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امللخّص
قد واجهت البالغة شأن سائر العلوم يف العصر احلديث ،تطوّرات وتغيريات كثرية ،ودرسها الباحثون وحاولوا عرض
مباحث جديدة يف البالغة العربية ،أو عرض مباحث بالغية يف ثوب جديد .ففي هذا املسار ،ظهرت نظرية "بالغة
احلجاج" ضمن تيار حديث يف اللسانيات الذي ال يعترب وظيفة اللغة األساسية الوظيفة اإلخبارية حىت قيل :ال تواصل
باللسان بغري احلجاج وال حجاج بغري تواصل باللسان ،وبذلك وسعت نظرية بالغة احلجاج .مبجاالته الشاسعة كثرياً
من املباحث البالغية وهي هتدف إىل دراسة التقنيات اخلطابية اليت تسعى إىل إثارة النفوس وكسب العقول عبد
عرض احلجج .هذه املقالة باتّباع املنهج املتكامل السيّما التحليليّ منه ،تَجري تطبيق نظرية بالغة احلِجاج ،على
 ،كطريق السعادة للبشر إىل يوم القيامة ،وتبني مدى مطابقة
خطبة الغدير ،آخر ما ألقاه لسان النّيب
اخلطبة ومعايري مجالية يف نظرية بالغة احلجاج ؛ فمن أهم نتائج البحث اليت تدل على هذه املطابقة أنّ الروابط
احلجاجية يف السلّم احلجاجي للخطبة ـ وهو من آليات شبه املنطقية ـ هنضت بدورها تامة يف أحسن صورها كما
جاءت يف اخلطبة من آليات احلجاج ألفاظ التعليل وامسا الفاعل واملفعول وأفعال لغوية وصيغ شرطية يف غاية
اإلحكام أما اآلليات البالغية فأبرزها السجع واجلناس والطباق اليت هلا دور ملحوظ يف اإلقناع.
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مقدمة
البالغة اجلديدة ،وهي نظرية احلجاج ،هتدف إىل دراسة التقنيات اخلطابية الّيت تسعى إىل
إثارة النفوس وكسب العقول عرب عرض احلجج ،وتبني أيضا الشروط الّيت تسمح للحجج بأن
تنشأ يف اخلطاب (احلباشة .)61 :6221 ،فيتمثّل احلجاج يف إجناز تسلسالت استنتاجية داخل
اخلطاب (العزاوي .)1 :6221 ،أما اخلطاب له تعاريف عديدة ،6ميكن مجع وتلخيص هذه
التعاريف ،بأنّ اخلطاب نظام لغوي مرتبط أجزاؤه حيدث يف االجتماع ويتأثّر به لينشئ العالقة
بني الباثّ واملتلقّي فيبثّ املتكلّم استنتاجاته الفكرية بالوحدات اللّغويّة إىل املخاطب.
وخطبة الغدير ميكن عدّها من اخلطاب الشفوي ،فيمكن دراسة احلجاج فيها كخطاب ،هذا
إضافة إىل أنّها خطبة ،واخلطبة واخلطابة يف االصطالح هي ما يقع به التخاطب وتوجيه الكالم
حنو الغري لإلفهام (التهانويّ ،6116 ،مادّة خطب) ،وهي "قوة تتكلّف اإلقناع" (أرسطو.)1 :6111 ،
فالغاية من إلقائها هي اإلقناع بأيّة وسيلة ومادّة تقنع املخاطب ،من الربهانيات أو التفكريات،
لتظفار بالقبول ويقنَع املخاطب يف نفس الوقت أو بعد تأمّل وترو عند تثبيت املعلومات يف باله
(أرسطو .)66 :6111 ،فإذا كانت اخلطابة هي الكالم املوجّه إىل الغري بغية التأثري يف السامعني
وإقناعهم يف أيّ أسلوب من استعمال الربهانيات واحلجج أو العواطف وغري ذلك ممّا يؤدّي إىل
إقناع املخاطب ،فمن البديهي أن تظهر عملية حجاجية على ساحتها كضرورة الزمة فيها.
وأمّا هذه املقالة حتاول اإلجابة عن هذا السؤال :هل يوجد بناء حجاجي يف خطبة الغدير؟
وما هي تقنيات حجاجية فيها؟ وكيف سامهت هذه التقنيات يف جناح عملية حجاجية وحتقيق
اهلدف من إلقائها؟ ومبا أنّ هذه اخلطبة القيمة السامية مل تسترع انتباه أدباء العرب،
 .6من بعض هذه التعاريف ميكن اإلشارة إىل:
 « اخلطاب نظام مركب من عدد من األنظمة التّوجيهيّة والتّركيبيّة والدّالليّة والوظيفيّة الّيت تتوازيوتتقاطع جزئيّاً أو كلّياً يف ما بينها» (احلمريي.)1 :6221 ،
 « مصطلح اخلطاب بعدّه رسالة لغويّة يبثّها املتكلّم إىل املتلقّي فيستقبلها ويفك رموزها» (شرشار،.)66 :6221
 «اخلطاب اجتماع العناصر الثالثة (املرسل واملرسل إليه والسياق) ،ففيه تربز األدوات اللغويةواآلليات اخلطابية املنتقاة ،ويسعى اخلطاب من خالل وظيفته التعاملية والتفاعلية ،إىل التعبري عن مقاصد
معينة وحتقيق أهداف حمددة» (الشهري.)vi :6223 ،
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 ،باستعماله اآلليات احلجاجية يف خطابه
فدراستها من الضرويات لتبني أنّ النّيبّ
املوجّه إىل املسلمني إىل يوم القيامة قد أخلد خطابه على قمّة النثر الفنّي خاضعا ملعايري
اجلمال األديب القدمية واحلديثة.
بداًنا حبثنا ببيان أسس نظرية لبالغة احلجاج باستعمال املنهج التارخيي والوصفي،
يليه نبذه موجزة عن خطبة الغدير منتهجني نفس املنهج ،وأخريا معتمدين على املنهج
التحليليّ النقديّ ،عرضنا دراسة تطبيقية تعاجل آليات وتقنيات احلِجاج يف اخلطبة ودرسنا
العملية احلجاجية فيها ،لنكشف النتيجة.
 ،فيجدر اإلشارة
وأمّا الدراسات الّيت سبقت هذه املقالة ،ممّا قد اهتمّ بنثر النّيبّ
إىل كتاب "كالم نبوي در ادب عريب" لسيّد فضل اهلل مريقادري .فالكاتب قد جاء بتحليل
لغة ومضموناً ومعىن.
بعض اخلطب والرّسائل واألحاديث للنيبّ
أمّا ما درست خطبة الغدير ،فقليلة جدّا ،منه ميكن اإلشارة إىل حماوالت حممّد باقر
أنصاري يف "أسرار غدير" ،فأهمّ ما فعل فيه هو مقابلة النسخ ،مثّ كتابه "سخنراين
استثنايي غدير" قد عرض ظروف إلقائها زمانا ومكانا واجتماعيا ونفسيا وعاجلت خطبة
الغدير من منظار قواعد إلقاء اخلطابة ،و"خطابه غدير در آينه اسناد" حيث مجع كلّ
مستندات اخلطبة مجلة فجملة من كتب العامّة والشيعة .وأيضا مقالة "حتليل خطبة الغدير
على منهج حتليل اخلطاب األديب" آلفرين زارع وطوبائي ،حيث متّ حتليل قسم من اخلطبة
مستعمال طريقة حتليل اخلطاب.
مثّ ما تناول قضية بالغة احلجاج ،يقسّم إىل دراسات تنظريية وتطبيقية ،فالدراسات
التنظريية كثرية جدّا ال يسع اجملال لذكرها ،أمّا الدراسات التطبيقية فال تكاد توجد يف بلدنا
إال مقال باسم "بالغة احلجاج يف شعر حسن بن علي اهلبل ،أمري شعراء اليمن" ألمة الكرمي
الذارحي واآلخرون ،ويف البالد العربية ،عدد قليل من رسائل جامعية للماجستري حاولت تطبيق
نظرية بالغة احلجاج على سور خمتلفة من القرآن ،وهي "احلجاج يف النص القرآين ،سورة
األنبياء منوذجا" إلميان درنوين ،و"احلجاج يف خطابات النيب إبراهيم" لسعدية لكحل ،و"بالغة
احلجاج يف سورة األنعام" إلميان حممّد أمحد علي احملافري ،ورسالة أخرى تعاجل هذه
النظرية يف كتاب الرافعي وهي "اخلطاب احلجاجي ،أنواعه وخصائصه ،دراسة تطبيقية يف
كتاب املساكني لرافعي".
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،
لكن ما بصدده هذه املقالة ،دراسة بالغة احلجاج يف آخر خطبة ألقاها النيبّ
الّيت بقيت خممولة الذكر يف األدب العريب ،وأيضا ما ختلو ساحة الدراسات احلجاجية منه
يف األدب العريب وهو دراسة بالغة احلجاج يف خطابة ،هلا دور مصريي يف تاريخ اإلسالم
كما هي أخصب أرضية لتمثيل العملية احلجاجية.

بالغة احلجاج
معىن احلجاج:
احلجاج لغة إمّا املصدر كما قال ابن فارس« :يقال حاججت فالناً فحجَجْته أي غلبتُه باحلجّة،
وذلك الظّفرُ يكون عند اخلصومة ،واجلمع حُجَج واملصدر احلِجَاج»؛ ابن فارس يقسّم معاين
احلجج إىل أربعة وهي القصد والربهان وحجّ بيت اهلل والسّنة ويرى كلّها راجعة إىل القصد،
ففي احلجّة مبعىن الربهان يقول« :وممكن أن يكون احلُجَّة مشتقّةً من هذا (يعين احلجّ مبعىن
القصد) ألهنا تُقْصَد ،أو هبا يُقْصَد احلقُّ املطلوب» (ابن فارس ،دون تا ،مادّة حجج) .فاحلجّة هي
الربهان والدليل تستعمل للغلبة ويقصد هبا الظفر؛ أو هو مجع احلجّة واألصل يف "حجج" هو
القصد واحلُجَّة« :الدليل والبُرْهان؛ وقيل :احلُجَّة ما دُوفِعَ به اخلصم؛ وقال األَزهري :احلُجَّة
الوجه الذي يكون به الظَّفارُ عند اخلصومة .والتَّحاجُّ :التَّخاصُم؛ ومجع احلُجَّةِ :حُجَج وحِجاج.
وحاجَّه مُحاجَّةً وحِجاجاً :نازعه احلُجَّةا .وحَجَّه يَحُجُّه حَجّاً :غلبه على حُجَّتِه .واحْتَجَّ بالشيءِ:
اختذه حُجَّة؛ قال األَزهري :إمنا مسيت حُجَّة ألَهنا تُحَجُّ أاي تقتصد ألَن القصد هلا وإليها» (ابن
منظور ،6422 ،مادّة حجج).
ويف االصطالح ،عند قدماء العرب ،ال خيتلف كثرياً عن معناه اللّغوي وتتجسّد فاعليّته يف
اإلقناع والتأثري فكان يدرس يف اخلطابة واجلدل ،فنّان غايتهما اإلقناع .هذا هو اجلاحظ
الّذي يرى مدار األمر والغاية من البيان هو الفهم واإلفهام (اجلاحظ)16 :6111 ،؛ وينحصر
ابن وهب الكالم املنثور يف اخلطابة والترسّل واالحتجاج ويرى االحتجاج «على من زاغ من
أهل األطراف» (ابن وهب ،دون تا )612 :ويضعه حتت اجلدل «اجلدل واجملادلة ،فهما قول
يقصد به إقامة احلجّة فيما اختلف فيه املتجادلني» (ابن وهب ،دون تا ،)631 :وابن خلدون
أيضا جيعل احلجاج مبعىن اجلدل (ابن خلدون )162 :6116 ،وحازم القرطاجنّي يقسّم الكالم
احملتمل الصدق والكذب ،الكالم الوارد على جهة اإلخبار أو على جهة االحتجاج واالستدالل
(القرطاجنّي)61 :6111 ،؛ ويرى أبو هالل «هذا اجلنس من الكالم كثري يف كالم القدماء
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واحملدثني وهو أن تأيت مبعىن ،مثّ تؤكده مبعىن آخر جيري جمرى االستشهاد واحلجّة على
صحّته» (العسكري.)332 :6111 ،
ويف العصر احلديث ،هناك تعاريف متعدّدة للحجاج ،منها:
 «احلجاج وسيلة املتكلّم يف جعل املتلقّي يتقبّل آراءه واتّجاهاته وانتقاداته وتوجيهاته»(حشاين.)632 :6264 ،
 «طريقة عرض احلجج وتنظيمها» (حشاين.)632 :6264 ، «احلجّة يف معناها السائر هي إمّا متشّ ذهينّ بقصد إثبات قضية أو دحضها ،وإمّادليل يقدّم لصاحل أطروحة ما أو ضدّها» (احلباشة.)11 :6221 ،
وميكن القول أنّ احلجاج 6يف االصطالح هو تقدمي احلجج واألدلّة املؤدّية إىل نتيجة
معينّة (العزاوي.)61 :6221 ،
نظرية احلجاج:
ظهرت نظرية احلجاج 6كنظرية لسانية هتتمّ بالوسائل اللغوية وباإلمكانيات الطبيعية للّغات
الطبيعية الّـيت تتوفّر للمتكلّم ليوجّه خطابه وجهة ما وميكنّه من حتقيق بعض األهداف
احلجاجية .تندرج هذه النظرية ضمن تيار حديث يف اللسانيات ،الّذي ال يعترب الوظيفة
اإلخبارية ،الوظيفة األساسية للّغة (العزاوي 1 :6221 ،و ،)63حيث يرى طه عبد الرمحن «ال
تواصل باللسان غري احلجاج وال حجاج بغري تواصل باللسان" ويرى توسّع معىن احلجّة
وتعدّيها جمرّدَ اإلثبات إىل الداللة والتأثري» (عبد الرمحن.)1 :6221 ،
بريملان 4هو أوّل من طرح نظرية احلجاج على ساحة الدراسات احلديثة للبالغة وشاركه
تيتكا 3يف تعريف بناء النظرية وهلما تعاريف عديدة لنظرية احلجاج ،أمهّها هو أنّ «موضوع
نظرية احلجاج ،هو درس تقنيات اخلطاب الّيت من شأهنا أن تؤدّي باألذهان إىل التسليم
مبا يعرض عليها أطروحات ،أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم» (صولة63 :6223 ،؛ نقالً عن
بريملان وتيتكا )1 :فغاية احلجاج هي جعل العقول مذعنة ملا يطرح عليها من آراء أو زيادة
1. Argumentation
2. Argumentation theory
3. Perelman
4. Titieca
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إذعاهنا .ويريان أجنع احلجاج ما وفّق يف جعل السامعني مهيئني للقيام بالعمل يف اللحظة
املناسبة (صولة ،)63 :6223 ،فأجنح احلجاج هو ما أثّر يف املتلقّي نظريا وسلوكيا ،فاإلذعان
مبا يُطرح عليه هو التأثري النظري والقيام بالعمل املطلوب هو التأثري السلوكي.
ورغم أنّهما قد بنيا نظرهتما على أسس اخلطابة واجلدل لكنّهما أكدا على أنّ قصدمها
من اخلطابة هو اخلطابة اجلديدة بكلّ ما يف كلمة "اجلديد" من املعىن ،فمن هذا املنطلق
يعتقدان أنّ العمل احلجاجي غري متوسّل باملغالطة والتالعب بأهواء اجلمهور ،بل عمل هيأ له
العقل والتدبّر (صولة.)61 :6223 ،
هناك طرق حجاجية عند برملان وتيتكا ،هبا جتري العمل احلجاجي يف اخلطاب .تنقسم
هذه الطرق إىل طرق اتّصالية 6و طرق انفصالية 6؛ والقصد من طرائق اتّصالية ،هي طرق
مقرّبة بني العناصر املتباينة يف أصل وجودها ،وتتجسّد يف ثالثة أشكال :حجج شبه منطقية
وهي ما تستند طاقتها اإلقناعية من مشاهبتها بطرق منطقية ،يعين احلجج الّيت تشبه
القضايا املدروسة يف علم املنطق ،مثّ حجج مؤسّسة على بنية الواقع وهذا الشكل من قبيل
الربط السبيبّ وحجّة السلطة مثل استعمال أدوات الربط وفاء السببية ،وأخرياً حجج غري
مؤسّسة على بنية الواقع ،مثل الشاهد واملثل واالستعارة والتمثيل .والقصد من طرائق
انفصالية هي ما تقوم على الفصل بني عناصر ذات وحدة يف أصل وجودها (صولة:6223 ،
 ،)46أو احلجاج القائم على كسر وحدة املفهوم بالفصل بني العناصر املتضامنة مثل الظاهر
واحلقيقة فجملة "هذا اإلنسان ليس بإنسان" لوصف إنسان غري كرمي ،ظاهرها اإلنسانية
وحقيقتها األخالق (صولة ،)44 :6223 ،وطريقة احلجاج فيها انفصالية حيث ينفصل بني
ظاهر اإلنسانية وحقيقة األخالق يف إنسان واحد.
بعد بريملان ،وسّع ديكرو 4هذه النظرية سنة  6134من خالل كتابه "احلجاج يف اللغة"
(حشاين )636 :6264،منبثقا من داخل نظرية األفعال اللغوية( 3العزاوي ،)61 :6221 ،وخالف
1. Proce’de’ De Liason
2. Proce’de’ De Dissociation
3. Doucrot

 .3قد وضع أسس نظرية األفعال اللغوية أوستني وسورل ،وبناء على وظائف األفعال قد قسّما كلّ األفعال
اللغوية إىل اإلخبارية واإلجنازية وامللتبسة والتقييمة (انظر :العزاوي .)661-664 :6221 ،واقترح ديكرو يف
هذا اإلطار فعلي القضاء وفعل احلجاج (العزاوي.)61 :6221 ،
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برملان يف املنطلق املنطقي للعمل احلجاجي ،بل يرى ديكرو أنّ البىن احلجاجية لغوية وداخلة يف
اللغة (احلباشة .)62 :6221 ،ويكمن فيها ،فنظرته إىل احلجاج على أساس أنّه بنية نصّية ،ويركز
على جوانب لغوية؛ وذلك باحلديث عن األدوات اللغوية الّيت تلعب دورا حجاجيا يف النّصّ،
فهكذا جيري حبثه يف أدمي لساين حبت (حشاين .)632 :6264 ،فهو يرى أنّ نظرية احلجاج
حتاول تبيني أنّ اللّغة حاملة وظيفة حجاجية بصفة ذاتية جوهرية ،وهذه الوظيفة مؤشّر هلا يف
بنية األقوال نفسها ،ويف املعىن وكلّ الظواهر الصوتية والصرفية واملعجمية والتركيبية والداللية
(العزاوي .)1 :6221 ،فيتمثّل احلجاج يف إجناز متواليات من األقوال بعضها مبثابة احلجج
اللغوية واألخرى مبثابة النتائج املستنتجة منها (العزاوي )61 :6221 ،واهتمام النظرية بالوسائل
اللغوية املتوفّرة للمتكلّم بقصد توجيه خطابه وجهة ما ،متكنّه من حتقيق بعض األهداف
احلجاجية (العزاوي .)63 :6221 ،فيبدو من كلّ ما سبق أنّ نظرية احلجاج عند ديكرو متسّمة
مبيزتني :التأكيد على الوظيفة احلجاجية للبىن اللغوية ،وإبراز السمة التوجهية للخطاب
(الدريدي ،)63-64 :6226 ،يعين يرى وظيفة احلجاج هي التوجيه.
يرى ديكرو معنيني للحجاج ،املعىن العادي واملعىن الفنّي؛ والعادي هو طريق عرض احلجج
وتقدميها هبدف التأثري يف السامع واملعىن الفنّي للحجاج يدلّ على صنف خمصوص من
العالقات املؤدّية يف اخلطاب املدرجة فيه (احلباشة.)66 :6221 ،
أمّا العملية احلجاجية عنده هي «إجناز لعملني ،مها عمل التصريح باحلجّة من ناحية،
وعمل االستنتاج من ناحية أخرى ،سواء أكانت النتيجة مصرّحا هبا أو مفهوما من ق »6
(صولة .)66 :6223 ،والشرح هو «أنّ احلجاج يكون بتقدمي املتكلّم قول ق ،6يفضي إىل التسليم
وقبول القول اآلخر وهو ق .6إنّ ق 6ميثّل احلجّة وينبغي أن يؤدّي إىل ظهور ق6؛ ويكون ق6
هذا إمّا مصرّحا أو مضمرا» (صولة .)66 :6223 ،والعالقة الّيت تربط بني احلجّة والنتيجة
هي العالقة احلجاجية وليست بالضرورة عالقة االستلزام واالستنتاج املنطقي ،بل ختتلف
عنهما (العزاوي.)62 :6221 ،
ويقسّم احلجة إىل القسمني ،األوّل هو األقوال والثاين قول أو فقرة أو نصّ أو مشهد طبيعي أو
سلوك غري لفظي (العزاوي ،)61 :6221 ،فهكذا ال ينحصر ساحة العملية احلجاجية يف اخلطاب أو
النصّ أو كلّ كالم ملفوظ ،بل يوسّعه إىل ما كان له طاقة حجاجية وما له دور يف إجناز غاية
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احلجاج وهي اإلقناع والتأثري من أنواع امللفوظ أو غريه .كما أنّه يصنّف احلجّة والنتيجة إىل نوعني،
الظاهرة واملضمرة حسب السياق والرابط احلجاجي .فمثال يف مجلة "أنا متعب ،إذن حباجة إىل
حباجة إىل الراحة".
إذن
الراحة" ،ميكن تبيني احلجّة والنتيجة هكذا" :أنا متعب،
احلجّة

الرابط احلجاجي

النتيجة

وميكن حذف كلّ من احلجّة والرابط والنتيجة من اجلملة ،فإذا حذف القسم الثاين من
اجلملة ويبقي "أنا متعب" ،فالنتيجة مضمرة تستنتج من السياق؛ وإذا حذف القسم األول
ويبقى "حباجة إىل الراحة" ،فاحلجّة مضمرة تستنتج من السياق (العزاوي.)62 :6221 ،
وإذا جاوزنا برملان وديكرو ،ووصلنا إىل روالن بارث 6نراه يف بالغة احلجاج كأنّه قد
ألبس اخلطابة القدمية ثوبا جديدا ،وصبغها مبصطلحات حديثة .فاحلجاج عنده ذو أربعة
أركان ،هي االستهالل والسرد واإلثبات واخلامتة ،جيري السرد واإلثبات يف جمال برهاين،
واالستهالل واخلامتة يف جمال عاطفي (بارث .)36-32 :6113 ،فيعرّف بارث االستهالل بأنّه
استمالة املتلقّني ،والسرد هو تقدمي حجاجي وتوزيع األدلّة يف عنصري األحداث واألوصاف،
واإلثبات هو عرض احلجج والقصد منه هو البدء باألدلّة القوية واتّباعها بالضعيفة واالنتهاء
باألدلّة الّيت أكثر قوّة .ويرى اخلامتة يف مستوى األشياء املتمثّل يف التلخيص واألحاسيس
املتمثّل يف اخلالصة املثرية للعاطفة (بارث.)31-34 :6113 ،
أمّا يف املقالة ما يعتمد عليه من هذه املناهج ،فهو رأي ديكرو يف بالغة احلجاج ،ألسباب
ميكن طرحها يف مستويني اثنني:
 من جهة ،نظرية ديكرو تسمح معاجلة بالغة احلجاج يف ساحة اللغة بأسرها،وتستعمل هذه النظرية كلّ األدوات اللغوية لدرس العملية احلجاجية يف كلّ خطاب.
 ومن جهة أخرى ،التوجيه الّذي يراه ديكرو الوظيفة الوحيدة للحجاج ،هو ما درس يفاخلطابة القدمية كاإلقناع والتأثري يف املخاطب ،وهذه القضية كثرية الظهور يف خطبة الغدير.
فالدّاعي الختيار رأي ديكرو للمطابقة هو املناسبة التامّة بني رأيه يف النظرية وأهداف
اخلطبة وتقنيات مستعملة فيها للحصول على الغاية.

1. Barth
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آليات وتقنيات احلجاج
هناك آليات وتقنيات هبا تنشأ العملية احلجاجية ،وأدباء العرب قد فصّلوا القول يف هذه
األدوات تفصيالً ،لكنّهم حسب ما درسناه مل يصرّحوا بأنّ هذه األدوات متعلّقة بأيّ نظرية
من نظريات علماء الغرب الّذين بنوا أسس هذه النظرية أو سامهوا كثريا يف تطوّرها ،ولعلّ
السبب هو أ نّ أدباء العرب أيضا هلم دورهم وحصّتهم يف تطوير نظرية بالغة احلجاج،
وحنن لضيق املقام ولقلّة الفروق بني آراء علماء العرب والغرب ،غضضنا البصر عن دراسة
آرائهم .وعلى أي حال إنّهم قد اقترحوا أنواعا خمتلفة من تقنيات احلجاج وآلياهتا؛ فقد وقع
االختيار منها على ما يبدو أكثر تناسبا وأشدّ عالقة بنظرية ديكرو ،الّذي جعلناه األساس
للعمل التطبيقي يف هذه املقالة.
يقول العزاوي متأثّرا بآراء ديكرو أو مترمجا لبعض أحباثه ،إنّ لللّغة وظيفة حجاجية
والتسلسالت اخلطابية حمدّدة بواسطة بنية األقوال والعناصر الّيت متّ تشغيلها يف اللغة ،بناء
على هذا ،تشتمل اللّغات الطبيعية على مؤشّرات لغوية خاصّة باحلجاج ،ينقسم إىل الروابط
احلجاجية والعوامل احلجاجية .فالروابط احلجاجية هي الرابطة بني احلجّتني أو أكثر
وإسناد دور حمدّد لكلّ قول داخل االستراتيجية احلجاجية العامّة ومتثّل هذه الرابطة أدوات
مثل« :بل ،لكن ،حتّى ،إذن ،ال سيما ،ألنّ ،مبا أنّ ،إذ و»...؛ والعوامل احلجاجية ليست رابطة
بني احلجّة والنتيجة أو جمموعة من احلجج ،بل تقوم حبصر أو تقييد اإلمكانات احلجاجية
الّيت تكون لقول ما ،مثل « ربّما ،تقريبا ،كاد ،قليال ما ،كثريا ما ،إلّا ومعظم أدوات القصر»
(العزاوي.)63-61 :6221 ،
عبداهلل صولة ،أيضا رغم أنّه خيالف ديكرو يف كون الوظيفة الوحيدة للحجاج هي
التوجيه ،ويف أنّ اللغة بكلّ وحداهتا ذات طاقة حجاجية يف ذاهتا (صولة ،)32 :6223 ،لكنّه
ما اقترح كآليات حجاجية قريب جدّا من نظرية ديكرو ،حيث يبحث صولة عن بالغة
احلجاج يف املفردات والتراكيب والصور ،إضافة إىل مستويات أصغر منها كحروف املعاين
(صولة .)16 :6223 ،وهذا ما سنحت له نظرية ديكرو بشموله وتوسّعه يف دراسة احلجاج.
ويرى صولة أيضا التكرار والدوران يعطي الداللة احلجاجية يف خمتلف السياقات (صولة،
.)16 :6223
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هناك تقسيم آخر لتقنيات احلجاج حيث تقسّم التقنيات إىل ثالثة أقسام :األدوات اللغوية
واآلليّات البالغية واآلليات شبه املنطقية؛ فاألدوات اللغوية متثّلها ألفاظ التعليل من املفعول
ألجله وكلمات دالّة على السبب والتراكيب الشرطية وألنّ وكي وأمثاهلما والصفة مثل اسم
الفاعل واملفعول وأيضا األلقاب وكذلك األفعال اللغوية .مثّ اآلليات البالغية مثل االستعارة
والتمثيل وأنواع الصنائع البديعية وأيضا تقسيم الكلّ إىل اجلزء .وأخريا آليات شبه املنطقية
الّيت جيسّدها السلّم احلجاجي وما يندرج حتته من الروابط احلجاجية مثل لكن ،حتّى ،ليس،
كذا وأدوات التوكيد ،إضافة إىل آليات جمسّدة يف الصيغ الصرفية مثل التعدية بأفعال
التفضيل ،القياس وصيغ املبالغة (الشهري.)333 :6223 ،
وقد جيري العمل التطبيقي بناء على هذا التقسيم األخري ،النتظامه وأيضا تناسبه مع
اخلطاب والسيما اخلطبة املدروسة ،إضافة إىل أنّه يالئم ويناسب مناسبة تامّة مع نظرية
ديكرو ،فمعاجلة هذه التقنيات تلقي الضوء على كثري من جوانب حجاجية يف اخلطبة كما
مهدّت نظرية ديكرو هذه األرضية وهذه الطاقة.
أمّا السلّم احلجاجي ،فئة حجاجية موجّهة وعالقة ترتيبية للحجج .وميزة السلّم احلجاجي
هو أنّ كلّ قول يرد يف درجة ما من السلّم ،يكون القول الّذي يعلوه دليل أقوي منه ،والعكس غري
صحيح ،وقبول احلجاج األوّل يستلزم قبول احلجاج الثاين (العزاوي ،)66 :6221 ،وتصوير ما
سبق كالتّايل:
النتيجة :كفاءة زيد ومكانته العلمية.
احلجّة الثالثة :حصل زيد على شهادة الدكتوراه.
احلجّة الثانية :حصل زيد على شهادة اإلجازة.
احلجّة األوىل :حصل زيد على شهادة الثانوية.
ورغم أنّ هذا السلّم خيطر بالبال ما يشبه القياس املنطقي ،لكنّه يبدو من أمثلة
مطروحة من قبل ديكرو وغريه ،أنّ جماله أوسع من األقيسة املنطقية ،كما اندرج حتت
عنوان آليات شبه املنطقية ،فليست منطقية حبتة؛ ولعلّ السبب راجع إىل احلجر األساس
لرأي ديكرو ،وهو كون احلجاج كامنا يف اللغة.
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خطبة الغدير
يف حياته الشريفة عند الرجوع من حجة الوداع.
هذه اخلطبة آخر خطبة ألقاها النيبّ
كان يريد أن يكمل دينه ويوصي آخر وصاياه
طوالً ،ألنّه
وهي أكثر خطب النيبّ
ألمّته .ولضيق املقام وطول اخلطبة اجتنبنا اإلتيان بنصّ اخلطبة بكاملها واكتفينا بتعريف
جممل للخطبة وبيان أسنادها.
ميكن أن تلخّص اخلطبة يف عشرة حماور حسب املوضوع وهي:
 .6احلمد والثناء.
 .6األمر االهلي يف موضوع هام (إبالغ والية أمري املؤمنني ).
 .4اإلعالن الرمسي بإمامة األئمّة اإلثين عشر وواليتهم .
علياً وبيان آية اإلكمال.
 .3رفع رسول اهلل
 .1التأكيد على عناية األمّة مبسألة اإلمامة.
 .1اإلشارة إىل مقاصد املنافقني.
 .3ذكر أولياء أهل البيت وأعدائهم.
 .1اإلمام املهدي (عج).
 .1التمهيد ألمر البيعة وبيان احلالل واحلرام والواجبات واحملرّمات.
 .62البيعة الرمسية.
أمّا مصادر اخلطبة ميكن احلصول عليها من مصادر قدمية يف تسعة كتب وأربعة من
مصادر متأخّرة6؛ وما يعتمد عليه يف هذه املقالة ،هي النسخة الّيت قام أنصاري بتطبيقها يف
كتابه "أسرار غدير" ألنّها اجلامعة بني هذه املصادر.
 .6روضة الواعظني البن فتّال النيشابوري (دون تا ،)11/6 :االحتجاج للشيخ الطربسي (دون تا ،)11/6 :اليقني
لسيّد بن طاووس ( ،)434 :6364نزهة الكرام للشّيخ حممّد بن احلسني الرّازي ( ،)611/6 :6416اإلقبال لسيّد
بن طاووس ( ،)313 :6361العدد القوية للشّيخ علي بن يوسف احللّي ( ،)611 :6321التّحصني للسيّد بن
طاووس ( ،)131 :6321الصّراط املستقيم للشيخ علي بن يونس البياضي (دون تا )426/6 :وأخرياً هنج اإلميان
للشّيخ علي بن حسني بن جرب (دون تا .)16 :هذه كانت مصادر قدمية أمّا املتأخّرة :حبار األنوار (اجمللسي،
دون تا ،)626/43 :إثبات اهلداة (العاملي،)623 :كشف اهلمم (البحراين )612 :وهنج اخلطابة (خراساين،
.)614-623 :6433
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بالغة احلجاج يف خطبة الغدير:
السلّم احلجاجي يف خطبة الغدير:
إذا نظرنا إىل كلّ خطبة الغدير كوحدة خطابية كاملة ،فالسلّم احلجاجي فيه يظهر بوضوح تامّ.
يبدأ كالمه حبمد اهلل تعاىل وحيمده بصفاته املختلفة من اخلالق والكرم
فالنيبّ
واحللم والعلم باملكنونات والقدرة على كلّ شيء والعظمة والقداسة والسبّحوية والتفرّد
واستجابة الدّعاء والعطاء ،فيستنتج استحقاقه للشكر واحلمد ،إضافة إىل اتّباع أمره وطاعته
«أمحده كثريا وأشكره دائما ...أمسع ألمره وأطيع وأبادر إىل كلّ ما يرضاه.»...
بعد هذا التمهيد يدخل يف صلب املوضوع ويعلن أمر اهلل عزّ وجلّ يف نصب أمري املؤمنني
للخالفة والوالية بعده ،فهو مبا أنّه يطيع أمر اهلل تعاىل ،يبلّغ الناس قضية الوالية ،والعملية
اإلقناعية تنشأ من جهتني .اجلهة األوىل استحقاق الربّ األعلى احلمد واالتّباع ،وهو ما أشار
إليه يف القسم التمهيدي ،واجلهة الثانية هي بيان فضائل أمري املؤمنني  ،ليقنع املخاطب
 ،فيتطرّق إىل بيان فضائله اخلاصّة به دون
أنّه هو الّذي جيدر باخلالفة بعد النيبّ
غريه ويرفعه ،كي تشاهده اجلماعة بأسرها وتعرفه عيانا وال يبقى أيّ تربير ملخالفة أمر اهلل
 .فعمله هذا يعين رفع علي بعضده ،يعدّ من احلجج السلوكية ،ما
تعاىل وأمر النيبّ
عدّه ديكرو من أنواع احلجج غري امللفوظ .واحلجج ال تزال سارية يف منط واحد لبيان فضائل
علي  ،ويف هذا اإلطار حيذّر الناس من خمالفته ،كما حيذّرهم من خطر املنافقني كي ال
إلقناع املخاطبني يف إطاعة أمر اهلل والرضى
تضلّ األمّة بغِرّهتم .ممّا يستعمله النيبّ
باخلالفة والوالية لعلي  ،هو بيان ميزات أولياء أهل البيت وأعدائهم ليشجّع املخاطبني
على أن يسريوا حنو والية أهل البيت ،وكأنّه ينظر إىل املخاطب الضمين ،قبل أن يطرح سؤال
يف الوالية بعد علي  ،يعرّف كلّ األئمّة حتّى القيامة ويصرّح باسم اإلمام الثاين عشر
ويصفه ببعض أوصافه ،فهكذا كأنّه قد أعطى خطّته اجلامعة لسعادة البشر وهي اتّباع أمر
اهلل تعاىل من طريق إطاعة النيبّ وأوالده من صلب أمري املؤمنني  .واحلجّة األخرية الّيت
 ،هي أنّ «احلالل واحلرام أكثر من أحصيهما وأعرّفهما يف مقام
حتتجّ هبا النيبّ
 .وأخريا
واحد ،»...فيجب املراجعة إىل علي  ،مبني احلالل واحلرام بعد النيبّ
حيفزهم حنو البيعة ولضيق املقام للبيعة يدا ،فيبايعون لسانا ،والنتيجة السلوكية هي مقام
احلجّاج ثالثة إيام عند الغدير للبيعة باليد.
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فإذا أردنا أن جنسّد ما سبق يف السلّم احلجاجي ،لعلّ التصوير التايل ميثّل بصورة كلية
العملية احلجاجية طيلة خطبة الغدير .فالسلّم احلجاجي يصوَّر هكذا:
ن6

البيعة باليد.
 ،دالّة على العهد باتّباع علي وأوالده
البيعة باللسان وتكرار أقوال النبّي
ن6
إىل كلّ من مل حيضر يف ذلك احلشد الكبري.
لزوم املراجعة إىل أمري املؤمنني وأوالده يف كلّ ما حيدث لألمّة.

ح62

عدم استيعاب الزمن لبيان كلّ احلالل واحلرام.
وأعدائهم.
صفات أولياء أهل البيت
التحذير من مقاصد املنافقني والضاللة عن الطريق القومي.
.
إعالن علي  ،كاخلليفة والوصي واإلمام والويل بعد النيبّ
فضائل أمري املؤمنني  ،اخلاصّة به ،ومكانته عند اهلل وعند الرسول،
ممّا يستحقّه هذا املقام.
ضرورة قضية اإلمامة والوالية واتّباع أوالد علي حتّى القيامة.
.
إعالن أمر اإلمامة والوالية والوصاية بعد النيبّ
لزوم اتّباع أمر اهلل تعاىل يف كلّ األمور.

 ،والعهد على إبالغها

ح1
ح1
ح3
ح1
ح1
ح3
ح4

ح6

محد اهلل تعاىل على أوصافه املختلفة من الكرم واجملد والرمحة واحللم والوحدة والتفرّد
والعزّة والعظمة والقدرة على كلّ شيء.
مثّ مّما يستلزمه كلّ سلّم حجاجي ،هو الروابط احلجاجية ،وهذه الروابط توجد بني السالمل
من حروف العطف وإنّما أداة احلصر وإنّ وأنّ ،إال قسمي بيان أغراض املنافقني وبيان أوصاف
أولياء وأعداء أهل البيت  ،فهذان القسمان ال نرى من الروابط احلجاجية املصرّحة هبا يف
قضية السلّم احلجاجي ،لكن ما يبدو يف سياق هذه اخلطبة هو أنّ تكرار نداء "معاشر الناس"
و"أال" ،هلما دور حجاجي يف إقناع املخاطب ،وذلك جاء يف بداية هذين القسمني ،فبناء على هذا،
ميكن القول بأنّ الروابط احلجاجية يف هذا السلّم احلجاجي ،تقوم بإجناز دورها للربط بني
السالمل .فالعلمية احلجاجية يف خطبة الغدير قد جرت بأحسن صورها.
تقنيات احلجاج يف خطبة الغدير:
لنجاح خطابه ،وهذا حسب ما قد
يقدّم هذا القسم آليات حجاجية استعملها النيبّ
مرّ ذكره يعاجل يف ثالثة أقسام أدوات لغوية وآليات بالغية وآليات شبه منطقية.
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أدوات لغوية:
 ألفاظ التعليل: «أاحْمَدُهُ كاثرياً ،وَأاشْكُرُهُ دائماً؛ عَلاى السَّرّاءِ والضَّرّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ .وَأُومِنُبهِ وبمَالئكاتِهِ وكُتُبهِ وَرُسُلِهِ .أاسْمَعُ ألمْرهِ ،واُطيعُ ،وأُبادِرُ إىل كُلِّ ما يَرْضاهُ ،وأاسْتَسْلِمُ
لِما قاضاهُ؛ رَغْبَةً يف طاعَتِهِ ،وخَوْفاً مِنْ عُقُوبَتِهِ ،ألنَّهُ اهلل الَّذي ال يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَال
يُخافُ جَورُهُ».

موقفه منه عزّ وجلّ وهو الطاعة والتسليم،
بعد محد اهلل تعاىل ،يوضح النيبّ
بسبب الرغبة واخلوف من العقوبة ،وسبب اخلوف هو أنّه تعاىل ال يؤمن مكره.
 « ...وأُقِرّ لاهُ عَلى نَفْسى بالْعُبُودِيَّةِ وأاشْهَدُ لاهُ بالرُّبُوبيَّةِ وأُؤَدّي ما أاوْحى بهِ إلايَّحَذاراً مِنْ أانْ ال أافْعَلا فاتَحِلَّ يب مِنْهُ قارعَةن ال يَدْفاعُها عَنّي أاحَد وَإنْ عَظُمَتْ حيلاتُهُ
وَصَفاتْ خُلَّتُهُ ــ ال إلهَ إال هُوَ ــ ألنّهُ قادْ أاعْلامَين أانِّي ،إنْ لامْ أُبَلِّغْ ما أانْزَلا إلايَّ (يف حَقِّ
عَلِي) فاما بَلَّغْتُ رسالاتَهُ.»...

حبجّة ألدائه وحي اهلل تعاىل وهو احلذر من عذاب
يف هذه الفقرة ،يأيت النيبّ
اهلل تعاىل ،مثّ باستعمال الفاء السببية يبني السبب حللول عذاب اهلل عزّوجلّ .وأخريا
باستعمال "ألنّه" ،بالصراحة يعلن حجّته إلبالغه أمر اهلل تعايل.
 « ...مَعاشِرَ النّاس ...وَأانَا أُبَيِّنُ لاكُمْ سَبَبَ هذِهِ اآليَةِ :إنَّ جَبْرئيلا هَبَطا إلايَّمِراراً ثاالثاً.»...

هنا بعد ما تال آية التبليغ للجماعة ،يبني سبب نزوهلا وهو نزول جربيل ثالث مرّات
وإبالغه من اهلل تعاىل وجوب إعالن الوصاية والوالية واخلالفة لعلي بن أيب طالب .
 « وسَأالْتُ جَبْرَئيلا أانْ يَسْتَعْفِي لِي السَّالمَ عَنْ تَبْليغ ذلِكَ إليْكُمْ ،أايُّهَا النّاسُ،لِعِلْمي بقِلَّةِ الْمُتَّقنيَ وَكاثْرَةِ الْمُنافِقنيَ وإدغال اللّائمنيَ وحِيَل الْمُسْتَهْزئنيَ باإلِسْالم
 ...وكاثْرَةِ أاذاهُمْ يل غايْرَ مَرَّةٍ حَتّى سَمَّوين أُذُناً ،وزَعَمُوا أانِّي كاذلِكَ لِكاثْرَةِ مُالزَمَتِهِ
إيّاي وإقْبايل عَلايْهِ وهَواهُ وقابُولِهِ مِنِّي ».

مثّ يف مواصلة بيانه السبب من نزول آية التبليغ ،يأيت حبجة لتباطئه يف إجناز أمر اهلل
بقلّة املتّقني وكثرة املنافقني؛ وعندما يعدّد أذى املنافقني،
وإبالغ الوالية ،وهي علمه
يأيت حبجّة لعملهم أيضا.
 «مَعاشِرَ النّاس ،النُّورُ مِنَ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْلوك فِيَّ ،ثُمَّ يف عَلِيّ بْن أايب طالِبٍ،ثُمَّ فِي النَّسْل مِنْهُ إلاى الْقائِم الْمَهْدِيِّ ،الَّذي يَأْخُذُ بحَقِّ اهللِ وبكُلِّ حَق هُوَ لانا .ألنَّ اهللَ
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عَزَّوَجَلَّ قادْ جَعَلانا حُجَّةً عَلاى الْمُقاصِّرينَ وَالْمعُاندينَ وَالْمخالِفنيَ وَالْخائِننيَ وَاآلثِمنيَ
وَالّظاالِمنيَ وَالْغاصِبنيَ مِنْ جَميع الْعالامنيَ».

ويف علي
يف هذا القسم من اخلطبة ،يأيت حبكم وهو كون النور مسلوك فيه
ويف ذريته  ،مثّ حيتجّ حبجّة هلذا احلكم وهو كوهنم حجّة على مجيع العاملني.
 «مَعاشِرَ النّاس ،التَمُنُّوا عَلايَّ بإسْالمِكُمْ ،بَلْ ال تَمُنُّوا عَلاى اهللِ؛ فايُحْبطا عَمَلاكُمْويَسْخَطا عَلايْكُمْ ويَبْتَلِيَكُمْ بشُواظٍ مِنْ نارٍ وَنُحاسٍ ،إنَّ رَبَّكُمْ لابالْمِرْصادِ».

وعلى اهلل عزّ وجلّ باإلسالم،
الفاء السببية ،ميثّل دوره احلجاجي ،فاملنّ على النيبّ
يسبّب حبط العمل وسخط اهلل تعاىل واالبتالء بالنار؛ مث "إنّ" كرابط حجاجي يبني علة هنيهم
عن املّن كأنه قال :إنه تعاىل يرى منّكم على اهلل والرسول؛ ألنّه يرصدكم فيسخط عليكم.
يظهر ممّا سبق أنّ املفعول ألجله ،الفاء السببية ،التصريح بكلمة السبب ،الم التعليل ويف
الواقع كلّ ما يدلّ على بيان السبب والدليل ،ميثلّ الدور احلجاجي يف العملية احلجاجية.
 -الوصف (امسا الفاعل واملفعول):

امسا الفاعل واملفعول حسب السياق ميكن أن ميثّال دورا حجاجيا ،إمّا باملعىن الشرطي
الكامن فيهما أو التأكيدي أو غريمها ،فحسب السياق يبني حجاجية اسم الفاعل واملفعول ،ففي
خطبة الغدير استعمال هذه الصيغ قد ساعدت اخلطيب لنجاح خطبته وعمليته احلجاجية ،يف
التايل يقدّم بعض النماذج من حجاجية اسم الفاعل واملفعول يف خطبة الغدير:
« ...أانَّ عَلِيَّ بْنَ ايب طالِبٍ أاخي ووَصِيّي وخَليفايت عَلى أُمَّيت وَاإلِمامُ مِنْ بَعْدي
 ...وقادْ أانْزَلا اهللُ تَبارَكَ وتَعاىل عَلايَّ بذلِكَ آيَةً مِنْ كِتابهِ( :إنَّما وَلِيُّكُمُ اهللُ ورَسُولُهُ
وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونا الصَّالةا ووَيُؤْتونا الزَّكاةا وهُمْ راكِعُونا)؛ وعَلِيَّ بْنُ أيب
طالِبٍ الَّذي أاقامَ الصَّالةا وآتَى الزَّكاةا وهُوَ راكِع يُريدُ اهللَ عَزَّوَجَلَّ يف كُلِّ حالٍ».

بآية ،وبعد قراءة
وليا وإماما بعد الرسول
حيتجّ بكون علي
فالنيبّ
اآلية باستعمال اسم الفاعل ،فذلك نفس الصيغة املستعملة يف اآلية ،يبني أنّ الّذي قد وصف
يف اآلية هو علي بن أيب طالب.
«مَعاشِرَ النّاس ،هذا عَلِيٌّ أخي ووَصيّ وواعي عِلْمي وخَليفايت على أمَّيت؛ عَلى مَ ْن
آمَنَ يب ،وَعَلى تَفْسري كِتاب اهللِ عَزَّ وَجَلَّ ،وَالدّاعي إلايْهِ والْعامِلُ بما يَرْضاهُ والْمحاربُ
الِعْدائهِ والْمُوايل عَلى طاعَتِهِ والنّاهي عَنْ مَعْصِيَتِهِ إنَّهُ خَليفاةُ رَسُول اهللِ وأامريُ
الْمُؤْمِننيَ واإلمامُ الْهادي مِنَ اهللِ وقاتِلُ النّاكِثنيَ وَالْقاسِطنيَ والْمارقنيَ بأامْر اهللِ».
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لعلّ الدور احلجاجي ألمساء الفاعل يف هذه الفقرة ،راجع إىل املعىن الفعلي هلا ،كذلك
املعىن الشرطي الكامن فيها يصبغ أمساء الفاعل صبغة حجاجية .فالّذي يدعو إىل اهلل ويعمل
برضاه وحيارب أعدائه ويوايل علي طاعته وينهى عن معصيته ،يهدي إليه ويقاتل الناكثني
والقاسطني واملارقني ،هو خليفة رسول اهلل.
«مَعاشِرَ النّاس ،هُوَ ناصِرُ دين اهللِ ،والْمجادِلُ عَنْ رَسُول اهللِ ،وهُوَ التَّقِيُّ
النَّقِيُّ الْهادِي الْمَهْدِيُّ».

بأوصاف ألمري املؤمنني  ،هذه األوصاف ثابتة فيه
هنا يأيت النيبّ
ودائما معه ال انفصال هلا عنه  ،كأنّه حيتجّ هبذه األوصاف الستحقاقه اإلمامة واخلالفة
؛ فالّذي ينصر اهلل وجيادل عن رسوله ويهدي إليه وقد اهتدي ،هو الّذي
بعد الرسول
يستحقّ مقام اإلمامة والوصاية.
«أاال إنَّ خاتَمَ األَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمُ الْمَهْدِىُّ .أاال إنَّهُ الظّاهِرُ عَلاىالدِّين.أاال إنَّهُ
الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمنيَ.أاال إنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها.أاال إنَّهُ غالِبُ كُلِّ قابيلاةٍ مِنْ
أاهْل الشِّرْكِ وَهاديها  ...أاالإنَّهُ الْمُدْركُ بكُلِّ ثارٍ الِوْلِياءِ اهللِ .أاال إنَّهُ النّاصِرُ لِدين
اهللِ  ...أاال إنَّهُ الْمخْبرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ .والْمُشَيِّدُ ألمْر آياتِهِ  ...أاال إنَّهُ الْمُفاوَّضُ
إلايْهِ  ...أاال إنَّهُ ال غالِبَ لاهُ والمَنْصورَ عَلايْهِ».

يف هذا القسم بكامله أيضاً يتمثّل الدور احلجاجي يف الوصف ،مثل الفقرة املاضية ،غري
أنّ كلّ هذه األوصاف ،أوصاف اإلمام املهدي (عج).
«مَعاشِرَ النّاس ،مَنْ يُطِع اهللَ ورَسُولاهُ وعَلِيّاً واألَئِمَةا الَّذينَ ذاكرْتُهُمْ ،فاقادْ فازَ
فاوْزاً عَظيماً .مَعاشِرَالنَّاس ،السّابقُونا إىل مُبايَعَتِهِ ومُواالتِهِ والتَّسْليم عَلايْهِ بإمْرَةِ
الْمُؤْمِننيَ ،أُولئكَ هُمُ الْفائزُونا يف جَنّاتِ النَّعيم».

مرّة أخرى التركيب الشرطي ،يقوّي الدور احلجاجي السم الفاعل ،ألنّ السياق سياق
الشرط ،وهذا واضح بالعناية إىل اجلملة السابقة.
 أفعال لغوية:كلّ فعل حيدث يف الواقع ويعبّر عنه بلفظ يف اللغة يسمّى هذه األفعال بأفعال لغوية وتنقسم
حسب وظيفتها يف اللغة (العزاوي .)661-664 :6221 ،وقد سبق ذكر أقسامها .وأمّا استعمل منها يف
هذه اخلطبة ،اإلخبارية واإلجنازية وما اقترحهما ديكرو ومها فعلي القضاء واحلجاج ،أمّا
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األفعال اإلخبارية وهي كلّ ما خيرب عن وقوع فعل (العزاوي ،)661-664 :6221 ،وميثّل يف كلّ ما
يف تفسري سورة احلمد« :يفّ نزلت وفيهم واهلل نزلت،
يفسّر به آية ،مثل ما ذكر الرّسول
وهلم عمّت وإياهم خصّت» ،أو «وَال خاطابَ اهللُ الَّذينَ آمَنُوا إال بَدَأ بهِ؛ وال نَزَلاتْ آيَةُ مَدْحٍ فِي
الْقُرْآنِ إالّ فيهِ؛ وال شَهدَ اهللُ بالْجَنَّةِ يف هَلْ أاتى عَلاى اإلنْسانِ إال لاهُ ،وَال أانْزَلاها يف سِواهُ والمَدَحَ بها
غايْرَهُ»؛ أو ما يبني سبب إبالغ الوالية «مَعاشِرَ النّاس ما قاصَّرْتُ ىف تَبْليغ ما أانْزَلا اهللُ تَعاىل إلايَّ؛
وأانَا أُبَيِّنُ لاكُمْ سَبَبَ هذِهِ اآليَةِ  »...و«إنَّما أاكْمَلا اهللُ عَزَّ وَجَلَّ دينَكُمْ بإمامَتِهِ فامَنْ لامْ يَأْتَمَّ بهِ وبمَنْ
يَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدي مِنْ صُلْبهِ إىل يَوْم الْقِيامَةِ والْعَرْض عَلاى اهللِ عَزَّ وجَلَّ﴿ ،فأولئك الذين
النار هم خالدون﴾؛ ﴿ال يخفف عن هم العذاب وال هم
حبطت أعمالهم في الدنيا واْلخرة وفي ّ
وأوليائهم «مَعاشِرَ النّاس ،إنَّ عَلِيّاً وَالطَّيِّبنيَ
ي نظرون﴾» .أو ما يتكلّم عن فضائل أهل البيت
مِنْ وُلْدى مِنْ صُلْبهِ هُمُ الثِّقْلُ األَصْغَرُ والْقُرْآنُ الثِّقْلُ األكْبَرُ؛ فاكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبئن عَنْ صاحِبهِ
ومُوافِق لاهُ ،لانْ يَفْتَرقا حَتّى يَردا عَلايَّ الْحَوْضَ» وغري هذا من أفعال إخبارية كثرية يف اخلطبة.
أمّا اإلجنازية وهي أفعال اإلنشاء من األمر والنهي (العزاوي ،)661-664 :6221 ،فتمثّل يف كلّ
ونواهيه يف اخلطبة ،مثل «فااعْلامُوا مَعاشِرَ النّاس ذالِكَ فيهِ وَافْهَموهُ وَاعْلامُوا
أوامر النيبّ
أانَّ اهللَ قادْ نَصَبَهُ لاكُمْ وَلِيّاً وَإماماً  »...و«مَعاشِرَالنّاس ،فاضِّلُوهُ فاقادْ فاضَّلاهُ اهللُ ،وَاقْبَلُوهُ فاقادْ
نَصَبَهُ اهللُ  ...فااحْذارُوا أانْ تُخالِفوهُ ،فاتَصْلُوا ناراً وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ»
و«مَعاشِرَ النّاس ،إنَّ إبْليسَ أاخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بالْحَسَدِ؛ فاال تَحْسُدُوهُ »...و«فااسْمَعُوا الِمْرهِ،
تَسْلامُوا .وأاطيعُوهُ ،تَهْتَدُوا .وانْتَهُوا لِنَهْيهِ ،تَرشُدُوا .وَصريُوا إىل مُرادِهِ ،وَال تَتَفارَّقْ بكُمُ السُّبُلُ عَنْ
سَبيلِهِ  »..و«مَعاشِرَ النّاس ،حُجُّوا الْبَيْتَ بكامال الدّين وَالتَّفاقُّهِ .وَال تَنْصَرفُوا عَن الْمشَاهِدِ إالّ
بتَوْبَةٍ وإقْالعٍ .مَعاشِرَ النّاس ،أاقيمُوا الصَّالةا ،وآتُوا الزَّكاةا ،كاما أامَرَكُمُ اهللُ عَزَّ وجَلَّ» و«فابايعُوا
اهللَ وبايعُوين وَبايعُوا عَلِيّاً أامريَ الْمُؤْمِننيَ والْحَسَنَ والْحُسَيْنَ واألَئِمَّةا مِنْهُمْ فِي الدُّنْيا وَاآلخِرَةِ
كالِمَةً باقِيَةً  ...مَعاشِرَ النّاس ،قُولُوا الَّذي قُلْتُ لاكُمْ وَسَلِّمُوا عَلى عَلي بإمْرَةِ الْمُؤْمِننيَ» ،وكثري
من أوامر ونواهي أخرى مبعثرة يف اخلطبة.
أمّا فعل القضاء وهو ما حيكم ويقضي ويبني جزاء فعل (العزاوي،)661-664 :6221 ،
وما خيرب
فيمكن البحث عنه يف كلّ ما خيرب عن ثواب قبول الوالية واتّباع أهل البيت
عن جزاء رفض الوالية وعداوة أهل البيت  ،مثل «مَعاشِرَ النّاس ،مَنْ يُطِع اهللَ ورَسُولاهُ
وعَلِيّاً واألَئِمَةا الَّذينَ ذاكرْتُهُمْ فاقادْ فازَ فاوْزاً عَظيماً» و«أاال إنَّ أاوْلِيائاهُمُ الَّذينَ يدْخُلونا الْجَنَّةا
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بسَالمٍ آمِننيَ ،تَتَلاقّاهُمُ الْمَالئِكاةُ بالتَّسْليم ...أاال إنَّ أاوْلِيائاهُمْ لاهُمُ الْجَنَّةُ ،يُرْزَقونا فيها بغَيْر
حِسابٍ ...أاال إنَّ أاعْدائاهُمُ الَّذينَ يَصْلاونا سَعرياً ...أاال إنَّ أاعْدائاهُمُ الَّذينَ يَسْمَعونا لِجَهَنَّمَ
شَهيقاً ،وهِىَ تَفورُ ،ويَرَوْنا لاها زَفرياً».
أمّا فعل احلجاج وهو كلّ ما حيتجّ به (العزاوي ،)661-664 :6221 ،فيمثّل يف كلّ ما سبقت
اإلشارة إليه وما سيشار إليه ،إضافة إىل أنّه نرى يف هذه اخلطبة أنّ األفعال اإلخبارية
واإلجنازية كلّها خلدمة فعل احلجاج.
 تراكيب شرطية:القصد من تراكيب شرطية ،ليس مجلة شرطية على ما هو املعهود يف النحو فحسب ،بل
تشمل كلّ ما يشمّ منه رائحة الشرط وإن مل جير على قواعد اجلمل الشرطية يف النحو وإن مل
يوجد فيها فعال الشرط وجواب الشرط أو فاء اجلزاء .ويف اخلطبة نواجه كثريا من تراكيب
شرطية حنوية أو غريها ،ممّا ساهم يف العملية احلجاجية ،ويف ما يلي سيقدّم مناذج منها:
 «أانِّي ،إنْ لامْ أُبَلِّغْ ما أانْزَلا إلايَّ (يف حَقِّ عَلِي) فاما بَلَّغْتُ رسالاتَهُ». «مَلْعونن مَنْ خالافاهُ ،مَرْحوم مَنْ تَبعَهُ وصَدَّقاهُ؛ فاقادْ غافارَ اهللُ لاهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وأاطاعَ لاهُ». «أاقيمُوا الصَّالةا ،وَآتُوا الزَّكاةا  ...فاإنْ طالا عَلايْكُمُ األَمَدُ فاقاصَّرْتُمْ أاوْنَسِيتُمْ؛ فاعَلِيٌّ وَلِيُّكُمْوَمُبَيِّن لاكُمْ».
 «مَنْ أادْرَكاها بيَدِهِ ،وإالَّ فاقادْ أاقارَّ بلِسانهِ». «إنَّ إبْليسَ أاخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بالْحَسَدِ؛ فاالتَحْسُدُوهُ ،فاتَحْبطا أاعْمالُكُمْ ،وَتَزلَّ أاقْدامُكُمْ». «فليعمل كلّ أمرئ على ما جيد لعلي يف قلبه من احلبّ والبغض». «كُلُّ حَاللٍ دَلالْتُكُمْ عَلايْهِ وَكُلُّ حَرامٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ،فاإنِّي لامْ أارْجعْ عَنْ ذلِكَ ولامْ أُبَدِّلْ».فاألمثلة األربعة األوىل مناذج لتراكيب شرطية حنوية ،والثالثة األخرى تراكيب يبدو من
السياق أنّها شرطية ،وكلّها قد عرضت مبثابة حجج حتاول إقناع املخاطب يف قبول طاعة
علي واحلذر عن خمالفة أمر اهلل تعاىل.
آليات بالغية:
هذه اخلطبة مبا أنّها خطابية إقناعية والقصد من إلقائها ،هو إبالغ أمر اهلل تعاىل إىل
النّاس حتّى القيامة ،جيب فيها الوضوح والظهور ،فلهذا ال جمال فيها الستعمال حمسّنات
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بيانية ممّا تقتضي الغموض والتأمل الناتج عن ذلك ،إضافة إىل أنّها يف عداد اخلطب
اإلسالمية ،فال يوجد فيها صور بيانية من االستعارة والتشبيه والتمثيل .أمّا احملسّنات
البديعية فأكثرها ظهورا يف اخلطبة هو السجع واجلناس ملا هلما من دور إيقاعي يف إقناع
املخاطب ،وتوظيف السجع واجلناس يف اخلطبة غري مملّ بعيد عن التكلّف ،بل حسب ما
تقتضيه املعاين املستعملة ،فاستخدام هذين الفنّني لتقوية جانب التأثري يف املخاطب ولسهولة
حفظها إلبالغه الغائبني .فأمثلتهما كثرية يف اخلطبة نكتفي بذكر مناذج منها :السّجع يف
"السّرائر" و"الضّمائر" مثّ "املكنونات" و"اخلفيّات" و"دائم" و"قائم" و"فكانت وفبانت" و"الصّنعة
والصّنيعة" مثّ "أمالك" و"أفالك" و"أعمالكم ،أقدامكم" و"التقي ،النقي" و"شقي ،تقي" وأخرياً
"إنّا سامعون ،مطيعون ،منقادون" ،"...قلوبنا ،أنفسنا ،ألسنتنا ،أيدينا ،ضمائرنا ..." ،"...ال
نبتغي بذلك بدالً ،وال يرى اهلل من أنفسنا حوالً."...
مثّ الطباق أيضا له دوره احلجاجي يف هذه اخلطبة ،ففي القسم األول عند بيان صفات
اهلل تعاىل ،جيري تضادا بني عظمة اهلل تعاىل وذلّة الكائنات ،مثّ حيمده بأفعاله تعاىل
املتضادّة لبيان كمال قدرته كي يشعر املخاطب بعظمته ويقنعه بلزوم طاعته عزّ وجلّ:
«تَواضَعَ كُلُّ شَيءٍ لِعَظامَتِهِ؛ وَذالَّ كُلُّ شَيءٍ لِعِزَّتِهِ؛ وَاسْتَسْلامَ كُلُّ شَيءٍ لِقُدْرَتِهِ؛
وَخَضَعَ كُلُّ شَيءٍ لِهَيْبَتِهِ ...وَيُميتُ وَيُحْيي ،وَيُفْقِرُ وَيُغْين؛ وَيُضْحِكُ وَيُبْكي؛ وَيُدْين
ويُقْصي ،وَيَمْنَعُ ويُعْطي».

كما استعمل الطباق واملقابلة يف أغلب اجلمل يف قسم بيان أوصاف أولياء أهل البيت
وأعدائهم ،فاجلوّ فيه تقابليّ ،إلنشاء التضادّ والطباق بني هذين الفريقني ونتيجة عملهم ومعتقدهم:
«أاال إنَّ أاعْدائاهُمْ هُمُ السُّفاهاءُ الْغاوُونا ،إخْوانُ الشَّياطني ،يوحى بَعْضُهُمْ إ ىل
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقاوْل غُروراً ...أاال إنَّ أاوْلِيائاهُمُ الَّذينَ ذاكارَهُمُ اهللُ يف كِتابهِ ...أاال إنَّ
أاوْلِيائاهُمُ الَّذينَ آمَنُوا وَلامْ يَرْتابوا ...أاال إنَّ أاوْلِيائاهُمُ الَّذينَ يدْخُلونا الْجَنَّةا بسَالمٍ
آمِننيَ ...أاال إنَّ أاوْلِيائاهُمْ لاهُمُ الْجَنَّةُ ،يُرْزَقونا فيها بغَيْر حِسابٍ ...أاال إنَّ أاعْدائاهُمُ
الَّذينَ يَصْلاونا سَعرياً ...أاال إنَّ أاعْدائاهُمُ الَّذينَ يَسْمَعونا لِجَهَنَّمَ شَهيقاً ،وهِىَ تَفورُ،
ويَرَوْنا لاها زَفرياً ...أاال إنَّ أاعْدائاهُمُ الَّذينَ قالا اهللُ فيهمْ( :كُلَّما دَخَلاتْ أُمَّةن لاعَنَتْ
أُخْتَها ...أاال إنَّ أاوْلِيائاهُمُ الَّذينَ يَخْشَوْنا رَبَّهُمْ بالْغَيْب لاهُمْ مَغْفِرَةن وَأاجْر كابري...
مَعاشِرَ النَاس ،شَتّانا مابَيْنَ السَّعري وَاألَجْر الْكابري ...مَعاشِرَ النّاس ،عَدُوُّنا مَنْ
ذامَّهُ اهللُ وَلاعَنَهُ .ووَلِيُّنا كُلُّ مَنْ مَدَحَهُ اهللُ وأاحَبَّهُ».
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فكما هو الظاهر ،ينتهي القسم بنتيجة تبني التضاد بكامله وهذا مبساعدة كلمة "شتّان"
فـ "شتّان ما بني السعري واألجر الكبري" كأنّها ملخّص هذا القسم أو شفرته أو نتيجته .هذا
ما هو األكثر ظهورا من مناذج الطباق والسجع يف اخلطبة ومناذجهما يف اخلطبة أكثر من
هذا ،لكنّ اجملال ال يسع لدراستها كلّها.
آليات شبه املنطقية:
آليات شبه املنطقية تتمثّل يف الصيغ الصرفية والسلّم احلجاجي كما قد سبق ذكره.
صيغ صرفية:
القصد من الصيغ الصرفية هو صيغة التفضيل واملبالغة ،ودورمها احلجاجي راجع إىل
املعىن القياس الكامن فيهما ،فمن مناذجها يف اخلطبة:
«هذا علي أنصركم يل وأحقّكم يب وأقربكم إىل وأعزّكم عليّ».

جيري قياسا بني علي
فكأنّ النيبّ
اجملاالت ،فيستحقّ الوالية والوصاية.

وسائر األمّة ويعرّفه األفضل يف كلّ هذه

«إنّ فضائل علي بن أيب طالب ،أكثر من أحصيها يف مقام واحد ،فمن أنبأكم
هبا وعرّفها ،فصدّقوه».

هنا صيغة التفضيل كحجّة لألمر بتصديق من أنبأ بفضائل أمري املؤمنني

.

السلم احلجاجي
وقد مرّ البحث عن السلّم احلجاجي يف اخلطبة إذا نظرنا إىل اخلطبة كوحدة خطابية
واحدة ،ولكنّه إذا درسنا اخلطبة دراسة جزئية يكاد أن يظهر السلّم احلجاجي يف كلّ فقرة
وكلّ جزء من أجزاء اخلطبة ،ومبا أنّ اجملال ال يسع ملعاجلة كلّ هذه السالمل املوجودة يف
اخلطبة ،نكتفي هنا بذكر منوذجني منها:
ح« :6إنّ اهلل قد أمرين وهناين»،
ح« :6وقد أمرت عليا وهنيته بأمره»،
ح« :4فعلم األمر والنهي ولديه»،
ن« :فامسعوا ألمره تسلموا ،وأطيعوه هتتدوا وانتهوا لنهيه ترشدوا وصريوا إىل مراده وال
تتفرّق بكم السبل عن سبيله».
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فثالثة حجج ،كلّها مبتدئة برابط حجاجي ،يؤدّي إىل النتيجة ،والنتيجة نفسها مبا فيها
نوع من التركيب الشرطي ،يوجد فيها احلجّة والنتيجة .ففي هذا املثال احلجج والروابط
والنتيجة كلّها مذكورة .والنموذج الثاين:
ح« :6ال حالل إال ما أحلّه اهلل ورسوله وهم»،
ح« :6وال حرام إال ما حرّم اهلل عليكم ورسوله وهم»،
ح« :4واهلل عزّ وجلّ عرّفين احلالل واحلرام»،
ح« :3وأنا أفضيت مبا علّمين ربّي من حالله وحرامه إليه»،
ألخذ تعاليم إهلية واستحقاقه مقام
ن :ضرورة اتّباع علي  ،والرجوع إليه
الوصاية.
ففي هذا املثال احلجج األربعة مبتدئة بروابط حجاجية وكلّها هتدف إىل بيان نتيجة
واحدة ،كأنّها حجج خمتلفة تؤدّي إىل نتيجة مضمرة يكشفها املخاطب من خالل هذه
احلجج وهي ضرورة اتّباع عليّ  ،فكما هو الظاهر ،هذه النتيجة مل تذكر مصرّحة.
يف اخلطبة لكلّ موضوع
فأنواع خمتلفة من سالمل حجاجية قد استعملها النيبّ
 ،فال يدع جماال دون احلجّة والربهان ،فيظهر أثر كلّ هذه احملاوالت
يطرحه
احلجاجية يف العمل السلوكي للمخاطبني وهو البيعة لسانا ويدا.
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النتائج
دراسة خطبة الغدير بناء على النظرية احلجاجية قد وصلتنا إىل نتائج يعدّ أمهّها كما يلي:
يف آخر خطبة ألقاها حلشد كبري من املسلمني ،أراد اهلداية إىل
 .6أنّ النيبّ
السعادة وتببني طريقها للبشر حتّى يوم القيامة ،فبذل قصارى جهده إلقناع
املتلقّني والتأثري فيهم.
 .6ففي هذا الطريق ،قد استخدم كلّ تقنيات حجاجية لينجح خطابه ويواجه القبول.
 .4فبناء على ما عوجل يف املقالة ،خطبته مليئة باحلجج واألدلّة والنتائج ،والعملية
احلجاجية جارية فيها جبميع أنواعها ،فهي خطابة حجاجية ناجحة وسبب
جناحها هو التأثري السلوكي املتمثّل يف البيعة لساناً ويداً ،إضافة إىل حفظها حتّى
إبالغها إىل الغائبني واألوالد حتّى القيامة.
يوم احلاضر ملا كلّفهم الرسول
فملخّص القول هو أنّ خطبة الغدير خاضعة ملعايري درستها البالغة اجلديدة .فهذه
اخلطبة من أحسن مناذج األعمال األدبية ،جيدر االنتباه هبا ودرسها يف األدب العريب.
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املصادر واملراجع
.6
.6
.4
.3
.1
.1
.3
.1
.1
.62
.66
.66
.64
.63
.61
.61
.63
.61

القرآن الكرمي.
ابن خلدون (6116م) .مقدّمة .ط  ،6بريوت :مكتبة املؤسّسة ودار الكتاب اللبناين.
ابن طاووس ،علي بن موسى (6361هـ) .إقبال األعمال .قم :مكتبة العامل االسالمي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6364هـ) .اليقني يف إمرة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب.
حتقيق حممد باقر انصاري ،قم :مؤسسة دار الكتاب اجلزائري.
ابن فارس (دون تا) .معجم مقاييس اللغة.
ابن منظور ،حممد بن مكرم (6422هـ) .لسان العرب .القاهرة :املطبعة املصرية.
ابن وهب ،أبو احلسن إسحاق (دون تا) .الربهان يف وجوه البيان .حتقيق حممد شرف،
القاهرة :مطبعة الرسالة.
أنصاري ،حممد باقر (6411ش) .خطابه غدير در آينه اسناد .قم :دليل ما.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6411ش) .سخنراين استثنايي غدير .قم :دليل ما.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6411ش) .اسرار غدير .قم :نشر فدك.
بارث ،روالن (6113م) .قراءة جديدة للبالغة القدمية .ترمجة :عمر أوكان ،املغرب:
إفريقيا الشّرق.
التهانوي ،حممد علي (6116م) .كشاف اصطالحات الفنون .كلكته :مؤسسة آسيايي .
اجلاحظ ،عمرو بن حبر (6111م) .البيان والتبيني .بريوت :دار صعب.
احلباشة ،صابر (6221م) .التداولية واحلجاج مداخل ونصوص .دمشق :صفحات للدراسة
والنشر.
احلرّ العاملي ،حممد بن حسني (6411ش) .إثبات اهلداة .طهران :دار الكتب اإلسالمية.
حشاين ،عباس (6264م) .مصطلح احلجاج ،بواعثه وتقنياته .جملّة املخرب ،أحباث يف
اللغة واألدب اجلزائري ،العدد .1
احللّي ،مجال الدين أمحد (6321هـ) .التحصني يف صفات العارفني .قم :مدرسة اإلمام اهلادي.
احلمريي ،عبد الواسع (6221م) .ما اخلطاب وكيف حنلّله .بريوت :جمد مؤسّسة اجلامعية
للدراسات والنشر.
خراساين ،علم اهلدي (6433ش) .هنج اخلطابة .طهران :كتاخبانه صدر.
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 .61درنوين ،إميان (6264م) .احلجاج يف النص القرآين سورة األنبياء منوذجا .رسالة
املاجستري ،اجلزائر :جامعة احلاج خضر.
 .62الدريدي ،سامية (6226م) .احلجاج يف الشعر العريب القدمي ،من اجلاهلية إىل القرن
الثاين للهجرة ،بنياته وأساليبه[ .دون مك] :عامل الكتب احلديث.،
 ،خليل (6416ش) .احلجاج يف شعر
 ،سعيد؛
 .66الذارحي ،أمة الكرمي؛
.66
.64
.63
.61
.61
.63
.61
.61
.42
.46
.46
.44
.43
.41
.41

احلسن بن علي بن اهلبل أمري شعراء اليمن .األدب العريب ،السنة  ،3العدد .6
رازي ،حممد بن حسني (6416ش) .نزهة الكرام وبستان العوام.
زارع ،آفرين؛ طوبائي ،طاهره (6412ش) .حتليل خطبة الغدير على منهج حتليل اخلطاب
األديب .فصلية النقد واألدب املقارن ،العدد .3
شرشار ،عبد القادر (6221م) .حتليل اخلطاب وقضايا النص .دمشق :احتاد كتاب العرب.
الشهري ،عبد اهلادي (6223م) .استراتيجيات اخلطاب .بريوت :دار الكتب اجلديد املتّحدّة.
صولة ،عبداهلل (6223م) .احلجاج يف القران من خالل أهمّ خصائصه األسلوبية .ط ،6
بريوت :دار الفارايب.
طاليس ،أرسطو (6111م) .اخلطابة .القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
الطربسي ،أمحد بن علي (6111م) .االحتجاج .بريوت :األعلمي للمطبوعات.
العاملي النباطي ،علي بن يونس (6413هـ) .الصراط املستقيم[ .دون مك] :املكتبة
املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية.
عبد الرمحن ،طه (دون تا) .التواصل واحلجاج؛ سلسلة الدروس االفتتاحية ،الدرس العاشر.
الرباط :مطبعة املعارف اجلديدة.
العزاوي ،أبو بكر (6221م) .اللغة واحلجاج.
العسكري ،أبو هالل (6111م) .الصناعتني .بريوت :املكتبة العصرية.
القرطاجنّي ،حازم (6111م) .منهاج البلغاء وسراج األدباء .تونس[ :دون نا].
لكحل ،سعدية (دون تا) .احلجاج يف خطابات النيب إبراهيم .رسالة املاجستري ،اجلمهورية
اجلزائرية :جامعة مولود معمري تيزي وزو.
اجمللسي ،حممّد باقر (دون تا) .حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .طهران:
مؤسسة اإلسالمية.
احملافري ،إميان حممّد (6221م) .بالغة احلجاج يف سورة األنعام .رسالة املاجستري،
اجلمهورية اليمنية :جامعة صنعاء.
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 .43مدقن ،هاجر (6224م) .اخلطاب احلجاجي ،أنواعه وخصائصه ،دراسة تطبيقية يف كتاب
املساكني لرافعي .رسالة املاجستري ،اجلمهورية اجلزائرية :جامعة ورقلة.
كالم نبوي در ادب عريب .شرياز :انتشارات
 .41مريقادري ،سيّد فضل اهلل (6412ش).
توحيدي.
 .41النيشابوري ،حممّد بن فتّال (دون تا) .روضة الواعظني .قم :منشورات الرضي.

