفلسفة وتقدٌس الٌونانٌٌن إٌاها حتى أصبحت شؽلهـم الشاؼـل وارتفعـوا بصاحـبهـا
الى درجة النبٌاء . 1لذلك أسهمت إنجازاتهم الفكرٌة إسهاما فعاال ومصٌرٌا فً تطور البالؼة
القولٌة التواصلٌة خاصة والحٌاة الفكرٌة الٌونانٌة عامة .

 .2الجدل االفالطونً :

استلهم افالطون ( 342-422ق.م) أسس التجربة الفلسفٌة لدى أستاذه سقراط واحتفظ بفلسفته
ودون أفكاره  .فقد منح افالطون لتجربته الفلسفٌة بعدا عقالنٌا مجردا قابما على المثالٌة وكان للفكر
ا
والعقل الدور الربٌس والمباشر فً حٌثٌات تجربته الفلسفٌة المفارقة لكل ماهو حسً ونسبً وؼٌر
حقٌق ً  ,لذلك انتفض افالطون ضد كل من ٌخالؾ رإٌته وتصوراته حول الوجود والقٌم وفً
طلٌعتهم السوفسطابٌٌن الذٌن تصدى لهم وقوّ ض اركانهم وف اند اؼالٌطهم  ,فقد " أخذ افالطون عن
سقراط جوهر معارضته للسوفسطابٌٌن وللبالؼة  ,فقد هاجم فً (جورجٌاس) على الخصوص
الممارسات المتم ثلة فً استعمال النتابج دون تقص حقٌقً  ,وفً ( فٌدر ) حلم افالطون بخطاب
ٌكون جدٌرا بالفٌلسوؾ  ,خطاب ٌم ّكنه أن ٌقنع اللهة نفسها ".2
ومن أبرز نقاط الفتراق التً حملت افالطون على معاداة التٌار السوفسطابً هً (البالؼة)
فقد أشكل على بالؼتهم إعتمادها على الرأي  ,واآلراء بحسب تصوره " تحٌل دوما على وقابع
مزعومة  ,هً فً الواقع وفً أؼلبها ناتجة عن األهواء والمصالح والرؼبات والظروؾ  .إن كل
واحد ٌرى الواقع كما ٌشتهٌه وٌدعو (واقعا) ما ٌناسب أحواله الذاتٌة " . 3هذا التوجه الفكري
المتلون والمتؽٌر دون ضبط هو الذي حمل افالطون أن ٌعبر عن رأٌه فً قضٌة الحجاج او الخطابة
بالشكل الذي اختصره (مٌشٌل ماٌٌر) بقوله  " :وبالنسبة آلخرٌن  ,مثل افالطون  ,فإن البالؼة
سفسطة  ,إنها ل تتوفر على أي شًء إٌجابً  ,لقد كان السفسطابً ٌشبه المحامً القادر على اللعب
فً شتى معانً الكلمات والمفاهٌم إذا كان هذا ٌخدم اطروحته سواء أكانت صاببة ام خاطبة  .إنا
السفسطة بعٌدا عن اللتزام بالصفات الخالقٌة للخطٌب تستطٌع أن تبٌـع نفسها لكــل القضاٌا  ,وقد
ٌ - 1نظر  :محمد جواد مغنٌة  ,معالم الفلسفة االسالمٌة 28 :
 - مما ال شك فٌه ان لكل فعل رد فعل  ,فقد اسهم وجود الحركة السوفسطائٌة القائمة على الشك والتالعب اللفظً واغفال الحقٌقة وعدم االعتراف بها الى
ظهور الفٌلسوف سقراط (  426 – 355ق.م ) فهو اول من تصدى لهم  ,وقد (( اتهمهم بتموٌه الخطأ بالمنطق المزخرف وقوة البالغة  ,واحتقرهم
لتقاضٌهم اجورا مرتفعة من تالمٌذهم  ,واختلف معهم لقولهم بان االنسان معٌار الحقٌقة  ......واختلف معهم فً مفهوم االخالق التً تعنً عنده السعادة فً
حٌن تعنً عند السوفسطائٌٌن سٌطرة االنسان على غٌره )) ( هادي فضل هللا  ,السوفس طائٌة من وجهة نظر منطقٌة ,مجلة الفكر العربً  ,ع, 55 /
 , 2000ص )152 :
 - 2لٌونٌل بلٌنجر  ,االلٌات الحجاجٌة للتواصل  ,ترجمة  :عبد الرفٌق بوركً  ,مجلة عالمات  ,النادي االدبً الثقافً  ,جدة  ,السعودٌة  ,عدد (, )21
2004م  . 35 :جورجٌاس وفٌدر  :من محاورات افالطون مع السوفسطائٌٌن
 - 3محمد الولً  ,مدخل الى الحجاج  ,مجلة عالم الفكر  ,الكوٌت  ,مجلد ( ,) 40عدد (21 : 2011 , )2
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تقدمت منــذ البداٌــة بوصفها خطاب العاجزٌن " . 1إنا اختالؾ المنطلق فً الرإٌة الى الخطاب بٌن
السفسطابٌٌن وافال طون قابم على الطبٌعة الحجاجٌة التً ٌكون مدارها بٌن النسان والنسان الخر
وتصدر عن الحقٌقة ل عن المحتمل والظن من أجل نشدان الفضٌلة والخٌر ل الى تحقٌق المآرب
بسلطة القول , 2من هذا نجد أن افالطون فً منهجه الخاص بالخطابة وآلٌات اشتؽال الحجاج ,
ودوره الرٌادي فً بلورة واقع القناع والتؤثٌر والحوار ٌ ,نطلق من نقاط الختالؾ والفتراق بٌنه
وبٌن السوفسطابٌٌن  ,وقد تجسدت هذه المباٌنة فً المحاورات التً اقامها افالطون مع بعض
خصومه من السوفسطابٌٌن  ,وقد اعتمد فً نقده استراتٌجٌة واحدة س اماها هشام الرٌفً بـ"
استراتٌجٌة الكشؾ " 3أي أن افالطون رأى أ ن مواجهته لهم تعد على نحو معٌن كشفا للقناع ورفعا
للستار عن اؼالٌطهم ومزاعمهم ومراوؼاتهم اللؽوٌة وقد كان معظم النقد الذي وجهه الٌهم فً
المحاورتٌن المذكورتٌن ٌدور حول " منطق الحجاج ومقصده فً ضوء قٌمتً الحق والخٌر ", 4
ففً محاورته المعروفة بـ( جورجٌاس ) نجد افالطون ٌحلل " موضوع الخطابة فً ضوء المقابلة
بٌن العلم  Scienceوالظن  , Opinionمإكدا إن القناع نوعان  :إقناع ٌعتمد العلم  ,وإقناع
ٌعتمد الظن  ,وهذا الثانً هو موضوع الخطابة السوفسطابٌة  ,فاإلقناع المعتمد على العلم مفٌد إذ
ٌكتسب منه النسان معرفة أما الظن فلقٌامه على الممكن  Probableوالمحتمل
 , Vraisemblableكان القناع المعتمد علٌه ؼٌر مفٌد حسب افالطون  ,فهو ل ٌكسب النسان
معرفة  ,بل ٌنشا لدٌه إعتقادا  . 5" Croyanceولهذا جعل افالطون معٌار الفضٌلة هو الؽاٌة
المرجوة من الخطابة  ,وبما أن الخطابة السوفسطابٌة قد اهدرت هذا الجانب المهم والربٌس من
أهدافها فقد عدها أداة تزٌٌنٌة تموٌهٌة تحقق اللذة  ,وهً من صناعات التملّق  Flatterieوالتملّق
نوع من العنؾ. 6
ولم ٌكتؾ افالطون عند هذا الحد فقد نجده فً محاورته األخرى (فٌدر) ٌعرؾ الخطابة بؤنها
صناعة النفوس بالقول  ,لكن الى الحق والخٌر لكً تكون جمٌلة ؛ ألنا الجمال عنده قرٌن بالحقٌقة ,
أي حقٌقة الوجود وحقٌقة القول , 2على هذا األساس فإن الرإٌا التً ٌنشدها افالطون فً هذا المجال
المجال تعتمد معٌاري ( :العلم والخٌر) أساسا لكل حجاج او بالؼة مجدٌٌن ٌنفعان الفرد والمجتمع ,
وهما معٌار ٌمكن التعبٌر عنه بؤنه قٌمً , 8ففً الوقت الذي ٌرفض فٌه افالطون البالؼة التً
تكتسب شرعٌة وجودها من الحشود الجماهٌرٌة المإٌدة بفعل عوامل اإلؼراء واإلقناع الموهم التً
1 - Meyer, M, op. cit. p . 14 ,
نقال عن  :محمد الولً  ,بالغة الحجاج  ,مجلة فكر ونقد  ,الدار البٌضاء  ,المغرب  ,عدد 132 : 1552 , 20 :
ٌ - 2نظر  :الحجاج عند ارسطو 80 :
 - 3نفسه 62 :
 - 4نفسه 81 :
 - 5نفسه 63 :
ٌ - 6نظر  :نفسه 85 :
ٌ - 8نظر  :نفسه 85 :
ٌ - 2نظر  :الحجاج فً البالغة المعاصرة 22 :
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بدورها اسهم بشكل ف اعال فً كبح جماح األصوات المنتقدة والمعترضة فإنه ٌدعو الى البالؼة
الحقٌقٌة  ,أ ي الجدل الذي ٌرتكز على المناقشة والتحاور بٌن فكرٌن متناقضٌن بعٌدا عن سلطة
الضؽط واإلرؼام والتحرٌض الجماهٌري .
لذا تقوم النظرة الفالطونٌة للبالؼة على مبدبٌن اساسٌٌن  :أحدهما قابم على مبدأ الهدم
واآلخر قابم على مبدأ البناء  ,فهو من جانب ٌرفض كل أشكال البالؼة القابمة على الرأي العام التً
تمارس سطوتها فً تؤسٌس اآلراء والمعتقدات  ,كما ٌإكد خطورتها فً المجتمع بشكل عام  ,فهً
ل تسمح نهابٌا بإنتاج الرأي والرأي المضاد  ,ومن جانب آخر فهو ٌقبل تلك البالؼة التً قوامها
الحوار الثنابً الذي ٌتم بٌن العلماء والمختصٌن ومن كافة الطبقات من أجل الحتكام الى المعرفة ,
والتماس الحقٌقة بعٌدا عن سلطة القهر واإللزام والمؽالطة. 1
فالخطابة عند افالطون تقنٌة إقناع وأداة ذهنٌة تخدم مبدأ البحث عن الحقٌقة  ,وهو أمر
ٌتناقض وصورة الحجاج بوصفها آلة إٌهام وحمل على التصدٌق وإلذعان  ,وإن تعلق المر
بالواهً من الحقابق والمواقؾ  .ولم ٌكتؾ افالطون بهذا القدر من الخطابة فقد وسع من دابرة
الحجاج لٌشمل فضال عن " فضاءات القول الرسمٌة من محاكم ومجالس شعب وساحات عامة
 Agoraلٌمتد الى الجتماعات الخاصة اٌضا " 2التً ٌكون دافعها الوحٌد هو معرفة الحقٌقة والخٌر
والخٌر خالفا للخطابة السوفسطابٌة التً تنحى منحى استعراضٌا اشبه برٌاضة المصارعة عند
الؼرٌق من أجل الؽلبة والفوز , 3أي هً " لٌست فضاء تفاعل قولً بٌن النسان والنسان بما فً
ذلك من عالقات معقدة ومقاصد مختلفة وتنوع فً الرإى  ,وانما هً فعل قولً أخالقً "ٌ 4رفض
مبدأ الضؽط الفكري وإقصاء اآلخر وفرض اإلقناع لمجرد أن العامة تإٌد هذه الفكرة او ترفضها .
إذن ٌقوم المنهج الفالطونً فً معالجته لصناعة الخطابة على ثالثة أركان هً  " :اعتماد
المنهج الجدلً  ,ومعرفة انواع النفوس وما ٌناسبها من اقاوٌل  ,ومعرفة ما ٌناسب المقامات
المختلفة من أسالٌب " , 5فالجدل عند افالطون ٌحتل المكانة السامٌة فً جمٌع المعارؾ وٌشكل
ذروة الفكر الفلسفً  ,وهو الوسٌلة التً نقل بها الحجاج من مجال الظن الى مجال الحتمال 6فً
حٌن احتلت معرفة انواع النفوس الركن الثانً فً تصور افالطون " ومدار هذا الركن مبدأ التناسب
بٌن القول والسامع " 2؛ ألنا المستمعٌن ٌختلفون باختالؾ درجة تقبلهم للخطابات  ,وهذا الختالؾ
فً طبابع النفوس ٌقتضً التعاطً معه بشكل دقٌق ومن أٌسر الطرق  ,بحسب مقتضى الحال
ٌ - 1نظر  :محمد الولً  ,مدخل الى الحجاج ( افالطون وارسطو وشاٌم برلمان )  ,مجلة عالم الفكر  ,عدد ( , )2مجلد ( , )40اكتوبر-دٌسمبر 2011 ,م :
23 – 22
 - 2الحجاج عند ارسطو 20 :
ٌ - 3نظر  :كتابة الجاحظ فً ضوء نظرٌات الحجاج – رسائله نموذجا 34 :
 - 4الحجاج عند ارسطو 85 :
 - 5نفسه 21 – 20 :
ٌ - 6نظر  :الحجاج فً البالغة المعاصرة 30 :
 - 8الحجاج عند ارسطو 23 :
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والمقام  .اما الركن الثالث فهو تخٌر السالٌب التً تناسب المقامات المختلفة من خالل النسجام
والتناسب والتماسك بٌن وحدات السلوب حتى ٌستطٌع الخطاب وهو بهذه القوة من ابالغ الثر
المنشود وترك فعله القوي فً عقل المتلقً ووجدانه  ,وهو ما ٌنبؽً مراعاته فً العمل الحجاجً .
كما ٌم ٌّز افالطون بٌن ( أفحم وأقنع )  ,فـ" اإلفحام هو صنٌع الفٌلسوؾ المنشؽل بالمطلق ,
الباحث عن الحقٌقة والوجود والمثال  ,فً حٌن ان القناع هو صنٌع الخطٌب الذي ٌعالج اآلراء
واألشٌاء المربٌة والمحتملة  ,ومن ٌعمد الى القناع فً معناه الثانً ٌستخدم السفسطات والدلة
العاطفٌة  ,إنه ٌإثر على خٌال المستمع ومشاعره ولٌس على عقله " . 1لذا بات من الواضح أن
المنهج الذي اختطه افالطون – وهو لبّ معارضته لخصومه من السوفسطابٌٌن – هو " منهج دٌنً
مثالً ٌحارب الظن والمراوؼة والتزٌٌؾ وتحقٌق المآرب ؼٌر الشرعٌة بسلطة القول وبالتالً فهو
منهج سٌاسً نظرا الى ما تبٌحه السٌاسة من وسابل متعددة للوصول الى ؼاٌاتها ". 2
نخلص من كل ما تقدم الى أن رإٌة افالطون للحجاج كانت رإٌة مبنٌة على الخالق والمثل
 ,وخاضعة الى معٌاري الحق والخٌر  ,وهذه المحددات فتحت الباب أمام الفالسفة والبالؼٌٌن لنقده
وتجاوز آرابه قدٌما من قبل تلمٌذه ارسطو  ,وحدٌثا من قبل برلمان وأولٌرون ؛ ألنه ل ٌساٌر
التطورات النسانٌة المتالحقة. 3

 .3الحـــــــوار االرســــطـــــً :
بلؽت الفلسفة الٌونانٌة أوج عظمتها على ٌدي ارسطو ( 332 - 384ق.م) حٌث احتلت آراإه
الفلسفٌة وأفكاره األخرى موقع الصدارة فً تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة الى عهد قرٌب ؛ ألنها تنفتح على
كل ضروب المعرفة والبحث العلمً  ,فقد بحث فً الطبٌعة  ,والمٌتافٌزٌقا  ,وعلم النفس والحٌاة ,
والسٌاسة  ,والشعر  ,وفن الخطابة  ,والمسرح  .فهو ٌعد فٌلسوفا موسوعٌا شامال لم تستفد منه
اوروبا وتتشبع بؤفكاره وحدها فحسب  ,بل نفذت آراإه الى التراث السالمً ومثلت مرجعٌة للعلوم
العقلٌة والذي ٌقع المنطق فً مقدمتها  ,فقد بنٌت على أفكاره وآرابه الكثٌر من النظرٌات والمناهج
العلمٌة  ,فكان المشروع األرسطً امتدادا لنفس الهم الفالطونً المتمثل فً انقاذ النقاشات فً
المدٌنة من أخطار الخطابة السوفسطابٌة  ,لذا إضطلع ارسطو بهذا الدور من خالل تصور مؽاٌر
على مستوى المنطلقات والوسابل والتصورات  ,فالمنهج الذي اتبعه ارسطو ٌمتاز بالدقة وصحة
 - 1االلٌات الحجاجٌة للتواصل 35 :
 - 2الحجاج فً البالغة المعاصرة 25 :
 - 3الحداج في البالغت الوعاصرة 31 :
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البراهٌن  .وكل ذلك جرى بناء على التجربة الواقعٌة التً اعتمدها فً بحثه بالمقارنة مع منهج
افالطون وتصوراته  ,فقد انتقد نزعته – رؼم أنه استاذه – النخبوٌة فً تصوره للجمهورٌة الفاضلة
التً أبرزت عداء للمثال الدٌمقراطً الذي عده ارسطو فضاء للحجاج الحٌوي  ,وإذا كان كل من
سقراط وافالطون قد سعٌا الى مواجهة المؽالطات السوفسطابٌة ببٌان زٌفها بالعتماد على منطق
ؼٌر صارم  ,فإن ارسطو قد واجه فً (الدحوض السوفسطابٌة) مختلؾ الحٌل اللؽوٌة والوسابل
المؽالطٌة لدحضها وإٌجاد بدٌل منطقً قابم على علم صوري مهمته التمٌٌز بٌن الستعمال المشروع
للؽة والستعمال المخادع لؽرض التضلٌل والمؽالطة  .وإذا كان افالطون قد حاول إبعاد الخطابة من
التؤثٌرات العامٌة بتقرٌبها ما أمكن من الخطاب الفلسفً البريء  ,فإن ارسطو قد ربط الخطابة
بالحٌاة الجتماعٌة  ,بل هً الخطاب الموجه الى العامة فً المحاكم او فً الحشود الشعبٌة
التشاورٌة او فً المحافل العمومٌة الحتفالٌة. 1
فؤرسطو وإن خالؾ استاذه افالطون فً بعض التصورات  ,إل أ ّنه ٌتفق معه فً مقارعته
للخطاب المؽالطً السوفسطابً  ,فهما ٌقدمان إعتراضا على الطرٌقة التً ٌقدم بها السوفسطابٌون
الحقٌقة الى اآلخرٌن ؛ ألنا البحث عن الحقٌقة ومعرفتها من قبل العوام ٌقتضً إبداء الرأي فٌها ,
وهذا الرأي بالضرورة ٌخضع الى المعارضة والختالؾ فً وجهات النظر التً بدورها تفسد
الحقٌقة وت خرجها عن ماهٌتها لذلك " فإن ما ٌقابل الرأي هو الحقٌقة  ,ففً حضورها ٌذبل الرأي
وٌشحب والحال أمام الحقٌقة ٌلوي رإوسهم اولبك الذٌن ل ٌبحثون إل عن آراء فً تارٌخ الفلسفة ,
وٌزعمون أنه ل ٌوجد فٌها إل آراء " . 2لذلك سعى كل من افالطون فً جدله وارسطو فً منطقه
الى تقدٌم نموذج مثالً لمعرفة الحقٌقة دون الحاجة الى إقناع اآلخرٌن عبر الخطابات والحوارات ,
وفتح المجال أمام تعدد اآلراء ؛ ألنا " النشؽال بآراء الؽٌر ل ٌمكنه أن ٌكون مفٌدا لفكرنا الشخصً
وللحقٌقة " , 3لذلك ٌمكن أن نعد ارسطو بما اختطه لنفسه ولآلخرٌن من منهج وطرق تفكٌر
وتصورات جدٌدة حدثا ٌَ ُجبا ما قبله  ,وٌإسس لمرحلة قادمة مثلت فٌها آراء ارسطو وكتاباته
الشرٌان المعرفً الذي ٌؽذي أؼلب النظرٌات فً جانبها البستٌمولوجً التً تقوم على أساس فلسفً
ومنطقً بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة  .فكان خروج ارسطو الواضح عما سبقه أن قاده الى بعث
مدرسة المشابٌن  Les Peripateticiensالتً كانت تدرس الفلسفة صباحا والخطابة مساء ,
وهذا الطار الجدٌد قاد ارسطو الى تؤلٌؾ آثاره الخالدة حول الخطابة وهً آثار انفصل فٌها صاحبها
انفصال صرٌحا عما سبقه لٌإسس رإٌة هٌمنت على الموقؾ من الحجاج الى حدود أٌامنا هذه, 4
من خالل تناول الكثٌر من الظواهر المرتبطة بالممارسة الحجاجٌة بدرجة عالٌة من الدقة والشمول

ٌ - 1نظر  :مدخل الى الحجاج 24 :
 - 2عمارة ناصر  ,الفلسفة والبالغة – مقاربة حجاجٌة للخطاب الفلسفً 38 :
 - 3نفسه 38 :
ٌ - 4نظر  :الحجاج عند ارسطو  ,ص  . 45 :وتارٌخ نظرٌات الحجاج  ,ص 20 :
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وٌظهر ذلك واضحا عبر مإلفاته ( كتاب الجدل  ,وكتاب الخطابة  ,وكتاب السفسطة  ,وكتاب الشعر
 ......الخ ) .
ٌعد ارسطو أبا للمنطق الصوري فـ" منذ ارسطو عرؾ المنطق الذي ٌدرس المبادئ العامة
للفكر العقالنً  ,علم معٌاري ( كٌؾ تقٌم برهانا سلٌما )  ,كان المنهج الرٌـــاضً أول تطبٌقاتـه ,
وأضـاؾ ارسطـو الى اإلسـتقـراء السقـراطً والدٌالكتٌـك الفالطونً , اإلستنباط  ,فكان قٌاسه
الشهٌر او صور الستدلل التً بها ٌمكن استخالص نتٌجة مسلم بها إنطالقا من مقدمات حقة ", 1
وهذه المقدمات الحقة ٌعبر عنها ارسطو فً كتابه ( المواضع ) وهو ٌعرض لدور الحجاج بقوله "
إنا ؼاٌة هذا المإلؾ هً إٌجاد طرٌقة تجعلنا قادرٌن انطالقا من مقدمات محتملة أن نقٌم الحجة على
2
كل مشكل معروض  ,وأن نتجنب حٌنما نسند حجة ما  ,أن ٌصدر ع انا أي قول ٌكون مناقضا لها "
 ,وبذلك تكون هذه المقدمات هً األفكار المقبولة التً تشكل قاسما مشتركا ومحل إتفاق بٌن
األطراؾ المتحاورة  ,كما أن اثبات هذه المقدمات فً العملٌة الحجاجٌة ٌقتضً الا ٌكون الهدؾ من
ورابها هو الجزم وهو ما دفع ارسطو الى أن ٌمٌز فً الورؼانون بٌن نوعٌن من الستدللت :
الستدللت التحلٌلٌة  ,والستدللت الجدلٌة  ,كما أن دراسته للنوع الول من هذه الستدللت قد
بوأته صفة أب المنطق الصوري. 3
وٌقوم هذا التمٌٌز على " أنا الستدللت الجدلٌة تنطلق مما هو مقبول وهدفها العمل ألجل
قبول أطروحات أخرى هً موضوع نقاش او ٌمكن أن تكون كذلك  ,إنها تسعى الى اإلقناع او
القتناع بها  ,وهً ل تمكن فً الستنتاجات الصحٌحة والملزمة  ,ولكنها تقدم حججا مقبولة إن قلٌال
او كثٌرا " , 4وقد مكنته دراسته لالستدللت الجدلٌة فً الطوبٌقا والخطابة وتفنٌد السفسطة من أن
ٌكون أبا لنظرٌة الحجاج. 5

 - فً بحثه الدائم عن الحقٌقة  ,انشغل سقراط بوضع تعارٌف ومعان للكلمات التً تعٌن االشٌاء  ,وٌتمثل االستدالل االستقرائً فً حركة ذهاب واٌاب
دائمة من الجزئً الى العام ومن العام الى الجزئً ومن المحسوس الى المجر د ومن المجرد الى المحسوس  ,والزالت لهذه الوسٌلة االستداللٌة فعالٌتها الى
الٌوم ٌ ,ستخدمها من ٌرٌد ان ٌشرح وٌقنع  ,كما ٌتمثل االستقراء السقراطً فً احصاء مالحظات جزئٌة ٌستخلص منها اثبات عام ٌخضع بعدئذ للتصحٌح
من اجل التسلٌم بعناصر جدٌدة ومختلفة  ,وهكذا انطال قا من ال شًء نسائل ونراكم الوقائع ونستنتج قاعدة ونعمل على تهٌئتها مما ٌسمح بتجنب الخطابات
الطوٌلة واالستدالالت المظللة للسفسطائٌٌن ( ٌنظر  :االلٌات الحجاجٌة للتواصل )34:
 -* اذا كان الدٌالكتٌك عند زٌنون ٌعنً فن الحوار فانه عند افالطون قد اخذ منحى آخر ٌتع لق بالبحث عن ماهٌة االشٌاء فالدٌالكتٌك بالنسبة الى افالطون
هو حركة العقل التً ترقى من االحاسٌس الى المثل ومن االشٌاء الجمٌلة الى فكرة الجمال مثال ( ٌنظر  :االلٌات الحجاجٌة للتواصل ) 35 :
 - 1االلٌات الحجاجٌة للتواصل 36 :
 - 2نفسه 35 :
 - ** االّرغاًْى تسويت اغريقيت تعٌي  :أداة الوعرفت ّ ّسيلتِا .اطلقِا ارسطْ على كتابَ الوعرفي  ّ ,يٌقسن كتاب " األّرغاًْى " بدّرٍ إلى ستّت
أخزاء ُي  :الوقْالث  ,في التّأّيل ,التّحليالث األّلى  ,التّحليالث الثّاًيت  ,ال ّ
سفسطائيّت .
طْبيقا  ّ ,الدّحْض ال ّ
 - 3بالغة الحجاج 45 :
 - 4نفسه 45:
ٌ - 5نظر  :نفسه 46 :

 ,نقال عن :

L'empire rhétorique , ed , Vrin. 1977, p . 15
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ونتٌجة لهذا الهتمام الرسطً لالستدلل وأسالٌب الحوار جعله ٌخطو خطوات مهمة فً
سبٌل تؤسٌس تقنٌات وأسالٌب للحجاج ٌمكن من خاللها العبور من المقدمات الى النتابج  ,أي جعل
الحجاج كٌفٌة لالستدلل المنطقً إنطالقا من رأي او فكرة مسلم بها الى نتٌجة مقبولة ومحتملة
وؼٌر ملزمة  ,وهذا ٌعنً أن عدم كفاٌة المقدمات  ,أو عدم إتفاقها مع النتابج تعد مؽالطات زابفة ,
المر الذي رفضه ارسطو وهو ٌفند المسعى السوفسطابً  ,لذلك ٌرتكز المنطق فً بعده الخطابً
على بناء الخطاب وتماسكه وعلى حصول المعقولٌة دابما .
وانطالقا من هذا البعد ( الخطابً ) فقد د ّ
شن ارسطو عبر كتابه ( فن الخطابة ) مرحلة جدٌدة
أسست لعلم الخطابة الذي ما زال ٌرفد كل النظرٌات الخطابٌة بإبعاده المعرفٌة الى ٌوم الناس هذا
فـ" هناك شبه إجماع بٌن مإرخً البالؼة على أن مٌالد نظرٌة البالؼة قد تحقق فً الٌونان  ,فاذا
كان ارسطو ٌعد أبا للمنطق الصوري  ,فإنه من الزاوٌة الخرى ٌعتبر أب المنطق الطبٌعً  ,أي
أب لعلم الخطابة " , 1فقد ع ّرؾ ارسطو الخطابة " بؤنها الكشؾ عن الطرق الممكنة لإلقناع فً أي
موضوع كان " , 2فالخطابة عنده هً مرادفة للبالؼة وموضوعها هو القناع  ,كما أشار الى أن
للناس حاجة الٌها ألنها األ داة التً ٌجري بها التفاوض بٌن الفراد كلما بعدت الشقة بٌنهم وفرقتهم
الختالفات وصادفتهم فً حٌاتهم الٌومٌة جملة من القضاٌا التً تتعدد بشؤنها وجهات النظر ول
ٌمكن الخلوص فٌها الى إجماع  ,فالذي ٌبرر الحاجة الى الخطابة هو ما تمتلا به الحٌاة من قضاٌا
ونوازل  ,وما ٌعترض سبٌلنا من حالت نجد انفسنا فٌها أمام نوع من الناس لن نجد من السهل
اقناعهم بما لدٌنا من معرفة حتى لو كانت أدق معرفة علمٌة , 3فارسطو ٌجعل من مخاطبة العوام ,
المجال األ وسع لشتؽال الخطابة وبٌان تؤثٌرها  ,ومن هنا حظٌت الخطابة عنده بمكانة اثٌرة تالٌة
لعلم السٌاسة بوصفها تحقق الفضٌلة األسمى وهً إسعاد الناس  ,كما ٌجعل منها قرٌن الجٌش فً
دعم السٌاسة  ,إذ ٌقول " إن أشرؾ العلوم تابع للسٌاسة  ,اقصد بهذه العلوم العلم العسكري والعلم
الداري والبالؼة " , 4أي أن ارسطو فً محاولته لربط البالؼة بالمإسسات الدٌمقراطٌة الثٌنٌة
وجعلها فً خدمة السٌاسة  ,إنما هً خدمة للؽاٌات األخالقٌة الفاضلة التً ٌتوخاها فً المجتمع ,
فالهدؾ األسمى فً توجه ارسطو هو نشدان الفضٌلة األخالقٌة وتفاعلها بٌن أبناء المجتمع فً كل
الممارسات والمإسسات الدٌمقراطٌة  ,لسٌما السٌاسٌة منها  ,إذ ٌنبؽً أن تنطلق كل ممارسة
سٌاسٌة من منطلق أ خالقً مثالً ٌجعل مصلحة المجتمع فوق كل المصالح  .ومن هذا المنطلق جعل
ارسطو جمهور المخاطبٌن فً موقع متمٌز ومهم من أركان خطابه ؛ ألنهم الذٌن ٌمنحون الخطاب

 - 1بالغة الحجاج 45:
 - 2ارسطو  ,فن الخطابة  ,تحقٌق  :عبد الرحمن بدوي 25 :
ٌ - 3نظر  :نفسه 28 :
نقال عن Moraml , a Nicomaco, coleccion Austral, Madrid, 2002, p . 63 - :
 -4مدخل الى الحجاج  ,ص . 26 :
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مشروعٌة إ قامته وؼاٌته  ,ولذلك راح ارسطو ٌقسم الخطابة تبعا إلصناؾ الجمهور الى ثالثة
اقسام:1
 الخطابة القضائٌة او المشاجرٌة  ,التً تجري فً المحاكم والمرافعات القضابٌة التًتدور حول قضاٌا ماضٌة ٌ ,نفتح من خاللها الخطاب على التعارض بٌن قٌمة العدل
والحق من جانب والجور والظلم من جانب آخر فً استقراء الواقع الذي ٌستعرضه
الخطاب فً سعٌه الى اثبات او نفً تهمة عن شخص او مجموعة اشخاص .
 الخطابة االستشارٌة او المشاورٌة  ,ومجال انعقادها فً المجالس النٌابٌة والجمعٌاتالعمومٌة من أجل التشاور والتقٌٌم والنظر فً القضاٌا المستقبلٌة .
 الخطابة التثبٌتٌة او المحفلٌة  ,وتلقى فً المحافل والحشود الجماهٌرٌة  ,وتكون قٌمالجمال والقبح مرجعٌة لها  ,والزمن الحاضر ٌحتضن خطابها  ,حٌث ٌقؾ الخطٌب فً
محفل ٌضم جمهورا عاما من المستمعٌن وٌسعى الى اقناعهم بقضٌة او مجموعة من
القضاٌا قد تكون سٌاسٌة  ,او دٌنٌة  ,او فنٌة  ,او اجتماعٌة .
فالخطابة القضابٌة تكون اقرب الى المنطق والجدل  ,والخطابة التثبٌتٌة تقترب من الدب ,
فً حٌن أن الخطابة الستشارٌة تحتل موقع الوسط بٌنهما  .كما أن التقسٌم الذي قدمه ارسطو قاده
بالضرورة الى فحص الحجج المقدمة من قبل الخطٌب  ,وقد ردها الى ثالثة اركان هً  :حجج
الٌتوس  Ethosالتً تركز على طبٌعة اخالق المخاطب  ,فعلٌه أن ٌكون محل ثقة من قبل المتلقً
وٌثبت ذلك من خالل سٌرته الطٌبة وخلقه الذي ٌفصح عنه الخطاب ( فالخطٌب ٌُقنع بالخالق ) .
وثانً هذه الركان هً حجج الباتوس  Pathosالتً تركز على تصٌٌر السامع فً حالة نفسٌة ما
وتثٌر مشاعر السامعٌن وانفعالتهم بإتجاه قبول الخطاب والذعان له بدون تدقٌق نظر  .أما الركن
الثالث فهً حجج اللوؼوس  Logosالتً تركز على مضمون الخطاب  ,فهو " القول نفسه من
حٌث هو ٌثبت او ٌبدو انه ٌثبت ".2
وبناء على هذه التقسٌمات الحجاجٌة بحسب الجمهور  ,استلهم ارسطو نمطٌن من الحجاج :
االول هو الحجاج الخطابً وهو " حجاج موجه الى جمهور ذي أوضاع خاصة فً مقامات خاصة ,
والحجاج ها هنا لٌس لؽاٌة التؤثٌر النظري العقلً  ,وانما ٌتعداه الى التؤثٌر العاطفً والى اثارة
المشاعر والنفعالت والى ارضاء الجمهور واستمالته  ,ولو كان ذلك بمؽالطته وخداعه وإٌهامه
بصحة الواقــع على نحو تبدو معــه الخطابة  .......مــن قبٌــل التخٌٌل " , 3من هذا نفهم طبٌعة
عالقة الحجاج بالجدل والخطابة  ,بمعنى إن الحجاج ٌعد قاسما مشتركا بٌن الخطابة والجدل ,
ٌ - 1نظر  :الحجاج عند ارسطو . 141 :
 - 2فن الخطابة 30 – 25 :
 - 3الحجاج فً القرآن الكرٌم من خالل اهم خصائصه االسلوبٌة 22 :
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ومرتكزاته فً الجدل هً مرتكزات عقلٌة فً حٌن تكون مرتكزات الحجاج فً الخطابة عاطفٌة
بالساس . 1اما الحجاج االخر فهو الحجاج الجدلً " ومداره على مناقشة اآلراء مناقشة نظرٌة
محضة لؽاٌة التؤثٌر العقلً المجرد " , 2فالمحاجج او المحاور او المخاطب ل ٌستطٌع استمالة
الطرؾ الخر او اقناعه بوجهة نظره فً القضٌة المطروحة ال بعد أن ٌتمكن من فهمه ودراسة
طبٌعته البشرٌة ومٌوله واهوابه وانفعالته ومستوى ادراكه وتفكٌره المنطقً حتى ٌقدم له اقٌسة
وبراهٌن تثبت صحة كالمه وتعصمه من الوقوع فً الزلل .
فالحجاج عند ارسطو هو وسٌلة تفكٌر للوصول الى الحقٌقة ونشدان فضابل الخٌر عن
طرٌق الحوار البناء  ,واألجواء الدٌمقراطٌة الحرة التً تتعاطى مع جمٌع الخطابات بدرجة واحدة
من الهتمام والنظر فً معقولٌتها ؛ ألنها حسب رأٌه تصدر عن الممكن والمحتمل وهذا ما جعل
الطابع الستدللً مهٌمنا على خطابته  ,حٌث تبقى هذه الخطابات فً دابرة " الختالؾ والخالؾ ,
إذ ٌمكن لآلراء أن تتعدد وتتباٌن  ,وحٌث ٌدعى النسان الى مقارعة الرأي بالرأي والخطاب
بالخطاب  ,ول تكون الؽلبة إل لمن كانت حججه اكثر اقناعا واوضح فً نفس السامع " . 3لقد جعل
ارسطو الحجاج فً صلب اهتمامه وهو ٌإسس لثقافة القناع وٌحله فً مكانة سامٌة فً منظومته
الخطابٌة حتى ٌستوي نظرٌة قابمة بذاتها سمٌت فٌما بعد بـ( نظرٌة الحجاج ) .

ٌ - 1نظر  :سامٌة الدرٌدي  ,الحجاج فً الشعر العربً – بنٌته واسالٌبه 12 :
 - 2الحجاج فً القرآن الكرٌم من خالل اهم خصائصه االسلوبٌه 21 :
 - 3حمادي صمود  ,من تجلٌات الخطاب البالغً 102 :
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المبحث الثانً
الحجاج فً البالغة العربٌة القدٌمة
إنطالقا من الرأي القابل أن البالؼة العربٌة تختلؾ عن نظٌرتها الؽربٌة فً ظروؾ النشؤة
والخصوصٌة الثقافٌة والسٌاق التارٌخً ؛ كون البالؼة الؽربٌة ارتبطت فً نشؤتها بؤبعاد فلسفٌة
ومنطقٌة ٌتم على وفقها التمٌٌز بٌن االقاوٌل  ,فً حٌن أن البالؼة العربٌة نشؤت فً أحضان الشعر
" والشعر وقعه من إٌقاعه وفضله من هٌبة القول فٌه " , 1مما دفع الكثٌرٌن الى وصؾ الهدؾ من
البالؼة هو الزخرفة والتزٌٌن والتنمٌق فً الكالم  ,وهذا أمر مجاؾ للحقٌقة وفً الوقت ذاته نتٌجة
طبٌعٌة لمحاوالت فصل البالؼة العربٌة عن أنظمة التفكٌر التً أحاطت نشؤتها  ,إذ أن بقاء البالؼة
العربٌة فً الدراسات القدٌمة والحدٌثة مفصولة عن النظام الفكري الذي نشؤت وترعرعت فٌه من
قبٌل صلته الوثٌقة بالمنطق واألصول والنحو وعلم الكالم  ,ومن ثم عدم مراعاة التفاعل بٌن هذه
الفروع المعرفٌة  ,عاق المعلمٌن من أن ٌكتشفوا اآللٌات العمٌقة التً تحكم النشاط اإلستداللً
اللؽوي القابمة علٌه تلك الفروع , 2فالمتتبع للشؤن البالؼً العربً ولمصادره القدٌمة ومقوالت
أعالمه ٌجد أن هناك مساحة واسعة ومهمة منه تجعل من الحجاج والؽاٌة اإلقناعٌة هدفا ربٌسا ٌكاد
ال ٌؽادر أ ي مفصل من مفاصل علوم البالؼة  ,سواء على مستوى الفهم العام لماهٌة البالؼة
وشروط القول البلٌػ وسماته ومراعاة المقام ومقتضى الحال ومقاصد المتكلم واالعتناء بالمتلقً  ,أم
على مستوى العوامل النفسٌة واألسلوبٌة التً تفرزها اللؽة بقصد االقناع والتؤثٌر  .وهذا ما ٌإكد
النشؤة المنطقٌة والكالمٌة للبالؼة العربٌة  ,بخالؾ ما ذهب الٌه البعض فً نظرتهم الجزبٌة للبالؼة
مفصولة عن جذورها  ,فحدٌثهم " ٌصبح أبتر ناقص ؛ ألن مناقشته  -البٌان العربً – األولى
كالمٌة ". 3
ولتسلٌط الضوء على هذا الجانب المهم واألساس فً الخطاب البالؼً العربً  ,الذي سكتت
عنه الدراسات والبحوث طٌلة قرون من الزمن  ,وبعثته أقالم بالؼٌٌن عرب جدد أمثال حمادي
صمود  ,وعبد هللا صوله  ,وطه عبد الرحمن  ,ومحمد العمري  ,وآخرٌن  .نشٌر ابتداء الى حزمة
التعارٌؾ التً أعطٌت للبالؼة من قبل البالؼٌٌن العرب القدامى التً أشارت بشكل واضح وصرٌح
الى أن الؽاٌة الربٌسة من البالؼة العربٌة هً ؼاٌة حجاجٌة بالدرجة االولى ؛ ألن البالؼة العربٌة
جاءت من أجل التواصل واالقناع واالمتاع , 4وهو أمر ال ٌمكن إنكاره أو تجاهله بؤي حال من
األحوال .
ٔ  -حمادي صمود  ,مقدمة فً الخلفٌة النظرٌة للمصطلح  ,ضمن كتاب ( اهم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة من ارسطو الى الٌوم )  ,اشراف حمادي
صمود ٔ1 :
ٕ ٌ -نظر  :محمد مفتاح  ,مجهول البٌان ٔٔ :
ٖ  -محمد النوٌري  ,علم الكالم والنظرٌة البالغٌة عند العرب 0ٓ :
ٗ ٌ -نظر  :محمد مفتاح  ,التلقً والتؤوٌل ٖ3 :
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ولعل أهم ما قٌل فً مفهوم البالؼة هو ما أشار الٌه الجاحظ  ,الذي أعطى للبالؼة وظٌفة
إقناعٌة  ,فً قول بعض أهل الهند  " :جماع البالؼة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن
تدع االفصاح بها الى الكناٌة عنها  ,وإذا كان االفصاح أوعر طرٌقة  ,وربما كان االضراب عنها
صفحا أبلػ فً الدرك وأحق بالظفر " . 1وٌسٌر أبو هالل العسكري فً هذا اإلتجاه حٌنما ٌحد
البالؼة بؤنها " كل ما تبلػ به المعنى قلب السامع فتم ّكنه فً نفسك مع صورة مقبولة ومعرض
حسن " , 2ولعل العسكري فً تبنٌه للفظة ( تم ّكنه ) إشارة واضحة الى وجود حجة ظاهرة بالؽة هً
التً تعمل على حصول التمكٌن  ,كما أضاؾ العسكري الى أن البالؼة هً " التقرب من المعنى
البعٌد والتباعـد مـن حشـو الكــالم وقــرب المؤخذ وإٌجاز فـً صـواب وقصـد الـى الحجـة وحسـن
االستعـارة " . 3على أن التصرٌح بـ( قصد الحجة ) كما فً تصرٌح العسكري و (البصر بالحجة)
كما فً إشارة الجاحظ ٌقتضً استعمال حجج بشكل حسن من حٌث تخٌر أفضلها وأنجعها  ,ومن
حٌث تموقعها فً الكالم  ,فضال عن تخٌر الوقت المناسب الستعمالها .
كذلك ٌرى ابن االثٌر أن مدار البالؼة كلها على " إستدراج الخصم الى اإلذعان والتسلٌم ؛
ألنه ال إنتفاع بإٌراد األلفاظ الملٌحة الرابقة وال المعانً اللطٌفة الدقٌقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ
ؼرض المخاطب بها " . 4لذلك تمثل ظاهرة الحجاج  ,بوصفها أداة عقلٌة وأسلوبٌة  ,عنصرا أساسٌا
فً بناء الموروث البالؼً العربً  ,إذ جعل الجاحظ أعلى مراتب البالؼة هً التً أدت الحجة فٌها
وظٌفتها المنوطة بها ٌ ,قول  " :فؤعلى مراتب البالؼة أن ٌحتج للمذموم حتى ٌخرجه فً معرض
المحمود  ,وللمحمود حتى ٌصٌره فً صورة المذموم " , 5وٌذهب ابو هالل العسكري الى أبعد من
تلك المفاهٌم المختلفة التً تإكد حجاجٌة البالؼة ودورها فً االقناع لٌفرد فصال فً كتابه
(الصناعتٌن) وهو الفصل الحادي والثالثون تحت عنوان (فً االستشهاد واالحتجاج) ٌقول فٌه :
" وهذا الجنس كثٌر فً كالم القدماء والمحدثٌن وهو احسن ما ٌتعاطى من أجناس صنعة الشعر ,
ومجراه مجرى التذٌٌل لتولٌد المعنى  ,وهو أن تؤتً بمعنى ثم تإكده بمعنى آخر مجرى االستشهاد
على االول والحجة على صحته " . 6كما ٌصرح الجرجانً فً مقدمة كتابه ( دالبل االعجاز ) ,
بؤن الكالم نظم ورعاٌته تحقق االقناع  ,إذ ٌقول ٌ " :نبؽً لكل ذي دٌن وعقل أن ٌنظر فً الكتاب
الذي وضعناه وٌستقصً التؤمل لما أودعناه  ,فإن علم أنه الطرٌق الى البٌان والكشؾ عن الحجة
والبرهان تبع الحق وأخذ به  ,وإن رأى أن له طرٌقا ؼٌره أومى الٌه ودلنا علٌه  ,وهٌهات ذلك ". 7
.
 - 1انجادع  ,انثٛاٌ ٔانتث88 /1 : ٍٛٛ
 - 2كتاب انظُاعت16 : ٍٛ
َ - 3فسّ 46 - 45 :
 - 4اتٍ االثٛش  ,انًثم انسائش ف ٙادب انكاتة ٔانشاعش 65 – 64 :
 - 5انثٛاٌ ٔانتث53 / 1 : ٍٛٛ
 - 6كتاب انظُاعت383 : ٍٛ
 - 7عثذ انقاْش انجشجاَ , ٙدالئم االعجاص 49 :
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وقسم السكاكً كتابه (مفتاح العلوم) على أساس منطقً على ثالثة علوم هً  :علم الصرؾ
وعلم النحو وعلم البالؼة  ,كما قسم البالؼة على ثالثة علوم هً  :المعانً والبٌان والمحسنات
البدٌعٌة  .كذلك تبنى مقاربة وسع من خاللها عالقة البٌان العربً بالمنطق  ,فؽدت البالؼة العربٌة
" معضودة بالنحو والمنطق " . 1فالبالؼة هً الطرٌقة والوسٌلة التً تنتظم الكالم وتجعل معانٌه أنفذ
الى عقل وقلب السامع على وفق مقتضٌات قابمة على وضوح ومحسنات وإبانة وإظهار وإقناع ,
وبذلك تكون البالؼة عند السكاكً مدعمة باإلستدالل والقٌاس .
ٌتبٌن مما تقدم أن البالؼة العربٌة القدٌمة أشارت الى مالمح الحجاج وأدواته البالؼٌة ,
وكانت للبالؼٌٌن وقفات مطولة حول فكرة المقام ودور المتلقً وكل ما ٌحٌط به من ظروؾ خارجٌة
 ,كما وصؾ محمد العمري فكرة مراعاة المقام ومقتضى الحال فً البالؼة العربٌة بؤنها " عنوان
للعالقة بٌن الخطٌب والمستمع  ,فالبالؼٌون العرب وإن لم ٌهتموا كثٌرا بالدراسة النفسٌة واالخالقٌة
للمرسل والمتلقً  ,حاولوا أن ٌدرجوا تحت عنوان المقام والحال مالحظات كثٌرة فٌما ٌنبؽً
للخطٌب أن ٌكون علٌه أو ٌراعٌه من أحوال المستمعٌن " , 2فالكالم إرتبط بطبقات السامعٌن أي
المقام االجتماعً  ,فكما أن الناس أنفسهم فً طبقات  ,فإن كالمهم فً طبقات أٌضا , 3كما ارتبط
بحاله وقت تلقٌه  ,فال بد أن ٌراعً المتكلم هذا المقام االجتماعً باإلضافة الى مراعاة حال سامعه ,
كما طلب ابن طباطبا من الشاعر أن " ٌخاطب الملوك بما ٌستحقونه من جلٌل المخاطبات وٌتوقى
حطها عن مراتبها  ,وأن ٌخلطها بالعامة  ,كما ٌتوقى أن ٌرفع العامة الى درجات الملوك  ,وٌعد
لكل معنى ما ٌلٌق به  ,ولكل طبقة ما ٌشاكلها ". 4
فالبالؼة العربٌة قابمة على آلٌات حجاجٌة هدفها الكشؾ واإلٌضاح عن المعنى المقصود ,
بحٌث تتمكن من النفوس والعقول لٌس بهدؾ الفهم واالفهام فحسب  ,بل بالتؤثٌر واالقناع بالطرح
المقدم ؛ ألن مجال الحجاج هو شبه الحقٌقً أو المحتمل أو المشكوك فٌه  ,ومن هنا ٌتضح الفرق
بٌن الحجاج والبرهان بوصؾ هذا األخٌر أن مجاله هو البدٌهً لدى الناس  ,فهو ٌنطلق من إتساقات
صحٌحة وبدٌهٌة  ,أما الحجاج فٌرتبط بما هو متعدد الداللة أي الجدٌر بالظن المعقول والمقبول. 5
ولعل من المفٌد هنا أن نذكر بعض ما نعتقده من أسباب موجبة جعلت من البالؼة العربٌة
ذات توجه أو بعد حجاجً إقناعً أي جملة العوامل التً أدت الى إرتباط البالؼة العربٌة فً نشؤتها
بمفهوم الحجاج  ,ولعل من هذه األسباب أو العوامل :

 - 1يذًذ انعًش٘  ,انثالغح اطٕنٓا ٔايتذاداتٓا 453 :
َ - 2فسّ 477 :
ُٚ - 3ظش  :انثٛاٌ ٔانتث144 / 1 : ٍٛٛ
 - 4اتٍ طثاطثا  ,عٛاس انشعش 12 :
ُٚ - 5ظش  :عثذ انذهٛى تٍ عٛسٗ  ,انثٛاٌ انذجاج ٙف ٙاعجاص انقشآٌ انكشٚى – سٕسج االَثٛاء إًَرجا  ,يجهح انتشاث انعشت , ٙاتذاد انكتاب انعشب  ,سٕسٚا
عذد ( , )102انسُح انسادسح ٔانعششٌٔ َٛ ,ساٌ 102 : 2006
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 -1إن الحجة بمفهومها العام هً آلٌة طبٌعٌة فً كل عقل بشري ٌ ,ستخدمها فً أي وقت ,
فهً من طبٌعة الفطرة االلهٌة التً فطر الناس علٌها  ,وال فرق فً ذلك بٌن العالم
والجاهل سوى االختالؾ الحاصل فً طبٌعة كل حجة إستنادا الى معطٌات إقامتها  ,أي
أن العقل االنسانً مرتبط أصال بمنطق التعلٌل والتبرٌر  ,والقول البالؼً قبل أن ٌكون
كالما خاصا راقٌا هو فً أساسه معان طبٌعٌة فً الحٌاة الطبٌعٌة , 1وظٌفته وظٌفة
تداولٌة تواصلٌة بٌن أفراد المجتمع  ,ومن هنا احتاجت البالؼة الى هذه اآللٌة .
 -2إن إ رتباط البالؼة العربٌة بالنص القرآنً قد حرر الفكر العربً من سٌطرة الشعر
الذي صبػ العقلٌة العربٌة بالتؤثرٌة واآلنٌة الى فضاء رحب وحٌوي تتعدد فٌه أشكال
التعبٌر ومن ثم التفكٌر وتعدد المنابع الثقافٌة  ,األمر الذي نتج عنه اإلنتقال الى مرحلة
تؤسٌس المفاهٌم  ,وتقنٌن طرابـــــــق التفكٌر بالشكـــــــل اإلٌجابً المثمــــر  ,وقـــد
كان لفكرة اإلعجاز الدور الكبٌر فً توجٌه وتمٌٌز الثقافة العربٌة ؛ ألنها دفعته الى
مٌدان التؤوٌل العقلً البالؼً . 2وبالرؼم من كون القرآن الكرٌم جاء على سنن كالم
العرب  ,لكنه تفوق علٌهم فً النظم وقوة اإلحتجاج  ,فقد اشتمل على جمٌع أنواع
الحجج واألدلة  ,وكانوا ال ٌقدرون على مجابهته أو توهٌن حجته  ,وعلى هذا األساس
حمل النص القرآنً من ضمن محموالته اإلعجازٌة خصٌصة مهمة وفرٌدة من نوعها
هً إ عتماد الحجة فضال عن البالؼة مما دفع باتجاه تهذٌب العقلٌة العربٌة من االنفعالٌة
والتؤثرٌة وبناء أ ساس قوي ومتٌن من الحجة والدلٌل  ,وقد كان فً جداله مع المشركٌن
والمنافقٌن واهل الكتاب ما ٌدعوهم الى اعتماد مبدأ تقدٌم الدلٌل والحجة على ما ٌذهبون
صا ِدقٌِنَ " , 3كما قدم القرآن الكرٌم
الٌه فً مثل قوله تعالى " قُلْ هَا ُتو ْا ُب ْرهَا َن ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َ
حزمة من المفاهٌم والمصطلحات للداللة على معنى الحجة مثل (الحجة) فً قوله تعالى
" أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذِي َحآ َّج إِ ْب َراهٌِ َم فًِ ِر ِّب ِه " , 4وكذلك قوله " َفلِلّ ِه ا ْل ُح َّج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة َفلَ ْو َ
شاء
5
ان مِن َّر ِّب َك
لَ َهدَا ُك ْم أَ ْج َمعٌِنَ "  ,كما ورد مفهوم (البرهان) فً قوله تعالى " َف َذانِ َك ُب ْرهَا َن ِ
6
ًِ
َّر ِّب َك إِلَى ف ِْر َع ْونَ َو َمإل ٌْ ِه "  ,ومفهوم (الجدل) فً قوله تعالى " َو َجا ِد ْل ُهم ِبالَّتًِ ه َ
سنُ " 7و(اآلٌة) فً قوله " َو َقال َ الَّذٌِنَ الَ ٌَ ْعلَ ُمونَ لَ ْوالَ ٌُ َكلِّ ُم َنا ّ
ّللا ُ أَ ْو َتؤْتٌِ َنا آ ٌَة ", 8
أَ ْح َ
واآلٌة  :الحجــة والعالمة , 9وقولــه " َو َمـــا ُن ِرٌ ِهم ِّمــنْ آ ٌَ ٍة إِ َّال ِهــ ًَ أَ ْك َبــ ُر مِنْ أ ُ ْختِ َها
ُٚ - 1ظش َ :اطش تٍ دخٛم هللا تٍ فانخ انسعٛذ٘  ,االدتجاج انعقهٔ ٙانًعُٗ انثالغ – ٙدساسح ٔطفٛح (اطشٔدح دكتٕساِ )  ,جايعح او انقشٖ  ,كهٛح انهغح
انعشتٛح  ,انًًهكح انعشتٛح انسعٕدٚح 33 : 1426 – 1425 ,
ُٚ - 2ظش َ :فسّ 35 :
 - 3سٕسج انثقشج  ,اٜٚح 111 :
 - 4سٕسج انثقشج  ,اٜٚح 258 :
 - 5سٕسج االَعاو  ,اٜٚح 149 :
 - 6سٕسج انقظض  ,اٜٚح 32 :
 - 7سٕسج انُذم  ,اٜٚح 125 :
 - 8سٕسج انثقشج  ,اٜٚح 118 :
ُٚ - 9ظش  :انفخش انشاص٘  ,انتفسٛش انكثٛش  ,يجهذ  , 2:جضء 139 : 4 :
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" , 1لذلك كان هذا التوجه القرآنً وما ٌحمله من قٌم ومفاهٌم حجاجٌة األثر البالػ
والمباشر فً تطوٌر أ صول البالؼة العربٌة وجعلها شدٌدة التؤثر بالنص القرآنً لٌس
على مستوى االحتجاج العقلً فحسب  ,بل على المستوى االبداعً والفنً كذلك .
 -3لقٌت فكرة الحجاج رواجا وازدهارا فً العصر العباسً حتى اصبح ٌحتل ركنا من
اركان البالؼة العربٌة وهو نتٌجة طبٌعٌة للتطورات الحضارٌة والثقافٌة والسٌاسٌة التً
وسمت الحٌاة بشكل عام إبان هذه الفترة  ,فتظافرت عدة عوامل خارجٌة وداخلٌة دفعت
باتجاه ازدهار بالؼة الحجاج فً عصور التمدن االجتماعً والصراع السٌاسً والعقدي
 ,والتالقح الثقافً مع الحضارات واألمم األخرى  ,حتى اضحى الحجاج على رأس
قابمة الفنون البالؼٌة التً ٌعتد بها وخصوصا فً المسرح السٌاسً  ,وفً االوساط
الدٌنٌة والثقافٌة  ,بل والشعبٌة أٌضا , 2واخذت تتوزع على أجناس األدب المختلفة بدءا
بالرسابل الدٌوانٌة  ,ومرورا بالخطب  ,وانتهاء بالشعر  ,الى أن بلؽت ذروتها عند
متكلمً المعتزلة الذٌن اهتموا بإنشاء مدارس الخطابة  ,لتدرٌب النشا على فنون الجدال
والمناظرة  ,فكثر الحدٌث فً قوة الحجج  ,وفً وضوح العبارة ودقتها  ......وأخذوا
ٌقفونهم على النقض فً الحجج واألدلة والنقض فً األداء والبٌان  ,كما أخذوا ٌقفونهم
على أسرار المهارة فً اإلقناع والظفر بالخصوم وأسرار البالؼة فً القول , 3فضال
عن الصراع الكالمً بٌن مختلؾ الطوابؾ السٌاسٌة  ,والدٌنٌة  ,والشعوبٌة وحتى فً
المدارس النحوٌة  ,والمذاهب االدبٌة  ,حٌث نشبت الصراعات بٌن النحاة والشعراء
والكتاب والنقاد مما طور هذه الفكرة ووسع من مجاالتها  ,وهو أمر دفع بالكثٌر من
علماء اللؽة والفلسفة والفقه الى بذل الجهود لالستفادة من هذا الواقع الحجاجً فً رفد
المنظومة المعرفٌة عبر التؤلٌؾ  ,فضال عن جنوحهم نحو استقطاب العلوم اللؽوٌة
والنقدٌة والبالؼٌة لألمم االجنبٌة األخرى خاصة الٌونانٌة منها عن طرٌق الترجمة,4
والذٌن عرفوا بإعتنابهم بالجانب الخطابً أو الجدلً او اإلستداللً " وكان هذا النمو
العقلً عند العرب قد ساعد على العناٌة بؤسالٌب الجدل والمحاجة والمناظرة " , 5لذلك
انعكس هذا الحراك الحجاجً إٌجابٌا فً تؤطٌر البالؼة العربٌة بالخاصٌة الحجاجٌة .
 -4إرتبط الحجاج وتطور على أٌدي شخصٌات أخذت وافرا من الفكر الفلسفً والمنطقً ,
ومن هذه الشخصٌات  :الجاحظ  ,وقدامة بن جعفر  ,وابن وهب الكاتب  ,والرمانً ,
والباقالنً  ,والقاضً عبد الجبار  ,وابن سنان  ,و .....الخ وٌكفً أن نلقً نظرة على
كتاب مثل ( البرهان فً وجوه البٌان ) البن وهب لنلمح آثار اإلتجاه العقلً والفلسفً
 - 1سٕسج انضخشف  ,اٜٚح 28 :
ُٚ - 2ظش  :االدتجاج انعقه41 : ٙ
ُٚ - 3ظش  :شٕق ٙضٛف  ,انثالغح تطٕس ٔتاسٚخ 33 :
ُٚ - 4ظش  :انثالغح انعشتٛح – االطٕل ٔااليتذاداخ 24 :
 - 5تذٔ٘ طثاَح  ,قضاٚا انُقذ االدت245 : ٙ
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والعقابدي للكاتب من خالل دراسته وتقسٌمه لصور التعبٌر ودرجات البٌان ومراتب
البالؼة  ,فهو لم ٌنظر الى البٌان بوصفه قضٌة بالؼٌة فحسب  ,وإنما قضٌة منطقٌة
أٌضا تعتمد اإلستدالل وإقامة الحجة . 1
 -5إ رتباطه بالخطابة خاصة فً العصر العباسً  ,والخطابة كانت نتٌجة للثراء والصراع
الفكرٌٌن اللذٌن كانا ٌكتنفان البالد اإلسالمٌة من اقصاها الى اقصاها  ,وخٌر من حمل
لواء الخطابة وأبدع فٌه فرقة المعتزلة , 2فكان عماد الخطابة هو البصر بالحجة ,
والمظهر الحسن  ,وهذا هو جوهر البالؼة العربٌة  ,فاضحت الخطابة المنبع الثر الذي
ٌؽذي البالؼة  ,فضال عن الشعر  .لذلك اصبحت البالؼة بما تحمله من علوم عاكسة
لذوق العربً وفكره  ,بذوقه من خالل النصوص العربٌة المتنوعة والمختلفة التً
انتجها االحساس المرهؾ والتفنن فً أسالٌب اللؽة عبر العصور  ,وبفكره من خالل
الهندسة التً ٌقٌم علٌها تلك النصوص والمناهج التً ٌدرس وٌحلل بها ذلك الموروث ,
بل والقواعد التً وضعها علما ومعالم لتوجٌه الذوق وإرشاد الفكر  ,حتى اصبحت
البالؼة العربٌة تتمٌز بؤنها جمعت بٌن اإلمتاع واإلقناع معا , 3هدفها اإلبالغ المإثر
إفهاما وتؤثٌرا من أ جل تحقٌق االقناع واالستمالة مما جعلها تتناؼم مع الدرس الؽربً
الذي جعل من االستمالة ؼاٌة مشتركة بٌن البالؼة العربٌة وكل من الخطابة القدٌمة
ألرسطو والخطابة الجدٌدة لبرلمان. 4
ولما كان مجال الحجاج هو المحتمل وؼٌر المإكد والمتوقع  ,فقد كان من مصلحة الخطاب
الحجاجً أن ٌقوي طرحه باإلعتماد على أسالٌب بالؼٌة وبٌانٌة تظهر المعنى بطرٌقة أجلى وأوقع
فً النفس , 5من أجل تحقٌق الوظٌفة اإلبالؼٌة المتجسدة فً اإلفهام واإلقناع  ,أي أنها " قول م ْفقِه
فً لطؾ  .فا لمفقه  :المفهم  ,واللطٌؾ من الكالم  :ما تعطؾ به القلوب النافرة  ,وٌإنس القلوب
المستوحشة  ,وتلٌـن به العــرٌكة االبـٌـة المستعصٌة  ,وٌبلــػ بـه الحـاجـة  ,وتقـام بـه الحـجـة ". 6
هذه المهمة العظٌمة التً تحملها البالؼة جعلها تهٌمن على مفاصل ومٌادٌن مهمة وكثٌرة ,
فال خطابة وال شعر وال رسابل  .......إال وٌرتكز على أسس بالؼٌة تدفع بالنص الى فرض إرادته
بإستمالة القارئ والمستمع والتؤثٌر فٌه  ,إذ ٌرى محمد الولً أن البالؼة تطمح الى إنجاز وظابؾ
ثالث هً  :اإلفادة واإلمتاع واإلقناع  ,وٌضٌؾ فً هذا الصدد قابال  " :تتمثل االفادة فً شٌبٌن
اثنٌن  ,اولهما ٌ :تمثل فً تلقً كل المعلومات المتعلقة بملؾ قضٌة ما  ,هنا نلتقً فً الحقٌقة بالمادة
ُٚ - 1ظش  :انثشْاٌ فٔ ٙجِٕ انثٛاٌ ٔ 87 :يا تعذْا
ُٚ - 2ظش َ :ظش دايذ اتٕ صٚذ  ,ف ٙجزٔس ٔجٕٓد انًعتضنح ( االتجاِ انعقه ٙف ٙانتفسٛش ) دساسح ف ٙقضٛح انًجاص ف ٙانقشآٌ عُذ انًعتضنح ٔ 11 :يا تعذْا
ُٚ - 3ظش َ :اطش انسعٛذ٘  ,االدتجاج انعقه55 : ٙ
ُٚ - 4ظش  :اتتساو تٍ خشاف  ,انخطاب انذجاج ٙانسٛاس ٙف ٙكتاب ( االيايح ٔانسٛاسح ) التٍ قتٛثح – دساسح تذأنٛح  ,اطشٔدح دكتٕساِ  ,جايعح انذاج
نخضش تاتُّ  ,كهٛح اٜداب ٔانعهٕو االَساَٛح  ,انجًٕٓسٚح انجضائشٚح 2010 ,و 67 :
ُٚ - 5ظش  :طاتش انذثاشح  ,انتذأنٛح ٔانذجاج – يذاخم َٔظٕص 50 :
 - 6كتاب انظُاعت49 : ٍٛ
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الخام لألحداث كما ٌتصور أنها وقعت  ,والواقع أن الخطاب ٌوجه هنا الى الفعل  ,وٌطلب من هذا
السرد أن ٌكون موضوعٌا وصادقا  ,وثانٌهما ٌ :تمثل فٌما نضٌفه الى هذه المادة الخام من الحجج
ووسابل االقناع  ,وٌتمثل االمتاع فً نفً كل عناصر الملل عن المتلقً  ,ذلك الملل الذي ٌمكن أن
ٌتسبب فٌه ثقل المادة المحكٌة وجفاؾ الحجج المخاطبة للعقل ". 1
وللحدٌث بقٌة نتوقؾ فٌها عند أهم االضاءات والمحاوالت التً شؽلت علماء البالؼة
العربٌة القدماء الذٌن كان لهم الدور الكبٌر والبارز فً إعطاء الحجاج بعده وخصوصٌته العربٌة
االسالمٌة المتمٌزة  ,مسلطٌن الضوء على أهم الطروحات واآلراء التً جادت بها قرٌحة نخبة من
علماء البالؼة مثلت مرحلة نضج البالؼة العربٌة وتطور الحجاج فً حٌثٌاتها  ,أولبك الذٌن ٌرجع
الٌهم الفضل فً تبٌان الوظٌفة الحجاجٌة فً البالؼة العربٌة ومنهم  :الجاحظ  ,وعبد القاهر
الجرجانً  ,والسكاكً  ,وحازم القرطاجنً  ,وسنتطرق ألهم آرابهم تباعا على إعتبار زمنً حتى
ٌكون هناك تدرج فً تقصً مصطلح الحجاج .

ٔ -الجاحظ  .....حجاجٌة البٌان
ٌعد ابو عمرو الجاحظ (ت255ه) من مإسسً البالؼة العربٌة وواضعً خصابصها  ,فقد
اخذت على ٌدٌه الخطابة العربٌة تشكل اطرها المنهجٌة المتمٌزة وخصوصا فً كتابه البٌان والتبٌٌن
 ,فقد افاض الحدٌث عن الخطبة وسٌاقها وتوسع فً بٌان أركان العملٌة التخاطبٌة (المتكلم والسامع
والنص)  ,ودور كل طرؾ من اطرافها فً اإلرتقاء بالنص لٌكون بلٌؽا ومإثرا ومقنعا 2كما انطلق
الجاحظ فً بٌانه ومن خالل البالؼة لٌإلؾ بٌن الجانب الخطابً والجانب الشعري جاعال للبالؼة
وظٌفتٌن هما  :اإلمتاع واإلقناع .
ولعل الباعث على بروز الوظٌفة االقناعٌة فً بالؼة الجاحظ مردها الى كونه " رجل
محاجة  ,ومناظرة  ,ومتكلما عارفا بتصارٌؾ الكالم ووجوه االحتجاج " 3وهذا هو سبب اشتؽاله
على الخطبة فً مشروعه البالؼً إذ " لم ٌطنب الجاحظ  ......فً دراسة فن ملحوظ عرؾ العرب
بإجادته واالبداع فٌه وهو فن الشعر  ,كما أطنب فً ذكر الخطابة " 4ولهذا كان إهتمام الجاحظ
بفعالٌة الخطاب والنجاعة الحجاجٌة واالستداللٌة للقول فً العملٌة البٌانٌة أكثر من اهتمامه بالجانب

 - 1تالغح انذجاج 51 :
ُٚ - 2ظش  :يقذيح ف ٙانخهفٛح انُظشٚح نهًظطهخ  ,ضًٍ كتاب  :اْى َظشٚاخ انذجاج ف ٙانتقانٛذ انغشتٛح يٍ اسسطٕ انٗ انٕٛو  ,اششاف  :دًاد٘ طًٕد :
21
 - 3يقذيح ف ٙانخهفٛح انُظشٚح نهًظطهخ 38 :
 - 4تذٔ٘ طثاَح  ,انثٛاٌ انعشت – ٙدساسح ف ٙتطٕس انفكشج انثالغٛح عُذ انعشب ٔيُاْجٓا ٔيظادسْا انكثشٖ 62 :

08

الفصل األ َّول  .................................................. :الحجاج  .........مقاربة تاريخية ونظرية

الفنً والجمالً ؛ ألن الخطبة ارتبطت منذ نشؤتها  -عند الٌونان أو العرب على حد سواء – الى ٌوم
الناس هذا بمقاصد نفعٌة .
دارت اكثر فصول كتاب الجاحظ ( البٌان والتبٌٌن ) على إبراز الجانب التؤثٌري واإلقناعً
الذي ٌنطلق منه البٌان  ,فقد عرؾ األخٌر بقوله  " :إسم جامع لكل شًء كشؾ لك قناع المعنى
وهتك الحجاب دون الضمٌر حتى ٌفضً السامع الى حقٌقته  .....ألن مدار االمر  ,والؽاٌة التً
ٌجري الٌها القابل والسامع  ,إنما هو الفهم واالفهام  ,فبؤي شًء بلؽت االفهام  ,واوضحت عن
المعنى فذلك هو البٌان فً ذلك الموضع " . 1فالبٌان هنا مفهوم عام لؽوي سٌمٌابً هدفه تحقٌق الفهم
واالفهام واٌضاح المعنى بشكل ٌدركه اآلخر مع التركٌز على الجانب التواصلً بٌن القابل والسامع
 ,لذلك ٌعد البٌان من االلٌات التً تستعملها البالؼة لتحقٌق ؼاٌتها االفهامٌة  ,فوعً الجاحظ بؤهمٌة
اللؽة وما تحمله من خصابص إشارٌة ورمزٌة وداللٌة  ,فضال عن إعتنابه بالمكون االجتماعً فً
التواصل دفعه الى أن ٌعقد رسالة خاصة فً ( تفضٌل النطق على الصمت ) وٌتوسل فً إثبات هذا
األمر ببناء حجاجً محكم ومتنوع  ,فٌه األدلة القرآنٌة والشعر والثقافة والمنطق . 2ولم ٌكتؾ
الجاحظ عند حد البٌان  ,بل راح ٌفصل القول فً الشروط الواجب توفرها فً الكالم لكً ٌكون بلٌؽا
ومإثرا  ,فالبٌان عنده " ٌحتاج الى تمٌٌز وسٌاسة والى ترتٌب ورٌاضة  ,والى تمام االلة وإحكام
الصنعة والى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكمٌل الحروؾ وإقامة الوزن وأن حاجة المنطق الى
الحالوة كحاجته الى الجزالة والفخامة وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب وتثنى به األعناق
وتزٌن به المعانً " . 3فالبٌان عند الجاحظ هو مجموعة أدوات لها القدرة على إستجالء ؼموض
المعانً والؽوص فً تفاصٌلها دون لبس او إبهام الستجالء وكشؾ المعانً بحٌث ٌسمح للمتلقً
بفهم واستٌعاب الفكرة التً ٌطرحها المتكلم او المرسل لتحقٌق االستجابة المطلوبة وهذه الشروط هً
التً من شؤنها أن تحقق البعد اإلتصالً عبر الفهم واالفهام  .من هنا ربط الجاحظ البٌان بالكشؾ
واالفصاح والفهم واالفهام  ,وهذا ما أكده محمد العمري فً قوله  " :إن مفهوم البٌان عند الجاحظ
مفهوم إجرابً  ,أي أن ه العملٌة الموصلة الى الفهم واالفهام فً حالة اشتؽالها  .....فالشًء المركزي
الثابت فً كتاب البٌان والتبٌٌن هو الفهم واالفهام بالوسابل المختلفة  :الوسابل اللؽوٌة واإلشارٌة
خاصة ". 4
ولم ٌقؾ الجاحظ عند قضٌة الفهم واالفهام  ,بل تجاوزها الى قضٌة أخرى مهمة وأساسٌة
فً مشروعه هً إبراز الوظٌفة االقناعٌة للبالؼة بوساطة إستمالة القلوب وانثناء األعناق  ,وفً هذا
الصدد ٌستشهد الجاحظ بقول صدٌقه الذي سؤل العتابً عن ماهٌة البالؼة  ,فٌقول  " :كل من أفهمك
حاجته من ؼٌر إعادة وال حبسة فهو بلٌػ  ,فإن أردت اللسان الذي ٌروق االلسنة وٌفوق كل خطٌب
 - 1انثٛاٌ ٔانتث76 /1 : ٍٛٛ
ُٚ - 2ظش  :انذجاج ف ٙانثالغح انًعاطشج 211 :
 - 3انثٛاٌ ٔانتث14 / 1 : ٍٛٛ
 - 4انثالغح انعشتٛح – االطٕل ٔااليتذاداخ 191 :
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 ,فإظهار ما ؼمض من الحق وتصوٌر الباطل فً صورة الحق " . 1كما أن مفهوم المقام ومقتضى
الحال من المفاهٌم التً لم ٌسقطها الجاحظ من حساباته وهو ٌعالج الطبٌعة النفسٌة للخطٌب وأحوال
الخطباء وكفاءتهم وصفاتهم وتبٌان مواطن القوة والضعؾ فً خطبهم إذ ٌقول  " :أول البالؼة
اجتماع آلة البالؼة  ,وذلك أن ٌكون الخطٌب رابط الجؤش  ,ساكن الجوارح  ,قلٌل اللحظ  ,متخٌر
اللفظ  ,ال ٌكلم سٌد االمة بكالم االمة وال الملوك بكالم السوقة ؛ ألن ذلك جهل بالمقامات " , 2كما
ٌنبؽً على الخطٌب أن ٌالءم بٌن طبقات القول وأحوال السامعٌن ؛ ألن " لكل طبقة كالما  ,ولكل
حالة من ذلك مقاما حتى ٌقسم أقدار الكالم على أقدار المعانً  ,وٌقسم أقدار المعانً على أقدار
المقامات  ,وأقدار المستمعٌن على أقدار تلك الحاالت " , 3كذلك اشترط على المحاجج أن " ال
ٌلتمس إسكات الخصم إال بما ٌعرفه الخصم  ,وال ٌحتج إال بالصدق  ,وال ٌطلب الفلج إال بالحق ,
وال ٌستعٌن بالخالبة وال ٌستعمل المواربة ". 4

ٕ -عبد القاهر الجرجانً  ......اإلستدالل بالمعنى على المعنى
الشك فً أن الجرجانً (ت471هه) ٌرجع له الفضل الكبٌر فً تبٌان قوة الحجاج فً
البالؼة وإرتباط االخٌرة باإلستدالل عبر مفهوم (معنى المعنى)  ,إذ ٌقول عنه طه عبد الرحمن " إن
أول من استخدم آلٌات حجاجٌة لوصؾ االستعارة هو إمام البالؼٌٌن العرب عبد القاهر الجرجانً ,
فقد أدخل مفهوم اإلدعاء بمقتضٌاته التداولٌة الثالثة ( التقرٌر  ,والتحقٌق  ,والتدلٌل )  ,كما استفاد
فً طٌات أبحاثه من مفهوم التعارض من ؼٌر أن ٌطرحه طرحا إجرابٌا صرٌحا " . 5ومن خالل
طروحاته فً كتابه (دالبل االعجاز) عالج الجرجانً كثٌرا من القضاٌا البالؼٌة المهمة التً ٌسلط
فٌها الضوء على طبٌعة العالقة القابمة بٌن السامع والمتكلم  ,أو بٌان السبل الكفٌلة التً توصل
المعنى المقصود الى السامع  ,إذ أشار فً مقدمة كتابه آنؾ الذكر  ,حٌنما ذكر أن الكالم نظم
ورعاٌته تحقق االقناع  ,بقوله ٌ " :نبؽً لكل ذي دٌن وعقل أن ٌنظر فً الكتاب الذي وصفناه
وٌستقصً التؤمل لما اودعناه  ,فإن علم انه الطرٌق الى البٌان والكشؾ عن الحجة والبرهان تبع
الحق وأخذ به  ,واال رأى أن له طرٌقا ؼٌره او مآلنا الٌه ودلنا علٌه وهٌهات ذلك ". 6
وٌستقصً الجرجانً تلك اإلشارات المهمة التً تتعلق بالكالم وطرق نظمه وتحدٌد المعنى
المقصود  ,إذ ٌرى أن الكالم على ضربٌن  " :ضرب أنت تصل منه إلى الؽرض بداللة اللفظ وحده
 - 1انثٛاٌ ٔانتث113 / 1 : ٍٛٛ
 - 2انثٛاٌ ٔانتث92 / 1 : ٍٛٛ
َ - 3فسّ 139 – 138 / 1 :
َ - 4فسّ 16 / 1 :
 - 5انهساٌ ٔانًٛضاٌ أ انتكٕثش انعقه313 : ٙ
 - 6دالئم االعجاص 49 :
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 ,وذلك إذا قصدت أن تخبر عن (زٌد) مثال بالخروج على الحقٌقة ,فقلت  :خرج زٌد  ,وباالنطالق
عن (عمرو)  ,فقلت  :عمرو منطلق  ,وعلى هذا القٌاس  .وضرب أنت ال تصل منه إلى الؽرض
بداللة اللفظ وحده  ,ولكن ٌدلك اللفظ على معناه الذي ٌقتضٌه موضوعه فً اللؽة  ,ثم تجد لذلك
المعنى داللة ثانٌة تصل بها إلى الؽرض .ومدار هذا األمر على الكناٌة واالستعارة والتمثٌل ". 1
ٌتضح من هذا النص أن الكالم ٌتشكل على وفق رإٌتٌن تحددان الؽرض من الكالم  ,أي تحدٌد ما
إذا كان الكالم وضعٌا ال تدل فٌه الكلمة إ ّال على معناها الذي وضعت من أجله فً أصل اللؽة  ,وأن
ٌكون الكالم قصدٌا إنزٌاحٌا ٌؤبى الكشؾ عن ماهٌته وال ٌبٌح داللته إال من خالل جنوح السامع او
القارئ الى االستدالل ؛ ألن الكلمة فً طبٌعتها حمالة أوجه بحسب مقتضٌات الكالم ومقصدٌات
المتكلم للحصول على الداللة المطلوبة  ,وٌستشهد الجرجانً على ذلك بقوله  " :أو ال ترى أنك إذا
قلت :هو كثٌر رماد القدر ,أو قلت :طوٌل النجاد ,أو قلت فً المرأة :نإوم الضحى  ,فإنك فً جمٌع
ذلك ال تفٌد ؼرضك الذي تعنً من مجرد اللفظ  ,ولكن ٌدل اللفظ على معناه الذي ٌوجبه ظاهره ,
ثم ٌعقل السامع من ذلك المعنى على سبٌل اإلستدالل معنا ثانٌا هو ؼرضك كمعرفتك من كثٌر رماد
القدر أنه مضٌاؾ  ,ومن طوٌل النجاد أنه طوٌل القامة  ,ومن نإوم الضحى فً المرأة أنها مترفة
مخدومة لها من ٌكفٌها أمرها  .وكذا إذا قال  :رأٌت أسدا ودلك الحال على أنه لم ٌرد السبع علمت
أراد التشبٌه  ,إال أنه بالػ فجعل الذي رآه بحٌث ال ٌتمٌز من األسد فً شجاعته  .وكذلك تعلم فً
قوله  :بلؽنً أنك تقدم ِرجْ ال وتإخر أخرى  ,أنه أراد التردد فً أمر البٌعة  ,وإختالؾ العزم فً
الفعل  ,وتركه ". 2
من هنا ٌجد الجرجانً عبر هذه االمثلة التً ٌسوقها  ,أن هناك كالما ٌفهم بحسب ظاهره
وبشكل مباشر  ,فً حٌن هناك كالم ٌتطلب كد الذهن والؽوص فً داخل المعنى الظاهر للوصول
الى الؽرض الربٌس من الكالم  ,أي االنتقال من المعنى الظاهر الى معنى المعنى وهذا هو المجال
او النمط الذي ٌشتؽل علٌه علم البٌان  ,بٌد أن عملٌة االنتقال هذه  ,هً التً ٌسمٌها الجرجانً
باالستدالل  ,الذي ٌقوم على " إتخاذ المعنى األول المفهوم من اللفظ دلٌال على معنى ثان " , 3أي
ٌستدل من خالل المعنى الظاهر على معنى آخر ٌمثل الؽرض والقصد من الكالم  ,كما استدل من
(كثٌر رماد القدر) على أنه مضٌاؾ  ,ومـن (طوٌل النجاد) على أنه طوٌل القامة  ,ومن ( رأٌت
اسدا ) على انه شجاع  .مما تقدم نجد أن الجرجانً ٌجعل البٌان قابما على آلٌة استداللٌة حجاجٌة
ٌشكل الدال والمدلول طرفاها  ,األمر الذي ٌحتم على السامع والقارئ إجراء عدة عملٌات استداللٌة
ٌتنقل خاللها بٌن المعانً بؽٌة الوصول الى الؽرض المقصود من الكالم  ,وهذا هو تصور حجاجً.
ٖ -السكاكً  ......البالغة إستدالل
 - 1دالئم االعجاص 262 :
َ - 2فسّ 263 - 262 :
 - 3شكش٘ انًثخٕخ  ,االستذالل انثالغ68 : ٙ
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ٌعد السكاكً (ت626ه) أحد أبرز العلماء الذٌن انتجتهم الثقافة العربٌة فً القرن السابع
الهجري الذي إ متاز " بقراءته الخاصة للبالؼة العربٌة  ,تلك القراءة التً صنفت مباحثها الى معان
وبٌان وبدٌع  ,ؼٌر أنه لم ٌجعل البدٌع فً مستوى واحد مع المعانً والبٌان  ,أي لم ٌعده علما  ,بل
مجرد ذٌل للمعانً والبٌان " , 1كما ٌرجع الٌه الفضل فً تبٌان قوة البالؼة فً الحجاج من خالل
مشروعه االستداللً عبر المالزمة بٌن المعانً .
وٌعد كتابه (مفتاح العلوم) من الكتب المهمة التً استطاعت أن تقوم بعملٌة الجمع
والتصنٌؾ واالختزال لعلوم البالؼة  ,إذ ٌقول محمد عابد الجابري فً هذا الشؤن  " :مفتاح العلوم
هو بالنسبة للدراسات البٌانٌة بمثابة األورؼانون " , 2فتقسٌم السكاكً لعلوم البالؼة على أساس
منطقً ٌنطلق من أن " علم المعانً ٌستهدؾ البحث عن كٌفٌة تجنب األخطاء واإلستهجان فً تؤدٌة
المعنى من خالل كالم معٌن  ,وٌستهدؾ علم البٌان البحث عن كٌفٌة تجنب أوجه الؽرابة والتعقٌد فً
الكالم  ,بٌنما ٌنصب علم البدٌع على تحسٌن الكالم وإضفاء جمالٌة التعبٌر علٌه  .إن البالؼة إذا ,
هً الطرٌقة والوسابل المتبعة فً الكالم حتى تنفذ معانٌها الى عقل السامع وقلبه  ,وما ٌقتضٌه ذلك
من وضوح ومحسنات وإبانة وإظهار وإقناع " . 3وهذا التصور الشامل للبالؼة جعله ٌتبنى مقاربة
ٌتداخل فٌها النحو والمنطق والشعر  ,فضال عن المعانً والبٌان , 4فقد ربط السكاكً بٌن االستدالل
والبالؼة بطرٌقة ٌتم من خاللها االنتقال من دال الى مدلول أو من الزم الى ملزوم  ,أي أن
االستدالل هنا ال ٌعنً تقدٌم الدلٌل بقدر ما ٌعنً جعل القول دلٌال على قول آخر  ,أي أن االقوال
تفسر وتدل على بعضها البعض  ,وٌضٌؾ حبٌب اعراب  " :إن االستدالل قد ال ٌخرج فً المنظور
العربً عن إطار التشبٌه واالستعارة  ,وبشكل أعم عن دابرة المجاز " , 5كما ٌرى أن االستدالل
البالؼً هو " عملٌة خطابٌة ٌتم بموجبها إتخاذ عالمة مادٌة او معنوٌة وجعلها شاهدا او مثاال على
شًء او صفة من صفاته " . 6لذلك تتجسد رإٌة السكاكً فً " إدماج االستدالل فً علمً البٌان
والمعانً " , 7أي بناء بالؼة الخطاب على نظام استداللً ولٌس على المنزع البدٌعً  ,حتى
اضحت البالؼة التً ٌنشدها ٌمثل االقناع جانبا مهما منها بفعل عوامل االستدالل واللزوم ومقتضٌات
المقام وأحوال المستمعٌن لتستوي البالؼة عنده بركنٌها المعانً والبٌان الى " معرفة خواص تراكٌب
الكالم ومعرفة صٌاؼات المعانً لٌتوصل بها الى توفٌة مقامات الكالم حقها بحسب ما ٌفً به قوة
ذكابك  ,وعندك علم أن مقام االستدالل بالنسبة الى سابر مقامات الكالم جزء واحد من جملتها
 - 1يذًذ انعًش٘  ,انثالغح انجذٚذج ت ٍٛانتخٛٛم ٔانتذأل 44 :
 - 2يذًذ عاتذ انجاتش٘  ,تُٛح انعقم انعشت – ٙدساسح تذهٛهٛح َقذٚح نُظى انًعشفح ف ٙانثقافح انعشتٛح . 90 :
 - 3انذجاج ٔاالستذالل انذجاج634 /3 : ٙ
ُٚ - 4ظش  :انثالغح انعشتٛح – اطٕنٓا ٔايتذاداتٓا 481 :
 - 5انذجاج ٔاالستذالل انذجاج653 /3: ٙ
َ - 6فسّ 653 /3:
 - 7عادل عثذ انهطٛف  ,تالغح االقُاع ف ٙانًُاظشج 75 :
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وشعبة فردة من دوحتها " . 1وٌعتبر السكاكً  ,أن البٌان فً جوهره قابم على بنٌة حجاجٌة إذ أن
البٌان فً ذاته ٌعنً " مطابقة الكالم لتمام المراد منه " , 2فالكالم ال ٌقؾ عند حدود الدالالت
الوضعٌة  ,بل ٌتجاوزها الى دالالت عقلٌة ٌتم بموجبها اإلنتقال من معنى الى آخر بسبب عالقة
بٌنهما قابمة على االستلزام  ,فهو ٌقول فً هذا الشؤن  " :وإذا عرفت أن إٌراد المعنى الواحد على
صور مختلفة ال ٌتؤتى إال فً الدالالت العقلٌة  ,وهً االنتقال من معنى الى معنى بسبب عالقة
بٌنهما  ,كلزوم احدهما االخر بوجه من الوجوه  ,ظهر لك أن علم البٌان مرجعه المالزمات بٌن
المعانً " 3وهذا االنتقال ٌتم من جهتٌن  :جهة االنتقال من ملزوم الى الزم  ,كما فً المجاز " ٌنتقل
ٌنتقل فٌه من الملزوم الى الالزم  ,كما تقول  :رعٌنا ؼٌثا  ,والمراد الزمه  ,وهو النبت " , 4أما
الجهة األخرى فهً االنتقال من الزم الى ملزوم  ,كما فً الكناٌة ٌ " ,نتقل فٌها من الالزم الى
الملزوم  ,كما تقول  :فالن طوٌل النجاد  ,والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد  ,فال
ٌصار الى جعل النجاد طوٌال او قصٌرا إال بكون القامة طوٌلة او قصٌرة " .5وهذا هو الطرٌق الذي
الذي سلكه السكاكً فً البٌان عبر االستدالل ومن خالل ربط االدعاء بالدلٌل او البٌنة  ,أي "
دعوى الشًء بب ٌّنة " . 6وهذا اعتراؾ صرٌح وواضح بحقٌقة كون البٌان العربً انبعث من صمٌم
العملٌات االستداللٌة  ,وأن القواعد العقلٌة للتفكٌر المنطقً عند ممارسة القٌاس هً نفسها القواعد
واآللٌات عند ممارسة أي أ سلوب بٌانً  .وهكذا جعل السكاكً البٌان قابما على اللزوم واالستدالل
وهو بذلك إ نما ٌجعله فً منطقة " تقع ما بٌن الشعر والمنطق  ,بٌن وظٌفة التخٌٌل ووظٌفة المعرفة
واالستدالل " 7وٌجرده من " شرنقة الزخرؾ والتوشٌة لٌربطه بالبعد االقناعً " 8الذي تحمله
الصورة البٌانٌة سواء فً التشبٌه او االستعارة او الكناٌة ؛ ألن المطلب الحقٌقً والضروري الذي
تبتؽٌه هذه الصور هو إقامة الدلٌل الذي ٌرتبط بدرجة إتقان بناء الصور البٌانٌة ولذلك ٌقول  " :من
أتقن أ صال واحدا من علم البٌان  ,كؤصل التشبٌه او الكناٌة او االستعارة  ,ووقؾ على كٌفٌة مساقه
لتحصٌل المطلوب به أطلعه ذلك على كٌفٌة نظم الدلٌل " 9وهذا دلٌل بٌن على أن بٌان السكاكً
ٌدور فً دابرة االستدالل .
كذلك لم ٌؽفل السكاكً ما للمقام من أثر ودور مهم فً عملٌة التؤثٌر واالقناع إذ ٌقول  " :ال
ٌخفى علٌك أ ن مقامات الكالم متفاوتة  ,فمقام التشكر ٌباٌن مقام الشكاٌة  ,ومقام التهنبة ٌباٌن مقام
التعزٌة  ,ومقام المدح ٌباٌن مقام الذم  .....ومقام البناء على السإال ٌؽاٌر مقام البناء على اإلنكار
 - 1انسكاك , ٙيفتاح انعهٕو 542 :
َ - 2فسّ 249 :
 - 3يفتاح انعهٕو 330 :
َ - 4فسّ 330 :
َ - 5فسّ 331 :
َ - 6فسّ 413 :
 - 7انثالغح انعشتٛح – اطٕنٓا ٔايتذاداتٓا 489 :
 - 8خطاب انًُاظشج 65 :
 - 9يفتاح انعهٕو 544 :
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" 1وهو أمر ٌجعله ٌصنؾ البالؼة على أساس مطابقة الكالم لمقتضى الحال  .فؤشكال االستعمال
اللؽوي التً تنتظم العملٌة التخاطبٌة االتصالٌة تختلؾ تبعا الختالؾ مقامات وأحوال السامعٌن  ,أي
لكل مقام مقال .
ٗ -حازم القرطاجنً  ......استراتٌجٌات االقناع
جرٌا على منوال سابقٌه ٌدلو القرطاجنً (ت  684ه) بدلوه فً تصوره للبنٌة التً ٌقوم
علٌها الخطاب البالؼً العربً من خالل نظرته الشمولٌة للفضاءات الرحبة التً تتحرك فٌها
البالؼة ومدى اتساع مجالها  ,إذ ٌقول فً هذا الصدد  " :كٌؾ ٌظن انسان أن صناعة البالؼة ٌتؤتى
تحصٌلها فً الزمن القرٌب وهً البحر الذي لم ٌصل أحد الى نهاٌته مع استنفاذ األعمار ".2
كما أشار حازم القرطاجنً بشكل واضح وصرٌح الى أن البالؼة هً العلم الكلً لمعرفة
تناسب المسموعات والمفهومات  ,اذ ٌقول  " :ومعرفة طرق التناسب فً المسموعات والمفهومات
ال ٌوصل الٌها بشًء من علوم اللسان إال بالعلم الكلً فً ذلك وهو علم البالؼة الذي تندرج تحت
تفاصٌل كلٌاته ضروب التناسب والوضع  ,فٌعرؾ حال ما خفٌت به طرق االعتبارات من ذلك
بحال ما وضحت فٌه طرق االعتبار  ,وتوجد طرقهم فً جمٌع ذلك تترامى الى جهة واحدة من
إعتماد ما ٌالبم  ,وإجتناب ما ٌنافر " , 3وهذا العلم ٌسمو فوق صناعات اللسان الجزبٌة  ,والبالؼة
التً بهذه الصفة هً ( البالؼة المعضودة ) بالمنطق والفلسفة . 4أي أن الؽاٌة من البالؼة عنده هً
ؼاٌة اقناعٌة تؤثٌرٌة  ,فقد عرؾ االقناع بقوله  " :إنهاض النفوس الى فعل شًء او طلبه او اعتقاده
او التخلً عن فعله او طلبه او اعتقاده " ,5ومن هذا التعرٌؾ ٌتضح أن االقناع عند القرطاجنً ال
ٌقؾ عند حدود الحمل على الموافقة االٌجابٌة  ,بل ٌتعداه الى الحمل على الرفض والتخلً  ,ولكن
كال الهدفٌن مطمح لتؽٌٌر وجهة النظر بواسطة الحجج المقامة .
ومن أبرز القضاٌا التً أشار الٌها القرطاجنً فً كتابه ( منهاج البلؽاء وسراج االدباء ) هو
تمٌٌزه بٌن جهتٌن للكالم جعل من خاللهما الحجاج وجه من أوجه الكالم بقوله  " :لما كان كل كالم
ٌحتمل الصدق والكذب إما أن ٌرد على جهة االخبار واالختصاص  ,وإما أن ٌرد على جهة
االحتجاج واالستدالل " , 6وهو تمٌٌز بٌن ٌشطر الكالم الى نوعٌن  ,أحدهما ٌ :تعلق باإلخبار
واالختصاص  ,وثانٌهما ٌ :تعلق بالحجاج واالستدالل  .لذا ٌكون صدق األقاوٌل وكذبها مدعاة الى
جنوح الخطٌب او المتكلم الى اقناع مستمعٌه بوساطة التموٌه واالستدراج  ,أي " إنما ٌصٌر القول
َ - 1فسّ 168 :
 - 2داصو انقشطاجُ , ٙيُٓاج انثهغاء ٔسشاج االدتاء 88 :
 - 3يُٓاج انثهغاء ٔسشاج االدتاء 88 :
ُٚ - 4ظش  :يذًذ انعًش٘  ,انثالغح انعايح ٔانثالغاخ انًعًًح  ,يجهح فكش َٔقذ ,عذد ُٚ , 20 :اٚش 16 : 2000
 - 5يُٓاج انثهغاء ٔسشاج االدتاء 106 :
َ - 6فسّ 63 :
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الكاذب مقنعا وموهما إنه ب حق بتموٌهات واستدراجات ترجع الى القول او المقول له " ,1وهذه من
االستراتٌجٌات التً ٌنبؽً إقامتها من أجل االقناع  ,فـ(التموٌهات واالستدراجات)  ,استراتٌجٌة سبقه
فً اإلشارة الٌها ابن االثٌر عندما ذكر أن االستدراج " مخادعات األقوال التً تقوم مقام مخادعات
االفعال " , 2وهو أٌضا " إستدراج الخصم الى اإلذعان والتسلٌم " . 3وقد ربط القرطاجنً هاتٌن
الستراتٌجٌتٌن بالطبع والحنكة بقوله  " :التموٌهات واإلستدراجات قد توجد فً كثٌر من الناس
بالطبع والحنكة الحاصلة بإعتبار المخاطبات التً تحتاج فٌها الى تقوٌة الظنون فً شًء ما إنه على
ؼٌر ما هو علٌه بكثرة سماع المخاطبات فً ذلك والتدرب فً احتذابها " , 4كما م ٌّز القرطاجنً بٌن
بٌن هاتٌن االستراتٌجٌتٌن بقوله  " :التموٌهات تكون فٌما ٌرجع الى األقوال  ,واالستدراجات تكون
بتهٌإ المتكلم بهٌبته من ٌقبل قوله او باستمالة المخاطب واستلطافه له بتزكٌته وتقرٌضه وإحراجه
حتى ٌصٌر بذلك كالمه مقبوال عند الحكم وكالم خصمه مقبول ". 5
لذا ٌرى القرطاجنً أن البالؼٌٌن العرب قد ركزوا على استمالة المتلقً بطرق عدٌدة من
أجل االقناع ؛ ألن " االقناع هو قوام المعانً الخطابٌة " , 6وحتى ٌبلػ الخطاب ؼاٌته فً إقناع
المستمع البد أن ٌرد كالمه " على جهة االحتجاج واالستدالل " 7لبلوغ الؽرض المطلوب  .ومن
وسابل تحقٌق التموٌهات عند حازم القرطاجنً ما ٌؤتً: 8
 -طً محل الكذب من القٌاس عن السامع .

 إؼتراره إٌاه ببناء القٌاس على مقدمات توهم أنها صادقة الشتباهها بما ٌكون صادقا . -ترتٌب القٌاس على وضع ٌوهم أنه صحٌح الشتباهها بالصحٌح .

 إلهاء السامع عن تفقده موضع الكذب بضروب من اإلبداعات والتعجبات تشؽل النفسعن مالحظة الكذب والخلل الواقع فً القٌاس .

َ - 1فسّ 63 :
 - 2انًثم انسائش ف ٙادب انكاتة ٔانشاعش 250 :
َ - 3فسّ 64 :
 - 4يُٓاج انثهغاء ٔسشاج االدتاء 64 :
َ - 5فسّ 64 :
َ - 6فسّ 61 :
َ - 7فسّ 62 :
َ - 8فسّ 65 – 64 :
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المبحث الثالث
نظرٌات الحجاج ( الخطابة الجدٌدة )

مـدخـــــــل :
تحدثنا سابقا عن البالؼة الحجاجٌة التً عرفتها الحضارة الٌونانٌة  ،وأرسى قواعدها أرسطو
من خالل مإلفاته والسٌما كتابه (فن الخطابة)  ،ثم ما شهدته البالؼة العربٌة القدٌمة من أصول
للخطابة وممٌ زات للخطاب  ،ولكن منذ ظهور اإلمبراطورٌة الرومانٌة  ،تراجع البعد الحجاجً الذي
كانت تتصؾ به البالؼة وحقل الخطابة بوصفه ركنا أساسٌا  ،لٌتقدم علٌه البحث عن الصور
األسلوبٌة وتجمٌل النص  ،واصبح االهتمام بجمالٌة الخطاب أكثر من االهتمام باإلقناع الفعلً فٌه. 1
كما أن إ رتباط الحجاج الخطابً بالمؽالطة والخداع واإلٌهام  ،أمر جعل الخطابة متهمة ٌنظر
إلٌها كضرب من المؽالطة وتشوٌه الحقابق وتزٌٌؾ الواقع  ،على أن هذا االتهام  ،وإن رافق
الحجاج فً مختلؾ المراحل التارٌخٌة  ،فإنه كان وراء تراجع الخطابة الكالسٌكٌة تراجعا خطٌرا
فً القرن التاسع عشر ،على نحو توقفت معه البحوث المتعلقة بها أو كادت ، 2وتناقص دور نظرٌة
الحجاج فً داخل البالؼة  ،لٌتراجع دورها هً األخرى فٌقتصر على االهتمام بالصٌاؼة والبحث فً
المحسنات اللفظٌة  ،أي التركٌز على الطابع الجمالً على حساب الجانب التؤثٌري واإلقناعً  ،ولم
ٌتوقؾ األمر عند هذا الحد  ،بل امتد لٌتم إقصاء الدرس البالؼً من البرامج الدراسٌة  ،وخصوصا
فً فرنسا عام 1092م . 3وقد حدد فٌلٌب بروتون حركة هذا التدهور الذي أصاب الحجاج  ،بؤنها
حركة تسٌر باتجاهٌن  ،فهً أوال  :حركة داخلٌة  ،إذ أن مرحلتً التنظٌم والتعبٌر فً داخل البالؼة
صعدتا تدرٌجٌا لمكان عال داخل مجال جدٌد هو التعبٌر األدبً  ،ثم هً حركة خارجٌة ثانٌا  :إذ فقد
الحجاج مكانه لٌحل فٌه البرهان العقالنً خاصة مع دٌكارت  ،ومن ثم حرمان البالؼة من ذلك
الجزء الجوهري الذي تمثله نظرٌة اإلبداع. 4
فقد عدت أعمال دٌكارت أهم ضربة وجهت إلى الحجاج ؛ وذلك أنه هدم ركنا أساسٌا من أركان
الخطابة وهو الجـــدل  ،رافضا إمكانٌة االحتجاج إنطالقا من مقدمات مشهورة محتملة مإكدا بمنهجه
المعروؾ (الشك المنهجً)  :إن الحقٌقة ال ٌمكن أن تكون إال بدٌهٌة وهً بالتالً واحدة  ،فإذا وقع
اختالؾ حول أمرٌن فؤحدهما صابب واألخـر خاطا بالضرورة  ،أو كالهمــا خاطا وال
ُٚ - 1ظر  :تارٚخ َظرٚاث انذجاج . 33 :
ُٚ -2ظر  :انذجاج ف ٙانشؼر انؼرب – ٙبُٛتّ ٔاسانٛبّ . 14 :
ُٚ - 3ظر  :تارٚخ َظرٚاث انذجاج . 44 :
ُٚ - 4ظر َ :فسّ . 33 :
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ٌمكننا البتة أن نحتج ألمرٌن مختلفٌن أو متناقضٌن وهو ما ٌحدث فً الجدل والحجاج  ،بل ال تدرك
الحقٌقة إال بالعودة إلى الذات واعتماد العقل وحده  ،فإذا بالخطابة تكؾ عن كونها فنا  ،بل تفقد
ركنٌها الجدلً والحجاجً . 1على أن الخطابة إلى حدود القرن التاسع عشر ظلت تلفظ أنفاسها
األخٌرة فً مٌادٌن ضٌقة من العمل السٌاسً والقضابً والتبشٌر الدٌنً إلى أن تم وأدها بفعل
تٌـارٌن أجهزا علٌها تماما ( ،التٌار الوصفً) الذي رفض الخطابة بإسم الحقٌقة العلمٌة  ،وعوض
البالؼة بفقه اللؽة وتارٌ ادآداب  .أما التٌار الثانً فهو (التٌار الرومنطٌقً) الذي رفض الخطابة
بإسم الصدق  ،فكان الشعار الذي رفعه فٌكتور هٌكو هو ( السلم للنحو الحرب على الخطابة ) ،
وهذا بمثابة اإلقرار بضرورة إحترام القواعد اللؽوٌة . 2حتى جاء القرن العشرون لٌشهد انبعاثا لتلك
الروح المتجذرة فً عمق التارٌ  ،لتعلن عن إستفاقتها المدوٌة فً فضاء السكون والهٌمنة
واالستالب  ،بٌد أنه ال ٌمكن فهم هذه االستفاقة وهذا التصور الجدٌد لمفهوم الحجاج من دون ربطه
بسٌاق إنبعاثه التارٌخً الجدٌد  ،والذي عبر عن إنعكاسة واضحة للتحول الجذري الذي عرفه
المجتمع األوربً فً مطلع القرن العشرٌن على كافة األصعدة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
واالقتصادٌة والتكنلوجٌة  ......ال فكان من نتابج هذا التحول أن سادت ثقافة دٌمقراطٌة كرست
أسس التنوع واالختالؾ ونبذت العنؾ والقمع ، 3لتتداعى األفكار والتصورات بإتجاه إحٌاء الخطابة
بحلتها الجدٌدة من خالل إخضاعها لمبدأٌن هما  :إحٌاء اإلرث البالؼً األرسطً وبعثه من جدٌد ،
وكذلك صٌاؼة تصورات تنحى منحى التطور والتجدٌد عبر تؤوٌل الخطاب  ،وتوسٌع حقل الخطابة
لٌشمل مٌادٌن جدٌدة تتعلق بكل أنواع الخطاب  .ونتٌجة لهذه التحوالت التً شهدها الواقع األوربً
بكل تجلٌاته  ،أن أخذ الحجاج ٌنشط دوره وٌسهم فً تؤسٌس واقع ثقافً جدٌد عبر محاوالت عدٌدة
وجرٌبة حاولت إخراج الحجاج من دابرتً الخطابة والجدل الذي ظل لفترات طوٌلة مرادفا لهما ،
كذلك أولت تلك المحاوالت عناٌة خاصة بالمتلقً وإخراجه من دابرة السلب إلى اإلٌجاب  ،وأصبح
دوره فاعال وحٌوٌا فً بلورة األفكار والرإى  ،كما أن طابع المعقولٌة والحرٌة فً تبادل ادآراء
واألفكار قد أصبح مبدأ ممٌزا ال ٌمكن الحٌاد عنه  ،من أجل تحقٌق التسلٌم برأي ادآخر بعٌدا عن
االعتباطٌة والالمعقولٌة  ،وبعٌدا عن اإللزام واالضطرار  .كل ذلك تم فً إطار إحٌاء البالؼة
وإعادة االعتبار لها واستعادة مجدها ومكانتها التً كانت تتبوأها فً عصور ازدهارها  ،لتؤخذ الٌوم
على عاتقها مهمات عدٌدة منها  :تخلٌص الدرس البالؼً مما لحق به من تشوٌه ٌعود أساسا إلى
التبسٌطات المخلة التً مورست ضده  ،كما لفتت – تلك المحاوالت  -عناٌة الباحثٌن إلى ما للؽة من
دور فً بناء الفرد والمجتمع وتطوٌر الحٌاة بصفة عامة  ،حتى قٌـل فـً تعرٌــؾ اإلنسـان بؤنــه
"حٌـوان بـالؼـً" 4بتعبٌر روالن بــارت  ،فـً إشــارة إلـى األبعاد االجتماعٌة الجدٌدة للبالؼة
لتؤخذ دورها عبر محاوالت وطروحات جادة قدمتها المدرستان البلجٌكٌة والفرنسٌة فً سعٌهما
ُٚ - 1ظر  :انذجاج ف ٙانشؼر انؼرب _ ٙبُٛتّ ٔاسانٛبّ . 14 :
ُٚ - 2ظر َ :فسّ . 24 :
ُٚ - 3ظر  :انذجاج يفٕٓيّ ٔيجاالتّ . 4/1 :
 - 4رٔالٌ بارث  ,قراءة جذٚذة نهبالغت انقذًٚت  ,ص . 5 :
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إلعادة النظر فً البالؼة الٌونانٌة القدٌمة وقرأتها قراءة جدٌدة تتناسب وما افرزته اللسانٌات
المعاصرة من رإى وتصورات عابرة للحقول المعرفٌة  ،جعلت من الحجاج بعد محاوالت تؤصٌله
مبحثا أساسٌا فً البالؼة المعاصرة على ٌد البلجٌكً ( برلمان وزمٌله تٌتكاه ) وكتابهما ( مصنف
فً الحجاج  -الخطابة الجدٌدة ) عام  ، 1051فً محاولة إلخراج الحجاج من دابرة الخطابة
والجدل ووضعه فً إطار فلسفً عام . 1فقد استعادت البالؼة رصٌدها المسلوب عـبر قـرون من
الزمن من خالل ما اسماه برلمان (البالغة الجدٌدة) وهو ثمرة أبحاثه وزمٌله فً الحجاج التً
استمرت لسنوات طوٌلة معتمدٌن فً " بناء نظرٌاتها الحجاجٌة على مدونة تدور على ضروب من
المحاججات التً ٌستخدمها الصحفٌون فً صحفهم والسٌاسٌون فً خطبهم والمحامون فً مرافعاتهم
والقضاة فً حٌثٌاتهم والفالسفة فً تصانٌفهم" , 2ولم تكن تلك المحاولة الوحٌدة فً هذا اإلطار  ،فقد
ظهر عمل آخر فً السنة نفسها ال ٌقل أهمٌة عن سابقه ٌ ،دور فً الموضوع نفسه وٌناقش
اإلشكالٌات المطروحة نفسها بحٌث جعل كل سلوك أو معرفة تصدر عن اإلنسان هو من قبٌل
الحجاج  ،تلك المحاولة هً كتاب (اللغة أثناء االستعمال) الذي أصدره س .تولمٌن  ،ثم جاءت
المحاولة األخرى من لدن الفرنسً أوزفالد دٌكرو وزمٌله انسكومبر فً كتابهما(الحجاج فً اللغة)
لٌضعان الحجاج فً إطار لسانً محض . 3ولم تقؾ تلك المحاوالت عند هذا الحد  ،فقد حاول
مٌشٌل ماٌٌر استثمار الجهود الفلسفٌة واللسانٌة السابقة لٌضع الحجاج " فً إطار نظرٌة أوسع هً
نظرٌة المساءلة " ، 4وفً هذا السٌاق سوؾ نعمل على إعطاء صورة مركزة وموجزة للنظرٌة
الحجاجٌة عبر طروحات أعالمها فً القرن العشرٌن محددٌن إطار التناول من خالل أهم قطبٌن من
أقطابها هما  :برلمان وزمٌله تٌتكاه عن المدرسة البلجٌكٌة ودٌكرو وزمٌله انسكومٌر عن المدرسة
الفرنسٌة  ،ومرد هذا االختٌار ٌكمن فً وضعهما المبادئ األساسٌة للنظرٌة الحجاجٌة (المحددات
والمنطلقات والتقنٌات)  ،فضال عن قناعتنا بؤن تصوراتهم حول الحجاج ٌكمل بعضها البعض على
الرؼم من اختالؾ توجهات كل من المدرستٌن فً بعض ادآراء والمبادئ واالفكار  .لذلك دأبت
الدراسة فً فصولها التطبٌقٌة اعتماد هاتٌن النظرٌتٌن كؤساس فً تبنً األفكار والرإى والتصورات
وبما ٌضمن االنسجام والتمثٌل الوجٌه والسلٌم والمفٌد لتمثل نصوص المدونة التً تم اعتمادها من
قبل الباحث  ،بٌد أن العزوؾ عن النظرٌات األخرى للحجاج ال ٌعنً إهماال لها أو تقلٌال من قٌمتها
بقدر ما ٌعنً بعدها عن مجال اهتماماتنا النظرٌة والتطبٌقٌة .

ُٚ - 1ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتق ُٛاتّ  ,ضًٍ كتاب (اْى َظرٚاث انذجاج ف ٙانتقانٛذ انغربٛت يٍ أرسطٕ انٗ انٕٛو)  ,أشراف دًاد٘ دًٕد . 25-24 :
َ - 2فسّ . 344 :
ُٚ - 3ظر  :انذجاج ف ٙانقراٌ انكرٚى يٍ خالل اْى خظائظّ االسهٕبٛت . 25 :
ُٚ - 4ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 243 :
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 -1نظــرٌـــة الحــجاج عند بــرلمــان وتـــٌتكـــاه (الخطابة الجدٌدة)
أ -المحـــددات واألطــــــــر:
شكل ظهور كتاب ( مصنف فً الحجاج -الخطابة الجدٌدة ) :
 Traite de- largumentation-lanouvelle rhelorigueلمــإلفٌه شاٌم برلمان
 chaim Perelmanولوسً اولبرٌخت تٌتكاه –  olbrechts- tyteca Lucieوالذي
نشر عام  ، 1051أوج ما توصلت إلٌه المدرسة البلجٌكٌة  ،بوصفه فتحا جدٌدا ومطلبا واقعٌا ملحا
فً دراسات تحلٌل الخطاب والخطابة الجدٌدة (الحجاج) فقد طرح نظرٌة حجاجٌة معاصرة لها
أسسها ومبادإها التً تقوم علٌها ومن ثم دفعت بمإسسها األول برلمان أن ٌصبح قطبا بالؼٌا بارزا
بإعتراؾ مٌشال ماٌٌر الذي ذكر " إن الثورة الكبرى فً البالؼة خالل هذا القرن قد أنجزها سواء
سلمنا بذلك أم ال شاٌم برلمان  .هناك طرٌقة جدٌدة لفهم البالؼة وطبٌعتها ودورها  ،إن آثاره ستقرأ
خالل القرون المستقبلٌة كما ٌقرأ شٌشرون و كٌنتلٌان فً حٌن إن بالؼٌٌن آخرٌن سٌلتحقون بؽبار
البٌبلٌوؼرا فٌات العالمة التً ال تثٌر فً أحسن األحوال إال اهتمام المختصٌن األكثر تخصصا" 1فقد
عمل هذان الباحثان على إعادة النظر فً البالؼة الٌونانٌة وقراءتها قراءة جدٌدة  ،أو هً محاولة
إلعادة االعتبار لتلك األصول البالؼٌة  ،من خالل ردم الهوة التً تفصل البالؼة المعاصرة عن
جذورها األرسطٌة وتصحٌح المسار من خالل إجراء التعدٌل المطلوب فً الفهم الٌونانً بحسب
مقتضٌات البالؼة الجدٌدة  ،وبعبارة أخرى إذا كان أرسطو قد وضع اللبنات األولى للدرس البالؼً
أو( النظرٌة الحجاجٌة )  ،فإن برلمان قد طورها بشكل جعلها تتماشى وروح العصر والتطلع إلى
مصاؾ العلوم اإلنسانٌة  ،بل أنها اهتمــت بجهود أرسطو واستوعبتها فً هذا المجال  ،وما أفرزته
المراحل التارٌخٌة المتعاقبة من مفاهٌم تخص الخطابة والجدل والحجاج  ،لٌصل بعد هذا االستقراء
إلى تصور واؾ ومنطقً وضروري هدفه إبراز مفهوم للحجاج له ممٌزاته ومحدداته وأهدافه
لٌرتقً إلى نظرٌة  ،بل إلى نظرٌات  .من هنا " تكاد البالؼة تكون مدٌنة إلعمال شاٌم برلمان فً
إحٌابها وتحدٌثها وبعثها من جدٌد وإخراجها من متاهات التضٌٌق والتبسٌط  ،إذ ارتبطت جل أعماله
بالبالؼة  ،وحاول أن ٌجعل من النظرة البالؼٌة أداة لتفسٌر وتحلٌل ؼٌرها من الظواهر الفلسفٌة
والقانونٌة بالخصوص حتى تولدت حاجة إلى بناء تصور نظــري للحجــاج  ،والدفـــاع عـن أهـمٌتـه
فً ضوء المفاهٌم البالؼٌة والفلسفٌة والقانونٌة ". 2
- 1ا بو زناشة نور الدين  ،الحجاج في الدرس المغوي العربي  ،مجمة العموم االنسانية  /ع  0202 ، 44 :الموقع  0: www.ulum.nlنقال عن :
Michel meyer(ed) histoird la rheteorique ds grecs anos jours livr de poche pirs , pairs, 1999, p 529_260
 - 0ىشام فروم  ،تجميات الحجاج في الخطاب النبوي – دراسة في وسائل االقناع ( االربعون حديثا النووية ) انموذجا  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الحاج
لخضر باتنو  ،كمية اآلداب والعموم االنسانية  ،الجميورية الجزائرية 0222 ،م 54 :
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ٌتؤسس مشروع الباحثٌن على إقامة ( خطابة جدٌدة ) بحسب ترجمة الدكتور عبد هللا
صولة 1أو ( البالغة الجدٌدة ) بحسب ترجمة الدكتور صالح فضل ، 2تهدؾ إلى التؤثٌر فً المتلقٌن
وتؽٌٌر قناعاتهم الذهنٌة قبوال أو رفضا أو تعدٌال على أسس معقولة ومقبولة  ،وفً هذا الصدد ٌقدم
برلمان مفهوما جدٌدا للحجاج بخالؾ المفهوم األرسطً له والذي جعله مرتبطا بالخطابة والجدل
وبصرامة المنطق  ،إذ ٌرى برلمان إن "موضوع الحجاج هو دراسة تقنٌات الخطاب التً من شؤنها
3
أن تإدي باألذهان إلى التسلٌم بما ٌعرض علٌها من أطروحات أو تزٌد من درجة ذلك التسلٌم"
وهو بهذا التعرٌؾ إنما ٌجعل من الحجاج مجموعة أسالٌب وتقنٌات تضطلع بوظٌفة هً حمل
المتلقً على اإلقناع بما ٌعرض علٌه أو الزٌادة فً حجم هذا اإلقناع إذن تتمحور العملٌة الحجاجٌة
على مفهوم اإلقنـاع  ،وقد جعل برلمان منه " لب العملٌة الحجاجٌة  ،كما عده أثرا مستقبلٌا ٌتحقق
بعد التلفظ بالخطاب لٌنتج عنه القرار بممارسة عمل معٌن أو إتخاذ موقؾ معٌن سواء باإلقدام أو
باإلحجام" . 4والحجاج إلى جانب ذلك محكوم بؽاٌة عمادها ٌقوم على " أن أنجع الحجاج ما وفق فً
جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى السامعٌن بشكل ٌبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو اإلمساك
عنه أو هو ما وفق على األقل فً جعل السامعٌن مهٌبٌن لذلك العمل فً اللحظة المناسبة " ، 5وهو
أمر ٌجعل هدؾ الحجاج لٌس فقط اإلقناع الفكري وتقبل العقل لما ٌطرح علٌه  ،بل ٌهدؾ أٌضا إلى
الحث على الفعل أو على األقل االستعداد لهذا الفعل  ،فقد ذكر برلمان فً كتابه ( إمبراطورٌة
البالغة ) أن الوظابؾ التً ٌإدٌها الحجاج تتمثل فً اإلقناع الفكري الخالص  ،واالستعداد لتقبل
اطروحة ما  ،والدفع أو الحث على العمل ، 6فهً عملٌة تؤثٌر ثم دفع إلى العمل  ،كما أن عملٌة
التؤثٌر ناتجة عن إرادة طوعٌة من قبل المتلقً ال إرادة ناتجة عن اإلجبار أو المناورة كما عند
السوفسطابٌن  ،فهً نتٌجة طبٌعٌة لحصول االقتناع وهو أمر قد مٌزه برلمان عن اإلقناع عندما
أشار إلى عملٌة التسلٌم  ،إذ ال ٌمكن أن ٌتحقق التسلٌم دون حصول االقتناع الذي ٌقع فً صمٌم
المبحث الحجاجً  ،ومن ثم الفعل الناتج عن ذلك التسلٌم " هو أهم وظٌفة حجاجٌة فً هذا المجال ،
فقد تتطلب وعٌا بآلٌات من شؤنها تحرٌك المعنٌٌن بالكالم صوب الفعل وتؽٌٌره بما ٌنسجم مع المقام
" . 7وفً هذا اإلطار وقؾ برلمان عند نوعٌن من التسلٌم  ،أو هو مٌز بٌن نوعٌن من الحجاج هما :
(الحجاج اإلقناعً) و(الحجاج االقتناعً) وهذان النوعان ٌخضعان إلى نوع الجمهور ،فاألول :
ٌرمً إلى إقناع نوع خاص من الجمهور ، 1ومن ثم فهو " ذاتً وخاص وضٌق ال ٌعتد به فً
 - 1انذجاج – اطرِ ٔيُ طهقاتّ ٔتقُٛاتّ ( ضًٍ كتاب  :اْى َظرٚاث انذجاج 242 : ).....
 - 2بالغت انخطاب ٔػهى انُض 44 :
 - 3الحجاج اطره ومنطمقاتو وتقنياتو . 022:
 - 4استراتيجية الخطاب . 457:

 - 5الحجاج اطره ومنطمقاتو وتقنياتو . 022:
 - 6ينظر  :نفسو . 320:

 - 7عبد السالم عشير  ،عندما نتواصل نغير . 023:
ُٚ - 3ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 341:
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الحجاج " ، 1كما ٌجنح إلى مخاطبة الخٌال والعاطفة  ،وبالتالً فهو ال ٌفسح المجال أمام العقل
لحرٌة االختٌار  .أما النوع الثانً  :فهو التسلٌم المنبعث من داخل النفس بإطمبنان و " أن ٌسلم به
كل ذي عقل" ، 2أي هو موجه إلى متلق كونً  ،كما أنه ٌقوم على " الحرٌة والعقلنة " 3بعٌدا عن
أسالٌب اإلكراه واإلرؼام والعنؾ  ،ولذلك ٌعتبرونه أساس اإلذعان وأساس الحجاج . 4ومن هنا ٌتبٌن
ٌتبٌن إن األساس والمبدأ الذي ٌنطلق منه أي حجاج فً تصور برلمان و زمٌله هو انبناإه على
الحرٌة والحوار العقلٌٌن وٌفكه من قٌد االستدالل الذي ٌضعه رهٌنة الخضوع واالستسالم  ،بمعنى
(اإلذعان) الذي أشار إلٌه برلمان فً تعرٌفه للحجاج ال ٌمكن أن ٌتحقق إال عبر االقتناع
أن
ولٌس اإلقناع  ،والفرق واضح بٌنهما من مبدأ " إن المرء فً حالة االقتناع ٌكون قد اقنع نفسه
بوساطة أفكاره الخاصة ،أما فً حالة اإلقناع  ،فإن الؽٌر هم الذٌن ٌقنعونه دابما" ، 5وإذا كان اإلقناع
اإلقناع هو مجال البحث الحجاجً فإن الدفع إلى الفعل هو أهم وظٌفة حجاجٌة فً هذا المجال إذ
تتطلب وعٌا بآلٌات من شؤنها تحرٌك المتلقً نحو القٌام بالفعل وتؽٌٌره بما ٌنسجم مع المقام  ،وهذا
األمر ٌتطلب أٌضا وضوح األسلوب واحترام شخص المتلقً عبر الربط بٌن العوامل اللؽوٌة
واألسلوبٌة بؤخرى نفسٌة واجتماعٌة  ،وهذا الربط ناتج عن طبٌعة الحجاج الذي لٌس فً النهاٌة
سوى " دراسة طبٌعة العقول ثم اختٌار أحسن السبل لمحاورتها واإلصؽاء إلٌها ومحاولة انسجامها
االٌجابً" 6لتحقٌق الوظٌفة التواصلٌة للؽة ذات العالقة بالتقالٌد البالؼٌة الكالسٌكٌة كؤدوات وأسالٌب
وأسالٌب ووسابل لإلقناع .
كما ٌتمٌز الحجاج فً تصور بٌرلمان بخمسة مالمح ربٌسة هً :
 -1أن ٌتوجه إلى مستمع .
 -2أن ٌعبر عنه بلؽة طبٌعٌة .
 -3مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالٌة .
 -4ال ٌفتقـــر تقدمه ( تنامٌه ) إلى ضرورة منطقٌة بمعنى الكلمة .
 -5أن تكون نتابجه ؼٌر ملزمة ( احتمالٌة  ،ؼٌر حتمٌة ). 7

َ -1فسّ . 341:
 - 2انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 341:
 - 3انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة . 144:
 - 4انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 341:
5 - Chaim Perlman et lucie olbrechts ty teca : traite de largum _ ntation,op.cit.p:35
َقالً ػٍ كًال انسياَ , ٙدجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) . 113:
 - 6انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة . 63:
ُٚ - 2ظر  :أنٛفٍ رٔبٕل ْ ,م ًٚكٍ اٌ ٕٚجذ دجاج غٛر بالغ , ٙترجًت يذًذ انؼًر٘  ,يجهت ػالياث  ,انُاد٘ االدب ٙانثقاف , ٙجذة  ,انسؼٕدٚت  ,ػذد ()6
( , )6دٚسًبر. 22: 1446
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فالمجال الذي ٌتحرك فٌه الحجاج حوار قابم على الحرٌة والمعقول والمحتمل من أجل حصول
الوفاق بٌن األطراؾ المتحاورة بعٌدا عن االعتباطٌة والالمعقول اللذٌن ٌطبعان الخطابة عادة وبعٌدا
عن اإللزام واالضطرار اللذٌن ٌطبعان الجدل  ،وفً هذا الشؤن ٌقول برلمان " أن الحجاج ؼٌر
الملزم وؼٌر االعتباطً هو وحده القمٌن بؤن ٌحقق الحرٌة اإلنسانٌة من حٌث هً ممارسة الختٌار
عاقل  ،فإن تكون الحرٌة تسلٌما اضطرارٌا( إلزامٌا ) بنظام طبٌعً معطى سلفا معناه إنعدام كل
إمكان لالختٌار  ،فإذا لم تكن ممارسة الحرٌة مبنٌة على العقل فإن كل اختٌار ٌكون ضربا من
الخور  ،وٌستحٌل إلى حكم اعتباطً ٌسبح فً فراغ فكري" . 1من هنا ومن أجل بناء منظومة قٌم
خطابٌة سلٌمة تحكم بنٌة الخطاب بٌن كل األطراؾ المتحاورة  ،قابمة على أسس قوٌة ومتٌنة من
الحرٌة والمعقولٌة واإلٌمان بالرأي والرأي األخر  ،وبعٌدا عن أسالٌب المؽالطة واإلرؼام واإللزام
فقد اجتهد الباحثان فً تثبٌت مبدأٌن أو هدفٌن أساسٌن عمال على " إخراج الحجاج من دابرة الخطابة
والجدل " ، 2لٌكون أمرا ثالثا مفارقا لهما رؼم اتصاله بهما  ،له ممٌزاته وأهدافه  ،فقد "عمال من
ناحٌة أولى على تخلٌص الحجاج من التهمة الالبطة بؤصل نسبه وهو الخطابة  ،وهذه التهمة هً
تهمة المؽالطة والمناورة والتالعب بعواطؾ الجمهور وبعقله أٌضا  ،ودفعه إلى القبول باعتباطٌة
األحكام وال معقولٌتها" ، 3كما عمال من ناحٌة ثانٌة على " تخلٌص الحجاج من صرامة االستدالل
الذي ٌجعل المخاطب فً وضع ضرورة وخضوع واستالب " . 4وبهذا ٌكون الباحثان قد عبرا عن
رفضهما التام والمطلق للثنابٌة السابقة ( الخطابة والجدل ) من أجل ؼاٌة إنسانٌة هً تحقٌق الحرٌة
اإلنسانٌة من حٌث هً اختٌار عاقل كما أسلفنا  .فالحجاج ال ٌنفصل عن جذوره الممتدة فً عمق
الخطابة والجدل  ،بل هو ٌؤخذ من الجدل التمشً الفكري الذي ٌقود إلى التؤثٌر الذهنً فً المتلقً ،
وإذعانه إذعانا نظرٌا مجردا لفحوى الخطاب وما جاء فٌه من مواقؾ وآراء  ،كما ٌؤخذ من الخطابة
أٌضا توجٌه السلوك أو الدفع إلى العمل أو اإلعداد له والحض علٌه ، 5فالحجاج هنا ٌجمع بٌن التؤثٌر
التؤثٌر النظري والتؤثٌر السلوكً العلمً  ،ولكنه ٌظل أقرب إلى الخطابة منه إلى الجدل ؛ ألن الجدل
مداره النظر فقط  ،فً حٌن أن الخطابة همها األساس هو العمل  ،ثم إن الجدل متعلق بآراء ؼٌر
مخصوصة  ،أي أنها ؼٌر شخصٌة  ،بٌنما الخطابة مخصوصة دابما  .وفً هذا الشؤن ٌقول برلمان
" إن الؽاٌة من تقرٌبنا بٌن الحجاج والخطابة أن نلح على أنه ال حجاج دون وجود جمهور ٌرمً
الخطاب إلى جعله ٌقتنع وٌصادق على ما ٌعرض علٌه " ، 6ولكن ٌنبؽً اإلشارة إلى أن هذا التقارب

 - 1انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة  ,ص . 144:انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ 341:
 - 2انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 243:
َ - 3فست . 243:
َ - 4فست . 243:
ُٚ - 5ظر  :تجهٛاث انذجاج ف ٙانخطاب انُبٕ٘ . 55:
 - 6انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 346:
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التقارب هو تقارب نسبً بالقٌاس مع الجدل إذ ٌمكن أن نمٌز الحجاج عن الخطابة من عدة زواٌا
نوجز القول فٌها وهً:1
 .1إن الخطابة فن الكالم المقنع للجمهور ،فهً إذن شفوٌة  ،فً حٌن أن الحجاج هو تقنٌات الخطاب
التً تزٌد من التؤٌٌد سواء لمتلقٌن حقٌقٌٌن ( مشافهة ) أو مفترضٌن ( الكتابة ) .
 .2جمهور الخطابة واسع ومباشر  ،فً حٌن ٌقسم الحجاج إلى الحجاج اإلقناعً الذي ٌوجه إلى
جمهور خاص  ،والحجاج اإلقتناعً الذي ٌتوجه إلى جمهور واسع والى كل ذي عقل .
 .3فً الخطابة ٌخضع الجمهور إلى ضؽط فكري مسلوب الحرٌة واإلرادة فً االختٌار  ،فً حٌن
ال ٌخضع الجمهور فً الحجاج لتلك الضؽوط واألهواء والمصالح  ،بل هو قابم على الحرٌة
والمعقولٌة سواء كان قاربا أو مستمعا .
ٌ .4عد الشكل أو طرٌقة العرض فً الخطابة هً األساس فً إٌصال األفكار والتؤثٌر  ،فهً فن
عرض الفكر بطرٌقة شكلٌة محضة فً حٌن ٌجنح الحجاج نحو الربط بٌن الشكل والمضمون .
األمر الذي ٌقتضً دراسة األسالٌب واألبنٌة الشكلٌة فً ضوء عالقتها بالهدؾ الذي تإدٌه فً
الحجاج .
وهنا ٌنبؽً أن نفهم أن الحجاج ٌكتسب خصوصٌته ومفارقته للجدل والخطابة من كونه ٌدور
حول " األمور التقرٌبٌة والمقبولة والمحتملة " ، 2أي أن مجال عمله لٌس الحقٌقة العلمٌة أو الٌقٌن
وإنما هو المالبم والمشاكل والمعقول والمحتمل  ،وعلى هذا األساس ٌقر برلمان بؤن " الحجاج ال
ٌكون أبدا فً موضع ٌسمح له بادعاء الٌقٌن  ،وال جدوى من الحجاج ضد ما هو ٌقٌنً ......
الحجاج ال ٌتدخل إال فً الحاالت التً ٌكون فٌها الٌقٌن موضوع طعن " ، 3أي أنه ٌقبل الطعن أو
الشك فً االستنتاجات والحقابق التً ٌتوصل الٌها .
فمسار الحجاج ودٌنامٌكٌته هً دٌنامٌكٌة حوارٌة عقالنٌة ؼٌر ملزمة  ،تطمح فً األساس
4
إلى تحقٌق االستمالة باستدالل منطقً قابل لالختبار من قبل المتلقً لٌؤتً اختٌاره اختٌارا عاقال
مبنً على المناقشة والتدبر والنظر بعٌدا عن أسالٌب المؽالطة والتالعب بالمشاعر واالحاسٌس .
وبالجملة فإ ن الحجاج عند برلمان أوسع من الخطابة والجدل ولذلك " فهو ال ٌرى أي مبرر
إطالقا لحصر القدرة اإلنسانٌة على تقدٌم األدلة والبراهٌن فً مجال معٌن " ، 5وإذا كانت الخطابة
ُٚ - 1ظر  ,طالح فضم  ,بالغت انخطاب ٔػهى انُض  , 143-44:تُٕٚظر  :جهٛاث انذجاج ف ٙانخطاب انُبٕ٘ . 55 :
 - 2دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) َ . 112:قالً ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrechts ty teca : :
traite de largum _ ntation,op.cit.p:1
 - 3بٕزَاشت َٕر انذ , ٍٚانذجاج ف ٙانذرش انهغٕ٘ انؼرب , ٙيجهت ػهٕو اَساَٛت  ,انسُت انسابؼت  ,انؼذد ( , )44شتاء 2414و َ . 2 :قالً ػٍ - :
Chaim Perlman lempire rhelorique.p:19
ُٚ - 4ظر  :دسٍ يذًذ يرزٔق  ,يذخم انٗ َظرٚت انذجاج . 42:
 - 5دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) َ . 112:قال ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : traite d - :
largumantation,op. p:62
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والجدل قد انحصر عملهما فً مٌادٌن محددة  ،فإن الحجاج " ٌحضر فً جمٌع المستوٌات  ،كما
ٌحضر فً النقاشات العابلٌة  ،وكذلك فً مجاالت تخصصٌة ممٌزة " 1فهو ٌؽطً كل حقل الخطاب
المستهدؾ لإلقناع  ،وبعبارة أخرى إذا كان أرسطو قد حصر األجناس الخطابٌة فً ثالثة هً :
(القضابٌة والتشاورٌة واإلحتفالٌة)  ،فإن برلمان قد وسع حدود تلك البالؼة وخرج على تقسٌماتها
لٌنفتح على كل أنواع الخطابات بما فٌها الخطاب الٌومً  ،وبؽض النظر عن أنواع المستمعٌن  ،فهو
قد فتح الباب على مصراعٌه أمام كل أشكال الخطاب الذي ٌهدؾ إلى اإلقناع كٌفما كان المستمع
الذي ٌتوجه إلٌه  ،ومهما كانت المادة المطروحة فً ذلك الخطاب ، 2بل هو ٌذهب الى أبعد من ذلك
حٌنما ٌهتم بالحجج التً قد ٌوجهها االنسان الى نفسه فً مقام حوار ذاتً . 3ومن هنا جاء اهتمام
النظرٌة الحجاجٌة واعٌا لمكونات الخطاب الحجاجً  ،فالعالقة بٌن الباث والمتلقً او بٌن الخطٌب
والمستمع هً عالقة تفاعلٌة ٌنبؽً أن تكون إٌجابٌة ٌتم من خاللها تبادل االدوار والمواقع بوساطة
الرد والنقاش والتفنٌد والدعم  ،لذلك تولً الخطابة الجدٌدة أهمٌة بالؽة للمتلقً بوصفه عنصرا فاعال
من عناصر العملٌة التخاطبٌة  ،األمر الذي وجد صداه فً مجمل العملٌة الحجاجٌة  ،وأصبح
الحجاج على أساس ذلك " وفاقا وتشاركا وحوارا بعٌدا عن كل أشكال الضؽط " 4التً كان متهما
بممارستها سواء فً الخطابة أو الجدل .
فالنظرٌة الحجاجٌة عند برلمان وزمٌله تٌتكا ترتكز بشكل أساس على مبدأ االحترام بٌن الباث
والمتلقً مع األخذ بنظر اإلعتبار اإلعتراؾ بالمتلقً وخصوصٌاته  ،وما ٌحمله من أفكار وآراء
ومحاولة تؽٌٌرها أو تعدٌلها بطرٌقة حضارٌة إنسانٌة راقٌة تتناسب وقدراته العقلٌة وحرٌته فً
الحكم دون اللجوء إلى القوة أو اإلكراه فً تؽٌٌر وتبدٌل ادآراء  ،لذا ٌطرح الباحثان من حجاجهما
كل ما من شؤنه أن ٌحمل على اإلكراه والعنؾ الفكري والخداع والتالعب بالمشاعر والعواطؾ من
أ جل الحمل على القبول بما ٌطرح من قضاٌا  ،فالحجاج عبارة عن تصور معٌن لقراءة الواقع
إ عتمادا على بعض المعطٌات الخاصة بكل من المحاجج والمقام الذي ٌنجب الخطاب  ،لذلك عبر
برلمان عن إهتمامه بمظاهر التواصل والتجاوب (المكتوب والمنطوق واإلرشادي) فً إطار فكري
عمٌق تندمج فٌه أبعاد المتكلم والسامع والمقام معا  ،بحٌث ٌحمل المنتج الخصابص الجوهرٌة لهذه
المكونات الثالثة ، 5وتكون نتابجه ملموسة عبر نسق قولً موجه إلى طرؾ ما خاص أو كونً
ٌترك له الخٌار فً البحث عن األفضل .

ب  -مـــنطـــلقــــــات الحـــجــــــاج :
َقال ػٍ Ibid,p:4 - :
َ - 1فسّ 112 :
ُٚ - 2ظر  :يذخم انٗ انذجاج . 34-33:
ُٚ - 3ظر َ :فسّ 33:
 - 4انذجاج يفٕٓيّ ٔيجاالتّ . 14/1 :
ُٚ - 5ظر  :يذًذ االي ٍٛانطهبت  ,يفٕٓو انذجاج ػُذ برنًاٌ . 16 :
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بنــى برلمان حجاجه على مجموعة من المنطلقات أو المقدمات التً ٌتكا علٌها المحاجج
فً خطابه إلقناع الجمهور  ،إذ ٌرى أن الحجاج ٌنبنً أساسا على مجموعة من المقدمات
والفرضٌات والتصورات التً تشكل جمٌعا نقطة اإلنطالق له ، 1إذ ٌتوسل بها المتكلم فً سٌاق
حجاجه وبناء استدالله  ،وهً منطلقات متفق علٌها تتمثل باألتً :
 -1الوقــــائــــــع :
تمثل هذه المقدمة ما هو " مشترك بٌن عدة أشخاص أو بٌن جمٌع الناس  ....والتسلٌم
بالواقعة من قبل الفرد لٌس إال تجاوبا منه لشًء ٌفرض نفسه على الجمٌع" . 2كما تتمٌز هذه الوقابع
بؤنها " ال تكون عرضة للدحض أو الشك " ، 3أي أنها تمثل األحداث التً ال ٌختلؾ إثنان على
وقوعها إذ ال تكتسب وجاهتها الحجاجٌة إال عندما تكون محل إتفاق بٌن الجمٌع ، 4فهً قابمة على
5
الٌقٌن والثقة  ،وتنقسم الوقابع على وقـائع مشاهدة عٌانٌة وهً القسم األكثر أهمٌة فً المقدمات
لتؤثٌرها المباشر فً النفوس  ،ووقـائع مفترضة  ,أي ممكنة ومحتملة والتسلٌم بهذه الوقابع التً
تتطابق مع الواقع إنما هو تجاوب مع الحجة المقامة التً تنطلق من مقدمات ٌإمن بثبوتها وصدقها
الجمٌع .
 -2الحــقـــائــق :
هً مجموعة القضاٌا واألحداث التً ٌستخدمها المحاجج والتً تقوم على فكرة " الربط بٌن
الوقابع  ،ومدارها على نظرٌات علمٌة أو مفاهٌم فلسفٌة أو دٌنٌة مفارقة للتجربة " 6ال ٌشك
المتخاطبون فً صحتها إذا كانوا على علم ودراٌة بها  ،فهً ال تختلؾ عن الوقابع فً كونها تحظى
بالموافقة واالتفاق على ثبوتٌتها  ،لذلك ٌعمد الخطٌب إلى الربط بٌن الوقابع والحقابق من حٌث هً
موضوعات متفق علٌها لٌحدث موافقة الجمهور على واقعة معٌنة ؼٌر معلومة  ،ولكن تبقى للحقابق
خصوصٌة من حٌث " هً أنظمة أكثر تعقٌدا من الوقابع " 7؛ ألن الوقــابــع تكون معرفتها مشاعــة
مشاعــ ة بٌن جمٌع الناس فً حٌن تحمل الحقابق طابعا خاصا  ،أي تكون معرفتها محدودة  ،فلٌس
جمٌع الناس على دراٌة بالمفاهٌم الفلسفٌة أو العلمٌة أو الدٌنٌة إال المختصون بها .
 - 1دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) َ 114:قال ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : traite d .:
largumantation,op. p:682
َقال ػٍ Ch, Perlman…, p : 6 - :
َ - 2فسّ 114 :
 - 3انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 343 :
ُٚ - 4ظر َ :فسّ . 343:
َقالً ػٍ Ch, Perlman…Traite de largumentation,op,cit,p:89 - :
 - 5ػبذ انجهٛم انؼشرأ٘  ,انذجاج ف ٙانخطابت انُبٕٚت 32 :
largumentation,op,cit,p:89

.

 - 6انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 344:
َ - 2ؼًٛت ٚؼًراٍَ  ,انذجاج ف ٙكتاب ( انًثم انسائر ) البٍ االثٛر  ,رسانت ياجستٛر  ,جايؼت يٕنٕد يؼًر٘  /تٛس٘ ٔزٔ  ,كهٛت االداب ٔانهغاث  ,انجًٕٓرٚت
َقالً ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : traite d largumantation,op. p:92 - :
انجسائرٚت 2412 ,و . 23:
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 -3االفتـــــراضـــــــات :
هً مجموعة ادآراء واألحكام المسبقة " شؤنها شؤن الوقابع والحقابق ٌكون مسلما بها من طرؾ
الجمهور" , 1إال أن اإلذعان والتسلٌم لها ال ٌكونان قوٌٌن حتى تؤتً فً مسار الحجاج عناصر
اخرى تقوٌها وتدعمها ، 2وسبب هذا الضعؾ فً اإلذعان والتسلٌم لها هو كونها محتملة  ،وبذلك
تكون متؽٌرة تبعا للوسط والمقام والمتكلم والسامعٌن ؛ ألنها تقاس بالعادي والمحتمل وهو مختلؾ
ومتؽٌر تبعا الختالؾ القدرات واإلمكانات الفردٌة والجماعٌة. 3

 -4القــــــــــٌــــــــم :
من المنطلقات الحجاجٌة األساسٌة المهمة التً تقوي حدة اإلذعان لما ٌطرح  ،إذ تحظى
باالتفاق والتسلٌم من قبل الجماعات البشرٌة  ،كما تعمل على بناء جسور الثقة بٌن المتكلمٌن ،
وتبرز قٌمتها الحجاجٌة فً كونها " تتدخل فً فترة ما فً كل األفعال الحجاجٌة " 4من أجل " تؽٌٌر
مواقع السامعٌن ودفعهم إلى الفعل المطلوب " ، 5وهذا ما أكده برلمان حٌنما ذكر أن استدعاء
القـــــٌم ألجل " حمل السامع على القٌام بؤفعال معٌنة بدل أخرى  ،كما أننا نستدعٌها خصوصا من
أجل تبرٌر تلك األفعال  ،بطرٌقة تجعلها مقبولة ومإٌدة من طرؾ ادآخرٌـــــــن " . 6وقســم
برلمــان القــٌـم على نوعٌـــــــن  :مجـــردة كالعـدل والشجاعـة والحـق والخٌــر  ،وقٌم محسوسة
نحو الوطن والمسجد والكعبة .

 -5الهــــــرمٌـــــات :
هً التراتبٌة التً تخضع لها القٌم  ،إذ أن استدعاء القٌم فً العملٌة الحجاجٌة ال ٌكون كافٌا
وناجعا – حسب برلمان  -من دون إخضاع هذه القٌم لتراتبٌة هرمٌة معٌنة ٌمثـل احترامها ووعــــً
المحاج بها عاملٌن فاعلٌن فً تحقٌق الخطاب ، 7وتنقسم هذه التراتٌبٌة حسب نوعٌة القٌم إلى

 - 1دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطا بت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) َ 124:قال ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : traite de :
largumantation,op.cit, p:100
.
َقال ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : . - :
 - 2دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) 124:
traite de largumantation,op.cit, p: 100
ُٚ - 3ظر  :انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة 21:
َقال ػٍ ibqdm, p : 93 . :
 -4دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) 121:
ُٚ - 5ظر  :انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة . 112:
َ - 6فسّ 112 :
ُٚ - 2ظر  :انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة . 112:
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هرمٌات مجردة مثل إعتبار اإلنسان أعلى درجة من الحٌوان  ،وادآله أعلى درجة من اإلنسان، 1
وتمثل هرمٌة وتراتبٌة القٌم أهم من القٌم نفسها  ،إذ أنه أمر ضروري فً أي بناء حجاجً ؛ ألنه
وإن كانت هذه القٌم تسلم بها مجموعة من السامعٌن  ،فإن درجة تسلٌمهم بها تكون مختلفة من فرد
إلى آخر  ،ومن مجتمع إلى آخر  ،إذ أن ما ٌمٌز كل فرد لٌس القٌم التً ٌسلم بها ولكن طرٌقة ترتٌب
لها ، 2أي أ ن هذه القٌم تكتسب قوتها من طرٌقة ترتٌبها ودقته بناء على تصور سلٌم من قبل المتكلم
لعلة الترتٌب .
 -6المــــواضـــــع :
تشؽل المواضع حٌزا واسعا وشامال فً العملٌة الحجاجٌة ألنها " تإكد حجاجٌة الملفوظ بما
توفره من قٌمة استداللٌة مرجعٌة إلٌها ٌنشد الملفوظ و بها تتحدد مدى صالحٌته " ، 3فقد عدت
"مخازن للحجج أو مستودعات حجج "ٌ 4تكا علٌها المحاجج فً دعم حججه والتشرٌع لخطابه ،
فهً حاملة لخصابص األمم والجماعات الفكرٌة واألدبٌة وؼٌر ذلك  ،وبعبارة أخرى أنها المبادئ
واألفكار والتقالٌد واألخالق التً تكون قاسما مشتركا بٌن الشعوب والجماعات الواحدة  ،من ذلك
(موضع القلٌل الدابم أحسن من الكثٌر المنقطع) و (الكثرة تؽلب الشجاعة) .5وتقسم المواضع على
قسمٌن  :مواضع مشتركة  ،وهً التً ٌمكن تطبٌقها على علوم مختلفة مثل القانون والفٌزٌاء
والسٌاسة (كموضع األقل واألكثر)  ,ومواضع خاصة  ،تكون وقفا على علم معٌن أو على نوع
خطابً محدد ومعروؾ ، 6وبالرؼم من األهمٌة التً ٌراها ارسطو تجاه المواضع حتى انه افرد
كتابا كامال هو (الطوبٌقا) لشرح هذا المفهوم  ،لكنه لم ٌعرؾ الموضع واكتفى بإشارات محددة
دفعت برلمان إلى إستثمارها لتكوٌن رإٌة عن المواضع فقد وصفها بـ" المقدمات العامة وهً
متمحضة لالستدالل الجدالً " ، 7وتتمٌز المواضع بـ" عمومٌتها وقدرتها على التكٌؾ مع كل
الظروؾ " 1وتقوم بدور كبٌر فً العملٌة الحجاجٌة من خالل الحث على الفعل وخلخلة العقبات
0
التصورٌة التً تكون أحٌانا راسخة لدى المحاججٌن والتً ال تنسجم مع البناء الحجاجً المقدم
وعلى هذا األساس ٌكون امتالك مواضع الحجج وفتح مؽالٌقها ٌعنً امتالك ناصٌة الحجج القوٌة
والمإثرة بكل سهولة وٌسر  ،ومن هنـا ٌتضح أن امتالك المواضع اهـــم من امتــالك الحجــج ؛ ألن
الحجج مصدرها المواضع  ،وتستمد قوتها من منظومتها المندرجة فٌها  ،لذلك شبهها برلمان
ُٚ - 1ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 314:
ُٚ - 2ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 314:
 - 3ػس انذ ٍٚانُاجخ  ,انؼٕايم انذجاجٛت ف ٙانهغت انؼربٛت . 42:
 - 4انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 311:
ُٚ - 5ظر  :كتابت انجادع ف ٙضٕء َظرٚاث انذجاج ( رسائهّ ًَٕرجا ً ) . 46:
ُٚ - 6ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 311:
 - 2انؼٕايم انذجاجٛت ف ٙانهغت انؼربٛت . 43:
 - 3دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) َ . 122:قال ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : traite d - :
largumantation,op. p:112
ُٚ - 4ظر  :انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة . 113:
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بـ(المقدمات فً االقٌسة الجدلٌة ) أو باألقسام التً تنضوي تحتها الحجج  ،فكما أن القٌاس ٌتكا على
مقدمات ٌعبر منها إلى النتٌجة  ،كذلك الحجاج فإنه ٌستمد من مواضعه التً تضمه وتحتوٌه ، 1فهً
إن جاز التعبٌر كؤرض تختزن فً باطنها معدنا معٌنا ٌستخرج منها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،
وتنقسم المواضع على أقسام :
 -1مـــواضـــع الكـــم  :وهً المواضع التً ٌقع االحتكام فً صالحٌتها الى مقولة الكم والعدد ، 2أي
أي مواضع المفاضلة بٌن األشٌاء العتبارات كمٌة وعددٌة  ،مثل (الكل أفضل من الجزء) و (المال
الكثٌر أفضل من المال القلٌل) و (العدل والعفة أفضل من الشجاعة) على إعتبار أن العدل والعفة قٌم
تتجسد فٌها الدٌمومة واإلستمرارٌة فً كل الظروؾ واألوقات  ،فً حٌن أن الشجاعة ال تصلح إال
فً أوقات محددة 3ومثال ذلك قوله تعالى على لسان المشركٌن " وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا
4
وما نحن بمعذبٌن "
 -2مــواضـــع الكٌــــف  :وهً المواضع التً ٌستدل بها فً الخطاب على أن أمرا أصلح من أمر
ألسباب ترجع إلى هٌؤة ذلك األمر وكٌفٌة تشكله  ،بحٌث ٌكون نسٌج وحده  ،فتستمد هذه المواضع
حجٌتها من تفردها ووحدانٌتها ال من الكم والكثرة مثل (الحقٌقة التً ٌضمنها هللا فهً واحدة فً
مقابل آراء البشر المختلفة و(الحق ٌعلو وال ٌعلى علٌه) 5ومن ذلك قوله تعالى (:كم من فئة قلٌلة
غلبت فئة كثٌرة بإذن هللا). 6
 -3مـواضــع الـترتٌـــب  :وتقوم على مبدأ اإلقرار بؤفضلٌة ما هو سابق على ما هو الحق مثل
المبادئ والقوانٌن فً التفكٌر ؼٌر اإلختٌاري أفضل من الوقابع التً تنتج عن تطبٌق تلك المبادئ. 7
 -4مــواضــع المــوجــود  :وهً المواضع التً تقر بؤفضلٌة الموجود والراهن والواقعً على
1
الممكن والمحتمل والمستحٌل ومنه المثل الشعبً " عصفور فً الٌد خٌر من عشرة فوق الشجرة "
" 1وٌمكن أن ٌطلق على هذه المواضع " مواضع المفضل أو المإثر". 0
 -5مــواضــع الجـــوهـــــر  :وهو " ٌتعلق بإعطاء قٌمة علٌا لألشخاص بوصفهم ممثلٌن لهذا
الجوهر". 1

ُٚ -1ظر  :كتابت انجادع ف ٙضٕء َظرٚاث انذجاج . 45:
 - 2انؼايم انذجاجٔ ٙانًٕضغ  ,ػس انذ ٍٚانُاجخ (ضًٍ انذجاج يفٕٓيّ ٔيجاالتّ  :دافع اسًاػٛم ػهٕ٘ ) َ :244 :قال ػٍ Chaim Perlman - :
Perlman et lucie olbrchts tyca : traite d largumantation,op. p:115
ُٚ - 3ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ  , 312:انؼٕايم انذجاجٛت ف ٙانهغت انؼربٛت . 44:
 - 4سٕرة سبأ  ,االٚت . 35:
 - 5انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ 312:
 - 6سٕرة انبقرة  ,يٍ االٚت . 244:
ُٚ - 2ظر  :انؼٕايم انذجاجٛت ف ٙانهغت انؼربٛت . 54:
ُٚ - 3ظر  :انذجاج اطرِ ٔيُطهقاتّ ٔتقُٛاتّ . 312:
َ - 4فسّ . 312:
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ت -التـــــقنــٌــات الحـــجـــاجـــٌـــة
نظم برلمان وزمٌـله تٌــتكــاه فً كتابــهما (مصنؾ فً الحجاج – الخطابة الجدٌدة) الطرق
الكفٌلة بتنظٌم الحجج ومستوى فعالٌتها فً الخطاب  ،إذ ال ٌمكن اإلكتفاء بسرد الحجج دون األخذ
بنظر اإلعتبار إٌرادها على وفق نظام ٌضمن لها نجاعتها وإبراز قٌمتها التؤثٌرٌة واالقناعٌة لدى
المستقبل  /المستمع  .فقـد حصر الباحـثان هذه الطـرق الحجاجٌة أو الطـرق التً تنـظم الـقــول
ألحجاجً فً نوعٌن هما  :طرابق الوصل (اإلتصالٌة) وطرابق الفصل (اإلنفصالٌة) .

 -1طـــرائــق الوصــل :
وهً الطرابق التً " تقرب بٌن العناصر المتباٌنة فً أصل وجودها فتنتج بذلك قٌام ضرب
من التضامن بٌنهما لؽاٌة إبراز تلك العناصر فً بنٌة واضحة ولؽاٌة تقدٌم أحد هذه العناصر
بواسطة ادآخر تقدٌما إٌجابٌا أو سلبٌا " ، 2وقد تم تصنٌؾ هذا النوع من الطرابق إلى تـقنٌـات
حجاجـٌة عـدٌـدة منها :
أ -الحــجـج شبـــه المنــطقٌـة :
وهً حجج تكتسب طاقتها وقوتها االقناعٌة من مقاربتها أو مشابهتها للبنى المنطقٌة
والرٌاضٌة فً البرهنة ، 3ولكنها تنؤى بنفسها عن التطرؾ بإتجاه الصرامة المنطقٌة الخالصة  ،إذ
ٌمكن ان ترد بٌسر بدعوى أنها لٌست منطقٌة  .وفً هذا الشؤن ٌرى برلمان فً تفصٌل هذه الحجج
" إنها حجج تدعً قدرا محددا من الــٌقٌـــن من جهة أنها تبدو شبٌهة باالستدالالت الشكلٌة المنطقٌة
أو الرٌاضٌة ومع ذلك فإن من ٌخضعها إلى التحلٌل ٌنتبه فً وقت قصٌر إلى اإلختالفات بٌن هذه
الحجج والبراهٌن الشكلٌة ؛ ألن جهدا ٌبذل فً االختزال أو التدقٌق فحسب – ٌكون ذا طبٌعة ال
صورٌة ٌ -سمح بمنح هذه الحجج مظهرا برهانٌا ولهذا السبب ننعتها بؤنها شبه منطقٌة " .4وتنقسم
هذه الحجج شبه المنطقٌة على :
 – 1الحجج شبه المنطقٌة التً تعتمد البنى المنطقٌة  :وتتمثل هذه الحجج فً حجة التناقض وعدم
اإلتفاق والتماثل والحد  ،والحجج القابمة على العالقة التبادلٌة .
 -1دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ االياو ػه( ٙع) َ . 123:قال ػٍ Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca : traite d - :
largumantation,op. p:126
 - 2انذجاج ف ٙانقراٌ انكرٚى يٍ خالل أْى خظائظّ األسهٕبٛت 35 :
ُٚ - 3ظر َ :فسّ 35 :
 - 4انذجاج ف ٙانشؼر انؼرب – ٙبُٛتّ ٔأسانٛبّ 141 :
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 -2الحجج شبه المنطقٌة التً تعتمد العالقات الرٌاضٌة  :وتتمثل هذه الحجج فً حجة التعدٌة
وتقسٌم الكل على أجزابه المكونة له وكذلك إدماج الجزء فً الكل  ،وٌرمً هذا النوع من الحجج
إلى صحة الموضوع ومشروعٌته بفعل ما لها من بعد عقالنً تستمده من عالقتها ببعض الصٌػ
المنطقٌة والرٌاضٌة .
ب – الحجج المؤسسة (القائمة) على بنٌة الواقع  :تعتمد هذه الحجج على الواقع فً تؤسٌس وإقامة
عالبقها اإلقناعٌة  ،إذ تستخدم الحجج شبه المنطقٌة للربط بٌن أحكام مسلم بها  ،وأحكام ٌسعى
الخطاب إلى تؤسٌها وتثبٌتها وجعلها مقبولة ومسلم بها  ،كما توصؾ هذه الحجج بكونها اتصالٌة أو
قابمة على االتصال من جهة اتصالها بالواقع وعرض ادآراء المتعلقة به وكذلك الحقابق
واالفتراضات ، 1إذ تتناسب قوة هذه الحجج اإلقناعٌة طردٌا مع اعتمادها بشكل أكبر على مدى
تجسٌد الواقع وتفسٌر أحداثه وما ٌدور فٌه من حقابق " فالخطاب الحجاجً ٌكون أنجع واقدر على
الفعل فً المتلقً والتؤثٌر فٌه كلما انؽرست مراجعه فً الواقع وتنزلت عناصره فً ما حدث
وٌحدث " . 2وٌقسـم برلمان الحجج المإسسة على بنٌة الواقع إلى وجوه (االتصال التتابعً)  ،الذي
ٌكون بٌن ظاهرة ما وبٌن نتابجها أو أسبابها ، 3وتنتمً إلى هذا الوجه من االتصال  :الحجة السببٌة
 ،وحجة التبذٌر (التبرٌر)  ،وحجة اإلتجاه (التحذٌر)  ،وحجة التجاوز  .أما الوجه ادآخر من وجوه
اإلتصال فهو (اإلتصال التواجدي) الذي ٌمثل طرٌقة فً عرض ادآراء المتعلقة بالواقع  ،وتتمثل هذه
ادآراء فً كونها وقابع أو حقابق أو افتراضات . 4ومن حجج هذا النوع هً  :حجج السلطة ،
وحجج الشخص وأعماله  ،وحجج الرمز .
ت -الحجـــج المؤسسـة لبنٌـــة الواقـــع  :إذا كانت الحجج سالفة الذكر قد انبنت وتبنت الواقع  ،فإن
هذا النمط من الحجج ٌكون أٌضا وثٌق الصلة بالواقع  ،ولكنها تحدث تؽٌرا  ،وتعمل على إعادة بناء
الواقع وتؤسٌسه أو نقض ذلك الواقع القابم وبناء واقع جدٌد بواسطة حاالت خاصة  .فهذه التقنٌة
تستلهم عناصر قوتها من استحداث بعض الروابط التً من شؤنها أن تإســــس الواقع أو تعٌد بناءه ،
وتعد النمط األخطر من بٌن كل األنماط الحجاجٌة ؛ ألنها تتفادى تصٌد الترابط الواقعً بٌن األشٌاء
 ،وتتخطى بإبتكار واقع جدٌد على أنقاض الواقع القابم . 5وسبٌلها إلى ذلك ٌكون عبر مستوٌٌن .
األول  :تؤسٌس الواقع بواسطة الحاالت الخاصة  ،ومن هذه الحاالت الخاصة هً  :حجة المثل ،
واالستشهاد  ،والنموذج  .أما المستوى الثانً من تلك الحجج فهو  :االستدالل بواسطة التمثٌل الذي
ٌضطلع بمهمات حجاجٌة كبٌرة ٌجسدها التشبٌه واالستعارة بإعتبار أن القٌمة الحجاجٌة قابمة على
عالقة تشابه ال عالقة مشابهة .
ُٚ - 1ظر  :انذجاج أطرِ ٔيُطهقاتّ 332 :
 - 2انذجاج ف ٙانشؼر انؼرب -ٙبُٛتّ ٔأسانٛبّ 214 :
ُٚ - 3ظر  :انذجاج أطرِ ٔيُطهقاتّ 332 :
ُٚ - 4ظر َ :فسّ 332 :
ُٚ - 5ظر َ :فسّ 336 :
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 -2طـــرائـــق الفـــصــــل :
وهً الطرابق التً تفصل بٌن المفاهٌم  ،أي مجموعة التقنٌات التً تعمل على الفصل
والتجزبة بٌن المفاهٌم التً تشكل وحدة تامة ومفهوما واحدا  ،إذ تقوم على إفساد اللحمة وإحداث
القطٌعة بٌن عناصر تشكل عادة كال ال ٌتجزأ أو على األقل كال متضامنة أجزاإه فً مجال فكري
واحد لٌتم على وفق هذه الطرابق والتقنٌات إحداث فصل وتفكٌك بٌن مكوناته ومحاكاته ذلك الواقع
أو الظاهر على وفق حقٌقته. 1
ولعل السبب فً حصول ذلك الفصل ٌعود لؽاٌة حجاجٌة هدفها التمٌٌز بٌن ما هو ظاهر
وما هو واقعً أو حقٌقً  ،بمعنى أن كل األشٌاء أو األشخاص والمعطٌات ٌمكن أن ٌكون لها حدان
 ،حد ظاهر مزٌؾ ٌمكن أن نعبر عنه بـ(أ) وواقع حقٌقً هو (ب) فكٌؾ نستطٌع أن نمٌز أو نفصل
بٌن هذٌن الحدٌن فً المعطى أو المفهوم الواحد ؟ ٌ .ــرى برلمان وزمٌله تــٌتــكـا  :أن الحد (أ)
الذي ٌوافق الظاهر هو ما ٌخطر بالذهن وٌدركه الفكر منذ الوهلة األولى  ،فهو المعطى الراهن
المباشر  ،فً حٌن أن الحد (ب) لما كان تمٌٌزه ال ٌكون إال فً عالقته بالحد (أ) ومقارنته به  ،فإنه
ال ٌمكن أن ٌكون إال نتٌجة فصل نحدثه داخل الحد (أ) نفسه  ،سعٌا منا إلى القضاء على ما ٌمكن أن
نلمحه فً مظاهر الحد (أ) هذا من تناقضات بٌنهما توقظ فكرنا من ؼفلته عنها وانخداعه بها ،
وٌزودنا الحد (ب) فً هذه العملٌة بالمقٌاس أو القاعدة التً تتٌح لنا أن نمٌز داخل مظاهر الحد (أ)
بٌن ما له قٌمة  ،وما لٌس له قٌمة  ،فنقول عن المظاهر ؼٌر المطابقة للحد (ب) الذي ٌزودنا به
الواقع  -التارٌ  ،الثقافة  ،العلم  .....بتعبٌر عبد هللا صولة – إنها زابفة وخاطبة وظاهرٌة  ،فالحد
(ب) هو فً عالقته بالحد (أ) ٌمثل القاعدة والمفسر معا وعلى هذا فالزوج ظاهر  /واقع لٌس معطى
موجودا فً الطبٌعة  ،وإنما هو بناء ذهنً قابم على المقاربة بٌن الظاهري والحقٌقً من األشٌاء
وعلى محاكمة الظاهر فً ضوء الحقٌقة والواقع ، 2ولتوضٌح األمر أكثر نورد المثال التالً  :حٌنما
نقول  [ :أحمق ال ٌحسن التصرؾ] لٌس هذا اإلنسان بعاقل  ،فهذا اإلنسان له حدان  ،حد ظاهر
معروؾ بالحمق  ،أما حده الحقٌقً فهو كونه إنسان عاقل  ،وهً خاصٌة قارة فً مطلق اإلنسان ،
وهنا ٌقع الفصل بٌن ظاهر اإلنسان المعروؾ به فً المجتمع  ،إذ ٌوصؾ بعدم العقل  ،وبٌن حقٌقة
اإلنسان المشهور بها فً عرؾ البشر وهً العقل  ،وهذا الفصل هو الذي ٌدفع بإتجاه تولٌد قٌمة
إقناعٌة 3وقد تسمح تقنٌات وأسالٌب لؽوٌة ونحوٌة فً حمل السامع والقارئ على تصور جانبٌن
اثنٌن للشًء الواحد أو المفهوم الواحد أحدهما ظـــاهري ٌمكن تحدٌـــده بواسطة الحواس للوهلـة
األولــى  ،وادآخـر حـقٌـقـً أو جـوهري ومـن هـذه األسالٌب االعتــراض كـــقـــوله تـــعـــالى
ُٚ - 1ظر  :انذجاج ف ٙانقراٌ انكرٚى يٍ خالل أْى خظائظّ األسهٕبٛت 32 :
ُٚ - 2ظر  :انذجاج أطرِ ٔيُطهقاتّ 344 :
ُٚ - 3ظر  :كتابت انجادع ف ٙضٕء َظرٚاث انذجاج 142 :
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" َوإِ َذا َب َّد ْل َنا آَ ٌَ ًة َم َكانَ آَ ٌَ ٍة َو َّ
هللا ُ أَ ْعلَ ُم ِب َما ٌُ َن ِّزل ُ َقالُوا إِ َّن َما أَ ْن َت ُم ْف َت ٍر َبلْ أَ ْك َث ُر ُه ْم َال ٌَ ْعلَ ُمونَ "ٌ ، 1قول
الدكتور عبد هللا صولة  ،معلقا على هذه ادآٌة  " :فقد تبدو جملة ( وهللا أعلم بما ٌنزل ) فصال بٌن
ظاهر ما ٌدعون وحقٌقة ما علٌه األمر فً عالم الؽٌب " ، 2كذلك تبدو هذه التقنٌة فً أسلوب القصر
 ،فحٌنما نقول ( :ما زٌد إال وجٌه)  ،ففٌها فصل بٌن الظاهر الذي ٌدعٌه المخاطب لزٌد  ،كؤن ٌقول
عنه بؤنه عالم  ،أو ٌبدو له بؤنه مفكر ولٌس وجٌها  ،فٌبطل المتكلم إدعاءه هذا بقوله  :ما زٌد إال
وجٌه  ،محدثا بكالمه هذا فصال بٌن ما ٌبدو علٌه زٌد فً اعتقاد المخاطب وحقٌقته التً ألح علٌها
بؤسلوب القصر  ،وهً الــقٌـــم الحجاجٌة المتولدة من هذا الفصل , 3كذلك ورود األفعال ؼٌر
الٌقٌنٌة مثل ( زعم ٌ ،ظن ٌ ،خال ٌ ،شك )  ،وعبارات مثل ( هو شبه كذا ) و ( إن هذا الفارس إن
صح انه فارس )  ،أو ما وضع بٌن قوسٌن مثل ( لقد كنت ٌومها "بطال" )  ،وأكثر ما ٌستخدم ذلك
فً الحدود والتعرٌفات , 4فقد ٌلجؤ صاحب التعرٌؾ إلى االشتقاق العلمً أو العرفً فٌدعم به تعرٌفه
 ،كؤن ٌقال فً مقام االعتذار " لقد نسٌت أن أرد على رسالتك وما أنا إال إنسان وما سمً اإلنسان
إال لنسٌه  ،أو أن ٌقال فً مهاجمة شخص  :إنه ذو أهواء ٌعتمد قلبه والقلب من التقلب " . 5لذا ٌنبؽً
على المتكلم أو المحاجج أو صاحب الخطاب أن ٌكون واقعٌا ودقٌقا فً مطابقة الكالم لمقتضى
الواقع والمقام  ،إذ أن أنجع الكالم فً الحجاج ما جاء على قدر المقام بحٌث ٌتطابق موضوع
الخطاب وأسلوبه  ،فٌتجنب حصول الفصل ، 6لكً تمضً حججه صادقة مقنعة تؤخذ دورها المإثر
فً السامع والقارئ بعٌدا عن المنؽصات الحجاجٌة واإلرباك فً بنٌة الخطاب .

 -2نــظـــرٌـــة الحــجـــاج عــــنــد دٌكـــرو (الحجاج فً اللغة)

أ .حـــدود النــظـــرٌـــة :
سمح التطور الذي شهده علم اللسانٌات منذ بداٌة القرن العشرٌن  ،وانفتاحه على حقول
معرفٌة متنوعة  ،منها حقل المنطق  ،بروز توجه جدٌد فً المباحث الحجاجٌة  ،تؤسس مع
طروحات اللؽوي الفرنسً اوزفالد دٌكرو وزمٌله انسكومٌر سنة 1073م  ،فقد وضعا نظرٌتهما
اللسانٌة التً تهتم بالوسابل اللؽوٌة  ،وبإمكانات اللؽات الطبٌعٌة  ،التً ٌتوفر علٌها المتكلم  ،وذلك
بقصد توجٌه خطابه وجهة ما تمكنه من تحقٌق بعض األهداؾ الحجاجٌة  ،ومن هنا تعد نظرٌة
 - 1سٕرة انُذم  ,اٜٚت 141 :
 - 2انبالغت انؼربٛت ف ٙضٕء انبالغت انجذٚذة أٔ انذجاج 26:
ُٚ - 3ظر  :كتابت انجادع ف ٙضٕء َظرٚاث انذجاج 143 :
ُٚ - 4ظر  :انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة 132 :
ُٚ - 5ظر  :انذجاج أطرِ ٔيُطهقاتّ 346 :
ُٚ - 4ظر َ :فسّ 342 :
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الحجاج من منظورهما  ،بحسب ما ذكره أبو بكر العزاوي هً " نظرٌة لسانٌة تهتم بالوسابل
واإلمكانات اللؽوٌة التً تمدنا بها اللؽات الطبٌعٌة لتحقٌق بعض األهداؾ والؽاٌات الحجاجٌة وهً
تختلؾ بذلك عن النظرٌات الحجاجٌة األخرى ذات التوجه المنطقً أو الفلسفً أو البالؼً" ، 1فهً
تنطلق من الفكرة الشابعة التً مإداها " إننا نتكلم عامة بقصد التؤثٌر". 2
اكتسبت نظرٌة الحجاج فً اللؽة فرادتها وتمٌزها من خالل تعارضها مع كثٌر من النظرٌات
والتصورات الحجاجٌة التً سبقتها ابتداء من التوجهات التً تعد الحجاج منتمٌا إلى البالؼة
الكالسٌكٌة ( أرسطو) وما أفرزته الخطابة الجدٌدة على ٌد برلمان  ،ونظرٌة المساءلة لمٌشال ماٌٌر
 ،أو ما كان منتمٌا إلى المنطق الطبٌعً ( جان بلٌز ؼرٌز ) فما تطرحه هذه النظرٌة من تصورات
ٌكمن فً أن الحجاج ٌنبع او ٌنطلق من اللؽة ذاتها  ،أي أن اللؽة تحمل بصفة ذاتٌة وجوهرٌة وظٌفة
حجاجٌة تبرز عبر مإشرات كامنة فً بنٌة األقوال نفسها وهذا ما ٌدل علٌه عنوان كتاب دٌكرو
الذي اشترك فً تؤلٌفه مع كلود انسكومبر (الحجاج فً اللغة) LARGUMENTATION
 . DANS LA LANGUEفـقـد ذهب دٌكرو فً نظرٌته الحجاجٌة إلى أن العملٌة الحجاجٌة
تتلخص لؽوٌا فً  :أن ٌقدم المتكلم قوال أو مجموعة أقوال هً ( قٌ )1قود إلى قول أو مجموعة
أقوال (ق )2هو بمثابة النتٌجة  .وبعبارة أخرى أن الحجاج هو اإلتٌان بمجموعة من الحجج التً
تدفع بإ تجاه تحدٌد مسار النتٌجة  ،أو اإلتٌان بقول الؽاٌة منه إفهام قول أخر  ،أي " حمل المستمع
على فهم ما لٌتسنى للمتكلم توجٌه الخطاب وجهة معٌنة عن طرٌق بناء إطار ٌفرضه على المستمع
بتلفظه ذلك " ، 31إذ إن القٌمة الحجاجٌة ألي ملفوظ " ؼٌر ناتجة فقط عن المعلومات التً ٌحتوٌها ،
بل قد تحتوي الجملة على مورفٌمات وتعابٌر أو صٌػ زٌادة على محتواها اإلخباري تفٌد إعطاء
توجه حجاجً للملفوظ  ،وحمل المتلقً إلى جهة أو أخرى " 4وهذا ما عبر عنه الباحثان بفعل
التوجٌه وهو " االنزٌاح أو االنتقال أو الحركة من وضع أول معلوم إلى وضع ثان قد ٌكون معلوما
(صرٌحا) أو ؼٌر معلوم (ضمنً) وهً النتٌجة التً ٌروم الباث إذعان المتقبل لها " . 5فالمهمة التً
التً ٌضطلع بها الحجاج فً هذه النظرٌة هً مهمة التوجٌه  ،انطالقا من مبدأ إن اللؽة هً حجاج
محض والحجاج توجٌه صرؾ . 6وٌبرز ذلك على مستوٌٌن هما  :مستوى السامع وذلك " حٌن نتكلم
نتكلم إنما نروم فً العادة التؤثٌر فً هذا السامع  ،أو مواساته أو إقناعه أو جعله ٌؤتً عمال ما أو

 - 1أبٕ بكر انؼسأ٘  ,انبُٛت انذجاجٛت نهخطاب انقرآَ – ٙسٕرة األػهٗ ًَٕرجا  ,يجهت انًشكاة ٔ ,جذة  ,انًغرب  ,ػذد (1443 , )14و 124 :
 - 2انذجاج ف ٙانهغت 56 :
 - 1ػًر بهخٛر  ,يؼانى نذراست تذأنٛت دجاجٛت نهخطاب انظذاف ٙانجسائر٘ انًكتٕب يا ب , 2444 – 1434 ٍٛاطر ٔدت دكتٕراِ  ,جايؼت انجسائر 2445 ,
– 135 : 2446
 -4كُٓٛت زيٕش  ,دجاج يٕسٗ ػه ّٛانسالو ف ٙانُض انقرآَ – ٙدراست تذأنٛت ( ,رسانت ياجستٛر)  ,جايؼت يٕنٕد يؼًر٘ تٛس٘ ٔزٔ  ,انجسائر َ 14 :قال
Ducrot (1980) , lesechelles argumentatives ,les editions de minuit, p . 19
َقال ػٍ :
 - 5انؼٕايم انذجاجٛت ف ٙانهغت انؼربٛت 11 :
ُٚ - 6ظر َ :فسّ 13 :
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إزعاجه أو إحراجه وؼٌر ذلك " . 1أما المستوى ادآخر فهو مستوى " الخطاب نفسه بـؤن ٌكـون ق1
مـإدٌا بالضرورة إلـى ظهـور ق 2صـراحـة أو ضمـنا  ،على إن التوجٌه هو فً الحقٌقة توجٌه
للسامع والخطاب معا " . 2من هنا ٌإكد دٌكرو وزمٌله انسكومٌر على أن اللؽة وحدها هً الكفٌلة
بتحقٌق العملٌة الحجاجٌة وتوجٌه ركنً العملٌة التخاطبٌة (الخطاب  /المتلقً) الوجه التً ٌحددها
وٌفرضها المتكلم من دون الركون إلى عوامل خارجٌة (خارج اللؽة) من قبٌل ظروؾ إنشاء الكالم .
وبالجملة فإن محددات هذه النظرٌة هً محددات بنٌوٌة تنؽلق على النص وال تتعامل مع خارجه ،
وهذا هو مفترق الطرٌق الذي تتقاطع فٌه نظرٌة دٌكرو مع التصور البرلمانً الذي هو عبارة عن "
نشاط لٌست له أي عالقة ببنٌة اللؽة  ،فهو ٌتعلق فقط بآثار الكالم ؛ ألن االنتقال فٌه من ملفوظ ما أو
متوالٌة من الملفوظات إلى نتٌجة معٌنة – وهو جوهر النشاط الحجاجً – تتحكم فٌه اعتبارات
خارج بنٌة اللؽة  ،فالمعلومات الواردة فً الملفوظ  ،إذا ارتبطت بسٌاق محدد  ،تفٌد معنى معٌنا
ٌصح استنتاجه من هذا الملفوظ  .وهذا االستنتاج حسب التصور البرلمانً ٌتم بمقتضى قانون من
قوانٌن الخطاب " ، 3على أن قوانٌن الخطاب هذه وإن كانت تحكم اشتؽال النسق اللؽوي  ،إال أنها ال
تنتمً إلى هذا النسق  ،فهً من طبٌعة اجتماعٌة وثقافٌة أخرى  ،أي أنها توجد خارج بنٌة اللؽة .
تضطلع نظرٌة الحجاج عند دٌكرو بمهمة " إنجاز لعملٌتٌن هما التصرٌح بالحجة من جهة
وعمل االستنتاج من جهة أخرى  ،سواء كانت النتٌجة مصرحا بها أم مضمنة " 4وفً كلتا الحالتٌن
التصرٌح بالنتٌجة أو إخفاإها من قبل المتكلم ٌستلزم على المتلقً استنتاجها من بنٌتها اللؽوٌة ،
شرٌطة أن ٌتم التوصل إلى هذه النتٌجة الضمنٌة بسهولة وٌسر  ،كما فً المثال التالً :
 -هل صمت شهر رمضان ؟

 أنا مرٌضإذ ٌكون الجواب بـ(أنا مرٌض) دلٌال موصال إلى الجواب الضمنً بـ(ال) والتدلٌل على عمل
الحجاج فً اللؽة ٌنبؽً بداٌة تمٌٌزه من خالل مقارنته بمفهوم البرهنة أو االستدالل المنطقً ،
فالخطاب الطبٌعً لٌس خطابا برهانٌا بالمعنى الدقٌق للكلمة  ،فهو ال ٌقدم براهٌن وأدلة واستنتاجات
منطقٌة  ،فلفظة الحجاج ال تعنً البرهنة على صدق إثبات قضٌة ما أو إظهار الطابع الصحٌح
الستدالل ما من وجهة نظر منطقٌة  ،كذلك أن األقوال التً تشكل استدالال تكون مستقلة بعضها عن
بعض األخر بحٌث ٌعبر كل واحد منها عن قضٌة معٌنة أو وصؾ حالة ما أو بٌان وضع من
أوضاع العالم سواء كان وضعا واقعٌا أو متخٌال لنرى أن التسلسل فً هذه األقوال لٌس مإسسا على
األقوال نفسها ولكنه مإسس على القضاٌا المتضمنة فٌها  ،فً حٌن أن الحجاج فً اللؽة مإسس على
 - 1انذجاج ف ٙانقراٌ انكرٚى يٍ خالل أْى خظائظّ األسهٕبٛت 34/1 :
َ - 2فسّ 34/1 :
 - 3رشٛذ انراض , ٙانذجاجٛاث انهساَٛت ػُذ اَسكٕيٛر ٔدٚكرٔ 225:
 - 4انذجاج ف ٙانهغت 63 :
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بنٌة األقوال اللؽوٌة وعلى تسلسلها واشتؽالها داخل الخطاب . 1لذا عمل دٌكرو على تخلٌص الحجاج
من صرامة االستدالالت البرهانٌة والحتمٌة والضرورٌة لٌجعله فضاء رحبا ٌضم كافة الحجج التً
تشملها اللؽة  ،فضاء ال ٌحتاج فٌه المتكلم إلى حرفة تامة بالمنطق وضروبه لكً ٌكون محاججا ،
ولعل هذا ما جعل الحجاج عند دٌكرو ٌتمٌز عن ؼٌره من التصورات األخرى بكونه نسبٌا ومرنا
وتدرٌجٌا ٌ ،عطً لمفهوم الحجة داللة واسعة تتجاوز النظر إلٌها بوصفها مجرد أقوال إلى وضعها
فً إطار ترد فٌه على شكل " قول أو فقرة أو نص أو قد تكون مشهدا طبٌعٌا أو سلوكا ؼٌر لفظً
إلى ؼٌر ذلك " 2وٌمكن التمثٌل لكل من البرهنة والحجاج بالمثالٌن التالٌٌن. 3
 -1كل اللؽوٌٌن علماء
زٌد لؽوي
إذن زٌد عالم
 -2انخفض مٌزان الحرارة
إذن سٌنزل المطر
فالمثال األول قابم على البرهنة أو القٌاس المنطقً  ،أما المثال الثانً فهو ال ٌعدو أن ٌكون
حجاجا أو استدالال طبٌعٌا ؼٌر برهانً فاالستنتاج فً المثال األول حتمً وضروري ألسباب
منطقٌة أما االستنتاج فً المثال الثانً فهو احتمالً  ،أي احتمال ( نزول المطر) إذن فهو استنتاج
نابع من معرفة العالم  ،وقابم على معنى الشطر األول من الجملة .
من هنا نستنج نحن أٌضا إن دٌكرو وهو ٌنظر إلى األقوال والنصوص والخطابات ال ٌهدؾ
إلى إخبار المتلقً بقصد تقدٌــم المعلومات  ،بــل ٌسعى إلى إبراز الؽاٌــة األساسٌة والمهمة فــً
العملٌة التخاطبٌة وهً التؤثٌر فً المتلقً ودفعه إلى إتخاذ موقؾ ما من القضٌة موضوع النص ،
فاإلقناع والتؤثٌر بحسب التصور الجدٌد ٌنبع من اللؽة بوصفها أس بناء العملٌة الحجاجٌة  .وهذا
الفهم لطبٌعة اللؽة عند دٌكرو لم ٌؤت من فراغ إذ أن إتكاءه – وهو ٌإسس لنظرٌته الحجاجٌة –
على نظرٌة األفعال اللؽوٌة التً وضع أسسها أوستن و سورل دفعه إلى إعادة النظر فً بعض
مبادئ هذه النظرٌة وتحدٌد نقاط التقصٌر فٌها من قبٌل عدم كفاٌة التصنٌفات المقترحة لألفعال
اللؽوٌة على سبٌل المثال  ،وانطالقا من المبدأ الذي اعتمده دٌكرو فً تعامله مع الحجاج والذي
ٌتؤسس على وجود مقاصد عدٌدة من وراء الحجاج منها الرؼبة فً التؤثٌر والتوجٌه واإلقناع بحٌث
تترجم األقوال إلى أفعال حسب نظرٌة االفعال الكالمٌة  ،فقد اقترح توسٌع هذه التصنٌفات بإضافة
ُٚ - 1ظر  :انذجاج ف ٙانهغت  ٔ , 53 :دجاجٛت انظٕرة ف ٙانخطابت انسٛاسٛت نذٖ اإلياو ػه( ٙع) 133 :
 - 2انهغت ٔانذجاج 23:
ُٚ - 3ظر َ :فسّ 56 :
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فعل لؽوي هو فعل الحجاج عرفه دٌكرو بؤن ه " فعل لؽوي موجه إلى إحداث تحوٌالت ذات طبٌعة
قانونٌة  ،أي مجموعة من الحقوق والواجبات  ،وٌفرض فعل الحجاج على المخاطب نمطا من
النتابج بوصفها اإل تجاه الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌسٌر فٌه الحوار  ،أما القٌمة الحجاجٌة لقول ما  ،فهً
نوع من اإللزام ٌتعلق بالطرٌقة التً ٌنبؽً أن ٌسلكها الخطاب بخصوص تنامٌه واستمراره ". 1

ب -التداولٌة المدمجة :
كما تمٌزت أبحاث دٌكرو أٌضا من خالل رفضه التصور القابم على الفصل بٌن الداللة
والتداولٌة  ،فقد شك ل التقاء الداللٌات والتداولٌات مجاال ألبحاثه فً اللؽة فـ" مجال البحث عنده هو
الجزء التداولً المدمج فً الداللة  ،وٌكون موضوع البحث هو بٌان الداللة التداولٌة (ال الخبرٌة
الوصفٌة) المسجلة فً أبنٌة اللؽة وتوضٌح شروط استعمالها الممكن" 2لذا تنضوي نظرٌة دٌكرو
تحت ما ٌسمى فً اللسانٌات الحدٌثة بـ(التداولٌة المدمجة) التً " تبحث فً القوانٌن التً تحكم
الخطاب داخلٌا الكتشاؾ منطق اللؽة " ، 3لٌس من خالل البحث عن مطابقتها اصطناعٌا مع قواعد
المنطق الرمزٌة  ،بل من خالل تفكٌك المنطق الداخلً الذي ٌحكم اللؽة الطبٌعٌة  ،أي الطابع
االستداللً لعناصرها  ،وبعبارة أخرى هو إعادة ربط البالؼة بالمنطق  .وهو بهذا العمل قد أعاد
االعتبار لوظٌفة أساسٌة من وظابؾ اللؽة الطبٌعٌة هً الوظٌفة الحجاجٌة  ،والدور الذي تلعبه
األدوات اللؽوٌة وفعالٌتها االجتماعٌة  ،إذ ٌذهب األستاذ جان مٌشال ادم إلى اعتبار الوظٌفة
الحجاجٌـة وظٌفـة سابعـة مـن وظابـؾ اللــؽـة إضافــة إلى الوظابــؾ الســت التـً اقترحها رومــان
جاكوبسن 4بل األكثر من ذلك أن التداولٌة المدمجة تعتبر أن القٌمة اإلخبارٌة للملفوظ قٌمة ثانوٌة
بالنظر إلى قٌمة الملفوظ الحجاجٌة  . 5كما تؤخذ التداولٌة المدمجة على عاتقها مهمة تحلٌل الخطاب
نحوٌا وداللٌا وحجاجٌا  ،فهً تعنى أوال بالنظام النحوي القابم فً الخطاب لتحدٌد نحوٌته والعالقات
القابمة بٌن مكوناته اللفظٌة والتركٌبٌة  ،وتعنى ثانٌا  :بالداللة المستمدة من العالقة بٌن العالمات
ومراجعها والحكم على الجملة بالصدق أو الكذب وذلك بمالحظة استٌفابها لشروط الصدق أو عدمه
وتعنى ثالثا  :باستعمال الجمل فً التخاطب للبحث فً مدى مناسبتها للمقام او خروجها عن
الموضوع الذي ٌسعى المتكلم إلى إحداثه فً المتلقً . 6وبعبارة أخرى أن التداولٌة المدمجة تعتمد
فً سعٌها إلى تحلٌل الخطاب على ركنٌن أساسٌن  ،احدهما لؽوي واألخر بالؼً  ،فالمستوى
1 - Nepasdire , hermann, paris,1972 , p. Ducrot , dire et
َقال ػٍ  :انذجاج ف ٙانهغت 62 :
َ - 2ظرٚت انذجاجٛت ف ٙانهغت  ,ضًٍ كتاب ( أْى َظرٚاث انذجاج ) 351 :
َ - 3ظرٚت انذجاج ف ٙانهغت  ,ضًٍ كتاب ( أْى َظرٚاث انذجاج ) 353 :
ُٚ - 4ظر  :جاٌ سٛرفَٕ , ٙانًهفٕظٛت  ,ترجًت  :قاسى انًقذاد ٔ 114 – 113 ,يذًٕد طهذت  ,تذأنٛت انخطاب انسرد٘ 143 :
ُٚ 5ظر  :انتذأنٛت ٔانذجاج 23 :
ُٚ - 6ظر َ :ظرٚت انذجاج ف ٙانهغت 353 :
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اللسانً ٌضطلع بمهمة تحدٌد الداللة اعتمادا على ما توفره الوحدات اللؽوٌة التركٌبٌة من أدوات
ربط وحذؾ وتؤكٌد وعطؾ  ......ال  ،فً حٌن ٌقوم المكون البالؼً  ،بمهمة تحلٌل عالقة الداللة
بالمقام واعتبارات التخاطب وآثار السٌاقات خارج النصٌة فً كل ذلك قصد تحدٌد المعنى 1وٌبرز
مفهوم التداولٌة المدمجة من خالل ما قدمه دٌكرو فً كتابه (الحجاج فً اللؽة) من تعرٌؾ لهذا
المفهوم والذي أشرنا الٌه آنفا هو ٌ :قوم متكلم ما بفعل الحجاج عندما ٌقدم قوال (ق )1أو مجموعة
أقوال ٌفضً إلى التسلٌم بقول أخر (ق )2أو مجموعة أقوال أخرى  .فالقول (ق )1هو الحجة التً
ٌصرح بها المتكلم  ،أما (ق ) 2فهً التً ٌستنتجها المستمع  ،وهذه النتٌجة تكون إما مصرح بها أو
ضمنٌة  .وإلٌضاح هذا األمر نورد المثال االتً :
 أنا جد متؤخر  ،لكننً مع ذلك سؤشرب معكم كؤسا من الشاي .ف المتكلم فً هذا الحال ٌورد حجة (أنا جد متؤخر) التً ٌفترض أنها تفرز النتٌجة المضمرة
(سؤنصرؾ فورا ) ولكنه ٌوهنها حجاجٌا اعتمادا على الرابط الحجاجً (لكن) متبوعا بالنتٌجة
(سؤشرب معكم كؤسا من الشاي) إن هذا الوصؾ ٌراعً معطٌات السٌاق التداولً وخاصة
اإلستراتٌجٌة التلفظٌة للمتكلم " مقاصده المضمرة " . 2ومما تقدم ٌمكن إجمال أهم المفاهٌم األساسٌة
واألفكار الواردة فً التداولٌات المدمجة من خالل الصٌاؼة التً قدمها محمد طروس: 3
 -1إن كثٌرا من األفعال القولٌة لها وظٌفة حجاجٌة تتمظهر فً بنٌة الجمل  ،وتحمل الجمل
مإشرات تحدد قٌمتها التداولٌة داخل البنٌة التركٌبٌة .
 -2استقالل المقول عن المحتوى الخبري ومن ثم عدم الحكم علٌة بالصدق أو بالكذب ؛ ألنه ال
تنطبق علٌه شروط الصدق ومنه أصبح الحكم علٌه ٌستند إلى القوة والضعؾ التً تحكم
عالقة الحجج ببعضها البعض .
ٌ -3ندمج التداول فً الوصؾ الداللً وٌشتؽل مباشرة على البنٌة التركٌبٌة  ،فٌسمى بالتداولٌات
المدمجة  ،والوصؾ الداللً آلة لها نفس كفاءة الذوات المتكلمة تربط المعنى بالقول وتصور
لنا الحدث اللسانً بوصفه امتدادا للذاتٌة ؼٌر أن نظرٌة التداولٌة المدمجة ارتبطت بالساللم
الحجاجٌة والروابط والعوامل الحجاجٌة .
وخالصة القول إن التولٌفة التً سعى دٌكرو إلى تطبٌقها عبر دمج الظواهر التداولٌة فً
الدراسة الداللٌة اللسانٌة  ،أي مشروع (التداولٌة المدمجة) هو بدٌل للمعالجة الداللٌة التقلٌدٌة وتؤكٌد
قاطع على انتماء الحجاج إلى اللؽة .

ُٚ - 1ظر  :دافع إسًاػٛم ػهٕ٘  ,انتذأنٛاث  , 23 :انذجاج ف ٙانبالغت انًؼاطرة 143 :
ُٚ - 2ظر  :انذجاجٛاث انهساَٛت ػُذ دٚكرٔ ٔ اَسكٕيٛر 214 :
ُٚ - 3ظر  :يذًذ طرٔش  ,انُظرٚت انذجاجٛت 142 – 146 :
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ت  -الـــسلّـــــم الحـــجاجـــــً :
تقدم نظرٌة دٌكرو وزمٌله انسكومٌر تصورا الشتؽال المحاججة انطالقا من مبدأ التالزم
الحاصل بٌن الحجة والنتٌجة  ،وهذا التالزم ٌنطوي على تعدد للحجج (الالزم) فً مقابل النتٌجة
الواحدة (الملزوم) مع مالحظة درجة التفاوت فً قوة تلك الحجج وخدمتها للنتٌجة  ،إذ إن تجلً هذه
العالقة بٌن الدعوى والحجة فً عالقة شبه منطقٌة إلى حد ما ٌقتضً تدافع الحجج وترتٌبها حسب
قوتها  ،وهذا األمر ٌقع فً صلب فعل الحجاج ، 1فٌنشؤ عن ذلك التفاوت وهذه التراتبٌة فً الحجج
سلم حجاجً ٌنطلق من أضعؾ حجة حتى ٌصل إلى أقواها  ،ومن هنا جاءت تسمٌته بـ(السلم
الحجاجً)  ،فهو عالقة تراتبٌة للحجج على أساس القوة أو هو " مجموعة ؼٌر فارؼة من األقوال
مزودة بعالقة ترتٌبٌة وموفٌة بالشرطٌن االتٌٌن :
 -1كل قول ٌقع فً مرتبة ما من السلم ٌلزم عنه ما ٌقع تحته  ،بحٌث أن القول الموجود فً
الطرؾ األعلى ٌلزم جمٌع األقوال التً دونه .
 -2كل قول كان فً السلم دلٌال على مدلول معٌن كان ما ٌعلوه مرتبة دلٌال أقوى علٌه والعكس
ؼٌر صحٌح ". 2
ومن أبسط تمثٌالت هذا السلم هو ما ٌكتب عن اإلنسان عند عرض سٌرته الذاتٌة من التراتبٌات فً
حٌاته ومنها نموه المعرفً وأعماله  .وقد أخذ السلم الحجاجً الرسم التوضٌحً االتً: 3

ن ( النتٌجة)

إذ إن الحجج ( ب  ،ج  ،د ) تخدم النتٌجة ( ن)

د

ولتوضٌح آلٌة العمل فً السلم الحجاجً
ج

نورد المثال التالً :

ب

علً ٌمتاز بالكفاءة العلمٌة  ،فقد حصل على
شهادة البكالورٌوس والماجستٌر وحتى الدكتوراه .
ُٚ -1ظر  :إستراتٛجٛت انخطاب 444 :
 - 2انهساٌ ٔانًٛساٌ أٔ انتكٕثر انؼقه223 - 222 : ٙ
 - 3دس ٍٛبٕ بهٕطت  ,انذجاج ف ٙااليتاع ٔانًؤاَست 23 :
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إن هذه الجمل تتضمن إٌراد حجج متتالٌة تنتمً إلى قسم حجاجً واحد أي كلها تإدي إلى
دعم نتٌجة واحدة هً ( الكفاءة العلمٌة لعلً )  ،ولكن الفرق هو فً إٌراد الحجج من حٌث قوتها فً
دعم النتٌجة (ن) فهً متفاوتة  ،وإلعادة ترتٌب هذه الحجج ضمن السلم الحجاجً الواحد ٌقتضً أن
ٌوضع القول األخٌر فً (حصول علً على الدكتوراه) فً أعلى السلم الحجاجً فهو أقوى األدلة
عل ى كفاءة علً العلمٌة ثم ترد الحجج األخرى بعد ذلك بحسب قوتها  ،وهذا ما ٌبٌنه المخطط
التالً:1
ن(الكفاءة العلمٌة)
د

(الدكتوراه)

ج

(الماجستٌر)

د

(البكالورٌوس)

أما بالنسبة للنتٌجة  ،فقد ٌصرح بها وقد تبقى ضمنٌة من قبٌل قولنا فً المثال التالً: 2
( زٌد ال ٌقرض أحدا  ،وال ٌتصدق  ،ولو طلبته ذنبا من ذنوبه فلن ٌعطٌك إٌاه )
ن (بخل زٌد)
ال ٌعطٌك ذنبا من ذنوبه
ال ٌتصدق
ال ٌقرض أحدا

فهذه الحجج التً سقناها تإدي إلى فابدة نتٌجة مضمرة هً ( بخل زٌد ) فهً نتٌجة لم ٌقع
التصرٌح بها  ،ولكن ٌمكن استنتاجها من خالل إٌراد الحجج التً تدعمها  ،فهً تقع ضمن فابدة أو
قسم واحد  .ومن هنا تبرز أهمٌة السلم الحجاجً من جهة تركٌزه على مبدأ التدرج والترتٌب فً
توجٌه الحجج بحسب درجة قوتها التؤثٌرٌة  ،فان المحاجة اللؽوٌة ال ترتبط بالمحتوى وإحالة هذا
المحتوى على مرجع محدد  ،بل هً رهٌنة القوة والضعؾ الذي ٌنفً عنها الخضوع لمنطق الصدق

ُٚ - 1ظر  :انهغت ٔ انذجاج 21 :
 - 2إستراتٛجٛت انخطاب 541 :
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والكذب  . 1ك ما ٌخضع السلم الحجاجً إلى ثالثة قوانٌن تحكم عمله هً  ،قانون تبدٌل السلم
(النفً)  ،وقانون القلب  ،وقانون الخفض  ،وبٌانها كاالتً :
 -1قانون تبدٌل السلم ( النفً)  :ومقتضى هذا القانون انه إذا كان الملفوظ دلٌال على مدلول  ،فإن
نقٌض هذا المدلول دلٌل على نقٌض مدلوله  ، 2وبعبارة أخرى إن نفً حجة الرأي األول هً حجة
للرأي المخالؾ  ،فهو قانون قابم على النفً  ،أي إذا كان قول ( أ ) مستخدم من قبل متكلم لٌخدم
نتٌجة معٌنة  ،فإن نفٌه أي ( -أ) ٌكون حجة لصالح النتٌجة المضادة لها  ،وللتمثٌل على ذلك نقول :
 .1زٌد مجتهد  ،لقد نجح فً االمتحانات
 .2زٌد لٌس مجتهدا  ،انه لم ٌنجح فً االمتحانات
فإذا تم قبول الحجاج الوارد فً المثال رقم ( )1وجب القبول كذلك بالحجاج الوارد فً المثال رقم
(. )2
 -2قانون القلب ٌ :رتبط هذا القانون بالنفً أٌضا  ،ومقتضى هذا القانون إنه إذا كان أحد الملفوظٌن
أقوى من األخر فً التدلٌل على مدلول معٌن  ،فإن نقٌض الثانً أقوى من نقٌض األول فً التدلٌل
على المدلول  ، 3وبعبارة أخرى إذا كانت إحدى الحجتٌن أقوى من األخرى فً التدلٌل على نتٌجة
معٌنة  ،فإن نقٌض الحجة الثانٌة أقوى من نقٌض الحجة األولى فً التدلٌل على النتٌجة المضادة .
وهذا ما ٌوضحه المثال التالً :
كان أبو عبد الرحمن نبٌل األخالق  ،فهو
 طٌب مع والدٌه -طٌب مع أخوته

 طٌب مع أصهاره -طٌب مع جٌرانه

 طٌب مع أصدقابه -طٌب مع زمالبه

 -طٌب مع خصومه

ُٚ - 1ظر َ :ظرٚت انذجاج ف ٙانهغت  ,ضًٍ كتاب ( أْى َظرٚاث انذجاج) 324 :
ُٚ - 2ظر  :انهساٌ ٔانًٛساٌ أٔ انتكٕثر انؼقه223 : ٙ
ُٚ - 3ظر  :انهساٌ ٔانًٛساٌ أٔ انتكٕثر انؼقه123 : ٙ
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فطٌبته مع جٌرانه أقوى داللة على نبل أخالقه من طٌبته مع أخوته  ،ولذلك فنفً طٌبته مع
أخوته هً دلٌل أقوى على عدم طٌبته من نقٌض طٌبته مع جٌرانه  ، 1وهكذا فً بقٌة الحجج التً
ٌسوقها المثال .
 -3قانون الخفض  :ومفاده " إذا صدق القول فً مراتب معٌنة من السلم فان نقٌضه ٌصدق فً
المراتب التً تقع تحتها " 2وهو ناتج عن طرٌق النفً اللؽوي  ،وإلٌضاح ذلك نورد من قبٌل: 3
 .1الجو لٌس باردا
 .2لم ٌحضر كثٌر من األصدقاء إلى الحفل
فنحن نستبعد التؤوٌالت التً ترى أن البرد قارس وشدٌد فً ( المثال األول ) أو إن األصدقاء كلهم
حضروا إلى الحفل ( المثال الثانً ) وسٌإول القول األول على النحو التالً :
 إذا لم ٌكن الجو باردا  ،فهو دافا أو حار .و سٌإول القول الثانً على النحو التالً :
 لم ٌحضر إال القلٌل منهم إلى الحفل .وتتجلى صعوبة صٌاؼة هذه الوقابع فً أن الخفض الذي ٌنتج عن النفً ال ٌتموقع فً السلم
الحجاجً  ،أو فً سلمٌة تدرٌجٌة موضوعٌة ٌمكن تعرٌفها بواسطة معاٌٌر فٌزٌابٌة  ،فال تندرج
األقوال االثباتٌة من نمط (الجو بارد) واألقوال المنفٌة من نمط (الجو لٌس باردا) فً الفبة الحجاجٌة
نفسها و ال فً السلم الحجاجً نفسه. 4

د  -الروابط والعوامل الحجاجٌة :
ارتبط مفهوم الروابط والعوامل فً الدراسات السابقة بالمباحث والدراسات النحوٌة والداللٌة
دون النظر إلى وظٌفتها الحجاجٌة والتداولٌة  ،إذ عد بعض الدارسٌن " إن دورها ال ٌتجاوز الربط
بٌن الجمل والقضاٌا  ،أما بعدها الحجاجً والتداولً فقد برز مع دٌكرو فً إطار صٌاؼته للتداولٌة
المدمجة وهً النظرٌة التداولٌة التً تشكل جزءا من النظرٌة الداللٌة " ، 5إذ لم ٌؽفل دٌكرو وزمٌله
فً أثناء صٌاؼتهما لـ(النظرٌة الحجاجٌة فً اللؽة)  ،هذا الجانب المهم الذي ٌتمركز فً أبنٌة اللؽة
بوصفها ظاهرة لؽوٌة مهمة جدا تتدخل بطرٌقة مباشرة فً توجٌه الحجاج من خالل إحداث االنسجام
ُٚ - 1ظر  :إستراتٛجٛت انخطاب 544 :
 - 2طّ ػبذ انردًٍ  ,أطٕل انذٕار ٔتجذٚذ ػهى انكالو 145 :
ُٚ - 3ظر  :انذجاج ف ٙانهغت 62 :
ُٚ - 4ظر  :انذجاج ف ٙانهغت 62 :
 - 5يؼانى نذراست تذأنٛت دجاجٛت نهخطاب انظذاف141: ٙ
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داخل الخطاب والدفع باتجاه تحقٌق البعد اإل قناعً عبر استمالة المتلقً وتوجٌهه نحو الؽاٌة التً
ٌرٌدها المتكلم  ،أي أنها عناصر لؽوٌة تلعب دورا أساسٌا فً اتساق النص وانسجامه وربط أجزابه
شكال ومضمونا من اجل تحقٌق الوظٌفة التوجٌهٌة الحجاجٌة للملفوظات .
وبحسب تصور دٌكرو فقد أشار شكري المبخوت إلى تنوع أشكال الربط الحجاجً  ،بقوله
 :إذا كانت الوجهة الحجاجٌة محددة بالبنٌة اللؽوٌة  ،فإنها تبرز فً مكونات ومستوٌات مختلفة من
هذه البنٌة  ،فبعض هذه المكونات ٌتعلق بمجموع الجملة  ،أي هو عامل حجاجً فً عبارة دٌكرو ،
فٌقٌدها بعد أن ٌتم اإلسناد فٌها  ،ومن هذا النوع نجد النفً واالستثناء المفرغ والشرط والجزاء وما
إلى ذلك مما ٌؽٌر قوة الجملة دون محتواها الخبري  ،ونجد مكونات أخرى ذات خصابص معجمٌة
محددة تإثر فً التعلٌق النحوي وتتوزع فً مواضع متنوعة من الجملة  ،ومن هذه الوحدات
المعجمٌة حروؾ االستبناؾ بمختلؾ معانٌها  ،واألسوار ( بعض  ،كل  ،جمٌع )  ،وما اتصل
بوظابؾ نحوٌة مخصوصة كحروؾ التقلٌل  ،أو ما تمخض لوظٌفة من الوظابؾ مثل ( قط ) أو
(أبدا) ، 1ومن هنا مٌز أبو بكر العزاوي بٌن الروابط الحجاجٌة والعوامل الحجاجٌة " فالروابط
الحجاجٌة تربط بٌن قولٌن أو بٌن حجتٌن على األصح ( أو أكثر ) وتسند لكل قول دورا محددا داخل
اإلستراتجٌة الحجاجٌة العامة " . 2كما فصل العزاوي القول فً طبٌعة هذه الروابط وصنفها إلى
أنماط هً: 3
 الروابط المدرجة للحجج ( حتى  ،بل  ،لكن  ،مع ذلك  ،ألن . ) ..... -الروابط المدرجة للنتابج ( إذن  ،لهذا  ،بالتالً . ) .....

 -الروابط التً تدرج حججا قوٌة ( حتى  ،بل  ،لكن  ،ال سٌما . ) .....

 -روابط التعارض الحجاجً ( بل  ،لكن  ،مع ذلك . ) ......

 -روابط التساوق الحجاجً ( حتى  ،السٌما ) .

أما العوامل الحجاجٌة " فهً ال تربط بٌن متؽٌرات حجاجٌة  ،أي بٌن حجة ونتٌجة أو بٌن
مجموعة حجج  ،ولكنها تقوم بحصر وتقٌٌد اإلمكانات الحجاجٌة التً تكون لقول ما  ،وتضم مقولة
4
العوامل أدوات من قبٌل  :ربما  ،تقرٌبا  ،كاد  ،قلٌال  ،كثٌرا  ،ما  ...اال  ،وجل أدوات القصر "
وال ٌضاح ما سبق ٌطرح المبخوت المثال التالً لبٌان الوظٌفة الحجاجٌة للرابط  ،إذ ٌقول :
 -1لن نفتقر فثمن التذكرة ثالثون دٌنارا .
ُٚ - 1ظر َ :ظرٚت انذجاج ف ٙانهغت  ,ضًٍ كتاب ( أْى َظرٚاث انذجاج ) 322 :
 - 2انذجاج ف ٙانهغت 14 :
ُٚ - 3ظر َ :فسّ 65 :
 - 4انذجاج ف ٙانهغت 63 :
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 -2سنفتقر فثمن التذكرة ثالثون دٌنارا
وإذا ما أدخلنا وسابل الربط الحجاجً إلى هذٌن المثالٌن  ،فإننا سنجد :
 -3لن نفتقر فما ثمن التذكرة إال ثالثون دٌنارا .
 -3سنفتقر فما ثمن التذكرة إال ثالثون دٌنارا .
نالحظ أن الربط فً المثال التالً رقم ( )4ؼٌر سابػ  ،فً حٌن أن الربط فً المثال رقم ()3
حسن جمٌل وذلك راجع إلى دخول الحصر على الجملة ووجهها وجهة اٌجابٌة  ،أي وجهة تدعم
النتٌجة ( لن نفتقر )  ،وهذه الوجهة االٌجابٌة موجودة فً بنٌة ( ما  ....إال) . 1أما العامل الحجاجً
فللتدلٌل علٌه نورد المثال التالً: 2
 -الساعة تشٌر إلى الثامنة .

 ال تشٌر الساعة إال إلى الثامنة .فعند إدخال أداة القصر ( ال  .....إال ) على المثال األول لم ٌنتج عن ذلك أي اختالؾ بٌن
القولٌن بخصوص القٌمة اإلخبارٌة أو المحتوى اإلعالمً  ،ولكن الذي تؤثر بهذا التعدٌل هو القٌمة
الحجاجٌة للقول أي اإلمكانات الحجاجٌة التً ٌتٌحها  .ولو أخذنا المثال التالً :
 -الساعة تشٌر إلى الثامنة  ،أسرع .

 ال تشٌر الساعة إال إلى الثامنة  ،أسرع .نالحظ أ ن القول األول سلٌم ومقبول تماما  ،أما القول الثانً فٌبدو ؼرٌبا وٌتطلب سٌاقا
خاصا أكثر تعقٌدا حتى ٌمكن تؤوٌله  ،أي ٌتطلب مسارا تؤوٌلٌا مختلفا  .ولو نظرنا إلى القول
( الساعة تشٌر إلى الثامنة ) فسنجد أن له إمكانات حجاجٌة كثٌرة فقد ٌخدم هذا القول نتابج من قبٌل
 :الدعوة إلى اإلسراع  ،التؤخر واالستبطاء  ،هناك متسع من الوقت  ،موعد اإلخبار  .......أي انه
ٌخدم نتٌجة من قبٌل ( أسرع ) كما ٌخدم النتٌجة المضادة لها ( ال تسرع )  ،ولكن عندما أدخلنا
علٌه العامل الحجاجً ( ال  .....إال )  ،فإمكاناته الحجاجٌة تقلصت  ،وأصبح االستنتاج العادي
والممكن هو :
 ال تشٌر الساعة إال إلى الثامنة  ،ال داعً لإلسراع .ُٚ - 1ظر َ :ظرٚت انذجاج ف ٙانهغت ضًٍ كتاب ( أْى َظرٚاث انذجاج) 316 :
ُٚ - 2ظر  :انذجاج ف ٙانهغت 64 :
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المبحث االول
الـروابـــط الحجــاجٌــة
تحدثنا فٌما سبق – الحجاج فً اللؽة عند دٌكرو  -عن العناصر والمإشرات
اللؽوٌة الفع الة فً توجٌه وتقوٌة الحجج الكامنة فً بنٌة األقوال اللؽوٌة ورأٌنا كٌؾ
تسهم هذه الروابط اللؽوٌة فً انسجام الخطاب وتماسكه من خالل ربطها بٌ ن القٌمة
الحجاجٌة لقول ما وبٌن النتٌجة أي الربط بٌن قضٌتٌن وترتٌب أجزاء القول ومنحه القوة
المطلوبة بوصؾ هذه القضاٌا حججا فً الخطاب  .وٌمكن التمثٌل لهذه الروابط
باألدوات (لكن  ،بل  ،حتى  ،ألن  ،الم التعلٌل  ،كً  ،الواو  ،الفاء  ،ثم  ) 000وقد
اسهمت هذه الرو ابط مساهمة فع الة فً تؤطٌر الحجاج فً رسابل اإلمام علً(ع)
بالخاصٌة الحجاجٌة اللؽوٌة  ،فقد تو ا فرت فً هذه الرسابل مجموعة كبٌرة من الروابط
التً تمٌزت بداللتها وأثرها الواضح فً إبراز القٌمة الحجاجٌة لقول ما ،وتوجٌه داللة
المحاججة  0لذلك سوؾ نعمد إلى إعطاء صورة مركزة ووافٌة ألهم الروابط الحجاجٌة
التً ٌتواتر ورودها فً الرسابل والتمثٌل لها بنماذج على وفق مبدأ اإلفادة  /الوجاهة ،
معتمدٌن فً تصنٌؾ هذه الروابط على التصنٌؾ االتً :
 روابط التعارض الحجاجً. روابط التساوق الحجاجً. روابط التعلٌل الحجاجً. روابط العطؾ ال حجاجً.ٔ  -روابط التعارض الحجاجً :
أ  -الرابط الحجاجً ( لكن)
وهً من األدوات التً حددها النحوٌون العرب لنفً كالم واثبات ؼٌره وهً " حرؾ استدراك ،
ومعنى االستدراك أن تنسب حكمـا إلسمهـا ٌخالـؾ المحكوم علٌه قبلهـا  ،كؤنـك لمـا أخبـرت عـن
األول بخبر خفت أن ٌتوهم من الثانً مثل ذلك فتداركت بخبره إن سـلبـا وإن إٌجابــا  .....والتـقـع
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لكن إال بٌن متنافٌٌن بوجه ما " .1وقد فصل الزمخشري ذلك فً بٌان أن (لكن) تتوسط بٌن كالمٌن
متقاربٌن نفٌا وإٌجابا فٌستدرك النفً باإلٌجاب  ،واإلٌجاب بالنفً نحو  :ما جاءنً زٌد لكن عمراً
جاءنً  ،أو جاءنً زٌد لكن عمراً لم ٌجا .2ومن هذا المنطلق فإن هذه األداة تقٌم عالقة ربط بٌن
قولٌن متناقضٌن أو متنافٌٌن  ،هو من الناحٌة الحجاجٌة ربط حجاجً تداولً بٌن المعطى والنتٌجة.
وٌشٌر الوصؾ الحجاجً الذي ٌقدمه أصحاب النظرٌة الحجاجٌة لألداة (لكن) إلى  :أن التلفظ بؤقوال
من نمط ( أ لكن ب) ٌستلزم أمرٌن اثنٌن :
 -1إن المتكلم ٌقدم (أ) و (ب) بوصفهما حجتٌن  ،الحجة األولى موجهة نحو نتٌجة معٌنة (ن) ،
والحجة الثانٌة موجهة نحو النتٌجة المضادة لها أي ( ال – ن) 0
 -2إن المتكلم ٌقدم الحجة الثانٌة بوصفها الحجة األقوى وبوصفها توجه القول أو الخطاب برمته.3
من هذا الوصؾ نجد أن وظٌفة ( لكن )  -ومثلها (بل)  -تعمل على قلب الفرضٌة بٌن ما
ٌتقدم الرابط وما ٌتبعه  ،فما ٌسبق الرابط (لكن) ٌتضمن حجة (أ)  ( ،ظاهرة ) تخدم نتٌجة (ضمنٌة)
متوقعة (ن)  ،وما بعد الرابط ٌتضمن حجة (ب) ( ،ظاهرة) تخدم نتٌجة (ضمنٌة) مضادة ( ال -ن)
للنتٌجة السابقة (ن)  ،وهنا ٌكون دور الرابط الحجاجً (لكن) فً الربط بٌن القضٌتٌن المتنافٌتٌن من
جانب  ،ومنح الحجة الثانٌة التً تؤتً بعده بالقوة الالزمة التً تجعلها بدون شك أقوى من الحجة
األولى التً سبقت الرابط  ،ونتٌجة لذلك فقد عمل الرابط على توجٌه القول بمجمله نحو النتٌجة
المضادة (ال -ن) 0
كما مٌز دٌكرو بٌن االستعمال الحجاجً واالستعمال اإلبطالً لألداة (لكن) ، 4إذ البد من
اإلشارة إلى أن هذه األداة بنوعٌها المخففة والمثقلة  ،الحجاجٌة منها واالبطالٌة تعبر دابما عن معنى
التعارض والتنافً بٌن ما ٌسبقها وما ٌؤتً بعدها  ،ولكن التسلٌم بوجود التعارض فً االستعمال
االبطالً لـ(لكن) ال ٌعنً انه تعارض حجاجً إذ إن هناك فرقا ً بٌن (لكن) الحجاجٌة و(لكن)
االبطالٌة فلو أخذنا مثال من قبٌل :
 لٌست السٌارة سوداء ولكن بٌضاء.فإننا نجد فٌه تعارضا ولكن لٌس تعارضا حجاجٌا  ،بل هو تعارض إبطالً  ،ولكن لو أخذنا مثاال
آخر قوله (ع) إلى عثمان بن حنٌؾ األنصاري وهو عاملـه علـى البصـرة وقـد بلؽـه انه دعـً إلـى
ت ال َّط ِر َ
ت َالهْ َت َد ٌْ ُ
ولٌمة قوم من أهلها فمضى إلٌها َ " :ولَ ْو شِ ْئ ُ
س ِل َول ُ َبا ِ
ب َه َذا
ص َّفى َه َذا ا ْل َع َ
ٌق إِلَى ُم َ
اي َو ٌَقُو َدنًِ َج َ
سائ ِِج َه َذا ا ْل َق ِّز َولَكِنْ َه ٌْ َه َ
ات أَنْ ٌَ ْغلِ َبنًِ ه ََو َ
ا ْل َق ْم ِح َو َن َ
شعًِ إِلَى َت َخ ٌُّ ِر ْاْلَ ْط ِع َم ِة َولَ َعل َّ
 - 1انحسٍ تٍ قاسى انًشاد٘  ،اندُٗ انذاَ ٙف ٙحشٔف انًعاَ ، ٙتح  :د فخر الدٌن قباوة  -اْلستاذ محمد ندٌم فاضل 591 :
ُٚ - 2ظش  :انضيخشش٘  ،انًفصم ف ٙعهى انعشتٛح 333 :
ُٚ - 3ظش  :اتٕ تكش انعضأ٘  ،انهغح ٔانحداج 55 :
ُٚ - 4ظش  :انهغح ٔانحداج 55 :
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ص َو َال َع ْه َد لَ ُه ِبال ِّ
ش َب ِع أَ ْو أَ ِب َ
ٌت ِم ْب َطانا ً َو َح ْولًِ ُب ُطونٌ
از أَ ْو ا ْل ٌَ َما َم ِة َمنْ َال َط َم َع لَ ُه فًِ ا ْلقُ ْر ِ
ِبا ْلح َِج ِ
َغ ْر َثى َوأَ ْك َبا ٌد َح َّرى " . 1فسوؾ نالحظ أن الرابط الحجاجً (لكن) قد عمل تعارضا حجاجٌا بٌن ما
تقدمه وما تؤخر عنه  ،فالقسم األول الذي سبق الرابط قد تضمن حجة تخدم نتٌجة ضمنٌة من قبٌل
(اإلمام قادر على الؽنى وترؾ العٌش) أو ( قدرة اإلمام على التنعم بلذابذ الدنٌا) أما القسم الثانً ،
الذي جاء بعد الرابط فقد تضمن حجة تخدم نتٌجة مضادة للنتٌجة السابقة(ال-ن) أي تخدم نتٌجة من
نمط (اإلمام ٌإثر الزهد ومواساة الفقراء) وبما أن الؽاٌة التً أراد اإلمام إٌضاحها تكمن فً القسم
الثانً من كالمه فان الحجة الثانٌة أقوى من الحجة األولى فهً ستوجه القول برمته نحو تبنً
النتٌجة الضمنٌة المضادة (ال–ن) 0وٌمكن توضٌح هذا األمر من خالل الترسٌمة البٌانٌة التالٌة :
ال_ ن

ن

لكن
ح1

ح2

ال _ ن

وربما ٌعترض معترض بالقول  :أن االستدراك فً( لكن) ٌقتضً وقوعها بٌن متنافٌٌن بوجه
ما فال ٌجوز وقوعها بٌن متوافقٌن فنقول  :إن قول اإلمام واقع فً سٌاق (لو) التً تدل على امتناع
الشًء المتناع ؼٌره فدل على إن المشٌبة ممتنعة فً المعنى فلما قٌل ( :ولكن هٌهات أن ٌؽلبنً
هواي  ) ....علم إثبات ما فهم إثباته وهو سبب ( الزهد ومواساة الفقراء) الذي ٌقتضً نفً المشٌبة
فٌصبح المعنى ( ولكنً لم أشؤ اهتداء الطرٌق إلى مصفى العسل  ).....وبذلك ٌكون ما قبل (لكن)
منفٌا ً وما أحدثه الرابط إنما هو االستدراك وهو رفع ما ٌتوهم ثبوته 0ومثل ذلك قوله (ع) فً اسالم
س ُّروا
اس َت ْسلَ ُموا َوأَ َ
ِن ْ
معاوٌة وعمرو بن العاص َ " :ف َو الَّذِي َفلَ َق ا ْل َح َّب َة َو َب َرأَ ال َّن َ
س َم َة َما أَ ْس َل ُموا َولَك ِ
2
ا ْل ُك ْف َر َفلَ َّما َو َجدُوا أَ ْع َوانا ً َعلَ ٌْ ِه أَ ْظ َه ُروهُ "
وهنا البد من التؤكٌد على أن االستدراك – وهو ما ذهب إلٌه عباس حسن  " -إبعاد معنى
فرعً ٌخطر على البال عند فهم المعنى األصلً لكالم مسموع أو مكتوب"  . 3ولذلك نجد أن
االستدراك ال ٌتقٌد عند حدود النص بحٌث ٌقوم بإبعاد معنى فرعً ٌخطر على البال عند فهم المعنى
األصلً الواقع قبل الرابط  ،بل هو دفع ونفً لمعنى قابــم فً الواقع ٌعتقـده المخاطـب أو ٌـتردد فً
قبوله فٌتم استدعاإه واستحضاره من قبل صاحب الخطاب لكً ٌتم تفنٌده واالعتراض علٌه بواسطة
الرابط ( لكن) .فالحجة األولى فً قول اإلمام (ما اسلموا) قد اقترنت بالنفً وتؤكد النفً بالقسم الذي
 - 1ششذ َٓح انثالغح 143 / 16 :
َ - 2فسّ 54 / 15 :
 - 3انُحٕ انٕاف( 632 / 3 : ٙانٓايش)
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ٌسبقهما وهً حجة ال تكفً لحصول االقتناع  ،ألنها خالؾ ما ٌتوقعه المتلقً ظاهرا  ،ثم جاء
الرابط لرفع التردد والتوهم لدى المتلقً فً قبول أطروحة عدم صحة إسالم معاوٌة وعمرو بن
العاص من خالل ماتضمنته الحجة الثانٌة من قوة تفوق الحجة األولى ومإدى هذه القوة هو الرابط
(لكن) الذي أفاد االستدراك لبٌان حقٌقة إسالم هإالء  ،فقد عمل هذا االستدراك على الفصل بٌن
المفاهٌم بٌن (الظاهر /الحقٌقً)  ،أي بٌن (اسلموا  /استسلموا)  ،فإسالم هإالء كان فً حقٌقته
وجوهره استسالما ً خوفا من السٌؾ وحقنا لدمابهم وانتهازا للفرصة ولم ٌتعد إسالمهم حناجرهم فقد
اظهروا اإلسالم واضمروا الكفر وهذا عٌن النفاق فلما تمكنوا من إظهار ما فً أنفسهم ووجدوا على
ذلك أعوانا اظهروا كفرهم وهذا دلٌل بٌن على جعل محاربتهم لإلمام كفرا فالرابط هنا قد ربط بٌن
حجتٌن فالحجة األولى( ما اسلموا) تخدم نتٌجة ضمنٌة من قبٌل (إنهم كفارٌ) ثم جاء الرابط (لكن)
لٌرفع وٌدفع هذا التوهم أو هذا التردد لدى المتلقً بواسطة االستدراك الذي الٌعنً إبطال الحجة
األولى وإنما هو إعادة تصحٌح ما قد توهم به المتلقً أو تردد فً قبوله وهذا ما تشٌر إلٌه الحجة
الثانٌة التً جاءت بعد الرابط (استسلموا واسروا الكفر) التً استلزمت نتٌجة ضمنٌة من قبٌل
(اظهروا اإلسالم واخفوا الكفر) أو (النفاق) أو (الخوؾ من السٌؾ وحقن دمابهم) أو (انتهاز
الفرصة)  ،وهنا ٌثبت أن الحجة الثانٌة أقوى من الحجة األولى فً بٌان حقٌقة إسالمهم زمن الرسول
(ص) وهو كون هم (منافقٌن) ثم جاء الرابطان ( الواو  ،الفاء) للربط بٌن قضٌتٌن أو حجتٌن ؼٌر
متباعدتٌن لٌقررا الربط بٌن الحجج التـً جاءت بعد( لكن) (استسلموا واسروا الكفر فلما وجدوا
أعوانا علٌه أظهروه) وهـنا تكون الحجـة بعد الرابــط (الفاء) قد أفــادت ودعـمـت النتٌجـة المتعلقــة
( بكفر هإالء) وهنا تكون وظٌفة (لكن) لٌس فقط االستدراك وإنما التوكٌد أي توكٌد الحجة التً
جاءت بعد القسم  0أما االستدراك هنا فقد جاء لبٌان حال إسالمهم أول األمر ومن هنا نجد أن
(لكن) قد أتت بحجة تسٌر فً نفس اتجاه الحجة األولى لخدمة نتٌجة واحدة (ما اسلموا) إال أن ترتٌب
هذه الحجج له دور فً الكشؾ عن القٌم التً استند إلٌها المتكلم  ،وهذا الفهم للمعنى الذي تإدٌه
(لكن) قد أهمله اللسانٌون فقلت دراستهم له ، 1فنالحظ فً المثال أن (لكن) تجلب حجة إضافٌة
لصالح النتٌجة (ن)  ،أي أن ( النفاق) هً حجة تسٌر فً نفس اتجاه النتٌجة المتقدمة ولها الوزن
األقوى فً دعم النتٌجة ؛ ألن ترتٌب الحجج له دور فً فهم المعنى وما ٌدعم هذه النتٌجة التً
توصلنا إلٌها هو حدٌث النبً محمد(ص)  " :إنً ال أخا على أمتً مممنا وال مشركا أما المممن
فٌمنعه هللا بأٌمانه وأما المشرك فٌقمعه هللا بشركه لكنً أخا علٌكم كل منافق الجنان عالم
اللسـان ٌقول ما تعرفون وٌفعل ما تنكرون " .2وهناك نكتة ؼاٌة فً اإلتقان والدقة التفت إلٌها اإلمام
(ع) متعلقة باالستلزام االقتضابً لعبارة (ما اسلموا) الذي ٌدفع باتجاه تقوٌة النتٌجة النهابٌة التً
ٌطمح إلٌها النص  ،بل تقوٌة القول برمته فالنص ٌشٌر إلى أنهم (ما اسلموا) ولم ٌقل(ما آمنوا) ألن
المحمول اللفظً لكل واحد منهما ٌختلؾ عن اآلخر فإٌراد عبارة (ما اسلموا) ٌمكننا من استنتاج
 - 1فرٛحح عثٛذج  ،نكٍ ف ٙانقشاٌ انكشٚى – دساسح ذشكٛثٛح دالنٛح (سسانح ياخسرٛش) خايعح اندضائش  ،كهٛح اٜداب ٔانهغاخ 65 : 2331
ٕ  -صحٌح مسلم 87/ ٔ :
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عبارة مضمرة ولكنها تبرز بإلحاح فً الملفوظ مهما كانت وضعٌة التلفظ فمفهوم اإلسالم ٌختلؾ
عن مفهوم اإلٌمان استنادا إلى قوله تعالى " َقالَ ِ
اب آ َم َّنا قُل لَّ ْم ُت ْم ِم ُنوا َولَكِن قُولُوا أَ ْس َل ْم َنا
ت ْاْلَ ْع َر ُ
وب ُك ْم "ٔ  ،فهناك فرق بٌنهما فاإلٌمان معنى قابم بالقلب من قبٌل االعتقاد
َولَ َّما ٌَدْ ُخ ِل ْاْلٌِ َمانُ فًِ قُل ُ ِ
واإلسالم أمر قابم باللس ان والجوارح فانه االستسالم والخضوع لسانا بالشهادة على التوحٌد والنبوة
وعمال بالمتابعة العملٌة ظاهرا سواء قارن االعتقاد بحقٌة ماشهد علٌه وعمل به أم لم ٌقارن وبظاهر
الشهادتٌن تحقن الدماء وعلٌه تجري المناكح والموارٌث .2فاإلسالم الحقٌقً الصادق منعقد على
هذٌن ا لركنٌن وهما صدق العمل وصدق المعتقد وهو األمر الذي نفاه االمام (ع) عن معاوٌة ومن
وااله إذ أن استسالمهم اقتضى عدم إسالمهم وإسرارهم للكفر اقتضى عدم إٌمانهم  ،أي أن مفهوم
اإلسالم الحقٌقً (الظاهري والباطنً) لم ٌتحقق بسبب إسرارهم للكفر وهو ما ٌترك نتٌجة أولى هً
إثبات (نفاق) هإالء  ،ثم ٌؤتً معطى آخر ٌعزز النتٌجة وٌدعمها هو إثبات ( كفرهم) الذي ٌخرجهم
من الملة اإلسالمٌة وهو المجاهرة بالكفر (  ....واسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا علٌه أظهروه )
وفً خضم هذه االستدالالت الحجاجٌة التً أتاحتها عناصر الربط الحجاجً ٌنبؽً اإلشارة إلى
معطٌٌن مهمٌن  ،اْلول  :إن التراتبٌة الحجاجٌة والتدرجٌة التً منحها الرابط (الواو) إلى الحجج قد
أثبتت قوة النتٌجة ( ما اسلموا  /الكفر) ثم جاء الرابط (الفاء) إلثبات قوة الحجة التً تلته بالمقارنة
مع الحجة التً سبقته فً دعم النتٌجة المتقدمة أما االستدراك فكان لبٌان حقٌقة إسالمهم فً بادئ
األمر (النفاق) المقرون بالخوؾ وهناك فرق بٌن من ٌدخل اإلسالم كرها ومن ٌدخله طوعا وبذلك
نقرر مبدءاً حجاجٌا ً من قبٌل (ما بنً على باطل فهو باطل) أي من لم ٌصح إسالمه – ظاهرا /
االستسالم – لم ٌصح إٌمانه بمقتضٌات وشروط اإلسالم  0أما المعطى الثانً فهو إن تجاهر المنافق
بكفره ٌنفً عنه صفة (النفاق) وٌثبت له صفة (الكفر) فالتجاهر بالكفر هو تحصٌل حاصل لعدم
إسالمه والعكس ؼٌر صحٌح فؽٌر المسلم لٌس بالضرورة أن ٌتجاهر بالكفر ومعاداة اإلسالم وهنا
نستخلص نتٌجة ضمنٌة أقوى من النتٌجتٌن السابقتٌن (النفاق والكفر) هً أن الكافر المتجاهر بالكفر
(معاداة اإلسالم) اشد من الكافر ؼٌر المعادي لإلسالم الذي ٌإمن بتجاور وتحاور الدٌانات وهذا من
شؤنه أن ٌثبت لنا أن معاوٌة  -مع عدم صحة إسالمه ظاهرا وباطنا -قد جاهر بالكفر وانبرى قوال
وفعال لحرب إمام زمانه وخلٌفته الشرعً فضال عن عدم إقراره بالوالٌة التكوٌنٌة والتشرٌعٌة ألمٌر
المإمنٌن وتنصٌبه من قبل الرسول (ص) ولٌا للمسلمٌن وخلٌفــة من بعــده باإلضافة الى عـدم حقـن
معاوٌة لدماء المسلمٌن  ،ومصداق ذلك قول الرسول (ص) " :المسلم من سلم الناس من ٌده
ولسانه"ٖ وبذلك ٌكون معاوٌة كافراً ناصبٌا ً  ،قد نصب العداء إلى اإلسالم 0ولتوضٌح ما ذهبنا إلٌه
نضع هذه المعطٌات فً إطار استدالالت حجاجٌة نوردها كاالتً :

ٔ  -سورة الحجرات  :اآلٌة ٗٔ
ُٚ - 2ظش  :انشٛخ انكه ، ُٙٛانكاف25/ 2 : ٙ
ٖ  -صحٌح البخاري ٕٗ / ٔ:
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االستدالل اْلول :
المقدمة الكبرى  :من اظهر اإلسالم واضمر الكفر فهو منافق.
المقدمة الصؽرى  :معاوٌة أظهر االسالم وأضمر الكفر .
النتٌجة  :معاوٌة منافق.
االستدالل الثانً :
المقدمة الكبرى  :المسلم من سلم الناس من ٌده ولسانه.
المقدمة الصؽرى  :معاوٌة حارب إمام زمانه وخلٌفته الشرعً علً بن ابً طالب (ع) بٌده
ولسانه .
النتٌجة  :معاوٌة كافر.
االستدالل الثالث:
المقدمة الكبرى  :من اظهر الحرب على اإلسالم من الكفار فهو ناصبً .
المقدمة الصؽرى  :معاوٌة اظهر العداء والحرب على إمام زمانه وخلٌفته الشرعً علً بن
أبً طالب(ع).
النتٌجة  :معاوٌة ناصبً.
وفً مثال آخر ٌقول أمٌر المإمنٌن (ع) فً كتاب بعثه إلى معاوٌة بن أبً سفٌان َ " :و َقدْ
س ََل ُم "، 1
آن َولَ ْس َت مِنْ أَهْ لِ ِه َولَ ْس َنا إِ ٌَّا َك أَ َج ْب َنا َولَ ِك َّنا أَ َج ْب َنا ا ْلقُ ْرآنَ فًِ ُح ْك ِم ِه َوال َّ
َد َع ْو َت َنا إِلَى ُح ْك ِم ا ْلقُ ْر ِ
فقد وردت (لكن) مقرونة بالواو بعد النفً بـ ( لٌس) وقد جاءت ( لكن) فً أحسن موقع لها حٌث
توسطت بٌن النفً وا إلثبات وقد تحقق االستدراك هنا بؤن نسب لما بعدها (اجبنا القران فً حكمه)
حكما مخالفا ومضادا لحكم ما قبلهـا ( لسنا إٌاك اجبنا) وهـو المعنى المشهــور لالستدراك والذي
ٌقتضً أن ٌكون ما قبلها إما مناقضا أو مضادا أو مخالفا لما بعدها . 2

ٕ -شرح نهج البَلغة 8/ٔ8 :
ٌٖ -نظر  :ابن هشام  ،مغنً اللبٌب عن كتب االعارٌب ٕ9ٓ/ٔ :
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" ال -ن" لسنا إٌاك اجبنا

"ن" عدم االحتكام إلى القرآن

لكن

لسنا إٌاك اجبنا

ح1
لسنا اٌاك اجبنا

ال-ن

ح2
اجبنا القرآن إلى حكمه

وهنا ٌتبٌن أن الرابط (لكن) الحجاجً قد توسط بٌن حجتٌن  ،فالقسم األول الذي ٌسبق الرابط
قد تضم ن حجة (لسنا إٌاك اجبنا) تخدم نتٌجة ضمنٌة من قبٌل (عدم االحتكام إلى القرآن ) والقسم
الثانً بعد الرابط ( اجبنا القرآن إلى حكمه) ٌتضمن حجة تخدم النتٌجة المضادة للنتٌجة السابقة :
(ال -ن) أي ( لسنا إٌاك اجبنا) وبما إن الحجة الثانٌة أقوى من الحجة األولى فإنها ستوجه القول
بمجمله نحو النتٌجة (ال -ن) 0فقد اثبت اإلمام انه قد نزل على حكم القرآن وأجابه فً حكمه وهذا
دٌدنه (ع) فقد أكد على هذا األمر فً مناسبات كثٌرة منها قوله " :وهللا ما ح ّكمت مخلوقا وإنما
ح ّكمت القران  ،ومعنى (مخلوقا) بشرا ال محدثا"ٔ  ،وهنا نجد أن اإلمام قد أحدث فصال فً
المفاهٌم أي بٌن الواقع  /الحقٌقة أو الظاهر /الجوهر فالنفً هنا وما أفاده الرابط (لكن) قد أفاد فً
رفع ما ٌتوهم ثبوته من كون معاوٌة بن أبً سفٌان قد انزل علً بن أبً طالب (ع) عند حكم القران
وبمقتضى ذلك ٌكون اإلمام علً (ع) أمام خٌارٌن إما أن ٌقبل وٌذعن لدعوة معاوٌة وٌكون اإلمام قد
نزل وقبل شروط معاوٌة وبذلك تقام الحجة على أمٌر المإمنٌن أو أن ٌرفض الدعوة فٌكون اإلمام قد
خالؾ العقٌدة اإلسالمٌة  ،وهو أمر ٌرفضه اإلمام ؛ ألن طبٌعة الخالؾ بٌنه وبٌن معاوٌة قابمة على
تؤوٌل القرآن  ،ومصداق ذلك مضمون الحدٌث الشرٌؾ للنبً (ص) ٌ " :ا علً إنك لمقاتل على
ُ
قاتلت على تنزٌله"ٕ  ،فاإلمام قد التفت إلى هذه الخدٌعة وهذا اللبس المتعمد الذي
تأوٌل القران كما
ٌراد منه تؤلٌب الرأي العام على نقض بٌعة اإلمام ووضعه (ع) فً موقؾ محرج فقد فند هذه
المؽالطة ورفع ما ٌتوهم ثبوته بواسطة اسلوب النفً واالستدراك إذ تمكن من تقوٌة الحكم بمإكد
مناقض /داحض لزعم معــاوٌة وهو الرابط (لكن) الذي أفاد االسـتدراك والتـوكٌـد فمـن وظـابـؾ
(لكن) كما قدمنا االستدراك والتوكٌد وهو ما ذهب إلٌه القرطبً حٌنما ذكر أنها حرؾ تؤكٌد
واستدراك والبد فٌه من نفً واثبات فإذا كان قبله نفً كان بعده إٌجاب  ،وان كان قبله إٌجاب كان
بعده نفً ، 3ولذلك نجد أن الرابط قد قٌد قاعدة االستدالل وقلب النتٌجة المنتظرة من قبٌل (عدم
االحتكام إلى القرآن) مما أدى إلى دحض العالقة بٌن المعطاة (وقد دعوتنا إلى حكم القرآن) والنتٌجة
ٔ  -شرح نهج البَلغة 8 / ٔ8 :
ٕ  -المجلسً  ،بحار االنوار ٕٓٙ / ٖٕ:
ٖ  -القرطبً  :الجامع ْلحكام القران  ،تح  :عبد هللا بن المحسن التركً ٕٓٗ/ٔ :
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الضمنٌة السابقة فتفكٌك المعطاة تم بواسطة الرابط (لكن) فهً مشتملة على قضٌتٌن هما (دعوة
معاوٌة) و (تحكٌم القران) لٌتم على أساس ذلك إبطال دعوة معاوٌة ( لسنا إٌاك اجبنا) وهً نتٌجة
لحجة (لست من أهله) أي من أهل القرآن هذا من جانب ومن جانب آخر الموافقة واثبات وإجابة
(حكم القران) أي (اجبنا القرآن إلى حكمه).

ب -الرابط الحجاجً ( بل ) :
ذكر الرمانً فً شان هذه األداة " :هً من الحروؾ الهوامل ومعناها اإلضراب عن
األول واإلٌجاب للثانً " ، 1ولذا فهً من أدوات الربط التً تستعمل لإلبطال والحجاج مثلها
مثل (لكن) ولهذا الرابط حاالن :
األول  :أن ٌقع بعده مفرد0
الثانً  :أن ٌقع بعده جملة .
فإن وقع بعده مفرد فله حاالن :
أ -إنْ تقدمه أمر أو إٌجاب نحو  (:إضرب زٌدا بل عمرا ) و (قام زٌد بل عمرو) فإنه ٌجعل ما
قبله كالمسكوت عنه  ،وال ٌحكم علٌه بشًء وٌثبت الحكم لما بعده .
ب -وان تقدمه نفً أو نهً نحو ( :ما قام زٌد بل عمرو ) و(وال تضرب زٌدا بل عمرا) فإنه
ٌكون لتقرٌر حكم األول وجعل ضده لما بعده أي إثبات الثانً ونفً االول0
أما إذا وقع بعد (بل) جملة  ،فٌكون معنى اإلضراب :
ارهُونَ ".2
أ -أما اإلبطال نحو  " :أَ ْم ٌَقُولُونَ ِب ِه ِ
ج َّن ٌة ۚ َبلْ َجا َءهُم ِبا ْل َح ِّق َوأَ ْك َث ُر ُه ْم لِ ْل َح ِّق َك ِ
3
اس َم َر ِّب ِه
ب -وإما االنتقال من ؼرض إلى ؼرض نحو قوله تعالى َ " :قدْ أَ ْفلَ َح َمنْ َت َز َّكى َ ،و َذ َك َر ْ
4
ص َّلى َ ،بلْ ُت ْمثِ ُرونَ ا ْل َح ٌَا َة ال ُّد ْن ٌَا "
َف َ
مما تقدم ٌتضح أن (بل) تعمل عمل (لكن) فً المنحى الحجاجً الذي ٌصفها باالستدراك
والتوكٌد والقصر واإلضراب واإلبطال فضال عن وظٌفتها فً إفادة معنى التساوق  .ومن أمثلة
ورودها فً رسابل اإلمام (ع) قوله َ ......" :و َكانَ َط ْل َح ُة َو ُّ
س ٌْ ِر ِه َما فٌِ ِه ا ْل َو ِجٌ ُ
الز َب ٌْ ُر أَهْ َونُ َ
ٔ  -الرمانً  ،معانً الحرو  ،تح  :عبد الفتاح اسماعٌل شلبً 8ٔ :
 - 2سٕسج انًؤيٌُٕ  ،اٜٚح 53 :
ٖ  -اللغة والحجاج ٙٔ :
ٗ  -سورة االعلى  :االٌة ٗٔٔٙ-
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حدَائِ ِه َما ا ْل َعنٌِ ُ َو َكانَ مِنْ َعائِ َ
ض ٍ
َوأَ ْر َف ُق ِ
اس َغ ٌْ َر
ٌح َل ُه َق ْو ٌم َف َق َتلُوهُ َو َبا ٌَ َعنًِ ال َّن ُ
ب َفأ ُ ِت َ
ش َة فٌِ ِه َف ْل َت ُة َغ َ
ُم ْس َت ْك َرهٌِنَ َو َال ُم ْج َب ِرٌنَ َبلْ َطائِعٌِنَ ُم َخ ٌَّ ِرٌنَ " . 1إن (بل) الواردة فً المثال هً من النمط الحجاجً
الذي أفاد االعتراض فقد توسطت بٌن حجتٌن فما تقدمها كان منفٌا ً فً حٌن جاءت الحجة التً تلتها
مثبتة وبذلك ٌكون الرابط قد أقام عالقة حجاجٌة بٌن نفً احتمال حصول (اإلكراه والجبر) فً
مباٌعة هوالء لالمام (ع) وبٌن إثبات حقٌقة بٌعتهم بؤنها بٌعة تامة وصحٌحة تمت بطوعهم
واختٌارهم وإرادتهم وفً هذا الحدٌث إشارة واضحة إلى طلحة والزبٌر اللذٌن نكثا بٌعتهما ألمٌر
المإمنٌن(ع) وألبا الناس علٌه فً واقعة الجمل  ،ولعل فً االستدراك الذي أتى به اإلمام ما ٌفٌد بؤن
نكث البٌعة سببه لٌس عدم صحة شروط البٌعة أو عدم إجماع الناس علٌها أو عدم صحة اعتقادهم
بخالفة أمٌر المإمنٌن أو إن اإلمام قد تسلط علٌهم واخذ البٌعة منهم قسرا  ،وإنما نكثوها بسبب
سٌاسة اإلمام فً إدارة الدولة اإلسالمٌة التً ال تروق لهم بل هددت كٌانهم ومنها قرار المساواة
الذي تبناه اإلمام (ع) فلم ٌجعل لهما ولؽٌرهما مٌزة على سواهم فال ٌناالن إال ما ٌنال المسكٌن
والفقٌر بعطاء مساو  ،فقد بعث اإلمام إلى طلحة والزبٌر وقال(ع) لهما ( :نشدتكما هللا هل جبتمانً
طابعٌن للبٌعة ودعوتمانً إلٌها وأنا كاره لها؟ 0
قاال :نعم .
قال (ع) :ؼٌر مجبورٌن وال مقهورٌن فؤسلمتما لً بٌعتكما وأعطٌتمانً عهدكما؟
قاال  :نعم.
قال(ع) :فما دعاكم بعد هذا إلى ما أرى؟
قاال  :أعطٌناك بٌعتنا على أن ال تقضً األمور وال تقطعها من دوننا وان تستشٌرنا فً كل أمر وال
تستبد بذلك علٌنا ولنا من الفضل على ؼٌرنا ما قد علمت  ،فرأٌناك قسمت القسم وقطعت األمر
وقضٌت بالحكم بؽٌر مشاورتنا ولم تعلمنا0
فقال (ع)  :لقد نقمتما ٌسٌرا وأرجؤتما كثٌرا فاستؽفرا هللا ٌؽفر لكما 0أال تخبرانً أدفعتكما عن حق
واجب لكما علً فظلمتكما إٌاه ؟
قاال  :معاذ هللا .
قال(ع) :فهل استؤثرت من هذا المال لنفسً بشًء؟
قاال  :معاذ هللا .
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قال  :أفوقع حكم فً حق ألحد المسلمٌن فجهلته أو ضعفت عنه ؟
قاال  :معاذ هللا.
قال(ع)  :فما الذي كرهتما من أمري حتى رأٌتما خالفً؟
قاال  :نعم  ،خالفك لعمر بن الخطاب فً القسم كحق ؼٌرنا وسوٌت بٌننا وبٌن من ال ٌماثلنا فٌما أفاء
هللا بؤسٌافنا ورماحنا وقد أوجفنا علٌه بخٌلنا ممن ال ٌرى اإلسالم إال كرها علٌه0
فقال (ع) :أما ما ذكرتما إنً احكم بؽٌر مشورتكما فو هللا ما كان لً فً الوالٌة رؼبة ولكنكم
دعوتمونً إلٌها فخفت أن أردكم فتختلؾ األمة فلما أفضت إلً نظرت فً كتاب هللا وسنة
رسوله 00000وأما القسم واألسوة فقد وجدت أنا وأنتما رسول هللا (ص) ٌحكم بذلك وكتاب هللا
ناطق به 0وأما قولكما  :جعلت فٌبنا وما افاءته سٌوفنا ورماحنا سواء بٌننا وبٌن ؼٌرنا  0فقدٌما سبق
إلى اإلسالم قوم نصروه بسٌوفهم ورماحهم فلم ٌفضلهم رسول هللا ( ص) فً القسم وال آثرهم
1
بالسبق وهللا سبحانه موؾ السابق والمجاهد ٌوم القٌامة0
وقد آثرنا إٌراد هذه الرواٌة على طولها لبٌان مستوى الدحض والتفنٌد لمن ٌزعم أو ٌتوهم أن
بٌعتهما لم تتم أو أن اإلمام تنصل عن بعض ما التزم به أمام الناس فلما استقرت عنده الخالفة اظهر
خالؾ ذلك وهنا ٌؤتً االستدراك بـ( بل) لتقوٌة الحجة التً أتت بعده لتخدم النتٌجة المضادة (ال-ن)
التً مإداها  ( :البٌعة صحٌحة وتامة ) ؛ ألن الناس لم ٌكرهوا علٌها ولم ٌجبروا وبذلك تتقرر حقٌقة
ٌدلً بها اإلمام (ع) فً بٌان حال المباٌعٌن إذ ٌقول فً كتابه إلى معاوٌة بن أبً سفٌان ِْ " :لَ َّن َها
ح َدةٌ َال ٌُ َث َّنى فٌِ َها ال َّن َظ ُر َو َال ٌُ ْس َتأْ َن ُ فٌِ َها ا ْل ِ
َب ٌْ َع ٌة َوا ِ
ج ِم ْن َها َطاعِنٌ َو ا ْل ُم َر ِّوي فٌِ َها
ار ُ
خ ٌَا ُر ا ْل َخ ِ
ُمدَاهِنٌ " ، 2أي أن عقد البٌعة ال سبٌل إلى حلٍّه فال ٌعاود وال ٌراجع فلٌس بعد عقدها خٌار لمن
عقدها وال لؽٌره ؛ ألنها تلزم ؼٌر العاقدٌن كما تلزم العاقدٌن فٌسقط الخٌار فٌها  ،فالذي ٌخرج منها
ٌكون طاعنا على المسلمٌن ألنهم اجمعوا على أن االختٌار طرٌق األمة والذي ٌتردد وٌبطا هل
ٌقبلها أم ال فهو مداهن أي :منافق 0وهذا ما أكده االمام (ع) من أن هذه البٌعة قد تمت بإجماع
المسلمٌن واستوفت شروطها التً (شرعنها وتعارؾ علٌها القوم فً خالفة أبً بكر وعمر وعثمان)
وهو ما أشار إلٌه أمٌر المإمنٌن (ع) فً كتابه إلى معاوٌة  ":إِ َّن ُه َبا ٌَ َعنًِ ا ْل َق ْو ُم الَّذٌِنَ َبا ٌَ ُعوا أَ َبا َب ْكــ ٍر
َو ُع َم َر َو ُع ْث َمانَ َعلَى َما َبا ٌَ ُعو ُه ْم َعلَ ٌْ ِه َفلَ ْم ٌَ ُكنْ لِل َّ
ار َو َال لِ ْل َغا ِئ ِ
ب أَنْ ٌَ ُر َّد " ، 3أي أن
شا ِه ِد أَنْ ٌَ ْخ َت َ
اإلمام قد ألزمهم بما ألزموا به انفسهم 0وهنا تكون النتٌجة المضادة الضمنٌة قد وجهت القول برمته
نحو إقامة الحجة والبٌنة على (الناكثٌن) وتقرٌر الموقؾ منهم0
ٔ ٌ -نظر  :ضامن بن شدقم بن علً الحسٌنً المدنً  ،وقعة الجمل  ،تح  :تحسٌن شبٌب الموسوي  ٘8 :وما بعدها
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اء
َاو َما َال ٌُدْ َر ُك ا ْل ٌَ ْو َم ِبإِ ْط َف ِ
وفً مثال آخر ٌقول اإلمام (ع) َ " :فقُ ْل َنا َت َعالَ ْوا ُند ِ
ٌِن ا ْل َعا َّم ِة َح َّتى ٌَ ْ
ش َت َّد ْاْلَ ْم ُر َو ٌَ ْس َت ْجم َِع َف َن ْق َوى َعلَى َو ْ
ض ِع ا ْل َح ِّق َم َواضِ َع ُه َف َقالُوا َبلْ
َو َت ْسك ِ
ِبا ْل ُم َكا َب َر ِة" ، 1فالرابط هنا أقام عالقة حجاجٌة مركبة من عالقتٌن حجاجٌتٌن عالقة بٌن
االولى التً وردت قبل الرابط الحجاجً (بل) وهً ( فقلنا تعالوا نداو ما ال ٌدرك الٌوم
النابرة وتسكٌن العامة) والتً تحٌل على نتٌجة ضمنٌة من نمط ( الدعوة الى إخماد الفتنة) 0

ال َّنائ َِر ِة
َاوٌ ِه
ُند ِ
الحجة
بإطفاء

وعالقة حجاجٌة ثانٌة وهً التً ترد بعد الرابط (بل) ( ،نداوٌه بالمكابرة) فهً تحمل نتٌجة ضمنٌة
مضادة للنتٌجة السابقة ( إلتزام المعاندة والمؽالبة والحرب)  ،فٌكون القول حسب الرسم الحجاجً :
ن

ح1

ال-ن

بل

ح2

ال-ن
حٌث (ح )1و(حٌ )2شٌران إلى الحجتٌن  ،و(ن) تشٌر إلى النتٌجة التً تخدم الحجة األولى
) ٌشٌر إلى العالقة
و (ال -ن) تشٌر إلى النتٌجة المضادة للنتٌجة السابقة (ن) والرمز(
الحجاجٌة  ،فالرابط الحجاجً (بل) قد ربط بٌن الحجج والنتابج وأصبحت النتٌجة الضمنٌة المضادة
هً نتٌجة القول برمته ؛ ألن الحجة التً ترد بعد (بل) أقوى من الحجة التً ترد قبلها فً إفادة
المعنى الكلً وإقامة الحجة ؛ ألن اإلمام (ع) استمهلهم فً إقامة القصاص على قتلة عثمان حتى ٌهدأ
الناس الن الثابرٌن على عثمان مازالت لهم شوكة قوٌة فً المدٌنة وهم ٌملكون المدٌنة فً الحقٌقة
وال ٌملكها أهلها ومن الحكمة تؤخٌر هذا األمر حتى تؤتً بٌعة األقالٌم وتقوى شوكة الخالفة وحٌنما
لم ٌنزل اإلمام عند طلبهما استؤذناه بالخروج إلى العمرة ولم تكن ؼاٌتهما العمرة وإنما الؽدرة ونكث
البٌعة وتؤلٌب الناس على اإلمام والخروج لحربه فً واقعة الجمل وكما علمنا فٌما مضى من البحث
إن نكث البٌعة لم ٌكن بسبب تؤنً اإلمام وتؤجٌل القصاص من قتلة عثمان فهً حجة تذرعوا بها من
اجل ؼاٌات وأهداؾ أخرى اشرنا إلٌها آنفا ولذلك كانت المعاندة والمكابرة ونصب العداء والحرب
الى أمٌر المإمنٌن (ع) شعارا رفعوه طٌلة خالفته  0واحتمالٌة جنوحهم إلى السلم وإخماد الفتنة قد
نفى اإلمام حصوله منهم وقد أكد هذا النفً بالحجة التً استدرك بها  ،ولو لم ٌؤت باالستدراك لبقٌت
الحجة األولى قابلة للتؤوٌل باحتمال جنوح هإالء نحو السلم وإخماد الفتنة أو أنهم فعال لم ٌخرجوا
للحرب  ،ولكن حصول االستدراك قد أفاد فً تقرٌر الحكم األول ونفً احتمال وتوهم حصول تعدد
التؤوٌالت فً النتٌجة (ن)  ،ومعلوم أن االستدراك ٌقتضً أن ٌقع بٌن متنافٌٌن أو مضادٌن أو
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متناقضٌن وهو المشهور وبما أن الجملة التً سبقت الرابط هً جملة أو قول مثبت فإن ما بعد
الرابط ٌقتضً أن ٌكون منفٌا ً أو مضاداً أو مخالفا ً لما قبله وهو ما أفاده القول (فقالوا  :بل نداوٌه
بالمكابرة) وهو نفً ورفض للدعوة المقدمة من قبل اإلمام (ع) .

ٕ -روابط التساوق الحجاجً :
الرابط الحجاجً (حتى) :
ٌبرز الرابط الحجاجً (حتى) كمإشر حجاجً بارز فً رسابل اإلمام (ع)  ،وٌكتسب هذا
الرابط أهمٌته من عالقته الواضحة والقوٌة مع المعنى الضمنً والمضمر  ،إذ أن دورها ال ٌقتصر
على إضافة معلومة جدٌدة إلى سٌاق القول  ،كما لو نقول ( جاء زٌد) فتكون (حتى زٌد جاء) إذا
كان مجًء زٌد ؼٌر متوقع  ،بل إن دور هذا الرابط ٌتمثل فً إدراج حجة جدٌدة تردؾ الحجة التً
تسبقها وتساوقها والحجتان تخدمان نتٌجة واحدة لكن بدرجات متفاوتة من حٌث القوة الحجاجٌة، 1
فتتساوق الحجتان فً رفد النتٌجة بالطاقة الحجاجٌة الفاعلة  ،ولكن تبقى الحجة التً ٌؤتً بها الرابط
(حتى) هً أقوى من الحجة التً سبقتها  ،أي أن ٌكون ما بعدها ؼاٌة لما قبلها ولذا أقر دٌكرو أن :
" الحجة المربوطة بواسطة هذا الرابط ٌنبؽً أن تنتمً إلى فبة حجاجٌة واحدة  ،أي أنها تخدم نتٌجة
واحدة  ،والحجة التً ترد بعد هذا الرابط تكون هً األقوى لذلك فان القول المشتمل على األداة
(حتى) ال ٌقبل اإلبطال والتعارض الحجاجً " . 2وقد توافرت فً رسابل اإلمام جملة واسعة لهذا
النوع من الروابط الحجاجٌة وسوؾ نشرع فً بٌان القوة الحجاجٌة التً ٌتٌحها هذا الرابط من خالل
بعض األمثلة على سبٌل ا لتوضٌح ال الحصر فقد تستعمل(حتى) فً دالالت متعددة فً مقام واحد
فتستعمل للتعلٌل وللؽاٌة معا كما فً قول أمٌر المإمنٌن (ع) " :أَ ْنصِ ِ َّ
اس مِنْ َن ْفسِ َك
هللاَ َوأَ ْنصِ ِ ال َّن َ
هللا َكانَ َّ
ص ِة أَهْ لِ َك َو َمنْ لَ َك فٌِ ِه ه ًَوى مِنْ َر ِع ٌَّتِ َك َفإِ َّن َك إِ َّال َت ْف َعلْ َت ْظلِ ْم َو َمنْ َظلَ َم ِع َبا َد َّ ِ
َومِنْ َخا َّ
هللا ُ
3
ص َم ُه َّ
وب"  .فالرابط
ض ُح َّج َت ُه َو َكانَ ِ َّ ِ
ّلِل َح ْربا ً َح َّتى ٌَ ْن ِز َع أَ ْو ٌَ ُت َ
هللا ُ أَدْ َح َ
ص َم ُه دُونَ عِ َبا ِد ِه َو َمنْ َخا َ
َخ ْ
(حتى) بالرؼم من تعدد الؽاٌات االستعمالٌة له فً هذا المثال التً تتجلى لنا نتٌجة لتعدد زواٌا النظر
والقراءة له فهو جاء من اجل تحقٌق ؼاٌات حجاجٌة إقناعٌة  ،فمرة ٌقرأ من زاوٌة (سببٌة) أي أن
ما قبله علة وسبب وحجة لما بعده فٌكون مرادفا لـ(كً) التعلٌلٌة فٌكون الشاهد (ومن ظلم عباد هللا
كان هللا خصمه دون عباده ومن خاصمه هللا ادحض حجته وكان رح  حربا كً ٌنزع أو ٌتوب)  ،وهنا
ٌمكن أن نعد ما قبله حجة وما بعده نتٌجة  ،فاإلمام ٌقدم حجته لبٌان إن هللا ٌكون خصم اإلنسان
وٌدحض حجته وٌكون سبحانه حربا له كً ٌنزع أو ٌتوب من ظلم الناس  ،وهنا ٌظهر أن اإلمام قد
ٔ

 ٌنظر  :الحجاج واللغة ٕ8 :ٕ  -نفسه 8ٖ :
ٖ
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استعمل (أو) بٌن ٌنزع وٌتوب بمعنى اإلباحة ألنها ال تمنع الجمع بٌنهما  .فضال عن ذلك فقد
تستعمل (حتى) للؽاٌة فترادؾ (إلى) فحكم ما بعدها ٌكون مخالفا ً لحكم ما قبلها فٌتقرر الحكم قبل
(حتى) فً إفادة الخصومة من هللا ودحض الحجة فٌما ٌؤتً الحكم بعدها لٌقرر التوبة وترك ظلم
الناس أي تكون الحجة ا لتً بعدها ؼاٌة لما قبلها  ،وفً الوقت نفسه هما ٌخدمان نتٌجة واحدة من
قبٌل (النهً عن ظلم الناس) وتبقى الحجة التً ترد بعد (حتى) هً األقوى حجاجٌا 0ولذا نجد أن
الرابط الحجاجً قد احتمل التعلٌل والؽاٌة وهو استعمال حجاجً فً الحالتٌن معا0
ومن صور استعمال (حتى) للتعلٌل والسببٌة قول اإلمام (ع) الى بعض عماله َ " :ف ْ
ِض لَ ُه ْم
اخف ْ
آس َب ٌْ َن ُه ْم فًِ اللَّ ْح َظ ِة َوال َّن ْظ َر ِة َح َّتى َال ٌَ ْط َم َع ا ْل ُع َظ َما ُء
اح َك َوأَلِنْ لَ ُه ْم َجانِ َب َك َوا ْب ُ
َج َن َ
س ْط لَ ُه ْم َو ْج َه َك َو ِ
1
ض َع َفا ُء ِمنْ َعدْ لِ َك َع َل ٌْ ِه ْم "  ،وهنا دلت (حتى) على التعلٌل أي أن ما
س ال ُّ
فًِ َح ٌْفِ َك لَ ُه ْم َو َال ٌَ ٌْأ َ َ
قبلها علة لما بعدها وهً مرادفة لـ(كً) التعلٌلٌة فٌمكن قراءة المثال االتً (فؤخفض لهم جناحك
 0000كً ال ٌطمع العظماء )000فالرابط الحجاجً (حتى) قد ربط بٌن مجموعة من الحجج :
ح : 1فؤخفض لهم جناحك .
ح :2ألن لهم جانبك .
ح :3ابسط لهم وجهك .
ح :4آس بٌنهم فً اللحظة والنظرة .
الرابط الحجاجً  :حتى
النتٌجة  :ال ٌطمع العظماء فً حٌفك لهم وال ٌٌؤس الضعفاء من عدلك علٌهم .
فهذه العلل التً جاءت قبل (حتى) قد عللت ما جاء بعد الرابط من نتٌجة وهنا ٌحصل
التساوق بٌن الحجج من اجل دعم النتٌجة التً ٌتوجه الٌها الخطاب  0وقد ٌقرأ هذا المثال أٌضا
قراءة شرطٌة فالمتكلم ٌقدم الحجة أو مجموعة الحجج بوصفها شرطا لحصول النتٌجة المطلوبة
فٌكون السٌاق من قبٌل (إذا خفضت لهم جناحك 0000ال ٌطمع العظماء ) 000فالعالقة هنا عالقة
شرطٌة أو ربما تكون العالقة تفسٌرٌة فإذا عوضنا (حتى) فً هذا المثال برابط من روابط التعلٌل
والتفسٌر فٌكون تقدٌر الكالم (ال ٌطمع العظماء فً حٌفك لهم وال ٌٌؤس الضعفاء من عدلك علٌهم
ألنك خفضت لهم جناحهك و  ، ) ....ومهما تعددت القراءات التً تعالج هذا النص  ،فإن مفهوم
العالقة الحجاجٌة ٌبقى مفهوما ً عاما ً ومرنا ً ٌتحمل عالقات تعلٌلٌة وشرطٌة وتفسٌرٌة تبرٌرٌة 0

 - 1شرح نهج البالغة 3 / 11 :
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وٌبقى االختالؾ القابم بٌن هذه الصور مرتبطا ً بالطرٌقة التً قدمت بها الحجة أي السٌاق هو الذي
ٌحدد أي المعانً هو المعنى المقصود .
ولو نظرنا فً مثال آخر نجد أن الرابط الحجاجً (حتى) قد أفاد معنى الؽاٌة فً قول أمٌر
1
اس ال ُّظ ْه َر َح َّتى َتفًِ َء ال َّ
ض ا ْل َع ْن ِز "
س مِنْ َم ْر ِب ِ
ش ْم ُ
المإمنٌن (ع)  " :أَ َّما َب ْع ُد َف َ
صلُّوا ِبال َّن ِ
ٌتضح من هذا النص أن :
ح: 1صلوا بالناس الظهر.
الرابط الحجاجً  :حتى .
ح : 2تفًء الشمس من مربض العنز .
فالحجتان ربطتا بواسطة (حتى) وهما تخدمان نتٌجة واحدة من قبٌل ( :الحمل على إعطاء
الرخصة البتداء الصالة) ثم إن الحجة ( )2التً وردت بعد الرابط هً األقوى وهو ما ٌقصده النحاة
بقولهم  ( :أن ٌكون ما بعدها ؼاٌة لما قبلها)  ،فالنص هنا ٌضع حداً شرعٌا ً وفقهٌا ً ٌنبؽً التوقؾ
عنده ؛ ألنه متعلق بوظٌفة الرابط (حتى) فمع تسلٌمنا بؤن االخٌرة قد أفادت الؽاٌة  ،إال إنها ال تفٌد
انتهاء الؽاٌة فً الزمان أو المكان  -فٌكون المقصود ( :صلوا بالناس الظهر من حٌن زوال الشمس
إلى أن ٌبلػ الفًء مقدار مربض العنز)  -وإنما هً (البتداء الؽاٌة ) فلو قال قابل  :إنها إلنتهاء
الؽاٌة جاز لنا أن نرد ذلك من وجوه :
صَلَ َة لِ ُدلُوكِ ال َّ
س ِق اللَّ ٌْ ِل َوقُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر إِنَّ قُ ْرآنَ
س إِلَى َغ َ
 -1إنه مخالؾ لقوله تعالى  " :أَق ِِم ال َّ
ش ْم ِ
ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ
ش ُهو ًدا "ٕ  ،قال الطبرسً فً المجمع  :أقم الصالة لدلوك الشمس  :أي لزوالها
ومٌلها 3فاآلٌة الشرٌفة قد ابتدأت بٌان وقت صالة الظهر فإذا حملنا هذه اآلٌة على انتهاء
الؽاٌة  ،كما فً المثال الذي سقناه فٌكون الحكم أن وقت صالة الظهر ٌبدأ من زوال الشمس
وٌنتهً إلى رجوع الفًء إلى مقدار مربض العنز متؤخرة عن وقتها المعلوم بمقدار ساعات
وهذا خالؾ حاشا أن ٌقول به أمٌر المإمنٌن0
 -2إنه مخالؾ لما اتفق علٌه الفقهاء المسلمون منـذ زمـن الرسول (ص) إلـى ٌــوم الناس هــذا
من ان أول وقت صالة الظهر من حٌن زوال الشمس ومٌلها عن دابرة نصؾ نهار البلد .

ٔ -شرح نهج البَلغة ٔٓ / ٔ8 :
ٕ -سورة اْلسراء  :اآلٌة 78
ٖ ٌ -نظر  :الطبرسً  ،مجمع البٌان ٗٗ8 / ٖ ،
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 -3إن هذا الرأي مخالؾ لما دأب علٌه سٌاق الكالم الذي أتى بعد المثال  ،فالسٌاق قد استرسل فً
ت بٌان أوقات الصلوات المتبقٌة وهنا ٌتبٌن أن اإلمام لم ٌتعرض إلى أخر أوقات الصلوات  ،بل
إلى إبتدابها وهو أمر منطقً التزمه اإلمام فً سٌاق كالمه ولم ٌتطرق إلى انتهاء الؽاٌة فٌقول
ص َر َوال َّ
سا ُر
ار حٌِنَ ٌُ َ
ضا ُء َح ٌَّ ٌة فًِ ُع ْ
س َب ٌْ َ
ش ْم ُ
صلُّوا ِب ِه ُم ا ْل َع ْ
فً ذلك َ ...... ( :و َ
ض ٍو مِنَ ال َّن َه ِ
صلُّوا بِ ِه ُم
صائِ ُم َو ٌَدْ َف ُع ا ْل َحا ُّج إِلَى ِم ًنى َو َ
صلُّوا ِب ِه ُم ا ْل َم ْغ ِر َب حٌِنَ ٌُ ْفطِ ُر ال َّ
ان َو َ
فٌِ َها َف ْر َ
س َخ ِ
ارى ال َّ
ا ْل ِع َ
ش َف ُق إِلَى ُثلُ ِ
صاح ِِب ِه ).
الر ُجل ُ ٌَ ْع ِر ُ َو ْج َه َ
صلُّوا ِب ِه ُم ا ْل َغدَا َة َو َّ
ث اللَّ ٌْ ِل َو َ
شا َء حٌِنَ ٌَ َت َو َ
وبالعودة إلى الرابط (حتى) نجد أن المقصد الداللً الذي أفاده وما اشتمل علٌه من حجة
(تفًء الشمس من مربض العنز) لم تكن الؽاٌة منه تؤكٌد أو إخبار بالوقت أو الحد الشرعً لوقت
الصالة بمفهومه األصلً أو المتعارؾ علٌه فاإلمام لٌس فً مقام بٌان هذا الوقت المعلوم الذي تم
اإلخبار عنه فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة وأصبح من المسلمات والبدٌهٌات لدى
المسلمٌن عامة  ،ولو صح هذا المقصد لما عبر عن فابدة أو تؤثٌر أو قٌمة حجاجٌة اقناعٌة ولكن قوة
الحجة تكمن فً المقاصد والدالالت الشرعٌة التً أدلى بها اإلمام لالستدالل لٌس فقط على وقت
إقامة صالة الظهر وبقٌة الصلوات فهً معلومة وال خالؾ فً ذلك  0بل هو أراد أٌضا بٌان الؽاٌة
التً تبدأ بها صالة الظهر ومقدارها من ابتداء الشمس بالزوال إلى أن تفًء الشمس من مربض
العنز أي مقدار ذراع وان ٌكون ظل الجدار أو القامة مثله كما تواتر فً الحدٌث عن أهل البٌت
(علٌهم السالم) ، 1ولعل فً هذا الحد الزمنً الذي ٌمكن أن نصطلح علٌه بـ (ح ِّد الترخص) بٌن
الزوال ومربض العنز هو ما ٌمنح الحجة التً أتت بعد الرابط القوة الحجاجٌة بالمقارنة مع الحجة
التً سبقتها فلو توقؾ اإلمام عند قوله ( :صلوا بالناس الظهر) تكون هذه الحجة فاقدة للقوة الحجاجٌة
باعتبار أن اإلمام لم ٌؤت بشًء جدٌد ولكن المجًء بالحجة الثانٌة بعد الرابط هو الذي ٌشكل بإرة
القول الحجاجً وٌمنح النتٌجة القوة الحجاجٌة المطلوبة 0ولالستدالل على ذلك هو أن الحمل على
إرادة الرخصة والتمهل وتؤخٌر وقت صالة الظهر عن الزوال من قبل المتلقً هو من أجل ؼاٌات
سامٌة تتجه إٌجابا واستحسانا فً تؤطٌر طبٌعة العالقة بٌن إمام صالة الجماعة وبٌن المؤمومٌن من
جانب وبٌن المصلٌن وصالتهم من جانب أخر ولعل من هذه الؽاٌات التً ٌحققها التمهل والرخصة
فً إقامة صالة الظهر هو :
 -1إرادة الرخصة فً التنفل وتؤخٌر فرٌضة الظهر هذا المقدار الذي ٌسمح باإلتٌان بؤربع
ركعات نافلة الظهر.
 -2انتظار حضور الناس واجتماعهم ألداء صالة الجماعة وعدم التخلؾ عنها.

ٔ ٌ -نظر  :الحر العاملً  ،وسائل الشٌعة ٔٓٔ / ٖ :
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 -3انتظار برودة الهواء فً أٌام الحر الشدٌد كما فً قول الرسول (ص)  " :أ ْب ِردوا بصَلة
ٔ
الظهر"
 -4إن هذا التؤخٌر من شانه أن ٌمنح المصلً التفرغ للصالة والتهٌبة النفسٌة والبدنٌة أو تحقٌق
االستعداد النفسً  /الروحً ألدابها بعٌدا عن المتعلقات الدنٌوٌة0
وهنا ٌظهر أن الضرورة قد أباحت تؤخٌر الفرٌضة عن وقت الزوال بالمقدار الذي ال ٌقدح
بوقتها المعلوم أي بمقدار تحقق الضرورات التً أباحت ذلك والتً حددها اإلمام بـ( مربض العنز)
وهو حاب ط محل نوم األؼنام  ،فان الحابط ٌعدم ظله وٌزول أول الظهر -تقرٌبا -ثم ٌرجع الظل
المؽربً إلى ناحٌة المشرق كلما رجعت الشمس نحو المؽرب  ،أي ٌسٌر الظل عكس اتجاه سٌر
الشمس حتى ٌصٌر ظل كل شًء مثله 0وقد أتى اإلمام بهذا التعبٌر من اجل إٌناس ذهن المتلقً
وإفهامه وتقرٌب الصورة لدٌه وإٌضاح الفكرة مستمدا هذا المثال من واقع البٌبة السابدة آنذاك  ،وإال
فال فرق فً تعبٌرات مربض العنز أو مربض الؽزال أو الذراع أو القدمٌن 0000الخ  ،فكل هذه
التعبٌرات واحدة فً بٌان المقدار الزمنً لتؤخٌر فرٌضة الظهر0
بقً أن نشٌر إلى مسؤلة مهمة هً أن الحجة التً أتت بعد الرابط هً  ،كما أسلفنا  ،ؼاٌة لما
قبلها وكما ٌذهب النحاة العرب إلى أن من شروط هذه الؽاٌة أن ٌكون ما بعدها فً زٌادة أو نقص
والزٌادة تشمل القوة والتعظٌم والنقص ٌشمل الضعؾ والتحقٌر ، 2ومادام المقام هنا فً كالم اإلمام
هو مقام توجٌه وإعالء وتعظٌم لقٌمة الصالة من خالل التهٌبة واالستعداد وإشراك اكبر عدد ممكن
من المصلٌن ألداء صالة الجماعة وتوفٌر متطلبات االستعداد النفسً (الروحً) والبدنً إلقامة
الصالة فكل ذلك من شؤنه أن ٌرفع من قٌمة الصالة فً قلوب الناس وتعظٌم شؤنها واإلخالص فً
أدابها والوصول إلى الؽاٌة التً من ورابها وهً مرضاة هللا وإصالح الناس فً دٌنهم ودنٌاهم فإذا
عرفنا ذلك تعٌن أن نبٌن أن القول المشتمل على الرابط الحجاجً والحجة التً جاءت بعده ال ٌقبل
اإلبطال أو التعارض الحجاجً مع الحجة التً قبل الرابط  ،بل إن الحجة الثانٌة قد منحت القوة
والتساوق الحجاجً لمجمل القول فضال عن االنسجام التداولً0
وفً مثال أخر ٌقول اإلمام (ع) لطلحة والزبٌر " :أَ َّما َب ْع ُد َف َقدْ َعلِ ْم ُت َما َوإِنْ َك َت ْم ُت َما أَ ِّنً لَ ْم أ ُ ِر ِد
اٌ ْع ُه ْم َح َّتى َبا ٌَ ُعونًِ َوإِ َّن ُك َما ِم َّمنْ أَ َرا َدنًِ َو َبا ٌَ َعنًِ " ، 3وهنا ٌضطلع
ال َّن َ
اس َح َّتى أَ َرادُونًِ َولَ ْم أ ُ َب ِ
الرابط الحجاجً (حتى) لٌس من اجل وظٌفة التعلٌل والتفسٌر  ،بل من أجل التساوق الحجاجً  ،أي
ٌربط بٌن حجتٌن متساوقتٌن تخدمان نتٌجة واحدة0
ح : 1إنً لم أرد الناس ولم أباٌعهم .
ٔ  -بحار االنوار ٕ7ٖ / 7 :
ُٚ - 2ظش  :اندُٗ انذاَ ٙف ٙحشٔف انًعاَ549-545 : ٙ
ٖ  -شرح نهج البَلغة ٙٗ / ٔ8 :
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ح :2أرادونً وباٌعونً .
الرابط الحجاجً  :حتى.
النتٌجة الضمنٌة  :الزهد فً الخالفة.
إذ نالحظ أن هذا الرابط فً بعض الحاالت ٌترادؾ مع الرابط الحجاجً (بل) ومع أن
الخصٌصة المابزة للرابط (بل) هً التعارض الحجاجً  ،فإنه ٌضطلع باستعمال حجاجً آخر هو
التساوق كما هو عمل الرابط (حتى) فـ" كالهما ٌربط بٌن حجتٌن لهما نفس التوجه الحجاجً
وكالهما ٌقدم الحجة الثانٌة باعتبارها الحجة األقوى التً تخدم النتٌجة المقصودة" ، 1وبٌان ذلك هو
أننا لو استبدلنا (حتى) فً المثال أعاله بـ(بل) ألصبحت النتٌجة كالتالً ( :لم أرد الناس بل أرادونً
ولم أباٌعهم  ،بل باٌعونً) ونالحظ هنا أن الرابط (بل) قد ربط بٌن حجتٌن متساوقتٌن تخدمان
النتٌجة نفسها وفً كال االستعمالٌن (حتى  ،بل) تكون الحجة الواردة بعدهما أقوى من الحجة التً
تتقدمهما 0أي أن (بل) هنا لم تعمل تعارضا حجاجٌا وإنما زادت من قوة الحجة التً سبقتها  ،بل
هً وجهت القول نحو النتٌجة الضمنٌة التً ٌدور علٌها الكالم 0
وهنا ٌكون اإلمام قد أقام حجته على طلحة والزبٌر عندما باٌعاه ثم نكثا بٌعتهما بؤنه لم ٌرد
الوالٌة على الناس حتى أرادوا هم منه ذلك  ،ولم ٌمدد ٌده إلٌهم مد الطلب والحرص على األمر إال
بعد أن خاطبوه باإلمرة والخالفة علٌهم وقالوا بؤلسنتهم  :قد باٌعناك فحٌنبذ مد ٌده الٌهم0
وفً مثال أخر نجد أن الرابطٌن(حتى  ،بل) قد عمال العمل نفسه فً إفادة التساوق الحجاجً
والربط بٌن الحجج من اجل خدمة نتٌجة واحدة فقد ترادفا وتعاوضا فً إفادة المعنى نفسه إذ
ت فًِ أَ ْع َمالِ ِه ْم َو َف َّك ْر ُ
ت ُع ُم َر َمنْ َكانَ َق ْبلًِ َف َقدْ َن َظ ْر ُ
ٌقول(ع) " :أَ ْي ُب َن ًَّ إِ ِّنً َو إِنْ لَ ْم أَ ُكنْ ُع ِّم ْر ُ
ت فًِ
ور ِه ْم َقدْ ُع ِّم ْر ُ
ار ِه ْم َح َّتى ُعدْ ُ
ار ِه ْم َو سِ ْر ُ
ت َم َع
ت َكأ َ َح ِد ِه ْم َبلْ َكأ َ ِّنً ِب َما ا ْن َت َهى إِلَ ًَّ مِنْ أ ُ ُم ِ
ت فًِ آ َث ِ
أَ ْخ َب ِ
أَ َّولِ ِه ْم إِلَى آخ ِِر ِه ْم " ، 2فإذا كانت الحجة التً أتت بعد الرابط (حتى) (عدت كؤحدهم) هً الحجة
األقوى بالمقارنة مع الحجج التً سبقتها قبل الرابط (نظرت فً أعمالهم  /فكرت فً أخبارهم /سرت
فً آثارهم)  ،فً إفادة وخدمة نتٌجة من قبٌل (إنه مطلع على أوضاعهم تمام االطالع)  ،فإن الرابط
(بل) قد أتى بحجة أخرى (كؤنً بما انتهى إلً من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم) تدعم
الحجج المتقدمة وتإكدها وتردفها حتى بدت الحجة التً جاءت بعد (بل) أقوى من حجة (حتى)
(عدت كؤحدهم) ألن كون اإلمام كؤحدهم ال ٌعنً انه قد استفاد من تجربة وجوده بٌنهم فهً تحتمل
االستفادة وحصول التجربة وكذلك عدمها بخالؾ ما أوردته (بل) من حجة قد أكدت حصول التجربة
نتٌجة ما انتهى إلٌه من أخبارهم  ،فالرابط (بل) قد ٌتضمن نوعا ما من التصحٌح الحاصل فً ذهـن
ٔ  -اللغة والحجاج 7ٖ :
ٕ -شرح نهج البَلغة ٖٖ / ٔٙ :
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المتلقً  ،ولم نقل أنها تتضمن تصحٌحا تاما أي تصحٌحا لؽلط ؛ الن (بل) التً ندرسها هنا مرادفة
لـ(حتى) وهً تختلؾ عن (بل) االبطالٌة التصحٌحٌة المرادفة لـ(لكن) وهذا النوع من التصحٌح هو
الذي مكن (بل)المرادفة لـ(حتى) من إدراج حجة أقوى من الحجة التً سبقت الرابط فاإلمام قد رتب
الحجج بحسب قوتها وبشكل تساوقً بفعل الروابط المدرجة لذلك ٌنطلق القول من حجة قوٌة إلى
حجة أقوى أكثر إٌفاء بالؽرض المطلوب بٌانه0

ٖ -روابط التعلٌل الحجاجً :
أ -الرابط الحجاجً(ْلنَّ ):
ٌعد هذا الرابط من أهم ألفاظ التعلٌل والتفسٌر وهو إلى جانب هذا ٌستعمل لتبرٌر الفعل كما
ٌستعمل لتبرٌر عدمه 0وقد شهد هذا الرابط وؼٌره من ألفاظ التعلٌل حضورا ممٌزا ومإثرا فً
رسابل اإلمام ؛ ألن مقتضى الخطاب سواء أكان فً األمر أو الوعظ أو الدحض أو الدعوة ٌتطلب
منهجا ومسارا تعلٌلٌا تفسٌرٌا تبرٌرٌا من اجل التؤثٌر والتوجٌه واإلقناع بالدعوى المقدمة  ،ومثال
ذلك قوله (ع) :لمعاوٌة بن ابً سفٌان َ ":و ْاْلَ ْو َلى أَنْ ٌُ َقال َ لَ َك إِ َّن َك َرق َ
وء
س ٍ
سلَّما ً أَ ْطلَ َع َك َم ْطلَ َع ُ
ٌِت ُ
َعلَ ٌْ َك َال لَ َك ِْلَ َّن َك َن َ
سائِ َمتِ َك َو َطلَ ْب َت أَ ْمراً لَ ْس َت مِنْ أَهْ لِ ِه َو َال فًِ
ضا َّلتِ َك َو َر َع ٌْ َت َغ ٌْ َر َ
شدْ َت َغ ٌْ َر َ
َم ْع ِدنِ ِه " . 1فاإلمام أعلم معاوٌة على سبٌل التوبٌخ بما ٌنبؽً أن ٌقال له فً حاله مع األحوال التً
ركبها والمنزلة التً طلبها  ،وقد احتج اإلمام على صحة دعواه من خالل إستحضار الرابط التعلٌلً
(ألن) الذي جاء لٌبٌن سببا معقوال ومنطقٌا لسعً معاوٌة بن أبً سفٌان لالنقضاض على الخالفة من
دون وجه حق فهو ال ٌطلبها بصورة مباشرة وعلنٌة ؛ بل هو ٌشرْ عن لها من خالل كٌل التهم
واالفتراءات على أمٌر المإمنٌن (ع) لٌفرغ أمر الخالفة وبٌعة اإلمام من محتواهما الشرعً  ،وهنا
ٌكشؾ اإلمام عن زٌؾ ادعاء معاوٌة  ،فهو فً الظاهر ٌطالب بقتلة عثمان  ،فً حٌن أن مدار نواٌاه
وافعاله على التؽلٌب فً الملك والبؽً على االمام  ،وشتان بٌن اإلثنٌن  .فٌؤتً الربط العلًِّ الذي
ربط بٌن النتٌجة والحجج المقدمة بالشكل االتً :
النتٌجة  :انك رقٌت سلما أطلعك مطلع سوء علٌك ال لك.
الرابط الحجاجً  :الن.
ح : 1نشدت ؼٌر ضالتك.
ح  : 2رعٌت ؼٌر سابمتك.
ٔ -شرح نهج البَلغة ٕٔٔ / ٔ8 :
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ح  : 3طلبت أمرا لست من أهله وال فً معدنه.
والمالحظ فً هذا المثال أن الحجج جاءت مترادفة متسلسلة ومترابطة عبر حرؾ العطؾ
(الواو) من اجل بٌان وتؤكٌد وتثبٌت النتٌجة وهً طموح معاوٌة لنٌل الخالفة فٌنتج عن ذلك سلم
حجاجً ٌعمل على ترتٌب هذه الحجج حسب قوتها الحجاجٌة على النحو االتً :

رقٌت سلما أطلعك مطلع سوء علٌك ال لك ( ن )
ق3

طلبت أمرا لست من أهله وال
فً معدنه

ق2

رعٌت ؼٌر سابمتك

ق1

نشدت ؼٌر ضالتك

فالحجة األقوى فً هذا السلم هً ( ق )3؛ ألنها المست الواقع بشكل مباشر من حٌث قوة
ارتباطها وتعلقها المباشر بالنتٌجة فضال عن تعلٌلها للنتٌجة المعروضة أكثر من ؼٌرها  0وفً مثال
هللا َو َال ِع ْندِي فًِ َق ْت ِل ا ْل َع ْم ِد ِْلَنَّ فٌِ ِه
أخر ٌقول اإلمام (ع) الى مالك بن االشتر َ " :و َال ُع ْذ َر لَ َك ِع ْن َد َّ ِ
1
َن "
َق َو َد ا ْل َبد ِ
النتٌجة  :ال عذر لك عند هللا وال عندي فً قتل العمد..
الرابط الحجاجً  :ألن
الحجة  :فٌه قود البدن.
ففً هذا المثال ٌتضح أن الحجة الواردة قد أفادت النتٌجة المطروحة ودعمتها فً النهً عن
القتل العمد والتحذٌر المباشر من ارتكابه  ،فالقصاص أم ٌر ال مفر منه وال عدٌل عنه وال ٌمكن
المسامحة فٌه فً كل األحوال والظروؾ حتى وإن تحصن الجانً باطر الحاكمٌة أو القرابة أو
ؼٌرها من الموانع التً تجعل اإلنسان فً مؤمن من إقامة القصاص علٌه ونقصد هنا القتل العمد ،
فال بد أن ٌقع علٌه القصاص فً الدنٌا قبل اآلخرة والمتضمن لـ(قود البدن)  ،أي القصاص من بدن
الجانً  .وهنا ٌقدم اإلمام األثر التشرٌعً الدنٌوي أي الحساب الدنٌوي على األثر األخروي أي
ٔ -شرح نهج البَلغة ٘ٗ / ٔ8 :
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حساب اآلخرة لدعم النتٌجة التً أتى بها فً إقامة القصاص الدنـٌـوي ( قود البدن) وهــً مسإولٌة
تقع على عاتقه (ع) أما القصاص األخروي فإن هللا وحده من ٌختص به  ،ولذلك فاإلمام قد شحن
هذه الحجة بشحنة نفسٌة فً بٌان طبٌعة هذا القصاص بقوله ( قود البدن) من اجل الزٌادة واإلمعان
فً إرهاب من تسول له نفسه اقتراؾ هذه الجناٌة وتخوٌفه وإحداث الفزع فً نفسه لٌكون ذلك رادعا
له وهو ذكر أبلػ من أن ٌقول له ( فإن فٌه القود) أي القصاص على جسم القاتل فال ٌمكن صرؾ
النظر عن القصاص وهنا ٌكون تؤثٌر الحجة اقل قوة على نفس اإلنسان مما لو قال (فٌه قود البدن)
أي أن الذكر ابلػ من الحذؾ فً هذه المسؤلة 0وفً مثال أخر ٌقول أمٌر المإمنٌن (ع) َ " :و ْل ٌَ ُكنْ
1
است ِْج ََل ِ
ار ِة "
ار ِة ْاْلَ ْر ِ
اج ِْلَنَّ َذلِ َك َال ٌُدْ َر ُك إِ َّال ِبا ْل ِع َم َ
ض أَ ْبلَ َغ مِنْ َن َظ ِر َك فًِ ْ
َن َظ ُر َك فًِ ِع َم َ
ب ا ْل َخ َر ِ
النتٌجة  :عمارة األرض أفضل من استجالب الخراج.
الرابط الحجاجً  :ألن
الحجة  :الخراج ال ٌدرك إال بالعمارة .
فاإلمام ٌقنع المخاطب بضرورة االعتناء واالهتمام بعمارة األرض بشكل ٌفوق االهتمام
باستجالب الخراج من الناس وحجته فً ذلك أن تحقٌق الخراج واستحصال األموال ٌتوقؾ على ما
ٌدره الزرع والضرع والبناء من أرباح  ،وهنا تكمن أفضلٌة عمارة األرض على استجالب الخراج
وبذلك ٌتقرر أن الرابط (ألن) قد علل النتٌجة (األطروحة) وبررها لتؤتً الحجة فً مقام التفسٌر
والتعلٌل لمضمون ما أراده اإلمام.

ب -الم التعلٌل :
من أدوات الربط التً تدخل على الفعل المضارع فٌكون ما بعدها علة لما قبلها وٌقال لهذه
الالم  :الم العلة  ،والم السبب  ،والم كً ؛ ألن معنى التعلٌل فٌها راجع إلى معنى االختصاص0
فإذا قلنا  :جبتك لالكرام 0دلت الالم على أن المجًء مختص باإلكرام إذ اإلكرام سببه دون ؼٌره، 2
فهذا الرابط ٌستعمله صاحب الخطاب من اجل التبرٌر أو التعلٌل لفعله فهو نتٌجة الدعوى والثمرة
التً ٌقصدها المرسل  ،فهو اذن من الروابط الحجاجٌة التً تربط بٌن النتٌجة والحجة لدعم النتٌجة
وتبرٌرها وتعلٌلها  .ومن أمثلة ورودها فً رسابل اإلمام (ع)َ " :وا ْعلَ ْم أَنَّ الَّذِي بِ ٌَ ِد ِه َخ َزائِنُ

ٔ -شرح نهج البَلغة ٖٗ / ٔ8 :
ٌٕ -نظر  :الجنى الدانً فً حرو

المعانً ٔٓ9 :
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اء َو َت َك َّفل َ لَ َك ِب ْاْلِ َجا َب ِة َوأَ َم َر َك أَنْ َت ْسأ َ َل ُه لِ ٌُ ْعطِ ٌَ َك َو َت ْس َت ْر ِ
س َم َاوا ِ
ح َم ُه
ض َقدْ أَذِنَ لَ َك فًِ ال ُّد َع ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ال َّ
1
لِ ٌَ ْر َح َم َك "
النتٌجة  :أمرك أن تسؤله وتسترحمه.
الرابط الحجاجً  :الم التعلٌل .
الحجة ٌ :عطٌك وٌرحمك .
فالرابط هنا قد تموضع بعد التصرٌح بالنتٌجة ( تسؤله وتسترحمه) وجاء مرتبطا بالحجة التً
جاءت بعده مباشرة (ٌعطٌك وٌرحمك) من اجل تعلٌل وتبرٌر العطاء والرحمة اإللهٌة لبنً البشر
وذلك راجع إلى معنى السإال واالسترحام الذي ٌكون من احد طرقه الدعاء فضال عن اقتران النٌة
مع كل عمل صالح ٌقدم علٌه اإلنسان رح  فٌه رضى وللناس فٌه صالح  ،كما إن تحقٌق الرحمة
والعطاء اإللهً لٌسا شرطا مقرونا بالدعاء فً كل األحوال  ،أي متى ما انتفى الدعاء انتفت الرحمة
والعطاء فاألمر ال ٌتقٌد بهذا الحد أو هذا القٌد ألن الرحمة اإللهٌة قد وسعت كل شًء وأن هللا قد قسم
األرزاق بٌن عباده وبسطها لمن ٌشاء فهذه حقٌقة ثابتة وبدٌهٌة قد أشار إلٌها القران الكرٌم فً
مناسبات كثٌرة وأكدتها السنة النبوٌة الشرٌفة  ،ولكن بٌان استجابة الدعاء ٌتوقؾ على اقترانه بالعمل
والسلوك اإلنسانً ومصداق ذلك قول أمٌر المإمنٌن (ع) َ " :ال َت ْت ُر ُكوا ْاْلَ ْم َر ِبا ْل َم ْع ُرو ِ َوال َّن ْه ًَ َع ِن
اب لَ ُك ْم " .2كما أن قول اإلمام متعلق ببٌان أوجه
ا ْل ُم ْن َك ِر َف ٌُ َولَّى َعلَ ٌْ ُك ْم شِ َرا ُر ُك ْم ُث َّم َتدْ ُعونَ َف ََل ٌُ ْس َت َج ُ
الخالؾ والفرق بٌن سإال البشر ودعابه من دون هللا وسإال هللا سبحانه وتعالى ودعابه  ،الذي بٌده
خزابن السماوات واالرض وال ٌشاركه فً ذلك مخلوق آخر 0فإفادة القول راجعة إلى تقوٌة السبب
وتمتٌن عرى العالقة والتواصل بٌن العبد وربه بفعل وجود الدعاء وما ٌقترن به من عمل خالص ،
فالرابط ٌحٌل على العقد والتالزم بٌن سإال ودعاء العبد ومصدر الفٌض وهو هللا سبحانه وتعالى
لذلك كان التعلٌل بالرابط مدعاة إلى صرؾ نظر العباد عن االتكال إلى ؼٌر هللا فً السإال واستجابة
الدعاء والعطاء0
س ْعًِ فٌِ َها أُم ِْر َنا َوإِ َّن َما ُوضِ ْع َنا فٌِ َها لِ ُن ْب َتلَى ِب َها"
ومن نحو هذا قوله (ع)َ " :ولَ ْس َنا لِل ُّد ْن ٌَا ُخلِ ْق َنا َو َال ِبال َّ
النتٌجة  :وضعنا فً الدنٌا.
الرابط الحجاجً  :الم التعلٌل .
الحجة  :نبتلى بها .
ٔ -شرح نهج البَلغة ٕٗ / ٔٙ :
ٕ  -شرح نهج البَلغة ٗ / ٔ8 :
ٖ  -نفسه ٙٙ / ٔ8 :
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فالرابط هنا جاء لتبرٌر وتعلٌل النتٌجة التً مفادها  :إن هللا إنما وضع عباده فً هذه الدنٌا
لٌختبرهم وٌمحصهم فً البالء أٌهم أحسن عمال فٌثاب وٌجازى كل بقدر عمله من اإلساءة واإلحسان
إلى ٌوم القٌامة فٌكون الثواب والعقاب على قدر أعمال العباد  ،فالدنٌا هً دار ابتالء وامتحان ولذلك
قصر اإلمام وجودنا فٌها من اجل هذه الؽاٌة بواسطة الرابط الحجاجً (إنما) وهنا ٌتبٌن أن عالقة
اإلنسان بالدنٌا لٌست عالقة الؽاٌة مع المؽٌا أو إنها عالقة تالزم أبدٌة وإنما هً عالقة وقتٌة زابلة
بزوال حٌاة اإلنسان لذلك ٌتبٌن معنى االستلزام بٌن الدنٌا واإلنسان من خالل عبارة (وضعنا) فهً
مناسبة ومنسجمة مع (نبتلى بها) فً تعلق كل منهما باألخر فً عالقة استلزامٌة تعلٌلٌة تبرٌرٌة
لٌؤتً الرابط (الالم) فً إفادة تخصٌص االبتالء فً الدنٌا وبالنتٌجة ٌظهر جلٌا سبب وعلة الوضع
دون علة الخلق فهما مفهومان متالزمان ومتباٌنان فً الوقت نفسه  ،فارتباط الثانً باألول كإرتباط
الجزء بالكل أو الخاص بالعام.
ٌحتِ ِه لَ ُك ْم َوشِ َّد ِة َ
شكٌِ َمتِ ِه َعلَى َعد ُِّو ُك ْم"ٔ.
وقال أمٌر المإمنٌن (ع)َ " :و َقدْ آ َث ْر ُت ُك ْم ِب ِه َعلَى َن ْفسِ ً لِ َنصِ َ
النتٌجة  :آثرتكم به على نفسً.
الرابط الحجاجً  :الم التعلٌل .
حجة  : 1نصٌحته لكم
حجة  : 2وشدة شكٌمته على عدوكم.
ٌبرز الرابط الحجاجً(الالم) فً توجٌه القول وتبرٌر النتٌجة المطروحة وتعلٌلها وضمان
سالمتها لبٌان وإقامة حجة الخطاب ومفادها  :إنً خصصتكم بمالك االشتر مع حاجتً إلٌه وقدمت
منفعتكم على منفعتً لنصٌحته لكم وقوة نفسه وشدة بؤسه على عدوكم  0كما أسهم الرابط الحجاجً
(الواو) فً عطؾ علة على علة متقدمة إلفادة معنى التقارب والتالزم بٌن العلل0

ت  -الرابط الحجاجً ( كً ):
وقد ترد الم التعلٌل مقرونة بـ(كً) التً تعمل عمل (الالم) فً إفادة معنى التعلٌل والتبرٌر
وتوكٌد الؽاٌة ودعم الحجة المقامة فً إفادة المعنى الكلً للقول 0ولوال تحقٌق هذه الؽاٌة لما

ٔ  -شرح نهج البَلغة 8ٙ / ٔٙ :
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ضى لِ َمنْ َت َق َّد َم َك مِنْ ُح ُكو َم ٍة َعا ِد َل ٍة
ب َع َل ٌْ َك أَنْ َت َت َذ َّك َر َما َم َ
ج ُ
استعملت فً قول اإلمام ( ع) َ " :وا ْل َوا ِ
ِي ِب َما َ
ض ٍة فًِ ِك َتا ِ
شاهَدْ َت
ب َّ ِ
هللا َف َت ْق َتد َ
س َّن ٍة َفاضِ لَ ٍة أَ ْو أَ َث ٍر َعنْ َن ِب ٌِّ َنا ( صلى هللا علٌه وآله ) أَ ْو َف ِرٌ َ
أَ ْو ُ
اس َت ْو َث ْق ُ
اع َما َع ِهدْ ُ
ت ِب ِه مِنَ ا ْل ُح َّج ِة
ت إِلَ ٌْ َك فًِ َع ْهدِي َه َذا َو ْ
ِم َّما َع ِم ْل َنا ِب ِه فٌِ َها َو َت ْج َت ِه َد لِ َن ْفسِ َك فًِ ا ِّت َب ِ
س ُّر ِع َن ْفسِ َك إِلَى ه ََواهَا ". 1
لِ َن ْفسِ ً َعلَ ٌْ َك لِ َك ٌْ ََل َت ُكونَ لَ َك ِعلَّ ٌة عِ ْن َد َت َ
النتٌجة  :إتباع ما عهدت إلٌك فً عهدي هذا واستوثقت به من الحجة لنفسً علٌك0
الرابط الحجاجً  :لكٌال .
الحجة  :ال تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها.
فالنتٌجة تكون مفسرة ومعللة ومإكدة بوساطة الحجة وما أفاده الرابط الحجاجً ( الالم +كً)
فً تبٌان العلة وتوكٌدها 0فالرابط (كً) ٌستعمل أٌضا كرابط مدرج للنتابج فٌكون تقدٌر الكالم انه
بسبب ما جاء فً هذا العهد من اشتماله على الحجج ال ٌكون لك عذر إذا خالفت واتبعت هواك0
وقد وردت (كً) مقرونة بـ( ما) المصدرٌة فً إفادة التعلٌل والتوكٌد فً قوله (ع) َ " :فإِ َذا َن َز ْل ُت ْم
َ
ِب َعد ٍُّو أَ ْو َن َزل َ ِب ُك ْم َف ْل ٌَ ُكنْ ُم َع ْس َك ُر ُك ْم فًِ قُ ُب ِل ْاْلَ ْ
ار َك ٌْ َما ٌَ ُكونَ لَ ُك ْم
ال أَ ْو أَ ْث َن ِ
ج َب ِ
اح ا ْل ِ
اء ْاْلَ ْن َه ِ
ش َرا ِ أ ْو سِ َف ِ
2
ِردْ ءاً َو دُو َن ُك ْم َم َر ّداً "
النتٌجة  :فلٌكن معسكركم فً قبل اإلشراؾ أو سفاح الجبال أو أثناء االنهار.
الرابط الحجاجً  :كٌما .
الحجة ٌ :كون لكم ردءا ودونكم مردا .
فالرابط هنا جاء لربط العلة بالمعلول والحجة بالنتٌجة فاالمام ٌؤمرهم ان ٌنزلوا مسندٌن
عال كالهضاب العظٌمة أو الجبال أو منعطؾ األنهار التً تجري مجرى
ظهورهم الى مكان
ٍ
الخنادق على العسكر وإسناد ظهور الجٌش إلٌها  ،وهذه نتٌجة قد بررتها وعللتها الحجة المقامة
لتحقٌق الضامن وهو العون والتحصٌن وهو ما أفاده الرابط الحجاجً فً تبرٌر النتٌجة وتعلٌلها
(حتى ٌؤمن الجٌش من إتٌان العدو لهم من خلفهم فٌكون حاجزا بٌنهم وبٌن العدو ٌتحصنون به)0
ث -الوصل السببً :
من أدوات التعلٌل التً ٌعمد المخاطب اإلتٌان بها للربط بٌن أحداث متتابعة مثل الربط بما
ٌمكن أن ٌكون المقدمة والنتٌجة فتصبح النتٌجة مقدمة لنتٌجة أخرى  03وهذا الربط السببً التعلٌلً

ٔ

 نفسه ٘٘ / ٔ8 :ٕ
 شرح نهج البَلغة ٖٗ / ٔ٘ :ٖ
 -إستراتٌجٌة الخطاب ٗ7ٓ :
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ٌمنح النص بعداً اتساقٌا تماسكٌا بفعل مبدأ اإلستدراج فً إٌراد الحجج  ،ومن ثم ٌعطً النص البعد
التواصلً وسرعة االستجابة والتاثٌر0
وقد ٌعتمد الوصل السببً على نوعٌن من األدوات السببٌة هما  :األدوات اللفظٌة الدالة على
السبب والتعلٌل مثل الفاء  ،وألن  ،وحٌث 0أما النوع األخر من األدوات فهً األدوات المقدرة التً
تتمثل برصد العالقات السببٌة المنطقٌة الناتجة عن التعالق بٌن الجمل أو الحجج وهذا ما اسماه جــان
كوهٌن بـ" الربط بالقران" 1أو ما ٌسمٌه برلمان بـ(حجة اإلتجاه) 2ونسمٌه بـ(التتابع الحجاجً)0
ص ِة
اس مِنْ َن ْفسِ َك َومِنْ َخا َّ
هللا َوأَ ْنصِ ِ ال َّن َ
ومن أمثلة هذا النوع من التعلٌل قوله (ع) " :أَ ْنصِ ِ َّ َ
هللا َكانَ َّ
ص َم ُه دُونَ
أَهْ لِ َك َو َمنْ َل َك فٌِ ِه ه ًَوى مِنْ َر ِع ٌَّتِ َك َفإِ َّن َك إِ َّال َت ْف َعلْ َت ْظلِ ْم َو َمنْ َظلَ َم ِع َبا َد َّ ِ
هللا ُ َخ ْ
ص َم ُه َّ
وب" ، 3فالخصومة من هللا
ض ُح َّج َت ُه َو َكانَ ِ َّّلِلِ َح ْربا ً َح َّتى ٌَ ْن ِز َع أَ ْو ٌَ ُت َ
هللاُ أَدْ َح َ
ِع َبا ِد ِه َو َمنْ َخا َ
نتٌجة لحجة (ظلم عباد هللا) والنتٌجة السابقة (من خاصمه هللا) ستصبح مقدمة لنتٌجة (ادحض حجته
وكان رح  حربا )  ،ومن هنا نجد أن الوصل بٌن المقدمة األولى والنتٌجة المتؤخرة هو وصل سببً
تتابعً بٌن الحجة والنتٌجة فٌصبح الكالم (من ظلم عباد هللا كان رح  حربا ) وقد وردت هذه الحجج
بصورة متدرجة ومرتبة لؽرض اإلفهام واإلستدراج وصوالً لإلقناع :
 -من لم ٌنصؾ الناس فقد ظلمهم .

 من ظلم عباد هللا كان هللا خصمه دون عباده. -من خاصمه هللا ادحض حجته .

 من خاصمه هللا وادحض حجته كان رح  حربا.فهذه العالقات السببٌة قد تضمنت روابط قارة فً البنٌة الداللٌة العمٌقة للنص التً تتجسد فً
الربط شبه المنطقً للحجج مع ما افاده الرابط الحجاجً (الواو) من تآزر وتقارب بٌن الحجج
وتقوٌتها 0ولعل فً هذا التسلسل أو التدرج أو التتابع فً إٌراد هذه الحجج ما ٌدفع باتجاه تحقٌق
اإلقناع ؛ ألن العبور من المقدمة األصلٌة إلى النتٌجة المتؤخرة (الكلٌة) دفعة واحدة من شؤنه أن
ٌضعؾ من قوة اإلقناع والتؤثٌر فً إقامة االستدالل بٌن المقدمة األولى والنتٌجة المتؤخرة وبٌان
التداعً الذي تحدثه الحجج مما حدا باإلمام إلى التفصٌل والتوضٌح وصوال إلى بناء نص حجاجً
ناجح ومإثر ومقنع0

ٔ ٌ -نظر :جان كوهن  ،بنٌة اللغة الشعرٌة .ٔ٘7 :
 - 2ذقٕو ْزِ انحدح اساسا عهٗ فكشج انرحزٚش  :كانرحزٚش يٍ يغثح إذثاع سٛاسٛح انًشاحم انرُاصنٛح كقٕنُا إرا ذُاصند ْزِ انًشج ٔخة عهٛك أٌ ذرُاصل أكثش فٙ
انًشج انقاديح ٔ هللا أعهى ا ٍٚسرقف تك سٛاسح انرُاصل ْزِ؟ ؛ الٌ سهسهرٓا ارا تذأخ فهٍ ذُرٓ ٙأٔ انرحزٚش يٍ اَرشاس ظاْشج يا تحدح آَا قذ ذصٛة
انًدأس نٓا تانعذٖٔ ٚٔ ،كثش ْزا انُٕع يٍ انحدح ف ٙانقضاٚا االخالقٛح ُٚ .ظش  :انحداج  :اطشِ ٔذقُٛاذّ ٔ ، 333 :انحداج ف ٙانثالغح انًعاصشج :
. 133
ٖ -شرح نهج البَلغة ٔٙ / ٔ8 :
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ومن ذلك اٌضا ً قوله (ع)َ " :ال َت ْت ُر ُكوا ْاْلَ ْم َر ِبا ْل َم ْع ُرو ِ َو ال َّن ْه ًَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َف ٌُ َو َّلى َعلَ ٌْ ُك ْم
اب لَ ُك ْم " . 1فقوله (ال تتركوا األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر) هً
شِ َرا ُر ُك ْم ُث َّم َتدْ ُعونَ َف ََل ٌُ ْس َت َج ُ
نتٌجة لمقدمة أو حجة (ٌولى علٌكم شراركم) وهذه المقدمة ستصبح نتٌجة لمقدمة ( :تدعون فال
ٌستجاب لكم) فعدم استجابة الدعاء هً تحصٌل حاصل لترك األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
والعكس صحٌح لقوله تعالى َ " :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ُ َّم ٌة ٌَدْ ُعونَ إِلَى ا ْل َخ ٌْ ِر َو ٌَأْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُرو ِ َو ٌَ ْن َه ْونَ
َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ "ٕ وفً هذا اإلطار  ،قال الرسول محمد(ص) " ال تزال أمتً
بخٌر ما أمروا بالمعرو ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم ٌفعلوا ذلك نزعت عنهم
البركات وسلَّ ط بعضهم على بعض ولم ٌكن لهم ناصر فً اْلرض وال فً السماء"ٖ ؛ ألن ترك
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر مدعاة إلى فتح الطرٌق أمام األشرار والطؽاة بال مانع وتحكمهم
بمقدرات وأرواح الناس بدون حق وعدل ٌ ،سومونهم ألوان العذاب وهو ما أشار إلٌه تبارك وتعالى
ض الَّذِي َع ِملُوا َل َعلَّ ُه ْم
اس لِ ٌُذٌِ َق ُه ْم َب ْع َ
سا ُد فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ
َ ":ظ َه َر ا ْل َف َ
س َب ْت أَ ٌْدِي ال َّن ِ
ج ُعونَ "ٗوهذا الواقع هو الذي ٌحجب السماء من أن تستجٌب لمن فً األرض بما كسبت أٌدٌهم
ٌَ ْر ِ
٘
وصدق رسول هللا (ص) حٌنما قال " :كما تكونوا ٌولى علٌكم" وبالضرورة فان هللا ال ٌؽٌر ما
بقوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم فاستجابة الدعاء مقرونة ومشروطة باألمر بالمعروؾ والنهً عن
المنكر كما قال النبً (ص)  " :أٌها الناس إن هللا ٌقول  :مروا بالمعرو وانهوا عن المنكر قبل
أن تدعونً فَل أجٌبكم وتسألونً فَل أعطٌكم وتستغفرونً فَل اغفر لكم " ٙومن قول اإلمام (ع)
ٌتبٌن أن الحجاج الوارد بالوصل السببً قد ورد عبر صٌؽة شرطٌة مضمرة وهً (إذا تتركوا األمر
با لمعروؾ والنهً عن المنكر فسوؾ ٌولى علٌكم شراركم وإذا تولى علٌكم شراركم فال ٌجاب
دعاإكم) فنالحظ إن العلة تدور مع المعلول فتفصح الحجج هنا عن تسلسل منطقً ٌتم التنقل بٌن
المقدمة والنتٌجة 0واألصل فً هذا القانون الحجاجً هو " قاعدة تخاطبٌة مقتضاها أن المتكلم ٌخبر
المخاطب بؤقصى ما ٌمكن من الفابدة فٌصٌر هذا األخٌر إلى حمل قوله على إفادة أن العالقة بٌن
المقدم  ،والتالً عالقة شرطٌة طردٌا وعكسٌا ال طردا فحسب". 7

ٗ -روابط العط

الحجاجً :

ٔ  -نفسه ٗ / ٔ8 :
ٕ  -سورة ال عمران  :اآلٌة ٔ8
 - 3تحاس االَٕاس 94 / 13 :
ٗ  -سورة الروم  :اآلٌة ٔٗ
٘  -الشٌخ علً النمازي الشاهرودي  ،مستدرك سفٌنة النجاة ٗٗ/ 8 :
 -ٙابن حبان  ،صحٌح ابن حبان  ،تحقٌق  :شعٌب االرنموط ٕ٘ٙ / ٔ :
 - 8إستراتٌجٌة الخطاب ٗ7ٔ :
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باإلضافة إلى ما ذكرناه من روابط حجاجٌة تظهر هناك مجموعة من الحروؾ تضطلع ببعد
حجاجً مهم من خالل ربطها بٌن الحجج والنتابج والتنسٌق بٌنها من أجل التعلٌل والتفسٌر والتبرٌر
ومن هذه الروابط أحرؾ العطؾ ( :الواو  ،والفاء  ،وثم) إذ تقوم بدور حجاجً كبٌر  ،فضال عن
قٌامها بالربط بٌن قضٌتٌن (حجتٌن) لنتٌجة واحدة ووصفها سلما حجاجٌا ٌخضع هذه الحجج إلى
تراتبٌة معٌنة بحسب قوتها فً دعم النتٌجة النهابٌة  ،فإنها تسهم أٌضا فً بداعة المعنى المقصود
وخاصة إذا استعمل كل حرؾ واستؽلت وظٌفته فً الموضع المناسب فذلك ٌزٌد من اإلثبات على
المعنى من جهة وٌلقً على الخطاب نوعا من التنظٌم واالنسجام من جهة أخرى ، 1لذا سوؾ نحاول
أن نبٌن عمل هذه الروابط فً رسابل اإلمام (علٌه السالم) وبٌان مستوى دعمها لعمل المحاجة0
أ -الرابط الحجاجً ( الواو) :
ٌشٌر هذا الرابط إلى وظٌفة الجمع بٌن قضٌتٌن (حجتٌن) وٌستعمل حجاجٌا بوصفه رابطا ً
عاطفٌا ً ٌعمل على ترتٌب الحجج ووصل بعضها ببعض  ،بل ٌعمل على رصِّ الحجج وتماسكها
وتقوٌتها فضال عن التدرجٌة أو السلمٌة فً ترتٌب الحجج وعرضها0
صلِ َنا َو
اح أَ ْ
اجتِ ٌَ َ
ومن الشواهد على ذلك قول أمٌر المإمنٌن (ع) َ " :فأ َ َرا َد َق ْو ُم َنا َق ْتل َ َن ِب ٌِّ َنا َو ْ
اض َط ُّرو َنا إِلَى َج َب ٍل َو ْع ٍر
سو َنا ا ْل َخ ْو َ َو ْ
َه ُّموا ِب َنا ا ْل ُه ُمو َم َو َف َعل ُوا ِب َنا ْاْلَ َفا ِعٌل َ َو َم َن ُعو َنا ا ْل َع ْذ َب َوأَ ْحلَ ُ
ب َف َع َز َم َّ
ار ا ْل َح ْر ِ
اء ُح ْر َمتِ ِه ُم ْم ِم ُن َنا ٌَ ْبغًِ
الر ْمًِ مِنْ َو َر ِ
هللا ُ لَ َنا َعلَى ال َّذ ِّب َعنْ َح ْو َزتِ ِه َو َّ
َوأَ ْو َقدُوا لَ َنا َن َ
خ ْل ٌو ِم َّما َن ْحنُ فٌِ ِه بِ ِ
ش ِ
ح ْل ٍ ٌَ ْم َن ُع ُه أَ ْو
بِ َذلِ َك ْاْلَ ْج َر َو َكافِ ُر َنا ٌُ َحامًِ َع ِن ْاْلَ ْ
ص ِل َو َمنْ أَ ْسلَ َم مِنْ قُ َر ٌْ ٍ
ان أَ ْم ٍن " . 2فالرابـط الحجاجـً ( الواو) قام بالربط والوصل
َعشِ َ
ٌر ٍة َتقُو ُم دُو َن ُه َف ُه َو مِنَ ا ْل َق ْت ِل ِب َم َك ِ
بٌن الح جج وعمل أٌضا على ترتٌبها بالشكل الذي ٌضمن تقوٌة النتٌجة المطروحة ودعمها وهً
(الذب عن حوزته والرمً من وراء حرمته) كما عمل على حصول ترادؾ داخل النتٌجة الواحدة
وهذا الرابط النسقً بٌن الحجج قد انتهى إلى سلمٌة تدرجٌة باتجاه الحجة األقوى بشكل أفقً أي
عكس السلم الحجاجً:
"ن" الذب عن حوزته والرمً من وراء حرمته
ق8
ق7
ق6

فؤراد قومنا قتل نبٌنا
واجتٌاح أصلنا
وهموا بنا الهموم

ق5

وفعلوا بنا األفاعٌل

ق4
ٔ -نعٌمة ٌعمرانن  ،الحجاج فً كتاب المثل السائر البن اْلثٌر  ( ،رسالة ماجستٌر) 9ٖ :
 - 2شرح نهج البالغة 21 / 14 :
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ق3

واحلسونا الخوؾ

ق2

واضطرونا الى جبل و ْع ر

ق1

و أوقدوا لنا نار الحرب

وهنا ٌتضح أن الحجة األولى هً الحجة األقوى مقارنة بالحجج التً سبقتها لخد مة
النتٌجة المعروضة لورودها فً أ على السل م الحجاجً  .ومن أمثلة هذا الرابط أٌضا قوله
س َو ة ً َو ا ْح ت ِ ق َ ار ا ً َو َج فْ َو ة ً
ك َ
ش َك ْو ا ِم ْن َ
(ع) " :أ َ َّم ا َب ْع ُد فَ إ ِ نَّ َد َه ا ق ٌِنَ أ َ ْه ِل بَ ل َ ِد َ
ك ِغ لْ َظ ًة َو ق َ ْ
َو َن َظ ْر ُ
ت فَ ل َ ْم أ َ َر ُه ْم أ َ ْه ًَل ِْل َ نْ ٌُ ْد َن ْو ا ل ِ ِ
س
ص ْو ا َو ٌُ ْج ف َ ْو ا ل ِ َع ْه ِد ِه ْم ف َ ا ل ْ َب ْ
ش ْر ِك ِه ْم َو َال أ َ نْ ٌُ قْ َ
ٌن تَ شُ و ب ُ هُ ب ِ َط َر ٍ ِم نَ ال ِّ
س َو ةِ َو ال َّر أ ْ فَ ة ِ
او ل ْ ل َ ه ُ ْم بَ ٌْ نَ ا لْ ق َ ْ
ش َّد ةِ َو َد ِ
ل َ ه ُ ْم ج ِ ل ْ َب اب ا ً ِم نَ ال ل ِّ ِ
ش ا َء َّ
ص ا ِء إ ِنْ َ
ج ل َ ه ُ ْم بَ ٌْ نَ ال تَّ قْ ِر ٌ ِ
هللا ُ "ٌ ، 1تضح أن
ب َو ْاْل ِ ْد َن ا ِء َو ْاْل ِ ْب َع ا ِد َو ْاْل ِ قْ َ
َو ا ْم ُز ْ
الرابط الحجاجً (الواو) قد أفاد فً ربط الحج ج مع بعضها وترتٌبها لخدمة النتٌجة
وتقوٌتها 0
ومثل ذلك قوله (ع) َ " :وإِ ِّنً إِ َّن َما َج َع ْل ُ
هللا َو قُ ْر َب ًة
ت ا ْلقِ ٌَا َم ِب َذلِ َك إِلَى ا ْب َن ًْ َفاطِ َم َة ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َّ ِ
هللا ( صلى هللا علٌه وآله ) َو َت ْك ِرٌما ً لِ ُح ْر َمتِ ِه َو َت ْ
ص َلتِ ِه " ، 2فالحجج المترادفة قد
ول َّ ِ
ش ِرٌفا ً ل ُِو ْ
إِلَى َر ُ
س ِ
اتسقت وترابطت بإتجاه تقوٌة النتٌجة المطروحة ودعمها بفعل الرابط (الواو) الذي أفاد التعلٌل
والتفسٌر لمضمون النتٌجة ( :جعل القٌام البنً فاطمة) علٌهم السالم  ،كما عمل هذا الرابط على
الترتٌب وإدراج الحجج بشكل أفقً  :بحٌث ٌتبٌن أن الحجة األولى هً الحجة األقوى لخدمة النتٌجة
المعروضة لوقوعها فً اعلى السلم الحجاجً.
"ن" جعل القٌام البنً فاطمة
ا بتؽاء وجه هللا
و قربة الى رسول هللا "ص"
وتكرٌما لحرمته
وتشرٌفا لوصلته

ٔ  -شرح نهج البَلغة ٙ٘ / ٔ٘ :
ٕ  -نفسه 8ٓ / ٔ٘ :
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ب -الرابط الحجاجً (الفاء) :
من حروؾ العطؾ التً تضطلع بوظٌفة حجاجٌة  ،إذ ٌربط بٌن النتٌجة والحجة من اجل
التعلٌل والتفسٌر فهً أداة ربط علٌِّة واستنتاجٌة فً الخطاب الحجاجً التداولً ومن ثم فهً تجمع
بٌن قضٌتٌن ؼٌر متباعدتٌن فً الداللة على التقارب بٌن األحداث  ،فضال عن الداللة على الترتٌب
واالتصال  ،وأكثر ورودها كون ما بعدها أو المعطوؾ بها متسببا عما قبله 0ومن أمثلتها قوله
ار َه َم ِغٌ ُب ُه َخ ٌْ ٌر مِنْ َم ْ
ش َه ِد ِه َوقُ ُعو ُدهُ
اس َت ْغ ِن ِب َم ِن ا ْن َقا َد َم َع َك َع َّمنْ َت َقا َع َ
(ع)َ " :و ْ
س َع ْن َك َفإِنَّ ا ْل ُم َت َك ِ
أَ ْغ َنى مِنْ ُن ُهوضِ ِه " . 1نالحظ أن (الفاء) قد ربطت بٌن الحجة والنتٌجة فكان ما بعدها من حجة قد
عللت وفسرت النتٌجة التً سبقت الرابط فالمتثاقل المرتاب الذي ٌكره الخروج إلى الجهاد وال
تتحقق لدٌه النٌة والبصٌرة ٌكون مؽٌبه عن الحرب أكثر فابدة من نهوضه إلٌها وهو كاره أو مرتاب
إذ إن مؽٌبه ٌوجب قلة نفر واحد أما مشهده فانه موجب ألنْ ٌخذل أصحابه وهو مصداق قوله تعالى
ٕ
صا ِن ٌع
 " :لَ ْو َخ َر ُجوا فٌِ ُك ْم َما َزادُو ُك ْم إِ َّال َخ َب ًاال "  .وفً مثال آخر ٌقول اإلمام (ع) َ " :و َك ٌْ َ أَ ْن َت َ
إِ َذا َت َك َّ
ٌب َما أَ ْن َت فٌِ ِه مِنْ ُد ْن ٌَا َقدْ َت َب َّه َج ْت ِب ِزٌ َنتِ َها َو َخ َد َع ْت ِبلَ َّذتِ َها َد َع ْت َك َفأ َ َج ْب َت َها
ش َف ْت َع ْن َك َج ََل ِب ُ
َو َقا َد ْت َك َفا َّت َب ْع َت َها َوأَ َم َر ْت َك َفأ َ َط ْع َت َها " ، 3حٌ ث نجد الرابط (الفاء) قد عمل على الترتٌب واالتصال /
المسارعة فً تلبٌة الدعوة من دون مهلة خالفا لما تفٌده األداة (ثم) فً إفادة التراخً فكان ما قبلها
علة وسببا لما بعدها0

ج -الرابط الحجاجً ( ُث َّم ) :
هً أٌضا من حروؾ العطؾ التً تفٌد التراخً والمهلة بٌن قضٌتٌن متباعدتٌن فضال عن
أفادتها الترتٌب بٌن الحجج ومن أمثلتها قوله (ع)َ " :فإِ َذا َق ِد ْم َت َعلَى ا ْل َح ًِّ َفا ْن ِزلْ ِب َمائِ ِه ْم مِنْ َغ ٌْ ِر
ِج ِبال َّت ِ
ح ٌَّ ِة
أَنْ ُت َخالِ َط أَ ْب ٌَا َت ُه ْم ُث َّم ا ْم ِ
سلِّ َم َعلَ ٌْ ِه ْم َو َال ُت ْخد ْ
ار َح َّتى َتقُو َم َب ٌْ َن ُه ْم َف ُت َ
ض إِلَ ٌْ ِه ْم ِبال َّ
سكٌِ َن ِة َوا ْل َو َق ِ
َع
هللا َو َخلٌِ َف ُت ُه ِآل ُخ َذ ِم ْن ُك ْم َح َّق َّ ِ
سلَنًِ إِلَ ٌْ ُك ْم َول ًُِّ َّ ِ
لَ ُه ْم ُث َّم َتقُول َ ِ :ع َبا َد َّ ِ
هللا فًِ أَ ْم َوالِ ُك ْم َ .....و ْ
هللا أَ ْر َ
اصد ِ
ضنَّ لِ َما ْ
صدْ َع ٌْ ِن ُث َّم َخ ٌِّ ْرهُ َفإِ َذا ْ
صدْ َع ٌْ ِنُ ،ث َّم َخ ٌِّ ْرهَُ ،فإِ َذا
اقً َ
َع ا ْل َب َ
ارهُ ُ ،ث َّم ْ
اخ َت َ
ار َفَلَ َت ْع ِر َ
اخ َت َ
ا ْل َمال َ َ
اصد ِ
ضنَّ لِ َما ْ
ْ
هللا
ض َح َّق َّ ِ
ار َف ََل َت َزال ُ َك َذلِ َك َح َّتى ٌَ ْب َقى َما فٌِ ِه َو َفا ٌء ل َِح ِّق َّ ِ
هللا فًِ َمالِ ِه َفا ْق ِب ْ
اخ َت َ
ار َفَلَ َت ْع ِر َ
اخ َت َ
هللا فًِ َمالِ ِه " ، 4فاإلمام
ص َن ْع َت أَ َّو ًال َح َّتى َتأْ ُخ َذ َح َّق َّ ِ
اص َن ْع ِم ْثل َ الَّذِي َ
اس َت َقالَ َك َفأَقِ ْل ُه ُث ّم ْ
ِم ْن ُه َفإِ ِن ْ
ٌوجه عامله على الخراج بما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه فً تعامله مع من ٌحق علٌه الخراج من التؤدب
وحسن الخلق والتدرج فً إبالغ واستحصال ما بعث من اجله لذلك جاءت حجج اإلمام متتالٌة
ومرتبة تتسق وتنسجم مع ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه المطلب وقد أفادت (ثم) فً إقامة هذه التراتبٌة فً
ٔ -شرح نهج البَلغة ٔ٘ / ٔٗ :
ٕ -سورة التوبة  :اآلٌة ٗ8
ٖ  -شرح نهج البَلغة ٖ7 / ٔ٘ :
ٗ  -نفسه 8ٔ / ٔ٘ :
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عرض الحجج ألن لكل مقام مقال  .وحقٌقة (ثم) هنا دالة على التراخً والمهلة للربط بٌن المعطوؾ
والمعطوؾ علٌه ؼٌر أن هذ ه المهلة التً اقتضاها القول قد ال ترتبط بالزمن الحقٌقً الفعلً  ،بل
ترتبط بزمن نفسً قد ٌطول وقد ٌقصر بحسب واقع الحال  ،فكانت مٌزة هذا الرابط هو فً قدرته
على نقل هذه األحاسٌس ورسم لنفسٌات من تحدث عنهم اإلمام فً قوله .
ص ِل
او ٌَ َة َع َلى ا ْل َف ْ
ابً َف ْ
اح ِملْ ُم َع ِ
وفً مثال آخر ٌقول اإلمام (ع)  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِ َذا أَ َتا َك ِك َت ِ
ار ا ْل َح ْر َب َفا ْن ِب ْذ إِلَ ٌْ ِه َوإِ ِن ْ
ب ُم ْجلِ ٌَ ٍة أَ ْو سِ ْل ٍم ُم ْخ ِز ٌَ ٍة َفإِ ِن ْ
َو ُخ ْذهُ ِب ْاْلَ ْم ِر ا ْل َج ْز ِم ُث َّم َخ ٌِّ ْرهُ َب ٌْنَ َح ْر ٍ
ار
اخ َت َ
اخ َت َ
الس ََل ُم" ، 1فنلحظ من خالل هذا المثال كٌؾ توسطت األداة (ثم) بٌن األفعال
س ْل َم َف ُخ ْذ َب ٌْ َع َت ُه َو َّ
ال ِّ
للداللة على التراخً وإعطاء المهلة وكؤن بٌن األفعال المتناسقة تراخٌا وتباعدا زمنٌا مع إفادة
الترتٌب فً إلقاء هذه الحجج  ،وأما وجود ( الفاء) فً األفعال ( فانبذ  /فخذ) قد أفادت المسارعة فً
تقرٌر الحكم دون مهلة ألن (ثم ) بداللتها المتراخٌة قد أعطت المهلة للتفكر ومراجعة التخٌٌر بٌن
السلم والحرب بروٌة تامة  .وهنا ٌظهر أن اإلمام قد أقام الحجة وأمهل معاوٌة الوقت الالزم
لمراجعة وتحدٌد الخٌار لذلك نجد أن الرابط (ثم) قد لعب دورا مهما فً إقامة الحجة على معاوٌة ،
ومنح القول بمجمله القوة الحجاجٌة المطلوبة0
وفً ختام هذا البحث نجد من الضروري اإلشارة الى أن ما عرضناه من روابط حجاجٌة وما
جسدناه من أمثلة فً رسابل اإلمام علً (ع) نوعا ً وكما ً كان على سبٌل التمثٌل ال الحصر مع
اقتصارنا على االستعماالت الحجاجٌة لهذه الروابط دون ؼٌرها من االستعماالت االخرى0

ٔ  -شرح نهج البَلغة ٕٓ / ٔٗ :
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المبحث الثانً
الموجهات الحجاجٌة فً رسائل اإلمام علً (علٌه السالم)

مــــدخــــــل :
التوجٌه من المفاهٌم التً تنفتح وتلتقً عندها حقول معرفٌة متعددة منها علوم المنطق
والنحو واللسان مما أدى هذا االتساع والتداخل بل والتعدد فً المؽذٌات المعرفٌة التً تعمل على
تنامً هذا المصطلح إلى األهمٌة التً ٌشكلها بوصفه ٌمثل الصٌرورة الوظٌفٌة واإلنجازٌة للؽة
وبوصفه العصب الحسً الناقل لإلٌعاز اإلدراكً من القائل عبر المقول(المضمون الجملً) إلى
المتلقًٓ
الذي ٌهمنا فً هذه المتابعة لمصطلح التوجٌه هو التوجه الذي تبناه اللسانٌون المحدثون فً
اإلحاطة بهذا المفهوم بعد أن افردوا مكانة مهمة لدراسة الموجهات فً أبحاثهم نتٌجة االهتمام
المتزاٌد بتحلٌل ما ٌقوم به المتكلم حٌنما ٌتكلم  ،وقد أدت دراسة القوة االنجازٌة ألفعال الكالم إلى
دراسة الموجهات "عالقة الموجهات بؤفعال اللؽة"ٔ  ،فقد عرفه مارتن بقوله  ...... ":التوجٌه حكم
على حكم أي انه حكم من درجة ثانٌة  .....وهو من شؤنه أن ٌجعل مجال التوجٌه مجاال شاسعا
فقولنا ( هو ٌعدو سرٌعا) هو قـول موجه ذلك أن قولنا ٌ( :عدو) حكـم هو نفسه محكوم علٌه بحكم
آخر من قولـنا (سرٌعا)  ،هذا ٌعنً إن كل قـول عادي هو قـول موجه"ٕ كما عـرفوه بؤنه "وجهة
نظر الفاعل الناطق حول المقول فً ملفوظ مـا"ٖ  ،حٌـث ٌمثل المقـول (المضمون الجملً) ووجهة
النظر هذه حكم على حكم .
ٌدخل فعل التوجٌه ضمن واحد من أنواع األفعال اللؽوٌة التً صاؼها سورل وقد سمّاها
باألفعال التوجٌهٌة وتتحدد بؤنها " كل المحاوالت الخطابٌة التً ٌقوم بها المرسل بدرجات مختلفة
للتؤثٌر فً المرسل إلٌه لٌقوم بعمل معٌن فً المستقبل"ٗ .وتتعدد األفعال التً تدخل فً صنؾ
االنجاز والتوجٌه ومنها  :األوامر  ،والطلبات  ،واالقتراحات  ،والنصائح ٓ ولكً ٌحقق المرسل
فعل التوجٌه فً الخطاب فانه ٌستعٌن بؤدوات أخرى وآلٌات مختلفة منها  :أسالٌب األمر  ،والنهً
والتحذٌر  ،واإلؼراء  ،والروابط  ،والعوامل الحجاجٌة  ،وذلك باالستناد إلى دور السٌاق والمقامٓ
فاألفعال التوجٌهٌة تعبر عن توجه المرسل إلى أن ٌنفذ المرسل إلٌه بعض األفعال فً المستقبل ،
ٔ  -جون سرفونً  ،الملفوظٌة ٗ٘ :
ٕ -عبد هللا صولة  ،الحجاج فً القران الكرٌم  ٖٔ٘ :نقال عن R.Matin,les univers de croyance et la theorie semantique in :
Etudes linquistiques , Association Tunisienne de linguistique , Volume 1,1996, p 38
ٖ  -الملفوظٌة ٗٔ:
ٗ  -استراتٌجٌات الخطاب ٖٖٙ :
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كمـا أنهـا تعبـر عن رؼبة المرسل  ،أو أمنٌته بؤن ٌكون خطابه أو بان تإخذ إرادته التً انطوى
علٌها خطابه على إنها هً السبب الرئٌس أو الدافع الحقٌقً فً الفعل الذي سوؾ ٌؤتً به المرسل
إلٌه مستقبالٔ  .وال ٌعد التوجٌه فعال لؽوٌا فحسب  ،بل ٌـعد وظٌفة من وظائؾ اللؽة التً تعنى
بالعالقات الشخصٌة حسب تصنٌؾ (هالٌداي)  ،إذ أن " اللؽة تعمل على أنها تعبٌر عن سلوك
المرسل وتؤثٌره فً توجهات المرسل إلٌه وسلوكه "ٕ  ،كما ٌصنفها (جاكبسون)  ،إذ ٌسمً وظٌفة
التوجٌه فً اللؽة بالوظٌفة اإلٌعازٌة أو الندائٌةٖ  ،كذلك ٌوضح (روبول) بؤنه " ٌمكن أن تتحدث
لتجعل شخصا آخر ٌتصرؾ كما فً حالة األمر والنصٌحة أو الرجاء أو الرفض أو المنع ٓٓٓٓ
الخ"ٗ  .أما تصنٌؾ شابرول فهو ٌقسّم الموجهات على موجهات إثباتٌة وموجهات تقوٌمٌة٘ ٓ ولما
كانت الؽاٌة التً ٌسعى إلٌها المتكلم هً التؤثٌر والتوجٌه واإلقناع  ،فانه ٌلجؤ إلى توظٌؾ مجموعة
من الموجهات اللسانٌة مثل العوامل والروابط الحجاجٌة والوحدات المعجمٌة التً تقترن بالبعد
الحجاجً فً مستوٌات الخطاب المختلفة وتدفع باتجاه إحداث تؽٌٌر فً تفكٌر المتلقً نحو الؽاٌة
المنشودةٓ
فالموجهات اللؽوٌة محمّلة بطاقة حجاجٌة ٌتم استثمارها من قبل المتكلم فتكون قادرة على
توجٌه الملفوظ تبعا لمقصدٌات الكالم ومتطلبات التلقً حٌث ٌقؾ المخاطب بخطابه عند مثابات
اشارٌة  /موجهات ٌستدعٌها وٌوظفها بما ٌنسجم لٌس فقط وتوجٌه القول  ،بل وتوجٌه المتلقً إلى
إنجاز عمل مآ ومن هنا نجد أن طبٌعة الخطابات التً حفلت بها رسائل اإلمام علً (ع) قد اتجهت
إلى بناء استراتٌجة توجٌهٌة تتؽٌا هدؾ التوجٌه بما ٌتالءم وطبٌعتها المقامٌة والسٌاقٌة  ،إذ من
خاللها ٌقوم المرسل بتوجٌه المرسل إلٌه عبر اللؽة وبها  ،سعٌا منه إلى توجٌه المخاطب نحو فعل
مستقبلً معٌن  ،لذلك نجد أن رسائل اإلمام قد اصطبؽت بمجموعة من الموجهات الحجاجٌة التً
تحقق اإلقناع والتؤثٌر ومن ثم توجٌه المتلقً نحو فعل ما أو تركه (اإلقناع أو اإلذعان)ٓ وفٌما ٌلً
بٌان ألهم الموجهات الحجاجٌة التً كان لها حضور بارز فً تشكٌل الخطاب الذي وجهه أمٌر
المإمنٌن (ع) عبر رسائله محل الدراسة الموجهة إلى عماله وأهل بٌته وأعدائه على السواء وهً
الموجهات الٌقٌنٌة والتقرٌبٌة (الش ّكٌة)  .معتمدٌن فً إبراز هذه الموجهات على مجموعة من
العوامل والوحدات اللؽوٌة التً تضطلع بوظائؾ حجاجٌة  ،التً ٌعرّ فها موشلر وروبول بؤنها :
" اآلثار الظاهرة فً الخطاب " ، ٙفهً ظاهرة للعٌان فً بنٌة الملفوظ ولها مزٌة توجٌه هذا الملفوظ
الملفوظ نحو النتٌجة وتقوٌتها إذ أنها ال تربط بٌن متؽٌرات حجاجٌة  ،أي بٌن حجة ونتٌجة أو بٌن
ٔ  -استراتٌجٌة الخطاب ٖٖ3 :
ٌٕ -نظر  :نفسهٖٕٗ :
ٖ ٌ -نظر  :رومان جاكبسون  ،التواصل اللغوي ووظائف اللغة ٙ٘ :
ٗ  -روبول  ،اللغة  ،ضمن كتاب  :محمد سبٌال  ،دفاتر فلسفٌة ٘ٗ :
5- C.K.Orecchioni,lenonciation....,op., p 188-1190
٘ -نقال عن  :الحجاج فً القران ٖٔٙ:
 - ٙعز الدٌن الناجح  ،العامل ألحجاجً والموضع ( ،ضمن كتاب  ،الحجاج مفهومه ومجاالته) ٖٓ3 :
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مجموعة حجج كما ٌحصل مع الروابط الحجاجٌة  ،ولكنها تقوم بحصر اإلمكانات الحجاجٌة وتقٌٌدها
 ،أي أن العامل الحجاجً ٌعمل على قدح (الموضع) وإظهاره فً الملفوظ  .وبدوره ٌعمل هذا
الموضع على تحدٌد المسلك التؤوٌلً الصحٌح للوصول إلى النتٌجة النهائٌة التً ٌكون لها الدور
المفصلً والرئٌس فً إحداث التوجٌهٓ

أوال :الموجهات الٌقٌنٌة :
ٌرى الدكتور عبد هللا صولة أن الموجهات الٌقٌنٌة تعد الضمان لحقٌقة الكالم وإلمكان أن
ٌكون هذا الكالم مقنعا على الرؼم من اصطباؼه بالذاتٌة ذلك أن اإلقناع ٌحصل لدى المتلقً بمجرد
إن القضٌة المعروضة علٌه جاءت موجهة توجه إثباتٔ  .وقد تجسدت الموجهات الٌقٌنٌة فً
مجموعة من العوامل الحجاجٌة التً تعطً تطمٌنات إلى المتلقً بإمكانٌة تصدٌق بنٌة الملفوظ
واثباتها الذي وردت فٌه  ،ومن هذه العوامل -التً سبق أن اشرنا إلٌها فً مبحث الحجاج فً اللؽة
من الفصل األول – أدوات القصر /أدوات التوكٌد  /أفعال الٌقٌن  /الحق أن  /الٌقٌن أن  /األكٌد أن /
بدٌهً أن  ......الخ  ،حٌث تتجسد وظٌفة هذه العوامل فً حمل المخاطب بها على اإلقناع وترك
الشك والتردد واإلنكار فضال عن إمكانٌتها فً حصر اإلمكانٌات التؤوٌلٌة والمقاصد الداللٌة ،
باإلضافة إلى تضٌٌق الفجوة وردم الهوة بٌن المخاطب والمتلقً وتجنب الجدل بٌنهمآ وقد نهضت
رسائل ا إلمام (ع) بالعدٌد من الموجهات الٌقٌنٌة االثباتٌة التً بدت قاطعة حاسمة جازمة ال مترددة
شا ّكة متظننة :

ــــــســـــم :
ٔ -ال َق
َ
ٌعد القسم صنفا من أصناؾ الفعل الكالمً التً توجه القول توجٌها ٌقٌنٌا اثباتٌا ٌلجا إلٌه
المتكلم لتوكٌد كالمه فهو إذ ٌثبت القضٌة وٌوجبها ٌقٌم فً الوقت نفسه الحجة على المخاطب وٌلزمه
بها  ،وفً ذلك ٌقول أبو القاسم القشٌري  " :إن هللا ذكر القسم لكمال الحجة وتؤكٌدها  ،وذلك أن
الحكم ٌفصل بؤثنٌن  :أما بالشهادة وأما بالقسم فذكر تعالى فً كتابه النوعٌن حتى ال تبقى لهم
حجة"ٕٓوفٌما تقدم من قول ٌنبؽً اإلشارة إلى أمر مهم وهو أنه لٌس كل مقسم به ٌكون حجة على
صحة الدعوى وإنما تكون قوة الحجة الناتجة عن صحة الدعوى متوقفة على اعتبار المخاطب الـذي
ٕ٠ - 1ظش :اٌسداج ف ٟاٌمشاْ اٌىش323 : ُ٠
 - 2اٌسٛ١ط ، ٟاإلذماْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ  ،ذر ِ :سّذ ات ٛاٌفضً اتشا٘133 /2 : ُ١
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جـًء من أجله بالقسم  ،لهذا ذكر القُشٌري فً شروط القسم  " :وال ٌكون القسم إال بإسم معظم "ٔ ،
أي كون المقسم به ٌقع ضمن المنظومة الثقافٌة التً ٌدور فً فلكها المتكلم والمتلقً التً تشكل
عوالم إٌمانٌة وعرفٌة مسلما بهآ فالداللة الكلٌة للقسم ال تتجه نحو القسم بذاته فحسب  ،وإنما ٌراد
منها تحقٌق الؽرض التواصلً الذي ٌطمح إلى دفع المخا َطب إلى الوثوق بكالم المخاطِ ب  ،ومن ثم
ٌكون دوره ضرورٌا جدا إلنتاج اإلقناع أو الحتمال حصوله على االقلٓ برز اسلوب القسم فً
رسائل اإلمام عبر مجموعة من العوامل الحجاجٌة مثلت المقسم به وراحت توجه الملفوظ وجهة
حجاجٌة واثبات القضاٌا التً تدخل علٌها وحمل المتلقً على التصدٌق واإلقناع بها فً حالتً النفً
واإلثبات للدعوى لذلك انقسمت التراكٌب اللؽوٌة المتضمنة ألسلوب القسم فً المدوّ نة من الناحٌة
الحجاجٌة على قسمٌن :

أ -العامــل الحجاجً :
عبّر العامل الحجاجً عن الشًء المقسم به  ،ومن ممٌزاته أنه ٌإثر فً التركٌب حتى
ٌنهض فً الخطاب بوظٌفة الحجاج  ،كما ٌعمل على توجٌه الملفوظ وإثباته وجعله مما ٌُحمل على
أنه واقع ال محالة  ،ذلك أن للمقسم به قوة فً تحقٌق قٌمة الكالم التؤثٌرٌة  ،إنه ٌمثل المعلوم القدٌم
الذي ال ٌمكن إال أن ٌُقبلٕٓ وٌمكن أن نفحص هذا العامل الحجاجً من خالل وروده فً رسائل
اإلمام فٌتضح لنا االتً :
 هللا . أ ُقسم باهلل رب العالمٌن. أ ُقسم باهلل قسما صادقا -وأٌم هللا .

 -لعمر هللا .

 فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة . -ولعمري .

وقد اكتسبت هذه العوامل  /المقسم به حجاجٌتها وأثرها البالػ فً توجٌه اإلثبات من حصول
إجماع ضمنً فً قبولها بحٌث تشكل نقطة التقاء واشتراك بٌن طرفً الخطاب وهذا اإلجماع ناتج
 - 1اٌسٛ١طِ ، ٟؼرشن اإللشاْ ف ٟاػداص اٌمشاْ  ،ذر ِ :سّذ ػٍ ٟاٌثدا453/2 : ٞٚ
ٕ٠ - 2ظش  :اٌسداج ف ٟاٌمشاْ اٌىش322 : ُ٠
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عن العظمة التً ٌحملها المقسم بــه عبــر هـذه العوامـل الحجاجٌة التـً بـدورها تـحٌـل على
مقتضٌات معجمٌة ناجمة عن الدالالت والمقاصد الثاوٌة فً المقسم به  .فالمحمول الداللً
واالقتضائً للعامل الحجاجً فً القسم ٌضطلع بوظٌفة حجاجٌة فً المنظومة العقدٌة للمخاطب
(القسم باهلل) والعرفٌة ( لعمري) ولذلك ٌتم استدعاإه فً الخطاب سعٌا من المتكلم لحصول االطمئنان
وعدم التردد من طرؾ المخاطب فً قبول القضٌة  /الدعوى من حٌث تحقٌق الصدق واإلثبات مما
ٌجعل المتلقً -منطقٌاٌ -قتنع بفحوى جواب القسم فالدور الحجاجً الذي ٌلعبه القسم ٌتمثل فً توجٌه
القول والمقول له معا  ،أي ٌعمل على توجٌه موضوع الكالم وإبراز مدى حضور الذات القائلة فً
كالمها وانفتاحها على عوالم المتلقٌن وعوالم إٌمانهم  ،إذ ٌنطلق من مكوناتها وٌعتمدها لٌقٌم الحجة
على صحة القضاٌا التً ٌعرضها علٌهم وٌوجهها توجٌها اقناعٌا مخصوصآ
وقد تنوعت أدوات القسم المحددة لجملة القسم  /العامل الحجاجً فً رسائل اإلمام وانقسمت
على ثالثة أقسام  :الحروؾ  :ممثلة فً (الواو) و(الفاء)  ،األسماء  :ممثلة فً (اٌم) و(عمر)
و(ٌمٌن)  ،األفعال  :ممثلة فً (اقسم)ٓ

ب -الـــدعـــــوى :
وتمثل المقسم علٌه  /جواب القسم وهً تمثل البإرة التً جاء القسم لٌسلط الضوء علٌها
بوصفها المعلومة الجدٌدة التً من شانها أن ُترد ،كما أنها القضٌة التً ٌتم حولها التنازع واالختالؾ
فتحاول أن تستجمع قواها وتفرض نفسها عبر تحصٌنها ودرء معاول التفنٌد عنها بواسطة القسم فهً
كالعارٌة ٓ وقد تشكلت الدعوى  /جواب القسم فً عدة أنماط لؽوٌة تركٌبٌة :

ب – ٔ-النمط الخبري المثبت :

ٌبرز جواب القسم فً صٌؽة نمط خبري مثبت فً األمثلة التالٌة :
ض ْح َت ٔ.
 َو َل َع ْم ُر َّ ِض َح َفا ْف َت َ
هللا َل َقدْ أَ َردْ َت أَنْ َت ُذ َّم َف َم َد ْح َت َوأَنْ َت ْف َ
ص َن َع ا ْل ُم ْل ِ
حدُونَ ٕ.
 َو َّ ِهللا إِ َّن ُه لَ َح ٌّق َم َع ُمح ٍِّق َو َما أ ُ َبالًِ َما َ

 - 1ششذ ٔٙح اٌثالغح 66 / 15 :
ٔ - 2فسٗ 123 / 11 :
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ب -ٕ-النمط الخبري المؤكد :
ٌمثل جواب القسم النمط الخبري المإكد فً الملفوظات التالٌة :
اس مِنْ دَ ِم ُع ْث َمانَ ٔ.
او ٌَ ُة لَئِنْ َن َظ ْر َت ِب َع ْقلِ َك دُونَ ه ََوا َك لَ َت ِ
ج َد ِّنً أَ ْب َرأَ ال َّن ِ
 َولَ َع ْم ِري ٌَا ُم َع ِ-

ٌِل ٌَ ْطل ُ ُبو َن َك ٕ.
َولَ َع ْم ِري لَئِنْ لَ ْم َت ْن ِز ْع َعنْ َغ ٌِّ َك َو شِ َقاقِ َك لَ َت ْع ِر َف َّن ُه ْم َعنْ َقل ٍ
جدَنَّ َل َك َع َل ًَّ ه ََوانا ً َو َل َت ِ
خ َّفنَّ
َف َو الَّذِي َفلَ َق ا ْل َح َّب َة َو َب َرأَ ال َّن َ
س َم َة لَئِنْ َكانَ َذلِ َك َح ّقا ً َل َت ِ
ِع ْندِي م َ
ٌِزانا ً ٖ.
صادِقا ً لَئِنْ َبلَ َغنًِ أَ َّن َك ُخ ْن َت مِنْ َف ًْ ِء ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ
صغٌِراً أَ ْو
َوإِ ِّنً أ ُ ْقسِ ُم بِ َّ ِ
ش ٌْئا ً َ
سما ً َ
اَّلل َق َ
شدَّنَّ َعلَ ٌْ َك َ
َك ِبٌراً َألَ ُ
ضئٌِل َ ْاألَ ْم ِرٗ .
ش َّد ًة َت َد ُع َك َقلٌِل َ ا ْل َو ْف ِر َثقٌِل َ ال َّظ ْه ِر َ
ص
هللا ٌَمٌِنا ً أَ ْس َت ْثنًِ فٌِ َها ِب َمشِ ٌ َئ ِة َّ ِ
َوا ٌْ ُم َّ ِ
ش َم َع َها إِلَى ا ْلقُ ْر ِ
ض ًة َت ِه ُّ
ضنَّ َن ْفسِ ً ِر ٌَا َ
هللا َألَ ُرو َ
إِ َذا َق َد ْر ُ
ت َع َل ٌْ ِه َم ْط ُعوما ً َو َت ْق َن ُع ِبا ْل ِم ْل ِح َمأْ ُدوما ً ٘.
هللا لَ ُت ْؤ َت ٌَنَّ مِنْ َح ٌْ ُ
ث أَ ْن َت َو َال ُت ْت َر ُك َح َّتى ٌُ ْخلَ َط ُز ْب ُد َك ِب َخاث ِِر َك َو َذائِ ُب َك ِب َجا ِم ِد َك .ٙ
َوا ٌْ ُم َّ ِ

ب -ٖ-النمط الخبري المنفً :
ٌمثل جواب القسم النمط الخبري المنفً فً الملفوظات االتٌة :
ان .3
 لَ َع ْم ِري َما ُك ْن ُت َما ِبأ َ َح ِّق ا ْل ُم َها ِج ِرٌنَ ِبال َّتقِ ٌَّ ِة َوا ْل ِك ْت َم ِ
س ُّروا ا ْل ُك ْف َر َفلَ َّما َو َجدُوا
اس َت ْسلَ ُموا َوأَ َ
ِن ْ
 َف َو الَّذِي َفلَ َق ا ْل َح َّب َة َو َب َرأَ ال َّن َس َم َة َما أَ ْس َل ُموا َو َلك ِ
أَ ْع َوانا ً َعلَ ٌْ ِه أَ ْظ َه ُروهُ. 3
ت مِنْ َغ َنا ِئ ِم َها َو ْفراً َو َال أَ ْع َددْ ُ
ت مِنْ ُد ْن ٌَا ُك ْم تِ ْبراً َو َال ا َّد َخ ْر ُ
هللا َما َك َن ْز ُ
ت لِ َبالًِ َث ْو ِبً
 َف َو َّ ِت مِنْ أَ ْرضِ َها شِ ْبراً َو َال أَ َخ ْذ ُ
طِ ْمراً َو َال ُح ْز ُ
ت ِم ْن ُه إِ َّال َكقُو ِ
ان د َِب َر ٍة َولَ ِه ًَ فًِ َع ٌْنًِ
ت أَ َت ٍ
ص ٍة َمق َِر ٍة .9
أَ ْوهَى َوأَ ْوهَنُ مِنْ َع ْف َ
 - 1ششذ ٔٙح اٌثالغح16 / 14 :
ٔ - 2فسٗ 21 / 14 :
ٔ - 3فسٗ 64 / 16 :
ٔ - 4فسٗ 66-65 / 15 :
ٔ - 5فسٗ 99 / 16 :
ٔ - 6فسٗ 123 / 11 :
ٔ - 1فسٗ 64 / 11 :
ٔ - 6فسٗ 54 / 15 :
ٔ - 9فسٗ 99 / 16 :
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س َلكِ َف َتقُودٌِنًِ ٔ.
َف َو َّ ِ
هللا َال أَ ِذل ُّ لَكِ َف َت ْس َت ِذلٌِّنًِ َو َال أَ ْسلَ ُ
هللا َما َكانَ ٌُ ْل َقى فًِ ُروعًِ َو َال ٌَ ْخ ُط ُر ِب َبالًِ أَنَّ ا ْل َع َر َب ُت ْز ِع ُج َه َذا ْاألَ ْم َر مِنْ َب ْع ِد ِه
َف َو َّ ِ
( صلى هللا علٌه وآله ) َعنْ أَهْ ِل َب ٌْتِ ِه ٕ.
هللا َما َعل ِْم ُ
ف ا ْل َق ْل ِ
ب ا ْل َع ْق ِل ٖ.
َو َّ ِ
ار ُ
ت ْاألَ ْغ َل ُ
ب ا ْل ُم َق ِ
هللا لَ ْم ٌَ ْنفِ ُروا مِنْ َج ْو ٍر َولَ ْم ٌَ ْل َحقُوا ِب َعدْ ٍل ٗ.
إِ َّن ُه ْم َو َّ ِ
ٌِراثا ً لِ َمنْ
أ ُ ْقسِ ُم ِب َّ ِ
س ُّرنًِ أَنَّ َما أَ َخ ْذ َت ُه مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم َح َالل ٌ لًِ أَ ْت ُر ُك ُه م َ
اَّلل َر ِّب ا ْل َعالَمٌِنَ َما ٌَ ُ
َب ْعدِي ٘.

ب -ٗ-النمط الطلبً :
ٌمثل جواب القسم النمط ألطلبً فً الملفوظات االنشائٌة االتٌة :
هللا لَ ْو َال َط َمعًِ عِ ْن َد لِ َقائًِ َعد ُِّوي فًِ ال َّ
ش َها َد ِة َو َت ْوطِ ٌنًِ َن ْفسِ ً َعلَى ا ْل َمنِ ٌَّ ِة َألَ ْح َب ْب ُ
ت
 َف َو َّ ِأَ َّال أَب َقى َم َع هَؤُ َال ِء ٌَ ْوما ً َواحِداً َو َال أَ ْل َتق ًَِ ِب ِه ْم أَ َبداً .ٙ
ب َعلَى قِ َتالًِ لَ َما َولَّ ٌْ ُ
هللا لَ ْو َت َظاه ََر ِ
ت َع ْن َها .3
 َو َّ ِت ا ْل َع َر ُ
ت َ
س ٌّا ً َألَ َق ْم ُ
ش ْخصا ً َم ْرئِ ٌّا ً َو َقالَبا ً ِ
هللا لَ ْو ُك ْن ِ
هللا .3
ت َعلَ ٌْكِ ُحدُو َد َّ ِ
 َو َّ ِح ِّ
اس َت ْو َح ْ
ش ُ
ض ُكلِّ َها َما َبالَ ٌْ ُ
ت .9
 إِ ِّنً َو َّ ِهللا لَ ْو لَقٌِ ُت ُه ْم َواحِداً َو ُه ْم طِ َال ُع ْاألَ ْر ِ
ت َو َال ْ
س
 َوأ ُ ْقسِ ُم ِب َّ ِض ِاال ْستِ ْب َق ِ
ار ُع َت ْق َر ُع ا ْل َع ْظ َم َو َتن ْه ُ
اء لَ َو َ
اَّلل إِ َّن ُه لَ ْو َال َب ْع ُ
ص َل ْت إِلَ ٌْ َك ِم ِّنً َق َو ِ
ال َّل ْح َم ٓٔ.

 - 1ششذ ٔٙح اٌثالغح 143 / 16 :
ٔ - 2فسٗ 12 / 11 :
ٔ - 3فسٗ 121 / 11 :
ٔ - 4فسٗ 23 /16 :
ٔ - 5فسٗ 61 / 16 :
ٔ - 6فسٗ 11 / 16 :
ٔ - 1فسٗ 141 / 16 :
ٔ - 6فسٗ 143 / 16 :
ٔ - 9فسٗ 139 / 11 :
ٔ - 13فسٗ 21 / 16 :
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ت – الطاقة الحجاجٌة للقسم :
تنفتح تراكٌب األنماط للدعوى على آفاق داللٌة وتداولٌة واسعة ال تقؾ عند حدود الطاقة
التعبٌرٌة لداللة النمط  ،إذ تبٌن الملفوظات المإكدة بالقسم محاولة المتكلم إلقناع الخصم بوسم خطابه
بؤعلى درجات التؤكٌد ومن ثم ٌصبح للملفوظ درجة حجاجٌة عالٌةٔ  .فمكمن الطاقة المولدة لإلقناع
هو ما ٌنهض له المقسم به من دور فً توجٌه الملفوظات وإثباتها وجعلها مما ٌُحمل على أنها واقعة
المحالةٓ وبعبارة أخرى إن قوة المقسم به تعمل على تحقٌق قٌمة الكالم التؤثٌرٌة سواء أكانت هذه
القٌمة متحققة أم كانت متصورةٓ
كما تكشؾ الملفوظات المإكدة بالقسم صورتٌن متعارضتٌن ٌمكن استخالصهما من مجمل
رسائل اإلمام حٌث تزٌد درجة إثبات الدعوى بارتفاع درجة اإلنكار وتطابق الجمل أنماط مقامٌة
مختلفة تتماٌز بموقؾ المخا َطب من فحوى القضٌة انطالقا من مجرد التردد فً قبول هذا الفحوى
إلى اإلنكار التام فكلما ازداد اإلنكار احتٌج إلى مضاعفة التوكٌدٕ وٌتجلى ذلك الظهور للدعوى فً
أنماط بنٌوٌة متباٌنة وذلك حتى تكون منسجمة ومطابقة مقامٌة متماٌزة أبٌنها فٌما ٌؤتً :

ت  – ٔ-الطبقة المقامٌة األولى :
وهً الطبقة التً ٌكون فٌها المخاطب جاهال بالمعلومة التً ٌقصد المتكلم إعطاءه إٌاها أو
ٌعتبر المتكلم إن المخاطب ٌجهلها  ،أي إن المعلومة المقدمة ال تدخل فً القاسم اإلخباري المشترك
بٌن المتكلم والمخاطبٖ  ،وتمثل الملفوظات االتٌة :
-

هللا لَ ْو َال َط َمعًِ ِع ْندَ لِ َقائًِ َعد ُِّوي فًِ ال َّ
ش َها َد ِة َو َت ْوطِ ٌنًِ َن ْفسِ ً َع َلى ا ْل َمنِ ٌَّ ِة َألَ ْح َب ْب ُ
ت أَ َّال
َف َو َّ ِ
أَب َقى َم َع هَؤُ َال ِء ٌَ ْوما ً َواحِداً َو َال أَ ْل َتق ًَِ بِ ِه ْم أَ َبداً .
س ٌْنَ َف َع َال ِم ْثل َ الَّذِي َف َع ْل َت َما َكا َن ْت لَ ُه َما ِع ْندِي ه ََوا َدةٌ َو َال َظف َِرا
َو َو َّ ِ
سنَ َوا ْل ُح َ
هللا لَ ْو أَنَّ ا ْل َح َ
ِم ِّنً ِبإِ َرا َد ٍة .
ب َع َلى قِ َتالًِ َل َما َو َّل ٌْ ُ
هللا َل ْو َت َظاه ََر ِ
ت َع ْن َها .
َو َّ ِ
ت ا ْل َع َر ُ
ت َ
ِس ٌّا ً َألَ َق ْم ُ
هللا لَ ْو ُك ْن ِ
هللا .
ت َعلَ ٌْكِ ُحدُو َد َّ ِ
َو َّ ِ
ش ْخصا ً َم ْرئِ ٌّا ً َو َقالَبا ً ح ِّ

اس َت ْو َح ْ
ش ُ
ض ُك ِّل َها َما َبالَ ٌْ ُ
ت.
 إِ ِّنً َو َّ ِهللا لَ ْو لَقٌِ ُت ُه ْم َواحِداً َو ُه ْم طِ َال ُع ْاألَ ْر ِ
ت َو َال ْ
س اللَّ ْح َم .
 َوأ ُ ْقسِ ُم ِب َّ ِض ِاال ْستِ ْب َق ِ
ار ُع َت ْق َر ُع ا ْل َع ْظ َم َو َتن ْه ُ
اء َل َو َ
اَّلل إِ َّن ُه َل ْو َال َب ْع ُ
ص َل ْت إِ َل ٌْ َك ِم ِّنً َق َو ِ
ٔ ٌ -نظر  :ابتسام بن خراف  ،الخطاب ألحجاجً السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة البن قتٌبة – دراسة تداولٌة ( أطروحة دكتوراه ) ٕ٘ٔ :
ٕ ٌ -نظر  :احمد المتوكل  ،قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة  ،البنٌة التحتٌة أو التمثٌل التداولً نموذجا ٔ33 :
ٕ٠ - 3ظش  :ازّذ اٌّرٛوً  ،اٌٛظائف اٌرذا١ٌٚح ف ٟاٌٍغح اٌؼشت١ح 29 :
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ٌِل ٌَ ْطل ُ ُبو َن َك .
َولَ َع ْم ِري لَئِنْ لَ ْم َت ْن ِز ْع َعنْ َغ ٌِّ َك َوشِ َقاقِ َك لَ َت ْع ِر َف َّن ُه ْم َعنْ َقل ٍ
جدَنَّ لَ َك َعلَ ًَّ ه ََوانا ً َو َل َت ِ
خ َّفنَّ عِ ْندِي
َف َو الَّذِي َفلَ َق ا ْل َح َّب َة َو َب َرأَ ال َّن َ
س َم َة لَئِنْ َكانَ َذلِ َك َح ّقا ً لَ َت ِ
م َ
ٌِزانا ً .
صادِقا ً َلئِنْ َب َل َغنًِ أَ َّن َك ُخ ْن َت مِنْ َف ًْ ِء ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ
صغٌِراً أَ ْو َك ِبٌراً
َوإِ ِّنً أ ُ ْقسِ ُم ِب َّ ِ
ش ٌْئا ً َ
سما ً َ
اَّلل َق َ
شدَّنَّ َعلَ ٌْ َك َ
َألَ ُ
ضئٌِل َ ْاألَ ْم ِر .
ش َّد ًة َت َد ُع َك َقلٌِل َ ا ْل َو ْف ِر َثقٌِل َ ال َّظ ْه ِر َ
ص إِ َذا
هللا ٌَمٌِنا ً أَ ْس َت ْثنًِ فٌِ َها ِب َمشِ ٌ َئ ِة َّ ِ
َوا ٌْ ُم َّ ِ
ش َم َع َها إِلَى ا ْلقُ ْر ِ
ض ًة َت ِه ُّ
وضنَّ َن ْفسِ ً ِر ٌَا َ
هللا َألَ ُر َ
َق َد ْر ُ
ت َع َل ٌْ ِه َم ْط ُعوما ً َو َت ْق َن ُع ِبا ْل ِم ْل ِح َمأْدُوما ً .
هللا لَ ُت ْؤ َت ٌَنَّ مِنْ َح ٌْ ُ
ث أَ ْن َت َو َال ُت ْت َر ُك َح َّتى ٌُ ْخلَ َط ُز ْب ُد َك ِب َخاث ِِر َك َو َذائِ ُب َك ِب َجا ِم ِد َك .
َوا ٌْ ُم َّ ِ

فقد مثلت الدعوى  /جواب القسم فً الملفوظات السابقة المعلومة التً ٌجهلها المخاطب
بالنسبة للمتكلم لذا ٌلجؤ األخٌر إلى إثباتها والسعً إلى حصول الٌقٌن واالطمئنان بٌقٌنٌتها فً ذهن
المتلقً وكؤن المتكلم ٌدفع بالمخاطب إلى الوثوق بكالمه حٌن ٌقدم له معلومة ٌجهلها فٌعمل (المتكلم)
على تؤكٌدها بؤعلى درجات اإلثبات كما هو واضح فً األمثلة االتٌة :
إذ ٌمثل الملفوظ ( :واقسم باَّلل انه لوال بعض االستبقاء لوصلت إلٌك م ّنً قوارع) الحجة
التً قدمها اإلمام علً (ع) إلى معاوٌة بن أبً سفٌان ،فاإلمام ٌإكد له أنه لوال بعض األمور
المصلحٌة منها االستبقاء على ظاهر اإلسالم وحفظ العترة الطاهرة لخٌر األنام وهذه هً المصلحة
التً رعاها فً ترك المحاربة مع أهل السقٌفة ومخالفٌه بعد وفاة الرسول (ص)ٓ فلوال هذه
الضرورة المثبطة لو صلتك منً قوارع وهً كناٌة عن شدائد الحروب والمصائب وقد أتى بالقسم
إلثبات هذه الدعوى ثم عزز القسم بالعامل الحجاجًٓ(أن  +الالم) المإكدتان لمضمون الخبر فً
الجملة وزٌادة توثٌقهٓ
كما اسهمت العوامل( الالم والنون) فً تؤكــٌـد الدعـوى جنبا إلى جنب مع القسـم فً
الملــفــوظ( :ولعمري لئن لم تنزع عن غٌك وشقاتك لتعرف َّنهم عن قلٌل ٌطلبونك) حٌث عملت هذه
العوامل على توزٌع شحنة التوكٌد بالتساوي على قسمً الجملة وتعزٌز قوة القسم الواردٓفاإلمام
ٌقسم بنفسه وبحٌاته الشرٌفة لتؤكٌد الدعوى التً ٌقدمها إلى معاوٌة بؤسلوب التحذٌر ،أي  :إن لم تنته
عن ضال لك ومشاقتك وتمادٌك ومخالفتك واتخاذ أمر المطالبة بدم عثمان ذرٌعة لتحقٌق نزواتك
ومكائدك واالنقضاض على الملك فسوؾ ٌنقلب السحر على الساحر وسٌطلبك من تطلب أي قتلة
عثمان عوض ما كنت أنت تطلبهم ٌ ،رٌدون قتلك كما قتلوا عثمان  .كما ٌبرز العامل الحجاجً
بوصفه فعال كالمٌا توجٌهٌا إثباتٌا فً تؤكٌد معنى التحذٌر لٌحدد اإلطار العام للخطاب وهو قوله (ع)
) وانً اقسم باَّلل قسما صادقا الن بلغنً انك خنت من فًء المسلمٌن شٌئا صغٌرا أو كبٌرا ألشدن
علٌك شدة تدعك قلٌل الوفر ثقٌل الظهر ضئٌل األمر)ٓ

121

الفصل الثاني  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

فقد تشكل الفعل التوجٌهً االنجازي عبر مجموعة من المإكدات وهً ( إنً  +اقسم باهلل
قسما صادقا  +الن  +الالم  +نون التوكٌد) التً عملت على إثبات الداللة على مسمع المخاطب ٓ
فعلى الرؼم من وجود هذا الكم من العوامل الحجاجٌة  /المإكدات ٌ ،ظل الموجه القسمً المباشر
والصرٌح (اقسم) أهمها على اإلطالق بداللة التكرار الوارد فٌه (قسما صادقا)ٓ فاإلمام ٌركن إلى
توثٌق كالمه من خالل شبكة من المإكدات التً تضمر الوعد والتهدٌد لمقاصد حاضرة ؼاٌتها
رعاٌة مصالح األمة وهنا ٌقع القسم كونه ٌحمل قوة انجازٌه لٌس فقط بداللته البنٌوٌة الخاصة وقوته
الداخلٌة أي إحاالته المرجعٌة المقدسة بل تنفتح داللته على جهة صدوره ومتانة العالقة بٌن القسم
والمقسم علٌه /الدعوى أي ٌصبح القسم مرآة عاكسة لطبٌعة الخطاب الذي صدر عن دٌوان رسمً
له قوة الكلمة وصدق الوعد وقدرة التنفٌذٓ فالقسم الذي حوته هذه الرسالة هو قسم إبالغ وتوجٌه  ،إذ
المتكلم ٌإكد وٌجزم باستخدام مختلؾ األسالٌب التعبٌرٌةٓ إن الوالً إن هو حاول اؼتصاب أموال
الرعٌة فلسوؾ ٌكون مآله العقاب  ،بل العقاب الشدٌد  ،وبدوره ٌندرج هذا القسم اإلخباري كبعد
تداولً ضمن الئحة أفعال الوعد اعتمادا على منظور (أوستن) و (سٌرل) الذي ال ٌخالؾ أستاذه فً
تحدٌده ألفعال الوعد بوصفها تلزم المتكلم بتبنً سلوك معٌن والقٌام بفعل مأ .

ت  : ٕ-الطبقة المقامٌة الثانٌة :
هً الطبقة المقامٌة التً ٌتوافر فٌها المخاطب على المعلومة التً ٌعدها المتكلم معلومة ؼٌر
واردة وٌعمل المتكلم على تصحٌحها للمخاطبٕ  ،وتمثلها الملفوظات التالٌة:
س َلكِ َف َتقُودٌِنًِ .
 َف َو َّ ِهللا َال أَ ِذل ُّ لَكِ َف َت ْس َت ِذلٌِّنًِ َو َال أَ ْسلَ ُ
هللا َما َكانَ ٌُ ْل َقى فًِ ُروعًِ َو َال ٌَ ْخ ُط ُر ِب َبالًِ أَنَّ ا ْل َع َر َب ُت ْز ِع ُج َه َذا ْاألَ ْم َر مِنْ َب ْع ِد ِه
 َف َو َّ ِ( صلى هللا علٌه وآله ) َعنْ أَهْ ِل َب ٌْتِ ِه .
اس َت َك َّف ُه أَ ْم َم ِن
اس َت ْق َع َدهُ َو ْ
ص َر َت ُه َف ْ
 َفأ َ ٌُّ َنا َكانَ أَ ْعدَى لَ ُه َوأَهْ دَى إِلَى َم َقا ِتلِ ِه أَ َمنْ َب َذل َ لَ ُه ُن ْص َرهُ َف َت َر َ
هللا .
اخى َع ْن ُه َو َب َّث ا ْل َم ُنونَ إِلَ ٌْ ِه َح َّتى أَ َتى َق َد ُرهُ َعلَ ٌْ ِه َك َّال َو َّ ِ
اس َت ْن َ
ْ
س ُّروا ا ْل ُك ْف َر َفلَ َّما َو َجدُوا
اس َت ْسلَ ُموا َو أَ َ
ِن ْ
 َف َو الَّذِي َفلَ َق ا ْل َح َّب َة َو َب َرأَ ال َّن َس َم َة َما أَ ْس َل ُموا َو لَك ِ
أَ ْع َوانا ً َعلَ ٌْ ِه أَ ْظ َه ُروهُ .
ت مِنْ َغ َنا ِئ ِم َها َو ْفراً َو َال أَ ْع َددْ ُ
ت مِنْ ُد ْن ٌَا ُك ْم تِ ْبراً َو َال ا َّد َخ ْر ُ
هللا َما َك َن ْز ُ
ت لِ َبالًِ َث ْو ِبً
 َف َو َّ ِت مِنْ أَ ْرضِ َها شِ ْبراً َو َال أَ َخ ْذ ُ
طِ ْمراً َو َال ُح ْز ُ
ت ِم ْن ُه إِ َّال َكقُو ِ
ان دَبِ َر ٍة َولَ ِه ًَ فًِ َع ٌْنًِ
ت أَ َت ٍ
ص ٍة َمق َِر ٍة .
أَ ْوهَى َوأَ ْوهَنُ مِنْ َع ْف َ
 - 1دساخ ٟطاف١ح  ،سٍطح اٌفؼً اٌىالِ ِٓ ٟخالي سسائً اإل ِاَ ػٍ ( ٟتسث ِٕشٛس ضّٓ اٌّؤذّش اٌذ ٌٟٚاٌخاِس  /اٌس١ّ١اء ٚإٌض االدت24 : )ٟ
ٕ٠ - 2ظش  :اٌٛظائف اٌرذا١ٌٚح ف ٟاٌٍغح اٌؼشت١ح 33-29 :
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ان .
 لَ َع ْم ِري َما ُك ْن ُت َما ِبأ َ َح ِّق ا ْل ُم َها ِج ِرٌنَ ِبال َّتقِ ٌَّ ِة َوا ْل ِك ْت َم ِ
هللا َما َعلِ ْم ُ
ف ا ْل َق ْل ِ
ب ا ْل َع ْق ِل .
 َو َّ ِار ُ
ت ْاألَ ْغلَ ُ
ب ا ْل ُم َق ِ
هللا لَ ْم ٌَ ْنفِ ُروا مِنْ َج ْو ٍر َولَ ْم ٌَ ْل َحقُوا ِب َعدْ ٍل .
 إِ َّن ُه ْم َو َّ ِس ُّرنًِ أَنَّ َما أَ َخ ْذ َت ُه مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم َح َالل ٌ لًِ
 أ ُ ْقسِ ُم ِب َّ ِاَّلل َر ِّب ا ْل َعالَمٌِنَ َما ٌَ ُ
َب ْعدِي .
ص َن َع ا ْل ُم ْل ِ
حدُونَ .
 َو َّ ِهللا إِ َّن ُه لَ َح ٌّق َم َع ُمح ٍِّق َو َما أ ُ َبالًِ َما َ
اس مِنْ
او ٌَ ُة لَئِنْ َن َظ ْر َت ِب َع ْقلِ َك دُونَ ه ََوا َك لَ َت ِ
ج َد ِّنً أَ ْب َرأَ ال َّن ِ
 َولَ َع ْم ِري ٌَا ُم َع ِض ْح َت .
 َولَ َع ْم ُر َّ ِض َح َفا ْف َت َ
هللا لَ َقدْ أَ َردْ َت أَنْ َت ُذ َّم َف َم َد ْح َت َوأَنْ َت ْف َ

ٌِراثا ً لِ َمنْ
أَ ْت ُر ُك ُه م َ

د َِم ُع ْث َمانَ .

إن الملفوظات أعاله هً جواب القسم على القضاٌا التً ٌطرحها المتكلم والتً هً عبارة عن
أجوبة ألسئلة مقدرة ومفترضة ٌتم الرد علٌها بطرٌقة ال ٌمكن ردها أو إنكارها  ،وكان الخطاب
المثبت والمإكد بالقسم خٌر وسٌلة إلثبات مصداقٌة الجواب ففً قوله (ع) ( :فو هللا ال أذل لك
فتستذلٌنً وال أسلس لك فتقودٌنً) نجد أن اإلمام ٌلجؤ إلى القسم حتى ٌثبت عدم حرصه على الدنٌا
وانقٌاده إلى ملذاتها ورؼائبها  ،وهو فً إثباته هذا  ،إنما ٌرٌد أن ٌوجه رسالة إلى عالم المتلقٌن
بضرورة الحذر من مؽرٌات الدنٌا ومكائدها وعدم التسلٌم لها فً محاولة لتؤكٌد نفً ما ٌخطر فً
بال المخاطب وتوجٌهه بشكل ؼٌر مباشر وهً فً هذا المقام أشبه بالسلطة األمرٌة ٌخضع لها
المخاطب ؛ ألن االستج ابة ألثر التوجٌه قد نتج عن عاملٌن أساسٌن ٌشكالن باعثا على التوجٌه هما
انطالق الملفوظ بوصفه مجموعة أفعال صادرة عن سلطة أمرٌة ٌقر لها المخاطب بالتعالً وهً
سلطة الخلٌفة تجاه من هم أ قل منه رتبة ودرجة  ،ثم إن هذا الملفوظ قد صدر وشحن بالقٌمة الدٌنٌة
وهً سلطة أخرى مارسها الملفوظ على المتلقً تتمٌز بقوتها بوصفها سلطة الواجب الدٌنً المقدس
واالمتثال الربانًٓ إذ أن فعل األمر  ،كما ٌقول دٌكرو ٌ ،تطلب نوعا من العالقة الترتٌبٌة بٌن الذي
ٌؤمر والذي ٌإمر  ،أي تكون هناك إمكانٌة تقدٌم األوامر مع القصد األساسً لإلثباتٔ  ،فإن استدعاء
القسم قد اسهم مساهمة فعالة فً إبراز الوقع الحجاجً ؛ ألن أثره ٌكون اشد على المخاطب وأعمق
أثرا فٌه مما لو كان الجواب عارٌا عن مظاهر التوكٌد  .من هنا نجد أن القسم الحجاجً قد انتصب
على المكون الدال على المعلومة الجدٌدة التً ٌعتقدها المتكلم نفٌا أو اٌجابآ
كما ٌتحقق النفً بوساطة ازدواج العاملٌن الحجاجٌن ( ما و ال) اللذٌن ٌعدان من العناصر
المكونة لنظام النفً فً الفعل الملفوظ نفسه  ،وتحقق (ما) بعدا داللٌا هو نفٌها فعال ماضٌا منقضٌا
مثبتا مإكدا وهو نفً شامل لجنس الحدث الذي ٌعبر عنه الفعل بعدها أما (ال) فقد عملت على نفً
القصد وهو أبلػ من نفً الفعلٕ ،كما فً قول اإلمام (ع)  ( :فو هللا ما كان ٌلقى فً روعً وال
ٌخطر ببالً إن العرب تزعج هذا األمر من بعده (ص) عن أهل بٌته) فقد عمل العامل الحجاجً
ٌٔ -نظر  :سلطة الفعل الكالمً من خالل رسائل اإلمام علً ابن أبً طالب ٖ:
ٕ ٌ -نظر  :الخطاب السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة – دراسة تداولٌة ٕ٘ٙ :
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(ما) على نفً نسبة المحمول ( تزعج هذا األمر) إلى الحامل (ٌلقى فً روعً ٌ /خطر ببالً) ذلك
أن " (ما) تنفً الفعل المضارع المثبت الذي ٌزامن فٌه حدث القول من حٌث المظهر ٌ ،عنً أنها
تنفً فعال ٌنقله المتكلم من زاوٌة التحقق المطلق فً التصور والحدوث الفعلً"ٔ .
فاإلمام هنا عمد إلى تؤكٌد النفً عبر القسم حتى ٌكون الوقع الحجاجً ابلػ فً توجٌه
المتلقً ،فالداللة اللفظٌة ال تنحصر فً عملٌة اإلنكار وتؤكٌده بل تعدت إلى إبراز الفعل التعجبً من
توافق أكثر العرب (مقتضى) على ترك إطاعة الكتاب والسنة وعدم تمكٌنهم له (ع) فكون األمر
/الخالفة له بعد النبً (ص) على مقتضى ناموس الفطرة والقاعدة المتداولة بٌن الناس عربهم
وعجمهم وكون خالفه ال ٌحتمله احد وال ٌنتظره احد  ،فالمقصود من الجملتٌن ( ما كان ٌلقى فً
روعً وال ٌخطر ببالً) هو مقصود واحد وهو عدم احتمال التنحٌة له عن الخالفة بعد وفاة الرسول
الن استحقاقه لها وتوصٌة النبً بكونه بعده صاحب األمر جلٌة عندهم بسبب إصراره وتكراره فً
كل موقؾ ٌقتضٌه وإعالمه على رإوس االشهاد فً ؼدٌر خم وتنصٌصه علٌه فً قوله (ص) :
(ٌا علً أنت منً بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبً بعدي) لذلك جاء القسم إلنكار احتمال أن
ٌقع الخالؾ على إمامته وخالفته من قبل العربٓ
وفً كتابه (ع) إلى معاوٌة  " :فأٌنا كان أعدى له وأهدى له إلى مقاتلته امن بذل له
نصرته فاستقعده واستكفه امن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إلٌه كال وهللا ( ،قد ٌعلم هللا
المعوقٌن منكم والقائلٌن إلخوانهم هلم إلٌنا و ال ٌأتون البأس إال قلٌال) "ٕ .فقد عمد اإلمام إلى
تعرٌة خطاب معاوٌة وتبكٌته ووضعه على محك الواقع والحقٌقة  ،لذلك لجؤ(ع) فٌما لجؤ إلٌه هو
بٌان هذه الحقٌقة وتؤكٌدها عبر أسالٌب بالؼٌة منها استخدام (ال) قبل القسم وهو اسلوب من أسالٌب
الكالم عند العرب ٌقصد به الرد على كالم سابقٖ  .فقد أكد اإلمام نفً التهمة الموجهة إلٌه من كونه
هو المحرض على قتل عثمان بن عفان ثم ارتقى بهذه الحجة درجة إلثبات هذا النفً بالقسم الذي
تحرك باتجاهٌن موجهٌن  /انجازٌٌن  /متوازٌٌن  ،لتؤكٌد الدالالت الثاوٌة فً الملفوظ الذي سبقه.
االتجاه األول اشرنا إلٌه آنفا فً إثبات النفً أما االتجاه اآلخر فٌكمن فً توجٌه القول نحو إثبات
التقصٌر لمعاوٌة ( أم من استنصره فتراخى عنه وبث المنون إلٌه ) ؛ ألن النفً قد منع حصول
التسوٌة بٌن الحالٌن أتت (أم) لبٌانهما وهنا ٌكمن الدور الحجاجً الذي حققه القسم فً تؤثٌره على
مسار النفً وتؤكٌده  ،فوجود النف ً متؤخر قبل القسم لٌس مرادا منه التؤكٌد على كالم سابق الن حكم
المإكد ٌنبؽً أن ٌكون بعد المإكد ال قبله وإنما جاء وروده قبل القسم ٌدل على العناٌة به وصرؾ
فائدة القسم له لزٌادة تؤكٌده فً إفادة نفً الكالم السابق علٌه الذي تحدده القرائن المعنوٌة ومقتضى
المقامٓ

ٔ  -الخطاب السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة ٕ٘3 :
 - 2ششذ ٔٙح اٌثالغح 65 / 15 :
ٖ ٌ -نظر  :مصطفى النحاس  ،دراسات فً االدوات النحوٌة 3ٙ :
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هذا وٌعد الرابط الحجاجً (لكن) من أدوات التوكٌد واإلثبات وقد تجسد وروده مع القسم
فً تؤكٌد قول اإلمام  " :فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر
فلما وجدوا أعوانا علٌه أظهروه" فقد ابرز هذا الملفوظ البنٌة التركٌبٌة التالٌة ( واو القسم +المقسم
به  +ما(النافٌة)  +المقسم علٌه) فورود القسم هنا جاء لٌس لتوكٌد النفً فحسب بل وتوكٌد
االستدراك وهو ارتقاء سلّمً فً مستوى الحجاج ؛ ألن إنصهار( القسم والنفً واالستدراك) فً
بوتقة التوجٌه القولً الواحد ضمن القسم الحجاجً الواحد قد قدم أبلػ توكٌد وأحسن إثبات لفحوى
الخطاب ومن ثم توجٌه القول لالنخراط بإنجاز فعلًٓ وهنا نجد أن القسم بما ٌشكله من بإرة قد
أُسند إلى المكون الحامل للمعلومة ( ولكن استسلموا) التً ٌنكر أو ٌشك المتلقً فً صحتها أو التً
هً قٌد االنجاز الفعلً  .لذلك جاء القسم مإكدا ومثبتا لما بعد الرابط (لكن) بوصفها الحجة األقوى
من التً قبل االستدراك بحٌث استطاعت أن توجه الخطاب بمجملهٓ

ٕ -القـــصـــــــر :
ٌعد القصر من الوسائل اللؽوٌة التً ٌلجؤ إلٌها المتكلم حتى ٌوجه خطابه توجٌه اثباتٓ
والقصر لؽة  :الحبس  ،وفً االصطالح  :تخصٌص أمر بؤمر بؤسلوب معٌن أي حبسه علٌه وجعله
مالزما لهٓ وهو أداة توكٌد وتخصٌص  ،وكلما قوٌت الحاجة إلٌهما كان القصر ابلػٔ ٓ وآٌة التوكٌد
فً القصر أن ٌكون بنفً الؽٌر واثبات الحكم للموضوع وٌكون صراحة بحرؾ (النفً) و(إال)
وضمنا بـ(إنما)  ،وأما التخصٌص  ،فهو اختصاص احد العنصرٌن دون ؼٌره باآلخر ومن ثم تؤكٌد
النسبة بٌنه وبٌن اآلخرٕٓ
إن التوكٌد بالقصر هو عمل لؽوي إنجازي ٌعتمده المتكلم فً توجٌه المخاطب وجعله ٌسٌر
فً االتجاه الذي ٌحدده وٌرسمه له المتكلم  ،وبالنتٌجة دفع المتلقً إلى إعمال طاقة االستنتاج لدٌهٓ
فاألقوال التً تتضمن هذه العوامل الحجاجٌة ( أدوات القصر) هً فً حقٌقتها قائمة على ثنائٌة النفً
واإلثبات من حٌث السلوك الحجاجً والوجهة الحجاجٌة  ،كما إنها تبٌن التماٌز بٌن المعنى اإلخباري
والمعنى الحجاجً  ،فمسؤلة دخول هذه األدوات على الجملة ال ٌقدح فً معناها اإلخباري ولكن الذي
ٌتؤثر فً هذا التعدٌل هو القٌمة الحجاجٌة للقول  ،أي اإلمكانات الحجاجٌة التً ٌتٌحها الملفوظ إذ أن
من وظائؾ القصر هو تقلٌص اإلمكانات الحجاجٌة  ،أي تقلٌص االستنتاجات التؤوٌلٌة وتحدٌد
المسار الذي ٌنبؽً أن ٌسٌر فٌه الخطاب وبعبارة أكثر دقة وضع حد لتعدد االحتماالت فً شؤن
المفاهٌم الناجمة عن قول مآ
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ومن متابعة مدونة رسائل اإلمام علً (ع) نالحظ تحقق اسلوب القصر عبر مجموعة من
العوامل الحجاجٌة التً عملت على تعدٌل القٌمة الحجاجٌة للملفوظات (قٌمة اإلثبات /قٌمة
التخصٌص)  ،فضال عن قدرتها على توجٌه المخاطب وإقناعه بضرورة إنجاز شًء ما على وفق
موجهات القولٓ ومن هذه العوامل  ( :مآٓٓ إال  ،الٓٓٓٓاال  ،إنما)ٓ
وفٌما ٌلً بٌان آللٌة اشتؽال هذه األدوات وما تتضمنه من قوة إنجازٌة مواكبة للمحتوى
القضوي للجملة التً تمثل فً معظم األحوال الحجج التً ٌسوقها اإلمام (ع) فً خطابهٓ

أ -القٌمة الحجاجٌة للعامل ( ال.....االَّ) و ( ما .....إالَّ) :
ٌؤتً هذان العامالن الحجاجٌان لٌوجها القول بالنفً واإلثبات بناء على مقتضى اإلنكار
والشك والتوهم الحاصل من المخاطب األمر الذي ٌجعل المتكلم ٌستعٌن بهذه األدوات لما لها من
طاقة حجاجٌة فً توجٌه مخاطبه وإقناعه  ،كما فً االمثلة التالٌة :
سنَّ َمال َ أَ َح ٍد
ففً معرض وصٌته إلى عماله على الخراج قال أمٌر المإمنٌن (ع) " َو َال َت َم ُّ
جدُوا َف َرسا ً أَ ْو سِ َالحا ً ٌُ ْعدَى ِب ِه َعلَى أَهْ ِل ْاإلِ ْس َال ِم "ٔ ففً هذا
اس ُم َ
صل ٍّ َو َال ُم َعا َه ٍد إِ َّال أَنْ َت ِ
مِنَ ال َّن ِ
المثال نالحظ أن اإلمام قد وجه عماله وألزمهم وحصر مسار الجائز عندهم وقٌده بواسطة العامل (ال
ٓٓٓإال ) الذي شؽل وظٌفتٌن حجاجٌتٌن هما  :التصرٌح بالنفً المفهوم من الجملة األولى وتعٌٌنه
وإقصاء مفاهٌم أخرى قد تخطر ببال المخاطبٌن أو المتلقٌن بشكل عام إذ أن وجود النفً دون القصر
مدعاة إلى تعدد المنحى التؤوٌلً أو اإلمكانات االستنتاجٌة المحتملة والثانٌة  :هً تؤكٌد المفهوم
المقصور علٌه إذ بواسطته تقصى جمٌع المفاهٌم والتؤوٌالت األخرى التً ٌمكن أن تدور بخلد
المتلقٌن /المخاطبٌن والتً تعمل على تشوٌش النظام الداللً الذي ٌوافق العقٌدة اإلسالمٌة فوجود
القصر بهذه األداة قد عٌن المقصود الذي انص رؾ وتوجه ذهن المتلقً إلى قبوله دون سائر المقاصد
كما أ ن التصرٌح بالمقصور علٌه من شانه أن ٌسد أمام المتلقٌن من الخصوم سبل الطعن على كالم
أمٌر المإمنٌن  ،فالوظٌفة ا لعامة التً تضطلع بها الجملة الداللٌة الثانٌة فً عالقتها بالجملة األولى
قائمة على عالقات الحصر والتوكٌد والبٌان والتفسٌر  ،فكان المراد  :أن ال ٌؤخذوا من مال احد من
أهل القبلة أو المعاهدٌن من أهل الكتاب شٌئا إال أن ٌكون فرسا أو سالحا ٌُعدى به على المسلمٌن
واإلسالم فانه ٌجب أخذه من أٌدٌهم لئال ٌكون شوكة على المسلمٌن وعونآ
وهنا البد من اإلشارة إلى مسؤلة مهمة تتعلق بدور أدوات القصر فً هدم نظرٌة الخصوم
المحتملة ،فقد ُذكر  :إن بنً أمٌة كانوا ٌؤخذون الجزٌة ممن اسلم من أهل الذمة وٌقولون هوالء فرّوا
من الجزٌة وٌؤخذون الصدقة من الخٌل  ،وربما دخلوا دار الرجل وقد نفق فرسه او باعه فإذا
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132

الفصل الثاني  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

ابصروا اآلخٌّة قالوا :قد كان هاهنا فرس فهات صدقتها  ،وكانوا ٌبٌعون الرجل فً ال َدٌْن ٌلزمه
وٌرون انه ٌصٌر بذلك رقٌقا  ،وكان معن أبو عمٌر بن معن الكاتب حرا مولى لبنً العنبر فبٌع فً
َدٌْن علٌه فاشتراه أبو سعٌد بن زٌاد بن عمرو العتكً وباع الحجاج علً بن بشر بن الماحوز ؛
لكونه قتل رسول المهلب الى رجل من األزد  ،وكانت بنو امٌة تختم فً أعناق المسلمٌن كما توسم
الخٌل عالمة على استعبادهم  ،ونقشوا اكؾ المسلمٌن عالمة السترقاقهم كما ٌصنع بالعلوج من
الروم والحبشة  ،وباٌع مسلم بن عقبة أهل المدٌنة كافة وفٌها بقاٌا الصحابة وأوالدهم وصلحاء
التابعٌن على أن كال منهم عبد قنّ لٌزٌد بن معاوٌة إال علً بن الحسٌن (علٌه السالم) فانه باٌعه على
أنه أخوه وابن عمهٔ ٓ وهل كان فعلهم إال بتؤسٌس المتقدمٌن علٌه (ع) لهم ذلك ،كما ال ٌخفى على
من كان له قلب أو القى السمع وهو شهٌد وقد اقر بذلك خالهم وولً ثالثهم فً كتابه إلى محمد بن
أبً بكرٕٓ
مما تقدم ومن خالل ربطه بالمفهوم الالقولً الذي ٌشً به كالم أمٌر المإمنٌن بداللة الموجه
القصري ٌتضح أن لموجهات القصر دورا مهما جدا فً هدم النظرٌة المحتملة – مع احتمال وجود
جذور لها قبل خالفة اإلمام علً -التً كان اإلمام (ع) ٌتوقع أو ٌستشعر إرهاصاتها وبوادرها فً
فكر الخط األموي وسلوكه الذي بدأ ٌتعاظم دوره فً الساحة السٌاسٌة زمن اإلمام علً (ع ) فوقوع
النفً والتخصٌص الذي أفاد ه القصر إنما هو نهً عن الظلم واخذ أموال الناس عن طرٌق المصادرة
والتؤوٌل الباطل الذي تم تقوٌضه بواسطة (القصر) وهو ٌستثنً  :الذٌن تجدوا عندهم خٌوال أو
سالحا ٌعدى به على بالد المسلمٌن فانه ٌجوز أخذه منهمٓ كما أن ورود هذا الملفوظ عارٌا من
مظاهر القصر قد ٌفقده كل بعد حجاجً  ،كما أنه ال ٌإسس لبناء نظرٌة (فكرٌة أو أخالقٌة) وفً
ذلك ٌدخل ضمن الجائز والمباح الذي ال ٌُمس من كان لهم خٌول وسالح ٌعدى به على بالد
المسلمٌن وهذا أمر مخالؾ للشرٌعة االسالمٌةٓ كما إن هذا األمر من شؤنه أن ٌفتح الباب على
مصراعٌه وٌشرعن أسالٌب التجاوز والمساس  ،بل االنقضاض على بٌضة اإلسالم  ،وهنا ٌبرهن
لنا ( القصر) عن تؤسٌس عملٌتٌن مهمتٌن فً آن واحد هما هدم نظرٌة الخصوم وبناء نظرٌة تنسجم
وتطلعات اإلسالم والمسلمٌن أو باألحرى هً لٌست بالبناء التؤسٌس الجدٌد ؛ ألن هللا سبحانه وتعالى
لم ٌؽادر صؽٌرة وال كبٌرة إال أحصاها فً كتاب مبٌن فاألمر ٌتعلق بإعادة التؤسٌس والتذكٌر
والتنبٌه بما ٌنبؽً علٌهم فعلهٓ كما اندرج الملفوظ الذي صرح به اإلمام (ع) وهو ٌوصً جٌشا بعثه
ض ًة "ٖ فً
ض َم َ
اح ِك َّف ًة َو َال َت ُذوقُوا ال َّن ْو َم إِ َّال ِغ َراراً أَ ْو َم ْ
الر َم َ
اج َعلُوا ِّ
إلى العدو َ " :و إِ َذا َغشِ ٌَ ُك ُم اللَّ ٌْل ُ َف ْ
سٌاق حجاجً ٌخدم نتٌجة من قبٌل  :أن ال ٌستؽرقوا فً النوم خوؾ هجوم العدو ،إذ أن ورود
الحصر قد عٌن بمنطوقه المفهوم الداللً المراد تؤكٌده وإبرازه تعٌٌنا دقٌقا وهو بذلك قد حدد مسار
الحجاج باتجاه تعٌٌن المفهوم المراد وتقوٌته  ،ألن العامل الحجاجً بمعٌة اإلمكانات التً ٌوفرها
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 - 3ششذ ٔٙح اٌثالغح 43 / 15 :

133

ٚ . 396 / 2 :اٌّسؼٛدِ ، ٞشٚج اٌز٘ة . 11 / 3 :

الفصل الثاني  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

الموضع بوصفه عامال رئٌسا فً ربط الحجة بالنتٌجة من تظافر هذٌن العاملٌن تحصل عملٌة التوجه
الحجاجً  ،أي رسم المسلك التؤوٌلً الصحٌح للوصول إلى النتٌجة المطلوبةٓ فالمفهوم الداللً الذي
أفاده وأظهره القصر ال ٌمكن دحضه ؛ ألنه جاء لبناء رأي ٌسلم به المخاطبون وٌعتبرونه حقٌقة ال
نقاش فٌها فهم ٌسلمون أن الؽفلة وخاصة فً حال النوم من شؤنه أن ٌمكن األعداء منهم وٌلحق
الهزٌمة بهم  ،ولذلك جاء قول اإلمام (ع) إلى مخاطبٌه مستؽال كفاٌتهم الثقافٌة والمعرفٌة لٌبنً
انطالقا منها نظرٌة فكرٌة عسكرٌة فٌؤتً هنا القصر للتوكٌد وتوجٌه القول وتسلٌط الضوء على
الملفوظ من اجل توكٌدهٓ
وفً سٌاق آخر ٌظهر اإلمام (ع) مج ّدا فً إنكار إسالم معاوٌة ومن تبعه فً قوله َ " :و َما أَ ْسلَ َم
هللا (ص) ح ِْزبا ً "ٔ  .لقد شرع الملفوظ بنفً
ول َّ ِ
ف ْاإلِ ْس َال ِم ُكلُّ ُه ل َِر ُ
ُم ْسلِ ُم ُك ْم إِ َّال َك ْرها ً َو َب ْع َد أَنْ َكانَ أَ ْن ُ
س ِ
الحكم عن ؼٌر المقصور علٌه ثم جًء بهذا المقصور علٌه بعد (إال) لٌحصر الحكم وٌإكده  ،إذ أن
نفً كونهم مسلمٌن قد فتح باب االستلزام التؤوٌلً باتجاه تعدد اإلمكانات الحجاجٌة التً تعمل على
تموٌه المسلك الرابط بٌن الحجة والنتٌجة مما ٌإدي إلى حصول التوهم وااللتباس فتعدد التؤوٌالت
فً حقٌقة إسالم هإالء  ،وإذا كان إثبات كون إسالمهم (كرها) بفعل (إال) تبٌٌنا وتعٌٌنا لحقٌقة
إسالمهم وهو تعٌٌن أفاد فً وجه من وجوهه عدم الحاجة إلى السإال المقدر  :إذا كانوا ؼٌر مسلمٌن
فماذا ٌكونوا ؟  ،لذلك كان المقصور علٌه توكٌدا وحصرا الستلزام واحد وإمكانٌة تؤوٌلٌة واحدة من
بٌن التؤوٌالت واإلمكانات الحجاجٌة التً افترضها السإال المقدرٓ وبعبارة أخرى إن القصر هنا قد
أفاد الجواب على سإال مقدر ٓ

ب  -القٌمة الحجاجٌة للعامل الحجاجً ( إنما ) :
ذكر الجرجانً أن (إنما) ٌإتى بها لخبر ال ٌجهله المخاطب  ،وال ٌدفع صحته ولكن لمن
ٌعلمه وٌقر بهٕ كما أنها تؤتً إثباتا لما ٌذكر بعدها وتوكٌدا له  ،وإلٌضاح ما تقدم" انك تقول للرجل
) إنما هو أخوك  ،وإنما هو صاحبك القدٌم ( ال تقوله لمن ٌجهل ذلك وٌدفع بصحتهٓ ولكن لمن
ٌعلمه وٌقر به  ،إال أنك ترٌد تنبٌهه للذي ٌجب علٌه من حق األخ وحرمة الصاحب"ٖ وهذا دلٌل
واضح من الجرجانً على أن العامل الحجاجً (إنما) قد عمل على تحدٌد الموضع الذي هو
مجمو عة مبادئ عامة مشتركة بٌن الناس وإبرازه  ،كما انه حدد المسلك التؤوٌلً الذي ٌنبؽً
للمتقبل التزامه للوصول إلى النتٌجة فالمخاطب ال ٌجهل الموضع بل ٌقر به ؛ ألنه – الموضع  -كما
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قلنا  ،فكرة عامة مشتركة  ،وبعد قدح العامل تقع عملٌة التوجٌه الحجاجً وتقوٌته باتجاه النتٌجة
وهو ما عبر عنه الجرجانً بـ( التنبٌه) أي التوجٌه فً معنى من معانٌه .
ومن االمثلة على ذلك ٌسوق اإلمام علً (ع) فً اقواله جملة من الحجج التً جاءت فً بنٌة
قصرٌة حتى تكون موؼلة فً الحجاج من خالل ما تحققه من قوة إنجازٌة تدفع بالمخاطب نحو
وخ َذ ْل َت ُه َح ٌْ ُ
ص ْر َت ُع ْث َمانَ َح ٌْ ُ
ص ُر لَ َك َ
ث َكانَ
ث َكانَ ال َّن ْ
االقتناع أو الدحض ففً قوله َ " :فإِ َّن َك إِ َّن َما َن َ
ص ُر لَ ُه "ٔ  ،جواب عن خطاب معاوٌة بن أبً سفٌان فً ادعائه نصرة عثمان وتبكٌته من قبل
ال َّن ْ
اإلمام على ادعائه ذلك وخذالنه لعثمان األمر الذي أكده القصر بـ(إنما) الذي أفاد منه اإلمام فً
توكٌد المعنى فً الذهن واثبات الحكم المقصور فً الكالم وتعٌٌنه وقد تضمن قول اإلمام ( حجة
تناقض وعدم اتفاق) توسم بها علٌه السالم لتبكٌت خصمه وتقوٌض خطابه ؛ ألن معاوٌة لما
استنصره عثمان تثاقل عنه وهو بذلك ٌعده حتى إذا اشتد به الحصار بعث إلٌه ٌزٌد بن أسد القسري
وقال له  :اذا اتٌت ذي ُخ ُ
شب فؤقم بها وال تتجاوزها وال تقل  :الشاهد ٌرى ما ال ٌرى الؽائب  ،فؤننً
أنا الشاهد وأنت الؽائب  ،فؤقام بذي ُخ ُ
شب حتى قتل عثمان فاستقدمه حٌنئذ معاوٌة فعاد إلى الشام
بالجٌش الذي كان أرسل معه فك ان نصره له حٌث بعث لنصرته إنما كان على سبٌل التعذٌر والتقاعد
عنه لٌُقتل فٌدعو إلى نفسه فكان ذلك النصر فً الحقٌقة لمعاوٌة  ،إذ كان فعله ذلك سببا لقتله
وانتصاره هو مطلوبه من هذا  ،وكان خذالنه له حٌث كان محتاجا إلى النصرٕ  .وفً ذلك كله
استدالل حجاجً مقدمته ال صؽرى ما تقدم  ،وتقدٌر الكبرى  :وكل من كان كذلك فلٌس له أن ٌفخر
بنصرته وٌنسب ؼٌره إلى خذالنه لذلك كان وجود القصر قد رفع االلتباس الحاصل وقضى على
االحتماالت التً تسمح أن ٌكون معاوٌة قد نصر عثمان بداللة القصر الذي أكد حدوث المقصور
علٌه وتعٌٌنه وهو ما ضمن سالمة المسار الحجاجً فً إعادة توجٌه المتلقً من خالل دحض لمعتقد
معاوٌة واثبات نقٌضه الذي تصرح به الجملة وتعٌٌنه فً منطوقها فهو ٌشكل هدما لنظرٌة الخصم ،
وٌقلب اعتقادهم وٌكشؾ كذبهم ببٌان حقٌقة ادعائهم .
كما لجؤ اإلمام (ع) إلى استعمال العامل الحجاجً (إنما) فً قوله َ " :ف َخشِ ُ
ص ِر
ٌت إِنْ لَ ْم أَ ْن ُ
ْاإلِ ْس َال َم َوأَهْ َل ُه أَنْ أَ َرى فٌِ ِه َث ْلما ً أَ ْو هَدْ ما ً َت ُكونُ ا ْل ُمصِ ٌ َب ُة ِب ِه َعلَ ًَّ أَ ْع َظ َم مِنْ َف ْو ِ
ت ِو َال ٌَتِ ُك ُم ا َّلتًِ إِ َّن َما
اب أَ ْو َك َما ٌَ َت َق َّ
اب "ٖ  ،حتى ٌحقق
س َح ُ
ش ُع ال َّ
س َر ُ
ًِ َم َتا ُع أَ ٌَّ ٍام َق َالئِل َ ٌَ ُزول ُ ِم ْن َها َما َكانَ َك َما ٌَ ُزول ُ ال َّ
ه َ
الؽرض التخاطبً ممثال فً المحتوى القضوي لملفوظ (والٌتكم) ومن ثم توجٌه المخاطب بفعل
المفاضلة  /الفعل الكالمً  ،التً ٌعقدها اإلمام بٌن الخوؾ على اإلسالم واهله من أن ٌنثلم او ٌنهدم
اصال من اصول ه وما ٌترتب على هذه الخشٌة من التزامات وبٌن فوت الوالٌة التً ٌختزلها اإلمام
وٌقوض أهمٌتها عنده عبر القصر بؤنها (متاع أٌام قالئل)  ،فعملٌة توهٌن أمر الوالٌة ناتج عن القٌمة
التفاضلٌة التً ٌقدحها العامل الحجاجً (إنما) فً الموضع (مواضع الكم) بداللة (أٌام قالئل)ٓ
 - 1ششذ ٔٙح اٌثالغح 15 / 16:
ٕ٠ - 2ظش  :ششذ ٔٙح اٌثالغح  ، 15 / 16 :اتٓ ِ١ثُ اٌثسشأ ، ٟششذ ٔٙح اٌثالغح 16 / 5 :
 - 3ششذ ٔٙح اٌثالغح 12 / 11 :
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فالوجهة الحجاجٌة للقول المذكور تروم تعبئة المتلقً لالنخراط فً األطروحة التً ٌقدمها
اإلمام وٌحصر قاعدة االستنتاجات الضمنٌة التً ٌمكن أن ٌطرحها المتلقً وذلك عبر واسمات لؽوٌة
(إنما) تعبر عن مقاصد وؼاٌات المتكلمٓ فاالستلزام الذي تضمنه مفهوم الوالٌة هو  :إنها مهما
طالت وعرضت تظل محدودة باألمد القصٌر قٌاسا بحال اآلخرة التً ال منتهى ألجلها ٓ فشبه زوال
الدنٌا فضال عن زوال الوالٌة بزوال السراب وتقشع السحاب وكونها ال أصل لثباتها كما ال ثبات
لحقٌقة السراب  ،فالمخاطب ال ٌجهل تلك الحقٌقة وإنما أراد اإلمام تؤكٌدها وإقرارها فً نفس المتلقً
وتنبٌهه علٌها من اجل تقوٌة التوجٌه الحجاجً نحو النتٌجةٓ
فالعامل ا لحجاجً (إنما) الذي قدح الموضع جعل للملفوظ مفهوما أو استلزاما واحدا هو
(متاع أٌام قالئل) وبالنتٌجة نالحظ أن اعتماد العامل الحجاجً واقترانه بالموضع قد حدد االستلزام /
االستنتاج  /التؤوٌل وضبطه وعٌّنه فهو من هذه الناحٌة أكثر نجاعة من المقام نفسه فً تحدٌد
المفهوم الداللً من الملفوظٓ

ثــانٌــا :المـوجهــات التـقـرٌبـٌة أو مــوجهــات الشك :
تع ّبر الموجهات التقرٌبٌة أو موجهات الشك عن ألفاظ من قبٌل ٌ ( :بدو أن  ،كؤن ،زعم ،
لعل  ،ظن  ،االسوار ، )......وهذه العوامل الحجاجٌة وؼٌرها من شؤنها أن تجعل الملفوظ ذا سمة
ذاتٌة من خالل اإلعالن عن حضور صاحبه فٌه حضورا بارزا للعٌان تكسبه صبؽة موضوعٌةٔٓ
إن دخول هذه العوامل الحجاجٌة أو الموجهات التقرٌبٌة أو المفٌدة شكا بتعبٌر عبد هللا صولة على
القضاٌا و الملفوظات الخطابٌة إنما ٌكون لؽاٌة اقناعٌة بمضمون هذه القضاٌا المطروحة  ،تقول
اوروكٌونً فً هذا الصدد  " :إننا بإعالننا عن شكنا وعدم ٌقٌننا وبجعل حكاٌتنا حكاٌة تقرٌبٌة نكون
قد برهنا على درجة من النزاهة الفكرٌة تفضً إلى جعل الحكاٌة فً مجملها حكاٌة صادقة"ٕ  ،من
هنا نجد أن الموجهات التقرٌبٌة تجعل الخطاب الذي ترد فٌه ذا بعد موضوعً ٌبعث على التصدٌق
أو ٌولد اإلقناع  ،ووسم المتكلم خطابه بهذه الموجهات ٌعنً أن ٌقؾ موقؾ الحٌاد من مضمون
القضاٌا التً ٌعرضها على السامع بحجة الموضوعٌة والنزاهة  ،وفً هذا الصدد ٌطرح الدكتور
عبد هللا صولة تساإال من قبٌل  :هل ٌعنً كالم اوروكٌونً سالؾ الذكر أن الموجهات الٌقٌنٌة –
التً اشرنا إلٌها فٌما مضى – هً على عكس الموجهات التقرٌبٌة و(الظنٌة) تفسر الحجاج وال
ٕ٠ - 1ظش  :اٌسداج ف ٟاٌمشاْ اٌىش311 : ُ٠
 -2اٌخطاب اٌسداخ ٟف ٟوراب اإلِاِح اٌس١اس١ح – دساسح ذذا١ٌٚح ٔ 266 :مال ػٓ Orecchioni, L enunciation: De La Subjectivite - :
dans Le languge, armand colin, paris, 1980, p 143-144
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تإدي إلى اإلقناع ؟ ولإلجابة عن هذا السإال ٌطرح صولة رأٌه فً أن األمر كله مرهون بمقام
القول فلٌس صحٌحا دائما إن الموجهات التقرٌبٌة من شؤنها أن تجعل الخطاب الذي ترد فٌه ذا بعد
موضوعً ٌبعث على التصدٌق وٌولد اإلقناع كما ترى اوروكٌونً  ،ذلك أن الموجهات التقرٌبٌة
و(الظنٌة) إذ تدخل على كالم ٌكون المخاطب به شاكا فً مدى صحته مترددا فً قبول محتواه تزٌد
شكه شكا وتردده ترددا ،فال بد فً هذا المقام أن تكون الموجهات ٌقٌنٌة محضة لتحمل المخاطب بها
على االقتناع واتراك الشك والتردد واإلنكارٔ  ،وهو ما نهضت له على خٌر وجه الموجهات الٌقٌنٌة
الواردة فً رسائل اإلمام والتً أشرنا إلى بعض منها (القسم و القصر) إنموذجا لتجلٌهآ
مما تقدم بٌانه ٌتضح أن األثر التوجٌهً االقناعً للموجهات التقرٌبٌة والمفٌدة شكا ٌخضع
بشكل عام إلى مقتضٌات المقام ،فالمقام هو الذي ٌحدد األثر التوجٌهً لهذه األدوات /العوامل
وٌمنحها البعد الحجاجً من عدمهٓ وعلى هذا األساس ٌتضح أن ورود هذه الموجهات فً مقامات
معٌنة ٌإدي إلى إحداث التؤثٌر واإلقناع بحسب المقصدٌات الداللٌة التً ٌستعملها صاحب الخطاب
من اجل التشكٌك فً خطاب الخصم وزٌادة التردد فً قبوله مما ٌحٌل على تؤكٌد واثبات نقٌض
خطاب الخصم وتفنٌده وتعرٌته من مقومات نجاحه  ،فً حٌن تإدي هذه الموجهات الشكٌة فً
مقامات أخرى إلى التنفٌر من القضاٌا التً تدخل علٌها والى عدم التصدٌق بها واالرتٌاح إلٌها ذلك
أن استخدامها فً الملفوظ ٌقتضً أن القضٌة من شؤنها أن ال تكلل بالنجاح وان ال ٌتحقق محتواها
الداللً كما ٌقتضً أن صاحبها ؼٌر ضامن لها أن تنجح وتتحققٕ ،وفً هذا الشؤن أوضح تولمٌن
بقوله  " :حٌن أقول ( :أعرؾ إن كذا هو كذا) أو ( أعد بؤن افعل كذا) أكون قد التزمت التزاما
صرٌحا بذلك والتزامً هذا هو نظٌر التزامً فً حالة قولً ( كذا هو كذا) أو ( سؤفعل كذا) لو ال
أن التزامً فً ه ذه الحالة الثانٌة اضعؾ من االلتزام األول وهو التزام ضمنً فحسب ولٌس
صرٌحآ أما حٌن أقول  ( :كذا هو تقرٌبا كذا) أو ( قد افعل كذا) فإنً أجتنب صراحة أن التزم
واق ٌقٌه شر الخطل
التزاما كلٌا  ،ففً هذه الحالة أقً نفسً بعض امكانات اإلخفاق وٌكون لكالمً ٍ
وسوء الفهم .......فهذا بمثابة اعتذار المتكلم مسبقا عن إخفاق كالمه وانعدام مطابقته لمجرٌات
األمور فً الواقع "ٖ األمر الذي ٌعرّ ض الكالم -بحسب صولة – أن ال ٌإخذ مؤخذ الجد فال ٌحصل
به اإلقناع وذلك لؽٌاب الضامن لحقٌقة هذا الكالم  ،فقد آثر المتكلم بواسطة استخدامه لهذه الموجهات
الشكٌة أن ٌقؾ بملفوظه على الحٌاد من القضاٌا المطروحة دفعا لتحمل مسإولٌة االلتزام به أو تحمل
نتائجه المتوقعة وؼٌر المتوقعة لذلك ٌمٌل إلى الموضوعٌة والنزاهة فً معالجة القضاٌا المطروحةٓ
فً حٌن ٌرى الشهري إن هذه األفعال التلمٌحٌة تنتسب إلى االلتزام الجملً المعمم ،إذ تقع فً مرتبة
دون مرتبة أفعال الٌقٌن التً تعبر عن التؤكٌد فالمرسل ٌستعملها فً خطابه درءا للجزم بمحتوى
الخطاب أي للتعبٌر عن موقفه الشخصً من مضمون القول ولو لم ٌكن ذلك قصده الستعمل القسم
ٕ٠ - 1ظش :اٌسداج ف ٟاٌمشاْ اٌىش319 : ُ٠
ٕ٠ - 2ظش  :اٌسداج ف ٟاٌمشاْ اٌىش319 : ُ٠
ٔ - 3فسٗ 319 :
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اآلخر من أفعال القلوب أي تلك التً تدل على الٌقٌن مثل علم ودرىٔ  ،فالقصدٌة فً استعمالها
للتعبٌر عن الشك فً القضٌة أو المضً إلى تكذٌبها وإنكارها وعلى هذا األساس فإن هذه األدوات
اللؽوٌة تستعمل فً بنٌة الخطاب المنجزة لتكون مإشرا تلمٌحٌا عن قصد ولتحدٌد توجه المرسل نحو
محتوى القضٌةٓ
ولبٌان البعد الحجاجً للموجهات التقرٌبٌة فً رسائل اإلمام علً (علٌه السالم) نتابع تجلٌات
هذا الفهم فً بعض االختٌارات الواردة فً المدونة :

ٔ -المــــوجــه الشـــكً ( َز َعـــــــ َم):
ٌستعمل الفعل ( َز َع َم) ومشتقاته فً الؽالب للظن الفاسد أي ما ٌشك فٌه أو ٌعتقد كذبهٕ وقد
ارتبط هذا الموجه بالكذب ارتباطا وثٌقا  ،ومن عادة العرب أن من قال كالما وكان عندهم كذبا قالوا
 :زعم فالن ،وقال ُ
شرٌح  " :لكل شًء كنٌة وكنٌة الكذب َز َع َم"ٖ  ،كما نقل عن ابن عباس  :انه
متى ما جاءت كلمة زعم فً القران الكرٌم فإنها تعنً الكذب والعقائد الباطلةٗٓ وقد وسم هذا الموجه
الحجاجً عددا من الملفوظات فً رسائل اإلمام علً واس ُتعمِل قصد توجٌه الخطاب الوجهة التً
ٌرٌدها المتكلم واقتحام عالم المتلقٌن وتؽٌٌره وهو بذلك ٌعد رافدا مهما ٌرفد الحجاج فٌإثر فً
المتلقً وٌستمٌله إلى ما ٌقصده المتكلم وما ٌروم تحقٌقه عبر الخطاب وهذا ما توضحه الملفوظات
التالٌة  ،حٌن ٌنتصب الموجه الش ّكً َ
(ز َع َم) فً هذه األقـــوال لتوجٌـه الخطــاب بحســـب مقصدٌات
المتكلم  ،فإ نه ٌعمل على تحقٌق إستراتٌجٌة الهدم والبناء من خالل تقوٌض حجج المخاطب وهدمها
وتؤسٌس حجج المتكلم على انقاضها بوصفها جوابا عن سإال قدمه الموجه َز َع َم من أجل تفنٌد
المحمول الذي انطوى علٌه الموجه َز َع َم وتعرٌتهٓ فهذا الموجه قد مهد لظهور حجة قوٌة قائمة على
دحض حجة الخصم ابتؽاء الوصول إلى النتٌجة المتوخاة ٓ
ج ْئ َت َثائِراً ِبد َِم ُع ْث َمانَ َولَ َقدْ َعل ِْم َت َح ٌْ ُ
ث
فاإلمام (ع) فً قوله الى معاوٌة َ " :و َز َع ْم َت أَ َّن َك ِ
َو َق َع َد ُم ُع ْث َمانَ َف ْ
اطل ُ ْب ُه مِنْ ُه َنا َك إِنْ ُك ْن َت َطالِبا ً "٘ قد عبّر عن إنكاره وش ّكه فً دعوة معاوٌة من
شبهة التً أثارها معاوٌة فكانت سببا إلثارة الفتنة وهً ُ
اجل تفنٌدها وإبطالها  ،وهً ال ُ
شبهة المطالبة
بدم عثمان التً اتخذها معاوٌة ذرٌعة لعصٌانه وتمرده وعدم مباٌعته ألمٌر المإمنٌن علٌه السالم فً

ٕ٠ - 1ظش  :اسرشاذ١د١ح اٌخطاب 396 :
ٕ٠ - 2ظش ِ :سّذ سؼ١ذ إسثش ٚ ،تالي خٕ١ذ ، ٞاٌشاًِ ( ِؼدُ ف ٟػٍ َٛاٌٍغح اٌؼشت١ح ِٚظطٍساذٙا ) 514 :
 - 3زث١ة هللا اٌخٛئِٕٙ ، ٟاج اٌثشاػح ف ٟششذ ٔٙح اٌثالغح 196 / 1 :
 - 4ذفس١ش االِثً 33 / 9 :
 - 5ششذ ٔٙح اٌثالغح 36 / 15 :
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الخالفة وقد أنبنى خطاب اإلمام على عملٌة انتقائٌة للموجهات إلقناع متلقٌه بؤمر ذي عالقة وطٌدة
بالخطاب ذلك إن االنتقاء قانون حجاجً عام ٌسمح بتبلٌػ مقاصد المرسل وتٌسٌرها فً النفوسٔٓ
فقد تظافر الموجه الشكً َ
(ز َع َم) مع الموجه الٌقٌنً( َعلِ َم) فً بناء الخطاب وتوجٌه األمر
الذي أفاده فً تقوٌة الحجة (ولقد علمت حٌن وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالبا)  .كذلك
تظافر الموجه الٌقٌنً ( َعلِ َم) والعامل الحجاجً ( َق ْد) الذي ٌفٌد التحقق المإكد فً ترسٌخ المنحى
الحجاجً المطلوب وتحقٌق الؽاٌة المنشودة فداللة بطالن زعم معاوٌة قائم بداللة علمه بحقٌقة من
حاصر عثمان وقتله وهم طلحة والزبٌر  ،فضال عن معاوٌة وبذلك ٌتقرر مفاد قول اإلمام  :إنك ٌا
معاوٌة إن كنت طالبا للثؤر من قتلة عثمان فاطلبه من بنً تمٌم و من بنً أسد وإن كنت تطلبه ممن
خذل فاطلبه من نفسك فانك خذلته وكنت قادرا على أن ترفده وتمده بالرجال فخذلته وقعدت عنه بعد
أن استنجدك واستنصرك ٕٓ وٌترتب على هذا األمر وجهان  :احدهما أنه (ع) لٌس من قتلة عثمان
فال مطالبة علٌه وإنما تتوجه المطالبة الى قاتلٌه الذٌن ٌعلمهم معاوٌةٓ اما االخر ٌ :تضح بقوله (ع):
(إن كنت طالبا )  ،فإن إٌقاع الشك هذا مقرونا بـ(إنْ ) ٌقتضً عدم تسلٌم كونه – معاوٌة  -طالبا بدم
عثمانٓ وقد سمحت هذه الوحدة االنسجامٌة بٌن الموجه الشكً والٌقٌنً فً إبراز القوة الحجاجٌة
للملفوظ من خالل االرتهان إلى ثنائٌة ضدٌة " الشك ٌ /قٌن" أو " إنكار /إثبات"ٓ كما إن اإلمام (ع)
ت َو َعلَى ُكلِّ ِه ْم َب َغ ٌْ ُ
سدْ ُ
س ِ
ت
ومن خالل الملفوظ " َو َز َع ْم َت أَ ِّنً لِ ُكل ِّ ا ْل ُخلَ َف ِ
ت َفإِنْ ٌَ ُكنْ َذلِ َك َك َذلِ َك َفلَ ٌْ َ
اء َح َ
ج َنا ٌَ ُة َعلَ ٌْ َك َف ٌَ ُكونَ ا ْل ُع ْذ ُر إِلَ ٌْ َك "ٖ ٌكذب صراحة ادعاءات معاوٌة حٌن ٌبطل قوله بوسم الخطاب
ا ْل ِ
بالموجه (زعمت) فإدعاء معاوٌة بزعمه إن اإلمام (علٌه السالم) حسد سائر الخلفاء وبؽى علٌهم
فذلك ال ٌخلو من أن تكون هذه الدعوة صادقة أو كاذبة فؤفادت القول  :إن كانت صادقة كما تزعم
فلٌس جناٌتً علٌك حتى ٌكون عذري عنها إلٌك  ،بل ذلك فضول منك وخوض فٌما ال ٌعنٌك وقد
أكد اإلمام ذلك بالمثل والبٌت ألبً ذإٌب وأوله :
وع ٌَّرها الواشون إنً أحبها

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

ٗ

وهذا البٌت ٌضرب مثال لمن ٌنكر أمرا لٌس منه فً شًء وال ٌلزمه انكارهٓكما ٌتجه اإلمام
بملفوظه " َو َقدْ َز َع ْم ُت َما أَ ِّنً َق َت ْل ُ
ف َع ِّنً َو َع ْن ُك َما مِنْ أَهْ ِل ا ْل َمدٌِ َن ِة ُث َّم
ت ُع ْث َمانَ َف َب ٌْنًِ َو َب ٌْ َن ُك َما َمنْ َت َخلَّ َ
اح َت َمل َ "٘ نحو تفنٌد حجة طلحة والزبٌر فً الشبهة التً أثاروها على اإلمام
ئ ِب َقدْ ِر َما ْ
ٌُ ْل َز ُم ُكل ُّ ا ْم ِر ٍ
(ع) عبر إثبات اإلنكار بواسطة الحجة المقامة (فبٌنً وبٌنكما من تخلؾ عنً وعنكما من أهل

 - 1ينظر  :الخطاب الحجاجي في كتاب اإلمامة السياسية – دراسة تداولية 261:
ٕ٠ - 2ظش  :ششذ ٔٙح اٌثالغح 43 / 15 :
ٔ - 3فسٗ 66 / 15:
 - 4ات ٛسؼ١ذ اٌسىش ، ٞششذ اشؼاس اٌٙزٌ ، ٓ١١ضثطٗ ٚطسسٗ  :خاٌذ ػثذ اٌغِٕ ٟسفٛظ 56 / 1 :
 - 5ششذ ٔٙح اٌثالغح 64 / 11 :
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المدٌنة) لتحكٌمهم واالستشهاد إلٌهم فً هذا األمر وهو بذلك قد قضى على أٌة فرصة ٌمكن من
خاللها قبول زعمهمٓ
مما تقدم ٌتضح أن الخطاب المتضمن لألداة َ
(ز َع َم) فً هذه األمثلة وؼٌرها لم ٌرتهن إلى
توجٌه خصمه والعمل على تحقٌق التبدل والتؽٌر فً طروحاته وأرائه فحسب  ،بل هو حقق الرؼبة
فً التؽٌٌر الفكري والسلوكً فً ذهن المتلقً العام أو الكونً وتوجٌهه نحو تبنً موقؾ وسلوك
واقعً منطقً ملموس من القضاٌا المطروحة وهو ما ٌعكس نجاعة الخطابٓ

ٕ .الموجه التقرٌبً (ظنّ ) :
ذكر الجرجانً  " :أن الظن هو اإلعتقاد الراجح مع إحتمال النقٌض  ،وٌستعمل فً الٌقٌن
والشك  ،وقٌل  :الظن هو احد طرفً الشك بصفة الرجحان" ٔ  ،وهو من االفعال الجهوٌة التلمٌحٌة
التً تفٌد "الظنّ فً الظاهر مع احتماله فً بعض المواضع للٌقٌن"ٕ  ،فهً اداة تندرج ضمن سلّم
قوة االعتقاد بٌن العلم والحسبان فتكون فً مرتبة دون مرتبة افعال الٌقٌن ولكن من حٌث القوة
االعتقادٌة نجد أن الٌقٌن والظنّ متساوٌان  ،مع خصوصٌة كل منهما واختالفهما فً االتجاه .
فاالتجاه الذي نقصده هو عالقة مضمون الكالم بالخارج  ،اي اما باتجاه اقصى الٌمٌن نحو العلم او
باتجاه اقصى الٌسار نحو الشك  ،فإذا كان العلم ٌدل على ٌقٌن  ،اي اعتقاد جازم فً مطابقة مضمون
الكالم لحالة االشٌاء فً الكون  ،فإن الظنّ والحسبان ٌدالن على اعتقاد جازم فً انتفاء هذه المطابقة
ٖ  .وهذا ما ٌإكده موقؾ المتكلم من صدق القضٌة  ،فهو إما متؤكد او شاك او محتمل او مثبت او
ناؾ لها  ،إذ بإدراجه للموجه الشكً او التقرٌبً (ظنّ ) موضوع البحث انما ٌفصح عن درجة
اعتقاده حول الموضوع المطروح مما ٌجعل الحامل القولً ذا محتوى او محمول ال قولً انجازي ،
فالقرطبً ٌنقل فً تفسٌره عن ابً بكر االنباري أنه قال  " :حدثنا احمد بن ٌحٌى النحوي  ،إن
العرب تجعل الظن عِ ْلما وش ّكا وكذبا  .وقال  :إذا قامت براهٌن العلم فكانت أكثر من براهٌن الشك ،
فالظن ٌقٌن  ،وإذا اعتدلت براهٌن الٌقٌن وبراهٌن الشك  ،فالظن شك  ،وإذا زادت براهٌن الشك
ٗ
على براهٌن الٌقٌن  ،فالظن كذب  ،قال هللا عز وجل (( وإن هم إال ٌظنون )) . أراد إال ٌكذبون "
 .ولذلك ٌقترح بٌرٌندونٌه إنه " إذا كانت هناك تعابٌر مثل (برأًٌ  ،حسبما  ،أرى  ،أظن أن ) ،
لتحدٌد أن قٌمة حقٌقة ملفوظ ما تقوم على المتحدث بوصفه مصدرا  ،فذلك ؛ ألن الملفوظات نفسها
الخالٌة من هذه الصٌػ تؤخذ قٌمة حقٌقتها من مصدر آخر أي من شبح الحقٌقة وهو (تناسخ) شخص
 - 1اٌرؼش٠فاخ 161 / 1 :
 - 2االسرشاتار ، ٞششذ اٌىاف١ح 149/4 :
ٕ٠ - 3ظش  :شىش ٞاٌّثخٛخ  ،ذٛخ ٗ١إٌف – ٟف ٟذؼاٍِٗ ِغ اٌدٙاخ ٚاالسٛاس ٚاٌشٚاتظ 54 :
 سٛسج اٌثمشج  :اال٠ح 16 /
 - 4اٌمشطث ، ٟاٌداِغ ألزىاَ اٌمشآْ 6 / 2 :
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العالم او شكله القانونً إذا كان البد من قول  :برأًٌ  ،القطة (كائنة) فوق الحصٌرة لنشٌر الى أن
الحقٌقة المنسوبة الى الملفوظ ال مصدر لها سوى اعتقاد المتحدث "ٔ وبذلك ٌتحدد توجه المرسل نحو
محتوى القضٌة وموقفه من صدقها .
ولعل من أبرز المقاٌٌس التً ٌمكن االنطالق منها فً تحدٌد داللة الفعل (ظنّ ) هو مقٌاس
االقتضاء  ،بٌد ان هذه االداة ومثلها َ
(ز َع َم) ال تعٌن عموما تحقق مقتضاها او عدم تحققه  ،اي انها
بحسب المبخوت بمثابة (سلة المهمالت) التً القٌنا فٌها ما ال ٌمثل (ٌقٌنا صافٌا) او (ظ ّنا محضا)
ؼٌر ان مصادفة (ظنّ ) للٌقٌن ال تكون واضحة اال مع المتكلم فً الحال  ،أما مع ؼٌر المتكلم فإننا
إذا لم نترك االمر على عدم الٌقٌن فالمرجح هو عدم تحقق مضمون الكالم ٕ  .فالفعل (ظنّ ) ال ٌعٌن
مقتضٌات مفعوله من حٌث التحقق وعدم التحقق  ،ولكن وجوده مسندا الى المتكلم فً الحال ٌقتضً
تحقق مفعوله  .وهذا ما اشار الٌه احمد المتوكل حٌنما ذكر  :ان هذا الفعل ٌؤخذ استعمالٌن متباٌنٌن ،
استعمال (وصفً) واستعمال (إنجازي) فنقول عن هذا الفعل (ظنّ ) إنه مستعمل استعماال (إنجازٌا)
حٌن ٌرد فً الزمن الحاضر (= زمن التكلم) وٌؤخذ كفاعل ضمٌر المتكلم  ،أما حٌن ال تتوافر احدى
هاتٌن السمتٌن فاالستعمال (وصفً)ٖ  .كما فً المثالٌن الواردٌن فً قول االمام علً (ع) :

ٔ .مما جاء فً عهده (ع) الى مالك بن االشتر لما ّ
الر ِع ٌَّ ُة ِب َك َح ٌْفا ً
واله مصر َ " :وإِنْ َظ َّن ِ
ت َّ
ض ًة ِم ْن َك لِ َن ْفسِ َك َو ِر ْفقا ً
ار َك َفإِنَّ فًِ َذلِ َك ِر ٌَا َ
اع ِدلْ َع ْن َك ُظ ُنو َن ُه ْم ِبإِ ْ
صح ِْر لَ ُه ْم ِب ُع ْذ ِر َك َو ْ
َفأ َ ْ
ص َح ِ
ٗ
اج َت َك مِنْ َت ْق ِوٌ ِم ِه ْم َعلَى ا ْل َح ِّق "
بِ َر ِع ٌَّتِ َك َو إِ ْع َذاراً َت ْبل ُ ُغ ِب ِه َح َ
ٕ .من كتاب له (ع) الى معاوٌة َ " :ف ٌَا َع َجبا ً لِلدَّهْ ِر إِ ْذ صِ ْر ُ
ت ٌُ ْق َرنُ ِبً َمنْ َل ْم ٌَ ْس َع ِب َقدَ مًِ َولَ ْم
هللا ٌَ ْع ِرفُ ُه
اب َقتًِ الَّتًِ َال ٌُدْ لًِ أَ َح ٌد ِب ِم ْثلِ َها إِ َّال أَنْ ٌَ َّدع َ
َت ُكنْ لَ ُه َك َ
َّع َما َال أَ ْع ِرفُ ُه َو َال أَ ُظنُّ َّ َ
س ِ
ًِ ُمد ٍ
٘
ال "
َوا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
َّلل َعلَى ُكل ِّ َح ٍ
فالفعل (ظنّ ) فً القول االول مستعمل استعماال وصفٌا ؛ ألنه وارد فً الزمن المضً  ،ولم
ٌؤخذ فاعل ضمٌر المتكلم  ،أما فً الجملة الثانٌة فاالستعمال جاء إنجازٌا ألنه ورد فً الزمن
الحاضر وقد اخذ فاعل ضمٌر المتكلم  .وما دام الفعل (ظنّ ) قد استعمل استعماال انجازٌا ٌمكننا أن
نقول إنه دال على وجه قضوي .

 - 1اٌٍّفٛظ١ح 33 :
ٕ٠ - 2ظش  :ذٛخ ٗ١إٌف –ٟف ٟذؼاٍِٗ ِغ اٌدٙاخ ٚاالسٛاس ٚاٌشٚاتظ 56:
ٕ٠ - 3ظش  :لضا٠ا اٌٍغح اٌؼشت١ح 39 :
 - 4ششذ ٔٙح اٌثالغح 46 / 11 :
ٔ - 5فسٗ 21 / 14 :
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أما المقٌاس الثانً الذي ٌمكن أن ٌحدد داللة الفعل فهو مقٌاس (قوة االلتزام)ٔ سواء فً القوة
والضعؾ فً تحدٌد داللة افعال القلوب بوجه عام و (ظنّ ) بوجه خاص  ،إذ نجد أن المتكلم ٌلتزم
بصدق مضمون كالمه اذا اخبر عن نفسه فً الحال فحسب  ،اما عند االخبار عن ؼٌره فال التزام ،
فً حٌن ذكرنا فً موضوع الموجه الشكً (زعم) ان المتكلم ال ٌلتزم بصدق كالمه وال بصدق كالم
ؼٌره ٌ -لتزم الموضوعٌة – وهذا ما ٌكشؾ عنه بعض مما جاء فً كتاب االمام (ع) إلى المنذر بن

ص َال َح أَ ِبٌ َك َغ َّرنًِ ِم ْن َك َو
الجارود العبدي  ،و قد خان فً بعض ما واله من أعماله  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِنَّ َ
َظ َن ْن ُ
سبٌِ َل ُه "ٕ فقوة االلتزام تتجسد فً هذه الجملة لتعبر عن صدق
ت أَ َّن َك َت َّت ِب ُع هَدْ ٌَ ُه َو َت ْسل ُ ُك َ
مضمون الكالم  ،وهذا ما جعل النحاة ٌرون فً (ظنّ ) احتمالها للٌقٌن  ،أي استعمالها استعماال قرٌبا
من (علم)  ،واالصل فً هذا التجاذب – بحسب المبخوت – لـ(ظنّ ) باتجاه العلم والٌقٌن تارة ،
والشك والحسبان تارة اخرى مر ّده الى اصل تداولً ٌرتبط باالستعمال فً مقام معٌن وحالة االسناد
الى المتكلم وفً زمان التكلم ٖ  .فالظنون كما اشرنا تختلؾ قوة وضعفا دون الٌقٌن والظاهر هو ما
انكشؾ واتضح معناه للسامع من ؼٌر تؤمل وتفكر  ،فضال عن ذلك نجد أن المسار التداولً تجلى
اثره فً البعد النحوي للفعل (ظنّ ) للفصل بٌن الٌقٌن والشك  ،وهذا ما اكده الزمخشري حٌنما اشار
الى وجود ضابطٌن للتفرٌق بٌن (ظنّ ) التً للٌقٌن و(ظنّ ) التً للشك فً القرآن الكرٌم هما :
ٔ .إنه حٌث وجد الظنّ محمودا مثابا علٌه فهو الٌقٌن  ،وحٌث وجد مذموما متوعدا علٌه فهو
الشك
ِب الرسُو ُل
ٕ .إن كل ظنّ ٌتصل بـ(أن) المخففة فهو شك نحو قوله تعالى " َب ْل َظ َن ْن ُت ْم أَنْ لَنْ ٌَ ْن َقل َ
ٌِه ْم أَ َبدا "ٗ  ،وكل ظنّ ٌتصل بـ(أن) المشددة فهو ٌقٌن كقوله تعالى " إِنً
َو ْالم ُْإ ِم ُن َ
ون إِلَ ٰى أَهْ ل ِ
َظ َن ْن ُ
ُالق ِح َس ِاب ٌَهْ "٘  ،والمعنى فً ذلك ان المشددة للتؤكٌد فدخلت فً الٌقٌن والمخففة
ت أَنً م ٍ
بخالفها فدخلت فً الشك  . ٙوهذا ٌنسحب بدوره على المثال الذي سقناه .
كما ٌسم االمام كالمه بالموجه الشكً (ظنّ ) فً وصٌته الى الحسن والحسٌن (علٌهم السالم)
ٌرانِ ُك ْم َفإِ َّن ُه ْم َوصِ ٌَّ ُة َن ِب ٌِّ ُك ْم َما َزال َ ٌُوصِ ً ِب ِه ْم
ج َ
هللا فًِ ِ
هللا َّ َ
لما ضربه ابن ملجم اذ ٌقول َ ..... " :و َّ َ
 - 1اٌّمظٛد تاالٌرضاَ ٘( : ٛأ) اٌّرىٍُ ٠ظذس ػٓ اػرماد ِطاتك ٌٍخاسج ػٍِ ٝا ف٘ ٟزٖ اٌؼاللح ت ٓ١اٌىالَ ٚاالػرماد ٚاٌخاسج ِٓ ِشاوً  ،فمذ ٠ؼرمذ (اٌّرىٍُ)
ف ٟاِش ا ٚف ٟخالفٗ ٌ ،ىٓ اٌٛالغ ٠ى ْٛتضذ ٘زا ا ٚران ( .ب) ٌٍّرىٍُ ضّأاخ ٚأدٌح ٌ١ثش٘ٓ تٙا ػٕذ االلرضاء ػٍ ٝطذق الٛاٌٗ سغُ ٔسث١ح ٘زٖ
اٌضّأاخ ٚاالدٌح ( .ج) ٠ؼرثش اٌّرىٍُ تّٛخة (أ) (ٚب) اْ ِضّ ْٛاػرمادٖ غ١ش لاتً ٌٍشه ٚاٌطؼٓ  ،تً ٠سثز ذثٕ ٟاالخشٕ٠ ( . ٌٗ ٓ٠ظش  :ذٛخ ٗ١إٌفٟ
)56:
ٚ - اسّٗ تشش تٓ ػّش ٚتٓ زث١ش تٓ اٌؼٍ ٝتٓ ٠ض٠ذ تٓ زاسثح تٓ ِؼا٠ٚح اٌؼثذٚ ، ٞأِٗ أِاِٗ تٕد إٌؼّاْ ٌٚ .ذ ف ٟػٙذ إٌث( ٟص) ٚ ،الت ٗ١طسثح ،
ٚلرً ش١ٙذا ف ٟػٙذ ػّش ٚ .أِش االِاَ ػٍ( ٟع) إٌّزس ػٍ ٝإِشج أططخش ٚ ،واْ لذ شٙذ اٌدًّ ِغ االِاَ ػٍ( ٟع) ثُ تٍغٗ ػٕٗ ِا أساءٖ  ،فىرة االِاَ
وراتٗ آٔف اٌزوش  ،ثُ ػضٌٗ ٚٚ ،الٖ ػث١ذ هللا تٓ ص٠اد ثغش إٌٙذ  ،فّاخ ٕ٘ان ف ٟآخش سٕح إزذٚ ٜسر ٓ١أ ٚف ٟأٚي سٕح اثٕٚ ٓ١سرٕ٠ ( . ٓ١ظش  :اتٓ زدش
اٌؼسمالٔ ، ٟاالطاتح ف ٟذّ١١ض اٌظساتح ٚ . 239 : 6 :خ١ش اٌذ ٓ٠اٌضسوٍ ، ٟاالػالَ ) . 292 / 1 :
 - 2ششذ ٔٙح اٌثالغح 23 / 16 :
ٕ٠ - 3ظش  :ذٛخ ٗ١إٌف –ٟف ٟذؼاٍِٗ ِغ اٌدٙاخ ٚاالسٛاس ٚاٌشٚاتظ 59 :
 - 4سٛسج اٌفرر  :اال٠ح 12
 - 5سٛسج اٌسالح  :اال٠ح 23
ٕ٠ - 6ظش  :اٌثش٘اْ ف ٟػٍ َٛاٌمشاْ 2/4 :
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س ٌُ َو ِّر ُث ُه ْم "ٔ  .لٌعبر عن موقفه من فحوى القضٌة بطرٌقة تكفل له نجاعة خطابه
َح َّتى َظ َن َّنا أَ َّن ُه َ
واٌصال مقاصده الداللٌة هو التعبٌر باألداة (ظنّ ) التً تم توظٌفها من اجل ؼاٌات عبر من خاللها
عن التزام الحٌادٌة والموضوعٌة بٌن الشك والٌقٌن ،أي بٌن ما ٌترتب على تكرار التؤكٌد على حسن
معاملة الجار وما ٌستتبع ذلك من وجوب التزام كالم الرسول (ص) مصداقا لقوله تعالى (( َو َما
وحى *))ٕ وبٌن الحد القرآنً الذي ٌفصل القول فً المٌراث
ٌَ ْنطِ ُق َع ِن ا ْل َه َوى * إِنْ ه َُو إِ َّال َو ْح ًٌ ٌُ َ
وسننه من مطابقته أ ي المطابقة بٌن الكالم واالعتقاد والخارج  .وتؤكٌد هذه النزاهة الموضوعٌة
مإداها تؤسٌس وعً وسلوك جمعً لدى المتلقً الخاص والعام بضرورة االرتقاء بحسن التعامل مع
الجار كارتقاء (ظنّ ) فً سلّم الٌقٌن دون مطابقة العلم  .فدرء الجزم بمحتوى القضٌة اكسب الخطاب
صفة الموضوعٌة وكفل حصول (مبدأ التعاون) بٌن المتكلم والمخاطب  ،المبدأ الذي ٌنظم عملٌة
الحوار والتخاطب على وفق سنن وقواعد ٌفترض أن تحكم عملٌة التواصل بٌن المتخاطبٌن لحٌن
حصول السٌرورة التداولٌة  ،فالسٌاقات التواصلٌة تفرض على المخاطب االنصٌاع طواعٌة لفحوى
الخطاب واالستجابة للنسق التواصلً المتداول االمر الذي انعكس إٌجابا فً تحدٌد داللة الفعل (ظنّ )
التً فوّ ض أمر تحدٌد مكانها فً سلّم الٌقٌن الى المتلقٌن .
أما تؤثٌر النفً فً مقتضى الفعل (ظنّ ) وتحدٌد المقصود من نفً هذا الفعل  ،وما ٌإدٌه
من احتماالت فً التؤوٌل الداللً  ،نجد أن التحقق ٌنقلب بموجب النفً الى اقتضاء لعدم التحقق .
ومثال ذلك قول االمام (ع) إلى عثمان بن حنٌؾ األنصاري وكان عامله على البصرة وقد بلؽه أنه
دعً إلى ولٌمة قوم من أهلها ،فمضى إلٌها  " :أَ َّما َب ْع ُد ٌَا ا ْبنَ ُح َن ٌْ ٍ
ف َف َقدْ َبلَ َغنًِ أَنَّ َر ُج ًال مِنْ ِف ْت ٌَ ِة
ج َفانُ َو َما َظ َن ْن ُ
ت أَ َّن َك
ص َر ِة َد َعا َك إِلَى َمأْ ُد َب ٍة َفأ َ ْس َر ْع َت إِلَ ٌْ َها ُت ْس َت َط ُ
أَهْ ِل ا ْل َب ْ
اب لَ َك ْاألَ ْل َوانُ َو ُت ْن َقل ُ إِلَ ٌْ َك ا ْل ِ
ٌب إِلَى َط َع ِام َق ْو ٍم َعا ِئل ُ ُه ْم َم ْجفُ ٌّو َ
وغنِ ٌُّ ُه ْم َمدْ ُع ٌّو " ٖإذ تقتضً (ظنّ ) هنا على وجه الترجٌح (انك
ج ُ
ُت ِ
تجٌب الى طعام  )...لكن الجملة المنفٌة تقتضً ( أنك ال تجٌب الى طعام قوم  ) .....وهذا األمر
ٌجعلنا نعود الى الخلؾ لبٌان صورة (ظنّ ) فً االثبات حٌث نجدها ال تعٌن مقتضٌات مفاعٌلها من
حٌث التحقق وعدم التحقق  ،كما ان وجود هذا الفعل مسند الى المتكلم فً الحال ٌقتضً تحقق
مفعوله  ،ولكن نجد ان التحقق ٌنقلب بموجب النفً الى اقتضاء لعدم التحقق  .فالمقتضى ؼٌر المعٌن
فً هذا الفعل  ،متؤرجح بٌن الٌقٌن والشك فٌجعله النفً مقتضى ؼٌر متحقق أو متحقق أٌضا  ،ولكن
اثر النفً ٌدفع باتجاه تقوٌة الشك اذا عرفنا ان الفعل (ظنّ ) فً أصله ال ٌخرج عن دائرة الشك
والتقرٌب أي أنه فً حالة النفً فإ ن الفعل ٌرد االثبات السابق  ،وهذا االثبات ال ٌصل الى درجة
الٌقٌن بما فً الٌقٌن من التزام  ،بل ٌظل مجرد درجة فً سلّم الشك  ،ولكن هذه الدرجة فً النفً
ؼٌرها فً االثبات  ،فهً تقترب من الحسبان والشك اكثر من احتمالٌة الٌقٌن  .فاإلمام فً هذه
المسؤلة ٌحمل شكه شكا اخر من اجل التعبٌر عن عدم التزامه بصدق مضمون كالمه لكً ٌحقق
 - 1ششذ ٔٙح اٌثالغح 4 / 11 :
 - 2سٛسج إٌدُ  :اال٠ح 4-3
 - 3ششذ ٔٙح اٌثالغح 99 / 16 :
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مفهوم االلتزام والمطابقة بٌن الكالم واالعتقاد والخارج ؛ ألن االدلة والبراهٌن السلبٌة الواقعٌة
المالزمة للمخاطب – ابن حنٌؾ -نسبٌة ال ترقى الى اثبات فساده أي هناك عدم مطابقة بٌن الخارج
واالعتقاد  .فبٌان صدق داللة الموجه التقرٌبً  /ؼٌر الٌقٌنً  ،تبرز من خالل اجراء اختبار
مضمون علم المتكلم ودرجة ٌقٌنه  ،فالمتكلم إذا قال (أظن) مثال فهو ٌفٌد المخاطب أنه ال ٌقدم قوله
على أن مفعوله متحقق ومن ُثم ال ٌضمن صدق هذا المفعول وال ٌلتزم به  ،فإذا ثبت بدلٌل آخر أن
المفعول ؼٌر متحقق ٌكون قد برأ ذمته  ،وإذا ثبت أنه متحقق فهو لن ٌكون مخطئا تماما ٔ  ،هذا من
جانب ومن جانب اخر سمح الموجه الشكً بممارسة دوره التوجٌهً على المخاطب إلفادة معنى
التحذٌر من التمادي فً هذه الممارسات ومحاولة تقوٌم مساره االخالقً  ،فضال عن أثره التلمٌحً
لحمل المخاطب على التفكٌر وإدراك عواقب االصرار على هذه السلوكٌات فالتوجٌه هنا شكل فً
وجه من وجوهه تلوٌحا بالعقوبة .

ٕ٠ - 1ظش  :ذٛخ ٗ١إٌف66 : ٟ
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المبحث الثالث
المقتضى التركٌبً ودوره الحجاجً
السؤال البالغً إنموذجا

مــــدخـــــل :
ح َّد الشرٌؾ الجرجانً المقتضى فقال  " :المقتضى هو عبارة عن جعل ؼٌر المنطوق
منطوقا لتصحٌح المنطوق  ،مثاله  :فتحرٌر رقبةٓ وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ ال عتق
فٌما ال ٌملكه ابن آدم فٌزاد علٌه لٌكون تقدٌر الكالم  :فتحرٌر رقبة مملوكة"ٔ  ،وهذا الحد مع انه
ملتبسٌ بالبعد الشرعً فقد التقت آراء األصولٌٌن والمناطقة والنحاة وعلماء اللسان المحدثٌن عند عد
أن المقتضى من ضرورة اللفظٕ  .والذي ٌهمنا من هذه اآلراء هو ما ٌتعلق بدراستنا للمقتضى
الحجاجً الذي نظر له اللسانٌون المحدثون  ،فقد عد دٌكرو المقتضى عنصرا أو مكونا لسانٌا
صرفا ٌمكن إدراكه فً الملفوظ أعزل عن كل تدخل للمقام بوصفه حدثا لؽوٌا مركــوزا فً البنٌة
اللسانٌة والوحدة المعــجمٌة للكلم وٌـعـ ّرفه بـؤنه " جزء ال ٌتجـزأ من معنى الملفوظـات ......
وٌكون سابقا لحدث التخاطب والمسإول عن عون جماعً هو (نحن)"ٖ  .فاالقتضاء فً ابسط
تعرٌفاته " كل جملة أو(تعبٌر) (أ) ٌحتوي على تصوٌر لحال معٌنة تقتضً جملة أو ( تعبٌر)
ب"ٗ  .وٌقتضً هذا التعرٌؾ فً إطار داللٌات الصدق حالتٌن :
أخرى (ب) أ
 -إذا كانت أ صادقة

فإن ( ب) صادقة كذلك .

فإن ( ب) صادقة .
 إذا كانت أ كاذبةوٌعنً هذا إن المقتضى أو االشتقاق الداللً للقول األصلً هو صادق دائما مهما كانت طبٌعة القول
األصلً (المشتق منها) من حٌث الصدق والكذب ونمثل لذلك بالقول :
أ -رثت الخنساء أوالدها كلهم.
ب -لم ترث الخنساء أوالدها كلهم.
ج -للخنساء أوالد.
 -1التعريفات 226:

 - 2ينظر  :الحجاج في القران الكريم من خالل اىم خصائصو االسموبية 88:
 -3ابتسام بن خراف  ,الخطاب الحجاجي في كتاب اإلمامة السياسية – دراسة تداولية 297
 - 4بنعيسى عسو ازاييط  ,الخطاب المساني العربي 55/ 2 :
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وبذلك تكون الجملة القضوٌة المشتقة (ج) حاصلة من وجود الجملة( أ و ب) فإذا اعتبرنا أن (أ)
صادقة و (ب) كاذبة فإن الجملة (ج) صادقة ٓ لذلك ترى اوركٌونً معتمدة دٌكرو " أن
المقتضٌات تقدم على أنها ؼٌر قابلة للدفع أو الدحض ذلك انه بإمكاننا أن نرفض المنطوق أما
المقتضى فقد فاتتنا مبدئٌا ساعة رفضه"ٔ  .ومن هنا تكتسب هذه المقتضٌات حجٌتها من خالل إعادة
صٌاؼة المعلومات التً ٌرام فرضها على السامع فً شكل مقتضٌات  ،فاألقوال تقتضً أقواالا
اخرى مضمر اة أو مسكوتا ا عنها تؤخذ صفة االستلزام  .ومن هنا ٌعد المقتضى وسٌلة حجاجٌة ناجعة
 .وهذا ما ذهب إلٌه كارتونان  ،إذ ٌقول  " :إنك إذ تقتضً شٌئا ما بصفتك المتكلم تعد حقٌقة ذلك
الشًء على أ نها مما ال مراء فٌه وتقدر أن تلك الحقٌقة هً فً نظر المتلقً أٌضا مما ال جدال
فٌه"ٕ  .وباتجاه مقابل فإن االقتضاء هو مسلمات أو بدٌهٌات ٌقررها المتلقً استنادا إلى بنٌة القول/
الخطاب وما ٌفرضه من موجهات وأسالٌب وروابط فً سبٌل تقوٌة هذا االقتضاء  ،فهً إذن عملٌة
اشتقاق باالستناد إلى فحوى القول أو إحاالته الباطنٌة أي هو كامن فً اللؽة ومنؽرس فٌها ٓ وٌرى
عادل فاخوري أن من أهم ممٌزات االقتضاء أنه " ٌقدم تفسٌرا صرٌحا لمقدرة المتكلم على أن ٌعنً
أكثر مما ٌقول بالفعل أي أكثر مما ٌعبر عنه المعنى الحقٌقً لأللفاظ المستعملة"ٖ ففً السٌاقات
التخاطبٌة وخصوصا الحوارٌة منها نجد ان ما ٌقتضٌه المعنى التخاطبً أكثر مما ٌنجزه المتكلم من
المعنى الحرفً للملفوظ  ،وذلك باالستناد إلى المهارة اللؽوٌة واألسلوبٌة فً التعبٌر عن القصد التً
ٌوظفها المتكلم فً كالمه مستعٌنا باالقتضاء لٌظهر هذا األخٌر انه" ظاهرة لسانٌة تعكس الترابط
الممكن بٌن مستوى البناء اللؽوي التركٌبً ومستوى خضوعه لتؤوٌالت داللٌة محتملة إما بصفة
اإلثبات أو بصفة النفً"ٗ  .وهنا البد من التمٌٌز بٌن ما ٌقتضٌه اللفظ /الجملة وما ٌقتضٌه المتكلم
فهناك فرق بٌنهما على وفق التمٌٌز الذي صاؼه ؼراٌس  .فاالقتضاء الذي ٌستنتج من ملفوظات ما
ٌتجاوز المعنى الحرفً لذلك الملفوظ فٌنقدح االقتضاء على أنه " شًء ٌعنٌه المتكلم وال ٌمثل
جزءا من المعنى الحرفً للجملة  .أو قل إنَّ االقتضاء لدى المتكلم هو المعنى ؼٌر المباشر لدى
المتكلم  :معنى شًء عن طرٌق معنى ؼٌره"٘ فاقتضاء المتكلم ٌتعدى المعنى الحرفً للجملة إلى
معانً أخرى ترتبط بمقاصد المتكلم وكذا بالسٌاق الذي ٌرد فٌه ملفوظه فً حٌن ٌبرز اقتضاء
الجملة مفارقا القتضاء المتكلم فـ" االقتضاء التخاطبً للجملة شًء ال تقرره الجملة تقرٌرا واضحا
ولكنها توحً به فقط" ٙعبر سٌاقات القول وآلٌاته وأسالٌبه  ،ومن ثم فإن المعنى الذي ٌتعلق بسٌاق
التلفظ والتخاطب هو المعنى المرتبط بالمتكلم ولٌس بالملفوظ انطالقا من القول  :إننا نتكلم عامة
بقصد التاثٌرٓ فالمقتضى ٌرتبط باللفظ ارتباط ضرورة  ،وأكثر ما ٌتجلى هذا األمر فً التراكٌب
 -1الحجاج في القران الكريم 305 :
 -2نفسو 118 :

 -3عادل فاخوري  ,االقتضاء في التداول المساني 141 :

 - 4احمد العاقد  ,المعرفة والتواصل – عن آليات النسق االستعاري 116 :
 -5صالح إسماعيل  ,نظرية المعنى في فمسفة بول غرايس 79 :
 -6نفسو 80 :
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وتحدٌدا فً التركٌب االسنادي الذي ح ّده النحاة فً " أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى
االخرى  ......على السبٌل الذي ٌحسن به موقع الخبر وتمام الفائدة "ٔ فالوسائل التركٌبٌة هً طرق
نظم المعلومات  ،وقد عرفت العربٌة وسائل تركٌبٌة عدة لتقوٌة قوة المنطوق االنجازٌة  .وقد عالج
البالؼٌون العرب القدماء كثٌرا من تلك الوسائل مبٌنٌن وظائفها وآثارها فً تبلٌػ مقاصد المتكلمٌن
فً حقل علم المعانًٓ فالتركٌب هو التشكل والتعالق بٌن جملتٌن أو جمل أو كلمات إلفادة المعنى
وتحقٌق التؤثٌر واالستمالة فً سٌاق استعمالً ومقامً معٌن  .ومن هنا ٌبرز دوره فً رفد الحجة
المقامة بالطاقة االقناعٌة والتؤثٌرٌة من خالل ما ٌإمنه  -التركٌب االسنادي -بما ال ٌحصى من
المعانً االقتضائٌة والحجاجٌة التً ٌحٌل إلٌها التلفظ بحسب طرٌقة تشكله وانسجامه واتساقهٓ فقد
ٌعمد المتكلم إلى استعمال تركٌب دون آخر ألنه ٌلتمس فٌه القدرة على استمالة المتلقً والفعل فٌه
وإقناعه بؤمر ذي عالقة وطٌدة بالخطاب فً كلٌته  ،ومن هنا تبرز االختٌارات التركٌبٌة التً
ٌوظفها المخاطب لؽاٌات حجاجٌةٕ  .إذ كثٌرا ما تنبنً الحجة باسلوب إنشائً أو تعضد حججا من
خالل ما تثٌره وما تستدعٌه من عواطؾ وأحاسٌس خالفا للخبرٌة  ،فهً ال تنقل واقعا وال تحكً
حدثا وال تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا وإنما تثٌر المشاعر فتشحن بالطاقة الحجاجٌة  ،ألنَّ اثارة
المشاعر ركٌزة كثٌرا ما ٌقوم علٌها الخطاب الحجاجًٖ  ،لذلك ٌكمن البعد الحجاجً للتركٌب
اإلنشائً فٌما ٌإدٌه ضمنٌا (ال قولٌا)  ،إذ ٌسهم المقتضى الناشئ عن التركٌب اإلنشائً فً
النهوض بوظائؾ حجاجٌة مهمةٓ

التركٌب االستفهامً وبعده الحجاجً :
ٌعد التركٌب االستفهامً من أهم التراكٌب اإلنشائٌة التً تمٌزت بقدرتها على الفعل وتوجٌه
القول نحو ؼاٌات ومقاصد حجاجٌة مهمةٓ فقد أدرجه كل من أوستن وسٌرل ضمن األفعال
االنجازٌة كما مٌز كل من دٌكرو وانسكومبر فً فصل من كتابهما (الحجاج فً اللؽة) وهو فصل
(االستفهام والحجاج) بٌن نوعٌن من االستفهام  ،فالنوع األول ٌ :ستلزم تؤوٌل القول المراد تحلٌله
انطالقا من قٌمته الحجاجٌة  ،أما النوع الثانً  :فهو االستفهام العادي الذي ٌقصد المستفهم من ورائه
إلى معرفة صدق الخبر أو كذبه  .ولكن هذا النوع قد ٌوظفه المتكلم وٌصبح بالنتٌجة عنصرا من
عناصر العالقة الحجاجٌة وسٌكون له إذ ذاك بُعد وطابع حجاجًٗ  ،أي أ َّنه ٌمكن مبدئٌا التمٌٌز بٌن
شكلٌن من االستفهام  :استفهام مباشر ٌعتمد على أدوات االستفهام المعلومة واآلخر استفهام ؼٌر

 - 1ابن يعيش  ,شرح المفصل 20/1 :

 -2ينظر  :الخطاب الحجاجي في كتاب اإلمامة السياسية 302 :
 -3ينظر  :الحجاج في الشعر العربي (بنيتو واساليبو) 140-139 :
 - 4ينظر  :أبو بكر العزاوي  ,الخطاب والحجاج 58 :
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مباشر ٌعتمد على استخدام فعل ٌتضمن معنى السإال أو االستعالم أو ٌكشؾ عن جهل السائلٔ ٓ
وإلٌضاح األمر أكثر نقول أن االستفهام فً كثٌر من الحاالت ٌخرج عن مراده الحقٌقً المتمثل فً
طلب اإلفهام واالستعالم لما ٌجهله السائل الى مراد آخر ٌهدؾ منه المرسل – وهو العارؾ بالجواب
سلفا  -إلى تحدي المخاطب فً أن ٌستطٌع اإلنكار أو حتى اإلجابة  .وهذا ما أشار إلٌه دٌكرو حٌنما
ذكر أن الؽاٌة من االستفهام تتمثل فً أن نفرض على المخاطب به إجابة محددة ٌملٌها المقتضى
الناشئ عن االستفهام فٌتم توجٌه دفة الحوار الذي نخوضه معه الوجهة التً نرٌدٕ .
فاالستفهام ٌؤتً فً الكالم إلجبار المخاطب على اإلجابة على وفق ما ٌرسمه له البعد
االستفهامً ا القتضائً  ،وهذا النوع من االستفهام هو الذي ٌسمٌه بلونتٌن بـ(االستفهام الحجاجً) أو
(السإال الحجاجً) الذي لٌس استخبارا وطلب جواب ؛ بل هو وسٌلة حجاج  ،فخروج االستفهام
الحقٌقً إلى استفهام بالؼً /حجاجً ٌهدؾ إلى تحقٌق أفعال انجازٌه  ،وهذا األمر ٌتطلب أال ٌقوم
المخاطب بقراءة حرفٌة للملفوظ أو على المصرح به ؛ بل ٌنبنً على المضمون القولً  ،وهو أمر
أشار إلٌه دٌكرو حٌن بٌن أن االفتراضات الضمنٌة فً بعض األسئلة هً التً تجعل من االستفهام
اسلوبا حجاجٌا ؛ألنَّ أٌة إجابة مهما كان نوعها البد أن تسلّم بتلك االفتراضات  ،بل تقر ضمنٌا
بصحتها ٖٓ

السؤال البالغً وبعده الحجاجً :
ٌعد خروج االستفهام الحقٌقً عن أصل معناه الذي هو" طلب المراد من الؽٌر على وجه
االستعالم"ٗ هو ما س ّماه التداولٌون بالسإال البالؼً أو السإال الحجاجً بوصفه وسٌلة حجاج وهذا
السإال ٌكون عوضا عن جملة خبرٌة تكون منفٌة او مثبتة٘  .أي إحالل االستفهام محل اإلثبات أو
النفً المجردٌن وهذا ما ذهب إلٌه الزركشً حٌنما ذكر أن االستفهام بمعنى الخبر ٌقسم على نوعٌن
 :نوع ٌفٌد معنى الخبر وهو ضربان  :احدهما نفً واالخر إثبات ٓ والمقصود بالنفً هنا هو إنكار
المخاطب  ،أما اإلثبات فهو ٌطلب إقرار المخاطب أي توجٌه المخاطب سواء باإلنكار أو اإلقرار
ٙ
نحو وجهة معٌنة ٌرٌدها المستفهمٓ
من هنا ٌبرز مفهوم التوجٌه كقوة انجازٌه تشكل لب الحجاج عند دٌكرو ومن ثم ٌؽدو
االستفهام مظهرا حجاجٌا مهما ٓ إنَّ السإال البالؼً ٌقوم على خرق شرط االستفهام األساسً وهو
 - 1ينظر  :حسن الصديق  ,المناظرة في األدب اإلسالمي 352 :
 - 2ينظر  :الخطاب الحجاجي في كتاب اإلمامة السياسية 304 :
 - 3ينظر  :الحجاج في الشعر العربي 143-142 :

 - 4يحيى بن حمزة  ,كتاب الطراز  :المتضمن أسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز 532 :
 - 5ينظر  :الحجاج في القران الكريم 425 :
 - 6ينظر  :البرهان في علوم القرآن 272 / 2 :
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جهل المستفهم بما ٌطلب فهمهٓ وهو أمر ٌجعل السائل عالما بوقوع المطلوب نفٌا أو إثباتا  ،كما
ٌلعب السإال البالؼً تقرٌبا دور اإلخبار عن اإلجابة التً تكون بدٌهٌة للمتكلم والمخاطب معا
باعتبار أن وظٌفة السإال ال تتعدى التذكٌر بالجواب نفسه  .ومن هنا كان اإلقرار بؤنَّ السإال عن
الشًء بالؼٌا ٌوازي نفٌه أو إثباتهٔ  ،وهذا ما ع َّبر عنه عبد هللا صولة بالعدول النوعً نحو ؼاٌات
النفً  /اإلنكار  ،واإلثبات  /االقرارٓ وفٌما ٌؤتً نتعرض لبٌان القوة اإلنجازٌة التً ٌحققها اشتؽال
السإال الحجاجً فً مدونتنا التً تدور حول معانً التقرٌر واألنكار :
 -1معنى التقرٌر وبعده الحجاجً :
عرّؾ الزركشً التقرٌر المستفاد من مثل هذا االستفهام بقوله " :والتقرٌر حملك المخاطب
على اإلقرار واالعتراؾ بؤمر قد استقر عنده"ٕ وهذا االستقرار المشار إلٌه فً تعرٌؾ الزركشً ،
ٌعنً أن القضٌة محل االستفهام من معتقدات المستفهمٌن ومن عوالم إٌمانهم وإنما سُئلوا عنها
لٌوجبوها ولٌصادقوا علٌها من تلقاء أنفسهم حتى إذا ما حصلت المصادقة علٌها من قبل المخاطبٌن
كان ذلك وسٌلة للترقً درجة اخرى فً سلم اإلقناعٖ  .وهذه اآللٌة التً ٌستخدمها المستفهم /
صاحب الخطاب من اجل حمل المخاطب على اإلقرار واالعتراؾ بما ٌقتضٌه السإال تمر بمرحلتٌن
تعزز إحداهما األخرى وال سبٌل إلقامة إحداهما دون األخرى هما  :التحقٌق والتثبٌت والثانٌة هً
حمل المخاطب على اإلقرار بما ٌعرفه وإلجاءه إلى ذلك اإلقرار وإلزامه إٌاه ٗ .فاما التحقٌق فالمراد
فالمراد به تحقٌق النسبة وتثبٌتها أي تثبٌت المستفهم عنه المعلوم فال ٌطمع المخاطب فً اإلنكار ،
وأما الحمل على اإلقرار " فهو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل ٌعلم فهو استفهام ٌقرر
المخاطب أي ٌطلب منه أن ٌكون مقرا به"٘ .
وإلٌضاح هذا األمر نعرض بعض األمثلة عن عمل السإال الحجاجً فً إفادته لمعنى
التقرٌر الذي ٌنقدح فٌه االقتضاء بشكل واضح :
فمن كتاب له ( علٌه السالم ) إلى بعض عماله َ " :فلَ َّما أَ ْم َك َن ْت َك ال ِّ
ش َّدةُ فًِ ِ
خ ٌَا َن ِة ْاْل ُ َّم ِة
اج ْل َت ا ْل َو ْث َب َة َو ْ
صو َن ِة ِْلَ َرا ِملِ ِه ْم َوأَ ٌْ َتا ِم ِه ُم
اخ َت َط ْف َت َما َق َد ْر َت َعلَ ٌْ ِه مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ُم ا ْل َم ُ
أَ ْس َر ْع َت ا ْل َك َّر َة َو َع َ
ْ
اف ال ِّذ ْئ ِ
صدْ ِر ِب َح ْملِ ِه َغ ٌْ َر ُم َتأ َ ِّث ٍم مِنْ
ٌِب ال َّ
از َرح َ
ب ْاْلَ َزل ِّ دَا ِم ٌَ َة ا ْلم ِْع َزى ا ْل َكسِ َ
اختِ َط َ
ٌر َة َف َح َم ْل َت ُه إِلَى ا ْلح َِج ِ
َّللا أَ َما ُت ْؤمِنُ ِبا ْل َم َعا ِد أَ َو َما
س ْب َحانَ َّ ِ
أَ ْخ ِذ ِه َكأ َ َّن َك َال أَ َبا ل َِغ ٌْ ِر َك َح َد ْر َت إِلَى أَهْ لِ َك ُت َرا َث َك مِنْ أَ ِبٌ َك َوأ ُ ِّم َك َف ُ
سا ِ
اش ا ْل ِ
ب ؟" ٌ . ٙقدم قول اإلمام (ع) محل الشاهد إنموذجا للسإال البالؼً الذي ٌهدؾ
ح َ
اف نِ َق َ
َت َخ ُ
 - 1ينظر  :الخطاب الحجاج ي السياسي في كتاب اإلمامة والسياسة 308 :
 - 2البرىان في عموم القرآن 331/2 :

 - 3ينظر  :الحجاج في القرآن الكريم 431:

 - 4ينظر  :بسمة بمحاج  ,السؤال البالغي 243 :
 - 5السبكي  ,عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح  :مجمد"548 : "2-1
 - 6شرح نيج البالغة 81 / 16:
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إلى حصول اإلقرار من قبل المستفهم  /المخاطب بالجواب المحدد حتى ٌثبت المستفهم علٌه الحجة
التً تنطلق من حقٌقة ثابتة ٌعلم بها طرفا الخطاب وهً حقٌقة ( المعاد والحساب) ٓ فاالستفهام هنا
تقرٌري على الوجهٌن مقرون بالتعجب  ،أي أنَّ اإلٌمان بالمعاد والحساب اإللهً فً الدار اآلخرة
هً حقٌقة ال ٌمكن إنكارها ؛ بل ال ٌمكن إال اإلقرار بها من قبل المسلم على أن التذكٌر واإلقرار
والمصادقة على هذه القضٌة لٌس لمجرد اإلقرار والمصادقة فحسب  ،وإنما هً تمثل السند
الحجاجً للدعوى المبسوطة فً أول المثال وهً (خٌانة األمة ونهب أموالها)  ،فاألحرى بمن ٌإمن
وٌقر بالمعاد والحساب والثواب والعقاب بقلبه وعقله ولسانه أن ٌخشى هللا وٌعلم انه عز وجل ٌحشر
الناس إلى ساحة العدل اإللهٌة وٌحاسبهم على الصؽٌرة والكبٌرة من أعمالهم فً الدنٌآ
فكان لجوء اإلمام إلى االستفهام رؼم علمه وكذلك المخاطب بثبوت المطلوب هو شكل من
أشكال اإللزام فً إقامة الحجة الن هذا اإلقرار لٌس من القضاٌا الؽرٌبة عن المخاطب وال هو بمنكر
إٌاها أصال فهً من قبٌل المشهورات والبدٌهٌات التً تكون محل اتفاق وإقرار من قبل المسلمٌن
بحقٌقة وجودها وعلى هذا األساس فالسإال الوارد لٌس مقصودا لذاته الن المستفهم ال ٌحتاج فً
الحقٌقة إلى إجابة المخاطب وال هو منتظر لها وإنما وظؾ السإال حتى ٌكون مثبتا لذلك الجواب
المعترض محمال بذلك مسإولٌة اإلثبات واالقرار لمخاطبهٓ فالمقتضى الناشئ عن التركٌب
االستفهامً قد أفاد فً إقرار حقٌقة (أن اإلٌمان بالمعاد والخوؾ من الحساب األخروي ملزم لعدم
خٌانة األمة وسرقة أموالها المصونة)  ،أي أنَّ (عامله ؼٌر مستوؾ لشرائط االٌمان) وهذا المقتضى
هو الذي ٌعمل على تحصٌل اإلقرار من المخاطب بؽٌة استمالته وإقناعه والتؤثٌر فٌه حتى ٌعود إلى
رشده وٌتقً هللا فً عبادهٓ
و من كتاب له (عليه السالم ) إلى معاوية جوابا ُ " :ث َّم َذ َك ْر َت َما َكانَ مِنْ أَ ْم ِري َو أَ ْم ِر ُع ْث َمانَ
اب َعنْ َه ِذ ِه ل َِر ِ
ص َر َت ُه
ح ِم َك ِم ْن ُه َفأ َ ٌُّ َنا َكانَ أَ ْعدَى لَ ُه َوأَهْ دَى إِلَى َم َقاتِلِ ِه أَ َمنْ َب َذل َ لَ ُه ُن ْ
َفلَ َك أَنْ ُت َج َ
ٔ
ص َرهُ َف َت َر َ
اخى َع ْن ُه َو َب َّث ا ْل َم ُنونَ إِلَ ٌْ ِه َح َّتى أَ َتى َق َد ُرهُ َعلَ ٌْ ِه ؟"
اس َت ْن َ
اس َت َك َّف ُه أَ ْم َم ِن ْ
اس َت ْق َع َدهُ َو ْ
َف ْ
ٌترقى القول فً سلّم اإلقناع عبر لجوء اإلمام (ع) إلى االستفهام رؼم علم السائل
والمسإول بثبوت المطلوب  ،ولكن السإال وقع هنا من اجل اإلقرار واإللزام بحقٌقة المطلوب ذلك
أنَّ عثمان كان متهما له (ع) بالدخول فً أمره فلما اشتد علٌه الحصار بعث إلٌه اإلمام وعرض
نصرته علٌه فقال عثمان  :ال احتاج إلى نصرتك لكن اقعد عنً وكؾّ شرك ٕ  ،وهنا ذكر اإلمام
نفسه بصف ة بذل النصرة لٌظهر خروجه مما نسب إلٌه من دم عثمان ثم أشار اإلمام إلى دخول
معاوٌة فً ذلك بقوله (امن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إلٌه) وذلك انه بعث حال حصاره إلى
الشام مستصرخا معاوٌة فلم ٌزل ٌعده األخٌر وٌتراخى عنه لطمعه فً األمر إلى أن قتلٓ فهذه
القضٌة ال تً ٌدفع بها المتكلم من اجل إقامة الحجة على المخاطب فً اسلوب استفهامً هً لحمل
 - 1شرح نيج البالغة 85 / 15 :
 - 2ينظر  :بحار االنوار 77/ 22 :
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المسإول على اإلقرار بها بل هو ال ٌستطٌع دفعها أو إنكارها فهً من القضاٌا المشهورة التً ٌقر
الناس بها فً تلك الفترة وهناك أمر أخر البد من اإلشارة إلٌه ٌتعلق بالخصائص الداللٌة االقتضائٌة
للقول وهو أن وجود هذا القول  /الخطاب ٌقتضً المعنى الداللً االتً :
 أي األمرٌن صدر عن معاوٌة ؟إذ مفهومه أنَّ أمرا ما صدر عنه  .لذا ٌكون المقتضى :
صدر أمر ما عن معاوٌة ( النصرة أو التآمر)
ومن ثم نجد أن الشاهد فً هذا المثال قد أتى بـ(أم) التً تإدي دور رابط تـداولً معناه ما تفٌده األداة
(بل) وهذا األمـر مـن شؤنه أن ٌطـرح مسؤلـة العـالقة الداللٌـة بٌن الجمـلتٌن المدمجتــٌن ( أمنْ بذل
له نصرته فاستقعده واستكفه) و (أم منْ استنصره فتراخى عنه وبث المنون إلٌه) حٌث نجد أن
الجملتٌن فً (عالقة انفصال) ولٌستا فً (عالقة اتصال) وتفترض هذه البنٌة االقتضائٌة سلسلة من
العوائد االدبارٌة ذلك أن الالحق منها ٌلؽً السابقٓ
فضال عن ذلك فان داللٌات الصدق فً هذا القول تبٌن:
(أ) عثمان ٌرفض نصرة اإلمام.
(ب) عثمان ٌطلب نصرة معاوٌة.
(ج) عثمان قتل لعدم وجود الناصر.
وهذا ٌعنً أن القضٌة المشتقة  /المقتضاة هً صادقة دائما مهما كانت طبٌعة الجملة القضوٌة /
المشتق منها  ،من حٌث الصدق والكذب  ،فإذا افترضنا أن الجملة (أ) كاذبة و (ب) صادقة فان (ج)
صادقة ٌقٌنا باعتبار عدم تحقق النصرة لعثمان من قبل معاوٌة فً الواقع وهذا ما ٌحٌلنا إلى
المقتضٌات الناشئة عن ذلك:
 اإلمام ٌعرض نصرته على عثمان  /عثمان ٌرفض نصرة اإلمام وٌطلب منه أن ٌقعد وٌكؾعن ذلك .
 عثمان ٌستصرخ معاوٌة وٌطلب نصرته  /معاوٌة ٌعد عثمان بالنصرة وٌتراخى عنه وٌبثالمنون إلٌه .
 -هناك شًء ٌمنع معاوٌة من نصرة عثمان .

 معاوٌة ٌرٌد االستئثار بالسلطة .فهذه االقتضاءات من شانها أن تلزم المخاطب باإلقرار والنزول عند فحواها لتتحول فً سٌاق
الخطاب إلى حجج تعمل على إفحام الخصم واستمالته وإبطال حججهٓ
صا ِن ٌع إِ َذا
ف أَ ْن َت َ
كما استفهم االمام ( عليه السالم ) فً كتاب بعث به الى معاوية َ " :و َك ٌْ َ
َت َك َّ
ٌب َما أَ ْن َت فٌِ ِه مِنْ ُد ْن ٌَا َقدْ َت َب َّه َج ْت ِب ِزٌ َنتِ َها َو َخ َد َع ْت ِبلَ َّذتِ َها َد َع ْت َك َفأ َ َج ْب َت َها َو َقا َد ْت َك
ش َف ْت َع ْن َك َج َال ِب ُ
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َفا َّت َب ْع َت َها َوأَ َم َر ْت َك َفأ َ َط ْع َت َها "ٔ  .فاالستفهام حاصل هنا عن كٌفٌة صنع معاوٌة عند مفارقة نفسه لبدنه
وخروجه من هذه الدنٌا فكان السإال مدعاة إلى التنبٌه له على ؼفلته عما ورائه من أهوال اآلخرة
وإقرارا بها من اجل إلزام المخاطب باإلجابة وإثباتها فً نفسه لٌس إلقرار حقٌقة الموت فحسب فهً
حقٌقة بدٌهٌة ومسلم بها  ،وإنما التذكٌر واإلقرار بالمقتضٌات الناشئة عن هذا االستفهام :
الدنٌا دار زٌنة وبهجة ولذة
الدنٌا بسبب لذائذها موهمة فً كونها مقصودة لذاتها وإنها كمال حقٌقً مع أنها لٌست كذلك
فهً وسٌلة ولٌست ؼاٌة وهذا ما ٌشبه الخداع والوهم

إن حصول التصور بكمال الدنٌا سبب جاذب لها

إن الدعوة والقود واألمر من قبل الدنٌا  /الداعً  ،لإلنسان  /المدعو  ،هً حقائق معلومة
تستلزم اإلجابة واإلتباع والطاعة

لما كانت إجابة الدنٌا وإتباعها وطاعتها بما ٌخالؾ الشرع االلهً معاصً تخرج اإلنسان عن
حدود هللا ذكرها اإلمام فً معرض توبٌخه وذمه
لذلك ٌنحصر هذا اإلقرار والتذكٌر بما جرى على ٌد معاوٌة ولسانه من معاصً ومنكر مذ ّكراا إٌاه
بوجوب مراجعة أفعاله وأقواله وان ٌكون همه لما بعد الموت ال أن ٌنقاد وراء مفاتن الدنٌا
ومؽرٌاتها وخداعها ٓفتؽدو المقتضٌات المنقدحة عن التركٌب االستفهامً حججا مقنعة مإدٌة إلى
نتٌجة مفادها (أن معاوٌة ال ٌإمن بالبعث والحساب) ٓ
فاالستفهام فً قول اإلمام لم ٌكن إالَّ شكال واعٌا من أشكال هدم منهج التفكٌر عند المسإول/
الخصم وتقوٌضه عبر ربط األسباب بمسبباتها والعلة بالمعلول  ،أي أنَّ تشبث معاوٌة بالدنٌا
واالنقٌاد لمفاتنها ولذائذها واالنخداع بمؽرٌاتها مدعاة إلى انصرافه عن حدود هللا التً جاء االسالم
لٌرسم حدودها فضال عن انصرافه عن اآلخرة وما أُع َّد فٌها من ثواب وعقاب  .وهنا تبرز ظاهرة
الموت كحد للفصل بٌن المفاهٌم الدنٌوٌة والمفاهٌم األخروٌة وبوصفها (حجة مآل) ٌتم تقدٌمها لتذكٌر
 - 1شرح نيج البالغة 38 / 15 :
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المسإول وإقراره بخطؤ ما ٌتبناه من نهج وسلوك بعٌد كل البعد عن التفكٌر فٌما وراء الموت إذ من
ابً
س لًِ َو ِْلَ ْ
شؤن النتائج ان تعرؾ من خالل مقدماتها  .ثم ٌقول (ع) لمعاوٌة " َو َذ َك ْر َت أَ َّن ُه لَ ٌْ َ
ص َح ِ
ار َم َتى أَ ْل َف ٌْ َت َبنًِ َع ْب ِد ا ْل ُم َّطلِ ِ
َاء َنا ِكلٌِنَ
ب َع ِن ْاْلَ ْعد ِ
ض َح ْك َت َب ْع َد ْ
ف َفلَ َقدْ أَ ْ
س ٌْ ُ
ِع ْن َد َك إِ َّال ال َّ
است ِْع َب ٍ
س ٌْ ِ
ف ُم َخ َّوفٌِنَ "ٌٔ ،تضح من سٌاق الكالم الذي انخرط فً صٌؽة االستفهام (متى) أن السإال
َو ِبال َّ
خرج إلفادة اإلنكار والتقرٌر  ،وهذا اال جتماع (اإلنكار والتقرٌر) من شانه أن ٌنجز فعال كالمٌا ال
قولٌا هو اإلقرار بحقٌقة أن اإلمام وبنً عبد المطلب ال ٌخافون بطشة السٌؾ وال ظلم العدو فهم
مهٌإون الستقبالهم فً أي وقت وهذا هو المقتضى الناشئ عن عمل التقرٌر أما اإلنكار فقد أفاد نفٌا ا
لوقت وجدانه ( النكول /الخوؾ) عند بنً عبد المطلب وهنا ٌنشؤ مقتضى إفادة اإلنكار على أن
مصادقة معاوٌة لهذه الحقٌقة التً تلزمه باإلقرار بها لٌست مجرد مصادقة وإنما تمثل سنداا حجاجٌا ا
ٌكشؾ باالعتماد على التقرٌر عن قدرته فً التعامل مع تهدٌدات ووعدٌات معاوٌة قوال وفعال ،
وهذه نتٌج ة تقرٌر الحكم فً نفس معاوٌة  ،لذلك ٌتضح من خالل السٌاق أن الجانب التقرٌري
لالستفهام ٌطؽى على الجانب اإلنكاري ؛ ألنَّ اإلمام ال ٌحتاج كعادته إلى تلقً جواب وإنما أراد
تذكٌر معاوٌة بما فعلته سٌوؾ بنً هاشم وعبد المطلب بؤهله وهو ما ٌمنح خطابه الصدق والتؤثٌر
ومن ثم ٌعزز من القوة الحجاجٌة التً تدفع باتجاه انجاز فعلً ٌقوم على أساس إقناع معاوٌة
بضرورة الخضوع لسلطة الخالفة والتخلً عن فكرة التهدٌد والوعٌد .
وفً وصٌته لمن ٌستعمله على الصدقات قال (ع) َ " :فإِ َذا َق ِد ْم َت َع َلى ا ْل َح ًِّ َفا ْن ِزلْ ِب َمائِ ِه ْم
مِنْ َغ ٌْ ِر أَنْ ُت َخالِ َط أَ ْب ٌَا َت ُه ْم ُث َّم ا ْم ِ
سلِّ َم َعلَ ٌْ ِه ْم َو َال ُت ْخ ِد ْ
ار َح َّتى َتقُو َم َب ٌْ َن ُه ْم َف ُت َ
ض إِلَ ٌْ ِه ْم بِال َّ
سكٌِ َن ِة َوا ْل َو َق ِ
ِبال َّت ِ
َّللا فًِ أَ ْم َوالِ ُك ْم َف َهلْ ِ َّّلِلِ
َّللا َو َخلٌِ َف ُت ُه ِِل ُخ َذ ِم ْن ُك ْم َح َّق َّ ِ
سلَنًِ إِلَ ٌْ ُك ْم َول ًُِّ َّ ِ
ح ٌَّ ِة َل ُه ْم ُث َّم َتقُول َ ِع َبا َد َّ ِ
َّللا أَ ْر َ
ٕ
فًِ أَ ْم َوالِ ُك ْم مِنْ َح ٍّق َف ُت َؤدُّوهُ إِلَى َولِ ٌِّ ِه "  .إنَّ القضٌة محل االستفهام باألداة (هل) جاءت لؽرض
التثبت واالقرار والتوجٌه نحو قٌمة من القٌم التً اتى بها الدٌن االسالمً وهً اخراج فاضل
المإونة الى ذوي الفاقة جباٌة الصدقات /الزكاة  ،فهً محل اعتقاد وقبول من طرؾ المخاطبٌن ومن
عوالم إٌمانهم  ،بل هً من معتقدات الثقافة اإلسالمٌة التً ال ٌختلؾ اثنان فً قبولها قوال وفعال ٓ
فحقٌقة االستفهام هنا قائمة على حمل المخاطب على اإلقرار واالعتراؾ بها  ،إذ أن جواب
المستفهمٌن وهم ابتداء مسلمون ال ٌمكن أن ٌكون إالَّ بتقرٌر أنَّ هلل حقا ا فً أموالهم وأ َّنه البد أن ٌُدفع
إلى ول ٌّ ه وبذلك ٌصبح السند الحجاجً والفعل اإلنجازي الذي ٌخرج إلٌه االستفهام ابلػ وأكثر قوة
حجاجٌة فً التوجٌه والتؤثٌر والحمل على اإلذعان مما لو أتى القول  /الخطاب بصٌؽة األمر
والتقدٌر( أدوا الزكاة إلى ولً هللا) ؛ ألنَّ وجود االستفهام محل الشاهد قد عمل على التثبٌت والتحقٌق
من جانب والحمل على اإلقرار من جانب أخر أي تثبٌت المستفهم عنه المعلوم والتسلٌم به فال ٌطمع
المخاطب إلى إنكاره ثم دفعه  -المخاطب -إلى اإلقرار به  ،بل جعل المستفهم ملزما لٌس فقط
 - 1شرح نيج البالغة 86 / 15 :
 - 2نفسو 71 / 15 :
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بالجواب فحسب  ،بل ملزما باإلقرار بما ٌعلمه المستفهم والسٌر باتجاه تحقٌقه والرضوخ له طوعا .
وٌبدو أنَّ العلة فً إٌثار اسلوب الطلب االستفهامً على الطلب االمري مرده إلى مقتضٌات السٌاق
المقا مً والحالً للمخاطبٌن ومراعاة لهم  ،وهذا ما أكده ابن مٌثم البحرانً بقوله  " :وهذه الوصٌة
مشتملة على تعلٌم عامله على جباٌة الصدقات قوانٌن العدل فً أخذها من أهلها  .ومداره وأمره له
على الشفقة علٌهم والرفق بهم ٓ واعلم إن الرفق بالرعٌة وان كان من أهم المطالب للشارع (ص)
الستلزامه تؤلّؾ قلوبهم واجتماعها علٌه وعلى ما جاء به من الحق  ،إالَّ أ َّنه ههنا أهم والحاجة إلٌه
اشد ؛ وذلك أن الؽرض هنا أخذ بعض ما هو اعز المطالب عند الناس من أٌدٌهم وهو المال
ومشاركتهم فٌه فقلوبهم هنا اقرب إلى النفار مما ٌدعون إلٌه من سائر التكالٌؾ وهم إلى المداراة
والرفق اشد حاجة  ،فلذلك أ َّكد (ع) وصٌة العامل بالرفق بهم والمساهلة منهم حفظا لقلوبهم"ٔ .
ولذلك جاء االستفهام جرٌا على هذه السٌاسة والمالٌنة والرفق فآثر اإلمام إن ٌكون اإلقرار حاصال
منهم أفضل من فرض الطلب علٌهم مداراة لمشاعرهم واخؾ وطؤة على نفوسهمٓ لذلك ٌصبح
اإلقرار الحاصل منهم حجة باتجاه الموافقة وإخراج حق الزكاة والصدقات عموما وٌمثل هذا اإلقرار
المقتضى الناشئ عن عمل التقرٌر:
الزكاة فرض من هللا فً أموال المسلمٌن

ولً هللا له الحق الشرعً فً جباٌة الزكاة

 - 2معنى اإلنكار وبعده الحجاجً :
ذهب البالؼٌون العرب إلى أن االستفهام المجازي ٌخرج إلى إفادة معان متعددة تفهم من
خالل سٌاقات الكالم وقرائن األحوال منها (التقرٌر) كما قدمناه ومنها (اإلنكار) وهو احد أربعة
مقاصد لالستفهام المجازي ذكرها الجرجانًٕٓوٌذهب السٌوطً إلى أن المعنى فً اإلنكار "على
النفً وما بعده منفً "ٖ  .وقصد النفً فً االستفهام قائم على الطلب من المسإول أن ٌستبعد نقٌض
النفً وهو اإلثبات ؛ بل علٌه أن ٌقر بالسلب أي  :سلب مضمون الحكم الذي تضمنه االستفهام
وشرط داللة االستفهام على النفً أن ٌصح "حلول أداة النفً محل أداة االستفهام"ٗ  .اما عالقة
 - 1ابن ميثم البحراني  ,شرح نيج البالغة 362/ 4 :
 - 2عبد القاىر  ,دالئل اإلعجاز 119 -114 :
 - 3السيوطي  ,اإلتقان في عمو م القران 79 :

 - 4عبد العزيز عبد المعطي عرفو  ,من بالغة النظم العربي – دراسة تحميمية لمسائل البيان 124:
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االستفهام باإلنكار ففسروها بالتالً  " :العالقة أن المستفهم عنه مجهول  ،والمجهول منكر  ،أي
منفً عن العلم  ،فاستعمل لفظ االستفهام فً اإلنكار بهذه المالبسة المصححة للمجاز اإلرسالً
بمعونة القرائن الحالٌة"ٔ  .اما دٌكرو فقد أشار إلى أن االستفهام ٌحمل فً ذاته أصال قٌمة النفً
واستند فً البرهنة على ذلك إلى مفهوم تعدد األصوات وقد ب ٌَّن أنَّ عمل االستفهام ٌشمل ثالثة
عناصر داللٌة تداولٌة هً ٕ:
ٔ -إثبات مسبق للقضٌة  :وٌعنً بذلك إن المتكلم إذ ٌطرح سإاال ما على نحو  :هل جاء زٌد؟ فانه
فً اآلن نفسه ٌحضر صوت المتلفظ الذي اثبت أو ٌثبت أو ٌمكن أن ٌثبت القضٌة وأكد دٌكرو
أن االستفهام ٌشترك فً ذلك مع النفً باعتبار أن منجز عمل النفً هو فً الحقٌقة ناؾ لقضٌة
مثبتة من متلفظ آخر ٌختلؾ عن المتكلم النافًٓ
ٕ -اإلفصاح عن الشك  :وٌعنً بذلك أن المتكلم إذ ٌستفهم إنما هو ٌفصح عن ش ّكه فً حقٌقة
القضٌة المثبتة سلفا والشك فً قضٌة ما هو بصفة عامة نزوع إلى نفٌها رؼم إن إمكانٌتً نفً
المشكوك فٌه وإثباته تبقٌان منطقٌا قائمتٌنٓ
ٖ -اإللزام باالختٌار بٌن القضٌة ونفً القضٌة  :وٌعنً بذلك أن التلفظ بالسإال ذاته هو الذي ٌخلق
اإللزام بالجواب لذا فإن هذا اإللزام باختٌار جواب من قبٌل (القضٌة) أو نفٌها ٌنشؤ داخل
الخطاب وبهٓ
فقٌمة النفً التً ٌحملها االستفهام حسب دٌكرو هو أن المثبت للقضٌة ٌختلؾ بال جدال عن
المفصح عن ش ّكه فٌها سواء أكان المثبت لهذه القضٌة السائل أم المسإول فً لحظة أخرى ؼٌر
لحظة االستفهام  ،ألنَّ الشخص نفسه ال ٌمكن أن ٌكون فً اللحظة ذاتها مثبتا ألمر شاكا فٌه معا  .ثم
أن العنصر الموجب أي إثبات القضٌة هو نتٌجة عمل إخبار  ،فً حٌن إن العنصر السالب هو نتٌجة
عمل إفصاح إذ المستفهم ال ٌخبر عن شكه بل ٌنجزه لحظة تلفظهٖ  .وبعبارة أخرى أن دٌكرو
ٌبرهن على أن قٌمة النفً تتبلور فً الشك والشك فً شًء ٌُعد بصفة عامة كؤنه اتجاه إلى نفٌهٓ
فخروج االستفهام إلى النفً ٌعنً بتعبٌر عبد هللا صولة عدوال نوعٌا عن الوظٌفة األصلٌة /
الحقٌقٌة  ،وهنا ٌكمن السر فً بالؼة السإال وتداولٌته  ،وفً هذا الصدد ٌقول احمد احمد بدوي :
" ولعل السر فً جمال اسلوب االستفهام  ......والعدول إلٌه عن اسلوب النفً هو أن االستفهام فً
أصل وضعه ٌتطلب جوابا ٌحتاج إلى تفكٌر وروٌة عن هذه األسئلة بالنفً  ،كان فً توجٌه السإال
إلٌه حمال له على اإلقرار بهذا النفً وهو أفضل من النفً ابتداء"ٗ  .ولكن هذا الرأي على أهمٌته فً
 - 1ابن يعقوب المغربي  ,مواىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح 296 :
 - 4ينظر  :السؤال البالغي 247 :
 - 3ينظر  :نفسو 247 :

 - 4احمد احمد بدوي  ,من بالغة القران 163:
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تدبر البعد الحجاجً الذي ٌقدمه االستفهام فً تحقٌق معنى النفً  ،فإنه بحسب صولة لم ٌبٌن لنا
كٌؾ ٌتم اإلقرار بهذا النفً؟ إذ قد ٌطٌل المسإول التفكٌر والروٌة فً البحث عن جواب لألسئلة
المطروحة علٌه  ،كما قال بدوي مع ذلك فانه ٌجٌب بعكس ما ٌنتظره منه السائل  ،بل إنَّ العادة
جرت إن المسإول إذا أطال التفكٌر فً جوابه ٌكون ذلك عالمة على عدم مجاراته للنسق الذي ٌرٌد
أن ٌفرضه السائل علٌه  ،لذلك والكالم لصولة  :إنَّ النفً الذي ح ّل االستفهام محله من شانه – كؤي
نفً – أن ٌكو ن عالمة على وجود خصومة وعدم اتفاق ودحضه للرأي المخالؾ ورد علٌه ٌ ،قول
بعضهم  " :إن النفً ٌنطوي دائما على ملفوظ عكسً ٌكون صرٌحا او ضمنٌا اي انه ٌنطوي على
عالقة جدلٌة مع الؽٌر"ٔ ؛ ولكن العدول عن النفً إلى االستفهام من شؤنه أن ٌؽٌر مجرى تلك
الخصومة تؽٌٌرا جذرٌا وٌنتقل بها من مجرد دحض للرأي المخالؾ  -فتلك مهمة النفً  -إلى احتواء
الخصم بدفعه إلى اإلقرار بما تفرضه علٌه القضٌة التً ٌحملها تركٌب االستفهام وبذلك نرى سرعان
ما ٌنخرط المسإول فً دورة الخطاب وٌخضع له متجاوبا معه مقرا به وعلى هذا ٌبدو االستفهام
ابلػ حجاجا من مجرد النفًٕٓ وبالعودة إلى المدونة نجد أن االستفهام اإلنكاري قد حقق قوة
(انجازٌة حجاجٌة) فً رسائل اإلمام علً (ع) وخصوصا فً خطابه السٌاسً من خالل خروجه إلى
قسمٌن  :إنكار التوبٌخ  ،وإنكار التكذٌب وكاالتً :

أ -إنكار التوبٌخ :
وٌؤتً به السائل لتوبٌخ المخاطب /المسإول على ما وقع منه من فعل مذمومٖ وهذا ما أشار
إلٌه الجرجانً بقوله " :واعلم إن الهمزة فٌما ذكرنا تقرٌر بفعل قد كان وإنكار له لما كان وتوبٌخ
لفاعله علٌه"ٗ لذلك نجد هذا النوع من السإال البالؼً ٌضطلع بوظائؾ حجاجٌة من خالل ما ٌقدمه
من مقتضٌات نبٌنها فٌما ٌؤتً :
اس فًِ ْاإلِ ْس َال ِم فُ َالنٌ
قال امٌر المإمنٌن فً جوابه الى معاوٌة َ " :و َز َع ْم َت أَنَّ أَ ْف َ
ضل َ ال َّن ِ
ص لَ ْم ٌَ ْل َح ْق َك َث ْل ُم ُه َو َما أَ ْن َت َوا ْل َفاضِ ل َ َوا ْل َم ْف ُ
اع َت َزلَ َك ُكلُّ ُه َو إِنْ َن َق َ
َوفُ َالنٌ َف َذ َك ْر َت أَ ْمراً إِنْ َت َّم ْ
ضو ل َ
اء َوال َّت ْم ٌِ َ
ٌِب َد َر َجاتِ ِه ْم
اء ال ُّطلَ َق ِ
اء َوأَ ْب َن ِ
وس َو َما لِل ُّطلَ َق ِ
ج ِرٌنَ ْاْلَ َّولٌِنَ َو َت ْرت َ
س َ
ِس َوا ْل َم ُ
سائ َ
َوال َّ
ٌز َب ٌْنَ ا ْل ُم َها ِ
ٌف َط َب َقاتِ ِه ْم َه ٌْ َه َ
س ِم ْن َها َو َطف َِق ٌَ ْح ُك ُم فٌِ َها َمنْ َعلَ ٌْ ِه ا ْل ُح ْك ُم لَ َها أَ َال َت ْر َب ُع أَ ٌُّ َها
ح لَ ٌْ َ
ات لَ َقدْ َحنَّ قِدْ ٌ
َو َت ْع ِر َ
ور َذ ْر ِع َك َو َت َتأ َ َّخ ُر َح ٌْ ُ
ث أَ َّخ َر َك ا ْل َق َد ُر "٘  .فنالحظ أنَّ بنٌة الخطاب
ص َ
ف قُ ُ
سانُ َعلَى َظ ْل ِع َك َو َت ْع ِر ُ
ْاإلِ ْن َ
 - 1الحجاج في القران الكريم 428 :
 - 2ينظر  :نفسو 429-427 :

 - 3ينظر  :الزمخشري  ,الكشاف 24/1 :
 - 4دالئل اإلعجاز 141 :

 - 5شرح نيج البالغة 85 / 15 :
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فً هذا النص قد تشكلت عبر استفهامات حجاجٌة قائمة على ثنائٌة  :الهدم والبناء  ،أي هدم حجة
الخصم وتقوٌضها  ،وبناء حجج دامؽة أفرؼت حجج المسإول /الخصم من محتواها  ،فاإلمام قد
استدعى االستفهام على سبٌل اإلنكار واالستحقار والتوبٌخ والتنبٌه فقد أنكر (ع) على معاوٌة أن
ٌخوض على صؽر شانه وحقارته فً أمور المفاضلة بٌن المهاجرٌن األولٌن وترتٌب درجاتهم
وتعرٌؾ طبقاتهم  .وهنا ٌبرز الدور الحجاجً لالستفهام مش ّكالا لبنة أولى فً خطة اإلٌقاع
بالمخاطب  /معاوٌة وافحامه ودفعه إلى االقتناع بما هو أهم وبما هو موضوع الخالؾ حقٌقة عبر
تعرٌة وتفكٌك خطابه باتجاه تفنٌده ألنه ٌحمل فً داخله عناصر تدمره  .فاإلمام قد اعتمد حجة
(التناقض وعدم االتفاق) التً تتمثل فً " إعالن أن ما قاله الخصم فٌه ما ٌقوّ ضه "ٔ وبٌان هذه
الحجة ٌتمثل فً استدراج الخصم ( فذكرت أمرا ان تم اعتزلك كله وان نقص لم ٌلحقك ثلمه ٓٓٓٓ
وطفق ٌحكم فٌها من علٌه الحكم لها) وجوهر هذه الحجة إن معاوٌة وأباه ابا سفٌان كانا من الطلقاء
الذٌن دخلوا اإلسالم كرها ال طوعا ولم ٌصح إسالمهما لذلك استبعد اإلمام وأنكر أهلٌته فً هذا
الحكم وتقدٌر األفضلٌة  ،وقوله ( :وطفق ٌحكم فٌها من علٌه الحكم لها) مثل ٌضرب لمن ٌحكمون
على قوم وهو من أراذلهم ولٌس هو للحكم بؤهل  ،بل هم أولى منه فً تقرٌر الحكم  ،إذ شؤن
األشراؾ أن ٌكونوا حكامآومراد اإلمام أن معاوٌة لٌس من القوم الذٌن ٌحكم بتفضٌل بعضهم على
بعض فً شًء ولٌس أهال للحكم فٌهم ولذلك استفهم اإلمام فً قوله  ( :أال تربعٓٓٓ) على سبٌل
اإلنكار والتنبٌه له على قصوره عن درجة السابقٌن والتقرٌع له على ادعائه لهآ وقد علل (ع) هذا
اإلنكار التوبٌخً باستدعاء المجاز وبٌان ذلك  :فلتترفق بنفسك وال تكلفها هذا األمر ولتقؾ بها عن
مجاراة أهل الفضل حال ظلعك واستعار لفظة (الظلع) لقصوره ووجه المشابهة هو قصوره عن
لحوق رتبة السابقٌن فً الفضل كقصور الظالع عن شؤو الضلٌع  .وكذلك قوله  :وتعرؾ قصور
ذرعك  ،وقصور ذرعه كناٌة عن قصور قوته وعجزه عن تناول تلك المرتبة  ،و(حٌث أخرك
القدر) إشارة إلى مرتبته النازلة التً جرى القدر بها أن تكون نازلة عن مراتب السابقٌن وقد أمره
بالتؤخر فٌها والوقوؾ عندها تقرٌعا وتوبٌخا بهإ  .إن الؽرض االنجازي ( اإلنكار التوبٌخً) الناشئ
عن األسئلة البالؼٌة فً خطاب اإلمام (ع) توضحه المقتضٌات الناشئة ذات البعد الحجاجً :
المقتضى  :ال ٌنبؽً للطلقاء وأبناء الطلقاء التمٌٌز بٌن المهاجرٌن األولٌن وترتٌب
درجاتهم وتعرٌؾ طبقاتهم .
المقتضى  :معاوٌة لٌس من القوم الذٌن حكم بتفضٌل بعضهم على بعض فً شًء
ولٌس أهال للحكم فٌهم .

 - 1الحجاج في الشعر العربي – بنيتو واساليبو 231 :

 - 2ينظر  :ابن ميثم البحراني  ,شرح نيج البالغة 385/4 :
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فإفراغ حكم معاوٌة من محتواه التؤثٌري  /الحجاجً ونفٌه من األساس طرٌق لحمل
المخاطب /الخصم على اإلقرار بهذا النفً أو التزام الصمت  -على اقل تقدٌر  -فٌنتج عن ذلك أثر
التوبٌخ وهذا األثر هو ما عبر عنه الجرجانً بالخجل واالرتداع ٓ ولذلك ال ٌسع المخاطب إالَّ
االعتراؾ بالمقصد الضمنً لالستفهام ألنَّ "ابلػ الحجج وأشدها إلزاما للخصم وأكثرها إفحاما له ما
نطق بها هو نفسه وساهم فً صنعها من خالل إجابته عن االستفهام الموجه إلٌه فعلى هذا ٌبدو
االستفهام ابلػ حجاجا من مجرد النفً"ٔ وبحصول هذا اإلقرار ٌتحقق اثر التوبٌخ الذي ٌسهم فً
عملٌة االرتداع والكؾ كما اسلفنآ
ومن كتاب له (ع) الى زٌاد بن ابٌه  " :أَ َت ْر ُجو أَنْ ٌُ ْعطِ ٌَ َك َّ
َّللا ُ أَ ْج َر ا ْل ُم َت َواضِ عٌِنَ َوأَ ْن َت ِع ْن َدهُ
َ
اب
ج َب لَ َك َث َو َ
ضع َ
ٌِم َت ْم َن ُع ُه ال َّ
ٌِف َو ْاْلَ ْر َملَ َة أَنْ ٌُو ِ
مِنَ ا ْل ُم َت َك ِّب ِرٌنَ َو َت ْط َم ُع َوأ ْن َت ُم َت َم ِّر ٌغ فًِ ال َّنع ِ
ف َو َقا ِد ٌم َعلَى َما َق َّد َم "ٕ  .لقد عمد اإلمام فً خطابه إلى
ي بِ َما أَ ْسلَ َ
ص ِّدقٌِنَ َوإِ َّن َما ا ْل َم ْر ُء َم ْج ِز ٌّ
ا ْل ُم َت َ
استعمال السإال البالؼً قاصدا به توبٌخ المسإول ومنكرا علٌه ذلك العمل أو تلك القضٌة إذ أن
مقتضى اإلنكار التوبٌخً هو أنَّ ما بعده واقع ولكنه قبٌح وما كان ٌنبؽً أن ٌكون وفاعله ملوم علٌه
ٌ .قول الجرجانً فً ذلك  " :واعلم أن الهمزة فٌما ذكرنا تقرٌر بفعل قد كان وإنكار له لما كان
وتوبٌخ لفاعله علٌه"ٖ فاإلمام ومن خالل هذا االستفهام ٌدفع بحجة ذكٌة تحاصر المستفهم وتلزمه
باإلقرار بها فال سبٌل لدفعها أو إنكارها أل َّنها من القضاٌا المنطقٌة التً تجعل المخاطب ٌنخرط فٌها
تمهٌدا الذعانهٓ فالمسار الحجاجً الذي احدثه االستفهام قد افرز حجة مدارها على التناقض وعدم
االتفاق فً بٌان خطل رأي المخاطب وفساده  .فهذه الحجة قائمة على وجود قضٌتٌن متناقضتٌن
إحداهما نفً لألخرى ونقض لها من قبٌل  ( :الملك ٌظلم وال ٌُظلم) والفٌصل فً هذا األمر ٌكون فً
وضع الملفوظٌن على محك الواقع والمقام الختٌار إحدى األطروحتٌن النسجامها مع الواقع أو المقام
أما األخرى فخاطئةٗ  ،أي أنَّ هاتٌن األطروحتٌن المتناقضتٌن تنتمٌان وتحدثان داخل النظام الواحد
وعند فحص خطاب اإلمام نجد أن المقتضٌات التً تقدر فً ضوء الجملة االستفهامٌة تنقدح بالشكل
االتً :
المقتضى  :امقت الناس عند هللا المتكبر .
المقتضى  :من تواضع هلل رفعه .
المقتضى  :ال تستوي الحسنة بالسٌئة

 - 1الحجاج في القران الكريم 429 :
 -2شرح نيج البالغة 66 / 15:
 - 3دالئل اإلعجاز 141:

 - 4ينظر  :الحجاج  :أطره ومنطمقاتو وتقنياتو 325 :
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فالتناقض الحاصل بٌن قضاٌا ( :التواضع  /التكبر) و (البخٌل  /المتصدق) إذا وضعناهما
على محك الواقع  /العقل  /الشرٌعة اإلسالمٌة  ،ال ٌمكن انكاره بؤي شكل من االشكال  ،ولٌس هذا
فحسب  ،بل مقتضى المقام الذي تضمنه الخطاب هو مقام (نصح وإرشاد وتوبٌخ) فهو ٌسٌر باتجاه
إنكار ونفً كل ما من شؤنه أن ٌتعارض مع منطق العقل وما جاءت به الشرٌعة اإلسالمٌة  ،لذلك
فإنَّ المخاطب سوؾ ٌنساق وٌنخرط فً قبول إحدى األطروحتٌن المتناقضتٌن ورفض األخرى
استنادا إلى الواقع والمقام ومن ثم إلزام المسإول بتبنً وجهة نظر السائل التً ٌدور علٌها السإال
بشكل ضمنًٓوهذا الدور الذي ٌلعبه االستفهام ٌجعل المخاطب مساهما فً إنتاج الحجج ٌصنعها
وٌعود فٌخضع لها وٌتقٌد بهآ كما أنَّ التناقض الحاصل بٌن (المتمرغ فً النعٌم ٌمنعه الضعٌؾ
واألرملة)  ،وبٌن (الطمع بثواب المتصدقٌن) مدعاة إلى االستنكار والرفض أٌضا والتوبٌخ لمن فعله
 ،وهنا ٌخرج هذا الخطاب عن حدود المخاطب المعلوم المباشر لٌنفتح على المتلقً ؼٌر المباشر
خارج الحدود الزمكانٌة تنبٌها لهم على أن ثواب كل فضٌلة إنما ٌنال باكتسابها والتخلق بها ال
بالكون على ضدها .فمن الواجب إذن التخلق بفضٌلة التواضع لٌنال ثوابها ولن ٌحصل التخلق بها
إال بعد االنحطاط عن درجات المتكبرٌن  ،فهو إذن من الواجبات المسلم بها  ،كما إن طمع االنسان
فً ثواب المتصدقٌن حال اقتنائه للمال وتنعمه به ومنعه عن الضعٌؾ واألرملة  ،هو امر ال ٌمكن
قبوله  .كما ن ّبه اإلمام بؤنَّ جزاء كل عمل بمثله من الثواب والعقاب فما جزاء اإلحسان إال اإلحسان
وما جزاء السوء إالَّ السوء وخالؾ ذلك ٌتنافى وٌتناقض مع العدل اإللهً والفطرة اإلنسانٌة
السلٌمةٓ

ب -إنكار التكذٌب :
مثلما خرج االستفهام اإلنكاري إلى التوبٌخ كذلك ٌخرج للتكذٌب فهو إنكار إبطالً أي أنَّ ما
بعده ؼٌر واقع ومدعٌه كاذبٓ ولذلك ٌختلؾ إنكار التكذٌب عن إنكار التوبٌخ فً أن التكذٌب هو
أمر ؼٌر واقع ولذلك ُسمً إنكاراا إبطالٌا ا بمعنى أنَّ المستفهم ٌبطل وقوع النسبة أي ٌنفٌهٔ  ،وتكاد
تفتقر رسائل اإلمام إلى مثل هذا النوع من االستفهام ولكن حٌن ٌتعلق األمر بمعاوٌة وكثرة ادعاءاته
وتزٌٌفه للحقائق ٌنبري له اإلمام كاشفا حقٌقة المؽالطات التً ٌتضمنها خطاب معاوٌة والتصدي
الر ِع ٌَّ ِة َو ُو َال َة أَ ْم ِر ْاْل ُ َّم ِة ِب َغ ٌْ ِر
اس َة َّ
س َ
او ٌَ ُة َ
لتفنٌدها وفضحها  .من ذلك قوله (ع) َ " :و َم َتى ُك ْن ُت ْم ٌَا ُم َع ِ
اب ٍق َو َال َ
ش َر ٍ
ف َباسِ ٍق "ٕ  .فاإلمام ٌنكر على معاوٌة وبنً أمٌة أن ٌكون لهم شؤن أو مؤثرة
َقد ٍَم َ
س ِ
 - 1ينظر  :وليد قصاب  ,البالغة العربية – عمم المعاني 66 :
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سواء فً قٌادة الرعٌة أو نصرة الدٌن عبر االستفهام الذي أورده على سبٌل اإلنكار التكذٌبً
والتقرٌع بالخمول والقصور عن رتبة الملوك والوالة واالشراؾٓ والقدم السابق كناٌة عن التقدم فً
األمور األهلٌة ولذلك نبّه (ع) بقوله ( :بؽٌر قدم سابق) على أن سابقة الشرؾ والتقدم فً األمور
شرط لتلك األهلٌة فً المتعارؾ  .ولذلك فإن ورود االستفهام االبطالً /التكذٌبً قد افرغ حجج
معاوٌة من محتواها ؛ ألنَّ الذي لم تكن له سابقة وأثرة حسنة وشرؾ عال فً األمور التً تعارؾ
علٌها الناس فانهم لٌسوا بؤهل السٌاسة وقٌادة الرعٌة ووالٌة أمر األمة  ،فٌنتج هذا أنَّ هإالء لٌسوا
مإهلٌن لذلك وهو ما قصده اإلمام فٌكون المقتضى الناشئ عن ذلك :
المقتضى  :لستم أهال لقٌادة الرعٌة ووالٌة أمر األمة .
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المبحث الرابع

السلّم الحجاجً فً رسائل اإلمام علً (ع)
اشرنا فٌما سبق إلى أن السلّم الحجاجً هو مجموعة غٌر فارغة من األقوال مزودة بعالقة
ترتٌبٌة ومستوفٌة للشرطٌن التالٌٌن :
 كل قول ٌقع فً مرتبة ما من السلّم ٌلزم عنه ما ٌقع تحته  ،بحٌث تلزم عن القول الموجودفً الطرف األعلى جمٌع األقوال األخرى ٓ
 كل قول فً السلم كان دلٌال على مدلول معٌن  ،كان ما ٌعلوه مرتبة دلٌال اقوىٓكما البد لنا من التذكٌر بؤهم قوانٌن هذا السلّم وهً ثالثة :
 قانون الخفض  :إذا صدق القول فً مراتب معٌنة من السلم فان نقٌضه ٌصدق فً المراتبالتً تقع تحتهآ
 قانون تبدٌل السلم  :إذا كان القول دلٌال على مدلول معٌن فان نقٌض هذا القول دلٌل علىنقٌض مدلوله .
 قانون القلب  :إذا كان احد القولٌن أقوى من األخر فً التدلٌل على مدلول معٌن فان نقٌضالثانً أقوى من نقٌض األول فً التدلٌل على نقٌض المدلولٓ
فالسلّم هو عالقة تراتبٌة للحجج بشكل عمودي من الحجة الضعٌفة إلى الحجة القوٌة أي من
الحجة االبعد فً التدلٌل على المدلول /النتٌجة  ،إلى الحجة األقرب داللة على المدلول فً القسم
الحجاجً الواحد أو الفئة الحجاجٌة الواحدةٓ
ولو نظرنا فً كٌفٌة تجلً قوانٌن السلّم الحجاجً ومفاهٌمه فً مدونتنا نجد ان رسائل اإلمام
علً (علٌه السالم ) ال تخلو من تمثالت لهذا النوع الحجاجً اللغوي الذي ٌكشف عن قوة الحجج
وتراتبٌتها فً القولٓبل البد لكل قول بطبٌعته ان ٌخضع لسلّمٌة وتراتبٌة معٌنة بغض النظر عن
صحة الترتٌب من عدمها فً خدمة النتٌجة او القول برمته  .وللتدلٌل على ذلك نؤخذ األمثلة التالٌة:
فً كتاب بعثه اإلمام علً إلى معاوٌة قال (ع)  " :إِ َّن ُه َبا ٌَ َعنًِ ا ْل َق ْو ُم الَّذٌِنَ َبا ٌَ ُعوا أَ َبا َب ْك ٍر
ب أَنْ ٌَ ُر َّد َوإِ َّن َما ال ُّ
َو ُع َم َر َو ُع ْث َمانَ َعلَى َما َبا ٌَ ُعو ُه ْم َعلَ ٌْ ِه َفلَ ْم ٌَ ُكنْ لِل َّ
ار َو ََل لِ ْل َغائِ ِ
ورى
ش َ
شا ِه ِد أَنْ ٌَ ْخ َت َ
ار "ٔ ٌقدم أمٌر المإمنٌن فً خطابه هذا أكثر من حجة على صحة البٌعة
ج ِرٌنَ َو ْاْلَ ْن َ
لِ ْل ُم َها ِ
ص ِ
واالختٌار له  ،فقد بدأ (ع) بحجة أولى هً (باٌعنً القوم الذٌن باٌعوا أبا بكر وعمر وعثمان)
ومإ دى هذه الحجة هو االحتجاج على معاوٌة ومن ٌلوذ به وٌناصره الرأي ببٌعة أهل الحل والعقد
ٌراع فٌها إجماع المسلمٌن كلهم إذ ان
التً نصبت الخلفاء الثالثة أئمة للمسلمٌن  ،أي ان بٌعتهم لم
َ
 - 1ششذ َٓح انجالغخ11 / 11 :
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سعد بن عبادة لم ٌباٌع و ال احد من أهل بٌته وولده وكذلك إن علٌا (ع) وبنً هاشم ومن كان رأٌه
كذلك لم ٌباٌعوا فً مبدأ األمر وامتنعوا ومع ذلك لم ٌقدح احد سوى ما ذكرنا بصحة خالفة الخلفاء
الثالثة  .فاإلمام هنا قد اعتمد مبدأ (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) وبالنتٌجة فإن امتناع معاوٌة وأهل
الشام من بٌعة اإلمام ال ٌقدح بخالفته وإمامته ؛ ألنها جرت على وفق الضابطة التً تعارف علٌها
المسلمون فً أمر الخالفةٓ
ثم ٌنتقل اإلمام إلى حجة أخرى هً ( فلم ٌكن للشاهد أن ٌختار وال للغائب ان ٌرد) أتى بها
لتقوٌة وتعزٌز النتٌجة المتضمنة لمعنى القولٓ ومفاد هذه الحجة  :ان الحاضر الذي لم ٌباٌع ال
ٌمكن ان ٌختار له خلٌفة آخر وكذلك الغائب  ،ألن المٌزان والمعٌار هو  :لو كانت بٌعة أهل الحل
والعقد فً عاصمة اإلسالم فقد باٌعنً أولئك وان كان المٌزان غٌر ذلك فكٌف رضٌت ٌا معاوٌة
بٌعة أولئك  /الخلفاء الثالثةٓثم ٌردف اإلمام (ع) قوله بحجة ثالثة دعمت القول برمته هً (إنما
الشورى للمهاجرٌن واألنصار) وتكمن قوة هذه الحجة بالمقارنة مع الحجتٌن السابقتٌن بداللة أداة
القصر (إنما) وهً من أدوات السلّم الحجاجً " والسبب فً إفادة إنما معنى القصر هو تضمٌنه
معنى  :ما و إال ٓٓٓٓ وترى أئمة النحو ٌقولون  :إنما تؤتً إثباتا لما ٌذكر بعدها ونفٌا لما سواه"ٔ .
لذلك ٌتضح ان هذه الحجة قد احتلت المرتبة األولى من حٌث القوة الحجاجٌة  ،ألنه (ع) قد قصر
وحصر مسؤ لة الشورى والبٌعة على أهل الحل والعقد من المهاجرٌن واألنصار الذٌن عرفوا اإلسالم
أحسن من غٌرهم وكان لهم السبق فً ذلك فهم عِ لٌة القوم الذٌن تنعقد باجتماعهم البٌعة دون غٌرهم
ومن هنا ٌتضح أن أمٌر المإمنٌن قد أقام حجته ور ّتبها بهذا الشكل من اجل هدفٌن أو غاٌتٌن هما :
ٔ -ان المبدأ أو الفٌصل فً انعقاد البٌعة على أهل الحل والعقد من المهاجرٌن واألنصار الذي
تعارف علٌه المسلمون فً بٌعة الخلفاء الثالثة قد اعتمده اإلمام فً قبول البٌعة من قبلهم إللزام
المعترضٌن علٌه بما ألزموا به أنفسهم وجعلوه مٌزانا تتفاضل عنده الرجال فً إمامة األمة  ،مع
عدم قناعة اإلمام بهذه اآللٌة  ،وبذلك ٌكون (ع) قد اعتمد القٌاس فً إقامة حججه .
ٕ -إنما احتج اإلمام على القوم باإلجماع (أهل الحل والعقد) إلنكارهم انه (ع) منصوصا علٌه فً
خالفة المسلمٌن بعد رسول هللا (ص)  ،فلو احتج بالنص لم ٌُقبل منه ولم ٌسلّم له مع علمهم بحقٌقة
التنصٌب اإللهً له فً القران الكرٌم واثبات ذلك فً وصٌة الرسول (ص) فً غدٌر (خم) ،
فالمطالبة بهذا الحق ٌكون خروجا عن النسق الثقافً الذي تشكل وهٌمن على الواقع السٌاسً
واالجتماعً للمجتمع والذي أجاز وأباح للخلفاء الثالثة ان ٌجتهدوا مع وجود النص فً هذا المنحى
و إٌجاد نظام الشورى وتقوٌض أمر التنصٌب واثبات الوالٌة المطلقة ألمٌر المإمنٌن  .لذلك نجد أن
مطالبته (ع) وأحقٌته فً الخالفة وإمامة المسلمٌن لكونها منصوصا علٌها فً القران والسنة  .وقد
أشار إلٌها فً أكثر من مناسبة فهو فً هذا القول لم ٌركن إلى تبٌان هذه الحجة وهذا الحق ؛ ألنه
 -1انضكبك , ٙيفزبذ انؼهٕو 191 :
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ٌدرك تماما إن إثارة هذا األمر من شؤنه ان ٌقوي من حجة خصمه ( فً هذا المقام تحدٌدا)
وخصوصا فً هذا الظرف الحرج  ،والن االحتجاج بالنص من شؤنه ان ٌطعن على الخلفاء الذٌن
سبقوه وٌفسد حاله مع الذٌن باٌعوه من أهل المدٌنة  ،وكل هذا من شانه أٌضا ان ٌفسح المجال
لمعاوٌة فً تؤلٌب الرأي العام على خالفة أمٌر المإمنٌن وٌستغلها فرصة سانحة لالنقضاض على
الخالفة  ،األمر الذي لم ٌسقطه االمام من حسابه وهو ماض فً تبكٌت خصمه  /معاوٌة  .ففً
رسالة جوابٌة بعثها إلى معاوٌة ٌإكد اإلمام مرة أخرى هذه الحجة بقوله ْ " :لنها بٌعة واحدة َل
والمروي فٌها مداهن"ٔ  ،أي ان هذه
ٌثنى فٌها النظر وَل ٌستأنف فٌها الخٌار الخارج منها طاعن
ّ
البٌعة (بٌعة اإل مام) ال ٌراجع فٌها االختٌار ثانٌة ولٌس بعد عقدها خٌار ألنها تلزم غٌر العاقدٌن كما
تلزم العاقدٌن فٌسقط الخٌار فٌها  ،وبالنتٌجة فإن من ٌخرج علٌها ٌكون قد طعن على األمة اختٌارها
 ،ألنهم اجمعوا على أن االختٌار طرٌق االمة  ،كذلك إن الذي ٌبطئ وٌماطل فً قبول البٌعة
والطاعة وٌتروى هل ٌقبلها أم ال فهو منافق ٓ وبالنتٌجة فإن كل هذه الحجج تنتمً إلى فئة حجاجٌة
واحدة وتخدم نتٌجة واحدة هً( شرعٌة خالفة اإلمام علً) مع وجود تراتبٌة وتدرجٌة فً القوة
الحجاجٌة التً تتضمنها الحجج التً ٌمكن تجسٌدها فً السلّم الحجاجً االتً :
" ن" شرعٌة خالفة اإلمام علً
قٖ

إنما الشورى للمهاجرٌن واألنصار

قٕ

فلم ٌكن للشاهد ان ٌختار وال للغائب ان ٌرد

قٔ

باٌعنً القوم الذٌن باٌعوا أبا بكر وعمر
وعثمان على ما باٌعوهم علٌه

ومن كتاب له (ع) إلى عبد هللا بن عباس وهو عامله على البصرة َ " :و َقدْ َبلَ َغنًِ َت َن ُّم ُر َك لِ َبنًِ
ِب لَ ُه ْم َن ْج ٌم إِ ََّل َطلَ َع َل ُه ْم َ
آخ ُر َوإِ َّن ُه ْم لَ ْم ٌُ ْس َبقُوا ِب َو ْغ ٍم فًِ
ٌِم لَ ْم ٌَغ ْ
ٌِم َوغِ ْل َظ ُتك َع َل ٌْ ِه ْم َوإِنَّ َبنًِ َتم ٍ
َتم ٍ
ص ًة َن ْحنُ َمأْ ُجو ُرونَ َعلَى صِ لَ ِت َها َو َمأْ ُزو ُرونَ
س ًة َو َق َرا َب ًة َخا َّ
َجا ِهلِ ٌَّ ٍة َو ََل إِ ْس ََل ٍم َوإِنَّ َل ُه ْم ِب َنا َرحِما ً َما َّ
َعلَى َقطِ ٌ َعتِ َها "ٕ .
ابتداء البد من اإلشارة إلى المناسبة التً دفعت اإلمام (ع) إلى ان ٌكتب إلى ابن عباس والٌه
على البصرة هذا الكتاب ؛ ألنها من الضرورات التً ٌنبغً أن تكون حاضرة لتحدٌد اإلطار
والسٌاق الذي تتحرك بموجبه  ،وبٌان مدى قوتها وتراتبٌتها ٓ فقد روي ان ابن عباس كان قد اضر
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ببنً تمٌم حٌن ولً البصرة من قبل اإلمام علً (ع) للذي عرفهم به من العداوة ٌوم الجمل ؛ألنهم
كانوا من شٌعة طلحة والزبٌر وعائشة فحمل علٌهم ابن عباس فؤقصاهم وتنكر علٌهم وعٌرهم
بالجمل حتى كان ٌسمٌهم شٌعة الجمل وأنصار عسكر – وهو اسم جمل عائشة – وحزب الشٌطان ،
فاشتد ذلك على نفر من شٌعة علً (ع) م ن بنً تمٌم منهم حارثة بن قدامة وغٌره فكتب بذلك حارثة
إلى اإلمام ٌشكو إلٌه ابن عباسٔ  ،مما دفع أمٌر المإمنٌن الى ان ٌكتب إلى ابن عباس ٌعضه
وٌحذره مما جرى على لسانه وٌده من تنمر لبنً تمٌم أي الغلظة علٌهم والمعاملة لهم بؤخالق النمر
من الجرأة والوثوب أي تنكر األخالق وتغٌرها علٌهم  .ومن اجل إقناع ابن عباس بضرورة العدول
عن توجهه فً النقمة على بنً تمٌم فقد ّ
سطر اإلمام (ع) مجموعة من الحجج التً أدرجها فً سلّم
القوة الحجاجٌة بتراتبٌة تتجه من األدنى إلى األعلى نحو خدمة النتٌجة الضمنٌة المتحصلة من القول
/الخطاب وتقدٌره ا (الرفق ببنً تمٌم وعدم التنكر لهم)  ،فاإلمام ٌسوق الحجج إلثبات النتٌجة أو
فحوى الخطاب وفائدته التوجٌهٌة  .فقد أردف (ع) بذكر أحوال لهم ٌجب مراعاتها وحفظ قلوبهم
ألجلها  ،وهو فً كل حجة من حججه ٌعلو درجة اكبر وأكثر قوة من التً قبلها  ،فكانت الحجة
األولى (أن بنً تمٌم لم ٌغب لهم نجم إال طلع لهم أخر) فمع كون اغلبهم قد خرج لحرب أمٌر
المإمنٌن كما بٌنا إال ان بعضهم موالون  .كذلك ان بنً تمٌم لم ٌمت لهم سٌد إال قام لهم أخر مقامه
ٌهتدي بهداه قومه وٌقتدون بآرائه فً الطرق المصلحٌة ولذلك ال ٌمكن ان ٌُحمل ال ُمحسن بجرٌرة
المسًءٓ
ْ
والوغم :
ثم أتى (ع) بحجة أقوى مما سبقها ( وانهم لم ٌسبقوا بوغم فً جاهلٌة وال إسالم )
هو الحقد فً الصدر فهم لشرف نفوسهم وابائهم الذل والضٌم لم ٌهدر لهم دم فإنهم ٌؤخذون بثؤرهم أو
ألنهم لشرفهم ال ٌحقدون على أحد ألن الضعٌف هو الذي ٌحقد فهم أصحاب قوة ونجدة وحمٌةٓ
وتكمن قوة هذه الحجة لٌس فً بٌان مؤثرة أو صفة حمٌدة تتسم بها تمٌم  ،فمن غٌر المعقول ان
ٌكون ابن عباس ال ٌعرف تارٌخ العرب ومحاسن القبائل ومساوئها فهو ٌحظى بمنزلة رفٌعة كونه
من اعالم اإلسالم األوائل الذٌن ٌشار لهم بالعلم والمعرفة ورجاحة العقل والتقٌٌم المنطقً لألمور
فهو رجل محا ّجة ونظر  ،ولكن اإلمام (ع) أراد توضٌح مسؤلة مهمة هً من باب التنبٌه والتحذٌر
من ان النتائج تعرف من مقدماتها فتنمره لهم مدعاة إلى استجالب الحقد والكراهٌة وربما ال ٌحتملون
الحقد وٌسكتون على الضٌم والظلم فٌبادروا إلى الشفاء من ذلك بالثورة والجنوح إلى الحربٓ وهذا
ما ٌمكن ان نع ّده وجها أوال أما الوجه األخر فهو توجٌه إلى ابن عباس فً ان ٌربؤ بنفسه عن تمثل
الحقد والكراهٌة لبنً تمٌم انتقاما لموقفهم من اإلمام فً حرب الجمل فتكون اآلثرة لهم ؛ ألنهم لم
ٌسبقوا بوغم فً جاهلٌة وال فً إسالم فصفة الحقد والكراهٌة والغل منبوذة فً الجاهلٌة فضال عن
اإلسالم  ،وهنا ٌنطوي قول اإلمام على تضمٌن معنى اإلنكار والتوبٌخ البن عباس  ،إذ ال ٌنبغً لك
أ ن تعامل بنً تمٌم بحقد وكراهٌة وتسًء لهم وخصوصا مع المقدرة على الصفح والتجــاوز ،
ُٚ - 1ظش  :اثٍ يٛثى انجسشاَ , ٙششذ َٓح انجالغخ 713/1 :
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مستدعٌا بذلك (حجة النموذج) ومدار هذه الحجة على كائن نموذج ٌصلح على صعٌد السلوك ال
لتؤسٌس قاعدة عامة او دعمها فحسب  ،وانما ٌصلح كذلك للحض على عمل ما اقتداء به ومحاكاة له
ونسجا على منواله وإن بطرٌقة غٌر موفقة تمام التوفٌقٔ  .لذا ٌتوجب على المحاجج ان ٌنتقً
نماذجه وتكون جدٌرة بالتقلٌد واالقتداء بها والنسج على منوالها حتى تقوى قدرته االقناعٌة  ،وخالف
ذلك ٌإدي الى (عكس النموذج)  . فالنموذج جاء باعتبار ان بنً تمٌم (لم ٌسبقوا بوغم) وإذا كانت
حجة ابن عباس ان اإلسالم قد ّ
هذب أخالقهم وشذب نفوسهم  ،فان اإلمام قد قطع علٌه سبٌل ذلك
بؤنهم كذلك فً الجاهلٌة اٌضآ
وإذا كانت الحجتان المتقدمتان قد اختلفتا فً درجة قوتهما واتفقتا فً كونهما من نافلة القول
فً تؤكٌدهما على ضرورة مراعاة هاتٌن الخصلتٌن وأخذهما بنظر االعتبار فً تعامل ابن عباس
معهم  ،فإن اإلمام ٌردف خطابه بحجة ثالثة اكسبت الخطاب القوة الالزمة عبر تفوقها وقوتها
واندراجها فً اعلى السل ّم الحجاجً فً إفادة النتٌجة الضمنٌة من خالل تؤكٌدها على فكـرة محورٌة
ومبدأ إسالمً منحها بعدا قٌمٌا إلزامـٌا وجب مراعاته  .فهذه الحجـة اكتسبت قوتها من ارتباطها
بالنسق الثقافً االسالمً وبالسلطـة األمرٌة اإلسالمٌـة وهً ( وإن لهم بنا رحما ماسة وقرابة خاصة
نحن مؤجورون على صلتها ومؤزورون على قطٌعتها) اي ان لهم قرابة قرٌبة من بنً هاشم
التصالهم بجد واحد هو (الٌاس بن مضر) وزاد ترغٌبا فً مواصلتهم ومداراتهم بكون صلة الرحم
مستلزمة لألجر فً اآلخرة وتركها مستلزم للوزر  ،وهذا ال ٌعنً ان ٌتم مداراتهم على حساب الحق
والعدل واإلنصاف كون حصول القرابة وصلة الرحمٓ فنهج اإلمام (ع) غٌر ذلك وهو معروف
للقاصً والدانً  ،والشواهد على ذلك كثٌرة  ،ولكن المقام هنا لٌس مقام محاسبة بنً تمٌم وإقامة
القصاص فٌما صدر عنهم  ،وإنما هو مقام توجٌه وإرشاد ونصح للمخاطب  /ابن عباس  ،بضرورة
التعامل مع الرعٌة على وفق متبنٌات االسالم الصحٌح الذي ٌإكد فٌما ٌإكد علٌه (ان ال تزر وازرة
وزر اخرى) كما ان المعطٌات المتوافرة واألحوال القائمة واألدلة الثابتة التً أشار إلٌها اإلمام التً
تعبر عن ادراك وبعد نظر وروٌة فً التعامل مع الرعٌة ومع الظرف السٌاسً الراهن تقتضً
الرفق ببنً تمٌم والتثبت فٌما ٌجري على لسان ابن عباس وٌده من قول وفعل ٓ فالحجة الثالثة قد
اكتسبت قوتها وارتفاعها فً اعلى السلّم من شرعٌتها  ،اي ارتباطها بالشارع المقدس الذي ٌإكد
على صلة الرحم واجتناب قطٌعتها  .وٌمكن ان نمثل لهذا الخطاب بالسلّم الحجاجً االتً :

ُٚ - 1ظش  :انسدبج اطشِ ٔرقُٛبرّ 773 :
 - ارا نى ٚسضٍ انًسبخح اخزٛبس انًُٕرج فضٕف رضؼف زدزّ ُٔٚقهت انضسش ػهٗ انضبزش يٍ خالل اصزؼًبل َفش انًُٕرج يٍ انطشف االخش ٔنكٍ ثطشٚقخ
يضبدح ٔػكضٛخ فجٕاصطخ زدخ ػكش انًُٕرج ْزِ ٚكٌٕ انسض ال ػهٗ االقزذاء ثطجٛؼخ انسبل ٔ ,اًَب ػهٗ االَفظبل ػٍ انشخض انز٘ ًٚثم ػكش
انًُٕرج  ,يٍ قجٛم انًثبل انزبن : ٙقبل االة الثُّ انكضٕل  :كبٌ َبثه ٌٕٛف ٙيثم صُك سأس فظهّ  ,فأخبثّ االثٍ ٔ :ف ٙيثم صُك كبٌ ايجشاطٕسا ُٚ( .ظش :
انسدبج اطشِ ٔرقُٛبرّ )773 :
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قٖ

ان لهم بنا رحما ماسة وقرابة خاصة نحن
مؤجورون على صلتها ومؤزورون على قطٌعتها

قٕ
قٔ

لم ٌسبقوا بوغم فً جاهلٌة وال اسالم
لم ٌغب لهم نجم اال طلع لهم نجم اخر

فكل هذه الحجج قد تآزرت فً خدمة النتٌجة المطروحة وقد أدرجها اإلمام فً خطابه بشكل
تراتب عمودي على وفق درجة قوتها فً إفادة النتٌجة  ،فبدأ فً ابعدها دلٌال على المدلول صعودا
إلى أقربها فً الداللة على النتٌجةٓ وفً كتاب بعثه (ع) إلى زٌاد بن أبٌه وهو خلٌفة عامله عبد هللا
صادِقا ً لَئِنْ َبلَ َغنًِ أَ َّن َك ُخ ْن َت مِنْ َف ًْ ِء
بن عباس على البصرة قـال َ " :وإِ ِّنً أ ُ ْقسِ ُم ِب َّ ِ
سما ً َ
اَّلل َق َ
ٔ
شدَّنَّ َعلَ ٌْ َك َ
صغٌِراً أَ ْو َك ِبٌراً َْلَ ُ
ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ
ضئٌِل َ ْاْلَ ْم ِر "
شدَّ ًة َت َد ُع َك َقلٌِل َ ا ْل َو ْف ِر َثقٌِل َ ال َّظ ْه ِر َ
ش ٌْئا ً َ
ٌتؤسس الخطاب هنا انطالقا من (االحتجاج بالسلطة) وهذا النوع من الحجج تغذٌه هٌبة
المتكلم أو نفوذه أو علمه أو سلطته  ،على ان تكون هذه السلطة معترف بها من قبل الجمهور
وخصوصا فً المجال الذي ذكرت فٌه  .األمر الذي ٌتضح فً خطابات اإلمام (ع) مع والته وعماله
وقادة جٌشه  ،فالعالقة ما عادت عالقة تماثل وتساو بٌن الطرفٌن  ،بل أضحت عالقة تراتبٌة فٌها
ٌفضل المتكلم المتلقً باعتبار ان اإلمام ٌملك السلطتٌن الدٌنٌة والسٌاسٌة  .وفً هذا اإلطار أكد
مورٌس ساشو  " :إ ن من صور الحجاج بالسلطة هو ان تقام عالقة تراتبٌة بٌن االثنٌن فً األول
ت ربط بٌن المتكلم والمتلقً عالقة ثقة متبادلة وبالتحدٌد ٌحترم من ٌحاول اإلقناع استقاللٌة األخر
وٌقدر قدرته على اكتشاف الحقٌقة وفً الثانً على العكس من ذلك تربط بٌن االثنٌن عالقة تبعٌة
فمن ٌتلقى الحجاج علٌه ان ٌحترم ما ٌقوله باسم السلطة"ٕ ،لذا اعتمد اإلمام هذه الحجة فً التحذٌر
والترهٌب كؤسلوب للردع والتؤثٌر والتوجٌه استنادا إلى ما ٌتمتع به من سلطة سٌاسٌة ودٌنٌة مطلقة
وخصوصا عندما تتوجه هذه الحجة من رتبة اعلى إلى رتبة ادنىٓكما ان هذه الحجة التً اعتمدها
االمام ال تكتسب قوتها الحجاجٌة من السلطة التً ٌمارسها االمام اي سلطة الخالفة فحسب  ،بل
اكتسبت قوة اخرى استمد االمام منها مشروعٌة خطابه  ،هذه القوة ناتجة عن سلطة العقٌدة او الكتاب
المقدس وهو القرآن الكرٌم الذي ٌشكل سلطة قارة ومعترف بها من قبل جمهور السامعٌن ضمن
الثقافة الواحدة  ،فً تبنٌه لمبدأ النهً عن الخٌانة بكل اشكالها واعظام العقوبة لمرتكبها .

 - 1ششذ َٓح انجالغخ 11 / 11 :
 - 1انسدبج ف ٙانشؼش انؼشث – ٙثُٛزّ ٔاصبنٛجّ 171 :
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ومن الجدٌر بالذكر فإن حجة السلطة هذه ال ٌكتفً صاحبها بؤن ٌؤتً بها مستقلة  ،بل تؤتً
فً الغالب معضودة بحجج اخرى متنوعة  .وهذا ما اشار الٌه برلمان بقوله  ":تؤتً حجة السلطة فً
اغلب االحٌان لتكمل حجاجا ثرٌا عوض ان تكون الحجة الوحٌدة فٌه  ،فنستنتج عندها ان سلطة ما
ترفع او تحط حسب اتفاقها او اختالفها مع رأي المتكلم "ٔ  .وهذا ما نجده بشكل واضح وملفت
ٕ
للنظر فً قول االمام  ،فالنص محمّل بمجموعة من الحجج منها (حجة تقسٌم الكل الى اجزائه)
و(الحجة السببٌة)ٖ .فضال عن السلّم الحجاجً الذي علٌه مدار القول االتً  .وحاصل ما تقدم من
قول اإلمام هو تحذٌر زٌاد من خٌانة ما ٌلٌه من مال المسلمٌن ووعٌده له إنْ وقعت منه بالعقوبة
علٌها  .وقد ك ّنى عنها بالشدة ووصف شدة تلك الشدة باستلزامها أمورا ثالثة وصفها ابن مٌثم
البحرانً بؤنها سلب الكماالت الدنٌوٌة واألخروٌة :
احدهما  :نقصان ماله وقلته.
الثانً  :نقصان جاهه وك ّنى عنه بـ (ضئٌل األمر) وهما سالبان للكمال الدنٌوي .
الثالث :ثقل ظهره باألوزار والتبعات وهو دال على سلب كماله األخرويٗ.
ومع إننا نشاطر البحرانً فً بٌان استلزام تلك الشدة أو الحملة على سلب الكمال الدنٌوي
وهو مقتضى القول  ،فإننا نختلف معه فً كون االستلزام الثالث (ثقٌل الظهر) قد خرج إلى سلب
الكمال األخروي وجعل الظهر مثقالً باألوزار والتبعات العقابٌة فً اآلخرة الن األوزار من اكتساب
النفس ولٌس بسبب شدته (ع) البن زٌاد  ،كما ان سٌاق الخطاب ٌفرض نفسه فً تحدٌد داللة التهدٌد
والتحذٌر على العقوبات الدنٌوٌة ولٌس األخروٌة وذلك بموجب الصالحٌة الممنوحة لالمام فً اقامة
الحدود الشرعٌة  ،فضال عن ذلك انه لو كان مقصود اإلمام فً (ثقٌل الظهر) األوزار والتبعات
األخروٌة لحدث هناك خلل فً الترتٌب والتدرجٌة فً السلّم الحجاجً مما ٌإدي إلى عدم إقناع
المخاطب  /زٌاد بالحجج المقامة من الوجهة المنطقٌة  ،كما ٌحصل تفاوت من حٌث القوة فٌما ٌخص
بناء هذه الحجج بسبب عدم انتمائها إلى فئة حجاجٌة واحدةٓ والرأي فً( ثقٌل الظهر) هو العقوبة
 - 1انسدبج ف ٙانشؼش انؼشث – ٙثُٛزّ ٔاصبنٛجّ 171 :
 - 1رقٕو ْزِ انسدخ ػهٗ رفكٛك انقضٛخ انًؼشٔضخ انٗ اخزائٓب انًكَٕخ نٓب ثبػزجبس اٌ ْزِ االخزاء ْ ٙانزٚ ٙزشكم يٍ خال نٓب انكم ٔ .ثزنك َضزُزح اٌ يب
ٚجٕذ ثّ اندزء أ يب ٚقذيّ يٍ طبقخ اقُبػٛخ ُٚطجق ػهٗ انكم ثبنُزٛدخ ٔانؼكش طسٛر يغ االخز ثُظش االػزجبس اٌ ٚكٌٕ انزقضٛى ٔانزؼذاد شبيم نكم
االخزاء ْٔ .زا يب اكذِ ثشنًبٌ ػُذيب اصزشٓذ ثًقٕنخ كُٛزهٛبٌ انًشٕٓسح  ":اَُب ػُذيب َُضقظ اث ُبء رؼذادَب نالخزاء فشضٛخ ٔازذح يٍ انًكَٕبد فإٌ
ثُبءَب انسدبخ ٙكهّ صٛزٓبٖٔ َٔظجر اضسٕكخ نهضبيؼُٚ ( " ٍٛظش  :انسدبج اطشِ ٔرقُٛبرّ  ٔ , 771 :يسًذ االي ٍٛانطهجخ  ,انسدبج ف ٙانجالغخ
انًؼبطشح ٔ ) 119 :يٍ فسض يقٕنخ االيبو (ع) َدذ آَب قذ اصزٕفذ ششٔط ْزِ انسدخ ٔاصزسكًذ اخزاءْب انًكَٕخ نٓب أ٘ اٌ َزٛدخ انؼقٕثخ (قهٛم
انٕفش  /ثقٛم انظٓش  /ضئٛم االيش)خبءد يُضدًخ ٔيضزٕفٛخ ٔيؼجشح ػٍ شذرٓب ٔ ,صقٕط أ٘ خزء يٍ اخزاء انؼقٕثخ صبنفخ انزكش صٕف ٚخم ثشذح
انؼقٕثخ ٔثبنُزٛدخ صٛزٓبٖٔ انجُبء انسدبخٚٔ ٙضؼف رأثٛشِ االقُبػ ٙنذٖ انًخبطت ٔانضبيغ .
 - 7رقٕو ْزِ انسدخ ػهٗ انشثظ انضجج ٙث ٍٛازكبو يضه ى ثٓب ٔاخشٖ غٛش يضهى ثٓب يٍ اخم اصزخالص َزٛدخ يب أ زظٕل زذس ادٖ انٓٛب أ انزكٍٓ ثًب صٛقغ
نٕ اٌ انًضجت قذ زظم  .فٓ ٙػًهٛخ قبئًخ ػهٗ صجت َٔزٛدخ ٚزجبدالٌ انزقذو ٔانزأخش فضال ػٍ اصزُبدْب انٗ اقبيخ انذنٛم (ُٚظش :انسدبج ف ٙانجالغخ
انًؼبطشح  ْٕٔ , ) 172 :انسبطم يٍ قٕل االيبو (ع) زًُٛب اصزُذ ف ٙقٕنّ انٗ اقبيخ ششطٔ ٙخٕد انضجت ٔانُزٛدخ ٔاقبيخ انذنٛم فبنضجت ٚزضر فٙ
(خٛبَخ فٙء انًضهًٔ ) ٍٛانُزٛدخ (الشذٌَّ ػهٛك شذح) ٔاقبيخ انذنٛم يشَْٕخ ثبنششط (نئٍ ثهغُ )ٙانً قزشٌ ثبنزٓذٚذ  ,فضال ػٍ ٔخٕد انقضى (اقضى
ثبهلل)انز٘ ٚؼذ طُفب يٍ أطُبف انفؼم انكالي ٙانز ٙرٕخّ انقٕل رٕخٓٛب ٚقُٛٛب اثجبرٛب ٚهدب إن ّٛانًزكهى نزٕكٛذ كاليّ فٕٓ إر ٚثجذ انقضٛخ ٕٔٚخجٓب ٚقٛى فٙ
انٕقذ َفضّ انسدخ ػهٗ انًخبطت ٔٚهزيّ ثٓب .
ُٚ - 1ظش  :اثٍ يٛثى انجسشاَ , ٙششذ َٓح انجالغخ 711/1 :
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الدنٌوٌة  ،ووقوعها على الظهر من باب الكناٌة  ،فإن العقاب المادي والمعنوي ٌحمل على الجسم
كله ؛ ولكن الظهر حٌث انه محل الحمل جعله االمام موضعا للعقاب الذي ٌتحمله اإلنسان  ،أو ان
المعنى ٌحتمل ان ٌكون ثقل الظهر كناٌة عن الضعف وعدم نهوض بما ٌحتاج إلٌه من مإونة له
ولعٌالهٓ
ومن خالل هذه الحجج عمد اإلمام إلى تحذٌر زٌاد وإعظام العقوبة إلٌه إذا ثبت تقصٌره
وسعٌه إلى خٌانة فًء المسلمٌن  .وتكتسب هذه العقوبات قوتها الحجاجٌة من بُعدها االرتهانً
المتعلق بتنفٌذها وهو أمر ٌثبت حٌن ٌثبت التقصٌر ولكن البُعد التحذٌري التوجٌهً قد أشاع حالة
نفسٌة متضمنة ألجواء الخوف والرهبة  .وهذا األمر بحد ذاته ٌشكل رادعا مباشرا واستباقٌا بفعل
حجج السلطة التً رتبها (ع) بحسب قوة أثرها فً دعم النتٌجة وهً (النهً عن خٌانة ما ٌلٌه من
مال المسلمٌن) فتزداد قوة الحجاج مع كل حجة  ،كما هو واضح فً السلّم الحجاجً االتً :
(ن) (خٌانة ما ٌلٌه من مال المسلمٌن)
ضئٌل األمر
ثقٌل الظهر
قلٌل الوفر
ألشدن علٌك شدة

فقد ر ّتب اإلمام خطابه من ّبها المخاطب أوال على شدة العقوبة التً سوف ٌنوء بحملها  ،ثم
أفصح عن تداعٌات هذه العقوبة  /لوازمها وهً حصول الفقر المادي أي  :أفقرك بؤخذ ما جمعته من
مال المسلمٌن أو هو بتعبٌرنا المعاصر مصادرة أمواله المنقولة وغٌر المنقولة ألنها أموال غٌر
مشروعة  ،ثم أعظم لك العقوبة الدنٌوٌة  /الحد الشرعً لما تستحقه عقوبة الخٌانة  ،بعدها تؤتً
الحجة األقوى (ضئٌل األمر) أي ضعٌف حقٌر  ،الن العزل عن المقام ٌوجب ضآلة أمر اإلنسان
وذهاب جاههٓ ومراد اإلمام فً هذه الحجة هو  :ألنك إنما كنت نبٌها بٌن الناس بالغنى والثروة فإذا
افتقرت وعوقبت وعزلت صغرت عندهم ونبذوك  ،ولذلك تصبح هذه الحجة هً الحجة األقوى فً
داللتها على شدة العقوبةٓ
وفً كتاب بعثه أمٌر المإمنٌن إلى عثمان بن حنٌف األنصاري وكان
ّللا
وقد بلغه انه دعً إلى ولٌمة قوم من أهلها فمضى إلٌها إذ ٌقول (ع) َ " :ف َو َّ ِ
ت لِ َبالًِ َث ْو ِبً طِ ْمــراً َو ََل ُحــ ْز ُ
ت مِنْ َغ َنائِ ِم َها َو ْفراً َو ََل أَ ْع َددْ ُ
تِ ْبراً َو ََل ا َّد َخ ْر ُ
ت مِنْ
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أَ َخ ْذ ُ
ت ِم ْن ُه إِ ََّل َكقُو ِ
ص ٍة َمق َِر ٍة "ٔ .
ان د َِب َر ٍة َولَ ِه ًَ فًِ َع ٌْنًِ أَ ْوهَى َوأَ ْوهَنُ مِنْ َع ْف َ
ت أَ َت ٍ
ومثلما ٌصدق السلّم الحجاجً فً اإلثبات فانه أٌضا ٌصدق فً النفً فاإلمام (ع) ٌسوق أكثر
من دلٌل على زهده فً الدنٌا واإلعراض عن ملذاتها ،حٌث نجد ان الحجج المستعملة فً هذا المثال
هً حجج منفٌة  ،كما إنها جاءت مرتبة عمودٌا ومتدرجة من الحجة األقل داللة على المدلول إلى
الحجة األقوى لتإول بمجملها إلى نتٌجة ضمنٌة هً( اإلمام رجل زاهد) وٌمكن ان ندرج هذه األدلة
على زهده (ع) بحسب قوتها فً السلّم الحجاجً بالشكل االتً :

"ن" "الزهد واإلعراض عن الدنٌا"
ولهً فً عٌنً أوهى وأوهن من عفصة مقرة
وال اخذت منه إال كقوت أتان دبرة
وال حزت من ارضها شبرا
وال اعددت لبالً ثوبً طمرا
وال ادخرت من غنائمها وفرا
فو هللا ما كنزت من دنٌاكم تبرا

ولو مثلنا هذه الحجج بدون نفً فانه ٌتغٌر مجمل الخطاب فتصبح الحجة األقل مدلوال فً أسفل
السلّم هً الحجة األقوى داللة على النتٌجة المضادة للنتٌجة السابقة  ،وٌمكن إٌضاح هذا األمر عبر
السلّم الحجاجً االتً :
(ال -ن) (الرغبة والحرص على الدنٌا)
ٌكنز من الدنٌا تبرا
ادخر من غنائمها وفرا
اعد لبالً ثوبه طمرا
حاز من أرضها شبرا
اخذ من قوتها
شؤنها ومحبتها كبٌرة فً عٌنه
 - 1ششذ َٓح انجالغخ 99 / 11:
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ٌترتب على ذلك ان (نفً /نقٌض /سالب)  ،احد (األدلة  /الحجج) ٌ ،إدي إلى نفً مدلول الخطابٓ
وهذا ما ٌسمٌه طه عبد الرحمن بقانون ( تبدٌل السلّم) ونتٌجة لذلك نتبٌن ان قوة النفً /النقٌض
تترتب ترتٌبا عكسٌا فً السلّم ،فنقٌض (ما كنزت من دنٌاكم تبرا) أي إثبات هذا األمر هو دلٌل أقوى
من كل األدلة األخرى على الرغبة والحرص على الدنٌا  .وبعبارة أخرى نقول :
ما كنزت من دنٌاكم تبرا (أ) تإول إلى النتٌجة (ن)  :الزهد واإلعراض عن الدنٌا  ،فتصبح
(أ) هً اضعف الحجج بالنسبة لـ (ن)
ٌكنز من الدنٌا تبرا ( -أ) تإول إلى النتٌجة المضادة (ال-ن)  :الرغبة والحرص على الدنٌا،
فتصبح ( -أ) هً الحجة األقوى بالنسبة (ال-ن)ٓ
فما دامت الدنٌا فً نظر اإلمام ال تساوي عفصة مقرة فكٌف ٌكنز من الدنٌا التبر ،فتصبح الحجة
(ولهً فً عٌنً أوهى وأوهن من عفصة مقرة) هً الحجة األقوى على زهد اإلمام وإعراضه عن
الدنٌا وملذاتهآ
ومن جملة جواب بعثه أمٌر المإمنٌن إلى معاوٌة ٌقول فٌه (ع) َ " :وأَ َّما َق ْول ُ َك إِ َّنا َب ُنو َع ْب ِد
س ْف ٌَانَ َكأ َ ِبً َطالِ ٍ
ب َك َع ْب ِد ا ْل ُم َّطلِ ِ
َم َنا ٍ
ب َو ََل
ب َو ََل أَ ُبو ُ
س أ ُ َم ٌَّ ُة َك َهاشِ ٍم َو ََل َح ْر ٌ
ف َف َك َذلِ َك َن ْحنُ َولَكِنْ لَ ٌْ َ
ف
س ا ْل َخ ْل ُ
ٌق َو ََل ا ْل ُمح ُِّق َكا ْل ُم ْبطِ ِل َو ََل ا ْل ُم ْؤمِنُ َكا ْل ُمدْ غ ِِل َو لَ ِب ْئ َ
ٌِق َو ََل ال َّ
ا ْل ُم َها ِ
ص ِرٌ ُح َكاللَّصِ ِ
ج ُر َكال َّطل ِ
ٌز َو َن َع ْ
ضل ُ ال ُّن ُب َّو ِة الَّتًِ أَ ْذلَ ْل َنا ِب َها ا ْل َع ِز َ
ش َنا ِب َها
ار َج َه َّن َم َوفًِ أَ ٌْدٌِ َنا َب ْع ُد َف ْ
ف ٌَ ْت َب ُع َ
َخ ْل ٌ
سلَفا ً ه ََوى فًِ َن ِ
1
ال َّذلٌِل َ "
قبل الشروع فً تحلٌل هذا المثال البد من توضٌح أمرٌن :
اْلول ٌ :رتبط بمفهوم السلّم الحجاجً مفهوم أخر هو الوجهة أو االتجاه الحجاجً  ،وٌعنً هذا " انه
إذا كان قول ما ٌم ّكن من إنشاء فعل حجاجً  ،فإن القٌمة الحجاجٌة لهذا القول ٌتم تحدٌدها بواسطة
االتجاه الحجاجً  ،وهذا األخٌر قد ٌكون صرٌحا أو مضمرا فإذا كان القول أو الخطاب معلما أي
مشتمال على بعض الروابط والعوامل الحجاجٌة فإن هذه األدوات والروابط تكون متضمنة لمجموعة
من اإلشارات والتعلٌمات التً تتعلق بالطرٌقة التً ٌتم بها توجٌه القول أو الخطاب"ٕ  ،فهناك بعض
االدوات اللغوٌة ٌكون دورها هو الربط الحجاجً بٌن قضٌتٌن وترتٌب درجاتها بوصف هذه القضاٌا
حججا فً الخطاب  ،فكل خطاب ٌحمل هذا النوع من الروابط إال ونتج عنه سلّم حجاجً ٌعمل على
ترتٌب هذه القضاٌا حسب قوتها الحجاجٌة ٓ وقد أشرنا فٌما مضى إلى طبٌعة العالقة الوطٌدة بٌن
السلّم الحجاجً ومفهوم القوة الحجاجٌة حٌث نجد ان الحجة التً تقع فً اعلى السلّم الحجاجً هً
الحجة األقوى باعتبار حصول التفاوت بٌن الحجج من حٌث قوتهآ وهذا األمر من شانه ان ٌنسحب
 - 1ششذ َٓح انجالغخ 11 / 13 :
 - 1انهغخ ٔانسدبج 11 :
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الى عالقة السلّم الحجاجً بالروابط الحجاجٌة ونخص بالذكر الروابط ( لكن  ،بل  ،حتى) ألنها
تسمى روابط الحجج القوٌة ٓ فاألقوال التً ترد بعدها تكون أقوى حجاجٌا وأعلى سلّمٌا من األقوال
التً ترد قبلهأ.
الثانً  :بعد ان عرفنا ان وظٌفة السلّم الحجاجً هً إبراز الوظٌفة التفاضلٌة المتولدة عن مبدأ القوة
الحجاجٌة ٌ ،ظهر ان هناك نوعا أخرا من العالقة السلّمٌة ٌصطلح علٌه بالعالقة السلّمٌة (التقابلٌة أو
التعاندٌة أو التعاكسٌة) وهً تتولد عن (مبدأ التعارض الحجاجً)  ،فقد تكون الحجج الواردة فً
(القول  /الملفوظ) ال تتجه إلسناد النتٌجة نفسها وإنما تساند كل حجة نتٌجة معارضة للنتٌجة التً
تساندها الحجة األخرىٕ  ،ضمن السٌاق الواحد أو الفئة الحجاجٌة الواحدة  .فمعٌار وجود العالقة
العنادٌة أو التقابلٌة بٌن حجتٌن هو أن تقبال معا الورود فً ملفوظ من الملفوظات الحجاجٌة بحٌث
ٌإدي ذلك إلى بروز هذا التعاند الحجاجًٖ .
مما تقدم وبالعودة إلى النص محل الشاهد ٌتضح بشكل جلً تجسد هذٌن األمرٌن فً قول
أمٌر المإمنٌن وهما  :الربط الحجاجً (لكن) والسلّم الحجاجً التعاندي /التعاكسًٓ ولتبٌان الطبٌعة
السلّمٌة لهذا المثال نقول :
ٔ -فً ر ّده (ع) على قول معاوٌة بؤنهم " بنو عبد مناف لٌس لبعضنا على بعض فضل إال فضل
ٌستذل به عزٌز وال ٌسترق به حر"ٗ أورد اإلمام حجة ( فكذلك نحن) اذ نبهه اإلمام على انه
كذلك له الشرف والفضٌلة فً انتمائه إلى بنً عبد مناف وأن كل قوم كانوا من بٌت واحد فال
فضل لبعضهم على بعض وال فخرٓ إال أن اإلمام لم ٌقف عند هذه الحجة ؛ بل أردفها بحجة
أ خرى جاءت بعد الرابط الحجاجً ( لكن) الذي أفاد معنى االستدراك لرفع ما ٌتوهم اعتقاده عبر
ربطها بٌن متناقضٌن أو متنافٌٌن بوجه ما أي حصول تعاند وتقابل على وفق مسارٌن  ،أولهما :
بٌن الحجتٌن اللتٌن توسطهما الرابطٓ والثانً  :بٌن الحجج الواردة بعد الرابطٓ وبالنظر إلى
القوة السلّمٌة التً ٌخلقها الرابط (لكن) نجد ان الحجة  /الحجج التً جاءت بعده هً الحجة التً
ترد فً اعلى السلّم الحجاجً نظرا لما تحمله من قوة حجاجٌة أكثر من الحجة التً تسبق
الرابطٓ
ٌٕ -برز المبدء العنادي بٌن الحجج التً ٌسوقها اإلمام (ع) أي بٌن (أمٌة /هاشم) و ( حرب /عبد
المطلب) و (أبو سفٌان /أبو طالب) و( المهاجر /الطلٌق) و (الصرٌح  /اللصٌق) و(المحق/
المبطل) و( المإمن /المدغل) و ( بئس الخلف خلفٌ ٌتبع سلفا هوى فً نار جهنم /فً أٌدٌنا بعد
فضل النبوة) .فهذه الحجج ٌمكن ان تإلف زوجا ً عنادٌا ً تقابلٌا ً شكالً (النفً) ومضمونا ً
(التضاد)ٓفإذا افترضنا أن القول األول (قٔ) المتضمن لـ(أمٌة  ،حرب  ،ابو سفٌان  ،الطلٌق ،
ُٚ - 1ظش  :انهغخ ٔانسدبج 171 :
ُٚ - 1ظش  :سشٛذ انشاض , ٙانسدبخٛبد انهضبَٛخ ٔانًُٓدٛخ انجُٕٚٛخ ( ضًٍ كزبة  :انسدبج يفٕٓيّ ٔيدبالرّ  ,اششاف  :زبفظ اصًبػٛم ػهٕ٘) 111/1 :
ُٚ - 7ظش َ :فضّ 111/1 :
ُٚ - 1ظش  :ششذ َٓح انجالغخ 13/11 :
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اللصٌق  ،المبطل  ،المدغل  ،بئس الخلف خلف ٌتبع سلفا هوى فً نار جهنم )ٓ والقول الثانً
قٕ ٌتضمن (هاشم  ،عبدالمطلب  ،أبوطالب  ،المهاجر  ،الصرٌح  ،المحق  ،المإمن  ،فً أٌدٌنا
بعد فضل النبوة)ٓنجد ان (قٔ) مساندة لنتٌجة من قبٌل( اختصاص معاوٌة وقومه بالرذائل
والنقائص) فً حٌن ان (قٕ) مساندة لنتٌجة من قبٌل ( اختصاص اإلمام وقومه بالكماالت
والفضائل السامٌة ) وهما نتٌجتان متقابلتان ٌصـح ان نطـبق علٌهما مـبدأ التعارض الحجاجً
ومقتضى هذا المبدأ انه  " :إذا كانت لدٌنا حجة (ح) تصلح لمساندة نتٌجة (ن) فمن الضروري ان
ٔ
توجد حجة ( َح) لمساندة النتٌجة المعارضة (ال-ن) ( ،بحٌث َح لٌست بالضرورة هً ( ال-ح) "
 ،أي أن نحول الصٌغة الترتٌبٌة للصفات إلى سلّمٌن اثنٌن موجهٌن اتجاهٌن متعاكسٌن وذلك بان
نشطر هذه الصٌغة إلى نصفٌن اثنٌن  :احدهما موجه إلى انطباق الصفة واألخر  :موجه إلى عدم
انطباقها  ،وعندئذ تصٌر أحكام القواعد الخطابٌة السلّمٌة جارٌة على هذٌن السلّمٌن الوصفٌٌن
وهما :
"ن" "الكماالت والفضائل السامٌة

"ن-ال الرذائل والنقائص

فً اٌدٌنا بعد فضل النبوة

بئس الخلف ٌتبع سلفا هوى فً نار جهنم
المدغل
المبطل

المإمن
المحق

اللصٌق

الصرٌح

الطلٌق
أبو سفٌان

المهاجر
ابو طالب

حرب

عبد المطلب

أمٌة

هاشم

نحن بنو عبد مناف

نحن بنو عبد مناف
قٕ

قٔ

وبالنظر لهذٌن السلّمٌن ٌتضح التالً :
أ-

إذا كان القول /الحجة ق ( وفً أٌدٌنا بعد فضل النبوة) دلٌال أقوى على مدلول  /نتٌجة (ن)
(الكرامات والفضائل السامٌة) فان نقٌض هذا القول  /الحجة (ال -ق) (لبئس الخلف خلف
ٌتبع سلفا هوى فً نار جهنم) دلٌل أقوى على نقٌض مدلوله  /نتٌجة (ال -ن) وهكذا تترتب
الحجج بما ٌقابلها باتجاه قربها وبعدها من المدلول  /النتٌجة ٓ

- 1انسدبخٛبد انهضبَٛخ ٔانًُٓدٛخ انجُٕٚٛخ 111/1 :
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ب -إن القٌمة التً ٌضطلع بها هذان السلّمان تكمن فً عملٌة الفصل بٌن المفاهٌم وهً عملٌة
حجاجٌة تنطلق من وجود وحدة بٌن العناصر ٌجمعها مفهوم واحد وكذلك اسم واحد ٌعٌنها
فٌحدث الفصل والتمٌٌز بٌن هذه العناصر ألسباب دعا إلٌها الحجاج  ،إذ ان الحجاج القائم
على كسر وحدة المفهوم بالفصل بٌن عناصره المتضامنة بعضها مع بعض مرده إلى زوج
(الظاهر /الواقع) أو (الحقٌقة  ،الظاهر) هو الحد (أ) والواقع /الحقٌقً  /الجوهر هو الحد
(ب)  ،أي أن الغاٌة من هذا الفصل هو التمٌٌز بٌن الزائف والحقٌقً أو بٌن الظاهري
والجوهري فمع تسلٌم اإلمام (ع) لمعاوٌة بؤنهما ٌشتركان فً كونهما من بنً عبد مناف إال
أن أمٌر المإمنٌن ٌبنً قوله على الفصل بٌن القولٌن ( قول معاوٌة  /قول اإلمام ) فؤجابه
بالفرق بٌنهما من وجوه عدةٔ:
 شرفه (ع) من جهة اآلباء المتفرعٌن عند عبد مناف  ،وذلك ان سلسلة أبائه (أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف)  ،وسلسلة أباء معاوٌة (أبو سفٌان بن حرب بن أمٌة بن عبد
مناف)  .وجوهر كل واحد من أولئك الثالثة اشرف ممن هو فً درجته من أباء معاوٌة وما
وصل الٌنا من اخبارهم فً المظان تشهد على ذلك ٓ
 شرفه (ع) من جهة هجرته مع الرسول (ص)  ،وخسّة خصمه من جهة كونه طلٌقا وابن طلٌقوهذه الفضٌلة المالزمة لإلمام تستلزم فضٌلة نفسانٌة وهً حسن اإلسالم والنٌة الصادقة الحقة ٓ
 -شرفه (ع) من جهة كونه محقا فٌما ٌقوله وٌعتقده  ،ورذٌلة خصمه من جهة كونه مبطالٓ

 شرفه (ع) من جهة كونه مإمنا والمإمن الحق المستكمل للكماالت الدٌنٌة النفسٌة  ،وخسّةخصمه من جهة كونه مدغال أي خبٌث الباطن مشتمال على النفاق والرذائل الموبقةٓ

 شرفه (ع) من جهة كون فضل النبوة فً أٌدٌهم  ،ورذٌلة خصمه فً كونه وأهله ممن دخلاإلسالم ال هلل بل رغبة أو رهبة  ،ومكرهٌن غٌر طائعٌن ٓ
لذلك نعتقد أن الهدف الذي ٌسعى إلٌه اإلمام من إبراز هذه الفروق والمقارنة هو من اجل
التبكٌت والتفنٌد والتعرٌة لكل ما ٌمكن ان نلمحه فً مظاهر الحد الذي طرحه معاوٌة من تناقضات
فً خطابه ٓ وقد ساعد على فضح هذا الخطاب وتعرٌته هو ما أفصح عنه الحد الثانً وزودنا به من
معلومات وهو خطاب أمٌر المإمنٌن  ،الذي أصبح كالمقٌاس أو القاعدة التً تتٌح لنا ان نمٌز داخل

ُٚ - 1ظش  :اثٍ يٛثى انجسشاَ , ٙششذ َٓح انجالغخ 711/1 :
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قول معاوٌة بٌن ماله قٌمة وما لٌس له قٌمة  .وبوضع خطاب معاوٌة على محك الواقع ٌتبٌن لنا
حقٌقته الزائفة والخاطئة  /الظاهرٌة .
ٖ -ان الحجج العكس ٌة  /التقابلٌة التً قدمها النص قد انطوت على تراتبٌة تدرجت فٌها الحجج
بحسب قوتها وبشكل عمودي فً السلّم الحجاجً بدء فٌها اإلمام باألمور الخارجٌة أوال من
كماالت وفضائل له (ع) وما ٌقابلها من رذائل ونقائص خصمه متدرجا فٌها من األقرب
فاألقرب  ،فبدء من األبعد نسبا وهو عبد مناف صعودا إلى األقرب وهو أبو طالب  ،وما ٌقابله
وهو أبو سفٌان  ،ثم كانت صفتً المهاجر والطلٌق اقرب وأقوى مما سبقهما إلى مدلولهما  ،ألن
المعٌار فً المفاضلة بٌنهما هو حسن اإلسالم والنٌة الصادقة الحقة  ،كما أن مرتبة صراحة
النسب وخسّة خصمه من جهة كونه دعٌّا اقرب مما قبلهما لكونهما اعتبارٌن الزمٌن لهما  ،أما
من جهتً الحق والباطل فهما اعتباران أقوى واقرب لكونهما من الكماالت والرذائل الذاتٌة  ،فً
حٌن تكمن قوة الدلٌل فً صفتا المإمن والمدغل على إفادة المدلول هو أن هذٌن االعتبارٌن
اقرب الكماالت والرذائل إ لى العبد  ،ولعل اإلمام فً ابتدائه بذكر الكماالت والرذائل الخارجٌة
لكونها محل الشاهد ومدار حجة معاوٌة ولكونها مسلّمة عند الخصم فال ٌستطٌع ردها أو إنكارها
 ،واظهر (ع) له  /معاوٌة وللناس من األمور الداخلٌة ما ٌلزم به المقامٓ ولما فرغ اإلمام من
ذكر هذه الكماال ت والنقائص وظف القول باتجاه إحداث توجٌه حجاجً أراد من خالله اإلمام
االنحراف بالخطاب نحو تؤصٌل الغاٌة التً جعلها معٌارا ٌتفاضل عنده اإلمام مع خصمه فً
إقامة الحجتٌن ( لبئس الخلف خلف ٌتبع سلفا هوى فً نار جهنم ) و(فً أٌدٌنا بعد فضل النبوة
التً اذللنا بها العزٌز ونعشنا بها الذلٌل) فهما اقرب إلى دعم النتٌجة المتوخاة فً كال السلّمٌنٓ
فمعاوٌة فً أفعاله ورذائله خلف لسلف هوى فً نار جهنم وهً حجة أقوى مما سبقها ألنها
مشتملة على ما سبقها من حجج بداللة االقتضاء واالستلزام واالستدالل  ،ألن كل خلف ٌتبع فً
أفعاله ورذائله سلفا هوى فً نار جهنم فهو كذلكٓ وأما قوله (ع) فً فضل النبوة فهو دلٌل أقوى
على خدمة النتٌجة ألن هذا الفضل ال ٌقارن بؤي فضل وكمال اخرٓ
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حــجاجـــٌة الـــصورة الفنٌة
فً رسائل اإلمام علً (عٌه السالم)
مــدخــــل :
ٌجمع الدارسون المحدثون على أهمٌة الصورة الشعرٌة بوصفها لبنة أساسٌة فً بناء العمل
األدبً  .لكنهم على الرؼم من ذلك ال ٌزالون مختلفٌن حول إعطاء تعرٌؾ محدد لهآ وكل
التعرٌفات الموجودة هً عبارة عن رؤى أحادٌة من زواٌا نظر معٌنة  ,وٌعزى السبب فً ذلك إلى
كون الصورة ذات دالالت مختلفة وترابطات متشابكة وطبٌعة مرنة تأبى على التحدٌد الواحد  ,ولعل
هذا ما دفع رٌتا عوض إلى القول بأن " الصورة الشعرٌة أصبحت تحمل لكل إنسان معنى مختلفا
كأنها تعنً كل شًء"ٔ وبالرؼم من ذلك فإنهم أجمعوا على أن التصوٌر وسٌلة من وسابل الداللة
البلٌؽة التً تتمكن فً النفس فٌكون لها األثر العمٌق فً اإلبالغ واإلثارة وهذا هو دٌدن الفالسفة
والبالؼٌٌن والنقاد منذ القدم  ,ولعلنا تطرقنا فً موضوع سابق  ,وتحدٌدا فً الفصل األول وعند
حدود المقاربة التارٌخٌة إلى نشأة البالؼة  -والسٌما الصورة الفنٌة  -فً أحضان الحجاج  ,فهً
توظؾ لؽاٌة اإلقناع والتأثٌر قبل أن ٌنحسر دورها وتختزل فً أفق العبارة وتنتهً الصورة إلى
محسن بالؼً من محسنات الكالم التزٌٌنٌة والجمالٌة  .فاألصل فً تأدٌة المعانً بالصور إدراك ما
كان من المقاصد التأثٌرٌة عصٌّا على الفهم والتوصٌل  .وقد حملت العقلٌة النقدٌة فً التراث
البالؼً العربً همّا معرفٌا ووعٌا تأصٌلٌا بأهمٌة البعد التأثٌري اإلقناعً فً التعابٌر المصورة وقد
ّ
وتمثله وهو ٌنظر إلى
دأبت الدراسات البالؼٌة الؽربٌة المعاصرة على ترسم الفكر البالؼً القدٌم
البعد الفكري والمنطقً الذي أ لهم الصورة الفنٌة قدرتها على القٌام بالوظٌفة الحجاجٌة المنوطة بها
فضال عن الوظٌفة الجمالٌة التً تضطلع بهآ فالوظٌفة الحجاجٌة هً التً تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر
فً الموقؾ الفكري والعاطفً للمتلقً األمر الذي ٌجعلها تحتل المرتبة األولى بالنسبة لوظابؾ
الصورة الفنٌةٓ وتكمن هذه الوظٌفة فً دعوة المتلقً إلى تعاقد ضمنً مشترك ٌتم فٌه إنتاج وجهات
النظر وتبادلها وتعزٌزها بأسالٌب وحجج مختلفة فً سٌاق الخطابٓ ومن أجل تمثل هذه الوظٌفة
وتجسٌدها  ,وهذا الب عد كانت هذه المحاولة لمعالجة الصورة الفنٌة من زاوٌة حجاجٌة وبٌان قدرتها
االقناعٌة والتأثٌرٌة عبر الحفر فً علة هذا التأثٌر وطبٌعته وبٌان األسس العقلٌة والنفسٌة التً تدفع
بالمتلقً إلى القبول واالستجابة لهذا التأثٌر الذي تخلفه الصورة  .ومن أجل التعرؾ على األسس
النظرٌة واآللٌات التطبٌقٌة التً تدعم مفهوم الحجاج فً الصورة قدٌما وحدٌثا  .نوجز القول فً بٌان

 - 1رٚتا عٕض  ،تُٛح انمصٛذج انداْهٛح نهصٕرج انشعرٚح نذٖ ايرئ انمٛص 19 :
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البعد التأسٌسً والتشكٌلً للصورة الحجاجٌة متوقفٌن عند أبرز األنواع البالؼٌة للصورة وآلٌات
اشتؽالها الحجاجٌة فكانت لنا وقفة تمهٌدٌة نظرٌة عند االستعارة والكناٌة والتمثٌل :
 -1االستــعــــارة :
االستعارة أحد األسالٌب البالؼٌة  /الحجاجٌة التً تتصدر مكانة مرموقة ضمن القٌم
البالؼٌة ودخولها فً باب الحجاج أمر مؤكد ومسلم به  ,فإذا كان التشبٌه  ,بحسب الجرجانً قٌاسا
فأن االستعارة تشبٌه حذؾ أحد طرفٌه  ,ولذلك فهو قٌاس ٌبنى على مقدمتٌن صؽرى وكبرى
ٌقودان إلى استنتاج  ,بل ٌذهب أولٌفً روبول إلى اعتبار" االستعارة أكثر إقناعا من القٌاس وذلك
تحدٌدا بفضل المزج الذي تحدثه بٌن المستعار له والمستعار منه جاعلة بذلك توحّد العناصر المنتمٌة
إلى أنظمة مختلفة أمرا مدركا"ٕ  ,فاالستعارة من المنظور الحجاجً " إبدال قد ٌحصل به اختصار
وإٌجاز بوضع المستعار له مكان المستعار منه  ,واألصل فً اإلبدال االستعاري هو قٌاس  ....إال
أنه قٌاس مختزل أي قٌاس حذفت مقدمتاه واك ُتفً فٌه بالنتٌجة فإذا قلت مثال عن الشٌخوخة بأنها
(عشٌة العمر)  ,فاالستعارة التً فً لفظة العشٌة هً فً الحقٌقة نتٌجة لمقدمتٌن مضمرتٌن وذلك
على النحو التالً :

ٔ

المقدمة األولى  :الشٌخوخة آخر العمر
المقدمة الثانٌة  :العشٌة آخر النهار
النتٌجة االستعارٌة  :عشٌة العمر "الشٌخوخة"

ٖ

وعلى هذا األساس فإن الطاقة التً تحملها االستعارة ال تكمن فً كونها مجرد زخرؾ فً القول
وتنمٌق له  ,بل هً أسمى وأنبل من أن توصؾ كذلك  ,إذ إنها أداة أساسٌة فً الحجاج ومكمن
األخٌر فٌها نابع من كونها صورة مجازٌة وقد ارتبط المجاز بالحجاج بشكل مباشر  ,وهذا ما ذهب
إلٌه طه عبد الرحمن بقوله " ال حجاج بدون مجاز"ٗ وآٌة ذلك هو ارتباط البٌان بكل أشكاله بالدلٌل
وإقامة الحجة فً االستمالة واالمتاع  ,لذلك ٌقول السكاكً  " :من أتقن اصال واحدا من علم البٌان
كاصل التشبٌه أو الكناٌة أو االستعارة ووقؾ على كٌفٌة مساقه لتحصٌل المطلوب به أطلعه ذلك
على كٌفٌة نظم الدلٌل"٘  ,من هنا تعد االستعارة مركز الحجاج وأهم آلٌاته البالؼٌة لما تحققه من
نتابج اٌجابٌة فً تقرٌب المعنى إلى ذهن المتلقً ومن ثم إحداث تؽٌٌر فً الموقؾ الفكري والعاطفً
لهٓ وانطالقا من كون االستعارة عمل فكرتٌن لشٌبٌن مختلفٌن معا (المستعار له والمستعار منه) أو
 - 1لال اندرخأَ " : ٙانتشث ّٛلٛاش ٔانمٛاش فًٛا تع ّٛانمهٕب ٔتذركّ انعمٕل ٔتطتفت ٙف ّٛاإلفٓاو ٔاألرْاٌ ال اإلضًاع ٔاٜراٌ" أضرار انثالغح 15 :
 - 2أٔنٛف ٙرٔتٕل  ،يذخم إنٗ انخطاتح 191 :
 - 3شٕل ٙانًصطفٗ  ،انًداز ٔانسداج ف ٙدرش انفهطفح ت ٍٛانكهًح ٔانصٕرج 24-23 :
 - 4انهطاٌ ٔ انًٛساٌ 213 :
 - 5يفتاذ انعهٕو 182 :
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(الموضوع والحامل)  ,فهما ٌشكالن تفاعال إلنتاج المعنى المقصود  ,وهذا ما جعل برلمان ٌصؾ
االستعارة الحجاجٌة بأنها " تمثٌل ّ
تكثؾ ناتج من االنصهار واالندماج الحاصل بٌن احد عناصر
الحامل وأحد عناصر الموضوع" .1إذ ال ٌمكن معرفة أحد العنصرٌن أهو الموضوع أم الحامل وهذا
ما ٌحتم الرجوع واالستنجاد بأحد السٌاقٌن  :المقالً أو ألمقامً لكً نفهمٓ وٌطلعنا عمر اوكان
على تقسٌمات االستعارة من وجهة نظر أرسطو حٌث ٌقسمها على ثالثة أقسام هً  :االستعارة
الجمهورٌة والشعرٌة والحجاجٌة ٌقول  ":وقد أقمنا هذا التمٌٌز انطالقا من مقام التواصل الٌومً
للخطاب  ,فإذا كان الخطاب ٌهدؾ إلى اإلقناع ٌكون حجاجٌا  ,وحٌن ٌهدؾ إلى المتعة ٌكون شعرٌا
وحٌن ٌهدؾ إلى اإلبالغ ٌكون عادٌا (متداوال)  ,ومن هنا فإن االستعارة الجمهورٌة تهدؾ إلى
اإلبالغ واالستعارة الحجاجٌة تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر فً الموقؾ العاطفً أو الفكري للمتلقً  ,فً
حٌن ان االستعارة الشعرٌة ال تهدؾ إال لذاتها"ٕ  ,أي تحقٌق المتعة بواسطة الزخرؾ اللفظً
والتفنن االسلوبًٓ على أنه ٌمكن المزج بٌن االستعارة الحجاجٌة واالستعارة البدٌعٌة  ,إذ نجد فً
مقابل الؽاٌة الجمالٌة لالستعارة الشعرٌة مطمحا اقناعٌا لالستعارة الحجاجٌة"ٖ فاالستعارة البدٌعٌة
ٌمكن أن نعتبرها اقناعٌة إذا وظفت جمالها وسحرها اللتأثٌر فً المتلقً وكذلك ٌمكن إعتبار أن كل
استعارة حجاجٌة هً استعارة جمالٌة ؛ ألن الحجاج ال ٌكون عار من الجمال  ,وهنا ٌتفق الجمال
واإلقناع فً تحقٌق ؼاٌة حجاجٌة  ,فالحجاج ال ؼنى له عن الجمال  ,فالجمال ٌرفد العملٌة االقناعٌة
وٌٌسر على المتكلم ما ٌروجه من نفاذ إلى عوالم المتلقً الفكرٌة والشعورٌة والفعل فٌها وهذا ما
أكده الجرجانً من أن الشعر " ال ٌحبب إلى النفوس بالنظر والمحاججة وال ٌحلى فً الصدور
بالجدال والمقاٌسة وإنما ٌعطفها علٌها القبول والطالوة وٌقربه منها الرونق والحالوة وقد ٌكون
الشًء متقنا محكما و ال ٌكون حلوا مقبوال وٌكون جٌدا وثٌقا وان لم ٌكن لطٌفا رشٌقا"ٗ  ,من هنا
نجد من الخطأ الفصل النهابً بٌن ما هو جمالً وما هو إقناعً فً االستعارة ؛ ألن الحجاج ال ٌمكن
فصله عن الخاصٌة العاطفٌة  ,فالخاصٌة الجمالٌة التً تضطلع بها االستعارة ال ٌنفً عنها البعد
اإلقناعً والتأثٌري إذ أ ن الجمال متى رفد الحجاج أضحى الخطاب أكثر إقناعا واقدر على اقتحام
عالم المتلقً وتؽٌٌره٘ فالقٌمة التً تحتلها االستعارة جعلت برلمان ال ٌسلم بان مهمتها تقوم فقط على
على وصؾ العالم  ,وإنما تكمن أساسا فً تحفٌز المتلقً على فعل شًء ما ؛ ألن مجرد " التفكٌر
فً تلقٌن المخاطب صورة ما ولو كانت عاطفٌة عن األشٌاء فإننا نكون بصدد الحجاج" , ٙلذا نجد
برلمان ال ٌنظر إلى االستعارة على أنها صورة أسلوبٌة وإنما هً حجة مبنٌة على أساس التمثٌل
حٌث أرجع الجرجانً أ ُ ْن س النفوس بالتمثٌل إلى ثالثة أسباب هً :إقامة الحجة والمشاهدة وإبداع
 - 1انسداج ف ٙكتاب انًثم انطائر التٍ األثٛر َ . 36 :مال عٍ :
 - 2عًر أكاٌ  ،انهغح ٔانخطاب131 :
 - 3يٛشال نٕ لرٌ  ،االضتعارج ٔانسداج  ،ترخًح  :طاْر عسٚس  ،يدهح انًُاظرج  ،عذد" 1991 "4و 89 :
 - 4اندرخاَ : ٙانٕضاطح ت ٍٛانًتُثٔ ٙخصٕيّ 111 :
ُٚ - 5ظر  :انسداج ف ٙانشعر انعرت " ٙتُٛتّ ٔاضانٛثّ"268 :
 - 6االضتعارج ف ٙيسطاخ َٕٚاَٛح ٔعرتٛح ٔغرتٛح 469 :

Perelman et tyteca, Traite de l argumentation, op,cit,p: 535
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الخٌالٔ  ,وبالنتٌجة فإن االستعارة آلٌة تواصلٌة قبل أن تكون آلٌة زخرؾ وتزٌٌن وآلٌة حجاج قبل
أن تكون آلٌة إخبار وإبالغ وآلٌة تفكٌر وتأمل قبل أن تكون تخٌٌل وتصور وآلٌة تؽٌٌر وعمل قبل أن
تكون آلٌة وصؾ وتجرٌدٕ .

 - 2الـــكنــــاٌــــــــة :
تبرز الكناٌة إلى جانب االستعارة بوصفها ملمحا حجاجٌا بمثابة الدلٌل الذي ٌلجأ إلٌه المتكلم
إلثبات معانٌه وإقناع قاربه وهو ما أكده الزركشً بقوله أن الكناٌة  ":هً عند أهل البٌان ان ٌرٌد
المتكلم إثبات معنى من المعانً فال ٌذكره باللفظ الموضوع له من اللؽة ولكن ٌجًء إلى معنى هو
تالٌه وردٌفه فً الوجود فٌوما به إلٌه وٌجعله دلٌال علٌه  ,فٌدل على المراد من طرٌق أولى"ٖٓ
فالمتكلم الذي ٌتفادى التصرٌح وٌُقبل على التلمٌح ٌبتدع إذن الكناٌة وٌراهن فً اآلن ذاته على ذكاء
المتلقً وحدة ذهنه وسرعة فهمه للدالالت الثاوٌة وراء المعنى الظاهر أو المصرح به  ,فهو بذلك –
المتكلم ٌ -تكا على المحل الشاؼر (الضمنً) الذي ٌحث المتلقً وٌضطره إلى وجوب ملبه  ,وهذا
الحث واالضطرار ٌؤدٌان به إلى الخضوع لمنطق الكالمٓ
تقوم العالقة فً الكناٌة بٌن الدال والمدلول على عالقة المجاورة بخالؾ العالقة القابمة فً
االستعارة التً قوامها التساوي واالنطباق  ,ولعل أوضح تعرٌؾ للكناٌة ٌمكن الرجوع إلٌه فً كتب
البالؼة المعاصرة من ذلك ماقدمه أولٌفً روبول من تعرٌؾ لها بقوله " أنْ تسمً شٌبا بإسم شٌا
آخر ٌكون مجاورا لإلسم األول"ٗ  .وعلى الرؼم من وجود عملٌة المجاورة فً الكناٌة  ,فإنها كبقٌة
أنواع الصورة قابمة على (االستبدال)  ,أي أنها تنطوي على مبدأ التعوٌض  -تعوٌض الحقٌقً
بالمجازي  -دون أن ٌكون هناك تؽٌٌر فً المعنى الحقٌقً  ,فمن الكناٌة عند ابن األثٌر االستعارة
والصلة فً ذلك " أن االستعارة ال تكون إال بحٌث ٌطوى ذكر المستعار له وكذلك الكناٌة فإنها ال
تكون إال بحٌث ٌطوى ذكر المكنى عنه ونسبتها إلى االستعارة نسبة خاص إلى عام فٌقال الى كل
كناٌة استعارة ولٌس كل استعارة كناٌة"٘ .
وواضح من كالم ابن األثٌر أن سبب جعله الكناٌة استعارة هو خضوعهما لعملٌتً الطً
والذكر  ,أي لمبدأ التعوٌض واالستبدال وبشكل عام ان حدٌث القدماء عن الصورة بوصفها تعوٌضا
للمعنى أو المفهوم وتصوٌر له وتقدٌمه تقدٌما حسٌا كانت الؽاٌة منه فً رأٌهم  ,تبلٌػ ذلك المعنى فً
ُٚ - 1ظر  :اضرار انثالغح 121 :
ُٚ - 2ظر  :كتاتح اندازع ف ٙضٕء َظرٚاخ انسداج 271 :
 - 3انثرْاٌ ف ٙعهٕو انمراٌ 311/2 :
 - 4يذخم إنٗ انخطاتح 128 :
 - 5انًثم انطائر 185-184 /2 :
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أحسن صورة وجعل المتلقٌن ٌقتنعون به من خالل الصورة الحسٌة التً ٌظهر علٌها وٌخرج فٌهأ .
من هنا ٌنشأ الربط بٌن االستبدال واالستدالل الذي ٌنسحب بدوره لٌشمل الكناٌة بهذه الوظٌفةٓ فقد
أشار الجرجانً إلى مشاركة الكناٌة االستعارة والتمثٌل فً وظٌفة اإلثبات واالستدالل بقوله " :
طرٌق العلم بما ٌراد إثباته وا لخبر به فً هذه األجناس الثالثة التً هً الكناٌة واالستعارة والتمثٌل
المعقول دون اللفظ ولكنه معنى ٌستدل بمعنى اللفظ علٌه وٌستنبط منه"ٕ  ,أي أن المجاز بكل أنواعه
 ,والسٌما الكناٌة  ,قابم على االستدالل بمعنى على معنى واثبات معنى مدعى بواسطة معنى هو منه
بمثابة البٌنةٓ
وإجماال فإ ن الدراسات الحجاجٌة المعاصرة ال تكاد تضٌؾ شٌبا لما قدمه البالؼٌون العرب
القدماء عن الوظٌفة الحجاجٌة التً تقدمها الكناٌة من حٌث إرتباط الدال والمدلول وفق عالقة
المجاورة أو االستبدال أو االستدالل أو جعل الؽابب مشاهدا وإلظهار المجرد فً شكل المحسوس
ولتقوٌة شعور المتلقً بحضور األشٌاء من اجل حمله على االقتناع وللتأثٌر فٌه وهذا ما انسحب
على مجمل الصورة الفنٌة باعتبار وظٌفتها الحجاجٌة والجمالٌة فً الكالمٓ

 -3التــمــثٌــــــل :
ٔ .هو عقد الصلة بٌن صورتٌن مختلفتٌن ومتباعدتٌن ٌؤتى به إلقامة الحجةٓ وتكمن أهمٌة
التمثٌل فً قدرته على االستمالة والتأثٌر وهذا ما ٌجعله ٌضطلع بوظٌفة حجاجٌة كبٌرة
تؤسس لواقع جدٌد قابم على تشابه فً العالقات بٌن واقعٌن مختلفٌن تربط بٌنهما الوظٌفة
والؽاٌة  ,فهو ذو " قٌمة حجاجٌة  ,وتظهر قٌمته الحجاجٌة هذه حٌن ننظر إلٌه على انه
تماثل قابم بٌن البنى  ,وصٌؽة هذا التماثل العامة هً  :أن العنصر (أ) ٌمثل بالنسبة إلى
العنصر (ب) ما ٌمثله العنصر (ج) بالنسبة إلى العنصر (د)"ٖ  .بمعنى ان العالقة (أ) بـ (ب)
تمثل المشبه  ,وعالقة (ج) بـ (د) تمثل المشبه به  ,وهنا ٌتبٌن ان العالقة بٌن البنٌتٌن لٌست
عالقة مشابهة  ,وإنما هً تشابه عالقةٗ رؼم اختالؾ مجاالتهما وإلٌضاح هذا الفهم نسوق
َّللا أَ ْولِ ٌَاء َك َم َث ِل ا ْل َعن َك ُبو ِ
ت ا َّت َخ َذ ْت
ُون َّ ِ
المثال التالً وهو قوله تعالى (( َم َثل ُ الَّذٌِنَ ا َّت َخ ُذوا مِن د ِ
ت لَ َب ٌْ ُ
ت ا ْل َعن َك ُبو ِ
َب ٌْ ًتا َوإِنَّ أَ ْوهَنَ ا ْل ُب ٌُو ِ
ت لَ ْو َكا ُنوا ٌَ ْعلَ ُمونَ ))٘ حٌث أن :
أ= المشركون
ُٚ - 1ظر  :انسداج ف ٙانمراٌ انكرٚى 489 :
 - 2دالئم اإلعداز 339:
 - 3أْى َظرٚاخ انسداج ف ٙانتمانٛذ انغرتٛح 339 :
َ - 4فطّ339 :
 - 5ضٕرج انعُكثٕخ  :اٜٚح 41/
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ب= أولٌاؤهم

الموضوع

ج= العنكبوت
د= بٌتها

الحامل

ٌقول عبد َّللا صولة فً هذا الصدد إن " العالقة بٌن العناصر لٌست عالقة تشابه بل تشابه
عالق ة  ,وذلك ان العالقة (أ) بـ (ب)  ,أي عالقة المشركٌن بأولٌابهم ٌعبدونهم وٌعتصمون بهم تشبه
عالقة (ج) بـ (د)  ,أي عالقة العنكبوت ببٌتها تبنٌه وتعتصم به من المعتدي"ٔ ,حٌث ٌطلق برلمان
وزمٌله على الركن األول من ركنً العالقة (أ ,ب) وهو ما ٌمثله (المشركون واألصنام) تسمٌة
الموضوع فً حٌن ٌطلقان تسمٌة (الحامل )على الركن الثانً (ج  ,د) وهو ما ٌمثله (العنكبوت
وبٌتها)ٕ وبالنتٌجة فإ ن التمثٌل القابم على التشبٌه بٌن بنٌتٌن أي بٌن بنٌة الموضوع وبنٌة الحامل
أكثر إقناعا من عالقة المشابهة بٌن عنصرٌن  ,فٌكون التمثٌل بذلك احتجاجا ألمر معٌن عن طرٌق
عالقة الشبه ٌجري من خاللها إٌضاح الموضوع بواسطة الحامل بوصؾ الثانً أشهر من األول
وأكثر ذٌوعا فكان االستدالل به  ,فالتمثٌل فضال عن كونه استدالال بٌن الموضوع والحامل  ,فإنه
من ناحٌة أخرى مؤد إلى التفاعل بٌن كال الطرفٌن فٌحصل تقارب وتداخل بٌن (أ) و (ج) من ناحٌة
و (ب) و (د) من ناحٌة أخرى وهذا التداخل بدوره ٌكسبها قٌمة اٌجابٌة أو سلبٌة بحسب نوع التمثٌل
ارا ))ٖ حٌث
ار ٌَ ْح ِمل ُ أَ ْس َف ً
كما فً قوله تعالى (( َم َثل ُ الَّذٌِنَ ُح ِّملُوا ال َّت ْو َرا َة ُث َّم لَ ْم ٌَ ْح ِملُوهَا َك َم َث ِل ا ْل ِح َم ِ
نجد :

أ= الٌهود
ب= حملّوا التوراة

البنٌة األولى (الموضوع)

ج= الحمار
د= حمل األسفار

البنٌة الثانٌة (الحامل)

 - 1انسداج اطرِ ٔيُطهفاتّ 341-339 :
َ - 2فطّ 341:
 - 3ضٕرج اندًعح  :يٍ اٜٚح 62/
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فالتداخل الحاصل هو بٌن (أ) و (ج) أي بٌن (الٌهود والحمار)  ,كما أنه حاصل أٌضا بٌن
(ب) و (د) أي بٌن ( حمل التوراة  ,وحمل األسفار) فٌنشأ عن هذا التداخل تفاعل بٌن أطراؾ
التمثٌل وتبادل بٌنهما تأثرا وتأثٌرا  ,فمثلما اكسب الحمار الٌهود قٌمة سلبٌة اكتسبت أطراؾ الحامل
قٌمة سلبٌة أٌضا من داخل التمثٌل فكون (الحمار ٌحمل أسفارا) أمر ال ؼرابة فٌه وال قٌمة سلبٌة له
فً حد ذاته  ,ومعنى هذا أن الموضوع فً التمثٌل ال ٌكتفً بالتأثٌر فً الحامل وإنما ٌؤثر بدوره
فٌهٔ  ,وهذا ما أكده الزمخشري بقوله  " :التمثٌل إنما ٌصار إلٌه لكشؾ المعانً وإدناء المتوهم من
المشاهد  ,فإن كان المتمثل له عظٌما كان المتمثل به مثله وإن كان حقٌرا كان المتمثل به كذلك فلٌس
العظم والحقارة فً المضروب به المثل إال بأمر استدعته حال الممثل له .أال ترى إن الحق لما كان
واضحا جلٌا تمثل له بالضٌاء والنور وأن الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة  ,وكذلك جعل بٌت
العنكبوت مثال فً الوهن والضعؾ"ٕٓ كما ٌشٌر برلمان فً هذا الصدد إلى مالحظة ؼاٌة فً
األهمٌة تتعلق بالكشؾ الداللً إذ ٌرى أن " كثٌرا ما ٌؤدي التفاعل بٌن أطراؾ التمثٌل إلى إقحام
عناصر فً بناء الحامل ما كانت تكون لها داللة لوال أخذنا الموضوع فً االعتبار  ,فبوضعنا
الموضوع  le themeفً االعتبار تصبح لهذه العناصر داللة ما"ٖ  ,بل ٌذهب صولة إلى تأكٌد أن
الموضوع قد ٌذهب فً عالقته بالحامل إلى أبعد من ذلك حٌنما تكون أطراؾ الحامل ؼامضة
المعنى مما ٌترتب علٌه انقالب فً األدوار  ,فٌصبح الموضوع هو من ٌوضح الحامل وٌفسره فً
حٌن أن العكس هو المطلوب فً الحجاجٗ .
وفضال عن كون التمثٌل ٌضطلع بمهمة إبداعٌة فانه كذلك ٌلعب دورا مهما فً مجال
البرهنة والحجاج  ,ولكن هناك خصوصٌة لكل من الدورٌن ٌحددها مدى إتساع التمثٌل من عدمه ,
فالتمثٌل فً مجال اإلبداع ال ٌضٌره االتساع واالمتداد فً حٌن ٌقتضً البعد الحجاجً أن ٌلتزم
التمثٌل بحد معٌن ؛ ألن اإلطالة فٌه تجعل منه عرضة للتجرٌح وبذلك ٌفقد طاقته االقناعٌة٘ ,
والعكس صحٌح  .فالتمثٌل وسٌلة برهنة واستدالل أكثر من كونه وسٌلة خلق وإبداع  ,كما أن "
الشرط فً التمثٌل وهو من الحجاج القابم على الترابط بٌن أشٌاء ما كان لها أن تكون مترابطة بدءا
 ,أن ٌكون الموضوع والحامل من مٌدانٌن مختلؾ احدهما عن اآلخر  ,فإذا كانت العالقتان أي
العالقة بٌن عنصري الموضوع من ناحٌة وبٌن عنصري الحامل من ناحٌة أخرى تنتمٌان إلى مجال
واحد وتشملهما بنٌة واحدة لم ُتس ّم الظاهرة إذا تمثٌال  ,وإنما تسمى استدالال بواسطة المثل أو
االستشهاد" , ٙكما تتضح قوة التمثٌل فً قدرته على االستمالة والتأثٌر فً المخاطبٌن  ,وهذا ما أكده
الجرجانً بقوله  " :التمثٌل إذا جاء فً أعقاب المعانً أو برزت هً بإختصار فً معرضه ونقلت
ُٚ - 1ظر  :انسداج اطرِ ٔيُطهماتّ 341 :
 - 2انثرْاٌ ف ٙعهٕو انمراٌ 488 /1 :
 - 3انسداج اطرِ ٔيُطهماتّ341 :
ُٚ - 4ظر َ :فطّ 342--341 :
ُٚ - 5ظر َ :فطّ342 :
َ - 6فطّ 341 :
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عن صورها األصلٌة إلى صورته كساها ابهة  .......وضاعؾ قواها فً تحرٌك النفوس لها ......
فإذا كان مدحا كان أبهى وأفحم  .....وإذا كان ذما كان مسّه أوجع ومٌسمه ألذع  .....وإن كان
حجاجا كان برهانه أنور وسلطانه اقهر وبٌانه ابهر"ٔ  .ولما كان التمثٌل – بوصفه تشابه بالعالقة –
هو بالضرورة قٌاس قابم على أبنٌة برهانٌه  ,فهذا األمر ٌنسحب بدوره على أفانٌن أخرى ٌنحدر
منها التمثٌل منها التشبٌه واالستعارةٓ على أننا فً هذٌن الوجهٌن البالؼٌٌن (اإلبداعً والحجاجً)
فً أمر التمثٌل فإن الوجهة التً ٌتم من خاللها فحص التمثٌل ال ٌنظر إلى الجنبة اإلبداعٌة فٌه ,
وإنما ٌنحصر التوجه فً جانبه الحجاجً البرهانً وبالضرورة ٌكون هذا مطلبنا فً التشبٌه
واالستعارةٓ فالذي ٌعنٌنا هو الوجه الحجاجً دون ؼٌره  ,وهذا ما ٌدفعنا إلى التساؤل كما تساءلت
سامٌة الدرٌدي  :كٌؾ ٌمكن للتشبٌه واالستعارة ان ٌكونا حجاجٌٌن؟ أي ما لذي ٌجعلهما ٌضطلعان
بوظٌفة استداللٌة اقناعٌة؟ٕ  .ولإلجابة عن ذلك تقول الدرٌدي  " :فً الحقٌقة إن التشبٌه واالستعارة
حجاجٌان من جهة إنهما ٌمثالن ضربا من القٌاس فالتسلٌم بالمقدمتٌن الصؽرى والكبرى ٌقودان
المتلقً إلى التسلٌم باالستنتاج  ,بل إن قوة التشبٌه أو االستعارة تتأتى من قدرتها على التقرٌب بٌن
عنصرٌن من نظامٌن مختلفٌن مع محاولة جاهدة لطمس ما بٌنهما من فروق خالفا للمقارنة كطرٌقة
فً االستدالل"ٖ  .فالتمثٌل رافد مهم من روافد التشبٌه وفً هذا الصدد ٌرى عبد القاهر الجرجانً أن
هناك فرقا بٌن التشبٌه والتمثٌل ٌوضحه بقوله  " :فإعلم أن التشبٌه عام والتمثٌل أخص منه فكل
تمثٌل تشبٌه ولٌس كل تشبٌه تمثٌال"ٗ .

 - 1أضرار انثالغح 86-85 :
ُٚ - 2ظر  :انسداج ف ٙانشعر انعرت " ٙتُٛتّ ٔأضانٛثّ" 253 :
َ - 3فطّ 253 :
 - 4أضرار انثالغح 84 :
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المبحث االول
مادة الصورة الفنٌة وابعادها الحجاجٌة
نسعى فً هذا الجانب الى فحص وجه من وجوه حجاجٌة الصورة الكامنة فً رسابل االمام
علً (علٌه السالم) وتبٌانها  ,وهو المتعلق بالمكون االساسً لمادة هذه الصورة ومضمونها  ,أي
المنجم الذي اتكأ علٌه امٌ ر المؤمنٌن فً رفد صوره بالمادة المشكلة لها  ,ونعنً بمادة الصورة
"مجمل كفاءات المتلقٌن المعرفٌة والنفسٌة والعقدٌة التً ٌأتً مضمون الصورة مستندا الٌها مشكال
بها ومعتمدا علٌها بطرٌقة ٌكون مضمون الصورة هذا ؼٌر ؼرٌب عنهم فهو معلوم لدٌهم "ٔ  ,فهذه
المادة منتزعة من حٌاة المتكلمٌن – المتكلم والمخاطب – أي من عوالم مشاهداتهم واعتقاداتهم
وثقافاتهم وكل ما ٌؤمنون به من مشتركات  ,وهذا ما ٌجعل مصدرها واحدا تشكل فً حد ذاتها
منطلقات حجاجٌة بتعبٌر برلمان ٌ ,حقق من خاللها المتكلم النفاذٌة المطلوبة الى عالم المتلقٌن
والتأ ثٌر فٌهم لٌمنح حجاجه بداٌة قوٌة وركٌزة اساسٌة ٌمكن االتكاء علٌها لتحرٌك وحمل المتلقً
على القٌام بالفعل المطلوب  ,او ٌحقق من خاللها تبرٌرا لتلك األفعال بطرٌقة تجعلها مقبولة ومؤٌدة
ومستساؼة من طرؾ االخرٌنٕ .
ومن خالل فحصنا لمدونة رسابل االمام علً (ع) وما تحتوٌه من صور بالؼٌة  ,نجد أن
هذه الصور قد استمدت مادتها من عوالم المتلقٌن وتجاربهم ومشاهداتهم وممارساتهم  ,وكما هً
مستمدة من الفضاء الحسً ( المحسوسات ) كذلك استمد (ع) مادة صوره من الفضاء المجرد  ,أي
المجال العقدي والفكري والثقافً لٌجعل من هذه القصدٌة فً اختٌار المنطلقات هدفا اساسٌا ضرورٌا
ذا ؼاٌة اقناعٌة وتأثٌرٌة  .وهو (علٌه السالم) فً هذه الرؤٌة قد سلك سبٌل القرآن الكرٌم واستشعر
ؼاٌاته واهتدى الٌاته فً مخاطبة متلقٌه بإقامة الحجة واحداث التأثٌر والتوجٌه الحجاجً  .على أن
حدٌثنا عن مادة الصورة فً رسابل االمام علً (ع) بوصفها مستندة فً تشكلها الى عالم خطاب
المتلقٌن امكننا ان نسلك فً تصنٌفها مسلكٌن ربٌسٌن تتفرع عنهما عوالم او مجاالت متعددة كاآلتً :
االول  :مادة الصورة المنتزعة من عالم المحسوسات .
الثانً  :مادة الصورة المنتزعة من عالم المجردات .

 - 1انسداج ف ٙانمرآٌ انكرٚى 562 :
ُٚ - 2ظر  :زداخٛح انصٕرج ف ٙانخطاتح انطٛاضٛح نذٖ االياو عه( ٙع) َ .175 :مال عٍ Chaim Perlmanet Lucie Olbrechts Tyteca : .
Traite de L ;argumentation , op .cit , ;99-102
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 .1مادة الصورة المنتزعة من عالم المحسوسات :
أ .مجال االنسان :
اعتمد اإلمام (ع) فً تأثٌث صوره الفنٌة على مقدمات حجاجٌة استقاها من مجال اإلنسان
وخاصة ما ٌتعلق منها بهٌأته وصفاته وأحواله وأعضابه  .إذ أن مزج الشدة باللٌن والتوسط فً
التعامل دون تطرؾ قٌمة أخال قٌة علٌا أكدها اإلمام "ع" إلى بعض عماله فً تعامله مع أهل الذمة
ف مِنَ ال ِّ
ٌن َت ُ
شو ُب ُه ِب َط َر ٍ
ش َّد ِة "ٔ .
من المعاهدٌن فٌقول فً هذا الشأن َ " :فا ْل َب ْ
س لَ ُه ْم ِ
ج ْل َبابا ً مِنَ اللِّ ِ
فاستعار لتلك الهٌأة المتوسطة من اللٌن المشوب بالشدة الزمة من لوازم اإلنسان (الجلباب) وهو ما
ٌؽطى به من ثوب وؼٌره  ,والجمع جالبٌب ,وتجلببت المرأة أي لبست الجلباب  ,فكان مراد اإلمام
منه ان ٌسلك معهم مسلكا وسطا بأ ن ٌكون معهم بمنزلة بٌن منزلتٌن كجلباب لٌن ٌشوبه بطرؾ من
الشدة فال ٌدنٌهم كل الدنو ألنهم لٌسوا أهال لذلك ؛ لكونهم مشركٌن وال ٌبعدهم كل اإلبعاد وال
ٌجفوهم ؛ لكونهم معاهدٌن  ,فإن معاملتهم بذلك النهج ٌمنعهم عن التمرد والطؽٌان عن المعاهدة
والذمة وٌحفظ عظمة الدٌن وصولته وقوته فً أعٌنهم وٌوجب تألٌؾ قلوبهم ومراعاة شرابط
المعاهدة فً حقهم وعدم الخلل فً انتظام أمورهم ٓ
فكان ت مادة هذه الصورة مأخوذة من حٌاة اإلنسان ومستلزماته وهو مٌدان حسً له عالقة
بقٌم اإلنسان من عفة وشرؾ وأخالق وهذا الذي دفع اإلمام إلى الربط بٌن المٌدان الحسً
(الجلباب) والمٌدان القٌمً الذهنً المجرد المتضمن للقٌم األخالقٌة (اللٌن  ,الشدة)  ,فاستعارة
الجلباب ؼٌر معنً به لذاته وحقٌقته وإنما بالؽاٌة المرجوة منه لذلك جاءت األشٌاء القٌمة عند الناس
والتً تسالموا على قٌمتها األخالقٌة وعلو شانها هً المٌدان المناسب الذي استقى منه اإلمام
صورته الحجاجٌة لٌقرن ما ٌنبؽً ان ٌقوم به عامله  -من تعامل أخالقً تمتزج فٌه الشدة بالٌن مع
المعاهدٌن  -بالجلباب بوصفه حامال لقٌمة أخالقٌة ال احد ٌعترض على سمو قٌمتها التً ٌقرها العقل
الجمعًٓ وهذا ما ٌمنح الصورة الفنٌة قوتها الحجاجٌة الالزمة لجذب المخاطبٌن إلى عالم خطاب
المتكلم بؽٌة التأثٌر فٌهم وٌجعلهم بمنأى عن الرفض أو الدحضٓ
ومن األمثلة على ذلك قوله (ع) إلى معاوٌة فً مقام تنبٌهه وتوبٌخه على قصوره عن درجة
ور َذ ْر ِع َك
ص َ
ف قُ ُ
سانُ َعلَى َظ ْل ِع َك َو َت ْع ِر ُ
السابقٌن والتقرٌع له على ادعابه لها  " :أَ َال َت ْر َب ُع أَ ٌُّ َها ْاإلِ ْن َ
َو َت َتأ َ َّخ ُر َح ٌْ ُ
ث أَ َّخ َر َك ا ْل َقدَ ُر "ٕ  ,فقد استعار له لفظ (الظلع) وهو ما كان برجله داء حتى ٌبان فٌها
العرج وهو من باب الؽمز  :أي المتهم فأراد (ع) من ذلك  :إنك ضعٌؾ فترفق بنفسك وال تكلفها
أكثر مما تطٌق  ,ووجه الشبه فً ذلك هو قصوره عن لحوق رتبة السابقٌن فً الفضل كقصور
 - 1شرذ َٓح انثالغح 65/15 :
َ - 2فطّ85/15 :
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الظالع عن شأو الضلٌع  ,وأصل (الذرع)  ,إنما هو بسط الٌد وقصورها  -أي عجزها عن الشًء-
كناٌة عن قصور قوته وعجزه عن الوصول الى تلك المرتبة  ,أي مددت ٌدك للشًء فلم تنلهٓ
وبعٌدا عن معاوٌة وأباطٌله فإن سمات اللٌن والضعؾ والرقة والمتعة والجمال التً ُتم ٌّز
المرأة وضرورة النأي بها عن تحمل المسؤولٌات المناطة بالرجل  ,أمر دفع اإلمام (ع) إلى الحث
على مداراتها وإحسان الصحبة لها من قبل الرجل  ,ألن ذلك من شأنه ان ٌكون انعم لحالها وأرخى
س َها َفإِنَّ ا ْل َم ْرأَ َة
لبالها وأدوم لجمالها  ,فقال فً هذا الشأن َ " :و َال ُت َملِّكِ ا ْل َم ْرأَ َة مِنْ أَ ْم ِرهَا َما َج َاو َز َن ْف َ
س ْت ِب َق ْه َر َما َن ٍة "ٔ  .إذ نجد أن الصورة قد تشكلت عبر تشبٌه المرأة بـ(رٌحانة) بوصفها
َر ٌْ َحا َن ٌة َولَ ٌْ َ
محال للذة واالستمتاع بها  ,ولعل تخصٌص الرٌحانة بالتشبٌه ؛ ألن شأن النساء العرب استعمال
الطٌب كثٌرإ  .وشبه بكونها (ولٌست بقهرمانة) أي انها لم تخلق لتكون حاكمة متسلطة  ,بل من
شأنها أن تكون محكوما علٌهآ واصل القهرمان هو الخازن أو الوكٌل الحافظ لما تحت ٌده  ,القابم
بأمر سلطانه بلؽة فارسٖ  .من هنا كان استقصاء هذه المادة التً تفصح عن مقومات أخالقٌة
اجتماعٌة تسالم الناس على حقٌقتها محاولة جادة وموفقة الختزال مفاهٌم واسعة وعمٌقة تخص
المرأة ٌنبؽً التوقؾ عندها ومراجعتها فجاءت الصورة ٌتساوق فٌها التأكٌد والنفً من أجل التوجه
والدفع إلى العمل نحو مداراة المرأة واإلحسان إلٌها وأن ال ٌملّكها من أمرها ما خرج عن حد نفسها
كالشفاعات وتتصرؾ فٌما ٌخص الرجل نٌابة عنه  ,وقد جاء هذا الطرح متناؼما مع الطرح
اإل سالمً من جهة ومنسجما مع توجه العقلٌة العربٌة آنذاك من كونها عقلٌة (ذكورٌة) على كل
األصعدة قٌادة وتسٌٌرا وقوامة من جهة اخرىٓ
كما استلهم (ع) تلك الصورة الٌقظة المستوحاة من عمل الزراع حٌنما ٌجتهدون فً إخراج
المدر والحجر ونحوه من بٌن ثمر الزرع كالحنطة والشعٌر ونحوهما من الحبوب كما فً قوله (ع)
سا َر ْع ُ
ب َعلَى قِ َتالًِ لَ َما َو َّل ٌْ ُ
ت َع ْن َها َولَ ْو أَ ْم َك َن ِ
َّللا لَ ْو َت َظاه ََر ِ
ت
َ " :و َّ ِ
ص مِنْ ِر َقابِ َها لَ َ
ت ا ْلفُ َر ُ
ت ا ْل َع َر ُ
ض مِنْ َه َذا ال َّ
وس َح َّتى َت ْخ ُر َج
ش ْخ ِ
سأ َ ْج َه ُد فًِ أَنْ أ ُ َط ِّه َر ْاألَ ْر َ
إِلَ ٌْ َها َو َ
وس َوا ْل ِ
ج ْس ِم ا ْل َم ْر ُك ِ
ص ا ْل َم ْع ُك ِ
ا ْل َم َد َرةُ مِنْ َب ٌْ ِن َح ِّب ا ْل َحصِ ٌ ِد "ٗ استوحى هذه الصورة الفنٌة لٌشبه معاوٌة بحجر ومدر ٌكون فً
الحنطة والشعٌر فٌنقٌان من المدرة إذا أ ُرٌد طحنهما للطعام وقد أشار القرآن الكرٌم الى مفهوم حب
ار ًكا َفأ َ ْن َب ْت َنا ِب ِه َج َّنا ٍ
الس َم ِ
اء َما ًء ُم َب َ
الحصٌد فً قوله تعالى َ ( :و َن َّز ْل َنا مِنَ َّ
ت َو َح َّب ا ْل َحصِ ٌ ِد * َوال َّن ْخل َ
َباسِ َقا ٍ
ج ) ٘  .فوجود معاوٌة بٌن
ت لَ َها َط ْل ٌع َنضِ ٌ ٌد * ِر ْز ًقا لِ ْل ِع َبا ِد َوأَ ْح ٌَ ٌْ َنا ِب ِه َب ْل َد ًة َم ٌْ ًتا َك َذلِ َك ا ْل ُخ ُرو ُ
المسلمٌن كالمدرة بٌن حب الحصٌد ٌوجب الفساد وٌضل العباد .

 - 11شرذ َٓح انثالغح 61/16 :
 - 2اتٍ يٛثى انثسراَ ، ٙشرذ َٓح انثالغح34/5 :
 - 3شرذ َٓح انثالغح 85/15 :
َ - 4فطّ . 141/16 :
 - 5ضٕرج ق  :االٚح 11
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فجاءت هذه الصورة متناؼمة ومنسجمة مع واقع المتلقٌن وطبٌعة حٌاتهم الزراعٌة فهذه
العملٌة تتكرر عند المزارع بعد كل عملٌة حصاد للحبوب فكان اعتمادها من قبل صاحب الخطاب
فً سٌاق التنفٌر من معاوٌة وتزكٌة المؤمنٌن منه ؛ ألن وجوده بٌنهم ٌسبب فساد عقابدهم وهالك
دٌنهم  .لذلك حظً هذا التمثٌل بالموافقة العامة عند جمهور المخاطبٌن وبهذا تكون الصورة قد
حققت هدفها الحجاجً المرؼوب فٌه ؛ ألن ؼاٌة الحجاج – حسب برلمان – أن ٌجعل العقول تذعن
لما ٌطرح علٌها او ٌزٌد فً درجة ذلك االذعان .

ب .مجال الحٌوان :
شكل عالم الحٌوان منبعا ثرٌا استقى منه االمام علً (ع) مادة اساسٌة فً تشكٌل صوره
ونحتها  ,ذكر منها اجناسا مثل االبل والكلب والضرؼام والحٌة والذبب والمعزى والسبع والعنز ....
الخ  .ذكرها من اجل تحقٌق بٌانه ورهنها بمقاصد داللٌة مختلفة خرجت إلفادة معانً الضعؾ والقوة
والذلة والعزة والخداع والفتنة  ......الخ وساقها على وجه المجاز بذكر اسمابها الصرٌحة او بأسماء
مرادفة لها او من خالل ذكر الزمة من لوازمها .
ومن جملة الحٌوانات التً ذكرها (االبل)  ,فهً على الرؼم من قلة ذكرها بأسمابها
الصرٌحة كالجمل والناقة  ......الخ  ,فإنه قد تطرق الٌها فً نحت صورة بألفاظ ودالالت اخرى او
بداللة احد لوازمه علٌه  ,إذ لم ٌؽفل صاحب الخطاب ما لألبل من حضور متمٌز وفعال فً حٌاة
العربً ومقدار تعاطٌه مع هذا الحٌوان الذي ٌشكل وسٌلة مهمة ٌعتمدها فً حلّه وترحاله  ,بٌد ان
االبل تمثل " اموالهم ورواحلهم ومنها عٌشهم ولباسهم ونسج بٌوتهم وهً حمّالة اثقالهم  ....وكم قد
جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها فً شعر العرب  ,إذ ال تكاد تخلو قصٌدة من طوالها عن
وصؾ الرواحل ومزاٌاها "ٔ  .فضال عن ذلك فقد ذكرها القرآن الكرٌم فً مواطن كثٌرة باسمابها
الصرٌحة او الضمنٌة او ذكر أحد لوازمها ومنه قوله تعالى " افال ٌنظرون الـى االبل كٌف خلقت
" . 2فهو اختٌار دقٌق ومهم نابع من أبعاد داللٌة ومقاصد حجاجٌة تتمثل فً جذب المخاطبٌن
واستمالتهم وحملهم على االذعان لما ٌطرح علٌهم واقناعهم  .ولعل معرفة االمام (ع) بقٌمة االبل
وصفاتها وأحوالها ومزاٌاها دفعه الى تمثلها وتجسٌدها فً بناء صوره البٌانٌة  ,ومنها كلمة ( َن َع ُم)

 - 1اتٍ عاشٕر  :انتسرٚر ٔانتُٕٚر . 315/31 :
 - 2ضٕرج انغاشٛح  :االٚح . 17
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ضلَّ ْت ُعقُولَ َها َو َر ِك َب ْت
فً قوله (ع) فً وصؾ اتباع معاوٌة َ " :ن َع ٌم ُم َع َّقلَ ٌة َوأ ُ ْخ َرى ُم ْه َم َل ٌة َقدْ أَ َ
ٔ .
َم ْج ُهولَ َها "
فهً من الناحٌة المعجمٌة جمع ال واحد له من لفظه قُصد منها االبل وحدها  ,قال ابن منظور
 ":العرب اذا افردت النعم ال ٌرٌدوا بها إال ّ االبل  ,فإذا قالوا االنعام أرادوا بها االبل والبقر والؽنم
 ....ومن العرب من ٌقول لألبل اذا ذ ّكرت االنعام واالناعٌم "ٕ  ,والنعم تذكر وتؤنث بلحاظ قوله
(ع) (معقّلة) وقالوا  :عقلت البعٌر واعتقلته  ,وعقله  ,أن ٌثنً وظٌفه  :اي مقدم ساقه مع ذراعٌه
فٌشدهما جمٌعا بحبل هو العقال  ,وعقلّت بالتشدٌد للتكثٌرٖ  ,وقد جعل هذا الضرب على نوعٌن :
معقّلة  :اي مقٌّدة  ,وأخرى  :مهملة  ,ثم وصفها (ع) فقال  :قد اضلت عقولها  ,أي لم تجد عقاال
ألنفسها كأنها ضلت عنه .
وقد عمد االمام فً هذه االستعارة الى تصوٌر حال اهل الدنٌا باعتبار ؼفلتهم عما ٌراد بهم
كالبهابم  /االبل  ,وهم فً ذلك صنفان ( معقلة ومهملة )  ,واستعار لفظ (معقلة) للذٌن تمسكوا
بظواهر الشرٌعة واالمام العادل  ,فقٌّدهم بالدٌن عن االسترسال فً اتباع الشهوات واالنهماك فٌها
وإن لم ٌعقلوا اسرار الشرٌعة فهم كالنعم التً عقلها رعاتها  ,وأشار بـ(المهملة) الى الذٌن استرسلوا
فً اتباع شهواتهم وخرجوا عن طاعة امامهم  ,ولم ٌتعبدوا بأوامره فهم كالبهابم المرسلة التً اضلت
عقولها او " االبل قد منعها من الشر عقالها  ,وهم الضعفاء  ,واخـــــرى تأتً من السوء ما تشاء
وهم االقوٌاء "ٗ  ,وٌذهب ابن مٌثم الى القول  " :وٌحتمل ان ٌرٌد بعقولها ُعقُلها جمع عقال فاشبع
الضمة وقلبها واوا متابعة لقوله مجهولها  .وٌحتمل أن ٌرٌد بها جمع عقل وهو الملجأ  :أي انها
ضٌّعت من تلجأ الٌه وهو امامها "٘ .
ساه ِِل الدَّهْ َر َما َذل َّ لَ َك
ومما جاء فً االستعارة قوله (ع) فً وصٌته لولده الحسن (ع) َ " :
َق ُعو ُدهُ "ٌ . ٙتضح ان بؤ رة االستعارة فً قوله ( قعوده) بالفتح وهو البعٌر الذي ٌقتعده الراعً فً
كل حاجة  ,وجاء فً المثل " اتخذوه قُ َعٌِّد الحاجات " 7إذا امتهنوا الرجل فً حوابجهم  .وجمعه
(قعدات) قال االخطل :
الربا ِ
على ال َق ُعدا ِ
ب
ت استاهُ ِّ

ْ
شالت
فبئس الطالبونَ غدا َة
َ

 - 1شرذ َٓح انثالغح . 44/16:
 - 2نطاٌ انعرب  :يادج ( ٌ  ،ع  ،و)  :نعم انصٕاب (كثرخ) ال (ركرخ) .
ُٚ - 3ظر  :انصساذ ف ٙانهغح  :يادج (عمم)
 - 4يسًذ عثذِ  ،شرذ َٓح انثالغح . 296 :
 - 5اتٍ يٛثى انسراَ ، ٙشرذ َٓح انثالغح . 39/5 :
 - 6شرذ َٓح انثالغح . 51/16 :
ُٚ - 7ظر  :انصساذ ف ٙانهغح  :يادج (لعذ) .
 - 8شعرِ . 261 :
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فالقعُود من اإلبل البكر ما أمكن ظهره من الركوب وٌكون البكر فً هذا السن قلوصا  ,لذلك
استعار اإلمام لفظ (القعود) للزمان الذي تٌسر فٌه رزقه وتسهل فٌه بعض مهماته  ,ووجه المشابهة
أن ذلك الزمان ٌم ّكنه من بعض مهماته وحوابجه  ,وطلب ما ال ٌمكن فٌه وما لم ٌعد لحصوله من
المطالب ربما ٌستلزم تؽٌّره وامتناع ما كان ممكنا فٌه  .كما أن القعود من شأنه أن ٌم ّكن من ظهره
واقتعاده وهو بمعرض أن ٌنفر براكبه إذا استزاده وشد علٌه  .ولفظ (الذلة) مستعار لسكون الزمان
وإمكان المطلوب فٌه  ,وأراد بمساهلته الجرٌان معه بقدر مقتضاه من دون تشدد وتسخط علٌه  ,فإن
ذلك ٌستلزم تعب النفس من ؼٌر فابدة  .وفً ذلك ٌقول الشاعر :
روٌداً وال تعنف فٌصبح شامسا ً

اذا الدهر اعطاك العنان فسر به

1

ار ِبكِ " ٕ .
كما أشار أمٌر المؤمنٌن الى حاله مع الدنٌا بقوله  " :إِلَ ٌْكِ َع ِّنً ٌَا ُد ْن ٌَا َف َح ْبلُكِ َعلَى َغ ِ
 .حٌث شكل قوله (ع) (فحبلك على ؼاربك ) المادة التً بنى علٌها صورته الفنٌة  ,فالؽارب جمعه
ؼوارب  :اي الكاهل وهو ما بٌن سنام البعٌر وعنقه  ,واصله ان الناقة اذا رعت وعلٌــــها الخطــام
القً على ؼاربها ؛ ألنها إذا رأت الخطام لم ٌهنبها شًءٖ ولذلك ٌلقى حبلها على ؼاربها لٌفسح
المجال لها ان ترعى وتهنأ حٌث شاءت وتذهب اٌن شاءت  ,وهذا القول من كناٌــــات الطالق عند
العرب فً الجاهلٌة ٗ  .فالمقدرة البٌانٌة الفابقة لإلمام جعلته ٌحسن اختٌاره لهذا القول متضمنا المعنى
المعنى الداللً لكال االستخدامٌن فً أصل الوضع او ما َكن ْ
ت به العرب فً طالق زوجاتهم بذلك
ونحوه  ,فداللة المفهوم الذي استحضره اإلمام هو تمثٌل لتطلٌقه الدنٌا وتسرٌحه اٌاها لتذهب حٌث
ترٌد  ,فقد حرر نفسه من ملذاتها واهوابها ووقفها على االخرة وجزابها  ,فهو تمثٌل الدنٌا بصورة
من ٌعقل وخاطبها بخطاب العقالء لٌكون ذلك اوقع فً النفوس لؽرابته  ,ثم أمرها بالتنحً والبعد
عنه كالمطلق لها .
ولم تكن االبل الحٌوان الوحٌد الذي استدعاه اإلمام فً تشكٌل صورة الفنٌة وبنابها  ,فقد شبه
حال الدنٌا والحذر من مفاتنها وخدعها بـ (الحٌة ) ففً كتاب بعثه قبل اٌام خالفته الى سلٌمان
الفارسً رحمه هللا محذرا من مكابد الدنٌا وفتنها وعدم االطمبنان لها ٌ ,قول فٌه  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِ َّن َما
س ُّم َها "٘ ٌ .حتوي هذا التمثٌل على بؤرة بٌانٌة ودالالت مكثفة
س َها َقاتِل ٌ َ
َم َثل ُ ال ُّد ْن ٌَا َم َثل ُ ا ْل َح ٌَّ ِة لَ ٌِّنٌ َم ُّ
ؼاٌة فً االتق ان ابدع فٌها االمام  ,عبرت عن مقاصد اقناعٌة نابعة عن طول تجربة وبعد تفكر ,
كما أنها لم تستلهم الواقع والثقافة العربٌة فحسب  ,بل انفتحت على تجارب االمم االخرى وثقافاتها
وال سٌما فً استحضار هذا الكابن الحٌوانً (الحٌة) بكل ما له من حضور فً الفكر والتجربة
ٌ - 1نظر  :ابن ابً الحدٌد  :شرح نهج البالغة  , 52 / 16 :وابن مٌثم البحرانً  ,شرح نهج البالغة 51/5 :
 - 2شرح نهج البالغة . 143/16 :
ٌ - 3نظر  :المٌدانً  ,مجمع االمثال 196/1 :
ٌ - 4نظر  :جمهرة امثال العرب 382/1:
 - 5شرح نهج البالغة . 15/18 :
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االنس انٌة على مر التارٌخ  ,لذا كان انتقاء هذه الصورة ٌنم عن خبرة ومحمول ثقافً واسع وعرٌق
فً القدم  ,بل إن هذا االرتباط كان له حضور ؼٌر قلٌل فً ثقافة العرب ووعٌهم فً الجاهلٌة ,
وخٌر شاهد على ذلك ما وصلت الٌنا من اشعار المست هذه العالقة بٌن المرأة والحٌة وقد تمثلها
الشعراء فً اشعارهم التً تنوعت ما بٌن الرؼبة والرهبة فعكست صورة الحٌة التً اختزلتها
الذاكرة الجماعٌة عبر السنٌن  .فتطرقوا الى المرأة والحٌة على أساس من العالقة الترابطٌة  ,فقد
نجد من ٌش ِّك ل صورة منفرة من المرأة التً ٌحذر منها ومن صفاتها الجسدٌة التً ال تعكس صفات
خلقٌة مرؼوبة  ,فعبر الشاعر الجاهلً عن قسوة الحٌة وظلمها وش ّرها  ,كما فً قول االعشى :
ودعها اذا ما غٌبتها سفاتها

فال تلمس االفعى ٌداك ترٌدها

1

فالتحذٌر من االفعى ٌرتد فً ذاكرة الجماعة وفً مخزونهم الثقافً والالشعوري الى قوة ؼٌر
طبٌعٌ ة تتمتع بها االفعى  ,فهً صاحبة السٌادة والقوة والبقاء وؼٌرها هدؾ لألذى والحاق الضرر
به وتهدٌد حٌاتهٕ.
كما ٌربط احمد عبد الفتاح بٌن لٌونة المرأة وملمسها الناعم بملمس الحٌة فً بعض السٌاقات
التً ترد فٌها فهما متشابهان فً الرقة والنعومة والدهاء والتلون والخدٌعة اذا لزم االمرٖ  ,وقد جسد
هذا الفهم عنترة فً قوله :
العطب
عند التقلب فً انٌابها
ُ

إن االفاعً وان النت مالمسها

4

فقد وصؾ جلد الحٌة بالجمال لشكله وشفافٌته ونعومته " فال ثوب وال جناح وال ستر عنكبوت
اال وقشر الحٌة احسن منه وارق واخؾ وانعم واعجب صنعة وتركٌبا " ٘ وفً ذلك ٌقول عمرو بن
شأس :
ولو تكلّفها الحاوون ما قدروا

سرحت بالندى ما مسها بلل
لو ّ

6

وهذا ٌبٌن من جانب مدى مالستها ونعومة جلدها االمر الذي ال ٌبقى اثر للندى علٌه  ,ومن
جانب آخر ٌظل االثر النفسً سلبٌا وماثال فً نفس الالمس تجاه ما تفعله باإلنسان اذا عضته بأنٌابها
وافرؼت سمها فٌه  ,وهذا هو حال الدنٌا فٌما تقدمه من مؽرٌات ومفاتن وخدع ال ٌأمن منها اال
المحذور والمنتبه الى مكابدها  ,فهً كما وصفها االمام (ع) مثل الحٌة ناعمة ولكنها تنذر بكارثة
لمن ٌلمسها  ,االمر الذي جعل االنسان ٌفكر فً اٌجاد طرابق التقاء ش ّرها  ,وهذا ما دفع االمام الى
 - 1دٕٚاَّ . 212 :
ُٚ - 2ظر  :انسٛح ف ٙانشعر انداْه. 197 : ٙ
ُٚ - 3ظر ازًذ عثذ انفتاذ  ،انًُٓح االضطٕر٘ ف ٙتفطٛر انشعر انداْه199: ٙ
 - 4دٕٚاَّ . 11 :
 - 5انسٕٛاٌ . 177/4 :
 - 6شعرِ . 212 :
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تجسٌد واستحضار هذه التجربة مع هذا الكابن الحٌوانً واحواله فً كٌفٌة الحذر من الدنٌا من اجل
دفع االنسان وحمله على التفكٌر فً اتقاء شر الدنٌا وعدم اإلنجرار وراء خدعها ومفاتنها دون حذر
واحتٌاط .
كمل شبه (ع) حال أهل الدنٌا واخالدهم الٌها وتكالبهم علٌها بالكالب العاوٌة والسباع الضارٌة
فً قوله َ " :وإِ ٌَّا َك أَنْ َت ْغ َت َّر ِب َما َت َرى مِنْ إِ ْخ َال ِد أَهْ ِل ال ُّد ْن ٌَا إِ َل ٌْ َها َو َت َكال ُ ِب ِه ْم َعلَ ٌْ َها َف َقدْ َن َّبأ َ َك َّ
َّللا ُ َع ْن َها َو
ًِ لَ َك َعنْ َن ْفسِ َها َو َت َك َّ
ار ٌَ ٌة ٌَ ِه ُّر
او ٌَ ٌة َوسِ َبا ٌع َ
اوٌ َها َفإِ َّن َما أَهْ ل ُ َها ك َِال ٌ
ش َف ْت لَ َك َعنْ َم َ
َن َع ْت ه َ
ب َع ِ
س ِ
ض ِ
ٔ
ٌِرهَا" .
ض َها َعلَى َب ْع ٍ
صغ َ
ض َو ٌَأْ ُكل ُ َع ِزٌ ُزهَا َذلٌِلَ َها َو ٌَ ْق َه ُر َك ِبٌ ُرهَا َ
َب ْع ُ
فالكالب والسباع من الحٌوانات التً رافقت االنسان فً بٌبته منذ االؾ السنٌن وتقاسمت معه
المأكل والمسكن مما هٌأ لإلنسان معرفة عمٌقة بحٌاة الحٌوان وطباعه  ,فصور ذلك فً شعره
تصوٌرا دقٌقا وضربت بها االمثال ٌ ,قول الجاحظ معبرا عن مدى االختالط والتجاور بٌن االنسان
والحٌوان  " :هذه االجناس الكثٌرة ما كان منها سبعا او بهٌمة او مشترك الخلق فإنما هً مبثوثة فً
بالد الوحش  ....وهً فً منازلهم ومناشبهم  .فقد نزلوا كما ترى بٌنها واقاموا معها وهم اٌضا من
بٌن الناس وحش او اشباه وحش "ٕ  .لذلك كان مشهد الحٌوان وعالقته باإلنسان وتصوٌر صفاته
وسلوكٌاته صدى للواقع وحالة شعورٌة ونفسٌة  ,فكانت هذه الصور تمثل نضجا فكرٌا مثلما تبرز
تقدما فنٌا وهم ٌنقلون عبر الصور المحسوس الى المجرد .
فهذه المجاورة بٌن االنسان والحٌوان والتً اكسبت االنسان معرفة واطالعا واسعا هً التً
دفعت المتكلم الى اعتمادها مادة فً الكثٌر من صوره الفنٌة  .ولعل فً تفرٌق المتكلم بٌن الكالب
والسباع فً قوله ما ٌبرره من الناحٌة الواقعٌة والمعرفٌة وقد الزم لكل من النوعٌن صفة من صفاته
وهً العواء للكالب والضراوة للسباع وهما صفتان من ابشع واشنع واقبح ما ٌمكن للخٌال ان
ٌتصوره  ,فقد ذكر الجاحظ فً قدر الكلب " لؤم اصله وخبث طبعه وسقوط قدره ومهانة نفسه ومع
قلة خٌره وكثرة شره واجتماع االمم كلها على استسقاطه واستسفاله ومع ضربهم المثل فً ذلك كله
به ومع حاله التً ٌُعرؾ بها ومن العجز عن صوله السباع واقتدارها وعن تمنعها وتشرفها
وتوحشها وقلة اسماح ها وعن مسالمة البهابم وموادعتها والتمكٌن من اقامة مصلحتها واالنتفاع بها ,
إذ لم ٌكن فً طبعها دفع السباع عن انفسها وال االحتٌال لمعاشها والمعرفة بالمواضع الحرٌزة من
المواضع المخوفة  ,وألن الكلب لٌس بسبع تام وال بهٌمة تامة حتى كأنه من الخلق مركب والطبابع
الم لفقة واالخالط المجتلبة  ......وشر الطبابع ما تجاذبته االعراق المتضادة والعناصر المتباعدة "ٖ .
فً حٌن أن السباع اسم ٌطلق على صنؾ من الحٌوانات كاألسود والنمور والفهود  ,وقد ذكر
 - 1شرذ َٓح انثالغح . 44/16 :
 - 2انسٕٛاٌ . 29/6 :
َ - 3فطّ 32/1:
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الجاحظ فً حدٌث مطول عن اوصافها وعلو مرتبتها شرفا على الكالب ٔ  .وقد استل المتكلم صفة
(العواء) من الكلب دون سابر صفاته  ,وعواء الكلب  :صوت ٌمّده ولٌس بنبح  ,وٌقال للداعً الى
الفتنة  :عوى واستعوى فاستعووا  ,فهو ٌستعوي القوم وٌستعوٌهم وٌقال للمستضعؾ  :ما ٌُعوى وال
ٌُنبح  ,وعوٌت الحبل اعوٌه عٌّا  ,اذا لوٌته  ,قال الراجز ٌ :عوٌن باالزمة البُرٌنا  ,قال ابو بكر :
البُرٌن جمع ُب ّرة وهً الحلقة فً حِتار انؾ البعٌر اذا كانت من فضة او صفر  ,واشتقاق اسم معاوٌة
من قولهم  :عاوت الكلبة الكالب اذا عوت فسمعت عواءها فعوٌت  .....ولٌس شًء من الدواب
ٌعوي إال الذباب والكالب والفصٌل ومن امثالهم فً المستؽٌث بمن ال ٌؽٌثه قولهم ( لو لك عوٌت لم
اعو ِه ) واصله ان الرجل ٌبٌت القفر فٌستنبح الكالب بعوابه لٌستدل بنباحها على الحًٕ .
اما السباع الضارٌة  ,فالضاري هو ما ضري بالصٌد ولهج بالفرابس  ,وقد ضري بالصٌد
ضراوة  ,أي تعود واضراه صاحبه اي عوده واضراه به  ,أي اؼراه  ,فالضاري من السباع
المفترس المولع بأكل اللحومٖ  .لذلك نجد أن هذا التشبٌه الذي جاء به المتكلم مضمنا لكل هذه
المعانً رابطا فً هذه الصورة بٌن ضاللة الناس ونفاقهم ٌأكل القوي منهم الضعٌؾ وٌؽلب بعضهم
على بعض بسبب ضاللهم عن الدٌن الحق وإتباع الشهوات واالنقٌاد الى الفتن واألهواء وتالطم
الشبهات .
ولم تكن صورة الذبب األ َز ّل فً حال إختطافه دامٌة المعزى الكسٌرة من وحً خٌال المتكلم ,
بل كان هذا المنظر معروؾ ومشاهد عند المخاطبٌن  ,ففً كتابه (ع) الى بعض عماله َ " :فلَ َّما
اج ْل َت ا ْل َو ْث َب َة َو ْ
أَ ْم َك َن ْت َك ال ِّ
ش َّدةُ فًِ ِ
اخ َت َط ْف َت َما َق َد ْر َت َعلَ ٌْ ِه مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ُم
خ ٌَا َن ِة ْاأل ُ َّم ِة أَ ْس َر ْع َت ا ْل َك َّر َة َو َع َ
صو َن ِة ِألَ َرا ِملِ ِه ْم َوأَ ٌْ َتا ِم ِه ُم ْ
اف ال ِّذ ْئ ِ
ٌر َة "ٗ  ,فقد شبه المتكلم
ب ْاألَ َزل ِّ دَا ِم ٌَ َة ا ْلم ِْع َزى ا ْل َكسِ َ
اختِ َط َ
ا ْل َم ُ
إسراع عبد هللا بن عباس الى الخٌانة ووثوبه على اختطاؾ أموال الناس باختطاؾ الذبب األ َز ّل
دامٌة المعزى الكسٌرة  .ووجه الشبه سرعة اخذه له وخفته فً ذلك  ,وقد خص الذبب األ َز ّل ؛ ألن
خفة الوركٌن ٌعٌنه على سرعة الوثبة واالختطاؾ  ,ودامٌة المعزى الكسٌرة  ,ألنها أمكن لإلختطاؾ
َ
فاألز ّل فً أالصل  :الصؽٌر العجز وهو فً صفات
وذلك لعدم الممانعة والقدرة على الهروب .
الذبب الخفٌؾ وقٌل هو من قولهم َ ,زل زلٌال إذا عدا  .وخص الدامٌة ؛ ألن من طبع الذبب محبة
الدماء حتى أنه ٌرى ذببا دامٌا فٌثٌب علٌه لٌأكله٘ .
من هذه الصور وؼٌرها التً شكل الحٌوان بصفاته وسلوكٌاته وعالقته باإلنسان المادة التً
كونتها  ,ال ٌمكن للمتلقً ر ّدها أو االعتراض علٌها أو انكارها ؛ ألنها حقابق مشاهدة وعٌانٌة نبعت
من واقعهم  ,فال ٌستطٌع أحد أ ن ٌجادل فً محتوى ومضمون المواد التً بنى بها االمام صوره
َ - 1فطّ 33/1 :
ُٚ - 2ظر  :نطاٌ انعرب  :يادج (عٕٖ) .
ُٚ - 3ظر َ :فطّ  :يادج ( ضرٖ ) .
 - 4شرذ فَٓ ٙح انثالغح . 81/16:
ُٚ - 5ظر  :اتٍ االثٛر  :انُٓاٚح ف ٙغرٚة انسذٚث ٔاالثر . 773/2 :
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الفنٌة  ,لكونها تنتمً الى صنؾ الحجج التً تحظى بالموافقة العامة من قبل الجمهور  ,وكل محاجج
هذه أوصافه ٌكون حجاجه ذا " بداٌة قوٌة ونافذة "ٔ ؛ ألن ذلك من شأنه أنْ ٌجعل المعنى أقرب
مأخذا وأٌسر نفاذا الى عقول المتلقٌن وقلوبهم .
ت .مجال الطبٌعة الصامتة :
الطبٌعة هً  " :جزء من الكون ؼٌر عاقل خاضع لنوامٌس محددة فً مقابل اإلنسان الحر
اإلرادة"ٕٓ وقد ع ّرفها الجمالٌون بأنها  ":قسم من العالم قادر على ان ٌحرك فً اإلنسان إحساسه
الفنً "ٖٓ فالطبٌعة شرٌك حقٌقً لإلنسان تؤثر وتتأثر به لذلك دفعته نظرته الحسٌة إلى ان ٌدقق
النظر فً وص ؾ المربٌات لٌنسج من خاللها أروع الصور مستؽال بذلك كفاٌتها الجمالٌة والتأثٌرٌة
لٌقدمها إلى المتلقً على وفق مقاصد اقناعٌةٓ
إن اإلحساس بقدرة المحسوس على تمثل المعقول واالنتقال به من الذهنً والمجرد إلى
المحسوس والمربً والمشاهد هو إحساس ٌنبع من ؼاٌات حجاجٌة فنٌة (جمالٌة) القصد منها التأثٌر
فً المتلقًٓ فالطبٌعة إذن وسٌلة توصٌل وتأثٌر دفعت اإلمام علً (ع) إلى اعتمادها فً خطابه
لتشكٌل صوره الفنٌة ؛ ألن ه ٌدرك تماما قدرتها الفابقة على إثارة انتباه المخاطبٌن وحملهم على
االنخراط فً العملٌة الحجاجٌة  ,وألن الصورة قد اتكأت – فً بعض جوانبها  -على عالم من عوالم
تسلٌم المخاطبٌن به وهو عالم الطبٌعة  .فكانت األخٌرة حاضرة فً هذه الصور بأشكالها ومفرداتها
التً منها النجوم والبحر والسراب والسحاب والنباتات البرٌة والمطر والكهؾ  ......وؼٌرها من
األلفاظ المرتبطة بالطبٌعة  .ففً كتابه الى عامله على البصرة  ,قال امٌر المؤمنٌن (ع) ..... " :
ٗ
ِب لَ ُه ْم َن ْج ٌم إِ َّال َطلَ َع لَ ُه ْم َ
آخ ُر "
ٌِم لَ ْم ٌَغ ْ
ٌِم َو ِغ ْل َظ ُتك َعلَ ٌْ ِه ْم َو إِنَّ َبنًِ َتم ٍ
َو َقدْ َبلَ َغنًِ َت َن ُّم ُر َك لِ َبنًِ َتم ٍ
فصورة الثرٌا وطلوعه ثم سقوطه وطلوع آخر على إثره من القضاٌا النوبٌة التً شؽلت
العربً وحظٌت باهتمامه لما لها من عالقة وطٌدة بحٌاته وبٌبته وارتباطها بالكثٌر من معتقداته
ورموزه  ,فكانت هذه المعرفة قد طبعت مخٌلة اإلمام "ع" بطابعها وولّدت فً نفسه فكرة تشبٌه
سادات بنً تمٌم وأعٌانهم بالنجوم  ,فلم ٌمت لهم سٌد إال قام لهم آخر كالنجوم التً ٌهتدي بها الناس
كلما ؼاب نجم طلع على إثره آخر  .وفً هذا الشأن قال ابن منظور  " :النجم فً األصل اسم لكل
واحد من الكواكب وهو بالثرٌا اخص"٘ وقال أبو عبٌد فً ؼرٌب الحدٌث  " :وأما األنواء فإنها
ثمانٌة وعشرون نجما معروفة المطالع فً أزمنة السنة كلها فً الصٌؾ والشتاء والربٌع والخرٌؾ
ٌسقط منها فً كل ثالثة عشرة لٌلة نجم فً المؽرب مع طلوع الفجر  ,وٌطلع آخر ٌقابله فً المشرق
 - 1انسداج ف ٙانثالغح انًعاصرج 111 :
 - 2عثذ انمادر انرتاع ، ٙانصٕرج انفُٛح ف ٙشعر أت ٙتًاو 31 :
 - 3خثٕر عثذ انُٕر  ،انًعدى األدت163 : ٙ
 - 4شرذ َٓح انثالغح 59 /15 :
 - 5نطاٌ انعرب  :يادج (َدى)
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من ساعته وكلها معلوم مسمى  .وإنقضاء هذه الثمانٌة وعشرون كلها مع انقضاء السنة"ٔ  .وبها
ٌستدل العرب فً مواقٌتهم وأحوال مناخهم  ,فقد " اهتم العرب بالنجوم ؛ ألنها ترتبط بشؤون الحٌاة
عندهم فهً تقودهم إلى موضع حاجاتهم وألنهم كانوا ٌحتاجون االنتقال من محاضرهم إلى المٌاه
وهم ٌعلمون أن عملٌة التنقل هذه تحتاج إلى وقت صحٌح ٌوثق فٌه الؽٌث والكالء  ,وهذا ما حملهم
إلى االهتمام بمطالعها ومساقطها  ,هذا مع الحاجة إلى معرفة الطرق ووقت النتاج  ,ووقت ؼور
مٌاه األرض وزٌادتها ووقت ٌنع الثمر والحصاد ووقت وباء السنة فً الناس وفً اإلبل وؼٌرها ,
فالنوء ٌرتبط فً اعتقادهم بالكوكب نفسه فهو الذي ٌنشا السحاب وٌأتً بالمطر"ٕ  .فكانت النجوم
تمثل لهم منار هداٌة فً الكثٌر من طرابق عٌشهم  ,كما هو سٌد القوم الذي ٌقتدي به الناس وٌهتدون
بهداهٓ فاإلمام "ع" فً هذه الصورة ٌقدم مشهدا من مشاهد الطبٌعة النوبٌة التً سكنت فً قلب
العربً وعقله  ,ولذلك وظفها فً بناء صورته الفنٌة فً سٌاق التنبٌه والترؼٌب والتوجٌه نحو
اإلمساك عن التنمر والؽلظة لبنً تمٌم والحث على حسن المعاملة لهم وفً ذلك التصوٌر ٌكون
اإلمام قد اتكأ على ذهنٌة المتلقً ووعٌه فً قبول هذا االستدالل واالستبدال ونهوضهما لمهمة
حجاجٌةٓ
وحٌنما ٌرٌد اإلمام (ع) أ ن ٌوبخ معاوٌة على ما فعله بأهل الشام من خدعته لهم وإضالله
لكثٌر من الناس وهالكهم  ,فإنه ٌستعٌر صورة البحر وتالطم أمواجه واضطراب أحواله التً تنذر
َع َت ُه ْم بِ َغ ٌِّ َك
اس َكثٌِراً َخد ْ
بالؽرق والضٌاع والموت إذ ٌقول فً هذا الشأن َ " :وأَ ْر َد ٌْ َت ِ
ج ًٌال مِنَ ال َّن ِ
َ
ات َو َت َت َال َط ُم ِب ِه ُم ال ُّ
ج َب ْح ِر َك َت ْغ َ
ش ُب َه ُ
شا ُه ُم ال ُّظلُ َم ُ
ات "ٖ .
َوأ ْل َق ٌْ َت ُه ْم فًِ َم ْو ِ
فقد مثلت الملفوظات :
 ألقٌتهم فً موج بحرك تؽشاهم الظلمات تتالطم بهم الشبهاتاستعارات تناسبٌة ذات قوة مجازٌة تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر فً الموقؾ الفكري والعاطفً
لجمهور المتلقٌن  ,فضال عن المخاطب المباشر وهو (معاوٌة) والمقصود باالستعارة التناسبٌة هو "
وضع شٌبٌن ؼٌر متشابهٌن فً وضع المتشابهٌن اعتمادا على ربطهما بعالقة مشابهة  ,وهذا التشابه
الطارئ فً التناسب ٌُكتسب بفعل هذا الربط"ٗ  .أي أن التناسب بٌن المفهوم الظاهر والمفهوم
 - 1اتٕ عثٛذ انٓرٔ٘  ،غرٚة انسذٚث 321/3 :
 - 2يصطفٗ َاصف  ،لراءج ثاَٛح نشعرَا انمذٚى 131 :
 - 3شرذ َٓح انثالغح 61/16:
 - 4يسًذ انٕن ، ٙاالضتعارج انسداخٛح ت ٍٛأرضطٕ ٔ شاٚى ترنًاٌ  ،يدهح فكر َٔمذ  ،انعذد  61ضثتًثر 2114و 61 :
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الباطن هو ان كالهما ٌحمل قٌمة سلبٌة  ,كما فً مثالنا أو قٌمة اٌجابٌة أو ربما ٌكونان مشحونٌن
بحكم عاطفً وعلى هذا تكون استعارة البحر بصفاته المهولة والمخٌفة هو لؽاٌة حمل المخاطب على
إدراك مدى خطورة وسلبٌة أفكاره وسلوكٌاته ومن ثم توجٌهه نحو العدول عنها كما إنها فً الوقت
نفسه إشعار للمتلقٌن بضرورة مراجعة مواقفهم وإدراك ما فات منها من خالل إدراك الصورة التً
ارتسمت فً مخٌلتهم عن البحر واهوالهٓ ومن هذه الصورة ندرك ان ضالل معاوٌة عن دٌن هللا
وجهله بما ٌنبؽً هو سبب خدعته لهم ,األمر الذي حفز اإلمام إلى استعارة لفظ (البحر) ألحواله
وأرابه -معاوٌة -فً طلب الدنٌا واالنحراؾ عن طرٌق الحق باعتبار كثرتها وبعد ؼاٌتها ,ولفظ
(الموج) للشبهة التً ألقاها إلٌهم وؼرهم بها فٌما ٌرٌد من األؼراض الباطلة ومشابهتها للموج فً
طؽٌانه ولعبها بأذهانهم واضطراب أحوالهم بسببها  ,وكذلك استعار لفظ (الظلمات) لما حجب أبصار
بصابرهم عن إدراك الحق من تلك الشبهات  ,ولفظ (الؽشٌان) لطرٌانها على قلوبهم وحجبها لها
ٔ
وكذلك لفظ (التالطم) لتلعب تلك الشبهات بعقولهم
كما أ ن القٌمة الحجاجٌة التً تضطلع بها هذه الملفوظات ال تكمن فً ورودها على وجه
االستعارة فحسب  ,وإنما قٌمتها الحجاجٌة كامنة فً كونها من األلفاظ ذات الحكم العاطفً أو محملة
بشحنة عاطفٌة  ,إذ نجد فً هذه الصورة التً استمدت مادتها من مجال الطبٌعة ال محال قد أحاطت
النص  /الخطاب بجو نفسً مشحون بالرهبة والخوؾ لٌضع المخاطب سواء معاوٌة أو جمهور
المتلقٌن والسٌما أتباع معاوٌة ومن ؼرر بهم فً دابرة اإلثارة النفسٌة واالنخراط فً مشروعٌة
الخطاب باعتبار تسلٌمهم بالمعلومة القدٌمة  -مادة الصورة -القا ّرة فً ذهنٌة الجمهور ومن ثم
حصول عملٌة التنفٌر كمقدمة لحصول التوجٌه وبلوغ الخطاب مقاصده التً هً ال تقؾ عند مسألة
التوبٌخ  ,وإنما التنبٌه والوعظ لمعاوٌة إتماما للحجة علٌه ووفاء بما فً ذمته من إرشاد الناس
وتوضٌح الحق لهم لٌهلك من هلك عن بٌّنة وٌحٌى من حًّ عن بٌّنة .
كما ٌجد اإلمام من الكهؾ حافظا و حرٌزا ٌلوذ به اإلنسان من األخطار التً تداهمه فٌؤثث
من خالل هذا الفهم صورة لحقٌقة التوكل على هللا واللجوء إلٌه فً األمور كلها وهذا ما بٌّنه فً
ور َك ُكلِّ َها إِلَى إِلَ ِه َك َفإِ َّن َك
ج ْئ َن ْف َ
معرض وصٌته لولده اإلمام الحسن (ع) فً قوله َ " :وأَ ْل ِ
س َك فًِ أ ُ ُم ِ
ج ُئ َها إِلَى َك ْه ٍ
ٌز "ٕ فانه ٌوصٌه بالتوكل على هللا فً صؽٌر األمور وكبٌرها
ُت ْل ِ
ٌز َو َمان ٍِع َع ِز ٍ
ف َح ِر ٍ
واإلنابة إلٌه فً كل مرؼوب أو مرهوب فٌستدرجه إلى ذلك من خالل الصورة الفنٌة التً استعار
لها لفظ (الكهؾ) باعتبار ان من توكل على هللا كفاه ومنعه مما ٌخاؾ كما ٌمنع الكهؾ من ٌلتجا
الٌه .

 - 1اتٍ يٛثى انثسراَ ، ٙشرذ َٓح انثالغح 67 /5:
 - 2شرذ َٓح انثالغح 31/16 :
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وفً موضع آخر ٌضرب اإلمام المثل فً بُعد معاوٌة عن الخالفة بقوله َ " :و َت َر َّق ٌْ َت إِلَى
وق َو ٌُ َحا َذى ِب َها ا ْل َع ٌُّ ُ
ص ُر دُو َن َها ْاألَ ُن ُ
وق "ٔ فقد وبّخه اإلمام على
از َح ِة ْاألَ ْع َال ِم َت ْق ُ
َم ْر َق َب ٍة َبعٌِ َد ِة ا ْل َم َر ِام َن ِ
طلبه أمرا لٌس من أهله  .ولفظ (المرقبة) مستعار ألمر الخالفة فٌما استعار لفظ (االنوق) وهو طابر
الرخمة  ,وفً المثل (أعز من بٌض االنوق) ؛ ألنها تحرزه فال ٌكاد ٌظفر به احدٕ  .وقد خص
االنوق ؛ ألن ها تقصد األماكن العالٌة الصعبة والبعٌدة من رؤوس الجبال فتبنً أوكارها هناك  .أما
لفظ (العٌوق) فهو نجم أحمر مضًء فوق ُزحل فً طرؾ المج ّرة األٌمن ٌتلو الثرٌا وال ٌتقدمهٖ .
هذه الصورة الكلٌة المركبة من عدة صور عبرت عن تكثٌؾ داللً عبر عن بعد الؽاٌة
والصعوبة من جانب وعدم األهلٌة والقدرة على إدراك هذه الؽاٌة من جانب آخر  .لذلك وظؾ اإلمام
(ع) هذا التصور القار فً ذهنٌة المتلقً إلدراك مدى بعد معاوٌة عن الخالفة التً هً أمانة هللا التً
ض َنا ْاألَ َما َن َة َعلَى
قال تعالى عنها تعجز السماوات واألرض والجبال عن تحملها فً قوله  " :إِ َّنا َع َر ْ
ال َفأ َ َب ٌْنَ أَنْ ٌَ ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
س َم َاوا ِ
سانُ إِ َّن ُه َكانَ َظلُو ًما
ت َو ْاألَ ْر ِ
ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْاإلِ ْن َ
ال َّ
ج َب ِ
ض َوا ْل ِ
َج ُه ً
وال"ٗ  ,وعهد هللا الذي قال فٌه َ " :قال َ َال ٌَ َنال ُ َع ْهدِي ال َّظالِمٌِنَ " 5وكٌؾ ال وهً تالً الرسالة
وخالفتها وقد قال تعالى َّ " :
َّللا ُ أَ ْعلَ ُم َح ٌْ ُ
سالَ َت ُه " , 6فلٌس كل مؤمن قابال لها فضال عن
ث ٌَ ْج َعل ُ ِر َ
معاوٌة المنافق  .فاعتماد اإلمام على هذه المادة التصوٌرٌة التً مدارها بعد الؽاٌة وصعوبة المرام
من شانها ان تجعل المعنى أقرب مأخذا وأٌسر نفاذا إلى عقول المتلقٌن وقلوبهم .
تشكل الطبٌعة جزءا مهما فً منظومة حٌاة الناس المعٌشٌة واستقرارهم فتتأثر وتؤثر فٌهم
ومن هنا اعتمد االمام هذا الجانب المهم فً عملٌة التصوٌر الفنً من ذلك قوله  " :إِ َذا َكانَ َه َذا قُ ُ
وت
ان أَ َال َوإِنَّ ال َّ
ازلَ ِة ال ُّ
ان َو ُم َن َ
ا ْب ِن أَ ِبً َطالِ ٍ
ب
ص َل ُ
ش َج َر َة ا ْل َب ِّر ٌَّ َة أَ ْ
ض ْع ُ
ب َف َقدْ َق َع َد ِب ِه ال َّ
ف َعنْ قِ َت ِ
ش ْج َع ِ
ال ْاألَ ْق َر ِ
7
اب َتا ِ
ت ا ْلع ِْذ ٌَ َة أَ ْق َوى َوقُوداً َوأَ ْب َطأ ُ ُخ ُموداً "
ُعوداً َو َّ
الر َوات َِع ا ْل َخضِ َر َة أَ َر ُّق ُجلُوداً َوال َّن ِ
ٌشٌر اإلمام (ع) فً معرض حدٌثه الى ما ٌعرض لألذهان الضعٌفة من الشبهة وهً اعتقاد
ضعؾ االمام عن قتال االقران بسبب ذلك القوت النزر  ,ولذلك نبّه على الجواب من وجوه هً
التمثٌل بالشجرة البرٌة وقٌاس نفسه علٌها فً القوة  .والمشترك الجامع بٌنهما هو قلة الؽذاء وجشوبة
المطعم كقلة ؼذاء الشجرة البرٌة وسوء رعٌها والحكم عن ذلك هو صالبة اعضابه وقوته كصالبة
عود الشجرة البرٌة وقوتها  ,وهذه القوة هً التً منحتها مقاومة الظروؾ المناخٌة المحٌطة بها .
فً حٌن مثل خصومه واقرانه كمعاوٌة بالروابع الخضرة والمشترك الجامع بٌنهما هو الخضرة
 - 1شرذ َٓح انثالغح 11/18 :
ُٚ - 2ظر  :انصساذ ف ٙانهغح  :يادج (اَك)
ُٚ - 3ظر  :انصساذ ف ٙانهغح  :يادج "عٕق"
 - 4ضٕرج األزساب  :اٜٚح 72 /
 - 5ضٕرج انثمرج :اٜٚح124 /
 - 6ضٕرج األَعاو  :اٜٚح 124/
 - 7شرذ َٓح انثالغح . 141/16:
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والنظارة الحاصلة عن الترؾ ولٌن المطعم  .والحكم عن ذلك هو رقة الجلود ولٌنها والضعؾ عن
المقاومة وقلة الصبر على المنازلة والمٌل الى الدعة والرفاهٌة  ,كما شبه نفسه (ع) بالنباتات العذٌة
التً ال ٌسقٌها إال ماء المطر وهو ٌكون أقل اخذا من الماء ولذلك تكون اقوى وقودا مما ٌشرب الماء
السابح أو الماء الناضح وابطأ خمودا وذلك لصالبة جرمها  ,فهو تمثٌل لنفسه كونه اقوى على سعٌر
نار الحرب  ,وأصبر على وقدها وابطأ فتورا فٌها وخمودا  ,كالنباتات العذٌة فً النار .
ج -مجال األدوات واآلالت :
تعد االدوات واآلالت  ,سواء ما خصص منها للحرب أو السلم  ,من ابرز المجاالت التً
اتكا علٌها اإلمام (ع) فً بناء الصورة الفنٌة فً رسابله  ,وهً وسابل ارتبطت ارتباطا وثٌقا بحٌاة
المخاطبٌن كالسٌؾ  ,والدرع  ,والمجن  ,والنبال  ,والشكٌمة  ,والجسر  ,والحصن  ,والسرادق
والمرجل  ,والحبل  ,والعمود  ......الخ .
فاإلمام عندما ٌرٌد أن ٌصؾ مالك بن االشتر حٌنما بعثه إلى مصر فإنه ٌتخذ من السٌؾ
رمزا ومعادال موضوعٌا بفعل ما للسٌؾ من فاعلٌة وقدرة على البطش حتى أصبح ذا مكانة ورمزٌة
عند العرب ومن هذه القٌمة والرمزٌة استل اإلمام مادة تصوٌره (تشبٌه بلٌػ ) لوصؾ قوة وجرأة
اس َم ُعوا لَ ُه َو أَطِ ٌ ُعوا أَ ْم َرهُ فٌِ َما َطا َب َق ا ْل َح َّق َفإِ َّن ُه
مالك بن االشتر ومنعته كما فً قوله (ع) َ " :ف ْ
س ٌُو ِ
ض ِرٌ َب ِة "ٔ  .فهذا الوصؾ ٌحفز رؼبة المخاطبٌن
ف َّ ِ
َّللا َال َكلٌِل ُ ال ُّظ َب ِة َو َال َنابًِ ال َّ
ف مِنْ ُ
س ٌْ ٌ
َ
وٌحملهم على القبول فٌه واالطمبنان إلى سٌاسته وخصوصا فً إدارة الحرب واالستعداد للقاء العدو
 ,فهو ال ٌنكل عنهم لشجاعته وشدة بأسه لذلك أمرهم بالمقصود وهو السمع له والطاعة ألمره ال
مطلقا  ,بل فٌما طابق الحق وهذه نتٌجة لحجة عبر عنها بالصورة هً كونه سٌفا من سٌوؾ هللا ,
ٌُصال به على العدو فٌهلكه  ,ورشح بذكر (الضبة) وكنى بكونه ؼٌر كلٌلها و ( كلٌل الضبة ) هو
ح ّد السٌؾ الذي ال ٌقطع ثم رشح بكونه (وال نابً الضرٌبة)  ,ونابً الضرٌبة  ,أي ؼٌر مؤثر فً
مضروبه  ,والضرٌبة  :الشًء المضروب بالسٌؾ أي كونه ماضٌا فً الحوادث ؼٌر واقؾ فٌها وال
راجع عنهآ
فهذه الصورة مستوحاة من ثقافة المخاطبٌن ومعارفهم وتجاربهم وخصوصا فً الحروبٓ
ولم ٌقؾ األمر عند مادة الصورة وطبٌعتها  ,بل إن المقام والسٌاق له الدور المهم فً تعزٌز القوة
الحجاجٌة التً تضطلع بها الصورة وهو مقام الحث على الحرب والدفاع عن المقدسات والتشمٌر
للجهاد فكان تسلٌم المخاطبٌن بأهمٌة السٌؾ وقٌمته الرمزٌة وكونه بتارا ال ٌنبو فً مضروبه أمر
ٌدفع وٌحث باتجاه قبول الدعوى فً الطاعة واالمتثال إلى قٌادة االشترٓ

 - 1شرذ َٓح انثالغح 76/16 :
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ثم ن ّبه اإلمام (ع) على علوِّ مقام االشتر رأٌا وإقداما بقوله " َو َقدْ آ َث ْر ُت ُك ْم ِب ِه َعلَى َن ْفسِ ً
ٌحتِ ِه لَ ُك ْم َو شِ َّد ِة َ
شكٌِ َمتِ ِه َعلَى َعد ُِّو ُك ْم "ٔ  .فقد أعلمهم اإلمام أنه قد آثرهم به على نفسه مع
لِ َنصِ َ
حاجته إلٌه فً الرأي والتدبٌر فً معرض االمتنان علٌهم وبٌان مقدار إهتمامه بهم وحرصه على
تقدٌم االصلح واالنفع لهم  .وأشار إلى علة إٌثاره لهم به وهً كونه ناصحا لهم قوي النفس شدٌد
الوطأة على عدوهم  ,وكنى بـ (شدة شكٌمته) عن ذلك والشكٌمة هً الحدٌدة المعترضة فً فم الفرس
(اللجام) بوصفه شدٌد النفس أ نفا أبٌا قوٌا شدٌد البأس  ,أما المصلحة التً أرادها اإلمام فً ذلك فهً
استقامة األمر له بصالح حالهم .
كذلك شبه اإلمام (ع) مالك بن االشتر تشبٌها بلٌؽا حٌنما وصفه بألفاظ (الدرع) و (المجن)
ث ْاألَ ْ
فً قوله َ " :و َقدْ أَ َّم ْر ُ
ار ِ
اس َم َعا لَ ُه َوأَطِ ٌ َعا
ش َت َر َف ْ
ت َعلَ ٌْ ُك َما َو َعلَى َمنْ فًِ َح ٌِّ ِز ُك َما َمالِ َك ْبنَ ا ْل َح ِ
اج َع َالهُ د ِْرعا ً َوم َِج ّنا ً "ٕ .وهما من أدوات الحرب ٌقً بهما المقاتل جسده من ضربات وطعنات
َو ْ
العدو فهً بوصفها تحمً ال بسها وتقوٌه كذلك ان مالك بن االشتر لحسن تدبٌره وطول باعه فً
فنون الحرب والقتال واق وحافظ عن األعداء حتى أنهم لو اقتحموا الحرب بدونه كأنهم بال درع وال
مجنّ  ,فالدرع هً" لبوس الحدٌد"ٖ  ,والمجن هو  :الترس وسمً مجنا ألنه ٌستتر به عن العدو
فإذا كان الرجل سلما ألخٌه ٌكون بطن ترسه إلٌه فإذا فارقه وصار حربا له ٌقلب له ظهر ترسه
لٌدفع به عن نفسه ما ٌلقاه وقد أشار اإلمام إلى هذا المعنى فً مقام التوبٌخ البن عباس فً قوله
َ " :فلَ َّما َرأَ ٌْ َت َّ
اس َقدْ َخ ِز ٌَ ْت َو َه ِذ ِه ْاأل ُ َّم َة
الز َمانَ َعلَى ا ْب ِن َع ِّم َك َقدْ َكل َِب َو ا ْل َعد َُّو َقدْ َح ِر َب َو أَ َما َن َة ال َّن ِ
َقدْ َف َن َك ْت َو َ
ش َغ َر ْت َقلَ ْب َت ِال ْب ِن َع ِّم َك َظ ْه َر ا ْلم َِجنِّ " . 4فقوله ( :قلبت البن عمك ظهر المجن) كناٌة
ٌضرب بها المثل لمن كان سلما ألخٌه ثم تؽٌر علٌه فصار حربا له فقلب ظهر ترسه الٌهٓ
ج ْسراً لِ َمنْ أَ َرا َد
كذلك استعار اإلمام لفظ (الجسر) فً كتابه إلى كمٌل بن زٌاد َ " :ف َقدْ صِ ْر َت ِ
ار َة مِنْ أَ ْعدَائِ َك َعلَى أَ ْولِ ٌَائِ َك "٘  .فكما أن الجسر وسٌلة لعبور النهر كذلك كمٌل بن زٌاد بتعطٌله
ا ْل َغ َ
المسالح وتراخٌه عن حماٌة الثؽور التً وطأها العدو هو وسٌلة لعبور العدو إلى ؼرضه ونٌله
المرادٓ
وكما أن انتشار الحبل وتفرق طاقاته وانحالل فتله ٌستلزم ضعفه وهوان قواه  ,فإن اإلمام قد
إ تخذ من هذه الحالة وسٌلة ومادة ٌؤسس من خاللها الصورة الفنٌة التً وظفها ألدراك ما سٌحل
ِن ا ْنتِ َ
ار َح ْبلِ ُك ْم َو شِ َقاقِ ُك ْم َما لَ ْم َت ْغ َب ْوا َع ْن ُه َف َع َف ْو ُ
ت
بالناس حٌن ٌنكثون البٌعة فً قوله َ " :و َقدْ َكانَ م ِ
ش ِ
ف َعنْ ُمدْ ِب ِر ُك ْم َو َق ِب ْل ُ
َعنْ ُم ْج ِر ِم ُك ْم َو َر َف ْع ُ
ت مِنْ ُم ْق ِبلِ ُك ْم " . ٙفقد استعار لفظ (الحبل) لبٌعتهم
س ٌْ َ
ت ال َّ
َ - 1فطّ 76/16 :
 - 2شرذ َٓح انثالغح 47/15 :
ُٚ - 3ظر  :نطاٌ انعرب  :يادج " درع"
 - 4شرذ َٓح انثالغح 81/16 :
َ - 5فطّ 71/17 :
َ - 6فطّ 3/16 :
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إٌاه ولفظ (االنتشار) لنكثهم  ,ووجه االستع ارة األولى كون البٌعة سببا جامعا لها وناظما ألمورهم
والمتمسك بها قوال وعمال قد حاز على رضوان هللا كالحبل الناظم لما ٌربط به ,ووجه االستعارة
الثانٌة ٌتعلق بنكث البٌعة المؤدي إلى تفرق المسلمٌن وهوانهم وتشتت كلمتهم وضعؾ طاقاتهمٓ
كما نجح اإلمام فً توظٌؾ التجسٌم فً كتاب بعثه إلى ابن عباس وهو عامله على البصرة
س ا ْل ِف َت ِن َف َحاد ْ
ان إِ َل ٌْ ِه ْم
ِث أَهْ لَ َها ِب ْاإلِ ْح َ
ٌِس َو َم ْغ ِر ُ
ص َر َة َم ْه ِب ُط إِ ْبل َ
اعلَ ْم أَنَّ ا ْل َب ْ
كتب فٌه ناصحا إٌاه َ " :و ْ
س ِ
ٔ
احلُلْ ُع ْق َد َة ا ْل َخ ْو ِ
وب ِه ْم "  .فهذه الصورة االستعارٌة شبّه من خاللها الخوؾ بالحبل بجامع
َو ْ
ف َعنْ قُل ُ ِ
الؽلظة والشدة فحذؾ الحبل ورمز له بالعقدة التً هً من لوازمه فالخوؾ حبل ٌضٌق األنفاس وٌؽل
األٌدي واالقدام وٌمنعهم عن الحركة لذلك طلب اإلمام من عامله ان ٌزٌل عن أهل البصرة عقدة
2
سانًِ* ٌَ ْف َق ُهوا َق ْولًِ "
احلُلْ ُع ْق َد ًة مِنْ لِ َ
الخوؾ مثلما طلب موسى (ع) من ربه حٌن قال َ " :و ْ
فاالستعارة – من خالل هذا التجسٌم -حٌن توضح المعنى وتكشفه فإنها تؤثر فً المتلقً وتجعله
ٌتفاعل مع النص  ,فاإلٌضاح ٌخاطب الشعور واإلحساس لدى المتلقً كما ٌخاطب العقل .
ومن الجدٌر باإلشارة فً هذه الصورة وفً ؼٌرها  ,التً ٌشكل مجال األدوات واآلالت
مادة خصبة ٌنحت منها اإلمام "ع" صوره الفنٌة  ,هً استناده الدابم إلى مجموعة من المنطلقات
الحجاجٌة التً تمثل وقابع مشتركة بٌن جمٌع مخاطبٌه  ,فقد كان حرٌصا – كعادته فً كل الصور-
على أال ٌبٌن أٌة صورة إال انطالقا مما هو مشترك ومتداول ومحل اتفاق بٌنه وبٌن عامة الناس
الذٌن ٌتوجه لهم الخطاب  .ولذلك فال أحد من هؤالء ٌنكر أن السٌؾ هو رمز القوة وشدة البطش كما
إنه  ,ال أحد سٌنكر أن الدرع من ابرز وسابل الحماٌة والقوة عند من ٌلبسها وٌحتمً بها فً
الحروب أو القتال  ,أو ربم ا ٌعترض على كون الجسر هو وسٌلة لعبور النهر إلى المطالب والؽاٌات
فهذه وؼٌرها وقابع وحقابق ٌتفق بشأنها المخاطبون  ,كما ٌتفقون على أن قلب ظهر المجن دلٌل
العداوة ونشوب الحرب بخالؾ بطنه  ,فالقبول والتسلٌم بهذه األشٌاء ٌعنً بداٌة االنخراط فً
الدعوى المقامة وفت ح باب الحوار بٌن المتكلم والمخاطب  ,أي ان التسلٌم بهذه الوقابع والحقابق من
قبل المخاطب ما هو إال – بحسب برلمان – "تجاوبا منه لشًء ٌفرض نفسه على الجمٌع"ٖ .

 -2مادة الصورة المنتزعة من المقومات الثقافٌة لفكر المتلقٌن (الصورة الذهنٌة) :

 - 1شرذ َٓح انثالغح 59/15 :
 - 2ضٕرج طّ  :اٜٚح 27/
ُٚ - 3ظر  :زداخٛح انصٕرج ف ٙانخطاتح انطٛاضح نذٖ اإلياو عه( ٙع) 191 :
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لبن كانت عناصر المواد التصوٌرٌة فً األمثلة السابقة قد اس ُتلت مما هو حسً واتخذت لها
حقٌقة واقعٌة فً الوجود مستقلة عن ذات المتلقٌن مع كونهم مؤثرٌن ومتأثرٌن بها مما ٌجعل قوام
الصورة بها ذو حجة قوٌة ومؤثرة  ,فان عناصر الصورة الفنٌة المستمدة من المقومات الثقافٌة التً
تنطل ق من القٌم األخالقٌة والدٌنٌة والمعرفٌة المجردة لفكر المتلقٌن تكون هً األخرى مادة أساسٌة
تبنى من خاللها الصورة وتكتسب عوامل تأثٌرها وفاعلٌتها فً توجٌه السلوك االجتماعً والدٌنً
والثقافً وتؤثر فٌه  ,وهذا ما نجده ملمحا بارزا فً تشكٌل الصورة الفنٌة فً رسابل اإلمام (ع) .
1
ال "
ص ِب ًِّ َع ِن اللَّ َب ِن فًِ أَ َّو ِل ا ْلفِ َ
من ذلك كتابه إلى معاوٌة َ " :وأَ َّما ِت ْل َك الَّتًِ ُت ِرٌ ُد َفإِ َّن َها ُخدْ َع ُة ال َّ
ص ِ
ٌ .ستند هذا القول الى ما ٌبٌحه المثل من مفهوم (الخدعة) من دالالت قارة فً ذهنٌة المتلقً ومن
هذه الدالالت هً خدعة ا لصبً عن اللبن أول الفطام فلقد كانت المرأة تمسح ثدٌها بشًء من التراب
أو الصبر أو نحو ذلك من أجل تنفٌر الصبً عن اللبن حٌنما ٌحٌن وقت فطامه وفصاله عن اللبنٓ
هذا المعنى قد استحضره اإلمام بوصفه ٌؤسس لقٌمة ٌسلم بها المجتمع كمفهوم عام هو ٌ :قال للشًء
الٌسٌر ٌخدع به اإلنسان عن الشًء الخطٌرٓ وهذا المقوم الثقافً فً ثقافة العرب من شانه ان
ٌتحول إلى (موضع) ال ٌمكن إال ان ٌسلّم به وٌخضع له المخاطبون وٌوافقون علٌه على أساس ان
المواضع هً " قضاٌا عامة جدآٓٓٓ تولد منها المقدمات الجدلٌة والخطبٌة"ٕ  ,فهً بمثابة مخازن
للحجج تضم أفكارا عامة ٌتؽذى علٌها الجمهور وٌستخدمونها فً خطاباتهم من أجل ؼاٌات إقناعٌة .
ٖ
وقد أشرنا فً مكان سابق إلى ماهٌة المواضع وأهم أنواعها
واستنادا إلى هذا الفهم اتخذ اإلمام هذا المثل من أجل التأسٌس لمعالجة معرفٌة وسلوكٌة
اتكاال على المجاز لٌقرر أن مطالبة معاوٌة بالقصاص من قتلة عثمان حتى ٌباٌع لإلمام ما هً إال
خدعة أراد من ورابها معاوٌة تألٌب الرأي العام على اإلمام ونقض البٌعة ومن ثم إقرار اإلمام له
على إمارة الشام  ,تمهٌدا الستالم الخالفة بعده .
ولما كانت (الخدٌعة) كمفهوم عام و (خدعة الصبً عن اللبن) كمفهوم خاص ٌنساقان ضمن
المفاهٌم السلبٌة والقبٌحة والمستكرهة  .وحتى حٌنما ٌتعلق األمر بمخادعة الصبً عن اللبن مع كون
الؽاٌة منها اٌجابٌة فهً أٌضا تستند إلى قاعدة (الؽاٌة تبرر الوسٌلة) وهو مفهوم حامل لقٌمة سلبٌة
بلحاظ إعطاء المشروعٌة لمختلؾ الوسابل سلبٌة كانت أم اٌجابٌة لتكون مبررا للوصول إلى الؽاٌة
المرجوة التً ٌفترض ان تكون اٌجابٌة فً كل األحوال ٓ وبشكل عام نجد اإلمام قد بنى تشبٌهه
على ما تقره عقلٌة المخاطبٌن والسلوك الجمعً  .أي ٌنحدر من مجالهم الثقافً  ,وهذا ما ٌتضح
أٌضا فً كتاب اإلمام (ع) إلى زٌاد بن أبٌه  ,فقد بلؽه أن معاوٌة كتب إلٌه ٌرٌد خدٌعته باستلحاقه:
اح َذ ْرهُ َفإِ َّن َما ه َُو ال َّ
" َو َقدْ َع َر ْف ُ
ش ٌْ َطانُ ٌَأْتًِ
او ٌَ َة َك َت َب إِلَ ٌْ َك ٌَ ْس َت ِزل ُّ ل ُ َّب َك َو ٌَ ْس َتفِل ُّ َغ ْر َب َك َف ْ
ت أَنَّ ُم َع ِ
 - 1شرذ َٓح انثالغح 122/17 :
ْ - 2شاو انرٚف ، ٙانسداج عُذ أرضطٕ " ضًٍ كتاب أْى َظرٚاخ انسداج195 : "1111
ُٚ - 3ظر  :انفصم األٔل 81 :
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ا ْل َم ْر َء مِنْ َب ٌْ ِن ٌَ َد ٌْ ِه َومِنْ َخ ْلفِ ِه َو َعنْ ٌَمٌِنِ ِه َو َعنْ شِ َمالِ ِه لِ ٌَ ْق َت ِ
ح َم َغ ْف َل َت ُه َو ٌَ ْس َتل َِب ِغ َّر َت ُه َو َقدْ َكانَ مِنْ
ت ال َّ
ان َال ٌَ ْث ُب ُ
س َو َن ْز َغ ٌة مِنْ َن َز َغا ِ
ب َف ْل َت ٌة مِنْ َحدٌِ ِ
س ْف ٌَانَ فًِ َز َم ِن ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّطا ِ
ت
أَ ِبً ُ
ش ٌْ َط ِ
ث ال َّن ْف ِ
ب َو َال ٌُ ْس َت َح ُّق بِ َها إِ ْر ٌ
ث َوا ْل ُم َت َع ِّل ُق بِ َها َكا ْل َواغ ِِل ا ْل ُم َد َّف ِع َوال َّن ْوطِ ا ْل ُم َذ ْب َذ ِ
ب"ٔ  .فمدار هذا الكتاب
س ٌ
بِ َها َن َ
الذي أوردناه كله جاء فً جلّه عبارة عن صور فنٌة متراصة ومتعاقبة أوردها اإلمام فً مقام التنبٌه
والتحذٌر لزٌاد بن أبٌه من مؽبة االنقٌاد وراء ؼاٌات معاوٌة التً تضمنها كتابه إلى زٌاد بخدعه
واستلحاقه به أخا وٌستزل عقله وٌستؽفله عما هو علٌه من الرأي الصحٌح فً نصرة الحق ووالبه
له (ع) وٌكسر حدته وعزمه فً ذلكٓ
وقد استمدت هذه الصور مواد بنابها مما أتاحه الخزٌن المعرفً والثقافً للمجتمع العربً
وتجار بهم وأصبح محل إجماع وتسلٌم من قبلهم  .ومن هذه الصور (ٌستفل ؼربك) فلفظ االستفالل :
من فللت السٌؾ  ,إذا ثلمت ح ّده  ,وكل شًء رددت ح ّده أو ثلمته فقد فللته  ,وهنا بٌان لطلب صرفه
عن ذلك الرأي الصالح مالحظة لشبهه بالسٌؾ  ,ثم ان لفظ الؽرب هو حد السٌؾ وهو مستعار لعقله
ورأٌه ومراد االمام من ذلك  :أن معاوٌة فً كتابه ٌحاول ان ٌفل وٌحبط حدتك وعزٌمتك مما أنت
فٌه اآلن من نصرة الحق والوالء ألمٌر المؤمنٌن (ع) ثم أمره ان ٌحذر معاوٌة الذي شبهه بالشٌطان
باعتبار وسوسته وصده عن الحق  ,فهو ٌأتً اإلنسان من كل جانب مشٌرا إلى ما ورد فً وصؾ
الشٌطان فً قوله تعالى َ " :قال َ َفبِ َما أَ ْغ َو ٌْ َتنًِ َألَ ْق ُعدَنَّ لَ ُه ْم صِ َرا َط َك ا ْل ُم ْس َتقٌِ َم * ُث َّم َآلَ ِت ٌَ َّن ُه ْم مِنْ َب ٌْ ِن
ج ُد أَ ْك َث َر ُه ْم َ
أَ ٌْدٌِ ِه ْم َومِنْ َخ ْلفِ ِه ْم َو َعنْ أَ ٌْ َمانِ ِه ْم َو َعنْ َ
شاك ِِرٌنَ " 2فالشٌطان إن لم ٌقدر
ش َمائِلِ ِه ْم َو َال َت ِ
أ ن ٌحمل أحدا على المخالفة عن طرٌق المعصٌة حمله علٌها عن طرٌق العبادة  ,وكذلك كان معاوٌة
ٌأتً خصومه عن طرٌق الوعٌد والتهدٌد فان لم ٌؤثر فإنه ٌأتٌهم عن طرٌق التملق والتحبب كما فعل
بزٌادٓ
ومن الوجهة الحجاجٌة ٌمكن أن نرجع بناء الصورة هنا الى االتجاهات األربعة المنبعثة من
مفهوم الموضع بوصفها موضعا  ,فهً عند العرب – االتجاهات -وربما عند ؼٌرهم من الشعوب
ٖ
بمنزلة المخزن الذي منه ٌستخرجون حججهم فً خطاباتهم حٌث ٌرؼبون الشًء أو ٌنفرون منه
وهذا ما استثمره القران الكرٌم فً خطاباته التً قصد بها دالالت مختلفة تناؼمت مع الداللة الرمزٌة
القابعة فً الذهنٌة نتٌجة التجربة والثقافات المتراكمةٓ فكل اتجاه من هذه االتجاهات وؼٌرها قد
شكل موضعا ٌستند إلى أبعاد دٌنٌة وأسطورٌة ورمزٌة مؤسسة فً أذهان المتلقٌن وموجهة سلوكهم
وطرٌقة تفكٌرهم  .ومن ثم ٌتحول هذا الموضع أو ذاك إلى معنى ؼٌر قابل للنقاش أو المراجعة فهو
محل تواطؤ وإجماع من قبل الجماعةٓ ولعله من هنا كانت الجهات تمثل أداة حجاجٌة ناجعة رؼم
كثرة تداولها فً الكالم وجرٌانها على األلسن  .ومما ٌجعلها موضعا قوٌا ومخزنا للحجج ثرٌا
 - 1شرذ َٓح انثالغح 85/16 :
 - 2ضٕرج األعراف  :اٜٚح 17، 16 /
ُٚ - 3ظر  :انسداج ف ٙانمراٌ انكرٚى 531 :
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وخصبا استنادها إلى (مخٌال) المجموعة اللسانٌة التً نزل فٌها القرآن والى تجربتها الرمزٌة
العمٌقةٔ .
ومن هذا المنطلق شكل اإلمام بناء صورته على هذا البعد المجازي لالستدالل على الفكرةٓ
قال شفٌق البلخً  " :ما من صباح إال قعد لً الشٌطان على أربعة مراصد  :من بٌن ٌدي ومن خلفً
وعن ٌمٌنً وعن شمالًٓ أما بٌن ٌدي فٌقول  :ال تخؾ ان هللا ؼفور رحٌم وأما من خلفً فٌخوفنً
الضٌعة على من خلفًٓ وأما من قبل ٌمٌنً فٌأتٌنً من جهة الثناءٓ وأما من قبل شمالً فٌأتٌنً من
قبل الشهوات"ٕ  ,فالشٌطان ٌأتً اإلنسان من كل جهةٓ وقد خص اإلمام الجهات األربع مصداقا
لقوله تعالى انؾ الذكرٓ قال بعض المفسرٌن :من بٌن أٌدٌهم ٌطمعهم فً العفو وٌؽرٌهم بالعصٌان
ومن خلفهم ٌذكرهم خلفهم وٌحسن لهم جمع المال وعن أٌمانهم ٌحسن لهم الرباسة والثناء وعن
شمابلهم ٌحبب إلٌهم اللهو واللذاتٖ .
ثم نبّه (ع) على وجه فساد حٌلة معاوٌة وذلك إنما أراد استؽفاله باستلحاقه إٌاه أخا فنبهه
على ان ذلك االستلحاق إنما ٌتم بصحة استلحاق أبً سفٌان له ابنا ولم تصح تلك الدعوى  ,ثم أشار
اإلمام إلى ان ما أظهره أبو سفٌان فً زمن عمر بن الخطاب بأنه فلتة من حدٌث النفس ونزؼة من
نزؼات الشٌطان  .وقد احتمل حبٌب َّللا الخوئً فً كالم أمٌر المؤمنٌن وجهٌن :
ٔ -إن زعمه كون زٌاد منه  ,ال أصل له وإنما هو صرؾ حدٌث نفس بال روٌة وتخٌل شٌطانً
كاذب ال أصل لهٓ
ٕ -إن إظهار هذه الحقٌقة فلتة وكالم بال روٌة واستلحاق زٌاد بمجرد كونه من مابه نزؼة من
نزؼات الشٌطان ؛ ألن الماء من الزنا ال ٌثبت به النسب  ,كما صرح بذلك النبً (ص) بقوله
 " :الولد للفراش وللعاهر الحجر "ٗٓ
ثم شبه "ع" المتعلق فً نسبه بهذه الفلتة والنزؼة الشٌطانٌة بـ(الواؼل المد ِّفع)  ,قال الشرٌف
الرضً  " :الواؼل هو الذي ٌهجم على الشرب لٌشرب معهم ولٌس منهم فال ٌزال مدفعا محاجزا و
(النوط المذبذب) هو ما ٌناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا ٌتقلقل إذا حث
ظهره واستعجل سٌره"٘ ,ووجه الشبه األول فً ذلك كونه ال ٌزال مدفعا وهذا المعنى قد حمل قٌمة
سلبٌة فً ذهنٌة المتلقٌن تنفر منه النفس ولذلك وظفه اإلمام لهذه الؽاٌة فً الصورة من اجل الذم
والتنفٌر واالستكراه سواء على المعنى الحقٌقً القار فً ذهنٌة المخاطبٌن أو على المعنى المجازي
الذي أراده اإلمام  ,كما أ ن وجه الشبه الثانً هو اضطراب أمر معاوٌة وعدم لحوقه بنسب معٌن
ُٚ - 1ظر  :انسداج ف ٙانمراٌ انكرٚى 532 :
 - 2شرذ َٓح انثالغح178 /16 :
ُٚ - 3ظر  :اتٍ يٛثى انثسراَ ، ٙشرذ َٓح انثالغح 92/5 :
ُٚ - 4ظر  :زثٛة هللا انخٕئ ، ٙيُٓاج انثراعح ف ٙشرذ َٓح انثالغح 64/18:
 -5شرذ َٓح انثالغح 178/16 :
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وعدم استقراره كما ٌضطرب النوط وال ٌستقرٓ وبذلك تكون الصورة باستنادها إلى ثقافة المتلقٌن
ومعارفهم العقلٌة والسلوكٌة قد منحت الهدؾ أو البعد الحجاجً بداٌة قوٌة ونافذةٓ
وفً رسالته (ع) إلى معاوٌة شبهه اإلمام فً محاولته أمر الشام وما ٌحوكه من خدع لجعل
اولُنًِ
أمر الخالفة فٌه  ,بالنابم المستثقل الذي تكذبه أحالمه إذ ٌقول فً هذا الشأن َ " :وإِ َّن َك إِ ْذ ُت َح ِ
ور َكا ْل ُم ْس َت ْثق ِِل ال َّنائ ِِم َت ْك ِذ ُب ُه أَ ْح َال ُم ُه َوا ْل ُم َت َح ٌِّ ِر ا ْل َقائ ِِم ٌَ ْب َه ُظ ُه َم َقا ُم ُه َال ٌَدْ ِري
س ُط َ
ج ُعنًِ ال ُّ
ْاأل ُ ُم َ
ور َو ُت َرا ِ
أَلَ ُه َما ٌَأْتًِ أَ ْم َع َل ٌْ ِه َو َل ْس َت ِب ِه َغ ٌْ َر أَ َّن ُه ِب َك َ
ش ِبٌ ٌه "ٔ  .فقد شبهه بالنابم الذي ٌرى أحالما كاذبة أو
كمن قام مقاما بٌن ٌدي سلطان أو بٌن قوم عقالء لٌعتذر عن أمر أو لٌخطب بأمر فً نفسه قد بهضه
مقامه أي أثقله فهو ال ٌدري هل ٌنطق بكالم هو له أم علٌه فٌتحٌر وٌتبلد وٌدركه العً والحصرٕ .
و قد أشار إلى وجه الشبه بقوله (تكذبه أحالمه) وأراد ان تخٌالته وأمانٌه فً وصول هذا األمر إلٌه
تخٌالت كاذبة صادرة عن جهل ؼالب كاألحالم الكاذبة للمستؽرق فً نومه إذا استٌقظ ولم ٌجدهآ
فاإلمام فً هذا النص قد جعل من مادة الصورة بؤرة حجاجٌة ٌدور علٌه الخطاب وٌرتهن
فٌها إلى وعً المتلقٌن وثقافتهم التً تمثل مفاهٌم الرؤٌا والحلم مساحة واسعة من قٌمهم ومعتقداتهم
وتجسد إرثا بشرٌا متساوقا والبنٌة التركٌبٌة للمجتمع اإلنسانً منذ فجر الخلٌقة إلى ٌوم الناس هذا ,
السٌما عند العرب والمسلمٌن الذٌن ٌكنون لهذا الجانب كل االهتمام وزادهم فً ترسٌخ هذا المعتقد
ما أكدته الشرٌعة اإلسالمٌة من تجسٌد وتأكٌد ارتباط الرؤٌا على وجه التحدٌد بالواقع بوصفها
عالمة على استشراؾ المستقبل فً وجه بارز من وجوهها التنبؤٌة وقد أشارت النصوص المقدسة
وؼٌر المقدسة إلى وجود فرق بٌن الرؤٌا والحلم  ,فقد ذكر ابن منظور  :والرؤٌا من الخٌر والشًء
الحسن  ,وؼلب الحلم على ما ٌراه من الشر والقبٌح  ,ومنه قوله أضؽاث أحالمٖ  ,كذلك أشار
الحدٌث الشرٌؾ إلى ان  " :الرؤٌا من هللا والحلم من الشٌطان"ٗ  .فهذا التشبٌه قد جسد مقوم من
مقومات ثقافة المخاطبٌن بوصفه مادة تصوٌرٌة إلقناعهم والتأثٌر فٌهمٓ
كما ان (اللمح الباصر) تصور ذهنً نبه من خالله اإلمام علً "ع" معاوٌة على وجوب
االتعاض واالنزجار عن دعوى ما لٌس له فكتب الٌه  ":أَ َّما َب ْع ُد َف َقدْ آنَ لَ َك أَنْ َت ْن َتف َِع بِال َّل ْم ِح ا ْل َباصِ ِر
َار َج أَ ْس َالفِ َك بِا ِّد َعائِ َك ْاألَ َباطِ ٌل َ "٘  .والمراد إنه قد حضر وقت
ور َف َقدْ َ
مِنْ ِع ٌَ ِ
سلَ ْك َت َمد ِ
ان ْاأل ُ ُم ِ
انتفاعك من عٌان األمور ومشاهدتها بلمحك الباصر  ,ولفظ اللمح مستعار لدرك األمور النافعة بخفة
وسرعة وروي (عٌان األمور) أي نفسها وحقابقها التً هً موارد اللمح واالعتبار  ,ووصفه
بال باصر مبالؽة فً اإلبصار كقولهم  :لٌل الٌل  .واللمح الباصر كناٌة عن الوضوح والظهور  ,قال
 - 1شرذ َٓح انثالغح 27/18 :
ُٚ - 2ظر َ :فطّ 27/18 :
ُٚ - 3ظر  :نطاٌ انعرب  :يادج " زهى ،رأٖ"
 - 4صسٛر يطهى 16/15 :
 - 5شرذ َٓح انثالغح 11/18 :
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الجوهري  ":ألرٌنك لمحا باصرا  :أي أمرا واضحا"ٔ .والمراد فً قول اإلمام هو  :لماذا تجحد
الحق وتعانده وأنت تحسه وتراه كوضوح النهار ؟ قال ابن أبً الحدٌد ٌ ":قول اإلمام (ع) لمعاوٌة
قد حان لك ان تنتفع بما تعلمه من معاٌنة األمور واألحوال وتتحققه ٌقٌنا بقلبك كما ٌتحقق ذو اللمح
الباصر ما ٌبصره بحاسة بصره وأراد ببٌان األمور ها هنا معاٌنتها وهو ما ٌعرفه ضرورة من
استحقاق علً "ع" للخالفة دونه وبراءته من كل شبهة ٌنسبها إلٌه"ٕ .
كما تؽوص الصورة الفنٌة فً أحوال اإلنسان ووضعٌاته فً تشٌٌد بنابها بوصفها منطلقات
حجاجٌة تعارؾ المخاطبون علٌها  ,ففً مقام توبٌخه وتنبٌهه (ع) لمعاوٌة بعظم الفضابل التً حظً
بها بنو هاشم إذ ٌقول َ " :ولَ ْو َال َما َن َهى َّ
ضائِل َ َج َّم ًة
س ُه لَ َذ َك َر َذا ِك ٌر َف َ
َّللا ُ َع ْن ُه مِنْ َت ْز ِك ٌَ ِة ا ْل َم ْر ِء َن ْف َ
3
سا ِمعٌِنَ "
وب ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ َو َال َت ُم ُّج َها آ َذانُ ال َّ
َت ْع ِرفُ َها قُل ُ ُ
وصؾ اإلمام (ع) هذه الفضابل بأنها بلؽت فً الشهرة والوضوح مبلؽا تعرفها قلوب
المؤمنٌن وال تمجها آذان السامعٌن  ,فال ٌنكرها إال أعمى القلب وفاقد السمع  ,واستعار لفظ (المج)
فٌقال  :مج الماء من فٌه إذا قذفه  ,وقذؾ السامع الكالم من األذن كما ٌقذؾ الماج الماء لكراهٌته له
وقد أراد اإلمام من هذه الصورة  :ان سماع هذه الفضابل ال تستكرهها اآلذان لكثرة بروزها وشدة
ظهورها وعلو قدرها فً العقول والقلوب وانشراح النفوس لها فتكون اآلذان مأنوسة بذكرها ,
واألسماع مملؤة من سمعها فال تستنكرها أذن وال سمع ٓ فكانت هذه االستعارة منسجمة مع ما
ٌتطلع إلٌه اإلمام من معنى عمٌق ٌستطٌع من خالله ان ٌوجه الملفوظ نحو المقاصد التً ٌرمً إلٌها
وحمل المتلقً على االقتناع بها من خالل الربط وتقرٌب المعنى عبر المنظومة المعرفٌة والقٌمٌة
والحضارٌة لعالم المخاطبٌن  .فكانت هذه الصورة كؽٌرها من الصور التً رسمها اإلمام هً نتٌجة
تفاعل ثالثة عناصر  :الذات والموضوع والمقام مما ٌستدعً المجال المناسب للصورة الذي ٌجعل
ٗ
منها حجاجٌة من الطراز األول
كما ان لفظ (الزاد) من المفاهٌم التً وظفت مجازٌا فً الصورة الفنٌة وسبٌل اإلمام "ع" فً
ذلك  ,النهج القرآنً فً استعارة الزاد إلفادة معنى التقوى كما فً قوله تعالى َ " :و َما َت ْف َعلُوا مِنْ
5
َخ ٌْر ٌَ ْعلَ ْم ُه َّ
َّللا ُ َو َت َز َّودُوا َفإِنَّ َخ ٌْ َر َّ
ون ٌَا أُولًِ ْاألَ ْل َبا ِ
ب"
الزا ِد ال َّت ْق َوى َوا َّتقُ ِ
ٍ
فهذه الرؤٌة المجازٌة القرآنٌة بكل ما تحمله من دالالت قد اعتمدها اإلمام (ع) فً خطابه
مادة تصوٌرٌة ٌعبر من خاللها عن التقوى واألعمال الصالحة والكماالت التً هً بالغ اإلنسان فً
تلك الطرٌق إلى هللا تعالى  .ففً مقام الوعظ واإلرشاد كتب اإلمام إلى ولده الحسن (علٌهما السالم)
 - 1انصساذ ف ٙانهغح  :يادج "نًر"
 - 2شرذ َٓح انثالغح 11/18 :
َ - 3فطّ 85/15 :
ُٚ - 4ظر  :كتاتح اندازع ف ٙضٕء َظرٚاخ انسداج 247 :
 - 5ضٕرج انثمرج 197 :
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فً معرض وصٌته َ " :و َقدْ ِر َب َال ِغ َك مِنَ َّ
الزا ِد َم َع ِ
خ َّف ِة ال َّظ ْه ِر َف َال َت ْح ِملَنَّ َعلَى َظ ْه ِر َك َف ْو َق َطا َقتِ َك
َف ٌَ ُكونَ ثِ ْقل ُ َذلِ َك َو َب ًاال َع َل ٌْ َك َوإِ َذا َو َجدْ َت مِنْ أَهْ ِل ا ْل َفا َق ِة َمنْ ٌَ ْح ِمل ُ َل َك َزا َد َك إِلَى ٌَ ْو ِم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َف ٌُ َوافٌِ َك
ج إِلَ ٌْ ِه َف ْ
بِ ِه َغداً َح ٌْ ُ
اغ َتن ِْم ُه َو َح ِّم ْل ُه إِ ٌَّاهُ َوأَ ْكث ِْر مِنْ َت ْز ِوٌ ِد ِه َوأَ ْن َت َقا ِد ٌر َعلَ ٌْ ِه َفلَ َعلَّ َك َت ْطل ُ ُب ُه َف َال
ث َت ْح َتا ُ
ج ُدهُ َو ْ
ضا َءهُ لَ َك فًِ ٌَ ْو ِم ُع ْس َرتِ َك "ٔ  .إذ أن الزاد لمّا
ال ِغ َنا َك لِ ٌَ ْج َعل َ َق َ
اغ َتنِ ْم َم ِن ا ْس َت ْق َر َ
ض َك فًِ َح ِ
َت ِ
كان هو الطعام الذي ٌتخذه المسافر لٌتقوى به الطبٌعة على الحركات الحسٌة كانت تقوى هللا مما
تتقوى به النفس على الوصول إلى حظٌرة القدس اإللهً  ,كان بٌن المعنٌٌن من كمال المشابهة
وتمامها  .فكان إٌثار المجاز على الحقٌقة باعتماد مادة تصوٌرٌة هً الزاد ٌكون ابلػ فً التأكٌد
والترؼٌب والحث على قبول واستحسان المرؼوب فٌه وهو التقوى والعمل الصالح بلحاظ لفظ
(الزاد) الذي هو قٌمة اٌجابٌة مستحسنة  ,بل وضرورة لدرجة ان انتفاءها ٌستلزم الهالك واالفساد .
كذلك استعار لفظ (الخفة) لتقلٌل اكتساب اآلثام وحملها على النفس  .ولفظ (الحمل) الكتسابها .ومما
تقدم ٌتضح أن لالستعارة هنا وجوه أجملها ابن مٌثم فً قولهٕ:
الوجه األول  :ان مقلل اآلثام سرٌع القطع لتلك الطرٌق قرٌب إلى النجاة فٌها من مخاوفها كما قال
(ع)  " :تخففوا تلحقوا "ٖ  ,أو كما أشار الرسول (ص)  " :نجا المخففون "ٗ .
الوجه الثانً  :ان مكتسب اآلثام ثقٌل بها وٌبطا من لحوق المخففٌن وٌهلك بها فً طرٌقه  ,وكثرة
تخلفه تابعة لكثرة اكتسابه كما ٌكون حال المثقل فً الطرٌق البعٌدة  ,ولفظ (الظهر) ترشٌح
المطلوبٓ
الوجه الثالث :التنبٌه على وجوب إنفاق المال فً وجوه الصدقة والب ّر لمن ٌحتاج إلٌه من أهل الفاقة
وجذبه واعده لذلك بأمرٌن :
احدهما  :كون ذلك زادا ٌحمله ذو الفاقة إلى ٌوم القٌامة وٌلقاه به هناك فً موضع الحاجة الٌهٓ
واستعار لفظ (الزاد) هنا مرة أخرى لما ٌجعل من فضٌلة السخاء والكرم باإلنفاق  ,ووجه االستعارة
كونه سببا لسالمة النفس من الهالك فً طرٌق اآلخرة ووسٌلة إلى السعادة الباقٌة كالزاد المخلص
للمسافر فً طرٌقه والمبلػ له إلى مطالبه  ,واستعار للمتصدق علٌه وصؾ (الحامل) لذلك الزاد
بوصفه سببا لحصول ال فضٌلة بتلك الصدقة ووصول ثوابها إلى المتصدق ٌوم القٌامة  ,فوجدانه لتلك
الفضٌلة وظهورها فً صحٌفة أعمال المتصدق ٌوم القٌامة هو المشار إلٌه بالموافاة بها ؼدآ
الثانً  :كون الصدقة على ذوي الفاقة قرضا للمتصدق فً حال ؼناه بالمال ٌقضى له ٌوم عسرته
وفقره  .واستعار وصؾ (المستقرض) هنا هلل باعتبار أنه هو المجازي بالثواب على من انفق ماله
 - 1شرذ َٓح انثالغح 42/16 :
ُٚ - 2ظر  :اتٍ يٛثى انثسراَ ، ٙشرذ َٓح انثالغح 37-36 /5 :
 - 3انشرٚف انرض ، ٙانًدازاخ انُثٕٚح  ،تسمٛك ٔشرذ  :طّ يسًذ انس39 : ُٙٚ
 - 4انُٓاٚح ف ٙغرٚة انسذٚث ٔاالثر 54 / 2 :
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ضا ِع َف ُه َل ُه َو َل ُه أَ ْج ٌر
س ًنا َف ٌُ َ
ضا َح َ
َّللا َق ْر ً
فً طاعته  .والٌه اإلشارة بقوله تعالى َ " :منْ َذا الَّذِي ٌُ ْق ِر ُ
ض َّ َ
َك ِرٌ ٌم "ٔ  .ونبّه "ع" بكون القرض فً حال الؽناء  ,والقضاء فً حال العسرة لٌكون القضاء أفضل
فٌرؼب فً القرض لؽاٌة الربح المطلوبٓ
فهذه االستعارات جمٌعها قد اكتسبت بعدها الحجاجً ونفاذٌتها إلى عقول المخاطبٌن وقلوبهم
لٌس فقط مقتبسة من مجال اإلنسان وأبعاده االجتماعٌة فحسب  ,بل من كونها حاملة لمنظومة قٌم
اجتماعٌة أخالقٌة تعاقد الناس علٌها  ,وبوصفها وجها من وجوه العالقة القابمة بٌن أفراد المجموعة
البشرٌة  ,فبسبب أنهم ٌعرفون هذه العالقات وٌمارسونها فً اجتماعهم البشري ضربت بها األمثال
واستعٌرت لتحتمل التخصٌص والتعمٌم وهو ما ٌمنح الصورة بعدها اإلقناعً  .فالوجهة الحجاجٌة
فً ذلك إنها مثلما توجهت إلى جمهور ضٌق ومخصوص ومباشر وهو اإلمام الحسن (ع) أو
المخاطبٌن المباشرٌن والمخصوصٌن ممن توجه إلٌهم خطاب اإلمام بصورة مباشرة كذلك توجهت
هذه الصور ومن ورابها الخطاب إلى الجمهور العام ؛ والسبب فً ذلك هو طواعٌة الخطاب واتساع
مفاهٌمه التً تستند إلى كل ما هو عام وشمولً لمنظومة القٌم األخالقٌة والدٌنٌةٓ بحٌث ٌصلح للعام
كما ٌصلح للخاص هذا من جانب ومن جانب آخر كون المواد المشكلة للصورة الفنٌة فً اؼلبها هً
مواد ال تقتصر على زمان أو مكان محددٌن أو فبة اجتماعٌة دون أخرى أي إنها تشكل قاسما
مشتركا فً قٌمتها المادٌة والمعنوٌةٓ ونتٌجة لذلك فإن أفضل الحجاج ما صلح للخاص والعام من
جمهور المتلقٌن معآ

 - 1ضٕرج انسذٚذ  :اٜٚح 11 /
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المبحث الثانً
شكل الصورة وابعاده الحجاجٌة
بعد أ ن فرغنا من فحص المادة المكونة للصورة الفنٌة فً رسابل امٌر المؤمنٌن (علٌه
السالم) بوصفها هدفا ً حجاجٌا ً ٌدعم المقاصد االقناعٌة للخطاب  ,شرعنا فً هذا الحٌز لتبٌان
االشكال التصوٌرٌة فً هذه الرسابل  ,أي المنحى الحجاجً الذي تؤدٌه الصورة انطالقا ً من شكلها
(القالب  /الهٌكل) الذي ٌحوي تلك المادة المستمدة او المستدعاة من الواقع الذي تعارف الناس علٌه ,
لذلك إنبرى شكل الصورة لٌؤسس بؤرة اخرى – إضافة الى المادة – من شأنها أن تؤدي الى
االقناع .هذا الشكل أو البناء التصوٌري قد ٌظهر بأ شكال اسلوبٌة متعددة اهمها وبحسب ما سمحت
به المدونة هً ثالثة اشكال نبٌنها كالتالً :
الشكل االول :
مدلول

دلٌل
(أ) = (ج)
أي أن :
-

(أ) ] [ ....

المدلول  :هو غرض الكالم
الدلٌل  :هو اللفظ الموضوع للداللة على هذا الغرض
( أ )  :المشبه
(ج )  :المشبه به
] : [....تمثل هذه العالمة (المحل الشاغر) الذي لم ٌرد ذكره فً البنٌة التصوٌرٌة .

وٌنطبق هذا الشكل على االستعارة حٌث ٌصل فٌهما المستعار له والمستعار منه ح ّد المطابقة
 ,أي ٌطوى المستعار له (أ) وٌذكر المستعار الذي ٌمثله العنصر (ج)  ,والرابط هو ما ٌصطلح علٌه
بالمحل الشاغر ] [....الذي ٌستنتجه المتلقً بواسطة كفاٌته الثقافٌة والمنطقٌة لتبٌن المسار الحجاجً
المنتهج  .ومن االمثلة على هذا الشكل فً رسابل االمام :
ٔ .قوله (ع) واصفا ً اهل الشام من أتباع معاوٌة وإشعار بعدم إعتقادهم بالدٌن  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِنَّ
اس مِنْ أَهْ ِل ال َّ
ش ِام ا ْل ُع ْمًِ ا ْلقُلُو ِ
َع ٌْنًِ ِبا ْل َم ْغ ِر ِ
ب
ب َك َت َب إِلَ ًَّ ٌُ ْعلِ ُمنًِ أَ َّن ُه ُو ِّج َه إِلَى ا ْل َم ْوسِ ِم أ ُ َن ٌ
ال ُّ َ
سونَ ا ْل َحــ َّق بِا ْل َباطِ ِل َو ٌُطِ ٌعــ ُونَ ا ْل َم ْخل ُــ َ
وق فِــً
ار الَّذٌِــنَ ٌَ ْلبِ ُ
اع ا ْل ُك ْم ِه ْاْلَ ْب َ
صــ ِ
ص ِّم ْاْل ْس َم ِ
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ٌِّن َو ٌَ ْ
ار ا ْل ُم َّتقٌِنَ "ٔ.
جلَ َها ِبآ ِ
ش َت ُرونَ َعا ِ
َم ْعصِ ٌَ ِة ا ْل َخال ِِق َو ٌَ ْح َتلِ ُبونَ ال ُّد ْن ٌَا َد َّرهَا ِبالد ِ
ج ِل ْاْلَ ْب َر ِ
استعار لقلوبهم لفظ (العمى) بإعتبار عدم عقلٌتهم للحق وإدراكهم لما ٌنبغً من طرٌق
اآلخرة كما ال ٌدرك االعمى قصده  ,كما استعار لفظ (الصم) ألسماعهم و(الكمه) ألبصارهم باعتبار
عدم انتفاعهم من جهة االسماع بالمواعظ والتذاكٌر  ,ومن جهة االبصار بتحصٌل العبرة بها من آثار
هللا سبحانه كما ال ٌنتفع بذلك فاقد هاتٌن اآللتٌن .
كذلك استعار (ع) لفظ (الدر) لمتاع الدنٌا وطٌباتها ولفظ (اإلحتالب) الستخراج متاعها
بوجوه الطلب من مظانه مالحظا ً شبهها بالناقة  ,كما ان لفظ (الشراء) مستعار الستعاضتهم ذلك
العاجل من ذلك اآلجل .
ٕ .قوله (ع) الى محمد بن ابً بكر حٌن قلده مصر منفرا من الدنٌا ومذكرا بالموت َ " :وأَ ْن ُت ْم
ت إِنْ أَ َق ْم ُت ْم لَ ُه أَ َخ َذ ُك ْم َو إِنْ َف َر ْر ُت ْم ِم ْن ُه أَدْ َر َك ُك ْم َوه َُو أَ ْل َز ُم لَ ُك ْم مِنْ ظِ لِّ ُك ْم ا ْل َم ْو ُ
ُط َردَا ُء ا ْل َم ْو ِ
ت
َم ْعقُو ٌد ِب َن َواصِ ٌ ُك ْم َوال ُّد ْن ٌَا ُت ْط َوى مِنْ َخ ْلفِ ُك ْم " ٕ .
فقد استعار لفظ (طرداء) مالحظة لشبههم بما ٌطرد من صٌد ونحوه ولشبه (الموت)
بالفارس المجد فً الطلب الذي ال بد من ادراك الطرٌدة  ,كما استعار لفظ (معقود) من عقدة الحبل
حٌث شبه مجًء الموت ومالزمته لإلنسان بعقده بناصٌته وقربه منه  ,ولفظ (الطً) مستعار لكٌفٌة
انقض اء احوال الدنٌا واٌامها كأنها صفحة بمقدار عمر االنسان كلما تقدم فٌها طوٌت من خلفه او إن
الناس كسطور فً صحٌفة ٌقرؤها قارئ وٌطوي ما ٌقرأ فكلما ظهر سطر خفً سطر .
ان ا ْل ُمق ِِّر ل َّ
ان ا ْل ُمدْ ِب ِر
ِلز َم ِ
ٖ .قوله (ع) مستفتحا ً وصٌته الى ولده الحسن (ع)  " :مِنَ ا ْل َوالِ ِد ا ْل َف ِ
ِن َع ْن َها َغداً إِلَى ا ْل َم ْولُو ِد ا ْل ُم َإ ِّم ِل َما
ِن َم َ
ا ْل ُع ُم ِر ا ْل ُم ْس َت ْسل ِِم لِل ُّد ْن ٌَا ال َّ
ساكِنَ ا ْل َم ْو َتى َوال َّظاع ِ
سا ك ِ
صابِ ِ
ب َو َع ْب ِد
س ِبٌل َ َمنْ َقدْ َهلَ َك َغ َر ِ
ض ْاْلَ ْس َق ِام َو َرهٌِ َن ِة ْاْلَ ٌَّا ِم َو َر ِم ٌَّ ِة ا ْل َم َ
سالِكِ َ
َال ٌُدْ ِر ُك ال َّ
ت َو َحلٌِ ِ
ٌر ا ْل َم ْو ِ
ان
ال ُّد ْن ٌَا َو َتا ِ
ٌن ْاْلَ ْح َز ِ
وم َو َق ِر ِ
ٌم ا ْل َم َنا ٌَا َو أَسِ ِ
ج ِر ا ْل ُغ ُر ِ
ف ا ْل ُه ُم ِ
ور َو َغ ِر ِ
ٖ
ٌع ال َّ
ت َو َخلٌِ َف ِة ْاْلَ ْم َوا ِ
ش َه َوا ِ
ب ْاْل َفا ِ
ص ِ
ت"
ت َو َ
َو ُن ُ
ص ِر ِ
و ّ
شح االمام نصه هذا بعدد من االستعارات كادت ان تشمل كل الملفوظ نأتً على تفصٌلها
وبٌان حجاجٌتها فً قادم البحث .
ٌر َت َك َفإِ َّن ُه ْم َج َنا ُح َك
ٗ .قوله (ع) فً ذات الوصٌة من ضرورة اكرام العشٌرة َ " :وأَ ْك ِر ْم َعشِ َ
ٗ
صول ُ "
صل ُ َك ا َّلذِي إِلَ ٌْ ِه َتصِ ٌ ُر َو ٌَ ُد َك الَّتًِ ِب َها َت ُ
الَّذِي ِب ِه َتطِ ٌ ُر َوأَ ْ
و لفظ (الجناح ) مستعار باعتبار كونهم مبدء نهوضه وقوته على الحركة الى المطالب كجناح الطابر
 ,كما استعار لفظ الٌد باعتبار كونهم محل صولته على العدو والدفاع عن النفس .
ٔ -شرح نهج البالغة . ٙ6/ٔٙ :
ٕ  -نفسه . 77 / ٔ٘ :
ٖ  -نفسه . ٘/ٔٙ :
ٗ  -نفسه . ٙٔ/ٔٙ:
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ٌِّن َوأَ ْق َم ُع ِب ِه
٘ .قوله (ع) الى بعض عماله  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِ َّن َك ِم َّمنْ أَ ْس َت ْظ ِه ُر ِب ِه َعلَى إِ َقا َم ِة الد ِ
ٔ
َ
س ُّد ِب ِه لَ َها َة ال َّث ْغ ِر ا ْل َم ُخو ِ
ف"
ٌِم َوأَ ُ
َن ْخ َو َة ْاْلث ِ
استعار لفظ (اللهاة )  ,وهً لحمة فً اقصى سقف الفم  .قال ابن مٌثم  " :استعار لفظ (اللهاة )
لما عساه ٌنفتح من مفاسد الثغر فٌحتاج الى سده بالعسكر والسالح مالحظة لشبهه باألسد الفاتح فاه
ٕ
لالفتراس"
ِن ا ْنتِ َ
ار َح ْبلِ ُك ْم
 .ٙقوله (ع) الى اهل البصرة فً معرض التوبٌخ والتهدٌد َ " :و َقدْ َكانَ م ِ
ش ِ
ف َعنْ ُمدْ ِب ِر ُك ْم َو َق ِب ْل ُ
ت َعنْ ُم ْج ِر ِم ُك ْم َو َر َف ْع ُ
َوشِ َقاقِ ُك ْم َما لَ ْم َت ْغ َب ْوا َع ْن ُه َف َع َف ْو ُ
ت مِنْ
س ٌْ َ
ت ال َّ
ٖ
ُم ْق ِبلِ ُك ْم "
إذ استعار لفظ ( الحبل ) لبٌعتهم اٌاه ولفظ (االنتشار) لنكثهم تلك البٌعة  ,فانتشار الحبل  :تفرق
طاقاته وانحالل فتله  ,ووجه االستعارة كون البٌعة سببا جامعا ً لهم وناظما ً ألمورهم ٌوصل الى
رضى هللا كالحبل الناظم لما ٌربط به .
صلِ َنا َو َه ُّموا ِب َنا ا ْل ُه ُمو َم َو َف َعلُوا
اجتِ ٌَا َح أَ ْ
 .7قوله (ع) الى معاوٌة َ " :فؤ َ َرا َد َق ْو ُم َنا َق ْتل َ َن ِب ٌِّ َنا َو ْ
اض َط ُّرو َنا إِلَى َج َب ٍل َو ْع ٍر َوأَ ْو َقدُوا لَ َنا َنا َر
ف َو ْ
سو َنا ا ْل َخ ْو َ
ِب َنا ْاْلَ َفاعٌِل َ َو َم َن ُعو َنا ا ْل َع ْذ َب َوأَ ْحلَ ُ
ٗ
ا ْل َح ْر ِ
ب"
والحلس  :كساء رقٌق ٌجعل تحت قتب البعٌر  ,فاستعار (ع) وصف االحالس الخافتهم ووجه الشبه
المالزمة .
 .6قوله (ع) فً وصٌته الى اهله وفٌهم الحسن والحسٌن (علٌهما السالم ) قبل موته لما
اَّلل َ
ضربه ابن ملجم (لعنه هللا) َ " :وصِ ٌَّتًِ لَ ُك ْم أَ َّال ُت ْ
ش ٌْبا ً َو ُم َح َّم ٌد ( صلى هللا
ش ِر ُكوا ِب َّ ِ
اح ٌْ ِن َو َخ َال ُك ْم
ِص َب َ
س َّن َت ُه أَقٌِ ُموا َه َذ ٌْ ِن ا ْل َع ُمو َد ٌْ ِن َوأَ ْوقِدُوا َه َذ ٌْ ِن ا ْلم ْ
ض ٌِّ ُعوا ُ
علٌه وآله ) َف َال ُت َ
َذم "٘ .
لفظ (العمود) مستعار لهما مالحظة لشبههما بعمودي البٌت فً كونهما سببٌن لقٌام االسالم
وعلٌهما مداره كالبٌت القابم على عمده  .كذلك لفظ (المصباحٌن) فً كونهما سببا للخروج من
ظلمات الكفر والجهل الى نور االٌمان والهداٌة كالمصباح الذي ٌكشف الظالم .

ٔ  -شرح نهج البالغة ٖ/ٔ7 :
ٕ  -ابن مٌثم البحرانً  :شرح نهج البالغة . ٖٔٔ-ٕٔٔ/٘ :
ٖ  -نفسه ٖ/ٔٙ :
ٗ  -نفسه . ٕٔ/ٔٗ :
٘  -نفسه . ٙ6/ٔ٘ :
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 .9قوله (ع) فً وصٌته لإلمام الحسن (ع)  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِنَّ فٌِ َما َت َب ٌَّ ْن ُ
ار ال ُّد ْن ٌَا َع ِّنً
ت مِنْ إِدْ َب ِ
اي َو ِاالهْ تِ َم ِام ِب َما
ال ْاْلخ َِر ِة إِلَ ًَّ َما ٌَ َز ُعنًِ َعنْ ِذ ْك ِر َمنْ سِ َو َ
وح الدَّهْ ِر َعلَ ًَّ َوإِ ْق َب ِ
َو ُج ُم ِ
ٔ
َو َرابًِ "
وهنا استعار لفظ (الجموح) للدهر باعتبار عدم تمكنه من ضبطه فً تغٌراته وتصرٌفاته
الخارجة عن اختٌار االمام كالجموح من الخٌل .

الشكل الثانً :
دلٌل
(أ ) ٌجاور (ج)

مدلول
(أ) ][....

وٌنطبق هذا الشكل على الكناٌة بمختلف انواعها سواء كانت كناٌة عن صفة او كناٌة عن
موصوف  ,حٌث ٌجاور المكنى عنه المكنى به  .ومن نماذج هذا الشكل فً رسابل االمام علً :
س ا ْلفِ َت ِن
ٌِس َو َم ْغ ِر ُ
ص َر َة َم ْه ِب ُط إِ ْبل َ
اعلَ ْم أَنَّ ا ْل َب ْ
ٓٔ .قوله (ع) الى عبد هللا بن عباس َ " :و ْ
ٕ
َف َحاد ْ
احلُلْ ُع ْق َد َة ا ْل َخ ْو ِ
وب ِه ْم "
ان إِلَ ٌْ ِه ْم َو ْ
ِث أَهْ لَ َها ِب ْاْلِ ْح َ
ف َعنْ قُل ُ ِ
س ِ
قال ابن مٌثم  " :وإعلم أنه كنى بكون البصرة مهبط ابلٌس عن كونها مبدء اآلراء الباطلة
واألهواء الفاسدة الصادرة عن ابلٌس المستلزمة إلثارة الفتن  .....واستعار لفظ المغرس للبصرة
بوصفها محال تنشأ فٌه الفتن الكثٌرة  ,كما أن مغرس الشجر من االرض محل لنشوبه ونمابه" ٖ .
ثم أمره أن ٌحلل عقدة الخو ف من اهلها باالحسان الٌهم واستعار لفظ (العقدة) لما الزمهم به من
المخافة بالغلظة علٌهم وكثرة االذى لهم ووجه المشابهة " ,كون ذلك الخوف مالزما لهم معقوداً
بقلوبهم كالعقدة للحبل ونحوه ورشح بلفظ الحل وكنى به من إزالة الخوف عنهم "ٗ .
اخلِطِ ال ِّ
اَّلل َعلَى َما أَ َه َّم َك َو ْ
شدَّ َة ِبضِ ْغ ٍ
ث مِنَ
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
ٔٔ .قوله (ع) الى بعض عماله َ " :ف ْ
ش َّدةُ َو ْ
شدَّ ِة حٌِنَ َال ُت ْغنًِ َع ْن َك إِ َّال ال ِّ
اع َت ِز ْم ِبال ِّ
ِض
اخف ْ
الر ْف ُق أَ ْر َف َق َو ْ
ارفُ ْق َما َكانَ ِّ
ٌن َو ْ
اللِّ ِ
آس َب ٌْ َن ُه ْم فًِ اللَّ ْح َظ ِة َوال َّن ْظ َر ِة
اح َك َوا ْب ُ
ِلر ِع ٌَّ ِة َج َن َ
ل َّ
س ْط لَ ُه ْم َو ْج َه َك َوأَلِنْ لَ ُه ْم َجانِ َب َك َو ِ
َو ْاْلِ َ
ار ِة َوال َّت ِ
ض َع َفا ُء مِنْ َعدْ لِ َك
س ال ُّ
ح ٌَّ ِة َح َّتى َال ٌَ ْط َم َع ا ْل ُع َظ َما ُء فًِ َح ٌْفِ َك َو َال ٌَ ٌْؤ َ َ
ش َ
٘
س َال ُم "
َوال َّ
ٔ  -شرح نهج البالغة . ٕ7/ٔٙ :
ٕ  -نفسه . ٘9/ٔ٘ :
ٖ  -ابن مٌثم البحرانً  :شرح نهج البالغة . ٖٗ6/ٗ :
ٗ  -نفسه . ٖٗ6/ٗ :
٘  -شرح نهج البالغة . ٖ/ٔ7 :

202

الفصل الثالث  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

وألن عد ابن ابً الحدٌد قوله (ع) (بضغثٍ) استعارة لكون المراد فٌها مزج الشدة بشًء من
اللٌن فجعلها كالضغثٔ  ,فإن الراوندي ٌع ّدها كناٌة عن شًء وبعضٕ  .وعلى كل فإنها فً كلتا
الحالتٌن تخضع الى الشكل نفسه مع االختالف بٌن االنطباق والمجاورة  .كما كنى (ع) عن التواضع
(بخفض الجناح) وعن البشاشة وترك العبوس (ببسط الوجه)  ,وعن المساهلة وعدم التشدد
(بلٌن الجانب)  ,وعن االستقصاء فً العدل بٌنهم فً جلٌل االمور وحقٌرها وقلٌلها وكثٌرها ( أن
ٌواسً بٌنهم فً اللحظة والنظرة)
ٕٔ .قال (ع) الى أبً موسى االشعري وهو عامله على الكوفة وقد بلغه عن تثبٌطه الناس
ار َف ْع
سولًِ َعلَ ٌْ َك َف ْ
عن الخروج الٌه (ع) لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل َ " :فإِ َذا َق ِد َم َر ُ
ُب َمنْ َم َع َك َفإِنْ َح َّق ْق َت َفا ْنفُ ْذ َوإِنْ َت َف َّ
شدُدْ ِم ْب َز َر َك َو ْ
َذ ٌْلَ َك َوا ْ
ش ْل َت
اخ ُر ْج مِنْ ُج ْح ِر َك َوا ْند ْ
هللا َل ُت ْإ َت ٌَنَّ مِنْ َح ٌْ ُ
ث أَ ْن َت َو َال ُت ْت َر ُك َح َّتى ٌُ ْخلَ َط ُز ْب ُد َك بِ َخاث ِِر َك َو َذابِ ُب َك بِ َجا ِم ِد َك
َفا ْب ُعدْ َوا ٌْ ُم َّ ِ
َو َح َّتى ُت ْع َجل ُ َعنْ ق ِْع َدتِ َك َو َت ْح َذ َر مِنْ أَ َما ِم َك َك َح َذ ِر َك مِنْ َخ ْلفِ َك وَماَ ِهيَبِا ْلهُى ْينًَالَّتِيَت ْر ُجىَ
لَجبلُها "ٖ
وَل ِكنَّهاَالدَّا ِهيةَُا ْل ُك ْبريَيُ ْرك َُ
بَجملُهاَويُذلَّ ُّلَص ْعبُهاَوَيُسهَّ ُ
(واشدد المبزر) كناٌة عن االستعداد للقٌام بالواجب والتشمٌر للجهاد  .وقوله (واخرج من
جحرك)  ,أي أمر له بالخروج من منزله للّحاق به (ع )  .قال ابن ابً الحدٌد  " :هً كناٌة فٌها
غضٌّ من ابً موسى واستهانة به ؛ ألنه لو اراد إعظامه لقال واخرج من خٌسك او من غٌلك كما
ٌقال لألسد ولكنه جعله ثعلبا ً او ض ّباٗ  .وقد خالفه فً ذلك ابن مٌثم فً شرحه٘  ,والتستري فً بهج
الصباغة ٙفً أن اللفظ استعارة .
وقوله ( :حتى ٌخلط زبدك بخاثرك وذاببك بجامدك )  ,هما مثالن كنى بهما من خلط أحواله
الصافٌة بالتكدٌر كعزته بذلته وسروره بغمه وسهولة امره بصعوبته  .وقوله (وتحذر من امامك
كحذرك من خلفك ) هو كناٌة عن غاٌة الخوف  .قال ابن مٌثم " :وإنما جعل الحذر من الخلف اصالً
فً التشبٌه لكون االنسان من ورابه اشد خوفا ً من أمامه  .وقٌل  :أراد أن ٌخاف من الدنٌا كما ٌخاف
من اآلخرة" . 7وكنى عن قوله ستفعل ال محالة بقوله ( ٌركب جملها وٌذل صعبها ) وذلك " ألنها إذا
إذا ركب جملها وذلل صعبها وسهل وعرها فقد فعلت  ,أي ال تقل هذا أمر عظٌم صعب المرام ", 8
 ,أي تسهل االمور الصعاب فٌها .

ٔ  -شرح نهج البالغة . ٖ/ٔ7 :
ٕ  -الراوندي  :منهاج البراعة فً شرح نهج البالغة ٘ٗ /ٔٔ:
ٖ  -شرح نهج البالغة . ٕٔٓ-ٔٔ9/ٔ7 :
ٗ  -نفسه . ٕٔٓ/ٔ7 :
٘ ٌ -نظر ابن مٌثم البحرانً  ،شرح نهج البالغة . ٔ9ٖ-ٔ9ٕ/٘ :
ٌ - ٙنظر التستري  ،بهج الصباغة فً شرح نهج البالغة 7٘ /ٔٓ:
 - 7ابن مٌثم البحرانً  ،شرح نهج البالغة . ٔ9ٖ/٘ :
 - 6شرح نهج البالغة . ٕٔٔ/ٔ7 :
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ٖٔ .قوله (ع) ال ى عثمان بن حنٌف االنصاري فٌما ٌجب علٌه من االقتداء بإمامه وهو
س أَد ْ
َّت إِلَى َر ِّب َها
امٌر المؤمنٌن  ,فً حاله مع الدنٌا وتطلعه الى االخرة ُ " :طو َبى لِ َن ْف ٍ
ض َها َح َّتى إِ َذا َغلَ َب ا ْل َك َرى َعلَ ٌْ َها
س َها َوه ََج َر ْت فًِ اللَّ ٌْ ِل ُغ ْم َ
ض َها َو َع َر َك ْت بِ َج ْنبِ َها ُب ْإ َ
َف ْر َ
سدَ ْت َك َّف َها فًِ َم ْع َ
ا ْف َت َر َ
ف َم َعا ِد ِه ْم َو َت َجا َف ْت َعنْ
ش ٍر أَ ْس َه َر ُع ٌُو َن ُه ْم َخ ْو ُ
ض َها َو َت َو َّ
ش ْت أَ ْر َ
ه ْم " ٔ
ج ِع ِه ْم ُج ُنو ُب ُ
َم َ
ضا ِ
ففً قوله ( عركت بجنبها بؤسها ) كناٌة عن الصبر على نزول المصابب والبؤس ٌقال "  :عرك
فالن بجنبه االذى  ,إذا أ غضى عمن ٌؤذٌه وصبر على فعله  ,وٌالزم ذلك عدة فضابل كالحلم
والكرم والعفو والصفح والتجاوز وكظم الغٌظ واحتمال المكروه والعفة ونحوها"ٕ  .وقوله (وهجرت
(وهجرت فً اللٌل غمضها) كناٌة عن احٌاء النفس لٌلها بعبادة ربها واشتغالها بذكره  ,و(تجافت
عن مضاجعهم جنوبهم) كناٌة  ,إذ ان اجسامهم لم تكن لتستقر على فراشها خوفا من معادها واشتغاال
بما ٌصلح اخرتها .
ٗٔ .قوله (ع) البن عباس َ " :فلَ َّما َرأَ ٌْ َت َّ
الز َمانَ َع َلى ا ْب ِن َع ِّم َك َقدْ َكل َِب َوا ْل َعد َُّو َقدْ َح ِر َب
اس َقدْ َخ ِز ٌَ ْت َو َه ِذ ِه ْاْل ُ َّم َة َقدْ َف َن َك ْت َو َ
ِجنِّ "ٖ
ش َغ َر ْت َقلَ ْب َت ِال ْب ِن َع ِّم َك َظ ْه َر ا ْلم َ
َوأَ َما َن َة ال َّن ِ
فً قوله ( قلبت البن عمك ظهر المجن ) كناٌة عن العداوة بعد الصداقة  ,وضرب مثالً لمن فعل
ذلك .
٘ٔ .قوله (ع) فً كتاب بعثه الى اهل مصر مع مالك االشتر لما واله إمارتها َ " :وإِنَّ أَ َخا
ا ْل َح ْر ِ
س َال ُم " ٗ
ب ْاْلَ ِر ُق َو َمنْ َنا َم لَ ْم ٌُ َن ْم َع ْن ُه َوال َّ
حٌث نبههم على من ٌكون اهالً للحرب وهو (االرق) وكنى به عن كبٌر الهمة الحذر إذ كان من
لوازمه قلة النوم .
الشكل الثالث :
دلٌل ـــــــــــــــــ مدلول
(أ  ,ب) = (ج  ,د)

(أ  ,ب) ][ ....

وٌنطبق هذا الشكل على التشبٌه التمثٌلً الذي ٌكون قابما ً على المشابهة بٌن البنى  ,حٌث ٌمثل
العنصر (أ) بالنسبة للعنصر (ب) ما ٌمثله العنصر (ج) بالنسبة للعنصر (د)٘ .ومن أمثلة هذا الشكل
الشكل فً رسابل االمام علً (علٌه السالم) :

ٔ  -شرح نهج البالغة . 99/ٔٙ :
ٕ  -ابن مٌثم البحرانً  ،شرح نهج البالغة . ٔٔٔ/٘:
ٖ  -شرح نهج البالغة . 6ٔ/ٔٙ :
ٗ  -نفسه . ٔٓ9/ٔ7 :
٘ ٌ -نظر  :الصورة الحجاجٌة فً الخطابة السٌاسٌة لدى االمام علً (ع) ٕٓٗ :
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َخ َّبؤ َ لَ َنا الدَّهْ ُر ِم ْن َك َع َجبا ً إِ ْذ َطفِ ْق َت ُت ْخ ِب ُر َنا ِب َب َال ِء َّ
هللاِ
س ِّد ِد ِه
َف ُك ْن َت فًِ َذلِ َك َك َناق ِِل ال َّت ْم ِر إِلَى ه ََج َر أَ ْو دَاعًِ ُم َ

 .ٔٙقوله (ع) الى معاوٌة َ " :فلَ َقدْ
َت َعالَى ِع ْن َد َنا َون ِْع َمتِ ِه َعلَ ٌْ َنا فًِ َن ِب ٌِّ َنا
ال "ٔ
إِلَى ال ِّن َ
ض ِ
ٌشبّه االمام حال حمل معاوٌة الخبر بما أخبر به الى معدنه الذي هو أولى به منه بحال حامل
التمر الى هجر  ,أي الى معدنه لٌنتفع به َ ,ف َه َجر مدٌنة معروفة بكثرة التمر فٌها  ,وٌمكن تجسٌد هذا
التمثٌل بالعالقة التالٌة :
(أ)  :معاوٌة ٌحمل خبر حال النبً وما انعم هللا به على اهل بٌته من اصطفابه له لدٌنه .

(ب)  :المخبر به االمام علً (ع) .
(ج)  :ناقل التمر  /االنسان ٌدعو الى المراماة .
(د)  :هجر  /مس ّدده واستاده .

فالتمثٌل هنا قابم على عالقة تشابه بٌن بنٌتٌن  ,أي هو حاصل ال بٌن ما ٌحمله معاوٌة وٌُخبر
به وبٌن مستبضع التمر فحسب أو بٌن معدن الخبر وأهله و َه َجر فحسب  ,وانما هو حاصل بٌن (أ)
فً عالقتها بـ(ب) وبٌن (ج) فً عالقتها بـ(د) ٌ .نتج عن هاتٌن البنٌتٌن عناصر اربعة ٌمكن
المطابقة بٌنها بسهولة وٌسر بٌن البنٌة (أ  -ب) والبنٌة (ج  -د)  .وقد اطلق عبد هللا صولة على هذا
الشكل نعت (النموذج) ؛ لكونه مشتمالً على كافة العناصر التً تتكون منها البنٌتان المشبه بها
والمشبهة ٕ  .ومثل ذلك :
ئ َظاه ٍِر َغ ٌُّ ُه
 .ٔ7قوله (ع) الى عمرو بن العاص َ " :فإِ َّن َك َقدْ َج َع ْل َت دٌِ َن َك َت َبعا ً لِ ُد ْن ٌَا ا ْم ِر ٍ
س ِّف ُه ا ْل َحلٌِ َم ِب ِ
ضلَ ُه
خ ْل َطتِ ِه َفا َّت َب ْع َت أَ َث َرهُ َو َطلَ ْب َت َف ْ
َم ْه ُتوكٍ سِ ْت ُرهُ ٌَشِ ٌنُ ا ْل َك ِرٌ َم ِب َم ْجلِسِ ِه َو ٌُ َ
اع ا ْل َك ْل ِ
ستِ ِه َفؤ َ ْذ َه ْب َت ُد ْن ٌَا َك
ض ِل َف ِرٌ َ
ض ْر َغ ِام ٌَلُو ُذ ِب َم َخال ِِب ِه َو ٌَ ْن َتظِ ُر َما ٌُ ْل َقى إِلَ ٌْ ِه مِنْ َف ْ
ب لِل ِّ
ا ِّت َب َ
َوآخ َِر َت َك "ٖ .حٌث نجد ان التشابه فً العالقة قابم بٌن بنٌتٌن :عالقة (أ) بـ(ب) مثل عالقة
(ج) بـ(د)  .أي أن عمرو بن العاص فً عالقته بمعاوٌة فً اتباع اثره وطلب فضله مثل
عالقة الكلب بالضرغام ٌلوذ بمخالبه وٌنتظر ما ٌلقى الٌه من فضل فرٌسته.
(أ)  :عمرو بن العاص ( تابع )
(ب)  :معاوٌة
(ج)  :الكلب

( متبوع )
( تابع )

(د)  :الضرغام

( متبوع )

ٔ  -شرح نهج البالغة . 6٘/ٔ٘ :
ٕ ٌ -نظر  :الحجاج فً القرآن الكرٌم . ٕ٘٘ :
ٖ  -شرح نهج البالغة . 76/ٔٙ :
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اع
ول َّ ِ
 .ٔ8قوله (ع) الى عثمان بن حنٌف َ " :وأَ َنا مِنْ َر ُ
س ِ
هللا كالصنو مِنَ الصنو َوال ِّذ َر ِ
ض ِد "ٔ  .فٌكون شكل التشبٌه فً هذا التمثٌل كاآلتً :
مِنَ ا ْل َع ُ
(أ)  :االمام علً (ع)
(ب)  :رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله )
(ج)  :الصنو /

الذراع

(د)  :الصنو /

العضد

وقد ٌختلف شكل التمثٌل بحسب تعدد عناصره المذكورة  ,فقد تكون تلك العناصر أربعة كما
فً المثالٌن السابقٌن وقد تكون اكثر من اربعة او اقل  ,إذ قد ٌكون انعقاد التشبٌه التمثٌلً بٌن
عناصر متعددة من الجهتٌن المشبه والمشبه به تزٌد على هذا العدد ( النموذج ) او الحد المثالً
(ج  ,د) وخصوصا ً من جهة الممثل به  ,فقد تتعدد عناصره تعدداً كبٌراً .
(أ  ,ب)
س ْف ٍر
 .ٔ9قوله (ع) فً وصٌته الى ولده الحسن (ع)  " :إِ َّن َما َم َثل ُ َمنْ َخ َب َر ال ُّد ْن ٌَا َك َم َث ِل َق ْو ٍم َ
ٌق َوف َِر َ
اق
اح َت َملُوا َو ْع َث َ
ٌِب َفؤ َ ُّموا َم ْن ِز ًال َخصِ ٌبا ً َو َج َنابا ً َم ِرٌعا ً َف ْ
َن َبا ِب ِه ْم َم ْن ِزل ٌ َجد ٌ
اء ال َّط ِر ِ
الس َف ِر َو ُج ُ
ٌِق َو ُخ ُ
س
ار ِه ْم َفلَ ٌْ َ
شو َب َة ال َم ْط َع ِم لِ ٌَؤْ ُتوا َ
شو َن َة َّ
ال َّ
صد ِ
َار ِه ْم َو َم ْن ِزل َ َق َر ِ
س َع َة د ِ
ش ًْ ٍء مِنْ َذلِ َك أَلَما ً َو َال ٌَ َر ْونَ َن َف َق ًة فٌِ ِه َم ْغ َرما ً َو َال َ
جدُونَ لِ َ
ب إِلَ ٌْ ِه ْم ِم َّما َق َّر َب ُه ْم
ش ًْ َء أَ َح ُّ
ٌَ ِ
مِنْ َم ْن ِزلِ ِه ْم َوأَدْ َنا ُه ْم مِنْ َم َحلَّتِ ِه ْم َو َم َثل ُ َم ِن ْ
اغ َت َّر ِب َها َك َم َث ِل َق ْو ٍم َكا ُنوا ِب َم ْن ِز ٍل َخصِ ٌ ٍ
ب َف َن َبا
س َ
ِب ِه ْم إِلَى َم ْن ِز ٍل َجدٌِ ٍ
ار َق ِة َما َكا ُنوا فٌِ ِه
ش ًْ ٌء أَ ْك َر َه إِلَ ٌْ ِه ْم َو َال أَ ْف َظ َع ِع ْن َد ُه ْم مِنْ ُم َف َ
ب َفلَ ٌْ َ
إِلَى َما ٌَ ْه ُج ُمونَ َعلَ ٌْ ِه َو ٌَصِ ٌ ُرونَ إِلَ ٌْ ِ
ه "ٕ
ففً هذا النص ضرب االمام علً (ع) مثلٌن أحدهما لِ َمنْ خبر الدنٌا والثانً لمن اغتر بها وقد
انبنت هذه العالقة على الشكل التالً :
مدلول
دلٌل
(أ) ] [......

(ج  ,د)

(أ)  :من خبر الدنٌا
] : [....
(ج)  :قوم سفر نبا بهم منزل جدٌب
(د)  :أموا منزالً خصٌبا ً

ٔ  -ابن مٌثم البحرانً  ،شرح نهج البالغة  ، 9٘/٘ :اعتمدنا هذا النص بحسب ما جاء عن ابن مٌثم البحرانً دون المعتزلً العتقادنا بصحة هذه
الرواٌة .
ٕ  -شرح نهج البالغة . ٗٔ-ٗٓ/ٔٙ :
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(أ)  :من اغتر بالدنٌا
] : [....
(ج)  :قوم كانوا بمنزل خصٌب
(د)  :نبا بهم الى منزل جدٌب
ومن الواضح ان هذا التمثٌل ٌنخرط فً شكل تمثٌلً خاص تتعدد فٌه عناصر التمثٌل الى
اكثر من عنصرٌن ٌمكن اختزالها فً الشكل اعاله دفعا ً للتعقٌد وتبسٌطا ً له  .كذلك ورود هذا الشكل
فً كتاب امٌر المؤمنٌن (ع) الى سلمان الفارسً (رحمه هللا) التالً :
ض
س ُّم َها َفؤ َ ْع ِر ْ
س َها َقا ِتل ٌ َ
ٕٓ .قوله ( ع )  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِ َّن َما َم َثل ُ ال ُّد ْن ٌَا َم َثل ُ ا ْل َح ٌَّ ِة لَ ٌِّنٌ َم ُّ
ص َح ُب َك ِم ْن َها "ٔ.
ج ُب َك فٌِ َها لِقِ َّل ِة َما ٌَ ْ
َع َّما ٌُ ْع ِ
فتكون بنٌة التمثٌل قابمة على الشكل التالً :
( أ )  :حال الدنٌا
]: [.....
(ج)  :الحٌة
(د)  :لٌّن مسها قاتل سمّها
أما الشكل التصوٌري الثالث من اشكال التمثٌل فهو كالتالً :
دلٌل

مدلول

][....] ....

(ج  ,د)

حٌث ٌالحظ غٌاب المشبهات او الممثالت فٌكون التمثٌل مسوقا ً على وجه االستعارة  ,كما فً المثال
التالً :
ٕٔ .قوله (ع) َ " :و َكؤ َ ِّنً ِب َقابِلِ ُك ْم ٌَقُول ُ إِ َذا َكانَ َه َذا قُ ُ
وت ا ْب ِن أَ ِبً َطالِ ٍ
ب َف َقدْ َق َع َد بِ ِه
ان أَ َال َوإِنَّ ال َّ
ازلَ ِة ال ُّ
ان َو ُم َن َ
ب ُعوداً
صلَ ُ
ش َج َر َة ا ْل َب ِّر ٌَّ َة أَ ْ
ض ْع ُ
ال َّ
ف َعنْ قِ َت ِ
ش ْج َع ِ
ال ْاْلَ ْق َر ِ
اب َتا ِ
موداً "ٕ
ت ا ْلع ِْذ ٌَ َة أَ ْق َوى َوقُوداً َوأَ ْب َطؤ ُ ُخ ُ
َو َّ
الر َوات َِع ا ْل َخضِ َر َة أَ َر ُّق ُجلُوداً َوال َّن ِ
وبملا المحل الشاغر نالحظ أن الشكل اعاله قد استجاب الى الشكل النموذج بحٌث ٌصبح تشابه
العالقة قابمة على بنٌتٌن هما :
 - 1شرح نهج البالغة . 11/11 :
 - 2نفسه . 141/11 :
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] : [....قلة طعام االمام وجشوبة المطعم .
] : [....صالبة اعضاء االمام وقوته .
(ج)  :قلة غذاء الشجرة البرٌة وسوء رعٌها .
(د)  :صالبة عود الشجرة البرٌة وقوتها .
] : [....النضارة والرقة الحاصلة من ترف ولٌن مطعم خصوم االمام واقرانه كمعاوٌة .
] : [....الضعف عن المقاومة وقلة الصبر على المنازلة والمٌل الى الدعة والرفاهٌة .
(ج)  :الرواتع الخضراء .
(د)  :رقة الجلود ولٌنها .
] : [....قلة طعام االمام وجشوبة المطعم .
] : [....اقوى على سعٌر نار الحرب واصبر على وقدها وابطأ فتوراً فٌها وخموداً .
(ج)  :النباتات العذٌة .
(د)  :بطا وقدها بالنار وبطا فتورها واخمادها .
ومن امثلة هذا الشكل أٌضا :
ص ِب ًِّ َع ِن اللَّ َب ِن فًِ أَ َّو ِل
ٕٕ .قوله (ع) الى معاوٌة َ " :وأَ َّما ِت ْل َك الَّتًِ ُت ِرٌ ُد َفإِ َّن َها ُخدْ َع ُة ال َّ
س َال ُم ِْلَهْ لِ ِ
ه "ٔ
ال َوال َّ
ا ْلفِ َ
ص ِ
فً هذا المثال ٌمثل االمام (ع) إدعاء معاوٌة القصاص من قتله عثمان بمخادعة الصبً عن
اللبن فً اول الفصال  ,وهً خدعة أراد من ورابها معاوٌة إقرار اإلمام له على إمارة الشام :
] : [....معاوٌة ٌطلب القصاص من قتلة عثمان
] : [....إمارة الشام .
(ج)  :خدعة الصبً
(د)  :الفصال
وقد ٌخرج التمثٌل الى تجسٌد الشكل التالً :
دلٌل

مدلول

ٔ  -شرح نهج البالغة . ٕٕٔ/ٔ7 :
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ج ][....

( أ ,ب)

وهً بنٌة طرٌفة على نحو ما  ,ووجه الطرافة فٌها ان بنٌة الممثل وهً التً جاءت تامة تضا بنٌة
الممثل به التً جاءت مشتملة على محل شاغر ] , [.....وذلك على عكس ما ٌنتظر من التمثٌل
عادةٔ  .وهذا ما نجده فً الصورة البٌانٌة التً ٌقدمها لنا االمام فً :
ٖٕ .قوله (ع) الى كمٌل بن زٌاد ٌوبخه وٌنكر علٌه تركه دفع من ٌجتاز به من جٌش العدو
سال َِح َك الَّتًِ َولَّ ٌْ َنا َك
ار َة َعلَى أَهْ ِل ق ِْرقٌِسِ ٌَا َو َت ْعطِ ٌلَ َك َم َ
طالبا ً الغارة َ " :وإِنَّ َت َعاطِ ٌَ َك ا ْل َغ َ
ي َ
ار َة
ج ْسراً لِ َمنْ أَ َرا َد ا ْل َغ َ
ش َع ْن َها لَ َر ْأ ٌ
س ِب َها َمنْ ٌَ ْم َن ُع َها َو َال ٌَ ُر ُّد ا ْل َج ٌْ َ
لَ ٌْ َ
ش َعا ٌع َف َقدْ صِ ْر َت ِ
مِنْ أَ ْعدَابِ َك َعلَى أَ ْولِ ٌَابِ َ
ك "ٕ
فقد استدعى لفظ (جسر) تشبٌها لكمٌل بن زٌاد  ,باعتبار عبور العدو علٌه الى غرضه  .أي
كما أ ن الجسر وسٌلة لعبور النهر كذلك تعطٌل المسلحة وسٌلة لعبور العدو الى البالد ونٌله المراد .
وروي (حسراً) وهو اٌضا ً مجاز باعتبار خلو مسالحة من العسكر الذي ٌقً به العدو  ,فهو كالحاسر
عدٌم الالمةٖ  .وبخصوص ما نحن بصدده من تبٌان الشكل او البناء التشبٌهً  ,فإن الطبٌعة التً
تحكم هذا المثال تجعلنا نخرج به عن الشكل الذي بناه برلمان واعتمده عبد هللا صولة فً تحلٌله
ألشكال الصور الفنٌة التً وردت فً القرآن الكرٌمٗ  .وبعبارة أخرى أن هذا المثال قد كسر القاعدة
او الشكل الذي وضع لالستعارة وعبر الى الشكل الذي قوامه التمثٌل بلحاظ وجود بنٌتٌن حاصل
فٌهما تشابه فً العالقة أو أن االشكال الموضوعة للتمثٌل ال تكون حكراً على التمثٌل وحده  ,بل قد
تنطبق على االستعارة أٌضا  .واالستعارة وحدها دون أن تكون مسوقة على وجه التمثٌل وهو ما لم
ٌشر الٌه صولة  .وهذا ما سنوضحه فً قادم البحث .
نخلص مما سبق ومن خالل االمثلة الواردة أن االشكال التصوٌرٌة المتواترة فً رسابل االمام
علً (ع) هً :
دلٌل

مدلول

(أ) ][.....
 استعارة ( :أ) = (ج)
(أ) ][.....
 كناٌة ( :أ) ٌجاور(ج)
(أ  ,ب) ][.....
 تمثٌل (:أ  ,ب) = (ج  ,د)
(ج  ,د)
تمثٌل ( :أ) ][.....
(ج  ,د)
تمثٌل [.....] .....] :
ٔ ٌ -نظر  :الحجاج فً القرآن الكرٌم . ٕ٘٘ :
ٕ  -شرح نهج البالغة . 7ٔ/ٔ7 :
ٖ ٌ -نظر  :ابن مٌثم البحرانً  :شرح نهج البالغة . ٔ66/٘ :
 - 4ينظر  :الحجاج في القرآن الكريم . 112 :
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(ج) ][.....
تمثٌل ( :أ) = (ب)
إذ أن مدار الحجاج فً هذه االشكال جمٌعها هو المحل الشاغر الذي اصطلحنا علٌه بالعالمة ][....
وهو غاٌة التصوٌر ومبتغاه  ,وهذا الشاغر مرهون بالكفاٌة الثقافٌة والفكرٌة واالستداللٌة والعقدٌة
والنفسٌة للمتلقً  ,إذ تقع علٌه مهمة ملء هذا الشاغر وإماطة اللثام عن الطبٌعة أو القاسم المشترك
الذي جمع عناصر الصورة  ,أ ي الكشف الضمنً عن السبب الرابط بٌن المعلومة الجدٌدة التً تمثل
الدعوى المقامة والمعلومة القدٌمة التً تمثل الصورة وهذا ما سنأتً على تفصٌله وتبٌانه فً قادم
البحث .
المحل الشاغر فً الصورة وابعاده الحجاجٌة :

لبٌان طبٌعة المحل الشاغر ومعرفة كنهه  ,البد من التوقف عند بعض المصطلحات المرتبطة
بهذا المفهوم والحافّة به  ,إذ أن إستخدام المجاز مؤد الى ظهور ( المفهوم ) حتما ً  ,والذي ح ّده
اللسانٌون بأنه " ما ٌُفهم وال ٌُصرح به "ٔ  ,أي هو " ما ٌستنبط من المنطوق "ٕ  ,وٌجًء دابما ً
جوابا ً عن اسبلة من قبٌل " لِ َم قال المتكلم ما قال وما حـداه الـى أنْ ٌقوله ؟ "ٖ .
وتجمل اوركٌونً تعرٌف (المفهوم) بقولها ٌ " :شمل المفهوم جمٌع المعلومات التً من شأنها
أنْ ٌحملها ملفوظ ما على أنْ ٌكون تحقق تلك المعلومات رهٌن بعض الخصوصٌات التً للمقام ,
وآٌة ذلك أن جملة من قبٌل ( إنها الساعة الثامنة ! ) ٌمكن أنْ ٌفهم منها بحسب ظروف قولها
(اسرع)  ,كما ٌمكن ان ٌفهم منها ( ترّ ٌث ) "ٗ ٌ .فهم من ذلك ان المفهوم ٌكون بمنزلة ( المقتضى )
من حٌث هو داللة الزمة عن المعنى الحرفً الناشا عن الملفوظ  ,فكما أن المقتضى منغرس فً
الملفوظ فإن (المفهوم) هو معنى قابع فً صلب الملفوظ اٌضا ً  .ومن زاوٌة أخرى فإن المفهوم
ٌستمد طاقته الحجاجٌة من كونه (ٌورّ ط) المتلقً فً انتاج الداللة فً الكالم موجها ً إٌاه بواسطة
(المقام)  ,أي أن المفهوم ٌترك للمتلقً استخراجه والتوصل الٌه بواسطة المقام  ,وهو أمر ٌجعله –
المفهوم – عدٌم االستقرار قلقا ً متنوعا ً بحسب الطبٌعة المقامٌة .
وٌرى الدكتور عبد هللا صولة  :إن المفهوم ال ٌكون مرتبطا ً بالمقام دابما ً  ,فقد ٌفهم من الكالم
معان لٌست رهٌنة ا لمقام  ,وانما هً منغرسة شأن المقتضى فً كٌان الملفوظ نفسه سواء ورد هذا
الملفوظ على الحقٌقة او على المجاز وخصوصا ً اذا كانت مادة الصورة المجازٌة مأخوذة من عالم
خطاب المتلقٌن ومألوفة لدٌهم ومرتبطة عندهم بداللة معٌنة  ,مثل إرتباط األسد بالشجاع والحمار
ٔ  -نقالً عن  :الحجاج فً القرآن ٕٙٗ:
ٕ -الحجاج فً القرآن الكرٌم . ٕٙٗ :
ٖ  -نفسه . ٕٙ٘:
ٗ  -نفسه . ٕٙ٘:

C.K.Orecchioni, Limplicite , op. cit., p: 45
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بالبلٌد فً مجازات العربٔ  .فقولنا (هو اسد) مؤد الى ظهور مفهوم له هو (اذن هو شجاع) سواء
قدر له مقام او لم ٌقدر  ,فً حٌن تمثل كلمة (شجاع) فً تقدٌرنا السابق المحل الشاغر] [.....على
أن هذه المعرفة القبلٌة او المنقدحة فً ذهن المتلقً ألول وهلة بوصفها معلومة قدٌمة والتً
ال ٌتدخل المقام فً تحدٌد داللتها  ,تمثل بداٌة االنخراط فً دورة ذلك الكالم الحجاجٌة واالنصٌاع
لمنطق الكالم المؤذنة بحصول االذعانٕ  .إذن هً عملٌة استدراج المتلقً إلدراك طبٌعة العالقة
القابمة وتحدٌدها وملء المحل الشاغر من خالل المفهوم وبواسطة أداة االستنتاج (إذن) .
ومن هنا نجد أن المحل الشاغر ٌمثل حلقة الوصل والقاسم المشترك بٌن المعلومة او العنصر
الجدٌد (أ) بوصفها " مما ال ٌمكن تمثله أو قبوله أو استساغته فً سهولة وٌسر "ٖ والعنصر (ج)
بوصفها المعلومة القدٌمة المسلم بها من قبل المتلقٌن  .وبعبارة اكثر وضوحا ً  ,فإن العدول الذي
ٌحققه المجاز من (أ) وهً الدعوى الجدٌدة الى (ج) التً تمثل المعلومة القدٌمة هو عدول حجاجً
تتجلى حجاجٌته فً كون (أ) " تمثل حكما ً هو موضوع اعتراض بطرٌقة أو بأخرى أو هو ٌقدر له
أن ٌكون كذلك "ٗ  ,وذلك كالحكم على شخص بأنه بلٌد او شجاع او كرٌم  ......وغٌرها  .أما (ج)
ولكونها محل تسلٌم وقبول من طرف الجمٌع فهً تعمل على دعم (أ) وذلك " تثبٌتا ً لدعوى بالدته او
شجاعته او كرمه وتأجٌالً إلمكان االعتراض على الدعاوى المذكورة "٘.
فالصورة عاد ًة تفرز محالً شاغراً فً الكالم ٌتشكل عبر منظومتٌن من العالقات ٌؤدي الى
جعل الكالم نصفٌن احدهما منطوقا ً او مصرحا ً به  ,ومفهوما ً لسد ذلك المحل الشاغر  .أي " أن
الصورة كالم نصفه وهو المصرح به من صنع النص او المتكلم ونصفه وهو الضمنً من صنع
المتلقً وهذا الوضع هو الذي ٌكفل للصورة قدرتها الحجاجٌة " . ٙوهو أمر ٌدفع بالمتلقً الى
تحرٌك ملكاته وطاقاته االستنتاجٌة لملء هذا الشاغر  ,فهً " نتٌجة تأوٌلٌة " 7بتعبٌر مٌشٌل
لوكٌرن ٌ ,تم من خاللها تناقل االدوار بٌن طرفً المنطوق والمضمر  ,أي االنتقال – من طرف
المخاطب – من المصرح به الى الضمنً بواسطة مسار استداللً  .وهذا المسار ٌتم عبر المرور
من المعطى (الدلٌل) الى النتٌجة (المدلول) إعتماداً على ما أسماه تولمٌن بـ " قانون العبور ".8
هذا القانون ٌسمح للمخاطب بمواصلة عملٌاته االستداللٌة بواسطة :
 الضمان  :الذي ٌكون حاصله هو عالم المتلقٌن وكفاٌاتهم الثقافٌة والنفسٌة والعقدٌة . اداة االستنتاج (اذن)  :التً تعمل انطالقا ً من الضمان على ملء المحل الشاغر ]. [.....ٔ ٌ -نظر  :الحجاج فً القرآن الكرٌم . ٘٘6 – ٘٘7:
ٕ  -نفسه . ٘٘6 :
ٖ  -نفسه . ٖٙ٘-ٖٙٗ :
ٗ  -عبد هللا صوله  ،الٌالغة العربٌة فً ضوء البالغة الجدٌدة  ،ضمن الحجاج – مفهومه ومجاالته . ٕٗ/ٔ :
٘  -نفسه . ٕٗ/ٔ :
 - ٙالحجاج فً القرآن الكرٌم . ٖ٘ٙ-ٕ٘ٙ :
 - 7مٌشٌل لو كٌرن  ،االستعارة الحجاجٌة  ،ت  :عبد الطاهر وعزٌز  ،مجلة المناظرة  ،ع. 66 :ٔ99ٔ ، ٗ:
 - 6حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى االمام علً (ع) . ٕٓ9 :
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وبتحقٌق هذه النتٌجة ٌتحقق الفعل الحجاجً الذي ٌهدف فٌما ٌهدف إلٌه هو انخراط المتلقً
وانصٌاعه لمنطق الكالم وحصول االذعان ومن ثم االقناع وبذلك ٌكمن البعد الحجاجً لهذه العملٌة
فً " اعتماد المتكلم على المضمر فً الدفاع عن اطروحته "ٔ  .وعلى هذا االساس فإن المحل
الشاغر ٌشكل بؤرة الحجاج وتاجه  ,وما ٌؤٌد ذلك هو انطواؤه واستتاره  ,إذ ٌُدعى المتلقً الى
إماطة اللثام عنه إنطالقا ً من عناصر الصورة لٌتم عبر هذه العناصر  -والتً هً محل اتفاق – قبول
واستساغة المعلومة الجدٌدة لٌتم على اساسها استدراج المتلقً الى القٌام بعملٌة استداللٌة ٌنتقل فٌها
من المفهوم الضمنً االول للقول المجازي الى مفهوم ثانً للصورة وهو النتٌجة المتوخاة من العملٌة
االستداللٌة .واذا استحضرنا االشكال الصورٌة السابقة لبٌان مسار الحجاج فٌها فإننا سنحصل على
التالً :
(أ) ] [.....ومسار الحجاج فٌه :

الشكل االول ( :أ) = (ب)

ٌتواتر هذا الشكل فً رسابل االمام علً (ع) بشكل الفت  ,حتى ٌمكن القول أنه الشكل
الحجاجً الغالب فً هذه الرسابل  .ومدار هذا الشكل هو االستعارة  ,إذ تختفً فً هذا الشكل اغلب
اركان التشبٌه وٌصل فٌه التقارب بٌن طرفٌه ح ّد المطابقة بٌن المستعار له والمستعار منه مما ٌفسح
المجال امام المتلقً فً حرٌة االستنتاج  ,واالستدالل  ,والتأوٌل الحجاجً .
وقد اكتفٌنا بعدد من االمثلة التً اشرنا الٌها آنفا ً مقتصرٌن فً إدراجها على رقم المثال وبعرض
مفاده ونجدوله بالشكل التالً :
رقم
المثال

ٔ

الدلٌل (مفاده )

( المفهوم االول )
الضمان ( نظر الى ان )
وهو حاصل من عالم المتلقٌن وكفاٌاتهم
المختلفة (ب)

 -العمً القلوب

-

 -الصم االسماع

-

 الكمه االبصارٌ -حتلبون الدنٌا درها بالدٌن

-

 ٌشتتتتتتترون عاجلهتتتتتتا ب جتتتتتتل -االبرار المتقٌن

( المفهوم الثانً )
المدلول  /نتٌجة الضمان
ٌستنتج من قبل المتلقً بواسطة (اذن) وبه
ٌملا المحل الشاغر ][.....

إذن  :عدم عقلٌتهم للحق وادراكهم لما ٌنبغً
االعمى ال ٌدرك طرٌقه وقصده
من طرٌق االخرة
إذن  :عدم انتفاعهم من جهة االسماع بالمواعظ
االصم الفاقد السمع
والتذاكٌر
إذن  :عدم ابصارهم ب ثار هللا سبحانه
االعمى فاقد النظر بمن حوله
الرعاة ٌحتلبون الناقة درها فهً محل إذن  :اتباع معاوٌة ٌظهرون شعابر الدٌن وسٌلة
لتحصٌل الدنٌا وتحقٌق اغراضهم الخسٌسة
غذابهم ومعٌشتهم ووسٌلة حٌاتهم
البٌع والشراء من االعمال المتصلة إذن  :اتباع معاوٌة استعاضوا واستبدلوا اآلخرة
بالتجارة  .الفعل شرى من االضداد ( الهدى ) بالدنٌا ( الضالل )
فهو ٌعنً ( باع واشترى ) وبٌع
الشًء مقابل الشًء ٌعنً اقتناء

ٔ  -عبد العزٌز لحوٌدق  ،االسس النظرٌة لبناء شبكات قرابٌة للنصوص الحجاجٌة ( ضمن  :الحجاج – مفهومه ومجاالته ) . ٖ٘ٔ/ٔ :
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 -وانتم طرداء الموت

ٕ

 الموت معقود بنواصٌكم -الدنٌا تطوى من خلفكم

 -المقر للزمان

المقر بالغلبة والقهر لذي البأس والشدة
لعلة العجز
الذي اعتقته الحٌاة فهو مدبر  .الممات دبر
الحٌاة

 غرض االسقام -المستسلم للدهر

الهدف ٌُرمى بالسهام والنبال
الخاضع والمنقاد ألمر المستسلم له صبراً
واحتسابا ً
الظاعن عن الدار او االرض او االحبة
المفارق لهم مكرها ٌ  ,لشدة تعلقه بها
الرهن ما وضع عند االنسان مما ٌنوب
مناب ما اخذ منه ٌ /رتبط الرهن بٌد
مرتهنه وٌسترده بعد مدة
الصٌد ( الطرٌدة ) عرضة لمرمى الصابد

 -المدبر العمر

 الظاعن عنها غدا -رهٌنة االٌام

 رمٌة المصاببٖ

 عبد الدنٌا تاجر الغرور غرٌم المناٌا اسٌر الموت حلٌف الهموم قرٌن االحزان نصب اآلفات صرٌع الشهوات -جناحك الذي به تطٌر

ٗ

الشًء بمقابل
طرداء  :جمع طرٌدة وهً ما ٌطرد من
صٌد ونحوه من قبل الفارس المجد فً
الطلب الذي ال بد من ادراكه الطرٌدة
عقدة الحبل  :عقد الحبل فهو معقود او
العقد المنظوم حول العنق
الطً للصحف ونحوها اي اطوٌها طٌا ً

ٌ -دك التً بها تصول

إذن  :الموت ٌطارد االنسان حتى ٌدركه
وٌتمكن منه
إذن  :الموت مرتبط ومالزم لناصٌة االنسان
( القشرة الجبهٌة االمامٌة )
إذن  :انقضاء احوال الدنٌا واٌامها انقضاء عمر
االنسان بانقضاء اٌامه
إذن  :االقرار للزمان دلٌل عجز االنسان
وانحالله وضعفه عن مجاراة احواله الصعبة
إذن  :االمام جاوز الستٌن من العمر وكل ما
بعد الستٌن اقل مما مضى فال جرم ٌكون عمره
قد ادبر
إذن  :االنسان عرضة لالصابة باالمراض
إذن  :الدهر ذو سطوة وبأس على االنسان ال
ٌمكن الفرار من سطوته فهو منقاد لصروفه
إذن  :الموت ظعن عن الدنٌا وفراق لها

إذن  :االنسان مرهون ومربوط بأٌام عمره
وبانقضابها ٌُسترد الى الموت والتراب والفناء ,
اي انه فً قبضة االٌام وحكمها
إذن  :كل انسان عرضة للمصابب التً تأتٌه
وترمٌه من كل جانب
إذن  :طالب الدنٌا منقاد بطبعه الٌها وعامل لها
العبد ٌتبع سٌده وٌنقاد له وٌعمل لخدمته
اي خاضع لمنطق الحٌاة
التاجر المغرور والمغفل الذي ضارب إذن  :تمتع االنسان فً الدنٌا دون احتٌاط
بأمواله بما الٌقابلها من مكاسب حقٌقٌة وانتباه تجعله فً غفلة وغرور عن آخرته وال
ٌجنً من وراء ذلك اال الشر والخسران.
فخسر امواله
الغرٌم ٌطلب الوفاء بما له من المدٌون  ,إذن  :المناٌا تطلب وتلزم كل حً بالموت
الدابن ٌطلب المدٌون
االسٌر مكبل ال ٌفلت من ٌد اعدابه فهو إذن  :االنسان ال ٌمكنه الفرار من الموت فهو
منقاد له ال ٌمكنه الخالص منه
فً قبضتهم وتحت نظرهم
من ٌكون فً حلف غٌره وفً عهده إذن  :االنسان مالزم للهموم واالحزان
فٌالزمه
لكل انسان قرٌن (الصاحب) ٌصحبه وال إذن  :االحتتتتتتتزان ال تفتتتتتتتارق االنستتتتتتتان فهتتتتتتتً
كالصاحب ال تنفك عنه
ٌفارقه
ٌقال  :فالن نصب عٌنً اي فً منظري إذن  :االمراض واآلفات تترصد االنسان
وتقضً علٌه
وتحت ادراكً
إذن  :االفراط فً حب الشهوات مدعاة الى
الموت ٌصرع االنسان وٌطرحه ارضا
هالك االنسان فهو مغلوب لشهوته مقهورا لها
إذن  :العشٌرة مبدأ نهوض االنسان وقوته على
جناح الطابر وسٌلة طٌرانه وحركته
الحركة الى المطالب
الٌد محل القوة من الجسم والدفاع بها عن إذن  :العشٌرة مصدر قوة االنسان ومحل
صولته على العدو
النفس
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اسد به لهاة الثغر المخوف

اللهاة  :لحمة متدلٌة فً اقصى الفم وقرنها
بالثغر تشبٌها بفم اسد فاتح فاه لالفتراس

انتشار حبلكم

انتشار الحبل  :تفرق طاقاته وانحالل فتله

٘

ٙ
احلسونا الخوف

7

8

اقٌموا هذٌن العمودٌن
جموح الدهر

9

الشكل الثانً ( :أ) ٌجاور (ب)

الحلس  :كساء رقٌق ٌكون تحت برذعة
البعٌر  ,واحالس البٌوت ما ٌبسط تحت
ال ُح ّر من الثٌاب  ,وفً الحدٌث كنْ حلس
بٌتك اي ال تبرح  ,وقولهم  :نحن احالس
الخٌل اي  :نقتنٌها ونلزم ظهورها .
واحلست البعٌر  :اي البسته الحلس .
والمفهوم هو المالزمة
العمود  :هو سبب وقوف البٌت وعلٌه
مداره وبنٌانه إذ بقٌامه ٌقوم البٌت
الفرس الجامح ٌأبى وٌمتنع ان ٌم ّكن احد
من ظهره وإسراجه والجامه  ,اي اذا
اعتز فارسه وغلبه

إذن  :ما عساه ٌنفتح من مفاسد الثغر
(الموضع الذي ٌخاف منه هجوم العدو) فٌحتاج
الى سده بالعسكر والسالح  /عامله ٌحمً
الثغور وٌصد صوالت العدو
إذن  :البٌعة سبب جامع للمسلمٌن وناظم
ألمورهم وعدم انعقادها ألمٌر المؤمنٌن (ع)
مؤد الى تفرق المسلمٌن وتشتت شملهم وانحالل
قوتهم
إذن  :قرٌش ومن ورابهم بنو امٌة جعلوا
الخوف مالزما ً لنا ال ٌبرح بٌوتنا اٌام الدعوة
االسالمٌة

إذن  :هما سبب قٌام االسالم وعلته وبدونهما ال
قٌمة للدٌن
إذن  :الدهر متقلب متغٌر ال ٌمكن ضبط
تصرٌفاته وتغٌراته الخارجة عن ارادة االنسان
واختٌاره اي ال ٌمكن التحكم بإرادته

(أ) ] [.....ومسار الحجاج فٌه :

وهذا الشكل هو ما تمثله الكناٌة وبحسب الجدول التالً :
رقم
المثال

الدلٌل (مفاده )
ان البصرة مهبط ابلٌس

ٓٔ
 -اخلط الشدة بضغث من اللٌن

 واخفض للرعٌة جناحكٔٔ
 وابسط لهم وجهك -والن لهم جانبك

( المفهوم الثانً )
( المفهوم االول )
المدلول  /نتٌجة الضمان
الضمان ( نظر الى ان )
ٌستنتج من قبل المتلقً بواسطة (اذن) وبه
وهو حاصل من عالم المتلقٌن وكفاٌاتهم
ٌملا المحل الشاغر ][.....
المختلفة (ب)
ابلٌس ٌجمع صفات الخبث والنفاق واثارة إذن  :البصرة مهبط اصحاب الجمل وجند
المرأة واتباع البهٌمة الذٌن ٌجمعون صفات
الفتن والوسوسة واآلراء الفاسدة
اآلراء الباطلة واالهواء الفاسدة واثارة الفتن
الضغث  :التباس الشًء بعضه ببعض اي إذن  :مزج الشدة بشًء من اللٌن اي اعتدل
فً معاملتك مع الناس ال شدة وال لٌن بل بٌن
خلطه ومزجه
بٌن
اصله ان الطابر ٌمد جناحٌه وٌخفضهما اذن  :كن متواضعا على الرعٌة رحٌما بهم
إذن  :كن عند لقاء الرعٌة بشوشا ً طلقا ً من
لٌجمع فراخه تحتها اشفاقا ً علٌها
غٌر تقطٌب وعبوس
إذن  :كن مترفقا ً فً اقوالك وافعالك مع
البشاشة والطالقة من لوازم التواضع
الرعٌة وعدم الغلظة علٌهم والجفاوة فً حقهم
إذن  :استقصً العدل بٌنهم فً جلٌل االمور
من ٌلٌن جانبه ٌكون متساهال غٌر متشدد
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وحقٌرها وصغٌرها وكبٌرها
 وآس بٌتتتتتتتنهم فتتتتتتتً اللحظتتتتتتتة المواساة  :المساواة والموازنة بٌنهم طلبا ًللعدل فً النظرة واللحظة وهً اخف من
والنظرة
ً
النظرة  /المفهوم دلٌل صغرها قٌاسا للنظرة
شد المبزر الى الخاصرتٌن لتسهٌل الحركة
 اشدد مبزركللقٌام الى المطالب الجلٌلة
الجحتتتر :كتتتل شتتتًء تحتفتتتره الهتتتوام والستتتباع
 اخرج من جحركألنفستتها فتتً األرض  ,وٌقتتال لمستتكن الضتتب
والثعلب والحٌة (جحر) وهو ملجأ اختبابها

ٕٔ

 ال تتتترك حتتتتى ٌخلتتتط زبتتتدك متتتثالن ٌضتتتربان عنتتتد شتتتدة األمتتتر والحٌتتترة
والتردد فٌه واختالط الحق بالباطل  .والزبد :
بخاثرك وذاببك بجامدك
خالصتتة اللتتبن نتٌجتتة مخضتته وهتتو أحستتنه ,
والخاثر  :اللبن الغلٌظ وهو أدونه
 تحذر من أمامك كحذرك متن اإلنسان ٌكون حذره وخوفه من خلفه اشد متنحذره وخوفه من أمامه
خلفك

ٖٔ

ٗٔ

٘ٔ

إذن  :كن على اهبة االستعداد للخروج لحرب
اصحاب الجمل والتشمٌر للجهاد
إذن  :أنتتتا اعلتتتم انتتتك مختبتتتأ ال ترٌتتتد الختتتروج
للجهادٓ
إذن  :انتتك باختبابتتك تحتتاول المراوغتتة والمكتتر
والخدٌعة  ,أي القعود عن الجهاد وتثبٌط الناس
عنه وهو خذالن للدٌن
إذن  :ستتتتخلط أحوالتتتك الصتتتافٌة بالتكتتتدٌر إذا
جبنت وضعفت وترددت فً أمتر الجهتاد حتتى
تخلتتط عزتتتك بتتذلتك وستترورك بغمتتك وستتهولة
أمتترك بصتتعوبته أي تفستتد أحوالتتك وتضتتطرب
وٌختلط عندك الحق بالباطل فتحارٓ
إذن  :ستخاف من شدة التدنٌا كخوفتك متن شتدة
اآلختترة عنتتدما تتتدعً حرصتتك علتتى مصتتلحة
النتتتاس متتتن اعتتتتزال الفتتترٌقٌن حرصتتتا علتتتى
آخرتهم
إذن  :ستحل بك مصابب وشدابد

 الداهٌة الكبرى ٌركتب جملهتا الجمتتل إذا ركتتب كتتان الركتتوب لتته متتن اشتتدالتبالء علٌته ألنته ٌُقطتتع بته المستافات الطوٌلتتة
وٌذل صعبها
وٌُقطع عنه العلف والراحة
العتترك  :التتدلك والحتتك ٓ متتن قتتولهم " عتترك إذن  :انتتته " ع" صتتتبر علتتتى األذى والمشتتتتقة
 وعركت بجنبها بؤسهاالبعٌر جنبه بمرفقه حتى ٌدمى جنبته وٌخلتص وتحمل البالء والضراء واالغضاء عمن ٌؤذٌه
إلى اللحم  ,أي احتمال الشتدابد والصتبر علتى وصبر على فعله به مرضاة وجهتادا فتً ستبٌل
هللا
البؤس
إذن :هو ٌحً لٌله بالعبادة واالشتغال بتذكر هللا
ترك النوم لخوف أو علة أو غٌرهما
 هجرت باللٌل غمضهاخوفا من التقصٌر فً مرضاة هللا
 تجافتتتتتتت عتتتتتتن مضتتتتتتاجعهم االرتفاع والتنحتً واالبتعتاد عتن فرشتهم التتً إذن :هتتم ٌقض تون لتتٌلهم فتتً الصتتالة والعبتتادةومجافتاة لتذة المضتاجع داعتتٌن ربهتم خوفتا متتن
ٌنامون علٌها لعلة أو أمر ما
جنوبهم
سخطه وطمعا فً رحمته وثوابه
ٌضرب مثال لمن ٌكون مع أخٌه فٌتغٌر علٌه إذن :صرت حربا وخصما البن عمك بعتد ان
ظهر المجن
وٌصٌر خصما له  ,أي إذا كان الرجل سلما كنت سلما ومخلصا له
ألخٌه ٌكون بطن ترسه إلٌه فإذا فارقه
وصار حربا له ٌقلب له ظهر ترسه لٌدفع به
عن نفسه ما ٌلقاه من شره
وان أخا الحرب األرق

قلة نوم المحارب لتدبٌر أمر والحذر من بغتتة إذن  :كونتتتوا علتتتى أهبتتتة االستتتتعداد والٌقظتتتة
لجهاد عدوكم
العدو

 - هذا إشعار من اْلمام علً (ع) إلى أبً موسى اْلشعري وتنبٌه له لما سٌحل به فً قضٌة التحكٌم والمقصود انه حٌث ٌصدّق ظاهرا إمامته ( ع) وٌمنع
أهل الكوفة من نصرته بحجة الدفاع عن مصلحتهم فً اعتزال الفرٌقٌن فسوف ٌؤتً علٌه البالء بالحكومة فً صفٌن فٌظهر سوء عقٌدته بالنسبة إلٌه (ع)
وخٌانته بؤهل الكوفة فً إظهار عزل اْلمام عن الخال فة وتسلٌمهم إلى معاوٌة فٌعجل فً الفرار من الكوفة فٌحذر من دنٌاه وأخرته لما ارتكبه بخدعة عمرو
بن العاص معهٓ
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الشكل الثالث ( :أ  ،ب) = (ج  ،د)

(أ  ،ب) ( ).....ومسار الحجاج فٌه :

وهذا الشكل ٌجسده التمثٌل و ٌوضحه الجدول فً أدناه :
رقم
المثال

الدلٌل (مفاده)

كناقل التمر إلى هجر

ٔٙ
داع مسدده إلى النضال

إتباع الكلب للضرغام
ٔ7

المفهوم اْلول
الضمان (نظرا إلى ان)
وهو الحاصل من عالم المتلقٌن وكفاٌاتهم
المختلفة (ج  ،د)

إذن  :معاوٌة حمل الخبر بما اخبر به إلى معدنه
وأهلتته التتذي هتتو أولتتى بتته منتته وهتتو اإلمتتام علتتً
"ع" وصتتً رستتول هللا "ص" وهتتو منتته بمنزلتتة
هارون من موسىٓ

هجتتر بلتتدة فتتً البحتترٌن تمتتتاز بكثتترة التمتتر فٌحمتتل
منها التمر إلى غٌرها ومستبضع التمر إلٌها مخطا
ال ٌحسن التقدٌر والتجارة فضرب مثال لمن ٌحمتل
الشًء إلتى معدنته أو ان ٌجتًء بتالعلم إلتى متن هتو
اعلم منه
ّ
اإلنستتتان ٌتتتدعو معلمتتته ومستتتدده فتتتً الرمتتتً إلتتتى إذن :معاوٌة حمل الخبر إلى من هو أولى به منه
المراماة
الكلتتب ٌتبتتع األستتد ٌلتتتمس فاضتتل ستتؤره وحواٌتتا
فرٌسته

أنا من رسول هللا كالصنو من إذا خرجتتت نخلتتتان أو أكثتتر متتن أصتتل واحتتد فكتتل
واحدة منها هً صنو  ,أي النخلتان ٌجمعهما أصتل
الصنو
واحتتتد  ,أي فرعتتتان ألصتتتل واحتتتد ٌغتتتذٌهما نفتتتس
المصدر وٌنبتان فً نفس التربة

ٔ8
الذراع من العضد

المفهوم الثانً
المدلول /نتٌجة الضمان
ٌستنتج من قبل المتلقً بواسطة (إذن) وبه
ٌملا المحل الشاغر().....

شدة القرب واالمتزاج بٌنهما وكل جزء منهما قوة
للجزء اآلخر فإذا كان العضد شدٌدا كانت الذراع
كذلك فً القوة

ٔ  -بحار اْلنوار ٔٓٙ/99 ،
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إذن  :عمرو بن العاص ٌتبتع معاوٌتة علتى وجته
الذلة والحقارة ودناءة التنفس والهمتة للطمتع فٌمتا
ٌعطٌه من فضل ماله وانتظار ذلك منه
إذن  :النبتتتً وعلتتتً " علٌهمتتتا صتتتلوات هللا" قتتتد
نشتتبا متتن طٌنتتة واحتتدة وغتتذتهما الرحمتتة اإللهٌتتة
والعلم اإللهً فكون علومهما وكماالتها النفستانٌة
المشتترقة واحتتدة صتتادرة ومقتبستتة متتن المصتتدر
االول وهتتو التتذات اإللهٌتتة كالعلتتة متتن المعلتتول
والضوء من الشتمس ومصتداق قتول اإلمتام "ع"
قول النبً (ص)  " :أنا وعلً من شتجرة واحتدة
وبتاقً النتاس متن شتجر شتتى"ٔ فأصتله "ع" متع
أصتتتل رستتتول هللا "ص" واحتتتد عنصتتترا وعلمتتتا
وعمال
إذن :العلتتة الجامعتتة هتتً قربتته " ع" متتن رستتول
هللا "ص" وقوته به وكونه ظهٌرا له ووسٌلة إلى
حصتتول مقصتتوده متتن تمتتام التتدٌن وكمالتته ولمتتا
كانت علومه الٌقٌنٌة وبصٌرته فً الدٌن تناستب
بصتتٌرة رستتول هللا (ص) فهتتو ال ٌضتتعف عتتن
قتتتتال اإلقتتتران ومنازلتتتة الشتتتجعان حمٌتتتة للتتتدٌن
وإعالء لكلمة التوحٌدٓ
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مثل حال متن خبتر التدنٌا بقتوم قوم وصلوا إلتى منتزل جتدٌب ثتم علمتوا ان أمتامهم
سفر نبا بهم منزل جدٌب فأموا منتتزال خصتتٌبا فاقتضتتى رأٌهتتم الحستتن ان ٌحتملتتوا
وعثتتاء الطرٌتتق ومشتتقة الستتفر إلٌتته لٌحصتتلوا علتتى
منزال خصٌبا
الراحة والسعادة الكبرى

ٔ9

ٕٓ

ٕٔ

مث تل حتتال متتن اغتتتر بالتتدنٌا بقتتوم قوم كانوا بمنزل خصٌب ومرٌح ثم فارقوه إلى
كانوا بمنزل خصٌب فنبا بهم إلى منزل جدٌب ٌنتهون إلٌه بغتة فلٌس شًء اكره
وافظع لهم من مفارقته
منزل جدٌب

مثل الدنٌا مثل الحٌة لٌّن مسّها نعومة جلتد الحٌتة وملمستها واختتالف ألتوان جلتدها
وأشتتكاله ٌغتتري وٌتتدفع اإلنستتان إلتتى لمستتها ولكنهتتا
قاتل سمّها
تقتتل المستها والمقتتترب منهتا بأنٌابهتتا الستامة لتعبتتر
عتتن وحشتتٌتها وخبثهتتا ,أي حستتن الظتتاهر متتع قتتبح
الباطن
الشجرة البرٌة اصلب عودا

ان الشتتتتجرة البرٌتتتتة ال تستتتتقى إال برطوبتتتتة بتتتتاطن
األرض أي تنبتتت فتتً البتتر التتذي ال متتاء فٌتته فقلتتة
غذابها وعتدم رعٌهتا ومقاومتهتا للظتروف المناخٌتة
المحٌطتتة بهتتا هتتو التتذي جعلهتتا صتتلبة العتتود خشتتنة
لمقاومة تلك الظروف

الرواتع الخضرة ارق جلودا

التتتً ترتتتع فٌهتتا اإلبتتل والماشتتٌة  ,وكثتترة ستتقٌها
بالماء تكون غضة خضترة طرٌتة ناعمتة ال تتحمتل
الظتتروف المناخٌتتة القاستتٌة فتحتتتاج إلتتى متتداراة ٌتتد
اإلنسان

النباتات العذٌة أقوى وقودا النباتات التً ال ٌسقها إال ماء المطر فهً اقل أختذا
للماء من نبت السقٌا فتكون أقوى وقودا مما ٌشترب
وأبطأ خمودا
الماء الستابح أو المتاء الناضتح وأبطتأ خمتودا وذلتك
لصالبة جرمها

ٕٕ

1

إذن  :التتذٌن خبتتروا التتدنٌا عرفتتوا إنهتتا موضتتع
زوال وانتقال وإنها ال تغنٌهم عن اآلخترة شتًء
والتتتً اعتتد ألهلهتتا متتن الستتعادة الباقٌتتة والراحتتة
األبدٌة وعرفتانهم ذلتك والعمتل متن اجلته استتلزم
منهم االستتقامة علتى أوامتر هللا ونواهٌته وتحمتل
المشقة والجوع والظمأ ومقاساة السهر فتً التدنٌا
فً سبٌل اآلخرة و ما أُعد فٌها من نعٌم
إذن  :أهل الدنٌا قادتهم نفوسهم األمارة بالسوء
إلٌها فغفلوا فٌها عما ورابها ونسوا عهد ربهم
واعرضوا عما ُذ ّكروا به من آٌاته فكانت الدنٌا
محل سعادتهم ونعٌمهم واآلخرة محل بؤسهم
وعذابهم وما ٌصٌرون إلٌه من مقاساة السالسل
واألغالل ومصداق ذلك قول الرسول (ص) " :
ٔ
الدنٌا سجن المؤمن وجنة الكافر"
إذن  :التتتتدنٌا دار بلٌتتتتة وغتتتترور وختتتتداع ُتوقتتتتع
المفتتن بها والذي ال ٌحذرها فً الهالك لذا علتى
اإلنستتتان ان ٌتقتتتً شتتترها وٌحتتتذر مغرٌاتهتتتا وإال
ٌكون قد خسر اآلخرة فضال عن الدنٌا
إذن  :اإلمتتام رغتتم زهتتده وقلتتة غذابتته وخشتتونة
مطعمه وعدم إخالده إلى الراحة والترف ٌمتتاز
وٌتصف بقوته وصالبة أعضابه
إذن  :هً دعوة لترغٌب أصحابه فً الزهد وقلة
األكل والمواظبة على خشونة العٌش
إذن :القتتوة والشتتجاعة ذاتٌتتة للمتتؤمن وال تتوقتتف
على تقوٌة الجسم باألغذٌة اللذٌذة
إذن :اإلمتام ٌعترّض بخصتتومه وأقرانته كمعاوٌتتة
بتتتأنهم ٌتصتتتفون بالضتتتعف عتتتن المقاومتتتة وقلتتتة
الصتتتتبر علتتتتى المنازعتتتتة والمٌتتتتل إلتتتتى الدعتتتتة
والرفاهٌتتتة ومعلتتتوم ان معاوٌتتتة كتتتان ٌتقلتتتب فتتتً
النعٌم كالرواتع الخضرة
إذن  :اإلمتتتام أقتتتوى علتتتى ستتتعٌر نتتتار الحتتترب
واصبر على وقدها وأبطأ فتورا فٌها وخمودا

خدعة الصبً عن اللبن فً أول الصبً ٌخدع لكً ٌتم فصله عن لبن امه حٌن إذن :مطالبة معاوٌة بالقصاص من قتلة عثمان
حتى ٌباٌع لإلمام "ع" خدعة أراد من ورابها
الفطام
الفصال
إقرار اإلمام له على إمارة الشامٓ

 -بحار األنوار 221/56 :
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ٕ٘

إذن  :كمٌل بن زٌاد بتعطٌله المسالح وسٌلة
لعبور العدو الى غرضه

فقتتتتد صتتتترت جستتتترا لمتتتتن اراد الجسر وسٌلة لعبور النهر
الغارة

ٌتضح مما سبق إن البعد الحجاجً الذي تضطلع به هذه الصور المنخرطة فً أشكال قابمة
على االستعارة والكناٌة والتمثٌل ٌكمن فً " دفعها المتلقً إلى اإلسهام فً إنتاج قسم من كالم
الصورة هو القسم الضمنً  ,وذلك باالنطالق من القسم المصرح به فٌها"ٔ  .األمر الذي ٌعمل على
حصر المتلقً فً زاوٌة حرجة تضطره إلى التأجٌل أو الترٌث فً االعتراض على ما توصل إلٌه
بنفسه أو االعتراض على الحكم الذي ٌأتً به الكالم  ,إذ من السهل ان ٌعترض المتلقً على ما
ٌطرحه المتكلم من أطروحة أو رأي  ,ولكن من الصعب أن ٌنفً ما ٌتوصل إلٌه من استنتاج قابم
على طبٌعة المفهوم األول الذي تأتً به الصورة الداعمة للطرح المقدم ؛ الن األخٌرة بطبٌعتها أو
ٌفترض ان تكون محمّلة بمعارف جمهور المخاطبٌن  ,وهذا ما أشارت إلٌه لوكٌرن حٌنما ذكرت :
" إنه من السهل دابما أ ن ننفً ما ٌقوله من ٌتحدث إلٌنا أكثر مما ٌسهل ان ننفً ما نستنتجه نحن عن
طرٌق عملٌة تأوٌلٌة"ٕ  .ولتوضٌح األمر أكثر نجد أنه من السهل على المخاطب أن ٌنكر أو
ٌعترض على قضٌة من قبٌل ان البصرة مهبط الفتن واألباطٌل واآلراء الفاسدة وهم أصحاب الجمل
(مثال ٓٔ)  ,فٌكون جوابه (لٌس البصرة كذلك) ولكنه ال ٌستطٌع ان ٌنكر المفهوم الحاصل من لفظ
إبلٌس كونه مبدأ اآلراء الباطلة واألهواء الفاسدة المستلزمة إلثارة الفتن والشبهات والوساوسٓ وقد
ٌستطٌع المخاطب ان ٌنكر أو ٌعترض على كون أهل البصرة قد انحلّت قواهم وضعفوا وتفرقوا
لنكثهم بٌعة اإلمام (ع) (مثال  , )ٙولكنه ال ٌستطٌع ان ٌعترض على كون الحبل إذا انحل فتله
وانتشر تفرقت طاقاته وضعفت قواهٓ وله ان ال ٌقبل أن ٌكون بنو أمٌة قد افشوا الخوف وجعلوه
مالزما لبنً هاشم أٌام الدعوة اإلسالمٌة (مثال  )7ولكن لٌس بوسعه أن ٌرفض أو ٌعترض على
كون (الحلس) مالزما ً لظهر البعٌر ٌلقى تحت الرحل فٌكون مالزما لهٓ وربما ٌعترض معترض
على كون التوحٌد هلل عز وجل والسنة النبوٌة الشرٌفة هما قوام الدٌن اإلسالمً الحنٌف (مثال )8
ولكنه ال ٌستطٌع إنكار كون عمود البٌت هو سبب وقوفه وعلٌه مداره وبنٌانه إذ بقٌامه ٌقوم البٌت ٓ
كذلك من شأنه ان ٌعترض على القول بتقلب الدهر وعدم ضبط تغٌراته وتصرٌفاته الخارجة عن
إرادة اإلنسان واختٌاره ولكن ال سبٌل إلى االعتراض على الجامح من الخٌل إذا غلب صاحبه فلم
ٌملكه وٌتمكن من قٌاده وتروٌضه (مثال  . )9وهكذا الحال فً كل األمثلة الواردة وغٌرها فللمتلقٌن
أنْ ٌعترضوا على الدلٌل المقدم من قبل المتكلم ولكن لٌس بمقدورهم االعتراض على مضمون
الضمان  ,إذ تضطرهم الصورة فً مرحلة أولى إلى التسلٌم بالمفهوم األول الحاصل منها كونه من
عالم خطابهم ووعٌهم ؛ ولكنهم ٌجدون أنفسهم فً مرحلة ثانٌة مجبرٌن على أنْ ٌستنتجوا انطالقا من
ٔ  -الحجاج فً القران الكرٌم ٘7ٙ :
ٕ  -االستعارة والحجاج 66 :

225

الفصل الثالث  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

ذلك المفهوم األول  ,مفهوما ثانٌا قوامه  :إن البصرة مهبط أصحاب الجمل الذٌن ٌجمعون صفات
الخبث والنفاق وإثارة الفتن والوسوسة واآلراء الفاسدة  ,وكون البٌعة سبب جامع للمسلمٌن وناظم
ألمورهم وعدم انعقادها ألمٌر المؤمنٌن (ع) مؤد إلى تفرق المسلمٌن وتشتت شملهم وانحالل قوتهم
وتالعب الفتن والشبهات بهم  ,وكون بنً أمٌة كانوا أكثر الناس حربا للدٌن اإلسالمً ولرسول هللا
(ص) أٌام الدعوة  ,األمر الذي جعلهم ٌشٌعون الخوف والرهبة فً قلوب الهاشمٌٌن ال هوادة لهم فً
ذلك حتى أتم هللا نوره  ,وكون التوحٌد والسنة النبوٌة المطهرة هما أس اإلسالم ومداره إذ ال قوام
للدٌن بدونهما  ,وأن الدهر متغٌر متقلب فً طبعه ال ٌمكن ضبط تصرٌفاته وتغٌراته الخارجة عن
إرادة اإلنسان واختٌارهٓ
وهكذا فً ب قٌة األمثلة حٌنما ٌستنتج المتلقً من المفهوم األول مفهوما ثانٌا بواسطة كفاٌته
االستداللٌة والتأوٌلٌة وهً عملٌة ٌتم من خاللها (استدراج) المتلقً إلى قبول األطروحة التً ٌقدمها
المتكلمٓ وبذلك ٌكون اإلمام (ع) قد مهد الطرٌق وأزال العقبات أمام خطابه لٌنفذ إلى عقول وقلوب
متلقٌه أو هً بمثابة نقطة االشتراك وااللتقاء األولى بٌنه وبٌن مخاطبٌه وخصوصا خصومه
ومنكري حقه ومن عصوا أوامره  ,فكان من الطبٌعً ان ٌشحن خطابه /رسابله بهذا الكم الهابل من
الصور واألشكال الفنٌة التً تقود المتلقً من حٌث ال ٌشعر نحو االنخراط فً حوارٌة تستلزم
االستنتاج والتأوٌل ومن ثم الدفع باتجاه توظٌف إمكانات المخاطب ألنْ " ٌتوصل بنفسه إلى نتٌجة
الخطاب عبر تفكٌك الصورة وتحلٌل ما خفً من معناها فٌصعب عندها رفض ما استنتجه بنفسه
ور ّد ما انتهى إلٌه تأوٌله"ٔٓ فإذا تم هذا االستدراج أو ٌمكن أن ٌصطلح علٌه بقانون العبور فإن ذلك
ٌدفع المخاطبٌن إلى " تغٌٌر أفق انتظارهم عبر تحفٌز هممهم وتحرٌك ما توارى فً أعماق أنفسهم
من بقاٌا العزة والشهامة والكرامة  ,وذلك سعٌا لتبربة نفوسهم من صفات التقاعس والمروق
والعصٌان التً وصفوا بها ومن نعوت الكفر والظلم والفسق والنفاق التً ألصقت بهم وبذلك ٌتحقق
اإلذعان الذي هو غاٌة كل حجاج كما ٌقول برلمان"ٕ .
ولو عدنا الى قول أمٌر المؤمنٌن (ع) الى كمٌل بن زٌاد َ " :ف َق ْد صِ رْ َ
ار َة مِنْ
ت ِجسْ راً لِ َمنْ أَ َرا َد ْال َغ َ
ك " نالحظ أن القوة الحجاجٌة التً ٌضطلع بها قول اإلمام قد أنبثقت من البُعد
ك َعلَى أَ ْولِ ٌَا ِب َ
أَعْ َدا ِب َ
االستداللً الذي أشاعه النص وحفز المتلقٌن على اإلنخراط فً الدعوى المقدمة  .وإلٌضاح هذه
النكتة ٌجدر بنا أن نستدعً مفهومٌن مهمٌن هما األستلزام والقٌاس فً تبٌان العناصر المكونة لهذه
الصورة وطبٌعة العالقة الناشبة عنها  ,إذ أن تعطٌل الثغور من قبل كمٌل بن زٌاد وعدم الٌقضة
واإلنتباه تجاه تنقالت العدو ومهاجمتهم أعمال الوالٌة  ,قد سهل إغارة سراٌا معاوٌة تنهب أطراف
العراق وال ٌردها كمٌل  ,وهنا تنشأ أول عالقة تالزمٌة هً :
ٔ  -سامٌة الدرٌدي ،دراسات الحجاج ٕٔ7:
ٕ  -حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى اْلمام علً (ع) ٕٔٗ :
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(أ)  :كمٌل بن زٌاد
(ب)  :المسالح (الثغور)
وعبر اإلستعارة الواردة (جسرا) التً ت شكل بؤرة المفهوم الداللً للقول  ,نالحظ أن مفهوم (الجسر)
ٌستلزم وجود (النهر) حتى ٌصدق وجود الجسر  ,أي أن هذه إالستعارة قد إعتمدت الكفاٌة الثقافٌة
والمنطقٌة للمتلقً فً إستحضار آلزم الجسر وهو (النهر)  ,ومن هنا تنشأ عالقة مجازٌة تمثل
المعلومة القدٌمة التً ٌمكن الركون الٌها واإلتفاق علٌها من قبل المتلقٌن  ,وهً :
(ج)  :الجسر
 :  .... النهر
ومن حاصل الربط بٌن البنٌتٌن ٌتضح وجود عناصر ثالثة ٌمكن المطابقة بٌنهما  ,فكمٌل بن زٌاد
فً عالقته بتعطٌل المواضع التً ٌقام فٌها طابفة من الجند لحماٌة الثغور من صوالت األعداء على
الوالٌة  ,مثل الجسر فً عالقته بالنهر الذي ٌقام علٌه  ,إذ أن عدم وجود الجسر ٌتعذر عبور النهر
منطقٌا  .وبذلك نصل الى الشكل اإلستعاري الحاصل من هذه العالقة وهو :
ج )  .... 

(أ ب

إذ أن وجود اإلستعارة (جسرا) /ج  ,قد إنفتحت بإتجاه إضاءت البنٌة القولٌة (أ  ,ب) من جانب ,
كما إنفتحت بفعل دورها اإلستلزامً على إضاءة المحل الشاغر  .  .... وقٌاسا على (أ  ,ب)
ٌمكن أن نملا المحل الشاغر فتكون العالقة :
(أ)

 :كمٌل بن زٌاد

(ب)  :المسالح (الثغور)
(ج)

 :الجسر

 :  .... النهر
إذ أن العالقة بٌن الجسر وا لنهر هً عالقة إٌجابٌة  ,أي عالقة الالزم بالملزوم  ,بٌد أن وجود
الجسر على النهر من الضرورات التً ٌسعى اإلنسان الى تحقٌقها فً قضاء بعض حوابجه أو
تسهٌل قضابها  ,أي ال ٌوجد هناك حكم سلبً فً هذه العالقة  ,وإنما ٌنبثق الحكم السلبً من
تأثٌرات البنٌة (أ  ,ب) وتحدٌدا من الدور الذي مارسه الركن (أ) كمٌل بن زٌاد  .وهذا الطرف من
أطراف العالقة هو الذي وجه الداللة فً اإلستعارة (جسرا) لٌكون ذا حكم قٌمة سلبً فً طبٌعة
عالقتة بالنهر  ,إذ ال ٌمكن أن ٌُتصور أن ٌكون للجسر من حٌث المبدأ قٌمة سلبٌة لوال طبٌعة
العالقة (أ  ,ب)  .كما أن ملا المحل الشاغر (النهر) بواسطة كفاٌة المتلقٌن الثقافٌة والمنطقٌة قد
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أضاء العنصر (ب)  /المسالح فً إكتسابه حكم قٌمة إٌجابً وتعظٌم هذه القٌمة بوصفها مواضع
الجند والحصون التً تحمً حدود الوالٌة من غارات العدو  ,كما أن النهر ٌمنع وٌحول دون العبور
الى الضفة األخرى  .وبذلك ٌكون العنصران (ب ( / ) ....  ,المسالح  /النهر) ٌشتركان فً داللة
وظٌفة واحدة هً الحؤول والمنعة  ,وهذا ما قدحه المحل الشاغر الذي تم اإلهتداء الٌه بوساطة
التصوٌر  /اإلستعارة  .فكان دوره ال ٌقتصر على البعد اإلستداللً  ,وإنما إشتمل على موجه
تقوٌمً إنتقل بالكالم الى تحقٌق وجهة حجاجٌة مخصوصة .
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المبحث الثالث
الصورة الحجاجٌة وحكم القٌمة
ٌبدو أ ن هناك قسما من الكلمات إضافة إلى جانب تعٌٌنها الشًء المتحدث عنه  ،تلتبس
بشحنة ذاتٌة عالقة بها فً األصل اللغوي  .وتنقسم هذه الوحدات المشحونة على وحدات معجمٌة
تقوٌمٌة ووحدات معجمٌة عاطفٌة  ،وهذه الوحدات بفعل استخدامها فً سٌاقاتها وبفعل حمولتها
الفكرٌة والعاطفٌة فأنها تشً القول أو الخطاب بحكم قٌمً ٌدفع باتجاه تحقٌق الغاٌة االقناعٌة
والتأثٌرٌة عن طرٌق توجٌه الخطاب  ،فضال عن توجٌه المتلقً .
والتقوٌم فً اصطالح الفالسفة هو تحدٌد قٌمة الشًء بإطالق حكم قٌمً علٌه ٌرفعه أو ٌحطه
بالنسبة إلى معاٌٌر أو مبادئ كونٌة قوامها العقل أو التواضع االجتماعً أو ذاتٌة عاطفٌة خاصة ٔ .
وٌقسم الحكم القٌمً عند فالسفة األخالق وعند علماء اللسان أٌضا على قسمٌن هما :
ٔ -تقوٌم غٌر أخالقً ٌتعلق بالمقادٌر مثل  :كثٌر  /قلٌل  ،واإلحجام مثل  :كبٌر /صغٌر والمسافات
مثل  :بعٌد /قرٌب  ،ودرجات الحرارة مثل  :حار /بارد وغٌر ذلك ٓ وهذه كلها كلمات تفٌد تقوٌمآ
ٕ -تقوٌم أخالقً  :وهو إلقاء حكم قٌمً أخالقً على األشٌاء مثل  :حسن /قبٌح .
إن المقومات األخالقٌة وغٌر األخالقٌة هً عبارة عن وحدات معجمٌة ( :أفعال  ،صفات ،
أسماء) ذات محتوى تقوٌمً من شأنها إذ ترد فً ملفوظ ما ان توجه توجٌها تقوٌمٌا مخصوصا ٌبرز
موقف المتكلم من األشٌاء التً ٌتحدث عنها حدٌثا تقوٌمٌا  ،انه موقف ٌقفه المتكلم فً خضم التفاعل
بٌنه وبٌن أطراف التخاطب األخرى  ،فهو من أجل ذلك ٌبطن ضربا آخر من التوجٌه غٌر توجٌه
القول والمقول  ،هو توجٌه الطرف المقابل إلى فعل ما  .ولٌس هذا التوجٌه إال نتٌجة حتمٌة لتوجٌه
القول والمقولٕ  ،وهذا ما أشارت إلٌه النظرٌة األخالقٌة التً أوجدها (هٌر) كرد فعل للنظرٌة
االنفعالٌة حٌث تقتضً هذه النظرٌة (األخالقٌة) دراسة الملفوظات األخالقٌة على اعتبار الملفوظ
األخالقً توجٌها للعمل ال مجرد تعبٌر عن انفعال أو دعوة إلى عمل شًء فهو بذلك كالم إلزامً
ٌلزم بالعمل وال ٌكتفً بالدعوة إلٌه بواسطة الترغٌب والتنفٌرٖ  .ولذلك ٌقول (هٌر)  " :إن قولنا عن
شًء ما هو حسن ٌعبر عن استحسان عملً من لدننا  ،وإن قولنا عن شًء آخر هو قبٌح ٌعنً إننا
ضده فنحن نعبر عن استقباحنا إٌاه"ٗ  .وهذا ما ٌجعل للكلمة ذات التقوٌم األخالقً وظٌفة توجٌه
العملٓ أما الحكم األخر فهو حكم عاطفً منبعث من الوجدان أساسا ومحوره هو عادة الرغبة /
ٌ - 1نظر  :الحجاج فً القران الكرٌم 131 -129 :
ٌ - 2نظر  :نفسه 324 :
 - 3ينظر  :نفسه151 :
 - 4نفسه 151 :
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الرهبة  ،وإن كان محور األلفاظ ذات حكم القٌمة األخالقً ومحور األلفاظ ذات الحكم العاطفً
متداخلٌن  ،فألفاظ كلٌهما أخالقٌة عاطفٌة معا بعبارة اوركٌونً 11وفً كلتا الحالتٌن نالحظ أن الغاٌة
التً تحققها القٌمة األخالقٌة للملفوظ أو القٌمة العاطفٌة له تنخرط فً توجٌه عمل المتلقً وسلوكه
ومن ثم حصول اإلذ عان من قبله  .وما دمنا مشتغلٌن فً إطار المهمة الحجاجٌة التً تنهض بها
الصورة الفنٌة فً رسائل اإلمام علً (ع) فإننا نحاول أن نسلط الضوء على البعد القٌمً الذي تحمله
مادة الصورة سواء ببعده األخالقً أو العاطفً والغاٌة التً من أجلها إستخدم هذا البعد وهو بال شك
غاٌة اقناعٌة وتأثٌرٌةٓ

 -1حكم القٌمة األخالقً :
ونجده على سبٌل المثال فً األمثلة التالٌة:
ِب "
ٔ -قوله (ع) َ " :فإِنْ َعادُوا إِلَى ظِ ل ِّ ال َّطا َع ِة َف َذا َك الَّذِي ُنح ُّ
3
ٕ -قوله (ع) َ " :و َح ٌْ ُ
ث َت َناه ْ
َت ِب َك أ ُ ُمو ُر َك َف َقدْ أَ ْج َر ٌْ َت إِلَى َغا ٌَ ِة ُخ ْس ٍر َو َم َحلَّ ِة ُك ْف ٍر "
2

ٖ -قوله (ع)  " :أَ ْحًِ َق ْل َب َك ِبا ْل َم ْو ِع َظ ِة َو أَ ِم ْت ُه ِب َّ
ٌِن َو َن ِّو ْرهُ ِبا ْل ِ
ح ْك َم ِة " ....
الزهَا َد ِة َو َق ِّو ِه ِبا ْل ٌَق ِ

4

اعلَ ْم أَ َّن َك إِ َّن َما َت ْخ ِب ُط ا ْل َع ْ
ٌِّن َمنْ َخ َب َط أَ ْو
س َطال ُ
اء َولَ ٌْ َ
ش َوا َء َو َت َت َو َّر ُط ال َّظ ْل َم َ
ٗ -قوله (ع) َ " :ف ْ
ِب الد ِ
5
سا ُك َعنْ َذلِ َك أَ ْم َثل ُ "
َخلَ َط َو ْاْلِ ْم َ
ض
اعلَ ْم ٌَا ُب َن ًَّ أَنَّ أَ َحداً لَ ْم ٌُ ْن ِب ْئ َع ِن َّ ِ
ار َ
سول ُ (ص) َف ْ
الر ُ
س ْب َحا َن ُه َك َما أَ ْن َبأ َ َع ْن ُه َّ
َّللا ُ
٘ -قوله (ع) َ " :و ْ
6
بِ ِه َرائِداً َوإِلَى ال َّن َجا ِة َقائِداً "
 -ٙقوله (ع) َ " :و ْ
ضا َءهُ لَ َك فًِ ٌَ ْو ِم ُع ْس َرتِ َك "
ال ِغ َنا َك لِ ٌَ ْج َعل َ َق َ
اس َت ْق َر َ
اغ َتنِ ْم َم ِن ْ
ض َك فًِ َح ِ
الر ْف ُق ُخ ْرقا ً َكانَ ا ْل ُخ ْر ُق ِر ْفقا ً "
 -7قوله (ع)  " :إِ َذا َكانَ ِّ

8

 -8قوله (ع) َ " :منْ أَمِنَ َّ
الز َمانَ َخا َن ُه َو َمنْ أَ ْع َظ َم ُه أَهَا َن ُه "

9

ٌ - 1نظر :الحجاج فً القران الكرٌم 587 :
 - 2شرح نهج البالغة 15/14:
 - 3نفسه 4/16 :
 - 4نفسه 31/16:
 - 5نفسه 34/16:
 - 6نفسه37/16:
 - 7نفسه 42/16:
 - 8نفسه 47/16:
 - 9نفسه 56/16:
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سلَ َك ْت ِب ِه ُم ال ُّد ْن ٌَا َط ِر َ
ار ا ْل ُهدَى "
ٌق ا ْل َع َمى َوأَ َخ َذ ْت ِبأ َ ْب َ
ٓٔ -قوله (ع) َ " :
ار ِه ْم َعنْ َم َن ِ
ص ِ
اب ْاألَ ْع َمى ُر ْ
ش َدهُ "
ص َ
ص َدهُ َوأَ َ
ٔٔ -قوله (ع) َ " :و ُر َّب َما أَ ْخ َطأ َ ا ْل َبصِ ٌ ُر َق ْ

1

2

س ْت ِب َق ْه َر َما َن ٍة "
ٕٔ -قوله (ع) َ " :فإِنَّ ا ْل َم ْرأَ َة َر ٌْ َحا َن ٌة َو لَ ٌْ َ
ٖٔ -قوله (ع)  " :إِ ِّنً َن َز ْل ُ
س ُه ْم َوأَ َنا
اج َت َم َع ِب ِه أَ ْق َوا ٌم أَ ْع َج َب ْت ُه ْم أَ ْنفُ ُ
جبا ً ْ
ت مِنْ َه َذا ْاألَ ْم ِر َم ْن ِز ًًل ُم ْع ِ
4
اف أَنْ ٌَ ُكونَ َعلَقا ً "
َاوي ِم ْن ُه ْم َق ْرحا ً أَ َخ ُ
أُد ِ
3

ٗٔ -قوله (ع) َ " :فإِنَّ ا ْلفِ ْت َن َة َطالَ َما أَ ْغ َد َف ْت َج َال ِبٌ َب َها َو أَ ْغ َ
ش ِ
ص َب ْح َت ِم ْن َها
ار ُظ ْل َم ُت َها  .....أَ ْ
ص َ
ت ْاألَ ْب َ
5
اس"
َكا ْل َخائ ِ
ابطِ فًِ الدٌِّ َم ِ
َاس َو ا ْل َخ ِ
ِض فًِ ال َّده ِ
٘ٔ -قوله (ع)  " :أَ َّما َب ْع ُد َفإِنَّ َع ٌْنًِ ِبا ْل َم ْغ ِر ِ
اس مِنْ أَهْ ِل
ب َك َت َب إِلَ ًَّ ٌُ ْعلِ ُمنًِ أَ َّن ُه ُو ِّج َه إِلَى ا ْل َم ْوسِ ِم أ ُ َن ٌ
6
ب ال ُّ َ
ال َّ
ش ِام ا ْل ُع ْمًِ ا ْلقُلُو ِ
ار "
اع ا ْل ُك ْم ِه ْاألَ ْب َ
ص ِ
ص ِّم ْاأل ْس َم ِ

رقم
المثال

الكلمة أو العبارة ذات حكم القٌمة
األخالقً

ٔ

ظل الطاعة

ٕ

غاٌة خسر

ٖ

نورّ ه بالحكمة

ٗ

تخبط العشواء  /تتورط الظلماء

٘

رائدا

ٙ

استقرضك

7

خرقا  /رفقا

8

خانه  /أهانه

 - 1شرح نهج البالغة 44/16:
 - 2نفسه56/16:
 - 3نفسه61/16:
 - 4نفسه31/18 :
 - 5نفسه 11/18:
 - 6نفسه 68/16:
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9

طرٌق العمى /منار الهدى

ٓٔ

البصٌر /األعمى

ٔٔ

رٌحانة  /قهرمانة

ٕٔ

قرحا  /علقا

ٖٔ
ٗٔ

أعشت األبصار ظلمتها  /الخائض فً
الدهّاس /الخابط فً الدٌماس
العمى /الصم  /الكمه

ٌتضح فً هذا الجدول المتضمن لأللفاظ التً تقوم علٌها الصورة الواردة فً األمثلة آنفة
الذكر ،أن هناك نوعٌن من الوحدات اللغوٌة ،نوع أول وحداته ذات حكم قٌمة أخالقً بطبٌعتها مثل
(الخسر ،الخرق  ،الرفق  ،الخٌانة  ،االهانة)  ،أي أن هذه األلفاظ وغٌرها هً فً األصل حاملة
لحكم قٌمة أخالقً سواء كانت لألشخاص أو األعمال أو األشٌاء وعلى السواء تكون أفعال أو صفات
أو أسماء مع مالحظة أن " الصفة أكثر استعدادا من األفعال واألسماء ال لتقوٌم العالم والحكم علٌه
فحسب  ،وإنما أٌضا لوضع هذا العالم فً مراتب متفاوتة"ٔ  .لذلك ٌكسب هذا التقوٌم التفاضلً
األخالقً خطاب اإلمام علً (ع) فً رسائله بعدا حجاجٌا أظهر وأعمق مما لو كان مجرد من
الكلمات التقوٌمٌة األخالقٌة  ،كما أن هذا النوع – االول  -ال ٌرتقً أو ٌضاهً ما للنوع الثانً من
بعد حجاجً واضح ودقٌق وعمٌق  ،وذلك عندما نجد من الوحدات اللغوٌة التً ال تكون لها على
الحقٌقة أي قٌمة أخالقٌة وإنما اكتسبت هذه القٌمة من جرٌانها على المجاز مثل ألفاظ ( :الظل ،
القرض  ،النور  ،الظلمة  ،طرٌق العمى  ،منار الهدى  ،البصٌر ،األعمى  ،رٌحانة  ،قهرمانة ،
القرح  ،العلق  ،الخائض فً الدهاس  ،تخبط العشواء  ،تتورط الظلماء  ،الصم  ،الكمه)  ،إذ نجد
من خالل هذه الوحدات والتراكٌب اللغوٌة إنها وبسبب العدول بها عن الحقٌقة إلى المجاز لم تحافظ
على الطابع الذي لها فً معجم اللغة والذي ٌقف بها وٌجمد حركتها جمودا ٌجعلها محددة ومبوّ بة
عند معانً معٌنة  ،فٌحاول المتكلم استثمار شحنتها األخالقٌة لٌخرج بها إلفادة قٌم أخالقٌة ٌحددها
السٌاق وطبٌعة االستعمال من أجل أهداف وغاٌات حجاجٌة  ،إذ أن الحكم على شًء بأنه حسن أو
قبٌح هو إشارة تعطى إلى المتلقً بضرورة تبنً هذا الحكم  ،وهذا ما دفع هٌر إلى أن ٌخضع الكالم
األخالقً للمنطق وٌجعل الملفوظ األخالقً ذا بناء منطقً أو ٌنبغً حسب رأٌه أن ٌكون كذلك
على ان ٌكون هذا البناء المنطقً مفضٌا إلى نتٌجة ملموسة نستفٌد منها فً حٌاتنا العلمٌة  ،وهذا
البناء المنطقً لما كان بناء ضمنٌا أمكن أن نقول عنه أنه بناء حجاجً  ،فالفضاء الضمنً الذي
 - 1الحجاج في القران الكريم 146 :
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ٌظهر فٌه معنٌا االستحسان واالستقباح ٌمثل بضمنٌته البعد الحجاجً الذي لأللفاظ ذات أحكام القٌمة
األخالقٌةٔٓ ومن معاٌنة الجدول نجد أن كال النوعٌن المشار إلٌهما ٌنهض لوظٌفة حجاجٌة فً
الملفوظ الذي ٌرد فٌه  ،من ذلك أن جملة (غاٌة خسر) هو حكم قٌمة أخالقً انتصب فً الملفوظ
لتحقٌق البعد االقناعً أو منح النص الطاقة االقناعٌة الالزمة بفعل دوره المجازي أما وجه الحقٌقة
فٌه فٌكمن من إجراء الخٌل للسباق فعدل به المتكلم عن المفهوم األول إلى المفهوم الثانً من حٌث
عدم التوقف عن األمور المتناهى عنها مستلزمة للخسران والتً هً منزلة من منازل الكفر وإجراؤه
إلى تلك الغاٌة كناٌة عن سعٌه وعمله المستلزم لوصوله الٌهآ والخسران مستعار وهو نتٌجة حتمٌة
وجزاء عادل " لفقدان رضوان هللا والكماالت الموصلة  ،وإنما جعل تلك الغاٌة التً اجرى إلٌها
منزلة كفر ؛ ألن الغاٌات الش ّر ٌّة المنهً عن قصدها من منازل الكفار ومقاماتهم  ،فمن سلك إلٌها
قصدا وبلغها إختٌارا فقد لحق منازل الكفر ومحالّه"ٕ .فوصف هذه الغاٌة بـ(الخسران) مفٌدة معنى
االستقباح على أن ه ال ٌفٌد مجرد التحذٌر من السٌر فً غٌر طرٌق هللا وارتكاب ما نهى عنه من
مخالفات ؛ بل ٌفٌد أمرا بعدم المخالفة وتوجٌه للعمل بذلك ودفع إلى التزام طرٌق الحقٓ
أما لفظتا " الخرق والرفق" فهما مستعارتان  ،فالعجلة واإلسراع إلى شًء قبل أوانه سفاهة
كمن ٌتوقع العنب فً فصل الحصرم ٓ كما إن األناة والتسامح فً العمل بعد سنوح الفرصة وتحقق
اإلمكان سفاهة فهما مذمومان وصاحبهما كمن وضع الشًء فً غٌر محله وهو نقصان عقل التدبٌر
واإلدارة  ،فاألمور مرهونة بأوقاتها المناسبة فمن تعجلهما قبل األوان أو توانى حٌث تسنح الفرصة
فهو احمقٓ والى هذا المعنى ذهب أبو الطٌب المتنبً فً قوله :
ووضع الندى فً موضع السٌف بالعلى

3

مضر كوضع السٌف فً موضع الندى
ٌّ

فهذه القاعدة األخالقٌة التً مدارها حجة (التناقض وعدم اإلنفاق) عبّرت عن استقباح ضمنً أساسه
التناقض ووضع األمور فً غٌر نصابها الصحٌح  ،فهً دعوة إلى العمل بواسطة تنفٌر المتلقً قال
ابن مٌثم  " :إ ن الرفق فً بعض المواضع كالخرق فً كونه مخال بالمصلحة غالبا ومفوتا للغرض
فكان استعمال الخرق فً ذ لك الموضع كاستعمال الرفق فً استلزامه للمصلحة وحصول الغرض
غالبا فكان أولى من الرفق فً ذلك الموضع"ٗ  .فهذا النص ٌؤسس إلى قاعدة قٌمٌة ٌدعو من خاللها
إلى العمل ووضع األمور فً نصابها الصحٌح  .ومن نحو هذا لفظتا (خانه  ،وأهانه) فهما
مستعارتان  ،إذ لوالهما لما كانت هناك أٌة قٌمة أخالقٌة ومن ثم بعد إقناعً ٌمكن أنْ ٌرتهن إلٌه
الخطاب وٌحمل المتلقً على استٌعابه والعمل به إذ ان هذٌن المفهومٌن ذو قٌمة أخالقٌة على الحقٌقة
وبدخولهما على (الزمان) مجازا جعال منه مفهوما مستساغا قابال لإلدراك والفهم واالنتقال به من
ٌ - 1نظر  :الحجاج فً القران الكرٌم 153-152 :
 - 2ابن مٌثم البحرانً  ،شرح نهج البالغة 415/4 :
 - 3دٌوانه11 /2 :
 - 4شرح نهج البالغة 52/5 :
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كونه مجردا إلى كونه محسوسا ٌماثل اإلنسان أو الصدٌق  .وهذا العدول اللفظً من الحقٌقً
المصرح به إلى الضمنً المجازي قد كسر حاجز التأوٌل واالستدالل لدى المتلقً  ،ثم عملت
االستعارة (خانه  ،أهانه) على إطالق حكم القٌمة األخالقً بوجوب الحذر من الزمان ودوام مالحظة
تغٌراته وعدم االطمئنان له ؛ ألن تغ ٌّره عن الغفلة واألمن فٌه والركون إلٌه ٌكون حكمه حكم
الصدٌق الخائن فٌنبغً ان ٌكون منه على حذر  ،ثم نبه على وجوب ترك إعظام الزمان ؛ الن ذلك
من شأنه ان ٌؤدي إلى اهانة المعظم  ،ولم ٌرد اإلمام (ع) هنا الزمان المجرد  ،بل من حٌث هو
مشتمل على خٌرات الدنٌا ولذاتها ومعد لطٌب العٌش بالصحة والشباب واألمن ونحوهما  ،وبذلك
االعتبار ٌكرم وٌستعظم وبذلك ٌكون اللفظ المستعار قد أضفى على النص قٌمة أخالقٌة لٌحمل
المتلقً على وجوب الحذر من الزمانٓ هذا النوع من الوحدات اللغوٌة التً هً فً أصل وضعها
الحقٌقً ح املة لقٌمة أخالقٌة مدارها الحسن /القبح  ،فإن استدعاءها فً الملفوظ ٌؤدي إلى تحسٌن
األشٌاء الموصوفة أو تقبٌحها فً نظر المتلقً إلثارة عواطفه وانفعاالته بترغٌبه فً أمور وتنفٌره
من أخرى وإلقناعه بوجهة نظر معٌنة ودفعه إلى العمل  ،وهو أمر أكدته النظرٌة االنفعالٌة من
زاوٌة نظر المتلقً حتى عد (هٌر) هذا المنحى التوجٌهً االنفعالً من وظائف الكالمٔ .
وبعد أن بٌّنا هذا النمط من األلفاظ ومدار الحجاج فٌه نقول كلمة فاحصة ومستقرأة للمدونة
 ،إن هذا النمط من الوحدات قلٌل الورود فً الصورة الفنٌة لرسائل اإلمام (ع) وهذه من حسنات
النص العلوي المقدس فهو ال ٌمثل أٌة نسبة قٌاسا بالنوع الثانً من الوحدات التً هً مشحونة بحكم
قٌمة أخالقً على سبٌل المجاز فوجه الحجاج بواسطتها اظهر وأعمق  .فصحٌح أن هذه األلفاظ التً
اشرنا إلٌها آنفا غٌر مفٌدة على الحقٌقة أي حكم أخالقً  ،ولكن بإطالقها مجازا باتت تفٌد حكم قٌمة
؛ والعلة فً ذلك هو كونها ذات شحنة تقوٌمٌة فً أصلها وٌمكن مقاربتها من ثنائٌة (االستحسان /
االستقباح) مما ٌجعل منها ذات طاقة حجاجٌة ما لٌس للمستعار له كما هو واضح من الجدول التالً:
رقم
المثال

المثال  /مفاده
اللفظ المجازي
ظل الطاعة

النتٌجة
المفهوم الحقٌقً
الظل  :الفًء

ٔ

نوّ ره بالحكمة
ٖ

المفهوم المجازي

ضمنٌة  /مصرح بها

البعد الحجاجً /المقوم
األخالقً

طاعة الوالً الحق توجب ان رجعووووووووووا إلوووووووووى الترغٌب فً السلم والحوث
الراحة ومخالفته كالحرور طاعتنووووووا فهووووووم فووووووً علووووى اسووووتجابة الوووودعوة /
رعاٌتنوووووووووا وظلنوووووووووا استحسان
توجب المشقة
وشفقتنا

النوووار أو المصوووباح الوووذي باعتبار ان ذلك سبب هداٌتوه من ٌؤت الحكمة فقد موجه أمري قائم على
االستنصاح/االستحسان
ٌستفاد منه لضٌاء المكوان لسبٌل هللا فً ظلمات الجهل أوتً خٌرا كثٌرا
أو الطرٌق

 - 1ينظر  :الحجاج في القران الكريم 151 :

234

الفصل الثالث  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

تخبط العشواء

الناقووة التوووً فووً بصووورها ان طالووووب العلووووم موووون غٌوووور
ضعف تخبط إذا مشت ال اسوووووتكمال شووووورائط الطلوووووب
وعلووووى غٌوووور وجهووووه فهووووو
تتوقى شٌئا
متعسووووف سووووالك علووووى غٌوووور
طرٌق المطلوب

ٗ
تتورط الظلماء

الذي ٌتورط الظلماء ال ان الذهن ال ٌهتدي فٌهما
ٌهتدي إلى الطرٌق أو لطلب الحق
ٌرى مكانه فال ٌزال بٌن
عثور وترد

لٌس طالب الدٌن من
خبط أو خلط

اإلمساك عن ذلك أفضل /
استقباح

فارضى به رائدا

الرائود ٌبشوور أهلوه بوجووود باعتبووار انووه "ص" قوود اختبوور الرسووول "ص" خٌوور
الكالء والماء بعد ارتٌاده مووا فووً ا خوورة موون الثووواب النوواس معرفووا ودلووٌال
المقٌم والسوعادة الباقٌوة وبشور إلوووى الخٌووور والعاقبوووة
الحسوووونة فهووووو رائوووود
به أمته
سعادتنا

النصوووح والتوجٌوووه بإتبووواع
الرسوووووول "ص" والعمووووول
بمقتضى أحكامه ووصواٌاه
 /استحسان

٘

استقرضك

القرض  :موا تعطٌوه مون
مال فتقضاه واستقرضوت
موون فووالن أي طلبووت منووه
القووووووووورض فأقرضووووووووونً
واقترضوووووووت منوووووووه  :أي
أخووووووذت منووووووه القوووووورض
والقرض أٌضا موا سولفت
من إحسان وإساءة

ظلمتها

الظلمة هوً خوالف النوور التبوووواس األمووووور فووووً الفووووتن الحذر من الفتنة فأنها التنفٌر والتحذٌر من الفتن
وهوووووً مسوووووتلزمة للتٌوووووه والشوبهات وعودم التهودي إلوى تحجب رؤٌة الحقائق والشبهات  /استقباح
والوقائع وتوؤدي إلوى
الحق والطرٌق المستقٌم
والتخبط
التٌه والظالل

ٙ

9

كون الصدقة على ذي الفاقة
قرضا للمتصدق فً حال
غناه بالمال ورد القرض
مكفول من هللا باعتباره هو
المجازي بالثواب من انفق
ماله فً طاعته ونبه " ع"
بكون القرض فً حال الغنى
والقضاء فً حال العسرة
لٌكون القضاء أفضل فٌرغب
فً القرض لغاٌة الربح
المطلوب وهو الثواب
األخروي فضال عن ا ثار
الدنٌوٌة الحسنة
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ٓٔ

ٔٔ

طرٌق العمى

منار الهدى

النوووار مسوووتلزمة الهتوووداء
الطرٌووق وإنارتووه والمنووار
علم الطرٌق والعالموة موا
ٌستعلم به وما ٌجعول بوٌن
الحدٌن وٌستدل به

البصٌر

المستمتع بنعمة النظر العاقوووول الووووذكً الووووذي ٌتوووودبر
األمور فتكون له بصٌرة فٌها
بعٌنٌه

األعمى

رٌحانة

لٌس بقهرمانة
ٕٔ

العموووووى ذهووووواب البصووووور طرق الجهل ومسالك الباطول هووووووالء مشووووووا فوووووً
المسووووووتلزم لعوووووودم إدراك التوووً ال ٌهتووودي فٌهوووا لشوووًء طرٌووووووووق الضوووووووواللة
فهً سبب غرورهم وغفلتهم والمعصوووووٌة بسوووووبب
الطرٌق
انقٌوووادهم إلوووى الووودنٌا
ونسٌان ما ورائها

ذهاب البصر

أخووذت بعقووولهم عوون آٌووات هللا هووووالء فقووودوا حجووو
ومنازل الطرٌق إلٌه
الوووودٌن وانتفوووواء أدلووووة
الحق وتمسوكوا بأدلوة
الباطل وأئمة الظالل

الجاهل الغبً الوذي ال ٌحسون
تدبٌر األمور ،ان من األموور
الممكنوووة والفووورص موووا ٌغفووول
الطالوووب العاقووول الفطووون عووون
وجه طلبه فال ٌصٌبه وٌظفور
به الجاهل

ال تأسف وال تجزع
على ما ٌفوت من
المطالب بعد إمكانها
ان األسباب المعمولة
لٌست علال تامة
إلى
للوصول
المقاصد واألهداف

ال ٌنبغً االقتداء بهوالء
فً أفعالهم وأحوالهم فً
حال من األحوال /استقباح

تنبٌه بترك الحرص
وتحمل العناء فً طلب
الدنٌا  /تسلٌة مقنعة
مستدلة  /استحسان

دارها علوى كول حوال الحث والدفع علوى إحسوان
الرٌحان أطراف كل بقلوة كونهوا محوال للوذة واالسووتمتاع
ِ
طٌبووووة الوووورٌح إذا خوووورج بها فهً محل السوكن والتمتوع وأحسوون الصووحبة لهووا العشرة لها  /استحسان
فٌصفوا عٌشك
علٌووه أوائوول النووور  ،كمووا والحنان والدعة واالطمئنان
ان شووووأن نسوووواء العوووورب
استعمال الطٌب كثٌرا

القهرمووووووووووان (فارسووووووووووً
معوووو ّرب) هووووو المسووووٌطر
الحفوووٌظ علوووى موووا تحوووت
ٌدٌوووهٓ وهوووو مووون أمنووواء
الملك وخاصوته كالخوازن
والوكٌل

لوووووم تخلوووووق لتكوووووون حاكموووووة ال ٌنبغوووً للرجووول ان
متسووولطة بووول مووون شوووانها ان ٌملك المرأة ما جاوز نهً  /استقباح
أمر نفسها من مأكول
تكون محكوما علٌها
وملبووس ونحووه ومووا
جووووووووووووواوز ذلوووووووووووووك
كالشوووووووفاعات لعووووووودم
صالحها لما هو اكبر
موووووووون طاقتهووووووووا  /ال
تجعلهوووووووووا حاكموووووووووة
متسوولطة فووً األمووور
بأمرها

236

الفصل الثالث  .......................................... :آليات الحجاج اللغوية في رسائل االمام علي (ع)

قرحا

القرح  :الجرح

ٖٔ
علقا

ٗٔ

الدم الغلٌظ الفاسد

فسوواد حووالهم باجتموواعهم علووى
التحكووٌم الووذي اجبووروا االمووام
علٌوووه وعلوووى الحاكمٌوووة ألبوووً
موسووى األشووعري فقبوول موونهم
ذلك على مضض

ال تفسدوا حالكم الذي توجٌه وتنفٌر /استقباح
دأبووت علووى إصووالحه
بإثووووووووووووارة الفووووووووووووتن
والحروب

سوووووووووتندمون علوووووووووى توجٌه وتنفٌر  /استقباح
تشوووتد بهوووم الفوووتن والشوووبهات عصوووووووٌانكم وعووووووودم
طاعتكم لولً أمركم
والحروب

الخوووووووووائض فوووووووووً الووذي اقووتحم مووا سووهل موون
األرض دون الرموووووول أي
الدهّاس
فووووً ارض موووون وطأهووووا تخوووض فووً الفووتن والشووبهات
غوووارت رجووواله وخوووارت والخدع نتٌجة الضالل وعودم
الهداٌة إلوى وجوه حوق كموا ال
قواه
ٌهتوووودي الووووذي ٌخوووووض فووووً
الخوووووووووووابط فوووووووووووً المتعثر فً اللٌل الدامس الوووووودهاس او المتعثوووووور فووووووً
الدٌماس
بكل حجر ومدر
الدٌماس

أنووووت – معاوٌووووة -ال
تهتدي إلى الحوق ولوم
تكووون علوووى بٌنوووة مووون تنفٌر  /استقباح
أمرك

مما تقدم ٌتضح أن هذه الوحدات اللغوٌة تكتسب خصوصٌة البعد الحجاجً حٌنما تأتً
مجازا فتفٌد حكم قٌمة اخالقًٓ وهذا ما أشار إلٌه ض ّمنا الزركشً فً تفسٌره عن تل ّمس البعد
الحجاجً فً استعارتً (النور /الظالم) لإلٌمان والكفر " :فالمرغب فً اإلٌمان مثال إذا مثل له
بالنور تأكد فً قلبه المقصود  ،والمزهد فً الكفر إذا ّ
مثل له بالظلمة تأكد قبحه فً نفسه"ٔ  ،ولذلك
ٌلجأ إلٌها ولغٌرها المتكلم فً توظٌف الصورة إٌمانا ووثوقا منه بأنها االبّلغ حجاجٌا  ،وإنها تفٌد ما
ال تفٌده الحقٌقة  ،كون المجاز أبلغ من الحقٌقة  ،وأن االستعارة أقوى من التصرٌح بالتشبٌه وأن
الكناٌة أوقع من اإلفصاح بالذكرٕ .
ومعنى هذا أن حكم القٌمة الذي تحمله االستعارة ٌكون أنجع فً الحجاج واقطع للجاج من
حكم القٌمة الذي ٌحمله اللفظ على الحقٌقةٓ كما فً الفاظ (الصم  ،والعمى  ،والبكم) فهً صفات
مطلقة على الظالل وعدم الهداٌة  .هذه الصفات تكون مشعرة بعٌب على الحقٌقة  ،ولكن عند
توظٌفها مجازٌا تكون قد اكتسبت حكم قٌمة أخالقً ٓ كذلك ألفاظ (القرح  ،والعلق) فتكون اقل أثرا
فً نفس المتلقً من أثرها القٌمً لو جاءت مجازا  ،وفً هذا الشأن ٌقول لوقٌرن  " :تبدو القوة
الحجاجٌة التً للوحدة المعجمٌة  .....مستخدمة بطرٌقة االستعارة أعظم من القوة الحجاجٌة التً
لنفس الوحدة مستخدمة على الحقٌقة "ٖ .

 - 1البرهان في تفسير القران 444/1 :
ٌ - 2نظر  :مفتاح العلوم 523 :
 - 3الحجاج فً القرآن الكرٌم 591 :
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 -2الحكم العاطفً :
اعتبرت اوركٌونً وهً تنظر إلى األلفاظ ذات الحكم العاطفً من زاوٌة المتكلم  :أن
األلفاظ الحاملة لهذا الحكم هً األلفاظ التً ٌشحنها المتكلم بطاقة عاطفٌة ما وٌضمنها موقفا ما مثل
كلمات (غرٌب  ،ومؤثر  ،ومحزن)ٔ  .ومع مشاطرة عبد َّللا صولة لـ اوركٌونً فً المقصود
باأللفاظ ذات الحكم العاطفً  ،لك ّنه ٌحاول ان ٌوسع زاوٌة النظر لتشمل المتلقً  ،أي النظر إلى
الحكم العاطفً ال من زاوٌة المتكلم  ،كما فعلت اوركٌونً وإنما من زاوٌة المتلقًٓ إذ ان المقصود
باأللفاظ ذات الحكم العاطفً عندنا  ،األلفاظ ذات الوقع الشعوري الوجدانً على المتلقً فهً تثٌر
فٌه شعور الرغبة أو شعور الرهبة تمهٌدا لحمله على إتٌان عمل ما أو سلوك ما"ٕ ٓ وهذا ما نجده
فً رسائل اإلمام (ع) حٌث تشتمل الصورة الفنٌة على كثٌر من األلفاظ العاطفٌة أو المشحونة
عاطفٌا ومن أمثلة ذلك :
سالِ ِ
ٌل ُم ْلكِ ا ْل َف َرا ِع َن ِة ِم ْث ِل
س ِام ا ْل ُملُوكِ َو َ
ٔ -قوله (ع) َ " :ف َعلَى ُم َب ْل ِب ِل أَ ْج َ
اب َر ِة َو ُم ِز ِ
وس ا ْل َج َب ِ
ب ُنفُ ِ
3
ص َر َو ُت َّب ٍع َو ِح ْم ٌَ َر " ....
ِس َرى َو َق ٌْ َ
ك ْ
صا ِن ٌع إِ َذا َت َك َّ
ٌب َما أَ ْن َت فٌِ ِه مِنْ ُد ْن ٌَا َقدْ َت َب َّه َج ْت
ش َف ْت َع ْن َك َج َالبِ ُ
ف أَ ْن َت َ
ٕ -قوله (ع) َ " :و َك ٌْ َ
4
ِب ِزٌ َنتِ َها َو َخ َد َع ْت ِبلَ َّذتِ َها َد َع ْت َك َفأ َ َج ْب َت َها َو َقا َد ْت َك َفا َّت َب ْع َت َها َوأَ َم َر ْت َك َفأ َ َط ْع َت َها "
5
َار ا ْل ِه ْج َر ِة َقدْ َقلَ َع ْت ِبأَهْ لِ َها َو َقلَ ُعوا ِب َها َو َجا َ
ش ا ْلم ِْر َج ِل "
ش ْت َج ٌْ َ
اع َل ُموا أَنَّ د َ
ٖ -قوله (ع) َ " :و ْ
6
 -4قوله (ع) َ " :ف َكأ َ ِّنً َقدْ َرأَ ٌْ ُت َك َتضِ ُّج مِنَ ا ْل َح ْر ِ
ال "
ض ْت َك َ
ب إِ َذا َع َّ
ال ِب ْاألَ ْث َق ِ
ج َم ِ
جٌ َج ا ْل ِ
ض ِ
٘ -قوله (ع) َ " :ولَ ْو ًَل َما َن َهى َّ
ضائِل َ َج َّم ًة َت ْع ِرفُ َها
س ُه لَ َذ َك َر َذا ِك ٌر َف َ
َّللا ُ َع ْن ُه مِنْ َت ْز ِك ٌَ ِة ا ْل َم ْر ِء َن ْف َ
7
سا ِمعٌِنَ "
وب ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ َو ًَل َت ُم ُّج َها آ َذانُ ال َّ
قُل ُ ُ
8
س َخ ٌْ ٌر مِنَ ال َّطلَ ِ
اس "
 -ٙقوله (ع) َ " :م َر َ
ب إِلَى ال َّن ِ
ارةُ ا ْل ٌَأْ ِ
ً 9
 -7قوله (ع) َ " :و َت َج َّر ِع ا ْل َغ ٌْ َظ َفإِ ِّنً لَ ْم أَ َر ُج ْر َع ًة أَ ْحلَى ِم ْن َها َعاقِ َب ًة َو ًَل أَلَ َّذ َم َغ َّبة "
ض َال ِل َو َت ْج َوا َل ُه ْم فًِ ال ِّ
اح ُه ْم فًِ
ج َم َ
ض ُه ْم فًِ ال َّ
 -8قوله (ع) َ " :فد َْع َع ْن َك قُ َر ٌْشا ً َو َت ْر َكا َ
اق َو ِ
ش َق ِ
11
ال ِّتٌ ِه "
ض ِم َف َما ا ْ
ش َت َب َه َعلَ ٌْ َك ِع ْل ُم ُه َفا ْلف ِْظ ُه َو َما أَ ٌْ َق ْن َت
ض ُم ُه مِنْ َه َذا ا ْل َم ْق َ
 -9قوله (ع) َ " :فا ْن ُظ ْر إِلَى َما َت ْق َ
11
ِبطِ ٌ ِ
ب ُو ُجو ِه ِه َف َنلْ ِم ْن ُه "
ٌ - 1نظر  :الحجاج فً القرآن الكرٌم 592 :
 - 2نفسه 592 :
 - 3شرح نهج البالغة 13/14 :
 - 4نفسه 38/15:
 - 5نفسه 3/14:
 - 6نفسه39/15:
 - 7نفسه85/15:
 - 8نفسه47/16:
 - 9نفسه51/16:
 - 11نفسه72/16:
 - 11نفسه99/16:
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ت مِنْ َم َخال ِِبكِ َوأَ ْفلَ ُّ
سلَ ْل ُ
ت مِنْ
ار ِبكِ َق ِد ا ْن َ
ٓٔ -قوله (ع)  " :إِلَ ٌْكِ َع ِّنً ٌَا ُد ْن ٌَا َف َح ْبلُكِ َعلَى َغ ِ
1
َح َبائِلِكِ "
ك ْاليَوْ َم بِإِ ْ
َاو َما ََل يُ ْد َر ُ
ين ْال َعا َّم ِة َحتَّي يَ ْشتَ َّد ْاْلَ ْم ُر
طفَا ِء النَّائِ َر ِة َو تَ ْس ِك ِ
ٔٔ -قوله (ع)  " :فَقُ ْلنَا تَ َعالَوْ ا نُد ِ
2
َو يَ ْستَجْ ِم َع فَنَ ْق َوى َعلَي َوضْ ِع ْال َح ِّ
َاوي ِه بِ ْال ُم َكابَ َر ِة "
ق َم َوا ِ
ض َعهُ فَقَالُوا بَلْ نُد ِ
ض َع ْت َم َخالِ َب َها فٌِ َنا َو فٌِ ِه ْم أَ َجا ُبوا ِع ْن َد َذلِ َك إِلَى الَّذِي
س ْت َنا َو إِ ٌَّا ُه ْم َو َو َ
ض َّر َ
ٕٔ -قوله (ع) َ " :فلَ َّما َ
3
َد َع ْو َنا ُه ْم إِلَ ٌْ ِه "
اس َق َّد َم أَهْ ل َ َب ٌْ ِت ِه َف َو َقى ِب ِه ْم
سول ُ َّ ِ
س َو أَ ْح َج َم ال َّن ُ
اح َم َّر ا ْل َبأْ ُ
َّللا (ص) إِ َذا ْ
 -13قوله (ع) َ " :و َكانَ َر ُ
4
س ٌُو ِ
ف َو ْاألَسِ َّن ِة "
ص َحا َب ُه َح َّر ال ُّ
أَ ْ
وٌمكن لنا ان نبٌن هذا الحكم العاطفً من خالل الركون إلى الجدول التالً:
رقم
المثال

الحكم العاطفً

اللفظ المجازي

ٔ

مبلبل

من تبلبلت اإلبل الكأل إذا تتبعته فلم تدع منه شٌئا  ،ومبلبل
األجسام هو المثٌر الدوائها وإسقامها وهو ملك الموت فاهلل هو
الذي ٌستأصل الملوك الظلمة على الناس وٌهلك أجسادهم

ٕ

تبهجت بزٌنتها

تحسن الدنٌا وتزٌٌنها مدعاة إلى االنغرار و االنخداع بها كما
تتزٌن المرأة

ٖ

جٌش المرجل

غلٌان دماء قلوبهم من األحقاد واالضغان كغلٌان القدور

ٗ

تض /عضتك

شدة تبرمه وضجره من الحرب وثقلها وا الم المصاحبة لها

٘

تمجّها

كراهٌة النفس لبعض ما تكرر سماعه وإعراضها عنه فإنها
تصٌر كالقاذف له من اإلذن كما ٌقذف الماج الماء

ٙ

مرارة الٌأس

األلم الذي تجده النفس بسبب الٌأس من المطالب كونه خٌرا لما
ٌستلزمه من إكرام النفس عن ذل السؤال ورذٌلة المهانة

7

تجرع الغٌظ  /الحالوة

التصبر على مضض :األلم الموجود منه مالحظة لما ٌشرب
من دواء مر  /ما ٌستلزم تجرع الغٌظ من عاقبة حسنة وهً
اللذة المرجوة

 - 1شرح نهج البالغة 143/16:
 - 2نفسه68/17:
 - 3نفسه68/17:
 - 4نفسه21/14:
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8

ترّكاض

تجّوال
اجماح

خبط أذهانهم فً الضالل عن سبٌل هللا وخوضهم فً الباطل
ٌتسرع فٌه من غٌر توقف
ٌطوفون على غٌر هدى
كثرة خالفهم للحق وعدم االتعاظ وقبول النصٌحة وحركاتهم
فً تٌه الجهل والخروج عن طرٌق العدل كالفرس ٌجمح
وٌجول

9

المقضم

األكل بأطراف األسنان إذا كان األكل ٌابس كما تقضم الدابة
الشعٌر دلٌل احتقاره له و ازدرائه إٌاه وانه عنده لٌس مما
ٌستحق ان ٌسمى بأسماء المرغوب فٌه المتنافس علٌه

ٓٔ

المخالب

الدنٌا كاألسد فً جذبها اإلنسان بما فٌها من الشهوات
والقٌنات إلى الهالك والهاوٌة كما ٌجر األسد فرٌسته بمخالبه

الحبائل
ٔٔ

النائرة

ٕٔ

ضرستنا

ٖٔ

احمر البأس

ح ّر السٌوف واألسنة

كونها تصٌد قلوب الرجال بشهواتها الوهمٌة كحبائل الصائد
اشتعال الفتن والشبهات كاشتعال النار المستلزمة لألذى
والهالك
شدة القتل والقتال تطحن المتقاتلٌن كما تطحن االضراس
الطعام
احمرار المعركة من سٌالن الدم فٌها أو هً كالنار التً تجمع
الحرارة والحمرة بفعلها ولونها
حدة جزهما وشدة وقوعهما وهً كناٌة عن شدة القتال من
حٌث إنهما إذا حركتا غٌر مرة وقطعت الرؤوس واألبدان بهما
ووقعتا على المبارز كثٌرا حرتا وحمٌتا الن من شأن الحدٌد بل
مطلق الجسم ذلك

فهذه األلفاظ فً طبٌعتها مشحونة بشحنة عاطفٌة انفعالٌة مؤدى استجالبها فً المجاز
استثمارا لهذه الطبٌعة  ،لكً ٌكون لها الدور التأثٌري والعاطفً فً رفد القول بالمنحى العاطفً
والتأثٌر فً وجدان المتلقً  ،ومشاعره رغبة أو رهبة  ،ووضعه فً جو نفسً ٌرٌده وٌطمح إلٌه
المتكلم تمهٌدا لحمله على اإلذعان  ،وإتٌان عمل ما أو سلوك معٌن أو العدول عن ذلك والتنفٌر منهٓ
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الخــــــاتــمــــــة

بحمد هللا وتوفٌقه آن لنا وقد نظرنا فً الحجاج بوصفه منهجا لتحلٌل الخطاب عبر بنٌته
وخصابصه واسالٌبه ومختلف االفانٌن الرافدة له ومدى الفاعلٌة التً ٌحققها الحجاج  ,بوصفه مجاال
مفتوحا ٌستوعب قدرا واسعا من عملٌة التواصل اإلنسانً (المنطوق والمكتوب)  ,وبعد أن فرغنا
من اسقاطات جانب مهم من هذا المنهج على مدونة تراثٌة قدٌمة هً رسابل اإلمام على (ع) فً نهج
البالغة  ,نشرع فً جمع شتات بحثنا وأن نظم إلٌه أهم النتابج التً افضت الٌها الدراسة وحصر
األهداف التً حققتها  ,التً سنحاول اجماال عرضها بشًء من التركٌز عبر النقاط التالٌة :
 -1الحجاج عنوان كبٌر لممارسات فكرٌة نشطة تسري الى كافة مناحً الحٌاة وعند الجمٌع من
ابسط الناس مستوى الى اكثرهم لددا وقوة فً الخصومة  .وإذا كان ارسطو أول من قال بأن
جمٌع الناس حتى الجهلة منهم ٌستخدمون الجدل والنقد على نحو من االنحاء  ,فإن أي عاقل
ممكن ان ٌستنتج وٌالحظ ذلك بسهولة  .وإذا اردنا ان نقارب الحدود التً تضبط الحجاج كمفهوم
فإننا سنجده من المفاهٌم الملتبسة والعسٌرة على الضبط والتحدٌد بسبب تعدد الخلفٌات
االبستمو لوجٌة التً تتقاسمه والتباٌن االستعمالً والوظٌفً لوسابله وتقنٌاته  .فالحجاج لم ٌعد
مرتبطا بحقل معرفً محدد او مجال تخصصً معٌن  ,بل اصبح حاضرا وفاعال فً كل
مجاالت الحٌاة  ,وشامال لكل خطاب ٌستهدف االقناع واالقتناع كٌفما كان المستمع الذي ٌتوجه
الٌه ومهما كانت المادة المطروحة للنقاش .
 -2دارت معانً الحجاج فً المعاجم العربٌة حول معانً التنازع والتخاصم والتغالب بواسطة االدلة
والبراهٌن والحجج بٌن طرفٌن وهو بذلك ٌكون مرادفا للجدل الذي هو مقابلة الحجة بالحجة .
كما شاطرت المعاجم الفرنسٌة واالنكلٌزٌة نظٌرتها العربٌة فً تحدٌد المعنى اللغوي للحجاج ,
فقد الحظنا شبه توافق بٌن معانً الحجاج على مستوى الداللة والوظٌفة  ,فالكل ٌجمع على قٌام
الحجاج على الجدل والخصام والتنازع بٌن المتكلم والمتلقً عبر االدلة والبراهٌن التً ٌقدمها كل
طرف الى االخر من اجل دعم موقفه وابطال دعوى اآلخر بكل وسابل االقناع بإستثناء العنف
واالكراه وهذا شرط اساسً فً كل محاجة .
 -3وحٌن نقارب مفهوم الحجاج من مجمل التعرٌفات التً ذكرها البحث  ,نجد أن الحجاج هو عملٌة
تواصلٌة بٌن ذوات ٌطمح كل منها الى اٌصال االخر الى اقصى غاٌة إقناعٌة ممكنة عبر وسابل
وادوات منطقٌة وبالغٌة ولغوٌة كفٌلة بإحداث التأثٌر والتوجٌه واالقناع من خالل التفنٌد او
الحث أو الدعم دون تعسف أو إكراه .
 -4ان مفهوم الحجاج تبنته عبر التارٌخ ثالثة مفاهٌم ربٌسة هً :
 مفهوم جعله مرادفا للجدل  .ونجده عند العرب القدماء .132
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 مفهوم جعله قاسما مشتركا بٌن الجدل والخطابة  .ونجده عند الٌونان . مفهوم جعله مبحثا مستقال قابما بذاته  .ونجده فً الدراسات الغربٌة الحدٌثة .وٌُعد هذا المفهوم االخٌر اكثر غنى وثراء ورصانة من غٌره ؛ وذلك لعمله من جهة على تخلٌص
الحجاج من صناعتً الجدل والخطابة اللذٌن ٌجعالن المخاطب فً وضع ضرورة وخضوع
واستالب اكثر مما ٌجعالنه مقتنعا  ,ولكونه من جهة ثانٌة ٌؤكد على اهمٌة المتلقً الذي لم ٌعد سلبٌا
 ,بل اصبح متلقٌا فاعال ضمن عالم اكثر حرٌة ووفاقا وتشاركا وتحاورا .
 -5إن الهدف االساس لكل خطاب بالحجة والوصول الى اقناع السامع بفكرة معٌنة كان قد اخذ
موقف الرافض او المشكك بها ومن ثم فهو ٌهتم اوال بإبطال الفكرة المراد نقضها التً تكون
مسٌطرة على ذهن المتلقً ومن ثم احالل مكانها الفكرة التً جٌا بالحجة من أجل إثباتها وهذا
ما اعتمده االمام على (ع) فً خطابه /رسابله .
 -6كان السعً عبر هذا البحث هو التنقٌب فً التراث العربً االسالمً عن بعض الخطابات التً
تمٌز بها هذا التراث واصبحت مصدر اشعاع فكري وثقافً ولغوي وبالغً للبحث فً
خصابصها وامكانٌة تسلٌط الضوء على كنوزها المعرفٌة عبر ادوات التحلٌل الحدٌثة .
 -7رسابل اإلمام علً (ع) مدونة تراثٌة حاملة لخاصٌة الدٌمومة الفكرٌة والمعرفٌة قابمة على
الطابع الحجاجً الخالص ٌحاول من خاللها أمٌر المؤمنٌن (ع) الوصول الى اغراضه
المشروعة عبر قنوات التأثٌر واالقناع مما ٌجعلها تتسم بتنوع االسلوب ورقً اللغة وجزالتها
وبالغة الكالم وانسجامه .
 -8كما تعد رسابل االمام (ع) الذروة التً وصل الٌها فن الرسابل فً تلك المرحلة من الوجهة الفنٌة
والمنبع الذي استقى منه الكتبة فً وضع اصول هذا الفن فً المراحل التارٌخٌة الالحقة .
 -9إن تتبع الحجاج بمفهومه وخصابصه وآلٌاته فً رسابل االمام (ع) واتساع مجاالت تطبٌقه
باتساع المدونة ٌؤكد على وجود رؤٌة لدى االمام قابمة على الحوار والمناظرة واالقناع
واالستمالة اإلرادٌة بعٌدا عن العنف واإلكراه .
 -11اقتراب رسابل االمام من الحٌاة الٌومٌة الجارٌة بٌن المسلمٌن ومعالجتها ألهم القضاٌا الدٌنٌة
والدنٌوٌة الخاصة بهم  .فضال عن انها تمتاز بخصابص كثٌرة ٌأتً فً مقدمتها الوضوح الذي
ٌعد من ابرز سمات رسابل اإلمام (ع) حٌث اعتمد فً ذلك على بساطة العبارة والبعد عن التكلف
الذي ٌفسد نٌة المرسل فً االبالغ واإلبانة وهذا سبب هام لتحقٌق االقناع .
 -11ارتكز الخطاب فً رسابل االمام على بنٌة (المرسل  /الرسالة  /المرسل الٌه) وهً بنٌة البد
ألي خطاب ناجح من استٌعابها واي قصور فً ادراك وتمثل اركانها ٌؤدي الى قصور فً فهم
الخطاب والوصول الى غاٌاته فهً عناصر اساسٌة فً عملٌة التواصل التً تشترك فً تحقٌق
اهم الوظابف كالوظٌفة اإلبالغٌة واإلقناعٌة  .وهذا ما جسدته رسابل االمام فً تأسٌسها على هذه
المقومات والمرتكزات االساسٌة لفهم طبٌعة الخطاب وادراك خصوصٌة كل عنصر من
131
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عناصره الثالثة مع ما ٌقتضٌه المقام ومراعاة احوال المخاطبٌن  .فالمقام مكون اساس من
مكونات الخطاب إذ به تتحدد الدالالت والمقاصد وبه ٌتم التواصل .
 -12كما ٌنفتح الخطاب فً هذه الرسابل نحو مخاطبٌن او جمهورٌن من المخاطبٌن  ,جمهور
خاص او مباشر مذكور داخل النص وهم معٌنون باسمابهم او القابهم او بضمٌر الخطاب
وٌمثلون باصطالح الحجاجٌٌن بـ(الجمهور الخاص او الضٌق)  .وجمهور غٌر مباشر ٌقع خارج
النص وال ٌذكر فٌه ولكنه معنً بكالم اإلمام وهو جمهور المتلقٌن على اختالف عصورهم
وامكنتهم ومسؤولٌاتهم وهو ما ٌقابل فً اصطالح برلمان بـ( الجمهور الكونً).
 -13رصدت الدراسة وعبر المقاربة التارٌخٌة للحجاج بوصفه مفهوما مركزٌا وتتبعته فً الدرس
البالغً واللسانً وكشفت عن تطوره التارٌخً من القرن السابع قبل المٌالد الى القرن العشرٌن
فقد احتضنت المعارف الٌونانٌة والعربٌة والدراسات الغربٌة الحدٌثة مفهوم الحجاج عبر
حواضن (فن الجدل  ,والخطابة  ,والمنطق  ,والبالغة)  .وقد شكلت هذه المجاالت الفكرٌة
الثالثة مفهوم الحجاج ومصادره وأطره وقد ظهرت آثار هذه المعارف فً المفاهٌم التً قدمها
أعالمها لمبحث الحجاج .
 -14من خالل طروحات السوفسطائيين تبٌن أن فكرة الحجاج قابمة على فن الكالم الذي ٌتوخى
االقنا ع باستخدام الحجج المضللة التً ظاهرها الحق وباطنها الباطل وغاٌتها االساس هً استمالة
المتلقً والتأثٌر فٌه وإقناعه بأٌة وسٌلة  .أما افالطون فقد نقل الحجاج من مجال الظن واالحتمال
الى مجال الحقٌقة معتمدا فً ذلك على منهج الجدل (فن الحوار)  .فً حٌن ساهم ارسطو
مسا همة فعالة فً تكرٌس ثنابٌة قابمة على التضاد فً مفهوم الحجاج بوضعه لمصنفٌن ٌتولٌانه
موضوعا لهما هما مصنف (الطوبٌقا) الذي ٌوافق النوع االول من الحجاج  .ومصنف (الخطابة)
الذي ٌوافق النوع الثانً منه  .فالحجاج عند ارسطو تابع للبرهان من جهة وللخطابة من جهة
اخرى  .فهو ٌرتبط بالخطابة باعتبارها الفضاء النصً الذي ٌتجلى فٌه الحجاج  ,وٌرتبط
بالبرهان باعتباره المسار المنطقً الذي ٌؤسس الحجاج .
 -15اما فً التراث العربً االسالمً فقد شهد الدرس الحجاجً ازدهارا كبٌرا بوصفه مرادفا
للجدل وحلّت محلّه فً علوم القرآن والتفسٌر والفلسفة والمنطق والكالم  .حٌث تفاعلت العقلٌة
العربٌة مع المنتوج الٌونانً فً مجاالت الخطابة والجدل  .ولكن هذا ال ٌقدح باالستقاللٌة
والخصوصٌة التً بلورت نشوء التفكٌر الحجاجً فً البٌبة العربٌة االسالمٌة فقد نشأ نشأة
اصٌلة نابعة من خصوصٌة القرآن الكرٌم ومن خصوصٌات الدٌن االسالمً الحنٌف الذي توجه
فً خطابه للناس على قدر عقولهم ومختلف عقابدهم فً الوقت الذي لم تكن الكتب الفلسفٌة
الٌونانٌة قد ترجمت الى اللغة العربٌة فً البٌبة االسالمٌة .
 -16كما كشف لنا البحث الستار عن المكانة الهامة التً ٌحتلها البحث البالغً العربً القدٌم من
ناحٌة استٌعابه للكثٌر من اآل لٌات الحجاجٌة التً تم الحدٌث عنها مؤخرا فً الدراسات الغربٌة
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خاصة ما ٌتعلق بالخطابة الجدٌدة لبرلمان وتٌتكاه والحجاج فً اللغة لدٌكرو وانسكومبر من
خالل البحث واالهتمام باستراتٌجٌة االقناع التً انطوت على جملة من الوسابل اللغوٌة وغٌر
اللغوٌة المؤدٌة الى االستمالة والتأثٌر واالقناع والتوجٌه على ٌد جملة من اعالم الفكر البالغً
العربً كالجاحظ  ,وعبد القاهر الجرجانً  ,والسكاكً  ,وحازم القرطاجنً .
 -17ولعل من ابرز ملتقٌات هذا التقارب بٌن طروحات الفكر العربً القدٌم والغربً الحدٌث حول
مفهوم الحجاج نجد أن دور البالغة العربٌة  -كما هو واضح فً تعارٌف البالغٌٌن القدامى -
ٌقوم على االفهام والتأثٌر واالستدالل وهذا ما تؤكده الدراسات الغربٌة الحدٌثة ذات الشأن فً
قٌام البالغة على التأثٌر فً النفوس والعقول واستمالتها عن طرٌق الحجاج  .كما أن الدور الذي
تقوم به الصور البٌانٌة فً تقرٌبها للمعنى البعٌد واظهاره فً ابهى صورة تستقطب النفوس
وتحرك الشعور  ,الى جانب تجسٌدها للمعنوٌات فً صورة المحسوسات ٌتفاعل معها القارئ
وٌستجٌب لها بفعل ما تثٌره من حراك استداللً قابم على الغوص فٌما وراء المعنى الظاهر من
تداعٌات منطقٌة  ,كل ذلك سبٌل حجاجً نظر له البالغٌون العرب القدامى بشكل ٌتناغم مع
الطروحات والدراسات الغربٌة الحدٌثة التً اعتبرت الصورة البٌانٌة من تشبٌه واستعارة وكناٌة
قنوات للتواصل الحجاجً وحصول التأثٌر واالقناع بفعل ما تقدمه من استدالالت شبه منطقٌة
تؤثر فً المتلقً وتجعله ٌنخرط فً الخطاب وصوال الى االقتناع بالطرح المقدم .
 -18إن عرض فكرة الحجاج عند العرب القدماء ومحاولة مقاربتها مع نظرٌة الحجاج عند الغرب
قد افضى الى نتٌجة مفادها ضرورة احٌاء التراث البالغً العربً وبعثه من جدٌد وفقا للدراسات
اللسانٌة الحدٌثة الغربٌة منها والعربٌة على حد سواء .
 -19ومن مقاربة الدراسات الغربٌة الحدٌثة المتعلقة بمفهوم الحجاج  ,نجد أن برلمان وتٌتكاه
وعبر مصنفهما (الخطابة الجدٌدة) سعٌا الى اخراج الخطابة من دابرة االتهام بالتالعب بالجمهور
الى اعتبارها قاسما مشتركا للتحاور والتواصل بٌن الخطٌب وجمهوره عبر مشتركات واحدة
تتجسد حجاجٌا بالوقابع والحقابق والقٌم وكٌفٌة ترتٌبها والمشتركات العامة المتعلقة باالفكار او
المواضع  .فالحجاج فً هذه النظرٌة قابم على البالغة وهو جملة من االسالٌب تضطلع فً
الخطاب بوظٌفة هً حمل المخاطب على االقتناع بما ٌعرض علٌه او الزٌادة فً حجم هذا
االقتناع وغاٌته االساسٌة هً الفعل فً المتلقً على نحو ٌدفعه الى العمل او ٌهٌبه للقٌام بالعمل .
 -21كما اتضح من خالل مقاربة (نظرٌة الحجاج فً اللغة) إن الحجاج قابم فً جوهر اللغة نفسها
بصرف النظر عن استخدامها  ,أي كامن فً البنٌة المنطقٌة التً تحكم اللغة  .فكل قول مهما
كانت الغاٌة منه والدافع الٌه هو قول حجاجً بالضرورة  .وعلى الرغم من وجود تداخل بٌن
مفهومً الحجاج واالقناع  ,فإن هناك ح ّدا فاصال ٌمٌزهما ٌتمثل اساسا فً درجة التوكٌد ,
فعالقة الحجاج باالقناع تتجسد فً أن أ همٌة الحجاج تكمن فٌما ٌولده من اقتناع لدى المتلقً .
وهذا االقتناع ال ٌتأتى إال باستعمال اللغة مما ٌؤكد ان نظرٌة الحجاج فً اللغة تنطلق من فكرة
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مفادها  :اننا نتكلم عامة بقصد التأثٌر  .فالحجاج فً هذه النظرٌة اللسانٌة ال ٌخرج عن جوهر
اللغة  ,فاللغة تحمل بصفة جوهرٌة وظٌفة حجاجٌة  .وتبعا لذلك فإن الحجاج اللسانً هو فعل
ٌقوم به المتكلم فتنعكس آثاره واضحة فً الملفوظ الذي ٌنتجه هذا الخطاب .
 -21إعتمدت المدونة فً خطابها على الحجاج اللغوي باعتبار أن الحجاج فً اللغة ظاهرة لغوٌة
ن جدها فً كل قول وفً كل خطاب بحسب دٌكرو  .وهذا ما كشف لنا عن بعض االلٌات اللغوٌة
الحجاجٌة الكامنة فً نصوص المدونة  .من ذلك اإلعتناء بحروف الربط وحسن اختٌارها
ومواقع ورودها فً الملفوظ من اجل توجٌه الكالم الوجهة الصحٌحة التً ٌرومها المتكلم منذ
البداٌة وهذا ما ٌعرف فً الدراسات الحجاجٌة بـ(الروابط الحجاجٌة) الذي كان وجودها ضمن
الخطاب ال ٌهدف الى ربط سٌاق الكالم من اجل اٌضاح عملٌة اخبار المتلقً وتقدٌم المعلومات
بل استعان بها االمام (ع) لغاٌة التأثٌر واالقناع وتخٌر مواضعها فً الخطاب من أجل هذه الغاٌة
وإٌصال المقاصد الحجاجٌة التً ٌرٌدها  .لذلك أعطى االمام هذه األدوات اللغوٌة دورا كبٌرا فً
تأدٌة المعنى وانسجام الخطاب لتنحصر وظٌفتها الحجاجٌة داخل اللغة مما ٌمنح الخطاب انطالقة
قوٌة ومؤثرة  .وهذا ما دأبت علٌه المدونة فً جمٌع الرسابل .
 -22كما اضطلعت الموجهات اللغوٌة فً المدونة بوظٌفة حجاجٌة سمحت بتوجٌه الملفوظ حسب
مقاصد المتكلم ومتطلبات التلقً ومن ثم توجٌه المتلقً نحو القٌام بفعل ما او تركه (االقناع او
االذعان)  .وقد اندرجت هذه الموجهات اللسانٌة ضمن الموجهات الٌقٌنٌة والموجهات التقرٌبٌة
او موجهات الشك  .فكان الهدف من حضور الموجهات الٌقٌنٌة فً المدونة هو اثبات القضاٌا
المنكرة وحمل المخاطب على االقتناع بها وترك الشك بها  ,وكلما قوٌت درجة االنكار ضعّف
المتكلم عوامل التوكٌد  .وقد عد (القسم) اهم فعل كالمً تأكٌدي ٌتحقق من خالل مجموعة من
العوامل الحجاجٌة التً حصل اجماع ضمنً على عظمتها  .فكانت بمثابة قوة فً تحقٌق قٌمة
الكالم التأثٌرٌة  .كما وظف االمام (أسلوب القصر) باعتباره من الوسابل اللغوٌة التً توجه
القول توجٌه اثبات وتوكٌد  .اما الموجهات التقرٌبٌة فقد جعلت الخطاب الذي وردت فٌه ذا بعد
موضوعً ٌبعث على التصدٌق وٌولّد االقناع  .وقد وسم االمام (ع) خطابه بعوامل حجاجٌة
كثٌرة آثرنا ان نقف عند بعضها وهً (زعم  ,وظنّ )  .فقد استطاع االمام ان ٌبطل حجج الخصم
بواسطة العامل الحجاجً (زعم)  .وان ٌوجه المتلقً الى اتخاذ القرار بواسطة العامل الحجاجً
(ظن) .
 -23كما ش ّكل المستوى التركٌبً فً المدونة أرضٌة خصبة لنشأة المقتضٌات التً سجنت متلقً
الخطاب فً وضع ذهنً كان فٌه الضعٌف العاجز الذي لم ٌتمكن من رفض ما عرضه علٌه
صاحب الخطاب  .فاالمام (ع) لم ٌعتمد على التصرٌح من القول لتولٌد االقناع فحسب  ,بل عوّ ل
فً كثٌر من االحٌان على الضمنً الكابن على سبٌل االقتضاء او القول المضمر لٌحقق التأثٌر
واالستمالة واالقناع متكبا فً ذلك على متلقً الخطاب فً اإلهتداء لهذا الضمنً ذي الطاقة
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الحجاجٌة  .وقد آثرنا ان نقف عند المقتضى الناشا عن االستفهام من بٌن مقتضٌات تركٌبٌة
كثٌرة وردت فً المدونة كنموذج الشتغال هذه اآللٌة فً الخطاب ودورها الحجاجً  .فقد عُد
خروج االستفهام عن حقٌقته الى السؤال البالغً عمال حجاجٌا تنشأ عنه مقتضٌات تختص بدفع
المستفهم فتلزمه بذلك الحجة وعلى انكار اعماله
المخاطب الى االقرار واالعتراف بما ٌعلمه
ِ
بتوبٌخه وتكذٌب ما ٌدعٌه فٌخجل وٌرتدع  .وهذ حال كل حاالت االستفهام الواردة فً المدونة
فقد عدل االمام بها جمٌعا عن حقٌقة االستفهام الى السؤال البالغً من اجل غاٌات حجاجٌة .
 -24كذلك خضعت الحجج التً قدمها االمام (ع) الى التدرج فً بناء االفكار ضمن سلّم حجاجً .
حٌث تبدأ الحجة فٌه باتجاه افقً لتكون الحجة اآلقوى فً آخر القول الستمالة المخاطب والتأثٌر
فٌه  .فالتالزم الحاصل بٌن الحجة والنتٌجة ٌنطوي على تعدد للحجج (الالزم) فً مقابل النتٌجة
الواحدة (الملزوم) مع مالحظة درجة التفاوت فً قوة تلك الحجج وخدمتها للنتٌجة  ,إذ أن تجلً
هذه العالقة بٌن الدعوى والحجة فً عالقة شبه منطقٌة إلى حد ما ٌقتضً تدافع الحجج وترتٌبها
حسب قوتها  ,وهذا األمر ٌقع فً صلب فعل الحجاج  .فٌنشا عن ذلك التفاوت وهذه التراتبٌة فً
الحجج سلّم حجاجً ٌنطلق من اضعف حجة حتى ٌصل إلى أقواه وهذا ما جسده امٌر المؤمنٌن
فً اغلب رسابله التً خضعت بموجبه الحجج الى تراتبٌة موفٌة لشروط السلّم الحجاجً .
 -25إن توظٌف الصورة الفنٌة لم ٌعد مرتبطا بغرض تحسٌن الخطاب او تزٌٌنه  ,وإنما اصبح
اكثر ارتباطا بمتطلبات حجاجٌة تستدعً هذا التوظٌف اكثر من غٌره وهو أمر دفع االمام (ع)
الى استثمار هذه التقنٌة واتخاذ الصورة وسٌلة اساس فً رسابله لتوجٌه المخاطبٌن وحملهم على
االذعان  .فقد احتلت االشكال البٌانٌة (االستعارة والكناٌة والتمثٌل) مساحة واسعة من نصوص
المدونة ومن تركٌب االطروحات والحجج على وجوه مختلفة ومتعددة فً الخطاب الحجاجً
للمدونة .
 -26استمدت الصورة الفنٌة فً رسابل االمام حجاجٌتها من ثالثة عناصر ربٌسة هً  :المادة
والشكل والقوة االقناعٌة  .فعلى صعٌد المادة عكست الصورة عوالم ٌعرفها المخاطبون حق
المعرفة ألنها مستمدة اساسا من بٌبتهم ووثٌقة الصلة بمجمل كفاءاتهم المعرفٌة  ,والنفسٌة
والثقافٌة  ,والعقدٌة  ,ومن ثم فال احد منهم ٌستطٌع انكارها او االعتراض علٌها الشًء الذي
ٌسهل عملٌة نفاذها الى قلوبهم وعقولهم وٌٌسر عملٌة اقناعهم بها  .فهً تمثل منطلقات حجاجٌة
تحظى بالموافقة العامة والتسلٌم بها من طرف المخاطب  .إذ أن هذه الملفوظات الحجاجٌة
استطاعت أن تورط المتلقً فً إنتاج الداللة بواسطة المقام الذي القٌت فٌه وان تحمله على
استخراج الضمنً وتحرٌك همته نحو االقتناع من خالل االستنتاج والعبور بالرابط (إذن)  .ومن
خالل استقصاء العوالم والمجاالت التً شكلت مادة الصورة فً المدونة  ,وجدنا أنها ال تخرج
عما هو معلوم لدى جمهور المتلقٌن ومسلم بها من طرفهم كمجال االنسان  ,والحٌوان ,
والطبٌعة الصامتة  ,واالدوات واآلالت  ,ومجال القٌم الفكرٌة المجردة .
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 -27أ ما على صعٌد الشكل فإن البعد الحجاجً لهذه الصور ٌكمن فً كون االمام (ع) ال ٌصرح
فٌها بجمٌع مكوناتها بل ٌترك دابما (محال شاغرا) ٌدفع من خالله المخاطب الى انتاج القسم
المضمر من الصورة وذلك باالعتماد على المصرح به فً الصورة وبذلك ٌكون المتكلم قد دفع
بالمتلقً شرٌكا فً انتاج الداللة عبر سلوكه لمسار حجاجً انطالقا من عناصر الصورة الظاهرة
ومرورا بالضمان ووصوال الى الغرض الربٌس .
 -28إن كتاب (نهج البالغة) ومنه باب (الرسابل) كتاب إصالحً وهذا مبدأ ٌقع فً صلب الحجاج
 .أ ما الصفة التً تجسدت فً الرسابل وقربتها من قطب الحجاج هو التأثٌر فً نفوس سامعٌه ,
وهذا التأثٌر ٌتضمن احكام قٌمة اخالقٌة فضال عن الطابع العاطفً والوجدانً الذي ٌمهد السبٌل
الى االقتناع الذي هو طابع عقلً  .على أن حصول تأثٌر خطاب االمام (ع) فً نفوس متلقٌه أي
حصول العمل الناجم عن القول هو الضامن لتحقٌق االعمال اإلنجازٌة فً خطاب االمام الالقولٌة
التً تنتظمها أقواله .
إن الزعم بإٌفاء الموضوع حقه واإلحاطة به أمر مجانب للحقٌقة ؛ ألن طبٌعة المدوّ نة
المدروسة والمنهج المتبع فً الدراسة مما ال ٌمكن االحاطة بهما لثرابهما وخصوبتهما الفكرٌة
وغناهما المعرفً وتشعب الموضوعات المتضمنة لهما  ,ولكنها محاولة نتلمس من خاللها االقتراب
من جوهرهما  .كما تجدر االشارة الى ضرورة االهتمام بهذا النمط من الخطابات وآلٌة تحلٌلها لعدة
أسباب وجٌهة على رأسها امكانٌة االفادة منه فً تطوٌر خطابنا المعاصر بدل البحث فً خطابات
اآل خرٌن وهً خطابات هجٌنة غرٌبة عنا ال تربطنا بها صلة  .كما ان رسابل االمام خطاب فكري
راق جدٌر باإلهتمام ٌسمو به الحجاج كنظرٌة وتطبٌق .
وفً الختام ارجو أن ٌكون هذا العمل خالصا لخدمة العلم  ,والدٌن  ,والمذهب
وهللا الموفق إلى سواء السبٌل

الـبــاحـــث
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الـــمــصادر والمراجع .................................................................................... :

(الـكــتـــب)
القرآن الكرٌم
 .1آملً (جواد)  ،الحكمة النظرٌة والعملٌة فً نهج البالغة  ،ترجمة  :باسم محمدي  ،دار ذوي
القربى  ،اٌران  ،ط1334 ، 1هه .
 .2ابراهٌم وآخرون (محمد ابو الفضل)  ،سجع الحمام فً حكم االمام (منسوب الى االمام علً
"ع")  ،جمع وضبط وشرح  :محمد ابو الفضل ابراهٌم و علً الجندي و محمد ٌوسف
المحجوب  ،دار القلم  ،بٌروت 1661 ،م
 .3ابن أبً الحدٌد ( عز الدٌن بن عبد الحمٌد المدائنً )  ،شرح نهج البالغة  ،تحقٌق  :د .محمد
أبو الفضل إبراهٌم  ،دار إحٌاء الكتب العربٌة  ،عٌسى البابً الحلبً وشركاؤه  ،القاهرة  ،مصر
 ،ط 1656 ، 1م .
 .4ابن االثٌر (ضٌاء الدٌن)  ،المثل السائر فً ادب الكاتب والشاعر  ،تحقٌق  :محمد محً الدٌن
عبد الحمٌد  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  ،لبنان 1661 ،م .
 .5ابن األثٌر ( المبارك بن محمد )  ،النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر  ،تحقٌق  :طاهر احمد
الزاوي و محمود محمد الطناحً  ،مؤسسة اسماعٌلٌان للطباعة والنشر والتوزٌع  ،قم  ،إٌران ،
ط ( ، 4د  .ت ) .
 .6ابن جنً (ابو الفتح عثمان)  ،الخصائص  ،تحقٌق  :محمد علً النجار  ،دار الشؤون الثقافٌة ،
بغداد  ،ط1661، 1م
 .1ابن حبان ( عالء الدٌن )  ،صحٌح ابن حبان  ،تحقٌق  :شعٌب االرنؤوظ  ،مؤسسة الرسالة ،
بٌروت  ،لبنان  ،ط1414 ، 2هه– 1663م .
 .3ابن درٌد ( أبو بكر محمد بن الحسن االزدي )  ،جمهرة اللغة  ،علّق علٌه ووضع حواشٌه
وفهارسه  :إبراهٌم شمس الدٌن  ،منشورات محمد علً بٌضون  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ،
لبنان  ،ط 2115 ، 1م
 .6ابن رشد (الولٌد)  ،تلخٌص السفسطة  ،تحقٌق  :محمد سلٌم سالم  ،مطبعة دار الكتب  ،القاهرة ،
1613م .
 .11ابن شأس (عمرو)  ،شعر عمر بن شأس  ،تحقٌق  :دٌ .حٌى الجبوري ،مطبعة اآلداب ،
النجف األشرف  ،العراق 1616 ،م.
 .11ابن شداد (عنترة بن شداد)  ،دٌوان عنترة بن شداد  ،تحقٌق  :عبد المنعم عبد الرؤوف شلبً
 ،دار الكتب العلمٌة  ،ط ، 1بٌروت  ،لبنان 1631 ،م .
 .12ابن طباطبا ( ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم)  ،عٌار الشعر  ،شرح وتحقٌق :
عباس عبد الساتر  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط 2115 ، 2م
 .13ابن عاشور (الشٌخ محمد طاهر)  ،تفسٌر التحرٌر والتنوٌر  ،مؤسسة التارٌخ  ،بٌروت ،
لبنان  ،ط 2111 ، 1م.
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ابن عبد ربه ( ابو عمر احمد بن محمد االندلسً)  ،العقد الفرٌد  ، ،شرح  :احمد امٌن واحمد
الزٌن وابراهٌم االبٌاري  ،مطبعة لجنة التالٌف والترجمة والنشر  ،القاهرة 1665 ،م .
ابن علً الحسٌنً المدنً (ضامن بن شدقم)  ،وقعة الجمل  ،تحقٌق  :تحسٌن آل شبٌب
الموسوي  ،مطبعة سٌد كمال البطاط  ،قم  ،ط1421 ، 1هه – 1666م .
ابن فارس ( أبو الحسٌن احمد بن زكرٌا )  ،معجم مقاٌٌس اللغة  ،تحقٌق  :عبد السالم محمد
هارون  ،مكتبة اإلعالم اإلسالمً  1414 ،ه .
ابن منظور ( جمال الدٌن محمد بن المكرم االنصاري )  ،لسان العرب  ،دار إحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط 1666 ، 3م .
ابن هشام (جمال الدٌن االنصاري)  ،مغنً اللبٌب عن كتب االعارٌب  ،تحقٌق  :مازن المبارك
و محمد علً حمد هللا  ،دار الفكر  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1616 ، 5م .
ابن وهب الكاتب (أبو الحسن إسحاق)  ،البرهان فً وجوه البٌان  ،تحقٌق  :أحمد مطلوب
وخدٌجة الحدٌثً  ،منشورات جامعة بغداد  ،العراق  ،ط1331 ، 1هـ 1661 -م .
ابن ٌعقوب المغربً (جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن)  ،مواهب الفتاح فً شرح تلخٌص
المفتاح  ،تحقٌق  :خلٌل ابراهٌم خلٌل  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان 2113 ،م .
ابن ٌعٌش (موفق الدٌن بن علً بن ٌعٌش النحوي)  ،شرح المفصل  ،تحقٌق  :امٌل بدٌع
ٌعقوب  ،طبعة دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  1422 ،هـ  2111 -م .
أبو سعٌد الس َّكري  ،شرح أشعار الهذلٌٌن  ،ضبطه وصححه  :خالد عبد الغنً محفوظ ،
منشورات محمد علً بٌضون  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2116 ، 1م .
أبو عبٌد الهروي (القاسم بن سالم)  ،غرٌب الحدٌث  ،تحقٌق  :حسٌن محمد محمد شرف ،
الناشر  :المطابع األمٌرٌة 1414 ،ه – 1634م
ابو محمد المرادي (بدر الدٌن حسن بن قاسم المصري المالكً)  ،الجنى الدانً فً حروف
المعانً  ،تحقٌق  :فخر الدٌن قباوة و محمد ندٌم فاضل  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان ،
ط1413 ، 1ه – 1662م .
أبو هالل العسكري (الحسن بن عبد هللا بن سهل)  ،جمهرة امثال العرب  ،حققه وعلَّق حواشٌه
ووضع فهارسه  :محمد أبو الفضل إبراهٌم و عبد المجٌد قطامش  ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزٌع  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط 1413 ، 2ه  1633 -م .
أبو هالل العسكري (الحسن بن عبد هللا بن سهل)  ،كتاب الصناعتٌن (الكتابة والشعر) ،
تحقٌق  :علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا – بٌروت
 ،لبنان  ،ط 2116 ، 1م .
االخطل (ابو مالك غٌاث بن غوث التغلبً)  ،شعر االخطل  ،تحقٌق وشرح :فخر الدٌن قباوة ،
دار الفكر  ،دمشق  ،سورٌا  ،ط1666 ، 4م .
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أدونٌس  ،الثابت والمتحول  -بحث فً االتباع واإلبداع عند العرب  ،دار العودة  ،بٌروت ،
لبنان 1616 ،م .
أزاٌٌط (بن عٌسى)  ،الخطاب اللسانً العربً  ،عالم الكتب الحدٌث  ،اربد  ،االردن  ،ط، 1
2112م .
األزهري ( أبو منصور محمد بن احمد )  ،تهذٌب اللغة  ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت
 ،لبنان  ،ط 2111 ، 1م .
اسبر (محمد سعٌد) والجندي (بالل)  ،الشامل  -معجم فً علوم اللغة العربٌة ومصطلحاتها ،
دار العودة  ،بٌروت  ،لبنان 1631 ،م .
األستراباذي (رضًُّ الدٌن)  ،شرح الكافٌة  ،منشورات قار تونس  ،بنغازي  ،لٌبٌا  ،ط، 2
 1666م .
اسماعٌل (صالح)  ،نظرٌة المعنى فً فلسفة بول غراٌس  ،الدار المصرٌة السعودٌة ،
القاهرة  ،مصر  ،ط2115 ، 1م .
االصبهانً ( أبو الفرج علً بن الحسٌن )  ،األغانً  ،تحقٌق  :د .احمد زكً صفوت ،
مصور عن طبعة دار الكتب  ،طبعة كاملة األجزاء معها فهرس جامع وتصوٌبات
واستدراكات  ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،لبنان ،
(د.ت).
االعشى (مٌمون بن قٌس)  ،دٌوان االعشى  ،تحقٌق  :فوزي عطوان  ،الشركة اللبنانٌة للكتاب
 ،بٌروت  ،لبنان 1663 ،م .
األمٌن (السٌد محسن)  ،أعٌان الشٌعة  ،تحقٌق  :حسن األمٌن  ،دار التعارف  ،بٌروت ،
 1413ه 1633 -م .
األنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد)  ،نزهة األلباب فً طبقات األدباء  ،تحقٌق :
محمد ابو الفضل ابراهٌم  ،القاهرة  1264 ،هـ .
االندلسً (ابو حٌان)  ،تفسٌر البحر المحٌط  ،تحقٌق  :عادل احمد و علً معوض  ،دار
الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1413 ، 1ه – 1663م .
اوكان (عمر)  ،اللغة والخطاب  ،افرٌقٌا الشرق  ،المغرب 2111،م .
بارت (روالن)  ،قراءة جدٌدة للبالغة القدٌمة  ،ترجمة عمر أوكان  ،إفرٌقٌا الشرق ،
المغرب  ،ط1664 ، 1م .
الباهً (حسان)  ،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي  ،افرٌقٌا الشرق  ،المغرب  ،ط
211401م.
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البحرانً (كمال الدٌن بن مٌثم بن علً)  ،شرح نهج البالغة  ،طبعة مصححة ومنقحة اعتنى
بها وقدم لها ٌ :وسف علً منظور  ،مؤسسة التارٌخ العربً  ،دار احٌاء التراث العربً ،
بٌروت  ،ط1662 ، 1م .
البخاري (ابو عبد هللا)  ،صحٌح البخاري  ،تخرٌج وضبط  :صدقً جمٌل العطار  ،بٌروت ،
2113م .
بدوي (احمد احمد)  ،من بالغة القرآن  ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،القاهرة ،
 2115م .
بروتون (فٌلٌب) و غوتٌٌه (جٌل)  ،تارٌخ نظرٌات الحجاج  ،ترجمة  :محمد صالح الغامدي ،
مركز النشر العلمً  ،جامعة الملك سعود  ،السعودٌة  ،ط2111 ، 1م .
البالذري ( احمد بن ٌحٌى بن جابر )  ،انساب األشراف  ،حققه وقدم له  :الدكتور سهٌل ز َّكار
 ،والدكتور رٌاض زركلً  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط، 1
 1411ه 1666 -م .
بلخٌر (عمر)  ،تحلٌل الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة  ،منشورات االختالف ،
الجزائر  ،ط 2111 ، 1م .
بنانً (محمد الصغٌر)  ،النظرٌات اللسانٌة والبالغٌة عند العرب  ،دار الحداثة  ،بٌروت ،
لبنان 1636 ،م .
البهلول (عبد هللا)  ،الوصاٌا االدبٌة – الى القرن الرابع الهجري (مقاربة اسلوبٌة حجاجٌة)
 ،مؤسسة االنتشار العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2111 ، 1م .
شرا  ،دراسة وتحقٌق :سلٌمان داود القره غولً
تأبّط ش ّراً ( ثابت بن جابر )  ،شعر تأبط َّ
وجبار تعبان جاسم  ،مطبعة اآلداب  ،النجف  ،العراق 1613 ،م .
التستري ( محمد تقً )  ،بهج الصباغة فً شرح نهج البالغة  ،تحقٌق  :مؤسسة نهج البالغة
 ،دار امٌر كبٌر للنشر  ،طهران  ،ط1413 ،1ه – 1661م .
التهانوي (محمد علً)  ،كشاف اصطالحات الفنون  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط، 1
1663م .
جابر (قاسم حبٌب)  ،الفلسفة واالعتزال فً نهج البالغة  ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات
والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1631 ، 1م .
الجابري (محمد عابد)  ،بنٌة العقل العربً – دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لنظم المعرفة فً الثقافة
العربٌة  ،مركز دراسات الوحدة العربٌة 2111 ،م .
الجاحظ (ابو عثمان عمرو بن بحر)  ،البٌان والتبٌٌن  ،تحقٌق  :عبد السالم محمد هارون،
مكتبة الخانجً للطباعة والنشر والتوزٌع  ،القاهرة 1663 ،م .
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الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)  ،الحٌوان  ،تحقٌق وشرح  :عبد السالم محمد هارون ،
دار الجٌل  ،بٌروت  ،لبنان 1666 ،م .
جاكوبسن ( رومان )  ،قضاٌا الشعرٌة  ،ترجمة  :محمد الولً و مبارك حنون  ،دار توبقال ،
المغرب 1633 ،م .
الجرجانً (الشرٌف علً بن محمد)  ،التعرٌفات  ،تحقٌق  :ابراهٌم االبٌاري  ،دار الرٌان
للتراث  ،القاهرة  ،مصر ( ،د  .ت) .
الجرجانً (عبد القاهر)  ،اسرار البالغة  ،تحقٌق  :عبد الحمٌد هنداوي  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت  ،لبنان  ،ط2111 ، 1م .
الجرجانً (عبد القاهر)  ،دالئل االعجاز  ،تحقٌق  :محمود محمد شاكر  ،دار المدنً ،
السعودٌة  ،ط1661 ، 1م .
جرداق (جورج)  ،روائع نهج البالغة  ،دائرة المعارف االسالمٌة  ،قم  ،اٌران  ،ط3
 2115،م .
الجوهري ( إسماعٌل بن حماد )  ،الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربٌة )  ،تحقٌق  :احمد
عبد الغفور العطار  ،دار العلم للمالٌٌن  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط 1411 ، 4ه .
الحباشة (صابر)  ،التداولٌة والحجاج – مداخل ونصوص  ،منشورات صفحات للدراسات
والنشر  ،دمشق  ،سورٌا  ،ط2113 ، 1م .
حجاب (محمد نبٌه) بالغة الكتاب فً العصر العباسً – دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لتطور االسالٌب
 ،مكتبة الطالب الجامعً  ،ط1631 ، 2م
الحر العاملً ( محمد بن الحسن )  ،وسائل الشٌعة الى تحصٌل مسائل الشرٌعة  ،تقدٌم :
شهاب الدٌن المرعشً النجفً  ،مؤسسة االعلمً للمطبوعات  ،بٌروت  ،لبنان 2111 ،م .
حسّان (تمام)  ،البٌان فً روائع القران – دراسة لغوٌة واسلوبٌة للنص القرآنً  ،عالم الكتب
 ،القاهرة 1663 ،م .
حسن (عباس)  ،النحو الوافً  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،مصر  ،ط1616 ، 6م .
ص ّمود (ح ّمادي)  ،من تجلٌات الخطاب البالغً  ،دار قرطاج للنشر والتوزٌع  ،تونس ،
1666م .
الحوفً (احمد محمد)  ،فن الخطابة  ،دار الفكر العربً  ،مطبعة الرسالة  ،القاهرة  ،مصر ،
1666م .
الخطٌب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علً بن ثابت)  ،تقٌٌد العلم  ،تحقٌق  :سعد عبد الغفار
علً  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا  ،بٌروت 1426 ،ه .
الخطٌب (عبد الزهراء)  ،مصادر نهج البالغة واسانٌده  ،مطبعة القضاء  ،النجف 1336 ،ه
– 1666م .
الخطٌب (عبد الكرٌم)  ،علً بن أبً طالب  ،دار الفكر العربً  ،ط1666 ، 1م .
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الخطٌب القزوٌنً ( جالل الدٌن محمد بن عبد الرحمن )  ،شرح التلخٌص فً علوم البالغة ،
شرحه وخرج شواهده  :محمد هاشم دوٌدري  ،دار الجٌل  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط 1632 ، 2م .
الخوئً (المٌرزا حبٌب هللا الهاشمً)  ،منهاج البراعة فً شرح نهج البالغة  ،ضبط وتحقٌق
 :علً عاشور  ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2112 ، 1م .
دروٌش (محمد حسن)  ،تارٌخ األدب العربً فً الجاهلٌة وصدر اإلسالم  ،مؤسسة نبع الفكر
العربً للطباعة  ،القاهرة  ،مصر 1611 ،م .
دروٌش (محمد طاهر)  ،الخطابة فً صدر االسالم  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،ط1663 ، 2م
الدرٌدي (سامٌة)  ،الحجاج فً الشعر العربً القدٌم – بنٌته واسالٌبه  ،عالم الكتب الحدٌث ،
اربد  ،االردن  ،ط2111 ، 2م .
الراغب االصفهانً (الحسن بن محمد) ،المفردات فً غرٌب القران  ،تحقٌق  :صفوان عدنان
داوودي  ،منشورات طلٌعة النور  ،قم  ،اٌران  ،ط1413 ، 2ه .
الراوندي (قطب الدٌن)  ،منهاج البراعة  ،تحقٌق  :عبد اللطٌف الحسٌنً الكوهكمري  ،الناشر
 :مكتبة السٌد المرعشً  ،قم  ،اٌران 1411 ،ه .
الرباعً (عبد القادر)  ،الصورة الفنٌة فً شعر أبً تمام  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر
 ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1666 ، 1م .
رضا (غانم جواد)  ،الرسائل الفنٌة فً العصر االسالمً حتى نهاٌة العصر االموي  ،دار
التربٌة  ،بغداد  ،ط1616 ،1م .
الرمانً (أبو الحسن علً بن عٌسى)  ،معانً الحروف  ،تحقٌق وتقدٌم  :عبد الفتاح اسماعٌل
شلبً  ،دار الشروق للنشر والتوزٌع والطباعة  ،جدة  ،ط1634 ، 3م .
رمضان (صالح)  ،الرسائل االدبٌة ودورها فً تطوٌر النثر العربً القدٌم  -مشروع قراءة
شعرٌة  ،دار الفارابً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2111 ، 2م .
الزبٌدي (محب الدٌن)  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،تحقٌق  :علً شٌري  ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،لبنان  1664 ،م .
الزركشً (بدر الدٌن)  ،البرهان فً علوم القرآن  ،تحقٌق  :محمد ابو الفضل ابرهٌم  ،دار
الفكر  ،لبنان  ،ط1631 ، 1م .
الزمانً (كمال)  ،حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى االمام علً (علٌه السالم) ،
عالم الكتب الحدٌث  ،اربد االردن  ،ط2112 ، 1م .
الزمخشري (ابو القاسم جار هللا)  ،الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجه
التأوٌل  ،تحقٌق  :الشرٌف علً بن محمد علً السٌد  ،واحمد بن محمد االسكندري  ،دار
الفكر  ،بٌروت  ،لبنان 2116 ،م .
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 .33الزمخشري (محمود بن عمر)  ،المفصل فً علم العربٌة  ،تحقٌق  :فخر صالح قدارة ،
مطبعة التقدم  ،القاهرة  ،ط1323 ، 1هه .
 .36الزناد (االزهر)  ،دروس فً البالغة العربٌة – نحو رؤٌة جدٌدة  ،المركز الثقافً العربً ،
الدار البٌضاء  ،المغرب  ،ط1662 ، 1م .
 .61زٌنً (محمد حسن)  ،دراسات فً أدب الدعوة اإلسالمٌة  ،نادي مكة الثقافً  ،السعودٌة ،
ط1413 ، 1هـ .
 .61سالم سعد هللا (محمد)  ،أطٌاف النص – دراسات فً النقد االسالمً المعاصر  ،سلسلة النقد
المعرفً ( ، )2دار عالم الكتب الحدٌث  ،إربد  ،األردن  2111 ،م .
 .62السبكً (بهاء الدٌن)  ،عروس االفراح فً شرح تلخٌص المفتاح  ،تحقٌق  :عبد الحمٌد
هنداوي  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا  ،بٌروت  ،ط1423 ، 1هه – 2113م .
 .63سبٌال (محمد) و بنعبد العالً (عبد السالم)  ،اللغة  :روبول – سلسلة دفاتر فلسفٌة (نصوص
مختارة)  ،دار توبقال ،للنشر  ،المغرب  ،ط2115 ، 4م .
 .64السكاكً (ابو ٌعقوب)  ،مفتاح العلوم  ،تحقٌق  :نعٌم زرزور  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ،
لبنان  ،ط1633 ، 1م .
 .65سلمان (علً محمد علً)  ،كتابة الجاحظ فً ضوء نظرٌات الحجاج (رسائله نموذجا) ،
المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2111 ، 1م .
 .66سٌرفونً (جان)  ،الملفوظٌة  ،ترجمة  :قاسم مقداد  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،سورٌا
1663 ،م .
 .61السٌوطً (ابو الفضل جالل الدٌن)  ،االتقان فً علوم القرآن  ،تحقٌق  :محمد ابو الفضل
ابراهٌم  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا بٌروت  ،ط1426 ، 1ه – 2116م .
 .63السٌوطً (ابو الفضل جالل الدٌن)  ،معترك االقران فً اعجاز القران  ،تحقٌق  :علً محمد
البجاوي  ،القاهرة 1613 ،م .
 .66الشاهروردي (علً النمازي)  ،مستدرك سفٌنة البحار  ،تحقٌق  :حسٌن بن علً النمازي ،
مؤسسة النشر االسالمً التابعة لجماعة المدرسٌن  ،قم 1416 ،هه .
 .111شبٌل (عبد العزٌز)  ،نظرٌة االجناس االدبٌة فً التراث النثري  -جدلٌة الحضور والغٌاب ،
نشر  :دار محمد علً الحامً  ،تونس  ،ط 2111، 1م .
 .111الشرٌف الرضً (ابو الحسن محمد)  ،المجازات النبوٌة  ،تحقٌق وشرح  :طه محمد الزٌنً
 ،منشورات مكتبة بصٌرتً  ،قم  ،اٌران  ،ط( ، 1د  .ت) .
 .112الشكعة (مصطفى)  ،االدب فً موكب الحضارة االسالمٌة – كتاب النثر  ،الدار المصرٌة
اللبنانٌة  ،ط1663 ، 3م .
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 .113الشكٌلً (بسمة بلحاج رحومة)  ،السؤال البالغً – االنشاء والتأوٌل  ،دار محمد علً ،
المعهد العالً للغات  ،تونس  ،ط2111 ، 1م
 .114الشمّاخ (الشمّاخ بن ضرار الذبٌانً)  ،دٌوان الش َّماخ  ،شرح وتقدٌم  :قدري مانو  ،دار
الكتاب العربً  ،ط ، 1بٌروت  ،لبنان 1664 ،م .
 .115الشهري (عبد الهادي بن ظافر)  ،استراتٌجٌات الخطاب – مقاربة تداولٌة  ،دار الكتب
الجدٌدة المتحدة  ،ط2114 ، 1م .
 .116الشٌرازي (ناصر مكارم)  ،االمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل  ،مطبعة دار إحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2112 ، 1م
 .111صحراوي (محمد)  ،التداولٌة عند العلماء العرب – دراسة تداولٌة لظاهرة (االفعال
الكالمٌة) فً التراث االسالمً العربً  ،دار الطلٌعة  ،بٌروت  ،ط2115 ، 1م
 .113الصدر (محمد صادق)  ،حٌاة امٌر المؤمنٌن فً عهد النبً  ،مطبعة المعارف  ،بغداد  ،ط1
1644 ،م
 .116الصدٌق (حسٌن)  ،المناظرة فً االدب العربً واالسالمً  ،الشركة المصرٌة العالمٌة
لونجمان  ،مصر  ،ط2111 ، 1م .
 .111صكوحً (كورنٌال فون راد) الحجاج فً المقام المدرسً  ،منشورات كلٌة اآلداب – منوبة
تونس 2113 ،م .
 .111ص ّمود (ح َّمادي)  ،أ هم نظرٌات الحجاج فً التقالٌد الغربٌة من ارسطو الى الٌوم ،
منشورات كلٌة اآلداب – منوبة  ،تونس  ،ط1663 ، 1م .
 .112صولة (عبد هللا)  ،الحجاج فً القرآن الكرٌم – من خالل أهم خصائصه االسلوبٌة  ،دار
الفارابً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2111 ، 2م
 .111ضٌف (شوقً)  ،البالغة تطور وتارٌخ  ,دار المعارف  ،القاهرة  ،ط1661 ، 3م
 .114ضٌف (شوقً)  ،تارٌخ األدب العربً ( العصر اإلسالمً )  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،ط23
 2111 ،م .
 .115الطائً (حاتم)  ،دٌوانه  ،شرحه وقدم له  :احمد رشاد  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان
 ،ط1636 ، 1م .
 .116طالٌس (ارسطو)  ،الخطابة  ،ترجمة  :عبد الرحمن بدوي  ،وكالة المطبوعات  -الكوٌت ،
دار القلم  ،بٌروت  ،لبنان 1616 ،م .
 .111الطباطبائً (طالب سٌد هاشم)  ،نظرٌة االفعال الكالمٌة بٌن فالسفة اللغة المعاصرٌن
والبالغٌٌن العرب  ،مطبوعات جامعة الكوٌت  ،الكوٌت 1664 ،م .
 .113طبانة (بدوي)  ،قضاٌا النقد االدبً  ،دار المرٌخ  ،الرٌاض  ،ط 1633 ، 1م .
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 .116طبانة (بدوي)  ،البٌان العربً – دراسة تارٌخٌة فنٌة فً أصول البالغة العربٌة  ،المكتبة
االنجلو المصرٌة  ،مصر  ،ط1616 ، 6م .
 .121الطبرسً (أبو علً الفﻀﻞ بﻦ الﺤﺴﻦ)  ،مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن  ،تحقٌق  :ابراهٌم
شمس الدٌن  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1661 ، 1م .
 .121طروس (محمد)  ،النظرٌة الحجاجٌة من خالل الدراسات البالغٌة والمنطقٌة واللسانٌة ،
دار الثقافة  ،المغرب  ،ط2115 ، 1م .
 .122الطلبة (محمد سالم محمد االمٌن)  ،الحجاج فً البالغة المعاصرة  ،در الكتاب الجدٌد
المتحدة  ،لبنان 2113 ،م .
 .123طلحة (محمود)  ،تداولٌة الخطاب السردي – دراسة تحلٌلٌة فً (وحً القلم) للرافعً ،
عالم الكتب الحدٌث  ،اربد  ،االردن  ،ط2112 ، 1م .
 .124طلٌمات (غازي) واالشقر (عرفان)  ،تارٌخ االدب العربً (النثر فً عصر النبوة والخالفة
الراشدة )  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سورٌا  ،ط2111 ، 1م .
 .125العاقد (احمد)  ،المعرفة والتواصل – عن الٌات النسق االستعاري  ،دار أبً رقراق ،
الرباط 2116 ،م .
 .126العاملً (حسٌن جمعة)  ،شروح نهج البالغة  ،مطبعة دار الفكر  ،بٌروت  1413 ،هه -
 1633م .
 .121عباس (احسان)  ،الشرٌف الرضً  ،دار بٌروت للطباعة والنشر  ،بٌروت 1656 ،م
 .123عبدة (محمد)  ،شرح نهج البالغة  ،منشورات مؤسسة األعلمً للمطبوعات  ،بٌروت ،
لبنان  ،ط1424 ، 1هـ 2113 -م .
 .126عبد الرحمن (طه)  ،فً اصول الحوار وتجدٌد علم الكالم  ،المركز الثقافً العربً  ،ط، 2
2111م .
 .131عبد الرحمن (طه)  ،اللسان والمٌزان او التكوثر العقلً  ،المركز الثقافً العربً  ،ط، 1
1663م .
 .131عبد الفتاح (احمد محمد)  ،المنهج االسطوري فً تفسٌر الشعر الجاهلً  ،دار المناهل ،
بٌروت  ،لبنان  ،ط1631 ، 1م .
 .132عبد اللطٌف (عادل)  ،بالغة االقناع فً المناظرة – مقاربات فكرٌة  ،منشورات االختالف ،
الجزائر  ،ط1434 ، 1هه – 2113م .
 .133عبد المجٌد (جمٌل)  ،البالغة واالتصال  ،دار غرٌب  ،مصر 2111 ،م .
 .134عبد النور (جبور)  ،المعجم االدبً  ،دار العلم للمالٌٌن  ،ط( ، 1د.ت) .
 .135عتٌق (عبد العزٌز)  ،فً النقد االدبً  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت  ،ط1361 ، 2ه –
1612م .
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 .136عرفة (عبد العزٌز عبد المعطً)  ،من بالغة النظم العربً  ،عالم الكتب  ،االردن  ،ط، 2
1634م .
 .131العزاوي (ابو بكر)  ،الخطاب والحجاج  ،مؤسسة الرحاب الحدٌثة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط، 1
2111م .
 .133العزاوي (ابو بكر)  ،اللغة والحجاج  ،العمدة فً الطبع  ،المغرب  ،ط2116 ، 1م .
 .136العسقالنً (ابن حجر)  ،اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة  ،تحقٌق :عادل أحمد عبد الموجود
وعلً محمد عوض  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط1415 ، 1هـ .
 .141العشراوي (عبد الجلٌل)  ،الحجاج فً الخطابة النبوٌة  ،عالم الكتب الحدٌث  ،اربد  ،االردن
 ،ط2112 ، 1م
 .141عشٌر (عبد السالم)  ،عندما نتواصل نغٌر (مقاربة تداولٌة معرفٌة اللٌات التواصل
والحجاج)  ،افرٌقٌا الشرق  ،المغرب  ،ط2115 ، 1م
 .142العالٌلً (عبد هللا)  ،اإلمام الحسٌن سمو المعنى فً سمو الذات  ،مطبعة عٌسى البابً ،
مصر 1353 ،هـ 1636 -م .
 .143علوي (حافظ اسماعٌل) واخرون  ،التداولٌات علم استعمال اللغة  ،عالم الكتب الحدٌث ،
االردن  ،ط2111 ، 1م .
 .144علوي (حافظ اسماعٌل) وآخرون  ،الحجاج – مفهومه ومجاالته  ،عالم الكتب الحدٌث ،
اربد  ،االردن  ،ط2111 ، 1م .
 .145العلوي (ٌحٌى بن حمزة)  ،كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز
تحقٌق  :عبد الحمٌد هنداوي  ،المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر  ،مصر  ،ط2113 ، 1م .
 .146عمر (فائز طه)  ،النثر الصوفً – دراسة فنٌة  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  ،ط، 1
 2114م .
 .141العمري (محمد)  ،البالغة الجدٌدة بٌن التخٌٌل والتداول  ،افرٌقٌا الشرق  ،المغرب  ،ط، 1
2115م .
 .143العمري (محمد)  ،البالغة العربٌة – اصولها وامتداداتها  ،افرٌقٌا الشرق  ،المغرب ،
1666م
 .146العمري (محمد)  ،فً بالغة الخطاب اإلقناعً (مدخل نظري وتطبٌقً لدراسة الخطابة
العربٌة)  ،دار الثقافة  ،الدار البٌضاء  ،ط1636 ، 1م
 .151عوض (رٌتا)  ،بنٌة القصٌدة الجاهلٌة للصورة الشعرٌة لدى امرئ القٌس  ،دار اآلداب،
بٌروت  ،لبنان  ،ط 1662 ،1م .
ّ .151
غالب (عبد الكرٌم)  ،دفاع عن فن القول  ،الدار العربٌة للكتاب  ،مطابع دار القلم  ،تونس ،
1634م .
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الفراهٌدي (الخلٌل بن احمد)  ،كتاب العٌن  ،تحقٌق  :د .مهدي المخزومً و د .ابراهٌم
السامرائً  ،مطابع الرسالة  ،الكوٌت 1631 ،م .
فضل (صالح)  ،بالغة الخطاب وعلم النص  ،الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر – لونجمان ،
طبع فً دار نوبار للطباعة  ،القاهرة  ،ط1666 ، 1م .
الفٌروز ابادي (مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب)  ،القاموس المحٌط  ،اعداد وتقدٌم  :محمد عبد
الرحمن المرعشلً  ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،ط2113 ، 2م .
ف ٌّود (بسٌونً عبد الفتاح)  ،دراسات بالغٌة  ،مؤسسة المختار للنشر  ،مصر  ،ط، 1
1426ه – 1663م .
القاضً الجرجانً ( علً بن عبد العزٌز)  ،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه  ،تحقٌق :
محمد أبو الفضل إبراهٌم  ،وعلً محمد البجاوي  ،دار القلم  ،بٌروت  ،لبنان 1666 ،م.
قدامة بن جعفر (جمال الدٌن الكاتب البغدادي)  ،نقد النثر  ،مطبعة لجنة التألٌف والترجمة
والنشر  ،القاهرة  ،ط1356 ، 4ه
القرطاجنً (حازم)  ،منهاج البلغاء وسراج االدباء  ،تقدٌم وتحقٌق  :محمد الحبٌب بن
خوجة  ،دار الغرب االسالمً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1636 ، 3م .
القرطبً (ابو عبد هللا محمد بن احمد االنصاري)  ،الجامع ألحكام القرآن (تفسٌر القرطبً)
 ،تحقٌق  :عبد هللا بن محسن التركً  ،مؤسسة الرسالة  ،ط1421 ، 1هه – 2116م .
قصاب (ولٌد ابراهٌم)  ،البالغة العربٌة  -علم المعانً  ،دار القلم  ،دبً 1666 ،م .
القلقشندي (ابو العباس احمد بن علً)  ،صبح االعشى فً صناعة االنشا  ،المطبعة االمٌرٌة
 ،القاهرة 1613 ،م .
الكلٌنً (محمد بن ٌعقوب)  ،األصول من الكافً  ،دار األضواء  ،بٌروت  ،لبنان  1635 ،م
كوهن (جان)  ،بنٌة اللغة الشعرٌة  ،ترجمة  :محمد الولً و محمد العمري  ،دار توبقال
للنشر  ،المغرب  ،ط1636 ، 1م .
الالند (اندرٌه)  ،موسوعة الالند الفلسفٌة  ،منشورات عوٌدات  ،بٌروت  /بارٌس  ،ط، 2
2111م .
مبارك (زكً)  ،النثر الفنً فً القرن الرابع  ،المكتبة التجارٌة الكبرى  ،مصر  ،ط، 2
1631م .
المبخوت (شكري)  ،االستدالل البالغً ،دار الكتاب الجدٌد المتحدة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط، 2
2111م .
المبخوت (شكري)  ،توجٌه النفً – فً تعامله مع الجهات واالسوار والروابط  ،دار الكتاب
الجدٌد المتحدة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط2116 ، 1م .
المتنبً (احمد بن الحسٌن ابو الطٌب)  ،شرح دٌوان المتنبً  ،وضعه  :عبد الرحمن
البرقوقً  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،لبنان 1411 ،ه – 1636م .
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المتوكل (احمد)  ،قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة – البنٌة التحتٌة او التمثٌل
الداللً التداولً  ،دار االمان  ،المغرب 1665 ،م .
المتوكل (احمد)  ،الوظائف التداولٌة فً اللغة العربٌة  ،دار الثقافة  ،الدار البٌضاء  ،ط، 1
1635م .
المجلسً (محمد باقر)  ،بحار االنوار  ،مؤسسة الوفاء  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط1633 ، 2م .
المرعشً (السٌد المرعشً النجفً)  ،شرح إحقاق الحق  ،تحقٌق  :السٌد محمود المرعشً ،
منشورات آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً  ،مطبعة حافظ  ،ط ، 1قم  ،إٌران 1411 ،ه .
المسعودي  ( ،أبو الحسن علً بن الحسٌن بن علً )  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،دقق
الفهارس ووضعها وضبطها  :األستاذ ٌوسف اسعد داغر  ،دار األندلس  ،بٌروت  ،لبنان ،
 1665م .
مسلم بن الحجاج ( ابو الحسٌن القشٌري النٌسابوري)  ،صحٌح مسلم  ،خرج االحادٌث :
صدقً جمٌل العطار  ،دار الفكر  ،بٌروت 2114 ،م .
المصطفى (شوقً)  ،المجاز والحجاج فً درس الفلسفة بٌن الكلمة والصورة  ،دار الثقافة
 ،الدار البٌضاء  ،المغرب  ،ط2115 ، 1م .
مطلوب (احمد) والبصٌر (كامل حسن)  ،البالغة والتطبٌق  ،طبع بمطابع وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً  ،جامعة بغداد  ،العراق  ،ط1661 ، 2م .
مفتاح (محمد)  ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص)  ،دار التنوٌر  ،بٌروت ط، 1
1635م .
مفتاح (محمد)  ،التلقً والتأوٌل  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء  ،المغرب  ،ط،1
1664م .
مفتاح (محمد)  ،مجهول البٌان  ،دار  ،توبقال  ،الدار البٌضاء ،المغرب  ،ط1661 ، 1م .
المقداد (محمود)  ،تارٌخ الترسل النثري عند العرب فً الجاهلٌة  ،دار الفكر المعاصر ،
بٌروت  ،لبنان  ،ط1663 ، 1م .
المنقري (نصر بن مزاحم)  ،وقعة صفٌن  ،تحقٌق  :عبد السالم محمد هارون  ،المؤسسة
العربٌة الحدٌثة للطبع والتوزٌع والنشر  ،القاهرة 1332 ،هه .
المٌدانً ( أبو الفضل احمد بن محمد بن إبراهٌم النٌسابوري )  ،مجمع األمثال ،
تحقٌق وشرح وفهرسة  :الدكتور قصً الحسٌن  ،دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر ،
بٌروت  ،لبنان  ،ط 2113 ، 1م .
الناجح (عز الدٌن)  ،العوامل الحجاجٌة فً اللغة العربٌة  ،مكتبة عالء الدٌن للنشر والتوزٌع
 ،صفاقس  ،تونس  ،ط2111 ، 1م .
ناصر (عمارة)  ،الفلسفة والبالغة – مقاربة حجاجٌة للخطاب الفلسفً  ،منشورات
االختالف (الجزائر) و الدار العربٌة للعلوم (بٌروت) ط2116 ،1م .
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ناصف (مصطفى)  ،قراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم  ،دار االندلس للطباعة والنشر والتوزٌع ،
ط ، 2بٌروت  ،لبنان 1411 ،هه 1631 -م .
النحاس (مصطفى)  ،دراسات فً االدوات النحوٌة  ،الربٌعان للنشر والتوزٌع  ،الكوٌت ،
ط1616 ، 1م .
ابو زٌد (نصر حامد)  ،االتجاه العقلً فً التفسٌر  -دراسة فً قضٌة المجاز فً القرآن عند
المعتزلة  ،دار التنوٌر ،بٌروت  ،ط1663 ، 3م .
النوٌري (محمد)  ،علم الكالم والنظرٌة البالغٌة عند العرب  ،منشورات كلٌة العلوم
اإلنسانٌة واالجتماعٌة  ،جامعة منوبة  ،تونس  ،ط2111 ، 1م .
هنرٌش (بلٌث)  ،البالغة واالسلوبٌة  -نحو نموذج سٌمٌائً لتحلٌل النص  ،ترجمة  :محمد
العمري  ،افرٌقٌا الشرق  ،المغرب 1666 ،م .
الولً (محمد)  ،االستعارة فً محطات ٌونانٌة وعربٌة وغربٌة  ،دار االمان للنشر  ،ط، 1
2115م .

(الـرسـائـل الجامعٌة)
.1

.2
.3

.4
.5

ابن خراف (ابتسام) ،الخطاب الحجاجً السٌاسً فً كتاب ( االمامة والسٌاسة ) البن قتٌبة
– دراسة تداولٌة ( ،اطروحة دكتوراه)  ،كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة  ،جامعة الحاج
لخضر  -باتنه  ،الجزائر 2111 ،م .
البصٌر (كامل حسن)  ،رسائل االمام علً – دراسة فنٌة ( رسالة ماجستٌر )  ،كلٌة التربٌة
 ،جامعة بغداد 1665 ،م .
بلخٌر (عمر)  ،معالم لدراسة تداولٌة حجاجٌة للخطاب الصحافً الجزائري المكتوب ما بٌن
0222 – 1191م ( ،اطروحة دكتوراه)  ،كلٌة اآلداب واللغات جامعة الجزائر  ،الجزائر ،
2116 – 2115م .
بو بلوطة حسٌن  ،الحجاج فً االمتاع والمؤانسة البً حٌان التوحٌدي ( ،رسالة ماجستٌر)
 ،كلٌة االداب والعلوم االنسانٌة  ،جامعة لخضر – باتنة  ،الجزائر  2111 – 2116 ،م .
زموش (كهٌنة)  ،حجاج موسى علٌه السالم فً النص القرآنً – دراسة تداولٌة  ،رسالة
ماجستٌر  ،كلٌة االداب واللغات  ،جامعة مولود معمري تٌزي وزو  ،الجزائر 2111 ،م .
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 .6السعٌدي (ناصر بن دخٌل هللا بن فالح)  ،االحتجاج العقلً والمعنى البالغً – دراسة
وصفٌة ( ،اطروحة دكتوراه)  ،كلٌة اللغة العربٌة  ،جامعة ام القرى  ،المملكة العربٌة
السعودٌة 1426 – 1425 ،هه .
 .1صبري (محمود علً عبد هللا)  ،الحٌة فً الشعر الجاهلً ( رسالة ماجستٌر )  ،كلٌة
الدراسات العلٌا  ،جامعة النجاح الوطنٌة  ،فلسطٌن  2113 ،م .
 .3عبٌدة (فتٌحة)  ،لكن فً القران الكرٌم – دراسة تركٌبٌة داللٌة ( رسالة ماجستٌر)  ،كلٌة
اآلداب واللغات  ،جامعة الجزائر  ،الجزائر 2111 ،م .
 .6فروم (هشام)  ،تجلٌات الحجاج فً الخطاب النبوي – دراسة فً وسائل االقناع ( االربعون
حدٌثا النووٌة ) انموذجا ( ،رسالة ماجستٌر)  ،كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة  ،جامعة الحاج
لخضر  -باتنه  ،،الجمهورٌة الجزائرٌة 2116 ،م .
 .11لكحل (سعدٌة)  ،الحجاج فً خطابات النبً ابراهٌم (ع) ( ،رسالة ماجستٌر)  ،كلٌة اآلداب
واللغات  ،جامعة مولود معمري تٌزي وزو  ،الجزائر 2113 ،م .
ٌ .11عمرانن (نعٌمة)  ،الحجاج فً كتاب ( المثل السائر ) البن االثٌر ( ،رسالة ماجستٌر)  ،كلٌة
اآلداب واللغات  ،جامعة مولود معمري  /تٌزي وزو  ،الجمهورٌة الجزائرٌة 2112 ،م .

(الـمـجـــالت)

 .1ابن عٌسى (عبد الحلٌم)  ،البٌان الحجاجً فً اعجاز القرآن الكرٌم – سورة االنبٌاء
انموذجا  ،مجلة التراث العربً  ،اتحاد الكتاب العرب  ،سورٌا  ،عدد ( ، )112السنة
السادسة والعشرون  ،نٌسان . 2116
 .2بلٌنجر (لٌونٌل)  ،االلٌات الحجاجٌة للتواصل  ،ترجمة  :عبد الرفٌق بوركً  ،مجلة عالمات
 ،النادي االدبً الثقافً  ،جدة  ،السعودٌة  ،عدد (2114 ، )21م .
 .3بو زناشة (نور الدٌن)  ،الحجاج فً الدرس اللغوي العربً  ،مجلة العلوم االنسانٌة  ،عدد
( 2111 ، )44الموقع . www.ulum.nl
 .4بو قرة (نعمان)  ،نظرٌة الحجاج  ،مجلة الموقف االدبً  ،اتحاد الكتاب العرب  ،سورٌا ،
عدد (2115 ، )411م .
 .5الراضً (رشٌد)  ،الحجاجٌات اللسانٌة عند انسكومبر ودٌكرو  ،مجلة دراسات سٌمٌائٌة
أدبٌة لسانٌة  ،مجلة فصلٌة  ،عدد ( ، )2شتاء  ، 1631ربٌع 1633م .
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 .6الرقبً (رضوان)  ،االستدالل الحجاجً التداولً والٌات اشتغاله  ،مجلة عالم الفكر ،
الكوٌت  ،عدد ( ، )2مجلد ( ، ) 41اكتوبر ،دٌسمبر 2111 ،م .
 .1روبول (اولٌفً)  ،هل ٌمكن ان ٌوجد حجاج غٌر بالغً  ،ترجمة محمد العمري  ،مجلة
عالمات  ،النادي االدبً الثقافً  ،جدة  ،السعودٌة  ،عدد ( ، )6دٌسمبر1666م .
 .3شوقً (طرٌف) و شحاته (عبد المنعم)  ،ابعاد سلوك المحاجة – دراسة عاملٌة  ،مجـلــــة
دراسات عربٌة فً علم النفس  ،تصدرها رابطة التربوٌٌن العرب  ،السعودٌة ,عدد(، )5
2113م .
 .6صافٌة (دراجً)  ،سلطة الفعل الكالمً من خالل رسائل اإلمام علً  ،محاضرات الملتقى
الوطنً االول (السٌمٌاء والنص االدبً  3 – 1نوفمبر 2111 ،م ) قسم االدب العربً  ،كلٌة
اآلداب والعلوم االجتماعٌة  ،جامعة محمد خٌضر  -بسكرة  ،الجزائر  ،مخبر ابحاث فً
اللغة واالدب الجزائري . lab.lla@univ-biskra.dz ،
 .11العزاوي (أبو بكر)  ،البنٌة الحجاجٌة للخطاب القرآنً – سورة األعلى نموذجـــا  ،مجلــة
المشكاة  ،وجدة  ،المغرب  ،عدد (1663 ، )16م .
 .11العمري (محمد)  ،البالغة العامة والبالغات المعممة  ،مجلة فكر ونقد  ،الدار البٌضاء ،
المغرب  ،عدد (ٌ ، )21ناٌر 2111م .
 .12فاخوري (عادل)  ،االقتضاء فً التداول اللسانً  ،مجلة عالم الفكر  ،الكوٌت  ،اكتوبر ،
نوفمبر  ،دٌسمبر  ،مجلد ( ، )21عدد ( 1636 ، ) 2م .
 .13فضل هللا (هادي)  ،السوفسطائٌة من وجهة نظر منطقٌة ،مجلة الفكر العربً  ،عدد (،)66
مركز االنماء القومً  ،بٌروت  ،لبنان  2111 ،م .
 .14مرزوقً (حسن محمد)  ،مدخل الى نظرٌة الحجاج  ،مجلة التربٌة  ،البحرٌن عدد (، )15
2115م .
 .15مسعودي (الحواس)  ،البنٌة الحجاجٌة فً القران الكرٌم – سورة النحل نموذجا  ،مجلة
اللغة واآلداب  ،معهد اللغة العربٌة وآدابها  ،جامعة الجزائر  ،عدد ( ، )12دٌسمبر ،
1661م.
 .16الولً (محمد)  ،االستعارة الحجاجٌة  ،مجلة فكر ونقد  ،عدد ( ، )61سبتمبر 2114م
 .11الولً (محمد)  ،بالغة الحجاج  ،مجلة فكر ونقد  ،الدار البٌضاء  ،المغرب  ،عدد ()21
. 1663 ،
 .13الولً (محمد)  ،مدخل الى الحجاج ( افالطون وارسطو وشاٌم بٌرلمان )  ،مجلة عالم
الفكر  ،الكوٌت  ،عدد ( ، )2مجلد( ، )41اكتوبر -دٌسمبر 2111 ،م .
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Abstract
It has become convincing for us to study argument since it is considered as
equivalence to speech that uncovers whatever indicated or not indicated in the
speech.
The argument theory has become a source of knowledge from which the
researchers can benefit in comparing a group of new phenomena in the
philosophical thinking and many humanity and scientific branches
like linguistics, sociology , psychology , law.. etc.
Argument was and still an important entry for comparing texts with persuasive
nature through its mechanisms and techniques in handling the different literary
genres. Since the letters of Imam Ali Bin Abi Talib (peace be upon him) in Nehag
Al-Balagha were speeches lying in the heart of Knowledge perusing that the
theory of argument treats and also those letters are still virgin in the field of
argument studies , we have been determined to live this experience in the research
entitled " Arguments in the letters of Imam Ali in Nehag Al-Balagha". By this
research, we wanted to show the argumentative functions on which the speech of
Imam Ali in his letters based from linguistic and oratory points. Also, we wanted
to investigate the mechanisms that help the minds to which the speech is
addressed understand the message.
It is required that the study is divided into three chapters introduced by
introduction and followed by a conclusion. In the introduction , we try to stop at
the concept of argument in language and term with brief inductive description to
Nehag Al-Balagha especially the letters entry and showing the nature of letters
art from aesthetic point of view.
The first chapter is dedicated to comparing argument historically and
theoretically. We present the most important beginnings of argument in the Greek
and Arab thinking and its most important theories in the modern Arab thinking.
While the second chapter is under the title " The Linguistic Mechanisms of
Argument in the Letters of Imam Ali ". This chapter is studied under four sections
(argumentative ties , argumentative factor and orientation , rhetorical question and
the argumentative graduation . Then the third chapter is under the title " the
Argument of
Artistic Picture in the Letters of Imam Ali " . It includes three sections (the
Artistic Picture Material , its Shape and Value) . The research is concluded with
the most important results reached at, that is , we find that the letters of Imam Ali
(peace be upon him) represent the concepts of argument and its techniques
adequately and they pave the way for other later studies in argument .
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