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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ابتداها،  نعم  عموم  من  قدم،  بام  والثناء  أهلم  بام  الشكر  وله  أنعم  ما  عل  لل  احلمد 
وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن واالها، والصالة والسالم عل خري اخللق أمجعني حممد 

وآله الطاهرين.

أما بعد:

فلم يزل كالم أمري املؤمنني )عليه السالم( منهاًل للعلوم من حيث التأسيس والتبيني 
ومل يقترص األمر عل علوم اللغة العربية أو العلوم اإلنسانية، بل وغريها من العلوم التي 
التأصيل مثلام جيري يف  أن  إال  الفكرية،  املعطيات  احلياة وإن تعددت  تسري هبا منظومة 
ْطنَا ِف اْلكَِتاِب  القرآن الكريم الذي ما فرط الل فيه من يشء كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َما َفرَّ
ٍء أْحَصْينَاُه ِف  ٍء﴾ )األنعام: 38(، كذا نجده جيري جمراه يف قوله تعاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ ِمْن َشْ

إَِماٍم ُمبنٍِي﴾ )يس: 12(.

غاية ما يف األمر أن أهل االختصاصات يف العلوم كافة حينام يوفقون للنظر يف نصوص 
الثقلني جيدون ما ختصصوا فيه حارضًا وشاهدًا فيهام، أي يف القرآن الكريم وحديث العرتة 
النبوية )عليهم السالم( فيسارعون وقد أخذهم الشوق إلرشاد العقول إىل تلك السنن 

والقوانني والقواعد واملفاهيم والدالالت يف القرآن الكريم والعرتة النبوية.

مقدمة املؤسسة
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اجلامعية  الدراسات  تلك  تتناول  أن  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  ارتأت  هنا  من 
املختصة بعلوم هنج البالغة وبسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
يتم  التي  اجلامعية(  الرسائل  بـ)سلسلة  موسومة  وفكرية  علمية  سلسلة  ضمن  وفكره 
عربها طباعة هذه الرسائل وإصدارها ونرشها يف داخل العراق وخارجه، بغية إيصال 
هذه العلوم األكاديمية اىل الباحثني والدارسني وإعانتهم عل تبني هذا العطاء الفكري 
رؤى  وتقديم  هديه  عل  والسري  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  علوم  من  واالنتهال 

علمية جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا املتعددة.

وما هذه الدراسة اجلامعية التي بني أيدينا لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية إال 
واحدة من تلك الدراسات التي وفق صاحبها للغوص يف بحر علم أمري املؤمنني عيل 
ابن أيب طالب )عليه السالم( فقد أذن له بالدخول إىل مدينة علم النبوة والتزّود منها بغية 
بيان أثر تلك النصوص العلوية يف اإلثراء املعريف والتأصيل العلمي يف اللسانيات وأثر 

احلجاج يف خلق التواصل بني منتج النص ومتلقيه وحتقيق رسالته اإلصالحية.

)عليه  عيل  اإلمام  لرسائل  احلجاجية  الدراسة  هذه  وراء  من  الباحث  هدف  وقد 
املدونة  بناء  التي حتكم  اخلطابية  الكشف عن االسرتاتيجية  التي حاول عربها  السالم( 
املوّظفة من قبل اإلمام  الكشف عن اآلليات احلجاجية  بوصفها نصوصًا حجاجية إىل 
عيل )عليه السالم( لتدعيم قضيته، وايصال أفكاره، وتفنيد خطبة خصمه بكوهنا تفاعاًل 

خطابيًا قائاًم عل االدعاء واالعرتاض يف وجه مهم من وجوهها..

فجزى الل الباحث كل خري فقد بذل جهده وعل الل أجره.

السيد نبيل احلسين الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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املقدمة
ونبي  املصطفى  د  حُممَّ األنام  خري  عل  والسالم  والصالة  العاملني،   رب  لل  احلمد 
الرمحة ورسول اهلداية،  وعل صاحب الفضل واإلحسان،  املخصوص بالوالية،  ويص 
رسول رب العاملني،  امري املؤمنني،  وقائد الغر املحجلني عيل بن أيب طالب وعل آله 

الطيبني الطاهرين،  وسلَّم تسليام كثريا. وما توفيقي إالَّ بالل عليه توكلت وإليه ُأنيب.

    اما بعد....

بيانية فاعلة لتحقيقه، لذا نجد  التأثري واإلقناع يف التخاطب اإلنساين آلية  يستدعي 
احلجاج ميزة من ميزات هذا التخاطب بمواقفه املتعّددة، وأشكاله املتنوعة بني الشفوية 
والكتابية، إذ يعّد ركيزة النصوص املوّجهة املتضمنة للمقصدية والنقاش والنّقد واجلدل، 

التي منها: النصوص القرآنية،  والفلسفية، والفقهية، واألدبية،....الخ. 

واملتلقي  املتكلم  بني  املقاصد  األفكار وحتقيق  إيصال  االساس يف  الركيزة  يعد  كام   
والتعبري  اإلقناع  وسائل  من  وسيلة  فاحلجاج  ؛  والتحاور  واإلثارة  اإلقناع  وسائل  عرب 
عن الرأي و)تفنيد( الرأي املخالف وال خيلو نص أديب من احلجاج،  بام يف ذلك الشعر. 
كام حيرض احلجاج يف أعامل أخرى علمية،  إعالمية، نقدية، فلسفية، قضائية...... الخ، 
يعد احلجاج من  لذلك  باحلجة.  احلجة  بالرأي ومقارعة  الرأي  مقابلة  تعتمد عل  التي 
غدت  حيث  الغريب  العامل  يف  الدارسني  لدن  من  كبريا  اهتامما  لقيت  التي  املوضوعات 
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املؤمترات والندوات تعقد خصيصا لبحث اشكاالت احلجاج والكتب واملجالت تؤلف 
حرصا يف تأمل قضاياه وجماالت اشتغاله فهو عابر للحقول املعرفية املختلفة،  ويتشعب 
اىل كافة مناحي احلياة ويمكن للناس كافة باختالف مواقعهم يف املجتمع ممارسته. ومع 
اخلطوات التي خطاها العامل العريب يف جمال التنظري والتطبيق هلذا املفهوم وربطه بالفكر 
الوطن  يف  النادرة  االختصاصات  من  زال  ما  العلم  هذا  أنَّ  إال  القديم  العريب  البالغي 
منهجا  واختاذه  احلداثوي  املوضوع  هذا  يف  للولوج  عدة  اسباب  دفعتني  لذلك  العريب. 

عاما يف الدراسة،  ومن هذه االسباب:

واحلقول 	  مفاهيمه،   أهم  عل  التعرف  يف  والرغبة  وامهيته  احلجاج  موضوع  جدة 
املعرفية التي تناوهلا.

قلة الدراسات ذات الصلة بموضوع احلجاج يف الدراسات العربية عموما والعراق 	 
عل وجه اخلصوص.

كام آثرت ان افحص آليات اشتغال هذا املنهج من خالل مدونة تراثية فكرية موسوعية 
نادرة ومتجددة يف طرحها هي رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( الواردة يف هنج البالغة. 
)عليه  املؤمنني  أمري  ملراسالت  العظيمة  املدونة  اسباب الختيار هذه  تظافرت عدة  فقد 

السالم( يف تطبيق اجراءات وتقنيات احلجاج عليها،  منها:

إنَّ هنج البالغة ومنه رسائل االمام عيل )عليه السالم( من أعرق النصوص العربية 	 
وأقدسها وأفصحها وهذا ديدن كالم امري املؤمنني الذي هو دون كالم اخلالق وفوق 

كالم املخلوقني ما خال اخلطاب النبوي الرشيف.

إنَّه من أقرب النصوص املعرفية لتمثل منهج احلجاج بكل أشكاله وآلياته وأدواته.	 

إنَّ شكل اخلطاب يف رسائل االمام )عليه السالم( من حيث هو رسالة اصالحية يف 	 
الدين والدولة انبنت بناًء تبليغيا مؤسسا عل وفق مقدمات خطابية تواصلية توجه 
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وحتاور الناس عرب بوابة اإلقناع والتأثري يف متلقيه واعتامد اسرتاتيجيات تواجه عقل 
هذا  كان  لذلك  واملغالطة.  واالكراه  العنف  عن  بعيدا  وضمريه  وروحه  املخاطب 
اخلطاب اكثر التصاقا باجلمهور بوصفه خطابا ينشد التأثري واالستاملة للمتلقي قصد 

االنخراط او الفعل.

والتي 	  التغيري  عملية  يف  العقل  خماطبة  اختار  قد  رسائله  يف  اإلمام  خطاب  وألنَّ 
العصور،  جاءت هذه  هي هدف وغاية كل رسالة اصالحية سامية صاحلة لكل 
الدراسة لتنظر يف خطاب امري املؤمنني )عليه السالم( من خالل البحث يف حجاجية 
التواصل  التبليغ واالصالح بمنطق  الرسائل التي مارس من خالهلا االمام عملية 
فحاور وحاجج بمختلف الطرق الربهانية املالئمة لإلقناع بالعقيدة اإلسالمية التي 

محلها.

أن 	  هي  احلجاجي  واخلطاب  اإلمام  خطاب  بني  مقاربتها  يمكن  التي  العالقة  إنَّ 
لكالمها دورًا فّعاالً يف إقناع اآلخرين،  كوهنام حماولة واعية من املتكلم للتأثري يف 

املتلقي.

كذلك ينبني كل منهام عل وفق اسرتاتيجية لغوية وبالغية حيكمها املنطق تقوم عل 	 
اساس توظيف اللغة داخل بنية حمددة ختضع لقواعد استداللية واستنتاجية ترتبط 
باملتكلم واملتلقي داخل سياق اجتامعي ونفيس وتواصيل حمدد له هدف وغاية تتمثل 

يف التأثري عل ذلك املتلقي.

من 	  املطلوب  وباملقدار  والبالغية  اللغوية  االليات  وتوظيف  توزيع  حسن  أنَّ  كام 
إنموذجا لدراسات خمتلفة جتد ضالتها يف نصوصه  اإلنسجام والرضورة،  جعلته 

ولعل يف مقدمتها الدراسات احلجاجية والتداولية.

اخلالدة  السالم(  )عليه  االمام  رسائل  بدراسة  اهتاممي  جاء  تقدم  ما  اساس  وعل   
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بناء  التي حتكم  اخلطابية  االسرتاتيجية  للكشف عن  نظر حجاجية يف حماولة  من وجهة 
عيل  االمام  )رسائل  بعنوان  بحثي  وسمت  لذلك  حجاجية.  نصوصا  باعتبارها  املدونة 
)عليه السالم( ف هنج البالغة ،  دراسة حجاجية(. هادفا من ورائه الكشف عن اآلليات 
أفكاره وتفنيد قضية خصمه  لتدعيم قضيته وايصال  املوظفة من قبل االمام  احلجاجية 
وجوهها.  من  مهم  وجه  يف  واالعرتاض  االدعاء  عل  قائام  خطابيا  تفاعال  باعتبارها 
وهي حماولة حديثة وجادة يف دراسة رسائل اإلمام التي ظلت ككل هنج البالغة حمورا 
للدراسات التقليدية التي مل تتجاوز اجلوانب املوضوعية والفنية واجلاملية،  وتناوهلا من 
ا األقرب اىل جوهر املدونة واالدق يف الكشف عن اخلزين  زاوية نظر حجاجية ندعي أهنَّ

املعريف البكر الكامن فيها.

 هذا وقد آثرت أْن ُأقّيد ابحاث دراسة املدونة التي ما انفكت حتاول االنفالت من 
املدونة وتعدد  آلياته وغنى  املنهج وكثرة  الباحث التساع  الذي وضعه  التصنيف  عقال 
ينخرط يف مسارات حجاجية خمتلفة. فكالمها  ان  الواحد  القول  مما جيعل من  مشارهبا 
فصل  بني  الدراسة  فقد وزعت  اآلخر.  مرآة  منهام يف  ويعربان عن صورة كل  يتناغامن 
تنظريي وفصلني تطبيقيني استهللتها بتمهيد واهنيتها بخامتة ألهم النتائج التي توصلت 

اليها الدراسة. ولنا ان نوجز القول يف اهم مسارات البحث التالية:

بالبحث 	  الوطيدة  العالقة  ذات  والقضايا  املفاهيم  من  ملجموعة  حيزا  التمهيد  كان 
التي من شأهنا أن هتيئ الباحث والقارئ للولوج اىل الدراسة بشكل منطقي سليم،  
إذ متده ببعض املعطيات النظرية االساسية كالتعريف بمفهوم احلجاج ف الداللتني 
اللغوية واالصطالحية،  إذ ال يمكننا ان نفهم قيمة االشياء التي نتحدث عنها دون 
ومدى  املدونة  وانبنائه يف  اخلطاب  بيانًا ألمهية  التمهيد  كام تضمن  حّدها.  نعي  ان 
ا  عي أهنَّ موائمته للتحليل اللساين التداويل،  فضال عن نظرة نقدية استقرائية  - ندَّ
الدراسة  قيد  الرسائل  التي تشكلها  وللقيمة  البالغة،   لطبيعة هنج    ، تقليدية  غري 
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واملوقع الذي حتتله من جممل فن الرتسل وخصائصه املائزة مع مقاربة هذه النظرة 
للهم املعريف الذي ترهتن اليه نظريات احلجاج احلديثة.

مفهوم 	  مقاربة  اىل  ونظرية(  تارخيية  مقاربة   - )احلجاج  االول  الفصل  يف  سعينا 
املبحث  يف  رشعنا  إذ  مباحث:  ثالثة  عرب  والنظرية  التارخيية  الناحية  من  احلجاج 
القديم  اليوناين  الفكر  احلجاج ف  لتبلور مفهوم  تتبع االرهاصات األوىل  االول يف 
من خالل طروحات بعض اعالم هذا الفكر. وقد آثرنا ان نقترص احلديث عن ثالثة 
خاصة  احلجاج  ملباحث  التارخيي  واجلذر  عامة  اليوناين  الفكر  بؤرة  يمثلون  منهم 
وهم: )السوفسطائيون،  وافالطون،  وارسطو(. ثم انتقلنا يف املبحث الثاين لبيان 
طبيعة احلاضن الفكري لتشكل الفكر احلجاجي العريب القديم مع بيان اهم اسباب 
نشوئه يف البيئة العربية ابان الفتح اإلسالمي ُثمَّ وقفنا مطوال عند املنحى احلجاجي 
التي  اإلجرائية  واآلليات  الطروحات  أهم  واستعراض  العريب  البالغي  الرتاث  يف 
نبذة  يد  واإلقناع،  عل  التأثري واالستاملة  اىل  املؤدية  العريب  البالغي  الفكر  قدمها 
من مؤسيس البالغة العربية وهم:)اجلاحظ،  وعبد القاهر اجلرجاين،  والسكاكي، 
معطيات  أهم  فيه  عرضنا  ثالث  بمبحث  الفصل  اهنينا  ثم  القرطاجني(.  وحازم 
املنجز اللساين والبالغي الغريب املعارص املتمثل بنظريات احلجاج متوقفني عند ابرز 
نظريتني عاجلتا موضوع احلجاج من زاويتني خمتلفتني ومؤتلفتني يف االن ويكمل 
بعضهام البعض االخر مها: نظرية اخلطابة اجلديدة لربملان وتيتكاه التي كان هلا السبق 
يف احياء وبعث الدرس احلجاجي / البالغي من جديد يف العامل الغريب بعد ان عرف 
وقد ساقتنا  الزمن.  من  قرون  امتداد  عل  الركود  حالة  من  وعانى  احلجاج خفوتا 
احلجاج  ومنطلقات  املفهوم  بحدود  واملتمثلة  ركائزها  اهم  عن  للحديث  النظرية 
وانسكومرب،   لديكرو  اللغة  ف  احلجاج  نظرية  فهي  االخرى  النظرية  اما  وتقنياته. 
املحتوى  عل  بالرتكيز  الداليل  للوصف  ختضع  لسانية  ظاهرة  احلجاج  تعترب  التي 
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املقاربة  الطرح يف  الرتكيبية مبارشة،  ويتجسد هذا  بالبنية  التداول  من خالل ربط 
اللسانية للحجاج عرب الوقوف عل اجلهاز املفاهيمي لكل من التداولية املدجمة وآلية 

عمل كل من الروابط والعوامل احلجاجية ونظرية السلم احلجاجي.

)عليه 	  عيل  االمام  رسائل  ف  اللغوية  احلجاج  بـ)آليات  ووسمته  الثاين  الفصل  اما 
السالم(( وقد انُتدب هذا الفصل لرصد أهم اآلليات اللغوية التي من شأهنا استاملة 
املتلقي وتوجيهه وحتقيق اإلقناع متكئني يف هذا املنحى اللساين عل معطيات نظرية 
احلجاج لديكرو التي اغنتنا بوضع أصول مباحث اربع وجدت ضالتها يف نصوص 

املدونة هي:

الروابط احلجاجية.	 

املوجهات احلجاجية.	 

املقتىض الرتكيبي ودوره احلجاجي )السؤال البالغي ُأنموذجًا(.	 

السّلم احلجاجي.	 

يف حني خصصنا الفصل الثالث ملقاربة مفصل مهم من مفاصل البالغة،  بوصفها 
رديفة للحجاج،  هو الصورة البيانية التي اتفق الفكر الغريب والعريب القديم واحلديث 
الذي  الفصل  هذا  يف  النظر  سبل  فتعددت  احلجاجي،   دورها  واصالة  أمهية  عل 
عنوناه:)حجاجية الصورة الفنية ف رسائل االمام )عليه السالم(( متوقفني يف ذلك عل 
نظرة برملان  للصورة باعتبارها تقنية حجاجية قائمة عل اإلقناع واإلمتاع. وقد حاولنا 

جتسيد هذا الدور من خالل مباحث ثالثة هي:

حجاجية الصورة الكامنة يف مادهتا.	 

حجاجية الصورة الكامنة يف شكلها.	 
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الصورة احلجاجية وحكم القيمة.	 

ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصل اليها.	 

ولقد تبنيت يف مسارات البحث املختلفة بعض اجراءات النظرية احلجاجية احلديثة 
الفكر احلجاجي الغريب والعريب وقد ساعدين عل  نبذة من أعالم  باالعتامد عل جهود 

تطبيق هذه اإلجراءات الكتب التالية:

باحثني(  )جمموعة  اليوم  اىل  ارسطو  من  الغربية  التقاليد  يف  احلجاج  نظريات  اهم 
إرشاف مّحادي صمود.

احلجاج اطره ومنطلقاته )جمموعة باحثني( إعداد: حافظ اسامعيل علوي.	 

احلجاج يف القران الكريم من خالل اهم خصائصه االسلوبية،  لعبد الل صولة.	 

اسرتاتيجية اخلطاب،  لعبد اهلادي بن ظافر الشهري.	 

احلجاج يف البالغة املعارصة،  ملحمد االمني الطلبة.	 

احلجاج يف اللغة،  اليب بكر العزاوي.	 

لكامل 	  السالم(،   )عليه  عيل  االمام  لدى  السياسية  اخلطابة  يف  الصورة  حجاجية 
الزماين.

احلجاج يف الشعر العريب )بنيته واساليبه(،  لسامية الدريدي.	 

كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج )رسائله نموذجا(،  لعيل السلامن.	 

كام حتمت علينا طبيعة البحث أن نستند اىل مجلة من رشوح هنج البالغة لعل أمهها:

رشح هنج البالغة،  البن أيب احلديد املعتزيل. وقد اعتمدنا روايته يف اقتباس نصوص 
املدونة ماخال البعض لرؤية الباحث وأدواته النقدية يف ترجيح رواية عل اخرى.

اىل منهج  اقرب الرشوح  البحراين وهو  ميثم  بن  الدين  البالغة،  لكامل  رشح هنج 
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البحث املتبع

التحليل  اليات  واختالف  وتداخلها  البحث  سبل  وتعدد  املوضوع،   جدة  كانت 
احلجاجي من باحث اىل اخر،  وحداثة الدرس احلجاجي يف العامل العريب،  وقلة وصعوبة 
البحث  كلفنا  التي  منها  التطبيقية  خصوصا  احلجاج  جمال  يف  الدراسات  عل  احلصول 
عنها تضييع الكثري من عمر البحث  وندرة املختصني يف هذا املجال،  وحساسية املدونة 
املدروسة كل تلك االسباب كانت وراء الصعوبات التي واجهت الباحث،  ولكنها يف 

الوقت ذاته مل تثن من عزيمة الباحث يف ختطيها واالرصار عل البحث واالجتهاد.

 ونأمل يف األخري أْن نكون قد حققنا بعض ما تصبو اليه الدراسة، ونرجو أْن يكون 
يف هذا العمل بعض االفادة والنفع يف اعادة االعتبار لرتاثنا البالغي يف ميدان احلجاج،  
املدونة  اكتشاف كنوز  البالغة بصورة عامة والرسائل بصورة خاصة يف  وانصاف هنج 
املعرفية التي ما تزال مل تدرك ابعادها الفكرية بعد. ونعتذر مسبقا عام يمكن أْن يكون فيه 
من زاّلت وهفوات نتيجة قصور علم او ضعف معرفة أو نسيان،  فان مل يكن لنا أجر 

املصيب فحسبنا يف ذلك أجر املجتهد.

واحلمد لل رب العاملني

الباحث



احلجاج 
 مقاربة تارخيية ونظرية

الفصل االول
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املبحث االول

احلجاج يف الفكر اليوناني القديم

شّكلت احلاضنة اليونانية منذ القدم مهدا للفكر الفلسفي عموما وللمناهج اجلدلية 
،  اي الفلسفة  واحلجاجية خصوصا،  وأرضًا خصبة لنشأهتا وتطورها،  فهي مل تنشأ 
بكل ابعادها ،  إالَّ يف جو سيايس ديمقراطي تعايشت من خالله مع علوم وفنون وآداب 
واملعارف،   العلوم  ُأمُّ  اليونانية  الفلسفة  فيها  كانت  واحدة  فكرية  بوتقة  يف  وانصهرت 
ومن اهم املناهج التي استعملها احلكامء والفالسفة اليونانيون منهج الربهان واالقناع 
واحلوار  التهيئة  اسلوب  يف  تتمثل  التي  والتبليغ  التعليم  ومناهج  العقالين  واحلجاج 
احلدس  تشغيل  اىل  تستند  التي  االستكشاف  مناهج  عل  عالوة  والشعر  واالسطورة 
واللجوء اىل التمثيل واالستعانة باألمثلة واالستقراء واالستنباط والتحليل الريايض)1(،  
كام اهتموا باخلاصية التواصلية واإلقناعية والتأثريية للغة باعتبارها احد املعارف املنتجة 
يف ادراك املعارف وبيان الطاقات الذهنية للناطقني هبا،  وهو أمر جعل منها فعالية لسانية 
اجتامعية ذات تأثري بالقوة والفعل،  وبوصفها وسيلة لإلقناع عن طريق استنباط احلجج 
ومعاجلتها وبثها،  االمر الذي مهد لوالدة جديدة خرجت من رحم احلراك اجلديل / 
اخلطايب الذي تبنته املدارس الفكرية الفلسفية عرب مراحل زمنية شكلت ارهاصا لتطور 

1. ينظر: الطاهر وعزيز،  املناهج الفلسفية: 35	37
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الفكر واملجتمع متهيدا لبزوغ فجر النظرية احلجاجية عل يد برملان يف القرن العرشين.

ولتلمس جذور هذه النظرية يف الفكر اليوناين القديم ال مناص من فحص اجلهود 
التي اهتمت هبذا اجلانب اهتامما بالغا عرب ثالثة وقفات شكلت اهم املراحل التارخيية او 
املخاضات الفكرية يف سريورة مفهوم احلجاج يف البيئة اليونانية نوجز القول فيها بيشء 
من الرتكيز عل وفق مقاربة تارخيية لرصد اهم التحوالت التي شهدها هذا املفهوم يف 
تلك الفرتة مع السوفسطائيني وافالطون،  وارسطو،  التي شكلت آرائهم وتصوراهتم 

عن احلجاج املنبع الثر الذي غذى ويغذي نظريات اخلطابة اجلديدة يف العرص احلديث.

ال�سوف�سطائيون ومنهج املغالطة. 1
برزت احلركة السوفسطائية يف اليونان القديمة يف القرن اخلامس قبل امليالد عل اثر 
حتول املجتمع األثيني من جمتمع زراعي اقطاعي مرتبط بالقبيلة اىل جمتمع جتاري صناعي 
هيتم بالكفاءة الفردية وتنمية احلرف الصناعية،  مما ولَّد ارهاصات ديمقراطية قائمة عل 
حرية التعبري واالحتكام اىل املجالس االنتخابية والتصويت باألغلبية بعد هجر مفاهيم 
احلكم الوراثي او التفويض االهلي،  فاصبح لكل مواطن قسطا معقوال من احلرية واحلق 
التعلم  اىل  باحلاجة  الدولة،  مما ولد شعورا واضحا  متقدمة يف  اىل مراتب  الوصول  يف 
واجياد سبل كفيلة وداعمة لتحقيق غاياهتم املنشودة يف السياسة واحلكم،  فسارع ابناء 
عن  نتج  السياسيني.  خصومهم  الفحام  السيايس  واجلدل  اخلطابة  فن  لتعلم  االغنياء 
بأسلحة  الواعدة  الطبقة  هذه  ليزودوا  السوفسطائيون  تبناه  فكريا  حراكا  احلاجة  هذه 
اخلطابة واجلدل واستعامل بالغة الكلمة يف الرتويج ألفكارهم يف املرافعات واملناظرات 

احلجاجية واخلطابية.

تاريخ  من  مهمة  مرحلة  ببدء  إيذانا  السوفسطائي  الفكري  التحول  هذا  ل  شكَّ لقد 
اليونان استدعتها رضورات ماسة،  دفعتهم اىل ان خيوضوا معارك كالمية عرب خطبهم 
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ومناظراهتم التي اطاحت بخصومهم. فقد رفعوا لواء القول واجادوا فيه وشجعوا عل 
استعامل احلجج التي يشكل جوهرها االقناع من اجل حتقيق املصالح اخلاصة وحتديدا 

فيام يتعلق بمساعدة املرشحني للوظائف السياسية عل النجاح واستالم السلطة.

وبالغي  لغوي  منحى  ذي  اليونان  يف  فكري  رصاع  بروز  اىل  احلركة  هذه  مهدت 
فضاءات  يف  القول  سلطة  الغالب  يف  يستعملون   “ اهنم  اذ  القول  يف  املغالطة  عل  قائم 
السلطة باملدينة “)1( كام اشاعوا نوعا من االستدالل املخاتل الذي حيمل يف طياته املغالطة 
)بروتاغوراس(  و  )جورجياس(  احلركة  هذه  اعالم  من  اشتهر  وقد  احلقائق.  وتزييف 
التي اضحت  اللغوية والبالغية وباخلربة اجلدلية)2(  بالكفاءة  الذين متيزوا  وغريهم من 
سلطة تأثري يف القضاء واجلامهري،  فضال عن املهارة واملوسوعية التي يمتلكوهنا يف شتى 
Sophists ( وهي يف االصل تعني   ( علوم ذلك العرص ومن هنا اطلقت عليهم كلمة 

احلكيم والرجل ذا الكفاءة املتميزة)3(.

املحاورة  يف  جورجياس  لسان  عل  السوفسطائي  التيار  اصحاب  افالطون  يصف 
التي حتمل اسمه وهو كام قلنا رأس من رؤوسهم: اهنـــم قادرون عل ان يتكلموا فــي 

املواضيع كـــافـة،  وان

يشء  بأي  اجلمهور  يقنعوا  وان  اجلمهور،   اعجاب  تنال  بصورة  اجلميع  يعارضوا 
يبدو يل  اعتمدوا شعار ) االنسان مقياس كل يشء (، فاحلق عندي كام  يريدون)4(،كام 

1. هشام الريفي،  احلجاج عند ارسطو: 51

2. ينظر: حممد سامل حممد االمني الطلبة،  احلجاج يف البالغة املعارصة: 24

3. ينظر: احلجاج عند ارسطو: 54

4. ينظر: احلجاج عند ارسطو: 54
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بذاهتا  للحقيقة  يعد  مل  وبذلك  بروتاغوراس)1(،   بحسب  لك  يبدو  كام  عندك  واحلق 
وجودًا،  بل هي - حسب تصورهم - حمل اتفاق،  ومن ثم فهي معّرضة النزالقات 
ايضا: ال يوجد يشء ولو  اجلدل يف بحثه عن هذا االتفاق)2(،  ويضيف بروتاغوراس 
وجد فاالنسان عاجز عن ادراكه،  وان استطاع فرد ان يدركه فال يستطيع ان يعرب عنه 
وهم،   جمرد  بذاهتا  احلقيقة  او  املوضوعية  احلقيقة  ان  يعني  مما  االخرين،   اىل  ويوصله 
فلكل منا حقيقته اخلاصة به،  والناجح،  والشاطر هو القادر عل املحاججة واالقناع،  
ووسيلته يف ذلك ان يتوجه اىل االخرين بام حيبون،  وبذلك يستطيع ان يروج ما يشاء من 

افكار بعد ان يلبسها عباءات تروق ملن خياطبهم ويتوجه اليهم)3(.

إذن تبقى احلقيقة يف نظر السوفسطائيني قضية نسبية،  وأن الوسائل التي يستخدمها 
املتكلم من قدرة لغوية فائقة وامتالك ملفاتيح علوم البالغة والبيان وغريها تزيد يف قوة 
اخلطاب وجتعله مقبوال ومستحسنا من قبل اجلمهور ومن ثم حيقق اهدافه املنشودة يف 
افحام اخلصوم واالنتصار عليهم.لذلك ابتكر السوفسطائيون البالغة التي هي فن الكالم 
القانوين يف  او  السيايس  الفصاحة وخاصة فصاحة اخلطاب  االقناع وفن  يتوخى  الذي 
املرافعات القضائية)4(،  حيث يتسلح اخلطيب بكل ادوات االغواء واالذعان وااللزام 
الستاملة املستمعني اىل التزام آرائهم من صور مؤثرة واستدالل خاطئ واستدعاء املشاعر 
واستغالل االنفعاالت واملعتقدات وكل ذلك يتم من اجل غايات شخصية توصل اىل 

1. ينظر: نفسه: 59

2. إذ يعنــي )انــزالق اجلــدل نحــو السفســطة يف نظــر افالطــون اكــرب انحــدار للخطــاب البالغــي،  حيــث يتــم 
املــرور دون مرحلــة وســطى مــن فــن االقنــاع اىل فــن اخلــداع وانحــدر االتفــاق املســبق عــل املســلامت نحــو 
ابتــذال احلكــم املســبق،  كــام تــم االنتقــال مــن فــن االمتــاع اىل فــن التضليــل الــذي يعتــرب عنفــا للخطــاب ال 

غــري( )بــول يكــور،  البالغــة والشــعرية: 109( 

3. ينظر: حممد اسيداه،  السفسطائية وسلطة القول،  ضمن كتاب ) احلجاج مفهومه وجماالته (: 2/ 42

4. ينظر: فيليب بروتون و جيل جوتييه،  تاريخ نظريات احلجاج: 23
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املطلق واملؤيد هلم من قبل اجلمهور،  فضال عن  التاييد  النجاح واحلصول عل  حتقيق 
حتقيق املكاسب املادية واملنافع الذاتية العملية،  حتى ان ) هيبياس ( الصغري كان يفخر 
بانه يدافع امام القضاء يف آن واحد عن عرش قضايا وجييب عن كل االعرتاضات عليها 
ثم ينتقل اىل صف اخلصوم لقاء اجور اخرى،  فيدافع عن القضايا العرش املناقضة وجييب 

عن كل االعرتاضات الواردة عليها)1(.

لقد نادى السوفسطائيون باحلاجة اىل تقنني قوة العبارة انطالقا من ايامهنم بان املعنى 
يف  وبحثــوا  واجلملة  الكلمة  من  كل  ببنية   “ اهتموا  ان  فكان  العبارة  ختتزله  املوجود 
السبل التــي هبــا يتحقق االقناع وتتغري مواقف االخرين “)2( حيث يتجل فعل الكلمة 
القوة واحلمل عل  النفس يف قدرهتا عل اضفاء اضعف احلجج لبوس  اثرها يف  وشدة 
التصديق،  االمر الذي جعل من العبارة وقوهتا مركز اهتامم لدهيم. ومن شدة اهتاممهم 
بالقول وفاعليته السلطوية أن “ جعلوا اخلطابة يف صدر الصنائع االنسانية واعتربوا ان 
الصنائع مجيعا من طب وهندسة ومعامر وغريها ال يمكن ان حيقق هبا االنسان واملدينة 
خريًا ما مل ترفدها سلطة القول “)3(،  وان اللجوء للحيل اخلطابية واالالعيب القولية 
لذلك  راجحة  شخصية  مصلحة  حتقيق  املطاف  هناية  يف  نتيجته  كانت  اذا  مرشوع  امر 
اصبح مدلول السفسطة منذ اليونان اىل يوم الناس هذا هو نفسه التعريف االرسطي هلا 
بكوهنا “ استدالال صحيحا يف الظاهر،  معتال يف احلقيقة،  اي اهنا نوع من العمليات 
االستداللية التي يقوم هبا املتكلم وتكون منطوية عل فساد املضمون او الصورة اما بقصد 

1. ينظــر: طريــف شــوقي و عبــد املنعــم شــحاته،  ابعــاد ســلوك املحاجــة ،  دراســة عامليــة،  جملــة دراســات 
عربيــة يف علــم النفــس،  تصدرهــا رابطــة الرتبويــني العــرب،  الســعودية،  عــدد )5(،  2008: 12

2. احلجاج يف البالغة املعارصة: 25

3. احلجاج عند ارسطو: 52
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او دون قصد “)1(. وقد بنّي ابن رشد يف ) تلخيص السفسطة ( ما تقوم عليه املخاطبات 
السوفسطائية من مقاصد مغالطية،  فقد امجلها يف مخسة غايات هي)2(:

تبكيت املخاطب وتغليطه	 

التشنيع عل املخاطب	 

التشكيك،  اي يشككه يف خطابه ويف اعتقاده	 

استغالق الكالم واستحالته	 

سوق اهلذر والتكلم باهلذيان.	 

ضت هذه احلركة الفكرية عل مر التاريخ اىل هجامت ونوبات متتالية عل  وقد تعرَّ
يد رواد النزعة العقالنية يف الفلسفة اليونانية امثال سقراط وافالطون وارسطو،  ادى 
املخادع  والتفكري  احلقيقة  نسبية  القائمة عل  السوفسطائية  انحسار فكرهتا  اىل  االمر  هبا 
اكتشاف  عل  العقل  قدرة  عل  القائمة  الفكرة  حملها  وحّلت  املغلوط،   واالستدالل 
احلقيقة بجهده التأميل اخلالص عرب الطرائق الربهانية اخلالصة املبنية عل قواعد العقل 
كان  والسوفسطائيني  الفالسفة  بني  الذي حدث  النزاع  هذا  ان  ويبدو  املنطق.  واصول 
املحاورة  واشكال  اجلدل  فن  تطور  يف  خصوصا  القديم  اليوناين  الفكر  يف  بالغ  اثر  له 
واالستدالل واملناظرة. ورغم العداء املتواصل للسفسطة وسياسة القدح التي تعرضت 
أ ساحة السوفسطائيني من كثري من الشبهات التي لصقت  هلا،  هناك من الباحثني من برَّ
هبم،  اذ اعتربوا ان جَل ما وصل من ارائهم جاء عل لسان افالطون الذي كان معارضا 
هلم،  كام يرون أنَّ السفسطة كانت خطوة تقدمية يف الفلسفة اليونانية قائمة عل تنوير 
العقول واالفكار،  وهي بمثابة ردة فعل النتشار الفلسفة وتقديس اليونانيني اياها حتى 

1. رشيد الرايض،  احلجاج واملغالطة: 13

2. ينظر: ابو الوليد بن رشد،  تلخيص السفسطة: 13
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اسهمت  لذلك  االنبياء)1(.  درجة  اىل  بصاحـبهـا  وارتفعـوا  الشاغـل  شغلهـم  اصبحت 
التواصلية خاصة  القولية  البالغة  تطوير  فّعالة ومصريية يف  الفكرية مسامهة  انجازاهتم 

واحلياة الفكرية اليونانية عامة.

اجلدل الفالطوين:- 2

استلهم افالطون )347 	 427 ق.م( اسس التجربة الفلسفية لدى استاذه سقراط 
واحتفظ بفلسفته ودون افكاره. فقد منح افالطون لتجربته الفلسفية بعدا عقالنيا جمردا 
قائام عل املثالية وكان للفكر والعقل الدور الرئيس واملبارش يف حيثيات جتربته الفلسفية 
افالطون ضد كل من  انتفض  لذلك  ماهو حيس ونسبي وغري حقيقي،   لكل  املفارقة 
الذين  السوفسطائيني  طليعتهم  ويف  والقيم  الوجود  حول  وتصوراته  رؤيته  خيالف 
سقراط)2(	  عن  افالطون  اخذ   “ فقد  اغاليطهم،   وفند  اركاهنم  وقّوض  هلم  تصدى 
جوهر معارضته للسوفسطائيني وللبالغة،  فقد هاجم يف )جورجياس( عل اخلصوص 
املامرسات املتمثلة يف استعامل النتائج دون تقص حقيقي،  ويف ) فيدر ( حلم افالطون 

بخطاب يكون جديرا بالفيلسوف،  خطاب يمّكنه ان يقنع االهلة نفسها “)3(.

1. ينظر: حممد جواد مغنية،  معامل الفلسفة االسالمية: 87

2. 	، ممــا ال شــك فيــه ان لــكل فعــل رد فعــل،  فقــد اســهم وجــود احلركــة السوفســطائية القائمــة عــل الشــك 
والتالعــب اللفظــي واغفــال احلقيقــة وعــدم االعــرتاف هبــا اىل ظهــور الفيلســوف ســقراط ) 399 ،  486 ق.م 
( فهــو اول مــن تصــدى هلــم،  وقــد )) اهتمهــم بتمويــه اخلطــأ باملنطــق املزخــرف وقــوة البالغــة،  واحتقرهــم 
ــة......  ــار احلقيق ــان معي ــان االنس ــم ب ــم لقوهل ــف معه ــم،  واختل ــن تالميذه ــة م ــورا مرتفع ــم اج لتقاضيه
واختلــف معهــم يف مفهــوم االخــالق التــي تعنــي عنــده الســعادة يف حــني تعنــي عنــد السوفســطائيني ســيطرة 
االنســان عــل غــريه (( ) هــادي فضــل الل،  السوفســطائية مــن وجهــة نظــر منطقيــة، جملــة الفكــر العــريب،  ع/ 

99،  2000،  ص: 158(

3. ليونيــل بلينجــر،  االليــات احلجاجيــة للتواصــل،  ترمجــة: عبــد الرفيــق بوركــي،  جملــة عالمــات،  النــادي 
االديب الثقــايف،  جــدة،  الســعودية،  عــدد )21(،  2004م: 35. جورجيــاس وفيــدر: مــن حمــاورات افالطــون 
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السوفسطائي هي  التيار  معاداة  افالطون عل  التي محلت  االفرتاق  نقاط  ابرز  ومن 
البالغة فقد اشكل عل بالغتهم اعتامدها عل الرأي،  واآلراء بحسب تصوره “ حتيل 
دوما عل وقائع مزعومة،  هي يف الواقع ويف اغلبها ناجتة عن االهواء واملصالح والرغبات 
والظروف. إن كل واحد يرى الواقع كام يشتهيه ويدعو )واقعا( ما يناسب احواله الذاتية 
ان يعرب  الذي محل افالطون  املتلون واملتغري دون ضبط هو  الفكري  التوجه  “)1(. هذا 
 “ بقوله:  مايري(  )ميشيل  اخترصه  الذي  بالشكل  اخلطابة  او  رأيه يف قضية احلجاج  عن 
وبالنسبة آلخرين،  مثل افالطون،  فإن البالغة سفسطة،  إهنا ال تتوفر عل اي يشء 
القادر عل اللعب يف شتى معاين الكلامت  اجيايب،  لقد كان السفسطائي يشبه املحامي 
واملفاهيم اذا كان هذا خيدم اطروحته سواء اكانت صائبة ام خاطئة. إنَّ السفسطة بعيدا 
عن االلتزام بالصفات االخالقية للخطيب تستطيع ان تبيـع نفسها لكــل القضايا،  وقد 
“)2(. إنَّ اختالف املنطلق يف الرؤية  تقدمت منــذ البدايــة باعتبارها خطاب العاجزين 
اىل اخلطاب بني السفسطائيني وافالطون قائم عل الطبيعة احلجاجية التي يكون مدارها 
بني االنسان واالنسان االخر وتصدر عن احلقيقة ال عن املحتمل والظن من أجل نشدان 
الفضيلة واخلري ال اىل حتقيق املآرب بسلطة القول)3(،  من هذا نجد ان افالطون يف منهجه 
اخلاص باخلطابة واليات اشتغال احلجاج،  ودوره الريادي يف بلورة واقع االقناع والتأثري 
واحلوار،  ينطلق من نقاط االختالف واالفرتاق بينه وبني السوفسطائيني،  وقد جتسدت 
هذه املباينة يف املحاورات التي اقامها افالطون مع بعض خصومه من السوفسطائيني،  

مع السوفسطائيني

1. حممد الويل،  مدخل اىل احلجاج،  جملة عامل الفكر،  الكويت،  جملد )40 (، عدد )2(،  2011: 21

2. Meyer، M، op. cit. p. 14، 
نقــال عــن: حممــد الــويل،  بالغــة احلجــاج،  جملــة فكــر ونقــد،  الــدار البيضــاء،  املغــرب،  عــدد: 20،  1998: 

138

3. ينظر: احلجاج عند ارسطو: 70
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وقد اعتمد يف نقده اسرتاتيجية واحدة سامها هشام الريفي بـ” اسرتاتيجية الكشف “)1( 
أي ان افالطون رأى ان مواجهته هلم تعد عل نحو معني كشفا للقناع ورفعا للستار عن 
اليهم يف  الذي وجهه  النقد  اللغوية وقد كان معظم  اغاليطهم ومزاعمهم ومراوغاهتم 
املحاورتني املذكورتني يدور حول “ منطق احلجاج ومقصده يف ضوء قيمتي احلق واخلري 
اخلطابة  “ موضوع  افالطون حيلل  نجد   ) بـ) جورجياس  املعروفة  ففي حماورته   ،)2(“
يف ضوء املقابلة بني العلم Science والظن Opinion،  مؤكدا ان االقناع نوعان: اقناع 
السوفسطائية،  اخلطابة  موضوع  هو  الثاين  وهذا  الظن،   يعتمد  واقناع  العلم،   يعتمد 
عل  فلقيامه  الظن  اما  معرفة  االنسان  منه  يكتسب  اذ  مفيد  العلم  عل  املعتمد  فاالقناع 
مفيد  غري  عليه  املعتمد  االقناع  كان   Vraisemblable واملحتمل   Probable املمكن 
 .)3(“Croyance حسب افالطون،  فهو ال يكسب االنسان معرفة بل ينشئ لديه اعتقادا
اخلطابة  ان  وبام  اخلطابة،   من  املرجوة  الغاية  هو  الفضيلة  معيار  افالطون  جعل  وهلذا 
السوفسطائية قد اهدرت هذا اجلانب املهم والرئيس من اهدافها فقد اعتربها اداة تزيينية 

متوهيية حتقق اللذة،  وهي من صناعات التملق Flatterie والتملق نوع من العنف)4(.

يعرف  )فيدر(  االخرى  حماورته  يف  نجده  فقد  احلد  هذا  عند  افالطون  يكتف  ومل 
اخلطابة باهنا صناعة النفوس بالقول،  لكن اىل احلق واخلري لكي تكون مجيلة ؛ ألنَّ اجلامل 
عنده قرين باحلقيقة،  اي حقيقة الوجود وحقيقة القول)5(،  عل هذا االساس فان الرؤيا 
التي ينشدها افالطون يف هذا املجال تعتمد معياري: )العلم واخلري( اساسا لكل حجاج 

1. ينظر: نفسه: 62

2. نفسه: 71

3. نفسه: 63

4. ينظر: نفسه: 75

5. ينظر: احلجاج عند ارسطو: 75
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بانه قيمي)1(،   التعبري عنه  او بالغة جمديني ينفعان الفرد واملجتمع،  ومها معيار يمكن 
ففي الوقت الذي يرفض فيه افالطون البالغة التي تكتسب رشعية وجودها من احلشود 
مسامهة  تساهم  بدورها  التي  املوهم  واالقناع  االغراء  عوامل  بفعل  املؤيدة  اجلامهريية 
أي  احلقيقية،   البالغة  اىل  يدعو  فانه  واملعرتضة  املنتقدة  فعالة يف كبح مجاح االصوات 
اجلدل الذي يرتكز عل املناقشة والتحاور بني فكرين متناقضني بعيدا عن سلطة الضغط 

واالرغام والتحريض اجلامهريي.

النظرة االفالطونية للبالغة عل مبدئني اساسيني: احدمها قائم عل مبدأ  إذن تقوم 
اهلدم واالخر قائم عل مبدأ البناء،  فهو من جانب يرفض كل اشكال البالغة القائمة 
عل الرأي العام التي متارس سطوهتا يف تأسيس اآلراء واملعتقدات،  كام يؤكد خطورهتا 
يف املجتمع بشكل عام،  فهي ال تسمح هنائيا بإنتاج الرأي والرأي املضاد،  ومن جانب 
آخر فهو يقبل تلك البالغة التي قوامها احلوار الثنائي الذي يتم بني العلامء واملختصني 
بعيدا عن سلطة  احلقيقة  والتامس  املعرفة،   اىل  الطبقات من اجل االحتكام  كافة  ومن 

القهر وااللزام واملغالطة)2(.

فاخلطابة عند افالطون تقنية اقناع واداة ذهنية ختدم مبدأ البحث عن احلقيقة،  وهو 
امر يتناقض وصورة احلجاج بوصفها آلة اهيام ومحل عل التصديق واذعان،  وإْن تعلق 
فقد  اخلطابة  من  القدر  هبذا  افالطون  يكتف  ومل  واملواقف.  احلقائق  من  بالواهي  االمر 
وسع من دائرة احلجاج ليشمل فضال عن “ فضاءات القول الرسمية من حماكم وجمالس 
يكون  التي   )3(“ ايضا  اخلاصة  االجتامعات  اىل  ليمتد   Agora عامة  وساحات  شعب 

1. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة: 28
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دافعها الوحيد هو معرفة احلقيقة واخلري خالفا للخطابة السوفسطائية التي تنحى منحا 
استعراضيا اشبه برياضة املصارعة عند االغريق من اجل الغلبة والفوز)1(،  أي هي “ 
ليست فضاء تفاعل قويل بني االنسان واالنسان بام يف ذلك من عالقات معقدة ومقاصد 
خمتلفة وتنوع يف الرؤى،  وانام هي فعل قويل اخالقي “)2( يرفض مبدأ الضغط الفكري 

واقصاء االخر وفرض االقناع ملجرد ان العامة تؤيد هذه الفكرة او ترفضها.

 “ هي:  اركان  ثالثة  عل  اخلطابة  لصناعة  معاجلته  يف  االفالطوين  املنهج  يقوم  إذن 
اعتامد املنهج اجلديل،  ومعرفة انواع النفوس وما يناسبها من اقاويل،  ومعرفة ما يناسب 
املقامات املختلفة من اساليب “)3(،  فاجلدل عند افالطون حيتل املكانة السامية يف مجيع 
نقل هبا احلجاج من جمال  التي  الوسيلة  الفلسفي،  وهو  الفكر  املعارف ويشكل ذروة 
الظن اىل جمال االحتامل)4( يف حني احتلت معرفة انواع النفوس الركن الثاين يف تصور 
“)5( ؛ ألنَّ املستمعني  “ ومدار هذا الركن مبدأ التناسب بني القول والسامع  افالطون 
خيتلفون باختالف درجة تقبلهم للخطابات،  وهذا االختالف يف طبائع النفوس يقتيض 
التعاطي معه بشكل دقيق ومن ايرس الطرق،  بحسب مقتىض احلال واملقام. اما الركن 
الثالث فهو ختري االساليب التي تناسب املقامات املختلفة من خالل االنسجام والتناسب 
والتامسك بني وحدات االسلوب حتى يستطيع اخلطاب وهو هبذه القوة من ابالغ االثر 
املنشود وترك فعله القوي يف عقل ووجدان املتلقي،  وهو ما ينبغي مراعاته يف العمل 

احلجاجي.

1. ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج ،  رسائله نموذجا: 34

2. احلجاج عند ارسطو: 79

3. نفسه: 80 ،  81 

4. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة: 30 

5. احلجاج عند ارسطو: 83 
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كام يمّيز افالطون بني ) افحم واقنع (،  فـ” اإلفحام هو صنيع الفيلسوف املنشغل 
باملطلق،  الباحث عن احلقيقة والوجود واملثال،  بينام االقناع هو صنيع اخلطيب الذي 
يعالج اآلراء واالشياء املرئية،  واملحتمل،  ومن يعمد اىل االقناع يف معناه الثاين يستخدم 
املستمع ومشاعره وليس عل عقله  انه يؤثر عل خيال  ؛  العاطفية  السفسطات واالدلة 
معارضته  لب  وهو    ، افالطون  اختطه  الذي  املنهج  ان  الواضح  من  بات  لذا   .)1(“
خلصومه من السوفسطائيني ،  هو “ منهج ديني مثايل حيارب الظن واملراوغة والتزييف 
ما  اىل  نظرا  سيايس  غري  منهج  فهو  وبالتايل  القول  بسلطة  الرشعية  غري  املآرب  وحتقيق 

تبيحه السياسة من وسائل متعددة للوصول اىل غاياهتا “)2(.

عل  مبنية  رؤية  كانت  للحجاج  افالطون  رؤية  ان  اىل  تقدم  ما  كل  من  نخلص 
الباب  االخالق واملثل،  وخاضعة اىل معياري احلق واخلري،  وهذه املحددات فتحت 
امام الفالسفة والبالغيني لنقده وجتاوز آرائه قديام من قبل تلميذه ارسطو،  وحديثا من 

قبل برملان واولريون،  ألنه ال يساير التطورات االنسانية املتالحقة.

احلـــــــوار الر�ســــطـــــي:

بلغت الفلسفة اليونانية اوج عظمتها عل يدي ارسطو ) 332 	 384 ق.م( حيث 
احتلت آراؤه الفلسفية وافكاره االخرى موقع الصدارة يف تاريخ الفلسفة اليونانية اىل 
عهد قريب،  ألهنا تنفتح عل كل رضوب املعرفة والبحث العلمي،  فقد بحث يف الطبيعة،  
وامليتافيزيقا،  وعلم النفس واحلياة،  والسياسة،  والشعر،  وفن اخلطابة،  واملرسح،  
فهو يعد فيلسوفا موسوعيا شامال مل تستفد منه اوروبا وتتشبع بأفكاره وحدها فحسب،  
بل نفذت آراؤه اىل الرتاث االسالمي ومثلت مرجعية للعلوم العقلية والذي يقع املنطق 

1. االليات احلجاجية للتواصل: 35

2. احلجاج يف البالغة املعارصة: 29 
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يف مقدمتها،  فقد بنيت عل افكاره وآرائه الكثري من النظريات واملناهج العلمية،  فكان 
املدينة  النقاشات يف  انقاذ  املتمثل يف  االفالطوين  اهلم  لنفس  امتدادا  االرسطي  املرشوع 
تصور  خالل  من  الدور  هبذا  ارسطو  اضطلع  فقد  السوفسطائية،   اخلطابة  اخطار  من 
مغاير عل مستوى املنطلقات والوسائل والتصورات، فاملنهج الذي اتبعه ارسطو يمتاز 
بالدقة وصحة الرباهني. وكل ذلك جرى بناء عل التجربة الواقعية التي اعتمدها يف بحثه 
باملقارنة مع منهج افالطون وتصوراته،  فقد انتقد نزعته ،  رغم انه استاذه ،  النخبوية 
يف تصوره للجمهورية الفاضلة التي ابرزت عداء للمثال الديمقراطي الذي عده ارسطو 
مواجهة  اىل  سعيا  قد  وافالطون  سقراط  من  كل  كان  واذا  احليوي،  للحجاج  فضاء 
املغالطات السوفسطائية وذلك ببيان زيفها باالعتامد عل منطق غري صارم،  فان ارسطو 
قد واجه يف الدحوض السوفسطائية خمتلف احليل اللغوية والوسائل املغالطية لدحضها 
للغة  املرشوع  التمييز بني االستعامل  قائم عل علم صوري مهمته  منطقي  بديل  واجياد 
ابعاد  حاول  قد  افالطون  كان  واذا  واملغالطة.  التضليل  لغرض  املخادع  واالستعامل 
فإن  الربيء،   الفلسفي  اخلطاب  من  امكن  ما  بتقريبها  العامية  التأثريات  من  اخلطابة 
ارسطو قد ربط اخلطابة باحلياة االجتامعية ؛ بل هي اخلطاب املوجه اىل العامة يف املحاكم 

او يف احلشود الشعبية التشاورية او يف املحافل العمومية االحتفالية)1(.

يف  معه  يتفق  أّنه  إال  التصورات،   بعض  يف  افالطون  استاذه  خالف  وإن  فأرسطو 
مقارعته للخطاب املغالطي السوفسطائي،  فهام يقدمان اعرتاضا عل الطريقة التي يقدم 
قبل  من  ومعرفتها  احلقيقة  عن  البحث  ألنَّ  االخرين،   اىل  احلقيقة  السوفسطائيون  هبا 
العوام يقتيض ابداء الرأي فيها،  وهذا الرأي بالرضورة خيضع اىل املعارضة واالختالف 
ما  فإن   “ لذلك  ماهيتها  عن  وخيرجها  احلقيقة  يفسد  بدوره  الذي  النظر  وجهات  يف 
يقابل الرأي هو احلقيقة ففي حضورها يذبل الرأي ويشحب واحلال امام احلقيقة يلوي 

1. ينظر: مدخل اىل احلجاج: 24
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رؤوسهم اولئك الذين ال يبحثون إال عن آراء يف تاريخ الفلسفة،  ويزعمون انه ال يوجد 
“)1( لذلك سعى كل من افالطون يف جدله وارسطو يف منطقه اىل تقديم  فيها إال آراء 
نموذج مثايل ملعرفة احلقيقة دون احلاجة اىل اقناع االخرين عرب اخلطابات واحلوارات،  
مفيدا  يكون  ان  يمكنه  الغري ال  بآراء  االنشغال   “ ؛ ألنَّ  اآلراء  تعدد  امام  املجال  وفتح 
لفكرنا الشخيص للحقيقة “)2(،  لذلك يمكن أن نعد ارسطو بام اختطه لنفسه ولآلخرين 
من منهج وطرق تفكري وتصورات جديدة حدثا جَيُبَّ ما قبله،  ويؤسس ملرحلة قادمة 
يف  النظريات  اغلب  يغذي  الذي  املعريف  الرشيان  وكتاباته  ارسطو  آراء  فيها  مثلت 
او غري  التي تقوم عل اساس فلسفي ومنطقي بصورة مبارشة  جانبها االبستيمولوجي 
 Les مبارشة. فكان خروج ارسطو الواضح عام سبقه ان قاده اىل بعث مدرسة املشائني
االطار  وهذا  مساء،   واخلطابة  صباحا  الفلسفة  تدرس  كانت  التي   Peripateticiens

اجلديد قاد ارسطو اىل تأليف آثاره اخلالدة حول اخلطابة وهي اثار انفصل فيها صاحبها 
انفصاال رصحيا عام سبقه ليؤسس رؤية هيمنت عل املوقف من احلجاج اىل حدود ايامنا 
هذه)3(،  من خالل تناول الكثري من الظواهر املرتبطة باملامرسة احلجاجية بدرجة عالية 
من الدقة والشمول ويظهر ذلك واضحا عرب مؤلفاته ) كتاب اجلدل،  وكتاب اخلطابة،  

وكتاب السفسطة،  وكتاب الشعر...... الخ (.

يعترب ارسطو ابًا للمنطق الصوري فـ” منذ ارسطو عرف املنطق الذي يدرس املبادئ 
العامة للفكر العقالين،  علم معياري ) كيف تقيم برهانا سليام (،  كان املنهج الريـــايض 
والديالكتيـك  السقـراطي)4(*  االسـتقـراء  اىل  ارسطـو  واضـاف  تطبيقاتـه،   اول 

1. عامرة نارص،  الفلسفة والبالغة ،  مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي: 37 

2. نفسه: 37
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االفالطوين)1(	،  االستنباط،  فكان قياسه الشهري او صور االستدالل التي هبا يمكن 
استخالص نتيجة مسلم هبا انطالقا من مقدمات حقة “)2(،  وهذه املقدمات احلقة يعرب 
عنها ارسطو يف كتابه ) املواضع ( وهو يعرض لدور احلجاج بقوله “ ان غاية هذا املؤلف 
هي اجياد طريقة جتعلنا قادرين انطالقا من مقدمات حمتملة ان نقيم احلجة عل كل مشكل 
معروض،  وان نتجنب حينام نسند حجة ما،  ان يصدر عنا اي قول يكون مناقضا هلا 
“)3(،  وبذلك تكون هذه املقدمات هي االفكار املقبولة التي تشكل قاساًم مشرتكًا وحمل 
اتفاق بني االطراف املتحاورة،  كام ان اثبات هذه املقدمات يف العملية احلجاجية يقتيض 
يميز يف االورغانون  أن  اىل  ما دفع ارسطو  اال يكون اهلدف من ورائها هو اجلزم وهو 
ان  كام  اجلدلية،   واالستدالالت  التحليلية،   االستدالالت  االستدالالت:  من  نوعني 

دراسته للنوع االول من هذه االستدالالت قد بوأته صفة اب املنطق الصوري)4(.

وهدفها  مقبول  هو  مما  تنطلق  اجلدلية  االستدالالت  ان   “ عل  التمييز  هذا  ويقوم 

ويتمثــل االســتدالل االســتقرائي يف حركــة ذهــاب وايــاب دائمــة مــن اجلزئــي اىل العــام ومــن العــام اىل اجلزئــي 
ومــن املحســوس اىل املجــرد ومــن املجــرد اىل املحســوس،  والزالــت هلــذه الوســيلة االســتداللية فعاليتهــا اىل 
ــد ان يــرشح ويقنــع،  كــام يتمثــل االســتقراء الســقراطي يف احصــاء مالحظــات  اليــوم،  يســتخدمها مــن يري
جزئيــة يســتخلص منهــا اثبــات عــام خيضــع بعدئــذ للتصحيــح مــن اجــل التســليم بعنــارص جديــدة وخمتلفــة،  
وهكــذا انطالقــا مــن ال يشء نســائل ونراكــم الوقائــع ونســتنتج قاعــدة ونعمــل عــل هتيئتهــا ممــا يســمح بتجنــب 

اخلطابــات الطويلــة واالســتدالالت املظللــة للسفســطائيني ) ينظــر: االليــات احلجاجيــة للتواصــل:34(

ــه عنــد افالطــون قــد اخــذ منحــًى آخــر يتعلــق  1. 	، اذا كان الديالكتيــك عنــد زينــون يعنــي فــن احلــوار فان
بالبحــث عــن ماهيــة االشــياء فالديالكتيــك بالنســبة اىل افالطــون هــو حركــة العقل التــي ترقى من االحاســيس 

اىل املثــل ومــن االشــياء اجلميلــة اىل فكــرة اجلــامل مثــال ) ينظــر: االليــات احلجاجيــة للتواصــل: 35 (

2. االليات احلجاجية للتواصل: 36

3. نفسه: 35

4. L’empire rhétorique،  ed،  Vrin. 1977، p. 15
نقال عن: بالغة احلجاج: 45
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تكون كذلك،   ان  يمكن  او  نقاش  اخرى هي موضوع  اطروحات  قبول  العمل ألجل 
اهنا تسعى اىل االقناع او االقتناع هبا،  وهي ال متكن يف االستنتاجات الصحيحة وامللزمة،  
ولكنها تقدم حججا مقبولة إْن قليال او كثريا “)1(،  وقد مكنته دراسته لالستدالالت 

اجلدلية يف الطوبيقا واخلطابة وتفنيد السفسطة من ان يكون ابا لنظرية احلجاج)2(.

خطوات  خيطو  جعله  احلوار  واساليب  لالستدالل  االرسطي  االهتامم  هلذا  ونتيجة 
مهمة يف سبيل تأسيس تقنيات واساليب للحجاج يمكن من خالهلا العبور من املقدمات 
اىل النتائج،  اي جعل احلجاج كيفية لالستدالل املنطقي انطالقا من رأي او فكرة مسلم 
هبا اىل نتيجة مقبولة وحمتملة وغري ملزمة،  وهذا يعني ان عدم كفاية املقدمات،  او عدم 
اتفاقها مع النتائج تعترب مغالطات زائفة،  االمر الذي رفضه ارسطو وهو يفند املسعى 
اخلطاب ومتاسكه وعل  بناء  اخلطايب عل  بعده  املنطق يف  يرتكز  لذلك  السوفسطائي،  

حصول املعقولية دائام.

وانطالقا من هذا البعد ) اخلطايب ( فقد دّشن ارسطو عرب كتابه ) فن اخلطابة ( مرحلة 
جديدة أسست لعلم اخلطابة الذي ما زال يرفد كل النظريات اخلطابية بإبعادها املعرفية 
اىل يوم الناس هذا فـ” هناك شبه امجاع بني مؤرخي البالغة عل ان ميالد نظرية البالغة قد 
حتقق يف اليونان،  فاذا كان ارسطو يعترب اب املنطق الصوري،  فانه من الزاوية االخرى 
يعترب اب املنطق الطبيعي اي اب علم اخلطابة “)3(،  فقد عّرف ارسطو اخلطابة “ باهنا 
الكشف عن الطرق املمكنة لالقناع يف أي موضوع كان “)4(،  فاخلطابة عنده هي مرادفة 
التي  اليها الهنا االداة  للناس حاجة  للبالغة وموضوعها هو االقناع،  كام اشار اىل أن 

1. نفسه:45

2. ينظر: نفسه: 46

3. بالغة احلجاج:45

4. ارسطو،  فن اخلطابة،  حتقيق: عبد الرمحن بدوي: 29
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جيري هبا التفاوض بني االفراد كلام بعدت الشقة بينهم وفرقتهم االختالفات وصادفتهم 
يف حياهتم اليومية مجلة من القضايا التي تتعدد بشأهنا وجهات النظر وال يمكن اخللوص 
فيها اىل امجاع،  فالذي يربر احلاجة اىل اخلطابة هو ما متتلئ به احلياة من قضايا ونوازل،  
وما يعرتض سبيلنا من حاالت نجد انفسنا فيها امام نوع من الناس لن نجد من السهل 
من  جيعل  فارسطو  علمية)1(،   معرفة  ادق  كانت  لو  حتى  معرفة  من  لدينا  بام  اقناعهم 
حظيت  هنا  ومن  تأثريها،   وبيان  اخلطابة  الشتغال  االوسع  املجال  العوام،   خماطبة 
وهي  االسمى  الفضيلة  حتقق  باعتبارها  السياسة  لعلم  تالية  اثرية  بمكانة  عنده  اخلطابة 
اسعاد الناس،  كام جيعل منها قرين اجليش يف دعم السياسة،  اذ يقول “ ان ارشف العلوم 
تابع للسياسة، اقصد هبذه العلوم العلم العسكري والعلم االداري والبالغة “)2(،  اي 
ان ارسطو يف حماولته لربط البالغة باملؤسسات الديمقراطية االثينية وجعلها يف خدمة 
السياسة،  انام هي خدمة للغايات االخالقية الفاضلة التي يتوخاها يف املجتمع،  فاهلدف 
ابناء املجتمع يف  االسمى يف توجه ارسطو هو نشدان الفضيلة االخالقية وتفاعلها بني 
تنطلق  ان  ينبغي  اذ  منها،   السياسية  الديمقراطية،  السيام  املامرسات واملؤسسات  كل 
كل ممارسة سياسية من منطلق اخالقي مثايل جيعل مصلحة املجتمع فوق كل املصالح. 
ومن هذا املنطلق جعل ارسطو مجهور املخاطبني يف موقع متميز ومهم من اركان خطابه،  
يقسم  ارسطو  راح  ولذلك  وغايته،   اقامته  مرشوعية  اخلطاب  يمنحون  الذين  الهنم 

اخلطابة تبعا إلصناف اجلمهور اىل ثالثة اقسام)3(:

التي 	  القضائية  املحاكم واملرافعات  يف  جتري  التي  املشاجرية،   او  القضائية  اخلطابة 

1. ينظر: فن اخلطابة: 27 

2. Moraml،  a Nicomaco، coleccion Austral، Madrid، 2002، p. 63، 
نقال عن: مدخل اىل احلجاج،  ص: 26. 

3. ينظر: احلجاج عند ارسطو: 141 . 
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تدور حول قضايا ماضية،  ينفتح من خالهلا اخلطاب عل التعارض بني قيمة العدل 
واحلق من جانب واجلور والظلم من جانب آخر يف استقراء الواقع الذي يستعرضه 

اخلطاب يف سعيه اىل اثبات او نفي هتمة عن شخص او جمموعة اشخاص.
اخلطابة االستشارية او املشاورية،  وجمال انعقادها يف املجالس النيابية واجلمعيات 	 

العمومية من اجل التشاور والتقييم والنظر يف القضايا املستقبلية.
اخلطابة التثبيتية او املحفلية،  وتلقى يف املحافل واحلشود اجلامهريية،  وتكون قيم 	 

اجلامل والقبح مرجعية هلا،  والزمن احلارض حيتضن خطاهبا،  حيث يقف اخلطيب 
يف حمفل يضم مجهورا عاما من املستمعني ويسعى اىل اقناعهم بقضية او جمموعة من 

القضايا قد تكون سياسية،  او دينية،  او فنية،  او اجتامعية.
من  تقرتب  التثبيتية  واخلطابة  واجلدل،   املنطق  اىل  اقرب  تكون  القضائية  فاخلطابة 
االدب،  يف حني ان اخلطابة االستشارية حتتل موقع الوسط بينهام. كام ان التقسيم الذي 
ردها  وقد  اخلطيب،   قبل  من  املقدمة  احلجج  فحص  اىل  بالرضورة  قاده  ارسطو  قدمه 
املخاطب،   اخالق  طبيعة  عل  تركز  التي   Ethos االيتوس  حجج  هي:  اركان  ثالثة  اىل 
وخلقه  الطيبة  سريته  خالل  من  ذلك  ويثبت  املتلقي  قبل  من  ثقة  حمل  يكون  ان  فعليه 
الذي يفصح عنه اخلطاب ) فاخلطيب يقنع باالخالق (. وثاين هذه االركان هي حجج 
الباتوس Pathos التي تركز عل تصيري السامع يف حالة نفسية ما وتثري مشاعر السامعني 
وانفعاالهتم باجتاه قبول اخلطاب واالذعان له بدون تدقيق نظر. اما الركن الثالث فهي 
حجج اللوغوس Logos التي تركز عل مضمون اخلطاب،  فهو “ القول نفسه من حيث 

هو يثبت او يبدو انه يثبت “)1(.

وبناًء عل هذه التقسيامت احلجاجية بحسب اجلمهور،  استلهم ارسطو نمطني من 
احلجاج: االول هو احلجاج اخلطايب وهو “ حجاج موجه اىل مجهور ذي اوضاع خاصة 
يف مقامات خاصة،  واحلجاج ها هنا ليس لغاية التأثري النظري العقيل،  وانام يتعداه اىل 

1. فن اخلطابة: 29 ،  30 
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املشاعر واالنفعاالت واىل ارضاء اجلمهور واستاملته،  ولو  اثارة  العاطفي واىل  التأثري 
كان ذلك بمغالطته وخداعه واهيامه بصحة الواقــع عل نحو تبدو معــه اخلطابة....... 
مــن قبيــل التخييل “)1(، من هذا نفهم طبيعة عالقة احلجاج باجلدل واخلطابة، بمعنى 
ان احلجاج يعد قاسام مشرتكا بني اخلطابة واجلدل، ومرتكزاته يف اجلدل هي مرتكزات 
احلجاج  اما  باالساس)2(.  عاطفية  اخلطابة  يف  احلجاج  مرتكزات  تكون  حني  يف  عقلية 
االخر فهو احلجاج اجلديل “ ومداره عل مناقشة اآلراء مناقشة نظرية حمضة لغاية التأثري 
العقيل املجرد “)3(، فاملحاجج او املحاور او املخاطب ال يستطيع استاملة الطرف االخر 
او اقناعه بوجهة نظره يف القضية املطروحة اال بعد ان يتمكن من فهمه ودراسة طبيعته 
البرشية وميوله واهوائه وانفعاالته ومستوى ادراكه وتفكريه املنطقي حتى يقدم له اقيسة 

وبراهني تثبت صحة كالمه وتعصمه من الوقوع يف الزلل.

فاحلجاج عند ارسطو هو وسيلة تفكري للوصول اىل احلقيقة ونشدان فضائل اخلري عن 
طريق احلوار البناء،  واالجواء الديمقراطية احلرة التي تتعاطى مع مجيع اخلطابات بدرجة 
واحدة من االهتامم والنظر يف معقوليتها ؛ ألهنا حسب رأيه تصدر عن املمكن واملحتمل 
وهذا ما جعل الطابع االستداليل مهيمنا عل خطابته، حيث تبقى هذه اخلطابات يف دائرة 
“ االختالف واخلالف،  حيث يمكن لآلراء ان تتعدد وتتباين،  وحيث يدعى االنسان 
كانت حججه  ملن  إال  الغلبة  تكون  باخلطاب، وال  بالرأي واخلطاب  الرأي  مقارعة  اىل 
اكثر اقناعا واوضح يف نفس السامع “)4(. لقد جعل ارسطو احلجاج يف صلب اهتاممه 
وهو يؤسس لثقافة االقناع وحيله يف مكانة سامية يف منظومته اخلطابية حتى يستوي نظرية 

قائمة بذاهتا سميت فيام بعد بـ) نظرية احلجاج (.

1. احلجاج يف القرآن الكريم من خالل اهم خصائصه االسلوبية: 22

2. ينظر: سامية الدريدي،  احلجاج يف الشعر العريب ،  بنيته واساليبه: 18

3. احلجاج يف القرآن الكريم من خالل اهم خصائصه االسلوبيه: 21

4. محادي صمود،  من جتليات اخلطاب البالغي: 108 
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املبحث الثاني

احلجاج يف البالغة العربية القدمية
إنطالقا من الرأي القائل بأنَّ البالغة العربية ختتلف عن نظريهتا الغربية يف ظروف 
النشأة واخلصوصية الثقافية والسياق التارخيي ؛ كون البالغة الغربية ارتبطت يف نشأهتا 
العربية  البالغة  ان  االقاويل،  يف حني  بني  التمييز  هلا  وفقا  يتم  فلسفية ومنطقية  بأبعاد 
نشأت يف احضان الشعر “ والشعر وقعه من ايقاعه وفضله من هيئة القول فيه “)1( مما 
دفع الكثريين اىل وصف اهلدف من البالغة هو الزخرفة والتزيني والتنميق يف الكالم،  
وهذا امر جماف للحقيقة ولكنه نتيجة طبيعية ملحاوالت فصل البالغة العربية عن انظمة 
التفكري التي حاطت نشأهتا،  اذ أن بقاء البالغة العربية يف الدراسات القديمة واحلديثة 
مفصولة عن النظام الفكري الذي نشأت فيه وترعرعت من قبيل صلته الوثيقة باملنطق 
واالصول والنحو وعلم الكالم،  وعدم مراعاة التفاعل بني هذه الفروع املعرفية،  عاق 
املعلمني من أن يكتشفوا االليات العميقة التي حتكم النشاط االستداليل اللغوي القائمة 
ومقوالت  القديمة  وملصادره  العريب  البالغي  للشأن  فاملتتبع  الفروع)2(،   تلك  عليه 
اإلقناعية  والغاية  احلجاج  من  جتعل  منه  ومهمة  واسعة  مساحة  هناك  ان  جيد  اعالمه 

ــاج يف  ــات احلج ــم نظري ــاب ) اه ــن كت ــح،  ضم ــة للمصطل ــة النظري ــة يف اخللفي ــود،  مقدم ــادي صم 1. مح
ــود: 19 ــادي صم ــوم (،  ارشاف مح ــطو اىل الي ــن ارس ــة م ــد الغربي التقالي

2. ينظر: حممد مفتاح،  جمهول البيان: 11
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مستوى  البالغة،  سواء عل  علوم  مفاصل  من  مفصل  أي  يغادر  ال  يكاد  رئيسا  هدفا 
احلال  املقام ومقتىض  البليغ وسامته ومراعاة  القول  البالغة ورشوط  ملاهية  العام  الفهم 
ومقاصد املتكلم واالعتناء باملتلقي،  أم عل مستوى العوامل النفسية واالسلوبية التي 
للبالغة  والكالمية  املنطقية  النشأة  يؤكد  ما  وهذا  والتأثري.  االقناع  بقصد  اللغة  تفرزها 
العربية،  بخالف ما ذهب اليه البعض يف نظرهتم اجلزئية للبالغة مفصولة عن جذورها،  

فحديثهم )يصبح أبرتًا ناقصًا ألنَّ مناقشته(البيان العريب ) األوىل كالمية()1(.

العريب،   البالغي  اخلطاب  يف  واألساس  املهم  اجلانب  هذا  عل  الضوء  ولتسليط 
والذي سكتت عنه الدراسات والبحوث طيلة قرون من الزمن،  وبعثته اقالم بالغيني 
عرب جدد امثال محادي صمود،  وعبد الل صوله،  وطه عبد الرمحن،  وحممد العمري،  
وآخرون. نشري ابتداء اىل حزمة التعاريف التي اعطيت للبالغة من قبل البالغيني العرب 
القدامى التي اشارت بشكل واضح ورصيح اىل أنَّ الغاية الرئيسة من البالغة العربية هي 
غاية حجاجية بالدرجة االوىل ؛ الن البالغة العربية جاءت من اجل التواصل واالقناع 

واالمتاع)2(،  وهو أمر ال يمكن انكاره او جتاهله بأي حال من االحوال.

ولعل أهم ما قيل يف مفهوم البالغة هو ما اشار اليه اجلاحظ،  الذي يعطي للبالغة 
وظيفة إقناعية،  يف قول بعض اهل اهلند: “ مجاع البالغة البرص باحلجة واملعرفة بمواضع 
الفرصة ان تدع االفصاح هبا اىل الكناية عنها،  واذا كان االفصاح اوعر طريقة،  وربام 
كان االرضاب عنها صفحا ابلغ يف الدرك واحق بالظفر “)3(. عل ان الترصيح بـ) قصد 
احلجة( كام يف ترصيح العسكري و )البرص باحلجة( كام يف اشارة اجلاحظ يقتيض استعامل 
الكالم،   يف  متوقعها  حيث  ومن  وانجعها  افضلها  ختري  حيث  من  حسن  بشكل  حجج 

1. حممد النويري،  علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب: 70

2. ينظر: حممد مفتاح،  التلقي والتأويل: 38

3. اجلاحظ،  البيان والتبيني: 1/ 88 
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فضال عن ختري الوقت املناسب الستعامهلا.

به  تبلغ  ما  “ كل  بأهنا  البالغة  العسكري يف هذا االجتاه حينام حيدَّ  ابو هالل  ويسري 
“)1(،  ولعل  السامع فتمّكنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن  املعنى قلب 
العسكري يف تبنيه للفظة ) متّكنه ( اشارة واضحة اىل وجود حجة ظاهرة بالغة هي التي 
التقرب من   “ البالغة هي  ان  اىل  العسكري  التمكني،  كام اضاف  تعمل عل حصول 
املأخذ واجياز فـي صـواب وقصـد  الكــالم وقــرب  البعيد والتباعـد مـن حشـو  املعنى 

الـى احلجـة وحسـن االستعـارة “)2(.

االذعان  اىل  اخلصم  استدراج   “ عل  كلها  البالغة  مدار  أنَّ  االثري  ابن  يرى  كذلك 
والتسليم ألنه ال انتفاع بإيراد االلفاظ املليحة الرائقة وال املعاين اللطيفة الدقيقة دون ان 
تكون مستجلبة لبلوغ غرض املخاطب هبا “)3(. لذلك متثل ظاهرة احلجاج،  بوصفها اداة 
عقلية واسلوبية،  عنرصا اساسيا يف بناء املوروث البالغي العريب بحيث جعل اجلاحظ 
اعل مراتب البالغة هي تلك التي ادت احلجة فيها وظيفتها املنوطة هبا،  حيث قال: “ 
فأعل مراتب البالغة ان حيتج للمذموم حتى خيرجه يف معرض املحمود،  وللمحمود 
تلك  من  ابعد  اىل  العسكري  هالل  ابو  ويذهب    ،)4() املذموم  صورة  يف  يصريه  حتى 
كتابه  ليفرد فصال يف  االقناع  البالغة ودورها يف  تؤكد حجاجية  التي  املختلفة  املفاهيم 
) الصناعتني ( وهو الفصل احلادي والثالثون حتت عنوان ) يف االستشهاد واالحتجاج 
( يقول فيه: ) وهذا اجلنس كثري يف كالم القدماء واملحدثني وهو احسن ما يتعاطى من 
ثم  بمعنى  تأيت  ان  وهو  املعنى،   لتوليد  التذييل  جمرى  وجمراه  الشعر،   صنعة  اجناس 

1. كتاب الصناعتني: 16 

2. نفسه: 45، 46

3. ابن االثري،  املثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر: 64 ،  65 

4. البيان والتبيني: 1 / 53
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تؤكده بمعنى آخر جمرى االستشهاد عل االول واحلجة عل صحته ()1(،  كام يرصح 
اجلرجاين يف مقدمة كتابه ) دالئل االعجاز (،  بأن الكالم نظم ورعايته حتقق االقناع،  اذ 
يقول:  )ينبغي لكل ذي دين وعقل ان ينظر يف الكتاب الذي وضعناه ويستقيص التأمل 
ملا اودعناه،  فإن علم انه الطريق اىل البيان والكشف عن احلجة والربهان تبع احلق واخذ 

به،  واال رأى ان له طريقا غريه او مآلنا اليه ودلنا عليه،  وهيهات ذلك ()2(.

م السكاكي كتابه ) مفتاح العلوم ( عل اساس منطقي عل ثالثة علوم هي: علم  وقسَّ
م البالغة عل ثالثة علوم هي: املعاين والبيان  الرصف وعلم النحو وعلم البالغة،  كام قسَّ
باملنطق،   العريب  البيان  عالقة  خالهلا  من  وسع  مقاربة  تبنى  كام  البديعية.  واملحسنات 
فغدت البالغة العربية )معضودة بالنحو واملنطق ()3(. فالبالغة هي الطريقة والوسيلة 
التي تنتظم الكالم وجتعل معانيه انفذ اىل عقل وقلب السامع عل وفق مقتضيات قائمة 
السكاكي  عند  البالغة  تكون  وبذلك  واقناع،   وإظهار  وابانة  وحمسنات  وضوح  عل 

مدعمة باالستدالل والقياس.

وادواته  احلجاج  مالمح  اىل  أشارت  القديمة  العربية  البالغة  ان  تقدم  مما  يتبني 
البالغية،  وكانت هلم وقفات مطولة حول فكرة املقام ودور املتلقي وكل ما حييط به من 
ظروف خارجية،  كام وصف حممد العمري فكرة مراعاة املقام ومقتىض احلال يف البالغة 
العربية بأهنا “ عنوان للعالقة بني اخلطيب واملستمع،  فالبالغيون العرب وإن مل هيتموا 
كثريا بالدراسة النفسية واالخالقية للمرسل واملتلقي،  حاولوا ان يدرجوا حتت عنوان 
املقام واحلال مالحظات كثرية فيام ينبغي للخطيب ان يكون عليه او يراعيه من احوال 

1. كتاب الصناعتني: 383 

2. عبد القاهر اجلرجاين،  دالئل االعجاز: 49 

3. حممد العمري،  البالغة اصوهلا وامتداداهتا: 453
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املستمعني “)1(،  فالكالم ارتبط بطبقات السامعني اي املقام االجتامعي،  فكام ان الناس 
انفسهم يف طبقات،  فان كالمهم يف طبقات ايضا)2(،  كام ارتبط بحاله وقت تلقيه،  فال 
بد ان يراعي املتكلم هذا املقام االجتامعي باإلضافة اىل مراعاة حال سامعه،  كام طلب 
ابن طباطبا من الشاعر ان “ خياطب امللوك بام يستحقونه من جليل املخاطبات ويتوقى 
حطها عن مراتبها،  وان خيلطها بالعامة،  كام يتوقى ان يرفع العامة اىل درجات امللوك،  

ويعد لكل معنى ما يليق به،  ولكل طبقة ما يشاكلها “)3(.

املعنى  عن  وااليضاح  الكشف  هدفها  حجاجية  آليات  عل  قائمة  العربية  فالبالغة 
فحسب،   واالفهام  الفهم  هبدف  ليس  والعقول  النفوس  من  تتمكن  بحيث  املقصود،  
بل بالتأثري واالقناع بالطرح املقدم،  ألنَّ جمال احلجاج هو شبه احلقيقي او املحتمل او 
املشكوك فيه،  ومن هنا يتضح الفرق بني احلجاج والربهان باعتبار أنَّ هذا االخري جماله 
البدهيي لدى الناس فهو ينطلق من اتساقات صحيحة وبدهيية،  اما احلجاج فريتبط بام 

هو متعدد الداللة اي اجلدير بالظن املعقول واملقبول)4(.

ولعل من املفيد هنا ان نذكر بعض ما نعتقده من اسباب موجبة جعلت من البالغة 
العربية ذات توجه او بعد حجاجي اقناعي اي مجلة العوامل التي ادت اىل ارتباط البالغة 

العربية يف نشأهتا بمفهوم احلجاج،  ولعل من هذه االسباب او العوامل:

أي . 1 يستخدمها يف  آلية طبيعية يف كل عقل برشي،   العام هي  بمفهومها  احلجة  ان 

1. نفسه: 477

2. ينظر: البيان والتبيني: 1 / 144 

3. ابن طباطبا،  عيار الشعر: 12 

4. ينظــر: عبــد احلليــم بــن عيســى،  البيــان احلجاجــي يف اعجــاز القــرآن الكريــم ،  ســورة االنبيــاء انموذجــا،  
جملــة الــرتاث العــريب،  احتــاد الكتــاب العــرب،  ســوريا عــدد )102(،  الســنة السادســة والعــرشون،  نيســان 

 102 :2006
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وقت،  فهي من طبيعة الفطرة االهلية التي فطر الناس عليها،  وال فرق يف ذلك بني 
العامل واجلاهل سوى االختالف احلاصل يف طبيعة كل حجة استنادا اىل معطيات 
والقول  والتربير،  التعليل  بمنطق  اصال  مرتبط  االنساين  العقل  أنَّ  أي  اقامتها،  
احلياة  يف  طبيعية  معان  اساسه  يف  هو  راقيا  خاصا  كالما  يكون  ان  قبل  البالغي 
الطبيعية)1(،  وظيفته وظيفة تداولية تواصلية بني افراد املجتمع،  ومن هنا احتاجت 

البالغة اىل هذه االلية.
ان ارتباط البالغة العربية بالنص القرآين قد حرر الفكر العريب من سيطرة الشعر الذي . 2

اشكال  فيه  تتعدد  وحيوي  رحب  فضاء  اىل  واالنية  بالتأثرية  العربية  العقلية  صبغ 
اىل  االنتقال  عنه  نتج  الذي  االمر  الثقافية،   املنابع  وتعدد  التفكري  ثم  ومن  التعبري 
مرحلة تأسيس املفاهيم،  وتقنني طرائـــــــق التفكري بالشكـــــــل االجيايب واملثمــــر،  
ا دفعته  وقـــد كان لفكرة االعجاز الدور الكبري يف توجيه ومتييز الثقافة العربية ألهنَّ
اىل ميدان التأويل العقيل البالغي)2(. وبالرغم من كون القرآن الكريم جاء عل سنن 
كالم العرب،  لكنه تفوق عليهم يف النظم وقوة االحتجاج فقد اشتمل عل مجيع 
انواع احلجج واالدلة،  وكانوا ال يقدرون عل جماهبته او توهني حجته،  وعل هذا 
األساس محل النص القرآين من ضمن حمموالته االعجازية خصيصة مهمة وفريدة 
من نوعها وهي اعتامد احلجة فضال عن البالغة مما دفع باجتاه هتذيب العقلية العربية 
كان  وقد  والدليل،   احلجة  من  ومتني  قوي  أساس  وبناء  والتأثرية  االنفعالية  من 
تقديم  اعتامد مبدأ  اىل  ما يدعوهم  الكتاب  يف جداله مع املرشكني واملنافقني واهل 
الدليل واحلجة عل ما يذهبون اليه يف مثل قوله تعاىل “ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم 

1. ينظــر: نــارص بــن دخيــل الل بــن فالــح الســعيدي،  االحتجــاج العقــيل واملعنــى البالغــي ،  دراســة وصفيــة 
)اطروحــة دكتــوراه (،  جامعــة ام القــرى،  كليــة اللغــة العربيــة،  اململكــة العربيــة الســعودية،  1425 ،  

 33  :1426

2. ينظر: نفسه: 35 
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م القرآن الكريم حزمة من املفاهيم واملصطلحات للداللة عل  َصاِدِقنَي”)1(،  كام قدَّ
ِه(()2(،   معنى احلجة مثل ) احلجة ( يف قوله تعاىل “َأمَلْ َتَر إىَِل الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم يِف ِربِّ
مفهوم  ورد  كام  َأمْجَِعنَي()3(،   هَلََداُكْم  َشاء  َفَلْو  اْلَبالَِغُة  ُة  احْلُجَّ َفِلّلِه   ( قوله  وكذلك 
بَِّك إىَِل فِْرَعْوَن َوَمإلْيِه()4(،  ومفهوم  )الربهان ( يف قوله تعاىل )َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ
تِي ِهَي َأْحَسُن()5( و) اآلية ( يف قوله “ َوَقاَل  ) اجلدل ( يف قوله تعاىل )َوَجاِدهْلُم بِالَّ
َتْأتِينَا آَيٌة “)6(،  واآلية: احلجــة والعالمة)7(،   ُمنَا اللُّ َأْو  ُيَكلِّ َيْعَلُموَن َلْوالَ  ِذيَن الَ  الَّ
ــْن آَيٍة إاِلَّ ِهــَي َأْكَبــُر ِمْن ُأْختَِها »)8(،  لذلك كان هذا التوجه  وقولــه “ َوَمـــا ُنِرهيِم مِّ
القرآين وما حيمله من قيم ومفاهيم حجاجية األثر البالغ واملبارش يف تطوير اصول 
البالغة العربية وجعلها شديدة التأثر بالنص القرآين ليس عل مستوى االحتجاج 

العقيل فحسب،  بل عل املستوى االبداعي والفني كذلك.
لقيت فكرة احلجاج رواجا وازدهارا يف العرص العبايس حتى اصبح حيتل ركنا من . 3

اركان البالغة العربية وهو نتيجة طبيعية للتطورات احلضارية والثقافية والسياسية 
فتظافرت عدة عوامل خارجية  الفرتة،   ابان هذه  عام  بشكل  احلياة  التي وسمت 
وداخلية دفعت باجتاه ازدهار بالغة احلجاج يف عصور التمدن االجتامعي والرصاع 

1. سورة البقرة،  اآلية: 111

2. سورة البقرة،  اآلية: 258 

3. سورة االنعام،  اآلية: 149 

4. سورة القصص،  اآلية: 32 

5. سورة النحل،  اآلية: 125 

6. سورة البقرة،  اآلية: 118 

7. ينظر: الفخر الرازي،  التفسري الكبري،  جملد:2،  جزء: 4: 139

8. سورة الزخرف،  اآلية: 28
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حتى  االخرى،   واالمم  احلضارات  مع  الثقايف  والتالقح  والعقدي،  السيايس 
اضحى احلجاج عل رأس قائمة الفنون البالغية التي يعتد هبا وخصوصا يف املرسح 
السيايس،  ويف االوساط الدينية والثقافية،  بل والشعبية ايضا)1(،  واخذت تتوزع 
عل اجناس االدب املختلفة بدءا بالرسائل الديوانية،  ومرورا باخلطب،  وانتهاء 
بانشاء مدارس  اهتموا  الذين  املعتزلة  بلغت ذروهتا عند متكلمي  ان  اىل  بالشعر،  
اخلطابة،  لتدريب النشئ عل فنون اجلدال واملناظرة،  فكثر احلديث يف قوة احلجج،  
ويف وضوح العبارة ودقتها...... واخذوا يقفوهنم عل النقض يف احلجج واالدلة 
والنقض يف االداء والبيان،  كام اخذوا يقفوهنم عل ارسار املهارة يف االقناع والظفر 
خمتلف  بني  الكالمي  الرصاع  عن  فضال  القول)2(،   يف  البالغة  وارسار  باخلصوم 
الطوائف السياسية،  والدينية،  والشعوبية وحتى يف املدارس النحوية،  واملذاهب 
النحاة والشعراء والكتاب والنقاد مما طور  االدبية،  حيث نشبت الرصاعات بني 
والفلسفة  اللغة  بالكثري من علامء  دفع  امر  الفكرة ووسع من جماالهتا،  وهو  هذه 
والفقه اىل بذل اجلهود لالستفادة من هذا الواقع احلجاجي يف رفد املنظومة املعرفية 
عرب التأليف،  فضال عن جنوحهم نحو استقطاب العلوم اللغوية والنقدية والبالغية 
لألمم االجنبية األخرى خاصة اليونانية منها عن طريق الرتمجة)3(، والذين ُعرفوا 
“ وكان هذا النمو العقيل عند  باعتنائهم باجلانب اخلطايب او اجلديل او االستداليل 
لذلك    ،)4(“ واملناظرة  واملحاجة  اجلدل  بأساليب  العناية  عل  ساعد  قد  العرب 

انعكس هذا احلراك احلجاجي اجيابيا يف تأطري البالغة العربية باخلاصية احلجاجية.

1. ينظر: االحتجاج العقيل: 41 

2. ينظر: شوقي ضيف،  البالغة تطور وتاريخ: 33 

3. ينظر: البالغة العربية ،  االصول واالمتدادات: 24 

4. بدوي طبانة،  قضايا النقد االديب: 245 
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الفلسفي . 4 الفكر  من  وافرا  اخذت  شخصيات  أيدي  عل  وتطور  احلجاج  ارتبط 
وهب،   وابن  جعفر،   بن  وقدامة  اجلاحظ،   الشخصيات  هذه  ومن  واملنطقي،  
والرماين،  والباقالين،  والقايض عبد اجلبار،  وابن سنان،  و..... الخ ويكفي ان 
نلقي نظرة عل كتاب مثل ) الربهان يف وجوه البيان ( البن وهب لنلمح آثار االجتاه 
التعبري  لصور  وتقسيمه  دراسته  خالل  من  للكاتب  والعقائدي  والفلسفي  العقيل 
بالغية  قضية  باعتباره  البيان  اىل  ينظر  مل  فهو  البالغة،   ومراتب  البيان  ودرجات 

فحسب، وانام قضية منطقية ايضا تعتمد االستدالل وإقامة احلجة )1(.
ارتباطه باخلطابة خاصة يف العرص العبايس،  واخلطابة كانت نتيجة للثراء والرصاع . 5

الفكريني اللذين كانا يكتنفان البالد االسالمية من اقصاها اىل اقصاها،  وخري من 
محل لواء اخلطابة وابدع فيه فرقة املعتزلة)2(،  فكان عامد اخلطابة هو البرص باحلجة،  
الثر  املنبع  اخلطابة  فاضحت  العربية،   البالغة  جوهر  هو  وهذا  احلسن،   واملظهر 
الذي يغذي البالغة،  فضال عن الشعر. لذلك اصبحت البالغة بام حتمله من علوم 
عاكسة لذوق العريب وفكره،  بذوقه من خالل النصوص العربية املتنوعة واملختلفة 
التي انتجها االحساس املرهف والتفنن يف اساليب اللغة عرب العصور،  وبفكره من 
خالل اهلندسة التي يقيم عليها تلك النصوص واملناهج التي يدرس وحيلل هبا ذلك 
الفكر،   وارشاد  الذوق  لتوجيه  ومعامل  علام  وضعها  التي  والقواعد  بل  ؛  املوروث 
حتى اصبحت البالغة العربية تتميز باهنا مجعت بني االمتاع واالقناع معا)3(،  هدفها 
االبالغ املؤثر افهاما وتأثريا من اجل حتقيق االقناع واالستاملة مما جعلها تتناغم مع 
الدرس الغريب الذي جعل من االستاملة غاية مشرتكة بني البالغة العربية وكل من 

1. ينظر: الربهان يف وجوه البيان: 87 وما بعدها

2. ينظــر: نــرص حامــد ابــو زيــد،  يف جــذور وجهــود املعتزلــة ) االجتــاه العقــيل يف التفســري ( دراســة يف قضيــة 
املجــاز يف القــرآن عنــد املعتزلــة: 11 ومــا بعدهــا 

3. ينظر: نارص السعيدي،  االحتجاج العقيل: 55
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اخلطابة القديمة ألرسطو واخلطابة اجلديدة لبرملان)1(.
مصلحة  من  كان  فقد  واملتوقع،   املؤكد  وغري  املحتمل  هو  احلجاج  جمال  كان  وملا 
املعنى  تظهر  وبيانية  بالغية  اساليب  عل  باالعتامد  طرحه  يقوي  ان  احلجاجي  اخلطاب 
بطريقة اجل واوقع يف النفس)2( من اجل حتقيق الوظيفة االبالغية املتجسدة يف االفهام 
ما  الكالم:  من  واللطيف  املفهم،   فاملفقه:  لطف،   يف  ُمْفِقه  قول   “ اهنا  اي  واالقناع،  

تعطف به القلوب النافرة،  ويؤنس القلوب املستوحشة

املستوحشة،  وتليـن به العــريكة االبـيـة املستعصية،  وُيبلــغ بـه احلـاجـة،  وتقـام 
بـه احلـجـة “)3(.

البالغة جعلها هتيمن عل مفاصل وميادين مهمة  التي حتملها  العظيمة  املهمة  هذه 
تدفع  بالغية  اسس  عل  ويرتكز  إالَّ  رسائل.......  وال  شعر  وال  خطابة  فال  وكثرية،  
بالنص اىل فرض ارادته باستاملة القارئ واملستمع والتأثري فيه،  اذ يرى حممد الويل ان 
البالغة تطمح اىل انجاز وظائف ثالثة هي االفادة واالمتاع واالقناع،  ويضيف يف هذا 
املعلومات  كل  تلقي  يف  يتمثل  اوهلام:  اثنني،   شيئني  يف  االفادة  تتمثل   “ قائال:  الصدد 
اهنا  يتصور  كام  لألحداث  اخلام  باملادة  احلقيقة  يف  نلتقي  هنا  ما،   قضية  بملف  املتعلقة 
ان يكون  الرسد  الفعل،  ويطلب من هذا  اىل  ان اخلطاب يوجه هنا  وقعت،  والواقع 
موضوعيا وصادقا،  وثانيهام: يتمثل فيام نضيفه اىل هذه املادة اخلام من احلجج ووسائل 
االقناع،  ويتمثل االمتاع يف نفي كل عنارص امللل عن املتلقي،  ذلك امللل الذي يمكن ان 

ــة  ــن قتيب ــة ( الب ــة والسياس ــاب ) االمام ــيايس يف كت ــي الس ــاب احلجاج ــراف،  اخلط ــن خ ــام ب ــر: ابتس 1. ينظ
ــانية،   ــوم االنس ــة اآلداب والعل ــه،  كلي ــرض باتن ــاج خل ــة احل ــوراه،  جامع ــة دكت ــة،  اطروح ــة تداولي ،  دراس

اجلمهوريــة اجلزائريــة،  2010م: 67 

2. ينظر: صابر احلباشة،  التداولية واحلجاج ،  مداخل ونصوص: 50 

3. كتاب الصناعتني: 49 
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يتسبب فيه ثقل املادة املحكية وجفاف احلجج املخاطبة للعقل “)1(.

علامء  شغلت  التي  واملحاوالت  االضاءات  اهم  عند  فيها  نتوقف  بقية  وللحديث 
بعده  احلجاج  اعطاء  يف  والبارز  الكبري  الدور  هلم  كان  الذين  القدماء  العربية  البالغة 
وخصوصيته العربية االسالمية املتميزة،  مسلطني الضوء عل اهم الطروحات واآلراء 
التي اجادت هبا قرحية نخبة من علامء البالغة مثلت مرحلة نضج البالغة العربية وتطور 
احلجاج يف حيثياهتا،  اولئك الذين يرجع اليهم الفضل يف تبيان الوظيفة احلجاجية يف 
البالغة العربية وهم اجلاحظ،  وعبد القاهر اجلرجاين،  والسكاكي،  وحازم القرطاجني،  
وسنتطرق الهم آرائهم تباعا عل اعتبار زمني حتى يكون هناك تدرج يف تقيص مصطلح 

احلجاج.

اجلاحظ..... حجاجية البيان- 3

يعد ابو عمرو اجلاحظ )ت255ه( من مؤسيس البالغة العربية وواضعي خصائصها،  
حيث اخذت عل يديه اخلطابة العربية تشكل اطرها املنهجية املتميزة وخصوصا يف كتابه 
البيان والتبيني،  فقد افاض احلديث عن اخلطبة وسياقها وتوسع يف بيان اركان العملية 
التخاطبية ) املتكلم والسامع والنص (،  ودور كل طرف من اطرافها يف االرتقاء بالنص 
ليكون بليغا ومؤثرا ومقنعا)2( كام انطلق اجلاحظ يف بيانه ومن خالل البالغة ليؤلف بني 

اجلانب اخلطايب واجلانب الشعري جاعال للبالغة وظيفتني مها: االمتاع واالقناع.

ولعل الباعث عل بروز الوظيفة االقناعية يف بالغة اجلاحظ مردها اىل كونه “ رجل 

1. بالغة احلجاج: 51

2. ينظــر: مقدمــة يف اخللفيــة النظريــة للمصطلــح،  ضمــن كتــاب ) اهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة 
مــن ارســطو اىل اليــوم ( ارشاف: محــادي صمــود: 21
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حماجة،  ومناظرة،  ومتكلام عارفا بتصاريف الكالم ووجوه االحتجاج “)1( وهذا هو 
سبب اشتغاله عل اخلطبة يف مرشوعه البالغي اذ “ مل يطنب اجلاحظ...... يف دراسة فن 
ملحوظ عرف العرب بإجادته واالبداع فيه وهو فن الشعر،  كام اطنب يف ذكر اخلطابة 
“)2( وهلذا كان اهتامم اجلاحظ بفعالية اخلطاب والنجاعة احلجاجية واالستداللية للقول 
منذ  ارتبطت  اخلطبة  ألنَّ  ؛  واجلاميل  الفني  باجلانب  اهتاممه  من  اكثر  البيانية  العملية  يف 

نشأهتا، عند اليونان او العرب عل حد سواء ،  اىل يوم الناس هذا بمقاصد نفعية.

التأثريي  اجلانب  ابراز  عل   ) والتبيني  البيان   ( اجلاحظ  كتاب  فصول  اكثر  دارت 
“ اسم جامع لكل يشء  بقوله:  البيان،  فقد عرف االخري  ينطلق منه  الذي  واالقناعي 
كشف لك قناع املعنى وهتك احلجاب دون الضمري حتى يفيض السامع اىل حقيقته..... 
واالفهام،   الفهم  انام هو  والسامع،   القائل  اليها  التي جيري  والغاية  االمر،   مدار  ألنَّ 
املوضع  ذلك  يف  البيان  هو  فذلك  املعنى  عن  واوضحت  االفهام،   بلغت  يشء  فبأي 
وايضاح  واالفهام  الفهم  حتقيق  هدفه  سيميائي  لغوي  عام  مفهوم  هنا  فالبيان    ،)3(“
والسامع،   القائل  بني  التواصيل  اجلانب  عل  الرتكيز  مع  االخر  يدركه  بشكل  املعنى 
لذلك يعد البيان من االليات التي تستعملها البالغة لتحقيق غايتها االفهامية،  فوعي 
اجلاحظ بامهية اللغة وما حتمله من خصائص اشارية ورمزية وداللية،  فضال عن اعتنائه 
باملكون االجتامعي يف التواصل دفعه اىل ان يعقد رسالة خاصة يف ) تفضيل النطق عل 
الصمت ( ويتوسل يف اثبات هذا االمر ببناء حجاجي حمكم ومتنوع،  فيه االدلة القرآنية 

1. مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح: 38

ــد العــرب ومناهجهــا ومصادرهــا  ــة عن ــان العــريب ،  دراســة يف تطــور الفكــرة البالغي ــة،  البي 2. بــدوي طبان
ــربى: 62  الك

3. البيان والتبيني: 1/ 76
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والشعر والثقافة واملنطق)1(. ومل يكتف اجلاحظ عند حد البيان ؛ بل راح يفصل القول يف 
الرشوط الواجب توفرها يف الكالم لكي يكون بليغا ومؤثرا،  فالبيان عنده “ حيتاج اىل 
متييز وسياسة واىل ترتيب ورياضة،  واىل متام االلة واحكام الصنعة واىل سهولة املخرج 
املنطق اىل احلالوة كحاجته  الوزن وان حاجة  املنطق وتكميل احلروف واقامة  وجهارة 
اىل اجلزالة والفخامة وان ذلك من اكثر ما تستامل به القلوب وتثنى به االعناق وتزين به 
“)2(. فالبيان عند اجلاحظ هو جمموعة ادوات هلا القدرة عل استجالء غموض  املعاين 
املعاين والغوص يف تفاصيلها دون لبس او اهبام الستجالء وكشف املعاين بحيث يسمح 
االستجابة  لتحقيق  املرسل  او  املتكلم  يطرحها  التي  الفكرة  واستيعاب  بفهم  للمتلقي 
املطلوبة وهذه الرشوط هي التي من شأهنا ان حتقق البعد االتصايل عرب الفهم واالفهام. 
من هنا ربط اجلاحظ البيان بالكشف واالفصاح والفهم واالفهام،  وهذا ما اكده حممد 
العمري يف قوله: “ ان مفهوم البيان عند اجلاحظ مفهوم إجرائي،  أي أنَّه العملية املوصلة 
اىل الفهم واالفهام يف حالة اشتغاهلا..... فاليشء املركزي الثابت يف كتاب البيان والتبيني 

هو الفهم واالفهام بالوسائل املختلفة: الوسائل اللغوية واالشارية خاصة “)3(.

مهمة  اخرى  قضية  اىل  جتاوزها  بل  واالفهام  الفهم  قضية  عند  اجلاحظ  يقف  ومل 
واساسية يف مرشوعه هي ابراز الوظيفة االقناعية للبالغة بوساطة استاملة القلوب وانثناء 
االعناق،  ويف هذا الصدد يستشهد اجلاحظ بقول صديقه الذي سأل العتايب عن ماهية 
البالغة فيقول: “ كل من افهمك حاجته من غري اعادة وال حبسة فهو بليغ،  فان اردت 
اللسان الذي يروق االلسنة ويفوق كل خطيب،  فإظهار ما غمض من احلق وتصوير 

1. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة: 211

2. البيان والتبيني: 1 / 14 

3. البالغة العربية ،  االصول واالمتدادات: 191 
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مل  التي  املفاهيم  من  احلال  ومقتىض  املقام  مفهوم  ان  كام    ،)1(“ احلق  صورة  يف  الباطل 
اخلطباء  واحوال  للخطيب  النفسية  الطبيعة  يعالج  وهو  حساباته  من  اجلاحظ  يسقطها 
وكفاءهتم وصفاهتم وتبيان مواطن القوة والضعف يف خطبهم اذ يقول: “ أول البالغة 
قليل  اجلوارح،   رابط اجلأش،  ساكن  اخلطيب  يكون  ان  البالغة،  وذلك  الة  اجتامع 
اللحظ،  متخري اللفظ،  ال يكلم سيد االمة بكالم االمة وال امللوك بكالم السوقة،  ألنَّ 
ذلك جهل باملقامات “)2(،  كام ينبغي عل اخلطيب ان يالءم بني طبقات القول واحوال 
السامعني ؛ ألنَّ “ لكل طبقة كالما،  ولكل حالة من ذلك مقاما حتى يقسم اقدار الكالم 
عل اقدار املعاين،  ويقسم اقدار املعاين عل اقدار املقامات،  واقدار املستمعني عل اقدار 
تلك احلاالت “)3(،  كذلك اشرتط عل املحاجج أن “ ال يلتمس اسكات اخلصم إال 
بام يعرفه اخلصم،  وال حيتج إال بالصدق،  وال يطلب الفلج إالَّ باحلق،  وال يستعني 

باخلالبة وال يستعمل املواربة “)4(.

عبد القاهر اجلرجاين...... ال�ستدلل باملعنى على املعنى- 4

تبيان قوة احلجاج  الكبري يف  الشك يف ان اجلرجاين )ت471هه( يرجع له الفضل 
اذ يقول عنه طه  املعنى(،   البالغة وارتباط االخرية باالستدالل عرب مفهوم )معنى  يف 
عبد الرمحن “ ان اول من استخدم آليات حجاجية لوصف االستعارة هو امام البالغيني 
الثالثة  التداولية  بمقتضياته  االدعاء  مفهوم  ادخل  فقد  اجلرجاين،   القاهر  عبد  العرب 
) التقرير،  والتحقيق،  والتدليل (،  كام استفاد يف طيات ابحاثه من مفهوم التعارض 

1. البيان والتبيني: 1 / 113 

2. نفسه: 1 / 92

3. نفسه: 1 / 138 ،  139 

4. نفسه: 1 / 16 
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“)1(. ومن خالل طروحاته يف كتابه ) دالئل  من غري أن يطرحه طرحا اجرائيا رصحيا 
االعجاز ( عالج اجلرجاين كثريا من القضايا البالغية املهمة التي يسلط فيها الضوء عل 
املعنى  توصل  التي  الكفيلة  السبل  بيان  أو  واملتكلم  السامع  بني  القائمة  العالقة  طبيعة 
الذكر،  حينام ذكر ان الكالم نظم  اذ أشار يف مقدمة كتابه آنف  السامع،   املقصود اىل 
“ ينبغي لكل ذي دين وعقل ان ينظر يف الكتاب الذي  أنَّه  ورعايته حتقق االقناع،  اىل 
وصفناه ويستقيص التأمل ملا اودعناه،  فإن علم انه الطريق اىل البيان والكشف عن احلجة 
نا عليه وهيهات  والربهان تبع احلق وأخذ به،  واال رأى أنَّ له طريقا غريه او مآلنا اليه ودلَّ

ذلك “)2(.

ويستقيص اجلرجاين تلك االشارات اهلامة التي تتعلق بالكالم وطرق نظمه وحتديد 
الغرض  إىل  منه  أنت تصل  “ رضب  الكالم عل رضبني:  ان  يرى  اذ  املقصود،   املعنى 
بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن خترب عن ) زيد ( مثاًل باخلروج عل احلقيقة، 
فقلت: خرج زيد، وباالنطالق عن ) عمرو (،  فقلت: عمرو منطلق، وعل هذا القياس. 
ورضب أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ عل معناه 
الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة، ثم جتد لذلك املعنى داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض. 
ومدار هذا األمر عل الكناية واالستعارة والتمثيل “)3(. يتضح من هذا النص ان الكالم 
يتشكل عل وفق رؤيتني حتددان الغرض من الكالم،  اي حتديد ما اذا كان الكالم وضعيًا 
ال تدل فيه الكلمة إاّل عل معناها الذي وضعت من اجله يف اصل اللغة،  وأن يكون 
يبيح داللته إال من خالل جنوح  يأبى الكشف عن ماهيته وال  انزياحيًا  الكالم قصديًا 
السامع او القارئ اىل االستدالل ؛ ألنَّ الكلمة يف طبيعتها محالة اوجه بحسب مقتضيات 

1. اللسان وامليزان او التكوثر العقيل: 313 

2. دالئل االعجاز: 49 

3. نفسه: 262 
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املطلوبة،  ويستشهد اجلرجاين عل  الداللة  املتكلم للحصول عل  الكالم ومقصديات 
ذلك بقوله:” أو ال ترى أنك إذا قلت: هو كثري رماد القدر، أو قلت: طويل النجاد، أو 
تعني من جمرد  الذي  تفيد غرضك  فإنك يف مجيع ذلك ال  الضحا  نؤوم  املرأة:  قلت يف 
اللفظ، ولكن يدل اللفظ عل معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك املعنى 
عل سبيل االستدالل معنى ثانيًا هو غرضك كمعرفتك من كثري رماد القدر أنه مضياف، 
ومن طويل النجاد أنه طويل القامة، ومن نؤوم الضحا يف املرأة أهنا مرتفة خمدومة هلا من 
يكفيها أمرها. وكذا إذا قال: رأيت أسدًا ودلك احلال عل أنه مل يرد السبع علمت أراد 
التشبيه، إال أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث ال يتميز من األسد يف شجاعته. وكذلك تعلم 
يف قوله: بلغني أنك تقدم ِرْجاًل وتؤخر أخرى، أنه أراد الرتدد يف أمر البيعة، واختالف 

العزم يف الفعل، وتركه “)1(.

من هنا جيد اجلرجاين عرب هذه االمثلة التي يسوقها،  أنَّ هناك كالمًا يفهم بحسب 
املعنى  الذهن والغوص يف داخل  يتطلب كد  بينام هناك كالم  ظاهره وبشكل مبارش،  
اىل  الظاهر  املعنى  من  االنتقال  اي  الكالم،   من  الرئيس  الغرض  اىل  للوصول  الظاهر 
أنَّ عملية  بيد  البيان،   يشتغل عليه علم  الذي  النمط  او  املجال  املعنى وهذا هو  معنى 
املعنى  اختاذ   “ يقوم عل  الذي  باالستدالل،   اجلرجاين  يسميها  التي  االنتقال هذه هي 
االول املفهوم من اللفظ دليال عل معنى ثان “)2(،  أي يستدل من خالل املعنى الظاهر 
عل معنى آخر يمثل الغرض والقصد من الكالم،  كام استدل من ) كثري رماد القدر ( 
عل انه مضياف ومـن )طويل النجاد( عل أنَّه طويل القامة،  ومن ) رأيت اسدا ( عل انه 
شجاع. مما تقدم نجد ان اجلرجاين جيعل البيان قائاًم عل آلية استداللية حجاجية يشكل 
عمليات  عدة  اجراء  والقارئ  السامع  عل  حيتم  الذي  االمر  طرفاها،   واملدلول  الدال 

1. نفسه: 262، 263

2. شكري املبخوت،  االستدالل البالغي: 68 
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الكالم،  وهذا هو  املقصود من  الغرض  اىل  الوصول  بغية  املعاين  يتنقل بني  استداللية 
تصور حجاجي.

ال�سكاكي...... البالغة ا�ستدلل- 5

القرن  العربية يف  الثقافة  انتجتهم  الذين  العلامء  ابرز  يعد السكاكي )ت626”( احد 
السابع اهلجري الذي امتاز “ بقراءته اخلاصة للبالغة العربية،  تلك القراءة التي صنفت 
املعاين  مع  واحد  مستوى  يف  البديع  جيعل  مل  انه  غري  وبديع،   وبيان  معان  اىل  مباحثها 
والبيان،  اي مل يعتربه علام ؛ بل جمرد ذيل للمعاين والبيان “)1(،  كام يرجع اليه الفضل يف 

تبيان قوة البالغة يف احلجاج من خالل مرشوعه االستداليل عرب املالزمة بني املعاين.

ويعترب كتابه ) مفتاح العلوم ( من الكتب املهمة التي استطاعت ان تقوم بعملية اجلمع 
 “ الشأن:  هذا  اجلابري يف  عابد  حممد  يقول  اذ  البالغة،   لعلوم  واالختزال  والتصنيف 
مفتاح العلوم هو بالنسبة للدراسات البيانية بمثابة االورغانون “)2(،  فتقسيم السكاكي 
لعلوم البالغة عل اساس منطقي ينطلق من ان “ علم املعاين يستهدف البحث عن كيفية 
علم  ويستهدف  معني،   كالم  خالل  من  املعنى  تأدية  يف  واالستهجان  االخطاء  جتنب 
البيان البحث عن كيفية جتنب اوجه الغرابة والتعقيد يف الكالم،  بينام ينصب علم البديع 
عل حتسني الكالم واضفاء مجالية التعبري عليه. إنَّ البالغة اذًا،  هي الطريقة والوسائل 
املتبعة يف الكالم حتى تنفذ معانيها اىل عقل وقلب السامع،  وما يقتضيه ذلك من وضوح 
وحمسنات وإبانة وإظهار وإقناع “)3(. وهذا التصور الشامل للبالغة جعله يتبنى مقاربة 

1. حممد العمري،  البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول: 44 

2. حممد عابد اجلابري،  بنية العقل العريب ،  دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية: 90 . 

3. احلجاج واالستدالل احلجاجي: 3/ 634 
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يتداخل فيها النحو واملنطق والشعر،  فضال عن املعاين والبيان)1(،  حيث ربط السكاكي 
بني االستدالل والبالغة بطريقة يتم من خالهلا االنتقال من دال اىل مدلول او من الزم اىل 
ملزوم،  اي ان االستدالل هنا ال يعني تقديم الدليل بقدر ما يعني جعل القول دليال عل 
قول آخر،  أي أنَّ االقوال تفرس وتدل عل بعضها البعض،  ويضيف حبيب اعراب: “ 
إنَّ االستدالل قد ال خيرج يف املنظور العريب عن اطار التشبيه واالستعارة،  وبشكل أعم 
عن دائرة املجاز “)2(،  كام يرى ان االستدالل البالغي هو “ عملية خطابية يتم بموجبها 
اختاذ عالمة مادية او معنوية وجعلها شاهدا او مثاال عل يشء او صفة من صفاته “)3(. 
لذلك تتجسد رؤية السكاكي يف “ ادماج االستدالل يف علمي البيان واملعاين “)4( اي بناء 
بالغة اخلطاب عل نظام استداليل وليس عل املنزع البديعي، حتى اضحت البالغة التي 
ينشدها يمثل االقناع جانبًا مهاًم منها بفعل عوامل االستدالل واللزوم ومقتضيات املقام 
خواص  معرفة   “ اىل  والبيان  املعاين  بركنيها  عنده  البالغة  لتستوي  املستمعني  واحوال 
حقها  الكالم  مقامات  توفية  اىل  هبا  ليتوصل  املعاين  صياغات  ومعرفة  الكالم  تراكيب 
بحسب ما يفي به قوة ذكائك،  وعندك علم أنَّ مقام االستدالل بالنسبة اىل سائر مقامات 
الكالم جزء واحد من مجلتها وشعبة فردة من دوحتها “)5(. ويعترب السكاكي،  أن البيان 
يف جوهره قائم عل بنية حجاجية إذ أنَّ البيان يف ذاته يعني “ مطابقة الكالم لتامم املراد 
اىل دالالت  يتجاوزها  بل  ؛  الوضعية  الدالالت  يقف عند حدود  فالكالم ال   )6(“ منه 

1. ينظر: البالغة العربية ،  اصوهلا وامتداداهتا: 481

2. احلجاج واالستدالل احلجاجي:3/ 653 

3. احلجاج واالستدالل احلجاجي:3/ 653 

4. عادل عبد اللطيف،  بالغة االقناع يف املناظرة: 75 

5. السكاكي،  مفتاح العلوم: 542 

6. نفسه: 249
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عقلية يتم بموجبها االنتقال من معنى اىل اخر بسبب عالقة بينهام قائمة عل االستلزام،  
فهو يقول يف هذا الشأن: “ وإذا عرفت أن إيراد املعنى الواحد عل صور خمتلفة ال يتأتى 
إال يف الدالالت العقلية،  وهي االنتقال من معنى اىل معنى بسبب عالقة بينهام،  كلزوم 
احدمها االخر بوجه من الوجوه،  ظهر لك أنَّ علم البيان مرجعه املالزمات بني املعاين 
املجاز”  اىل الزم،  كام يف  ملزوم  االنتقال من  يتم من جهتني: جهة  االنتقال  “)1( وهذا 
النبت  وهو  الزمه،   واملراد  غيثا،   رعينا  تقول:  كام  الالزم،   اىل  امللزوم  من  فيه  ينتقل 
“)2(،  اما اجلهة االخرى فهي االنتقال من الزم اىل ملزوم،  كام يف الكناية “ ينتقل فيها 
الذي هو  القامة  واملراد طول  النجاد،   تقول: فالن طويل  كام  امللزوم،   اىل  الالزم  من 
ملزوم طول النجاد،  فال يصار اىل جعل النجاد طويال او قصريا إال بكون القامة طويلة 
او قصرية “)3(. وهذا هو الطريق الذي سلكه السكاكي يف البيان عرب االستدالل ومن 
خالل ربط االدعاء بالدليل او البينة،  أي “ دعوى اليشء ببّينة “)4(. وهذا هو اعرتاف 
االستداللية،   العمليات  صميم  من  انبعث  العريب  البيان  كون  بحقيقة  وواضح  رصيح 
وان القواعد العقلية للتفكري املنطقي عند ممارسة القياس هي نفسها القواعد واالليات 
عند ممارسة أي اسلوب بياين. وهكذا جعل السكاكي البيان قائام عل اللزوم واالستدالل 
وهو بذلك إنام جيعله يف منطقة “ تقع ما بني الشعر واملنطق،  بني وظيفة التخييل ووظيفة 
املعرفة واالستدالل “)5( وجيرده من “ رشنقة الزخرف والتوشية لريبطه بالبعد االقناعي 

1. نفسه: 330 

2. نفسه: 330 

3. نفسه: 331 

4. نفسه: 413 

5. البالغة العربية ،  اصوهلا وامتداداهتا: 489 
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“)1( الذي حتمله الصورة البيانية سواء يف التشبيه او االستعارة او الكناية،  ألن املطلب 
احلقيقي والرضوري الذي تبتغيه هذه الصور هو اقامة الدليل الذي يرتبط بدرجة اتقان 
بناء الصور البيانية ولذلك يقول: “ من اتقن اصال واحدا من علم البيان،  كأصل التشبيه 
او الكناية او االستعارة،  ووقف عل كيفية مساقه لتحصيل املطلوب به اطلعه ذلك عل 

كيفية نظم الدليل “)2( وهذا دليل َبنيٌِّ عل أن بيان السكاكي يدور يف دائرة االستدالل.

التأثري واالقناع اذ  اثر ودور مهم يف عملية  كذلك مل يغفل السكاكي ما للمقام من 
يقول: “ ال خيفى عليك ان مقامات الكالم متفاوتة،  فمقام التشكر يباين مقام الشكاية،  
البناء عل  الذم..... ومقام  مقام  يباين  املدح  التعزية،  ومقام  مقام  يباين  التهنئة  ومقام 
اساس  البالغة عل  أمر جيعله يصنف  “)3( وهو  االنكار  البناء عل  مقام  يغاير  السؤال 
مطابقة الكالم ملقتىض احلال. فأشكال االستعامل اللغوي التي تنتظم العملية التخاطبية 

االتصالية ختتلف تبعا الختالف مقامات واحوال السامعني،  أي لكل مقام مقال.

حازم القرطاجني...... ا�سرتاتيجيات القناع- 6

جريا عل منوال سابقيه يدلو القرطاجني )ت 684 ”( بدلوه يف تصوره للبنية التي 
يقوم عليها اخلطاب البالغي العريب من خالل نظرته الشمولية للفضاءات الرحبة التي 
تتحرك فيها البالغة ومدى اتساع جماهلا،  اذ يقول يف هذا الصدد: “ كيف يظن انسان ان 
صناعة البالغة يتأتى حتصيلها يف الزمن القريب وهي البحر الذي مل يصل احد اىل هنايته 

مع استنفاذ االعامر “)4(.

1. خطاب املناظرة: 65 

2. مفتاح العلوم: 544 

3. نفسه: 168

4. حازم القرطاجني،  منهاج البلغاء ورساج االدباء: 88
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العلم  هي  البالغة  ان  اىل  ورصيح  واضح  بشكل  القرطاجني  حازم  اشار  كام 
التناسب يف  “ ومعرفة طرق  يقول:  اذ  املسموعات واملفهومات،   تناسب  الكيل ملعرفة 
املسموعات واملفهومات ال يوصل اليها بيشء من علوم اللسان إالَّ بالعلم الكيل يف ذلك 
وهو علم البالغة الذي تندرج حتت تفاصيل كلياته رضوب التناسب والوضع،  فيعرف 
االعتبار،   طرق  فيه  وضحت  ما  بحال  ذلك  من  االعتبارات  طرق  به  خفيت  ما  حال 
واجتناب  يالئم،   ما  اعتامد  من  واحدة  جهة  اىل  ترتامى  ذلك  مجيع  يف  طرقهم  وتوجد 
“)1(،  وهذا العلم يسمو فوق صناعات اللسان اجلزئية،  والبالغة التي هبذه  ما ينافر 
البالغة عنده  الغاية من  أنَّ  أي  والفلسفة)2(.  باملنطق   ) املعضودة  البالغة   ( الصفة هي 
هي غاية اقناعية تأثريية،  فقد عرف االقناع بقوله: “ إهناض النفوس اىل فعل يشء او 
طلبه او اعتقاده او التخيل عن فعله او طلبه او اعتقاده “)3(، ومن هذا التعريف يتضح 
أنَّ االقناع عند القرطاجني ال يقف عند حدود احلمل عل املوافقة االجيابية،  بل يتعداه 
اىل احلمل عل الرفض والتخيل،  ولكن كال اهلدفني مطمح لتغيري وجهة النظر بواسطة 

احلجج املقامة.

ومن أبرز القضايا التي اشار اليها القرطاجني يف كتابه ) منهاج البلغاء ورساج االدباء( 
هو متييزه بني جهتني للكالم جعل من خالهلام احلجاج وجه من اوجه الكالم بقوله: “ ملا 
كان كل كالم حيتمل الصدق والكذب إما أن يرد عل جهة االخبار واالختصاص،  وإما 
أن يرد عل جهة االحتجاج واالستدالل “)4(،  وهو متييز بنيٌِّ يشطر الكالم اىل نوعني،  

1. منهاج البلغاء ورساج االدباء: 88 

2. ينظــر: حممــد العمــري،  البالغــة العامــة والبالغــات املعممــة،  جملــة فكــر ونقــد، عــدد: 20،  ينايــر 2000: 
 16

3. منهاج البلغاء ورساج االدباء: 106

4. نفسه: 63 



الف�صل االول :احلجاج- مقاربة تاريخية ونظرية

59

احدمها: يتعلق باإلخبار واالختصاص،  وثانيهام: يتعلق باحلجاج واالستدالل. من هنا 
اقناع مستمعيه  اىل  املتكلم  او  اخلطيب  اىل جنوح  االقاويل وكذهبا مدعاة  يكون صدق 
حق  انه  ومومها  مقنعا  الكاذب  القول  يصري  انام   “ اي  واالستدراج،   التمويه  بوساطة 
“)1(، وهذه من االسرتاتيجيات  بتموهيات واستدراجات ترجع اىل القول او املقول له 
اسرتاتيجية  واالستدراجات(،   فـ)التموهيات  االقناع،   اجل  من  اقامتها  ينبغي  التي 
التي  االقوال  خمادعات   “ االستدراج  أن  ذكر  عندما  االثري  ابن  اليها  اإلشارة  يف  سبقه 
تقوم مقام خمادعات االفعال “)2(،  وهو ايضا “ استدراج اخلصم اىل االذعان والتسليم 
التموهيات   “ بقوله:  واحلنكة  بالطبع  السرتاتيجيتني  هاتني  القرطاجني  ربط  وقد   .)3(“
واإلستدراجات قد توجد يف كثري من الناس بالطبع واحلنكة احلاصلة باعتبار املخاطبات 
التي حتتاج فيها اىل تقوية الظنون يف يشء ما إنه عل غري ما هو عليه بكثرة سامع املخاطبات 
يف ذلك والتدرب يف احتذائها “)4(،  كام مّيز القرطاجني بني هاتني االسرتاتيجيتني بقوله: 
“ التموهيات تكون فيام يرجع اىل االقوال،  واالستدراجات تكون بتهيؤ املتكلم هبيئته 
من يقبل قوله او باستاملة املخاطب واستلطافه له بتزكيته وتقريضه واحراجه حتى يصري 

بذلك كالمه مقبوال عند احلكم وكالم خصمه مقبول “)5(.

زوا عل استاملة املتلقي بطرق عديدة  لذا يرى القرطاجني أنَّ البالغيني العرب قد ركَّ
من اجل االقناع ألن “ االقناع هو قوام املعاين اخلطابية “)6(،  وحتى يبلغ اخلطاب غايته 

1. نفسه: 63 

2. املثل السائر يف ادب الكاتب والشاعر: 250 

3. نفسه: 64 

4. منهاج البلغاء ورساج االدباء: 64 

5. نفسه: 64 

6. نفسه: 61 
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لبلوغ   )1(“ واالستدالل  االحتجاج  جهة  عل   “ كالمه  يرد  أن  البد  املستمع  اقناع  يف 
الغرض املطلوب. ومن وسائل حتقيق التموهيات عند حازم القرطاجني ما يأيت)2(:

طي حمل الكذب من القياس عن السامع.	 

يكون 	  بام  الشتباهها  صادقة  اهنا  توهم  مقدمات  عل  القياس  ببناء  اياه  اغرتاره 
صادقا.

ترتيب القياس عل وضع يوهم انه صحيح الشتباهها بالصحيح.	 

إهلاء السامع عن تفقده موضع الكذب برضوب من االبداعات والتعجبات تشغل 	 
النفس عن مالحظة الكذب واخللل الواقع يف القياس.

1. نفسه: 62 

2. نفسه: 64 ،  65 
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املبحث الثالث

نظريات احلجاج ) اخلطابة اجلديدة (

مـدخـــــــل:
حتدثنا سابقا عن البالغة احلجاجية التي عرفتها احلضارة اليونانية، وأرسى قواعدها 
العربية  البالغة  ما شهدته  ثم  ) فن اخلطابة(،  كتابه  أرسطو من خالل مؤلفاته والسيام 
اإلمرباطورية  ظهور  منذ  ولكن  للخطاب،  ومميزات  للخطابة  أصول  من  القديمة 
الرومانية، تراجع البعد احلجاجي الذي كانت تتصف به البالغة وحقل اخلطابة باعتباره 
ركنا أساسيا، ليتقدم عليه البحث عن الصور األسلوبية وجتميل النص، واصبح االهتامم 

بجاملية اخلطاب أكثر من االهتامم باإلقناع الفعيل فيه)1(.

كام إن ارتباط احلجاج اخلطايب باملغالطة واخلداع واإلهيام، أمر جعل اخلطابة متهمة 
ينظر إليها كرضب من املغالطة وتشويه احلقائق وتزييف الواقع، عل أنَّ هذا االهتام، وإن 
الكالسيكية  اخلطابة  تراجع  وراء  كان  فانه  التارخيية،  املراحل  خمتلف  يف  احلجاج  رافق 
أو  هبا  املتعلقة  البحوث  معه  توقفت  نحو  عل  عرش،  التاسع  القرن  يف  خطريا  تراجعا 

1. ينظر: تاريخ نظريات احلجاج: 38 . 
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كادت)1(، وتناقص دور نظرية احلجاج يف داخل البالغة، ليرتاجع دورها هي األخرى 
اللفظية، أي الرتكيز عل الطابع  فيقترص عل االهتامم بالصياغة والبحث يف املحسنات 
اجلاميل عل حساب اجلانب التأثريي واالقناعي، ومل يتوقف األمر عند هذا احلد، بل امتد 
ليتم إقصاء الدرس البالغي من الربامج الدراسية، وخصوصا يف فرنسا عام 1902م)2(، 
تسري  حركة  بأنه  احلجاج،  أصاب  الذي  التدهور  هذا  حركة  بروتون  فيليب  حدد  وقد 
البالغة  داخل  يف  والتعبري  التنظيم  مرحلتي  إن  إذ  داخلية  حركة  أوال:  فهي  باجتاهني، 
صعدتا تدرجييا ملكان عال داخل جمال جديد هو التعبري األديب، ثم هي حركة خارجية: 
إذ فقد احلجاج مكانه ليحل فيه الربهان العقالين خاصة مع ديكارت ومن ثم حرمان 

البالغة من ذلك اجلزء اجلوهري الذي متثله نظرية اإلبداع)3(.

فقد اعتربت أعامل ديكارت أهم رضبة وجهت إىل احلجاج ؛ وذلك أنه هدم ركنا 
أساسيا من أركان اخلطابة وهو اجلـــدل،  رافضا إمكانية االحتجاج انطالقا من مقدمات 
مشهورة حمتملة مؤكدا بمنهجه املعروف )الشك املنهجي(: إنَّ احلقيقة ال يمكن أن تكون 
إالَّ بدهيية وهي بالتايل واحدة،  فإذا وقع اختالف حول أمرين فاحدمها صائب واألخـر 

خاطئ بالرضورة، أو كالمهــا خاطئان وال

يمكننا البتة أن نحتج ألمرين خمتلفني أو متناقضني وهو ما حيدث يف اجلدل واحلجاج، 
تكف  باخلطابة  فإذا  وحده،  العقل  واعتامد  الذات  إىل  بالعودة  إال  احلقيقة  تدرك  ال  بل 
القرن  فنا، بل تفقد ركنيها اجلديل واحلجاجي)4(. عل أن اخلطابة إىل حدود  عن كوهنا 
التاسع عرش ظلت تلفظ أنفاسها األخرية يف ميادين ضيقة من العمل السيايس والقضائي 

1. - ينظر: احلجاج يف الشعر العريب ،  بنيته واساليبه: 19. 

2. ينظر: تاريخ نظريات احلجاج: 40. 

3. ينظر: نفسه: 38. 

4. ينظر: احلجاج يف الشعر العريب _ بنيته واساليبه: 19. 
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والتبشري الديني إىل أن تم وأدها بفعل تيـارين أجهزا عليها متاما، )التيار الوصفي( الذي 
اما  اآلداب.  وتاريخ  اللغة  بفقه  البالغة  العلمية، وعوض  احلقيقة  باسم  اخلطابة  رفض 
الشعار  فكان  الصدق  باسم  اخلطابة  رفض  الذي  الرومنطيقي(  فهو)التيار  الثاين  التيار 
الذي رفعه فيكتور هيكو هو ) السلم للنحو احلرب عل اخلطابة (،  وهذا بمثابة اإلقرار 
برضورة احرتام القواعد اللغوية)1(. حتى جاء القرن العرشين ليشهد انبعاثا لتلك الروح 
واهليمنة  السكون  فضاء  يف  املدوية  استفاقتها  عن  ولتعلن  التاريخ،  عمق  يف  املتجذرة 
واالستالب، بيد انه ال يمكن فهم هذه االستفاقة وهذا التصور اجلديد ملفهوم احلجاج 
من دون ربطه بسياق انبعاثه التارخيي اجلديد، والذي عربَّ عن إنعكاسة واضحة للتحول 
األصعدة  كافة  عل  العرشين  القرن  مطلع  يف  األوريب  املجتمع  عرفه  الذي  اجلذري 
السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية والتكنلوجية...... الخ فكان من نتائج هذا 
العنف  ونبذت  واالختالف  التنوع  أسس  كّرست  ديمقراطية  ثقافة  سادت  أن  التحول 
والقمع)2( لتتداعى األفكار والتصورات باجتاه إحياء اخلطابة بحلتها اجلديدة من خالل 
إخضاعها ملبدأين مها: إحياء اإلرث البالغي األرسطي وبعثه من جديد، وكذلك صياغة 
اخلطابة  حقل  وتوسيع  اخلطاب،  تأويل  عرب  والتجديد  التطور  منحى  تنحى  تصورات 
ليشمل ميادين جديدة تتعلق بكل أنواع اخلطاب. ونتيجة هلذه التحوالت التي شهدها 
الواقع األوريب بكل جتلياته، أن اخذ احلجاج ينشط دوره ويساهم يف تأسيس واقع ثقايف 
جديد عرب حماوالت عديدة وجريئة حاولت إخراج احلجاج من دائريت اخلطابة واجلدل 
الذي ظل لفرتات طويلة مرادفا هلام، كذلك أولت تلك املحاوالت عناية خاصة باملتلقي 
وإخراجه من دائرة السلب إىل اإلجياب، وأصبح دوره فاعال وحيويا يف بلورة األفكار 
والرؤى، كام إن طابع املعقولية واحلرية يف تبادل اآلراء واألفكار قد أصبح مبدأ مميزا ال 

1. ينظر: نفسه: 20 . 

2. ينظر: احلجاج مفهومه وجماالته: 9/1. 
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يمكن احلياد عنه، من اجل حتقيق التسليم برأي اآلخر بعيدا عن االعتباطية والالمعقول، 
وبعيدا عن اإللزام واالضطرار.

ومكانتها  جمدها  واستعادة  هلا  االعتبار  وإعادة  البالغة  إحياء  إطار  يف  تم  ذلك  كل 
منها،  عديدة  عاتقها مهامت  اليوم عل  لتأخذ  ازدهارها،  تتبوأها يف عصور  كانت  التي 
التي  املخلة  التبسيطات  إىل  يعود أساسا  به من تشويه  البالغي مما حلق  الدرس  ختليص 
يف  دور  من  للغة  ما  إىل  الباحثني  عناية  املحاوالت،  تلك    ، لفتت  كام  ضده،  مورست 
بأنــه  الفرد واملجتمع وتطوير احلياة بصفة عامة، حتى قيـل فـي تعريــف اإلنسـان  بناء 
»حيـوان بـالغـي« بتعبري روالن بــارت،  فـي إشــارة إلـى األبعاد االجتامعية اجلديدة 
للبالغة لتأخذ دورها من خالل حماوالت وطروحات جادة قدمتها املدرستان البلجيكية 
جديدة  قراءة  وقرأهتا  القديمة  اليونانية  البالغة  يف  النظر  إلعادة  سعيهام  يف  والفرنسية 
املعرفية،  للحقول  املعارصة من رؤى وتصورات عابرة  اللسانيات  افرزته  تتناسب وما 
يد  عل  املعارصة  البالغة  يف  أساسيا  مبحثا  تأصيله  حماوالت  بعد  احلجاج  من  جعلت 
البلجيكي ) برملان وزميله تيتكاه ( يف كتاهبام ) مصنف ف احلجاج، اخلطابة اجلديدة ( عام 
1958، يف حماولة إلخراج احلجاج من دائرة اخلطابة واجلدل ووضعه يف إطار فلسفي 
خالل  من  الزمن  من  قـرون  عـرب  املسلوب  رصيدها  البالغة  استعادت  فقد  عام)1(،  
استمرت  التي  احلجاج  يف  وزميله  أبحاثه  ثمرة  وهو  اجلديدة(  )البالغة  برملان  اسامه  ما 
لسنوات طويلة معتمدين يف » بناء نظرياهتا احلجاجية عل مدونة تدور عل رضوب من 
املحاججات التي يستخدمها الصحفيون يف صحفهم والسياسيون يف خطبهم واملحامون 
يف مرافعاهتم والقضاة يف حيثياهتم والفالسفة يف تصانيفهم«)2( ومل تكن تلك املحاولة 

1. ينظــر: احلجــاج اطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه، ضمــن كتــاب )اهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن 
أرســطو اىل اليــوم(، أرشاف محــادي محــود: 24	25. 

2. نفسه: 349 . 
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يدور  عنه،  أمهية  يقل  ال  نفسها  السنة  يف  آخر  عمل  ظهر  فقد  اإلطار،  هذا  يف  الوحيدة 
أو  سلوك  كل  جعل  بحيث  نفسها  املطروحة  اإلشكاليات  ويناقش  نفسه  املوضوع  يف 
إثناء  )اللغة  املحاولة هي كتاب  قبيل احلجاج، تلك  معرفة تصدر عن اإلنسان هو من 
الفرنيس  لدن  من  األخرى  املحاولة  ثم جاءت  توملني،   الذي أصدره س.  االستعامل( 
اوزفالد ديكرو وزميله انسكومرب يف كتاهبام)احلجاج ف اللغة( ليضعان احلجاج يف إطار 
لساين حمض)1(. ومل تقف تلك املحاوالت عند هذا احلد، فقد حاول ميشيل مايري استثامر 
نظرية  هي  أوسع  نظرية  إطار  يف   « احلجاج  ليضع  السابقة  واللسانية  الفلسفية  اجلهود 
املساءلة »)2(،  ويف هذا السياق سوف نعمل عل إعطاء صورة مركزة وموجزة للنظرية 
خالل  من  التناول  إطار  حمددين  العرشين  القرن  يف  إعالمها  طروحات  عرب  احلجاجية 
أهم قطبني من أقطاهبا مها: برملان وزميله تيتكاه عن املدرسة البلجيكية وديكرو وزميله 
انسكومري عن املدرسة الفرنسية، ومرد هذا االختيار يكمن يف وضعهام املبادئ األساسية 
للنظرية احلجاجية )املحددات واملنطلقات والتقنيات( فضال عن قناعتنا بأن تصوراهتم 
حول احلجاج يكمل بعضها البعض عل الرغم من اختالف توجهات كل من املدرستني 
يف بعض اآلراء واملبادئ واالفكار. لذلك دأبت الدراسة يف فصوهلا التطبيقية اعتامد هاتني 
النظريتني كأساس يف تبني األفكار والرؤى والتصورات وبام يضمن االنسجام والتمثيل 
الوجيه والسليم واملفيد لتمثل نصوص املدونة التي تم اعتامدها من قبل الباحث، بيد أن 
العزوف عن النظريات األخرى للحجاج ال يعني إمهاال هلا أو تقليال من قيمتها بقدر ما 

يعني بعدها عن جمال اهتامماتنا النظرية والتطبيقية.

1. ينظر: احلجاج يف القران الكريم من خالل اهم خصائصه االسلوبية: 25. 

2. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته: 298.
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1- نظــريـــة احلــجاج عند بــرملــان وتـــيتكـــاه )اخلطابة اجلديدة(

اأ- املحـــددات والأطــــــــر:

�سكل ظهور كتاب ) م�سنف يف احلجاج- اخلطابة اجلديدة (:

Traite de- largumentation-lanouvelle rhelorigue

 chaim Perelman ملــؤلفيه: شايم برملان
Lucie ،  olbrechts	 tyteca ولويس اولربخيت تيتكاه

فتحا  باعتباره  البلجيكية،  املدرسة  إليه  توصلت  ما  أوج  عام 1958،  والذي نرش   
)احلجاج(  اجلديدة  واخلطابة  اخلطاب  حتليل  دراسات  يف  ملحا  واقعيا  ومطلبا  جديدا 
فقد طرح نظرية حجاجية معارصة هلا أسسها ومبادؤها التي تقوم عليها ومن ثم دفعت 
ذكر  الذي  مايري  ميشال  باعرتاف  بارزا  بالغيا  قطبا  يصبح  أن  برملان  األول  بمؤسسها 
ال  أم  بذلك  سلمنا  سواء  أنجزها  قد  القرن  هذا  خالل  البالغة  يف  الكربى  الثورة  إن   «
شايم برملان. هناك طريقة جديدة لفهم البالغة وطبيعتها ودورها، إن آثاره ستقرأ خالل 
إن بالغيني آخرين سيلتحقون  شيرشون و كينتليان يف حني  يقرأ  املستقبلية كام  القرون 
بغبار البيبليوغرافيات العاملة التي ال تثري يف أحسن األحوال إال اهتامم املختصني األكثر 
وقراءهتا  اليونانية  البالغة  يف  النظر  إعادة  عل  الباحثان  هذان  عمل  حيث  ختصصا«)1( 
قراءة جديدة، أو هي حماولة إلعادة االعتبار لتلك األصول البالغية، من خالل ردم اهلوة 
التي تفصل البالغة املعارصة عن جذورها األرسطية وتصحيح املسار من خالل إجراء 
التعديل املطلوب يف الفهم اليوناين بحسب مقتضيات البالغة اجلديدة، وبعبارة أخرى إذا 

1. Michel meyer(ed) histoird la rheteorique ds grecs anos jours livr de poche pirs،  
pairs، 1999، p 529_260
ــة العلــوم االنســانية / ع: 44،  ــن، احلجــاج يف الــدرس اللغــوي العــريب، جمل ــور الدي ــو زناشــة ن نقــال عــن: اب

2  :www.ulum.nl املوقــع   2010



الف�صل االول :احلجاج- مقاربة تاريخية ونظرية

67

كان أرسطو قد وضع اللبنات األوىل للدرس البالغي أو) النظرية احلجاجية(، فان برملان 
اإلنسانية،   العلوم  إىل مصاف  والتطلع  العرص  تتامشى وروح  قد طورها بشكل جعلها 
ا اهتمــت واستوعبت جهود أرسطو يف هذا املجال، وما أفرزته املراحل التارخيية  بل أهنَّ
إىل  االستقراء  هذا  بعد  ليصل  واحلجاج،  واجلدل  اخلطابة  ختص  مفاهيم  من  املتعاقبة 
تصور واٍف ومنطقي ورضوري هدفه إبراز مفهوم للحجاج له مميزاته وحمدداته واهدافه 
شايم  البالغة تكون مدينة إلعامل  » تكاد  لريتقي إىل نظرية،  بل إىل نظريات. من هنا 
برملان يف إحيائها وحتديثها وبعثها من جديد وإخراجها من متاهات التضييق والتبسيط، 
إذ ارتبطت جل اعامله بالبالغة، وحاول أن جيعل من النظرة البالغية أداة لتفسري وحتليل 
غريها من الظواهر الفلسفية والقانونية باخلصوص حتى تولدت حاجة إىل بناء تصور 

نظــري للحجــاج، والدفـــاع عـن أهـميتـه

عل ضوء املفاهيم البالغية والفلسفية والقانونية »)1(.

يتأسس مرشوع الباحثني عل إقامة ) خطابة جديدة ( بحسب ترمجة الدكتور عبد اهلل 
صولة أو ) البالغة اجلديدة ( بحسب ترمجة الدكتور صالح فضل، هتدف إىل التأثري يف 
املتلقني وتغيري قناعاهتم الذهنية قبوال أو رفضا أو تعديال عل أسس معقولة ومقبولة، 
ويف هذا الصدد يقدم برملان مفهوما جديدا للحجاج بخالف املفهوم األرسطي له والذي 
جعله مرتبطا باخلطابة واجلدل وبرصامة املنطق، إذ يرى برملان إن »موضوع احلجاج هو 
دراسة تقنيات اخلطاب التي من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها 
من  جيعل  إنام  التعريف  هبذا  وهو  التسليم«)2(  ذلك  درجة  من  تزيد  أو  أطروحات  من 

ــا  ــون حديث ــاع ) االربع ــائل االقن ــة يف وس ــوي ،  دراس ــاب النب ــاج يف اخلط ــات احلج ــروم،  جتلي ــام ف 1. هش
ــانية،   ــوم االنس ــة اآلداب والعل ــه،  كلي ــرض باتن ــاج خل ــة احل ــتري،  جامع ــالة ماجس ــا،  رس ــة ( انموذج النووي

اجلمهوريــة اجلزائريــة،  2009م: 54

2. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:299. 
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بام  اإلقناع  عل  املتلقي  محل  هي  بوظيفة  تضطلع  وتقنيات  أساليب  جمموعة  احلجاج 
يعرض عليه أو الزيادة يف حجم هذا اإلقناع إذن تتمحور العملية احلجاجية عل مفهوم 
اإلقنـاع، وقد جعل برملان منه » لّب العملية احلجاجية، كام اعتربه أثرا مستقبليا يتحقق 
بعد التلفظ باخلطاب لينتج عنه القرار بمامرسة عمل معني أو اختاذ موقف معني سواء 
 « يقوم عل  بغاية عامدها  ذلك حمكوم  إىل جانب  باإلحجام«)1(. واحلجاج  أو  باإلقدام 
السامعني بشكل  تقوى درجتها لدى  ما وفق يف جعل حدة اإلذعان  انجع احلجاج  ان 
يبعثهم عل العمل املطلوب انجازه أو اإلمساك عنه أو هو ما وفق عل األقل يف جعل 
احلجاج  هدف  جيعل  أمر  وهو  املناسبة«)2(،  اللحظة  يف  العمل  لذلك  مهيئني  السامعني 
أيضا إىل احلث عل  ملا يطرح عليه، بل هيدف  العقل  الفكري وتقبل  ليس فقط اإلقناع 
الفعل أو عل األقل االستعداد هلذا الفعل، فقد ذكر برملان يف كتابه ) إمرباطورية البالغة 
( أن الوظائف التي يؤدهيا احلجاج تتمثل يف اإلقناع الفكري اخلالص، واالستعداد لتقبل 
العمل، كام  إىل  ثم دفع  تأثري  العمل)3(، فهي عملية  أو احلث عل  والدفع  ما،  اطروحة 
أو  اإلجبار  عن  ناجتة  إرادة  ال  املتلقي  قبل  من  طوعية  إرادة  عن  ناجتة  التأثري  عملية  إن 
ميزه  قد  أمر  وهو  االقتناع  حلصول  طبيعية  نتيجة  فهي  السوفسطائني،  عند  كام  املناورة 
برملان عن اإلقناع عندما أشار إىل عملية التسليم، إذ ال يمكن أن يتحقق التسليم دون 
حصول االقتناع الذي يقع يف صميم املبحث احلجاجي، ومن ثم الفعل الناتج عن ذلك 
التسليم »هو أهم وظيفة حجاجية يف هذا املجال، حيث تتطلب وعيا بآليات من شاهنا 
حتريك املعنيني بالكالم صوب الفعل وتغيريه بام ينسجم مع املقام«)4(. ويف هذا اإلطار 

1. اسرتاتيجية اخلطاب:457. 

2. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:299. 

3. ينظر: نفسه:302. 

4. عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغري:203.
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ميز بني نوعني من احلجاج مها: )احلجاج  أو هو  التسليم،  برملان عند نوعني من  وقف 
فاألول:  اجلمهور،  نوع  إىل  خيضعان  النوعان  وهذان  االقتناعي(  و)احلجاج  اإلقناعي( 
يرمي إىل إقناع نوع خاص من اجلمهور)1( ومن ثم فهو« ذايت وخاص وضيق ال يعتد 
به يف احلجاج«)2( كام جينح إىل خماطبة اخليال والعاطفة وبالتايل فهو ال يفسح املجال أمام 
العقل حلرية االختيار. أما النوع الثاين: فهو التسليم املنبعث من داخل النفس باطمئنان 
و » أن يسلم به كل ذي عقل«)3(، أي هو موجه إىل متلق كوين، كام انه يقوم عل » احلرية 
أساس  يعتربونه  ولذلك  والعنف  واإلرغام  اإلكراه  أساليب  عن  بعيدا  والعقلنة«)4( 
أي  منه  ينطلق  الذي  واملبدأ  األساس  إن  يتبني  هنا  ومن  احلجاج)5(.  وأساس  اإلذعان 
هو انبناؤه عل احلرية واحلوار العقليني ويفكه من قيد  حجاج يف تصور برملان و زميله 
االستدالل الذي يضعه رهينة اخلضوع واالستسالم، بمعنى أن )اإلذعان( الذي أشار 
إليه برملان يف تعريفه للحجاج ال يمكن أن يتحقق إال عرب االقتناع وليس اإلقناع، والفرق 
أفكاره  نفسه بوساطة  اقنع  قد  االقتناع يكون  املرء يف حالة  إن   « مبدأ  بينهام من  واضح 
اإلقناع  كان  وإذا  دائام«)6(،  يقنعونه  الذين  هم  الغري  فان  اإلقناع،  حالة  يف  أما  اخلاصة، 
هو جمال البحث احلجاجي فان الدفع إىل الفعل هو أهم وظيفة حجاجية يف هذا املجال 
حيث تتطلب وعيا بآليات من شأهنا حتريك املتلقي نحو القيام بالفعل وتغيريه بام ينسجم 
مع املقام، وهذا األمر يتطلب أيضا وضوح األسلوب واحرتام شخص املتلقي عرب الربط 

1. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:301. 

2. - نفسه:301. 

3. نفسه:301. 

4. احلجاج يف البالغة املعارصة:109. 

5. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:301. 

6. Chaim Perlman et lucie olbrechts ty teca: traite de largum _ ntation،op.cit.p:35
نقاًل عن كامل الزماين، حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:118. 
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ناتج عن طبيعة  الربط  اللغوية واألسلوبية بأخرى نفسية واجتامعية وهذا  العوامل  بني 
السبل  أحسن  اختيار  ثم  العقول  طبيعة  دراسة   « سوى  النهاية  يف  ليس  الذي  احلجاج 
التواصلية  الوظيفة  لتحقيق  االجيايب«)1(  انسجامها  وحماولة  إليها  واإلصغاء  ملحاورهتا 

للغة ذات العالقة بالتقاليد البالغية الكالسيكية كأدوات وأساليب ووسائل لإلقناع.

كام يتميز احلجاج يف تصور بريملان بخمسة مالمح رئيسة هي:

 أن يتوجه إىل مستمع.. 1
 أن يعرب عنه بلغة طبيعية.. 2
 مسلامته ال تعدو أن تكون احتاملية.. 3
 ال يفتقـــر تقدمه ) تناميه ( إىل رضورة منطقية بمعنى الكلمة.. 4
 أْن تكون نتائجه غري ملزمة ) احتاملية، غري حتمية ()2(.. 5

فاملجال الذي يتحرك فيه احلجاج حوار قائم عل احلرية واملعقول واملحتمل من اجل 
حصول الوفاق بني األطراف املتحاورة بعيدا عن االعتباطية والالمعقول اللذين يطبعان 
اخلطابة عادة وبعيدا عن اإللزام واالضطرار الذين يطبعان اجلدل، ويف هذا الشأن يقول 
برملان » أن احلجاج غري امللزم وغري االعتباطي هو وحده القمني بأن حيقق احلرية اإلنسانية 
من حيث هي ممارسة الختيار عاقل، فان تكون احلرية تسليام اضطراريا) إلزاميا ( بنظام 
انعدام كل إمكان لالختيار، فإذا مل تكن ممارسة احلرية مبنية  طبيعي معطى سلفا معناه 
عل العقل فإن كل اختيار يكون رضبا من اخلور، ويستحيل إىل حكم اعتباطي يسبح يف 
فراغ فكري«)3(. ومن هنا ومن اجل بناء منظومة قيم خطابية سليمة حتكم بنية اخلطاب 

1. احلجاج يف البالغة املعارصة:68. 

2. ينظــر: اوليفــن روبــول، هــل يمكــن ان يوجــد حجــاج غــري بالغــي، ترمجــة حممــد العمــري، جملــة عالمــات، 
النــادي االديب الثقــايف،  جــدة،  الســعودية،  عــدد )6(،  ديســمرب1996:77. 

Traite de largumntation op.cit.95 ed.،p:682 .3 نقــاًل احلجــاج يف البالغــة املعــارصة، 
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بني كل األطراف املتحاورة، قائمة عل أسس قوية ومتينة من احلرية واملعقولية واإليامن 
اجتهد  فقد  واإللزام  واإلرغام  املغالطة  أساليب  عن  وبعيدا  األخر،  والرأي  بالرأي 
الباحثان يف تثبيت مبدأين أو هدفني أساسني عمال عل« إخراج احلجاج من دائرة اخلطابة 
واجلدل«)1( ليكون أمرا ثالثا مفارقا هلام رغم اتصاله هبام، له مميزاته وأهدافه، فقد »عمال 
من ناحية أوىل عل ختليص احلجاج من التهمة الالئطة بأصل نسبه وهو اخلطابة، وهذه 
التهمة هي هتمة املغالطة واملناورة والتالعب بعواطف اجلمهور وبعقله أيضا، ودفعه إىل 
القبول باعتباطية األحكام وال معقوليتها«)2(،  كام عمل الباحثان من ناحية ثانية عل » 
ختليص احلجاج من رصامة االستدالل الذي جيعل املخاطب يف وضع رضورة وخضوع 
ا عن رفضهام التام واملطلق للثنائية السابقة )  واستالب »)3(. وهبذا يكون الباحثان قد عربَّ
اخلطابة واجلدل ( من اجل غاية إنسانية هي حتقيق احلرية اإلنسانية من حيث هي اختيار 
عاقل كام أسلفنا. فاحلجاج ال ينفصل عن جذوره املمتدة يف عمق اخلطابة واجلدل،  بل 
التأثري الذهني يف املتلقي، وإذعانه  هو يأخذ من اجلدل التميش الفكري الذي يقود إىل 
إذعانا نظريا جمردا لفحوى اخلطاب وما جاء فيه من مواقف وآراء، كام يأخذ من اخلطابة 
أيضا توجيه السلوك أو الدفع إىل العمل أو اإلعداد له واحلض عليه)4(، فاحلجاج هنا 
منها  إىل اخلطابة  اقرب  العلمي ولكنه يظل  السلوكي  النظري والتأثري  التأثري  جيمع بني 
إىل اجلدل، ألنَّ اجلدل مداره النظر فقط، يف حني إن اخلطابة مّهها األساس هو العمل، 
ثم إن اجلدل متعلق بآراء غري خمصوصة، أي أهنا غري شخصية، بينام اخلطابة خمصوصة 

ص:109. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:301 

1. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:298.

2. نفسة:298. 

3. نفسة:298. 

4. ينظر: جتليات احلجاج يف اخلطاب النبوي:55. 
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دائام. ويف هذا الشأن يقول برملان » إن الغاية من تقريبنا بني احلجاج واخلطابة أن نلح عل 
انه ال حجاج دون وجود مجهور يرمي اخلطاب إىل جعله يقتنع ويصادق عل ما يعرض 
عليه«)1( ؛ ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن هذا التقارب هو تقارب نسبي بالقياس مع اجلدل 

إذ يمكن أن نميز احلجاج عن اخلطابة من عدة زوايا نوجز القول

فيها وهي)2(:

هو . 1 احلجاج  إن  حني  يف  شفوية،  إذن  فهي  للجمهور،  املقنع  الكالم  فن  اخلطابة  إن 
تقنيات اخلطاب التي تزيد من التأييد سواء ملتلقني حقيقيني ) مشافهة ( أو مفرتضني 

) الكتابة (.
مجهور اخلطابة واسع ومبارش، بينام يقسم احلجاج إىل حجاج إقناعي موجه إىل مجهور . 2

خاص واحلجاج االقتناعي الذي يتوجه إىل مجهور واسع واىل كل ذي عقل.
يف اخلطابة خيضع اجلمهور إىل ضغط فكري مسلوب احلرية واإلرادة يف االختيار، . 3

بينام ال خيضع اجلمهور يف احلجاج لتلك الضغوط واألهواء واملصالح،  بل هو قائم 
عل احلرية واملعقولية سواء كان قارئا أو مستمعا.

يعترب الشكل أو طريقة العرض يف اخلطابة هي األساس يف إيصال األفكار والتأثري، . 4
الربط بني  فهي فن عرض الفكر بطريقة شكلية حمضة يف حني جينح احلجاج نحو 
الشكل واملضمون. األمر الذي يقتيض دراسة األساليب واألبنية الشكلية يف ضوء 

عالقتها باهلدف الذي تؤديه يف احلجاج.
وهنا ينبغي أن نفهم أن احلجاج يكتسب خصوصيته ومفارقته للجدل واخلطابة من 

1. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:306. 

2. ينظــر، صــالح فضــل، بالغــة اخلطــاب وعلــم النــص:99	103،  جتليــات احلجــاج يف اخلطــاب النبــوي: 
 .55
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ليس  عمله  جمال  أن  أي   ،)1(« واملحتملة  واملقبولة  التقريبية  األمور   « حول  يدور  كونه 
هذا  وعل  واملحتمل،  واملعقول  واملشاكل  املالئم  هو  وإنام  اليقني  أو  العلمية  احلقيقة 
األساس يقر برملان بأن » احلجاج ال يكون أبدا يف موضع يسمح له بادعاء اليقني، وال 
جدوى من احلجاج ضد ما هو يقيني...... احلجاج ال يتدخل إالَّ يف احلاالت التي يكون 
فيها اليقني موضوع طعن »)2(، أي انه يقبل الطعن أو الشك يف االستنتاجات واحلقائق 

التي يتوصل اليها.

تطمح  ملزمة،  غري  عقالنية  حوارية  ديناميكية  هي  وديناميكيته  احلجاج  فمسار 
ليأيت  املتلقي  قبل  قابل لالختبار من  منطقي  باستدالل  االستاملة  إىل حتقيق  األساس  يف 
املغالطة  أساليب  بعيدا عن  والنظر  والتدبر  املناقشة  مبني عل  اختيارا عاقال)3(  اختياره 

والتالعب باملشاعر واالحاسيس.

وباجلملة فإن احلجاج عند برملان أوسع من اخلطابة واجلدل ولذلك » فهو ال يرى أي 
مربر إطالقا حلرص القدرة اإلنسانية عل تقديم األدلة والرباهني يف جمال معني »)4(، وإذا 
كانت اخلطابة واجلدل قد انحرص عملهام يف ميادين حمددة، فإن احلجاج » حيرض يف مجيع 
املستويات، كام حيرض يف النقاشات العائلية، وكذلك يف جماالت ختصصية مميزة »)5( فهو 

1. Chaim Perlman et lucie olbrechts ty teca: traite de largum _ ntation،op.cit.p:1
نقاًل عن: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:117 . 

2. Chaim Perlman lempire rhelorique.p:19
نقــاًل عــن: بوزناشــة نــور الديــن، احلجــاج يف الــدرس اللغــوي العــريب، جملــة علــوم انســانية،  الســنة الســابعة،  

العــدد )44(،  شــتاء 2010م: 2. 

3. ينظر: حسن حممد مرزوق، مدخل اىل نظرية احلجاج:42. 

4. Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite d largumantation،op. p:62
نقال عن: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:117. 

Ibid،p:4 .5 نقال عن: نفسه: 117 
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إذا كان أرسطو قد حرص  يغطي كل حقل اخلطاب املستهدف لإلقناع، وبعبارة أخرى 
ع  األجناس اخلطابية يف ثالثة هي: )القضائية والتشاورية واالحتفالية(، فإن برملان قد وسَّ
حدود تلك البالغة وخرج عل تقسيامهتا لينفتح عل كل أنواع اخلطابات بام فيها اخلطاب 
اليومي، وبغض النظر عن أنواع املستمعني، فهو قد فتح الباب عل مرصاعيه امام كل 
ومهام  إليه،  يتوجه  الذي  املستمع  كان  كيفام  اإلقناع  إىل  هيدف  الذي  اخلطاب  أشكال 
كانت املادة املطروحة يف ذلك اخلطاب)1( ؛ بل هو يذهب اىل ابعد من ذلك حينام هيتم 
باحلجج التي قد يوجهها االنسان اىل نفسه يف مقام حوار ذايت)2(. ومن هنا جاء اهتامم 
النظرية احلجاجية واعيا ملكونات اخلطاب احلجاجي، فالعالقة بني الباث واملتلقي او بني 
اخلطيب واملستمع هي عالقة تفاعلية ينبغي ان تكون اجيابية يتم من خالهلا تبادل االدوار 
واملواقع بوساطة الرد والنقاش والتفنيد والدعم، لذلك تويل اخلطابة اجلديدة أمهية بالغة 
للمتلقي باعتباره عنرصا فاعال من عنارص العملية التخاطبية، األمر الذي وجد صداه 
يف جممل العملية احلجاجية، وأصبح احلجاج عل أساس ذلك » وفاقا وتشاركا وحوارا 

بعيدا عن كل أشكال الضغط«)3( التي كان متهام بمامرستها سواء يف اخلطابة أو اجلدل.

فالنظرية احلجاجية عند برملان وزميله تيتكا ترتكز بشكل أساس عل مبدأ االحرتام 
بني الباث واملتلقي مع األخذ بنظر االعتبار االعرتاف باملتلقي وخصوصياته، وما حيمله 
تتناسب  راقية  إنسانية  حضارية  بطريقة  تعديلها  او  تغيريها  وحماولة  وآراء  أفكار  من 
وتبديل  تغيري  يف  اإلكراه  أو  القوة  إىل  اللجوء  دون  احلكم  يف  وحريته  العقلية  وقدراته 
االراء، لذا يطرح الباحثان من حجاجهام كل ما من شأنه أن حيمل عل اإلكراه والعنف 
الفكري واخلداع والتالعب باملشاعر والعواطف من اجل احلمل عل القبول بام يطرح 

1. ينظر: مدخل اىل احلجاج:33	34. 

2. ينظر: نفسه:33 

3. احلجاج مفهومه وجماالته: 10/1. 
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الواقع اعتامدا عل بعض املعطيات  من قضايا، فاحلجاج عبارة عن تصور معني لقراءة 
اهتاممه  برملان عن  الذي ينجب اخلطاب، لذلك عربَّ  اخلاصة بكل من املحاجج واملقام 
بمظاهر التواصل والتجاوب ) املكتوب واملنطوق واإلرشادي ( يف إطار فكري عميق 
املنتج اخلصائص اجلوهرية  تندمج فيه أبعاد املتكلم والسامع واملقام معا، بحيث حيمل 
ما  إىل طرف  قويل موجه  نسق  ملموسة عرب  نتائجه  الثالثة)1(،  وتكون  املكونات  هلذه 

خاص أو كوين يرتك له اخليار يف البحث عن األفضل.

ب - مـــنطـــلقــــــات احلـــجــــــاج:

عليها  يتكئ  التي  املقدمات  أو  املنطلقات  من  جمموعة  عل  حجاجه  برملان  بنــى 
ينبني أساسا عل جمموعة من  إذ يرى أن احلجاج  املحاجج يف خطابه إلقناع اجلمهور، 
املقدمات والفرضيات والتصورات التي تشكل مجيعا نقطة االنطالق له)2(،  إذ يتوسل 

هبا املتكلم يف سياق حجاجه وبناء استدالله، وهي منطلقات متفق عليها تتمثل باأليت:

1- الوقــــائــــــع:

متثل هذه املقدمة ما هو » مشرتك بني عدة أشخاص أو بني مجيع الناس.... والتسليم 
بالواقعة من قبل الفرد ليس إالَّ جتاوبا منه ليشء يفرض نفسه عل اجلميع«)3(. كام تتميز 
هذه الوقائع بأهنا » ال تكون عرضة للدحض أو الشك »)4(،  أي اهنا متثل األحداث التي 

1. ينظر: حممد االمني الطلبة، مفهوم احلجاج عند برملان: 16 .

2. Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite d largumantation،op. p:682
نقال عن: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:119. 

 .3	 ibid،  p: 6  نقال عن: نفسه: 119. 

4. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته: 308. 



ر�سائل الإمام علي )عليه ال�سالم( يف نهج البالغة

76

ال خيتلف اثنان عل وقوعها إذ ال تكتسب وجاهتها احلجاجية إالَّ عندما تكون حمل اتفاق 
بني اجلميع)1( فهي قائمة عل اليقني والثقة، وتنقسم الوقائع عل وقـائع مشاهدة عيانية 
وهي القسم األكثر أمهية يف املقدمات)2( لتأثريها املبارش يف النفوس، ووقـائع مفرتضة،  
أي ممكنة وحمتملة والتسليم هبذه الوقائع التي تتطابق مع الواقع إنام هو جتاوب مع احلجة 

املقامة التي تنطلق من مقدمات يؤمن بثبوهتا وصدقها اجلميع.

2- احلــقـــائــق:

فكرة  عل  تقوم  والتي  املحاجج  يستخدمها  التي  واألحداث  القضايا  جمموعة  هي 
مفارقة  دينية  أو  فلسفية  مفاهيم  أو  علمية  نظريات  ومدارها عل  الوقائع،  بني  الربط   «
للتجربة«)3( ال يشك املتخاطبون يف صحتها إذا كانوا عل علم ودراية هبا، فهي ال ختتلف 
إىل  اخلطيب  يعمد  لذلك  ثبوتيتها،  عل  واالتفاق  باملوافقة  حتظى  كوهنا  يف  الوقائع  عن 
موافقة  ليحدث  عليها  متفق  موضوعات  هي  حيث  من  واحلقائق  الوقائع  بني  الربط 
اجلمهور عل واقعة معينة غري معلومة ؛ ولكن تبقى للحقائق خصوصية من حيث »هي 
مجيع  بني  مشاعــة  معرفتها  تكون  الوقــائــع  ألنَّ  ؛   )4(« الوقائع  من  تعقيدا  أكثر  أنظمة 
الناس يف حني حتمل احلقائق طابعا خاصا، أي تكون معرفتها حمدودة، فليس مجيع الناس 

عل دراية باملفاهيم الفلسفية أو العلمية أو الدينية إالَّ املختصون هبا.

1. ينظر: نفسه:308. 

2. Ch، Perlman…Traite de largumentation،op،cit،p:89
نقاًل عن: عبد اجلليل العرشاوي، احلجاج يف اخلطابة النبوية: 32

3. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:309. 

4. Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite d largumantation،op. p:92
نقــاًل عــن: نعيمــة يعمرانــن، احلجــاج يف كتــاب ) املثــل الســائر ( البــن االثــري، رســالة ماجســتري،  جامعــة مولود 

معمــري / تيــزي وزو،  كليــة االداب واللغــات،  اجلمهورية اجلزائريــة،  2012م:23. 
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3- الفتـــــرا�ســـــــات:

هي جمموعة اآلراء واألحكام املسبقة »شأهنا شأن الوقائع واحلقائق يكون مسلَّام هبا 
من طرف اجلمهور«)1( إالَّ أنَّ اإلذعان والتسليم هلا ال يكونان قويني حتى تأيت يف مسار 
احلجاج عنارص اخرى تقوهيا وتدعمها)2(، وسبب هذا الضعف يف اإلذعان والتسليم 
هلا هو كوهنا حمتملة، وبذلك تكون متغرية تبعا للوسط واملقام واملتكلم والسامعني ألهنا 
واإلمكانات  القدرات  الختالف  تبعا  ومتغري  خمتلف  وهو  واملحتمل  بالعادي  تقاس 

الفردية واجلامعية)3(.

4- القــــــــــيــــــــم:

إذ  يطرح،  ملا  اإلذعان  حدة  تقوي  التي  املهمة  األساسية  احلجاجية  املنطلقات  من 
الثقة  جسور  بناء  عل  تعمل  كام  البرشية،  اجلامعات  قبل  من  والتسليم  باالتفاق  حتظى 
األفعال  كل  يف  ما  فرتة  يف  »تتدخل  كوهنا  يف  احلجاجية  قيمتها  تربز  إذ  املتكلمني،  بني 
احلجاجية«)4( من اجل » تغيري مواقع السامعني ودفعهم إىل الفعل املطلوب«)5(،  وهذا 
ما أكده برملان حينام ذكر أن استدعاء القـــــيم ألجل »محل السامع عل القيام بأفعال معينة 
جتعلها  بطريقة  األفعال،  تلك  تربير  اجل  من  خصوصا  نستدعيها  إننا  كام  أخرى،  بدل 

 Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite de largumantation،op.cit، .1

p:100 نقــال عــن: حجاجيــة الصــورة يف اخلطابــة السياســية لــدى االمــام عــيل )عليه الســالم(:120 . 

2. - ينظر: نفسه:120.

3. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة:21

4. - ibqdm، p: 93
نقال عن: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:121. 

5. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة:112. 
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نوعيـــــــن:  عل  القــيـم  برملــان  وقّســم  اآلخريـــــــن«)1(.  طرف  من  ومؤيدة  مقبولة 
واملسجد  الوطن  نحو  حمسوسة  وقيم  واخليــر،   واحلـق  والشجاعـة  كالعـدل  جمـــردة 

والكعبة.

5- الهــــــرميـــــات:

هي الرتاتبية التي ختضع هلا القيم، إذ إن استدعاء القيم يف العملية احلجاجية ال يكون 
يمثـل  القيم لرتاتبية هرمية معينة  برملان، من دون إخضاع هذه  ،  حسب  كافيا وناجعا 

احرتامها ووعــــي

املحاج هبا عاملني فاعلني يف حتقيق اخلطاب)2( وتنقسم هذه الرتاتيبية حسب نوعية 
القيم إىل هرميات جمردة مثل اعتبار اإلنسان اعل درجة من احليوان، واآللة اعل درجة 
من اإلنسان)3(،  ومتثل هرمية وتراتبية القيم أهم من القيم نفسها، إذ انه أمر رضوري يف 
أي بناء حجاجي، ألنه وان كانت هذه القيم تسلم هبا جمموعة من السامعني، فان درجة 
تسليمهم هبا تكون خمتلفة من فرد إىل آخر، ومن جمتمع إىل آخر، إذ إن ما يميز كل فرد 
ليس القيم التي يسلم هبا ولكن طريقة ترتيبه هلا)4(، أي إن هذه القيم تكتسب قوهتا من 

طريقة ترتيبها ودقته بناء عل تصور سليم من قبل املتكلم لعلة الرتتيب.

6- املــــوا�ســـــع:

حجاجية  تؤكد   « ا  ألهنَّ احلجاجية  العملية  يف  وشامال  واسعا  حيزا  املواضع  تشغل 

1. نفسه: 112

2. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة:112. 

3. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:310.

4. نينظر: فسه:310. 
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امللفوظ بام توفره من قيمة استداللية مرجعية إليها ينشد امللفوظ و هبا تتحدد مدى صالحيته 
»)1(، فقد اعتربت »خمازن للحجج أو مستودعات حجج«)2( يتكئ عليها املحاجج يف 
دعم حججه والترشيع خلطابه، فهي حاملة خلصائص األمم واجلامعات الفكرية واألدبية 
ا املبادئ واألفكار والتقاليد واألخالق التي تكون قاسام  وغري ذلك، وبعبارة اخرى أهنَّ
مشرتكا بني الشعوب واجلامعات الواحدة، من ذلك )موضع القليل الدائم أحسن من 
مواضع  املواضع عل قسمني:  وتقسم  الشجاعة()3(.  تغلب  )الكثرة  و  املنقطع(  الكثري 
مشرتكة، وهي التي يمكن تطبيقها عل علوم خمتلفة مثل القانون والفيزياء والسياسة ) 
كموضع األقل واألكثر(، ومواضع خاصة، تكون وقفا عل علم معني أو عل نوع خطايب 
حمدد و معروف)4(، وبالرغم من األمهية التي يراها ارسطو جتاه املواضع حتى انه افرد 
كتابا كامال هو ) الطوبيقا ( لرشح هذا املفهوم، لكنَّه مل يعّرف املوضع واكتفى بإشارات 
املقدمات  بـ«  فقد وصفها  املواضع  لتكوين رؤية عن  استثامرها  إىل  برملان  حمددة دفعت 
وقدرهتا  عموميتها  بـ«  املواضع  وتتميز  اجلدايل«)5(،  لالستدالل  متمحضة  وهي  العامة 
خالل  من  احلجاجية  العملية  يف  كبري  بدور  وتقوم   )6(« الظروف  كل  مع  التكيف  عل 
احلث عل الفعل وخلخلة العقبات التصورية التي تكون أحيانا راسخة لدى املحاججني 
والتي ال تنسجم مع البناء احلجاجي املقدم)7( وعل هذا األساس يكون امتالك مواضع 

1. عز الدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية:47. 

2. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:311.

3. ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج ) رسائله نموذجًا (:96. 

4. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:311.

5. العوامل احلجاجية يف اللغة العربية:48. 

6. Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite d largumantation،op. p:112
نقال عن: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:122. 

7. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة:113.
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القوية واملؤثرة بكل سهولة ويرس،  ناصية احلجج  امتالك  يعني  احلجج وفتح مغاليقها 
ومن هنـا يتضح أنَّ امتالك املواضع اهـــم من امتــالك احلجــج ؛ الن

احلجج مصدرها املواضع، وتستمد قوهتا من منظومتها املندرجة فيها، لذلك شبهها 
تنضوي حتتها احلجج، فكام  التي  باألقسام  أو   ) االقيسة اجلدلية  املقدمات يف  بـ)  برملان 
من  يستمد  فانه  احلجاج  كذلك  النتيجة،  إىل  منها  يعرب  مقدمات  عل  يتكئ  القياس  أن 
مواضعه التي تضّمه وحتتويه)1(، فهي إن جاز التعبري كأرض ختتزن يف باطنها معدنا معينا 

يستخرج منها كلام دعت الرضورة إىل ذلك، وتنقسم املواضع عل أقسام:

1- مـــواضـــع الكـــم: وهي املواضع التي يقع االحتكام يف صالحيتها اىل مقولة 
الكم والعدد)2( أي مواضع املفاضلة بني األشياء العتبارات كمية وعددية، مثل ) الكل 
أفضل من اجلزء ( و ) املال الكثري أفضل من املال القليل ( و ) العدل والعفة أفضل من 
الشجاعة ( عل اعتبار أن العدل والعفة قيم تتجسد فيها الديمومة واالستمرارية يف كل 
الظروف واألوقات، يف حني أن الشجاعة ال تصلح إال يف أوقات حمددة)3( ومثال ذلك 

قوله تعاىل عل لسان املرشكني » وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا و ما نحن بمعذبني»)4(

أمرا  أن  عل  اخلطاب  يف  هبا  يستدل  التي  املواضع  وهي  الكيــــف:  مــواضـــع   -2
أصلح من أمر ألسباب ترجع إىل هيأة ذلك األمر وكيفية تشكله، بحيث يكون نسيج 

1. - ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج:95. 

 Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite d largumantation،op.  .2

p:115: نقــال عــن: العامــل احلجاجــي واملوضــع،  عزالديــن الناجــح )ضمــن احلجــاج مفهومــه وجماالتــه: 
ــوي (: 290 ــامعيل عل ــظ اس حاف

3. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:312،  العوامل احلجاجية يف اللغة العربية:49. 

4. سورة سبأ، االية:35. 
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وحده، فتستمد هذه املواضع حجيتها من تفردها ووحدانيتها ال من الكم والكثرة مثل ) 
احلقيقة التي يضمنها الل فهي واحدة يف مقابل آراء البرش املختلفة و)احلق يعلو وال يعل 

عليه()1( ومن ذلك قوله تعاىل:) كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهلل()2(.

3- مـواضــع الـرتتيـــب: وتقوم عل مبدأ اإلقرار بأفضلية ما هو سابق عل ما هو 
الحق مثل املبادئ والقوانني يف التفكري غري االختياري أفضل من الوقائع التي تنتج عن 

تطبيق تلك املبادئ)3(.

والراهن  املوجود  بأفضلية  تقر  التي  املواضع  وهي  املــوجــود:  مــواضــع   -4
اليد خري  الشعبي » عصفور يف  املثل  املمكن واملحتمل واملستحيل ومنه  والواقعي عل 
أو  املفّضل  املواضع » مواضع  الشجرة »)4( ويمكن أن يطلق عل هذه  من عرشة فوق 

املؤّثر«)5(.

باعتبارهم  قيمة عليا لألشخاص  بإعطاء  »يتعلق  وهو  اجلـــوهـــــر:  مــواضــع   -5
ممثلني هلذا اجلوهر«)6(.

1. احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:312 

2. سورة البقرة، من االية:249. 

3. ينظر: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية:50.

4. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته وتقنياته:312 .

5. نفسه:312. 

6. Chaim Perlman et lucie olbrchts tyca: traite d largumantation،op. p:126
نقال عن: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(:123.
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ج- التـــــقنــيــات احلـــجـــاجـــيـــة

 ) ،  اخلطابة اجلديدة  تيــتكــاه يف كتابــهام ) مصنف يف احلجاج  برملان وزميـله  نظم 
الطرق الكفيلة بتنظيم احلجج ومستوى فعاليتها يف اخلطاب،  إذ ال يمكن االكتفاء برسد 
احلجج دون األخذ بنظر االعتبار إيرادها عل وفق نظام يضمن هلا نجاعتها وإبراز قيمتها 
التأثريية واالقناعية لدى املستقبل / املستمع. فقـد حرص الباحـثان هذه الطـرق احلجاجية 
)االتصالية(  الوصل  طرائق  مها:  نوعني  يف  أحلجاجي  الـقــول  تنـظم  التي  الطـرق  أو 

وطرائق الفصل )االنفصالية(.

1- طـــرائــق الو�ســل:

وهي الطرائق التي » تقرب بني العنارص املتباينة يف أصل وجودها فتنتج بذلك قيام 
رضب من التضامن بينهام لغاية إبراز تلك العنارص يف بنية واضحة ولغاية تقديم احد 
هذه العنارص بواسطة اآلخر تقديام اجيابيا أو سلبيا »)1(، وقد تم تصنيف هذا النوع من 

الطرائق إىل تـقنيـات حجاجـية عـديـدة منها:

أ-احلــجـج �سبـــه املنــطقيـة:

وهي حجج تكتسب طاقتها وقوهتا االقناعية من مقاربتها أو مشاهبتها للبنى املنطقية 
املنطقية  الرصامة  باجتاه  التطرف  عن  بنفسها  تنأى  ولكنها  الربهنة)2(،  يف  والرياضية 
اخلالصة،  إذ يمكن ترد بيرس بدعوى إهنا ليست منطقية. ويف هذا الشأن يرى برملان يف 
ا تبدو شبيهة  تفصيل هذه احلجج » إهنا حجج تدعي قدرا حمددا من الــيقيـــن من جهة أهنَّ
باالستدالالت الشكلية املنطقية أو الرياضية ومع ذلك فان من خيضعها إىل التحليل ينتبه 

1. احلجاج يف القران الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية: 35

2. ينظر: نفسه: 35



الف�صل االول :احلجاج- مقاربة تاريخية ونظرية

83

يف وقت قصري إىل االختالفات بني هذه احلجج والرباهني الشكلية، ألنَّ جهدا يبذل يف 
بمنح هذه احلجج  ذا طبيعة ال صورية، يسمح  يكون    ، التدقيق فحسب  أو  االختزال 
شبه  احلجج  هذه  وتنقسم   .)1(« منطقية  شبه  بأهنا  ننعتها  السبب  وهلذا  برهانيا  مظهرا 

املنطقية عل:

وتتمثل هذه احلجج يف حجة  املنطقية:  البنى  تعتمد  التي  املنطقية  - احلجج شبه   1
التناقض وعدم االتفاق والتامثل واحلد، واحلجج القائمة عل العالقة التبادلية.

يف  احلجج  هذه  وتتمثل  الرياضية:  العالقات  تعتمد  التي  املنطقية  شبه  احلجج   	2
حجة التعدية وتقسيم الكل عل أجزائه املكونة له وكذلك إدماج اجلزء يف الكل، ويرمي 
هذا النوع من احلجج إىل صحة املوضوع ومرشوعيته بفعل ما هلا من بعد عقالين تستمده 

من عالقتها ببعض الصيغ املنطقية والرياضية.

ب -احلجج املوؤ�س�سة ) القائمة ( على بنية الواقع:

تستخدم  إذ  االقناعية،  عالئقها  وإقامة  تأسيس  يف  الواقع  عل  احلجج  هذه  تعتمد   
تأسيها  إىل  اخلطاب  يسعى  وأحكام  هبا،  مسلم  أحكام  بني  للربط  املنطقية  شبه  احلجج 
قائمة  أو  اتصالية  وتثبيتها وجعلها مقبولة ومسلم هبا، كام توصف هذه احلجج بكوهنا 
احلقائق  وكذلك  به  املتعلقة  اآلراء  وعرض  بالواقع  اتصاهلا  جهة  من  االتصال  عل 
واالفرتاضات)2(، إذ تتناسب قوة هذه احلجج االقناعية طرديا مع اعتامدها بشكل اكرب 
عل مدى جتسيد الواقع وتفسري أحداثه وما يدور فيه من حقائق » فاخلطاب احلجاجي 
الواقع  يف  مراجعه  انغرست  كلام  فيه  والتأثري  املتلقي  يف  الفعل  عل  واقدر  أنجع  يكون 

1. احلجاج يف الشعر العريب ،  بنيته وأساليبه: 191

2. ينظر: احلجاج أطره ومنطلقاته: 332
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بنية  عل  املؤسسة  احلجج  برملان  ويقسـم   .  )1(« وحيدث  حدث  ما  يف  عنارصه  وتنزلت 
أو  نتائجها  وبني  ما  ظاهرة  بني  يكون  الذي  التتابعي(،  )االتصال  وجوه  إىل  الواقع 
أسباهبا)2( وتنتمي إىل هذا الوجه من االتصال احلجة السببية، وحجة التبذير )التربير(، 
وحجة االجتاه )التحذير(،  وحجة التجاوز. أما الوجه اآلخر من وجوه االتصال فهو 
)االتصال التواجدي( الذي يمثل طريقة يف عرض اآلراء املتعلقة بالواقع، وتتمثل هذه 
حجج  هي  النوع  هذا  حجج  ومن  افرتاضات)3(.  أو  حقائق  أو  وقائع  كوهنا  يف  اآلراء 

السلطة، وحجج الشخص وأعامله، وحجج الرمز.

ج- احلجـــج املوؤ�س�سـة لبنيـــة الواقـــع:

 إذا كانت احلجج سالفة الذكر قد انبنت وتبنت الواقع، فان هذا النمط من احلجج 
الواقع  بناء  إعادة  عل  وتعمل  تغريا،  حتدث  ولكنها  بالواقع،  الصلة  وثيق  أيضا  يكون 
وتأسيسه أو نقض ذلك الواقع القائم وبناء واقع جديد بواسطة حاالت خاصة. فهذه 
التقنية تستلهم عنارص قوهتا من استحداث بعض الروابط التي من شأهنا أن تؤســــس 
ا تتفادى  الواقع أو تعيد بناءه، وتعد النمط األخطر من بني كل األنامط احلجاجية ؛ ألهنَّ
الواقع  أنقاض  عل  جديد  واقع  بابتكار  وتتخطى  األشياء،  بني  الواقعي  الرتابط  تصيد 
بواسطة  الواقع  تأسيس  األول:  مستويني.  عرب  يكون  ذلك  إىل  وسبيلها  القائم)4(،  
احلاالت اخلاصة، ومن هذه احلاالت اخلاصة هي حجة املثل، واالستشهاد، والنموذج. 
يضطلع  الذي  التمثيل  بواسطة  االستدالل  فهو:  احلجج  تلك  من  الثاين  املستوى  أما 

1. احلجاج يف الشعر العريب- بنيته وأساليبه: 214

2. ينظر: احلجاج أطره ومنطلقاته: 332

3. ينظر: نفسه: 332

4. ينظر: نفسه: 336
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بمهامت حجاجية كبرية جيسدها التشبيه واالستعارة باعتبار أنَّ القيمة احلجاجية قائمة 
عل عالقة تشابه ال عالقة مشاهبة.

2- طـــرائـــق الفـــ�ســــل:

وهي الطرائق التي تفصل بني املفاهيم، أي جمموعة التقنيات التي تعمل عل الفصل 
والتجزئة بني املفاهيم التي تشكل وحدة تامة ومفهوم واحد، إذ تقوم عل إفساد اللحمة 
وإحداث القطيعة بني عنارص تشكل عادة كال ال يتجزأ أو عل األقل ُكاّل متضامنة أجزاؤه 
يف جمال فكري واحد ليتم عل وفق هذه الطرائق والتقنيات إحداث فصل وتفكيك بني 

مكوناته وحماكاته ذلك الواقع أو الظاهر عل وفق حقيقته)1(.

ما  بني  التمييز  هدفها  حجاجية  لغاية  يعود  الفصل  ذلك  حصول  يف  السبب  ولعل 
هو ظاهر و ما هو واقعي أو حقيقي، بمعنى أن كل األشياء أو األشخاص واملعطيات 
يمكن أن يكون هلا حدان، حد ظاهر مزيف يمكن أن نعرب عنه بـ)أ( وواقع حقيقي هو 
)ب( فكيف نستطيع أن نميز أو نفصل بني هذين احلدين يف املعطى أو املفهوم الواحد ؟. 
يــرى برملان وزميله تــيتــكـا: أن احلد )أ( الذي يوافق الظاهر هو ما خيطر بالذهن ويدركه 
الفكر منذ الوهلة األوىل فهو املعطى الراهن املبارش، يف حني أن احلد )ب( ملا كان متييزه ال 
يكون إالَّ يف عالقته باحلد )أ( ومقارنًة به، فإنه ال يمكن أن يكون إالَّ نتيجة فصل نحدثه 
)أ( نفسه، سعيا منا إىل القضاء عل ما يمكن إن نلمحه يف مظاهر احلد )أ(  داخل احلد 
هذا من تناقضات بينهام توقظ فكرنا من غفلته عنها وانخداعه هبا، ويزودنا احلد )ب( 
يف هذه العملية باملقياس أو القاعدة التي تتيح لنا أن نميز داخل مظاهر احلد )أ( بني ما له 
من قيمة، وما ليس له قيمة، فنقول عن املظاهر غري املطابقة للحد )ب( الذي يزودنا به 
الواقع، التاريخ، الثقافة، العلم..... بتعبري عبد اهلل صولة ،  إهنا زائفة وخاطئة وظاهرية، 

1. ينظر: احلجاج يف القران الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية: 32
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فاحلد )ب( هو يف عالقته باحلد )أ( يمثل القاعدة و املفرس معا وعل هذا فالزوج ظاهر / 
واقع ليس معطى موجودا يف الطبيعة وإنام هو بناء ذهني قائم عل املقاربة بني الظاهري 
واحلقيقي من األشياء وعل حماكمة الظاهر يف ضوء احلقيقة والواقع)1(، ولتوضيح األمر 
أكثر نورد املثال التايل: حينام نقول ] أمحق ال حيسن الترصف[ ليس هذا اإلنسان بعاقل، 
ان، حد ظاهر معروف باحلمق، أما حّده احلقيقي فهو كونه إنسان  فهذا اإلنسان له حدَّ
عاقل، وهي خاصية قارة يف مطلق اإلنسان، وهنا يقع الفصل بني ظاهر اإلنسان املعروف 
به يف املجتمع، حيث يوصف بعدم العقل، وبني حقيقة اإلنسان املشهور هبا يف عرف البرش 
وهي العقل، وهذا الفصل هو الذي يدفع باجتاه توليد قيمة اقناعية)2( وقد تسمح تقنيات 
وأساليب لغوية ونحوية يف محل السامع والقارئ عل تصور جانبني اثنني لليشء الواحد 
أو املفهوم الواحد احدمها ظـــاهري يمكن حتديـــده بواسطة احلواس للوهلـة األولــى، 
واألخـر حـقيـقـي أو جـوهري ومـن هـذه األساليب االعتــراض كـــقـــوله تـــعـــاىل » 
اَم َأْنَت ُمْفرَتٍ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن«)3(،   ُل َقاُلوا إِنَّ ْلنَا َآَيًة َمَكاَن َآَيٍة َواهللَُّ َأْعَلُم باَِم ُينَزِّ َوإَِذا َبدَّ
يقول الدكتور عبد الل صولة معلقا عل هذه اآلية: » حيث تبدو مجلة )والل اعلم بام ينّزل( 
فصال بني ظاهر ما يدعون وحقيقة ما عليه األمر يف عامل الغيب »)4(،  كذلك تبدو هذه 
التقنية يف أسلوب القرص، فحينام نقول: )ما زيد إالَّ وجيه، ففيها فصل بني الظاهر الذي 
يّدعيه املخاطب لزيد كأن يقول عنه بأنه عامل، أو يبدو له بأنه مفكر وليس وجيها، فيبطل 
املتكلم ادعاءه هذا بقوله: ما زيد إالَّ وجيه، حمدثا بكالمه هذا فصال بني ما يبدو عليه زيد 
يف اعتقاد املخاطب وحقيقته التي ألحَّ عليها بأسلوب القرص، وهي الــقيـــم احلجاجية 

1. ينظر: احلجاج أطره ومنطلقاته: 344

2. ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: 102

3. سورة النحل،  اآلية: 101

4. البالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة أو احلجاج:26
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املتولدة من هذا الفصل)1(، كذلك ورود األفعال غري اليقينية مثل ) زعم، يظن، خيال، 
يشك (،  وعبارات مثل ) هو شبه كذا ( و ) إن هذا الفارس إن صح انه فارس (، أو 
ما وضع بني قوسني مثل ) لقد كنت يومها »بطال« (، وأكثر ما يستخدم ذلك يف احلدود 
والتعريفات)2(،  فقد يلجأ صاحب التعريف إىل االشتقاق العلمي أو العريف فيدعم به 
تعريفه، كأن يقال يف مقام االعتذار » لقد نسيت أن أرد عل رسالتك وما أنا إالَّ إنسان وما 
سمّي اإلنسان إالَّ لنسيه، أو أن يقال يف مهامجة شخص: إنَّه ذو أهواء يعتمد قلبه والقلب 
من التقلب »)3(. لذا ينبغي عل املتكلم أو املحاجج أو صاحب اخلطاب أن يكون واقعيا 
ودقيقا يف مطابقة الكالم ملقتىض الواقع واملقام، إذ أن أنجع الكالم يف احلجاج ما جاء عل 
لكي  الفصل)4(  حصول  فيتجنب  وأسلوبه  اخلطاب  موضوع  يتطابق  بحيث  املقام  قدر 
متيض حججه صادقة مقنعة تأخذ دورها املؤثر يف السامع والقارئ بعيدا عن املنغصات 

احلجاجية واإلرباك يف بنية اخلطاب.

2- نــظـــريـــة احلــجـــاج عــــنــد ديكـــرو )احلجاج يف اللغة(

أ-حـــدود النــظـــريـــة:

سمح التطور الذي شهده علم اللسانيات منذ بداية القرن العرشين، وانفتاحه عل 
احلجاجية،  املباحث  يف  جديد  توجه  بروز  املنطق،  حقل  منها  متنوعة،  معرفية  حقول 
تأسس مع طروحات اللغوي الفرنيس اوزفالد ديكرو وزميله انسكومري سنة 1973م، 
حيث وضعا نظريتهام اللسانية التي هتتم بالوسائل اللغوية، وبإمكانات اللغات الطبيعية 

1. ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: 103

2. ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة: 132 

3. ينظر: احلجاج أطره ومنطلقاته: 346

4. 6، ينظر: نفسه: 347
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املتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما متّكنه من حتقيق بعض  يتوفر عليها  التي 
األهداف احلجاجية، ومن هنا تعد نظرية احلجاج من منظورمها بحسب ما ذكره أبو بكر 
اللغات  التي متدنا هبا  اللغوية  بالوسائل واإلمكانات  العزاوي هي » نظرية لسانية هتتم 
الطبيعية لتحقيق بعض األهداف والغايات احلجاجية وهي ختتلف بذلك عن النظريات 
من  تنطلق  فهي  البالغي«)1(  أو  الفلسفي  أو  املنطقي  التوجه  ذات  األخرى  احلجاجية 

الفكرة الشائعة التي مؤداها » إننا نتكلم عامة بقصد التأثري«2.

من  كثري  مع  تعارضها  خالل  من  ومتيزها  فرادهتا  اللغة  يف  احلجاج  نظرية  اكتسبت 
التي تعد احلجاج  التوجهات  ابتداء من  التي سبقتها  النظريات والتصورات احلجاجية 
منتميا إىل البالغة الكالسيكية )أرسطو( وما أفرزته اخلطابة اجلديدة عل يد برملان، ونظرية 
املساءلة مليشال مايري، أو ما كان منتميا إىل املنطق الطبيعي ) جان بليز غريز ( فام تطرحه 
هذه النظرية من تصورات يكمن يف أن احلجاج ينبع او ينطلق من اللغة ذاهتا، أي أن اللغة 
بنية األقوال  ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية تربز عرب مؤرشات كامنة يف  حتمل بصفة 
نفسها وهذا ما يدل عليه عنوان كتاب ديكرو الذي اشرتك يف تأليفه مع كلود انسكومرب 
 .  LARGUMENTATION DANS LA LANGUE اللغة(  ف  )احلجاج 
أن  تتلخص لغويا يف  العملية احلجاجية  إن  ديكرو يف نظريته احلجاجية إىل  فـقـد ذهب 
يقدم املتكلم قوال أو جمموعة أقوال هي ) ق1( يقود إىل قول أو جمموعة أقوال )ق2( 
التي  احلجج  من  بمجموعة  اإلتيان  هو  احلجاج  أن  أخرى  وبعبارة  النتيجة.  بمثابة  هو 
تدفع باجتاه حتديد مسار النتيجة، أو اإلتيان بقول الغاية منه إفهام قول أخر، أي » محل 
املستمع عل فهم ما ليتسنى للمتكلم توجيه اخلطاب وجهة معينة عن طريق بناء إطار 

1. أبــو بكــر العــزاوي، البنيــة احلجاجيــة للخطــاب القــرآين ،  ســورة األعــل نموذجــا، جملــة املشــكاة، وجــدة،  
املغــرب،  عــدد )19(،  1998م: 124

2، احلجاج يف اللغة: 56
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يفرضه عل املستمع بتلفظه ذلك »)1(3،  إذ إن القيمة احلجاجية ألي ملفوظ » غري ناجتة 
فقط عن املعلومات التي حيتوهيا، بل قد حتتوي اجلملة عل مورفيامت وتعابري أو صيغ 
زيادة عل حمتواها اإلخباري تفيد إعطاء توجه حجاجي للملفوظ، ومحل املتلقي إىل جهة 
أو أخرى »)2( وهذا ما عرب عنه الباحثان بفعل التوجيه وهو » االنزياح أو االنتقال أو 
معلوم  غري  أو  )رصحيا(  معلوما  يكون  قد  ثان  وضع  إىل  معلوم  أول  وضع  من  احلركة 
)ضمني( وهي النتيجة التي يروم الباث إذعان املتقبل هلا«)3(. فاملهمة التي يضطلع هبا 
احلجاج يف هذه النظرية هي مهمة التوجيه، انطالقا من مبدأ إن اللغة هي حجاج حمض 
واحلجاج توجيه رصف)4( ويربز ذلك عل مستويني مها مستوى السامع وذلك » حني 
نتكلم إنام نروم يف العادة التأثري يف هذا السامع أو مواساته أو إقناعه أو جعله يأيت عمال 
اخلطاب   « مستوى  فهو  اآلخر  املستوى  أما   )5(« ذلك  وغري  إحراجه  أو  إزعاجه  أو  ما 
إن  عل  ضمـنا،  أو  صـراحـة  ق2  ظهـور  إلـى  بالرضورة  مـؤديا  ق1  يكـون  بـأن  نفسه 
ديكرو وزميله  التوجيه هو يف احلقيقة توجيه للسامع واخلطاب معا »)6(. من هنا يؤكد 
العملية احلجاجية وتوجيه ركني  بتحقيق  الكفيلة  اللغة وحدها هي  أن  انسكومري عل 
العملية التخاطبية ) اخلطاب /املتلقي ( الوجه التي حيددها ويفرضها املتكلم من دون 

1. 3، عمــر بلخــري، معــامل لدراســة تداوليــة حجاجيــة للخطــاب الصحــايف اجلزائــري املكتــوب مــا بــني 1989 
،  2000، اطــر وحــة دكتــوراه، جامعــة اجلزائــر، 2005 ،  2006: 185

2. - Ducrot (1980)،  lesechelles argumentatives، les editions de minuit، p. 19
نقــال عــن: كهينــة زمــوش، حجــاج موســى عليــه الســالم يف النــص القــرآين ،  دراســة تداوليــة، )رســالة 

ماجســتري(، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو،  اجلزائــر: 10

3. العوامل احلجاجية يف اللغة العربية: 11

4. ينظر: نفسه: 13 

5. احلجاج يف القران الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية: 39/1 

6. نفسه: 39/1
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الكالم. وباجلملة  إنشاء  قبيل ظروف  ( من  اللغة  الركون إىل عوامل خارجية ) خارج 
فإن حمددات هذه النظرية هي حمددات بنيوية تنغلق عل النص وال تتعامل مع خارجه، 
وهذا هو مفرتق الطريق الذي تتقاطع فيه نظرية ديكرو مع التصور البرملاني الذي هو 
بآثار الكالم ؛ ألنَّ  يتعلق فقط  اللغة، فهو  ببنية  عبارة عن » نشاط ليست له أي عالقة 
االنتقال فيه من ملفوظ ما أو متوالية من امللفوظات إىل نتيجة معينة ،  وهو جوهر النشاط 
احلجاجي ،  تتحكم فيه اعتبارات خارج بنية اللغة، فاملعلومات الواردة يف امللفوظ، إذا 
ارتبطت بسياق حمدد، تفيد معنى معينا يصح استنتاجه من هذا امللفوظ. وهذا االستنتاج 
حسب التصور البرملاني يتم بمقتىض قانون من قوانني اخلطاب »)1(، عل إنَّ قوانني 
ا ال تنتمي إىل هذا النسق فهي  اخلطاب هذه وان كانت حتكم اشتغال النسق اللغوي إالَّ أهنَّ

من طبيعة اجتامعية وثقافية أخرى، أي إهنا توجد خارج بنية اللغة.

باحلجة  الترصيح  مها  لعمليتني  انجاز   « بمهمة  ديكرو  عند  احلجاج  نظرية  تضطلع 
النتيجة مرصح هبا أم مضمنة  من جهة وعمل االستنتاج من جهة أخرى، سواء كانت 
»)2( ويف كلتا احلالتني الترصيح بالنتيجة أو إخفاؤها من قبل املتكلم يستلزم عل املتلقي 
سهال  الضمنية  النتيجة  هذه  إىل  التوصل  يتم  أن  رشيطة  اللغوية،  بنيتها  من  استنتاجها 

يسريا، كام يف املثال التايل:

هل �سمت �سهر رم�سان ؟

أنا مريض	 

بـ)ال( 	  الضمني  اجلواب  إىل  موصال  دليال   ) مريض  أنا  بـ)  اجلواب  يكون  حيث 
والتدليل عل عمل احلجاج يف اللغة ينبغي بداية متييزه من خالل مقارنته بمفهوم 

1. رشيد الرايض، احلجاجيات اللسانية عند انسكومري وديكرو:225

2. احلجاج يف اللغة: 63
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الربهنة أو االستدالل املنطقي،فاخلطاب الطبيعي ليس خطابا برهانيا باملعنى الدقيق 
تعني  فلفظة احلجاج ال  براهني وأدلة واستنتاجات منطقية،  يقدم  للكلمة، فهو ال 
من  ما  الستدالل  الصحيح  الطابع  إظهار  أو  ما  قضية  إثبات  صدق  عل  الربهنة 
وجهة نظر منطقية، كذلك أن األقوال التي تشكل استدالالً تكون مستقلة بعضها 
عن بعض األخر بحيث يعرب كل واحد منها عن قضية معينة أو وصف حالة ما أو 
بيان وضع من أوضاع العامل سواء كان وضعا واقعيا أو متخيال لنرى ان التسلسل 
القضايا  عل  مؤسس  ولكنه  نفسها  األقوال  عل  مؤسسا  ليس  األقوال  هذه  يف 
املتضمنة فيها، يف حني أن احلجاج يف اللغة مؤسس عل بنية األقوال اللغوية وعل 
من  احلجاج  ختليص  عل  ديكرو  عمل  لذا  اخلطاب)1(.  داخل  واشتغاهلا  تسلسلها 
رصامة االستدالالت الربهانية واحلتمية والرضورية ليجعله فضاًء رحبًا يضم كافة 
احلجج التي تشملها اللغة، فضاء ال حيتاج فيه املتكلم إىل حرفة تامة باملنطق ورضوبه 
من  يتميز عن غريه  ديكرو  عند  احلجاج  ما جعل  هذا  ولعل  يكون حماججا،  لكي 
التصورات األخرى بكونه نسبيا ومرنا وتدرجييا، يعطي ملفهوم احلجة داللة واسعة 
تتجاوز النظر إليها باعتبارها جمرد أقوال إىل وضعها يف إطار ترد فيه عل شكل » قول 
أو فقرة أو نص أو قد تكون مشهدا طبيعيا أو سلوكا غري لفظي إىل غري ذلك »)2( 

ويمكن التمثيل لكل من الربهنة واحلجاج باملثالني التاليني)3(.

1- كل اللغويني علامء

زيد لغوي

1. ينظــر: احلجــاج يف اللغــة: 58،  وحجاجيــة الصــورة يف اخلطابــة السياســية لــدى اإلمــام عــيل )عليه الســالم(: 
138

2. اللغة واحلجاج:23

3. ينظر: نفسه: 56
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إذن زيد عامل

2- انخفض ميزان احلرارة

إذن سينزل املطر

فاملثال األول قائم عل الربهنة أو القياس املنطقي، أما املثال الثاين فهو ال يعدو أن 
يكون حجاجا أو استدالال طبيعيا غري برهاين فاالستنتاج يف املثال األول حتمي ورضوري 
ألسباب منطقية أما االستنتاج يف املثال الثاين فهو احتاميل، أي احتامل ) نزول املطر( إذن 

فهو استنتاج نابع من معرفة العامل، وقائم عل معنى الشطر األول من اجلملة.

من هنا نستنج نحن أيضا إن ديكرو وهو ينظر إىل األقوال والنصوص واخلطابات ال 
هيدف إىل إخبار املتلقي بقصد تقديــم املعلومات ؛ بــل يسعى إىل إبراز الغايــة األساسية 
من  ما  موقف  اختاذ  إىل  ودفعه  املتلقي  يف  التأثري  وهي  التخاطبية  العملية  فــي  واملهمة 
القضية موضوع النص، فاإلقناع والتأثري بحسب التصور اجلديد ينبع من اللغة باعتبارها 
أس بناء العملية احلجاجية. وهذا الفهم لطبيعة اللغة عند ديكرو مل يأت من فراغ إذ إن 
اتكاءه ،  وهو يؤسس لنظريته احلجاجية ،  عل نظرية األفعال اللغوية التي وضع أسسها 
أوستن و سورل دفعه إىل إعادة النظر يف بعض مبادئ هذه النظرية وحتديد نقاط التقصري 
فيها من قبيل عدم كفاية التصنيفات املقرتحة لألفعال اللغوية عل سبيل املثال، وانطالقا 
من املبدأ الذي اعتمده ديكرو يف تعامله مع احلجاج والذي يتأسس عل وجود مقاصد 
عديدة من وراء احلجاج منها الرغبة يف التأثري والتوجيه واإلقناع بحيث ترتجم االقوال 
إىل أفعال حسب نظرية االفعال الكالمية فقد اقرتح توسيع هذه التصنيفات بإضافة فعل 
لغوي هو فعل احلجاج عرفه ديكرو بأنَّه » فعل لغوي موجه إىل إحداث حتويالت ذات 
طبيعة قانونية، أي جمموعة من احلقوق والواجبات، ويفرض فعل احلجاج عل املخاطب 
القيمة  أما  احلوار،  فيه  أن يسري  الذي يمكن  الوحيد  باعتبارها االجتاه  النتائج  نمطا من 
احلجاجية لقول ما، فهي نوع من اإللزام يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها اخلطاب 
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بخصوص تناميه واستمراره »)1(.

ب- التداولية املدجمة:

بني  الفصل  عل  القائم  التصور  رفضه  خالل  من  أيضا  ديكرو  أبحاث  متيزت  كام 
الداللة والتداولية، فقد شكل التقاء الدالليات والتداوليات جماال ألبحاثه يف اللغة فـ« 
جمال البحث عنده هو اجلزء التداويل املدمج يف الداللة، ويكون موضوع البحث هو بيان 
الداللة التداولية ) ال اخلربية الوصفية ( املسجلة يف أبنية اللغة وتوضيح رشوط استعامهلا 
بـ)التداولية  ديكرو حتت ما يسمى يف اللسانيات احلديثة  املمكن«)2( لذا تنضوي نظرية 
املدجمة ( التي » تبحث يف القوانني التي حتكم اخلطاب داخليا الكتشاف منطق اللغة »)3( 
ليس من خالل البحث عن مطابقتها اصطناعيا مع قواعد املنطق الرمزية ؛ بل من خالل 
لعنارصها،  االستداليل  الطابع  أي  الطبيعية،  اللغة  حيكم  الذي  الداخيل  املنطق  تفكيك 
االعتبار  أعاد  قد  العمل  هبذا  وهو  باملنطق.  البالغة  ربط  إعادة  هو  أخرى  وبعبارة 
لوظيفة أساسية من وظائف اللغة الطبيعية هي الوظيفة احلجاجية، والدور الذي تلعبه 
اعتبار  إىل  ادم  ميشال  جان  األستاذ  يذهب  إذ  االجتامعية،  وفعاليتها  اللغوية  األدوات 
الوظيفة احلجاجيـة وظيفـة سابعـة مـن وظائـف اللــغـة إضافــة إىل الوظائــف الســت 
أن  تعترب  املدجمة  التداولية  أن  ذلك  من  األكثر  بل  جاكوبسن)4(  رومــان  اقرتحها  التـي 

p. Ducrot،  dire et  ،1972،Nepasdire،  hermann، paris .1
نقال عن: احلجاج يف اللغة: 62

2. نظرية احلجاجية يف اللغة، ضمن كتاب ) أهم نظريات احلجاج (: 351

3. نظرية احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب ) أهم نظريات احلجاج (: 353 

4. ينظــر: جــان ســريفوين، امللفوظيــة،  ترمجــة: قاســم املقــداد، 113 ،  114 وحممــود طلحــة، تداوليــة اخلطــاب 
 103 الرسدي: 
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القيمة اإلخبارية للملفوظ قيمة ثانوية بالنظر إىل قيمة امللفوظ احلجاجية )1(. كام تأخذ 
التداولية املدجمة عل عاتقها مهمة حتليل اخلطاب نحويا ودالليا وحجاجيا، فهي تعنى 
أوال: بالنظام النحوي القائم يف اخلطاب لتحديد نحويته والعالقات القائمة بني مكوناته 
اللفظية والرتكيبية، وتعنى ثانيا: بالداللة املستمدة من العالقة بني العالمات ومراجعها 
واحلكم عل اجلملة بالصدق أو الكذب وذلك بمالحظة استيفائها لرشوط الصدق أو 
او  للمقام  مناسبتها  للبحث يف مدى  التخاطب  اجلمل يف  باستعامل  ثالثا:  عدمه وتعنى 
خروجها عن املوضوع الذي يسعى املتكلم إىل إحداثه يف املتلقي)2(. وبعبارة أخرى إن 
التداولية املدجمة تعتمد يف سعيها إىل حتليل اخلطاب عل ركنني أساسني، احدمها لغوي 
توفره  ما  عل  اعتامدا  الداللة  حتديد  بمهمة  يضطلع  اللساين  فاملستوى  بالغي،  واألخر 
الوحدات اللغوية الرتكيبية من أدوات ربط وحذف وتأكيد وعطف...... الخ، يف حني 
وآثار  التخاطب  واعتبارات  باملقام  الداللة  عالقة  حتليل  بمهمة  البالغي،  املكون  يقوم 
السياقات خارج النصية يف كل ذلك قصد حتديد املعنى)3( ويربز مفهوم التداولية املدجمة 
من خالل ما قدمه ديكرو يف كتابه ) احلجاج يف اللغة ( من تعريف هلذا املفهوم والذي 
اليه آنفا وهو: يقوم متكلم ما بفعل احلجاج عندما يقدم قوال )ق1( أو جمموعة  ارشنا 
أقوال يفيض إىل التسليم بقول أخر )ق2( أو جمموعة أقوال أخرى. فالقول )ق1( هو 
النتيجة  وهذه  املستمع،  يستنتجها  التي  فهي  )ق2(  أما  املتكلم،  هبا  يرصح  التي  احلجة 

تكون إما مرصح هبا أو ضمنية. وإليضاح هذا األمر نورد املثال التايل:

أنا جد متأخر،  لكنني مع ذلك سأرشب معكم كأسا من الشاي .

فاملتكلم يف هذا احلال يورد حجة ) أنا جد متأخر ( التي يفرتض أهنا تفرز النتيجة 

1.  ينظر: التداولية واحلجاج: 23

2. ينظر: نظرية احلجاج يف اللغة: 353 

3. ينظر: حافظ إسامعيل علوي، التداوليات: 23، احلجاج يف البالغة املعارصة: 193 
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املضمرة ) سأنرصف فورا ( ولكنه يوهنها حجاجيا اعتامدا عل الرابط احلجاجي ) لكن( 
معطيات  يراعي  الوصف  هذا  إن  الشاي(  من  كأسا  معكم  )سأرشب  بالنتيجة  متبوعا 
السياق التداويل وخاصة اإلسرتاتيجية التلفظية للمتكلم » مقاصده املضمرة »)1(. ومما 
من  املدجمة  التداوليات  يف  الواردة  واألفكار  األساسية  املفاهيم  أهم  إمجال  يمكن  تقدم 

خالل الصياغة التي قدمها حممد طروس)2(:

وحتمل . 1 اجلمل،  بنية  يف  تتمظهر  حجاجية  وظيفة  هلا  القولية  األفعال  من  كثريا  إن   
اجلمل مؤرشات حتدد قيمتها التداولية داخل البنية الرتكيبية.

 استقالل املقول عن املحتوى اخلربي ومن ثم عدم احلكم علية بالصدق أو بالكذب . 2
ألنه ال تنطبق عليه رشوط الصدق ومنه أصبح احلكم عليه يستند إىل القوة والضعف 

التي حتكم عالقة احلجج ببعضها البعض.
فيسمى . 3 الرتكيبية  البنية  عل  مبارشة  ويشتغل  الداليل  الوصف  يف  التداول  يندمج   

تربط  املتكلمة  الذوات  كفاءة  نفس  هلا  آلة  الداليل  والوصف  املدجمة،  بالتداوليات 
نظرية  أن  غري  للذاتية  امتدادا  باعتباره  اللساين  احلدث  لنا  وتصور  بالقول  املعنى 

التداولية املدجمة ارتبطت بالسالمل احلجاجية والروابط والعوامل احلجاجية.
وخالصة القول أن التوليفة التي سعى ديكرو إىل تطبيقها عرب دمج الظواهر التداولية 
يف الدراسة الداللية اللسانية أي مرشوع ) التداولية املدجمة ( هو بديل للمعاجلة الداللية 

التقليدية وتأكيد قاطع عل انتامء احلجاج إىل اللغة.

ج- الـــ�سّلـــــم احلـــجاجـــــي:

مبدأ  من  انطالقا  املحاججة  الشتغال  تصورا  انسكومري  وزميله  ديكرو  نظرية  تقدم 

1. ينظر: احلجاجيات اللسانية عند ديكرو و انسكومري: 219 

2. ينظر: حممد طروس، النظرية احلجاجية: 106 ،  107
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التالزم احلاصل بني احلجة والنتيجة، وهذا التالزم ينطوي عل تعدد للحجج )الالزم( 
احلجج  تلك  قوة  يف  التفاوت  درجة  مالحظة  مع  )امللزوم(  الواحدة  النتيجة  مقابل  يف 
الدعوى واحلجة يف عالقة شبه منطقية  العالقة بني  إن جتيل هذه  إذ  للنتيجة،  وخدمتها 
إىل حد ما يقتيض تدافع احلجج وترتيبها حسب قوهتا، وهذا األمر يقع يف صلب فعل 
احلجاج)1(،  فينشأ عن ذلك التفاوت وهذه الرتاتبية يف احلجج سلم حجاجي ينطلق من 
اضعف حجة حتى يصل إىل أقواها، ومن هنا جاءت تسميته بـ) السلم احلجاجي ( فهو 
عالقة تراتبية للحجج عل أساس القوة أو هو« جمموعة غري فارغة من األقوال مزودة 

بعالقة ترتيبية وموفية بالرشطني التاليني:

كل قول يقع يف مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع حتته، بحيث أن القول املوجود يف 
الطرف األعل يلزم مجيع األقوال التي دونه.

كل قول كان يف السلم دليال عل مدلول معني كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه . 1
والعكس غري صحيح »)2(.

ومن ابسط متثيالت هذا السلم هو ما يكتب عن اإلنسان عند عرض سريته الذاتية 
السّلم احلجاجي الرسم  نّموه املعريف وأعامله. وقد اخذ  الرتاتبيات يف حياته ومنها  من 

التوضيحي التايل)3(:

إذ إن احلجج ) ب، ج، د ( ختدم النتيجة ) ن( ن ) النتيجة(

ولتوضيح آلية العمل يف السلم احلجاجي د

نورد املثال التايل: ج

1. - ينظر: إسرتاتيجية اخلطاب: 499 

2. اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: 277، 278

3. حسني بو بلوطة، احلجاج يف االمتاع واملؤانسة: 73 
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عيل يمتاز بالكفاءة العلمية، فقد حصل عل ب

شهادة البكالوريوس واملاجستري وحتى الدكتوراه.

إن هذه اجلمل تتضمن إيراد حجج متتالية تنتمي إىل قسم حجاجي واحد أي كلها 
إيراد  الفرق هو يف  ؛ ولكن   ) العلمية لعيل  الكفاءة   ( نتيجة واحدة هي  إىل دعم  تؤدي 
احلجج من حيث قوهتا يف دعم النتيجة )ن( فهي متفاوتة، وإلعادة ترتيب هذه احلجج 
القول األخري يف ) حصول عيل عل  الواحد يقتيض أن يوضع  السلم احلجاجي  ضمن 
ترد  ثم  العلمية  األدلة عل كفاءة عيل  أقوى  فهو  السلم احلجاجي  اعل  ( يف  الدكتوراه 

احلجج األخرى بعد ذلك بحسب قوهتا، وهذا ما يبينه املخطط التايل)1(:

ن)الكفاءة العلمية(

د )الدكتوراه(

ج )املاجستري(

د )البكالوريوس(

أما بالنسبة للنتيجة، فقد يرصح هبا وقد تبقى ضمنية من قبيل قولنا يف املثال التايل)2(: 
) زيد ال يقرض أحدا، وال يتصدق، ولو طلبته ذنبا من ذنوبه فلن يعطيك إياه (

ن )بخل زيد(

ال يعطيك ذنبا من ذنوبه

 ال يتصدق

 ال يقرض أحدا

1. ينظر: اللغة و احلجاج: 21

2. إسرتاتيجية اخلطاب: 501 
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فهي   ) زيد  بخل   ( هي  مضمرة  نتيجة  فائدة  إىل  تؤدي  سقناها  التي  احلجج  فهذه 
نتيجة مل يقع الترصيح هبا، ولكن يمكن استنتاجها من خالل إيراد احلجج التي تدعمها، 
احلجاجي من حيث  السلم  أمهية  تربز  هنا  واحد. ومن  قسم  أو  فائدة  تقع ضمن  فهي 
تركيزه عل مبدأ التدرج والرتتيب يف توجيه احلجج بحسب درجة قوهتا التأثريية، فان 
املحاجة اللغوية ال ترتبط باملحتوى وإحالة هذا املحتوى عل مرجع حمدد ؛ بل هي رهينة 
القوة والضعف الذي ينفي عنها اخلضوع ملنطق الصدق والكذب )1(. كام خيضع السلم 
احلجاجي إىل ثالثة قوانني حتكم عمله هي، قانون تبديل السلم )النفي(، وقانون القلب، 

وقانون اخلفض،  وبياهنا كااليت:

دليال  امللفوظ  كان  إذا  انه  القانون  النفي(: ومقتىض هذا   ( السلم  تبديل  قانون   -1
عل مدلول، فإن نقيض هذا املدلول دليل عل نقيض مدلوله )2(، وبعبارة أخرى إن نفي 
حجة الرأي األول هي حجة للرأي املخالف، فهو قانون قائم عل النفي، أي إذا كان قول 
) أ ( مستخدم من قبل متكلم ليخدم نتيجة معينة، فإن نفيه أي )- أ( يكون حجة لصالح 

النتيجة املضادة هلا، وللتمثيل عل ذلك نقول:

زيد جمتهد، لقد نجح يف االمتحانات. 1
زيد ليس جمتهدا، انه مل ينجح يف االمتحانات. 2
فإذا تم قبول احلجاج الوارد يف املثال رقم )1( وجب القبول كذلك باحلجاج الوارد . 3

يف املثال رقم )2(.
2- قانون القلب: يرتبط هذا القانون بالنفي أيضا، ومقتىض هذا القانون انه إذا كان 
احد امللفوظني أقوى من األخر يف التدليل عل مدلول معني، فإن نقيض الثاين أقوى من 

1. ينظر: نظرية احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب ) أهم نظريات احلجاج(: 370 

2. ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: 278
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نقيض األول يف التدليل عل املدلول )1(، وبعبارة أخرى إذا كانت إحدى احلجتني أقوى 
من األخرى يف التدليل عل نتيجة معينة، فإن نقيض احلجة الثانية أقوى من نقيض احلجة 

األوىل يف التدليل عل النتيجة املضادة. وهذا ما يوضحه املثال التايل:

كان أبو عبد الرمحن نبيل األخالق،  فهو:

طيب مع والديه	 

طيب مع أخوته	 

طيب مع أصهاره	 

طيب مع جريانه	 

طيب مع أصدقائه	 

طيب مع زمالئه	 

طيب مع خصومه	 

فطيبته مع جريانه أقوى داللة عل نبل أخالقه من طيبته مع أخوته، ولذلك فنفي 
طيبته مع أخوته هي دليل أقوى عل عدم طيبته من نقيض طيبته مع جريانه )2(،  وهكذا 

يف بقية احلجج التي يسوقها املثال.

3- قانون اخلفض: ومفاده » إذا صدق القول يف مراتب معينة من السلم فان نقيضه 
يصدق يف املراتب التي تقع حتتها »)3( وهو ناتج عن طريق النفي اللغوي، وإليضاح ذلك 

1. ينظر: اللسان وامليزان: 178

2. ينظر: إسرتاتيجية اخلطاب: 504 

3. طه عبد الرمحن، أصول احلوار وجتديد علم الكالم: 105 
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نورد من قبيل)1(:
اجلو ليس باردا

مل حيرض كثري من األصدقاء إىل احلفل. 1
فنحن نستبعد التأويالت التي ترى أن الربد قارس وشديد يف ) املثال األول ( أو إن . 2

األصدقاء كلهم حرضوا إىل احلفل ) املثال الثاين ( وسيؤول القول األول عل النحو 
التايل:

إذا مل يكن اجلو باردا،  فهو دافئ أو حار.

و سيؤول القول الثاين عل النحو التايل:

مل حيرض إال القليل منهم إىل احلفل.	 

وتتجل صعوبة صياغة هذه الوقائع يف أنَّ اخلفض الذي ينتج عن النفي ال يتموقع يف 
السلم احلجاجي، أو يف سّلمية تدرجيية موضوعية يمكن تعريفها بواسطة معايري فيزيائية، 
فال تندرج األقوال االثباتية من نمط ) اجلو بارد ( و األقوال املنفية من نمط ) اجلو ليس 

باردا ( يف الفئة احلجاجية نفسها و ال يف السلم احلجاجي نفسه)2(.

د- الروابط والعوامل احلجاجية:

والدراسات  باملباحث  السابقة  الدراسات  يف  والعوامل  الروابط  مفهوم  ارتبط 
النحوية والداللية دون النظر إىل وظيفتها احلجاجية والتداولية، إذ اعترب بعض الدارسني 
» إن دورها ال يتجاوز الربط بني اجلمل والقضايا، اما بعدها احلجاجي والتداويل فقد برز 
مع ديكرو يف إطار صياغته للتداولية املدجمة وهي النظرية التداولية التي تشكل جزءًا من 

1. ينظر: احلجاج يف اللغة: 62

2. ينظر: نفسه: 62
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النظرية الداللية »)1(، إذ مل يغفل ديكرو وزميله يف أثناء صياغتهام لـ)النظرية احلجاجية يف 
اللغة(، هذا اجلانب املهم الذي يتمركز يف أبنية اللغة باعتبارها ظاهرة لغوية مهمة جدا 
تتدخل بطريقة مبارشة يف توجيه احلجاج من خالل إحداث االنسجام داخل اخلطاب 
والدفع باجتاه حتقيق البعد اإلقناعي عرب استاملة املتلقي وتوجيهه نحو الغاية التي يريدها 
وانسجامه وربط  النص  اتساق  أساسيا يف  تلعب دورا  لغوية  أهنا عنارص  أي  املتكلم،  

أجزائه شكال ومضمونا من اجل حتقيق الوظيفة التوجيهية احلجاجية للملفوظات.

وبحسب تصور ديكرو فقد أشار شكري املبخوت إىل تنوع أشكال الربط احلجاجي، 
مكونات  يف  تربز  فإهنا  اللغوية،  بالبنية  حمددة  احلجاجية  الوجهة  كانت  إذا  بقوله: 
ومستويات خمتلفة من هذه البنية، فبعض هذه املكونات يتعلق بمجموع اجلملة، أي هو 
عامل حجاجي يف عبارة ديكرو، فيقيدها بعد أن يتم اإلسناد فيها، ومن هذا النوع نجد 
النفي واالستثناء املفّرغ والرشط واجلزاء وما إىل ذلك مما يغرّي قوة اجلملة دون حمتواها 
اخلربي، ونجد مكونات أخرى ذات خصائص معجمية حمددة تؤثر يف التعليق النحوي 
وتتوزع يف مواضع متنوعة من اجلملة، ومن هذه الوحدات املعجمية حروف االستئناف 
بمختلف معانيها، واألسوار ) بعض، كل، مجيع (، وما اتصل بوظائف نحوية خمصوصة 
كحروف التقليل، أو ما متخّض لوظيفة من الوظائف مثل ) قط ( أو )أبدا()2(،  ومن هنا 
مّيز أبو بكر العزاوي بني الروابط احلجاجية والعوامل احلجاجية » فالروابط احلجاجية 
حمددا  دورا  قول  لكل  وتسند   ) أكثر  أو   ( األصح  عل  حجتني  بني  أو  قولني  بني  تربط 
داخل اإلسرتاجتية احلجاجية العامة«)3(. كام فصل العزاوي القول يف طبيعة هذه الروابط 

1. معامل لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحايف:191

2. ينظر: نظرية احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب ) أهم نظريات احلجاج (: 377 

3. احلجاج يف اللغة: 14 
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وصنفها إىل أنامط هي)1(:

الروابط املدرجة للحجج ) حتى، بل، لكن، مع ذلك، ألن..... (.	 

الروابط املدرجة للنتائج ) إذن، هلذا، بالتايل..... (.	 

الروابط التي تدرج حججا قوية ) حتى، بل، لكن، ال سيام..... (.	 

روابط التعارض احلجاجي ) بل، لكن، مع ذلك...... (.	 

روابط التساوق احلجاجي ) حتى، السيام (.	 

أما العوامل احلجاجية » فهي ال تربط بني متغريات حجاجية، أي بني حجة ونتيجة أو 
بني جمموعة حجج ؛ ولكنها تقوم بحرص وتقييد اإلمكانات احلجاجية التي تكون لقول 
اال،  ما...  قليال، كثريا،  كاد،  تقريبا،  ربام،  قبيل:  أدوات من  العوامل  ما، وتضم مقولة 
وجل أدوات القرص »)2( وال يضاح ما سبق يطرح املبخوت املثال التايل لبيان الوظيفة 

احلجاجية للرابط، إذ يقول:

 لن نفتقر فثمن التذكرة ثالثون دينارا1. 
سنفتقر فثمن التذكرة ثالثون دينارا. 2

وإذا ما أدخلنا وسائل الربط احلجاجي إىل هذين املثالني فإننا سنجد:

 لن نفتقر فام ثمن التذكرة إال ثالثون دينارا.1. 
 سنفتقر فام ثمن التذكرة إال ثالثون دينارا.2. 

نالحظ أن الربط يف املثال التايل رقم )4( غري سائغ، يف حني أن الربط يف املثال رقم 
)3( حسن مجيل وذلك راجع إىل دخول احلرص عل اجلملة ووجهها وجهة اجيابية، أي 
ما....   ( بنية  يف  موجودة  االجيابية  الوجهة  وهذه    ،) نفتقر  لن   ( النتيجة  تدعم  وجهة 

1. ينظر: نفسه: 65

2. احلجاج يف اللغة: 63 
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إال()1(. أما العامل احلجاجي فللتدليل عليه نورد املثال التايل)2(:

الساعة تشري إىل الثامنة.	 

ال تشري الساعة إال إىل الثامنة.	 

فعند إدخال أداة القرص ) ال..... إال ( عل املثال األول مل ينتج عن ذلك أي اختالف 
تأثر هبذا  الذي  املحتوى اإلعالمي، ولكن  أو  القيمة اإلخبارية  القولني بخصوص  بني 
التعديل هو القيمة احلجاجية للقول أي اإلمكانات احلجاجية التي يتيحها. ولو أخذنا 

املثال التايل:

الساعة تشري إىل الثامنة،  أرسع.	 

ال تشري الساعة إال إىل الثامنة،  أرسع.	 

نالحظ أن القول األول سليم ومقبول متاما، أما القول الثاين فيبدو غريبا ويتطلب 
سياقا خاصا أكثر تعقيدا حتى يمكن تأويله، أي يتطلب مسارا تأويليا خمتلفا. ولو نظرنا 
إىل القول ) الساعة تشري إىل الثامنة ( فسنجد أن له إمكانات حجاجية كثرية فقد خيدم هذا 
القول نتائج من قبيل: الدعوة إىل اإلرساع، التأخر واالستبطاء، هناك متسع من الوقت، 
املضادة  النتيجة  خيدم  كام   ) ) أرسع  قبيل  من  نتيجة  خيدم  انه  أي  اإلخبار.......  موعد 
العامل احلجاجي ) ال..... إال ( فإمكاناته  هلا ) ال ترسع (، ولكن عندما أدخلنا عليه 

احلجاجية تقلصت، وأصبح االستنتاج العادي واملمكن هو:

ال تشري الساعة إال إىل الثامنة،  ال داعي لإلرساع.	 

1. ينظر: نظرية احلجاج يف اللغة ضمن كتاب ) أهم نظريات احلجاج(: 316 

2. ينظر: احلجاج يف اللغة: 64



 	



آليات احلجاج اللغوية 
(يف رسائل االمام علي

الفصل الثاني
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املبحث االول

الـروابـــط احلجــاجيــة

اللغوية  العنارص واملؤرشات  ديكرو، عن  عند  اللغة  ،  احلجاج يف  فيام سبق  حتدثنا 
الفعالة يف توجيه وتقوية احلجج الكامنة يف بنية األقوال اللغوية ورأينا كيف تسهم هذه 
احلجاجية  القيمة  بني  ربطها  خالل  من  ومتاسكه  اخلطاب  انسجام  يف  اللغوية  الروابط 
لقول ما وبني النتيجة أي الربط بني قضيتني وترتيب أجزاء القول ومنحها القوة املطلوبة 
بوصف هذه القضايا حججا يف اخلطاب. ويمكن التمثيل هلذه الروابط باألدوات )لكن، 
الروابط  هذه  سامهت  وقد   )000 ثم  الفاء،  الواو،  كي،  التعليل،  الم  ألن،  حتى،  بل، 
مسامهة فعالة يف تأطري احلجاج يف رسائل اإلمام عيل)عليه السالم( باخلاصية احلجاجية 
اللغوية، فقد توفرت هذه الرسائل عل جمموعة كبرية من الروابط التي متيزت بداللتها 
القيمة احلجاجية لقول ما، وتوجيه داللة املحاججة 0 لذلك  إبراز  الواضح يف  وأثرها 
سوف نعمد إىل إعطاء صورة مركزة ووافية ألهم الروابط احلجاجية التي يتواتر ورودها 
يف الرسائل والتمثيل هلا بنامذج عل وفق مبدأ اإلفادة / الوجاهة،  معتمدين يف تصنيف 

هذه الروابط عل التصنيف التايل:

روابط التعارض احلجاجي.	 

روابط التساوق احلجاجي.	 
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روابط التعليل احلجاجي.	 

روابط العطف احلجاجي.	 

1- روابط التعارض احلجاجي:

اأ-الرابط احلجاجي ) لكن(

 « لنفي كالم واثبات غريه وهو  العرب  النحويون  التي حددها  وهي من األدوات 
عليه  املحكوم  تنسب حكمـا إلسمهـا خيالـف  أن  االستدراك  ومعنى  استدراك،  حرف 
قبلهـا، كأنـك ملـا أخبـرت عـن األول بخرب خفت أن يتوهم من الثاين مثل ذلك فتداركت 

بخربه إن سـلبـا وإن إجيابــا..... وتـقـع

)لكن(  أن  بيان  يف  ذلك  الزخمرشي  فّصل  كام   .)1(« ما  بوجه  متنافيني  بني  إال  لكن 
تتوسط بني كالمني متقاربني نفيا وإجيابا فيستدرك النفي باإلجياب،  واإلجياب بالنفي 
هذا  ومن  جيئ)2(.  مل  عمرًا  لكنَّ  زيد  جاءين  او  جاءين  عمرًا  لكنَّ  زيد  جاءين  ما  نحو: 
املنطلق فأن هذه األداة تقيم عالقة ربط بني قولني متناقضني أو متنافيني هو من الناحية 
احلجاجية ربط حجاجي تداويل بني املعطى والنتيجة. ويشري الوصف احلجاجي الذي 
يقدمه أصحاب النظرية احلجاجية لألداة ) لكن( إىل: أن التلفظ بأقوال من نمط ) أ لكن 

ب( يستلزم أمرين اثنني:

نتيجة 1.  نحو  األوىل موجهة  باعتبارمها حجتني، احلجة  )أ( و )ب(  يقدم  املتكلم  إن   
معينة )ن(، واحلجة الثانية موجهة نحو النتيجة املضادة هلا أي ) ال ،  ن( 0

1. احلســن بــن قاســم املــرادي،  اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين،  تــح: د فخــر الديــن قبــاوة، األســتاذ حممــد 
نديــم فاضــل: 591

2. ينظر: الزخمرشي، املفصل يف علم العربية: 300
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أو . 2 القول  توجه  وباعتبارها  األقوى  احلجة  باعتبارها  الثانية  احلجة  يقدم  املتكلم  إن 
اخلطاب برمته)1(.

من هذا الوصف نجد أن وظيفة ) لكن ( ومثلها ) بل( احلجاجيتني تعمل عل قلب 
)أ(،   حجة  يتضمن  )لكن(  الرابط  يسبق  فام  يتبعه،  وما  الرابط  يتقدم  ما  بني  الفرضية 
)ب(،   حجة  يتضمن  الرابط  بعد  وما  )ن(،   متوقعة  )ضمنية(  نتيجة  ختدم   ) ظاهرة   (
)ظاهرة( ختدم نتيجة )ضمنية( مضادة ) ال- ن( للنتيجة السابقة )ن(،  وهنا يكون دور 
الرابط احلجاجي )لكن( يف الربط بني القضيتني املتنافيتني من جانب، ومنح احلجة الثانية 
التي تأيت بعده بالقوة الالزمة التي جتعلها بدون شك أقوى من احلجة األوىل التي سبقت 
الرابط ونتيجة لذلك فقد عمل الرابط عل توجيه القول بمجمله نحو النتيجة املضادة 

)ال- ن( 0

إذ  )لكن()2(،  لألداة  االبطايل  االستعامل احلجاجي واالستعامل  بني  ديكرو  ميَّز  كام 
البد من اإلشارة إىل أن هذه األداة بنوعيها املخففة واملثقلة، احلجاجية منها واالبطالية 
التسليم  ولكن  بعدها،  يأيت  وما  يسبقها  ما  بني  والتنايف  التعارض  معنى  عن  دائام  تعرب 
إن  إذ  حجاجي  تعارض  انه  يعني  ال  لـ)لكن(  االبطايل  االستعامل  يف  التعارض  بوجود 

هناك فرقًا بني )لكن( احلجاجية و)لكن( االبطالية فلو أخذنا مثال من قبيل:

ليست السيارة سوداء ولكن بيضاء.

فإننا نجد فيه تعارضا ولكن ليس تعارضا حجاجيا ؛ بل هو تعارض إبطايل، ولكن 
عاملـه  وهو  األنصاري  حنيف  ابن  عثامن  إىل  السالم(  )عليه  قوله  أخر  مثال  أخذنا  لو 
علـى البصـرة وقـد بلغـه انه ُدعـي إلـى وليمة قوم من أهلها فمىض إليها: » َوَلْو ِشْئُت 

1. ينظر: ابو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج: 58 

2. ينظر: اللغة واحلجاج: 57
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َوَلكِْن  اْلَقزِّ  َهَذا  َنَسائِِج  َو  اْلَقْمِح  َهَذا  َوُلَباِب  اْلَعَسِل  َهَذا  ى  ُمَصفَّ إَِل  الطَِّريَق  اَلْهَتَدْيُت 
َجاِز َأْو اْلَياَمَمِة َمْن اَل  ِ اأْلَْطِعَمِة َوَلَعلَّ بِاحْلِ ريُّ َهْيَهاَت َأْن َيْغلَِبنِي َهَواَي َوَيُقوَديِن َجَشِعي إَِل َتَ
ى  َبِع َأْو َأبِيَت ِمْبَطانًا َوَحْوِل ُبُطوٌن َغْرَثى َوَأْكَباٌد َحرَّ َطَمَع َلُه ِف اْلُقْرِص َواَل َعْهَد َلُه بِالشِّ
»)1(. فسوف نالحظ أن الرابط احلجاجي )لكن( قد عمل تعارضا حجاجيا بني ما تقدمه 
وما تأخر عنه، فالقسم األول الذي سبق الرابط قد تضمن حجة ختدم نتيجة ضمنية من 
قبيل )اإلمام قادر عل الغنى وترف العيش( أو ) قدرة اإلمام عل التنعم بلذائذ الدنيا( 
للنتيجة  نتيجة مضادة  فقد تضمن حجة ختدم  الرابط  بعد  الذي جاء  الثاين،  القسم  أما 
السابقة)ال-ن( أي ختدم نتيجة من نمط )اإلمام يؤثر الزهد ومواساة الفقراء ( وبام أن 
الغاية التي أراد اإلمام إيضاحها تكمن يف القسم الثاين من كالمه فان احلجة الثانية أقوى 
من احلجة األوىل فهي ستوجه القول برمته نحو تبني النتيجة الضمنية املضادة )ال-ن(0 

ويمكن توضيح هذا األمر من خالل الرتسيمة البيانية التالية:

وربام يعرتض معرتض بالقول أن االستدراك يف) لكن( يقتيض وقوعها بني متنافيني 
بوجه ما فال جيوز وقوعها بني متوافقني فنقول إن قول اإلمام واقع يف سياق )لو( التي 
تدل عل امتناع اليشء المتناع غريه فدل عل إن املشيئة ممتنعة يف املعنى فلام قيل )ولكن 
ومواساة  الزهد   ( إثباته وهو سبب  فهم  ما  إثبات  علم   ) يغلبني هواي....  أن  هيهات 
الفقراء( الذي يقتيض نفي املشيئة فيصبح املعنى ) ولكنّي مل أشأ اهتداء الطريق إىل مصّفى 

1. رشح هنج البالغة: 16 / 140
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الرابط إنام هو االستدراك  العسل.....( وبذلك يكون ما قبل )لكن( منفي وما أحدثه 
وهو رفع ما يتوهم ثبوته. ومثل ذلك قوله )عليه السالم( يف اسالم معاوية وعمرو بن 
وا اْلُكْفَر َفَلامَّ  بََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة َما َأْسَلُموا َوَلكِِن اْسَتْسَلُموا َوَأَسُّ العاص: » َفَو الَِّذي َفَلَق احْلَ

َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَلْيِه َأْظَهُروُه » )1(

وهنا البد من التأكيد عل ان االستدراك ،  وهو ما ذهب إليه عباس حسن، » إبعاد 
 )2( مكتوب«  أو  مسموع  لكالم  األصيل  املعنى  فهم  عند  البال  عل  خيطر  فرعي  معنى 
ولذلك نجد أن االستدراك ال يتقيد عند حدود النص بحيث يقوم بإبعاد معنى فرعي 
خيطر عل البال عند فهم املعنى األصيل الواقع قبل الرابط ؛ بل هو دفع ونفي ملعنى قائــم 

يف الواقع يعتقـده املخاطـب أو يـرتدد يف

تفنيده  يتم  لكي  اخلطاب  صاحب  قبل  من  واستحضاره  استدعائه  فيتم  قبوله 
واالعرتاض عليه بواسطة الرابط ) لكن(. فاحلجة األوىل يف قول اإلمام )ما اسلموا( قد 
اقرتنت بالنفي وتأكد النفي بالقسم الذي يسبقهام وهي حجة ال تكفي حلصول االقتناع، 
ا خالف ما يتوقعه املتلقي ظاهرا،  ثم جاء الرابط لرفع الرتدد والتوهم لدى املتلقي  ألهنَّ
ماتضمنته  خالل  من  العاص  بن  وعمرو  معاوية  إسالم  صحة  عدم  أطروحة  قبول  يف 
الذي  )لكن(  الرابط  هو  القوة  هذه  ومؤدى  األوىل  احلجة  تفوق  قوة  من  الثانية  احلجة 
أفاد االستدراك لبيان حقيقة إسالم هؤالء،  فقد عمل هذا االستدراك عل الفصل بني 
املفاهيم بني )الظاهر/ احلقيقي(،  أي بني )اسلموا / استسلموا(،  فإسالم هؤالء كان 
ومل  للفرصة  وانتهازا  لدمائهم  وحقنا  السيف  من  خوفا  استسالمًا  وجوهره  حقيقته  يف 
النفاق فلام  الكفر وهذا عني  يتعد إسالمهم حناجرهم فقد اظهروا اإلسالم واضمروا 
دليل  وهذا  كفرهم  اظهروا  أعوانا  ذلك  عل  ووجدوا  أنفسهم  يف  ما  إظهار  من  متكنوا 

1. نفسه: 15 / 54

2. النحو الوايف: 3 / 632 )اهلامش(
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بنّي عل جعل حماربتهم لإلمام كفرا فالرابط هنا قد ربط بني حجتني فاحلجة األوىل) ما 
اسلموا( ختدم نتيجة ضمنية من قبيل )إهنم كفاٌر( ثم جاء الرابط )لكن( لريفع ويدفع 
املتلقي بواسطة االستدراك الذي اليعني إبطال احلجة  التوهم أو هذا الرتدد لدى  هذا 
تشري  ما  وهذا  قبوله  يف  تردد  أو  املتلقي  به  توهم  قد  ما  تصحيح  إعادة  هو  وإنام  األوىل 
استلزمت  التي  الكفر(  وارسوا  )استسلموا  الرابط  بعد  جاءت  التي  الثانية  احلجة  إليه 
من  )اخلوف  أو  )النفاق(  أو  الكفر(  واخفوا  اإلسالم  )اظهروا  قبيل  من  ضمنية  نتيجة 
من  أقوى  الثانية  احلجة  أن  يثبت  وهنا  الفرصة(،   )انتهاز  أو  دمائهم(  وحقن  السيف 
ثم  )منافقني(  كوهنم  وهو  )ص(  الرسول  زمن  إسالمهم  حقيقة  بيان  يف  األوىل  احلجة 
جاء الرابطان )الواو، الفاء( للربط بني قضيتني أو حجتني غري متباعدتني ليقررا الربط 
بني احلجج التـي جاءت بعد) لكن( )استسلموا وارسوا الكفر فلام وجدوا أعوانا عليه 
أظهروه( وهـنا تكون احلجـة بعد الرابــط )الفاء( قد أفــادت ودعـمـت النتيجـة املتعلقــة 
) بكفر هؤالء( وهنا تكون وظيفة )لكن( ليس فقط االستدراك وإنام التوكيد أي توكيد 
احلجة التي جاءت بعد القسم 0 أما االستدراك هنا فقد جاء لبيان حال إسالمهم أول 
األمر ومن هنا نجد أن )لكن( قد أتت بحجة تسري يف نفس اجتاه احلجة األوىل خلدمة 
نتيجة واحدة )ما اسلموا ( إال أن ترتيب هذه احلجج له دور يف الكشف عن القيم التي 
استند إليها املتكلم، وهذا الفهم للمعنى الذي تؤديه ) لكن( قد أمهله اللسانيون فقلت 
دراستهم له)1(،  فنالحظ يف املثال أن )لكن( جتلب حجة إضافية لصالح النتيجة )ن(،  
األقوى يف  الوزن  املتقدمة وهلا  النتيجة  اجتاه  نفس  تسري يف  النفاق( هي حجة   ( أن  أي 
التي  النتيجة  هذه  يدعم  وما  املعنى  فهم  يف  دور  له  احلجج  ترتيب  ألنَّ  ؛  النتيجة  دعم 
توصلنا إليها هو حديث النبي حممد)ص(: » إين ال أخاف عل أمتي مؤمنا وال مرشكا أما 
املؤمن فيمنعه الل بأيامنه وأما املرشك فيقمعه الل برشكه لكني أخاف عليكم كل منافق 

1. فتيحــة عبيــدة، لكــن يف القــران الكريــم ،  دراســة تركيبيــة دالليــة )رســالة ماجســتري( جامعــة اجلزائــر،  كليــة 
اآلداب واللغات 2001: 67
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يف  غاية  نكتة  وهناك   .)1(« تنكرون  ما  ويفعل  تعرفون  ما  يقول  اللســـــان   عامل  اجلنان 
إليها اإلمام )عليه السالم( متعلقة باالستلزام االقتضائي لعبارة  التفت  اإلتقان والدقة 
) ما اسلموا ( الذي يدفع باجتاه تقوية النتيجة النهائية التي يطمح إليها النص، بل تقوية 
القول برمته فالنص يشري إىل أهنم ) ما اسلموا( ومل يقل) ما امنوا( الن املحمول اللفظي 
لكل واحد منهام خيتلف عن اآلخر فإيراد عبارة )ما اسلموا ( يمّكننا من استنتاج عبارة 
مضمرة ولكنها تربز بإحلاح يف امللفوظ مهام كانت وضعية التلفظ فمفهوم اإلسالم خيتلف 
ْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِن ُقوُلوا  عن مفهوم اإليامن استنادا إىل قوله تعاىل » َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّ
ياَمُن ِف ُقُلوبُِكْم »)2(،  فهناك فرق بينهام فاإليامن معنى قائم بالقلب  َأْسَلْمنَا َومَلَّا َيْدُخِل اْلِ
من قبيل االعتقاد واإلسالم أمر قائم باللسان واجلوارح فانه االستسالم واخلضوع لسانا 
بالشهادة عل التوحيد والنبوة وعمال باملتابعة العملية ظاهرا سواء قارن االعتقاد بحقية 
ماشهد عليه وعمل به أم مل يقارن وبظاهر الشهادتني حتقن الدماء وعليه جتري املناكح 
واملواريث)3(. فاإلسالم احلقيقي الصادق منعقد عل هذين الركنني ومها صدق العمل 
وصدق املعتقد وهو األمر الذي نفاه االمام )عليه السالم( عن معاوية ومن وااله إذ أن 
استسالمهم اقتىض عدم إسالمهم وإرسارهم للكفر اقتىض عدم إيامهنم،  أي أن مفهوم 
اإلسالم احلقيقي )الظاهري والباطني( مل يتحقق بسبب إرسارهم للكفر وهو ما يرتك 
هو  ويدعمها  النتيجة  يعزز  آخر  معطى  يأيت  ثم  هؤالء،  )نفاق(  إثبات  هي  أوىل  نتيجة 
إثبات ) كفرهم( الذي خيرجهم من امللة اإلسالمية وهو املجاهرة بالكفر ).... وارسوا 
الكفر فلام وجدوا أعوانا عليه أظهروه ( ويف خضم هذه االستدالالت احلجاجية التي 

أتاحتها عنارص الربط احلجاجي ينبغي اإلشارة إىل معطيني هامني:

1. صحيح مسلم: 1 /78 

2. سورة احلجرات: اآلية 14

3. ينظر: الشيخ الكليني،  الكايف: 2 /25 
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 األول: إن الرتاتبية احلجاجية والتدرجية التي منحها الرابط )الواو( إىل احلجج قد 
أثبتت قوة النتيجة ) ما اسلموا / الكفر( ثم جاء الرابط )الفاء( إلثبات قوة احلجة التي 
لبيان  املتقدمة أما االستدراك فكان  النتيجة  التي سبقته يف دعم  باملقارنة مع احلجة  تلته 
يدخل  من  بني  فرق  وهناك  باخلوف  املقرون  )النفاق(  األمر  بادئ  يف  إسالمهم  حقيقة 
اإلسالم كرها ومن يدخله طوعا وبذلك نقرر مبدءًا حجاجيًا من قبيل )ما بني عل باطل 
فهو باطل( أي من مل يصح إسالمه ،  ظاهرا / االستسالم ،  مل يصح إيامنه بمقتضيات 

ورشوط اإلسالم .

 أما املعطى الثاين فهو ان جتاهر املنافق بكفره ينفي عنه صفة )النفاق( ويثبت له صفة 
)الكفر( فالتجاهر بالكفر هو حتصيل حاصل لعدم إسالمه والعكس غري صحيح فغري 
املسلم ليس بالرضورة أن يتجاهر بالكفر ومعاداة اإلسالم وهنا نستخلص نتيجة ضمنية 
أقوى من النتيجتني السابقتني )النفاق والكفر( هي أن الكافر املتجاهر بالكفر )معاداة 
الديانات  وحتاور  بتجاور  يؤمن  الذي  لإلسالم  املعادي  غري  الكافر  من  اشّد  اإلسالم( 
وهذا من شأنه أن يثبت لنا أن معاوية- مع عدم صحة إسالمه ظاهرا وباطنا- قد جاهر 
إقراره  الرشعي فضال عن عدم  إمام زمانه وخليفته  بالكفر وانربى قوال وفعال حلرب 
وليا  )ص(  الرسول  قبل  من  وتنصيبه  املؤمنني  ألمري  والترشيعية  التكوينية  بالوالية 

للمسلمني وخليفــة من بعــده باإلضافة اىل عـدم حقـن

سلم  من  املسلم   « )ص(:  الرسول  قول  ذلك  ومصداق  املسلمني،   لدماء  معاوية 
إىل  العداء  نصب  قد  ناصبيًا،   كافرًا  معاوية  يكون  وبذلك  ولسانه«)1(  يده  من  الناس 
حجاجية  استدالالت  إطار  يف  املعطيات  هذه  نضع  إليه  ذهبنا  ما  ولتوضيح  اإلسالم0 

نوردها كالتايل:

1. صحيح البخاري:1 / 42
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ال�ستدلل الأول:

املقدمة الكربى: من اظهر اإلسالم واضمر الكفر فهو منافق.

املقدمة الصغرى: معاوية استسلم وارّس الكفر.

النتيجة: معاوية منافق.

ال�ستدلل الثاين:

املقدمة الكربى: املسلم من سلم الناس من يده ولسانه.

املقدمة الصغرى: معاوية اظهر العداء واحلرب إلمام زمانه وخليفته الرشعي عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم(.

النتيجة: معاوية كافر.

ال�ستدلل الثالث:

املقدمة الكربى: من اظهر احلرب عل اإلسالم من الكفار فهو ناصبي.

املقدمة الصغرى: معاوية اظهر العداء واحلرب عل إمام زمانه وخليفته الرشعي عيل 
بن أيب طالب)عليه السالم(.

النتيجة: معاوية ناصبي.

أيب  بن  معاوية  إىل  بعثه  كتاب  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  يقول  آخر  مثال  ويف 
َأَجْبنَا  َوَلكِنَّا  َأَجْبنَا  اَك  إِيَّ َوَلْسنَا  َأْهلِِه  ِمْن  َوَلْسَت  اْلُقْرآِن  ُحْكِم  إَِل  َدَعْوَتنَا  »َوَقْد  سفيان: 
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اَلُم »)1(،  فقد وردت )لكن( مقرونة بالواو بعد النفي بـ ) ليس(  اْلُقْرآَن ِف ُحْكِمِه َوالسَّ
وقد جاءت ) لكن( يف أحسن موقع هلا حيث توسطت بني النفي واإلثبات وقد حتقق 
االستدراك هنا بأن نسب ملا بعدها )اجبنا القران يف حكمه( حكام خمالفا ومضادا حلكم ما 

قبلهـا ) لسنا إياك اجبنا( وهـو املعنى املشهــور لالستدراك

والذي يقتيض أن يكون ما قبلها إما مناقضا أو مضادا أو خمالفا ملا بعدها )2(.

وهنا يتبني أن الرابط )لكن( احلجاجي قد توسط بني حجتني، فالقسم األول الذي 
)عدم  قبيل  من  ضمنية  نتيجة  ختدم  اجبنا(  إياك  )لسنا  حجة  تضمن  قد  الرابط  يسبق 
االحتكام إىل القرآن ( والقسم الثاين بعد الرابط ) اجبنا القرآن إىل حكمه( يتضمن حجة 
احلجة  إن  وبام  اجبنا(  إياك  لسنا   ( أي  )ال- ن(  السابقة:  للنتيجة  املضادة  النتيجة  ختدم 
الثانية أقوى من احلجة األوىل فأهنا ستوجه القول بمجمله نحو النتيجة )ال- ن(0 فقد 
اثبت اإلمام انه قد نزل عل حكم القرآن وأجابه يف حكمه وهذا ديدنه )عليه السالم( فقد 
أكد عل هذا األمر يف مناسبات كثرية منها قوله: »والل ما حّكمت خملوقا وإنام حّكمت 
القران »،  ومعنى )خملوقا( برشا ال حمدثا)3(، وهنا نجد أن اإلمام قد احدث فصال يف 

1.  1- رشح هنج البالغة: 7/17 

2.  1، ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب االعاريب: 290/1

3. - رشح هنج البالغة: 17 / 7
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املفاهيم أي بني الواقع / احلقيقة أو الظاهر/ اجلوهر فالنفي هنا وما أفاده الرابط )لكن( 
قد أفاد يف رفع ما يتوهم ثبوته من كون معاوية بن أيب سفيان قد انزل عيل بن أيب طالب 
)عليه السالم( عند حكم القران وبمقتىض ذلك يكون اإلمام عيل )عليه السالم( أمام 
خيارين إما أن يقبل ويذعن لدعوة معاوية ويكون اإلمام قد نزل وقبل رشوط معاوية 
وبذلك تقام احلجة عل أمري املؤمنني أو أن يرفض الدعوة وبذلك يكون اإلمام قد خالف 
العقيدة اإلسالمية،  وهو أمر يرفضه اإلمام ؛ ألنَّ طبيعة اخلالف بينه وبني معاوية قائمة 
عل تأويل القرآن،  ومصداق ذلك مضمون احلديث الرشيف للنبي )ص(: » يا عيل إنك 
ملقاتل عل تأويل القران كام قاتلُت عل تنزيله«)1(،  فاإلمام قد التفت إىل هذه اخلديعة 
اإلمام ووضعه  بيعة  نقض  العام عل  الرأي  تأليب  منه  يراد  الذي  املتعمد  اللبس  وهذا 
)عليه السالم( يف موقف حمرج إذ فند هذه املغالطة ورفع ما يتوهم ثبوته بواسطة اسلوب 
النفي واالستدراك فقد متكن من تقوية احلكم بمؤكد مناقض/داحض لزعم معــاوية 
هو  )لكن(  وظـائـف  فمـن  والتـوكيـد  االسـتدراك  أفادت  التي  )لكن(  الرابط  وهو 
االستدراك والتوكيد وهو ما ذهب إليه القرطبي حينام ذكر إهنا حرف تأكيد واستدراك 
والبد فيه من نفي واثبات فإذا كان قبله نفي كان بعده إجياب،  وان كان قبله إجياب كان 
بعده نفي)2(،  ولذلك نجد أن الرابط قد قيد قاعدة االستدالل وقلب النتيجة املنتظرة 
من قبيل )عدم االحتكام إىل القرآن( مما أدى إىل دحض العالقة بني املعطاة )وقد دعوتنا 
إىل حكم القرآن( والنتيجة الضمنية السابقة فتفكيك املعطاة تم بواسطة الرابط )لكن( 
ليتم عل أساس ذلك  القران(  فهي مشتملة عل قضيتني مها )دعوة معاوية( و)حتكيم 
إبطال دعوة معاوية ) لسنا إياك اجبنا( وهي نتيجة حلجة )لست من أهله( أي من أهل 
القرآن هذا من جانب ومن جانب آخر املوافقة واثبات وإجابة )حكم القران( أي )اجبنا 

القرآن إىل حكمه(.

1. املجليس، بحار االنوار:32 / 206

2. القرطبي: اجلامع ألحكام القران، تح: عبد الل بن املحسن الرتكي: 204/1
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ب- الرابط احلجاجي ) بل (:

اإلرضاب  ومعناها  اهلوامل  احلروف  من  »هي  األداة:  هذه  شان  يف  اين  الرمَّ ذكر 
التي تستعمل لإلبطال  الربط  أدوات  للثاين »)1(،  ولذا فهي من  عن األول واإلجياب 

واحلجاج مثلها مثل )لكن( وهلذا الرابط حاالن:

األول: أن يقع بعده مفرد.

الثاين: أن يقع بعده مجلة،  فان وقع بعده مفرد فله حاالن:

إْن تقدمه أمر أو إجياب نحو:) ارضب زيدا بل عمرا ( و )قام زيد بل عمرو( فانه أ. 
جيعل ما قبله كاملسكوت عنه، وال حيكم عليه بيشء ويثبت احلكم ملا بعده.

 وان تقدمه نفي أو هني نحو: )ما قام زيد بل عمرو ( و)وال ترضب زيدا بل عمرا( ب. 
فانه يكون لتقرير حكم األول وجعل ضده ملا بعده أي إثبات الثاين ونفي االول.

أما إذا وقع بعد )بل( مجلة: فيكون معنى اإلرضاب:

لِْلَحقِّ  َوَأْكَثُرُهْم  قِّ  بِاحْلَ َجاَءُهم  َبْل   ۚ ِجنٌَّة  بِِه  َيُقوُلوَن  َأْم   « نحو:  اإلبطال  أما  أ- 
َكاِرُهوَن»)2(.

َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى،   ب- وإما االنتقال من غرض إىل غرض)3( نحو قوله تعاىل: » َقْد 
ْنَيا »)4( َياَة الدُّ ،  َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ ِه َفَصلَّ َوَذَكَر اْسَم َربِّ

1. الرماين،  معاين احلروف، تح: عبد الفتاح اسامعيل شلبي: 71

2. سورة املؤمنون،  اآلية: 70

3. اللغة واحلجاج: 61

4. سورة االعل: االية 14	16
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يصفها  الذي  احلجاجي  املنحى  يف  )لكن(  عمل  تعمل  )بل(  أن  يتضح  تقدم  ومما 
إفادة  باالستدراك والتوكيد والقرص واإلرضاب واإلبطال فضال عن ذلك وظيفتها يف 
معنى التساوق)1(*. ومن أمثلة ورودها يف رسائل اإلمام )عليه السالم( قوله: »...... 
ا فِيِه اْلَوِجيُف َوَأْرَفُق ِحَدائِِهاَم اْلَعنِيُف َوَكاَن ِمْن َعائَِشَة  ِهَ َبرْيُ َأْهَوُن َسرْيِ َوَكاَن َطْلَحُة َوالزُّ
يَن َبْل َطائِِعنَي  فِيِه َفْلَتُة َغَضٍب َفُأتِيَح َلُه َقْوٌم َفَقَتُلوُه َوَباَيَعنِي النَّاُس َغرْيَ ُمْسَتْكَرِهنَي َواَل ُمْرَبِ
أفاد االعرتاض  النمط احلجاجي الذي  املثال هي من  الواردة يف  يَن »)2(. إن )بل(  ِ ُمَريَّ
مثبتة  تلتها  التي  منفيًا يف حني جاءت احلجة  تقدمها كان  فام  فقد توسطت بني حجتني 
وبذلك يكون الرابط قد أقام عالقة حجاجية بني نفي احتامل حصول )اإلكراه واجلرب( 
من قبل اإلمام عل نكث البيعة وبني إثبات حقيقة بيعتهم بأهنا بيعة تامة وصحيحة متت 
بطوعهم واختيارهم وإرادهتم ويف هذا احلديث إشارة واضحة إىل طلحة والزبري اللذين 
يف  ولعل  اجلمل،  واقعة  يف  عليه  الناس  وأّلبا  السالم(  املؤمنني)عليه  ألمري  بيعتهام  نكثا 
البيعة سببه ليس عدم صحة رشوط  بان نكث  يفيد  ما  به اإلمام  أتى  الذي  االستدراك 
إن  أو  املؤمنني  أمري  اعتقادهم بخالفة  أو عدم صحة  الناس عليها  أو عدم إمجاع  البيعة 
اإلمام قد تسلط عليهم واخذ البيعة منهم قرسا ؛ وإنام نكثوها بسبب سياسة اإلمام يف 
إدارة األمة اإلسالمية التي ال تروق هلم بل هددت كياهنم ومنها قرار املساواة الذي تبناه 
ينال  ما  إالَّ  يناالن  فال  سواهم  عل  ميزة  ولغريمها  هلام  جيعل  فلم  السالم(  )عليه  اإلمام 
السالم(  وقال)عليه  والزبري  إىل طلحة  اإلمام  بعث  فقد  بعطاء مساو،  والفقري  املسكني 

هلام: ) نشدتكام الل هل جئتامين طائعني للبيعة ودعومتاين إليها وأنا كاره هلا؟ 0

قاال: نعم.

1. 	، ينظــر: صفحــة 114 مــن هــذا املبحــث،  فقــد ارشنــا اىل هــذه الوظيفــة يف حديثنــا عــن روابــط التســاوق 
احلجاجــي وجئنــا بمثــال عــل ذلــك.

2. رشح هنج البالغة: 3/14
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وأعطيتامين  بيعتكام  يل  فأسلمتام  مقهورين  وال  جمبورين  غري  السالم(:  )عليه  قال 
عهدكام؟

قاال: نعم.

قال)عليه السالم(: فام دعاكم بعد هذا إىل ما أرى؟

قاال: أعطيناك بيعتنا عل أن ال تقيض األمور وال تقطعها من دوننا وان تستشرينا يف 
كل أمر وال تستبد بذلك علينا ولنا من الفضل عل غرينا ما قد علمت، فرأيناك قسمت 

القسم وقطعت األمر وقضيت باحلكم بغري مشاورتنا ومل تعلمنا0

فقال )عليه السالم(: لقد نقمتام يسريا وأرجأمتا كثريا فاستغفرا الل يغفر لكام0 أال 
خترباين أدفعتكام عن حق واجب لكام عيلَّ فظلمتكام إياه ؟

قاال: معاذ الل.

قال)عليه السالم(: فهل استأثرت من هذا املال لنفيس بيشء؟

قاال: معاذ الل.

قال: أفوقع حكم يف حق ألحد املسلمني فجهلته أو ضعفت عنه ؟

قاال: معاذ الل.

قال)عليه السالم(: فام الذي كرهتام من أمري حتى رأيتام خاليف؟

قاال: نعم، خالفك لعمر بن اخلطاب )ريض الل عنه( يف القسم كحق غرينا وسويت 
بيننا وبني من ال يامثلنا فيام أفاء الل بأسيافنا ورماحنا وقد أوجفنا عليه بخيلنا ممن ال يرى 

اإلسالم إال كرها عليه0
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يف  يل  كان  ما  الل  فو  مشورتكام  بغري  احكم  إين  ذكرمتا  ما  أما  السالم(:  )عليه  فقال 
إليها فخفت أن أردكم فتختلف األمة فلام أفضت إيل  الوالية رغبة ولكنكم دعومتوين 
نظرت يف كتاب الل وسنة رسوله00000 وأما القسم و األسوة فقد وجدت أنا وأنتام 
رسول الل )ص( حيكم بذلك وكتاب الل ناطق به. وأما قولكام: جعلت فيئنا وما افاءته 
سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبني غرينا . فقديام سبق إىل اإلسالم قوم نرصوه بسيوفهم 
بالسبق والل سبحانه  آثرهم  القسم »وال  فلم يفضلهم رسول الل ) ص( يف  ورماحهم 

موف السابق واملجاهد يوم القيامة . »)1(

وقد آثرنا إيراد هذه الرواية عل طوهلا لبيان مستوى الدحض والتفنيد ملن يزعم أو 
يتوهم أن بيعتهام مل تتم أو أن اإلمام تنصل عن بعض ما التزم به أمام الناس فلام استقرت 
أتت  التي  لتقوية احلجة  بل(  بـ)  يأيت االستدراك  اظهر خالف ذلك وهنا  عنده اخلالفة 
بعده لتخدم النتيجة املضادة )ال-ن( التي مؤداها: ) البيعة صحيحة وتامة ( ؛ النَّ الناس 
بيان  مل يكرهوا عليها ومل جيربوا وبذلك تتقرر حقيقة يديل هبا اإلمام )عليه السالم( يف 
َا َبْيَعٌة َواِحَدٌة اَل ُيَثنَّى فِيَها  حال املبايعني إذ يقول يف كتابه إىل معاوية بن أيب سفيان: »  أِلهَنَّ
ُمَداِهٌن »)2(،  أي أن  فِيَها  ي  امْلَُروِّ َو  َطاِعٌن  ِمنَْها  اِرُج  اخْلَ َياُر  اخْلِ فِيَها  ُيْسَتْأَنُف  اَل  َو  النََّظُر 
عقد البيعة ال سبيل إىل حلٍّه فال يعاود وال يراجع فليس بعد عقدها خيار ملن عقدها وال 
لغريهم ألهنا تلزم غري العاقدين كام تلزم العاقدين فيسقط اخليار فيها، فالذي خيرج منها 
يكون طاعنا عل املسلمني ألهنم امجعوا عل أن االختيار طريق األمة والذي يرتدد ويبطئ 
هل يقبلها أم ال فهو مداهن أي: منافق 0وهذا ما أكده االمام )عليه السالم( من أن هذه 
البيعة قد متت بإمجاع املسلمني واستوفت رشوطها التي )رشعنها وتعارف عليها القوم 

1. ينظــر: ضامــن بــن شــدقم بــن عــيل احلســيني املــدين،  وقعــة اجلمــل، تــح: حتســني شــبيب املوســوي: 57 ومــا 
بعدها

2. رشح هنج البالغة: 14 / 20
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يف خالفة أيب بكر وعمر وعثامن( وهو ما أشار إليه أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كتابه 
ُه َباَيَعنِي اْلَقْوُم الَِّذيَن َباَيُعوا َأَبا َبْكــٍر َوُعَمَر َوُعْثاَمَن َعَل َما َباَيُعوُهْم َعَلْيِه  إىل معاوية:« إِنَّ
َتاَر َواَل لِْلَغائِِب َأْن َيُردَّ »)1(،  أي أن اإلمام قد ألزمهم بام ألزموا به  اِهِد َأْن خَيْ َفَلْم َيُكْن لِلشَّ
انفسهم0 وهنا تكون النتيجة املضادة الضمنية قد وجهت القول برمته نحو إقامة احلجة 

والبّينة عل )الناكثني( وتقرير املوقف منهم0

ويف مثال آخر يقول اإلمام )عليه السالم(: » َفُقْلنَا َتَعاَلْوا ُنَداِو َما اَل ُيْدَرُك اْلَيْوَم بِإِْطَفاِء 
قِّ َمَواِضَعُه َفَقاُلوا  ِة َحتَّى َيْشَتدَّ اأْلَْمُر َوَيْسَتْجِمَع َفنَْقَوى َعَل َوْضِع احْلَ النَّائَِرِة َوَتْسكنِِي اْلَعامَّ
َبْل ُنَداِويِه بِامْلَُكاَبَرِة«)2(،  فالرابط هنا أقام عالقة حجاجية مركبة من عالقتني حجاجيتني 
ما  نداو  تعالوا   ( وهي  )بل(  احلجاجي  الرابط  قبل  ترد  التي  االوىل  احلجة  بني  عالقة 
نمط  نتيجة ضمنية من  والتي حتيل عل  العامة(  النائرة وتسكني  بإطفاء  اليوم  يدرك  ال 

)املوافقة عل إمخاد الفتنة( .

فهي  باملكابرة(  )نداويه  )بل(،   الرابط  بعد  ترد  التي  وهي  ثانية  حجاجية  وعالقة 
حتمل نتيجة ضمنية مضادة للنتيجة السابقة ) أبوا إالَّ املعاندة واملغالبة واحلرب(،  فيكون 

القول حسب الرسم احلجاجي:

1. رشح هنج البالغة: 14 / 16

2. نفسه: 17 / 68
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ختدمها  التي  النتيجة  إىل  تشري  و)ن(  احلجتني،   إىل  يشريان  و)ح2(  )ح1(  حيث 
احلجة األوىل و )ال- ن( تشري إىل النتيجة املضادة للنتيجة السابقة )ن( والرمز) ( يشري 
إىل العالقة احلجاجية،  فالرابط احلجاجي )بل( قد ربط بني احلجج والنتائج وأصبحت 
النتيجة الضمنية املضادة هي نتيجة القول برمته ؛ ألنَّ احلجة التي ترد بعد )بل( أقوى 
من احلجة التي ترد قبلها يف إفادة املعنى الكيل وإقامة احلجة ؛ ألنَّ اإلمام )عليه السالم( 
الثائرين عل عثامن  الناس الن  إقامة القصاص عل قتلة عثامن حتى هيدأ  استمهلهام يف 
مازالت هلم شوكة قوية يف املدينة وهم يملكون املدينة يف احلقيقة وال يملكها أهلها ومن 
ينزل  مل  األقاليم وتقوى شوكة اخلالفة وحينام  بيعة  تأيت  األمر حتى  تأخري هذا  احلكمة 
الغدرة  وإنام  العمرة  غايتهام  تكن  ومل  العمرة  إىل  باخلروج  استأذناه  طلبهام  عند  اإلمام 
ونكث البيعة وتأليب الناس عل اإلمام واخلروج حلربه يف واقعة اجلمل وكام علمنا فيام 
البيعة مل يكن بسبب تأين اإلمام وتأجيل القصاص من قتلة  مىض من البحث إن نكث 
آنفا ولذلك  إليها  عثامن فهي حجة تذرعوا هبا من اجل غايات وأهداف أخرى ارشنا 
كانت املعاندة واملكابرة ونصب العداء واحلرب عل أمري املؤمنني )عليه السالم( شعارا 
رفعوه طيلة خالفته 0 واحتامل أن جينحوا إىل السلم وإمخاد الفتنة قد نفاه اإلمام عنهم 
وقد أكد هذا النفي باحلجة التي استدرك هبا ولو مل يأت باالستدراك لبقيت احلجة األوىل 
مل خيرجوا  فعال  إهنم  أو  الفتنة  وإمخاد  السلم  نحو  باحتامل جنوح هؤالء  وتؤول  ختضع 
للحرب ؛ ولكن حصول االستدراك قد أفاد يف تقرير احلكم األول ونفي احتامل وتوهم 
حصول النتيجة )ن(،  ومعلوم أن االستدراك يقيض أن يقع بني متنافيني أو مضادين أو 
متناقضني وهو املشهور وبام أن اجلملة التي سبقت الرابط هي مجلة أو قول مثبت فان ما 
بعد الرابط يقتيض أن يكون منفيًا أو مضادًا أو خمالفًا ملا قبله وهو ما أفاده القول )فقالوا: 

بل نداويه باملكابرة( وهو نفي ورفض للدعوة املقدمة من قبل اإلمام )عليه السالم(.
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2- روابط الت�ساوق احلجاجي:

الرابط احلجاجي )حتى(:

)عليه  اإلمام  رسائل  يف  بارز  حجاجي  كمؤرش  )حتى(  احلجاجي  الرابط  يربز 
السالم(، ويكتسب هذا الرابط أمهيته من عالقته الواضحة والقوية مع املعنى الضمني 
واملضمر، إذ أن دورها ال يقترص عل إضافة معلومة جديدة إىل سياق اجلملة كام لو نقول 
) جاء زيد( فتكون )حتى زيد جاء( إذا كان جميء زيد غري متوقع بل إن دور هذا الرابط 
ختدمان  واحلجتان  وتساوقها  تسبقها  التي  احلجة  تردف  جديدة  حجة  إدراج  يف  يتمثل 
نتيجة واحدة لكن بدرجات متفاوتة من حيث القوة احلجاجية)1(،  فتتساوق احلجتان 
يف رفد النتيجة بالطاقة احلجاجية الفاعلة، ولكن تبقى احلجة التي يأيت هبا الرابط )حتى( 
هي أقوى من احلجة التي سبقتها أي ان يكون ما بعدها غاية ملا قبلها ولذا اقر ديكرو بان 
»احلجة املربوطة بواسطة هذا الرابط ينبغي أن تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة،  أي إهنا 
ختدم نتيجة واحدة واحلجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي األقوى لذلك فان القول 
املشتمل عل األداة )حتى( ال يقبل اإلبطال والتعارض احلجاجي »)2( وقد توفرت يف 
رسائل اإلمام مجلة واسعة من هذا النوع من الروابط احلجاجية وسوف نرشع يف بيان 
القوة احلجاجية التي يتيحها هذا الرابط من خالل بعض األمثلة عل سبيل التوضيح ال 
احلرص فقد تستعمل)حتى( يف دالالت متعددة يف مقام واحد فتستعمل للتعليل وللغاية 
َنْفِسَك  ِمْن  النَّاَس  َوَأْنِصِف  اهللََّ  َأْنِصِف   « السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  قول  معا كام يف 
ِة َأْهلَِك َوَمْن َلَك فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظلِْم َوَمْن َظَلَم ِعَباَد  َوِمْن َخاصَّ
َتُه َوَكاَن هللَِِّ َحْربًا َحتَّى َينِْزَع  اهللَِّ َكاَن اهللَُّ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه َو َمْن َخاَصَمُه اهللَُّ َأْدَحَض ُحجَّ

1. - ينظر: احلجاج واللغة: 27 
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َأْو َيُتوَب«)1(. فالرابط )حتى( بالرغم من تعدد الغايات االستعاملية له يف هذا املثال التي 
تتبني لنا نتيجة لتعدد زوايا النظر والقراءة له فهو جاء من اجل حتقيق غايات حجاجية 

اقناعية فمرة يقرأ من زاوية

)سببية( أي أن ما قبله علة وسبب وحجة ملا بعدها فيكون مرادفا لـ)كي( التعليلية 
فيكون الشاهد )ومن ظلم عباد الل كان الل خصمه دون عباده ومن خاصمه الل ادحض 
حجته وكان لل حربا كي ينزع أو يتوب(،  وهنا يمكن أن نعد ما قبله حجة وما بعده 
نتيجة فاإلمام يقدم حجته لبيان إن الل يكون خصم اإلنسان ويدحض حجته ويكون الل 
حربا كي ينزع أو يتوب من ظلم الناس وهنا يظهر أن اإلمام قد استعمل )أو( بني ينزع 
ويتوب بمعنى اإلباحة ألهنا ال متنع اجلمع بينهام. فضال عن ذلك فقد تستعمل )حتى( 
قبل  احلكم  فيتقرر  قبلها  ما  حلكم  خمالف  يكون  بعدها  ما  فحكم  )إىل(  فرتادف  للغاية 
)حتى( يف إفادة اخلصومة من الل ودحض احلجة فيام يأيت احلكم بعدها ليقرر التوبة وترك 
الوقت نفسه مها خيدمان  قبلها،  ويف  ملا  التي بعدها غاية  الناس أي تكون احلجة  ظلم 
)حتى(  بعد  ترد  التي  احلجة  وتبقى  الناس(  ظلم  عن  )النهي  قبيل  من  واحدة  نتيجة 
هي األقوى حجاجيا0 ولذا نجد أن الرابط احلجاجي قد احتمل التعليل والغاية وهو 

استعامل حجاجي يف احلالتني معا0

ومن صور استعامل )حتى( للتعليل والسببية قول اإلمام )عليه السالم( اىل بعض 
ْحَظِة  ْم َوْجَهَك َوآِس َبْينَُهْم ِف اللَّ ْم َجانَِبَك َواْبُسْط َلُ ْم َجنَاَحَك َوَألِْن َلُ عامله: » َفاْخِفْض َلُ
َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك َعَلْيِهْم »)2(،   ْم َواَل َيْيَأَس الضُّ َوالنَّْظَرِة َحتَّى اَل َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء ِف َحْيِفَك َلُ
وهنا دلت )حتى( عل التعليل أي أن ما قبلها علة ملا بعدها وهي مرادفة لـ)كي( التعليلية 
فيمكن قراءة املثال التايل )واخفض للرعية جناحك 0000 كي ال يطمع العظامء000( 

1. - رشح هنج البالغة:17 / 16
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فالرابط احلجاجي )حتى( قد ربط بني جمموعة من احلجج:

ح1: اخفض للرعية جناحك.

ح2: ألن هلم جانبك.

ح3: ابسط هلم وجهك.

ح4: آس بينهم يف اللحظة والنظرة.

الرابط احلجاجي: حتى

النتيجة: ال يطمع العظامء يف حيفك هلم وال ييئس الضعفاء من عدلك.

نتيجة وهنا  الرابط من  بعد  التي جاءت قبل )حتى( قد عللت ما جاء  العلل  فهذه 
حيصل التساوق بني احلجج من اجل دعم النتيجة التي يتوجه اليها اخلطاب 0 وقد يقرأ 
املثال أيضا قراءة رشطية فاملتكلم يقدم احلجة أو جمموعة احلجج باعتبارها رشطا  هذا 
حلصول النتيجة املطلوبة فيكون السياق من قبيل )متى ما خفضت للرعية جناحك0000 
فإذا  تفسريية  العالقة  تكون  ربام  أو  رشطية  عالقة  هنا  فالعالقة   )  ... العظامء  يطمع  ال 
عوضنا )حتى( يف هذا املثال برابط من روابط التعليل والتفسري فيكون تقدير الكالم )ال 
يطمع العظامء يف حيفه ألنه خفض للرعية جناحه(،  ومهام تعددت القراءات التي تعالج 
عالقات  يتحمل  ومرنًا  عامًا  مفهومًا  يبقى  احلجاجية  العالقة  مفهوم  فان  النص،   هذا 
مرتبط  الصور  هذه  بني  القائم  االختالف  ويبقى   0 تربيرية  وتفسريية  ورشطية  تعليلية 

بالطريقة التي قدمت هبا احلجة أي السياق هو الذي حيدد أي املعاين هو املعنى املقصود.

ولو نظرنا يف مثال آخر نجد أن الرابط احلجاجي )حتى( قد أفاد معنى الغاية يف قول 
ِمْن  ْمُس  الشَّ َتِفي َء  َحتَّى  الظُّْهَر  بِالنَّاِس  َفَصلُّوا  َبْعُد  ا  َأمَّ  « السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري 
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َمْربِِض اْلَعنِْز»)1(

يتضح من هذا النص:

ح1:صّلوا بالناس الظهر.

الرابط احلجاجي: حتى.

ح2: تفيء الشمس من مربض العنز.

نتيجة واحدة من قبيل ) احلمل عل  فاحلجتان ربطتا بواسطة )حتى( ومها خيدمان 
إعطاء الرخصة البتداء الصالة( ثم إن احلجة )2( التي وردت بعد الرابط هي األقوى 
وهو ما يقصده النحاة بقوهلم ) أن يكون ما بعدها غاية ملا قبلها(، فالنص هنا يضع حّدا 
رشعيا وفقهيا ينبغي التوقف عنده ألنه متعلق بوظيفة الرابط )حتى( فمع تسليمنا بأن 
االخرية قد أفادت الغاية إالَّ إهنا ال تفيد انتهاء الغاية يف الزمان أو املكان، فيكون املقصود 
انه )صّلوا بالناس الظهر من حني زوال الشمس إىل أن يبلغ الفيء مقدار ربض العنز(، 

وإنام هي )البتداء الغاية ( فلو قال قائل إهنا النتهاء الغاية جاز لنا أن نرد ذلك من وجوه:

اْلَفْجِر . 1 َوُقْرآَن  ْيِل  ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ َأِقِم الصَّ انه خمالف لقوله تعاىل: » 
لدلوك  الصالة  أقم  املجمع:  يف  الطربيس  قال    ،)2(« َمْشُهوًد  َكاَن  اْلَفْجِر  ُقْرآَن  إِنَّ 
الظهر  بيان وقت صالة  ابتدأت  قد  الرشيفة  فاآلية  لزواهلا وميلها)3(  الشمس: أي 
أن  احلكم  فيكون  سقناه  الذي  املثال  يف  كام  الغاية  انتهاء  عل  اآلية  هذه  محلنا  فإذا 
وقت صالة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إىل رجوع الفيء إىل مقدار مربض 

1. - رشح هنج البالغة: 17 / 10 
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العنز متأخرة عن وقتها املعلوم بمقدار ساعات وهذا خالف حاشا أن يقول به أمري 
املؤمنني0

انه خمالف ملا اتفق عليه الفقهاء املسلمون منـذ زمـن الرسول )ص( إلـى يــوم الناس . 2
هــذا

من ان أول وقت صالة الظهر من حيث زوال الشمس وميلها عن دائرة نصف هنار . 3
البلد.

إن هذا الرأي خمالف ملا دأب عليه سياق الكالم الذي أتى بعد املثال،  فالسياق قد . 4
اسرتسل يف بيان أوقات الصلوات املتبقية وهنا يتبني أن اإلمام مل يتعرض إىل أخر 
أوقات الصلوات بل إىل ابتدائها وهو أمر منطقي التزمه اإلمام يف سياق كالمه ومل 
ْمُس َبْيَضاُء  يتطرق إىل انتهاء الغاية فيقول يف ذلك: )...... َوَصلُّوا ِبُِم اْلَعْصَ َوالشَّ
ُيْفطُِر  ِحنَي  امْلَْغِرَب  ِبُِم  َوَصلُّوا  َفْرَسَخاِن  فِيَها  ُيَساُر  ِحنَي  النََّهاِر  ِمَن  ُعْضٍو  ِف  َحيٌَّة 
ْيِل  َفُق إَِل ُثُلِث اللَّ اجُّ إَِل ِمنًى َوَصلُّوا ِبُِم اْلِعَشاَء ِحنَي َيَتَواَرى الشَّ ائُِم َوَيْدَفُع احْلَ الصَّ

ُجُل َيْعِرُف َوْجَه َصاِحبِِه (. َوَصلُّوا ِبُِم اْلَغَداَة َوالرَّ
وبالعودة إىل الرابط )حتى( نجد أن املقصد الداليل الذي أفاده وما اشتمل عليه من 
حجة )تفيء الشمس من مربض العنز( مل تكن الغاية منه تأكيد أو إخبار بالوقت أو احلد 
الرشعي لوقت الصالة بمفهومه األصيل أو املتعارف عليه فاإلمام ليس يف مقام بيان هذا 
املطهرة وأصبح  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  عنه يف  اإلخبار  تم  الذي  املعلوم  الوقت 
من املسلامت والبدهييات لدى املسلمني، ولو صح هذا املقصد ملا عرب عن فائدة أو تأثري 
أو قيمة حجاجية اقناعية ولكن قوة احلجة تكمن يف املقاصد والدالالت الرشعية التي 
أدىل هبا اإلمام لالستدالل ليس فقط عل وقت إقامة صالة الظهر وبقية الصلوات فهي 
الظهر  تبدأ هبا صالة  التي  الغاية  بيان  أيضا  أراد  معلومة وال خالف يف ذلك 0 بل هو 
ومقدارها من ابتداء الشمس بالزوال إىل أن تفيء الشمس من مربض العنز أي مقدار 
ذراع وان يكون ظل اجلدار أو القامة مثله كام تواتر يف احلديث عن أهل البيت )عليهم 
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بـ )الرتّخص( بني  السالم()1( ولعل يف هذا احلد الزمني الذي يمكن أن نصطلح عليه 
الزوال ومربض العنز هو ما يمنح احلجة التي أتت بعد الرابط القوة احلجاجية باملقارنة 
بالناس الظهر( تكون هذه  التي سبقتها فلو توقف اإلمام عند قوله: )صّلوا  مع احلجة 
احلجة فاقدة للقوة احلجاجية باعتبار أن اإلمام مل يأت بيشء جديد ولكن املجيء باحلجة 
الثانية بعد الرابط هو الذي يشكل بؤرة القول احلجاجي ويمنح النتيجة القوة احلجاجية 
وتأخري  والتمهل  الرخصة  إرادة  عل  احلمل  أن  هو  ذلك  عل  ولالستدالل  املطلوبة0 
إجيابا  تتجه  سامية  غايات  اجل  من  املتلقي هو  قبل  من  الزوال  الظهر عن  صالة  وقت 
واستحسانا يف تأطري طبيعة العالقة بني إمام صالة اجلامعة وبني املأمومني من جانب وبني 
املصلني وصالهتم من جانب أخر ولعل من هذه الغايات التي حيققها التمهل والرخصة 

يف إقامة صالة الظهر:

باإلتيان . 1 الذي يسمح  املقدار  الظهر هذا  تأخري فريضة  التنفل يف  الرخصة يف  إرادة   
بأربع ركعات نافلة الظهر.

 انتظار حضور الناس واجتامعهم ألداء صالة اجلامعة وعدم التخلف عنها.. 2
 انتظار برودة اهلواء يف أيام احلر الشديد كام يف قول الرسول )ص(: » ابردوا بصالة . 3

الظهر«)2(
 إن هذا التأخري من شانه أن يمنح املصيل التفرغ للصالة والتهيئة النفسية أو حتقيق . 4

االستعداد النفيس / الروحي ألدائها بعيدا عن املتعلقات الدنيوية0
وهنا يظهر أن الرضورة قد أباحت تأخري الفريضة عن وقت الزوال باملقدار الذي ال 
يقدح بوقتها املعلوم أي بمقدار حتقق الرضورات التي أباحت ذلك والتي حددها اإلمام 
بـ) مربض العنز( وهو حائط حمل نوم األغنام، فان احلائط يعدم ظله ويزول أول الظهر- 

1. ينظر: احلر العاميل،  وسائل الشيعة: 3 / 101
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تقريبا- ثم يرجع الظل املغريب إىل ناحية املرشق كلام رجعت الشمس نحو املغرب،  أي 
اإلمام  أتى  وقد  مثله0  الشمس حتى يصري ظل كل يشء  اجتاه سري  الظل عكس  يسري 
هبذا التعبري من اجل إيناس ذهن املتلقي وإفهامه وتقريب الصورة لديه وإيضاح الفكرة 
مستمدا هذا املثال من واقع البيئة السائدة آنذاك،  وإالَّ فال فرق يف تعبريات مربض العنز 
أو مربض الغزال أو الذراع أو القدمني  ... الخ،  فكل هذه التعبريات واحدة يف بيان 

املقدار الزمني لتأخري فريضة الظهر.

بقي أن نشري إىل مسألة مهمة هي أن احلجة التي أتت بعد الرابط هي،  كام أسلفنا،  
غاية ملا قبلها وكام يذهب النحاة العرب إىل أن من رشوط هذه الغاية أن يكون ما بعدها 
والتحقري،  الضعف  والنقص يشمل  والتعظيم  القوة  والزيادة تشمل  أو نقص  زيادة  يف 
ومادام املقام هنا يف كالم اإلمام هو مقام توجيه وإعالء وتعظيم لقيمة الصالة من خالل 
وتوفري  اجلامعة  صالة  ألداء  املصلني  من  ممكن  عدد  اكرب  وإرشاك  واالستعداد  التهيئة 
النفيس )الروحي( والبدين إلقامة الصالة فكل ذلك من شأنه أن  متطلبات االستعداد 
يرفع من قيمة الصالة يف قلوب الناس وتعظيم شأهنا واإلخالص يف أدائها والوصول 
إىل الغاية التي من ورائها وهي مرضاة الل وإصالح الناس يف دينهم ودنياهم فإذا عرفنا 
ذلك تعنّي أن نبني ان القول املشتمل عل الرابط احلجاجي واحلجة التي جاءت بعده ال 
يقبل اإلبطال أو التعارض احلجاجي مع احلجة التي قبل الرابط ؛ بل إن احلجة الثانية قد 

منحت القوة والتساوق احلجاجي ملجمل القول فضال عن االنسجام التداويل.

َو  َعلِْمُتاَم  َفَقْد  َبْعُد  ا  والزبري:)َأمَّ لطلحة  السالم(  )عليه  اإلمام  يقول  أخر  مثال  ويف 
َو  َأَراَديِن  َّْن  ِم ُكاَم  إِنَّ َو  َباَيُعويِن  ُأَبايِْعُهْم َحتَّى  َلْ  َو  َأَراُدويِن  ُأِرِد النَّاَس َحتَّى  َلْ  َكَتْمُتاَم َأينِّ  إِْن 

َباَيَعنِي()1(.
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وهنا يضطلع الرابط احلجاجي )حتى( ليس من اجل وظيفة التعليل والتفسري ؛ بل 
من اجل التساوق احلجاجي أي يربط بني حجتني متساوقتني ختدمان نتيجة واحدة.

ح1: إين مل أرد الناس ومل أبايعهم.

ح2: أرادوين وبايعوين.

الرابط احلجاجي: حتى.

النتيجة الضمنية: الزهد يف اخلالفة.

)بل(  احلجاجي  الرابط  مع  يرتادف  احلاالت  بعض  يف  الرابط  هذا  أن  نالحظ  إذ 
باستعامل  فانه يضطلع  التعارض احلجاجي  )بل( هي  للرابط  املائزة  أن اخلصيصة  فمع 
حجتني  بني  يربط  كالمها  فـ)  )حتى(  الرابط  عمل  هو  كام  التساوق  هو  آخر  حجاجي 
التي  األقوى  احلجة  باعتبارها  الثانية  احلجة  يقدم  وكالمها  احلجاجي  التوجه  نفس  هلام 
ختدم النتيجة املقصودة()1( وبيان ذلك هو أننا لو استبدلنا )حتى( يف املثال أعاله بـ)بل( 

ألصبحت النتيجة كالتايل:

)بل(  الرابط  أن  هنا  ونالحظ  بايعوين(  بل  أبايعهم  ومل  أرادوين  بل  الناس  أرد  مل   (
قد ربط بني حجتني متساوقتني ختدمان النتيجة نفسها ويف كال االستعاملني )حتى، بل( 
أن )بل( هنا مل تعمل  تقدمتهام. أي  التي  أقوى من احلجة  الواردة بعدمها  تكون احلجة 
نحو  القول  وجهت  هي  بل  سبقتها  التي  احلجة  قوة  من  زادت  بل  حجاجيا  تعارضا 

النتيجة الضمنية التي يدور عليها القول .

بيعتهام  نكثا  ثم  بايعاه  عندما  والزبري  طلحة  عل  حجته  ابلغ  قد  اإلمام  يكون  وهنا 
إليهم مد الطلب  أرادوا هم منه ذلك ومل يمدد يده  الناس حتى  الوالية عل  بأنه مل يرد 
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قد  بألسنتهم:  وقالوا  عليهم  واخلالفة  باإلمرة  خاطبوه  أن  بعد  إال  األمر  عل  واحلرص 
بايعناك فحينئذ مد يده اليهم.

ويف مثال أخر نجد أن الرابطني)حتى، بل( قد عمال العمل نفسه يف إفادة التساوق 
احلجاجي والربط بني احلجج من اجل خدمة نتيجة واحدة فقد ترادفا وتعاوضا يف إفادة 
ْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبيِل  املعنى نفسه إذ يقول)عليه السالم(: )َأْي ُبنَيَّ إيِنِّ َو إِْن َلْ َأُكْن ُعمِّ
ُت ِف آَثاِرِهْم َحتَّى ُعْدُت َكَأَحِدِهْم َبْل  ْرُت ِف َأْخَباِرِهْم َو ِسْ ْم َو َفكَّ َفَقْد َنَظْرُت ِف َأْعاَمِلِ
ْم إَِل آِخِرِهْم ()1(،  فإذا كانت احلجة  ِلِ ْرُت َمَع َأوَّ َكَأينِّ باَِم اْنَتَهى إَِلَّ ِمْن ُأُموِرِهْم َقْد ُعمِّ
التي أتت بعد الرابط )حتى( )عدت كأحدهم( هي احلجة األقوى باملقارنة مع احلجج 
التي سبقتها قبل الرابط » نظرت يف أعامهلم / فكرت يف أخبارهم/ رست يف آثارهم،  
يف إفادة وخدمة نتيجة من قبيل )مطلعا عل أوضاعهم متام االطالع(،  فإن الرابط )بل( 
قد أتى بحجة أخرى )كأين بام انتهى إيل من أمورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم( 
تدعم احلجج املتقدمة وتؤكدها وتردفها حتى بدت احلجة التي جاءت بعد )بل( أقوى 
من حجة )حتى( )عدت كأحدهم( ألنَّ كون اإلمام كأحدهم ال يعني انه قد استفاد من 
جتربة وجوده بينهم فهي حتتمل االستفادة وحصول التجربة وكذلك عدمها بخالف ما 
أخبارهم،   من  إليه  انتهى  ما  نتيجة  التجربة  حصول  أكدت  قد  حجة  من  )بل(  أوردته 

فالرابط )بل( قد يتضمن نوعا ما من التصحيح احلاصل يف ذهـن

املتلقي ومل نقل إهنا تتضمن تصحيحا تاما أي تصحيحا لغلط،  الن )بل( التي ندرسها 
هنا مرادفة لـ)حتى( وهي ختتلف عن )بل( االبطالية التصحيحية املرادفة لـ)لكن( وهذا 
من  أقوى  حجة  إدراج  من  لـ)حتى(  )بل(املرادفة  مّكن  الذي  هو  التصحيح  من  النوع 
احلجة التي سبقت الرابط فاإلمام قد رتب احلجج بحسب قوهتا وبشكل تساوقي بفعل 
الروابط املدرجة لذلك فينطلق القول من حجة قوية إىل حجة أقوى وأكثر إيفاء بالغرض 

1. - رشح هنج البالغة: 16 / 33 



الف�سل الثاين :اآليات احلجاج اللغوية يف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

133

املطلوب بيانه.

3- روابط التعليل احلجاجي:

:) اأ- الرابط احلجاجي)لأنَّ

يستعمل  هذا  جانب  إىل  وهو  والتفسري  التعليل  ألفاظ  أهم  من  الرابط  هذا  يعد 
لتربير الفعل كام يستعمل لتربير عدمه. وقد شهد هذا الرابط وغريه من ألفاظ التعليل 
أو  األمر  يف  أكان  سواء  اخلطاب  مقتىض  ألنَّ  ؛  اإلمام  رسائل  يف  ومؤثرا  مميزا  حضورا 
تربيريا من اجل  تفسرييا  تعليليا  منهجا ومسارا  يتطلب  الدعوة  أو  الدحض  أو  الوعظ 
التأثري والتوجيه واإلقناع بالدعوى املقدمة ومثال ذلك قوله )عليه السالم(: ملعاوية بن 
اًم َأْطَلَعَك َمْطَلَع ُسوٍء َعَلْيَك اَل َلَك أِلَنََّك  ايب سفيان:« َواأْلَْوَل َأْن ُيَقاَل َلَك إِنََّك َرِقيَت ُسلَّ
َمْعِدنِِه  ِف  َواَل  َأْهلِِه  ِمْن  َلْسَت  َأْمرًا  َوَطَلْبَت  َسائَِمتَِك  َغرْيَ  َوَرَعْيَت  َضالَّتَِك  َغرْيَ  َنَشْدَت 
( جاء ليبني سببا معقوال ومنطقيا لسعي معاوية بن أيب سفيان  »)1( فرابط التعليل )ألنَّ
لالنقضاض عل اخلالفة من دون وجه حق فهو ال يطلبها بصورة مبارشة وعلنية ؛ بل هو 
يرْشعن هلا من خالل كيل التهم واالفرتاءات عل أمري املؤمنني )عليه السالم( ليفرغ أمر 
اخلالفة وبيعة اإلمام من حمتوامها الرشعي، وهنا يكشف اإلمام عن زيف ادعاء معاوية 
بأنَّه يطالب بدم عثامن وكذلك إبطال ما يطمح إليه من أمر اخلالفة وهنا يأيت الربط العيّل 

الذي ربط بني النتيجة واحلجج املقدمة بالشكل التايل:

النتيجة: انك رقيت سلام أطلعك مطلع سوء عليك ال لك.

الرابط احلجاجي: الن.
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ح1: نشدت غري ضالتك.

ح 2: رعيت غري سائمتك.

ح 3: طلبت أمرا لست من أهله وال يف معدنه.

حرف  عرب  ومرتابطة  متسلسلة  مرتادفة  جاءت  احلجج  أن  املثال  هذا  يف  واملالحظ 
العطف )الواو( من اجل بيان وتأكيد وتثبيت النتيجة وهي طموح معاوية لنيل اخلالفة 
فينتج عن ذلك سّلم حجاجي يعمل عل ترتيب هذه احلجج حسب قوهتا احلجاجية عل 

النحو التايل:

رقيت سلام أطلعك مطلع سوء عليك ال لك ) ن (

ق3 طلبت أمرا لست من أهله وال يف معدنه

ق2 رعيت غري سائمتك

ق1 نشدت غري ضالتك

فاحلجة األقوى يف هذا السلم هي ) ق3( ؛ ألهنا المست الواقع بشكل مبارش من 
حيث قوة ارتباطها وتعلقها املبارش بالنتيجة فضال عن تعليلها للنتيجة املعروضة أكثر من 
غريها . ويف مثال أخر يقول اإلمام )عليه السالم( اىل مالك بن االشرت: » َواَل ُعْذَر َلَك 

ِعنَْد اهللَِّ َو اَل ِعنِْدي ِف َقْتِل اْلَعْمِد أِلَنَّ فِيِه َقَوَد اْلَبَدِن»)1(

النتيجة: ال عذر لك عند الل وال عندي يف قتل العمد..

1. رشح هنج البالغة: 17 / 54



الف�سل الثاين :اآليات احلجاج اللغوية يف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

135

الرابط احلجاجي: ألنَّ

احلجة: فيه قود البدن.

ففي هذا املثال يتضح أن احلجة الواردة قد أفادت ودعمت النتيجة املطروحة يف النهي 
عن القتل العمد والتحذير املبارش من ارتكابه فالقصاص أمٌر ال مفر منه وال عديل عنه 
وال يمكن املساحمة فيه يف كل األحوال والظروف حتى وان حتصن اجلاين باطر احلاكمية 
عليه  القصاص  إقامة  من  مأمن  يف  اإلنسان  جتعل  التي  املوانع  من  غريها  أو  القرابة  أو 
ونقصد هنا القتل العمد،  فال بد أن يقع عليه القصاص يف الدنيا قبل اآلخرة واملتضمن 
لـ)قود البدن( أي القصاص من بدن اجلاين. وهنا يقدم اإلمام األثر الترشيعي الدنيوي 
أي احلساب الدنيوي عل األثر األخروي أي حساب اآلخرة لدعم النتيجة التي أتى هبا 
يف إقامة القصاص الدنـيـوي ) قود البدن( وهــي مسؤولية تقع عل عاتقه )عليه السالم( 
أما القصاص األخروي فان الل وحده من خيتص به ولذلك فاإلمام قد شحن هذه احلجة 
بشحنة نفسية يف بيان طبيعة هذا القصاص بقوله ) قود البدن( من اجل الزيادة واإلمعان 
يف إرهاب من تسول له نفسه اقرتاف هذه اجلناية وختويفه وإحداث الفزع يف نفسه ليكون 
ذلك رادعا له وهو ذكر ابلغ من أن يقول له ) فان فيه القود( أي القصاص عل جسم 
القاتل فال يمكن رصف النظر عن القصاص وهنا يكون تأثري احلجة اقل قوة عل نفس 
اإلنسان مما لو قال )فيه قود البدن( أي أن الذكر ابلغ من احلذف يف هذه املسألة. ويف مثال 
أخر يقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: » َوْلَيُكْن َنَظُرَك ِف ِعاَمَرِة اأْلَْرِض َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِف 

َراِج أِلَنَّ َذلَِك اَل ُيْدَرُك إاِلَّ بِاْلِعاَمَرِة »)1( اْستِْجاَلِب اخْلَ

النتيجة: عامرة األرض أفضل من استجالب اخلراج.

الرابط احلجاجي: ألنَّ
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احلجة: اخلراج ال يدرك إالَّ بالعامرة.

يفوق  بشكل  األرض  بعامرة  واالهتامم  االعتناء  برضورة  املخاطب  يقنع  فاإلمام 
اخلراج واستحصال  إن حتقيق  الناس وحجته يف ذلك  اخلراج من  باستجالب  االهتامم 
األموال يتوقف عل ما يدره الزرع والرضع والبناء من أرباح وهنا تكمن أفضلية عامرة 
النتيجة  وبرر  علل  قد   ) )ألنَّ الرابط  أن  يتقرر  وبذلك  اخلراج  استجالب  عل  األرض 

)األطروحة( لتأيت احلجة يف مقام التفسري والتعليل ملضمون ما أراده اإلمام.

ب- لم التعليل:

من أدوات الربط التي تدخل عل الفعل املضارع فيكون ما بعدها علة ملا قبلها ويقال 
هلذه الالم: الم العلة،  والم السبب،  والم كي ؛ ألنَّ معنى التعليل فيها راجع إىل معنى 
إذ  باإلكرام  الالم عل أن املجيء خمتص  قلنا: جئتك لالكرام. دلت  فإذا  االختصاص. 
اإلكرام سببه دون غريه)1(،  فهذا الرابط يستعمله صاحب اخلطاب من اجل التربير أو 
التعليل لفعله فهو نتيجة الدعوى والثمرة التي يقصدها املرسل،  فهو اذن من الروابط 
احلجاجية التي تريط بني النتيجة واحلجة لدعم وتربير وتعليل النتيجة ومن أمثلة ورودها 
اَمَواِت َواأْلَْرِض َقْد  يف رسائل اإلمام )عليه السالم(: » َواْعَلْم َأنَّ الَِّذي بَِيِدِه َخَزائُِن السَّ

َحََك »)2( ُه لرَِيْ ِحَ َجاَبِة َوَأَمَرَك َأْن َتْسَأَلُه لُِيْعطَِيَك َوَتْسرَتْ َل َلَك بِاْلِ َعاِء َوَتَكفَّ َأِذَن َلَك ِف الدُّ

النتيجة: أمرك أن تسأله وتسرتمحه.

الرابط احلجاجي: الم التعليل.

احلجة: يعطيك ويرمحك.

1. - ينظر: اجلنى الداين يف حروف املعاين: 109
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مرتبطا  وجاء  وتسرتمحه(  تسأله   ( باحلجة  الترصيح  بعد  متوضع  قد  هنا  فالرابط 
العطاء  وتربير  تعليل  اجل  من  ويرمحك(  )يعطيك  مبارشة  بعده  جاءت  التي  بالنتيجة 
والرمحة اإلهلية لبني البرش وذلك راجع إىل معنى السؤال واالسرتحام الذي يكون من 
احد طرقه الدعاء فضال عن اقرتان النية مع كل عمل صالح يقدم عليه اإلنسان لل فيه 
رىض وللناس فيه صالح،  كام إن حتقيق الرمحة والعطاء اإلهلي ليس مرشوطا ومقرونا 
بالدعاء يف كل األحوال،  أي متى ما انتفى الدعاء انتفت الرمحة والعطاء فاألمر ال يتقيد 
م األرزاق  هبذا احلد أو هذا القيد ألنَّ الرمحة اإلهلية قد وسعت كل يشء وأنَّ الل قد قسَّ
الكريم يف  القران  إليها  ثابتة وبدهيية قد أشار  بني عباده وبسطها ملن يشاء فهذه حقيقة 
مناسبات كثرية وأكدهتا السنة النبوية الرشيفة ؛ ولكن بيان استجابة الدعاء يتوقف عل 
اقرتانه بالعمل والسلوك اإلنساين ومصداق ذلك قول أمري املؤمنني )عليه السالم(: » اَل 
اُرُكْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُيْسَتَجاُب  ُكوا اأْلَْمَر بِامْلَْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن امْلُنَْكِر َفُيَولَّ َعَلْيُكْم رِشَ َترْتُ
َلُكْم »)1(. كام إن قول اإلمام متعلق ببيان أوجه اخلالف والفرق بني سؤال ودعاء البرش 
من دون الل وسؤال ودعاء الل سبحانه وتعاىل الذي بيده خزائن الساموات واالرض وال 
يشاركه يف ذلك خملوق آخر. فإفادة القول راجعة إىل تقوية السبب ومتتني عرى العالقة 
والتواصل بني العبد وربه بفعل وجود الدعاء وما يقرتن به من عمل خالص، فالرابط 
حييل عل العقد والتالزم بني سؤال ودعاء العبد ومصدر الفيض وهو الل سبحانه وتعاىل 
لذلك كان التعليل بالرابط مدعاة إىل رصف نظر العباد عن االتكال إىل غري الل يف السؤال 

واستجابة الدعاء والعطاء.

اَم  ْعِي فِيَها ُأِمْرَنا َوإِنَّ ْنَيا ُخلِْقنَا َواَل بِالسَّ ومن نحو هذا قوله )عليه السالم(: » َوَلْسنَا لِلدُّ
ُوِضْعنَا فِيَها لِنُْبَتيَل ِبَا«)2(
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النتيجة: وضعنا يف الدنيا.

الرابط احلجاجي: الم التعليل.

احلجة: نبتل هبا.

فالرابط هنا جاء لتربير وتعليل النتيجة التي مفادها إن الل إنام وضع عباده يف هذه 
من  عمله  بقدر  كل  وجيازى  فيذهب  عمال  أحسن  أهيم  ويمحصهم  ليختربهم  الدنيا 
اإلساءة واإلحسان إىل يوم القيامة فيكون الثواب والعقاب عل قدر أعامل العباد، فالدنيا 
هي دار ابتالء وامتحان ولذلك قرص اإلمام وجودنا فيها من اجل هذه الغاية بواسطة 
الرابط احلجاجي )إنام( وهنا يتبني أن عالقة اإلنسان بالدنيا ليست عالقة الغاية مع املغيا 
أو إهنا عالقة تالزم أبدية وإنام هي عالقة وقتية زائلة بزوال حياة اإلنسان لذلك يتبني 
معنى االستلزام بني الدنيا واإلنسان من خالل عبارة )وضعنا( فهي مناسبة ومنسجمة 
مع )نبتل هبا( يف تعلق كل منهام باألخر يف عالقة استلزامية تعليلية تربيرية ليأيت الرابط 
الوضع  وعلة  سبب  جليا  يظهر  وبالنتيجة  الدنيا  يف  االبتالء  ختصيص  إفادة  يف  )الالم( 
دون علة اخللق فهام مفهومان متالزمان ومتباينان يف الوقت نفسه فارتباط الثاين باألول 

كارتباط اجلزء بالكل أو اخلاص بالعام.

ِة  وقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: » َو َقْد آَثْرُتُكْم بِِه َعَل َنْفِس لِنَِصيَحتِِه َلُكْم َوِشدَّ
ُكْم«)1(. َشكِيَمتِِه َعَل َعُدوِّ

النتيجة: آثرتكم به عل نفيس.

الرابط احلجاجي: الم التعليل.

حجة 1: نصيحته لكم
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حجة 2: وشدة شكيمته عل عدوكم.

يربز الرابط احلجاجي)الالم( يف توجيه القول وتربير النتيجة وتعليلها لبيان وإقامة 
حجة اخلطاب ومفادها: إين خصصتكم باملك االشرت مع حاجتي إليه وقدمت منفعتكم 
الرابط  أسهم  كام   . عدوكم  عل  بأسه  وشدة  نفسه  وقوة  لكم  لنصيحته  منفعتي  عل 
بني  والتالزم  التقارب  معنى  إلفادة  متقدمة  علة  عل  علة  عطف  يف  )الواو(  احلجاجي 

العلل.

ت- الرابط احلجاجي ) كي (:

وقد ترد الم التعليل مقرونة بـ)كي( التي تعمل عمل )الالم( يف إفادة معنى التعليل 
للقول. ولوال حتقيق  الكيل  املعنى  إفادة  املقامة يف  احلجة  الغاية ودعم  وتوكيد  والتربير 
َر َما َمَض ملَِْن  َتَتَذكَّ َأْن  » َواْلَواِجُب َعَلْيَك  هذه الغاية ملا استعملت يف قول اإلمام ) ع(: 
َمَك ِمْن ُحُكوَمٍة َعاِدَلٍة َأْو ُسنٍَّة َفاِضَلٍة َأْو َأَثٍر َعْن َنبِيِّنَا ) صل اهلل عليه وآله ( َأْو َفِريَضٍة  َتَقدَّ
َباِع َما َعِهْدُت إَِلْيَك  َتِهَد لِنَْفِسَك ِف اتِّ َّا َعِمْلنَا بِِه فِيَها َوَتْ ِف كَِتاِب اهللَِّ َفَتْقَتِدَي باَِم َشاَهْدَت ِم
ِع  َتَسُّ ِعنَْد  ٌة  ِعلَّ َلَك  َتُكوَن  لَِكْياَل  َعَلْيَك  لِنَْفِس  ِة  جَّ احْلُ ِمَن  بِِه  َواْسَتْوَثْقُت  َهَذا  َعْهِدي  ِف 

َنْفِسَك إَِل َهَواَها »)1(.

النتيجة: إتباع ما عهدت إليك يف عهدي هذا واستوثقت به من احلجة لنفيس عليك.

الرابط احلجاجي: لكيال.

احلجة: ال تكون لك علة عند ترسع نفسك إىل هواها.

فالنتيجة تكون مفرسة ومعللة ومؤكدة بواسطة احلجة وما أفاده الرابط احلجاجي ) 
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الالم+ كي( يف تبيان العلة وتوكيدها. فالرابط )كي( يستعمل أيضا كرابط مدرج للنتائج 
العهد من اشتامله عل احلجج ال يكون  انه بسبب ما جاء يف هذا  الكالم  تقدير  فيكون 
لك عذر إذا خالفت واتبعت هواك. وقد وردت )كي( مقرونة بـ) ما( املصدرية يف إفادة 
التعليل والتوكيد يف قوله )عليه السالم(: » َفإَِذا َنَزْلُتْم بَِعُدوٍّ َأْو َنَزَل بُِكْم َفْلَيُكْن ُمَعْسَكُرُكْم 

َباِل َأْو َأْثنَاِء اأْلهَْنَاِر َكْياَم َيُكوَن َلُكْم ِرْدءًا َو ُدوَنُكْم َمَرّدًا »)1( اِف َأْو ِسَفاِح اجْلِ ِف ُقُبِل اأْلرَْشَ

النتيجة: فليكن معسكركم يف قبل اإلرشاف أو سفاح اجلبال أو أثناء االهنار.

الرابط احلجاجي: كيام.

احلجة: يكون لكم ردءا ودونكم مردا.

ينزلوا  ان  يأمرهم  فاالمام  بالنتيجة  واحلجة  باملعلول  العلة  لربط  جاء  هنا  فالرابط 
مسندين ظهورهم اىل مكان عاٍل كاهلضاب العظيمة أو اجلبال أو منعطف األهنار التي 
نتيجة تكون مربرة  إليها،  هو  جتري جمرى اخلنادق عل العسكر وإسناد ظهور اجليش 
ومعللة لتحقيق الضامن وهو العون والتحصني وهو ما أفاده الرابط احلجاجي يف تربير 
النتيجة وتعليلها حتى يأمن اجليش من إتيان العدو هلم من خلفهم فيكون حاجزا بينهم 

وبني العدو يتحصنون به.

د- الو�سل ال�سببي:

من أدوات التعليل التي يعمد املخاطب اإلتيان هبا للربط بني أحداث متتابعة مثل 
 .)2( أخرى  لنتيجة  مقدمة  النتيجة  فتصبح  والنتيجة  املقدمة  يكون  أن  يمكن  بام  الربط 
وهذا الربط السببي التعلييل يمنح النص ُبعدًا اتساقيا متاسكيا بفعل مبدأ التدرج يف إيراد 
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احلجج ومن ثم يعطي النص البعد التواصيل ورسعة االستجابة والتاثري.

وقد يعتمد الوصل السببي عل نوعني من األدوات السببية مها: األدوات امللفوظة 
،  وحيث. أما النوع األخر من األدوات  الدالة عل السبب والتعليل مثل الفاء،  وألنَّ
فهي األدوات املقدرة التي تتمثل برصد العالقات السببية املنطقية الناجتة عن التعالق بني 
اجلمل أو احلجج وهذا ما اسامه جــان كوهني بـ« الربط بالِقران«)1( أو ما يسميه برملان 

بـ)حجة التعدية()2( ونسميه بـ)التوالد احلجاجي(.

ومن أمثلة هذا النوع من التعليل قوله )عليه السالم(: » َأْنِصِف اهللََّ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن 
ِة َأْهلَِك َوَمْن َلَك فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظلِْم َوَمْن َظَلَم  َنْفِسَك َوِمْن َخاصَّ
َتُه َوَكاَن هللَِِّ َحْربًا َحتَّى  ِعَباَد اهللَِّ َكاَن اهللَُّ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه َوَمْن َخاَصَمُه اهللَُّ َأْدَحَض ُحجَّ
َينِْزَع َأْو َيُتوَب«)3(،  فاخلصومة من الل نتيجة حلجة )ظلم عباد الل( والنتيجة السابقة )من 
خاصمه الل( ستصبح مقدمة لنتيجة )ادحض حجته وكان لل حربا (،  ومن هنا نجد أن 
الوصل بني املقدمة األوىل والنتيجة املتأخرة هو وصل سببي تتابعي بني احلجة والنتيجة 
فيصبح الكالم )من ظلم عباد الل كان لل حربا ( وقد وردت هذه احلجج بصورة متدرجة 

ومرتبة لغرض اإلفهام واإلقناع:

من مل ينصف الناس فقد ظلمهم.

من ظلم عباد الل كان الل خصمه دون عباده.

من خاصمه الل ادحض حجته.

1. ينظر: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية: 350.
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من خاصمه الل وادحض حجته كان لل حربا.

فهذه العالقات السببية قد تضمنت روابط قارة يف البنية الداللية العميقة للنص التي 
تآزر  )الواو( من  الرابط احلجاجي  افاده  ما  للحجج مع  املنطقي  الربط شبه  تتجسد يف 
وتقارب بني احلجج وتقويتها. ولعل يف هذا التسلسل أو التدرج أو التتابع يف إيراد هذه 
احلجج ما يدفع باجتاه حتقيق اإلقناع ؛ ألنَّ العبور من املقدمة األصلية إىل النتيجة املتأخرة 
)الكلية( دفعة واحدة من شانه أن يضعف من قوة اإلقناع والتأثري يف إقامة االستدالل 
بني املقدمة األوىل والنتيجة املتأخرة وبيان التداعي الذي حتدثه احلجج مما حدا باإلمام إىل 

التفصيل والتوضيح وصوال إىل بناء نص حجاجي ناجح ومؤثر ومقنع.

َعِن  النَّْهَي  َو  بِامْلَْعُروِف  اأْلَْمَر  ُكوا  َترْتُ اَل   « السالم(:  )عليه  قوله  ايضًا  ذلك  ومن 
اُرُكْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم »)1(. فقوله )ال ترتكوا األمر  امْلُنَْكِر َفُيَولَّ َعَلْيُكْم رِشَ
نتيجة ملقدمة أو حجة )يوىل عليكم رشاركم( وهذه  املنكر( هي  باملعروف والنهي عن 
الدعاء هي  نتيجة ملقدمة: )تدعون فال يستجاب لكم( فعدم استجابة  املقدمة ستصبح 
حتصيل حاصل لرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر والعكس صحيح لقوله تعاىل: 
امْلُنَْكِر َوُأوَلئَِك ُهُم  َوَينَْهْوَن َعِن  بِامْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  رْيِ  ٌة َيْدُعوَن إَِل اخْلَ ُأمَّ ِمنُْكْم  َوْلَتُكْن   «
امْلُْفلُِحوَن »)2( ويف هذا اإلطار،  قال الرسول حممد)ص( » ال تزال أمتي بخري ما أمروا 
باملعروف وهنوا عن املنكر وتعاونوا عل الرب فإذا مل يفعلوا ذلك نزعت عنهم الربكات 
السامء«)3( ؛ ألنَّ ترك  وسلَّط بعضهم عل بعض ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر مدعاة إىل فتح الطريق أمام األرشار والطغاة بال مانع 
وحتكمهم بمقدرات وأرواح الناس بدون حق وعدل،  يسوموهنم ألوان العذاب وهو 
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ما أشار إليه تبارك وتعاىل:« َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم 
أن  من  السامء  حيجب  الذي  هو  الواقع  َيْرِجُعوَن«)1(وهذا  ُهْم  َلَعلَّ َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعَض 
»كام  قال:  حينام  )ص(  الل  رسول  وصدق  أيدهيم  كسبت  بام  األرض  يف  ملن  تستجيب 
بأنفسهم  ما  يغريوا  حتى  بقوم  ما  يغري  ال  الل  فان  وبالرضورة  عليكم«)2(  يول  تكونوا 
النبي  قال  كام  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  ومرشوطة  مقرونة  الدعاء  فاستجابة 
الناس إن اهلل يقول: مروا باملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوين فال  )ص(: » أهيا 
أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم وتستغفروين فال اغفر لكم »)3( ومن قول اإلمام )عليه 
مضمرة  رشطية  صيغة  عرب  ورد  قد  السببي  بالوصل  الوارد  احلجاج  أن  يتبني  السالم( 
وإذا  يول عليكم رشاركم  املنكر فسوف  والنهي عن  باملعروف  األمر  )إذا ترتكوا  وهي 
فتفصح  املعلول  مع  تدور  العلة  إن  فنالحظ  دعاؤكم(  جياب  فال  رشاركم  عليكم  تول 
احلجج هنا عن تسلسل منطقي يتم التنقل بني املقدمة والنتيجة. واألصل يف هذا القانون 
احلجاجي هو » قاعدة ختاطبية مقتضاها أن املتكلم خيرب املخاطب بأقىص ما يمكن من 
الفائدة فيصري هذا األخري إىل محل قوله عل إفادة أنَّ العالقة بني املقدم،  والتايل عالقة 

رشطية طرديا وعكسيا ال طردا فحسب«)4(.

4- روابط العطف احلجاجي:

باإلضافة إىل ما ذكرناه من روابط حجاجية تظهر هناك جمموعة من احلروف تضطلع 
اجل  من  بينهام  والتنسيق  والنتائج  احلجج  بني  ربطهام  خالل  من  مهم  حجاجي  ببعد 
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 ) وُثمَّ والفاء،   )الواو،   العطف:  الروابط أحرف  والتربير ومن هذه  والتفسري  التعليل 
إذ تقوم بدور حجاجي كبري، فباإلضافة إىل قيامها بالربط بني قضيتني )حجتني( لنتيجة 
واحدة ووصفها سّلام حجاجيا خُيضع هذه احلجج إىل تراتبية معينة بحسب قوهتا يف دعم 
كل  استعمل  إذا  وخاصة  املقصود  املعنى  بداعة  يف  أيضا  تسهم  فإهنا  النهائية،   النتيجة 
حرف واستغلت وظيفته يف املوضع املناسب فذلك يزيد من اإلثبات عل املعنى من جهة 
ويلقي عل اخلطاب نوعا من التنظيم واالنسجام من جهة أخرى)1(،  لذا سوف نحاول 
أن نبني عمل هذه الروابط يف رسائل اإلمام )عليه السالم( وبيان مستوى دعمها لعمل 

املحاجة.

اأ- الرابط احلجاجي ) الواو(:

يشري هذا الرابط إىل وظيفة اجلمع بني قضيتني )حجتني( ويستعمل حجاجيا بوصفه 
رصِّ  عل  يعمل  بل  ببعض،   بعضها  ووصل  احلجج  ترتيب  عل  يعمل  عاطفيًا  رابطًا 

احلجج ومتاسكها وتقويتها فضال عن التدرجية أو السّلمية يف ترتيب احلجج وعرضها.

َنبِيِّنَا  َقْتَل  َقْوُمنَا  َفَأَراَد   « السالم(:  املؤمنني )عليه  أمري  الشواهد عل ذلك قول  ومن 
ْوَف  ُموَم َوَفَعُلوا بِنَا اأْلََفاِعيَل َوَمنَُعوَنا اْلَعْذَب َوَأْحَلُسوَنا اخْلَ وا بِنَا اْلُ َواْجتَِياَح َأْصلِنَا َو َهُّ
َحْوَزتِِه  َعْن  بِّ  الذَّ َعَل  َلنَا  اهللَُّ  َفَعَزَم  ْرِب  احْلَ َناَر  َلنَا  َوَأْوَقُدوا  َوْعٍر  َجَبٍل  إَِل  وَنا  َواْضَطرُّ
ْمِي ِمْن َوَراِء ُحْرَمتِِه ُمْؤِمنُنَا َيْبِغي بَِذلَِك اأْلَْجَر َوَكافُِرَنا ُيَاِمي َعِن اأْلَْصِل َوَمْن َأْسَلَم  َوالرَّ
َّا َنْحُن فِيِه بِِحْلٍف َيْمنَُعُه َأْو َعِشرَيٍة َتُقوُم ُدوَنُه َفُهَو ِمَن اْلَقْتِل بَِمَكاِن َأْمٍن  ِمْن ُقَرْيٍش ِخْلٌو ِم
عل  أيضا  وعمل  احلجج  بني  والوصل  بالربط  قام  الواو(   ( احلجاجـي  فالرابـط   .)2(«
ترتيبها بالشكل الذي يضمن تقوية النتيجة املطروحة ودعمها وهي )الذّب عن حوزته 
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والرمي من وراء حرمته( كام عمل عل احلصول الرتادف داخل النتيجة الواحدة. وهذا 
الرابط النسقي بني احلجج قد أضفى إىل سّلمية تدّرجية باجتاه احلجة األقوى بشكل أفقي 

أي عكس السّلم احلجاجي:

»ن« الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته

ق8             فأراد قومنا قتل نبينا

ق7            واجتياح أصلنا

ق6            ومهوا بنا اهلموم

ق5            وفعلوا بنا األفاعيل

ق4            ومنعونا العذب

ق3           واحلسونا اخلوف

ق2           واضطرونا اىل جبل وْعر

ق1            أوقدوا لنا نار احلرب

وهنا يتضح أن احلجة األوىل هي احلجة األقوى مقارنة باحلجج التي سبقتها خلدمة 
النتيجة املعروضة لورودها يف اعل السّلم احلجاجي. ومن أمثلة هذا الرابط قوله )عليه 
ا َبْعُد َفإِنَّ َدَهاِقنَي َأْهِل َبَلِدَك َشَكْوا ِمنَْك ِغْلَظًة َوَقْسَوًة َواْحتَِقارًا َوَجْفَوًة  السالم(: » َأمَّ
ْم  َلُ َفاْلَبْس  لَِعْهِدِهْم  َفْوا  َوجُيْ ُيْقَصْوا  َأْن  َواَل  كِِهْم  لرِِشْ ُيْدَنْوا  أِلَْن  َأْهاًل  َأَرُهْم  َفَلْم  َوَنَظْرُت 
َبنْيَ  ْم  َلُ َواْمُزْج  ْأَفِة  اْلَقْسَوِة َوالرَّ َبنْيَ  ْم  َلُ َوَداِوْل  ِة  دَّ َتُشوُبُه بَِطَرٍف ِمَن الشِّ ِجْلَبابًا ِمَن اللِّنِي 
ْقَصاِء إِْن َشاَء اهللَُّ»)1(، يتضح أن الرابط احلجاجي )الواو(  ْبَعاِد َواْلِ ْدَناِء َواْلِ التَّْقِريِب َواْلِ
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قد أفاد يف ربط احلجج مع بعضها وترتيبها خلدمة النتيجة وتقويتها.

اَم َجَعْلُت اْلِقَياَم بَِذلَِك إَِل اْبنَْي َفاطَِمَة اْبتَِغاَء  ومثل ذلك قوله )عليه السالم(: » َوإيِنِّ إِنَّ
لُِوْصَلتِِه  يفًا  َوَترْشِ ْرَمتِِه  حِلُ َوَتْكِرياًم   ) اهللَِّ ) صل اهلل عليه وآله  َرُسوِل  إَِل  ُقْرَبًة  َو  اهللَِّ  َوْجِه 
ودعمها  املطروحة  النتيجة  تقوية  باجتاه  وترابطت  اتسقت  قد  املرتادفة  فاحلجج    ،)1(«
بفعل الرابط )الواو( الذي أفاد التعليل والتفسري ملضمون النتيجة: )جعل القيام البني 
فاطمة( عليهم السالم،  كام عمل هذا الرابط عل الرتتيب وإدراج احلجج بشكل أفقي: 
املعروضة لوقوعها يف  النتيجة  يتبني أن احلجة األوىل هي احلجة األقوى خلدمة  بحيث 

اعل السّلم احلجاجي.

»ن« جعل القيام البني فاطمة

ابتغاء وجه الل

و قربة اىل رسول الل »ص«

وتكريام حلرمته

وترشيفا لوصلته

ب- الرابط احلجاجي )الفاء(:

من حروف العطف التي تضطلع بوظيفة حجاجية، إذ يربط بني النتيجة واحلجة من 
التداويل  احلجاجي  اخلطاب  واستنتاجية يف  علية  ربط  أداة  فهي  والتفسري  التعليل  اجل 
ومن ثم فهي جتمع بني قضيتني غري متباعدتني يف الداللة عل التقارب بني األحداث،  
املعطوف  أو  بعدها  ما  الرتتيب واالتصال، وأكثر ورودها كون  الداللة عل  فضال عن 
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ْن  اْنَقاَد َمَعَك َعمَّ هبا متسببا عام قبله. ومن أمثلتها قوله )عليه السالم(: » َواْسَتْغِن بَِمِن 
َتَقاَعَس َعنَْك َفإِنَّ امْلَُتَكاِرَه َمِغيُبُه َخرْيٌ ِمْن َمْشَهِدِه َوُقُعوُدُه َأْغنَى ِمْن هُنُوِضِه »)1(. نالحظ 
أن )الفاء( قد ربطت بني احلجة والنتيجة فكان ما بعدها من حجة قد عللت وفرست 
النتيجة التي سبقت الرابط فاملتثاقل املرتاب الذي يكره اخلروج إىل اجلهاد وال تتحقق 
أو  كاره  إليها وهو  فائدة من هنوضه  أكثر  احلرب  مغيبه عن  يكون  والبصرية  النية  لديه 
أصحابه  خيذل  الن  موجب  فانه  مشهده  أما  واحد  نفر  قلة  يوجب  مغيبه  إن  إذ  مرتاب 
إاِلَّ َخَبااًل »)2(. ويف مثال آخر  َزاُدوُكْم  َما  فِيُكْم  َلْو َخَرُجوا  وهو مصداق قوله تعاىل: » 
َفْت َعنَْك َجاَلبِيُب َما َأْنَت فِيِه  يقول اإلمام )عليه السالم(: » َوَكْيَف َأْنَت َصانٌِع إَِذا َتَكشَّ
َوَأَمَرْتَك  َبْعَتَها  َفاتَّ َوَقاَدْتَك  َفَأَجْبَتَها  َدَعْتَك  ا  ِتَ بَِلذَّ َوَخَدَعْت  بِِزينَتَِها  َجْت  َتَبهَّ َقْد  ُدْنَيا  ِمْن 
َفَأَطْعَتَها »)3(،  حيث نجد الرابط )الفاء( قد عمل عل الرتتيب واالتصال / املسارعة 
يف تلبية الدعوة من دون مهلة خالفا ملا تفيده األداة )ثم( يف إفادة الرتاخي فكان ما قبلها 

علة وسببا ملا بعدها.

ج- الرابط احلجاجي ) ُثمَّ (:

متباعدتني  قضيتني  بني  واملهلة  الرتاخي  تفيد  التي  العطف  حروف  من  أيضا  هي 
َقِدْمَت  َفإَِذا   « السالم(:  أمثلتها قوله )عليه  الرتتيب بني احلجج ومن  أفادهتا  فضال عن 
كِينَِة َواْلَوَقاِر َحتَّى  إَِلْيِهْم بِالسَّ ْم ُثمَّ اْمِض  َأْبَياَتُ الَِط  َأْن ُتَ َفاْنِزْل باَِمئِِهْم ِمْن َغرْيِ  يِّ  َعَل احْلَ
ْم ُثمَّ َتُقوَل: ِعَباَد اهللَِّ َأْرَسَلنِي إَِلْيُكْم َوِلُّ اهللَِّ  ِدْج بِالتَِّحيَِّة َلُ َم َعَلْيِهْم َو اَل ُتْ َتُقوَم َبْينَُهْم َفُتَسلِّ
ُه َفإَِذا اْخَتاَر  ْ َوَخلِيَفُتُه ِلُخَذ ِمنُْكْم َحقَّ اهللَِّ ِف َأْمَوالُِكْم..... َواْصَدِع امْلَاَل َصْدَعنْيِ ُثمَّ َخريِّ
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ُه، َفإَِذا اْخَتاَر َفاَل َتْعِرَضنَّ ملَِا  ْ ، ُثمَّ َخريِّ َفاَل َتْعِرَضنَّ ملَِا اْخَتاَرُه،  ُثمَّ اْصَدِع اْلَباقَي َصْدَعنْيِ
َفإِِن  ِمنُْه  اهللَِّ  َحقَّ  َفاْقبِْض  َمالِِه  ِف  اهللَِّ  قِّ  حِلَ َوَفاٌء  فِيِه  َما  َيْبَقى  َحتَّى  َكَذلَِك  َتَزاُل  َفاَل  اْخَتاَر 
اًل َحتَّى َتْأُخَذ َحقَّ اهللَِّ ِف َمالِِه »)1(،  فاإلمام  اْسَتَقاَلَك َفَأِقْلُه ُثّم اْصنَْع ِمْثَل الَِّذي َصنَْعَت َأوَّ
يوجه عامله عل اخلراج بام ينبغي أن يكون عليه يف تعامله مع من حيق عليه اخلراج من 
لذلك جاءت  اجله  من  بعث  ما  واستحصال  إبالغ  والتدرج يف  اخللق  التأدب وحسن 
وقد  املطلب  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  مع  وتنسجم  تتسق  ومرتبة  متتالية  اإلمام  حجج 
أفادت )ثم( يف إقامة هذه الرتاتبية يف عرض احلجج ألنَّ لكل مقام مقال. وحقيقة )ثم( 
هنا دالة عل الرتاخي واملهلة للربط بني املعطوف واملعطوف عليه غري أن هذه املهلة التي 
اقتضاها القول قد ال ترتبط بالزمن احلقيقي الفعيل ؛ بل ترتبط بزمن نفيس قد يطول وقد 
يقرص بحسب واقع احلال فكانت ميزة هذا الرابط هو يف قدرته عل نقل هذه األحاسيس 

ورسم لنفسيات من حتدث عنهم اإلمام يف قوله.

َأَتاَك كَِتايِب َفاْحِْل ُمَعاِوَيَة  َفإَِذا  َبْعُد  ا  َأمَّ  « ويف مثال أخر يقول اإلمام )عليه السالم(: 
ْرَب  ُه َبنْيَ َحْرٍب ُمْلَِيٍة َأْو ِسْلٍم ُمِْزَيٍة َفإِِن اْخَتاَر احْلَ ْ ْزِم ُثمَّ َخريِّ َعَل اْلَفْصِل َوُخْذُه بِاأْلَْمِر اجْلَ
اَلُم«)2(،  فنلحظ من خالل هذا املثال كيف  ْلَم َفُخْذ َبْيَعَتُه َوالسَّ َفاْنبِْذ إَِلْيِه َوإِِن اْخَتاَر السِّ
توسطت األداة )ثم( بني األفعال للداللة عل الرتاخي وإعطاء املهلة وكأن بني األفعال 
 ( وأما وجود  إلقاء هذه احلجج،   الرتتيب يف  إفادة  مع  زمنيا  وتباعدا  تراخيا  املتناسقة 
 ) الفاء( يف األفعال ) فانبذ / فخذ( قد أفادت املسارعة يف تقرير احلكم دون مهلة ألنَّ )ُثمَّ
السلم واحلرب بروية  التخيري بني  للتفكر ومراجعة  املهلة  املرتاخية قد أعطت  بداللتها 
تامة. وهنا يظهر أن اإلمام قد أقام احلجة وأمهل معاوية الوقت الالزم ملراجعة وحتديد 
( قد لعب دورا مهام يف إقامة احلجة عل معاوية،  ومنح  اخليار لذلك نجد أن الرابط )ُثمَّ
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القول بمجمله القوة احلجاجية املطلوبة.

روابط  من  عرضناه  ما  أن  اىل  اإلشارة  الرضوري  من  نجد  البحث  هذا  ختام  ويف 
حجاجية وما جسدناه من أمثلة يف رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( نوعا وكام كان عل 
دون  الروابط  هلذه  احلجاجية  االستعامالت  عل  اقتصارنا  مع  احلرص  ال  التمثيل  سبيل 

غريها من االستعامالت االخرى.

املبحث الثاني

املوجهات احلجاجية يف رسائل اإلمام علي )عليه السالم(

مــــدخــــــل:

علوم  منها  متعددة  معرفية  حقول  عندها  وتلتقي  تنفتح  التي  املفاهيم  من  التوجيه 
املنطق والنحو واللسان مما أدى هذا االتساع والتداخل بل والتعدد يف املغذيات املعرفية 
الصريورة  يمثل  باعتباره  التي يشكلها  إىل األمهية  املصطلح  تنامي هذا  التي تعمل عل 
الوظيفية واإلنجازية للغة وبوصفه العصب احليس الناقل لإليعاز اإلدراكي من القائل 

عرب املقول)املضمون اجلميل( إىل املتلقي.

الذي هيمنا يف هذه املتابعة ملصطلح التوجيه هو التوجه الذي تبناه اللسانيون املحدثون 
يف اإلحاطة هبذا املفهوم بعد أن افردوا مكانة هامة لدراسة املوجهات يف أبحاثهم خاصة 
القوة  دراسة  أدت  يتكلم، وقد  املتكلم حينام  به  يقوم  ما  بتحليل  املتزايد  االهتامم  نتيجة 
االنجازية ألفعال الكالم إىل دراسة املوجهات »عالقة املوجهات بأفعال اللغة«)1(، فقد 
فه مارتن بقوله:«...... التوجيه حكم عل حكم أي انه حكم من درجة ثانية..... وهو  عرَّ
ما من شأنه أن جيعل جمال التوجيه جماال شاسعا فقولنا ) هو يعدو رسيعا( هو قـول موجه 

1. ينظر: جون رسفوين، امللفوظية: 45
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ذلك أن قولنا: )يعدو( حكـم هو نفسه حمكوم عليه بحكم آخر من قولـنا )رسيعا(، هذا 
فوه بأنَّه »وجهة نظر الفاعل الناطق  يعني إن كل قـول عادي هو قـول موجه«)1( كام عـرَّ
حول املقول ف ملفوظ مـا«)2( حيـث يمثل املقـول )املضمون اجلميل( ووجهة النظر هذه 

حكم عل حكم.

يدخل فعل التوجيه ضمن واحد من أنواع األفعال اللغوية التي صاغها سورل وقد 
ساّمها باألفعال التوجيهية وتتحدد بأهنا » كل املحاوالت اخلطابية التي يقوم هبا املرسل 
بدرجات خمتلفة للتأثري يف املرسل إليه ليقوم بعمل معني يف املستقبل«)3(. وتتعدد األفعال 
التي تدخل يف صنف االنجاز والتوجيه ومنها: األوامر،  والطلبات،  واالقرتاحات،  
بأدوات أخرى  فانه يستعني  التوجيه يف اخلطاب  املرسل فعل  . ولكي حيقق  والنصائح 
والروابط،   واإلغراء،   والتحذير،   والنهي  األمر،   أساليب  منها:  خمتلفة  وآليات 
والعوامل احلجاجية،  وذلك باالستناد إىل دور السياق واملقام. فاألفعال التوجيهية تعرب 
عن توجه املرسل إىل أن ينّفذ املرسل إليه بعض األفعال يف املستقبل،  كمـا أهنـا تعبـر عن 
رغبة املرسل، أو أمنيته بأن يكون خطابه أو بان تؤخذ إرادته التي انطوى عليها خطابه 
عل إهنا هي السبب الرئيس أو الدافع احلقيقي يف الفعل الذي سوف يأيت به املرسل إليه 
مستقبال)4(. وال يعد التوجيه فعال لغويا فحسب، بل هو يـعد وظيفة من وظائف اللغة 
التي تعنى بالعالقات الشخصية حسب تصنيف )هاليداي(،  إذ أن » اللغة تعمل عل 

 R.Matin،les univers de 315 :ــم ــران الكري ــاج يف الق ــة، احلج ــد الل صول ــن: عب ــال ع 1. 2- نق

 croyance et la theorie semantique in Etudes linquistiques،  Association

 Tunisienne de linguistique،  Volume 1،1996، p 38

2. ينظر: امللفوظية:41 

3. اسرتاتيجيات اخلطاب: 336

4. اسرتاتيجية اخلطاب: 337
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أهنا تعبري عن سلوك املرسل وتأثريه يف توجهات املرسل إليه وسلوكه »)1(، كام يصنفها 
)جاكبسون(،  إذ يسمي وظيفة التوجيه يف اللغة بالوظيفة اإليعازية أو الندائية)2(، كذلك 
يوضح )روبول( بأنه » يمكن أن تتحدث لتجعل شخصا آخر يترصف كام يف حالة األمر 

والنصيحة أو الرجاء أو الرفض أو املنع .... الخ«)3(.

وموجهات  إثباتية  موجهات  عل  املوجهات  يقّسم  فهو  شابرول  تصنيف  أما 
والتوجيه واإلقناع،   التأثري  املتكلم هي  إليها  يسعى  التي  الغاية  كانت  وملا   . تقويمية)4( 
فانه يلجأ إىل توظيف جمموعة من املوجهات اللسانية مثل العوامل والروابط احلجاجية 
والوحدات املعجمية التي تقرتن بالبعد احلجاجي يف مستويات اخلطاب املختلفة وتدفع 

باجتاه إحداث تغيري يف تفكري املتلقي نحو الغاية املنشودة.

فتكون  املتكلم  قبل  من  استثامرها  يتم  حجاجية  بطاقة  حمّملة  اللغوية  فاملوجهات 
قادرة عل توجيه امللفوظ تبعا ملقصديات الكالم ومتطلبات التلقي حيث يقف املخاطب 
بخطابه عند مثابات اشارية / موجهات يستدعيها ويوظفها بام ينسجم ليس فقط وتوجيه 
القول،  بل وتوجيه املتلقي إىل عمل ما. ومن هنا نجد أن طبيعة اخلطابات التي حفلت 
هبا رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( قد اجتهت إىل بناء اسرتاتيجة توجيهية تتغيا هدف 
التوجيه بام يتالءم وطبيعتها املقامية والسياقية، إذ من خالهلا يقوم املرسل بتوجيه املرسل 
إليه عرب اللغة وهبا سعيا منه إىل توجيه املخاطب نحو فعل مستقبيل معني، لذلك نجد 
اإلقناع  التي حتقق  املوجهات احلجاجية  أن رسائل اإلمام قد اصطبغت بمجموعة من 

1.  2- ينظر: نفسه: 324 

2. ينظر: نفسه: 324

3. روبول، اللغة، ضمن كتاب: حممد سبيال، دفاتر فلسفية: 54 

5 .4	 C.K.Orecchioni،lenonciation....،op.، p 188-1190 -5 نقــال عــن: احلجــاج يف 
القــران:316
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والتأثري ومن ثم توجيه املتلقي نحو فعل ما أو تركه )اإلقناع أو اإلذعان(. وفيام ييل بيان 
ألهم املوجهات احلجاجية التي كان هلا حضور بارز يف تشكيل اخلطاب الذي وجهه أمري 
املؤمنني )عليه السالم( عرب رسائله حمل الدراسة املوجهة إىل عامله وأهل بيته وأعدائه عل 
السواء وهي املوجهات اليقينية والتقريبية )الشّكية(. معتمدين يف إبراز هذه املوجهات 
التي  حجاجية،  بوظائف  تضطلع  التي  اللغوية  والوحدات  العوامل  من  جمموعة  عل 
يعّرفها موشلر وروبول بأهنا: » اآلثار الظاهرة يف اخلطاب »)1( فهي ظاهرة للعيان يف بنية 

امللفوظ وهلا مزية توجيه هذا امللفوظ نحو النتيجة وتقويتها،

إذ إهنا ال تربط بني متغريات حجاجية أي بني حجة ونتيجة أو بني جمموعة حجج كام 
حيصل مع الروابط احلجاجية،  ولكنها تقوم بحرص وتقييد اإلمكانات احلجاجية،  أي 
أنَّ العامل احلجاجي يعمل عل قدح )املوضع( وإظهاره يف امللفوظ. وبدوره يعمل هذا 
املوضع عل حتديد املسلك التأوييل الصحيح للوصول إىل النتيجة النهائية التي يكون هلا 

الدور املفصيل والرئيس يف إحداث التوجيه.

اأول: املوجهات اليقينية:

الكالم  حلقيقة  الضامن  تعد  اليقينية  املوجهات  أن  صولة  الل  عبد  الدكتور  يرى 
وإلمكان أن يكون هذا الكالم مقنعا عل الرغم من اصطباغه بالذاتية ذلك أن اإلقناع 
إثبات)2(.  املعروضة عليه جاءت موجهة توجه  القضية  املتلقي بمجرد إن  حيصل لدى 
وقد جتسدت املوجهات اليقينية يف جمموعة من العوامل احلجاجية التي تعطي تطمينات 
بنية امللفوظ الذي وردت فيه ومن هذه العوامل-  املتلقي بإمكانية تصديق واثبات  إىل 

1. عز الدين الناجح، العامل أحلجاجي واملوضع، )ضمن كتاب، احلجاج مفهومه وجماالته(: 308

2. ينظر:احلجاج يف القران الكريم: 320
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التي سبق أن ارشنا إليها يف مبحث احلجاج يف اللغة من الفصل األول ،  أدوات القرص/ 
 ...... أدوات التوكيد / أفعال اليقني / احلق أنَّ / اليقني أنَّ / األكيد أنَّ / بدهيي أنَّ
الخ،  حيث تتجسد وظيفة هذه العوامل يف محل املخاطب هبا عل اإلقناع واتراك الشك 
والرتدد واإلنكار فضال عن إمكانيتها يف حرص اإلمكانيات التأويلية واملقاصد الداللية،  
باإلضافة إىل تضييق الفجوة وردم اهلوة بني املخاطب واملتلقي وجتنب اجلدل بينهام. وقد 
هنضت رسائل اإلمام )عليه السالم( بالعديد من املوجهات اليقينية االثباتية التي بدت 

قاطعة حاسمة جازمة ال مرتددة شاّكة متظننة:

1- الَقــــــ�َســـــم:

يعد القسم صنفا من أصناف الفعل الكالمي التي توجه القول توجيها يقينيا اثباتيا 
يلجا إليه املتكلم لتوكيد كالمه فهو إذ يثبت القضية ويوجبها يقيم يف الوقت نفسه احلجة 
عل املخاطب ويلزمه هبا، ويف ذلك يقول أبو القاسم القشريي: » إن الل ذكر القسم لكامل 
احلجة وتأكيدها، وذلك أن احلكم يفصل بأثنني: أما بالشهادة وأما بالقسم فذكر تعاىل يف 
كتابه النوعني حتى ال تبقى هلم حجة«)1(.وفيام تقدم من قول ينبغي اإلشارة إىل أمر مهم 
وهو انه ما كل مقسم به يكون حجة عل صحة الدعوى وإنام تكون قوة احلجة الناجتة 
عن صحة الدعوى متوقفة عل اعتبار املخاطب الـذي جـيء من اجله بالقسم، هلذا ذكر 
القشريي يف رشوط القسم: » وال يكون القسم إال بإسم معظم »)2(،  أي كون املقسم به 
يقع ضمن املنظومة الثقافية التي يدور يف فلكها املتكلم واملتلقي التي تشكل عوامل إيامنية 
وعرفية مسلم هبا. فالداللة الكلية للقسم ال تتجه نحو القسم بذاته فحسب، وإنام يراد 
منها حتقيق الغرض التواصيل الذي يطمح إىل دفع املخاَطب إىل الوثوق بكالم املخاطِب، 

1. السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن: 2/ 133

2. السيوطي، معرتك اإلقران يف اعجاز القران،  تح: حممد عيل البجاوي: 450/2 
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برز  االقل.  أو الحتامل حصوله عل  اإلقناع  دوره رضوريا جدا إلنتاج  يكون  وبالتايل 
به  املقسم  مثلت  احلجاجية  العوامل  من  جمموعة  عرب  اإلمام  رسائل  يف  القسم  اسلوب 
وراحت توجه امللفوظ وجهة حجاجية واثبات القضايا التي تدخل عليها ومحل املتلقي 
عل التصديق واإلقناع هبا يف حالتي النفي واإلثبات للدعوى لذلك انقسمت الرتاكيب 

اللغوية املتضمنة ألسلوب القسم يف املدّونة من الناحية احلجاجية عل قسمني:

اأ- العامــل احلجاجي:

عرّب العامل احلجاجي عن اليشء املقسم به، ومن مميزاته أنَّه يؤثر يف الرتكيب حتى 
ينهض يف اخلطاب بوظيفة احلجاج، كام يعمل عل توجيه امللفوظ وإثباته وجعله مما حيمل 
عل أنَّه واقع ال حمالة ذلك أن للمقسم به قوة يف حتقيق قيمة الكالم التأثريية، انه يمثل 
املعلوم القديم الذي ال يمكن إالَّ أن ُيقبل)1(. ويمكن أن نفحص هذا العامل أحلجاجي 

من خالل وروده يف رسائل اإلمام فيتضح لنا التايل:

الل.	 

اقسم بالل رب العاملني.	 

اقسم بالل قسام صادقا	 

وايم الل.	 

لعمر الل.	 

فو الذي فلق احلبة وبرأ النسمة.	 

ولعمري.	 

وقد اكتسبت هذه العوامل / املقسم به حجاجيتها وأثرها البالغ يف توجيه اإلثبات 

1. ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 322
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من حصول إمجاع ضمني يف قبوهلا بحيث تشكل نقطة التقاء واشرتاك بني طريف اخلطاب 
العوامـل  هـذه  عبــر  تربز  التي  بــه  املقسم  التي حيملها  العظمة  ناتج عن  اإلمجاع  وهذا 
احلجاجية التـي بـدورها تـحيـل عل مقتضيات معجمية نامجة عن الدالالت واملقاصد 
الثاوية يف املقسوم به. فاملحمول الداليل واالقتضائي للعامل احلجاجي يف القسم يضطلع 
)لعمري(  والعرفية  بالل(  )القسم  للمخاطب  العقدية  املنظومة  يف  حجاجية  بوظيفة 
ولذلك يتم استدعاؤه يف اخلطاب سعيا من املتكلم حلصول االطمئنان وعدم الرتدد من 
طرف املخاطب يف قبول القضية / الدعوى من حيث حتقيق الصدق واإلثبات مما جيعل 
القسم  يلعبه  الذي  احلجاجي  فالدور  القسم  جواب  بفحوى  يقتنع  منطقيا-  املتلقي- 
يتمثل يف توجيه املقول والقول معا، أي يعمل عل توجيه موضوع الكالم وإبراز مدى 
حضور الذات القائلة يف كالمها وانفتاحها عل عوامل املتلقني وعوامل إيامهنم، إذ ينطلق 
من مكوناهتا ويعتمدها ليقيم احلجة عل صحة القضايا التي يعرضها عليهم ويوجهها 

توجيها اقناعيا خمصوصا0

رسائل  يف  احلجاجي  العامل   / القسم  جلملة  املحددة  القسم  أدوات  تنوعت  وقد 
اإلمام وانقسمت عل ثالثة أقسام: احلروف: ممثلة يف )الواو( و)الفاء(، األسامء: ممثلة يف 

)ايم( و)عمر( و)يمني(، األفعال: ممثلة يف )اقسم(.

ب- الـــدعـــــوى:

ومتثل املقسم عليه / جواب القسم وهي متثل البؤرة التي جاء القسم ليسلط الضوء 
عليها باعتبارها املعلومة اجلديدة التي من شاهنا أن ترد، كام أهنا القضية التي يتم حوهلا 
التنازع واالختالف فتحاول أن تستجمع قواها وتفرض نفسها عرب حتصينها ودرء معاول 
التفنيد عنها بواسطة القسم فهي كالعارية . وقد تشكلت الدعوى / جواب القسم يف 

عدة أنامط لغوية تركيبية:
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ب-1- النمط اخلربي املثبت:

يربز جواب القسم يف صيغة نمط خربي مثبت يف األمثلة التالية:

َوَلَعْمُر اهللَِّ َلَقْد َأَرْدَت َأْن َتُذمَّ َفَمَدْحَت َوَأْن َتْفَضَح َفاْفَتَضْحَت )1(.	 
قٍّ َو َما ُأَباِل َما َصنََع امْلُْلِحُدوَن )2(.	  قٌّ َمَع ُمِ ُه حَلَ َواهللَِّ إِنَّ

ب-2- النمط اخلربي املوؤكد:

يمثل جواب القسم النمط اخلربي املؤكد يف امللفوظات التالية:

َدِم 	  ِمْن  النَّاِس  َأْبَرَأ  َلَتِجَدينِّ  َهَواَك  ُدوَن  بَِعْقلَِك  َنَظْرَت  َلئِْن  ُمَعاِوَيُة  َيا  َوَلَعْمِري 
ُعْثاَمَن)3(.

َوَلَعْمِري َلئِْن َلْ َتنِْزْع َعْن َغيَِّك َو ِشَقاِقَك َلَتْعِرَفنَُّهْم َعْن َقلِيٍل َيْطُلُبوَنَك )4(.	 

نَّ 	  بََّة َو َبَرَأ النََّسَمَة َلئِْن َكاَن َذلَِك َحّقًا َلَتِجَدنَّ َلَك َعيَلَّ َهَوانًا َو َلَتِخفَّ َفَو الَِّذي َفَلَق احْلَ
ِعنِْدي ِميَزانًا )5(.

َوإيِنِّ ُأْقِسُم بِاهللَِّ َقَساًم َصاِدقًا َلئِْن َبَلَغنِي َأنََّك ُخنَْت ِمْن َفْ ِء امْلُْسلِِمنَي َشْيئًا َصِغريًا َأْو 	 
ًة َتَدُعَك َقلِيَل اْلَوْفِر َثِقيَل الظَّْهِر َضئِيَل اأْلَْمِر)6(. نَّ َعَلْيَك َشدَّ َكبرِيًا أَلَُشدَّ

َواْيُم اهللَِّ َيِمينًا َأْسَتْثنِي فِيَها بَِمِشيَئِة اهللَِّ أَلَُروَضنَّ َنْفِس ِرَياَضًة َتِشُّ َمَعَها إَِل اْلُقْرِص 	 

1. رشح هنج البالغة: 15 / 86

2. نفسه: 17 / 120

3. نفسه: 14 / 16

4. رشح هنج البالغة: 14 / 21
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6. نفسه: 



الف�سل الثاين :اآليات احلجاج اللغوية يف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

157

إَِذا َقَدْرُت َعَلْيِه َمْطُعومًا َوَتْقنَُع بِامْلِْلِح َمْأُدومًا )1(.

َوَذائُِبَك 	  بَِخاثِِرَك  ُزْبُدَك  َلَط  خُيْ َحتَّى  ُك  ُترْتَ َواَل  َأْنَت  َحْيُث  ِمْن  َلُتْؤَتنَيَّ  اهللَِّ  َواْيُم 
بَِجاِمِدَك)2(.

ب-3- النمط اخلربي املنفي:

يمثل جواب القسم النمط اخلربي املنفي يف امللفوظات التالية:

َلَعْمِري َما ُكنُْتاَم بَِأَحقِّ امْلَُهاِجِريَن بِالتَِّقيَِّة َواْلكِْتاَمِن )3(.	 
وا اْلُكْفَر َفَلامَّ 	  بََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة َما َأْسَلُموا َوَلكِِن اْسَتْسَلُموا َوَأَسُّ َفَو الَِّذي َفَلَق احْلَ

َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَلْيِه َأْظَهُروُه)4(.
َخْرُت ِمْن َغنَائِِمَها َوْفرًا َواَل َأْعَدْدُت لَِباِل 	  َفَو اهللَِّ َما َكنَْزُت ِمْن ُدْنَياُكْم ترِْبًا َواَل ادَّ

َي  َثْويِب طِْمرًا َواَل ُحْزُت ِمْن َأْرِضَها ِشرْبًا َواَل َأَخْذُت ِمنُْه إاِلَّ َكُقوِت َأَتاٍن َدبَِرٍة َوَلِ
ِف َعْينِي َأْوَهى َوَأْوَهُن ِمْن َعْفَصٍة َمِقَرٍة )5(.

َفَو اهللَِّ اَل َأِذلُّ َلِك َفَتْسَتِذلِّينِي َواَل َأْسَلُس َلِك َفَتُقوِدينِي )6(.	 
َفَو اهللَِّ َما َكاَن ُيْلَقى ِف ُروِعي َواَل خَيُْطُر بَِباِل َأنَّ اْلَعَرَب ُتْزِعُج َهَذا اأْلَْمَر ِمْن َبْعِدِه 	 

) صل اهلل عليه وآله ( َعْن َأْهِل َبْيتِِه )7(.

1. نفسه:

2. نفسه:
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َواهللَِّ َما َعلِْمُت اأْلَْغَلُف اْلَقْلِب امْلَُقاِرُب اْلَعْقِل)1(.	 
ُْم َواهللَِّ َلْ َينِْفُروا ِمْن َجْوٍر َوَلْ َيْلَحُقوا بَِعْدٍل )2(.	  إهِنَّ
ْم َحاَلٌل ِل َأْتُرُكُه ِمرَياثًا 	  يِن َأنَّ َما َأَخْذَتُه ِمْن َأْمَواِلِ ُأْقِسُم بِاهللَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي َما َيُسُّ

ملَِْن َبْعِدي )3(.

ب-4- النمط الطلبي:

يمثل جواب القسم النمط ألطلبي يف امللفوظات االنشائية التالية:

َهاَدِة َوَتْوطِينِي َنْفِس َعَل امْلَنِيَِّة أَلَْحَبْبُت  ي ِف الشَّ َفَو اهللَِّ َلْو اَل َطَمِعي ِعنَْد لَِقائِي َعُدوِّ
َأالَّ َأبَقى َمَع َهُؤاَلِء َيْومًا َواِحدًا َواَل َأْلَتِقَي ِبِْم َأَبدًا )4(.

َواَل  َهَواَدٌة  ِعنِْدي  اَم  َلُ َكاَنْت  َما  َفَعْلَت  الَِّذي  ِمْثَل  َفَعاَل  َسنْيَ  َواحْلُ َسَن  احْلَ َأنَّ  َلْو  َوَواهللَِّ 
َظِفَرا ِمنِّي بِإَِراَدٍة )5(.

َواهللَِّ َلْو َتَظاَهَرِت اْلَعَرُب َعَل ِقَتاِل مَلَا َولَّْيُت َعنَْها )6(.

ّيًا أَلََقْمُت َعَلْيِك ُحُدوَد اهللَِّ )7(. َواهللَِّ َلْو ُكنِْت َشْخصًا َمْرئِّيًا َو َقاَلبًا ِحسِّ

 .1
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َها َما َباَلْيُت َواَل اْسَتْوَحْشُت )1(. إيِنِّ َواهللَِّ َلْو َلِقيُتُهْم َواِحدًا َوُهْم طاَِلُع اأْلَْرِض ُكلِّ

لُِس  ُه َلْو اَل َبْعُض ااِلْستِْبَقاِء َلَوَصَلْت إَِلْيَك ِمنِّي َقَواِرُع َتْقَرُع اْلَعْظَم َوَتْ َوُأْقِسُم بِاهللَِّ إِنَّ
ْحَم )2(. اللَّ

ج- الطاقة احلجاجية للق�سم:

تنفتح تراكيب األنامط للدعوى عل آفاق داللية وتداولية واسعة ال تقف عند حدود 
الطاقة التعبريية لداللة النمط، إذ تبني امللفوظات املؤكدة بالقسم حماولة املتكلم إلقناع 
درجة حجاجية  للملفوظ  يصبح  ثم  التأكيد ومن  درجات  بأعل  بوسم خطابه  اخلصم 
توجيه  دور يف  به من  املقسم  له  ينهض  ما  لإلقناع هو  املولدة  الطاقة  فمكمن  عالية)3(. 
قوة  إن  أخرى  وبعبارة  الحمالة.  واقعة  ا  أهنَّ عل  حُيمل  مما  وجعلها  وإثباهتا  امللفوظات 
أم  متحققة  القيمة  هذه  أكانت  سواء  التأثريية  الكالم  قيمة  حتقيق  عل  تعمل  به  املقسم 

كانت متصورة.

كام تكشف امللفوظات املؤكدة بالقسم صورتني متعارضتني يمكن استخالصهام من 
وتطابق  اإلنكار  درجة  بارتفاع  الدعوى  إثبات  درجة  تزيد  حيث  اإلمام  رسائل  جممل 
اجلمل أنامط مقامية خمتلفة تتاميز بموقف املخاَطب من فحوى القضية انطالقا من جمرد 
إىل مضاعفة  احتيج  اإلنكار  ازداد  فكلام  التام  اإلنكار  إىل  الفحوى  هذا  قبول  الرتدد يف 
تكون  حتى  وذلك  متباينة  بنيوية  أنامط  يف  للدعوى  الظهور  ذلك  ويتجل  التوكيد)4( 

1. نفسه:

2. نفسه:

3. ينظــر: ابتســام بــن خــراف، اخلطــاب أحلجاجــي الســيايس يف كتــاب اإلمامــة والسياســة البــن قتيبة ،  دراســة 
تداوليــة ) أطروحة دكتــوراه (: 251

ــة أو التمثيــل التــداويل  ــة التحتي ــة، البني ــة يف اللســانيات الوظيفي ــا اللغــة العربي 4. ينظــر: امحــد املتــوكل، قضاي
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منسجمة ومطابقة مقامية متاميزة أبينها فيام يأيت:

ج -1 - الطبقة املقامية الأوىل:

وهي الطبقة التي يكون فيها املخاطب جاهال باملعلومة التي يقصد املتكلم إعطاءه 
إياها أو يعترب املتكلم إن املخاطب جيهلها،  أي إن املعلومة املقدمة ال تدخل يف القاسم 

اإلخباري املشرتك بني املتكلم واملخاطب)1(،  ومتثل امللفوظات التالية:

َهاَدِة َو َتْوطِينِي َنْفِس َعَل امْلَنِيَِّة أَلَْحَبْبُت  	 ي ِف الشَّ َفَو اهللَِّ َلْو اَل َطَمِعي ِعنَْد لَِقائِي َعُدوِّ
َأالَّ َأبَقى َمَع َهُؤاَلِء َيْومًا َواِحدًا َواَل َأْلَتِقَي ِبِْم َأَبدًا.

اَم ِعنِْدي َهَواَدٌة َواَل  	 َسنْيَ َفَعاَل ِمْثَل الَِّذي َفَعْلَت َما َكاَنْت َلُ َسَن َواحْلُ َوَو اهللَِّ َلْو َأنَّ احْلَ
َظِفَرا ِمنِّي بِإَِراَدٍة.

َواهللَِّ َلْو َتَظاَهَرِت اْلَعَرُب َعَل ِقَتاِل مَلَا َولَّْيُت َعنَْها. 	

ّيًا أَلََقْمُت َعَلْيِك ُحُدوَد اهللَِّ. 	 َواهللَِّ َلْو ُكنِْت َشْخصًا َمْرئِّيًا َوَقاَلبًا ِحسِّ

َها َما َباَلْيُت َواَل اْسَتْوَحْشُت. 	 إيِنِّ َواهللَِّ َلْو َلِقيُتُهْم َواِحدًا َوُهْم طاَِلُع اأْلَْرِض ُكلِّ

لُِس  	 ُه َلْو اَل َبْعُض ااِلْستِْبَقاِء َلَوَصَلْت إَِلْيَك ِمنِّي َقَواِرُع َتْقَرُع اْلَعْظَم َوَتْ َوُأْقِسُم بِاهللَِّ إِنَّ
اللَّْحَم.

َوَلَعْمِري َلئِْن َلْ َتنِْزْع َعْن َغيَِّك َوِشَقاِقَك َلَتْعِرَفنَُّهْم َعْن َقلِيٍل َيْطُلُبوَنَك. 	

نَّ  	 َوَلَتِخفَّ َلَتِجَدنَّ َلَك َعيَلَّ َهَوانًا  َلئِْن َكاَن َذلَِك َحّقًا  َوَبَرَأ النََّسَمَة  بََّة  احْلَ َفَلَق  الَِّذي  َفَو 
ِعنِْدي ِميَزانًا.

َوإيِنِّ ُأْقِسُم بِاهللَِّ َقَساًم َصاِدقًا َلئِْن َبَلَغنِي َأنََّك ُخنَْت ِمْن َفْ ِء امْلُْسلِِمنَي َشْيئًا َصِغريًا َأْو  	

نموذجا: 188

1. ينظر: امحد املتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية: 29
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ًة َتَدُعَك َقلِيَل اْلَوْفِر َثِقيَل الظَّْهِر َضئِيَل اأْلَْمِر. نَّ َعَلْيَك َشدَّ َكبرِيًا أَلَُشدَّ

َواْيُم اهللَِّ َيِمينًا َأْسَتْثنِي فِيَها بَِمِشيَئِة اهللَِّ أَلَُروَضنَّ َنْفِس ِرَياَضًة َتِشُّ َمَعَها إَِل اْلُقْرِص  	
إَِذا َقَدْرُت َعَلْيِه َمْطُعومًا َوَتْقنَُع بِامْلِْلِح َمْأُدومًا.

َلَط ُزْبُدَك بَِخاثِِرَك َوَذائُِبَك بَِجاِمِدَك. 	 ُك َحتَّى خُيْ َواْيُم اهللَِّ َلُتْؤَتنَيَّ ِمْن َحْيُث َأْنَت َواَل ُترْتَ

جيهلها  التي  املعلومة  السابقة  امللفوظات  يف  القسم  جواب   / الدعوى  مثلت  فقد 
اليقني  حصول  إىل  والسعي  إثباهتا  إىل  األخري  يلجأ  لذا  للمتكلم  بالنسبة  املخاطب 
الوثوق بكالمه  املتكلم يدفع باملخاطب إىل  املتلقي وكأن  بيقينيتها يف ذهن  واالطمئنان 
حني يقدم له معلومة جيهلها فيعمل )املتكلم( عل تأكيدها بأعل درجات اإلثبات كام هو 

واضح يف األمثلة التالية:

حيث يمثل امللفوظ: )واقسم باهلل انه لوال بعض االستبقاء لوصلت إليك منّي قوارع( 
احلجة التي قدمها اإلمام عيل )عليه السالم( إىل معاوية بن أيب سفيان، فاإلمام يؤكد له 
أنَّه لوال بعض األمور املصلحية منها االستبقاء عل ظاهر اإلسالم وحفظ العرتة الطاهرة 
خلري األنام وهذه هي املصلحة التي رعاها يف ترك املحاربة مع أهل السقيفة وخمالفيه بعد 
وفاة الرسول )ص(. فلوال هذه الرضورة املثبطة لو صلتك مني قوارع وهي كناية عن 
شدائد احلروب واملصائب وقد أتى بالقسم إلثبات هذه الدعوى ثم عزز القسم بالعامل 

احلجاجي.)أن + الالم( املؤكدتان ملضمون اخلرب يف اجلملة وزيادة توثيقه.

كام سـامهت العوامل) الالم والنون( يف تأكــيـد الدعـوى جنبا إىل جنب مع القسـم يف 
امللــفــوظ: )ولعمري لئن ل تنزع عن غيك وشقاتك لتعرفنَّهم عن قليل يطلبونك( حيث 
عملت هذه العوامل عل توزيع شحنة التوكيد بالتساوي عل قسمي اجلملة وتعزيز قوة 
إىل  يقدمها  التي  الدعوى  لتأكيد  الرشيفة  وبحياته  بنفسه  يقسم  الوارد.فاإلمام  القسم 
وخمالفتك  ومتاديك  ومشاقتك  ضاللك  عن  تنته  مل  إن  أي:  التحذير،  بأسلوب  معاوية 
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واختاذ أمر املطالبة بدم عثامن ذريعة لتحقيق نزواتك ومكائدك واالنقضاض عل امللك 
فسوف ينقلب السحر عل الساحر وسيطلبك من تطلب أي قتلة عثامن عوض ما كنت 
العامل احلجاجي كفعل كالمي  يربز  قتلوا عثامن. كام  قتلك كام  يريدون  تطلبهم،  أنت 
العام للخطاب وهو قوله )عليه  ليحدد اإلطار  التحذير  تأكيد معنى  إثبايت يف  توجيهي 
السالم( (واين اقسم باهلل قسام صادقا الن بلغني انك خنت من فء املسلمني شيئا صغريا 

أو كبريا ألشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل األمر(.

فقد تشكل الفعل التوجيهي االنجازي عرب جمموعة من املؤكدات وهي ) إين + اقسم 
عل  الداللة  إثبات  عل  عملت  التي  التوكيد(  نون   + الالم   + الن   + صادقا  قسام  بالل 
مسمع املخاطب . فعل الرغم من وجود هذا الكم من العوامل احلجاجية / املؤكدات، 
يظل املوجه القسمي املبارش والرصيح )اقسم( أمهها عل اإلطالق بداللة التكرار الوارد 
التي  املؤكدات  فيه )قسام صادقا(. فاإلمام يركن إىل توثيق كالمه من خالل شبكة من 
القسم  يقع  وهنا  األمة  مصالح  رعاية  غايتها  حارضة  ملقاصد  والتهديد  الوعد  تضمر 
كونه حيمل قوة انجازيه ليس فقط بداللته البنيوية اخلاصة وقوته الداخلية أي إحاالته 
املرجعية املقدسة بل تنفتح داللته عل جهة صدوره ومتانة العالقة بني القسم واملقسم 
ديوان  الذي صدر عن  اخلطاب  لطبيعة  مرآة عاكسة  القسم  يصبح  أي  الدعوى  عليه/ 
الرسالة  الذي حوته هذه  فالقسم  التنفيذ.  الوعد وقدرة  الكلمة وصدق  له قوة  رسمي 
هو قسم إخبار، إذ املتكلم يؤكد وجيزم باستخدام خمتلف األساليب التعبريية. إن الوايل 
إن هو حاول اغتصاب أموال الرعية فلسوف يكون مآله العقاب بل العقاب الشديد، 
وبدوره يندرج هذا القسم اإلخباري كبعد تداويل ضمن الئحة أفعال الوعد اعتامدا عل 
منظور )أوستن( و )سريل( الذي ال خيالف أستاذه يف حتديده ألفعال الوعد باعتبارها 

تلزم املتكلم بتبني سلوك معني والقيام بفعل ما)1(.

1. دراجــي صافيــة، ســلطة الفعــل الكالمــي مــن خــالل رســائل اإلمــام عــيل ) بحــث منشــور ضمــن املؤمتــر 
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ج -2: الطبقة املقامية الثانية:

هي الطبقة املقامية التي يتوفر فيها املخاطب عل املعلومة التي يعدها املتكلم معلومة 
غري واردة ويعمل املتكلم عل تصحيحها للمخاطب)1(،  ومتثلها امللفوظات التالية:

ينِي َواَل َأْسَلُس َلِك َفَتُقوِدينِي.	   َفَو اللَِّ اَل َأِذلُّ َلِك َفَتْسَتِذلِّ

 َفَو اللَِّ َما َكاَن ُيْلَقى يِف ُروِعي َواَل خَيُْطُر بَِبايِل َأنَّ اْلَعَرَب ُتْزِعُج َهَذا اأْلَْمَر ِمْن َبْعِدِه ) 	 
صل الل عليه وآله ( َعْن َأْهِل َبْيتِِه.

ُه َأْم َمِن 	  َتُه َفاْسَتْقَعَدُه َو اْسَتَكفَّ نَا َكاَن َأْعَدى َلُه َو َأْهَدى إىَِل َمَقاتِِلِه َأ َمْن َبَذَل َلُه ُنرْصَ  َفَأيُّ
اَخى َعنُْه َو َبثَّ امْلَنُوَن إَِلْيِه َحتَّى َأَتى َقَدُرُه َعَلْيِه َكالَّ َو اللَِّ. ُه َفرَتَ اْسَتنرَْصَ

وا اْلُكْفَر َفَلامَّ 	  َبَرَأ النََّسَمَة َما َأْسَلُموا َو َلِكِن اْسَتْسَلُموا َو َأرَسُّ َفَلَق احْلَبََّة َو  ِذي   َفَو الَّ
َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَلْيِه َأْظَهُروُه.

َخْرُت ِمْن َغنَاِئِمَها َوْفرًا َواَل َأْعَدْدُت لَِبايِل َثْويِب 	   َفَواللَِّ َما َكنَْزُت ِمْن ُدْنَياُكْم ترِْبًا َو اَل ادَّ
َي يِف َعْينِي  طِْمرًا َواَل ُحْزُت ِمْن َأْرِضَها ِشرْبًا َواَل َأَخْذُت ِمنُْه إاِلَّ َكُقوِت َأَتاٍن َدبَِرٍة َوهَلِ

َأْوَهى َوَأْوَهُن ِمْن َعْفَصٍة َمِقَرٍة.

 َلَعْمِري َما ُكنُْتاَم بَِأَحقِّ امْلَُهاِجِريَن بِالتَِّقيَِّة َو اْلِكْتاَمِن.	 

 َواللَِّ َما َعِلْمُت اأْلَْغَلُف اْلَقْلِب امْلَُقاِرُب اْلَعْقِل.	 

ُْم َواللَِّ مَلْ َينِْفُروا ِمْن َجْوٍر َومَلْ َيْلَحُقوا بَِعْدٍل.	   إهِنَّ

ْم َحاَلٌل يِل َأْتُرُكُه ِمرَياثًا ملَِْن 	  يِن َأنَّ َما َأَخْذَتُه ِمْن َأْمَواهِلِ  ُأْقِسُم بِاللَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي َما َيرُسُّ
َبْعِدي.

قٍّ َو َما ُأَبايِل َما َصنََع امْلُْلِحُدوَن.	  ُه حَلَقٌّ َمَع حُمِ  َواللَِّ إِنَّ

الدويل اخلامس / السيمياء والنص االديب(: 24

1. ينظر: الوظائف التداولية يف اللغة العربية: 29	30 
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 َوَلَعْمِري َيا ُمَعاِوَيُة َلِئْن َنَظْرَت بَِعْقِلَك ُدوَن َهَواَك َلَتِجَدينِّ َأْبَرَأ النَّاِس ِمْن َدِم ُعْثاَمَن.	 

 َوَلَعْمُر اللَِّ َلَقْد َأَرْدَت َأْن َتُذمَّ َفَمَدْحَت َوَأْن َتْفَضَح َفاْفَتَضْحَت.	 

والتي  املتكلم  يطرحها  التي  القضايا  عل  القسم  جواب  هي  أعاله  امللفوظات  إن 
هي عبارة عن أجوبة ألسئلة مقدرة ومفرتضة يتم الرد عليها بطريقة ال يمكن ردها أو 
اجلواب  مصداقية  إلثبات  وسيلة  خري  بالقسم  واملؤكد  املثبت  اخلطاب  وكان  إنكارها، 
فتقوديني(  لك  أسلس  وال  فتستذليني  لك  أذل  ال  اهلل  فو   ( السالم(:  )عليه  قوله  ففي 
إىل ملذاهتا  وانقياده  الدنيا  يثبت عدم حرصه عل  القسم حتى  إىل  يلجأ  اإلمام  أن  نجد 
ورغائبها، وهو يف إثباته هذا، إنام يريد أن يوجه رسالة إىل عامل املتلقني برضورة احلذر من 
مغريات الدنيا ومكائدها وعدم التسليم هلا يف حماولة لتأكيد نفي ما خيطر يف بال املخاطب 
وتوجيهه بشكل غري مبارش وهي يف هذا املقام أشبه بالسلطة األمرية خيضع هلا املخاط؛ 
التوجيه  عل  باعثا  يشكالن  أساسني  عاملني  عن  نتج  قد  التوجيه  ألثر  االستجابة  ألنَّ 
املخاطب  هلا  يقر  أمرية  سلطة  عن  صادرة  أفعال  جمموعة  باعتباره  امللفوظ  انطالق  مها 
قد  امللفوظ  هذا  إن  ثم  ودرجة،  رتبة  منه  اقل  هم  من  جتاه  اخلليفة  سلطة  وهي  بالتعايل 
صدر وشحن بالقيمة الدينية وهي سلطة أخرى مارسها امللفوظ عل املتلقي تتميز بقوهتا 
باعتبارها سلطة الواجب الديني واالمتثال الرباين. إذ إن فعل األمر،  كام يقول ديكرو،  
يتطلب نوعا من العالقة الرتتيبية بني الذي يأمر والذي يؤمر، أي تكون هناك إمكانية 
تقديم األوامر مع القصد األسايس لإلثبات)1(،  فان استدعاء القسم قد ساهم مسامهة 
فعالة يف إبراز الوقع احلجاجي ؛ ألنَّ أثره يكون اشد عل املخاطب وأعمق أثرا فيه مما لو 
كان اجلواب عاريا عن مظاهر التوكيد، من هنا نجد أنَّ القسم احلجاجي قد انتصب عل 

املكون الدال عل املعلومة اجلديدة التي يعتقدها املتكلم نفيا أو اجيابا.

كام يتحقق النفي بوساطة ازدواج العاملني احلجاجني ) ما و ال( اللذين يعدان من 

1. - ينظر: سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل اإلمام عيل ابن أيب طالب:3 . 
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العنارص املكونة لنظام النفي يف الفعل امللفوظ نفسه وحتقق )ما( بعدا دالليا هو نفيها فعال 
ماضيا منقضيا مثبتا مؤكدا وهو نفي شامل جلنس احلدث الذي يعرب عنه الفعل بعدها أما 
)ال( فقد عملت عل نفي القصد وهو ابلغ من نفي الفعل)1(، كام يف قول اإلمام )عليه 
السالم(: )فو اهلل ما كان يلقى ف روعي وال خيطر ببال إن العرب تزعج هذا األمر من 
 ( املحمول  نفي نسبة  العامل احلجاجي )ما( عل  بيته( فقد عمل  بعده )ص( عن أهل 
تزعج هذا األمر( إىل احلامل )يلقى يف روعي / خيطر ببايل( ذلك أن » )ما( تنفي الفعل 
ا تنفي فعال ينقله  املضارع املثبت الذي يزامن فيه حدث القول من حيث املظهر، يعني أهنَّ

املتكلم من زاوية التحقق املطلق يف التصور واحلدوث الفعيل«)2(.

يف  ابلغ  احلجاجي  الوقع  يكون  حتى  القسم  عرب  النفي  تأكيد  إىل  عمد  هنا  فاإلمام 
إىل  تعدت  بل  وتأكيده  اإلنكار  عملية  يف  تنحرص  ال  اللفظية  فالداللة  املتلقي،  توجيه 
إبراز الفعل التعجبي من توافق أكثر العرب )مقتىض( عل ترك إطاعة الكتاب والسنة 
وعدم متكينهم له )عليه السالم( فكون األمر /اخلالفة له بعد النبي )ص( عل مقتىض 
الناس عرهبم وعجمهم وكون خالفه ال حيتمله  املتداولة بني  الفطرة والقاعدة  ناموس 
احد وال ينتظره احد، فاملقصود من اجلملتني ) ما كان يلقى يف روعي وال خيطر ببايل( هو 
مقصود واحد وهو عدم احتامل التنحية له عن اخلالفة بعد وفاة الرسول الن استحقاقه 
هلا وتوصية النبي بكونه بعده صاحب األمر جلية عندهم بسبب إرصاره وتكراره يف كل 
موقف يقتضيه وإعالمه عل رؤوس االشهاد يف غدير خم وتنصيصه عليه يف قوله )ص(: 
)يا عيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي( لذلك جاء القسم إلنكار 

احتامل أن يقع اخلالف عل إمامته وخالفته من قبل العرب.

ويف كتابه )عليه السالم( إىل معاوية: » فأينا كان أعدى له وأهدى له إل مقاتلته امن 

1. ينظر: اخلطاب السيايس يف كتاب اإلمامة والسياسة ،  دراسة تداولية: 256

2. - نفسه: 257
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بذل له نصته فاستقعده واستكفه امن استنصه فرتاخى عنه وبث املنون إليه كال واهلل،  
)قد يعلم اهلل املعوقني منكم والقائلني لخواهنم هلم إلينا و ال يأتون البأس إال قليال( »)1(. 
الواقع واحلقيقة،  فقد عمد اإلمام إىل تعرية خطاب معاوية وتبكيته ووضعه عل حمك 
لذلك جلأ)عليه السالم( فيام جلأ إليه إىل بيان هذه احلقيقة وتأكيدها عرب أساليب بالغية 
منها استخدام )ال( قبل القسم وهو اسلوب من أساليب الكالم عند العرب يقصد به 
الرد عل كالم سابق)2(. فقد أكد اإلمام نفي التهمة املوجهة إليه من كونه هو املحرض 
الذي  بالقسم  النفي  ارتقى هبذه احلجة درجة إلثبات هذا  ثم  بن عفان  قتلة عثامن  عل 
حترك باجتاهني موجهني / انجازيني / متوازيني،  لتأكيد الدالالت الثاوية يف امللفوظ 
فيكمن يف  اآلخر  االجتاه  أما  النفي  إثبات  آنفا يف  إليه  ارشنا  األول  االجتاه  الذي سبقه. 
املنون  عنه وبث  فرتاخى  استنرصه  ام من   ( ملعاوية  التقصري  إثبات  باجتاه  القول  توجيه 
إليه ( الن النفي قد منع حصول التسوية بني احلالني أتت )أم( لبياهنام وهنا يكمن الدور 
احلجاجي الذي حققه القسم يف تأثريه عل مسار النفي وتأكيده، فوجود النفي متأخر قبل 
القسم ليس مرادا منه التأكيد عل كالم سابق الن حكم املؤكد ينبغي أن يكون بعد املؤكد 
له لزيادة  القسم  فائدة  العناية به ورصف  القسم يدل عل  ال قبله وإنام جاء وروده قبل 

تأكيده يف إفادة نفي الكالم السابق عليه والذي حتدده القرائن املعنوية ومقتىض املقام.

هذا ويعد الرابط احلجاجي )لكن( من أدوات التوكيد واإلثبات وقد جتسد وروده 
ولكن  اسلموا  ما  النسمة  وبرأ  احلبة  فلق  الذي  فو   « اإلمام:  قول  تأكيد  يف  القسم  مع 
البنية  امللفوظ  ابرز هذا  فقد  الكفر فلام وجدوا أعوانا عليه أظهروه«  استسلموا واسوا 
الرتكيبية التالية ) واو القسم+ املقسم به + ما)النافية( + املقسم عليه( فورود القسم هنا 
ارتقاء سّلمي يف مستوى  النفي فحسب بل وتوكيد االستدراك وهو  لتوكيد  جاء ليس 

1. رشح هنج البالغة: 

2. ينظر: مصطفى النحاس، دراسات يف االدوات النحوية: 76
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الواحد  القويل  التوجيه  بوتقة  يف  واالستدراك(  والنفي  القسم  انصهار)  ألنَّ  احلجاج 
ضمن القسم احلجاجي الواحد قد قدم ابلغ توكيد وأحسن إثبات لفحوى اخلطاب ومن 
قد  بؤرة  من  يشكله  بام  القسم  أن  نجد  وهنا  فعيل.  بانجاز  لالنخراط  القول  توجيه  ثم 
ُأسند إىل املكون احلامل للمعلومة ) ولكن استسلموا( التي يشك املخاطب يف ورودها 
القسم  الفعيل لذلك جاء  التي قيد االنجاز  التي ينكر املخاطب ورودها أو  أو املعلومة 
االستدراك  قبل  التي  من  األقوى  احلجة  باعتبارها  )لكن(  الرابط  بعد  ملا  ومثبتا  مؤكدا 

بحيث استطاعت أن توجه اخلطاب بمجمله.

2- القـــ�ســـــــر:

من الوسائل اللغوية التي يلجأ إليها املتكلم حتى يوجه خطابه توجيه اثبات. والقرص 
لغة: احلبس، ويف االصطالح: ختصيص أمر بأمر بأسلوب معني أي حبسه عليه وجعله 
مالزما له. وهو أداة توكيد وختصيص، وكلام قويت احلاجة إليهام كان القرص ابلغ)1( . 
الغري واثبات احلكم للموضوع ويكون رصاحة  بنفي  التوكيد يف القرص أن يكون  وآية 
بحرف )النفي( و)إال( وضمنا بـ)إنام(، وأما التخصيص، فهو اختصاص احد العنرصين 

دون غريه باآلخر ومن ثم تأكيد النسبة بينه وبني اآلخر)2(.

املخاطب  توجيه  يف  املتكلم  يعتمده  انجازي  لغوي  عمل  هو  بالقرص  التوكيد  إن 
إعامل  إىل  املتلقي  دفع  وبالنتيجة  املتكلم،  ويرسمه  حيدده  الذي  االجتاه  يف  يسري  وجعله 
طاقة االستنتاج لديه. فاألقوال التي تتضمن هذه العوامل احلجاجية ) أدوات القرص( 
هي يف حقيقتها قائمة عل ثنائية النفي واإلثبات من حيث السلوك احلجاجي والوجهة 
فمسألة  احلجاجي،  واملعنى  اإلخباري  املعنى  بني  التعارض  تبني  إهنا  كام  احلجاجية، 

1. وليد قصاب، البالغة العربية ،  علم املعاين: 161
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دخول األدوات هذه عل اجلملة ال يقدح يف معناها اإلخباري ولكن الذي يتأثر يف هذا 
التعديل هو القيمة احلجاجية للقول، أي اإلمكانات احلجاجية التي يتيحها امللفوظ إذ 
أن من وظائف هذا القرص هو تقليص اإلمكانات احلجاجية،  أي تقليص االستنتاجات 
حد  وضع  دقة  أكثر  وبعبارة  اخلطاب  فيه  يسري  أن  ينبغي  الذي  املسار  وحتديد  التأويلية 

لتعدد االحتامالت يف شأن املفاهيم النامجة عن قول ما.

ومن متابعة مدونة رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( نالحظ حتقق اسلوب القرص عرب 
للملفوظات  القيمة احلجاجية  التي عملت عل تعديل  العوامل احلجاجية  جمموعة من 
وإقناعه  املخاطب  توجيه  عل  قدرهتا  عن  فضال  التخصيص(،   قيمة  اإلثبات/  )قيمة 
إالَّ،  ما..0   ( العوامل:  هذه  ومن  القول.  موجهات  وفق  عل  ما  يشء  انجاز  برضورة 

ال.0..االَّ، إنام(0

مواكبة  إنجازية  قوة  من  تتضمنه  وما  األدوات  هذه  اشتغال  آللية  بيان  ييل  وفيام 
اإلمام  يسوقها  التي  احلجج  األحوال  معظم  يف  متثل  التي  للجملة  القضوي  للمحتوى 

)عليه السالم( يف خطابه.

ا- القيمة احلجاجية للعامل ) ل.....الَّ( و ) ما..... اإلَّ(:

مقتىض  عل  بناء  واإلثبات  بالنفي  القول  ليوجها  احلجاجيان  العامالن  هذان  يأيت 
اإلنكار والشك والتوهم احلاصل من املخاطب األمر الذي جيعل املتكلم يستعني هبذه 

األدوات ملا هلا من طاقة حجاجية يف توجيه وإقناع خماطبه، كام يف االمثلة التالية:

اَل  َو   « السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  قال  اخلراج  إىل عامله عل  ففي معرض وصيته 
نَّ َماَل َأَحٍد ِمَن النَّاِس ُمَصلٍّ َو اَل ُمَعاَهٍد إاِلَّ َأْن َتُِدوا َفَرسًا َأْو ِساَلحًا ُيْعَدى بِِه َعَل  مَتَسُّ
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ْساَلِم»)1( ففي هذا املثال نجد إن اإلمام قد ألزم عامله بقاعدة التقييد وحرص مسار  َأْهِل اْلِ
العامل )ال ...إالَّ( الذي شغل وظيفتني حجاجيتني مها:  اجلائز عندهم وقيده بواسطة 
الترصيح بالنفي املفهوم من اجلملة األوىل وتعيينه وإقصاء مفاهيم أخرى قد ختطر ببال 
املخاطبني أو املتلقني بشكل عام إذ أن وجود النفي دون القرص مدعاة إىل تعدد املنحى 
التأوييل أو اإلمكانات االستنتاجية املحتملة والثانية هي تأكيد املفهوم املقصور عليه إذ 
بواسطته تقىص مجيع املفاهيم والتأويالت األخرى التي يمكن أن تدور بخلد املتلقني/ 
املخاطبني والتي تعمل عل تشويش النظام الداليل الذي يوافق العقيدة اإلسالمية فوجود 
القرص هبذه األداة قد عني املقصود الذي انرصف وتوجه ذهن املتلقي إىل قبوله دون سائر 
املقاصد كام أن الترصيح باملقصور عليه من شانه أن يسد أمام املتلقني من اخلصوم سبل 
الطعن عل كالم أمري املؤمنني، فالوظيفة العامة التي تضطلع هبا اجلملة الداللية الثانية يف 
عالقتها باجلملة األوىل هي عالقة التوكيد والبيان والتفسري،  فكان املراد: أن ال يأخذوا 
القبلة أو املعاهدين من أهل الكتاب شيئا إال أن يكون فرسا أو  من مال احد من أهل 
سالحا ُيعدى به عل املسلمني واإلسالم فانه جيب أخذه من أيدهيم لئال يكون شوكة عل 

املسلمني وعونا.

نظرية  هدم  يف  القرص  أدوات  بدور  تتعلق  مهمة  مسألة  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا 
اخلصوم املحتملة، فقد ُذكر: إن بني أمية كانوا يأخذون اجلزية ممن اسلم من أهل الذمة 
ويقولون هوالء فّروا من اجلزية ويأخذون الصدقة من اخليل، وربام دخلوا دار الرجل قد 
نفق فرسه او باعه فاذا ابرصوا اآلخّية قالوا: قد كان هاهنا فرس فهات صدقتها، وكانوا 
يبيعون الرجل يف الَدْين يلزمه ويرون انه يصري بذلك رقيقا، وكان معن أبو عمري بن معن 
الكاتب)2(	 حرا موىل لبني العنرب فبيع يف َدْين عليه فاشرتاه أبو سعيد بن زياد بن عمرو 

1. رشح هنج البالغة: 17 / 9
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العتكي)1(		

وباع احلجاج عيل بن برش بن املاحوز )2(	 ؛ لكونه قتل رسول املهلب اىل رجل من 
األزد،  وكانت بنو امية ختتم يف أعناق املسلمني كام توسم اخليل عالمة عل استعبادهم، 
ونقشوا اكف املسلمني عالمة السرتقاقهم كام يصنع بالعلوج من الروم واحلبشة، وبايع 
التابعني عل  الصحابة وأوالدها وصلحاء  بقايا  وفيها  كافة  املدينة  أهل  بن عقبة  مسلم 
أن كال منهم عبد قّن ليزيد بن معاوية إالَّ عيل بن احلسني )عليه السالم( فانه بايعه عل 
انه اخوه وابن عمه)3( .وهل كان فعلهم إالَّ بتأسيس املتقدمني عليه )عليه السالم( هلم 
ذلك، كام ال خيفى عل من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد وقد اقر بذلك خاهلم 

وويل ثالثهم يف كتابه إىل حممد بن أيب بكر)4(.

ومما تقدم ومن خالل ربطه باملفهوم الالقويل الذي ييش به كالم أمري املؤمنني بداللة 
املوجه القرصي يتضح أن ملوجهات القرص دورًا مهاًم جدا يف هدم النظرية املحتملة ،  مع 
احتامل وجود جذور هلا قبل خالفة اإلمام عيل- التي كان اإلمام )عليه السالم( يتوقع 
أو يستشعر إرهاصاهتا وبوادرها يف فكر وسلوك اخلط األموي الذي بدأ يتعاظم دوره 
يف الساحة السياسية زمن اإلمام عيل )ع ( فوقوع النفي والتخصيص الذي أفاده القرص 
إنام هو هني عن الظلم واخذ أموال الناس عن طريق املصادرة والتأويل الباطل الذي تم 
يعدى  أو سالحا  جتدوا عندهم خيوال  الذين  يستثني:  )القرص( وهو  بواسطة  تقويضه 
به عل بالد املسلمني فانه جيوز أخذه منهم. كام أن ورود هذا امللفوظ عاريا من مظاهر 

 		 	 .1

 ،	 .2
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أو أخالقية(  لبناء نظرية )فكرية  أنه ال يؤسس  يفقده كل بعد حجاجي، كام  القرص قد 
ويف ذلك يدخل ضمن اجلائز واملباح الذي ال ُيمس من كان هلم خيول وسالح يعدى 
به عل بالد املسلمني وهذا أمر خمالف للرشيعة االسالمية. كام إن هذا األمر من شأنه أن 
االنقضاض عل  بل  التجاوز واملساس،   أساليب  الباب عل مرصاعيه ويرشعن  يفتح 
بيضة اإلسالم، وهنا يربهن لنا ) القرص( عن تأسيس عمليتني مهمتني يف آن واحد مها 
هدم نظرية اخلصوم وبناء نظرية تنسجم وتطلعات اإلسالم واملسلمني أو باألحرى هي 
يغادر صغرية وال كبرية إالَّ  التأسيس اجلديد ؛ ألنَّ الل سبحانه وتعاىل مل  بالبناء  ليست 
أحصاها يف كتاب مبني فاألمر يتعلق بإعادة التأسيس والتذكري والتنبيه بام ينبغي عليهم 
فعله. كام اندرج امللفوظ الذي رصح به اإلمام )عليه السالم( وهو يويص جيشا بعثه إىل 
ًة َواَل َتُذوُقوا النَّْوَم إاِلَّ ِغَرارًا َأْو َمْضَمَضًة  َماَح كِفَّ ْيُل َفاْجَعُلوا الرِّ العدو: » َو إَِذا َغِشَيُكُم اللَّ
هجوم  خوف  النوم  يف  يستغرقوا  ال  أن  قبيل:  من  نتيجة  خيدم  حجاجي  سياق  يف   )1(«
العدو، إذ أن ورود احلرص قد عني بمنطوقه املفهوم الداليل املراد تأكيده وإبرازه تعيينا 
دقيقا وهو بذلك قد حدد مسار احلجاج باجتاه تعيني املفهوم املراد وتقويته، ألنَّ العامل 
احلجة  ربط  يف  رئيسا  عامال  باعتباره  املوضع  يوفرها  التي  اإلمكانات  بمعية  احلجاجي 
بالنتيجة من تظافر هذين العاملني حتصل عملية التوجه احلجاجي،  أي رسم املسلك 
وأظهره  أفاده  الذي  الداليل  فاملفهوم  املطلوبة.  النتيجة  إىل  للوصول  الصحيح  التأوييل 
القرص ال يمكن دحضه ألنه جاء لبناء رأي يسلم به املخاطبون ويعتربونه حقيقة ال نقاش 
منهم  األعداء  يمكن  أن  شأنه  من  النوم  حال  يف  وخاصة  الغفلة  أن  يسلمون  فهم  فيها 
ويلحق اهلزيمة هبم،  ولذلك جاء قول اإلمام )عليه السالم( إىل خماطبيه مستغال كفايتهم 
للتوكيد  القرص  هنا  فيأيت  عسكرية  فكرية  نظرية  منها  انطالقا  ليبني  واملعرفية  الثقافية 

وتوجيه القول وتسليط الضوء عل امللفوظ من اجل توكيده.

1. رشح هنج البالغة: 15 / 43
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تبعه  إنكار إسالم معاوية ومن  ويف سياق آخر يظهر اإلمام )عليه السالم( جمّدا يف 
اهللَِّ  لَِرُسوِل  ُه  ُكلُّ ْساَلِم  اْلِ َأْنُف  َكاَن  َأْن  َوَبْعَد  َكْرهًا  إاِلَّ  ُمْسلُِمُكْم  َأْسَلَم  َوَما   « قوله:  يف 
ثم جيء هبذا  عليه  املقصور  احلكم عن غري  بنفي  امللفوظ  لقد رشع   .)1(« ِحْزبًا  )ص( 
املقصور عليه بعد )إال( ليحرص احلكم ويؤكده، إذ أن نفي كوهنم مسلمني قد فتح باب 
االستلزام التأوييل باجتاه تعدد اإلمكانات احلجاجية التي تعمل عل متويه املسلك الرابط 
بني احلجة والنتيجة مما يؤدي إىل حصول التوهم وااللتباس فتعدد التأويالت يف حقيقة 
تبيينا وتعيينا حلقيقة  إثبات كون إسالمهم )كرها( بفعل )إال(  إسالم هؤالء، وإذا كان 
إسالمهم وهو تعيني أفاد يف وجه من وجوهه عدم احلاجة إىل السؤال املقدر: إذا كانوا 
غري مسلمني فامذا يكونوا ؟،  لذلك كان املقصور عليه توكيدا وحرصا الستلزام واحد 
وإمكانية تأويلية واحدة من بني التأويالت واإلمكانات احلجاجية التي افرتضها السؤال 

املقدر. وبعبارة أخرى إن القرص هنا قد أفاد اجلواب عل سؤال مقدر .

ب- القيمة احلجاجية للعامل اأحلجاجي ) اإمنا (:

ذكر اجلرجاين أن )إنام( يؤتى هبا خلرب ال جيهله املخاطب،  وال يدفع صحته ولكن ملن 
يعلمه ويقر به)2( كام أهنا تأيت إثباتا ملا يذكر بعدها وتوكيدا له، وإليضاح ما تقدم« انك 
تقول للرجل ( إنام هو أخوك، وإنام هو صاحبك القديم ) ال تقوله ملن جيهل ذلك ويدفع 
تنبيه للذي جيب عليه من حق األخ  أنَّك تريد  بصحته. ولكن ملن يعلمه ويقر به،  إالَّ 
العامل أحلجاجي )إنام(  وحرمة الصاحب”)3( وهذا دليل واضح من اجلرجاين عل أن 
قد عمل عل حتديد املوضع الذي هو جمموعة مبادئ عامة مشرتكة بني الناس وإبرازه، 

1. - نفسه: 17 / 121

2. ينظر:دالئل اإلعجاز: 327 

3. نفسه: 327



الف�سل الثاين :اآليات احلجاج اللغوية يف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

173

كام انه حدد املسلك التأوييل الذي ينبغي للمتقبل التزامه للوصول إىل النتيجة فاملخاطب 
ال جيهل املوضع بل يقر به ؛ ألنه كام قلنا،  فكرة عامة مشرتكة، وبعد قدح العامل تقع 
عملية التوجيه احلجاجي وتقويته باجتاه النتيجة وهو ما عرب عنه اجلرجاين بـ) التنبيه( أي 

التوجيه يف معنى من معانيه

ومن االمثلة عل ذلك يسوق اإلمام عيل )عليه السالم( يف اقواله مجلة من احلجج 
قوة  ما حتققه من  تكون موغلة يف احلجاج من خالل  بنية قرصية حتى  التي جاءت يف 
َت ُعْثاَمَن  اَم َنَصْ انجازية تدفع باملخاطب نحو االقتناع أو الدحض ففي قوله: “ َفإِنََّك إِنَّ
َحْيُث َكاَن النَّْصُ َلَك وَخَذْلَتُه َحْيُث َكاَن النَّْصُ َلُه »)1(،  جواب عن خطاب معاوية بن 
أيب سفيان يف ادعائه نرصة عثامن وتبكيته من قبل اإلمام عل ادعائه ذلك وخذالنه لعثامن 
األمر الذي أكده القرص بـ)إنام( الذي أفاد منه اإلمام يف توكيد املعنى يف الذهن واثبات 
احلكم املقصور يف الكالم وتعيينه وقد تضمن قول اإلمام ) حجة تناقض وعدم اتفاق( 
توسم هبا عليه السالم لتبكيت خصمه وتقويض خطابه ؛ ألنَّ معاوية ملا استنرصه عثامن 
تثاقل عنه وهو بذلك يعده حتى إذا اشتد به احلصار بعث إليه يزيد بن أسد القرسي وقال 
له: اذا اتيت ذي ُخُشب فأقم هبا وال تتجاوزها وال تقل: الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، 
حينئذ  فاستقدمه  عثامن  قتل  حتى  ُخُشب  بذي  فأقام  الغائب،  وأنت  الشاهد  أنا  فأنني 
معاوية فعاد إىل الشام باجليش الذي كان أرسل معه فكان نرصه له حيث بعث لنرصته 
يف  النرص  ذلك  فكان  نفسه  إىل  فيدعو  لُيقتل  عنه  والتقاعد  التعذير  سبيل  عل  كان  إنام 
احلقيقة ملعاوية، إذ كان فعله ذلك سببا لقتله وانتصاره هو مطلوبه من هذا، وكان خذالنه 
له حيث كان حمتاجا إىل النرص)2( ويف ذلك كله استدالل حجاجي مقدمته الصغرى ما 
تقدم، وتقدير الكربى: وكل من كان كذلك فليس له أن يفخر بنرصته وينسب غريه إىل 

1. رشح هنج البالغة:16 / 75

2. ينظر: رشح هنج البالغة: 16 / 75،  ابن ميثم البحراين،  رشح هنج البالغة: 5 / 78



ر�سائل الإمام علي )عليه ال�سالم( يف نهج البالغة

174

خذالنه لذلك كان وجود القرص قد رفع االلتباس احلاصل وقىض عل االحتامالت التي 
تسمح أن يكون معاوية قد نرص عثامن بداللة القرص الذي أكد حدوث املقصور عليه 
وتعيينه وهو ما ضمن سالمة املسار احلجاجي يف إعادة توجيه املتلقي من خالل دحض 
يشكل  فهو  منطوقها  يف  وتعيينه  اجلملة  به  ترصح  الذي  نقيضه  واثبات  معاوية  ملعتقد 
جلأ  كام  ادعائهم  حقيقة  ببيان  كذهبم  ويكشف  اعتقادهم  ويقلب  اخلصم،  لنظرية  هدما 
اإلمام )عليه السالم( إىل استعامل العامل احلجاجي )إنام( يف قوله: » َفَخِشيُت إِْن َلْ َأْنُصِ 
ِواَلَيتُِكُم  َفْوِت  ِمْن  َأْعَظَم  َعيَلَّ  بِِه  امْلُِصيَبُة  َتُكوُن  َهْدمًا  َأْو  َثْلاًم  فِيِه  َأَرى  َأْن  َوَأْهَلُه  ْساَلَم  اْلِ
َحاُب  ُع السَّ اُب َأْو َكاَم َيَتَقشَّ َ اٍم َقاَلئَِل َيُزوُل ِمنَْها َما َكاَن َكاَم َيُزوُل السَّ اَم ِهَي َمَتاُع َأيَّ الَّتِي إِنَّ
»)1(،  حتى حيقق الغرض التخاطبي ممثال يف املحتوى القضوي مللفوظ )واليتكم( ومن 
التي يعقدها اإلمام بني اخلوف  الفعل الكالمي،  املفاضلة /  ثم توجيه املخاطب بفعل 
عل اإلسالم واهله من أن ينثلم او ينهدم اصال من اصوله وما يرتتب عل هذه اخلشية 
من التزامات وبني فوت الوالية التي خيتزهلا اإلمام ويقوض أمهيتها عنده عرب القرص بأهنا 
)متاع أيام قالئل(،  فعملية توهني أمر الوالية ناتج عن القيمة التفاضلية التي يقدحها 

العامل احلجاجي )إنام( يف املوضع )مواضع الكم( بداللة )أيام قالئل(.

فالوجهة احلجاجية للقول املذكور تروم تعبئة املتلقي لالنخراط يف األطروحة التي 
يقدمها اإلمام وحيرص قاعدة االستنتاجات الضمنية التي يمكن أن يطرحها املتلقي وذلك 
الذي تضمنه  فاالستلزام  املتكلم.  مقاصد وغايات  تعرب عن  )إنام(  لغوية  عرب واسامت 
بحال  قياسا  القصري  باألمد  حمدودة  تظل  وعرضت  مهام طالت  إهنا  هو  الوالية  مفهوم 
اآلخرة التي ال منتهى ألجلها . فشبه زوال الدنيا فضال عن زوال الوالية بزوال الرساب 
وتقشع السحاب وكوهنا ال أصل لثباهتا كام ال ثبات حلقيقة الرساب،  فاملخاطب ال جيهل 
تلك احلقيقة وإنام أراد اإلمام تأكيدها وإقرارها يف نفس املتلقي وتنبيهه عليها من اجل 
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تقوية التوجيه أحلجاجي نحو النتيجة.

استلزاما  أو  مفهوما  للملفوظ  جعل  املوضع  قدح  الذي  )إنام(  احلجاجي  فالعامل 
واقرتانه  احلجاجي  العامل  اعتامد  أن  نالحظ  بالنتيجة  و  قالئل(  أيام  )متاع  هو  واحدا 
باملوضع قد حدد االستلزام / االستنتاج / التأويل وضبطه وعّينه فهو من هذه الناحية 

أكثر نجاعة من املقام نفسه يف حتديد املفهوم الداليل من امللفوظ.

ثــانيــا: املـوجهــات التـقـريبـية اأو مــوجهــات ال�سك:

تعرّب املوجهات التقريبية أو موجهات الشك عن ألفاظ من قبيل: ) يبدو أن، كأن، 
زعم، لعل، ظن، االسوار......(،  وهذه العوامل احلجاجية وغريها من شأهنا أن جتعل 
امللفوظ ذا سمة ذاتية من خالل اإلعالن عن حضور صاحبه فيه حضورا بارزا للعيان 
التقريبية  املوجهات  أو  العوامل احلجاجية  إن دخول هذه  تكسبه صبغة موضوعية)1(. 
أو املفيدة شكًا بتعبري عبد الل صولة عل القضايا وامللفوظات اخلطابية إنام يكون لغاية 
اقناعية بمضمون هذه القضايا املطروحة، تقول اوروكيوين يف هذا الصدد: » إننا بإعالننا 
من  درجة  عل  برهنا  قد  نكون  تقريبية  حكاية  حكايتنا  وبجعل  يقيننا  وعدم  شكنا  عن 
النزاهة الفكرية تفيض إىل جعل احلكاية يف جمملها حكاية صادقة«)2(،  من هنا نجد أن 
املوجهات التقريبية جتعل اخلطاب الذي ترد فيه ذا بعد موضوعي يبعث عل التصديق 
أو يولد اإلقناع، ووسم املتكلم خطابه هبذه املوجهات يعني أن يقف موقف احلياد من 
مضمون القضايا التي يعرضها عل السامع بحجة املوضوعية والنزاهة،  ويف هذا الصدد 
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يطرح الدكتور عبد الل صولة تساؤال من قبيل: هل يعني كالم اوروكيوين سالف الذكر 
أن املوجهات اليقينية ،  التي ارشنا إليها فيام مىض ،  هي عل عكس املوجهات التقريبية 
و)الظنية( تفرس احلجاج وال تؤدي إىل اإلقناع ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال يطرح صولة 
التقريبية  املوجهات  إن  دائام  فليس صحيحا  القول  بمقام  كله مرهون  األمر  أن  رأيه يف 
من شأهنا أن جتعل اخلطاب الذي ترد فيه ذا بعد موضوعي يبعث عل التصديق ويولد 
اإلقناع كام ترى اوروكيوين، ذلك أن املوجهات التقريبية و)الظنية( إذ تدخل عل كالم 
يكون املخاطب به شاكا يف مدى صحته مرتددا يف قبول حمتواه تزيد شكه شكًا وتردده 
املخاطب هبا عل  لتحمل  يقينية حمضة  املوجهات  أن تكون  املقام  بد يف هذا  ترددًا، فال 
االقتناع واتراك الشك والرتدد واإلنكار)1( وهو ما هنضت له عل خري وجه املوجهات 
اليقينية الواردة يف رسائل اإلمام والتي ارشنا إىل بعض منها )القسم و القرص( إنموذجا 

لتجليها.

واملفيدة  التقريبية  للموجهات  االقناعي  التوجيهي  األثر  أن  يتضح  بيانه  تقدم  مما 
شكا خيضع بشكل عام إىل مقتضيات املقام، فاملقام هو الذي حيدد األثر التوجيهي هلذه 
يتضح  األساس  هذا  وعل  عدمه.  من  احلجاجي  البعد  ويمنحها  العوامل  األدوات/ 
بحسب  واإلقناع  التأثري  إحداث  إىل  يؤدي  معينة  مقامات  يف  املوجهات  هذه  ورود  أن 
خطاب  يف  التشكيك  اجل  من  اخلطاب  صاحب  يستعملها  التي  الداللية  املقصديات 
اخلصم وزيادة الرتدد يف قبوله مما حييل عل تأكيد واثبات نقيض خطاب اخلصم وتفنيده 
الشكية يف مقامات أخرى  املوجهات  وتعريته من مقومات نجاحه يف حني تؤدي هذه 
إىل التنفري من القضايا التي تدخل عليها واىل عدم التصديق هبا واالرتياح إليها ذلك أن 
استخدامها يف امللفوظ يقتيض أن القضية من شأهنا أن ال تكلل بالنجاح وان ال يتحقق 
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هذا  ويف  وتتحقق)1(،  تنجح  أن  هلا  ضامن  غري  صاحبها  أن  يقتيض  كام  الداليل  حمتواها 
الشأن أوضح توملني بقوله: » حني أقول: )اعرف إن كذا هو كذا( أو ) اعد بأن افعل كذا( 
أكون قد التزمت التزاما رصحيا بذلك والتزامي هذا هو نظري التزامي يف حالة قويل ) كذا 
االلتزام  الثانية اضعف من  التزامي يف هذه احلالة  إن  لو ال  أو ) سأفعل كذا(  هو كذا( 
األول وهو التزام ضمني فحسب وليس رصحيا. أما حني أقول: ) كذا هو تقريبا كذا( أو ) 
قد افعل كذا( فاين اجتنب رصاحة أن التزم التزاما كليا، ففي هذه احلالة أقي نفيس بعض 
امكانات اإلخفاق ويكون لكالمي واٍق يقيه رش اخلطل وسوء الفهم....... فهذا بمثابة 
الواقع  ففي  األمور  وانعدام مطابقته ملجريات  إخفاق كالمه  املتكلم مسبقا عن  اعتذار 
»)2( األمر الذي يعّرض الكالم- بحسب صولة ،  أن ال يؤخذ مأخذ اجلد فال حيصل 
به اإلقناع وذلك لغياب الضامن حلقيقة هذا الكالم، فقد آثر املتكلم بواسطة استخدامه 
هلذه املوجهات الشكية أن يقف بملفوظه عل احلياد من القضايا املطروحة دفعا لتحمل 
املتوقعة لذلك يميل إىل املوضوعية  املتوقعة وغري  نتائجه  به أو حتمل  مسؤولية االلتزام 
التلميحية  األفعال  إن هذه  الشهري  يرى  ما  املطروحة. يف  القضايا  معاجلة  والنزاهة يف 
تعرب  التي  اليقني  أفعال  مرتبة  دون  مرتبة  يف  تقع  إذ  املعمم،  اجلميل  االلتزام  إىل  تنتسب 
عن التأكيد فاملرسل يستعملها يف خطابه درءا للجزم بمحتوى اخلطاب أي للتعبري عن 
موقفه الشخيص من مضمون القول ولو مل يكن ذلك قصده الستعمل القسم اآلخر من 
أفعال القلوب أي تلك التي تدل عل اليقني مثل علم ودرى)3(،  فالقصدية يف استعامهلا 
فان  األساس  هذا  وعل  وإنكارها  تكذيبها  إىل  امليض  أو  القضية  يف  الشك  عن  للتعبري 
هذه األدوات اللغوية تستعمل يف بنية اخلطاب املنجزة لتكون مؤرشا تلميحيا عن قصد 
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ولتحديد توجه املرسل نحو حمتوى القضية.

السالم(  )عليه  اإلمام عيل  التقريبية يف رسائل  للموجهات  البعد احلجاجي  ولبيان 
نتابع جتليات هذا الفهم يف بعض االختيارات الواردة يف املدونة:

املــــوجــه ال�ســـكي ) َزَعـــــــَم(:

يستعمل الفعل )زعم( ومشتقاته يف الغالب للظن الفاسد أي ما يشك فيه أو يعتقد 
قال  من  أن  العرب  عادة  ومن  وثيقا،  ارتباطا  بالكذب  املوجه  هذا  ارتبط  وقد  كذبه)1( 
كالما وكان عندهم كذبا قالوا: زعم فالن، وقال رُشيح: “ لكل يشء كنية وكنية الكذب 
الكريم فإهنا  القران  انه متى ما جاءت كلمة زعم يف  ابن عباس:  زعم”)2(، كام نقل عن 
تعني الكذب والعقائد الباطلة)3(. وقد وسم هذا املوجه احلجاجي عددا من امللفوظات 
يف رسائل اإلمام عيل واسُتعِمل قصد توجيه اخلطاب الوجهة التي يريدها املتكلم واقتحام 
عامل املتلقني وتغيريه وهو بذلك يعد رافدا حقيقا يرفد احلجاج فيؤثر يف املتلقي ويستميله 
إىل ما يقصده املتكلم وما يروم حتقيقه عرب اخلطاب وهذا ما توضحه امللفوظات التالية،  
بحســـب  اخلطــاب  لتوجيـه  األقـــوال  هذه  يف  )زعم(  الشكي  املوجه  ينتصب  حني 

مقصديات

املتكلم،  إذ انه يعمل عل حتقيق إسرتاتيجية اهلدم والبناء من خالل تقويض حجج 
املخاطب وهدمها وتأسيس حجج املتكلم عل انقاضها باعتبارها جوابا عل تسائل قدمه 
املوجه زعم من اجل تفنيد املحمول الذي انطوى عليه املوجه زعم وتعريته. فهذا املوجه 

1. ينظــر: حممــد ســعيد إســرب،  وبــالل جنيــدي،  الشــامل ) معجــم يف علــوم اللغــة العربيــة ومصطلحاهتــا (: 
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النتيجة  إىل  الوصول  ابتغاء  قائمة عل دحض حجة اخلصم  قوية  قد مهد لظهور حجة 
املتوخاة .

فاإلمام )عليه السالم( يف قوله “ َوَزَعْمَت َأنََّك ِجْئَت َثائِرًا بَِدِم ُعْثاَمَن َوَلَقْد َعلِْمَت 
إنكاره وشّكه يف  َطالِبًا »)1( قد عرّب عن  ُكنَْت  إِْن  ُهنَاَك  ِمْن  َفاْطُلْبُه  ُعْثاَمَن  َدُم  َوَقَع  َحْيُث 
أثارها معاوية فكانت سببا  التي  الُشبه  تفنيدها وإبطاهلا،  وهي  دعوة معاوية من اجل 
التي اختذها معاوية ذريعة لعصيانه ومترده  املطالبة بدم عثامن  الفتنة وهي ُشبهة  لثوران 
وعدم مبايعته ألمري املؤمنني عليه السالم يف اخلالفة وقد أنبنى خطاب اإلمام عل عملية 
انتقائية للموجهات إلقناع متلقيه بأمر ذي عالقة وطيدة باخلطاب ذلك إن االنتقاء قانون 

حجاجي عام يسمح بتبليغ مقاصد املرسل وتيسريها يف النفوس)2(.

فقد تظافر املوجه الشكي )َزَعَم( مع املوجه اليقيني)َعِلَم( يف بناء اخلطاب وتوجيه 
األمر الذي أفاد يف تقوية احلجة )ولقد علمت حني وقع دم عثامن فاطلبه من هناك إن 
يفيد  الذي  )قد(  احلجاجي  والعامل  )علم(  اليقيني  املوجه  تظافر  كذلك  طالبا(.  كنت 
التحقق املؤكد يف ترسيخ املنحى احلجاجي املطلوب وحتقيق الغاية املنشودة فداللة بطالن 
زعم معاوية قائم بداللة علمه بحقيقة من حارص عثامن وقتله وهم طلحة والزبري وبذلك 
يتقرر مفاد قول اإلمام: انك يا معاوية إن كنت طالبا للثأر من قتلة عثامن فاطلبه من بني 
متيم و من بني أسد وان كنت تطلبه ممن خذل فاطلبه من نفسك فانك خذلته وكنت قادرا 
 .)3( واستنرصك  استنجدك  أن  بعد  عنه  وقعدت  فخذلته  بالرجال  ومتده  ترفده  أن  عل 
ويرتتب عل هذا األمر وجهان: احدها أنه )عليه السالم( ليس من قتلة عثامن فال مطالبة 
عليه وإنام تتوجه املطالبة اىل قاتليه الذين يعلمهم معاوية. اما الثاين: يتضح بقوله )عليه 

1. رشح هنج البالغة: 15 / 38

2. - ينظر: اخلطاب احلجاجي يف كتاب اإلمامة السياسية ،  دراسة تداولية:267

3. ينظر: رشح هنج البالغة: 15 / 40 
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السالم(: )إن كنت طالبا (،  فإن إيقاع الشك هذا مقرونًا بـ)إْن( يستلزم عدم تسليم كونه 
،  معاوية، طالبا بدم عثامن. وقد سمحت هذه الوحدة االنسجامية بني املوجه الشكي 
واليقيني يف إبراز القوة احلجاجية للملفوظ من خالل االرهتان إىل ثنائية ضدية » الشك / 
يقني« أو » إنكار/ إثبات«. كام إن اإلمام )عليه السالم( ومن خالل امللفوظ » َو َزَعْمَت 
نَاَيُة َعَلْيَك  ِهْم َبَغْيُت َفإِْن َيُكْن َذلَِك َكَذلَِك َفَلْيَسِت اجْلِ َلَفاِء َحَسْدُت َو َعَل ُكلِّ َأينِّ لُِكلِّ اخْلُ
َفَيُكوَن اْلُعْذُر إَِلْيَك »)1( يكذب رصاحة ادعاءات معاوية حني يبطل قوله بوسم اخلطاب 
باملوجه )زعمت( فإدعاء معاوية بزعمه إن اإلمام عليه السالم حسد سائر اخللفاء وبغى 
عليهم فذلك ال خيلو من أن تكون هذه الدعوة صادقة أو كاذبة فأفادت القول: إن كانت 
صادقة كام تزعم فليس جنايتي عليك حتى يكون عذري عنها إليك بل ذلك فضول منك 

وخوض فيام ال يعنيك وقد أكد اإلمام ذلك باملثل والبيت أليب ذؤيب وأوله:

ها الواشون إين أحبها        وتلك شكاة ظاهر عنك عارها)2( وعريَّ

وهذا البيت يرضب مثال ملن ينكر أمرا ليس منه يف يشء و ال يلزمه انكاره.كام ينحرف 
لََّف َعنِّي َوَعنُْكاَم ِمْن  اإلمام يف ملفوظه » َوَقْد َزَعْمُتاَم َأينِّ َقَتْلُت ُعْثاَمَن َفَبْينِي َوَبْينَُكاَم َمْن َتَ
والزبري يف  تفنيد حجة طلحة  نحو   )3(« اْحَتَمَل  َما  بَِقْدِر  اْمِرٍئ  ُكلُّ  ُيْلَزُم  ُثمَّ  امْلَِدينَِة  َأْهِل 
الشبهة التي أثاروها عل اإلمام )عليه السالم( عرب إثبات اإلنكار بواسطة احلجة املقامة 
» فبيني وبينكام من ختلف عني وعنكام من أهل املدينة« لتحكيمهم واالستشهاد إليهم يف 

هذا األمر وهو بذلك قد قىض عل أية فرصة يمكن من خالهلا قبول زعمهم.

ومما تقدم يتضح أن اخلطاب املتضمن لألداة )َزَعَم( يف هذه األمثلة وغريها مل يرهتن 

1. نفسه:15 / 86

2. ديوانه:

3. رشح هنج البالغة: 17 / 64
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التبدل والتغري يف طروحاته وأرائه فحسب ؛ بل  إىل توجيه خصمه والعمل عل حتقيق 
هو حقق الرغبة يف التغري الفكري والسلوكي يف ذهن املتلقي العام وتوجيهه نحو تبني 
نجاعة  يعكس  ما  وهو  املطروحة  القضايا  من  ملموس  منطقي  واقعي  وسلوك  موقف 

اخلطاب.

2. املوجه التقريبي )ظّن(:

الظن هو احد طريف الشك بصفة الرجحان )1(،  وهو من االفعال اجلهوية التلميحية 
التي تفيد »الظّن يف الظاهر مع احتامله يف بعض املواضع لليقني«)2(،  فهي اداة تندرج 
اليقني  ضمن سّلم قوة االعتقاد بني العلم واحلسبان فتكون يف مرتبة دون مرتبة افعال 
ولكن من حيث القوة االعتقادية نجد أن اليقني والظّن متساويان،  مع خصوصية كل 
منهام واختالفهام يف االجتاه. فاالجتاه الذي نقصده هو عالقة مضمون الكالم باخلارج،  
اي اما باجتاه اقىص اليمني نحو العلم او باجتاه اقىص اليسار نحو الشك،  فإذا كان العلم 
الكون،   الكالم حلالة االشياء يف  اعتقاد جازم يف مطابقة مضمون  يدل عل يقني،  اي 
فإن الظّن واحلسبان يدالن عل اعتقاد جازم يف انتفاء هذه املطابقة )3(. وهذا ما يؤكده 
موقف املتكلم من صدق القضية،  فهو إما متأكد او شاك او حمتمل او مثبت او ناف هلا،  
درجة  عن  يفصح  انام  البحث  موضوع  )ظّن(  التقريبي  او  الشكي  للموجه  بإدراجه  إذ 
قويل  ال  حممول  او  حمتوى  ذا  القويل  احلامل  جيعل  مما  املطروح  املوضوع  حول  اعتقاده 
انه » اذا كانت هناك تعابري مثل )برأيي،  حسبام،   انجازي،  ولذلك يقرتح برييندونيه 
أرى،  أظن أن (،  لتحديد ان قيمة حقيقة ملفوظ ما تقوم عل املتحدث باعتباره هو 

1. ينظر: الشامل ،  جمم يف علوم اللغة العربية ومصطلحاهتا: 583

2. االسرتاباذي،  رشح الكافية: 149/4 

3. ينظر: شكري املبخوت،  توجيه النفي ،  يف تعامله مع اجلهات واالسوار والروابط: 54 
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نفسه مصدرا،  فذلك الن امللفوظات نفسها اخلالية من هذه الصيغ تأخذ قيمة حقيقتها 
من مصدر آخر اي من شبح احلقيقة وهو )تناسخ( شخص العامل او شكله القانوين اذا 
كان البد من قول: برأيي،  القطة )كائنة( فوق احلصرية لنشري اىل ان احلقيقة املنسوبة اىل 
امللفوظ ال مصدر هلا سوى اعتقاد املتحدث »)1( وبذلك يتحدد توجه املرسل نحو حمتوى 

القضية وموقفه من صدقها.

ولعل من ابرز املقاييس التي يمكن االنطالق منها يف حتديد داللة الفعل )ظّن( هو 
مقياس االقتضاء،  بيد ان هذه االداة ومثلها )زعم( ال تعني عموما حتقق مقتضاها او عدم 
حتققه،  اي اهنا بحسب املبخوت بمثابة )سلة املهمالت( التي القينا فيها ما ال يمثل )يقينا 
صافيا( او )ظنّا حمضا( غري ان مصادفة )ظّن( لليقني ال تكون واضحة اال مع املتكلم يف 
احلال،  اما مع غري املتكلم فإننا اذا مل نرتك االمر عل عدم اليقني فاملرجح هو عدم حتقق 
مضمون الكالم )2(. فالفعل )ظّن( ال يعني مقتضيات مفعوله من حيث التحقق وعدم 
التحقق،  ولكن وجوده مسندا اىل املتكلم يف احلال يقتيض حتقق مفعوله. وهذا ما اشار 
اليه امحد املتوكل حينام ذكر: ان هذا الفعل يأخذ استعاملني متباينني،  استعامل )وصفي( 
واستعامل )انجازي( فنقول عن هذا الفعل )ظّن( انه مستعمل استعامال )انجازيا( حني 
يرد يف الزمن احلارض )= زمن التكلم( ويأخذ كفاعل ضمري املتكلم،  اما حني ال تتوفر 
احدى هاتني السمتني فاالستعامل )وصفي()3(. كام يف املثالني الواردين يف قول االمام 

عيل )عليه السالم(:

ِعيَُّة . 1 مما جاء يف عهده )عليه السالم( اىل مالك بن االشرت ملا واّله مرص: » َوإِْن َظنَِّت الرَّ
َفإِنَّ ِف َذلَِك ِرَياَضًة  ْم بُِعْذِرَك َواْعِدْل َعنَْك ُظنُوهَنُْم بِإِْصَحاِرَك  َلُ بَِك َحْيفًا َفَأْصِحْر 

1. امللفوظية: 33 

2. ينظر: توجيه النفي،  يف تعامله مع اجلهات واالسوار والروابط:56

3. ينظر: قضايا اللغة العربية: 39



الف�سل الثاين :اآليات احلجاج اللغوية يف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

183

قِّ »)1( ِمنَْك لِنَْفِسَك َوِرْفقًا بَِرِعيَّتَِك َو إِْعَذارًا َتْبُلُغ بِِه َحاَجَتَك ِمْن َتْقِويِمِهْم َعَل احْلَ
َلْ . 2 ُيْقَرُن يِب َمْن  ُت  ْهِر إِْذ ِصْ َفَيا َعَجبًا لِلدَّ من كتاب له )عليه السالم( اىل معاوية: “ 

ٍع َما اَل  ِعَي ُمدَّ َأْن َيدَّ بِِمْثلَِها إاِلَّ  َأَحٌد  ُيْدِل  الَّتِي اَل  َلُه َكَسابَِقتِي  َتُكْن  َوَلْ  َيْسَع بَِقَدِمي 
ْمُد هللَِِّ َعَل ُكلِّ َحاٍل »)2( َأْعِرُفُه َواَل َأُظنُّ اهللََّ َيْعِرُفُه َواحْلَ

فالفعل )ظّن( يف القول االول مستعمل استعامال وصفيا ألنَّه وارد يف الزمن امليض،  . 3
ومل يأخذ فاعل ضمري املتكلم،  اما يف اجلملة الثانية فاالستعامل جاء انجازيا ألنه ورد 
يف الزمن احلارض وقد اخذ فاعل ضمري املتكلم. وما دام الفعل )ظّن( قد استعمل 

استعامال انجازيا يمكننا أن نقول إنَّه دالُّ عل وجه قضوي.
االلتزام()3(  )قوة  مقياس  فهو  الفعل  ان حيدد داللة  يمكن  الذي  الثاين  املقياس  اما 
سواء يف القوة والضعف يف حتديد داللة افعال القلوب بوجه عام و )ظّن( بوجه خاص،  
إذ نجد أنَّ املتكلم يلتزم بصدق مضمون كالمه اذا اخرب عن نفسه يف احلال فحسب،  اما 
عند االخبار عن غريه فال التزام،  يف حني ذكرنا يف موضوع املوجه الشكي )زعم( ان 
املتكلم ال يلتزم بصدق كالمه وال بصدق كالم غريه، يلتزم املوضوعية ،  وهذا ما يكشف 
عنه بعض مما جاء يف كتاب االمام )عليه السالم( إىل املنذر بن اجلارود العبدي)4(	، و قد 
يِن ِمنَْك َو َظنَنُْت َأنََّك َتتَّبُِع  ا َبْعُد َفإِنَّ َصاَلَح َأبِيَك َغرَّ خان يف بعض ما واله من أعامله: » َأمَّ

1. رشح هنج البالغة: 17 / 46

2. نفسه: 14 / 21

3.  -املقصــود بااللتــزام هــو: )أ( املتكلــم يصــدر عــن اعتقــاد مطابــق للخــارج عــل مــا يف هــذه العالقــة بــني 
الــكالم واالعتقــاد واخلــارج مــن مشــاكل،  فقــد يعتقــد )املتكلــم( يف امــر او يف خالفــه،  لكــن الواقــع يكــون 
بضــد هــذا او ذاك. )ب( للمتكلــم ضامنــات وأدلــة ليربهــن هبــا عنــد االقتضــاء عــل صــدق اقوالــه رغــم نســبية 
ــك  ــل للش ــري قاب ــاده غ ــون اعتق ــب )أ( و)ب( ان مضم ــم بموج ــرب املتكل ــة. )ج( يعت ــات واالدل ــذه الضامن ه

والطعــن،  بــل حيبــذ تبنــي االخريــن لــه. ) ينظــر: توجيــه النفــي:58(

 ،	 .4
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َهْدَيُه َو َتْسُلُك َسبِيَلُه »)1( فقوة االلتزام تتجسد يف هذه اجلملة لتعرب عن صدق مضمون 
النحاة يرون يف )ظّن( احتامهلا لليقني،  اي استعامهلا استعامال  الكالم،  وهذا ما جعل 
قريبا من )علم(،  واالصل يف هذا التجاذب ،  بحسب املبخوت ،  لـ)ظّن( باجتاه العلم 
واليقني تارة،  والشك واحلسبان تارة اخرى مرّده اىل اصل تداويل يرتبط باالستعامل يف 
مقام معني وحالة االسناد اىل املتكلم ويف زمان التكلم )2(. فالظنون كام ارشنا ختتلف قوة 
وضعفا دون اليقني والظاهر هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غري تأمل وتفكر 
فضال عن ذلك نجد ان املسار التداويل جتل اثره يف البعد النحوي للفعل )ظّن( للفصل 
بني اليقني والشك،  وهذا ما اكده الزخمرشي حينام اشار اىل وجود ضابطني للتفريق بني 

)ظّن( التي لليقني و)ظّن( التي للشك يف القرآن الكريم مها:

اليقني،  وحيث وجد مذموما متوعدا . 1 انه حيث وجد الظّن حممودا مثابا عليه فهو 
عليه فهو الشك

ان كل ظّن يتصل بـ)أن( املخففة فهو شك نحو قوله تعاىل “ َبْل َظنَنُْتْم َأْن َلْن َينَْقِلَب . 2
( املشددة فهو يقني  ُسوُل َوامْلُْؤِمنُوَن إىَِلٰ َأْهِليِهْم َأَبًدا »)3(،  وكل ظّن يتصل بـ)أنَّ الرَّ
كقوله تعاىل » إيِنِّ َظنَنُْت َأينِّ ُمالٍق ِحَسابَِيْه »)4(،  واملعنى يف ذلك ان املشددة للتأكيد 
فدخلت يف اليقني واملخففة بخالفها فدخلت يف الشك )5(. وهذا ينسحب بدوره 

عل املثال الذي سقناه.
كام يسم االمام كالمه باملوجه الشكي )ظّن( يف وصيته اىل احلسن واحلسني )عليهم 

1. رشح هنج البالغة: 18 / 23

2. ينظر: توجيه النفي،  يف تعامله مع اجلهات واالسوار والروابط: 59

3. سورة الفتح: االية 12

4. سورة احلاقة: االية 20

5. الربهان يف علوم القران: 2/4
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َنبِيُِّكْم  َوِصيَُّة  ُْم  َفإهِنَّ َو اهللََّ اهللََّ ِف ِجرَيانُِكْم   .....“ السالم( ملا رضبه ابن ملجم اذ يقول: 
القضية  فحوى  من  موقفه  عن  ليعرب   .)1(« ُثُهْم  َسُيَورِّ ُه  َأنَّ َظنَنَّا  َحتَّى  ِبِْم  ُيوِص  َزاَل  َما 
بطريقة تكفل له نجاعة خطابه وايصال مقاصده الداللية هو التعبري باألداة )ظّن( التي 
تم توظيفها من اجل غايات عرب من خالهلا عن التزام احليادية واملوضوعية بني الشك 
واليقني، أي بني ما يرتتب عل تكرار التأكيد عل حسن معاملة اجلار وما يستتبع ذلك من 
وجوب التزام كالم الرسول )ص( مصداقا لقوله تعاىل )) وما ينطق عن اهلوى إن هو إالَّ 
وحي يوحى (()2( وبني احلد القرآين الذي يفصل القول يف املرياث وسننه من مطابقة أي 
املطابقة بني الكالم واالعتقاد واخلارج. وتأكيد هذه النزاهة املوضوعية مؤداها تأسيس 
التعامل مع  االرتقاء بحسن  والعام برضورة  املتلقي اخلاص  لدى  وعي وسلوك مجعي 
القضية  بمحتوى  اجلزم  فدرء  العلم.  مطابقة  دون  اليقني  سّلم  يف  )ظّن(  كارتقاء  اجلار 
املتكلم واملخاطب،   التعاون بني  مبدأ  املوضوعية وكفل حصول  اكسب اخلطاب صفة 
حتكم  ان  يفرتض  وقواعد  سنن  وفق  عل  والتخاطب  احلوار  عملية  ينظم  الذي  املبدأ 
عملية التواصل بني املتخاطبني حلني حصول السريورة التداولية،  فالسياقات التواصلية 
تفرض عل املخاطب االنصياع طواعية لفحوى اخلطاب واالستجابة للنسق التواصيل 
امر حتديد  التي فّوض  الفعل )ظّن(  اجيابا يف حتديد داللة  انعكس  الذي  املتداول االمر 

مكاهنا يف سّلم اليقني اىل املتلقني.

الفعل،  وما  الفعل )ظّن( وحتديد املقصود من نفي هذا  النفي يف مقتىض  تأثري  اما 
يؤديه من احتامالت يف التأويل الداليل،  نجد ان التحقق ينقلب بموجب النفي اىل اقتضاء 
بن حنيف األنصاري  إىل عثامن  السالم(  االمام )عليه  التحقق. ومثال ذلك قول  لعدم 
ا  وكان عامله عل البرصة وقد بلغه أنه دعي إىل وليمة قوم من أهلها، فمىض إليها: » َأمَّ

1. رشح هنج البالغة: 17 / 4
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ْعَت إَِلْيَها  ِة َدَعاَك إَِل َمْأُدَبٍة َفَأْسَ َبْعُد َيا اْبَن ُحنَْيٍف َفَقْد َبَلَغنِي َأنَّ َرُجاًل ِمْن فِْتَيِة َأْهِل اْلَبْصَ
َفاُن َوَما َظنَنُْت َأنََّك ُتِيُب إَِل َطَعاِم َقْوٍم َعائُِلُهْم َمُْفوٌّ  ُتْسَتَطاُب َلَك اأْلَْلَواُن َو ُتنَْقُل إَِلْيَك اجْلِ
وَغنِيُُّهْم َمْدُعوٌّ » )1(حيث تقتيض )ظّن( هنا عل وجه الرتجيح )انك جتيب اىل طعام...( 
لكن اجلملة املنفية تقتيض ) انك ال جتيب اىل طعام قوم..... ( وهذا االمر جيعلنا نعود 
اىل اخللف لبيان صورة )ظّن( يف االثبات حيث نجدها ال تعني مقتضيات مفاعيلها من 
حيث التحقق وعدم التحقق،  كام ان وجود هذا الفعل مسند اىل املتكلم يف احلال يقتيض 
حتقق مفعوله،  ولكن نجد ان التحقق ينقلب بموجب النفي اىل اقتضاء لعدم التحقق. 
فاملقتىض غري املعني يف هذا الفعل،  أي متأرجح بني اليقني والشك فيجعله النفي مقتىض 
غري متحقق او متحقق ايضا،  ولكن اثر النفي يدفع باجتاه تقوية الشك اذا عرفنا ان الفعل 
)ظّن( يف اصله ال خيرج عن دائرة الشك والتقريب أي انه يف حالة النفي فان الفعل يرد 
التزام ؛ بل  اليقني من  اليقني بام يف  االثبات السابق،  وهذا االثبات ال يصل اىل درجة 
يظل جمرد درجة يف سّلم الشك،  ولكن هذه الدرجة يف النفي غريها يف االثبات،  فهي 
تقرتب من احلسبان والشك اكثر من احتاملية اليقني. فاإلمام يف هذه املسألة حيمل شكه 
مفهوم  حيقق  لكي  كالمه  مضمون  بصدق  التزامه  عدم  عن  التعبري  اجل  من  اخر  شكا 
االلتزام واملطابقة بني الكالم واالعتقاد واخلارج ؛ ألنَّ االدلة والرباهني السلبية الواقعية 
املالزمة للمخاطب ،  ابن حنيف- نسبية ال ترقى اىل اثبات فساده أي هناك عدم مطابقة 
بني اخلارج واالعتقاد. فبيان صدق داللة املوجه التقريبي / غري اليقيني،  تربز من خالل 
اجراء اختبار مضمون علم املتكلم ودرجة يقينه،  فاملتكلم اذا قال )أظن( مثال فهو يفيد 
املخاطب انه ال يقدم قوله عل ان مفعوله متحقق ومن ثمة ال يضمن صدق هذا املفعول 
وال يلتزم به،  فإذا ثبت بدليل آخر ان املفعول غري متحقق يكون قد برأ ذمته،  واذا ثبت 

1. رشح هنج البالغة: 16 / 99
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انه متحقق فهو لن يكون خمطئا متاما )1(،  هذا من جانب ومن جانب اخر سمح املوجه 
الشكي بمامرسة دوره التوجيهي عل املخاطب إلفادة معنى التحذير من التامدي يف هذه 
املامرسات وحماولة تقويم مساره االخالقي،  فضال عن اثره التلميحي حلمل املخاطب 
عل التفكري وادراك عواقب االرصار عل هذه السلوكيات فالتوجيه هنا شكل يف وجه 

من وجوهه تلوحيا بالعقوبة.

1. ينظر: توجيه النفي: 66
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املبحث الثالث
املقتضى الرتكييب ودوره احلجاجي

السؤال البالغي إمنوذجا

مــــدخـــــل:

املنطوق  غري  جعل  عن  عبارة  هو  املقتىض   « فقال:  املقتىض  اجلرجاين  الرشيف  حدَّ 
منطوقا لتصحيح املنطوق، مثاله: فتحرير رقبة. وهو مقتىض رشعا لكوهنا مملوكة إذ ال 
عتق فيام ال يملكه ابن آدم فيزاد عليه ليكون تقدير الكالم: فتحرير رقبة مملوكة«)1(،  وهذا 
احلد مع انه ملتبٌس بالبعد الرشعي فقد التقت آراء األصوليني واملناطقة والنحاة وعلامء 
هذه  من  هيمنا  والذي  اللفظ)2(.  رضورة  من  املقتىض  أن  اعتبار  عند  املحدثني  اللسان 
اآلراء هو ما يتعلق بدراستنا حول املقتىض احلجاجي الذي نظر له اللسانيون املحدثون، 
فقد اعترب ديكرو املقتىض عنرصا أو مكونا لسانيا رصفا يمكن إدراكه يف امللفوظ أعزل 
عن كل تدخل للمقام بوصفه حدثا لغويا مركــوزا يف البنية اللسانية والوحدة املعــجمية 
للكلم ويـعـّرفه بـأنه » جزء ال يتجـزأ من معنى امللفوظـات...... ويكون سابقا حلدث 
التخاطب واملسؤول عن عون مجاعي هو )نحن(«)3(. فاالقتضاء يف ابسط تعريفاته » كل 

1. - التعريفات:226 

2. ينظر: احلجاج يف القران الكريم من خالل اهم خصائصه االسلوبية:88

3. 3- ينظر: ابتسام بن خراف،  اخلطاب احلجاجي يف كتاب اإلمامة السياسية ،  دراسة تداولية 297 
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مجلة أو)تعبري( )أ( حيتوي عل تصوير حلال معينة تقتيض مجلة أو ) تعبري( أخرى )ب( أ 
 ب«)1(. ويقتيض هذا التعريف يف إطار دالليات الصدق حالتني:

إذا كانت أ صادقة فإن ) ب( صادقة كذلك.	 

إذا كانت أ كاذبة فإن ) ب( صادقة.	 

ويعني هذا إن املقتىض أو االشتقاق الداليل للقول األصيل هو صادق دائام مهام كانت 
طبيعة القول األصيل )املشتق منها( من حيث الصدق والكذب ونمثل لذلك بالقول:

رثت اخلنساء أوالدها كلهم.أ. 

مل ترث اخلنساء أوالدها كلهم.ب. 

للخنساء أوالد.ج. 

ب(  و  أ  اجلملة)  وجود  من  حاصلة  )ج(  املشتقة  القضوية  اجلملة  تكون  وبذلك 
فإذا اعتربنا أن )أ( صادقة و )ب( كاذبة فإن اجلملة )ج( صادقة . لذلك ترى اوركيوين 
انه  ذلك  الدحض  أو  للدفع  قابلة  غري  أهنا  عل  تقدم  املقتضيات  أن   « ديكرو  معتمدة 
هنا  ومن  رفضه«)2(.  ساعة  مبدئيا  فاتتنا  فقد  املقتىض  أما  املنطوق  نرفض  أن  بإمكاننا 
التي يرام فرضها  تكتسب هذه املقتضيات حجيتها من خالل إعادة صياغة املعلومات 
مسكوتًا  أو  مضمرًة  اخرى  أقواالً  تقتيض  فاألقوال  مقتضيات،  شكل  يف  السامع  عل 
ما  وهذا  ناجعة.  حجاجية  وسيلة  املقتىض  يعد  هنا  ومن  االستلزام.  صفة  تأخذ  عنها 
تعترب حقيقة  املتكلم  ما بصفتك  إذ تقتيض شيئا  إنك   « إذ يقول:  إليه كارتونان،   ذهب 
ذلك اليشء عل أهنا مما ال مراء فيه وتقدر أن تلك احلقيقة هي يف نظر املتلقي أيضا مما 

1. بنعيسى عسو ازاييط، اخلطاب اللساين العريب: 2 /55 

2.  1- ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 305
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املتلقي  ال جدال فيه«)1(. وباجتاه مقابل فإن االقتضاء هو مسلامت أو بدهييات يقررها 
استنادا إىل بنية القول/ اخلطاب وما يفرضه من موجهات وأساليب وروابط يف سبيل 
أو إحاالته  القول  باالستناد إىل فحوى  إذن عملية اشتقاق  تقوية هذا االقتضاء،  فهي 
الباطنية أي هو كامن يف اللغة ومنغرس فيها . ويرى عادل فاخوري أن من أهم مميزات 
بالفعل  يقول  مما  أكثر  يعني  أن  عل  املتكلم  ملقدرة  رصحيا  تفسريا  يقدم   « أنه  االقتضاء 
التخاطبية  السياقات  ففي  املستعملة«)2(  لأللفاظ  احلقيقي  املعنى  عنه  يعرب  مما  أكثر  أي 
وخصوصا احلوارية منها نجد ان ما يقتضيه املعنى التخاطبي أكثر مما ينجزه املتكلم من 
املعنى احلريف للملفوظ،  وذلك باالستناد إىل املهارة اللغوية واألسلوبية يف التعبري عن 
القصد التي يوظفها املتكلم يف كالمه مستعينا باالقتضاء ليظهر هذا األخري انه« ظاهرة 
خضوعه  ومستوى  الرتكيبي  اللغوي  البناء  مستوى  بني  املمكن  الرتابط  تعكس  لسانية 
لتأويالت داللية حمتملة إما بصفة اإلثبات أو بصفة النفي«)3(. وهنا البد من التمييز بني 
ما يقتضيه اللفظ/ اجلملة وما يقتضيه املتكلم فهناك فرق بينهام عل وفق التمييز الذي 
صاغه غرايس. فاالقتضاء الذي يستنتج من ملفوظات ما يتجاوز املعنى احلريف لذلك 
امللفوظ فينقدح االقتضاء عل أنه » يشء يعنيه املتكلم وال يمثل جزءا من املعنى احلريف 
للجملة. أو قل إنَّ االقتضاء لدى املتكلم هو املعنى غري املبارش لدى املتكلم: معنى يشء 
عن طريق معنى غريه«)4( فاقتضاء املتكلم يتعدى املعنى احلريف للجملة إىل معاين أخرى 
ترتبط بمقاصد املتكلم وكذا بالسياق الذي يرد فيه ملفوظه يف حني يربز اقتضاء اجلملة 
مفارقا القتضاء املتكلم فـ« االقتضاء التخاطبي للجملة يشء تقرره اجلملة تقريرا واضحا 

1. 2- ينظر: نفسه: 118 

2. 3- عادل فاخوري، االقتضاء يف التداول اللساين: 141

3. 4، امحد العاقد، املعرفة والتواصل ،  عن آليات النسق االستعاري: 116

4. - صالح إسامعيل، نظرية املعنى يف فلسفة بول غرايس: 79 
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ولكنها توحي به فقط«)1( عرب سياقات القول وآلياته وأساليبه،  ومن ثم فإن املعنى الذي 
يتعلق بسياق التلفظ والتخاطب هو املعنى املرتبط باملتكلم وليس بامللفوظ انطالقا من 
وأكثر  ارتباط رضورة،   باللفظ  يرتبط  فاملقتىض  التاثري.  بقصد  عامة  نتكلم  إننا  القول: 
ما يتجل هذا األمر يف الرتاكيب وحتديدا يف الرتكيب االسنادي الذي حّده النحاة يف » 
أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحدامها إىل االخرى...... عل السبيل الذي حيسن به 
موقع اخلرب ومتام الفائدة “)2( فالوسائل الرتكيبية هي طرق نظم املعلومات، وقد عرفت 
العربية وسائل تركيبية عدة لتقوية قوة املنطوق االنجازية. وقد عالج البالغيون العرب 
املتكلمني يف  مقاصد  تبليغ  وآثارها يف  مبينني وظائفها  الوسائل  تلك  كثريا من  القدماء 
حقل علم املعاين. فالرتكيب هو التشكل والتعالق بني مجلتني أو مجل أو كلامت إلفادة 
املعنى وحتقيق التأثري واالستاملة يف سياق استعاميل ومقامي معني. ومن هنا يربز دوره يف 
رفد احلجة املقامة بالطاقة االقناعية والتأثريية من خالل ما يؤمنه، الرتكيب االسنادي- بام 
ال حيىص من املعاين االقتضائية واحلجاجية التي حييل إليها التلفظ بحسب طريقة تشكله 
فيه  يلتمس  ألنه  آخر  دون  تركيب  استعامل  إىل  املتكلم  يعمد  فقد  واتساقه.  وانسجامه 
القدرة عل استاملة املتلقي والفعل فيه وإقناعه بأمر ذي عالقة وطيدة باخلطاب يف كليته،  
ومن هنا تربز االختيارات الرتكيبية التي يوظفها املخاطب لغايات حجاجية)3(. إذ كثريا 
ما تنبني احلجة باسلوب إنشائي أو تعضد حججا من خالل ما تثريه وما تستدعيه من 
عواطف وأحاسيس خالفا للخربية،  فهي ال تنقل واقعا وال حتكي حدثا وال حتتمل تبعا 
اثارة املشاعر  بالطاقة احلجاجية،  ألنَّ  املشاعر فتشحن  تثري  لذلك صدقا أو كذبا وإنام 

1. - نفسه: 80 

2. 1، ابن يعيش، رشح املفصل: 20/1 

3. 2- ينظر: اخلطاب احلجاجي يف كتاب اإلمامة السياسية: 302 
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ركيزة كثريا ما يقوم عليها اخلطاب احلجاجي)1(،  لذلك يكمن البعد احلجاجي للرتكيب 
اإلنشائي فيام يؤديه ضمنيا )ال قوليَا(،  إذ يسهم املقتىض الناشئ عن الرتكيب اإلنشائي 

يف النهوض بوظائف حجاجية مهمة.

الرتكيب ال�ستفهامي وبعده احلجاجي:

عل  بقدرهتا  متيزت  التي  اإلنشائية  الرتاكيب  أهم  من  االستفهامي  الرتكيب  يعد 
الفعل وتوجيه القول نحو غايات ومقاصد حجاجية مهمة. فقد أدرجه كل من أوستن 
وسريل ضمن األفعال االنجازية كام ميز كل من ديكرو وانسكومرب يف فصل من كتاهبام 
)احلجاج يف اللغة( وهو فصل )االستفهام واحلجاج( بني نوعني من االستفهام، فالنوع 
األول: يستلزم تأويل القول املراد حتليله انطالقا من قيمته احلجاجية،  أما النوع الثاين: 
فهو االستفهام العادي والذي يقصد املستفهم من ورائه إىل معرفة صدق اخلرب أو كذبه. 
ولكن هذا النوع قد يوظفه املتكلم ويصبح بالنتيجة عنرصا من عنارص العالقة احلجاجية 
التمييز بني شكلني  أنَّه يمكن مبدئيا  ُبعد وطابع حجاجي)2(،  أي  وسيكون له إذ ذاك 
املعلومة واآلخر استفهام  أدوات االستفهام  يعتمد عل  من االستفهام: استفهام مبارش 
غري مبارش يعتمد عل استخدام فعل يتضمن معنى السؤال أو االستعالم أو يكشف عن 
جهل السائل)3( . وإليضاح األمر أكثر نقول أن االستفهام يف كثري من احلاالت خيرج عن 
مراده احلقيقي املتمثل يف طلب اإلفهام واالستعالم ملا جيهله السائل اىل مراد آخر هيدف 
منه املرسل ،  وهو العارف باجلواب سلفا، إىل حتدي املخاطب يف أن يستطيع اإلنكار أو 
حتى اإلجابة. وهذا ما أشار إليه ديكرو حينام ذكر أن الغاية من االستفهام تتمثل يف أن 

1. 3- ينظر:احلجاج يف الشعر العريب )بنيته واساليبه(: 139	140 

2. ينظر: أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج: 58

3. ينظر: حسن الصديق،  املناظرة يف األدب اإلسالمي: 352
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نفرض عل املخاطب به إجابة حمددة يمليها املقتىض الناشئ عن االستفهام فيتم توجيه 
دفة احلوار الذي نخوضه معه الوجهة التي نريد)1(.

البعد  له  يرسمه  ما  وفق  اإلجابة  عل  املخاطب  إلجبار  الكالم  يف  يأيت  فاالستفهام 
االستفهامي االقتضائي،  وهذا النوع من االستفهام هو الذي يسميه بلونتني بـ)االستفهام 
احلجاجي( أو )السؤال احلجاجي( الذي ليس استخبارا وطلب جواب ؛ بل هو وسيلة 
حجاج، فخروج االستفهام احلقيقي إىل استفهام بالغي/ حجاجي هيدف إىل حتقيق أفعال 
انجازيه،  وهذا األمر يتطلب أال يقوم املخاطب بقراءة حرفية للملفوظ أو عل املرصح 
به ؛ بل ينبني عل املضمون القويل،  وهو أمر أشار إليه ديكرو حني بني أن االفرتاضات 
الضمنية يف بعض األسئلة هي التي جتعل من االستفهام اسلوبا حجاجيا ؛ألنَّ أية إجابة 

مهام كان نوعها البد أن تسّلم بتلك االفرتاضات، بل تقر ضمنيا بصحتها )2(.

ال�سوؤال البالغي وبعده احلجاجي:

الغري  من  املراد  طلب  هو«  الذي  معناه  أصل  عن  احلقيقي  االستفهام  خروج  يعد 
عل وجه االستعالم«)3( هو ما اسامه التداوليون بالسؤال البالغي أو السؤال احلجاجي 
باعتباره وسيلة حجاج وهذا السؤال يكون عوضا عن مجلة خربية تكون منفية او مثبتة)4(. 
أي إحالل االستفهام حمل اإلثبات أو النفي املجردين وهذا ما ذهب إليه الزركيش حينام 
رضبان:  وهو  اخلرب  معنى  يفيد  نوع  نوعني:  عل  يقسم  اخلرب  بمعنى  االستفهام  أن  ذكر 
احدمها نفي والثاين إثبات . واملقصود بالنفي هنا هو إنكار املخاطب،  أما اإلثبات فهو 

1. ينظر: اخلطاب احلجاجي يف كتاب اإلمامة السياسية: 304

2. ينظر: احلجاج يف الشعر العريب: 142	143 

3. حييى بن محزة، كتاب الطراز: املتضمن أرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 532 

4. ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 425
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يطلب إقرار املخاطب أي توجيه املخاطب سواء باإلنكار أو اإلقرار نحو وجهة معينة 
يريدها املستفهم.)1(

ومن  ديكرو  عند  احلجاج  لب  تشكل  انجازيه  كقوة  التوجيه  مفهوم  يربز  هنا  من 
رشط  خرق  عل  يقوم  البالغي  السؤال  إنَّ   . مهام  حجاجيا  مظهرا  االستفهام  يغدو  ثم 
السائل عاملا  أمر جيعل  فهمه. وهو  يطلب  بام  املستفهم  االستفهام األسايس وهو جهل 
بوقوع املطلوب نفيا أو إثباتا، كام يلعب السؤال البالغي تقريبا دور اإلخبار عن اإلجابة 
التي تكون بدهيية للمتكلم واملخاطب معا باعتبار أن وظيفة السؤال ال تتعدى التذكري 
أو  نفيه  يوازي  بالغيا  اليشء  عن  السؤال  بأنَّ  اإلقرار  كان  هنا  ومن  نفسه.  باجلواب 
إثباته)2(،  وهذا ما عربَّ عنه عبد الل صولة بالعدول النوعي نحو غايات النفي / اإلنكار،  
واإلثبات / االقرار. وفيام يأيت نتعرض لبيان القوة اإلنجازية التي حيققها اشتغال السؤال 

احلجاجي يف مدونتنا التي تدور حول معاين التقرير واألنكار:

معنى التقرير وبعده احلجاجي:

محلك  »والتقرير  بقوله:  االستفهام  هذا  مثل  من  املستفاد  التقرير  الزركيش  عّرف 
إليه  املشار  استقر عنده«)3( وهذا االستقرار  قد  بأمر  اإلقرار واالعرتاف  املخاطب عل 
القضية حمل االستفهام من معتقدات املستفهمني ومن  الزركيش،  يعني أن  يف تعريف 
إذا  حتى  أنفسهم  تلقاء  من  عليها  وليصادقوا  ليوجبوها  عنها  ُسئلوا  وإنام  إيامهنم  عوامل 
ما حصلت املصادقة عليها من قبل املخاطبني كان ذلك وسيلة للرتقي درجة اخرى يف 

1. ينظر: الربهان يف علوم القرآن:

2. ينظر: اخلطاب احلجاجي السيايس يف كتاب اإلمامة والسياسة: 308

3. الربهان يف علوم القرآن: 331/2
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اجل  من  اخلطاب  صاحب   / املستفِهم  يستخدمها  التي  اآللية  وهذه  اإلقناع)1(.  سلم 
محل املخاطب عل اإلقرار واالعرتاف بام يقتضيه السؤال يمر بمرحلتني تعزز إحدامها 
األخرى وال سبيل إلقامة إحدامها دون األخرى مها: التحقيق والتثبيت والثانية هي محل 
)2(. فاما التحقيق  املخاطب عل اإلقرار بام يعرفه وإجلاءه إىل ذلك اإلقرار وإلزامه إياه 
املخاطب يف  املعلوم فال يطمع  املستفهم عنه  تثبيت  َأي  النسبة وتثبيتها  به حتقيق  فاملراد 
اإلنكار،  وأما احلمل عل اإلقرار » فهو طلب إقرار املخاطب به مع كون السائل يعلم 

فهو استفهام يقرر املخاطب أي يطلب منه أن يكون مقرا به«)3(.

إفادته  يف  احلجاجي  السؤال  عمل  عن  األمثلة  بعض  نعرض  األمر  هذا  وإليضاح 
ملعنى التقرير الذي ينقدح فيه االقتضاء بشكل واضح:

ِة  ُة ِف ِخَياَنِة اأْلُمَّ دَّ فمن كتاب له ) عليه السالم ( إىل بعض عامله: » َفَلامَّ َأْمَكنَْتَك الشِّ
ُم امْلَُصوَنِة أِلََراِملِِهْم  َة َوَعاَجْلَت اْلَوْثَبَة َو اْخَتَطْفَت َما َقَدْرَت َعَلْيِه ِمْن َأْمَواِلِ ْعَت اْلَكرَّ َأْسَ
ْدِر  َجاِز َرِحيَب الصَّ ْئِب اأْلََزلِّ َداِمَيَة امْلِْعَزى اْلَكِسرَيَة َفَحَمْلَتُه إَِل احْلِ َوَأْيَتاِمِهُم اْختَِطاَف الذِّ
َك  َك َحَدْرَت إَِل َأْهلَِك ُتَراَثَك ِمْن َأبِيَك َوُأمِّ ٍم ِمْن َأْخِذِه َكَأنََّك اَل َأَبا لَِغرْيِ بَِحْملِِه َغرْيَ ُمَتَأثِّ
م قول اإلمام )عليه  َساِب ؟« )4(. يقدِّ اُف نَِقاَش احْلِ َفُسْبَحاَن اهللَِّ َأَما ُتْؤِمُن بِامْلََعاِد َأَوَما َتَ
السالم( حمل الشاهد إنموذجا للسؤال البالغي الذي هيدف إىل حصول اإلقرار من قبل 
املستفهم / املخاطب باجلواب املحدد حتى يثبت املستفهم عليه احلجة التي تنطلق من 
هنا  فاالستفهام   . واحلساب(  املعاد   ( حقيقة  وهي  اخلطاب  طرفا  هبا  يعلم  ثابتة  حقيقة 
تقريري عل الوجهني مقرون بالتعجب، أي أنَّ اإليامن باملعاد واحلساب اإلهلي يف الدار 

1. ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم:431

2. ينظر: بسمة بلحاج،  السؤال البالغي: 243

3. السبكي، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: جملد«1	2«: 548

4. رشح هنج البالغة:16 / 81
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اآلخرة هي حقيقة ال يمكن إنكارها ؛ بل ال يمكن إال اإلقرار هبا من قبل املسلم عل 
أن التذكري واإلقرار واملصادقة عل هذه القضية ليس ملجرد اإلقرار واملصادقة فحسب،  
وإنام هي متثل السند احلجاجي للدعوى املبسوطة يف أول املثال وهي )خيانة األمة وهنب 
باملعاد واحلساب والثواب والعقاب بقلبه وعقله  أمواهلا(،  فاألحرى بمن يؤمن ويقر 
ولسانه أن خيشى الل ويعلم انه عز وجل حيرش الناس إىل ساحة العدل اإلهلية وحياسبهم 

عل الصغرية والكبرية من أعامهلم يف الدنيا.

فكان جلوء اإلمام إىل االستفهام رغم علمه وكذلك املخاطب بثبوت املطلوب هو 
شكل من أشكال اإللزام يف إقامة احلجة الن هذا اإلقرار ليس من القضايا الغريبة عن 
التي تكون  إياها أصال فهي من قبيل املشهورات والبدهييات  املخاطب وال هو بمنكر 
حمل اتفاق وإقرار من قبل املسلمني بحقيقة وجودها وعل هذا األساس فالسؤال الوارد 
ليس مقصودا لذاته الن املستفهم ال حيتاج يف احلقيقة إىل إجابة املخاطب وال هو منتظر 
هلا وإنام وظف السؤال حتى يكون مثبتا لذلك اجلواب املعرتض حممال بذلك مسؤولية 
اإلثبات واالقرار ملخاطبه. فاملقتىض الناشئ عن الرتكيب االستفهامي قد أفاد يف إقرار 
حقيقة )أن اإليامن باملعاد واخلوف من احلساب األخروي ملزم لعدم خيانة األمة ورسقة 
أمواهلا املصونة(،  أي أنَّ )عامله غري مستوف لرشائط االيامن( وهذا املقتىض هو الذي 
يعمل عل حتصيل اإلقرار من املخاطب بغية استاملته وإقناعه والتأثري فيه حتى يعود إىل 

رشده ويتقي الل يف عباده.

و من كتاب له )عليه السالم ( إىل معاوية جوابا: » ُثمَّ َذَكْرَت َما َكاَن ِمْن َأْمِري َو َأْمِر 
نَا َكاَن َأْعَدى َلُه َوَأْهَدى إَِل َمَقاتِلِِه َأَمْن َبَذَل  اَب َعْن َهِذِه لَِرِحَِك ِمنُْه َفَأيُّ ُعْثاَمَن َفَلَك َأْن ُتَ
اَخى َعنُْه َوَبثَّ امْلَنُوَن إَِلْيِه َحتَّى َأَتى َقَدُرُه  ُه َفرَتَ ُه َأْم َمِن اْسَتنَْصَ َتُه َفاْسَتْقَعَدُه َواْسَتَكفَّ َلُه ُنْصَ

َعَلْيِه ؟«)1(

1. رشح هنج البالغة: 15 / 85
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يرتقى القول يف سّلم اإلقناع عرب جلوء اإلمام )عليه السالم( إىل االستفهام رغم علم 
السائل واملسؤول بثبوت املطلوب،  ولكن السؤال وقع هنا من اجل اإلقرار واإللزام 
بحقيقة املطلوب ذلك أنَّ عثامن كان متهام له )عليه السالم( بالدخول يف أمره فلام اشتد 
إليه اإلمام وعرض نرصته عليه فقال عثامن: ال احتاج إىل نرصتك  عليه احلصار بعث 
لكن اقعد عني وكّف رشك )1(،  وهنا ذكر اإلمام نفسه بصفة بذل النرصة ليظهر خروجه 
مما نسب إليه من دم عثامن ثم أشار اإلمام إىل دخول معاوية يف ذلك بقوله )امن استنرصه 
فرتاخى عنه وبث املنون إليه( وذلك انه بعث حال حصاره إىل الشام مسترصخا معاوية 
فلم يزل يعده األخري ويرتاخى عنه لطمعه يف األمر إىل أن قتل. فهذه القضية التي يدفع 
هبا املتكلم من اجل إقامة احلجة عل املخاطب يف اسلوب استفهامي هي حلمل املسؤول 
عل اإلقرار هبا بل هو ال يستطيع دفعها أو إنكارها فهي من القضايا املشهورة التي يقر 
الناس هبا يف تلك الفرتة وهناك أمر أخر البد من اإلشارة إليه يتعلق باخلصائص الداللية 

االقتضائية للقول وهو إن وجود هذا القول / اخلطاب يقتيض املعنى الداليل التايل:
أي األمرين صدرا عن معاوية ؟

إذ مفهومه أنَّ أمرا ما صدر عنه. لذا يكون املقتىض:	 

�سدر اأمر ما عن معاوية ) الن�سرة اأو التاآمر(

تـداويل  التي تؤدي دور رابط  بـ)أم(  أتى  املثال قد  الشاهد يف هذا  ومن ثم نجد أن 
الدالليـة  العـالقة  مسألـة  يطـرح  أن  شأنه  مـن  األمـر  وهذا  )بل(  األداة  تفيده  ما  معناه 
بني اجلمـلتني املدجمتــني ) أَمْن بذل له نرصته فاستقعده واستكفه( و )أم مْن استنرصه 
يف  وليستا  انفصال(  )عالقة  يف  اجلملتني  أن  نجد  حيث  إليه(  املنون  وبث  عنه  فرتاخى 
أن  االدبارية ذلك  العوائد  االقتضائية سلسلة من  البنية  اتصال( وتفرتض هذه  )عالقة 

 .1
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الالحق منها يلغي السابق.
فضال عن ذلك فان دالليات الصدق في هذا القول تبين:

عثامن يرفض نرصة اإلمام.أ. 

عثامن يطلب نرصة معاوية.ب. 

عثامن قتل لعدم وجود النارص.ج. 

وهذا يعني أن القضية املشتقة / املقتضاة هي صادقة دائام مهام كانت طبيعة اجلملة 
القضوية / املشتق منها،  من حيث الصدق والكذب، فإذا افرتضنا أن اجلملة )أ( كاذبة 
و )ب( صادقة فان )ج( صادقة يقينا باعتبار عدم حتقق النرصة لعثامن من قبل معاوية يف 

الواقع وهذا ما حييلنا إىل املقتضيات الناشئة عن ذلك:

اإلمام يعرض نرصته عل عثامن / عثامن يرفض نرصة اإلمام ويطلب منه أن يقعد 	 
ويكف عن ذلك.

عثامن يسترصخ معاوية ويطلب نرصته / معاوية يعد عثامن بالنرصة ويرتاخى عنه 	 
ويبث املنون إليه.

هناك يشء يمنع معاوية من نرصة عثامن.	 

معاوية يريد االستئثار بالسلطة.	 

فهذه االقتضاءات من شاهنا أن تلزم املخاطب باإلقرار والنزول عند فحواها لتتحول 
يف سياق اخلطاب إىل حجج تعمل عل إفحام اخلصم واستاملته وإبطال حججه.

كام استفهم االمام ) عليه السالم ( يف كتاب بعث به اىل معاوية: » َوَكْيَف َأْنَت َصانٌِع 
ا َدَعْتَك  ِتَ َجْت بِِزينَتَِها َوَخَدَعْت بَِلذَّ َفْت َعنَْك َجاَلبِيُب َما َأْنَت فِيِه ِمْن ُدْنَيا َقْد َتَبهَّ إَِذا َتَكشَّ
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َبْعَتَها َوَأَمَرْتَك َفَأَطْعَتَها »)1(. فاالستفهام حاصل هنا عن كيفية صنع  َفَأَجْبَتَها َوَقاَدْتَك َفاتَّ
معاوية عند مفارقة نفسه لبدنه وخروجه من هذه الدنيا فكان السؤال مدعاة إىل التنبيه 
له عل غفلته عام ورائه من أهوال اآلخرة وإقرارا هبا من اجل إلزام املخاطب باإلجابة 
وإثباهتا يف نفسه ليس إلقرار حقيقة املوت فحسب فهي حقيقة بدهيية ومسلم هبا،  وإنام 

التذكري واإلقرار باملقتضيات الناشئة عن هذا االستفهام:

الدنيا دار زينة وبهجة ولذة

الدنيا بسبب لذائذها مومهة يف كوهنا مقصودة لذاهتا وإهنا كامل حقيقي مع أهنا ليست 
كذلك فهي وسيلة وليست غاية وهذا ما يشبه اخلداع والوهم

إن حصول التصور بكامل الدنيا سبب جاذب هلا

إن الدعوة والقود واألمر من قبل الدنيا / الداعي،  لإلنسان / املدعو،  هي حقائق 
معلومة تستلزم اإلجابة واإلتباع والطاعة

ملا كانت إجابة الدنيا وإتباعها وطاعتها بام خيالف الرشع االهلي معايص خترج اإلنسان 
عن حدود الل ذكرها اإلمام يف معرض توبيخه وذمه

لذلك ينحرص هذا اإلقرار والتذكري بام جرى عل يد ولسان معاوية من معايص ومنكر 
مذّكرًا إياه بوجوب مراجعة أفعاله وأقواله وان يكون مهه ملا بعد املوت ال أن ينقاد وراء 
مفاتن الدنيا ومغرياهتا وخداعها .فتغدو املقتضيات املنقدحة عن الرتكيب االستفهامي 

حججا مقنعة مؤدية إىل نتيجة مفادها )أن معاوية ال يؤمن بالبعث واحلساب( .

فاالستفهام يف قول اإلمام مل يكن إالَّ شكال واعيا من أشكال هدم وتقويض منهج 

1. رشح هنج البالغة: 15 / 38
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أنَّ  أي  باملعلول،   والعلة  بمسبباهتا  األسباب  ربط  املسؤول/ اخلصم عرب  عند  التفكري 
تشبث معاوية بالدنيا واالنقياد ملفاتنها ولذائذها واالنخداع بمغرياهتا مدعاة إىل انرصافه 
انرصافه عن اآلخرة وما  التي جاء االسالم لريسم حدودها فضال عن  الل  عن حدود 
ُأِعدَّ فيها من ثواب وعقاب. وهنا تربز ظاهرة املوت كحد للفصل بني املفاهيم الدنيوية 
واملفاهيم األخروية وباعتبارها )حجة مآل( يتم تقديمها لتذكري وإقرار املسؤول بخطأ 
ما يتبناه من هنج وسلوك بعيد كل البعد عن التفكري فيام وراء املوت إذ من شأن النتائج 
ِل  َلْيَس  ُه  َأنَّ َوَذَكْرَت   « ملعاوية  السالم(  )عليه  يقول  ثم  مقدماهتا.  خالل  من  تعرف  ان 
َأْلَفْيَت َبنِي َعْبِد امْلُطَّلِِب  َبْعَد اْستِْعَباٍر َمَتى  َفَلَقْد َأْضَحْكَت  ْيُف  َوأِلَْصَحايِب ِعنَْدَك إاِلَّ السَّ
يف  انخرط  الذي  الكالم  سياق  من  يتضح   ،)1(« فنَِي  ُمَوَّ ْيِف  َوبِالسَّ َناكِلنَِي  اأْلَْعَداِء  َعِن 
االجتامع  وهذا  والتقرير،  اإلنكار  إلفادة  خرج  السؤال  أن  )متى(  االستفهام  صيغة 
)اإلنكار والتقرير( من شانه أن ينجز فعال كالميا ال قوليا هو اإلقرار بحقيقة أن اإلمام 
وبني عبد املطلب ال خيافون بطشة السيف وال ظلم العدو فهم مهيؤون الستقباهلم يف أي 
وقت وهذا هو املقتىض الناشئ عن عمل التقرير أما اإلنكار فقد أفاد نفيًا لوقت وجدانه 
) النكول/ اخلوف( عند بني عبد املطلب وهنا ينشأ مقتىض إفادة اإلنكار عل أن مصادقة 
معاوية هلذه احلقيقة التي تلزمه باإلقرار هبا ليست جمرد مصادقة وإنام متثل سندًا حجاجيًا 
يكشف باالعتامد عل التقرير عن قدرته يف التعامل مع هتديدات ووعديات معاوية قوال 
وفعال،  وهذه نتيجة تقرير احلكم يف نفس معاوية، لذلك يتضح من خالل السياق أن 
اجلانب التقريري لالستفهام يطغى عل اجلانب اإلنكاري ؛ ألنَّ اإلمام ال حيتاج كعادته 
إىل تلقي جواب وإنام أراد تذكري معاوية بام فعلته سيوف بني هاشم وعبد املطلب بأهله 
وهو ما يمنح خطابه الصدق والتأثري ومن ثم يعزز من القوة احلجاجية التي تدفع باجتاه 
انجاز فعيل يقوم عل أساس إقناع معاوية برضورة اخلضوع لسلطة اخلالفة والتخيل عن 
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فكرة التهديد والوعيد.

يِّ  ويف وصيته ملن يستعمله عل الصدقات قال )عليه السالم(: » َفإَِذا َقِدْمَت َعَل احْلَ
كِينَِة َواْلَوَقاِر َحتَّى َتُقوَم َبْينَُهْم  ْم ُثمَّ اْمِض إَِلْيِهْم بِالسَّ الَِط َأْبَياَتُ َفاْنِزْل باَِمئِِهْم ِمْن َغرْيِ َأْن ُتَ
َوَخلِيَفُتُه  اهللَِّ  َوِلُّ  إَِلْيُكْم  َأْرَسَلنِي  اهللَِّ  ِعَباَد  َتُقوَل  ُثمَّ  ْم  َلُ بِالتَِّحيَِّة  ِدْج  ُتْ َواَل  َعَلْيِهْم  َم  َفُتَسلِّ
إنَّ  َولِيِِّه »)1(.  إَِل  وُه  َفُتَؤدُّ َحقٍّ  ِمْن  َأْمَوالُِكْم  ِف  هلِلَِّ  َفَهْل  َأْمَوالُِكْم  ِف  اهللَِّ  َحقَّ  ِمنُْكْم  ِلُخَذ 
القضية حمل االستفهام باألداة )هل( جاءت لغرض التثبت واالقرار والتوجيه نحو قيمة 
من القيم التي اتى هبا الدين االسالمي وهي اخراج فاضل املؤونة اىل ذوي الفاقة جباية 
إيامهنم،   املخاطبني ومن عوامل  اعتقاد وقبول من طرف  الزكاة،  فهي حمل  الصدقات/ 
 . وفعال  قوال  قبوهلا  يف  اثنان  خيتلف  ال  التي  اإلسالمية  الثقافة  معتقدات  من  هي  بل 
فحقيقة االستفهام هنا قائمة عل محل املخاطب عل اإلقرار واالعرتاف هبا، إذ أن جواب 
املستفهمني وهم ابتداء مسلمون ال يمكن أن يكون إالَّ بتقرير إنَّ لل حقًا يف أمواهلم وأنَّه 
البد أن ُيدفع إىل ولّيه وبذلك يصبح السند احلجاجي والفعل اإلنجازي الذي خيرج إليه 
االستفهام ابلغ وأكثر قوة حجاجية يف التوجيه والتأثري واحلمل عل اإلذعان مما لو أتى 
القول / اخلطاب بصيغة األمر والتقدير) أدوا الزكاة إىل ويل الل( ؛ ألنَّ وجود االستفهام 
حمل الشاهد قد عمل عل التثبيت والتحقيق من جانب واحلمل عل اإلقرار من جانب 
أخر أي تثبيت املستفهم عنه املعلوم والتسليم به فال يطمع املخاطب إىل إنكاره ثم دفعه، 
املخاطب- إىل اإلقرار به،  بل جعل املستفهم ملزما ليس فقط باجلواب فحسب،  بل 
أنَّ  ويبدو  له طوعا.  والرضوخ  باجتاه حتقيقه  والسري  املستفهم  يعلمه  بام  باإلقرار  ملزما 
مقتضيات  إىل  مرده  االمري  الطلب  عل  االستفهامي  الطلب  اسلوب  إيثار  يف  العلة 
السياق املقامي واحلايل للمخاطبني ومراعاة هلم، وهذا ما أكده ابن ميثم البحراين بقوله: 
» وهذه الوصية مشتملة عل تعليم عامله عل جباية الصدقات قوانني العدل يف أخذها 

1. نفسه: 15 / 71



ر�سائل الإمام علي )عليه ال�سالم( يف نهج البالغة

202

بالرعية  الرفق  إن  . واعلم  الشفقة عليهم والرفق هبم  له عل  أهلها. ومداره وأمره  من 
وان كان من أهم املطالب للشارع )ص( الستلزامه تأّلف قلوهبم واجتامعها عليه وعل 
أنَّه هيهنا أهم واحلاجة إليه اشد، وذلك أن الغرض هنا اخذ  ما جاء به من احلق،  إالَّ 
بعض ما هو اعز املطالب عند الناس من أيدهيم وهو املال ومشاركتهم فيه فقلوهبم هنا 
اقرب إىل النفار مما يدعون إليه من سائر التكاليف وهم إىل املداراة والرفق اشد حاجة،  
د )عليه السالم( وصية العامل بالرفق هبم واملساهلة منهم حفظا لقلوهبم«)1(.  فلذلك اكَّ
يكون  إن  اإلمام  فآثر  والرفق  واملالينة  السياسة  هذه  عل  جريا  االستفهام  جاء  ولذلك 
اإلقرار حاصال منهم أفضل من فرض الطلب عليهم مداراة ملشاعرهم واخف وطأة عل 
الزكاة  املوافقة وإخراج حق  نفوسهم. لذلك يصبح اإلقرار احلاصل منهم حجة باجتاه 

والصدقات عموما ويمثل هذا اإلقرار املقتىض الناشئ عن عمل التقرير:

الزكاة فرض من الل يف أموال املسلمني

ويل الل له احلق الرشعي يف جباية الزكاة

2-معنى الإنكار وبعده احلجاجي:

ذهب البالغيون العرب إىل أن االستفهام املجازي خيرج إىل إفادة معاين عديدة تفهم 
من خالل سياقات الكالم وقرائن األحوال منها )التقرير( كام قدمناه ومنها )اإلنكار( 
السيوطي  اجلرجاين)2(.ويذهب  ذكرها  املجازي  لالستفهام  مقاصد  أربعة  احد  وهو 

1. ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 4 /362

2. عبد القاهر،  دالئل اإلعجاز: 114	 119
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االستفهام  يف  النفي  وقصد   .)1(« منفي  بعده  وما  النفي  »عل  اإلنكار  يف  املعنى  أن  إىل 
يقر  ؛ بل عليه أن  النفي وهو اإلثبات  الطلب من املسؤول أن يستبعد نقيض  قائم عل 
بالسلب أي: سلب مضمون احلكم الذي تضمنه االستفهام ورشط داللة االستفهام عل 
النفي أن يصح »حلول أداة النفي حمل أداة االستفهام«)2(. اما عالقة االستفهام باإلنكار 
املستفهم عنه جمهول،  واملجهول منكر،  أي منفي عن  العالقة أن   « بالتايل:  ففرسوها 
العلم،  فاستعمل لفظ االستفهام يف اإلنكار هبذه املالبسة املصححة للمجاز اإلرسايل 
ديكرو فقد أشار إىل أن االستفهام حيمل يف ذاته أصال  اما  القرائن احلالية«)3(.  بمعونة 
عمل  أنَّ  بنيَّ  وقد  األصوات  تعدد  مفهوم  إىل  ذلك  عل  الربهنة  يف  واستند  النفي  قيمة 

االستفهام يشمل ثالثة عنارص داللية تداولية هي )4(:

إثبات مسبق للقضية: ويعني بذلك إن املتكلم إذ يطرح سؤاال ما عل نحو: هل جاء . 1
زيد؟ فانه يف اآلن نفسه حيرض صوت املتلفظ الذي اثبت أو يثبت أو يمكن أن يثبت 
القضية وأكد ديكرو أن االستفهام يشرتك يف ذلك مع النفي باعتبار أن منجز عمل 

النفي هو يف احلقيقة ناف لقضية مثبتة من متلفظ آخر خيتلف عن املتكلم النايف.
اإلفصاح عن الشك: ويعني بذلك أن املتكلم إذ يستفهم إنام هو يفصح عن شّكه يف . 2

حقيقة القضية املثبتة سلفا والشك يف قضية ما هو بصفة عامة نزوع إىل نفيها رغم إن 
إمكانيتي نفي املشكوك فيه وإثباته تبقيان منطقيا قائمتني.

اإللزام باالختيار بني القضية ونفي القضية: ويعني بذلك أن التلفظ بالسؤال ذاته هو . 3
الذي خيلق اإللزام باجلواب لذا فإن هذا اإللزام باختيار جواب من قبيل )القضية( 

1. السيوطي،  اإلتقان يف علو م القران: 79

2. عبد العزيز عبد املعطي عرفه، من بالغة النظم العريب ،  دراسة حتليلية ملسائل البيان:124

3. ابن يعقوب املغريب، مواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح: 296

4.  247 السؤال البالغي: 4، ينظر:
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أو نفيها ينشأ داخل اخلطاب وبه.
فقيمة النفي التي حيملها االستفهام حسب ديكرو هو أن املثبت للقضية خيتلف بال . 1

جدال عن املفصح عن شّكه فيها سواء أكان املثبت هلذه القضية السائل أم املسؤول 
يف  يكون  أن  يمكن  ال  نفسه  الشخص  ألنَّ  االستفهام،  حلظة  غري  أخرى  حلظة  يف 
اللحظة ذاهتا مثبتا ألمر شاكا فيه معا. ثم أن العنرص املوجب أي إثبات القضية هو 
نتيجة عمل إخبار،  يف حني إن العنرص السالب هو نتيجة عمل إفصاح إذ املستفهم 
ال خيرب عن شكه بل ينجزه حلظة تلفظه)1(. وبعبارة أخرى أن ديكرو يربهن عل أن 

قيمة النفي تتبلور يف الشك والشك يف يشء ُيعد بصفة عامة كأنه اجتاه إىل نفيه.
النفي يعني بتعبري عبد الل صولة عدوال نوعيا عن الوظيفة  فخروج االستفهام إىل 
السؤال وتداوليته،  ويف هذا الصدد  األصلية / احلقيقية،  وهنا يكمن الرس يف بالغة 
يقول امحد امحد بدوي: “ولعل الرس يف مجال اسلوب االستفهام...... والعدول إليه عن 
يتطلب جوابا حيتاج إىل تفكري وروية  النفي هو أن االستفهام يف أصل وضعه  اسلوب 
عن هذه األسئلة بالنفي،  كان يف توجيه السؤال إليه محال له عل اإلقرار هبذا النفي وهو 
أفضل من النفي ابتداء”)2(. ولكن هذا الرأي عل أمهيته يف تدبر البعد احلجاجي الذي 
يقدمه االستفهام يف حتقيق معنى النفي،  فإنه بحسب صولة مل يبني لنا كيف يتم اإلقرار 
هبذا النفي؟ إذ قد يطيل املسؤول التفكري والروية يف البحث عن جواب لألسئلة املطروحة 
عليه،  كام قال بدوي مع ذلك فانه جييب بعكس ما ينتظره منه السائل،  بل إنَّ العادة 
جرت إن املسؤول إذا أطال التفكري يف جوابه يكون ذلك عالمة عل عدم جماراته للنسق 
الذي يريد أن يفرضه السائل عليه، لذلك والكالم لصولة: إنَّ النفي الذي حّل االستفهام 
حمله من شانه ،  كأي نفي ،  أن يكون عالمة عل وجود خصومة وعدم اتفاق ودحضه 

1. ينظر: نفسه: 247

2. امحد امحد بدوي، من بالغة القران:163



الف�سل الثاين :اآليات احلجاج اللغوية يف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

205

ينطوي دائام عل ملفوظ عكيس  النفي  إن   “ املخالف ورد عليه، يقول بعضهم:  للرأي 
انه ينطوي عل عالقة جدلية مع الغري”)1( ؛ ولكن العدول  يكون رصحيا او ضمنيا اي 
عن النفي إىل االستفهام من شأنه أن يغري جمرى تلك اخلصومة تغيريا جذريا وينتقل هبا 
من جمرد دحض للرأي املخالف، فتلك مهمة النفي، إىل احتواء اخلصم بدفعه إىل اإلقرار 
بام تفرضه عليه القضية التي حيملها تركيب االستفهام وبذلك نرى رسعان ما ينخرط 
االستفهام  يبدو  هذا  وعل  به  مقرا  معه  متجاوبا  له  وخيضع  اخلطاب  دورة  يف  املسؤول 
قد  اإلنكاري  أن االستفهام  نجد  املدونة  إىل  وبالعودة  النفي)2(.  ابلغ حجاجا من جمرد 
حقق قوة )انجازية حجاجية( يف رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( وخصوصا يف خطابه 

السيايس من خالل خروجه إىل قسمني: إنكار التوبيخ،  وإنكار التكذيب وكالتايل:

اأ- اإنكار التوبيخ:

ويأيت به السائل لتوبيخ املخاطب/ املسؤول عل ما وقع منه من فعل مذموم)3( وهذا 
ما أشار إليه اجلرجاين بقوله: “واعلم إن اهلمزة فيام ذكرنا تقرير بفعل قد كان وإنكار له ملا 
كان وتوبيخ لفاعله عليه”)4( لذلك نجد هذا النوع من السؤال البالغي يضطلع بوظائف 

حجاجية من خالل ما يقدمه من مقتضيات نبينها فيام يأيت:

ْساَلِم ُفاَلٌن  قال امري املؤمنني يف جوابه اىل معاوية: ) َوَزَعْمَت َأنَّ َأْفَضَل النَّاِس ِف اْلِ
َواْلَفاِضَل  َأْنَت  َوَما  َثْلُمُه  َيْلَحْقَك  َلْ  َنَقَص  إِْن  َو  ُه  ُكلُّ اْعَتَزَلَك  َتمَّ  إِْن  َأْمرًا  َفَذَكْرَت  َوُفاَلٌن 
امْلَُهاِجِريَن  َبنْيَ  َوالتَّْميِيَز  الطَُّلَقاِء  َوَأْبنَاِء  لِلطَُّلَقاِء  َوَما  َوامْلَُسوَس  ائَِس  َوالسَّ َوامْلَْفُضوَل 

1. 2، ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 428 

2. ينظر: نفسه: 427	429

3. ينظر: الزخمرشي،  الكشاف: 24/1

4. دالئل اإلعجاز: 141
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َوَطِفَق  ِمنَْها  َلْيَس  ِقْدٌح  َحنَّ  َلَقْد  َهْيَهاَت  َطَبَقاِتِْم  َوَتْعِريَف  َدَرَجاِتِْم  َوَتْرتِيَب  لنَِي  اأْلَوَّ
ْنَساُن َعَل َظْلِعَك َوَتْعِرُف ُقُصوَر َذْرِعَك  ا اْلِ َ َتْرَبُع َأهيُّ َأ اَل  ا  َلَ ْكُم  َيُْكُم فِيَها َمْن َعَلْيِه احْلُ
َرَك اْلَقَدُر »)1(. فنالحظ أنَّ بنية اخلطاب يف هذا النص قد تشكلت عرب  ُر َحْيُث َأخَّ َوَتَتَأخَّ
استفهامات حجاجية قائمة عل ثنائية: اهلدم والبناء،  أي هدم حجة اخلصم وتقويضها،  
وبناء حجج دامغة أفرغت حجج املسؤول/ اخلصم من حمتواها، فاإلمام قد استدعى 
السالم(  )عليه  أنكر  فقد  والتنبيه  والتوبيخ  واالستحقار  اإلنكار  سبيل  عل  االستفهام 
عل معاوية أن خيوض عل صغر شانه وحقارته يف أمور املفاضلة بني املهاجرين األولني 
مشّكاًل  لالستفهام  احلجاجي  الدور  يربز  وهنا  طبقاهتم.  وتعريف  درجاهتم  وترتيب 
بام هو أهم  باملخاطب / معاوية وافحامه ودفعه إىل االقتناع  لبنة أوىل يف خطة اإليقاع 
وبام هو موضوع اخلالف حقيقة عرب تعرية وتفكيك خطابه باجتاه تفنيده ألنه حيمل يف 
داخله عنارص تدمره. فاإلمام قد اعتمد حجة )التناقض وعدم االتفاق( التي تتمثل يف » 
إعالن إن ما قاله اخلصم فيه ما يقّوضه »)2( وبيان هذه احلجة يتمثل يف استدراج اخلصم 
) فذكرت أمرا ان تم اعتزلك كله وان نقص مل يلحقك ثلمه .... وطفق حيكم فيها من 
الذين  الطلقاء  ابا سفيان كانا من  عليه احلكم هلا( وجوهر هذه احلجة إن معاوية وأباه 
أهليته  وأنكر  اإلمام  استبعد  لذلك  إسالمهام  يصح  ومل  طوعا  ال  كرها  اإلسالم  دخلوا 
مثل  هلا(  احلكم  عليه  من  فيها  حيكم  )وطفق  وقوله:  األفضلية،  وتقدير  احلكم  هذا  يف 
يرضب ملن حيكم عل قوم وهو من أراذهلم وليس هو للحكم بأهل،  بل هم أوىل منه 
ليس  معاوية  أن  اإلمام  حكاما0ومراد  يكونوا  أن  األرشاف  شأن  إذ  احلكم،   تقرير  يف 
فيهم  للحكم  أهال  وليس  يشء  يف  بعض  عل  بعضهم  بتفضيل  حيكم  الذين  القوم  من 
ولذلك استفهم اإلمام يف قوله: ) أال تربع...( عل سبيل اإلنكار والتنبيه له عل قصوره 

1. رشح هنج البالغة: 15 / 85

2. احلجاج يف الشعر العريب ،  بنيته واساليبه: 231
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السابقني والتقريع له عل ادعائه هلا0 وقد علل )عليه السالم( هذا اإلنكار  عن درجة 
التوبيخي باستدعاء املجاز وبيان ذلك: فلترتفق بنفسك وال تكلفها هذا األمر ولتقف هبا 
عن جماراة أهل الفضل حال ظلعك واستعار لفظة )الظلع( لقصوره ووجه املشاهبة هو 
قصوره عن حلوق رتبة السابقني يف الفضل كقصور الظالع عن شأو الضليع. وكذلك 
تناول  كناية عن قصور قوته وعجزه عن  قوله: وتعرف قصور ذرعك، وقصور ذرعه 
تلك املرتبة، و)حيث أخرك القدر( إشارة إىل مرتبته النازلة التي جرى القدر هبا أن تكون 
نازلة عن مراتب السابقني وقد أمره بالتأخر فيها والوقوف عندها تقريعا وتوبيخا هبا)1(. 
إن الغرض االنجازي ) اإلنكار التوبيخي( الناشئ عن األسئلة البالغية يف خطاب اإلمام 

)عليه السالم( توضحه املقتضيات الناشئة ذات البعد احلجاجي:

املهاجرين األولني  التمييز بني  الطلقاء  للطلقاء وأبناء  ينبغي  املقتىض: ال               
وترتيب درجاهتم وتعريف طبقاهتم.

                  املقتىض: معاوية ليس من القوم الذين حكم بتفضيل بعضهم عل بعض 
يف يشء وليس أهال للحكم فيهم.

فإفراغ حكم معاوية من حمتواه التأثريي / احلجاجي ونفيه من األساس طريق حلمل 
املخاطب/ اخلصم عل اإلقرار هبذا النفي أو التزام الصمت، عل اقل تقدير، فينتج عن 
ذلك أثر التوبيخ وهذا األثر هو ما عرب عنه اجلرجاين باخلجل واالرتداع 0 ولذلك ال 
وأشدها  احلجج  “ابلغ  ألنَّ  لالستفهام  الضمني  باملقصد  االعرتاف  إالَّ  املخاطب  يسع 
إلزاما للخصم وأكثرها إفحاما له ما نطق هبا هو نفسه وساهم يف صنعها من خالل إجابته 
النفي”)2(  جمرد  من  حجاجا  ابلغ  االستفهام  يبدو  هذا  فعل  إليه  املوجه  االستفهام  عن 

1. ينظر: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 385/4

2. احلجاج يف القران الكريم: 429
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وبحصول هذا اإلقرار يتحقق اثر التوبيخ الذي يساهم يف عملية االرتداع والكف كام 
اسلفنا0

ومن كتاب له )عليه السالم( اىل زياد بن ابيه: “ َأَتْرُجو َأْن ُيْعطَِيَك اهللَُّ َأْجَر امْلَُتَواِضِعنَي 
َأْن  َواأْلَْرَمَلَة  ِعيَف  الضَّ مَتْنَُعُه  النَِّعيِم  ِف  ٌغ  ُمَتَمرِّ َوَأْنَت  َوَتْطَمُع  يَن  ِ امْلَُتَكربِّ ِمَن  ِعنَْدُه  َوَأْنَت 
َم »)1(. لقد عمد  اَم امْلَْرُء َمِْزيٌّ باَِم َأْسَلَف َوَقاِدٌم َعَل َما َقدَّ ِقنَي َوإِنَّ ُيوِجَب َلَك َثَواَب امْلَُتَصدِّ
اإلمام يف خطابه إىل استعامل السؤال البالغي قاصدا به توبيخ املسؤول ومنكرا عليه ذلك 
العمل أو تلك القضية إذ أن مقتىض اإلنكار التوبيخي هو أنَّ ما بعده واقع ولكنه قبيح 
وما كان ينبغي أن يكون وفاعله ملوم عليه. يقول اجلرجاين يف ذلك: » واعلم إن اهلمزة 
فاإلمام ومن  لفاعله عليه«)2(  ملا كان وتوبيخ  له  قد كان وإنكار  بفعل  تقرير  فيام ذكرنا 
خالل هذا االستفهام يدفع بحجة ذكية حتارص املستفهم وتلزمه باإلقرار هبا فال سبيل 
متهيدا  فيها  ينخرط  املخاطب  جتعل  التي  املنطقية  القضايا  من  ا  ألهنَّ إنكارها  أو  لدفعها 
الذعانه0 فاملسار احلجاجي الذي احدثه االستفهام قد افرز حجة مدارها عل التناقض 
وعدم االتفاق يف بيان خطل رأي املخاطب وفساد رأيه. فهذه احلجة قائمة عل وجود 
قضيتني متناقضتني إحدامها نفي لألخرى ونقض هلا من قبيل: ) امللك َيظلم وال ُيظلم( 
والفيصل يف هذا األمر يكون يف وضع امللفوظني عل حمك الواقع واملقام الختيار إحدى 
هاتني  أنَّ  أي  فخاطئة)3(،   األخرى  أما  املقام  أو  الواقع  مع  النسجامها  األطروحتني 
خطاب  فحص  وعند  الواحد  النظام  داخل  وحتدثان  تنتميان  املتناقضتني  األطروحتني 

اإلمام نجد أن املقتضيات التي تقدر يف ضوء اجلملة االستفهامية تنقدح بالشكل التايل:

1. - رشح هنج البالغة:15 / 66

2. دالئل اإلعجاز:141

3. احلجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته: 325
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املقتىض: امقت الناس عند الل املتكرب.

املقتىض: من تواضع لل رفعه.

املقتىض: ال تستوي احلسنة بالسيئة

إذا  املتصدق(   / )البخيل  و  التكرب(   / )التواضع  قضايا:  بني  احلاصل  فالتناقض 
وضعنامها عل حمك الواقع / العقل / الرشيعة اإلسالمية،  ال يمكن انكاره بأي شكل 
مقام  اخلطاب هو  تضمنه  الذي  املقام  مقتىض  بل  هذا فحسب،   وليس  االشكال،  من 
يتعارض مع  أن  إنكار ونفي كل ما من شأنه  باجتاه  )نصح وإرشاد وتوبيخ( فهو يسري 
ينساق  سوف  املخاطب  فإنَّ  لذلك  اإلسالمية،   الرشيعة  به  جاءت  وما  العقل  منطق 
الواقع  إىل  استنادا  األخرى  ورفض  املتناقضتني  األطروحتني  إحدى  قبول  وينخرط يف 
واملقام ومن ثم إلزام املسؤول بتبني وجهة نظر السائل التي يدور عليها السؤال بشكل 
احلجج  إنتاج  يف  مسامها  املخاطب  جيعل  االستفهام  يلعبه  الذي  الدور  ضمني0وهذا 
يصنعها ويعود فيخضع هلا ويتقيد هبا0 كام أنَّ التناقض احلاصل بني )املتمرغ يف النعيم 
االستنكار  إىل  مدعاة  املتصدقني(  بثواب  )الطمع  وبني  واألرملة(،   الضعيف  يمنعه 
والرفض أيضا والتوبيخ ملن فعله، وهنا خيرج هذا اخلطاب عن حدود املخاطب املعلوم 
املبارش لينفتح عل املتلقي غري املبارش خارج احلدود الزمكانية تنبيها هلم عل أن ثواب كل 
فضيلة إنام ينال باكتساهبا والتخلق هبا ال بالكون عل ضدها. فمن الواجب إذن التخلق 
درجات  عن  االنحطاط  بعد  إال  هبا  التخلق  حيصل  ولن  ثواهبا  لينال  التواضع  بفضيلة 
املتكربين،  فهو إذن من الواجبات املسلم هبا،  كام إن طمع االنسان يف ثواب املتصدقني 
حال اقتنائه للامل وتنعمه به ومنعه عن الضعيف واألرملة،  هو امر ال يمكن قبوله. كام 
نّبه اإلمام بأنَّ جزاء كل عمل بمثله من الثواب والعقاب فام جزاء اإلحسان إال اإلحسان 
والفطرة  اإلهلي  العدل  مع  ويتناقض  يتناىف  ذلك  وخالف  السوء  إالَّ  السوء  جزاء  وما 

اإلنسانية السليمة0
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ب -اإنكار التكذيب:

مثلام خرج االستفهام اإلنكاري إىل التوبيخ كذلك خيرج للتكذيب فهو إنكار إبطايل 
أي أنَّ ما بعده غري واقع ومدعيه كاذب0 ولذلك خيتلف إنكار التكذيب عن إنكار التوبيخ 
ي إنكارًا إبطاليًا بمعنى أنَّ املستفهم يبطل  يف أن التكذيب هو أمر غري واقع ولذلك ُسمِّ
وقوع النسبة أي ينفيه)1(،  وتكاد تفتقر رسائل اإلمام إىل مثل هذا النوع من االستفهام 
ولكن حني يتعلق األمر بمعاوية وكثرة ادعاءاته وتزييفه للحقائق ينربي له اإلمام كاشفا 
حقيقة املغالطات التي يتضمنها خطاب معاوية والتصدي لتفنيدها وفضحها. من ذلك 
ِة بَِغرْيِ َقَدٍم َسابٍِق  ِعيَِّة َوُواَلَة َأْمِر اأْلُمَّ قوله )عليه السالم(: » َوَمَتى ُكنُْتْم َيا ُمَعاِوَيُة َساَسَة الرَّ
ٍف َباِسٍق »)2(. فاإلمام ينكر عل معاوية وبني أمية أن يكون هلم شأن أو مأثرة سواء  َواَل رَشَ
يف قيادة الرعية أو نرصة الدين عرب االستفهام الذي أورده عل سبيل اإلنكار التكذيبي 
والتقريع باخلمول والقصور عن رتبة امللوك والوالة واالرشاف0 والقدم السابق كناية 
عن التقدم يف األمور األهلية ولذلك نّبه )عليه السالم( بقوله: )بغري قدم سابق( عل أن 
فإن ورود  املتعارف. ولذلك  األهلية يف  لتلك  األمور رشط  والتقدم يف  الرشف  سابقة 
االستفهام االبطايل/ التكذيبي قد افرغ حجج معاوية من حمتواها ؛ ألنَّ الذي مل تكن له 
سابقة وأثرة حسنة ورشف عال يف األمور التي تعارف عليها الناس فاهنم ليسوا بأهل 
السياسة وقيادة الرعية ووالية أمر األمة،  فينتج هذا أنَّ هؤالء ليسوا مؤهلني لذلك وهو 

ما قصده اإلمام فيكون املقتىض الناشئ عن ذلك:

املقتىض: لستم أهال لقيادة الرعية ووالية أمر األمة.

1. ينظر: وليد قصاب، البالغة العربية ،  علم املعاين: 66

2. رشح هنج البالغة: 15 / 38
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املبحث الرابع
السّلم احلجاجي يف رسائل اإلمام علي )عليه السالم(

فارغة من األقوال مزودة  السّلم احلجاجي هو جمموعة غري  أنَّ  إىل  فيام سبق  ارشنا 
بعالقة ترتيبية ومستوفية للرشطني التاليني:

القول 	  تلزم عن  يلزم عنه ما يقع حتته، بحيث  السّلم  كل قول يقع يف مرتبة ما من 
املوجود يف الطرف األعل مجيع األقوال األخرى 0

كل قول يف السلم كان دليال عل مدلول معني، كان ما يعلوه مرتبة دليال اقوى0	 

كام البد لنا من التذكري بأهم قوانني هذا السّلم وهي ثالثة:	 

قانون اخلفض: إذا صدق القول يف مراتب معينة من السلم فان نقيضه يصدق يف 	 
املراتب التي تقع حتتها0

القول 	  القول دليال عل مدلول معني فان نقيض هذا  إذا كان  السلم:  تبديل  قانون 
دليل عل نقيض مدلوله.

قانون القلب: إذا كان احد القولني أقوى من األخر يف التدليل عل مدلول معني فان 	 
نقيض الثاين أقوى من نقيض األول يف التدليل عل نقيض املدلول0

احلجة  إىل  الضعيفة  احلجة  من  عمودي  بشكل  للحجج  ترتيبية  عالقة  هو  فالسّلم 
القوية أي من احلجة االبعد يف التدليل عل املدلول/ النتيجة،  إىل احلجة األقرب داللة 

عل املدلول يف القسم احلجاجي الواحد أو الفئة احلجاجية الواحدة0
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ولو نظرنا يف كيفية جتيل قوانني ومفاهيم السّلم احلجاجي يف مدونتنا نجد ان رسائل 
اإلمام عيل )عليه السالم( ال ختلو من متثالت هلذا النوع احلجاجي اللغوي الذي يكشف 
عن قوة احلجج وتراتبيتها يف القول0بل البد لكل قول بطبيعته ان خيضع لسّلمية وتراتبية 
برمته.  القول  او  النتيجة  خدمة  يف  عدمها  من  الرتتيب  صحة  عن  النظر  بغض  معينة 

وللتدليل عل ذلك نأخذ األمثلة التالية:

الَِّذيَن  اْلَقْوُم  َباَيَعنِي  ُه  إِنَّ  « السالم(:  بعثه اإلمام عيل إىل معاوية قال )عليه  يف كتاب 
َتاَر َواَل لِْلَغائِِب  اِهِد َأْن خَيْ َباَيُعوا َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثاَمَن َعَل َما َباَيُعوُهْم َعَلْيِه َفَلْم َيُكْن لِلشَّ
وَرى لِْلُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر »)1( يقدم أمري املؤمنني يف خطابه هذا أكثر  اَم الشُّ َيُردَّ َوإِنَّ َأْن 
من حجة عل صحة البيعة واالختيار له،  فقد بدأ )عليه السالم( بحجة أوىل هي )بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن( ومؤدى هذه احلجة هو االحتجاج عل معاوية 
أئمة  الثالثة  اخللفاء  نصبت  التي  والعقد  احلل  أهل  ببيعة  الرأي  وينارصه  به  يلوذ  ومن 
للمسلمني، أي ان بيعتهم مل يراَع فيها إمجاع املسلمني كلهم إذ ان سعد بن عبادة مل يبايع 
وال احد من أهل بيته وولده وكذلك إن عليا )عليه السالم( وبني هاشم ومن كان رأيه 
كذلك مل يبايعوا يف مبدأ األمر وامتنعوا ومع ذلك مل يقدح احد سوى ما ذكرنا بصحة 
أنفسهم(  به  ألزموا  بام  )ألزموهم  مبدأ  اعتمد  قد  هنا  فاإلمام  الثالثة.  اخللفاء  خالفة 
ا  وبالنتيجة فإن امتناع معاوية وأهل الشام من بيعة اإلمام ال يقدح بخالفته وإمامته ؛ ألهنَّ

جرت عل وفق الضابطة التي تعارف عليها املسلمون يف أمر اخلالفة0

ان  للغائب  أن خيتار وال  للشاهد  يكن  فلم   ( أخرى هي  إىل حجة  اإلمام  ينتقل  ثم 
يرد( أتى هبا لتقوية وتعزيز النتيجة املتضمنة ملعنى القول0 ومفاد هذه احلجة: ان احلارض 
الذي مل يبايع ال يمكن ان خيتار له خليفة آخر وكذلك الغائب،  ألنَّ امليزان واملعيار هو: 
لو كانت بيعة أهل احلل والعقد يف عاصمة اإلسالم فقد بايعني أولئك وان كان امليزان 

1. رشح هنج البالغة: 14 / 16
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غري ذلك فكيف رضيت يا معاوية بيعة أولئك / اخللفاء الثالثة0ثم يردف اإلمام )عليه 
السالم( قوله بحجة ثالثة دعمت القول برمته هي )إنام الشورى للمهاجرين واألنصار( 
وتكمن قوة هذه احلجة باملقارنة مع احلجتني السابقتني بداللة أداة القرص )إنام( وهي من 
أدوات السّلم احلجاجي » والسبب يف إفادة إنام معنى القرص هو تضمينه معنى: ما و إالَّ 
0000 وترى أئمة النحو يقولون: إنام تأيت إثباتا ملا يذكر بعدها ونفيا ملا سواه«)1(. لذلك 
القوة احلجاجية،  ألنَّه )عليه  املرتبة األوىل من حيث  يتضح ان هذه احلجة قد احتلت 
السالم( قد قرص وحرص مسألة الشورى والبيعة عل أهل احلل والعقد من املهاجرين 
واألنصار الذين عرفوا اإلسالم أحسن من غريهم وكان هلم السبق يف ذلك فهم ِعلية 
القوم الذين تنعقد باجتامعهم البيعة دون غريهم ومن هنا يتضح أن أمري املؤمنني قد أقام 

حجته ورّتبها هبذا الشكل من اجل هدفني أو غايتني مها:

 ان املبدأ أو الفيصل يف انعقاد البيعة عل أهل احلل والعقد من املهاجرين واألنصار . 1
الذي تعارف عليه املسلمون يف بيعة اخللفاء الثالثة قد اعتمده اإلمام يف قبول البيعة 
من قبلهم إللزام املعرتضني عليه بام ألزموا به أنفسهم وجعلوه ميزانا تتفاضل عنده 
)عليه  يكون  وبذلك  اآللية،  هبذه  اإلمام  قناعة  عدم  مع  األمة،  إمامة  يف  الرجال 

السالم( قد اعتمد القياس يف إقامة حججه.
)عليه . 1 انه  إلنكارهم  والعقد(  احلل  )أهل  باإلمجاع  القوم  عل  اإلمام  احتج  إنام   

السالم( منصوصا عليه يف خالفة املسلمني بعد رسول الل )ص(، فلو احتج بالنص 
الكريم  القران  يف  له  اإلهلي  التنصيب  بحقيقة  علمهم  مع  له  يسّلم  ومل  منه  ُيقبل  مل 
يكون  احلق  هبذا  فاملطالبة  )خم(،  غدير  يف  )ص(  الرسول  وصية  يف  ذلك  واثبات 
السيايس واالجتامعي  الواقع  الذي تشكل وهيمن عل  الثقايف  النسق  خروجا عن 
للمجتمع والذي أجاز وأباح للخلفاء الثالثة ان جيتهدوا مع وجود النص يف هذا 

1. - السكاكي،  مفتاح العلوم: 291
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املنحى وإجياد نظام الشورى وتقويض أمر التنصيب واثبات الوالية املطلقة ألمري 
املؤمنني. لذلك نجد أن مطالبته )عليه السالم( وأحقيته يف اخلالفة وإمامة املسلمني 
لكوهنا منصوصا عليها يف القران والسنة. وقد أشار إليها يف أكثر من مناسبة فهو يف 
هذا القول مل يركن إىل تبيان هذه احلجة وهذا احلق ؛ ألنه يدرك متاما إن إثارة هذا 
املقام حتديدا( وخصوصا يف  هذا  ) يف  يقوي من حجة خصمه  ان  األمر من شأنه 
هذا الظرف احلرج،  والن االحتجاج بالنص من شأنه ان يطعن عل اخللفاء الذين 
أيضا  شانه  من  هذا  وكل  املدينة،   أهل  من  بايعوه  الذين  مع  حاله  ويفسد  سبقوه 
املؤمنني ويستغلها  أمري  العام عل خالفة  الرأي  تأليب  ملعاوية يف  املجال  يفسح  ان 
فرصة سانحة لالنقضاض عل اخلالفة، األمر الذي مل يسقطه االمام من حسابه وهو 
ماض يف تبكيت خصمه / معاوية. ففي رسالة جوابية بعثها إىل معاوية يؤكد اإلمام 
يستأنف  النظر وال  فيها  يثنى  واحدة ال  بيعة  » ألهنا  بقوله:  احلجة  أخرى هذه  مرة 
البيعة )بيعة  فيها اخليار اخلارج منها طاعن واملرّوي فيها مداهن«)1(،  أي ان هذه 
اإلمام( ال يراجع فيها االختيار ثانية وليس بعد عقدها خيار ألهنا تلزم غري العاقدين 
قد  يكون  عليها  خيرج  من  فإن  وبالنتيجة  فيها،   اخليار  فيسقط  العاقدين  تلزم  كام 
طعن عل األمة اختيارها،  ألهنم امجعوا عل أن االختيار طريق االمة، كذلك إن 
الذي يبطئ ويامطل يف قبول البيعة والطاعة ويرتوى هل يقبلها أم ال فهو منافق 0 
وبالنتيجة فإن كل هذه احلجج تنتمي إىل فئة حجاجية واحدة وختدم نتيجة واحدة 
هي) رشعية خالفة اإلمام عيل( مع وجود تراتبية وتدرجية يف القوة احلجاجية التي 

تتضمنها احلجج التي يمكن جتسيدها يف السّلم احلجاجي التايل:

1. رشح هنج البالغة: 14 / 20
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» ن« رشعية خالفة اإلمام عيل

ق3           إنام الشورى للمهاجرين واألنصار

ق2           فلم يكن للشاهد ان خيتار وال للغائب ان يرد

ق1           بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن عل 

                 ما بايعوهم عليه

ومن كتاب له )عليه السالم( إىل عبد الل بن عباس وهو عامله عل البرصة: » َوَقْد 
ْم آَخُر  ْم َنْجٌم إاِلَّ َطَلَع َلُ ُرَك لَِبنِي مَتِيٍم َوِغْلَظُتك َعَلْيِهْم َوإِنَّ َبنِي مَتِيٍم َلْ َيِغْب َلُ َبَلَغنِي َتنَمُّ
َنْحُن  ًة  َوَقَراَبًة َخاصَّ ًة  َماسَّ َرِحًا  بِنَا  ْم  َلُ َوإِنَّ  إِْساَلٍم  َواَل  َجاِهلِيٍَّة  ِف  بَِوْغٍم  ُيْسَبُقوا  َلْ  ُْم  َوإهِنَّ

َمْأُجوُروَن َعَل ِصَلتَِها َوَمْأُزوُروَن َعَل َقطِيَعتَِها »)1(.

ابتداء البد من اإلشارة إىل املناسبة التي دفعت اإلمام )عليه السالم( إىل ان يكتب 
ا من الرضورات التي ينبغي أن تكون  إىل ابن عباس واليه عل البرصة هذا الكتاب ؛ ألهنَّ
تتحرك بموجبه،  وبيان مدى قوهتا وتراتبيتها  الذي  لتحديد اإلطار والسياق  حارضة 
0 فقد روي ان ابن عباس كان قد ارض ببني متيم حني ويلَّ البرصة من قبل اإلمام عيل 
طلحة  شيعة  من  كانوا  م  ؛ألهنَّ اجلمل  يوم  العداوة  من  به  عرفهم  للذي  السالم(  )عليه 
هم باجلمل حتى  والزبري وعائشة فحمل عليهم ابن عباس فأقصاهم وتنكر عليهم وعريَّ
كان يسميهم شيعة اجلمل وأنصار عسكر ،  وهو اسم مجل عائشة ،  وحزب الشيطان،  
قدامة  بن  منهم حارثة  بني متيم  السالم( من  نفر من شيعة عيل )عليه  فاشتد ذلك عل 
املؤمنني  أمري  دفع  مما  ابن عباس)2(،   إليه  اإلمام يشكو  إىل  بذلك حارثة  وغريه فكتب 

1. نفسه: 15 / 59
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اىل ان يكتب إىل ابن عباس يعضه وحيذره مما جرى عل لسانه ويده من تنمر لبني متيم 
تنكر األخالق  أي  والوثوب  اجلرأة  النمر من  بأخالق  واملعاملة هلم  الغلظة عليهم  أي 
وتغريها عليهم. ومن اجل إقناع ابن عباس برضورة العدول عن توجهه يف النقمة عل 
بني متيم فقد سّطر اإلمام )عليه السالم( جمموعة من احلجج التي أدرجها يف سّلم القوة 
احلجاجية برتاتبية تتجه من األدنى إىل األعل نحو خدمة النتيجة الضمنية املتحصلة من 
القول /اخلطاب وتقديرها )الرفق ببني متيم وعدم التنكر هلم(، فاإلمام يسوق احلجج 
إلثبات النتيجة أو فحوى اخلطاب وفائدته التوجيهية. فقد أردف )عليه السالم( بذكر 
يعلو  قلوهبم ألجلها، وهو يف كل حجة من حججه  مراعاهتا وحفظ  أحوال هلم جيب 
درجة اكرب وأكثر قوة من التي قبلها،  فكانت احلجة األوىل )أن بني متيم مل يغب هلم نجم 
إال طلع هلم أخر( فمع كون اغلبهم قد خرج حلرب أمري املؤمنني كام بينا إال ان بعضهم 
موالون. كذلك ان بني متيم مل يمت هلم سيد إال قام هلم أخر مقامه هيتدي هبداه قومه 

ويقتدون بآرائه يف الطرق املصلحية ولذلك ال يمكن ان حُيمل امُلحسن بجريرة امليسء0

ثم أتى )عليه السالم( بحجة أقوى مما سبقها ) واهنم مل يسبقوا بوغم يف جاهلية وال 
إسالم ( والوْغم: هو احلقد يف الصدر فهم لرشف نفوسهم وابائهم الذل والضيم مل هيدر 
هلم دم فإهنم يأخذون بثأرهم أو ألهنم لرشفهم ال حيقدون عل أحد ألنَّ الضعيف هو 
الذي حيقد فهم أصحاب قوة ونجدة ومحية0 وتكمن قوة هذه احلجة ليس يف بيان مأثرة 
تاريخ  ابن عباس ال يعرف  ان يكون  املعقول  تتسم هبا متيم،  فمن غري  أو صفة محيدة 
اإلسالم  اعالم  من  كونه  رفيعة  بمنزلة  حيظى  فهو  ومساوئها  القبائل  وحماسن  العرب 
فهو  لألمور  املنطقي  والتقييم  العقل  ورجاحة  واملعرفة  بالعلم  هلم  يشار  الذين  األوائل 
رجل حماّجة ونظر،  ولكن اإلمام )عليه السالم( أراد توضيح مسألة مهمة هي من باب 
التنبيه والتحذير من ان النتائج تعرف من مقدماهتا فتنمره هلم مدعاة إىل استجالب احلقد 
والكراهية وربام ال حيتملون احلقد ويسكتون عل الضيم والظلم فيبادروا إىل الشفاء من 
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ذلك بالثورة واجلنوح إىل احلرب0 وهذا ما يمكن ان نعّده وجها أوال أما الوجه األخر 
انتقاما  لبني متيم  بنفسه عن متثل احلقد والكراهية  يربأ  ان  ابن عباس يف  فهو توجيه إىل 
م مل يسبقوا بوغم يف جاهلية  ملوقفهم من اإلمام يف حرب اجلمل فتكون اآلثرة هلم ؛ ألهنَّ
وال يف إسالم فصفة احلقد والكراهية والغل منبوذة يف اجلاهلية فضال عن اإلسالم،  وهنا 
ينطوي قول اإلمام عل تضمني معنى اإلنكار والتوبيخ البن عباس، إذ ال ينبغي لك أن 
تعامل بني متيم بحقد وكراهية وتيسء هلم وخصوصا مع املقدرة عل الصفح والتجــاوز، 
مستدعيا بذلك )حجة النموذج( ومدار هذه احلجة عل كائن نموذج يصلح عل صعيد 
او دعمها فحسب،  وانام يصلح كذلك للحض عل  قاعدة عامة  لتأسيس  السلوك ال 
عمل ما اقتداء به وحماكاة له ونسجا عل منواله وإن بطريقة غري موفقة متام التوفيق)1(. 
لذا يتوجب عل املحاجج ان ينتقي نامذجه وتكون جديرة بالتقليد واالقتداء هبا والنسج 
النموذج(  )عكس  اىل  يؤدي  ذلك  وخالف  االقناعية،   قدرته  تقوى  حتى  منواهلا  عل 
)2(”. فالنموذج جاء باعتبار ان بني متيم )مل يسبقوا بوغم( وإذا كانت حجة ابن عباس ان 

اإلسالم قد هّذب أخالقهم وشذب نفوسهم،  فان اإلمام قد قطع عليه سبيل ذلك بأهنم 
كذلك يف اجلاهلية ايضا0

من  كوهنام  يف  واتفقتا  قوهتام  درجة  يف  اختلفتا  قد  املتقدمتان  احلجتان  كانت  وإذا 
نافلة القول يف تأكيدمها عل رضورة مراعاة هاتني اخلصلتني وأخذمها بنظر االعتبار يف 
القوة  اخلطاب  اكسبت  ثالثة  بحجة  يردف خطابه  اإلمام  فإن  معهم،  عباس  ابن  تعامل 

1. ينظر: احلجاج اطره وتقنياته: 338

ــن  ــاحر م ــل الس ــحر ع ــب الس ــه وينقل ــف حجت ــوف تضع ــوذج فس ــار النم ــج اختي ــن املحاج 2. ·، اذا مل حيس
خــالل اســتعامل نفــس النمــوذج مــن الطــرف االخــر ولكــن بطريقــة مضــادة وعكســية فبواســطة حجــة عكــس 
النمــوذج هــذه يكــون احلــض ال عــل االقتــداء بطبيعــة احلــال،  وانــام عــل االنفصــال عــن الشــخص الــذي 
يمثــل عكــس النمــوذج،  مــن قبيــل املثــال التــايل: قــال االب البنــه الكســول: كان نابليــون يف مثــل ســنك رأس 

فصلــه،  فأجابــه االبــن: ويف مثــل ســنك كان امرباطــورا. )ينظــر: احلجــاج اطــره وتقنياتــه: 338(



ر�سائل الإمام علي )عليه ال�سالم( يف نهج البالغة

218

الالزمة عرب تفوقها وقوهتا واندراجها يف اعل السّلم احلجاجي يف إفادة النتيجة الضمنية 
وجب  إلزامـيا  قيميا  بعدا  منحها  إسالمي  ومبدأ  حمورية  فكـرة  عل  تأكيدها  خالل  من 
مراعاته. فهذه احلجـة اكتسبت قوهتا من ارتباطها بالنسق الثقايف االسالمي وبالسلطـة 
عل  مأجورون  نحن  خاصة  وقرابة  ماسة  رمحا  بنا  هلم  وإن   ( وهي  اإلسالميـة  األمرية 
بجد  بني هاشم التصاهلم  من  قريبة  قرابة  ان هلم  اي  قطيعتها(  ومأزورون عل  صلتها 
الرحم  صلة  بكون  ومداراهتم  مواصلتهم  يف  ترغيبا  وزاد  مرض(  بن  )الياس  هو  واحد 
مستلزمة لألجر يف اآلخرة وتركها مستلزم للوزر، وهذا ال يعني ان يتم مداراهتم عل 
حساب احلق والعدل واإلنصاف كون حصول القرابة وصلة الرحم0 فنهج اإلمام )عليه 
السالم( غري ذلك وهو معروف للقايص والداين،  والشواهد عل ذلك كثرية،  ولكن 
مقام  وإنام هو  فيام صدر عنهم،  القصاص  وإقامة  بني متيم  مقام حماسبة  ليس  هنا  املقام 
توجيه وإرشاد ونصح للمخاطب / ابن عباس،  برضورة التعامل مع الرعية عل وفق 
متبنيات االسالم الصحيح الذي يؤكد فيام يؤكد عليه )ان ال تزر وازرة وزر اخرى( كام 
ان املعطيات املتوفرة واألحوال القائمة واألدلة الثابتة التي أشار إليها اإلمام التي تعرب 
عن ادراك وبعد نظر وروية يف التعامل مع الرعية ومع الظرف السيايس الراهن تقتيض 
الرفق ببني متيم والتثبت فيام جيري عل لسان ويد ابن عباس من قول وفعل 0 فاحلجة 
الثالثة قد اكتسبت قوهتا وارتفاعها يف اعل السّلم من رشعيتها،  اي ارتباطها بالشارع 
املقدس الذي يؤكد عل صلة الرحم واجتناب قطيعتها. ويمكن ان نمثل هلذا اخلطاب 

بالسّلم احلجاجي التايل:

ق3         ان هلم بنا رمحا ماسة وقرابة خاصة نحن مأجورون عل صلتها 
                       ومأزورون عل قطيعتها

 ق2              مل يسبقوا بوغم يف جاهلية وال اسالم
ق1               مل يغب هلم نجم اال طلع هلم نجم اخر
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فكل هذه احلجج قد تآزرت يف خدمة النتيجة املطروحة وقد أدرجها اإلمام يف خطابه 
بشكل تراتب عمودي عل وفق درجة قوهتا يف إفادة النتيجة،  فبدأ يف ابعدها دليال عل 
املدلول صعودا إىل أقرهبا يف الداللة عل النتيجة0 ويف كتاب بعثه )عليه السالم( إىل زياد 
َقَساًم  بِاهللَِّ  ُأْقِسُم  َوإيِنِّ   “ البرصة قـال:  أبيه وهو خليفة عامله عبد الل بن عباس عل  بن 
ًة  نَّ َعَلْيَك َشدَّ َصاِدقًا َلئِْن َبَلَغنِي َأنََّك ُخنَْت ِمْن َفْ ِء امْلُْسلِِمنَي َشْيئًا َصِغريًا َأْو َكبرِيًا أَلَُشدَّ

َتَدُعَك َقلِيَل اْلَوْفِر َثِقيَل الظَّْهِر َضئِيَل اأْلَْمِر »)1(

يتأسس اخلطاب هنا انطالقا من )االحتجاج بالسلطة( وهذا النوع من احلجج تغذيه 
هيبة املتكلم أو نفوذه أو علمه أو سلطته،  عل ان تكون هذه السلطة معرتف هبا من قبل 
اجلمهور وخصوصا يف املجال الذي ذكرت فيه. األمر الذي يتضح يف خطابات اإلمام 
وتساو  متاثل  عالقة  عادت  ما  فالعالقة  جيشه،  وقادة  وعامله  والته  مع  السالم(  )عليه 
اإلمام  ان  باعتبار  املتلقي  املتكلم  يفضل  فيها  تراتبية  عالقة  أضحت  بل  الطرفني،  بني 
يملك السلطتني الدينية والسياسية. ويف هذا اإلطار أكد موريس ساشو: » إن من صور 
احلجاج بالسلطة هو ان تقام عالقة تراتبية بني االثنني يف األول تربط بني املتكلم واملتلقي 
عالقة ثقة متبادلة وبالتحديد حيرتم من حياول اإلقناع استقاللية األخر ويقدر قدرته عل 
اكتشاف احلقيقة ويف الثاين عل العكس من ذلك تربط بني االثنني عالقة تبعية فمن يتلقى 
احلجاج عليه ان حيرتم ما يقوله باسم السلطة«)2(، لذا اعتمد اإلمام هذه احلجة يف التحذير 
والرتهيب كأسلوب للردع والتأثري والتوجيه استنادا إىل ما يتمتع به من سلطة سياسية 
ودينية مطلقة وخصوصا عندما تتوجه هذه احلجة من رتبة اعل إىل رتبة ادنى0كام ان هذه 
احلجة التي اعتمدها االمام ال تكتسب قوهتا احلجاجية من السلطة التي يامرسها االمام 
اي سلطة اخلالفة فحسب،  بل اكتسبت قوة اخرى استمد االمام منها مرشوعية خطابه،  

1. رشح هنج البالغة: 15 / 65

2. احلجاج يف الشعر العريب ،  بنيته واساليبه: 235
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هذه القوة ناجتة عن سلطة العقيدة او الكتاب املقدس وهو القرآن الكريم الذي يشكل 
سلطة قارة ومعرتف هبا من قبل مجهور السامعني ضمن الثقافة الواحدة،  يف تبنيه ملبدأ 

النهي عن اخليانة بكل اشكاهلا واعظام العقوبة ملرتكبها.

ومن اجلدير بالذكر فإن حجة السلطة هذه ال يكتفي صاحبها بأن يأيت هبا مستقلة،  
بل تأيت يف الغالب معضودة بحجج اخرى متنوعة. وهذا ما اشار اليه برملان بقوله:« تأيت 
حجة السلطة يف اغلب االحيان لتكمل حجاجا ثريا عوض ان تكون احلجة الوحيدة فيه،  
فنستنتج عندها ان سلطة ما ترفع او حتط حسب اتفاقها او اختالفها مع رأي املتكلم »)1(. 
وهذا ما نجده بشكل واضح وملفت للنظر يف قول االمام،  فالنص حمّمل بمجموعة من 
احلجج منها )حجة تقسيم الكل اىل اجزائه()2( و)احلجة السببية()3(. فضال عن السّلم 

1. احلجاج يف الشعر العريب ،  بنيته واساليبه: 236

2. تقــوم هــذه احلجــة عــل تفكيــك القضيــة املعروضــة اىل اجزائهــا املكونــة هلــا باعتبــار ان هــذه االجــزاء هــي 
ــة  ــة اقناعي ــن طاق ــه م ــا يقدم ــزء او م ــه اجل ــوح ب ــا يب ــتنتج ان م ــك نس ــكل. وبذل ــا ال ــن خالهل ــكل م ــي يتش الت
ينطبــق عــل الــكل بالنتيجــة والعكــس صحيــح مــع االخــذ بنظــر االعتبــار ان يكــون التقســيم والتعــداد شــامل 
لــكل االجــزاء. وهــذا مــا اكــده برملــان عندمــا استشــهد بمقولــة كينتليــان املشــهورة:« اننــا عندمــا ُنســقط اثنــاء 
ــح اضحوكــة  ــه ســيتهاوى ونصب ــا احلجاجــي كل ــإن بناءن ــات ف ــة واحــدة مــن املكون ــا لالجــزاء فرضي تعدادن
للســامعني » ) ينظــر: احلجــاج اطــره وتقنياتــه: 336،  و حممــد االمــني الطلبــة،  احلجــاج يف البالغــة املعــارصة: 
129 ( ومــن فحــص مقولــة االمــام )عليــه الســالم( نجــد اهنــا قــد اســتوفت رشوط هــذه احلجــة واســتحكمت 
ــل االمر(جــاءت منســجمة  ــل الظهــر / ضئي ــر / ثقي ــل الوف ــة )قلي ــة هلــا أي ان نتيجــة العقوب اجزاءهــا املكون
ــة ســالفة الذكــر ســوف خيــل بشــدة  ومســتوفية ومعــربة عــن شــدهتا،  وســقوط أي جــزء مــن اجــزاء العقوب

العقوبــة وبالنتيجــة ســيتهاوى البنــاء احلجاجــي ويضعــف تأثــريه االقناعــي لــدى املخاطــب والســامع.

3. تقــوم هــذه احلجــة عــل الربــط الســببي بــني احــكام مســّلم هبــا واخــرى غــري مســلم هبــا مــن اجــل 
اســتخالص نتيجــة مــا او حصــول حــدث ادى اليهــا او التكهــن بــام ســيقع لــو ان املســبب قــد حصــل. 
ــل  ــة الدلي ــتنادها اىل اقام ــن اس ــال ع ــر فض ــدم والتأخ ــادالن التق ــة يتب ــبب ونتيج ــل س ــة ع ــة قائم ــي عملي فه
)ينظر:احلجــاج يف البالغــة املعــارصة: 130 (،  وهــو احلاصــل مــن قــول االمــام )عليــه الســالم( حينــام اســتند 
يف قولــه اىل اقامــة رشطــي وجــود الســبب والنتيجــة واقامــة الدليــل فالســبب يتضــح يف )خيانــة يفء املســلمني 
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احلجاجي الذي عليه مدار القول االيت. وحاصل ما تقدم من قول اإلمام هو حتذير زياد 
من خيانة ما يليه من مال املسلمني ووعيده له إْن وقعت منه بالعقوبة عليها. وقد كنّى 
عنها بالشدة ووصف شدة تلك الشدة باستلزامها أمورا ثالثة وصفها ابن ميثم البحراين 

بأهنا سلب الكامالت الدنيوية واألخروية:

احدها: نقصان ماله وقلته.

الثاين: نقصان جاهه وكنّى عنه بـ )ضئيل األمر( ومها سالبان للكامل الدنيوي.

الثالث: ثقل ظهره باألوزار والتبعات وهو دال عل سلب كامله األخروي)1(.

الكامل  أو احلملة عل سلب  الشدة  استلزام تلك  بيان  البحراين يف  إننا نشاطر  ومع 
الدنيوي وهو مقتىض القول، فإننا نختلف معه يف كون االستلزام الثالث )ثقيل الظهر( 
قد خرج إىل سلب الكامل األخروي وجعل الظهر مثقاًل باألوزار والتبعات العقابية يف 
اآلخرة الن األوزار من اكتساب النفس وليس بسبب شدته )عليه السالم( البن زياد، 
العقوبات  عل  والتحذير  التهديد  داللة  حتديد  يف  نفسه  يفرض  اخلطاب  سياق  ان  كام 
احلدود  اقامة  لالمام يف  املمنوحة  الصالحية  بموجب  األخروية وذلك  وليس  الدنيوية 
الرشعية، فضال عن ذلك انه لو كان مقصود اإلمام يف )ثقيل الظهر( األوزار والتبعات 
األخروية حلدث هناك خلل يف الرتتيب والتدرجية يف السّلم احلجاجي مما يؤدي إىل عدم 
إقناع املخاطب / زياد باحلجج املقامة من الوجهة املنطقية،  كام حيصل تفاوت من حيث 
القوة فيام خيص بناء هذه احلجج بسبب عدم انتامئها إىل فئة حجاجية واحدة0 والرأي يف) 

( والنتيجــة )الشــدنَّ عليــك شــدة( واقامــة الدليــل مرهونــة بالــرشط )لئــن بلغنــي( املقــرتن بالتهديــد،  فضــال 
عــن وجــود القســم )اقســم بالل(الــذي يعــد صنفــا مــن أصنــاف الفعــل الكالمــي التــي توجــه القــول توجيهــا 
يقينيــا اثباتيــا يلجــا إليــه املتكلــم لتوكيــد كالمــه فهــو إذ يثبــت القضيــة ويوجبهــا يقيــم يف الوقــت نفســه احلجــة 

عــل املخاطــب ويلزمــه هبــا.

1. ينظر: ابن ميثم البحراين،  رشح هنج البالغة: 351/4
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ثقيل الظهر( هو العقوبة الدنيوية، ووقوعها عل الظهر من باب الكناية،  فإن العقاب 
املادي واملعنوي حيمل عل اجلسم كله ؛ ولكن الظهر حيث انه حمل احلمل جعله االمام 
موضعا للعقاب الذي يتحمله اإلنسان، أو ان املعنى حيتمل ان يكون ثقل الظهر كناية 

عن الضعف وعدم هنوض بام حيتاج إليه من مؤونة له ولعياله0

ومن خالل هذه احلجج عمد اإلمام إىل حتذير زياد وإعظام العقوبة إليه إذا ثبت 
تقصريه وسعيه إىل خيانة يفء املسلمني. وتكتسب هذه العقوبات قوهتا احلجاجية 
من ُبعدها االرهتاين املتعلق بتنفيذها وهو أمر يثبت حني يثبت التقصري ولكن الُبعد 
التحذيري التوجيهي قد أشاع حالة نفسية متضمنة ألجواء اخلوف والرهبة. وهذا 
األمر بحد ذاته يشكل رادعا مبارشا واستباقيا بفعل حجج السلطة التي رتبها )عليه 
السالم( بحسب قوة أثرها يف دعم النتيجة وهي )النهي عن خيانة ما يليه من مال 
املسلمني( فتزداد قوة احلجاج مع كل حجة،  كام هو واضح يف السّلم احلجاجي 

التايل:

)ن( )خيانة ما يليه من مال املسلمني(
 ضئيل األمر
 ثقيل الظهر
 قليل الوفر

 ألشدن عليك شدة

ينوء  سوف  التي  العقوبة  شدة  عل  أوال  املخاطب  منّبها  خطابه  اإلمام  رّتب  فقد 
بحملها،  ثم أفصح عن تداعيات هذه العقوبة / لوازمها وهي حصول الفقر املادي أي: 
املنقولة  بتعبرينا املعارص مصادرة أمواله  أفقرك بأخذ ما مجعته من مال املسلمني أو هو 
وغري املنقولة ألهنا أموال غري مرشوعة، ثم أعظم لك العقوبة الدنيوية / احلد الرشعي 
ملا تستحقه عقوبة اخليانة، بعدها تأيت احلجة األقوى )ضئيل األمر( أي ضعيف حقري، 
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اإلمام يف هذه  ومراد  اإلنسان وذهاب جاهه0  أمر  يوجب ضآلة  املقام  العزل عن  الن 
احلجة هو: ألنك إنام كنت نبيها بني الناس بالغنى والثروة فإذا افتقرت وعوقبت وعزلت 
صغرت عندهم ونبذوك،  ولذلك تصبح هذه احلجة هي احلجة األقوى يف داللتها عل 

شدة العقوبة0

ويف كتاب بعثه أمري املؤمنني إىل عثامن بن حنيف األنصاري وكان عامله عل البرصة 
وقد بلغه انه دعي إىل وليمة قوم من أهلها فمىض إليها إذ يقول )عليه السالم(: » َفَو اهللَِّ 
طِْمــرًا  َثْويِب  لَِباِل  َأْعَدْدُت  َواَل  َوْفرًا  َغنَائِِمَها  ِمْن  َخْرُت  ادَّ َواَل  ترِْبًا  ُدْنَياُكْم  ِمْن  َكنَْزُت  َما 
َي ِف َعْينِي َأْوَهى  َواَل ُحــْزُت ِمْن َأْرِضَهــا ِشْبــرًا َواَل َأَخْذُت ِمنُْه إاِلَّ َكُقوِت َأَتاٍن َدبَِرٍة َوَلِ

َوَأْوَهُن ِمْن َعْفَصٍة َمِقَرٍة »)1(.

ومثلام يصدق السّلم احلجاجي يف اإلثبات فانه أيضا يصدق يف النفي فاإلمام )عليه 
السالم( يسوق أكثر من دليل عل زهده يف الدنيا واإلعراض عن ملذاهتا، حيث نجد ان 
احلجج املستعملة يف هذا املثال هي حجج منفية،  كام إهنا جاءت مرتبة عموديا ومتدرجة 
من احلجة األقل داللة عل املدلول إىل احلجة األقوى لتؤول بمجملها إىل نتيجة ضمنية 
هي) اإلمام رجل زاهد( ويمكن ان ندرج هذه األدلة عل زهده )عليه السالم( بحسب 

قوهتا يف السّلم احلجاجي بالشكل التايل:

“ن “ )الزهد واإلعراض عن الدنيا(
 وهلي يف عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة

 وال اخذت منه إالَّ كقوت أتان دبرة
 وال حزت من ارضها شربا

 وال اعددت لبايل ثويب طمرا
 وال ادخرت من غنائمها وفرا

 فو الل ما كنزت من دنياكم تربا

1. رشح هنج البالغة:16 / 99
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األقل  احلجة  فتصبح  اخلطاب  جممل  يتغري  فانه  نفي  بدون  احلجج  هذه  مثلنا  ولو 
مدلوال يف أسفل السّلم هي احلجة األقوى داللة عل النتيجة املضادة للنتيجة السابقة،  

ويمكن إيضاح هذا األمر عرب السّلم احلجاجي التايل:

)ال- ن( )الرغبة واحلرص عل الدنيا(
 يكنز من الدنيا تربا

 ادخر من غنائمها وفرا
 اعد لبايل ثوبه طمرا

 حاز من أرضها شربا
 اخذ من قوهتا

شأهنا وحمبتها كبرية يف عينه

يرتتب عل ذلك ان )نفي/ نقيض/ سالب(،  احد )األدلة / احلجج(،  يؤدي إىل 
السّلم( ونتيجة  تبديل  بقانون )  الرمحن  نفي مدلول اخلطاب0 وهذا ما يسميه طه عبد 
لذلك نتبني ان قوة النفي/ النقيض ترتتب ترتيبا عكسيا يف السّلم، فنقيض )ما كنزت 
من دنياكم تربا( أي إثبات هذا األمر هو دليل أقوى من كل األدلة األخرى عل الرغبة 

واحلرص عل الدنيا. وبعبارة أخرى نقول:

ما كنزت من دنياكم تربا )أ( تؤول إىل النتيجة )ن(: الزهد واإلعراض عن الدنيا،  	 
فتصبح )أ( هي اضعف احلجج بالنسبة لـ )ن(

يكنز من الدنيا تربا )- أ( تؤول إىل النتيجة املضادة )ال-ن(: الرغبة واحلرص عل 	 
الدنيا، فتصبح )- أ( هي احلجة األقوى بالنسبة )ال-ن(0

فام دامت الدنيا يف نظر اإلمام ال تساوي عفصة مقرة فكيف يكنز من الدنيا الترب، 	 
فتصبح احلجة )وهلي يف عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة( هي احلجة األقوى 
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عل زهد اإلمام وإعراضه عن الدنيا وملذاهتا0

ا َقْوُلَك  ومن مجلة جواب بعثه أمري املؤمنني إىل معاوية يقول فيه )عليه السالم(: “ َوَأمَّ
ا َبنُو َعْبِد َمنَاٍف َفَكَذلَِك َنْحُن َوَلكِْن َلْيَس ُأَميَُّة َكَهاِشٍم َواَل َحْرٌب َكَعْبِد امْلُطَّلِِب َواَل َأُبو  إِنَّ
امْلُِحقُّ َكامْلُْبطِِل َواَل  يُح َكاللَِّصيِق َواَل  ِ امْلَُهاِجُر َكالطَّلِيِق َواَل الصَّ ُسْفَياَن َكَأيِب َطالٍِب َواَل 
ْلُف َخْلٌف َيْتَبُع َسَلفًا َهَوى ِف َناِر َجَهنََّم َوِف َأْيِدينَا َبْعُد َفْضُل  امْلُْؤِمُن َكامْلُْدِغِل َو َلبِْئَس اخْلَ

لِيَل »)1( ا الذَّ ا اْلَعِزيَز َوَنَعْشنَا ِبَ ِة الَّتِي َأْذَلْلنَا ِبَ النُُّبوَّ

قبل الرشوع يف حتليل هذا املثال البد من توضيح أمرين:

األول: يرتبط بمفهوم السّلم احلجاجي مفهوم أخر هو الوجهة أو االجتاه احلجاجي،  
ويعني هذا » انه إذا كان قول ما يمّكن من إنشاء فعل حجاجي،  فإن القيمة احلجاجية هلذا 
القول يتم حتديدها بواسطة االجتاه احلجاجي، وهذا األخري قد يكون رصحيا أو مضمرا 
فإذا كان القول أو اخلطاب معلام أي مشتمال عل بعض الروابط والعوامل احلجاجية فإن 
هذه األدوات والروابط تكون متضمنة ملجموعة من اإلشارات والتعليامت التي تتعلق 
بالطريقة التي يتم هبا توجيه القول أو اخلطاب«)2(، فهناك بعض االدوات اللغوية يكون 
دورها هو الربط احلجاجي بني قضيتني وترتيب درجاهتا بوصف هذه القضايا حججا يف 
اخلطاب،  فكل خطاب حيمل هذا النوع من الروابط إالَّ ونتج عنه سّلم حجاجي يعمل 
عل ترتيب هذه القضايا حسب قوهتا احلجاجية 0 وقد أرشنا فيام مىض إىل طبيعة العالقة 
الوطيدة بني السّلم احلجاجي ومفهوم القوة احلجاجية حيث نجد ان احلجة التي تقع يف 
اعل السّلم احلجاجي هي احلجة األقوى باعتبار حصول التفاوت بني احلجج من حيث 
قوهتا0 وهذا األمر من شانه ان ينسحب اىل عالقة السّلم احلجاجي بالروابط احلجاجية 

1. رشح هنج البالغة: 17 / 55
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ونخص بالذكر الروابط ) لكن، بل، حتى( ألهنا تسمى روابط احلجج القوية 0 فاألقوال 
التي ترد بعدها تكون أقوى حجاجيا وأعل سّلميا من األقوال التي ترد قبلها)1(.

الثاين: بعد ان عرفنا ان وظيفة السّلم احلجاجي هي إبراز الوظيفة التفاضلية املتولدة 
عن مبدأ القوة احلجاجية، يظهر ان هناك نوعا أخرا من العالقة السّلمية يصطلح عليه 
بالعالقة السّلمية )التقابلية أو التعاندية أو التعاكسية( وهي تتولد عن )مبدأ التعارض 
احلجاجي(،  فقد تكون احلجج الواردة يف )القول / امللفوظ( ال تتجه إلسناد النتيجة 
تساندها احلجة األخرى)2(،  التي  للنتيجة  نتيجة معارضة  تساند كل حجة  نفسها وإنام 
أو  العنادية  العالقة  وجود  فمعيار  الواحدة.  احلجاجية  الفئة  أو  الواحد  السياق  ضمن 
التقابلية بني حجتني هو أن تقبال معا الورود يف ملفوظ من امللفوظات احلجاجية بحيث 

يؤدي ذلك إىل بروز هذا التعاند احلجاجي)3(.

األمرين  هذين  جتسد  جيل  بشكل  يتضح  الشاهد  حمل  النص  إىل  وبالعودة  تقدم  مما 
التعاندي/  احلجاجي  والسّلم  )لكن(  احلجاجي  الربط  ومها:  املؤمنني  أمري  قول  يف 

التعاكيس0 ولتبيان الطبيعة السّلمية هلذا املثال نقول:

يف رّده )عليه السالم( عل قول معاوية بأهنم » بنو عبد مناف ليس لبعضنا عل بعض . 1
فضل إالَّ فضل يستذل به عزيز وال يسرتق به حر«)4( أورد اإلمام حجة ) فكذلك 
نحن( اذ نبهه اإلمام عل انه كذلك له الرشف والفضيلة يف انتامئه إىل بني عبد مناف 
وأن كل قوم كانوا من بيت واحد فال فضل لبعضهم عل بعض وال فخر0 إالَّ أنَّ 

1. ينظر: اللغة واحلجاج: 131

2. ينظــر: رشــيد الــرايض،  احلجاجيــات اللســانية واملنهجيــة البنيويــة ) ضمــن كتــاب: احلجــاج مفهومــه 
وجماالتــه،  ارشاف: حافــظ اســامعيل علــوي(: 446/2 

3. ينظر: نفسه: 446/2

4. ينظر: رشح هنج البالغة: 58/15
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اإلمام مل يقف عند هذه احلجة ؛ بل أردفها بحجة أخرى جاءت بعد الرابط احلجاجي 
) لكن( الذي أفاد معنى االستدراك لرفع ما يتوهم اعتقاده عرب ربطها بني متناقضني 
أو متنافيني بوجه ما أي حصول تعاند وتقابل عل وفق مسارين،  أوهلام: بني احلجتني 
اللتني توسطهام الرابط0 والثاين: بني احلجج الواردة بعد الرابط0 وبالنظر إىل القوة 
السّلمية التي خيلقها الرابط )لكن( نجد ان احلجة / احلجج التي جاءت بعده هي 
احلجة التي ترد يف اعل السّلم احلجاجي نظرا ملا حتمله من قوة حجاجية أكثر من 

احلجة التي تسبق الرابط0
)أمية/ . 2 بني  أي  السالم(  )عليه  اإلمام  يسوقها  التي  احلجج  بني  العنادي  املبدء  يربز 

هاشم( و ) حرب/ عبد املطلب( و )أبو سفيان/ أبو طالب( و) املهاجر /الطليق( 
اخللف  بئس   ( و  املدغل(  املؤمن/  و)  املبطل(  اللصيق( و)املحق/  )الرصيح /  و 
خلٌف يتبع سلفا هوى يف نار جهنم/ يف أيدينا بعد فضل النبوة(. فهذه احلجج يمكن 
ان تؤلف زوجًا عناديًا تقابليًا شكاًل )النفي( ومضمونًا )التضاد(0فإذا افرتضنا أنَّ 
اللصيق،   الطليق،   سفيان،   ابو  حرب،   لـ)أمية،   املتضمن  )ق1(  األول  القول 
والقول   0) جهنم  نار  يف  هوى  سلفا  يتبع  خلف  اخللف  بئس  املدغل،   املبطل،  
الثاين ق2 يتضمن )هاشم،  عبداملطلب،  أبوطالب،  املهاجر،  الرصيح،  املحق،  
قبيل)  من  لنتيجة  مساندة  )ق1(  ان  النبوة(0نجد  فضل  بعد  أيدينا  يف  املؤمن،  
لنتيجة  مساندة  )ق2(  ان  حني  يف  والنقائص(  بالرذائل  وقومه  معاوية  اختصاص 
من قبيل ) اختصاص اإلمام وقومه بالكامالت والفضائل السامية ( ومها نتيجتان 
متقابلتان يصـح ان نطـبق عليهام مـبدأ التعارض احلجاجي ومقتىض هذا املبدأ انه: » 
إذا كانت لدينا حجة )ح( تصلح ملساندة نتيجة )ن( فمن الرضوري ان توجد حجة 
)َح( ملساندة النتيجة املعارضة )ال-ن(، )بحيث َح ليست بالرضورة هي ) ال-ح( 
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اثنني موجهني اجتاهني  الرتتيبية للصفات إىل سّلمني  الصيغة  »)1(،  أي أن نحول 
متعاكسني وذلك بان نشطر هذه الصيغة إىل نصفني اثنني: احدمها موجه إىل انطباق 
اخلطابية  القواعد  أحكام  تصري  وعندئذ  انطباقها،  عدم  إىل  موجه  واألخر:  الصفة 

السّلمية جارية عل هذين السّلمني الوصفيني ومها:

      »ن-ال الرذائل والنقائص                                        »ن« »الكامالت والفضائل السامية
 بئس اخللف يتبع سلفا هوى يف نار جهنم                 يف ايدينا بعد فضل النبوة

 املدغل                                                                         املؤمن
 املبطل                                                                         املحق

 اللصيق                                                                      الرصيح 
الطليق                                                                         املهاجر   
أبو سفيان                                                                   ابو طالب

 حرب                                                                        عبد املطلب
أمية                                                                             هاشم 

نحن بنو عبد مناف                                                   نحن بنو عبد مناف
ق1                                                                             ق2

وبالنظر هلذين السّلمني يتضح التايل:

إذا كان القول /احلجة ق ) ويف أيدينا بعد فضل النبوة( دليال أقوى عل مدلول / 
ق(  )ال-  احلجة   / القول  هذا  نقيض  فان  السامية(  والفضائل  )الكرامات  )ن(  نتيجة 
مدلوله  نقيض  عل  أقوى  دليل  جهنم(  نار  يف  هوى  سلفا  يتبع  خلف  اخللف  )لبئس 
املدلول /  قرهبا وبعدها من  باجتاه  يقابلها  بام  نتيجة )ال- ن( وهكذا ترتتب احلجج   /

النتيجة.

1.  -احلجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية: 446/2
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 إن القيمة التي يضطلع هبا هذان السّلامن تكمن يف عملية الفصل بني املفاهيم وهي 
عملية حجاجية تنطلق من وجود وحدة بني العنارص جيمعها مفهوم واحد وكذلك اسم 
واحد يعينها فيحدث الفصل والتمييز بني هذه العنارص ألسباب دعا إليها احلجاج، إذ ان 
احلجاج القائم عل كرس وحدة املفهوم بالفصل بني عنارصه املتضامنة بعضها مع بعض 
مرده إىل زوج )الظاهر/ الواقع( أو )احلقيقة، الظاهر( هو احلد )أ( والواقع /احلقيقي / 
اجلوهر هو احلد )ب(،  أي أنَّ الغاية من هذا الفصل هو التمييز بني الزائف واحلقيقي 
أو بني الظاهري واجلوهري فمع تسليم اإلمام )عليه السالم( ملعاوية بأهنام يشرتكان يف 
كوهنام من بني عبد مناف إالَّ أنَّ أمري املؤمنني يبني قوله عل الفصل بني القولني ) قول 

معاوية / قول اإلمام ( فأجابه بالفرق بينهام من وجوه عدة)1(:

رشفه )عليه السالم( من جهة اآلباء املتفرعني عند عبد مناف،  وذلك ان سلسلة 	 
معاوية  أباء  وسلسلة  مناف(،  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب  عبد  بن  طالب  )أبو  أبائه 
)أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مناف(. وجوهر كل واحد من أولئك الثالثة 
ارشف ممن هو يف درجته من أباء معاوية وما وصل الينا من اخبارهم يف املظان تشهد 

عل ذلك 0

رشفه )عليه السالم( من جهة هجرته مع الرسول )ص(،  وخّسة خصمه من جهة 	 
كونه طليقا وابن طليق وهذه الفضيلة املالزمة لإلمام تستلزم فضيلة نفسانية وهي 

حسن اإلسالم والنية الصادقة احلقة 0

يقوله ويعتقده،  ورذيلة خصمه من 	  فيام  السالم( من جهة كونه حمقا  رشفه )عليه 
جهة كونه مبطال0

رشفه )عليه السالم( من جهة كونه مؤمنا واملؤمن احلق املستكمل للكامالت الدينية 	 

1. ينظر: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 345/4
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النفسية، وخّسة خصمه من جهة كونه مدغال أي خبيث الباطن مشتمال عل النفاق 
والرذائل املوبقة0

رشفه )عليه السالم( من جهة كون فضل النبوة يف أيدهيم،  ورذيلة خصمه يف كونه 	 
وأهله ممن دخل اإلسالم ال لل بل رغبة أو رهبة،  ومكرهني غري طائعني 0

لذلك نعتقد أنَّ اهلدف الذي يسعى إليه اإلمام من إبراز هذه الفروق واملقارنة هو 
من اجل التبكيت والتفنيد والتعرية لكل ما يمكن ان نلمحه يف مظاهر احلد الذي طرحه 
ما  هو  وتعريته  اخلطاب  هذا  فضح  عل  ساعد  وقد   0 خطابه  يف  تناقضات  من  معاوية 
أمري  خطاب  املقابل/  اخلطاب  وهو  معلومات  من  به  وزودنا  الثاين  احلد  عنه  أفصح 
املؤمنني،  الذي أصبح كاملقياس أو القاعدة التي تتيح لنا ان نميز داخل قول معاوية بني 
ماله قيمة وما ليس له قيمة. وبوضع خطاب معاوية عل حمك الواقع يتبني لنا حقيقته 

الزائفة واخلاطئة / الظاهرية.

3- ان احلجج العكسية / التقابلية التي قدمها النص قد انطوت عل تراتبية تدرجت 
فيها احلجج بحسب قوهتا وبشكل عمودي يف السّلم احلجاجي بدء فيها اإلمام باألمور 
ونقائص  رذائل  يقابلها من  وما  السالم(  )عليه  له  أوال من كامالت وفضائل  اخلارجية 
خصمه متدرجا فيها من األقرب فاألقرب،  فبدء من األبعد نسبا وهو عبد مناف صعودا 
إىل األقرب وهو أبو طالب،  وما يقابله وهو أبو سفيان، ثم كانت صفتي املهاجر والطليق 
اقرب وأقوى مما سبقهام إىل مدلوهلام،  ألنَّ املعيار يف املفاضلة بينهام هو حسن اإلسالم 
والنية الصادقة احلقة، كام أنَّ مرتبة رصاحة النسب وخّسة خصمه من جهة كونه دعّيا 
اقرب مما قبلهام لكوهنام اعتبارين الزمني هلام، أما من جهتي احلق والباطل فهام اعتباران 
أقوى واقرب لكوهنام من الكامالت والرذائل الذاتية،  يف حني تكمن قوة الدليل يف صفتي 
املؤمن واملدغل عل إفادة املدلول هو أن هذين االعتبارين اقرب الكامالت والرذائل إىل 
الشاهد  حمل  لكوهنا  اخلارجية  والرذائل  الكامالت  بذكر  ابتدائه  يف  اإلمام  ولعل  العبد، 
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ومدار حجة معاوية ولكوهنا مسّلمة عند اخلصم فال يستطيع ردها أو إنكارها، واظهر 
)عليه السالم( له / معاوية وللناس من األمور الداخلية ما يلزم به املقام0 وملا فرغ اإلمام 
من ذكر هذه الكامالت والنقائص وظف القول باجتاه إحداث توجيه حجاجي أراد من 
خالله اإلمام االنحراف باخلطاب نحو تأصيل الغاية التي جعلها معيارا يتفاضل عنده 
اإلمام مع خصمه يف إقامة احلجتني ) لبئس اخللف خلف يتبع سلفا هوى يف نار جهنم ( 
و)يف أيدينا بعد فضل النبوة التي اذللنا هبا العزيز ونعشنا هبا الذليل( فهام اقرب إىل دعم 

النتيجة املتوخاة يف كال السّلمني0

فمعاوية يف أفعاله ورذائله خلفا لسلف هوى يف نار جهنم وهي حجة أقوى مما سبقها 
ألهنا مشتملة عل ما سبقها من حجج بداللة االقتضاء واالستلزام واالستدالل،  ألنَّ 
كل خلف يتبع يف أفعاله ورذائله سلفا هوى يف نار جهنم فهو كذلك0 وأما قوله )عليه 
السالم( يف فضل النبوة فهو دليل أقوى عل خدمة النتيجة ألنَّ هذا الفضل ال يقارن بأي 

فضل وكامل اخر0
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حــجاجـــية الـــصورة الفنية يف رسائل اإلمام علي )عليه السالم(

مــدخــــل:

العمل  بناء  يف  أساسية  كلبنة  الفنية  الصورة  أمهية  عل  املحدثون  الدارسون  جيمع 
الفني0 لكنهم بالرغم من ذلك ال يزالون خمتلفني حول إعطاء تعريف حمدد هلا0 وكل 
التعريفات املوجودة هي عبارة عن رؤى أحادية من زوايا نظر معينة ؛ ويعزى السبب 
تأبى  مرنة  وطبيعة  متشابكة  وترابطات  خمتلفة  دالالت  ذات  الصورة  كون  إىل  ذلك  يف 
عل التحديد الواحد،  ولعل هذا ما دفع ريتا عوض إىل القول بأنَّ » الصورة الشعرية 
أصبحت حتمل لكل إنسان معنى خمتلفا كأهنا تعني كل يشء«)1( ولكنهم يف الوقت نفسه 
امجعوا عل ان التصوير وسيلة من وسائل الداللة البليغة التي تتمكن يف النفس فيكون هلا 
األثر العميق يف اإلبالغ واإلثارة وهذا هو ديدن الفالسفة والبالغيني والنقاد منذ القدم،  
ولعلنا تطرقنا يف موضوع سابق،  وحتديدا يف الفصل األول وعند حدود املقاربة التارخيية 
إىل نشأة البالغة، والسيام الصورة الفنية، يف أحضان احلجاج،  فهي توظف لغاية اإلقناع 
والتأثري قبل أن ينحرس دورها وختتزل يف أفق العبارة وتنتهي الصورة إىل حمسن بالغي 
من حمسنات الكالم التزيينية واجلاملية. فاألصل يف تأدية املعاين بالصور إدراك ما كان من 
املقاصد التأثريية عصّيا. وقد محلت العقلية النقدية يف الرتاث البالغي العريب مّها معرفيا 
ووعيا تأصيليا بأمهية البعد التأثريي االقناعي يف التعابري املصورة وقد دأبت الدراسات 
البعد  إىل  ينظر  وهو  القديم  البالغي  الفكر  ومتّثل  م  ترسُّ عل  املعارصة  الغربية  البالغية 
الفكري واملنطقي الذي أهلم الصورة الفنية قدرهتا عل القيام بالوظيفة احلجاجية املنوطة 
هتدف  التي  هي  احلجاجية  فالوظيفة  هبا0  تضطلع  التي  اجلاملية  الوظيفة  عن  فضال  هبا 
إىل إحداث تغيري يف املوقف الفكري والعاطفي للمتلقي األمر الذي جيعلها حتتل املرتبة 

1. ريتا عوض، بنية القصيدة اجلاهلية للصورة الشعرية لدى امرئ القيس: 19
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األوىل بالنسبة لوظائف الصورة الفنية0 وتكمن هذه الوظيفة للصورة يف دعوة املتلقي 
إىل تعاقد ضمني مشرتك يتم فيه إنتاج وتبادل وجهات النظر وتعزيزها بأساليب وحجج 
خمتلفة يف سياق اخلطاب0 ومن اجل متثل وجتسيد هذه الوظيفة وهذا البعد كانت هذه 
املحاولة ملعاجلة الصورة الفنية من زاوية حجاجية وبيان قدرهتا االقناعية والتأثريية عرب 
احلفر يف علة هذا التأثري وطبيعته وبيان األسس العقلية والنفسية التي تدفع باملتلقي إىل 
األسس  عل  التعرف  اجل  ومن  الصورة.  ختلفه  الذي  التأثري  هلذا  واالستجابة  القبول 
النظرية واآلليات التطبيقية التي تدعم مفهوم احلجاج يف الصورة قديام وحديثا. نوجز 
القول يف بيان البعد التأسييس والتشكييل للصورة احلجاجية متوقفني عند ابرز األنواع 
هذا  لتمثل  طرحه  يف  وموجزا  شموليا  يكون  يكاد  تصورا  ومقدمني  للصورة  البالغية 

البعد وآليات اشتغاله فكانت لنا وقفة متهيدية نظرية عند االستعارة والكناية والتمثيل:

1- ال�ستــعــــارة:

تتصدر مكانة مرموقة ضمن  التي  البالغية / احلجاجية  احد األساليب  االستعارة 
القيم البالغية ودخوهلا يف باب احلجاج أمر مؤكد ومسلم به، فإذا كان التشبيه،  بحسب 
يبنى  قياس  فهو  ولذلك  طرفيه،   أحد  حذف  تشبيه  االستعارة  فأن  قياسًا)1(  اجلرجاين 
عل مقدمتني صغرى وكربى يقودان إىل استنتاج، بل يذهب أوليفي روبول إىل اعتبار« 
املستعار  الذي حتدثه بني  املزج  القياس وذلك حتديدا بفضل  إقناعا من  أكثر  االستعارة 
أمرا مدركا«)2(  املنتمية إىل أنظمة خمتلفة  العنارص  له واملستعار منه جاعلة بذلك توّحد 
فاالستعارة من املنظور احلجاجي » إبدال قد حيصل به اختصار وإجياز بوضع املستعار له 
مكان املستعار منه، واألصل يف اإلبدال االستعاري هو قياس.... إال أنَّه قياس خمتزل أي 

1. قــال اجلرجــاين: » والتشــبيه قيــاس والقيــاس فيــام تعيــه القلــوب وتدركــه العقــول وتســتفتي فيــه اإلفهــام 
ــة: 15 ــامع واآلذان« أرسار البالغ ــان ال اإلس واألذه

2. أوليفي روبول، مدخل إىل اخلطابة: 191
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قياس حذفت مقدمتاه واكُتفي فيه بالنتيجة فإذا قلت مثال عن الشيخوخة بأهنا )عشية 
العمر(،  فاالستعارة التي يف لفظة العشية هي يف احلقيقة نتيجة ملقدمتني مضمرتني وذلك 

عل النحو التايل:

املقدمة األوىل: الشيخوخة آخر العمر	 

املقدمة الثانية: العشية آخر النهار	 

النتيجة االستعارية: عشية العمر »الشيخوخة«)1(	 

وعل هذا األساس فإن الطاقة التي حتملها االستعارة ال تكمن يف كوهنا جمرد زخرف 
يف القول وتنميق له ؛ بل هي أسمى وأنبل من ان توصف كذلك،  إذ إهنا أداة أساسية 
يف احلجاج ومكمن األخري فيها نابع من كوهنا صورة جمازية وقد ارتبط املجاز باحلجاج 
بشكل مبارش،  وهذا ما ذهب إليه طه عبد الرحن بقوله » ال حجاج بدون جماز«)2( وآية 
ذلك هو ارتباط البيان بكل أشكاله بالدليل وإقامة احلجة يف االستاملة واالمتاع،  لذلك 
أو  الكناية  أو  التشبيه  البيان كاصل  علم  من  واحدًا  اصاًل  اتقن  من   « السكاكي:  يقول 
نظم  كيفية  عل  ذلك  أطلعه  به  املطلوب  لتحصيل  مساقه  كيفية  عل  ووقف  االستعارة 
من  حتققه  ملا  البالغية  آلياته  واهم  احلجاج  مركز  االستعارة  تعد  هنا  من  ؛  الدليل«)3( 
نتائج اجيابية يف تقريب املعنى إىل ذهن املتلقي ومن ثم إحداث تغيري يف املوقف الفكري 
والعاطفي له0 وانطالقا من كون االستعارة عمل فكرتني لشيئني خمتلفني معا )املستعار 
له واملستعار منه( أو )املوضوع واحلامل(،  فهام يشكالن تفاعال إلنتاج املعنى املقصود، 
وهذا ما جعل برملان يصف االستعارة احلجاجية بأهنا » متثيل تكّثف ناتج من االنصهار 

1. شوقي املصطفى، املجاز واحلجاج يف درس الفلسفة بني الكلمة والصورة: 23	24

2. اللسان و امليزان: 213 

3. مفتاح العلوم: 182
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يمكن  ال  إذ  املوضوع«)1(.  عنارص  واحد  احلامل  عنارص  احد  بني  احلاصل  واالندماج 
معرفة أحد العنرصين أهو املوضوع أم احلامل وهذا ما حيتم الرجوع واالستنجاد بأحد 
السياقني: املقايل أو أملقامي لكي نفهم0 ويطلعنا عمر اوكان عل تقسيامت االستعارة من 
وجهة نظر أرسطو حيث يقسمها عل ثالثة أقسام هي: االستعارة اجلمهورية والشعرية 
واحلجاجية يقول:« وقد أقمنا هذا التمييز انطالقا من مقام التواصل اليومي للخطاب، 
فإذا كان اخلطاب هيدف إىل اإلقناع يكون حجاجيا،  وحني هيدف إىل املتعة يكون شعريا 
فإن االستعارة اجلمهورية  )متداوال(،  ومن هنا  اإلبالغ يكون عاديا  إىل  وحني هيدف 
هتدف إىل اإلبالغ واالستعارة احلجاجية هتدف إىل إحداث تغيري يف املوقف العاطفي أو 
الفكري للمتلقي،  يف حني ان االستعارة الشعرية ال هتدف إال لذاهتا«)2(،  أي حتقيق 
املتعة بواسطة الزخرف اللفظي والتفنن االسلويب0 عل أنه يمكن املزج بني االستعارة 
الشعرية  لالستعارة  اجلاملية  الغاية  مقابل  يف  نجد  إذ  البديعية،  واالستعارة  احلجاجية 
مطمحا اقناعيا لالستعارة احلجاجية«)3( فاالستعارة البديعية يمكن ان نعتربها اقناعية إذا 
وظفت مجاهلا وسحرها بالتأثري يف املتلقي وكذلك يمكن اعتبار أنَّ كل استعارة حجاجية 
هي استعارة مجالية ؛ ألنَّ احلجاج ال يكون عار من اجلامل،  وهنا يتفق اجلامل واإلقناع 
يف حتقيق غاية حجاجية، فاحلجاج ال غنى له عن اجلامل، فاجلامل يرفد العملية االقناعية 
وييرس عل املتكلم ما يروجه من نفاذ إىل عوامل املتلقي الفكرية والشعورية والفعل فيها 
وهذا ما أكده اجلرجاين من ان الشعر » ال حيبب إىل النفوس بالنظر واملحاججة وال حيل 
يف الصدور باجلدال واملقايسة وإنام يعطفها عليها القبول والطالوة ويقربه منها الرونق 

1. نقال عن: احلجاج يف كتاب املثل السائر البن األثري

 Perelman et tyteca، Traite de l argumentation، op،cit،p: 535 .36 :

2. عمر اوكان، اللغة واخلطاب: 131

3. ميشال لو قرن، االستعارة واحلجاج، ترمجة: طاهر عزيز، جملة املناظرة، عدد«4« 1991 م: 89
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واحلالوة وقد يكون اليشء متقنا حمكام و ال يكون حلوا مقبوال ويكون جيدا وثيقا وان 
مل يكن لطيفا رشيقا«)1(،  من هنا نجد من اخلطأ الفصل النهائي بني ما هو مجايل وما هو 
فاخلاصية  العاطفية،  اخلاصية  عن  فصله  يمكن  ال  احلجاج  ألنَّ  ؛  االستعارة  يف  إقناعي 
اجلاملية التي تضطلع هبا االستعارة ال ينفي عنها البعد اإلقناعي والتأثريي إذ ان اجلامل 
متى رفد احلجاج أضحى اخلطاب أكثر إقناعا واقدر عل اقتحام عامل املتلقي وتغيريه)2( 
فالقيمة التي حتتلها االستعارة جعلت برملان ال يسلم بان مهمتها تقوم فقط عل وصف 
العامل، وإنام تكمن أساسا يف حتفيز املتلقي عل فعل يشء ما، وذلك ألنَّ جمرد » التفكري يف 
تلقني املخاطب صورة ما ولو كانت عاطفية عن األشياء فإننا نكون بصدد احلجاج«)3(،  
لذا نجد برملان ال ينظر إىل االستعارة عل إهنا صورة أسلوبية وإنام هي حجة مبنية عل 
أساس التمثيل حيث ارجع اجلرجاين انس النفوس بالتمثيل إىل ثالثة أسباب هي: إقامة 
احلجة واملشاهدة وإبداع اخليال)4(، وبالنتيجة فإن االستعارة آلية تواصلية قبل ان تكون 
آلية زخرف وتزيني وآلية حجاج قبل ان تكون آلية إخبار وإبالغ وآلية تفكري وتأمل قبل 

ان تكون ختييل وتصور وآلية تغيري وعمل قبل ان تكون آلية وصف وجتريد)5(.

2-الـــكنــــايــــــــة:

تربز الكناية إىل جانب االستعارة بوصفها ملمحا حجاجيا بمثابة الدليل الذي يلجأ 
إليه املتكلم إلثبات معانيه وإقناع قارئه وهو ما أكده الزركيش بقوله أن الكناية:« وهي 

1. اجلرجاين: الوساطة بني املتنبي وخصومه: 100

2. ينظر: احلجاج يف الشعر العريب » بنيته واساليبه«: 268

3. االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية: 469

4. ينظر: ارسار البالغة: 121

5. ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: 271
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له  املوضوع  باللفظ  يذكره  املعاين فال  إثبات معنى من  املتكلم  يريد  ان  البيان  أهل  عند 
من اللغة ولكن جييء إىل معنى هو تاليه ورديفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله دليال 
عليه، فيدل عل املراد من طريق أوىل«0)1( فاملتكلم الذي يتفادى الترصيح وُيقبل عل 
ورسعة  ذهنه  وحدة  املتلقي  ذكاء  عل  ذاته  اآلن  يف  ويراهن  الكناية  إذن  يبتدع  التلميح 
فهمه للدالالت الثاوية وراء املعنى الظاهر أو املرصح به،  فهو بذلك ،  املتكلم، يتكئ 
عل املحل الشاغر )الضمني( الذي حيث املتلقي ويضطره إىل وجوب ملئه، وهذا احلث 

واالضطرار يؤديان به إىل اخلضوع ملنطق الكالم0

العالقة  بخالف  املجاورة  عالقة  عل  واملدلول  الدال  بني  الكناية  يف  العالقة  تقوم 
للكناية  التساوي واالنطباق،  ولعل أوضح تعريف  التي قوامها  القائمة يف االستعارة 
إذ يعرفها  أوليفي روبول  الذي قدمه  املعارصة هو  البالغة  إليه يف كتب  الرجوع  يمكن 
بقوله » أن تسمي شيئا باسم شيئا آخر يكون جماورا لالسم األول«)2(. وعل الرغم من 
قائمة عل )االستبدال(،   الصورة  أنواع  فإهنا كبقية  الكناية،   املجاورة يف  وجود عملية 
دون ان يكون هناك  تعويض احلقيقي باملجازي،  التعويض،  أي إهنا تنطوي عل مبدأ 
تغيري يف املعنى احلقيقي،  فمن الكناية عند ابن األثري االستعارة والصلة يف ذلك » أن 
االستعارة ال تكون إال بحيث يطوى ذكر املستعار له وكذلك الكناية فإهنا ال تكون إال 
بحيث يطوى ذكر املكنى عنه ونسبتها إىل االستعارة نسبة خاص إىل عام فيقال كل كناية 

استعارة وليس كل استعارة كناية«)3(.

وواضح من كالم ابن األثري أن سبب جعله الكناية استعارة هو خضوعهام لعمليتي 
عن  القدماء  حديث  ان  عام  وبشكل  واالستبدال  التعويض  ملبدأ  أي  والذكر،   الطي 

1. الربهان يف علوم القران: 301/2

2. مدخل إىل اخلطابة: 128

3. املثل السائر: 2/ 184	185
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تقديام حسيا كانت  له وتقديمه  املفهوم وتصوير  أو  للمعنى  باعتبارها تعويضا  الصورة 
الغاية منه يف رأهيم،  تبليغ ذلك املعنى يف أحسن صورة وجعل املتلقني يقتنعون به من 
خالل الصورة احلسية التي يظهر عليها وخيرج فيها)1(. من هنا ينشأ الربط بني االستبدال 
واالستدالل الذي ينسحب بدوره ليشمل الكناية هبذه الوظيفة0 فقد أشار اجلرجاين إىل 
مشاركة الكناية االستعارة والتمثيل يف وظيفة اإلثبات واالستدالل بقوله: » طريق العلم 
بام يراد إثباته واخلرب به يف هذه األجناس الثالثة التي هي الكناية واالستعارة والتمثيل 
أنَّ  اللفظ عليه ويستنبط منه«)2(،  أي  اللفظ ولكنه معنى يستدل بمعنى  املعقول دون 
الكناية،  قائم عل االستدالل بمعنى عل معنى واثبات  املجاز بكل أنواعه،  والسيام 

معنى مدعى بواسطة معنى هو منه بمثابة البينة0

وإمجاال فإن الدراسات احلجاجية املعارصة ال تكاد تضيف شيئا ملا قدمه البالغيون 
الدال  ارتباط  حيث  من  الكناية  تقدمها  التي  احلجاجية  الوظيفة  عن  القدماء  العرب 
مشاهدا  الغائب  جعل  أو  االستدالل  أو  االستبدال  أو  املجاورة  عالقة  وفق  واملدلول 
املتلقي بحضور األشياء من اجل  املحسوس ولتقوية شعور  املجرد يف شكل  وإلظهار 
محله عل االقتناع وللتأثري فيه وهذا ما انسحب عل جممل الصورة الفنية باعتبار وظيفتها 

احلجاجية واجلاملية يف الكالم0

3- التــمــثيــــــل:

هو عقد الصلة بني صورتني خمتلفتني ومتباعدتني يؤتى به إلقامة احلجة0 وتكمن 
التمثيل يف قدرته عل االستاملة والتأثري وهذا ما جيعله يضطلع بوظيفة حجاجية  أمهية 
كبرية تؤسس لواقع جديد قائم عل تشابه يف العالقات بني واقعني خمتلفني تربط بينهام 

1. ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 489

2. دالئل اإلعجاز:339
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الوظيفة والغاية، فهو ذو “ قيمة حجاجية، وتظهر قيمته احلجاجية هذه حني ننظر إليه 
عل انه متاثل قائم بني البنى، وصيغة هذا التامثل العامة هي: ان العنرص )أ( يمثل بالنسبة 
إىل العنرص )ب( ما يمثله العنرص )ج( بالنسبة إىل العنرص )د(”)1(. بمعنى ان العالقة )أ( 
بـ )ب( متثل املشبه، وعالقة )ج( بـ )د( متثل املشبه به، وهنا يتبني ان العالقة بني البنيتني 
هذا  وإليضاح  اختالف جماالهتام  تشابه عالقة)2( رغم  وإنام هي  ليست عالقة مشاهبة، 
التايل وهو قوله تعاىل:” مثل الذين اختذوا من دون الل أولياء كمثل  املثال  الفهم نسوق 

العنكبوت اختذ بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت”)3( حيث ان:

أ= املرشكون
املوضوع

ب= أولياءهم   

ج= العنكبوت
 احلامل

د= بيتها                   

العنارص ليست عالقة تشابه  العالقة بني   “ ان  الصدد  عبد اهلل صولة يف هذا  يقول 
بل تشابه عالقة، وذلك ان العالقة )أ( بـ )ب(، أي عالقة املرشكني بأوليائهم يعبدوهنم 
ويعتصمون هبم تشبه عالقة )ج( بـ )د(،  أي عالقة العنكبوت ببيتها تبنيه وتعتصم به من 
املعتدي”)4(، حيث يطلق برملان وزميله عل الركن األول من ركني العالقة )أ، ب( وهو 
(عل  )احلامل  تسمية  يطلقان  حني  يف  املوضوع  تسمية  واألصنام(  )املرشكون  يمثله  ما 
الركن الثاين )ج، د( وهو ما يمثله )العنكبوت وبيتها()5( وبالنتيجة فإن التمثيل القائم 

1. أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية: 339

2. نفسه: 339

3. سورة العنكبوت: اآلية /41

4. احلجاج اطره ومنطلفاته: 339	340

5. نفسه:340

{
{
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عل التشبيه بني بنيتني أي بني بنية املوضوع وبنية احلامل أكثر إقناعا من عالقة املشاهبة 
بني عنرصين، فيكون التمثيل بذلك احتجاجا ألمر معني عن طريق عالقة الشبه جيري 
من خالهلا إيضاح املوضوع بواسطة احلامل باعتبار الثاين أشهر من األول وأكثر ذيوعا 
فكان االستدالل به0 فالتمثيل فضال عن كونه استدالال بني املوضوع واحلامل، فإنه من 
ناحية أخرى مؤد إىل التفاعل بني كال الطرفني فيحصل تقارب وتداخل بني )أ( و )ج( 
من ناحية و )ب( و )د( من ناحية أخرى وهذا التداخل بدوره يكسبها قيمة اجيابية أو 
التوراة ثم مل حيملوها  الذين مُحلوا  “ مثل  تعاىل  التمثيل كام يف قوله  سلبية بحسب نوع 

كمثل احلامر حيمل أسفارا “)1( حيث نجد:

أ= اليهود
 البنية األوىل )املوضوع(

ب= محّلوا التوراة 

ج= احلامر
 البنية الثانية )احلامل(

د= محل األسفار             

فالتداخل احلاصل هو بني )أ( و )ج( أي بني )اليهود واحلامر(، وهذا التداخل حاصل 
التداخل  هذا  فينشأ عن  األسفار(  ومحل  التوراة،  ) محل  بني  أي  )د(  و  بني )ب(  أيضا 
تفاعل بني أطراف التمثيل وتبادل بينهام تأثرا وتأثريا، فمثلام اكسب احلامر اليهود قيمة 
)احلامر  فكون  التمثيل  داخل  من  أيضا  هي  سلبية  قيمة  احلامل  أطراف  اكتسبت  سلبية 
حيمل أسفارا( أمر ال غرابة فيه وال قيمة سلبية له يف حد ذاته، ومعنى هذا ان املوضوع 
يف التمثيل ال يكتفي بالتأثري يف احلامل وإنام يؤثر بدوره فيه)2( وهذا ما أكده الزمرشي 
بقوله: “ التمثيل إنام يصار إليه لكشف املعاين وإدناء املتوهم من املشاهد، فان كان املتمثل 

1. سورة اجلمعة: اآلية /62

2. ينظر: احلجاج اطره ومنطلقاته: 341

{
{
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له عظيام كان املتمثل به مثله وان كان حقريا كان املتمثل به كذلك فليس العظم واحلقارة 
يف املرضوب به املثل إال بأمر استدعته حال املمثل له. أال ترى ان احلق ملا كان واضحا 
الباطل ملا كان بضده متثل له بالظلمة، وكذلك جعل  جليا متثل له بالضياء والنور وان 
بيت العنكبوت مثال يف الوهن والضعف”0)1( كام يشري برملان يف هذا الصدد إىل مالحظة 
غاية يف األمهية تتعلق بالكشف الداليل إذ يؤكد ان “ كثريا ما يؤدي التفاعل بني أطراف 
التمثيل إىل إقحام عنارص يف بناء احلامل ما كانت تكون هلا داللة لوال أخذنا املوضوع 
يف االعتبار، فبوضعنا املوضوع e theme” يف االعتبار تصبح هلذه العنارص داللة ما”)2( 
؛ بل يذهب صولة إىل تأكيد ان املوضوع قد يذهب يف عالقته باحلامل إىل ابعد من ذلك 
حينام تكون أطراف احلامل غامضة املعنى مما يرتتب عليه انقالب يف األدوار،  إذ يصبح 

املوضوع هو من يوضح احلامل ويفرسه يف حني ان العكس هو املطلوب يف احلجاج)3(.

يف  مهام  دورا  يلعب  كذلك  فانه  إبداعية  بمهمة  يضطلع  التمثيل  كون  عن  وفضال 
اتساع  مدى  حيددها  الدورين  من  لكل  خصوصية  هناك  ولكن  واحلجاج  الربهنة  جمال 
التمثيل من عدمه، فالتمثيل يف جمال اإلبداع ال يضريه االتساع واالمتداد يف حني يقتيض 
البعد احلجاجي ان يلتزم التمثيل بحد معني ؛ ألنَّ اإلطالة فيه جتعل منه عرضة للتجريح 
استدالل  و  برهنة  وسيلة  صحيح0فالتمثيل  والعكس  االقناعية)4(  طاقته  يفقد  وبذلك 
“ الرشط يف التمثيل وهو من احلجاج القائم  أكثر من كونه وسيلة خلق وإبداع كام أنَّ 
عل الرتابط بني أشياء ما كان هلا أن تكون مرتابطة بدءا، أن يكون املوضوع واحلامل من 
ميدانني خمتلف احدمها عن اآلخر، فإذا كانت العالقتان أي العالقة بني عنرصي املوضوع 

1. الربهان يف علوم القران: 1/ 488

2. احلجاج اطره ومنطلقاته: 341

3. نفسه: 341—342

4. ينظر: نفسه: 342
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من ناحية وبني عنرصي احلامل من ناحية أخرى تنتميان إىل جمال واحد وتشملهام بنية 
واحدة مل ُتسّم الظاهرة إذا متثيال، وإنام تسمى استدالال بواسطة املثل أو االستشهاد”)1( كام 
تتضح قوة التمثيل يف قدرته عل االستاملة والتأثري يف املخاطبني وهذا ما أكده اجلرجاين 
باختصار يف معرضه ونقلت  أو برزت هي  املعاين  إذا جاء يف أعقاب  التمثيل   “ بقوله: 
عن صورها األصلية إىل صورته كساها اهبة....... وضاعف قواها يف حتريك النفوس 
فإذا كان مدحا كان أهبى وأفحم..... وإذا كان ذما كان مّسه أوجع وميسمه  هلا...... 
كان  وملا  اهبر”)2(.  وبيانه  اقهر  وسلطانه  أنور  برهانه  كان  حجاجا  كان  وإن  ألذع..... 
التمثيل ،  باعتبار تشابه بالعالقة ،  هو بالرضورة قياس قائم عل أبنية برهانيه، فهذا األمر 
ينسحب بدوره عل أفانني أخرى ينحدر منها التمثيل منها التشبيه واالستعارة0 عل إننا 
التي  الوجهة  فان  التمثيل  أمر  )اإلبداعي واحلجاجي( يف  البالغيني  الوجهني  يف هذين 
يتم من خالهلا فحص التمثيل ال ينظر إىل اجلنبة اإلبداعية فيه، وإنام ينحرص التوجه يف 
جانبه احلجاجي الربهاين وبالرضورة يكون هذا مطلبنا يف التشبيه واالستعارة0 فالذي 
سامية  تساءلت  كام  التساؤل  إىل  يدفعنا  ما  وهذا  غريه  دون  احلجاجي  الوجه  هو  يعنينا 
جيعلهام  لذي  ما  أي  حجاجيني؟  يكونا  ان  واالستعارة  للتشبيه  يمكن  كيف  الدريدي: 
يضطلعان بوظيفة استداللية اقناعية؟)3(. ولإلجابة عن ذلك تقول الدكتورة الدريدي: 
“ يف احلقيقة إن التشبيه واالستعارة حجاجيان من جهة إهنام يمثالن رضبا من القياس 
إن  بل  باالستنتاج،  التسليم  إىل  املتلقي  يقودان  والكربى  الصغرى  باملقدمتني  فالتسليم 
قوة التشبيه أو االستعارة تتأتى من قدرهتا عل التقريب بني عنرصين من نظامني خمتلفني 

1. نفسه: 341

2. أرسار البالغة: 85	86

3. ينظر: احلجاج يف الشعر العريب » بنيته وأساليبه«: 253
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مع حماولة جاهدة لطمس ما بينهام من فروق خالفا للمقارنة كطريقة يف االستدالل”)1(. 
فالتمثيل رافد مهم من روافد التشبيه ويف هذا الصدد يرى عبد القاهر اجلرجاين ان هناك 
“ فاعلم ان التشبيه عام والتمثيل اخص منه  فرقا بني التشبيه والتمثيل يوضحه بقوله: 

فكل متثيل تشبيه وليس كل تشبيه متثيال”)2(.

1. نفسه: 253

2. أرسار البالغة: 84
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املبحث االول

مادة الصورة الفنية وابعادها احلجاجية

الكامنة  نسعى يف هذا اجلانب اىل فحص وتبيان وجه من وجوه حجاجية الصورة 
يف رسائل االمام عيل )عليه السالم (،  وهو املتعلق باملكون االسايس ملادة هذه الصورة 
املشكلة هلا،  باملادة  املؤمنني يف رفد صوره  امري  اتكأ عليه  الذي  املنجم  اي  ومضموهنا، 
يأيت  التي  والعقدية  والنفسية  املعرفية  املتلقني  كفاءات  »جممل  الصورة  بامدة  ونعني 
مضمون الصورة مستندًا اليها مشكاًل هبا ومعتمدًا عليها بطريقة يكون مضمون الصورة 
هذا غري غريب عنهم فهو معلوم لدهيم »)1(،  فهذه املادة منتزعة من حياة املتكلمني ،  
املتكلم واملخاطب ،  أي من عوامل مشاهداهتم واعتقاداهتم وثقافاهتم وكل ما يؤمنون به 
من مشرتكات،  وهذا ما جيعل مصدرها واحدًا تشكل يف حد ذاهتا منطلقات حجاجية 
فيهم  والتأثري  املتلقني  عامل  اىل  املطلوبة  النفاذية  املتكلم  خالهلا  من  حيقق  برملان،  بتعبري 
املتلقي  ليمنح حجاجه بداية قوية وركيزة اساسية يمكن االتكاء عليها لتحريك ومحل 
بطريقة جتعلها  األفعال  لتلك  تربيرا  او حيقق من خالهلا  املطلوب،   بالفعل  القيام  عل 

مقبولة ومؤيدة ومستساغة من طرف االخرين)2(.

1. احلجاج يف القرآن الكريم: 562

ــن .  ــال ع ــالم(: 175. نق ــه الس ــيل )علي ــام ع ــدى االم ــية ل ــة السياس ــورة يف اخلطاب ــة الص ــر: حجاجي 2. ينظ
102	99;   ،Chaim Perlmanet Lucie Olbrechts Tyteca: Traite de L ;argumentation،  op.cit
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السالم( وما حتتويه من صور  االمام عيل )عليه  ومن خالل فحصنا ملدونة رسائل 
بالغية، نجد أنَّ هذه الصور قد استمدت مادهتا من عوامل املتلقني وجتارهبم ومشاهداهتم 
وممارساهتم، وكام هي مستمدة من الفضاء احليس ) املحسوسات ( كذلك استمد )عليه 
السالم( مادة صوره من الفضاء املجرد،  أي املجال العقدي والفكري والثقايف ليجعل 
اقناعية وتأثريية.  ذا غاية  املنطلقات هدفًا اساسيًا رضوريًا  اختيار  القصدية يف  من هذه 
غاياته  واستشعر  الكريم  القرآن  سبيل  سلك  قد  الرؤية  هذه  يف  السالم(  )عليه  وهو 
واهتدى الياته يف خماطبة متلقيه بإقامة احلجة واحداث التأثري والتوجيه احلجاجي. عل 
باعتبارها مستندة يف  أنَّ حديثنا عن مادة الصورة يف رسائل االمام عيل )عليه السالم( 
تشكلها اىل عامل خطاب املتلقني امكننا ان نسلك يف تصنيفها مسلكني رئيسني تتفرع عنهام 

عوامل او جماالت متعددة كاآليت:

االول: مادة الصورة املنتزعة من عامل املحسوسات.

الثاين: مادة الصورة املنتزعة من عامل املجردات.

مادة ال�سورة املنتزعة من عامل املح�سو�سات:. 1

اأ- جمال الن�سان:

اعتمد اإلمام )عليه السالم( يف تأثيث صوره الفنية عل مقدمات حجاجية استقاها 
من جمال اإلنسان وخاصة ما يتعلق منها هبيأته وصفاته وأحواله وأعضائه. إذ أن مزج 
الشدة باللني والتوسط يف التعامل دون تطرف قيمة أخالقية عليا أكدها اإلمام “ع” إىل 
ْم  َلُ َفاْلَبْس   “ بعض عامله يف تعامله مع أهل الذمة من املعاهدين فيقول يف هذا الشأن: 
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اللني  املتوسطة من  اهليأة  ِة »)1(. فاستعار لتلك  دَّ الشِّ ِمَن  بَِطَرٍف  َتُشوُبُه  اللِّنِي  ِمَن  ِجْلَبابًا 
املشوب بالشدة الزمة من لوازم اإلنسان )اجللباب( وهو ما يغطى به من ثوب وغريه،  
واجلمع جالبيب، وجتلببت املرأة أي لبست اجللباب،  فكان مراد اإلمام منه ان يسلك 
معهم مسلكا وسطا بأن يكون معهم بمنزلة بني منزلتني كجلباب لني يشوبه بطرف من 
م ليسوا أهال لذلك ؛ لكوهنم مرشكني وال يبعدهم كل  الشدة فال يدنيهم كل الدنو ألهنَّ
اإلبعاد وال جيفوهم ؛ لكوهنم معاهدين، فإن معاملتهم بذلك النهج يمنعهم عن التمرد 
والطغيان عن املعاهدة والذمة وحيفظ عظمة الدين وصولته وقوته يف أعينهم ويوجب 

تأليف قلوهبم ومراعاة رشائط املعاهدة يف حقهم وعدم اخللل يف انتظام أمورهم 0

فكانت مادة هذه الصورة مأخوذة من حياة اإلنسان ومستلزماته وهو ميدان حيس 
له عالقة بقيم اإلنسان من عفة ورشف وأخالق وهذا الذي دفع اإلمام إىل الربط بني 
األخالقية  للقيم  املتضمن  املجرد  الذهني  القيمي  وامليدان  )اجللباب(  احليس  امليدان 
املرجوة  بالغاية  وإنام  وحقيقته  لذاته  به  معني  غري  اجللباب  فاستعارة  الشدة(،   )اللني، 
منه لذلك جاءت األشياء القيمة عند الناس والتي تساملوا عل قيمتها األخالقية وعلو 
شاهنا هي امليدان املناسب الذي استقى منه اإلمام صورته احلجاجية ليقرن ما ينبغي ان 
يقوم به عامله، من تعامل أخالقي متتزج فيه الشدة بالني مع املعاهدين، باجللباب بوصفه 
حامال لقيمة أخالقية ال احد يعرتض عل سمو قيمتها التي يقرها العقل اجلمعي0وهذا 
بغية  املتكلم  إىل عامل  املخاطبني  الالزمة جلذب  الفنية قوهتا احلجاجية  الصورة  يمنح  ما 

التأثري فيهم وجيعلهم بمنأى عن الرفض أو الدحض0

ومن األمثلة عل ذلك قوله )عليه السالم( إىل معاوية يف مقام تنبيهه وتوبيخه عل 
َعَل  ْنَساُن  اإْلِ َا  َأهيُّ َتْرَبُع  َأاَل   « هلا:  ادعائه  عل  له  والتقريع  السابقني  درجة  عن  قصوره 

1. رشح هنج البالغة: 65/15
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لفظ  له  استعار  فقد    ،)1(« اْلَقَدُر  َرَك  َأخَّ َحْيُث  ُر  َوَتَتَأخَّ َذْرِعَك  ُقُصوَر  َوَتْعِرُف  َظْلِعَك 
)الظلع( وهو ما كان برجله داء حتى يبان يف رجله العرج وهو من باب الغمز أي املتهم 
فأراد )عليه السالم( من ذلك: انك ضعيف فرتفق بنفسك وال تكلفها أكثر مما تطيق،  
ووجه الشبه يف ذلك هو قصوره عن حلوق رتبة السابقني يف الفضل كقصور الظالع عن 
شأو الضليع، واصل )الذرع(،  إنام هو بسط اليد وقصورها، اي عجزها عن اليشء- 

كناية عن قصور قوته وعجزه عن تناول تلك املرتبة، أي مددت يدك لليشء فلم تنله0

وبعيدا عن معاوية وأباطيله فإن سامت اللني والضعف والرقة واملتعة واجلامل التي 
مُتّيز املرأة ورضورة النأي هبا عن حتمل املسؤوليات املناطة بالرجل،  أمر دفع اإلمام »ع« 
إىل احلث عل مداراهتا وإحسان الصحبة هلا من قبل الرجل،  ألن ذلك من شأنه ان يكون 
انعم حلاهلا وأرخى لباهلا وأدوم جلامهلا،  فقال يف هذا الشأن: » َواَل مُتَلِِّك امْلَْرَأَة ِمْن َأْمِرَها َما 
اَنٌة َوَلْيَسْت بَِقْهَرَماَنٍة »)2(. إذ نجد أنَّ الصورة قد تشكلت عرب  َجاَوَز َنْفَسَها َفإِنَّ امْلَْرَأَة َرْيَ
تشبيه املرأة بـ)رحيانة( باعتبار كوهنا حمال للذة واالستمتاع هبا، ولعل ختصيص الرحيانة 
)وليست  بكوهنا  وكنَّى  كثريا)3(.  الطيب  استعامل  العرب  النساء  شأن  ألنَّ  بالتشبيه،  
حمكوما  تكون  ان  شاهنا  من  بل  ؛  متسلطة  حاكمة  لتكون  ختلق  مل  كوهنا  عن  بقهرمانة( 
عليها0 واصل القهرمان هو اخلازن او الوكيل احلافظ ملا حتت يده، القائم بأمر سلطانه 
مقومات  عن  تفصح  التي  الذهنية  املادة  هذه  استقصاء  كان  هنا  من  فارس)4(.  بلغة 
أخالقية اجتامعية تسامل الناس عل حقيقتها حماولة جادة وموفقة الختزال مفاهيم واسعة 
فيها  يتساوق  الصورة  فجاءت  ومراجعتها  عندها  التوقف  ينبغي  املرأة  ختص  وعميقة 

1. نفسه: 85/15

2. رشح هنج البالغة: 60/16

3. ابن ميثم البحراين،  رشح هنج البالغة: 34/5

4. رشح هنج البالغة: 85/15
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التأكيد والنفي من اجل التوجه والدفع إىل العمل نحو مداراة املرأة واإلحسان إليها وان 
الرجل  ال يمّلكها من أمرها ما خرج عن حد نفسها كالشفاعات وتترصف فيام خيص 
نيابة عنه،  وقد جاء هذا الطرح متناغام مع الطرح االسالمي من جهة ومنسجام مع توجه 
العقلية العربية آنذاك من كوهنا عقلية )ذكورية( عل كل األصعدة قيادة وتسيريا وقوامة 

من جهة اخرى0

حينام  الزراع  عمل  من  املستوحاة  اليقظة  الصورة  تلك  السالم(  )عليه  استلهم  كام 
جيتهدون يف اخراج املدر واحلجر ونحوه من بني ثمر الزرع كاحلنطة والشعري ونحومها 
َولَّْيُت  مَلَا  ِقَتاِل  َعَل  اْلَعَرُب  َتَظاَهَرِت  َلْو  َواهللَِّ  من احلبوب كام يف قوله )عليه السالم(: » 
ِمْن  اأْلَْرَض  َر  ُأَطهِّ َأْن  ِف  َوَسَأْجَهُد  إَِلْيَها  َلَساَرْعُت  ا  ِرَقاِبَ ِمْن  اْلُفَرُص  َأْمَكنَِت  َوَلْو  َعنَْها 
ِصيِد »)1(  امْلََدَرُة ِمْن َبنْيِ َحبِّ احْلَ ُرَج  ْسِم امْلَْرُكوِس َحتَّى َتْ ْخِص امْلَْعُكوِس َواجْلِ َهَذا الشَّ
استوحى هذه الصورة الفنية ليشبه معاوية بحجر ومدر يكون يف احلنطة والشعري فينقيان 
من املدرة اذا اريد طحنهام للطعام وقد اشار القرآن الكريم اىل مفهوم حب احلصيد يف 
َوالنَّْخَل   * ِصيِد  احْلَ َوَحبَّ  َجنَّاٍت  بِِه  َفَأْنَبْتنَا  ُمَباَرًكا  َماًء  اَمِء  السَّ ِمَن  ْلنَا  )َوَنزَّ تعاىل:  قوله 
ُروُج ( )2(. فوجود  ا َطْلٌع َنِضيٌد * ِرْزًقا لِْلِعَباِد َوَأْحَيْينَا بِِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذلَِك اخْلُ َباِسَقاٍت َلَ

معاوية بني املسلمني كاملدرة بني حب احلصيد يوجب الفساد ويضل العباد.

فجاءت هذه الصورة متناغمة ومنسجمة مع واقع املتلقني وطبيعة حياهتم الزراعية 
فهذه العملية تتكرر عند املزارع بعد كل عملية حصاد للحبوب فكان اعتامدها من قبل 
بينهم  ؛ ألنَّ وجوده  منه  املؤمنني  التنفري من معاوية وتزكية  صاحب اخلطاب يف سياق 
عند  العامة  باملوافقة  التمثيل  هذا  حظي  لذلك  دينهم.  وهالك  عقائدهم  فساد  يسبب 
فيه. ألنَّ  املرغوب  الصورة قد حققت هدفها احلجاجي  املخاطبني وهبذا تكون  مجهور 

1. نفسه: 141/16.

2. سورة ق: االية 10
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غاية احلجاج ،  حسب برملان ،  أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح عليها او يزيد يف درجة 
ذلك االذعان.

ب- جمال احليوان:

ل عامل احليوان منبعًا ثريًا استقى منه االمام عيل )عليه السالم( مادة اساسية يف  شكَّ
تشكيل صوره ونحتها،  ذكر منها اجناسًا مثل االبل والكلب والرضغام واحلية والذئب 
داللية  بمقاصد  ورهنها  بيانه  حتقيق  اجل  من  ذكرها  الخ.  والعنز....  والسبع  واملعزى 
خمتلفة خرجت إلفادة معاين الضعف والقوة والذلة والعزة واخلداع والفتنة...... الخ 
او من خالل ذكر  هلا  مرادفة  بأسامء  او  اسامئها الرصحية  بذكر  املجاز  وساقها عل وجه 

الزمة من لوازمها.

ومن مجلة احليوانات التي ذكرها )االبل(، وهي عل الرغم من قلة ذكرها بأسامئها 
الرصحية كاجلمل والناقة...... الخ،  فإنه قد استعان هبا يف نحت صورة بألفاظ ودالالت 
لألبل من حضور  ما  اخلطاب  يغفل صاحب  مل  إذ  عليه،  لوازمه  احد  بداللة  او  اخرى 
متميز وفعال يف حياة العريب ومقدار تعاطيه مع هذا احليوان الذي يشكل وسيلة مهمة 
يعتمدها يف حّله وترحاله، بيد ان االبل متثل » امواهلم ورواحلهم ومنها عيشهم ولباسهم 
ونسج بيوهتم وهي مّحالة اثقاهلم.... وكم قد جرى ذكر الرواحل وصفاهتا ومحدها يف 
شعر العرب،  إذ ال تكاد ختلو قصيدة من طواهلا عن وصف الرواحل ومزاياها »)1(. 
فضاًل عن ذلك فقد ذكرها القرآن الكريم يف مواطن كثرية باسمها الرصيح او الضمني او 
ذكر احد لوازمها ومنه قوله تعاىل » افال ينظرون الـى االبل كيف خلقت »)2(. فهو اختيار 
دقيق ومهم نابع من ابعاد داللية ومقاصد حجاجية تتمثل يف جذب واستاملة املخاطبني 

1. ابن عاشور: التحرير والتنوير: 305/30. 

2. سورة الغاشية: االية 17.
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ومحلهم عل االذعان ملا يطرح عليهم واقناعهم. ولعل معرفة االمام )عليه السالم( بقيمة 
االبل وصفاهتا واحواهلا ومزاياها دفعه اىل متثلها وجتسيدها يف بناء صوره البيانية،  ومنها 
َلٌة َوُأْخَرى ُمْهَمَلٌة  كلمة )َنَعُم( يف قوله )عليه السالم( يف وصف اتباع معاوية: » َنَعٌم ُمَعقَّ

ا »)1(. ا َوَركَِبْت َمُْهوَلَ َقْد َأَضلَّْت ُعُقوَلَ

فهي من الناحية املعجمية مجع ال واحد له من لفظه ُقصد منها االبل وحدها، قال 
ابن منظور:« العرب اذا افردت النعم ال يريدوا هبا إالّ االبل، فإذا قالوا االنعام ارادوا 
اذا ذّكرت االنعام واالناعيم  العرب من يقول لألبل  هبا االبل والبقر والغنم.... ومن 
البعري  وقالوا: عقلت  )معّقلة(  السالم(  )عليه  قوله  بلحاظ  وتؤنث  تذكر  والنعم   ،)2(«
يثني وظيفه: اي مقدم ساقه مع ذراعيه فيشدمها مجيعًا بحبل هو  واعتقلته، وعقله، أن 
للتكثري)3(، وقد جعل هذا الرضب عل نوعني: معّقلة: اي  بالتشديد  العقال، وعقّلت 
مقّيدة، واخرى: مهملة، ثم وصفها )عليه السالم( فقال: قد اضلت عقوهلا، أي مل جتد 

عقاالً ألنفسها كأهنا ضلت عنه.

وقد عمد االمام يف هذه االستعارة اىل تصوير حال اهل الدنيا باعتبار غفلتهم عام يراد 
لة(  لة ومهملة (،  واستعار لفظ )معقَّ هبم كالبهائم / االبل، وهم يف ذلك صنفان ) معقَّ
للذين متسكوا بظواهر الرشيعة واالمام العادل،  فقّيدهم بالدين عن االسرتسال يف اتباع 
الشهوات واالهنامك فيها وإن مل يعقلوا ارسار الرشيعة فهم كالنعم التي عقلها راعيها، 
واشار بـ)املهملة( اىل الذين اسرتسلوا يف اتباع شهواهتم وخرجوا عن طاعة امامهم،  ومل 
يتعبدوا بأوامره فهم كالبهائم املرسلة التي اضلت عقوهلا او » االبل قد منعها من الرش 

1. رشح هنج البالغة:44/16.

2. لسان العرب: مادة ) ن، ع، م(: لعل الصواب )كثرت( ال )ذكرت(.

3. ينظر: الصحاح يف اللغة: مادة )عقل(
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عقاهلا،  وهم الضعفاء،  واخـــــرى تأيت من السوء ما تشاء وهم االقوياء »)1(،  ويذهب 
ابن ميثم اىل القول: » وحيتمل ان يريد بعقوهلا ُعُقلها مجع عقال فاشبع الضمة وقلبها واوًا 
متابعة لقوله جمهوهلا. وحيتمل ان يريد هبا مجع عقل وهو امللجأ: أي اهنا ضّيعت من تلجأ 

اليه وهو امامها »)2( .

ومما جاء يف االستعارة قوله )عليه السالم( يف وصيته لولده احلسن )عليه السالم(: 
ْهَر َما َذلَّ َلَك َقُعوُدُه »)3(. يتضح ان بؤرة االستعارة يف قوله ) قعوده( بالفتح  » َساِهِل الدَّ
وهو البعري الذي يقتعده الراعي يف كل حاجة، وجاء يف املثل » اختذوه ُقَعيِّد احلاجات »)4( 

اذا امتهنوا الرجل يف حوائجهم. ومجعه )قعدات( قال االخطل:
باِب )5( فبئَس الطالبوَن غداَة شالْت عل الُقُعداِت استاُه الرِّ

السن  هذا  يف  البكر  ويكون  الركوب  من  ظهره  امكن  ما  البكر  االبل  من  فالقُعود 
فيه  وتسهل  رزقه  فيه  تيرس  الذي  للزمان  )القعود(  لفظ  اإلمام  استعار  لذلك  قلوصا، 
بعض مهامته، ووجه املشاهبة أن ذلك الزمان يمّكنه من بعض مهامته وحوائجه،  وطلب 
ما ال يمكن فيه وما مل يعد حلصوله من املطالب ربام يستلزم تغرّيه وامتناع ما كان ممكنًا 
فيه. كام أن القعود من شأنه أن يمّكن من ظهره واقتعاده وهو بمعرض ان ينفر براكبه اذا 
استزاده وشدَّ عليه. ولفظ )الذلة( مستعار لسكون الزمان وإمكان املطلوب فيه، واراد 
بمساهلته اجلريان معه بقدر مقتضاه من دون تشدد وتسخط عليه،  فإن ذلك يستلزم 

1. حممد عبده، رشح هنج البالغة: 296.

2. ابن ميثم احلراين، رشح هنج البالغة: 39/5. 

3. رشح هنج البالغة: 51/16.

4. ينظر: الصحاح يف اللغة: مادة )قعس(.

5. شعره: 261. 
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تعب النفس من غري فائدة . ويف ذلك يقول الشاعر:
اذا الدهر اعطاك العنان فس به رويدًا وال تعنف فيصبح شامسًا )1(

كام اشار امري املؤمنني اىل حاله مع الدنيا بقوله: » إَِلْيِك َعنِّي َيا ُدْنَيا َفَحْبُلِك َعَل َغاِربِِك 
عليها  بنى  التي  املادة   ) غاربك  عل  )فحبلك  السالم(  )عليه  قوله  شكل  حيث   .)2(  «
وعنقه،   البعري  سنام  بني  ما  وهو  الكاهل  اي  غوارب:  مجعه  فالغارب  الفنية،   صورته 
اخلطام  اذا رأت  ؛ ألهنا  القي عل غارهبا  اخلطــام  اذا رعت وعليــــها  الناقة  ان  واصله 
مل هينئها يشء)3( ولذلك يلقى حبلها عل غارهبا ليفسح املجال هلا ان ترعى وهتنأ حيث 
شاءت وتذهب اين شاءت، وهذا القول من كنايــــات الطالق عند العرب يف اجلاهلية 
)4(. فاملقدرة البيانية الفائقة لإلمام جعلته حيسن اختياره هلذا القول متضمنًا املعنى الداليل 

بذلك  زوجاهتم  طالق  يف  العرب  به  َكنَّْت  ما  او  الوضع  اصل  يف  االستخدامني  لكال 
اياها  الدنيا وترسحيه  لتطليقه  متثيل  االمام هو  استحرضه  الذي  املفهوم  فداللة  ونحوه، 
لتذهب حيث تريد، فقد حرر نفسه من ملذاهتا واهوائها ووقفها عل االخرة وجزائها، 
فهو متثيل الدنيا بصورة من يعقل وخاطبها بخطاب العقالء ليكون ذلك اوقع يف النفوس 

لغرابته، ثم امرها بالتنحي والبعد عنه كاملطلق هلا.

ومل تكن االبل احليوان الوحيد الذي اعتمده االمام يف تشكيل صورة الفنية وبنائها، 
ايام  قبل  بعثه  كتاب  ففي   ) )احلية  بـ  مفاتنها وخدعها  من  واحلذر  الدنيا  فقد شبه حال 
ا  خالفته اىل سليامن الفاريس رمحه الل حمذرًا من الدنيا وعدم االطمئنان هلا يقول فيه: » َأمَّ

1. ينظر: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 51/5

2. رشح هنج البالغة: 143/16. 

3. ينظر: امليداين، جممع االمثال: 196/1

4. ينظر: مجهرة امثال العرب:382/1
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َها »)1(. حيتوي هذا التمثيل عل بؤرة بيانية  َها َقاتٌِل َسمُّ ٌ َمسُّ يَِّة َلنيِّ ْنَيا َمَثُل احْلَ اَم َمَثُل الدُّ َبْعُد َفإِنَّ
ودالالت مكثفة غاية يف االتقان ابدع فيها االمام، عربت عن مقاصد اقناعية نابعة عن 
طول جتربة وبعد تفكر، كام اهنا استلهمت ليست فقط الواقع والثقافة العربية فحسب،  
الكائن  هذا  استحضار  يف  والسيام  االخرى  االمم  وثقافات  جتارب  عل  انفتحت  بل 
احليواين )احلية( بكل ما له من حضور يف الفكر والتجربة االنسانية عل مر التاريخ، لذا 
كان انتقاء هذه الصورة ينم عن خربة وحممول ثقايف واسع وعريق يف القدم ؛ بل إنَّ هذا 
االرتباط كان له حضور غري قليل يف ثقافة ووعي العرب يف اجلاهلية، وخري شاهد عل 
ذلك هو ما وصلت الينا من اشعار المست هذه العالقة بني املرأة واحلية ومتثلها الشعراء 
اختزلتها  التي  احلية  صورة  فعكست  والرهبة  الرغبة  بني  ما  تنوعت  التي  اشعارهم  يف 
الذاكرة اجلامعية عرب السنني. فتطرقوا اىل املرأة واحلية عل اساس من العالقة الرتابطية،  
فقد نجد من يشكل صورة منفرة من املرأة التي حيذر منها ومن صفاهتا اجلسدية التي ال 
تعكس صفات خلقية مرغوبة،  فعربَّ الشاعر اجلاهيل عن قسوة احلية وظلمها ورّشها،  

كام يف قول االعشى:

فال تلمس االفعى يداك تريدها                ودعها اذا ما غيبتها سفاتا)2(

فالتحذير من االفعى يرتد يف ذاكرة اجلامعة ويف خمزوهنم الثقايف والالشعوري اىل قوة 
غري طبيعية تتمتع هبا االفعى، فهي صاحبة السيادة والقوة والبقاء وغريها هدف لألذى 

واحلاق الرضر به وهتديد حياته)3(.

الناعم بملمس احلية يف بعض  املرأة وملمسها  ليونة  الفتاح بني  يربط امحد عبد  كام 

1. رشح هنج البالغة: 15/18.

2. ديوانه: 212.

3. ينظر: احلية يف الشعر اجلاهيل: 197.
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السياقات التي ترد فيها فهام متشاهبان يف الرقة والنعومة والدهاء والتلون واخلديعة اذا 
لزم االمر)1(،  وقد جسد هذا الفهم عنرتة يف قوله:

إن االفاعي وان النت مالمسها                 عند التقلب ف انيابا العطُب )2(

فقد وصف جلد احلية باجلامل لشكله وشفافيته ونعومته » فال ثوب وال جناح وال 
سرت عنكبوت اال وقرش احلية احسن منه وارق واخف وانعم واعجب صنعة وتركيبًا » 

)3( ويف ذلك يقول عمرو بن شأس:

لو ّسحت بالندى ما مسها بلل              ولو تكّلفها احلاوون ما قدروا )4(

وهذا يبني من جانب مدى مالستها ونعومة جلدها االمر الذي ال يبقى اثر للندى 
النفيس سلبيًا وماثاًل يف نفس الالمس جتاه ما تفعله  عليه، ومن جانب آخر يظل االثر 
من  تقدمه  فيام  الدنيا  حال  هو  وهذا  فيه،  سمها  وافرغت  بأنياهبا  لدغته  اذا  باإلنسان 
مغريات ومفاتن وخدع ال يأمن منها اال املحذور واملنتبه اىل مكائدها، فهي كام وصفها 
االمام )عليه السالم( مثل احلية ناعمة ولكنها تنذر بكارثة ملن يلمسها، االمر الذي جعل 
االنسان يفكر يف اجياد طرائق التقاء رّشها،  وهذا ما دفع االمام اىل جتسيد واستحضار 
دفع  اجل  الدنيا من  احلذر من  كيفية  احليواين واحواله يف  الكائن  التجربة مع هذا  هذه 
االنسان ومحله عل التفكري يف اتقاء رش الدنيا وعدم االنجرار وراء خدعها ومفاتنها دون 

حذر واحتياط.

بالكالب  عليها  وتكالبهم  اليها  واخالدهم  الدنيا  اهل  السالم(  )عليه  شبه  كمل 

1. ينظر امحد عبد الفتاح، املنهج االسطوري يف تفسري الشعر اجلاهيل:199

2. ديوانه: 10. 

3. احليوان: 177/4.

4. ديوانه: 212.
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إَِلْيَها  ْنَيا  الدُّ َأْهِل  إِْخاَلِد  ِمْن  َتَرى  باَِم  َتْغرَتَّ  َأْن  اَك  َوإِيَّ  « الضارية يف قوله:  العاوية والسباع 
َفْت َلَك َعْن َمَساِوهَيا  َوَتَكاُلبِِهْم َعَلْيَها َفَقْد َنبََّأَك اهللَُّ َعنَْها َو َنَعْت ِهَي َلَك َعْن َنْفِسَها َوَتَكشَّ
اَم َأْهُلَها كاَِلٌب َعاِوَيٌة َوِسَباٌع َضاِرَيٌة هَيِرُّ َبْعُضَها َعَل َبْعٍض َوَيْأُكُل َعِزيُزَها َذلِيَلَها َوَيْقَهُر  َفإِنَّ

َكبرُِيَها َصِغرَيَها«)1(.

السنني  االف  منذ  بيئته  يف  االنسان  رافقت  التي  احليوانات  من  والسباع  فالكالب 
وطباعه،   احليوان  بحياة  عميقة  معرفة  لإلنسان  هيأ  مما  واملسكن  املأكل  معه  وتقاسمت 
فصور ذلك يف شعره تصويرًا دقيقًا ورضبت هبا االمثال، يقول اجلاحظ معربًا عن مدى 
االختالط والتجاور بني االنسان واحليوان: » هذه االجناس الكثرية ما كان منها سبعًا او 
هبيمة او مشرتك اخللق فإنام هي مبثوثة يف بالد الوحش.... وهي يف منازهلم ومناشئهم. 
فقد نزلوا كام ترى بينها واقاموا معها وهم ايضًا من بني الناس وحش او اشباه وحش 
صدى  وسلوكياته  صفاته  وتصوير  باإلنسان  وعالقته  احليوان  مشهد  كان  لذلك   .)2(«
للواقع وحالة شعورية ونفسية،  فكانت هذه الصور متثل نضجًا فكريًا مثلام تربز تقدمًا 

فنيًا وهم ينقلون عرب الصور املحسوس اىل املجرد.

املجاورة بني االنسان واحليوان والتي اكسبت االنسان معرفة واطالع واسع  فهذه 
يف  ولعل  الفنية.  صوره  من  الكثري  يف  مادة  اعتامدها  اىل  املتكلم  دفعت  التي  هي  عليها 
تفريق املتكلم بني الكالب والسباع يف قوله ما يربره من الناحية الواقعية واملعرفية وقد 
ومها  للسباع  والرضاوة  للكالب  العواء  وهي  صفاته  من  صفة  النوعني  من  لكل  الزم 
صفتان من ابشع واشنع واقبح ما يمكن للخيال ان يتصوره، فقد ذكر اجلاحظ يف قدر 
الكلب » لؤم اصله وخبث طبعه وسقوط قدره ومهانة نفسه ومع قلة خريه وكثرة رشه 
به ومع  املثل يف ذلك كله  واجتامع االمم كلها عل استسقاطه واستسفاله ومع رضهبم 

1. رشح هنج البالغة: 44/16.

2. احليوان: 29/6.
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وترشفها  متنعها  وعن  واقتدارها  السباع  صوله  عن  العجز  ومن  هبا  ُيعرف  التي  حاله 
وتوحشها وقلة اسامحها وعن مساملة البهائم وموادعتها والتمكني من اقامة مصلحتها 
واالنتفاع هبا،  إذ مل يكن يف طبعها دفع السباع عن انفسها وال االحتيال ملعاشها واملعرفة 
باملواضع احلريزة من املواضع املخوفة، وألن الكلب ليس بسبع تام وال هبيمة تامة حتى 
كأنه من اخللق مركب والطبائع امللفقة واالخالط املجتلبة...... ورش الطبائع ما جتاذبته 
االعراق املتضادة والعنارص املتباعدة »)1(. يف حني أن السباع اسم يطلق عل صنف من 
احليوانات كاألسود والنمور والفهود،  وقد ذكر اجلاحظ يف حديث مطول عن اوصافها 
وعلو مرتبتها رشفًا عل الكالب )2(. وقد استل املتكلم صفة )العواء( من الكلب دون 
سائر صفاته، وعواء الكلب: صوت يّمده وليس بنبح، ويقال للداعي اىل الفتنة: عوى 
واستعوى فاستعووا، فهو يستعوي القوم ويستعوهيم ويقال للمستضعف: ما ُيعوى وال 
ُينبح، وعويت احلبل اعويه عّيا، اذا لويته، قال الراجز: يعوين باالزمة الرُبينا،  قال ابو 
بكر: الرُبين مجع ُبّرة وهي احللقة يف ِحتار انف البعري اذا كانت من فضة او صفر، واشتقاق 
اسم معاوية من قوهلم: عاوت الكلبة الكالب اذا عوت فسمعت عواءها فعويت..... 
وليس يشء من الدواب يعوي إالَّ الذئاب والكالب والفصيل ومن امثاهلم يف املستغيث 
فيستنبح  القفر  يبيت  الرجل  ان  واصله   ) اعوِه  مل  عويت  لك  لو   ( قوهلم  يغيثه  ال  بمن 

الكالب بعوائه ليستدل بنباحها عل احلي)3(.

رضي  وقد  بالفرائس،  وهلج  بالصيد  رضي  ما  هو  فالضاري  الضارية،  السباع  اما 
بالصيد رضاوة، أي تعود وارضاه صاحبه اي عوده وارضاه به،  اي اغراه، فالضاري 

1. نفسه:32/1

2. نفسه: 33/1

3. ينظر: لسان العرب: مادة )عوى(.
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به  جاء  الذي  التشبيه  هذا  أن  نجد  لذلك  اللحوم)1(.  بأكل  املولع  املفرتس  السباع  من 
املتكلم مضمنًا لكل هذه املعاين رابطًا يف هذه الصورة بني ضاللة الناس ونفاقهم يأكل 
القوي منهم الضعيف ويغلب بعضهم عل بعض بسبب ضالهلم عن الدين احلق واتباع 

الشهوات واالنقياد اىل الفتن واالهواء وتالطم الشبهات.

ومل تكن صورة الذئب األَزّل يف حال اختطافه دامية املعزى الكسرية من وحي خيال 
املتكلم، بل كان هذا املنظر معروف ومشاهد عند املخاطبني،  ففي كتابه )عليه السالم( 
اْلَوْثَبَة  َاَجْلَت  َو  َة  اْلَكرَّ ْعَت  َأْسَ ِة  اأْلُمَّ ِخَياَنِة  ِف  ُة  دَّ الشِّ َأْمَكنَْتَك  َفَلامَّ   « عامله:  بعض  اىل 
ْئِب اأْلََزلِّ  ُم امْلَُصوَنِة أِلََراِملِِهْم َوَأْيَتاِمِهُم اْختَِطاَف الذِّ َواْخَتَطْفَت َما َقَدْرَت َعَلْيِه ِمْن َأْمَواِلِ
َداِمَيَة امْلِْعَزى اْلَكِسرَيَة »)2( فقد شبه املتكلم ارساع عبد الل بن عباس اىل اخليانة ووثوبه 
عل اختطاف اموال الناس باختطاف الذئب األَزّل دامية املعزى الكسرية. ووجه الشبه 
رسعة اخذه له وخفته يف ذلك، وقد خصَّ الذئب األَزّل ؛ ألنَّ خفة الوركني يعينه عل 
ا امكن لإلختطاف وذلك لعدم  رسعة الوثبة واالختطاف، ودامية املعزى الكسرية، ألهنَّ
املامنعة والقدرة عل اهلروب. فاألَزّل يف االصل: الصغري العجز وهو يف صفات الذئب 
اخلفيف وقيل هو من قوهلم، َزلَّ زلياًل اذا عدا. وخصَّ الدامية،  ألنَّ من طبع الذئب حمبة 

الدماء حتى أنَّه يرى ذئبًا داميًا فيثيب عليه ليأكله)3(.

باإلنسان  احليوان بصفاته وسلوكياته وعالقته  التي شكل  الصور وغريها  من هذه 
املادة التي كونتها،  ال يمكن للمتلقي رّدها او االعرتاض عليها او انكارها ألهنا حقائق 
ان جيادل يف حمتوى ومضمون  احد  يستطيع  فال  واقعهم،   نبعت من  مشاهدة وعيانية 
حتظى  التي  احلجج  صنف  اىل  تنتمي  لكوهنا  الفنية،   صوره  االمام  هبا  بنى  التي  املواد 

1. ينظر: نفسه: مادة ) رضى (.

2. رشح يف هنج البالغة:81/16.

3. ينظر: ابن االثري: النهاية يف غريب احلديث واالثر: 773/2.
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بداية  العامة من قبل اجلمهور، وكل حماجج هذه أوصافه يكون حجاجه ذا »  باملوافقة 
قوية ونافذة »)1( ؛ ألنَّ ذلك من شأنه أْن جيعل املعنى اقرب مأخذًا وايرس نفاذًا اىل عقول 

املتلقني وقلوهبم.

جـ - جمال الطبيعة ال�سامتة:

الطبيعة هي: » جزء من الكون غري عاقل خاضع لنواميس حمددة يف مقابل اإلنسان 
يف  حيرك  ان  عل  قادر  العامل  من  قسم  بأهنا:«  اجلامليون  عّرفها  وقد  اإلرادة«0)2(  احلر 
لذلك  به  وتتأثر  تؤثر  لإلنسان  حقيقي  رشيك  فالطبيعة   )3(0« الفني  إحساسه  اإلنسان 
دفعته نظرته احلسية إىل ان يدقق النظر يف وصف املرئيات لينسج من خالهلا أروع الصور 

مستغال بذلك كفايتها اجلاملية والتأثريية ليقدمها إىل املتلقي عل وفق مقاصد اقناعية0

إنَّ اإلحساس بقدرة املحسوس عل متثل املعقول واالنتقال به من الذهني واملجرد إىل 
املحسوس واملرئي واملشاهد هو إحساس ينبع من غايات حجاجية فنية )مجالية( القصد 
)عليه  عيل  اإلمام  دفعت  وتأثري  توصيل  وسيلة  إذن  فالطبيعة  املتلقي0  يف  التأثري  منها 
الفائقة  قدرهتا  متاما  يدرك  ألنَّه  ؛  الفنية  لتشكيل صوره  خطابه  يف  اعتامدها  إىل  السالم( 
الصورة  العملية احلجاجية، وألنَّ  املخاطبني ومحلهم عل االنخراط يف  انتباه  إثارة  عل 
قد اتكأت ،  يف بعض جوانبها، عل عامل من عوامل تسليم املخاطبني به وهو عامل الطبيعة. 
والبحر  النجوم  منها  التي  ومفرداهتا  بأشكاهلا  الصور  هذه  يف  حارضة  األخرية  فكانت 
األلفاظ  من  وغريها  والكهف......  واملطر  الربية  والنباتات  والسحاب  والرساب 
املرتبطة بالطبيعة. ففي كتابه اىل عامله عل البرصة،  قال امري املؤمنني )عليه السالم(: 

1. احلجاج يف البالغة املعارصة: 111

2. عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية يف شعر أيب متام: 31

3. جبور عبد النور، املعجم األديب: 163
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ْم َنْجٌم إاِلَّ  َيِغْب َلُ ُرَك لَِبنِي مَتِيٍم َو ِغْلَظُتك َعَلْيِهْم َو إِنَّ َبنِي مَتِيٍم َلْ  »..... َوَقْد َبَلَغنِي َتنَمُّ
ْم آَخُر »)1( َطَلَع َلُ

التي  النوئية  القضايا  من  إثره  عل  آخر  وطلوع  سقوطه  ثم  وطلوعه  الثريا  فصورة 
شغلت العريب وحظيت باهتاممه ملا هلا من عالقة وطيدة بحياته وبيئته وارتباطها بالكثري 
من معتقداته ورموزه،  فكانت هذه املعرفة قد طبعت خميلة اإلمام »ع« بطابعها ووّلدت 
قام  إال  سيد  هلم  يمت  فلم  بالنجوم،   وأعياهنم  متيم  بني  سادات  تشبيه  فكرة  نفسه  يف 
هذا  ويف  آخر.  إثره  عل  طلع  نجم  غاب  كلام  الناس  هبا  هيتدي  التي  كالنجوم  آخر  هلم 
بالثريا  الكواكب وهو  النجم يف األصل اسم لكل واحد من   « ابن منظور:  قال  الشأن 
أبو عبيد يف غريب احلديث: » وأما األنواء فإهنا ثامنية وعرشون نجام  اخص«)2( وقال 
معروفة املطالع يف أزمنة السنة كلها يف الصيف والشتاء والربيع واخلريف يسقط منها يف 
كل ثالثة عرشة ليلة نجم يف املغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله يف املرشق من 
ساعته وكلها معلوم مسمى. وانقضاء هذه الثامنية وعرشون كلها مع انقضاء السنة«)3(. 
ا  بالنجوم، ألهنَّ العرب  اهتم   « فقد  مناخهم،  وأحوال  مواقيتهم  العرب يف  يستدل  وهبا 
ترتبط بشؤون احلياة عندهم فهي تقودهم إىل موضع حاجاهتم وألهنم كانوا حيتاجون 
وقت  إىل  حتتاج  هذه  التنقل  عملية  ان  يعلمون  وهم  املياه  إىل  حمارضهم  من  االنتقال 
صحيح يوثق فيه الغيث والكالء، وهذا ما محلهم إىل االهتامم بمطالعها ومساقطها، هذا 
مع احلاجة إىل معرفة الطرق ووقت النتاج، ووقت غور مياه األرض وزيادهتا ووقت ينع 
الثمر واحلصاد ووقت وباء السنة يف الناس ويف اإلبل وغريها، فالنوء يرتبط يف اعتقادهم 

1. رشح هنج البالغة: 15/ 59

2. لسان العرب: مادة )نجم(

3. ابو عبيد اهلروي،  غريب احلديث: 320/3
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بالكوكب نفسه فهو الذي ينشئ السحاب ويأيت باملطر«)1(. فكانت النجوم متثل هلم منار 
هداية يف الكثري من طرائق عيشهم،  كام هو سيد القوم الذي يقتدي به الناس وهيتدون 
هبداه0 فاإلمام »ع« يف هذه الصورة يقدم مشهدا من مشاهد الطبيعة النوئية التي سكنت 
يف قلب وعقل العريب،  ولذلك وظفها يف بناء صورته الفنية يف سياق التنبيه والرتغيب 
والتوجيه نحو اإلمساك عن التنمر والغلظة لبني متيم واحلث عل حسن املعاملة هلم ويف 
قبول هذا االستدالل  املتلقي ووعيه يف  اتكأ عل ذهنية  قد  التصوير يكون اإلمام  ذلك 

واالستبدال وهنوضهام ملهمة حجاجية0

هلم  خدعته  من  الشام  بأهل  فعله  ما  عل  معاوية  يوبخ  أن  »ع«  اإلمام  يريد  وحينام 
أمواجه  وتالطم  البحر  صورة  يستعري  فانه  وهالكهم،  الناس  من  لكثري  وإضالله 
واضطراب أحواله التي تنذر بالغرق والضياع واملوت إذ يقول يف هذا الشأن: » َوَأْرَدْيَت 
ِجياًل ِمَن النَّاِس َكثرِيًا َخَدْعَتُهْم بَِغيَِّك َوَأْلَقْيَتُهْم ِف َمْوِج َبْحِرَك َتْغَشاُهُم الظُُّلاَمُت َوَتَتاَلَطُم 

ُبَهاُت »)2(. ِبُِم الشُّ

فقد مثلت امللفوظات:

ألقيتهم يف موج بحرك	 

تغشاهم الظلامت	 

تتالطم هبم الشبهات	 

الفكري  املوقف  يف  تغيري  إحداث  إىل  هتدف  جمازية  قوة  ذات  تناسبية  استعارات 
واملقصود  “معاوية”0  وهو  املبارش  املخاطب  عن  فضال  املتلقني،   جلمهور  والعاطفي 
عل  اعتامدا  املتشاهبني  وضع  يف  متشاهبني  غري  شيئني  وضع   “ هو  التناسبية  باالستعارة 

1. مصطفى ناصف،  قراءة ثانية لشعرنا القديم: 131

2. رشح هنج البالغة:61/16
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ربطهام بعالقة مشاهبة، وهذا التشابه الطارئ يف التناسب ُيكتسب بفعل هذا الربط”)1(. 
أي أنَّ التناسب بني املفهوم الظاهر واملفهوم الباطن هو ان كالمها حيمل قيمة سلبية،  كام 
يف مثالنا أو قيمة اجيابية أو ربام يكونان مشحونني بحكم عاطفي وعل هذا تكون استعارة 
البحر بصفاته املهولة واملخيفة هو لغاية محل املخاطب عل إدراك مدى خطورة وسلبية 
إشعار  نفسه  الوقت  يف  إهنا  كام  عنها  العدول  نحو  توجيهه  ثم  ومن  وسلوكياته  أفكاره 
للمتلقني برضورة مراجعة مواقفهم وإدراك ما فات منها من خالل إدراك الصورة التي 
ارتسمت يف خميلتهم عن البحر واهواله0 ومن هذه الصورة ندرك ان ضالل معاوية عن 
دين الل وجهله بام ينبغي هو سبب خدعته هلم، األمر الذي حفز اإلمام إىل استعارة لفظ 
)البحر( ألحواله وأرائه- معاوية- يف طلب الدنيا واالنحراف عن طريق احلق باعتبار 
من  يريد  فيام  هبا  هم  وغرَّ إليهم  ألقاها  التي  للشبهة  )املوج(  ولفظ  غايتها،  وبعد  كثرهتا 
بسببها،  أحواهلم  واضطراب  بأذهاهنم  تلعبها  يف  للموج  ومشاهبتها  الباطلة  األغراض 
تلك  من  احلق  إدراك  عن  بصائرهم  ابصار  حجب  ملا  )الظلامت(  لفظ  استعار  وكذلك 
الشبهات،  ولفظ )الغشيان( لطرياهنا عل قلوهبم وحجبها هلا وكذلك لفظ )التالطم( 

لتلعب تلك الشبهات بعقوهلم)2(

كام ان القيمة احلجاجية التي تضطلع هبا هذه امللفوظات ال تكمن يف ورودها عل 
وجه االستعارة فحسب ؛ وإنام قيمتها احلجاجية كامنة يف كوهنا من األلفاظ ذات احلكم 
من  مادهتا  استمدت  التي  الصورة  هذه  يف  نجد  إذ  عاطفية،  بشحنة  حمملة  أو  العاطفي 
جمال الطبيعة ال حمال قد أحاطت النص / اخلطاب بجو نفيس مشحون بالرهبة واخلوف 

1. حممــد الــويل، االســتعارة احلجاجيــة بــني أرســطو و شــايم برملــان، جملــة فكــر ونقــد،  العــدد 61  ســبتمرب 
61 2004م: 

2. ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة:5/ 67
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ليضع املخاطب سواء معاوية أو مجهور املتلقني وخصوصا أتباع معاوية ومن غرر هبم 
باملعلومة  تسليمهم  باعتبار  اخلطاب  مرشوعية  يف  واالنخراط  النفسية  اإلثارة  دائرة  يف 
القديمة، مادة الصورة- القاّرة يف ذهنية اجلمهور ومن ثم حصول عملية التنفري كمقدمة 
؛ وإنام  التوبيخ  التي هي ال تقف عند مسألة  التوجيه وبلوغ اخلطاب مقاصده  حلصول 
التنبيه والوعظ ملعاوية إمتاما للحجة عليه ووفاًء بام يف ذمته من إرشاد الناس وتوضيح 

احلق هلم ليهلك من هلك عن بّينة وحييى من حّي عن بّينة.

كام جيد اإلمام من الكهف حافظا و حريزا يلوذ به اإلنسان من األخطار التي تدامهه 
فيؤثث من خالل هذا الفهم صورة حلقيقة التوكل عل الل واللجوء إليه يف األمور كلها 
ْئ  َوَأجْلِ  “ السالم( يف قوله:  بّينه يف معرض وصيته لولده اإلمام احلسن )عليه  ما  وهذا 
فانه   )1(« َعِزيٍز  َوَمانٍِع  َحِريٍز  َكْهٍف  إَِل  ُتْلِجُئَها  َفإِنََّك  َك  إَِلِ إَِل  َها  ُكلِّ ُأُموِرَك  ِف  َنْفَسَك 
يوصيه بالتوكل عل الل يف صغري األمور وكبريها واإلنابة إليه يف كل مرغوب أو مرهوب 
فيستدرجه إىل ذلك من خالل الصورة الفنية التي استعار هلا لفظ )الكهف( باعتبار ان 

من توكل عل الل كفاه ومنعه مما خياف كام يمنع الكهف من يلتجئ اليه.

ْيَت إَِل  ويف موضع آخر يرضب اإلمام املثل يف ُبعد معاوية عن اخلالفة بقوله: » َوَتَرقَّ
ا اْلَعيُّوُق »)2( فقد وّبخه  َمْرَقَبٍة َبِعيَدِة امْلََراِم َناِزَحِة اأْلَْعاَلِم َتْقُصُ ُدوهَنَا اأْلَُنوُق َوُيَاَذى ِبَ
اإلمام عل طلبه أمرا ليس من أهله. ولفظ )املرقبة( مستعار ألمر اخلالفة فيام استعار لفظ 
املثل )اعز من بيض االنوق( ؛ ألهنا حترزه فال يكاد  الرمخة،  ويف  )االنوق( وهو طائر 
يظفر به احد)3(. وقد خصَّ االنوق ؛ ألهنَّا تقصد األماكن العالية الصعبة والبعيدة من 
رؤوس اجلبال فتبني أوكارها هناك. أما لفظ )العيوق( فهو نجم امحر ميضء فوق ُزحل 

1. رشح هنج البالغة: 31/16

2. نفسه: 10/18

3. ينظر: الصحاح يف اللغة: مادة )انق(
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يف طرف املجّرة األيمن يتلو الثريا وال يتقدمه)1(.

هذه الصورة الكلية املركبة من عدة صور عربت عن تكثيف داليل عرب عن بعد الغاية 
والصعوبة من جانب وعدم األهلية والقدرة عل إدراك هذه الغاية من جانب آخر. لذلك 
وظف اإلمام »ع« هذا التصور القار يف ذهنية املتلقي إلدراك مدى بعد معاوية عن اخلالفة 
التي هي أمانة الل التي قال تعاىل عنها تعجز الساموات واألرض واجلبال عن حتملها يف 
ِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها  َباِل َفَأَبنْيَ َأْن َيْ اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ ا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعَل السَّ قوله: » إِنَّ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل »)2( وعهد الل الذي قال فيه: )َقاَل الَ َينَاُل َعْهِدي  ْنَساُن إِنَّ َلَها اْلِ َوَحَ
َعُل  الظَّاملنَِِي()3( وكيف ال وهي تايل الرسالة وخالفتها وقد قال تعاىل:)اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث جَيْ
ِرَساَلَتُه()4(،  فليس كل مؤمن قابال هلا فضال عن معاوية املنافق. فاعتامد اإلمام عل هذه 
املادة التصويرية التي مدارها بعد الغاية وصعوبة املرام من شاهنا ان جتعل املعنى اقرب 

مأخذا وأيرس نفاذا إىل عقول املتلقني وقلوهبم.

تشكل الطبيعة جزءًا مهاًم يف منظومة حياة الناس املعيشية واستقرارهم فتتأثر وتؤثر 
فيهم ومن هنا اعتمد االمام هذا اجلانب املهم يف عملية التصوير الفني من ذلك قوله: 
ْجَعاِن  ْعُف َعْن ِقَتاِل اأْلَْقَراِن َوُمنَاَزَلِة الشُّ )إَِذا َكاَن َهَذا ُقوُت اْبِن َأيِب َطالٍِب َفَقْد َقَعَد بِِه الضَّ
َة َأَرقُّ ُجُلودًا َوالنَّابَِتاِت اْلِعْذَيَة َأْقَوى  ِضَ َواتَِع اخْلَ َة َأْصَلُب ُعودًا َوالرَّ يَّ َجَرَة اْلرَبِّ َأاَل َوإِنَّ الشَّ

َوُقودًا َوَأْبَطُأ ُخُودًا ()5(

1. ينظر: الصحاح يف اللغة: مادة »عوق«

2. سورة األحزاب: اآلية / 72

3. سورة البقرة: اآلية/ 124

4. سورة األنعام: اآلية /124

5. رشح هنج البالغة:141/16.
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الضعيفة من  ما يعرض لألذهان  اىل  السالم( يف معرض حديثه  يشري اإلمام )عليه 
الشبهة وهي اعتقاد ضعف االمام عن قتال االقران بسبب ذلك القوت النزر، ولذلك 
القوة.  يف  عليها  نفسه  وقياس  الربية  بالشجرة  التمثيل  هي  وجوه  من  اجلواب  عل  نّبه 
واملشرتك اجلامع بينهام هو قلة الغذاء وجشوبة املطعم كقلة غذاء الشجرة الربية وسوء 
رعيها واحلكم عن ذلك هو صالبة اعضائه وقوته كصالبة عود الشجرة الربية وقوهتا،  
وهذه القوة هي التي منحتها مقاومة الظروف املناخية املحيطة هبا. يف حني مثل خصومه 
واقرانه كمعاوية بالروائع اخلرضة واملشرتك اجلامع بينهام هو اخلرضة والنظارة احلاصلة 
عن الرتف ولني املطعم. واحلكم عن ذلك هو رقة اجللود ولينها والضعف عن املقاومة 
وقلة الصرب عل املنازلة وامليل اىل الدعة والرفاهية، كام شبه نفسه )عليه السالم( بالنباتات 
العذية وهي النباتات التي ال يسقيها اال ماء املطر وهو يكون اقل اخذًا من املاء ولذلك 
وابطأ مخودًا وذلك لصالبة  الناضح  املاء  او  السائح  املاء  مما يرشب  وقودًا  اقوى  تكون 
نار احلرب، واصرب عل وقدها وابطأ  جرمها،  فهو متثيل لنفسه كونه اقوى عل سعري 

فتورًا فيها ومخودًا،  كالنباتات العذية يف النار.

د - جمال الأدوات والآلت:

ابرز  من  السلم،   أو  للحرب  منها  خصص  ما  سواء  واآلالت،   االدوات  تعد 
املجاالت التي اتكئ عليها اإلمام )عليه السالم( يف بناء الصورة الفنية يف رسائله،  وهي 
وسائل ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة املخاطبني كالسيف،  والدرع،  واملجن،  والنبال،  

والشكيمة، واجلرس،  واحلصن،  والرسادق واملرجل،  واحلبل،  والعمود...... الخ.

من  يتخذ  فإنه  إىل مرص  بعثه  االشرت حينام  بن  مالك  أن يصف  يريد  عندما  فاإلمام 
البطش حتى  وقدرة عل  فاعلية  من  للسيف  ما  بفعل  ومعادال موضوعيا  رمزا  السيف 
أصبح ذا مكانة ورمزية عند العرب ومن هذه القيمة والرمزية استل اإلمام مادة تصويره 
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)تشبيه بليغ ( لوصف قوة وجرأة مالك بن االشرت ومنعته كام يف قوله )عليه السالم(: 
َو  الظَُّبِة  َكلِيُل  اَل  اهللَِّ  ُسُيوِف  ِمْن  َسْيٌف  ُه  َفإِنَّ قَّ  احْلَ َطاَبَق  فِياَم  َأْمَرُه  َأطِيُعوا  َو  َلُه  )َفاْسَمُعوا 
فيه  القبول  عل  وحيملهم  املخاطبني  رغبة  حيفز  الوصف  فهذا   .)1(« يَبِة  ِ الضَّ َنايِب  اَل 
العدو،  فهو ال  للقاء  إدارة احلرب واالستعداد  واالطمئنان إىل سياسته وخصوصا يف 
ينكل عنهم لشجاعته وشدة بأسه لذلك أمرهم باملقصود وهو السمع له والطاعة ألمره 
ال مطلقا،  بل فيام طابق احلق وهذه نتيجة حلجة عرب عنها بالصورة هي كونه سيفًا من 
ح بذكر )الضبة( وكنى بكونه غري كليلها  سيوف الل،  ُيصال به عل العدو فيهلكه،  ورشَّ
و ) كليل الضبة ( هو حّد السيف الذي ال يقطع ثم رشح بكونه )وال نايب الرضيبة(،  
ونايب الرضيبة أي غري مؤثر يف مرضوبه،  والرضيبة: اليشء املرضوب بالسيف أي كونه 

ماضيا يف احلوادث غري واقف فيها وال راجع عنها0

يف  وخصوصا  وجتارهبم  ومعارفهم  املخاطبني  ثقافة  من  مستوحاة  الصورة  فهذه 
احلروب0 ومل يقف األمر عند مادة الصورة وطبيعتها ؛ بل ان املقام والسياق له الدور 
احلرب  عل  احلث  مقام  وهو  الصورة  هبا  تضطلع  التي  احلجاجية  القوة  تعزيز  يف  املهم 
والدفاع عن املقدسات والتشمري للجهاد فكان تسليم املخاطبني بأمهية السيف وقيمته 
الرمزية وكونه بتَّارًا ال ينبو يف مرضوبه أمر يدفع وحيث باجتاه قبول الدعوى يف الطاعة 

واالمتثال إىل قيادة االشرت0

ثم نّبه اإلمام )عليه السالم( عل علوِّ مقام االشرت رأيا وإقداما بقوله » َوَقْد آَثْرُتُكْم 
ُكْم »)2(. فقد أعلمهم اإلمام انه قد  ِة َشكِيَمتِِه َعَل َعُدوِّ بِِه َعَل َنْفِس لِنَِصيَحتِِه َلُكْم َو ِشدَّ
آثرهم به عل نفسه مع حاجته إليه يف الرأي والتدبري يف معرض االمتنان عليهم بذلك 
ليشكروه. وأشار إىل علة إيثاره هلم به وهي كونه ناصحا هلم قوي النفس شديد الوطأة 

1. رشح هنج البالغة: 76/16

2. نفسه: 76/16
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عل عدوهم،  وكنى بـ )شدة شكيمته( عن ذلك والشكيمة هي احلديدة املعرتضة يف فم 
الفرس )اللجام( باعتبار كونه شديدة النفس انفا أبيا قويا شديد البأس، أما املصلحة التي 

أرادها اإلمام يف ذلك فهي استقامة األمر له بصالح حاهلم.

كذلك شبه اإلمام )عليه السالم( مالك بن االشرت تشبيها بليغا حينام وصفه بألفاظ 
اِرِث  ْرُت َعَلْيُكاَم َوَعَل َمْن ِف َحيِِّزُكاَم َمالَِك ْبَن احْلَ )الدرع( و )املجن( يف قوله: » َوَقْد َأمَّ
يقي هبام  احلرب  أدوات  من  ومها   .)1(« َوِمَنًّا  ِدْرعًا  َواْجَعاَلُه  َوَأطِيَعا  َلُه  َفاْسَمَعا  اأْلَْشرَتَ 
املقاتل جسده من رضبات وطعنات العدو فهي باعتبارها حتمي ال بسها وتقويه كذلك 
ان مالك بن االشرت حلسن تدبريه وطول باعه يف فنون احلرب والقتال واق وحافظ عن 
األعداء حتى أهنم لو اقتحموا احلرب بدونه كأهنم بال درع وال جمّن، فالدرع هي« لبوس 
احلديد«)2(،  واملجن هو: الرتس وسمي جمنا ألنه يسترت به عن العدو فإذا كان الرجل 
سلام ألخيه يكون بطن ترسه إليه فإذا فارقه وصار حربا له يقلب له ظهر ترسه ليدفع به 
عن نفسه ما يلقاه وقد أشار اإلمام إىل هذا املعنى يف مقام التوبيخ البن عباس يف قوله: 
َك َقْد َكلَِب َو اْلَعُدوَّ َقْد َحِرَب َو َأَماَنَة النَّاِس َقْد َخِزَيْت  َماَن َعَل اْبِن َعمِّ » َفَلامَّ َرَأْيَت الزَّ
َك َظْهَر امْلَِجنِّ »)3(. فقوله: )قلبت البن  َة َقْد َفنََكْت َوَشَغَرْت َقَلْبَت اِلْبِن َعمِّ َو َهِذِه اأْلُمَّ
عمك ظهر املجن( كناية يرضب هبا املثل ملن كان سلام ألخيه ثم تغري عليه فصار حربا له 

فقلب ظهر ترسه اليه0

َت ِجْسًا  كذلك استعار اإلمام لفظ )اجلرس( يف كتابه إىل كميل بن زياد: » َفَقْد ِصْ
ملَِْن َأَراَد اْلَغاَرَة ِمْن َأْعَدائَِك َعَل َأْولَِيائَِك »)4(. فكام ان اجلرس وسيلة لعبور النهر كذلك 

1. رشح هنج البالغة: 47/15

2. ينظر: لسان العرب: مادة » درع«

3. رشح هنج البالغة: 81/16

4. نفسه: 71/17
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كميل بن زياد بتعطيله املسالح وتراخيه عن محاية الثغور التي وطأها العدو هو وسيلة 
لعبور العدو إىل غرضه ونيله املراد0

وكام أنَّ انتشار احلبل وتفرق طاقاته وانحالل فتله يستلزم ضعفه وهوان قواه،  فإنَّ 
اإلمام قد اختذ من هذه احلالة وسيلة ومادة يؤسس من خالهلا الصورة الفنية التي وظفها 
َو  َحْبلُِكْم  اْنتَِشاِر  ِمِن  َكاَن  البيعة يف قوله: )َوَقْد  ألدراك ما سيحل بالناس حني ينكثون 
ْيَف َعْن ُمْدبِِرُكْم َو َقبِْلُت ِمْن  َتْغَبْوا َعنُْه َفَعَفْوُت َعْن ُمِْرِمُكْم َو َرَفْعُت السَّ ِشَقاِقُكْم َما َلْ 
لنكثهم،  ووجه  إياه ولفظ )االنتشار(  لبيعتهم  استعار لفظ )احلبل(  فقد  ُمْقبِلُِكْم()1(. 
االستعارة األوىل كون البيعة سببا جامعا هلا وناظام ألمورهم واملتمسك هبا قوال وعمال 
قد حاز عل رضوان الل كاحلبل الناظم ملا يربط به، ووجه االستعارة الثانية يتعلق بنكث 

البيعة املؤدي إىل تفرق املسلمني وهواهنم وتشتت كلمتهم وضعف طاقاهتم0

ابن عباس وهو عامله عل  إىل  بعثه  التجسيم يف كتاب  كام نجح اإلمام يف توظيف 
َفَحاِدْث  اْلِفَتِن  َوَمْغِرُس  إِْبلِيَس  َمْهبُِط  َة  اْلَبْصَ َأنَّ  إياه: )َواْعَلْم  فيه ناصحا  البرصة كتب 
ْوِف َعْن ُقُلوِبِْم ()2(. فهذه الصورة االستعارية  ْحَساِن إَِلْيِهْم َواْحُلْل ُعْقَدَة اخْلَ َأْهَلَها بِاْلِ
بالعقدة  له  ورمز  احلبل  فحذف  والشدة  الغلظة  بجامع  باحلبل  اخلوف  خالهلا  من  شّبه 
ويمنعهم  واالقدام  األيدي  ويغل  األنفاس  يضيق  حبل  فاخلوف  لوازمه  من  هي  التي 
عن احلركة لذلك طلب اإلمام من عامله ان يزيل عن أهل البرصة عقدة اخلوف مثلام 
طلب موسى )عليه السالم( من ربه حني قال: )َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن* َيْفَقُهوا َقْوِل 
()3( فاالستعارة -من خالل هذا التجسيم- حني توضح املعنى وتكشفه فإهنا تؤثر يف 
املتلقي وجتعله يتفاعل مع النص،  فاإليضاح خياطب الشعور واإلحساس لدى املتلقي 

1. نفسه: 3/16

2. نفسه: 59/15

3. سورة طه: اآلية /27



الف�سل الثالث :حجاجية ال�سورة الفنيةيف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

271

كام خياطب العقل.

األدوات  جمال  يشكل  التي  غريها،   ويف  الصورة  هذه  يف  باإلشارة  اجلدير  ومن 
واآلالت مادة خصبة ينحت منها اإلمام )عليه السالم( صوره الفنية،  هي استناده الدائم 
فقد  خماطبيه،  مجيع  بني  مشرتكة  وقائع  متثل  التي  احلجاجية  املنطلقات  من  جمموعة  إىل 
كان حريصا -كعادته يف كل الصور- عل أالَّ يبني أية صورة إالَّ انطالقا مما هو مشرتك 
ومتداول وحمل اتفاق بينه وبني عامة الناس الذين يتوجه هلم اخلطاب. ولذلك فال أحد 
من هؤالء ينكر أنَّ السيف هو رمز القوة وشدة البطش كام انه،  ال أحد سينكر ان الدرع 
أو  القتال،   أو  احلروب  يلبسها وحيتمي هبا يف  والقوة عند من  احلامية  ابرز وسائل  من 
ربام يعرتض عل كون اجلرس هو وسيلة لعبور النهر إىل املطالب والغايات فهذه وغريها 
وقائع وحقائق يتفق بشأهنا املخاطبون،  كام يتفقون عل أنَّ قلب ظهر املجن دليل العداوة 
ونشوب احلرب بخالف بطنه،  فالقبول والتسليم هبذه األشياء يعني بداية االنخراط يف 
الوقائع  التسليم هبذه  املتكلم واملخاطب، أي ان  املقامة وفتح باب احلوار بني  الدعوى 
واحلقائق من قبل املخاطب ما هو إالَّ -بحسب برملان - )جتاوبا منه ليشء يفرض نفسه 

عل اجلميع()1(.

2- مادة ال�سورة املنتزعة من املقومات الثقافية لفكر املتلقني )ال�سورة 
الذهنية(:

لئن كانت عنارص املواد التصويرية يف األمثلة السابقة قد اسُتلت مما هو حيس واختذت 
املتلقني مع كوهنم مؤثرين ومتأثرين هبا  الوجود مستقلة عن ذات  هلا حقيقة واقعية يف 
املستمدة  الفنية  الصورة  فان عنارص  قوية ومؤثرة،  الصورة هبا ذو حجة  قوام  مما جيعل 
لفكر  املجردة  القيم األخالقية والدينية واملعرفية  تنطلق من  التي  الثقافية  املقومات  من 

1. ينظر: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسة لدى اإلمام عيل )عليه السالم(: 190
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عوامل  وتكتسب  الصورة  خالهلا  من  تبنى  أساسية  مادة  األخرى  هي  تكون  املتلقني 
السلوك االجتامعي والديني والثقايف وتؤثر فيه،  وهذا ما  تأثريها وفاعليتها يف توجيه 
الفنية يف رسائل اإلمام »ع«. من ذلك كتابه إىل  بارزا يف تشكيل الصورة  نجده ملمحا 
ِل اْلِفَصاِل()1(. يستند  َبِن ِف َأوَّ بِيِّ َعِن اللَّ َا ُخْدَعُة الصَّ ا تِْلَك الَّتِي ُتِريُد َفإهِنَّ معاوية: )َوَأمَّ
هذا القول اىل ما يبيحه املثل من مفهوم )اخلدعة( من دالالت قارة يف ذهنية املتلقي ومن 
ثدهيا  املرأة متسح  كانت  فلقد  الفطام  أول  اللبن  الصبي عن  الدالالت هي خدعة  هذه 
بيشء من الرتاب أو الصرب أو نحو ذلك من اجل تنفري الصبي عن اللبن حينام حيني وقت 
فطامه وفصاله عن اللبن0 هذا املعنى قد استحرضه اإلمام باعتباره يؤسس لقيمة يسلم 
هبا املجتمع كمفهوم عام هو: يقال لليشء اليسري خيدع به اإلنسان عن اليشء اخلطري0 
ان  إالَّ  يمكن  إىل )موضع( ال  يتحول  ان  العرب من شانه  ثقافة  الثقايف يف  املقوم  وهذا 
يسّلم به وخيضع له املخاطبون ويوافقون عليه عل أساس ان املواضع هي) قضايا عامة 
تضم  للحجج  خمازن  بمثابة  فهي  واخلطبية()2(  اجلدلية  املقدمات  منها  تولد  جدا...... 
أفكارا عامة يتغذى عليها اجلمهور ويستخدموهنا يف خطاباهتم من اجل غايات اقناعية. 

وقد ارشنا يف مكان سابق إىل ماهية املواضع واهم أنواعها)3(

معرفية  ملعاجلة  التأسيس  اجل  من  املثل  هذا  اإلمام  اختذ  الفهم  هذا  إىل  واستنادا 
وسلوكية اتكاال عل املجاز ليقرر ان مطالبة معاوية بالقصاص من قتلة عثامن حتى يبايع 
العام عل اإلمام ونقض  الرأي  تأليب  لإلمام ما هي إال خدعة أراد من ورائها معاوية 

البيعة ومن ثم إقرار اإلمام له عل إمارة الشام، متهيدا الستالم اخلالفة بعده.

خاص  كمفهوم  اللبن(  عن  الصبي  )خدعة  و  عام  كمفهوم  )اخلديعة(  كانت  وملَّا 

1. رشح هنج البالغة: 122/17

2. هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو )ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج0000(: 195

3. ينظر: الفصل األول: 81
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األمر  يتعلق  حينام  وحتى  واملستكرهة.  والقبيحة  السلبية  املفاهيم  ضمن  ينساقان 
بمخادعة الصبي عن اللبن مع كون الغاية منها اجيابية فهي أيضا تستند إىل قاعدة )الغاية 
تربر الوسيلة( وهو مفهوم حامل لقيمة سلبية بلحاظ إعطاء املرشوعية ملختلف الوسائل 
سلبية كانت أم اجيابية لتكون مربرا للوصول إىل الغاية املرجوة التي يفرتض ان تكون 
عقلية  تقره  ما  عل  تشبيهه  بنى  قد  اإلمام  نجد  عام  وبشكل   0 األحوال  كل  يف  اجيابية 
يف  أيضا  يتضح  ما  وهذا  الثقايف،   جماهلم  من  ينحدر  أي  اجلمعي.  والسلوك  املخاطبني 
كتاب اإلمام )عليه السالم( إىل زياد بن أبيه،  فقد بلغه أنَّ معاوية كتب إليه يريد خديعته 
َفاْحَذْرُه  َغْرَبَك  َيْسَتِفلُّ  َو  ُلبََّك  َيْسَتِزلُّ  إَِلْيَك  َكَتَب  ُمَعاِوَيَة  َأنَّ  َعَرْفُت  )َوَقْد  باستلحاقه: 
ْيَطاُن َيْأِت امْلَْرَء ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشاَملِِه لَِيْقَتِحَم َغْفَلَتُه  اَم ُهَو الشَّ َفإِنَّ
طَّاِب َفْلَتٌة ِمْن َحِديِث النَّْفِس  َتُه َوَقْد َكاَن ِمْن َأيِب ُسْفَياَن ِف َزَمِن ُعَمَر ْبِن اخْلَ َوَيْسَتلَِب ِغرَّ
ا َكاْلَواِغِل  ُق ِبَ ا إِْرٌث َوامْلَُتَعلِّ ا َنَسٌب َواَل ُيْسَتَحقُّ ِبَ ْيَطاِن اَل َيْثُبُت ِبَ َوَنْزَغٌة ِمْن َنَزَغاِت الشَّ
عبارة  جّله  يف  جاء  كله  أوردناه  الذي  الكتاب  هذا  فمدار  امْلَُذْبَذِب()1(.  َوالنَّْوِط  ِع  امْلَُدفَّ
عن صور فنية مرتاصة ومتعاقبة أوردها اإلمام يف مقام التنبيه والتحذير لزياد بن أبيه من 
مغبة االنقياد وراء غايات معاوية التي تضمنها كتابه إىل زياد بخدعه واستلحاقه به أخا 
ويستزل عقله ويستغفله عام هو عليه من الرأي الصحيح يف نرصة احلق ووالئه له )عليه 

السالم( ويكرس حدته وعزمه يف ذلك0

للمجتمع  والثقايف  املعريف  اخلزين  أتاحه  مما  بنائها  مواد  الصور  هذه  استمدت  وقد 
العريب وجتارهبم وأصبح حمل إمجاع وتسليم من قبلهم. ومن هذه الصور )يستفل غربك( 
فلفظ االستفالل: من فللت السيف،  إذا ثلمت حّده،  وكل يشء رددت حّده أو ثلمته 
فقد فللته،  وهنا بيان لطلب رصفه عن ذلك الرأي الصالح مالحظة لشبهه بالسيف،  ثم 
ان لفظ الغرب هو حد السيف وهو مستعار لعقله ورأيه ومراد االمام من ذلك ان معاوية 

1. رشح هنج البالغة: 85/16
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يف كتابه حياول ان يفل وحيبط حدتك وعزيمتك مما أنت فيه اآلن من نرصة احلق والوالء 
باعتبار  بالشيطان  شبهه  الذي  معاوية  حيذر  ان  أمره  ثم  السالم(  )عليه  املؤمنني  ألمري 
وسوسته وصده عن احلق، فهو يأيت اإلنسان من كل جانب مشريا إىل ما ورد يف وصف 
َلَتَِينَُّهْم  ُثمَّ  امْلُْسَتِقيَم *  اَطَك  ْم ِصَ َلُ أَلَْقُعَدنَّ  َأْغَوْيَتنِي  َفباَِم  تعاىل:)َقاَل  الشيطان يف قوله 
َشاكِِريَن()1(  َأْكَثَرُهْم  َتُِد  َواَل  َشاَمئِلِِهْم  َوَعْن  َأْياَمهِنِْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِدهيِْم  َبنْيِ  ِمْن 
فالشيطان إن مل يقدر أن حيمل أحدا عل املخالفة عن طريق املعصية محله عليها عن طريق 
العبادة،  وكذلك كان معاوية يأيت خصومه عن طريق الوعيد والتهديد فان مل يؤثر فإنه 

يأتيهم عن طريق التملق والتحبب كام فعل بزياد.

األربعة  االجتاهات  اىل  هنا  الصورة  بناء  نرجع  أن  يمكن  احلجاجية  الوجهة  ومن 
املنبعثة من مفهوم املوضع بوصفها موضعا،  فهي عند العرب )االجتاهات- وربام عند 
غريهم من الشعوب بمنزلة املخزن الذي منه يستخرجون حججهم يف خطاباهتم حيث 
يرغبون اليشء أو ينفرون منه)2( وهذا ما استثمره القران الكريم يف خطاباته التي قصد هبا 
دالالت خمتلفة تناغمت مع الداللة الرمزية القابعة يف الذهنية نتيجة التجربة والثقافات 
املرتاكمة0 فكل اجتاه من هذه االجتاهات وغريها قد شكل موضعا يستند إىل أبعاد دينية 
وأسطورية ورمزية مؤسسة يف أذهان املتلقني وموجهة سلوكهم وطريقة تفكريهم. ومن 
ثم يتحول هذا املوضع أو ذاك إىل معنى غري قابل للنقاش أو املراجعة فهو حمل تواطؤ 
ناجعة رغم  أداة حجاجية  قبل اجلامعة0 ولعله من هنا كانت اجلهات متثل  وإمجاع من 
كثرة تداوهلا يف الكالم وجرياهنا عل األلسن. ومما جيعلها موضعا قويا وخمزنا للحجج 
ثريا وخصبا استنادها إىل )خميال( املجموعة اللسانية التي نزل فيها القرآن واىل جتربتها 

1. سورة األعراف: اآلية / 16،17

2. ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 530
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الرمزية العميقة)1(.

ل اإلمام بناء صورته عل هذا البعد املجازي لالستدالل عل  ومن هذا املنطلق شكَّ
الفكرة0 قال شفيق البلخي:)ما من صباح إال قعد يل الشيطان عل أربعة مراصد: من بني 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شاميل. أما بني يدي فيقول: ال ختف ان الل غفور رحيم 
وأما من خلفي فيخوفني الضيعة عل من خلفي. وأما من قبل يميني فيأتيني من جهة 
الثناء0 وأما من قبل شاميل فيأتيني من قبل الشهوات()2(،  فالشيطان يأيت اإلنسان من 
كل جهة0 وقد خص اإلمام اجلهات األربع مصداقا لقوله تعاىل انف الذكر0 قال بعض 
يذكرهم  خلفهم  ومن  بالعصيان  ويغرهيم  العفو  يف  يطمعهم  أيدهيم  بني  من  املفرسين: 
خلفهم وحيسن هلم مجع املال وعن أيامهنم حيسن هلم الرئاسة والثناء وعن شامئلهم حيبب 

إليهم اللهو واللذات)3(.

ثم نّبه )عليه السالم( عل وجه فساد حيلة معاوية وذلك إنام أراد استغفاله باستلحاقه 
ابنا ومل  له  أيب سفيان  استلحاق  يتم بصحة  إنام  ان ذلك االستلحاق  فنبهه عل  أخا  إياه 
تصح تلك الدعوى،  ثم أشار اإلمام إىل انَّ ما أظهره أبو سفيان يف زمن عمر بن اخلطاب 
بأنه فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان. وقد احتمل حبيب اهلل اخلوئي 

يف كالم أمري املؤمنني وجهني:

ان زعمه كون زياد منه،  ال أصل له وإنام هو رصف حديث نفس بال روية وختيل . 1
شيطاين كاذب ال أصل له0

مائه . 2 بمجرد كونه من  زياد  واستلحاق  روية  بال  فلتة وكالم  احلقيقة  إظهار هذه  ان 

1. ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 532

2. رشح هنج البالغة: 16/ 178

3. ينظر: ابن ميثم البحراين،  رشح هنج البالغة: 92/5
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نزغة من نزغات الشيطان ؛ ألنَّ املاء من الزنا ال يثبت به النسب،  كام رصح بذلك 
النبي )ص( بقوله: » الولد للفراش وللعاهر احلجر »0)1(

بـ)الواغل . 3 الشيطانية  والنزغة  الفلتة  هبذه  نسبه  يف  املتعلق  السالم(  )عليه  شبه  ثم 
املدفع(،  قال الرشيف الريض: )الواغل هو الذي هيجم عل الرشب ليرشب معهم 
وليس منهم فال يزال مدفعا حماجزا و )النوط املذبذب( هو ما يناط برحل الراكب من 
قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سريه()2(، 
ووجه الشبه األول يف ذلك كونه ال يزال مدفعا وهذا املعنى قد محل قيمة سلبية يف 
ذهنية املتلقني تنفر منه النفس ولذلك وظفه اإلمام هلذه الغاية يف الصورة من اجل 
الذم والتنفري واالستكراه سواء عل املعنى احلقيقي القار يف ذهنية املخاطبني أو عل 
املعنى املجازي الذي أراده اإلمام كام ان وجه الشبه الثاين هو اضطراب أمر معاوية 
وعدم حلوقه بنسب معني وعدم استقراره كام يضطرب النوط وال يستقر0 وبذلك 
تكون الصورة باستنادها إىل ثقافة املتلقني ومعارفهم العقلية والسلوكية قد منحت 

اهلدف أو البعد احلجاجي بداية قوية ونافذة0
ويف رسالته)عليه السالم( إىل معاوية شبهه اإلمام يف حماولته أمر الشام وما حيوكه من 
خدع جلعل أمر اخلالفة فيه،  بالنائم املستثقل الذي تكذبه أحالمه إذ يقول يف هذا الشأن: 
 ِ َوامْلَُتَحريِّ َأْحاَلُمُه  َتْكِذُبُه  النَّائِِم  َكامْلُْسَتْثِقِل  ُطوَر  السُّ َوُتَراِجُعنِي  اأْلُُموَر  اِوُلنِي  حُتَ إِْذ  )َوإِنََّك 
ُه بَِك َشبِيٌه()3(. فقد شبهه  اْلَقائِِم َيْبَهُظُه َمَقاُمُه اَل َيْدِري َأَلُه َما َيْأِت َأْم َعَلْيِه َوَلْسَت بِِه َغرْيَ َأنَّ
الذي يرى أحالما كاذبة أو كمن قام مقاما بني يدي سلطان أو بني قوم عقالء  بالنائم 
ليعتذر عن أمر أو ليخطب بأمر يف نفسه قد هبضه مقامه أي أثقله فهو ال يدري هل ينطق 

1. ينظر: حبيب الل اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:64/18

2. - رشح هنج البالغة: 178/16 
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بكالم هو له أم عليه فيتحري ويتبلد ويدركه العي واحلرص)1(. وقد أشار إىل وجه الشبه 
بقوله )تكذبه أحالمه( وأراد ان ختيالته وأمانيه يف وصول هذا األمر إليه ختيالت كاذبة 

صادرة عن جهل غالب كاألحالم الكاذبة للمستغرق يف نومه إذا استيقظ ومل جيدها0

فاإلمام يف هذا النص قد جعل من مادة الصورة بؤرة حجاجية يدور عليه اخلطاب 
ويرهتن فيها إىل وعي املتلقني وثقافتهم التي متثل مفاهيم الرؤيا واحللم مساحة واسعة 
من قيمهم ومعتقداهتم وجتسد إرثا برشيا متساوقا والبنية الرتكيبية للمجتمع اإلنساين منذ 
فجر اخلليقة إىل يوم الناس هذا،  السيام عند العرب واملسلمني الذين يكنون هلذا اجلانب 
كل االهتامم وزادهم يف ترسيخ هذا املعتقد ما أكدته الرشيعة اإلسالمية من جتسيد وتأكيد 
ارتباط الرؤيا عل وجه التحديد بالواقع باعتبارها عالمة عل استرشاف املستقبل يف وجه 
بارز من وجوهها التنبؤية وقد أشارت النصوص املقدسة وغري املقدسة إىل وجود فرق 
بني الرؤيا واحللم،  فقد ذكر ابن منظور: والرؤيا من اخلري واليشء احلسن، وغلب احللم 
احلديث  أشار  كذلك  أحالم)2(،   أضغاث  قوله  ومنه  والقبيح،   الرش  من  يراه  ما  عل 
الرشيف إىل ان:)الرؤيا من الل واحللم من الشيطان()3(. فهذا التشبيه قد جسد مقوم من 

مقومات ثقافة املخاطبني بوصفه مادة تصويرية إلقناعهم والتأثري فيهم0

كام ان )اللمح البارص( تصور ذهني نبه من خالله اإلمام عيل )عليه السالم( معاوية 
آَن  َفَقْد  َبْعُد  ا  اليه:)َأمَّ فكتب  له  ليس  ما  دعوى  عن  واالنزجار  االتعاض  وجوب  عل 
َعائَِك  بِادِّ َأْساَلفَِك  َمَداِرَج  َسَلْكَت  َفَقْد  اأْلُُموِر  ِعَياِن  ِمْن  اْلَباِصِ  ْمِح  بِاللَّ َتنَْتِفَع  َأْن  َلَك 
اأْلََباطِيَل()4(. واملراد انه قد حرض وقت انتفاعك من عيان األمور ومشاهدهتا بلمحك 

1. ينظر: رشح هنج البالغة: 27/18
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البارص،  ولفظ اللمح مستعار لدرك األمور النافعة بخفة ورسعة وروي )عيان األمور( 
أي نفسها وحقائقها التي هي موارد اللمح واالعتبار،  ووصفه بالبارص مبالغة يف اإلبصار 
كقوهلم: ليل اليل. واللمح البارص كناية عن الوضوح والظهور،  قال اجلوهري:)ألرينك 
ملاذا جتحد احلق وتعانده  اإلمام هو:  واملراد يف قول  أمرا واضحا()1(.  أي  بارصا:  ملحا 
السالم(  )عليه  اإلمام  احلديد:)يقول  أيب  ابن  قال  ؟  النهار  كوضوح  وتراه  حتسه  وأنت 
ملعاوية قد حان لك ان تنتفع بام تعلمه من معاينة األمور واألحوال وتتحققه يقينا بقلبك 
كام يتحقق ذو اللمح البارص ما يبرصه بحاسة برصه وأراد ببيان األمور ها هنا معاينتها 
وهو ما يعرفه رضورة من استحقاق عيل )عليه السالم( للخالفة دونه وبراءته من كل 

شبهة ينسبها إليه()2(.

باعتبارها  بنائها  تشييد  اإلنسان ووضعياته يف  أحوال  الفنية يف  الصورة  تغوص  كام 
منطلقات حجاجية تعارف املخاطبون عليها،  ففي مقام توبيخه وتنبيهه )عليه السالم( 
ملعاوية بعظم الفضائل التي حظي هبا بنو هاشم إذ يقول:)َوَلْو اَل َما هَنَى اهللَُّ َعنُْه ِمْن َتْزكَِيِة 

اِمِعنَي()3( َها آَذاُن السَّ ًة َتْعِرُفَها ُقُلوُب امْلُْؤِمننَِي َواَل مَتُجُّ امْلَْرِء َنْفَسُه َلَذَكَر َذاكٌِر َفَضائَِل َجَّ

وصف اإلمام )عليه السالم( هذه الفضائل بأهنا بلغت يف الشهرة والوضوح مبلغا 
القلب وفاقد  تعرفها قلوب املؤمنني وال متجها آذان السامعني،  فال ينكرها إال أعمى 
السمع،  واستعار لفظ )املج( فيقال: مج املاء من فيه إذا قذفه، وقذف السامع الكالم 
املاء لكراهيته له وقد أراد اإلمام من هذه الصورة: ان سامع  املاج  من األذن كام يقذف 
هذه الفضائل ال تستكرهها اآلذان لكثرة بروزها وشدة ظهورها وعلو قدرها يف العقول 
والقلوب وانرشاح النفوس هلا فتكون اآلذان مأنوسة بذكرها،  واألسامع مملؤة من سمعها 

1. الصحاح يف اللغة: مادة »ملح«
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فال تستنكرها أذن وال سمع 0 فكانت هذه االستعارة منسجمة مع ما يتطلع إليه اإلمام 
من معنى عميق يستطيع من خالله ان يوجه امللفوظ نحو املقاصد التي يرمي إليها ومحل 
املتلقي عل االقتناع هبا من خالل الربط وتقريب املعنى عرب املنظومة املعرفية والقيمية 
واحلضارية لعامل املخاطبني. فكانت هذه الصورة كغريها من الصور التي رسمها اإلمام 
املناسب  املجال  يستدعي  مما  واملقام  واملوضوع  عنارص:الذات  ثالثة  تفاعل  نتيجة  هي 

للصورة الذي جيعل منها حجاجية من الطراز األول)1(

كام ان لفظ )الزاد( من املفاهيم التي وظفت جمازيا يف الصورة الفنية وسبيل اإلمام 
)عليه السالم( يف ذلك،  النهج القرآين يف استعارة الزاد إلفادة معنى التقوى كام يف قوله 
ُأوِل  َيا  ُقوِن  َواتَّ التَّْقَوى  اِد  الزَّ َخرْيَ  َفإِنَّ  ُدوا  َوَتَزوَّ اهللَُّ  َيْعَلْمُه  َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوا  )َوَما  تعاىل: 

اأْلَْلَباِب()2(

اعتمدها اإلمام )عليه  القرآنية بكل ما حتمله من دالالت قد  املجازية  الرؤية  فهذه 
الصاحلة  واألعامل  التقوى  عن  خالهلا  من  يعرب  تصويرية  مادة  خطابه  يف  السالم( 
الوعظ  مقام  ففي  تعاىل.  الل  إىل  الطريق  تلك  يف  اإلنسان  بالغ  هي  التي  والكامالت 
واإلرشاد كتب اإلمام إىل ولده احلسن )عليه السالم( يف معرض وصيته: )َوَقْدِر َباَلِغَك 
ِمَلنَّ َعَل َظْهِرَك َفْوَق َطاَقتَِك َفَيُكوَن ثِْقُل َذلَِك َوَبااًل َعَلْيَك  ِة الظَّْهِر َفاَل حَتْ اِد َمَع ِخفَّ ِمَن الزَّ
َحْيُث  َغدًا  بِِه  َفُيَوافِيَك  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إَِل  َزاَدَك  َلَك  َيِْمُل  َمْن  اْلَفاَقِة  َأْهِل  ِمْن  َوَجْدَت  َوإَِذا 
َتْطُلُبُه َفاَل َتُِدُه  َفَلَعلََّك  َتْزِويِدِه َوَأْنَت َقاِدٌر َعَلْيِه  اُه َوَأْكثِْر ِمْن  إِيَّ ْلُه  إَِلْيِه َفاْغَتنِْمُه َوَحِّ َتاُج  حَتْ
تَِك()3(. إذ أنَّ الزاد  َواْغَتنِْم َمِن اْسَتْقَرَضَك ِف َحاِل ِغنَاَك لَِيْجَعَل َقَضاَءُه َلَك ِف َيْوِم ُعْسَ
الطبيعة عل احلركات احلسية كانت  به  لُيتقوى  املسافر  يتخذه  الذي  الطعام  مّلا كان هو 

1. ينظر: كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: 247
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تقوى الل مما تتقوى به النفس عل الوصول إىل حظرية القدس اإلهلي،  كان بني املعنيني 
من كامل املشاهبة ومتامها. فكان إيثار املجاز عل احلقيقة باعتامد مادة تصويرية هي الزاد 
يكون ابلغ يف التأكيد والرتغيب واحلث عل قبول واستحسان املرغوب فيه وهو التقوى 
والعمل الصالح بلحاظ )الزاد( الذي هو قيمة اجيابية مستحسنة،  بل ورضورة لدرجة 
ان انتفاءها يستلزم اهلالك واالفساد. كذلك استعار لفظ )اخلفة( لتقليل اكتساب اآلثام 
ومحلها عل النفس. ولفظ )احلمل( الكتساهبا. ومما تقدم يتضح أن لالستعارة هنا وجوه 

أمجلها ابن ميثم يف قوله)1(:

الوجه األول: ان مقلل اآلثام رسيع القطع لتلك الطريق قريب إىل النجاة فيها من 
خماوفها كام قال )عليه السالم(: )ختففوا تلحقوا()2(،  أو كام أشار الرسول )ص(: )نجا 

املخففون()3(.

الثاين: ان مكتسب اآلثام ثقيل هبا ويبطئ من حلوق املخففني وهيلك هبا يف  الوجه 
طريقه، وكثرة ختلفه تابعة لكثرة اكتسابه كام يكون حال املثقل يف الطريق البعيدة،  ولفظ 

)الظهر( ترشيح املطلوب0

الوجه الثالث: التنبيه عل وجوب إنفاق املال يف وجوه الصدقة والرّب ملن حيتاج إليه 
من أهل الفاقة وجذبه واعده لذلك بأمرين:

به هناك يف موضع  القيامة ويلقاه  يوم  إىل  الفاقة  ذو  زادا حيمله  احدها: كون ذلك 
احلاجة اليه0 واستعار لفظ )الزاد( هنا مرة أخرى ملا جيعل من فضيلة السخاء والكرم 
باإلنفاق،  ووجه االستعارة كونه سببا لسالمة النفس من اهلالك يف طريق اآلخرة ووسيلة 

1. ينظر: ابن ميثم البحراين،  رشح هنج البالغة: 5/ 36	37
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واستعار  مطالبه،  إىل  له  واملبلغ  طريقه  يف  للمسافر  املخلص  كالزاد  الباقية  السعادة  إىل 
انه سبب حلصول الفضيلة بتلك  الزاد باعتبار  للمتصدق عليه وصف )احلامل( لذلك 
الصدقة ووصول ثواهبا إىل املتصدق يوم القيامة، فوجدانه لتلك الفضيلة وظهورها يف 

صحيفة أعامل املتصدق يوم القيامة هو املشار إليه باملوافاة هبا غدا0

الثاين: كون الصدقة عل ذوي الفاقة قرضا للمتصدق يف حال غناه باملال يقيض له 
يوم عرسته وفقره. واستعار وصف )املستقرض( هنا لل باعتبار انه هو املجازي بالثواب 
ِذي ُيْقِرُض اللََّ َقْرًضا  عل من انفق ماله يف طاعته. واليه اإلشارة بقوله تعاىل: » َمْن َذا الَّ
حال  يف  القرض  بكون  السالم(  )عليه  ونّبه   .)1(« َكِريٌم  َأْجٌر  َوَلُه  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسنًا 
الربح  القرض لغاية  القضاء أفضل فريغب يف  الغناء، والقضاء يف حال العرسة ليكون 

املطلوب0

فهذه االستعارات مجيعها قد اكتسبت بعدها احلجاجي ونفاذيتها إىل عقول وقلوب 
من  بل  فحسب،  االجتامعية  وأبعاده  اإلنسان  جمال  من  مقتبسة  فقط  ليس  املخاطبني 
كوهنا حاملة ملنظومة قيم اجتامعية أخالقية تعاقد الناس عليها،  وباعتبارها وجها من 
وجوه العالقة القائمة بني أفراد املجموعة البرشية،  فبسبب أهنم يعرفون هذه العالقات 
التخصيص  لتحتمل  واستعريت  األمثال  هبا  رضبت  البرشي  اجتامعهم  يف  ويامرسوهنا 
والتعميم وهو ما يمنح الصورة بعدها اإلقناعي. فالوجهة احلجاجية يف ذلك إهنا مثلام 
السالم(  احلسن)عليه  اإلمام  هو  الذي  ومبارش  وخمصوص  ضيق  مجهور  إىل  توجهت 
مبارشة  بصورة  اإلمام  خطاب  إليهم  توجه  ممن  واملخصوصني  املبارشين  املخاطبني  أو 
كذلك توجهت هذه الصور ومن ورائها اخلطاب إىل اجلمهور العام ؛ والسبب يف ذلك 
ملنظومة  وشمويل  عام  هو  ما  كل  إىل  تستند  التي  مفاهيمه  واتساع  اخلطاب  طواعية  هو 
القيم األخالقية والدينية0 بحيث يصلح للعام كام يصلح للخاص هذا من جانب ومن 

1. سورة حديد: اآلية / 11



ر�سائل الإمام علي )عليه ال�سالم( يف نهج البالغة

282

جانب آخر كون املواد املشكلة للصورة الفنية يف اغلبها هي مواد ال تقترص عل زمان أو 
مكان حمددين أو فئة اجتامعية دون أخرى أي إهنا تشكل قاسم مشرتك يف قيمتها املادية 
واملعنوية0 ونتيجة لذلك فان أفضل احلجاج ما صلح للخاص والعام من مجهور املتلقني 

معا0



الف�سل الثالث :حجاجية ال�سورة الفنيةيف ر�سائل االمام علي)عليه ال�سالم(

283

املبحث الثاني

شكل الصورة وابعاده احلجاجية

بعد أن فرغنا من فحص املادة املكونة للصورة الفنية يف رسائل امري املؤمنني )عليه 
السالم( بوصفها هدفًا حجاجيًا يدعم املقاصد االقناعية للخطاب،  رشعنا يف هذا احليز 
لتبيان االشكال التصويرية يف هذه الرسائل، اي املنحنى احلجاجي الذي تؤديه الصورة 
املستدعاة  او  املستمدة  املادة  تلك  حيوي  الذي  اهليكل(   / )القالب  شكلها  من  انطالقًا 
من الواقع الذي تعارف الناس عليه، لذلك انربى شكل الصورة ليؤسس بؤرة اخرى 
-اضافة اىل املادة- من شأهنا ان تؤدي اىل االقناع. هذا الشكل او البناء التصويري قد 
املدونة هي ثالثة اشكال  به  يظهر بأشكال اسلوبية متعددة امهها وبحسب ما سمحت 

نبينها كالتايل:

الشكل االول:
   دليل                                 مدلول

  )أ(= )ج(                           )أ( ]....[
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أي أن:
املدلول: هو غرض الكالم	 

الدليل: هو اللفظ املوضوع للداللة عل هذا الغرض	 

) أ (: املشبه	 

)ج (: املشبه به	 

]....[: متثل هذه العالمة )املحل الشاغر( الذي مل يرد ذكره يف البنية التصويرية.	 

وينطبق هذا الشكل عل االستعارة حيث يصل فيهام املستعار له واملستعار منه حّد 
والرابط  العنرص )ج(،  يمثله  الذي  املستعار  ويذكر  )أ(  له  املستعار  يطوى  أي  املطابقة، 
هو ما يصطلح عليه باملحل الشاغر ]....[ الذي يستنتجه املتلقي بواسطة كفايته الثقافية 

واملنطقية لتبني املسار احلجاجي املنتهج. ومن االمثلة عل هذا الشكل يف رسائل االمام:

اعتقادهم  بعدم  واشعار  معاوية  اتباع  من  الشام  اهل  واصفًا  السالم(  )عليه  قوله 
ِمْن  ُأَناٌس  امْلَْوِسِم  إَِل  َه  ُوجِّ ُه  َأنَّ ُيْعلُِمنِي  إَِلَّ  َكَتَب  بِامْلَْغِرِب  َعْينِي  َفإِنَّ  َبْعُد  ا  َأمَّ  « بالدين: 
قَّ بِاْلَباطِِل َو  مِّ اأْلَْساَمِع اْلُكْمِه اأْلَْبَصاِر الَِّذيَن َيْلبُِسوَن احْلَ اِم اْلُعْمِي اْلُقُلوِب الصُّ َأْهِل الشَّ
وَن َعاِجَلَها بِآِجِل  يِن َو َيْشرَتُ َها بِالدِّ ْنَيا َدرَّ َتلُِبوَن الدُّ الِِق َو َيْ ُيطِيُعوَن امْلَْخُلوَق ِف َمْعِصَيِة اخْلَ

اأْلَْبَراِر امْلُتَِّقنَي »)1(.

استعار لقلوهبم لفظ )العمى ( باعتبار عدم عقليتهم للحق وادراكهم ملا ينبغي من . 1
ألسامعهم  )الصم(  لفظ  استعار  كام  قصده،  االعمى  يدرك  ال  كام  اآلخرة  طريق 
و)الكمه( ألبصارهم باعتبار عدم انتفاعهم من جهة االسامع باملواعظ والتذاكري، 
ومن جهة االبصار بتحصيل العربة هبا من آثار الل سبحانه كام ال ينتفع بذلك فاقد 

هاتني اآللتني.

1. - رشح هنج البالغة: 68/16.
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الدنيا وطيباهتا ولفظ )اإلحتالب(  ملتاع  السالم( لفظ )الدر(  كذلك استعار )عليه 
الستخراج متاعها بوجوه الطلب من مظانه مالحظًا شبهها بالناقة، كام ان لفظ )الرشاء( 

مستعار الستعاضتهم ذلك العاجل من ذلك اآلجل.

الدنيا ومذكرا  منفرا من  قلده مرص  بكر حني  ايب  بن  اىل حممد  السالم(  )عليه  قوله 
باملوت: )َوَأْنُتْم ُطَرَداُء امْلَْوِت إِْن َأَقْمُتْم َلُه َأَخَذُكْم َو إِْن َفَرْرُتْم ِمنُْه َأْدَرَكُكْم َوُهَو َأْلَزُم َلُكْم 

ْنَيا ُتْطَوى ِمْن َخْلِفُكْم ( )1(. ُكْم امْلَْوُت َمْعُقوٌد بِنََواِصيُكْم َوالدُّ ِمْن ظِلِّ

فقد استعار لفظ )طرداء( مالحظة لشبههم بام يطرد من صيد ونحوه ولشبه )املوت( .1
بالفارس املجد يف الطلب الذي ال بد من ادراك الطريدة،  كام استعار لفظ )معقود( 
من عقدة احلبل حيث شبه جميء املوت ومالزمته لإلنسان بعقده بناصيته وقربه منه، 
ولفظ )الطي( مستعار لكيفية انقضاء احوال الدنيا وايامها كأهنا صفحة بمقدار عمر 
الناس كسطور يف صحيفة يقرؤها  االنسان كلام تقدم فيها طويت من خلفه او إن 

قارئ ويطوي ما يقرأ فكلام ظهر سطر خفي سطر.

اْلَوالِِد  )ِمَن  السالم(:  )عليه  احلسن  ولده  اىل  مستفتحًا وصيته  السالم(  )عليه  قوله 
اكِِن َمَساكَِن امْلَْوَتى َوالظَّاِعِن َعنَْها َغدًا  ْنَيا السَّ َماِن امْلُْدبِِر اْلُعُمِر امْلُْسَتْسلِِم لِلدُّ اْلَفاِن امْلُِقرِّ لِلزَّ
اِم  الِِك َسبِيَل َمْن َقْد َهَلَك َغَرِض اأْلَْسَقاِم َوَرِهينَِة اأْلَيَّ ِل َما اَل ُيْدِرُك السَّ إَِل امْلَْوُلوِد امْلَُؤمِّ
ُموِم  ْنَيا َو َتاِجِر اْلُغُروِر َوَغِريِم امْلَنَاَيا َو َأِسرِي امْلَْوِت َوَحلِيِف اْلُ َو َرِميَِّة امْلََصائِِب َوَعْبِد الدُّ

َهَواِت َوَخلِيَفِة اأْلَْمَواِت()2( يِع الشَّ َوَقِريِن اأْلَْحَزاِن َوُنُصِب اْلَفاِت َوَصِ

وّشح االمام نصه هذا بعدد من االستعارات كادت ان تشمل كل امللفوظ نأيت عل 
تفصيلها وبيان حجاجيتها يف قادم البحث.

1. نفسه: 15 / 77. 

2. نفسه: 5/16. 
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)َوَأْكِرْم َعِشرَيَتَك  قوله )عليه السالم( يف ذات الوصية من رضورة اكرام العشرية: 
ا َتُصوُل( )1( ُْم َجنَاُحَك الَِّذي بِِه َتطرُِي َوَأْصُلَك الَِّذي إَِلْيِه َتِصرُي َوَيُدَك الَّتِي ِبَ َفإهِنَّ

ولفظ )اجلناح ( مستعار باعتبار كوهنم مبدء هنوضه وقوته عل احلركة اىل املطالب 
كجناح الطائر، كام استعار لفظ اليد باعتبار كوهنم حمل صولته عل العدو والدفاع عن 

النفس.

يِن  َّْن َأْسَتْظِهُر بِِه َعَل إَِقاَمِة الدِّ ا َبْعُد َفإِنََّك ِم قوله )عليه السالم( اىل بعض عامله: )َأمَّ
اَة الثَّْغِر امْلَُخوِف()2( َوَأْقَمُع بِِه َنْخَوَة اأْلَثِيِم َوَأُسدُّ بِِه َلَ

استعار . 1  « ميثم:  ابن  قال  الفم.  سقف  اقىص  يف  حلمة  وهي   ،) )اللهاة  لفظ  استعار 
لفظ )اللهاة ( ملا عساه ينفتح من مفاسد الثغر فيحتاج اىل سده بالعسكر والسالح 

مالحظة لشبهه باألسد الفاتح فاه لالفرتاس«)3(
ِمِن . 1 َكاَن  )َوَقْد  والتهديد:  التوبيخ  معرض  يف  البرصة  اهل  اىل  السالم(  )عليه  قوله 

ْيَف َعْن  َتْغَبْوا َعنُْه َفَعَفْوُت َعْن ُمِْرِمُكْم َوَرَفْعُت السَّ َلْ  اْنتَِشاِر َحْبلُِكْم َوِشَقاِقُكْم َما 
ُمْدبِِرُكْم َوَقبِْلُت ِمْن ُمْقبِلُِكْم()4(

إذ استعار لفظ ) احلبل ( لبيعتهم اياه ولفظ ) االنتشار ( لنكثهم تلك البيعة،  فانتشار 
احلبل: تفرق طاقاته وانحالل فتله،  ووجه االستعارة كون البيعة سببا جامعًا هلم وناظاًم 

ألمورهم يوصل اىل رضاء الل كاحلبل الناظم ملا يربط به.

ُموَم  وا بِنَا اْلُ قوله )عليه السالم( اىل معاوية: )َفَأَراَد َقْوُمنَا َقْتَل َنبِيِّنَا َواْجتَِياَح َأْصلِنَا َوَهُّ

1. نفسه:61/16. 

2. رشح هنج البالغة: 3/17

3. ابن ميثم البحراين: رشح هنج البالغة: 112/5	113.

4. نفسه: 3/16
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وَنا إَِل َجَبٍل َوْعٍر َوَأْوَقُدوا  ْوَف َواْضَطرُّ َوَفَعُلوا بِنَا اأْلََفاِعيَل َوَمنَُعوَنا اْلَعْذَب َوَأْحَلُسوَنا اخْلَ
ْرِب()1( َلنَا َناَر احْلَ

واحللس: كساء رقيق جيعل حتت قتب البعري،  فاستعار وصف االحالس الخافتهم 
ووجه الشبه املالزمة.

قوله )عليه السالم( يف وصيته اىل اهله وفيهم احلسن واحلسني )عليهام السالم ( قبل 
ٌد ) صل اهلل  ُكوا بِاهللَِّ َشْيئًا َو ُمَمَّ موته ملا رضبه ابن ملجم )لعنه الل(: )َوِصيَّتِي َلُكْم َأالَّ ُترْشِ
عليه وآله ( َفاَل ُتَضيُِّعوا ُسنََّتُه َأِقيُموا َهَذْيِن اْلَعُموَدْيِن َوَأْوِقُدوا َهَذْيِن امْلِْصَباَحنْيِ َوَخاَلُكْم 

)2() َذمٌّ

البيت يف كوهنام سببني لقيام  لفظ )العمود( مستعار هلام مالحظة لشبههام بعمودي 
االسالم وعليهام مداره كالبيت القائم عل عمده.

ا َبْعُد َفإِنَّ فِياَم َتَبيَّنُْت  قوله )عليه السالم( يف وصيته لإلمام احلسن )عليه السالم(: )َأمَّ
ْهِر َعيَلَّ َوإِْقَباِل اْلِخَرِة إَِلَّ َما َيَزُعنِي َعْن ِذْكِر َمْن ِسَواَي  ْنَيا َعنِّي َوُجُوِح الدَّ ِمْن إِْدَباِر الدُّ

َوااِلْهتاَِمِم باَِم َوَرائِي()3(

وهنا استعار لفظ )اجلموح( للدهر باعتبار عدم متكنه من ضبطه يف تغرياته وترصيفاته 
اخلارجة عن اختيار االمام كاجلموح من اخليل.

1. نفسه: 21/14.

2. رشح هنج البالغة: 68/15.

3. نفسه: 27/16.
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الشكل الثاين:
   دليل                                 مدلول

)أ ( جياور )ج(               )أ( ]....[
او  صفة  عن  كناية  كانت  سواء  انواعها  بمختلف  الكناية  عل  الشكل  هذا  وينطبق 
كناية عن موصوف، حيث جياور املكنَّى عنه املكنَّى به. ومن نامذج هذا الشكل يف رسائل 

االمام عيل:

َة َمْهبُِط إِْبلِيَس َوَمْغِرُس . 1 قوله )عليه السالم( اىل عبد الل بن عباس: » َواْعَلْم َأنَّ اْلَبْصَ
ْوِف َعْن ُقُلوِبِْم »)1( ْحَساِن إَِلْيِهْم َواْحُلْل ُعْقَدَة اخْلَ اْلِفَتِن َفَحاِدْث َأْهَلَها بِاْلِ

اآلراء  مبدء  ابليس عن كوهنا  البرصة مهبط  انه كنى بكون  » واعلم  ميثم:  ابن  قال 
واستعار  الفتن.....  الثارة  املستلزمة  ابليس  عن  الصادرة  الفاسدة  واالهواء  الباطلة 
لفظ املغرس للبرصة باعتبار كوهنا حمال تنشأ فيه الفتن الكثرية كام ان مغرس الشجر من 
االرض حمل لنشوئه ونامئه« )2(. ثم امره ان حيلل عقدة اخلوف من اهلها باالحسان اليهم 
واستعار لفظ )العقدة( ملا الزمهم به من املخافة بالغلظة عليهم وكثرة االذى هلم ووجه 
املشاهبة » كون ذلك اخلوف مالزما هلم معقودًا بقلوهبم كالعقدة للحبل ونحوه ورشح 

بلفظ احلل وكنى به من ازالة اخلوف عنهم »)3(.

َة  دَّ الشِّ َواْخلِِط  َك  َأَهَّ َما  َعَل  بِاهللَِّ  )َفاْسَتِعْن  عامله:  بعض  اىل  السالم(  )عليه  قوله 
ُة  دَّ ِة ِحنَي اَل ُتْغنِي َعنَْك إاِلَّ الشِّ دَّ ْفُق َأْرَفَق َواْعَتِزْم بِالشِّ بِِضْغٍث ِمَن اللِّنِي َواْرُفْق َما َكاَن الرِّ
ْحَظِة  اللَّ ِف  َبْينَُهْم  َوآِس  َجانَِبَك  ْم  َلُ َوَألِْن  َوْجَهَك  ْم  َلُ َواْبُسْط  َجنَاَحَك  ِعيَِّة  لِلرَّ َواْخِفْض 
َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك  َشاَرِة َوالتَِّحيَِّة َحتَّى اَل َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء ِف َحْيِفَك َواَل َيْيَأَس الضُّ َوالنَّْظَرِة َواْلِ

1. - نفسه: 59/15.

2. ابن ميثم البحراين: رشح هنج البالغة: 348/4.

3. نفسه: 348/4.
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اَلُم()1( َوالسَّ

فيها  املراد  لكون  استعارة  )بضغٍث(  السالم(  )عليه  قوله  احلديد  ايب  ابن  عدَّ  وألن 
مزج الشدة بيشء من اللني فجعلها كالضغث)2(،  فإن الراوندي يعّدها كناية عن يشء 
نفسه مع االختالف بني  الشكل  اىل  احلالتني ختضع  كلتا  فإهنا يف  وبعض)3(. وعل كلِّ 
وعن  اجلناح(  )بخفض  التواضع  عن  السالم(  )عليه  كنَّى  كام  واملجاورة.  االنطباق 
البشاشة وترك العبوس )ببسط الوجه(،  وعن املساهلة وعدم التشدد )بلني اجلانب(،  
وعن االستقصاء يف العدل بينهم يف جليل االمور وحقريها وقليلها وكثريها ) ان يوايس 

بينهم يف اللحظة والنظرة(

بلغه عن  الكوفة وقد  اىل أيب موسى االشعري وهو عامله عل  السالم(  قال )عليه 
َفإَِذا   « ندهبم حلرب اصحاب اجلمل:  ملا  السالم(  اليه )عليه  اخلروج  الناس عن  تثبيطه 
َقِدَم َرُسوِل َعَلْيَك َفاْرَفْع َذْيَلَك َواْشُدْد ِمْئَزَرَك َواْخُرْج ِمْن ُجْحِرَك َواْنُدْب َمْن َمَعَك َفإِْن 
َلَط  خُيْ َحتَّى  ُك  ُترْتَ َواَل  َأْنَت  َحْيُث  ِمْن  َلُتْؤَتنَيَّ  اهللَِّ  َواْيُم  َفاْبُعْد  ْلَت  َتَفشَّ َوإِْن  َفاْنُفْذ  ْقَت  َحقَّ
َذَر ِمْن َأَماِمَك َكَحَذِرَك ِمْن  ُزْبُدَك بَِخاثِِرَك َوَذائُِبَك بَِجاِمِدَك َوَحتَّى ُتْعَجُل َعْن ِقْعَدتَِك َوحَتْ
ى ُيْرَكُب مَجَُلَها َوُيَذلَّلُّ َصْعُبَها  اِهَيُة اْلُكرْبَ تِي َتْرُجو َو َلِكنََّها الدَّ َخْلِفَك َوَما ِهَي بِاهْلَُوْينَى الَّ

ُل َجَبُلَها »)4( َوُيَسهَّ

وقوله  للجهاد.  والتشمري  بالواجب  للقيام  االستعداد  عن  كناية   ) املئزر  واشدد   (
)واخرج من جحرك(،  أي امر له باخلروج من منزله لّلحاق به )ع (. قال ابن ايب احلديد: 

1. رشح هنج البالغة: 3/17.

2. نفسه: 3/17. 

3. الراوندي: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:11/ 54

4. نفسه: 119/17	120.
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» هي كناية فيها غضٌّ من ايب موسى واستهانة به ؛ ألنه لو اراد إعظامه لقال واخرج من 
خيسك او من غيلك كام يقال لألسد ولكنه جعله ثعلبًا او ضّبا)1(. وقد خالفه يف ذلك 

ابن ميثم يف رشحه)2(،  والتسرتي يف هبج الصباغة)3( يف أن اللفظ استعارة.

وقوله: )حتى خيلط زبدك بخاثرك وذائبك بجامدك (،  مها مثالن كنَّى هبام من خلط 
وقوله  بصعوبته.  امره  وسهولة  بغمه  ورسوره  بذلته  كعزته  بالتكدير  الصافية  أحواله 
ميثم:  ابن  قال  اخلوف.  غاية  عن  كناية  هو   ) خلفك  من  كحذرك  امامك  من  )وحتذر 
»وإنام جعل احلذر من اخللف اصاًل يف التشبيه لكون االنسان من ورائه اشد خوفًا من 
أمامه. وقيل: اراد ان خياف من الدنيا كام خياف من اآلخرة«)4(. وكنى عن قوله ستفعل 
ا إذا ركب مجلها وذلل صعبها  ال حمالة بقوله ) يركب مجلها ويذل صعبها ( وذلك » ألهنَّ
وسهل وعرها فقد فعلت، أي ال تقل هذا أمر عظيم صعب املرام »)5( أي تسهل االمور 

الصعاب فيها.

قوله )عليه السالم( اىل عثامن بن حنيف االنصاري فيام جيب عليه من االقتداء بإمامه 
ا  َ ْت إَِل َربِّ َأدَّ لِنَْفٍس  » ُطوَبى  وهو امري املؤمنني، يف حاله مع الدنيا وتطلعه اىل االخرة: 
ْيِل ُغْمَضَها َحتَّى إَِذا َغَلَب اْلَكَرى َعَلْيَها  َفْرَضَها َوَعَرَكْت بَِجنْبَِها ُبْؤَسَها َوَهَجَرْت ِف اللَّ
َعْن  اَفْت  َوَتَ َمَعاِدِهْم  َخْوُف  ُعُيوهَنُْم  َأْسَهَر  َمْعرَشٍ  ِف  َها  َكفَّ َدْت  َوَتَوسَّ َأْرَضَها  َشْت  اْفرَتَ

ْم » )6( َمَضاِجِعِهْم ُجنُوُبُ

1. نفسه: 120/17.

2. ينظر ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 192/5	193.

3. ينظر التسرتي، هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة:10/ 75

4. ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 193/5.

5. رشح هنج البالغة: 121/17.

6. نفسه: 99/16.
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ففي قوله ) عركت بجنبها بؤسها ( كناية عن الصرب عل نزول املصائب والبؤس يقال 
»: عرك فالن بجنبه االذى، إذا اغىض عمن يؤذيه وصرب عل فعله،  ويالزم ذلك عدة 
فضائل كاحللم والكرم والعفو والصفح والتجاوز وكظم الغيظ واحتامل املكروه والعفة 
بعبادة  ليلها  النفس  احياء  كناية عن  الليل غمضها(  ونحوها«)1(. وقوله )وهجرت يف 
رهبا واشتغاهلا بذكره، و)جتافت عن مضاجعهم جنوهبم( كناية،  إذ ان اجسامهم مل تكن 

لتستقر عل فراشها خوفا من معادها واشتغاال بام يصلح اخرهتا.

َك َقْد َكلَِب َواْلَعُدوَّ  َماَن َعَل اْبِن َعمِّ قوله )عليه السالم( البن عباس: » َفَلامَّ َرَأْيَت الزَّ
َك َظْهَر  َة َقْد َفنََكْت َوَشَغَرْت َقَلْبَت اِلْبِن َعمِّ َقْد َحِرَب َوَأَماَنَة النَّاِس َقْد َخِزَيْت َوَهِذِه اأْلُمَّ

امْلَِجنِّ »)2(

يف قوله ) قلبت البن عمك ظهر املجن ( كناية عن العداوة بعد الصداقة،  ورضب 
مثاًل ملن فعل ذلك.

ه إمارهتا: »  قوله )عليه السالم( يف كتاب بعثه اىل اهل مرص مع مالك االشرت ملَّا والَّ
اَلُم » )3( ْرِب اأْلَِرُق َو َمْن َناَم َلْ ُينَْم َعنُْه َوالسَّ َوإِنَّ َأَخا احْلَ

حيث نبههم عل من يكون اهاًل للحرب وهو ) االرق ( وكنى به عن كبري اهلمة إذ 
كان من لوازمه قلة النوم.

الشكل الثالث:
دليل                            مدلول

)أ، ب( = )ج، د(                            )أ، ب( ]....[

1. ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة:111/5.

2. رشح هنج البالغة: 81/16.

3. نفسه: 109/17.
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البنى،  بني  املشاهبة  قائاًم عل  يكون  الذي  التمثييل  التشبيه  الشكل عل  هذا  وينطبق 
للعنرص  بالنسبة  )ج(  العنرص  يمثله  ما  )ب(  للعنرص  بالنسبة  )أ(  العنرص  يمثل  حيث 

)د()1(. ومن أمثلة هذا الشكل يف رسائل االمام عيل:

َنا  رِبُ ُتْ َطِفْقَت  إِْذ  َعَجبًا  ِمنَْك  ْهُر  الدَّ َلنَا  َخبََّأ  َفَلَقْد   « اىل معاوية:  السالم(  قوله )عليه 
بَِباَلِء اهللَِّ َتَعاَل ِعنَْدَنا َونِْعَمتِِه َعَلْينَا ِف َنبِيِّنَا َفُكنَْت ِف َذلَِك َكنَاِقِل التَّْمِر إَِل َهَجَر َأْو َداِعي 

ِدِه إَِل النَِّضاِل »)2( ُمَسدِّ

يشّبه االمام حال محل معاوية اخلرب بام أخرب به اىل معدنه الذي هو أوىل به منه بحال 
فيها،  التمر  بكثرة  َفَهَجر مدينة معروفة  به،  لينتفع  اىل معدنه  التمر اىل هجر، أي  حامل 

ويمكن جتسيد هذا التمثيل بالعالقة التالية:

: معاوية حيمل خرب حال النبي وما انعم الل به عل اهل بيته من اصطفائه له لدينه.أ. 

املخرب به االمام عيل )عليه السالم(.ب. 

ناقل التمر / االنسان يدعو اىل املراماة.ج. 

هجر / مسّدده واستاده .د. 

فالتمثيل هنا قائم عل عالقة تشابه بني بنيتني، أي هو حاصل ال بني ما حيمله معاوية 
وخُيرب به وبني مستبضع التمر فحسب أو بني معدن اخلرب وأهله وَهَجر فحسب، وانام هو 
حاصل بني )أ( يف عالقتها بـ)ب( وبني )ج( يف عالقتها بـ)د(. ينتج عن هاتني البنيتني 
عنارص اربعة يمكن املطابقة بينها بسهولة ويرس بني البنية )أ، ب( والبنية )ج، د(. وقد 

1. ينظر: الصورة احلجاجية يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(: 204 

2. رشح هنج البالغة: 85/15.
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اطلق عبد الل صولة عل هذا الشكل نعت )النموذج( ؛ لكونه مشتماًل عل كافة العنارص 
التي تتكون منها البنيتان املشبه هبا واملشبهة )1(. ومثل ذلك:

قوله )عليه السالم( اىل عمرو بن العاص: » َفإِنََّك َقْد َجَعْلَت ِدينََك َتَبعًا لُِدْنَيا اْمِرٍئ . 1
َأَثَرُه  َبْعَت  َفاتَّ بِِخْلَطتِِه  لِيَم  احْلَ ُه  َوُيَسفِّ بَِمْجلِِسِه  اْلَكِريَم  َيِشنُي  ُه  ِسرْتُ َمْهُتوٍك  َغيُُّه  َظاِهٍر 
َفْضِل  ِمْن  إَِلْيِه  ُيْلَقى  َما  َوَينَْتظُِر  بَِمَخالِبِِه  َيُلوُذ  َغاِم  ْ اْلَكْلِب لِلضِّ َباَع  اتِّ َفْضَلُه  َوَطَلْبَت 
بني  قائم  العالقة  يف  التشابه  ان  نجد  حيث   .)2(« َوآِخَرَتَك  ُدْنَياَك  َفَأْذَهْبَت  َفِريَستِِه 
بنيتني:عالقة )أ( بـ)ب( مثل عالقة )ج( بـ)د(. أي أنَّ عمرو بن العاص يف عالقته 
بمخالبه  يلوذ  بالرضغام  الكلب  عالقة  مثل  فضله  وطلب  اثره  اتباع  يف  بمعاوية 

وينتظر ما يلقى اليه من فضل فريسته.
عمرو بن العاص ) تابع (أ. 

معاوية                  ) متبوع (ب.

 الكلب                     ) تابع (ج.

الرضغام                  ) متبوع (د.

الصنو .2 ِمَن  اهللَِّ كالصنو  َرُسوِل  ِمْن  َوَأَنا   « بن حنيف:  اىل عثامن  السالم(  )عليه  قوله 
َراِع ِمَن اْلَعُضِد »)3(. فيكون شكل التشبيه يف هذا التمثيل كاآليت: َوالذِّ

 االمام عيل )عليه السالم(أ. 

1. ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم: 255.

2. رشح هنج البالغة: 78/16.

3. ابــن ميثــم البحــراين،  رشح هنــج البالغــة: 95/5،  اعتمدنــا هــذا النــص بحســب مــا جــاء عــن ابــن ميثــم 
البحــراين دون املعتــزيل العتقادنــا بصحــة هــذه الروايــة.
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رسول الل )صل الل عليه وآله (ب. 

 الصنو / الذراعج. 

الصنو / العضدد. 

وقد خيتلف شكل التمثيل بحسب تعدد عنارصه املذكورة، فقد تكون تلك العنارص 
أربعة كام يف املثالني السابقني وقد تكون اكثر من اربعة او اقل، إذ قد يكون انعقاد التشبيه 
التمثييل بني عنارص متعددة من اجلهتني املشبه واملشبه به تزيد عل هذا العدد ) النموذج( 
او احلد املثايل )أ، ب(      )ج، د( وخصوصًا من جهة املمثل به، فقد تتعدد 

عنارصه تعددًا كبريًا.

َخرَبَ . 1 َمْن  َمَثُل  اَم  )إِنَّ السالم(:  )عليه  ولده احلسن  اىل  السالم( يف وصيته  )عليه  قوله 
وا َمنِْزاًل َخِصيبًا َوَجنَابًا َمِريعًا َفاْحَتَمُلوا  ْنَيا َكَمَثِل َقْوٍم َسْفٍر َنَبا ِبِْم َمنِْزٌل َجِديٌب َفَأمُّ الدُّ
َداِرِهْم  َسَعَة  لَِيْأُتوا  امَلْطَعِم  َوُجُشوَبَة  َفِر  السَّ َوُخُشوَنَة  ِديِق  الصَّ َوفَِراَق  الطَِّريِق  َوْعَثاَء 
َوَمنِْزَل َقَراِرِهْم َفَلْيَس جَيُِدوَن لَِشْ ٍء ِمْن َذلَِك َأمَلًا َواَل َيَرْوَن َنَفَقًة فِيِه َمْغَرمًا َواَل َشْ َء 
ا َكَمَثِل َقْوٍم  تِِهْم َوَمَثُل َمِن اْغرَتَّ ِبَ ْم َوَأْدَناُهْم ِمْن َمَلَّ ْم ِمْن َمنِْزِلِ َبُ َّا َقرَّ ِم َأَحبُّ إَِلْيِهْم 
َأْفَظَع  َواَل  إَِلْيِهْم  َأْكَرَه  َشْ ٌء  َفَلْيَس  َجِديٍب  َمنِْزٍل  إَِل  ِبِْم  َفنََبا  َخِصيٍب  بَِمنِْزٍل  َكاُنوا 

ِعنَْدُهْم ِمْن ُمَفاَرَقِة َما َكاُنوا فِيِه إَِل َما هَيُْجُموَن َعَلْيِه َوَيِصرُيوَن إَِلْيِه()1(
ففي هذا النص رضب االمام عيل )عليه السالم( مثلني أحدمها ملَِْن خرب الدنيا والثاين 

ملن اغرت هبا وقد انبنت هذه العالقة عل الشكل التايل:

دليل   مدلول
)أ(   ].....[   )ج، د(

1. رشح هنج البالغة: 40/16	41.
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)أ(: من خرب الدنيا
:]....[

)ج(: قوم سفر نبا هبم منزل جديب
)د(: أموا منزالً خصيبًا

: من اغرت بالدنياأ. 
]....[:أ. 
)ج(: قوم كانوا بمنزل خصيبأ. 
)د(: نبا هبم اىل منزل جديبأ. 

ومن الواضح ان هذا التمثيل ينخرط يف شكل متثييل خاص تتعدد فيه عنارص التمثيل 
اىل اكثر من عنرصين يمكن اختزاهلا يف الشكل اعاله دفعًا للتعقيد وتبسيطًا له. كذلك 
ورود هذا الشكل يف كتاب امري املؤمنني )عليه السالم( اىل سلامن الفاريس )رمحه الل( 

التايل:

َها َفَأْعِرْض  َها َقاتٌِل َسمُّ ٌ َمسُّ يَِّة َلنيِّ ْنَيا َمَثُل احْلَ اَم َمَثُل الدُّ ا َبْعُد َفإِنَّ قوله ) ع (: » َأمَّ
ِة َما َيْصَحُبَك ِمنَْها »)1(. َعامَّ ُيْعِجُبَك فِيَها لِِقلَّ

فتكون بنية التمثيل قائمة عل الشكل التايل:
: حال الدنياأ. 
]....[:ب. 
)ج(: احليةج. 
)د(: لنّي مسها قاتل سّمهاد. 

1. رشح هنج البالغة: 15/18.

 {
 {

 {
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أما الشكل التصويري الثالث من اشكال التمثيل فهو كالتايل:

دليل   مدلول

]....[  ]....[ )ج، د(

وجه  عل  مسوقًا  التمثيل  فيكون  املمثالت  او  املشبهات  غياب  يالحظ  حيث 
االستعارة، كام يف املثال التايل:

َفَقْد  َطالٍِب  َأيِب  اْبِن  ُقوُت  َهَذا  َكاَن  إَِذا  َيُقوُل  بَِقائِلُِكْم  َوَكَأينِّ   « السالم(:  قوله )عليه 
َة َأْصَلُب ُعودًا  يَّ َجَرَة اْلرَبِّ ْجَعاِن َأاَل َوإِنَّ الشَّ ْعُف َعْن ِقَتاِل اأْلَْقَراِن َوُمنَاَزَلِة الشُّ َقَعَد بِِه الضَّ

َة َأَرقُّ ُجُلودًا َوالنَّابَِتاِت اْلِعْذَيَة َأْقَوى َوُقودًا َوَأْبَطُأ ُخُودًا »)1( ِضَ َواتَِع اخْلَ َوالرَّ

وبملئ املحل الشاغر نجد ان الشكل اعاله قد استجاب اىل الشكل النموذج بحيث 
يصبح تشابه العالقة قائمة عل بنيتني مها:

]....[: قلة طعام االمام وجشوبة املطعم.
]....[: صالبة اعضاء االمام وقوته.

)ج(: قلة غذاء الشجرة الربية وسوء رعيها.
)د(: صالبة عود الشجرة الربية وقوهتا.

واقرانه  االمام  خصوم  مطعم  ولني  ترف  من  احلاصلة  والرقة  النضارة   :]....[
كمعاوية .

]....[: الضعف عن املقاومة وقلة الصرب عل املنازلة وامليل اىل الدعة والرفاهية.
)ج(: الرواتع اخلرضاء.
)د(: رقة اجللود ولينها.

1. نفسه: 141/16.

 {
 {
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]....[: قلة طعام االمام وجشوبة املطعم .
]....[: اقوى عل سعري نار احلرب واصرب عل وقدها وابطأ فتورًا فيها ومخودًا.

)ج(: النباتات العذية.
)د(: بطئ وقدها بالنار وبطئ فتورها وامخادها.

ومن امثلة هذا الشكل أيضا:

َبِن  بِيِّ َعِن اللَّ َا ُخْدَعُة الصَّ ا تِْلَك الَّتِي ُتِريُد َفإهِنَّ قوله )عليه السالم( اىل معاوية: » َوَأمَّ
اَلُم أِلَْهلِِه »)1( ِل اْلِفَصاِل َوالسَّ ِف َأوَّ

عثامن  قتله  من  القصاص  معاوية  إدعاء  السالم(  )عليه  االمام  يمثل  املثال  هذا  يف 
بمخادعة الصبي عن اللبن يف اول الفصال،  وهي خدعة أراد من ورائها معاوية إقرار 

اإلمام له عل إمارة الشام:

]....[: معاوية يطلب القصاص من قتلة عثامن
]....[: إمارة الشام.
)ج(: خدعة الصبي

)د(: الفصال

وقد خيرج التمثيل اىل جتسيد الشكل التايل:

دليل   مدلول

) أ، ب(   ج ]....[

وهي بنية طريفة عل نحو ما،  ووجه الطرافة فيها ان بنية املمثَّل وهي التي جاءت 
تامة تضئ بنية املمثل به التي جاءت مشتملة عل حمل شاغر ]....[،  وذلك عل عكس ما 

1. رشح هنج البالغة: 122/17.

 {

 {
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ينتظر من التمثيل عادة)1(. وهذا ما نجده يف الصورة البيانية التي يقدمها لنا االمام يف:

قوله )عليه السالم( اىل كميل بن زياد يوبخه وينكر عليه تركه دفع من جيتاز به من 
َك  ِقْرِقيِسَيا َوَتْعطِيَلَك َمَساحِلَ َأْهِل  اْلَغاَرَة َعَل  َتَعاطَِيَك  » َوإِنَّ  جيش العدو طالبًا الغارة: 
َت ِجْسًا ملَِْن  ْيَش َعنَْها َلَرْأٌي َشَعاٌع َفَقْد ِصْ ا َمْن َيْمنَُعَها َواَل َيُردُّ اجْلَ الَّتِي َولَّْينَاَك َلْيَس ِبَ

َأَراَد اْلَغاَرَة ِمْن َأْعَدائَِك َعَل َأْولَِيائَِك »)2(

اىل  عليه  العدو  عبور  باعتبار  زياد،   بن  لكميل  تشبيها  )جرس(  لفظ  استدعى  فقد 
غرضه. أي كام ان اجلرس وسيلة لعبور النهر كذلك تعطيل املسلحة وسيلة لعبور العدو 
اىل البالد ونيله املراد. وروي )حرسًا( وهو ايضًا جماز باعتبار خلو مساحلة من العسكر 
الذي يقي به العدو، فهو كاحلارس عديم الالمة)3(. وبخصوص ما نحن بصدده من تبيان 
الشكل او البناء التشبيهي،  فان الطبيعة التي حتكم هذا املثال جتعلنا نخرج به عن الشكل 
الذي بناه برملان واعتمده عبد الل صولة يف حتليله ألشكال الصور الفنية التي وردت يف 
القرآن الكريم)4(. وبعبارة اخرى أنَّ هذا املثال قد كرس القاعدة او الشكل الذي وضع 
لالستعارة وعرب اىل الشكل الذي قوامه التمثيل باعتبار وجود بنيتني حاصل فيهام تشابه 
يف العالقة أو أنَّ االشكال املوضوعة للتمثيل ال تكون حكرًا عل التمثيل وحده ؛ بل قد 
تنطبق عل االستعارة ايضا. واالستعارة وحدها دون أن تكون مسوقة عل وجه التمثيل 

وهو ما مل يرش اليه صولة. وسوف نوضح هذا املثال يف حمله.

1. ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم: 552. 

2. رشح هنج البالغة: 71/17.

3. ينظر: ابن ميثم البحراين: رشح هنج البالغة: 188/5.

4. ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم: 552.
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يف  املتواترة  التصويرية  االشكال  ان  الواردة  االمثلة  خالل  ومن  سبق  مما  نخلص 
رسائل االمام عيل )عليه السالم( هي:

دليل  مدلول
استعارة: )أ( = )ج(  )أ( ]....[	 
كناية: )أ( جياور)ج(  )أ(]....[	 
متثيل:)أ،  ب( = )ج،  د(  )أ، ب( ]....[	 

متثيل: )أ( ]....[  )ج،  د(
متثيل: ]....[ ]....[  )ج،  د(

متثيل: )أ( = )ب(  )ج( ]....[
إذ أنَّ مدار احلجاج يف هذه االشكال مجيعها هو املحل الشاغر الذي اصطلحنا عليه 
الثقافية  بالكفاية  مرهون  الشاغر  وهذا  ومبتغاه،   التصوير  غاية  وهو   ]....[ بالعالمة 
والفكرية واالستداللية والعقدية والنفسية للمتلقي،  إذ تقع عليه مهمة ملء هذا الشاغر 
واماطة اللثام عن الطبيعة او القاسم املشرتك الذي مجع عنارص الصورة،  أي الكشف 
واملعلومة  املقامة  الدعوى  متثل  التي  اجلديدة  املعلومة  بني  الرابط  السبب  عن  الضمني 

القديمة التي متثل الصورة وهذا ما سنأيت عل تفصيله وتبيانه يف قادم البحث.

املحل ال�ساغر يف ال�سورة وابعاده احلجاجية:

لبيان طبيعة املحل الشاغر ومعرفة كنهه، البد من التوقف عند بعض املصطلحات 
املرتبطة هبذا املفهوم واحلاّفة به، إذ ان استخدام املجاز مؤد اىل ظهور ) املفهوم ( حتاًم، 
والذي حّده اللسانيون بأنَّه » ما ُيفهم وال ُيرصح به »)1(،  أي هو » ما يستنبط من املنطوق 

C.K.Orecchioni، Limplicite،  op. cit.، p: 45 264:1. نقاًل عن: احلجاج يف القرآن
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»)1(،  وجييء دائاًم جوابًا عن اسئلة من قبيل » ملَِ قال املتكلم ما قال وما حـــــداه الـــــى 
أْن يقوله ؟ »)2(.

وجتمل اوركيوين تعريف )املفهوم( بقوهلا: » يشمل املفهوم مجيع املعلومات التي من 
شأهنا أْن حيملها ملفوظ ما عل أْن يكون حتقق تلك املعلومات رهني بعض اخلصوصيات 
أْن يفهم منها  الثامنة ! ( يمكن  التي للمقام، وآية ذلك أنَّ مجلة من قبيل ) إهنا الساعة 
بحسب ظروف قوهلا )ارسع(،  كام يمكن ان يفهم منها ) تّريث ( »)3(. يفهم من ذلك 
ان املفهوم يكون بمنزلة ) املقتىض ( من حيث هو داللة الزمة عن املعنى احلريف الناشئ 
عن امللفوظ، فكام ان املقتىض منغرس يف امللفوظ فإن )املفهوم( هو معنى قابع يف صلب 
امللفوظ ايضًا. ومن زاوية اخرى فإن املفهوم يستمد طاقته احلجاجية من كونه )يوّرط( 
يرتك  املفهوم  ان  اي  )املقام(،  بواسطة  إياه  موجهًا  الكالم  يف  الداللة  انتاج  يف  املتلقي 
املفهوم-  عديم  أمر جيعله -  املقام،  وهو  بواسطة  اليه  للمتلقي استخراجه والتوصل 

االستقرار قلقًا متنوعًا بحسب الطبيعة املقامية.

ويرى الدكتور عبد الل صولة: إن املفهوم ال يكون مرتبطًا باملقام دائاًم، فقد يفهم من 
الكالم معان ليست رهينة املقام، وانام هي منغرسة شأن املقتىض يف كيان امللفوظ نفسه 
الصورة  مادة  كانت  اذا  وخصوصًا  املجاز  عل  او  احلقيقة  عل  امللفوظ  هذا  ورد  سواء 
املجازية مأخوذة من عامل خطاب املتلقني ومألوفة لدهيم ومرتبطة عندهم بداللة معينة،  
مثل ارتباط االسد بالشجاع واحلامر بالبليد يف جمازات العرب)4(. فقولنا )هو اسد( مؤد 
اىل ظهور مفهوم له هو )اذن هو شجاع( سواء قدر له مقام او مل يقدر، يف حني متثل كلمة 

1. - نفسه: 264.

2. نفسه:265.

3. نفسه:265.

4. ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم:557 ،  558.
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)شجاع( يف تقديرنا السابق املحل الشاغر]....[ عل أن هذه املعرفة القبلية او املنقدحة 
يف ذهن املتلقي ألول وهلة بوصفها معلومة قديمة ال يتدخل املقام يف حتديد داللتها، متثل 
بداية االنخراط يف دورة ذلك الكالم احلجاجية واالنصياع ملنطق الكالم املؤذنة بحصول 
وحتديدها  القائمة  العالقة  طبيعة  املتلقي إلدراك  استدراج  إذن هي عملية  االذعان)5(. 

وملء املحل الشاغر من خالل املفهوم وبواسطة اداة االستنتاج )اذن(.

املعلومة  ومن هنا نجد أن املحل الشاغر يمثل حلقة الوصل والقاسم املشرتك بني 
سهولة  يف  استساغته  او  قبوله  او  متثله  يمكن  ال  مما   « باعتبارها  )أ(  اجلديد  العنرص  او 
ويرس »)6( والعنرص )ج( باعتباره املعلومة القديمة املسلم هبا من قبل املتلقني. وبعبارة 
اىل )ج(  الدعوى اجلديدة  )أ( وهي  املجاز من  الذي حيققه  العدول  فأن  اكثر وضوحًا، 
التي متثل املعلومة القديمة هو عدول حجاجي تتجل حجاجيته يف كون )أ( » متثل حكاًم 
هو موضوع اعرتاض بطريقة او بأخرى او هو يقدر له ان يكون كذلك »)7(،  وذلك 
كاحلكم عل شخص بأنه بليد او شجاع او كريم...... وغريها. اما )ج( ولكوهنا حمل 
تسليم وقبول من طرف اجلميع فهي تعمل عل دعم )أ( وذلك » تثبيتًا لدعوى بالدته او 

شجاعته او كرمه وتأجياًل إلمكان االعرتاض عل الدعاوى املذكورة »)8(.

العالقات  من  منظومتني  عرب  يتشكل  الكالم  يف  شاغرًا  حماًل  تفرز  عادًة  فالصورة 
يؤدي اىل جعل الكالم نصفني احدمها منطوقًا او مرصحًا به، ومفهومًا لسد ذلك املحل 
الشاغر. أي » أن الصورة كالم نصفه وهو املرصح به من صنع النص او املتكلم ونصفه 
وهو الضمني من صنع املتلقي وهذا الوضع هو الذي يكفل للصورة قدرهتا احلجاجية 

5. نفسه: 558.

6. احلجاج يف القرآن الكريم: 634	635.

7. عبد الل صوله، اليالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة، ضمن احلجاج ،  مفهومه وجماالته: 42/1.

8. نفسه: 42/1.
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»)1( . وهو أمر يدفع باملتلقي اىل حتريك ملكاته وطاقاته االستنتاجية مللء هذا الشاغر، 
فهي » نتيجة تأويلية »)2( بتعبري ميشيل لوكرين، يتم من خالهلا تناقل االدوار بني طريف 
املنطوق واملضمر، أي االنتقال -من طرف املخاطب- من املرصح به اىل الضمني بواسطة 
)املدلول(  النتيجة  اىل  )الدليل(  املعطى  املرور من  يتم عرب  املسار  مسار استداليل. وهذا 

اعتامدًا عل ما اسامه توملني بـ » قانون العبور »)3(.

هذا القانون يسمح للمخاطب بمواصلة عملياته االستداللية بواسطة:

الضامن: الذي يكون حاصله هو عامل املتلقني وكفاياهتم الثقافية والنفسية والعقدية.

الشاغر 	  املحل  ملء  عل  الضامن  من  انطالقًا  تعمل  التي  )اذن(:  االستنتاج  اداة 
.]....[

انخراط  إليه  فيام هدف  الذي هدف  الفعل احلجاجي  يتحقق  النتيجة  وبتحقيق هذه 
البعد  املتلقي وانصياعه ملنطق الكالم وحصول االذعان ومن ثم االقناع وبذلك يكمن 
احلجاجي هلذه العملية يف » اعتامد املتكلم عل املضمر يف الدفاع عن اطروحته »)4(. وعل 
هذا االساس فإن املحل الشاغر يشكل بؤرة احلجاج وتاجه، وما يؤيد ذلك هو انطواؤه 
واستتاره، إذ يدعى املتلقي اىل إماطة اللثام عنه انطالقًا من عنارص الصورة ليتم عرب هذه 
اساسها  عل  ليتم  اجلديدة  املعلومة  واستساغة  قبول    ، اتفاق  حمل  هي  والتي  العنارص، 
استدراج املتلقي اىل القيام بعملية استداللية ينتقل فيها من املفهوم الضمني االول للقول 

1. احلجاج يف القرآن الكريم: 562	563.

2. ميشيل لو كرين، االستعارة احلجاجية، ت: عبد الطاهر وعزيز، جملة املناظرة، ع:4،  1991: 88.

3. ينظر: حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى االمام عيل )عليه السالم(: 209.

4. عبــد العزيــز حلويــدق، االســس النظريــة لبنــاء شــبكات قرائيــة للنصــوص احلجاجيــة ) ضمــن: احلجــاج ،  
ــه (: 351/1. ــه وجماالت مفهوم
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املجازي اىل مفهوم ثاين للصورة وهو النتيجة املتوخاة من العملية االستداللية. واذا 
عل  سنحصل  فإننا  فيها  احلجاج  مسار  لبيان  السابقة  الصورية  االشكال  استحرضنا 

التايل:

الشكل االول: )أ( = )ب(  )أ( ]....[ ومسار احلجاج فيه:

حتى  الفت،   بشكل  السالم(  )عليه  عيل  االمام  رسائل  يف  الشكل  هذا  يتواتر 
الشكل هو  الرسائل. ومدار هذا  الغالب يف هذه  الشكل احلجاجي  انه  القول  يمكن 
بني  التقارب  فيه  ويصل  التشبيه  اركان  اغلب  الشكل  هذا  يف  ختتفي  إذ  االستعارة، 
طرفيه حّد املطابقة بني املستعار له واملستعار منه مما يفسح املجال امام املتلقي يف حرية 

االستنتاج،  واالستدالل، والتأويل احلجاجي.

وقد اكتفينا بعدد من االمثلة التي ارشنا اليها آنفًا مقترصين يف ادراجها عل رقم 
املثال وبعرض مفاده ونجدوله بالشكل التايل:
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قب

من 
تج 

ستن
ي�

]
...

.[
غر 

�سا
ال

1
ب

قلو
ي ال

عم
ال

امع
الس

م ا
ص

ال
صار

الب
مه ا

لك
ا

ها 
در

نيا 
الد

ون 
تلب

حي
ين

الد
ب

ل 
آج

ا ب
جله

عا
ون 

شرت
ي

ني 
ملتق

ر ا
برا

اال

ده
ص

وق
قه 

طري
ك 

در
ال ي

ى 
عم

اال
مع

لس
د ا

فاق
م ال

ص
اال

وله
 ح

من
ر ب

نظ
د ال

فاق
ى 

عم
اال

هم 
ذائ

 غ
حمل

ي 
فه

ها 
در

قة 
النا

ون 
تلب

حي
عاة 

الر
هتم

حيا
لة 

سي
وو

هم 
شت

معي
و

ة. 
جار

بالت
لة 

ص
املت

امل 
الع

ن ا
 م

رشاء
وال

يع 
الب

اع 
)ب

ي 
يعن

هو 
 ف

داد
ض

اال
ن 

 م
رشى

ل 
فع

ال
اء 

قتن
ي ا

يعن
يشء 

ل ال
قاب

ء م
يش

ع ال
وبي

ى( 
شرت

وا
ل 

قاب
 بم

يشء
ال

خرة
اال

ق 
طري

ن 
ي م

نبغ
ملا ي

هم 
راك

واد
ق 

لح
م ل

يته
عقل

دم 
: ع

ذن
إ

كري
تذا

وال
ظ 

واع
بامل

امع 
الس

هة ا
 ج

من
هم 

فاع
 انت

دم
: ع

ذن
إ

انه
بح

 س
الل

ار 
 بآث

هم
صار

م اب
عد

ن: 
إذ

نيا 
الد

ل 
صي

تح
ة ل

سيل
ن و

لدي
ر ا

عائ
 ش

ون
هر

يظ
ية 

عاو
ع م

اتبا
ن: 

إذ
سة

سي
اخل

هم 
ض

غرا
ق ا

حتقي
و

 ) 
دى

اهل
 ( 

خرة
اآل

وا 
بدل

ست
وا

وا 
ض

تعا
اس

ية 
عاو

 م
باع

 ات
ن:

إذ
ل ( 

ضال
) ال

نيا 
الد

ب

 2
ت

ملو
اء ا

رد
م ط

وانت
كم

صي
نوا

د ب
قو

مع
ت 

ملو
ا

كم 
خلف

ن 
ى م

طو
يا ت

لدن
ا

يد 
ص

ن 
 م

رد
يط

ما 
ي 

وه
دة 

طري
مجع 

ء: 
ردا

ط
ي 

الذ
ب 

طل
يف ال

جد 
 امل

س
فار

ل ال
 قب

من
وه 

نح
و

دة
طري

ه ال
راك

 اد
من

بد 
ال 

قد 
الع

او 
ود 

عق
و م

فه
ل 

حلب
د ا

عق
ل: 

حلب
ة ا

قد
ع

ي 
ها ا

حو
 ون

ف
صح

ي لل
لط

ق ا
لعن

ل ا
حو

وم 
نظ

امل
طيًا 

هيا 
طو

ا

منه
ن 

مك
ويت

كه 
در

ى ي
حت

ان 
نس

اال
رد 

طا
ت ي

ملو
ن: ا

إذ
ية 

جلبه
ة ا

رش
الق

 ( 
ان

نس
اال

ية 
ص

لنا
زم 

مال
 و

بط
مرت

ت 
ملو

: ا
ذن

إ
ة (

امي
الم

ا
اء 

ض
انق

ن ب
سا

الن
ر ا

عم
اء 

ض
انق

ها 
يام

 وا
دنيا

ل ال
حوا

اء ا
ض

انق
ن: 

إذ
امه

اي
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3

ان
زم

ر لل
املق

مر
الع

بر 
ملد

ا
قام

الس
ض ا

غر
هر

لد
م ل

سل
ست

امل
غدا

ها 
 عن

عن
ظا

ال
يام

اال
نة 

رهي
ب

صائ
ة امل

رمي
دنيا

د ال
عب

ور
غر

ر ال
اج

ت
نايا

م امل
غري

ت
ملو

ري ا
اس

وم
هلم

ف ا
حلي

زان
الح

ن ا
قري

ت
آلفا

ب ا
ص

ن
ت 

هوا
لش

ع ا
رصي

لة 
لع

دة 
لش

وا
س 

البأ
ي 

لذ
هر 

الق
 و

لبة
الغ

ر ب
املق

جز
الع

ياة
احل

بر 
ت د

ملام
ر. ا

مدب
هو 

ة ف
حليا

ته ا
عتق

ي ا
الذ

ال
النب

م و
سها

 بال
مى

 ُير
ف

هلد
ا

سابًا
حت

 وا
ربًا

 ص
م له

سل
ست

ر امل
ألم

اد 
ملنق

 وا
ضع

خلا
ا

ق 
فار

 امل
حبة

اال
او 

ض 
الر

و ا
ر ا

لدا
ن ا

ن ع
ظاع

ال
هبا

قه 
تعل

دة 
لش

  ،
رهٌا

مك
هلم 

ما 
ب 

منا
ب 

ينو
مما 

ان 
نس

اال
ند 

ع ع
ض

ا و
ن م

ره
ال

عد 
ده ب

سرت
 وي

هتنه
مر

يد 
ن ب

ره
ط ال

رتب
/ ي

نه 
ذ م

اخ دة
م

ائد
ص

ى ال
رم

ة مل
ض

عر
ة ( 

ريد
لط

 ) ا
صيد

ال
مته

خلد
ل 

عم
 وي

 له
قاد

وين
ده 

سي
بع 

د يت
لعب

ا
بام 

له 
موا

ب بأ
ضار

ي 
الذ

ل 
غف

وامل
ور 

غر
ر امل

اج
الت

اله
مو

رس ا
فخ

ية 
قيق

 ح
ب

اس
مك

ن 
ا م

بله
يقا

ال
ن 

دائ
 ال

ن، 
ديو

 امل
من

له 
بام 

اء 
لوف

ب ا
طل

م ي
غري

ال
ون

ملدي
ب ا

طل
ي

يف 
هو 

ه ف
دائ

اع
يد 

ن 
ت م

يفل
ال 

ل 
كب

ري م
الس

ا
هم

ظر
ت ن

وحت
هم 

ضت
قب

زمه
يال

ه ف
هد

يف ع
ه و

غري
ف 

حل
يف 

ون 
يك

ن 
م

رقه
يفا

ال 
ه و

حب
ص

ب( ي
اح

ص
)ال

ن 
قري

ان 
نس

ل ا
لك

ت 
وحت

ي 
ظر

 من
يف

ي 
ي ا

عين
ب 

ص
ن ن

فال
ل: 

يقا
كي

درا
ا

ضا 
 ار

حه
طر

 وي
ان

نس
اال

رصع 
ت ي

ملو
ا

ن 
ه ع

عف
ض

ه و
الل

نح
 وا

ان
نس

اال
جز 

ل ع
دلي

ان 
زم

 لل
رار

الق
: ا

ذن
إ

عبة
ص

ه ال
وال

اح
راة 

جما
مما 

ل 
ني اق

ست
د ال

 بع
 ما

كل
ر و

عم
ن ال

ني م
ست

ز ال
جاو

ام 
الم

ن: ا
إذ

دبر
د ا

ه ق
مر

ن ع
كو

م ي
جر

ال 
ىض ف

م
ض

مرا
اال

ة ب
صاب

لال
ضة 

عر
ان 

نس
اال

ن: 
إذ

ن 
ر م

فرا
ن ال

مك
ال ي

ان 
نس

اال
ل 

س ع
وبأ

وة 
سط

ذو 
هر 

الد
ن: 

إذ
وفه

رص
د ل

نقا
و م

 فه
وته

سط
 هلا

اق
وفر

نيا 
الد

ن 
ن ع

ظع
ت 

ملو
ن: ا

إذ
ىل 

د ا
سرت

ها ُي
ضائ

انق
 وب

مره
م ع

بأيا
ط 

ربو
وم

ون 
ره

ن م
سا

الن
ن: ا

إذ
مها

حك
م و

اليا
ضة ا

يف قب
نه 

ي ا
،  ا

ناء
الف

ب و
رتا

وال
ت 

ملو
ا

ل 
 ك

من
يه 

رم
وت

يه 
تأت

ي 
الت

ب 
صائ

لم
ة ل

ض
عر

ان 
نس

ل ا
 ك

ن:
إذ

ب
جان

ق 
نط

ع مل
ض

خا
ي 

هلا ا
ل 

عام
ا و

ليه
ه ا

طبع
د ب

نقا
ا م

دني
ب ال

طال
ن: 

إذ
ياة

احل
لة 

غف
يف 

له 
جتع

باه 
وانت

ط 
حتيا

ن ا
دو

نيا 
الد

يف 
ان 

نس
اال

تع 
: مت

ذن
إ

ن.
رسا

اخل
رش و

ال ال
ك ا

 ذل
راء

ن و
ي م

جين
ال 

ه و
خرت

ن آ
ر ع

رو
وغ

ت
ملو

ي با
 ح

كل
زم 

وتل
ب 

طل
يا ت

ملنا
ن: ا

إذ
نه 

مك
ال ي

له 
اد 

منق
هو 

ت ف
ملو

ن ا
ر م

فرا
ه ال

كن
يم

ال 
ان 

نس
اال

ن: 
إذ

منه
ص 

خلال
ا

زان
الح

 وا
وم

هم
م لل

الز
ن م

سا
الن

ن: ا
إذ

عنه
ك 

تنف
ال 

ب 
اح

ص
كال

ي 
 فه

ان
نس

اال
ق 

فار
ال ت

ان 
حز

اال
ن: 

إذ
ليه

يض ع
وتق

ان 
نس

اال
صد 

ترت
ت 

آلفا
 وا

ض
مرا

اال
ن: 

إذ
هو 

ن ف
سا

الن
ك ا

هال
ىل 

ة ا
دعا

ت م
هوا

لش
ب ا

 ح
 يف

اط
الفر

: ا
ذن

إ
هلا 

را 
هو

 مق
وته

شه
ب ل

غلو
م
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4
طري

ه ت
ي ب

الذ
ك 

اح
جن

ول 
ص

هبا ت
ي 

 الت
دك

ي
كته

حر
ه و

ريان
ة ط

سيل
ر و

طائ
ح ال

جنا
س 

لنف
ن ا

ا ع
ع هب

دفا
وال

سم 
اجل

ن 
ة م

قو
ل ال

 حم
ليد

ا
ب

طال
ىل امل

كة ا
حلر

ل ا
ه ع

قوت
ن و

سا
الن

ض ا
هنو

دأ 
 مب

رية
عش

: ال
ذن

إ
دو 

الع
ل 

ه ع
ولت

ص
ل 

وحم
ان 

نس
اال

وة 
ر ق

صد
ة م

شري
الع

ن: 
إذ

5
ف 

خو
ر امل

لثغ
اة ا

ه هل
د ب

اس
غر 

بالث
هنا 

وقر
فم 

ىص ال
 اق

 يف
لية

متد
مة 

 حل
اة:

لله
ا

س 
رتا

الف
اه ل

ح ف
فات

سد 
م ا

 بف
يها

شب
ت

نه 
ف م

خيا
ي 

الذ
ضع 

ملو
 )ا

غر
الث

سد 
مفا

ن 
ح م

نفت
ه ي

سا
ا ع

: م
ذن

إ
له 

عام
 /

ح 
سال

وال
كر 

عس
بال

ده 
س

ىل 
ج ا

حتا
 في

و(
عد

 ال
وم

هج
دو 

الع
ت 

وال
ص

صد 
 وي

ور
لثغ

ي ا
حيم

6
كم 

حبل
ار 

تش
ان

له 
ل فت

حال
وان

ته 
اقا

ق ط
فر

ل: ت
حلب

ر ا
شا

انت
دم 

وع
هم 

ور
ألم

ظم 
ونا

ني 
لم

مس
لل

مع 
جا

ب 
سب

عة 
البي

ن: 
إذ

ني 
لم

ملس
ق ا

فر
ىل ت

د ا
مؤ

م( 
سال

ه ال
علي

ني )
ؤمن

 امل
مري

 أل
دها

عقا
ان

هتم 
قو

الل 
نح

 وا
هم

مل
 ش

ت
شت

وت

7

ف 
خلو

نا ا
سو

حل
ا

ري، 
لبع

ة ا
ذع

بر
ت 

 حت
ون

يك
ق 

رقي
اء 

كس
س: 

حلل
ا

ب، 
لثيا

ن ا
ّر م

احلُ
ت 

ط حت
بس

ما ي
ت 

بيو
س ال

حال
وا

ح، 
ترب

ال 
ي 

ك ا
بيت

س 
حل

ْن 
 ك

ث
حلدي

يف ا
و

زم 
ونل

ها 
قتني

: ن
اي

ل 
خلي

س ا
حال

ن ا
نح

م: 
وهل

وق
س. 

حلل
ه ا

ست
الب

ي 
: ا

عري
الب

ت 
لس

اح
. و

رها
هو

ظ
مة 

الز
و امل

م ه
هو

املف
و

ال 
لنا 

مًا 
الز

ف م
خلو

وا ا
جعل

ية 
 ام

بنو
هم 

رائ
ن و

وم
ش 

قري
ن: 

إذ
ية 

الم
الس

وة ا
دع

م ال
 ايا

وتنا
ح بي

يرب

8
ين

ود
عم

ن ال
هذي

وا 
قيم

ا
ره 

مدا
يه 

عل
 و

ت
البي

ف 
قو

 و
ب

سب
هو 

د: 
مو

الع
ت 

البي
وم 

 يق
امه

بقي
إذ 

نه 
بنيا

و
ن 

لدي
ة ل

قيم
ال 

هنام 
دو

 وب
لته

وع
الم 

الس
م ا

قيا
ب 

سب
مها 

ن: 
إذ

9
هر 

الد
ح 

مجو
ن 

د م
اح

ن 
مّك

ن ي
ع ا

متن
وي

ى 
يأب

ح 
جلام

س ا
فر

ال
سه 

فار
تز 

اع
ذا 

ي ا
 ا

ه، 
جلام

وا
جه 

رسا
وإ

ره 
ظه

به 
غل

و

ته 
ريا

وتغ
ته 

يفا
رص

ط ت
ضب

ن 
مك

ال ي
ري 

متغ
ب 

تقل
ر م

ده
 ال

ن:
إذ

ته 
راد

م بإ
حك

 الت
كن

 يم
 ال

اي
ره 

ختيا
 وا

ان
نس

اال
دة 

ارا
ن 

ة ع
رج

خلا
ا
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يه:
ج ف

جا
احل

ار 
مس

[ و
...

.[ 
)أ(

ب( 
ر )

جياو
أ( 

( :
اين

 الث
كل

لش
ا

يل:
التا

ول 
جلد

ب ا
حس

 وب
اية

كن
ه ال

متثل
ما 

هو 
ل 

شك
ا ال

هذ
و

قم 
ر

ال
املث

ه (
فاد

)م
يل 

دل
ال

ل (
لو

م ا
فهو

) امل
ن (

ىل ا
ر ا

نظ
 ( 

ان
�سم

ال
هم 

يات
كفا

ني و
تلق

مل امل
عا

من 
سل 

حا�
هو 

و
ب(

ة )
تلف

ملخ
ا

ين (
لثا

م ا
فهو

) امل
ان

�سم
ة ال

يج
 نت

ل /
دلو

امل
به 

( و
ذن

)ا
طة 

ا�س
بو

قي 
ملتل

ل ا
قب

من 
تج 

ستن
ي�

]
...

.[
غر 

�سا
ل ال

ملح
ئ ا

ميل

10
ط 

مهب
رصة 

الب
ان 

س 
بلي

ا
ن 

لفت
ة ا

ثار
 وا

اق
لنف

 وا
ث

خلب
ت ا

صفا
مع 

 جي
س

بلي
ا

دة 
اس

الف
راء 

اآل
ة و

وس
وس

وال

رأة 
امل

ند 
وج

ل 
جلم

ب ا
حا

ص
ط ا

مهب
رصة 

الب
ن: 

إذ
لة 

اط
الب

راء 
اآل

ت 
صفا

ون 
مع

 جي
ين

الذ
مة 

بهي
ع ال

اتبا
و

ن 
لفت

رة ا
واثا

دة 
اس

الف
واء 

اله
وا

11

ث 
ضغ

ة ب
شد

ط ال
خل

ا
ني

 الل
من

ية 
رع

لل
ض 

خف
وا

ك
اح

جن
ك

جه
م و

ط هل
بس

وا
ك

جانب
هلم 

ن 
وال

يف 
هم 

بين
س 

وآ
رة 

نظ
وال

ظة 
لح

ال

طه 
خل

ي 
ض ا

ببع
ضه 

بع
يشء 

س ال
لتبا

: ا
ث

ضغ
ال

جه
مز

و
مع 

يج
ام ل

ضه
خيف

 و
حيه

جنا
مد 

ر ي
طائ

 ال
ان

له 
ص

ا
يها

عل
اقًا 

شف
ها ا

حتت
خه 

فرا
ضع

توا
م ال

واز
ن ل

ة م
الق

لط
 وا

شة
شا

الب
دد

تش
ري م

ال غ
ساه

 مت
ون

يك
به 

جان
ني 

ن يل
م

يف 
دل 

للع
لبًا 

 ط
هم

بين
نة 

واز
وامل

واة 
سا

 امل
اة:

اس
ملو

ا
وم 

فه
/ امل

رة 
نظ

ن ال
ف م

اخ
ي 

وه
ظة 

لح
وال

رة 
نظ

ال
رة 

نظ
ًا لل

اس
ا قي

ره
صغ

ل 
دلي

يف 
دل 

اعت
ي 

ني ا
الل

ن 
 م

يشء
ة ب

شد
 ال

زج
 م

ن:
إذ

ني
ني ب

ل ب
ني ب

ال ل
ة و

شد
ال 

س 
النا

مع 
ك 

ملت
معا

هبم
يام 

رح
ية 

رع
ل ال

ا ع
ضع

توا
ن م

: ك
ذن

ا
ب 

طي
ري تق

ن غ
ًا م

طلق
شًا 

شو
ية ب

رع
ء ال

لقا
ند 

ن ع
: ك

ذن
إ

س
عبو

و
دم 

وع
ية 

رع
ع ال

ك م
عال

واف
ك 

وال
يف اق

قًا 
رتف

ن م
: ك

ذن
إ

هم
حق

يف 
وة 

جلفا
 وا

هم
علي

ظة 
لغل

ا
ها 

قري
وح

ور 
الم

ل ا
جلي

يف 
هم 

 بين
دل

الع
يص 

ستق
ن: ا

إذ
ريها

وكب
ها 

غري
ص

و
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12

رك
مئز

دد 
اش

 
رك

جح
ن 

ج م
خر

ا
ط 

خيل
ى 

حت
ك 

ترت
ال 

ك 
اثر

بخ
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1. هـذا إشـعار مـن اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( إىل أيب موسـى األشـعري وتنبيـه لـه ملا سـيحل بـه يف قضيـة التحكيـم واملقصـود انه حيث 
يصـّدق ظاهـرا إمامتـه )عليـه السـالم( ويمنع أهـل الكوفة من نرصته بحجـة الدفاع عن مصلحتهـم يف اعتزال الفريقني فسـوف يأيت عليه 
البـالء باحلكومـة يف صفـني فيظهـر سـوء عقيدتـه بالنسـبة إليـه )عليـه السـالم(وخيانته بأهـل الكوفـة يف إظهـار عـزل اإلمـام  عـن اخلالفـة  

وتسـليمهم إىل معاويـة فيعجـل يف الفـرار مـن الكوفـة فيحـذر مـن دنيـاه وأخرتـه ملـا ارتكبه بخدعـة عمرو بن العـاص معه0
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1. بحار األنوار ، 106/99

2. بحار األنوار : 221/65
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 يتضح مما سبق إنَّ البعد احلجاجي الذي تضطلع به هذه الصور املنخرطة يف أشكال 
إنتاج  املتلقي إىل اإلسهام يف  قائمة عل االستعارة والكناية والتمثيل يكمن يف » دفعها 
به  املرصح  القسم  من  باالنطالق  وذلك  الضمني،  القسم  هو  الصورة  كالم  من  قسم 
أو  التأجيل  إىل  زاوية حرجة تضطره  املتلقي يف  يعمل عل حرص  الذي  األمر  فيها«)1(. 
الرتيث يف االعرتاض عل ما توصل إليه بنفسه أو االعرتاض عل احلكم الذي يأيت به 
الكالم، إذ من السهل ان يعرتض املتلقي عل ما يطرحه املتكلم من أطروحة أو رأي، 
إليه من استنتاج قائم عل طبيعة املفهوم األول  ولكن من الصعب ان ينفي ما يتوصل 
الذي تأيت به الصورة الداعمة للطرح املقدم ؛ الن األخرية بطبيعتها أو يفرتض ان تكون 
حمّملة بمعارف مجهور املخاطبني، وهذا ما أشارت إليه لوكرين حينام ذكرت: » انه من 
السهل دائام ان ننفي ما يقوله من يتحدث إلينا أكثر مما يسهل ان ننفي ما نستنتجه نحن 
املخاطب  السهل عل  انه من  أكثر نجد  تأويلية«)2(. ولتوضيح األمر  عن طريق عملية 
اآلراء  و  واألباطيل  الفتن  مهبط  البرصة  ان  قبيل  من  قضية  عل  يعرتض  أو  ينكر  ان 
الفاسدة وهم أصحاب اجلمل )مثال 11(،  فيكون جوابه )ليس البرصة كذلك( ولكنه 
ال يستطيع ان ينكر املفهوم احلاصل من لفظ إبليس كونه مبدأ اآلراء الباطلة واألهواء 
ان  املخاطب  يستطيع  وقد  والوساوس0  والشبهات  الفتن  إلثارة  املستلزمة  الفاسدة 
ينكر أو يعرتض عل كون أهل البرصة قد انحّلت قواهم وضعفوا وتفرقوا لنكثهم بيعة 
اإلمام )عليه السالم( )مثال 7(،  ولكنه ال يستطيع ان يعرتض عل كون احلبل إذا انحل 
فتله وانترش تفرقت طاقاته وضعفت قواه0 وله ان ال يقبل ان يكون بنو أمية قد افشوا 
اخلوف وجعلوه مالزما لبني هاشم أيام الدعوة اإلسالمية )مثال 8( ولكن ليس بوسعه 
ان يرفض أو يعرتض عل كون )احللس( مالزمًا لظهر البعري يلقى حتت الرحل فيكون 

1. احلجاج يف القران الكريم: 576

2. االستعارة واحلجاج: 88
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مالزما له0 وربام يعرتض معرتض عل كون التوحيد لل عز وجل والسنة النبوية الرشيفة 
مها قوام الدين اإلسالمي احلنيف )مثال9( ولكنه ال يستطيع إنكار كون عمود البيت هو 
سبب وقوفه وعليه مداره وبنيانه إذ بقيامه يقوم البيت 0 كذلك من شأنه ان يعرتض عل 
القول بتقلب الدهر وعدم ضبط تغرياته وترصيفاته اخلارجة عن إرادة اإلنسان واختياره 
ولكن ال سبيل إىل االعرتاض عل اجلامح من اخليل إذا غلب صاحبه فلم يملكه ويتمكن 
من قياده وترويضه )مثال 10(. وهكذا احلال يف كل األمثلة الواردة وغريها فللمتلقني 
االعرتاض  بمقدورهم  ليس  ولكن  املتكلم  قبل  من  املقدم  الدليل  عل  يعرتضوا  أْن 
باملفهوم األول  التسليم  إىل  الصورة يف مرحلة أوىل  إذ تضطرهم  الضامن،  عل مضمون 
احلاصل منها كونه من عامل خطاهبم ووعيهم ؛ ولكنَّهم جيدون أنفسهم يف مرحلة ثانية 
جمربين عل أْن يستنتجوا انطالقا من ذلك املفهوم األول،  مفهوما ثانيا قوامه: إن البرصة 
الفتن والوسوسة  الذين جيمعون صفات اخلبث والنفاق وإثارة  مهبط أصحاب اجلمل 
واآلراء الفاسدة، وكون البيعة سبب جامع للمسلمني وناظم ألمورهم وعدم انعقادها 
املسلمني وتشتت شملهم وانحالل قوهتم  تفرق  إىل  السالم( مؤد  املؤمنني )عليه  ألمري 
وتالعب الفتن والشبهات هبم، وكون بني أمية كانوا أكثر الناس حربا للدين اإلسالمي 
ولرسول الل )ص( أيام الدعوة،  األمر الذي جعلهم يشيعون اخلوف والرهبة يف قلوب 
اهلاشميني ال هوادة هلم يف ذلك حتى أتم الل نوره، وكون التوحيد والسنة النبوية املطهرة 
مها أس اإلسالم ومداره إذ ال قوام للدين بدوهنام، وأن الدهر متغري متقلب يف طبعه ال 

يمكن ضبط ترصيفاته وتغرياته اخلارجة عن إرادة اإلنسان واختياره0

وهكذا يف بقية األمثلة حينام يستنتج املتلقي من املفهوم األول مفهوما ثانيا بواسطة 
قبول  إىل  املتلقي  )استدراج(  خالهلا  من  يتم  عملية  وهي  والتأويلية  االستداللية  كفايته 
الطريق  مهد  قد  السالم(  )عليه  اإلمام  يكون  وبذلك  املتكلم0  يقدمها  التي  األطروحة 
وأزال العقبات أمام خطابه لينفذ إىل عقول وقلوب متلقيه أو هي بمثابة نقطة االشرتاك 
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وااللتقاء األوىل بينه وبني خماطبيه وخصوصا خصومه ومنكري حقه ومن عصوا أوامره، 
الصور واألشكال  اهلائل من  الكم  ان يشحن خطابه/ رسائله هبذا  الطبيعي  من  فكان 
الفنية التي تقود املتلقي من حيث ال يشعر نحو االنخراط يف حوارية تستلزم االستنتاج 
إىل  بنفسه  يتوصل   « ألْن  املخاطب  إمكانات  توظيف  باجتاه  الدفع  ثم  ومن  والتأويل 
نتيجة اخلطاب عرب تفكيك الصورة وحتليل ما خفي من معناها فيصعب عندها رفض 
ان  أو يمكن  تم هذا االستدراج  فإذا  تأويله«0)1(  إليه  انتهى  ما  بنفسه ورّد  استنتجه  ما 
يصطلح عليه بقانون العبور فإن ذلك يدفع املخاطبني إىل » تغيري أفق انتظارهم عرب حتفيز 
مهمهم وحتريك ما توارى يف أعامق أنفسهم من بقايا العزة والشهامة والكرامة،  وذلك 
ومن  هبا  وصفوا  التي  والعصيان  واملروق  التقاعس  صفات  من  نفوسهم  لتربئة  سعيا 
نعوت الكفر والظلم والفسق والنفاق التي ألصقت هبم وبذلك يتحقق اإلذعان الذي 

هو غاية كل حجاج كام يقول برملان«)2(.

1. سامية الدريدي، دراسات احلجاج:127

2. حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى اإلمام عيل )عليه السالم(: 214
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املبحث الثالث
الصورة احلجاجية وحكم القيمة 

يبدو أن هناك قسام من الكلامت إضافة إىل جانب تعيينها اليشء املتحدث عنه، تلتبس 
بشحنة ذاتية عالقة هبا يف األصل اللغوي. وتنقسم هذه الوحدات املشحونة عل وحدات 
يف  استخدامها  بفعل  الوحدات  وهذه  عاطفية،  معجمية  ووحدات  تقويمية  معجمية 
قيمي  بحكم  اخلطاب  أو  القول  تيش  فأهنا  والعاطفية  الفكرية  محولتها  وبفعل  سياقاهتا 
يدفع باجتاه حتقيق الغاية االقناعية والتأثريية عن طريق توجيه اخلطاب،  فضال عن توجيه 

املتلقي. 

عليه  قيمي  حكم  بإطالق  اليشء  قيمة  حتديد  هو  الفالسفة  اصطالح  يف  والتقويم 
يرفعه أو حيطه بالنسبة إىل معايري أو مبادئ كونية قوامها العقل أو التواضع االجتامعي أو 
ذاتية عاطفية خاصة )1(. ويقسم احلكم القيمي عند فالسفة األخالق وعند علامء اللسان 

أيضا عل قسمني مها:

 تقويم غري أخالقي يتعلق باملقادير مثل: كثري / قليل،  واإلحجام مثل: كبري/ صغري  . 1
ذلك.  وغري  بارد  حار/  مثل:  احلرارة  ودرجات  قريب،   بعيد/  مثل:  واملسافات 

وهذه كلها كلامت تفيد تقويام. 

1.  - ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 129	 130
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 تقويم أخالقي: وهو إلقاء حكم قيمي أخالقي عل األشياء مثل: حسن/ قبيح.. 1
إن املقومات األخالقية وغري األخالقية هي عبارة عن وحدات معجمية: )أفعال، 
توجيها  توجه  ان  ما  ملفوظ  يف  ترد  إذ  شأهنا  من  تقويمي  حمتوى  ذات  أسامء(  صفات، 
تقويميا،   حديثا  عنها  يتحدث  التي  األشياء  من  املتكلم  موقف  يربز  خمصوصا  تقويميا 
انه موقف يقفه املتكلم يف خضم التفاعل بينه وبني أطراف التخاطب األخرى، فهو من 
الطرف  القول واملقول، هو توجيه  التوجيه غري توجيه  اجل ذلك يبطن رضبا آخر من 
املقابل إىل فعل ما. وليس هذا التوجيه إال نتيجة حتمية لتوجيه القول واملقول)1(، وهذا 
االنفعالية  للنظرية  فعل  كرد  )هري(  أوجدها  التي  األخالقية  النظرية  إليه  أشارت  ما 
حيث تقتيض هذه النظرية )األخالقية( دراسة امللفوظات األخالقية عل اعتبار امللفوظ 
األخالقي توجيها للعمل ال جمرد تعبري عن انفعال أو دعوة إىل عمل  يشء فهو بذلك 
كالم إلزامي يلزم بالعمل وال يكتفي بالدعوة إليه بواسطة الرتغيب والتنفري)2(. ولذلك 
يقول )هري(: » إن قولنا عن يشء ما هو حسن يعرب عن استحسان عميل من لدننا ،  وإن 
قولنا عن يشء آخر هو قبيح يعني إننا ضده فنحن نعرب عن استقباحنا إياه«)3(. وهذا ما 
جيعل للكلمة ذات التقويم األخالقي وظيفة توجيه العمل0 أما احلكم األخر فهو حكم 
الرهبة، وإن كان حمور  الرغبة /  أساسا وحموره هو عادة  الوجدان  منبعث من  عاطفي 
العاطفي متداخلني،   القيمة األخالقي وحمور األلفاظ ذات احلكم  األلفاظ ذات حكم 
فألفاظ كليهام أخالقية عاطفية معا بعبارة اوركيوين0)4( ويف كال احلاليني فإن الغاية التي 
حتققها القيمة األخالقية للملفوظ أو القيمة العاطفية له تنخرط يف توجيه عمل املتلقي 

1.  - ينظر: نفسه: 324

2.  - ينظر : نفسه: 151

3.  - ينظر: نفسه : 150

4.  - ينظر:  احلجاج  يف القران الكريم: 587
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وسلوكه ومن ثم حصول اإلذعان من قبله. وما دمنا مشتغلني يف إطار املهمة احلجاجية 
التي تنهض هبا الصورة الفنية يف رسائل اإلمام عيل )عليه السالم( فإننا نحاول ان نسلط 
البعد القيمي الذي حتمله مادة الصورة سواء ببعده األخالقي أو العاطفي  الضوء عل 

والغاية التي من اجلها استخدم هذا البعد وهو بال شك غاية اقناعية وتأثريية.
1- حكم القيمة األخالقي:

ونجده عل سبيل املثال يف األمثلة التالية:

 قوله )عليه السالم(: » َفإِْن َعاُدوا إَِل ظِلِّ الطَّاَعِة َفَذاَك الَِّذي ُنِحبُّ »)1(. 1
ِة . 2 قوله )عليه السالم(: » َوَحْيُث َتنَاَهْت بَِك ُأُموُرَك َفَقْد َأْجَرْيَت إَِل َغاَيِة ُخْسٍ َوَمَلَّ

ُكْفٍر »)2(
ْرُه . 3 َنوِّ َو  بِاْلَيِقنِي  ِه  َقوِّ َو  َهاَدِة  بِالزَّ َأِمْتُه  َو  بِامْلَْوِعَظِة  َقْلَبَك  َأْحِي   « السالم(:  )عليه  قوله 

ْكَمِة.... »)3( بِاحْلِ
ُط الظَّْلاَمَء َوَلْيَس َطالُِب . 4 بُِط اْلَعْشَواَء َوَتَتَورَّ اَم َتْ  قوله )عليه السالم(: » َفاْعَلْم َأنََّك إِنَّ

ْمَساُك َعْن َذلَِك َأْمَثُل »)4( يِن َمْن َخَبَط َأْو َخَلَط  َواْلِ الدِّ
َعنُْه . 5 َأْنَبَأ  َكاَم  ُسْبَحاَنُه  اهللَِّ  َعِن  ُينْبِْئ  َلْ  َأَحدًا  َأنَّ  ُبنَيَّ  َيا  َواْعَلْم   « السالم(:  )عليه  قوله 

ُسوُل )ص( َفاْرَض بِِه َرائِدًا َوإَِل النََّجاِة َقائِدًا »)5( الرَّ
َلَك ِف . 6 َقَضاَءُه  لَِيْجَعَل  ِغنَاَك  اْسَتْقَرَضَك ِف َحاِل  َمِن  َواْغَتنِْم   « قوله )عليه السالم(: 

1.  - رشح هنج البالغة:15/14

2.  - نفسه: 4/16

3.  - نفسه:30/16

4.  - نفسه:34/16

5.  - نفسه:37/16
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تَِك »)1( َيْوِم ُعْسَ
ْرُق ِرْفقًا »)2(. 7 ْفُق ُخْرقًا َكاَن اخْلُ   قوله )عليه السالم(: » إَِذا َكاَن الرِّ
َماَن َخاَنُه َو َمْن َأْعَظَمُه َأَهاَنُه »)3(. 8  قوله )عليه السالم(: » َمْن َأِمَن الزَّ
ْنَيا َطِريَق اْلَعَمى َوَأَخَذْت بَِأْبَصاِرِهْم َعْن َمنَاِر . 9  قوله )عليه السالم( :)َسَلَكْت ِبُِم الدُّ

َدى()4( اْلُ
اَم َأْخَطَأ اْلَبِصرُي َقْصَدُه َوَأَصاَب اأْلَْعَمى ُرْشَدُه ()5(. 10  قوله )عليه السالم()َوُربَّ
اَنٌة َو َلْيَسْت بَِقْهَرَماَنة()6(. 11  قوله )عليه السالم(: )َفإِنَّ امْلَْرَأَة َرْيَ
 قوله )عليه السالم(: )إيِنِّ َنَزْلُت ِمْن َهَذا اأْلَْمِر َمنِْزاًل ُمْعِجبًا اْجَتَمَع بِِه َأْقَواٌم َأْعَجَبْتُهْم . 12

َأْنُفُسُهْم َوَأَنا ُأَداِوي ِمنُْهْم َقْرحًا َأَخاُف َأْن َيُكوَن َعَلقًا()7(
اأْلَْبَصاَر . 13 َأْغَشِت  َو  َجاَلبِيَبَها  َأْغَدَفْت  َطامَلَا  اْلِفْتنََة  )َفإِنَّ  السالم(:  )عليه  قوله   

ياَمِس()8( ابِِط ِف الدِّ َهاِس َو اخْلَ ائِِض ِف الدَّ ُظْلَمُتَها..... َأْصَبْحَت ِمنَْها َكاخْلَ
إَِل . 14 َه  ُوجِّ ُه  َأنَّ ُيْعلُِمنِي  إَِلَّ  َكَتَب  بِامْلَْغِرِب  َعْينِي  َفإِنَّ  َبْعُد  ا  َأمَّ  «  قوله )عليه السالم(: 

مِّ اأْلَْساَمِع اْلُكْمِه اأْلَْبَصاِر »)9( اِم اْلُعْمِي اْلُقُلوِب الصُّ امْلَْوِسِم ُأَناٌس ِمْن َأْهِل الشَّ

1.  - نفسه:42/16

2.  - نفسه:47/16

3.  - نفسه:56/16

4.  - رشح هنج البالغة:44/16

5.  - نفسه:56/16

6.  - نفسه:60/16

7.  - نفسه: 31/18

8.  - نفسه:10/18

9.  - نفسه:68/16
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الكلمة أو العبارة ذات حكم القيمة األخالقيرقم املثال

ظل الطاعة1
غاية خرس2
نوّره باحلكمة3
ختبط العشواء / تتورط الظلامء4
رائدا5
استقرضك6
خرقا / رفقا7
خانه / أهانه8
طريق العمى/ منار اهلدى9

البصري/ األعمى10

رحيانة / قهرمانة11

قرحا / علقا12

الدّهاس/ 13 يف  اخلائض   / ظلمتها  األبصار  أعشت 
اخلابط يف الديامس

العمى/ الصم / الكمه14

يتضح يف هذا اجلدول املتضمن لأللفاظ التي تقوم عليها الصورة الواردة يف األمثلة 
اللغوية، نوع أول وحداته ذات حكم قيمة  الوحدات  أنَّ هناك نوعني من  الذكر،  آنفة 
الرفق، اخليانة، االهانة(،  أي أن هذه األلفاظ  أخالقي بطبيعتها مثل )اخلرس، اخلرق، 
وغريها هي يف األصل حاملة حلكم قيمة أخالقي سواء كانت لألشخاص أو األعامل 
الصفة   “ ان  مالحظة   مع  أسامء  أو  صفات  أو  أفعال  تكون  السواء  وعل  األشياء  أو 
العامل واحلكم عليه فحسب، وإنام أيضا  أكثر استعدادا من األفعال واألسامء ال لتقويم 
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لوضع هذا العامل يف مراتب متفاوتة”)1(. لذلك يكسب هذا التقويم التفاضيل األخالقي 
خطاب اإلمام عيل )عليه السالم( يف رسائله بعدا حجاجيا اظهر وأعمق مما لو كان جمرد 
من الكلامت التقويمية األخالقية، كام ان هذا النوع ،  االول - ال يرتقي أو يضاهي ما 
للنوع الثاين من بعد حجاجي واضح ودقيق وعميق،  وذلك عندما نجد من الوحدات 
من  القيمة  هذه  اكتسبت  وإنام  أخالقية  قيمة  أي  احلقيقة  عل  هلا  تكون  ال  التي  اللغوية 
منار  العمى،  طريق  الظلمة،  النور،  القرض،  )الظل،  ألفاظ:  مثل  املجاز  عل  جرياهنا 
الدهاس، ختبط  اخلائض يف  العلق،  القرح،  قهرمانة،  األعمى، رحيانة،  البصري،  اهلدى، 
العشواء، تتورط الظلامء، الصم، الكمه(،  إذ نجد من خالل هذه الوحدات والرتاكيب 
اللغوية إهنا وبسبب العدول هبا عن احلقيقة إىل املجاز مل حتافظ عل الطابع الذي هلا يف 
معجم اللغة والذي يقف هبا وجيمد حركتها مجودا جيعلها حمددة ومبّوبة عند معاين معينة،  
فيحاول املتكلم استثامر شحنتها األخالقية ليخرج هبا إلفادة قيم أخالقية حيددها السياق 
وطبيعة االستعامل من اجل أهداف وغايات حجاجية، إذ أن احلكم عل يشء بأنه حسن 
أو قبيح هو إشارة تعطى إىل املتلقي برضورة تبني هذا احلكم، وهذا ما دفع هري إىل أن 
ينبغي  أو  منطقي  بناء  ذا  األخالقي  امللفوظ  وجيعل  للمنطق  األخالقي  الكالم  خيضع 
حسب رأيه أن يكون كذلك   عل ان يكون هذا البناء املنطقي مفضيا إىل نتيجة ملموسة 
نقول  أن  أمكن  بناًء ضمنيا  كان  ملا  املنطقي  البناء  العلمية، وهذا  منها يف حياتنا  نستفيد 
عنه أنه بناء حجاجي، فالفضاء الضمني الذي يظهر فيه معنيا االستحسان واالستقباح 
القيمة األخالقية0)2( ومن  الذي لأللفاظ ذات أحكام  البعد احلجاجي  يمثل بضمنيته 
امللفوظ  يف  حجاجية  لوظيفة  ينهض  إليهام  املشار  النوعني  كال  أن  نجد  اجلدول  معاينة 
الذي يرد فيه، من ذلك أن مجلة )غاية خرس( هو حكم قيمة أخالقي انتصب يف امللفوظ 

1.  - احلجاج يف القران الكريم: 146

2.  - ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 152	153
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لتحقيق البعد االقناعي أو منح النص الطاقة االقناعية الالزمة بفعل دوره املجازي أما 
األول  املفهوم  عن  املتكلم  به  فعدل  للسباق  اخليل  إجراء  من  فيكمن  فيه  احلقيقة  وجه 
املتناهى عنها مستلزمة للخرسان  التوقف عن األمور  الثاين من حيث عدم  املفهوم  إىل 
والتي هي منزلة من منازل الكفر وإجراؤه إىل تلك الغاية كناية عن سعيه وعمله املستلزم 
لوصوله اليها0 واخلرسان مستعار وهو نتيجة حتمية وجزاء عادل “ لفقدان رضوان الل 
والكامالت املوصلة، وإنام جعل تلك الغاية التي اجرى إليها منزلة كفر ؛ ألنَّ الغايات 
الرّشّية املنهي عن قصدها من منازل الكفار ومقاماهتم،  فمن سلك إليها قصدا وبلغها 
إختيارا فقد حلق منازل الكفر وحماّله”)1(. فوصف هذه الغاية بـ)اخلرسان( مفيدة معنى 
االستقباح عل أنَّه ال يفيد جمرد التحذير من السري يف غري طريق الل وارتكاب ما هنى عنه 
من خمالفات ؛ بل يفيد أمرا بعدم املخالفة وتوجيه للعمل بذلك ودفع إىل التزام طريق 

احلق0 

قبل  يشء  إىل  واإلرساع  فالعجلة  مستعاران،  فهام  والرفق”  اخلرق   “ لفظتا  أما        
العمل  والتسامح يف  األناة  أن  العنب يف فصل احلرصم 0 كام  يتوقع  أوانه سفاهة كمن 
بعد سنوح الفرصة وحتقق اإلمكان سفاهة فهام مذمومان وصاحبهام كمن وضع اليشء 
املناسبة فمن  بأوقاهتا  التدبري واإلدارة، فاألمور مرهونة  يف غري حمله وهو نقصان عقل 
تعجلهام قبل األوان أو توانى حيث تسنح الفرصة فهو امحق0 واىل هذا املعنى ذهب أبو 

الطيب املتنبي يف قوله:

ووضع الندى ف موضع السيف بالعل              مضٌّ كوضع السيف ف موضع الندى)2(

عن  عرّبت  اإلنفاق(  وعدم  )التناقض  حجة  مدارها  التي  األخالقية  القاعدة  فهذه 

1.  - ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 405/4

2.  - ديوانه: 2/ 11
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استقباح ضمني أساسه التناقض ووضع األمور يف غري نصاهبا الصحيح، فهي دعوة إىل 
العمل بواسطة تنفري املتلقي قال ابن ميثم: “ ان الرفق يف بعض املواضع كاخلرق يف كونه 
كاستعامل  املوضع  ذلك  اخلرق يف  استعامل  فكان  للغرض  ومفوتا  غالبا  باملصلحة  خمال 
ذلك  يف  الرفق  من  أوىل  فكان  غالبا  الغرض  وحصول  للمصلحة  استلزامه  يف  الرفق 
ووضع  العمل  إىل  خالهلا  من  يدعو  قيمية  قاعدة  إىل  يؤسس  النص  فهذا  املوضع”)1(. 
إذ  فهام مستعاران،   لفظتا )خانه، وأهانه(  الصحيح. ومن نحو هذا  األمور يف نصاهبا 
لوالمها ملا كانت هناك أية قيمة أخالقية ومن ثم بعد إقناعي يمكن أْن يرهتن إليه اخلطاب 
عل  أخالقية  قيمة  ذو  املفهومني  هذين  ان  إذ  به  والعمل  استيعابه  عل  املتلقي  وحيمل 
احلقيقة وبدخوهلام عل )الزمان( جمازا جعال منه مفهوما مستساغا قابال لإلدراك والفهم 
واالنتقال به من كونه جمردا إىل كونه حمسوسا يامثل اإلنسان أو الصديق. وهذا العدول 
اللفظي من احلقيقي املرصح به إىل الضمني املجازي قد كرس حاجز التأويل واالستدالل 
لدى املتلقي،  ثم عملت االستعارة )خانه، أهانه( عل إطالق حكم القيمة األخالقي 
بوجوب احلذر من الزمان ودوام مالحظة تغرياته وعدم االطمئنان له ؛ ألنَّ تغرّيه عن 
الغفلة واألمن فيه والركون إليه يكون حكمه حكم الصديق اخلائن فينبغي ان يكون منه 
عل حذر، ثم نبه عل وجوب ترك إعظام الزمان ؛ الن ذلك من شأنه ان يؤدي إىل اهانة 
املعظم، ومل يرد اإلمام )عليه السالم( هنا الزمان املجرد،  بل من حيث هو مشتمل عل 
خريات الدنيا ولذاهتا ومعد لطيب العيش بالصحة والشباب واألمن ونحومها، وبذلك 
االعتبار يكرم ويستعظم وبذلك يكون اللفظ املستعار قد أضفى عل النص قيمة أخالقية 
ليحمل املتلقي عل وجوب احلذر من الزمان0 هذا النوع من الوحدات اللغوية التي هي 
يف أصل وضعها احلقيقي حاملة لقيمة أخالقية مدارها احلسن/ القبح،  فإن استدعاءها 
يف امللفوظ يؤدي إىل حتسني األشياء املوصوفة أو تقبيحها يف نظر املتلقي إلثارة عواطفه 

1.  - رشح هنج البالغة: 52/5
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إىل  ودفعه  معينة  نظر  بوجهة  وإلقناعه  أخرى  من  وتنفريه  أمور  يف  برتغيبه  وانفعاالته 
)هري( هذا  املتلقي حتى عد  نظر  زاوية  االنفعالية من  النظرية  أكدته  أمر  العمل،  وهو 

املنحى التوجيهي االنفعايل من وظائف الكالم)1(.

وبعد أن بّينا هذا النمط  من األلفاظ ومدار احلجاج فيه نقول كلمة فاحصة ومستقرأًة 
الفنية لرسائل اإلمام  الورود يف الصورة  الوحدات قليل  النمط من  إنَّ هذا  للمدونة،  
قياسا  نسبة  أية  يمثل  فهو ال  املقدس  العلوي  النص  السالم( وهذه من حسنات  )عليه 
املجاز  سبيل  عل  أخالقي  قيمة  بحكم  مشحونة  هي  التي  الوحدات  من  الثاين  بالنوع 
فوجه احلجاج بواسطتها اظهر وأعمق. فصحيح أن هذه األلفاظ التي ارشنا إليها آنفا 
غري مفيدة عل احلقيقة أي حكم أخالقي،  ولكن بإطالقها جمازا باتت تفيد حكم قيمة 
ثنائية  من  مقاربتها  ويمكن  أصلها  يف  تقويمية  شحنة  ذات  كوهنا  هو  ذلك  يف  والعلة  ؛ 
)االستحسان / االستقباح( مما جيعل منها ذات طاقة حجاجية ما ليس للمستعار له كام 

هو واضح من اجلدول التايل:

1.  - ينظر: احلجاج يف القران الكريم: 151
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قم 
ر

املثال
املثال / مفاده
ظ املجازي

اللف
حلقيقي

املفهوم ا
املفهوم املجازي

النتيجة
�سمنية / م�سرح بها

حلجاجي 
البعد ا

/املقوم 
الأخالقي

1
ظل الطاعة

الظل: الفيء
ب الراحة 

طاعة الوايل احلق توج
ب املشقة 

وخمالفته كاحلرور توج
يف 

ان رجعوا إىل طاعتنا فهم 
رعايتنا وظلنا وشفقتنا

يف 
ب 

الرتغي
ث عل 

السلم واحل
استجابة الدعوة / 

استحسان

3
نّوره باحلكمة

صباح الذي يستفاد 
النار أو امل

ضياء املكان أو الطريق
منه ل

ب هدايته 
ك  سب

باعتبار ان ذل
ت اجلهل  

لسبيل الل يف ظلام
ت احلكمة فقد أويت 

من يؤ
خريا كثريا 

موجه أمري قائم 
صاح/

عل االستن
االستحسان 

4
ختبط العشواء

تتورط الظلامء

ف 
ضع

رصها 
يف ب

الناقة التي 
ت ال تتوقى شيئا

ختبط إذا مش
ال هيتدي 

الذي يتورط الظلامء 
إىل الطريق أو يرى مكانه فال 

ني عثور وترد
يزال ب

غري 
من 

العلم 
ب 

طال
ان 

ب وعل 
رشائط الطل

استكامل 
ك 

ف سال
غري وجهه  فهو متعس

ب 
عل غري طريق املطلو

ب 
ان الذهن ال هيتدي فيهام لطل

احلق

ب الدين من خبط أو 
س طال

لي
خلط

ك 
اإلمساك عن ذل
ضل / استقباح

أف
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5
ىض به رائدا

فار
رش أهله بوجود الكالء 

الرائد يب
واملاء بعد ارتياده

ص” قد اخترب ما 
باعتبار انه “

ب املقيم 
يف اآلخرة  من الثوا

رش به أمته
والسعادة الباقية وب

س 
خري النا

ص” 
“

الرسول 
معرفا ودليال إىل اخلري والعاقبة 

احلسنة فهو رائد سعادتنا

والتوجيه 
صح 

الن
الرسول 

بإتباع 
والعمل 

ص” 
“

أحكامه 
ىض 

بمقت
/

ه
يا

صا
و

و
استحسان

6
ك

ض
استقر

ض: ما تعطيه  من مال 
القر

ت من فالن 
ض

ضاه واستقر
فتق

ضني 
ض فأقر

ت منه القر
أي طلب

ت منه 
ت منه: أي أخذ

ض
واقرت

ما 
ضا 

أي
ض 

والقر
ض 

القر
ت من إحسان وإساءة 

سلف

عل ذي الفاقة  
صدقة 

كون ال
حال غناه 

يف 
صدق 

ضا للمت
قر

مكفول 
ض 

ورد القر
باملال 

هو املجازي 
من الل باعتباره 

ب من انفق ماله يف طاعته 
بالثوا

ض يف حال 
ونبه “ ع” بكون القر

رسة 
ضاء يف حال الع

الغنى والق
ب 

ضل فريغ
ضاء أف

ليكون الق
ب 

ض لغاية الربح املطلو
يف القر

ضال 
ب األخروي ف

وهو الثوا
عن اآلثار الدنيوية احلسنة

ضيلة 
صدقة مدعاة إىل الف

ال
اجلزاء 

ب 
توج

ضيلة 
والف

ب
والثوا

صدقة 
ث عل ال

احل
/ استحسان 

9
ظلمتها

ف النور وهي 
الظلمة هي خال

مستلزمة للتيه والتخبط

الفتن 
يف 

األمور 
س 

التبا
ت وعدم التهدي إىل 

والشبها
احلق والطريق املستقيم

ب 
حتج

احلذر من الفتنة فأهنا 
رؤية احلقائق والوقائع وتؤدي 

إىل التيه والظالل 

والتحذير 
التنفري 

الفتن 
 

من 
 /

ت 
والشبها
استقباح
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10

طريق العمى

منار اهلدى

رص املستلزم 
ب الب

العمى ذها
لعدم إدراك الطريق

الهتداء الطريق 
النار مستلزمة 

علم الطريق 
واملنار 

وإنارته 
والعالمة ما يستعلم به وما جيعل 

ني احلدين ويستدل به
ب

ك الباطل  
طرق اجلهل ومسال

يشء فهي 
التي ال هيتدي فيها ل

ب غرورهم وغفلتهم
سب

ت الل 
ت بعقوهلم عن آيا

أخذ
ومنازل الطريق إليه

ضاللة 
هوالء مشوا يف طريق ال

ب انقيادهم إىل 
صية  بسب

واملع
الدنيا ونسيان ما ورائها

حجج الدين 
هوالء فقدوا 

ومتسكوا 
وانتفاء أدلة احلق 

بأدلة الباطل وأئمة الظالل

ال ينبغي االقتداء 
يف أفعاهلم 

هبوالء 
حال 

يف 
وأحواهلم 

األحوال/ 
من 

استقباح

11

صري
الب

األعمى 

املستمتع بنعمة النظر بعينيه

رص
ب الب

ذها

يتدبر 
الذي 

الذكي 
العاقل 

صرية فيها 
األمور فتكون له ب

حيسن 
ال 

اجلاهل الغبي الذي 
تدبري األمور، ان من األمور 
يغفل 

ما 
ص 

والفر
املمكنة 

عن 
الفطن 

العاقل 
ب 

الطال
صيبه ويظفر به 

وجه طلبه فال ي
اجلاهل

عل 
جتزع 

وال 
ف 

تأس
ال 

ب بعد 
ت من املطال

ما يفو
ب املعمولة 

إمكاهنا ان األسبا
صول إىل 

ت علال تامة للو
ليس

ف
صد واألهدا

املقا

ص 
تنبيه برتك احلر

يف 
العناء 

وحتمل 
ب الدنيا / تسلية 

طل
 /

مستدلة 
مقنعة 

استحسان
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12
رحيانة

س بقهرمانة
لي

طيبة 
ف كل بقلة 

الرحيان أطرا
عليه أوائل 

خرج 
الريح إذا 

ب 
النور،  كام ان شأن نساء العر

ب كثريا
استعامل الطي

ب( هو 
يس معّر

القهرمان )فار
ت 

حت
عل ما 

املسيطر احلفيظ 
ك 

من أمناء املل
وهو 

يديه0 
صته كاخلازن والوكيل

وخا

واالستمتاع 
حمال للذة 

كوهنا 
حمل السكن والتمتع 

هبا فهي 
واحلنان والدعة واالطمئنان

مل ختلق لتكون حاكمة متسلطة 
بل من شاهنا ان تكون حمكوما 

عليها 

حال وأحسن 
داِرها عل كل 

ك
صفوا عيش

صحبة هلا في
ال

ك 
ال ينبغي للرجل ان يمل

املرأة ما جاوز أمر نفسها من 
س ونحوه وما 

مأكول وملبو
ت لعدم 

ك كالشفاعا
جاوز ذل

صالحها ملا هو اكرب من طاقتها 
/ ال جتعلها حاكمة متسلطة يف 

األمور بأمرها 

عل 
ث والدفع 

احل
رشة هلا 

إحسان الع
/ استحسان

هني / استقباح

13
قرحا
علقا

القرح: اجلرح

الدم الغليظ الفاسد

عل 
حاهلم باجتامعهم 

فساد 
التحكيم الذي اجربوا االمام 
عليه وعل احلاكمية أليب موسى 
ك عل 

األشعري فقبل منهم ذل
ض

ض
م

ت 
والشبها

هبم الفتن 
تشتد 

ب
واحلرو

ت 
ال تفسدوا حالكم الذي دأب

صالحه بإثارة الفتن 
عل إ

ب
واحلرو

صيانكم 
ع

عل 
ستندمون 

وعدم طاعتكم لويل أمركم

/
وتنفري 

توجيه 
استقباح

 /
وتنفري 

توجيه 
استقباح

14
ض يف 

اخلائ
س

الدّها
س

اخلابط يف الديام

من 
سهل 

ما 
الذي اقتحم 

يف 
دون الرمل أي 

ض 
األر

ت رجاله 
ض من وطأها غار

ار
ت قواه

وخار
س بكل 

يف الليل الدام
 املتعثر 

حجر ومدر

ت 
والشبها

يف الفتن 
ض 

ختو
ضالل وعدم 

واخلدع نتيجة ال
ال 

كام 
حق 

وجه 
اهلداية إىل 

س 
ض يف الدها

هيتدي الذي خيو
س

او املتعثر يف الديام

ت ،  معاوية- ال هتتدي إىل 
أن

عل بينة من 
احلق ومل تكن 

أمرك
تنفري / استقباح
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مما تقدم يتضح ان هذه الوحدات اللغوية تكتسب خصوصية البعد احلجاجي حينام 
تفسريه  يف  الزركش  ضمنيا  إليه  أشار  ما  وهذا  اخالقي0  قيمة  حكم  فتفيد  جمازا  تأيت 
فاملرغب   “ الظالم( لإليامن والكفر:  )النور/  استعاريت  البعد احلجاجي يف  تلّمس  عن 
له  مّثل  إذا  الكفر  واملزهد يف  املقصود،   قلبه  تأكد يف  بالنور  له  مثل  إذا  مثال  اإليامن  يف 
بالظلمة تأكد قبحه يف نفسه”)1( ؛ ولذلك يلجأ إليها ولغريها املتكلم يف توظيف الصورة 
إيامنا ووثوقا منه بأهنا االّبلغ حجاجيا،  وإهنا تفيد ما ال تفيده احلقيقة، كون املجاز ابلغ 
من احلقيقة، وأن االستعارة أقوى من الترصيح بالتشبيه وأن الكناية أوقع من اإلفصاح 

بالذكر)2(.

ومعنى هذا أن حكم القيمة الذي حتمله االستعارة يكون أنجع يف احلجاج واقطع 
للجاج من حكم القيمة الذي حيمله اللفظ عل احلقيقة0 كام يف الفاظ )الصم،  والعمى،  
والبكم( فهي صفات مطلقة عل الظالل وعدم اهلداية. هذه الصفات تكون مشعرة بعيب 
عل احلقيقة،  ولكن عند توظيفها جمازيا تكون قد اكتسبت حكم قيمة أخالقي 0 كذلك 
القيمي لو جاءت  أثرها  املتلقي من  أثرا يف نفس  اقل  )القرح،  والعلق( فتكون  ألفاظ 
جمازا،  ويف هذا الشأن يقول لوقرين: “ تبدو القوة احلجاجية التي للوحدة املعجمية..... 
الوحدة مستخدمة  التي لنفس  القوة احلجاجية  مستخدمة بطريقة االستعارة أعظم من 

عل احلقيقة “)3(.

2- احلكم العاطفي:

1.  - الربهان يف تفسري القران: 488/1

2.  - ينظر: مفتاح العلوم: 523

3.  - ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم: 591
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اعتربت اوركيوين وهي تنظر إىل األلفاظ ذات احلكم العاطفي من زاوية املتكلم0 ان 
األلفاظ احلاملة هلذا احلكم هي األلفاظ التي يشحنها املتكلم بطاقة عاطفية ما ويضمنها 
لـ  عبد اهلل صولة  “)1(. ومع مشاطرة  موقفا ما مثل كلامت )غريب،  ومؤثر،  وحمزن( 
اوركيوين يف املقصود باأللفاظ ذات احلكم العاطفي، لكنّه حياول ان يوسع زاوية النظر 
لتشمل املتلقي،  أي النظر إىل احلكم العاطفي ال من زاوية املتكلم،  كام فعلت اوركيوين 
وإنام من  زاوية املتلقي0 إذ ان املقصود باأللفاظ ذات احلكم العاطفي عندنا،  األلفاظ 
ذات الوقع الشعوري الوجداين عل املتلقي فهي تثري فيه شعور الرغبة أو شعور الرهبة 
متهيدا حلمله عل إتيان عمل ما أو سلوك ما”)2( 0 وهذا ما نجده يف رسائل اإلمام )عليه 
السالم( حيث تشتمل الصورة الفنية عل كثري من األلفاظ العاطفية أو املشحونة عاطفيا 

ومن أمثلة ذلك:

َبابَِرِة َوُمِزيِل ُمْلِك . 1 قوله )عليه السالم(: “ َفَعَل ُمَبْلبِِل َأْجَساِم امْلُُلوِك َوَسالِِب ُنُفوِس اجْلَ
 )3(« .... رَيَ ى َوَقْيَصَ َوُتبٍَّع َوِحْ اْلَفَراِعنَِة ِمْثِل كِْسَ

َفْت َعنَْك َجاَلبِيُب َما َأْنَت فِيِه ِمْن . 2 قوله )عليه السالم(: » َوَكْيَف َأْنَت َصانٌِع إَِذا َتَكشَّ
َوَأَمَرْتَك  َبْعَتَها  َفاتَّ َوَقاَدْتَك  َفَأَجْبَتَها  َدَعْتَك  ا  ِتَ بَِلذَّ َوَخَدَعْت  بِِزينَتَِها  َجْت  َتَبهَّ َقْد  ُدْنَيا 

َفَأَطْعَتَها »)4( 
ا َوَجاَشْت . 3 ْجَرِة َقْد َقَلَعْت بَِأْهلَِها َوَقَلُعوا ِبَ قوله )عليه السالم(: “ َواْعَلُموا َأنَّ َداَر اْلِ

َجْيَش امْلِْرَجِل »)5( 

1.  - ينظر: احلجاج يف القرآن الكريم: 592

2.  - نفسه: 592

3.  - رشح هنج البالغة: 13/14

4.  - نفسه:38/15

5.  - نفسه:3/14
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اَمِل . 4 ْتَك َضِجيَج اجْلِ ْرِب إَِذا َعضَّ قوله )عليه السالم(: “ َفَكَأينِّ َقْد َرَأْيُتَك َتِضجُّ ِمَن احْلَ
بِاأْلَْثَقاِل »)1( 

قوله )عليه السالم(: “ َوَلْو اَل َما هَنَى اهللَُّ َعنُْه ِمْن َتْزكَِيِة امْلَْرِء َنْفَسُه َلَذَكَر َذاكٌِر َفَضائَِل . 5
اِمِعنَي »)2(  َها آَذاُن السَّ ًة َتْعِرُفَها ُقُلوُب امْلُْؤِمننَِي َواَل مَتُجُّ َجَّ

قوله )عليه السالم(: “ َمَراَرُة اْلَيْأِس َخرْيٌ ِمَن الطََّلِب إَِل النَّاِس »)3( . 6
َأَر ُجْرَعًة َأْحَل ِمنَْها َعاِقَبًة َواَل َأَلذَّ َمَغبًَّة . 7 ِع اْلَغْيَظ َفإيِنِّ َلْ  رَّ قوله )عليه السالم(: “ َوَتَ

 )4(«
َقاِق . 8 ْم ِف الشِّ َواَلُ اَلِل َوَتْ قوله )عليه السالم(: “ َفَدْع َعنَْك ُقَرْيشًا َوَتْرَكاَضُهْم ِف الضَّ

َوِجَاَحُهْم ِف التِّيِه »)5( 
ِعْلُمُه . 9 َعَلْيَك  اْشَتَبَه  َفاَم  امْلَْقَضِم  َهَذا  ِمْن  َتْقَضُمُه  َما  إَِل  َفاْنُظْر   “ السالم(:  قوله )عليه 

َفاْلِفْظُه َوَما َأْيَقنَْت بِطِيِب ُوُجوِهِه َفنَْل ِمنُْه »)6( 
قوله )عليه السالم(: “ إَِلْيِك َعنِّي َيا ُدْنَيا َفَحْبُلِك َعَل َغاِربِِك َقِد اْنَسَلْلُت ِمْن َمَالِبِِك . 10

َوَأْفَلتُّ ِمْن َحَبائِلِِك«)7( 
اُهْم َو َوَضَعْت َمَالَِبَها فِينَا َو فِيِهْم َأَجاُبوا . 11 َسْتنَا َو إِيَّ قوله )عليه السالم(: “ َفَلامَّ َضَّ

1.  - نفسه:39/15

2.  - نفسه:85/15

3.  - نفسه:47/16

4.  - نفسه:51/16

5.  - نفسه:72/16

6.  - نفسه:99/16

7.  - رشح هنج البالغة:143/16
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ِعنَْد َذلَِك إَِل الَِّذي َدَعْوَناُهْم إَِلْيِه »)1( 
َم . 12 قوله )عليه السالم(: )َوَكاَن َرُسوُل اهللَِّ )ص( إَِذا اْحَرَّ اْلَبْأُس َو َأْحَجَم النَّاُس َقدَّ

ُيوِف َو اأْلَِسنَِّة()2(  َأْهَل َبْيتِِه َفَوَقى ِبِْم َأْصَحاَبُه َحرَّ السُّ
ويمكن لنا ان نبني هذا احلكم العاطفي من خالل الركون إىل اجلدول التايل:

رقم 
احلكم العاطفياللفظ املجازياملثال

مبلبل1
ومبلبل  شيئا،  منه  تدع  فلم  تتبعته  إذا  الكأل  اإلبل  تبلبلت  من 
األجسام هو املثري الدوائها وإسقامها وهو ملك املوت فالل هو 

الذي يستأصل امللوك الظلمة عل الناس وهيلك أجسادهم

حتسن الدنيا وتزيينها مدعاة إىل االنغرار و االنخداع هبا كام تتزين تبهجت بزينتها2
املرأة

غليان دماء قلوهبم من األحقاد واالضغان كغليان القدورجيش املرجل3

شدة تربمه وضجره من احلرب وثقلها واآلالم املصاحبة هلاتضج/عضتك4

كراهية النفس لبعض ما تكرر سامعه وإعراضها عنه فإهنا تصري متّجها5
كالقاذف له من اإلذن كام يقذف املاج املاء

األمل الذي جتده النفس بسبب اليأس من املطالب كونه خريا ملا مرارة اليأس6
يستلزمه من إكرام النفس عن ذل السؤال ورذيلة املهانة

جترع الغيظ / احلالوة7
من  يرشب  ملا  مالحظة  منه  املوجود  األمل  مضض:  عل  التصرب 
اللذة  الغيظ من عاقبة حسنة وهي  دواء مر / ما يستلزم  جترع 

املرجوة

1.  - نفسه:68/17

2.  - نفسه:21/14
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8

تّركاض

جّتوال
امجاح

الباطل  يف  وخوضهم  الل  سبيل  عن  الضالل  يف  أذهاهنم  خبط 
يترسع فيه من غري توقف 

يطوفون عل غري هدى
كثرة خالفهم للحق وعدم االتعاظ وقبول النصيحة وحركاهتم 

يف تيه اجلهل واخلروج عن طريق العدل كالفرس جيمح وجيول

املقضم9
الدابة  تقضم  كام  يابس  األكل  كان  إذا  األسنان  بأطراف  األكل 
الشعري دليل احتقاره له و ازدرائه إياه وانه عنده ليس مما يستحق 

ان يسمى بأسامء املرغوب فيه املتنافس عليه

10
املخالب

احلبائل

الدنيا كاألسد يف جذهبا اإلنسان  بام  فيها من  الشهوات  والقينات 
إىل اهلالك واهلاوية كام جير األسد فريسته بمخالبه 

كوهنا تصيد قلوب الرجال بشهواهتا الومهية  كحبائل الصائد

لألذى النائرة11 املستلزمة  النار  كاشتعال  والشبهات  الفتن  اشتعال 
واهلالك

12
امحر البأس

حّر السيوف واألسنة

جتمع  التي  كالنار  هي  أو  فيها  الدم  سيالن  من  املعركة  امحرار 
احلرارة واحلمرة بفعلها ولوهنا

من  القتال   شدة  عن  كناية  وهي  وقوعهام  وشدة  جزمها  حدة 
هبام  واألبدان  الرؤوس  وقطعت  مرة  غري  حركتا  إذا  إهنام  حيث 
بل  احلديد  شأن  من  الن  ومحيتا  حرتا  كثريا  املبارز  عل  ووقعتا 

مطلق اجلسم ذلك

فهذه األلفاظ يف طبيعتها مشحونة بشحنة عاطفية انفعالية مؤدى استجالهبا يف املجاز 
التأثريي والعاطفي يف رفد القول باملنحى  استثامرا هلذه الطبيعة ؛ لكي يكون هلا الدور 
العاطفي والتأثري يف وجدان املتلقي،  ومشاعره رغبه أو رهبة،  ووضعه يف جو نفيس 
يريده ويطمح إليه املتكلم متهيدا حلمله عل اإلذعان،  وإتيان عمل ما أو سلوك معني أو 

العدول عن ذلك والتنفري منه0 
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اخلــــــاتــمــــــة
اخلطاب  لتحليل  منهجا  بوصفه  احلجاج  يف  نظرنا  وقد  لنا  آن  وتوفيقه  الل  بحمد 
التي حيققها  الفاعلية  الرافدة له ومدى  بنيته وخصائصه واساليبه وخمتلف االفانني  عرب 
اإلنساين  التواصل  عملية  من  واسعا  قدرا  يستوعب  مفتوحا  جماال  بوصفه  احلجاج، 
عل  املنهج  هذا  من  مهم  جانب  اسقاطات  من  فرغنا  أن  وبعد  واملكتوب(،   )املنطوق 
مدونة تراثية قديمة هي رسائل اإلمام عل )عليه السالم( يف هنج البالغة،  نرشع يف مجع 
شتات بحثنا وأن نظم إليه أهم النتائج التي افضت اليها الدراسة وحرص األهداف التي 

حققتها، التي سنحاول امجاال عرضها بيشء من الرتكيز عرب النقاط التالية:

احلجاج عنوان كبري ملامرسات  فكرية نشطة ترسي اىل كافة مناحي احلياة وعند اجلميع . 1
من ابسط الناس مستوى اىل اكثرهم لددا وقوة يف اخلصومة. واذا كان ارسطو اول 
من قال بأن مجيع الناس حتى اجلهلة منهم يستخدمون اجلدل والنقد عل نحو من 
االنحاء،  فإن أي عاقل ممكن ان يستنتج ويالحظ ذلك بسهولة. وإذا اردنا ان نقارب 
والعسرية  امللتبسة  املفاهيم  من  سنجده  فإننا  كمفهوم  احلجاج  تضبط  التي  احلدود 
عل الضبط والتحديد بسبب تعدد اخللفيات االبستمولوجية التي تتقاسمه والتباين 
االستعاميل والوظيفي لوسائله وتقنياته. فاحلجاج مل يعد مرتبطا بحقل معريف حمدد 
او جمال ختصيص معني،  بل اصبح حارضا وفاعال يف كل جماالت احلياة،  وشامال 
لكل خطاب يستهدف االقناع واالقتناع كيفام كان املستمع الذي يتوجه اليه ومهام 

كانت املادة املطروحة للنقاش.
والتغالب . 2 والتخاصم  التنازع  معاين  العربية حول  املعاجم  احلجاج يف  معاين  دارت 

للجدل  مرادفا  يكون  بذلك  وهو  طرفني  بني  واحلجج  والرباهني  االدلة  بواسطة 
الذي هو مقابلة احلجة باحلجة. كام شاطرت املعاجم الفرنسية واالنكليزية نظريهتا 
العربية يف حتديد املعنى اللغوي للحجاج،  اذ الحظنا شبه توافق بني معاين احلجاج 
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عل مستوى الداللة والوظيفة،  فالكل جيمع عل قيام احلجاج عل اجلدل واخلصام 
والتنازع بني املتكلم واملتلقي عرب االدلة والرباهني التي يقدمها كل طرف اىل االخر 
العنف  باستثناء  االقناع  وسائل  بكل  االخر  دعوى  وابطال  موقفه  دعم  اجل  من 

واالكراه وهذا رشط اسايس يف كل حماجة.
أنَّ . 3 نجد  البحث،   التي ذكرها  التعريفات  نقارب مفهوم احلجاج من جممل  وحني 

احلجاج هو عملية تواصلية بني ذوات يطمح كل منها اىل ايصال االخر اىل اقىص 
غاية إقناعية ممكنة عرب وسائل وادوات منطقية وبالغية ولغوية كفيلة بإحداث التأثري 

والتوجيه واالقناع من خالل التفنيد او احلث او الدعم دون تعسف او اكراه.
ان مفهوم احلجاج تبنته عرب التاريخ ثالثة مفاهيم رئيسة هي:. 4

مفهوم جعله مرادفا للجدل. ونجده عند العرب القدماء.	 

مفهوم جعله قاسام مشرتكا بني اجلدل واخلطابة. ونجده عند اليونان.	 

مفهوم جعله مبحثا مستقال قائام بذاته. ونجده يف الدراسات الغربية احلديثة.	 

وُيعد هذا املفهوم االخري اكثر غنى وثراء ورصانة من غريه ؛ وذلك لعمله من جهة 
وضع  يف  املخاطب  جيعالن  اللذين  واخلطابة  اجلدل  صناعتي  من  احلجاج  ختليص  عل 
رضورة وخضوع واستالب اكثر مما جيعالنه مقتنعا،  ولكونه من جهة ثانية يؤكد عل 
املتلقي الذي مل يعد سلبيا،  بل اصبح متلقيا فاعال ضمن عامل اكثر حرية ووفاقا  امهية 

وتشاركا وحتاورا.

معينة . 1 بفكرة  السامع  اقناع  اىل  والوصول  باحلجة  خطاب  لكل  االساس  اهلدف  ان 
كان قد اخذ موقف الرافض او املشكك هبا ومن ثم فهو هيتم اوال بإبطال الفكرة 
املراد نقضها التي تكون هي السيطرة عل ذهن املتلقي ثم احالل مكاهنا الفكرة التي 
جيئ باحلجة من اجل اثباهتا وهذا ما اعتمده االمام عل )عليه السالم( يف خطابه/ 

رسائله.
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كان السعي من خالل هذا البحث التنقيب يف الرتاث العريب االسالمي عن بعض . 2
اخلطابات التي متيز هبا هذا الرتاث واصبحت مصدر اشعاع فكري وثقايف ولغوي 
عرب  املعرفية  كنوزها  عل  الضوء  تسليط  وامكانية  خصائصها  يف  للبحث  وبالغي 

ادوات التحليل احلديثة.
الفكرية . 3 الديمومة  خلاصية  حاملة  تراثية  مدونة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  رسائل 

واملعرفية قائمة عل الطابع احلجاجي اخلالص حياول من خالهلا أمري املؤمنني )عليه 
السالم( الوصول اىل اغراضه املرشوعة عرب قنوات التأثري واالقناع مما جيعلها تتسم 

بتنوع االسلوب ورقي اللغة وجزالتها وبالغة الكالم وانسجامه.
كام تعد رسائل االمام )عليه السالم( الذروة التي وصل اليها فن الرسائل يف تلك . 4

املرحلة من الوجهة الفنية واملنبع الذي استقى منه الكتبة يف وضع اصول هذا الفن 
يف املراحل التارخيية الالحقة.

إنَّ تتبع احلجاج بمفهومه وخصائصه وآلياته يف رسائل االمام )عليه السالم( واتساع . 5
جماالت تطبيقه باتساع املدونة يؤكد عل وجود رؤية لدى االمام قائمة عل احلوار 

واملناظرة واالقناع واالستاملة االرادية بعيدا عن العنف واالكراه.
 اقرتاب رسائل االمام من احلياة اليومية اجلارية بني املسلمني ومعاجلتها ألهم القضايا . 6

الدينية والدنيوية اخلاصة هبم. فضال عن اهنا متتاز بخصائص كثرية يأيت يف مقدمتها 
الوضوح الذي يعد من ابرز سامت رسائل اإلمام حيث اعتمد يف ذلك عل تبسيط 
التعبري والبعد عن التكلف الذي يفسد نية املرسل يف االبالغ واإلبانة وهذا سبب 

هام لتحقيق االقناع.
اليه( وهي . 7 املرسل  الرسالة /  بنية )املرسل /  ارتكز اخلطاب يف رسائل االمام عل 

بنية البد ألي خطاب ناجح من استيعاهبا واي قصور يف ادراك ومتثل اركاهنا يؤدي 
عملية  يف  اساسية  عنارص  فهي  غاياته  اىل  والوصول  اخلطاب  فهم  يف  قصور  اىل 
التواصل التي تشرتك يف حتقيق اهم الوظائف كالوظيفة اإلبالغية واإلقناعية. وهذا 
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ما جسدته رسائل االمام يف تأسيسها عل هذه املقومات واملرتكزات االساسية لفهم 
طبيعة اخلطاب وادراك خصوصية كل عنرص من عنارصه الثالثة مع ما يقتضيه املقام 
ومراعاة احوال املخاطبني. فاملقام مكون اساس من مكونات اخلطاب اذ به تتحدد 

الدالالت واملقاصد وبه يتم التواصل 
كام ينفتح اخلطاب يف هذه الرسائل نحو خماطبني او مجهورين من املخاطبني،  مجهور . 8

خاص او مبارش مذكور داخل النص وهم معينون باسامئهم او القاهبم او بضمري 
او الضيق(. ومجهور  بـ)اجلمهور اخلاص  اخلطاب ويمثلون باصطالح احلجاجيني 
فيه ولكنه معني بكالم االمام وهو مجهور  النص وال يذكر  غري مبارش يقع خارج 
املتلقني عل اختالف عصورهم وامكنتهم ومسؤولياهتم وهو ما يقابل يف اصطالح 

برملان بـ) اجلمهور الكوين(.
رصدت الدراسة وعرب املقاربة التارخيية للحجاج بوصفه مفهوما مركزيا وتتبعته يف . 9

الدرس البالغي واللساين وكشفت عن تطوره التارخيي من القرن السابع قبل امليالد 
الغربية  والدراسات  والعربية  اليونانية  املعارف  احتضنت  فقد  العرشين  القرن  اىل 
احلديثة مفهوم احلجاج عرب حواضن )فن اجلدل،  واخلطابة،  واملنطق،  والبالغة(. 
الثالثة مفهوم احلجاج ومصادره واطره وقد  الفكرية  املجاالت  وقد شكلت هذه 

ظهرت آثار هذه املعارف يف املفاهيم التي قدمها أعالمها ملبحث احلجاج.
الكالم . 10 قائمة عل فن  ان فكرة احلجاج  السوفسطائيني تبني  من خالل طروحات 

الذي يتوخى االقناع باستخدام احلجج املضللة التي ظاهرها احلق وباطنها الباطل 
افالطون  وغايتها االساس هي استاملة املتلقي والتأثري فيه وإقناعه بأية وسيلة. اما 
معتمدا يف ذلك عل  احلقيقة  اىل جمال  الظن واالحتامل  احلجاج من جمال  نقل  فقد 
ثنائية  تكريس  فعالة يف  ارسطو مسامهة  احلوار(. يف حني ساهم  منهج اجلدل )فن 
مها  هلام  موضوعا  يتوليانه  ملصنفني  بوضعه  احلجاج  مفهوم  يف  التضاد  عل  قائمة 
مصنف )الطوبيقا( الذي يوافق النوع االول من احلجاج. ومصنف )اخلطابة( الذي 
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يوافق النوع الثاين منه. فاحلجاج عند ارسطو تابع للربهان من جهة وللخطابة من 
جهة اخرى. فهو يرتبط باخلطابة باعتبارها الفضاء النيص الذي يتجل فيه احلجاج،  

ويرتبط بالربهان باعتباره املسار املنطقي الذي يؤسس احلجاج.
اما يف الرتاث العريب االسالمي فقد شهد الدرس احلجاجي ازدهارا كبريا بوصفه . 11

القرآن والتفسري والفلسفة واملنطق والكالم.  مرادفا للجدل وحّلت حمّله يف علوم 
حيث تفاعلت العقلية العربية مع املنتوج اليوناين يف جماالت اخلطابة واجلدل. ولكن 
العربية  البيئة  يف  احلجاجي  التفكري  نشوء  بلورت  التي  باالستقاللية  يقدح  ال  هذا 
االسالمية فقد نشأ نشأة اصيلة نابعة من خصوصية القرآن الكريم ومن خصوصيات 
قدر عقوهلم وخمتلف  للناس عل  توجه يف خطابه  الذي  احلنيف  االسالمي  الدين 
اللغة  اىل  ترمجت  قد  اليونانية  الفلسفية  الكتب  تكن  مل  الذي  الوقت  يف  عقائدهم 

العربية يف البيئة االسالمية.
 كام كشف لنا البحث الستار عن املكانة اهلامة التي حيتلها البحث البالغي العريب . 12

عنها  احلديث  تم  التي  احلجاجية  اآلليات  من  للكثري  استيعابه  ناحية  من  القديم 
وتيتكاه  لبرملان  اجلديدة  باخلطابة  يتعلق  ما  خاصة  الغربية  الدراسات  يف  مؤخرا 
باسرتاتيجية  واالهتامم  البحث  خالل  من  وانسكومرب  لديكرو  اللغة  يف  واحلجاج 
االقناع التي انطوت عل مجلة من الوسائل اللغوية وغري اللغوية املؤدية اىل االستاملة 
والتأثري واالقناع والتوجيه عل يد مجلة من اعالم الفكر البالغي العريب كاجلاحظ،  

وعبد القاهر اجلرجاين،  والسكاكي،  وحازم القرطاجني. 
ولعل من ابرز ملتقيات هذا التقارب بني طروحات الفكر العريب القديم والغريب . 13

احلديث حول مفهوم احلجاج نجد ان دور البالغة العربية كام هو واضح يف تعاريف 
البالغيني القدامى يقوم عل االفهام والتأثري واالستدالل وهذا ما تؤكده الدراسات 
الغربية احلديثة ذات الشأن يف قيام البالغة عل التأثري يف النفوس والعقول واستاملتها 
تقريبها للمعنى  البيانية يف  به الصور  الذي تقوم  الدور  عن طريق احلجاج. كام أن 
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جانب  اىل  الشعور،   وحترك  النفوس  تستقطب  صورة  اهبى  يف  واظهاره  البعيد 
هلا  ويستجيب  القارئ  معها  يتفاعل  املحسوسات  صورة  يف  للمعنويات  جتسيدها 
من  الظاهر  املعنى  وراء  فيام  الغوص  عل  قائم  استداليل  حراك  من  تثريه  ما  بفعل 
القدامى  العرب  البالغيون  له  نظر  حجاجي  سبيل  ذلك  كل  منطقية،    تداعيات 
الصورة  اعتربت  التي  احلديثة  الغربية  والدراسات  الطروحات  مع  يتناغم  بشكل 
التأثري  وحصول  احلجاجي  للتواصل  قنوات  وكناية  واستعارة  تشبيه  من  البيانية 
واالقناع بفعل ما تقدمه من استدالالت شبه منطقية تؤثر يف املتلقي وجتعله ينخرط 

يف اخلطاب وصوال اىل االقتناع بالطرح املقدم.
ان عرض فكرة احلجاج عند العرب القدماء وحماولة مقاربتها مع نظرية احلجاج . 14

عند الغرب قد افىض اىل نتيجة مفادها رضورة احياء الرتاث البالغي العريب وبعثه 
من جديد وفقا للدراسات اللسانية احلديثة الغربية منها والعربية عل حد سواء.

برملان . 15 املتعلقة بمفهوم احلجاج،  نجد أن  الغربية احلديثة  الدراسات  ومن مقاربة 
دائرة  من  اخلطابة  اخراج  اىل  سعيا   ) اجلديدة  اخلطابة   ( مصنفيهام  وعرب  وتيتكاه 
بني  والتواصل  للتحاور  مشرتكا  قاسام  اعتبارها  اىل  باجلمهور  بالتالعب  االهتام 
اخلطيب ومجهوره عرب مشرتكات واحدة تتجسد حجاجيا بالوقائع واحلقائق والقيم 
املواضع. فاحلجاج يف هذه  او  باالفكار  املتعلقة  العامة  ترتيبها واملشرتكات  وكيفية 
النظرية قائم عل البالغة وهو مجلة من االساليب تضطلع يف اخلطاب بوظيفة هي 
محل املخاطب عل االقتناع  بام يعرض عليه او الزيادة يف حجم هذا االقتناع. وغايته 

االساسية هي الفعل يف املتلقي عل نحو يدفعه اىل العمل او هييئه للقيام بالعمل.
كام اتضح من خالل مقاربة )نظرية احلجاج يف اللغة( إن احلجاج قائم يف جوهر . 16

اللغة نفسها برصف النظر عن استخدامها،  اي كامن يف البنية املنطقية التي حتكم 
اليه هو قول حجاجي بالرضورة.  الغاية منه والدافع  اللغة. فكل قول مهام كانت 
وعل الرغم من وجود تداخل بني مفهومي احلجاج واالقناع،  فإنَّ هناك حّدا فاصال 
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يميزمها يتمثل اساسا يف درجة التوكيد،  فعالقة احلجاج باالقناع تتجسد يف ان امهية 
احلجاج تكمن فيام يولده من اقتناع لدى املتلقي. وهذا االقتناع ال يتأتى إالَّ باستعامل 
اللغة مما يؤكد ان نظرية احلجاج يف اللغة تنطلق من فكرة مفادها: اننا نتكلم عامة 
بقصد التأثري. فاحلجاج يف هذه النظرية اللسانية ال خيرج عن جوهر اللغة،  فاللغة 
اللساين هو فعل  حتمل بصفة جوهرية وظيفة حجاجية. وتبعا لذلك فإن احلجاج 

يقوم به املتكلم فتنعكس آثاره واضحة يف امللفوظ الذي ينتجه هذا اخلطاب.
اعتمدت املدونة يف خطاهبا عل احلجاج اللغوي باعتبار أن احلجاج يف اللغة ظاهرة . 17

ديكرو. وهذا ما كشف لنا عن  لغوية نجدها يف كل قول ويف كل خطاب بحسب 
االعتناء  ذلك  من  املدونة.  نصوص  يف  الكامنة  احلجاجية  اللغوية  االليات  بعض 
بحروف الربط وحسن اختيارها ومواقع ورودها يف امللفوظ من اجل توجيه الكالم 
الدراسات  يف  يعرف  ما  وهذا  البداية  منذ  املتكلم  يرومها  التي  الصحيحة  الوجهة 
هيدف  ال  اخلطاب  ضمن  وجودها  كان  الذي  احلجاجية(  بـ)الروابط  احلجاجية 
املعلومات   وتقديم  املتلقي  اخبار  عملية  ايضاح  اجل  من  الكالم  سياق  ربط  اىل 
التأثري واالقناع وختري مواضعها يف  اجل  السالم( من  االمام )عليه  استعان هبا  بل 
اخلطاب من اجل هذه الغاية وايصال املقاصد احلجاجية التي يريدها. لذلك اعطى 
االمام هذه االدوات اللغوية دورا كبريا يف تأدية املعنى وانسجام اخلطاب لتنحرص 
ما  وهذا  ومؤثرة.  قوية  انطالقة  اخلطاب  يمنح  مما  اللغة  داخل  احلجاجية  وظيفتها 

دأبت عليه املدونة يف مجيع الرسائل.
بتوجيه . 18 سمحت  حجاجية  بوظيفة  املدونة  يف  اللغوية  املوجهات  اضطلعت  كام 

امللفوظ حسب مقاصد املتكلم ومتطلبات التلقي ومن ثم توجيه املتلقي نحو القيام 
اللسانية  املوجهات  هذه  اندرجت  وقد  االذعان(.  او  )االقناع  تركه  او  ما  بفعل 
اهلدف  فكان  الشك.  موجهات  او  التقريبية  واملوجهات  اليقينية  املوجهات  ضمن 
من حضور املوجهات اليقينية يف املدونة هو اثبات القضايا املنكرة ومحل املخاطب 
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عل االقتناع هبا وترك الشك هبا،  وكلام قويت درجة االنكار ضّعف املتكلم عوامل 
جمموعة  خالل  من  يتحقق  تأكيدي  كالمي  فعل  اهم  )القسم(  عدَّ  وقد  التوكيد. 
التي حصل امجاع ضمني عل عظمتها. فكانت بمثابة قوة  العوامل احلجاجية  من 
من  باعتباره  القرص(  )اسلوب  االمام  وظف  كام  التأثريية.  الكالم  قيمة  حتقيق  يف 
التقريبية  املوجهات  اما  وتوكيد.  اثبات  توجيه  القول  توجه  التي  اللغوية  الوسائل 
فقد جعلت اخلطاب الذي وردت فيه ذا بعد موضوعي يبعث عل التصديق ويوّلد 
ان  آثرنا  كثرية  حجاجية  بعوامل  خطابه  السالم(  )عليه  االمام  وسم  وقد  االقناع. 
نقف عند بعضها وهي )زعم،  وظّن (. فقد استطاع االمام ان يبطل حجج اخلصم 
بواسطة العامل احلجاجي )زعم(. وان يوجه املتلقي اىل اختاذ القرار بواسطة العامل 

. ) احلجاجي )ظنَّ
كام شّكل املستوى الرتكيبي يف املدونة ارضية خصبة لنشأة املقتضيات التي سجنت . 19

متلقي اخلطاب يف وضع ذهني كان فيه الضعيف العاجز الذي مل يتمكن من رفض 
ما عرضه عليه صاحب اخلطاب. فاالمام )عليه السالم( مل يعتمد عل الترصيح من 
القول لتوليد االقناع فحسب ؛ بل عّول يف كثري من االحيان عل الضمني الكائن 
متكئا يف  التأثري واالستاملة واالقناع  ليحقق  املضمر  القول  او  االقتضاء  عل سبيل 
وقد  احلجاجية.  الطاقة  ذي  الضمني  هلذا  االهتداء  يف  اخلطاب  متلقي  عل  ذلك 
آثرنا ان نقف عند املقتىض الناشئ عن االستفهام من بني مقتضيات تركيبية كثرية 
احلجاجي.  ودورها  اخلطاب  يف  اآللية  هذه  الشتغال  كنموذج  املدونة  يف  وردت 
فقد ُعدَّ خروج االستفهام عن حقيقته اىل السؤال البالغي عمال حجاجيا تنشأ عنه 
مقتضيات ختتص بدفع املخاطب اىل االقرار واالعرتاف بام يعلمه املستفِهم فتلزمه 
بذلك احلجة وعل انكار اعامله بتوبيخه وتكذيب ما يدعيه فيخجل ويرتدع. وهذ 
حال كل حاالت االستفهام الواردة يف املدونة فقد عدل االمام هبا مجيعا عن حقيقة 

االستفهام اىل السؤال البالغي من اجل غايات حجاجية.  
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كذلك خضعت احلجج التي قدمها االمام )عليه السالم( اىل التدرج يف بناء االفكار . 20
ضمن سّلم حجاجي. حيث تبدأ احلجة فيه باجتاه افقي لتكون احلجة القوية يف آخر 
القول وذلك الستاملة املخاطب والتأثري فيه.  فالتالزم احلاصل بني احلجة والنتيجة 
ينطوي عل تعدد للحجج )الالزم( يف مقابل النتيجة الواحدة )امللزوم( مع مالحظة 
درجة التفاوت يف قوة تلك احلجج وخدمتها للنتيجة، إذ أن جتيل هذه العالقة بني 
وترتيبها  احلجج  تدافع  يقتيض  ما  حد  إىل  منطقية  شبه  عالقة  يف  واحلجة  الدعوى 
التفاوت  ذلك  عن  فينشا  احلجاج.  فعل  صلب  يف  يقع  األمر  وهذا  قوهتا،  حسب 
إىل  يصل  حتى  حجة  اضعف  من  ينطلق  حجاجي  سّلم  احلجج  يف  الرتاتبية  وهذه 
أقواه وهذا ما جسده امري املؤمنني يف اغلب رسائله التي خضعت بموجبه احلجج 

اىل تراتبية موفية لرشوط السّلم احلجاجي.
الفنية مل يعد مرتبطا بغرض حتسني اخلطاب او تزيينه،  وإنام . 21 إنَّ توظيف الصورة 

اصبح اكثر ارتباطا بمتطلبات حجاجية تستدعي هذا التوظيف اكثر من غريه وهو 
أمر دفع االمام )عليه السالم( اىل استثامر هذه التقنية واختاذ الصورة وسيلة اساس 
البيانية  االشكال  احتلت  فقد  االذعان.  عل  ومحلهم  املخاطبني  لتوجيه  رسائله  يف 
تركيب  ومن  املدونة  نصوص  من  واسعة  مساحة  والتمثيل(  والكناية  )االستعارة 

االطروحات واحلجج عل وجوه خمتلفة ومتعددة يف اخلطاب احلجاجي للمدونة.
استمدت الصورة الفنية يف رسائل االمام حجاجيتها من ثالثة عنارص رئيسة هي: . 22

يعرفها  عوامل  الصورة  عكست  املادة  صعيد  فعل  االقناعية.  والقوة  والشكل  املادة 
بمجمل  الصلة  ووثيقة  بيئتهم  من  اساسا  مستمدة  ألهنا  املعرفة  حق  املخاطبون 
كفاءاهتم املعرفية،  والنفسية والثقافية،  والعقدية،  ومن ثم فال احد منهم يستطيع 
انكارها او االعرتاض عليها اليشء الذي يسهل عملية نفاذها اىل قلوهبم وعقوهلم 
العامة  باملوافقة  حتظى  حجاجية  منطلقات  متثل  فهي  هبا.  اقناعهم  عملية  وييرس 
استطاعت  احلجاجية  امللفوظات  هذه  أن  اذ  املخاطب.  طرف  من  هبا  والتسليم 
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عل  حتمله  وان  فيه  القيت  الذي  املقام  بواسطة  الداللة  إنتاج  يف  املتلقي  تورط  أن 
استخراج الضمني وحتريك مهته نحو االقتناع من خالل االستنتاج والعبور بالرابط 
يف  الصورة  مادة  شكلت  التي  واملجاالت  العوامل  استقصاء  خالل  ومن  )إذن(. 
من  هبا  ومسلَّم  املتلقني  مجهور  لدى  معلوم  هو  عام  خترج  ال  ا  أهنَّ وجدنا  املدونة،  
الصامتة،  واالدوات واآلالت،   طرفهم كمجال االنسان،  واحليوان،  والطبيعة 

وجمال القيم الفكرية املجردة.
االمام . 23 كون  يف  يكمن  الصور  هلذه  احلجاجي  البعد  فإن  الشكل  صعيد  عل  اما 

)عليه السالم( ال يرصح فيها بجميع مكوناهتا بل يرتك دائام )حمال شاغرا( يدفع من 
خالله املخاطب اىل انتاج القسم املضمر من الصورة وذلك باالعتامد عل املرصح 
به يف الصورة وبذلك يكون املتكلم قد دفع باملتلقي رشيكا يف انتاج الداللة وذلك 
بالضامن  الظاهرة ومرورا  الصورة  انطالقا من عنارص  عرب سلوكه ملسار حجاجي 

ووصوال اىل الغرض الرئيس.
إنَّ كتاب )هنج البالغة( ومنه باب )الرسائل( كتاب اصالحي وهذا مبدأ يقع يف . 24

صلب احلجاج. اما الصفة التي جتسدت يف الرسائل وقربتها من قطب احلجاج هو 
عن  فضال  اخالقية  قيمة  احكام  يتضمن  التأثري  وهذا  سامعيه،   نفوس  يف  التأثري 
الذي هو طابع عقيل.  السبيل اىل االقتناع  الذي يمهد  العاطفي والوجداين  الطابع 
حصول  أي  متلقيه  نفوس  يف  السالم(  )عليه  االمام  خطاب  تأثري  حصول  أن  عل 
العمل الناجم عن القول هو الضامن لتحقيق االعامل اإلنجازية يف خطاب االمام 

الالقولية التي تنتظمها اقواله.

إنَّ الزعم بإيفاء املوضوع حقه واإلحاطة به أمر جمانب للحقيقة ؛ ألنَّ طبيعة املدّونة 
املدروسة واملنهج املتبع يف الدراسة مما ال يمكن االحاطة هبام لثرائهام وخصوبتهام الفكرية 
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خالهلا  من  نتلمس  حماولة  ولكنها  هلام   املتضمنة  املوضوعات  وتشعب  املعريف  وغنامها 
االقرتاب من جوهرمها. كام جتدر االشارة اىل رضورة االهتامم هبذا النمط من اخلطابات 
وآلية حتليلها لعدة اسباب وجيهة عل رأسها امكانية االفادة منه يف تطوير خطابنا املعارص 
بدل البحث يف خطابات االخرين وهي خطابات هجينة غريبة عنا ال تربطنا هبا صلة. كام 

ان رسائل االمام خطاب فكري راق جدير باالهتامم يسمو به احلجاج كنظرية وتطبيق.

ويف اخلتام ارجو أن يكون هذا العمل خالصا خلدمة العلم،  والدين،  واملذهب

والل املوفق إىل سواء السبيل

الـبــاحـــث
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