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امللخّص
إ ّن احلدي عـن اإلقنـاع بوصـف عمل ّيـة خطاب ّيـة ،يتـوخّى هبـا اخلطيـب تسـخري املخاطـب لفعـل أو تـرث ،بتوجيهـ إىل
اعتقاد قول يعتً كلّ منهما ،أو يعتـً املخاطـب ،شـرطاا كافيـاا أو مقبـوالا للفعـل أو التّـرث؛ وألنّ رسـائل اإلمـام علـي
ص كل ّيـة،
ص مكونـة انسـجام اا تا ّمـ اا لبنيـة نـ ّ
مادّة بزيرة بشكلها ومضموهنا وتكامل جمموعة العالقات الل تـن ّم الـن ّ
اخترنا إحدى هذ الرّسائل لندرس عملية اإلقناع واحلجاج فيها .ونعـ بالدراسـة ،النّ ـر يف جممـوع التّقنيـات الـل
اعتمدها اإلمام ليحت ّ لرأي أو ليدحض فكرةا حمـاوالا إقنـاع معاويـة مبـا يبسـط  ،أو محلـ علـى اإلذعـان ملـا يعرضـ ،
هبدف تغيري ما يف عقل وأفكار بالتّصويب واإلصالر ،ومبا أنّ رسالة  28من هنـ البالبـة لإلمـام علـي َتـوي
على آليّات إقناعية متعدّدة تناولنا أهمّ التقنيات املستخدمة الدّعاءات معاوية وتُرّهاتـ منـها طرائـق الوصـل والوصـل
صـورة الف ّنيـة
السب  ،وطرائق الفصل ،وروابـط العطـف احلجـاجي ،واإلستشـهاد باملثـل ،والسـؤال البالبـي ،ومـادّة ال ّ
الل درسنا منها جمال اإلنسان ،التعليل والترجيح متّخذين منه الوصفي -التحليلي .ومن نتائ هـذ الدّراسـة أهنـا
هتدف إىل إجياد ن رة عميقة لقارر رسـائل اإلمـام ومتنحـ انطباعـ اا جديـد اا ا ّتجـا رسـالة اإلمـام هـذ ؛ بـري تع ّرفـ
بأسلوب اإلمام اإلقناعي واحلجاجي يف رسائل وطريقة جواب وردّ على ترّهات معاوية خاصّة.

الكلمات الرئيسة
اإلقناع ،احلجاج ،اإلمام علي

 ،معاوية ،رسائل اإلمام عليّ
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مقدمة
كان اهتمام اإلنسان باحلجاج قدمياا ،حي امتـزج بالدّراسـات املنطقيـة والبالبيـة ،وباجلـدل
واخلطابة والفلسفة ،فقد عدّ اإلبريق البالبـة فنّـاا للتـأ ري يف النفـوس .إال أنّ فضـاء البالبـة
سرعان ما تالشى بعـد حلـول العصـر الصّـناعي ،وهـذا ألسـباب عـدّة منـها :طغيـان العقالنيـة
الــل تــرفض االســتدالالت اخلارجــة عــن الًهنــة .مثّ عــادت البالبــة واحلجــاج بق ـوّة بعــدما
امتزجا بن ريّة التواصل ،ولعلّ أهم ما ساعد على ذلك هـو الـتخلّص مـن الـوهم القـائم علـى
اعتبار اللغة ن اماا لرسـم الوقـائع ،فهـي حسـب التصـوّر اجلديـد ن ـام تتحـوّل بـ األقـوال إىل
أفعــال .إذن «احلجــاج هــو عمليّــة تواصــليّة بــني ذوات يطمــح كـلّ منــها إىل إيصــال اآلخــر إىل
أقصى باية إقناعية ممكنة عً وسائل وأدوات منطقية وبالبية ولغوية كفيلة بإحدا التأ ري
والتوجي واإلقناع من خالل التفنيد أو احل ّ أو الدّعم دون تعسّف أو إكرا  .واحلجـاج عنـوان
كبري ملمارسات فكرية نشطة تسري إىل كافّة مناحي احلياة وعنـد اجلميـع مـن أبسـط النـاس
مستوى إىل أكثرهم لدداا وقوّة يف اخلصومة» (الزبيدي .)334 :2017 ،اإلقناع والتـأ ري ممارسـة
بني طرفني؛ أحدمها يريـد التـأ ري يف اآلخـر ،وملـا كانـ هـذ املمارسـة أمـراا قائمـاا يف احليـاة
البشــرية منــذ نشــأ وعلــى اخــتالف أمــاكن وجودهــا وتنوّعهــا ،ويف لتلــف أطُرهــا وتراكيبــها
االجتماعيــة ،فــإنّ االهتمــام ب ـ جــاء علــى قــدر ذلــك ،إذ نلحــظ تناول ـ يف علــوم وختصّصــات
متعدّدة .وبالن ر املتأنّي إىل بعض التناوالت واالهتمامات العلمية والبحثية يف أساليب اإلقناع
والتأ ري وممارسات  ،فإنّنا جند أنّ اخللفيّات الفكرية والعقائديّـة والثقافيّـة تـؤ ّر تـأ رياا بالغـاا
يف ذلــك .وه ــو «إســتراتيجية تواص ــلية تســعى إىل الت ــأ ري يف اآلخــر باالعتم ــاد علــى مت ـثّالت
حجاجيّــة تكــون يف شــكل أفكــار وآراء ،وهبــذا املعــىن يصــبح احلِجــاج شــكالا أو ن امـاا تواصــلياا
يتفاعل في ما هو لف ي مبا هو بري لف ي ،وسيلت اللّغة وبايت اإلقناع» (سعدون.)68 :2012 ،
إنّ بنية احلجاج هي أكثر بنية ميكن االشتغال عليها يف اخلطاب ملا فيها من قضايا مطروحة
على سبيل إلقاء احلجة وتأكيد املطلب من قبلها على أن مطلب حقّ.
خلفيّة البحث:
نوقش وشرح رسائل اإلمام سابقاا كما درس خطابات وحكم يف النه البالبة ،من هذ
الدّراســات ،كتــاب َ ـ عن ـوان "رســائل اإلمــام علــي يف هن ـ البالبــة دراســة حجاجيــة"
للباحثني الزبيدي ورائد جميد جبّار قد صـدر مـن مؤسسـة علـوم هنـ البالبـة التابعـة للعتبـة
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احلســينية وأطروحــات جامعيّــة مرتبطــة ببحثنــا مثــل رســالة ماجســتري للباح ـ رائــد حــاكم
الكع ـ "بالبــة اإلقنــاع ،قــراءة حجاجيــة يف خطــب اإلمــام احلســني " .لكــن الدّراس ــات
الس ــابقة يف رس ــائل اإلم ــام كان ـ ش ــرحا أو تفس ــرياا وإن كان ـ يف جم ــال اإلقن ــاع واحلج ــاج
انتهج تطبيقاا لبعض رسائل اإلمام كنماذج ولكن دراسة رسالة اإلمـام يف جوابـ ملعاويـة أي
رسالة  28لنه البالبة ،ال تدرس مبفردها َ إطار ن ريات اإلقناع واحلجاج ،فلهذا قمنا
بشرر هذ الرّسالة تطبيقياا من جانبـها اإلقنـاعي واحلجـاجي لعـرض جانـب آخـر مـن بالبـة
اإلمام وأسلوب الفريد يف الردّ واجلواب.
أسئلة البحث:
.1
.2
.3
.4

ما األساليب الل اتّخذها اإلمام يف الردّ على معاوية؟
إىل أيّ مدى كان اإلمام ناجحاا يف الردّ على معاوية؟
كيف ظهرت رسالة اإلمام يف منه التواصل؟
ما هو اهلدف األساس من هذ الدّراسة؟

األهداف املنشودة:
.1
.2
.3
.4

اتّخــذ اإلمــام أســاليب اإلقنــاع واحلجــاج يف ردّ علــى معاويــة ومنــها الوصــل الســب ،
السؤال البالبي ،القسم ،إنكار التوبيخ.
كان موقف اإلمام يف الردّ حازمـاا ،مدروسـاا ،قويـاا باسـتخدام األسـاليب احلجاجيّـة
املتنوّعة.
كان رسالة اإلمام جواباا قاطعا ،حمكّماا مقروناا باالستدالالت املقنعة الل تـدلّ علـى
فراست الكالمية وقوّة بالبت القرآنية أسلوبياا.
هذ الدّراسـة هتـدف إىل إجيـاد ن ـرة عميقـة لقـارر رسـائل اإلمـام وتعطيـ انطبـاع
جديد يف رييت لرسالة اإلمام هذ .

منهج البحث:
قــد تتبّعنــا يف دراســة هــذ الرّســالة ،املنــه الوصــفي -التحليلــي ومــن من ــار ن ريــة بعــض
اللســانيني مثــل ديكــرو وســورن وبرملــان مبــا يناســب عنــوان املقــال واهلــدف منـ  ،وقــد انقســم
البحـ ـ إي إط ــارين الن ــري ،والتطبيق ــي؛ تطرقن ــا إي تعري ــف اإلقن ــاع كتقني ــة تواص ــلية

252



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد الثانی ،صيف 1440

اجتماعية يف اإلطار الن ري وأن من ضمن مباح تداولية اللغة ،مث جئنا مبـا يشـمل البحـ
مـن الـروابط والعوامـل احلجاجيّـة والتوجيهــات املرتبطـة بتداوليـة اللغـة ويف اإلطـار التطبيقــي
قمنا بتعريف وتطبيق كل من هذ الروابط والعوامل احلجاجية وما جاءت بـ التداوليـة لبيـان
وشرر رسالة  28من هن البالبة.

اإلطار النظري
لقد ع الباحثون بدراسة اللغة وفقاا التّجاهني رئيسيني :االجتـا الشـكلي ،الـذي قعـد العـرب
من خالل لعلمـي النحـو والصـرف ،ومتثّـل عنـد الغـربيني يف اللّسـانيات الصّـارمة ،الـل تعـ
بدراسة الن ام اللغوي ،معزوالا عن سياق التواصل االجتماعي وهناث اجتا آخر ،وهو االجتا
التواصلي الذي يدرس اللغة من خالل املنجز اللف ي يف سياق معـني ،وقـد متثّـل هـذا االجتـا
يف مناه كثرية منهاَ :ليل اخلطاب ،اللّسانيات االجتماعيـة واللّسـانيات التداوليـة .إن للغـة
عدّة وظائف ،من أمهّها الوظيفة التواصلية ،الل من شأهنا أن َافظ علـي حيـاة اللغـة ،ألنّ
اللغــة تعــيش بالتــداول ،وبغــري ال حيــاة هلــا ،وال تكــون اللغــة لغــة ،إال إذا عاشـ بــني أحضــان
اجملتمع( .جان كايف )11 :2006 ،إن توسع التواصل الذي حيصل بني شخصـني ،يصـبح تواصـالا
اجتماعياا ،يدور بني أفـراد اجملتمـع ككـلّ .مـن هـذا املنطلـق ضـمن اللّسـانيات التداوليـة الـل
تسـعى يف اإلطـار التواصـلي للغـة قضـية اإلقنــاع واحلجـاج لتبـيني الفكـرة والعمـل التواصــلي يف
اللسانيات االجتماعية بني مجاعات أو بني شخصني ،يعتً اإلقناع من أهـمّ وظـائف التواصـل
وباياتـ  ،حــىت أنّ البالبــة العربيــة جــاءت مــن أجــل «التواصــل واإلمتــاع» (مفتــار،)38 :2001 ،
حي جعل اإلقناع من بني الوظائف الل من أجلـها وضـع البالبـة العربيـة« ،واإلقنـاع ،هـو
أحــد طــريف العالقــة بــني رســالة هادفــة إىل توجي ـ الفك ـر أو االعتقــاد ،وطرفهــا اآلخــر وهــو
اإلقناع ،وهذان الطرفـان متالزمـان وجـوداا أو عـدماا ،فـال وجـود لالقتنـاع دون وجـود اإلقنـاع»
(استيتية)701-700 :2005 ،؛ ألنّ االقتناع يكون من طـرف املرسـل إليـ  /املتلقـى ،واإلقنـاع يكـون
من طرف األول وهو املرسل /املتلقـى ،فـإن مل يكـن األول فـال وجـود للثـاين .إن البالبـة تقـوم
علــي اإلفهــام و«اإلقنــاع ،واإلقنــاع هــو قــوام املعــاين اخلطابيــة» ،وحــىت يك ـون اخلطيــب مقنعــا
للمستمع ،البد أن يرد كالم «على جهة االحتجاج واالستدالل» نح التطور الذي شـهد علـم
اللســانيات منــذ بدايــة القــرن العشــرين ،وانفتاح ـ عل ـى حقــول معرفيــة متنوعــة ،منــها حقــل
املنطــق ،بــروز توجّ ـ جديــد يف املباح ـ احلجاجيــة ،تأسّ ـ مــع أطروحــات اللغــوي الفرنســي
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اوزفالــد ديكــرو وزميلـ انســكومري ســنة 1973م ،حيـ وضــعا ن ريتــهما اللّســانية الــل هتــتمّ
بالوسائل اللغوية ،وبإمكانات اللّغات الطبيعية الل يتـوفّر عليهـا املـتكلّم ،وذلـك بقصـد توجيـ
خطابة وجهة ما متكّن من َقيق بعض األهداف احلجاجية فهذ العملية تنطلق من الفكـرة
الشــائعة الــل مؤداهــا «إننــا نــتكلّم مــن أجــل التــأ ري» (بوزناش ـ  .)56 :2010 ،تضــطلع ن ريــة
احلجاج عند ديكرو مبهمّة «إجناز لعمليتني مها التصريح باحلجة مـن جهـة وعمـل االسـتنتاج
مـن جهـة أخـرى ،ســواء كانـ النتيجـة مصـرّر هبــا أم مضـمّنة (بوزناشـ  .)63 :2010 ،ويف كلتــا
احلالتني التصريح بالنتيجة أو إخفايها مـن قبـل املـتكلّم يسـتلزم علـى املتلقّـي اسـتنتاجها مـن
بنيتها اللغوية ،شريطة أن يتمّ التوصل إىل هذ النتيجة الضمنية سهالا يسرياا.
التداولية املدمّجة:
كمـا متيّــزت أتـا ديكــرو أيضـاا مـن خــالل رفضـ التصـوّر القــائم علــى الفصـل بــني الداللــة
والتداولية ،فقد شكّل التقاء الدالالت والتداوليات جماالا ألتا يف اللّغة فمجال البح عند
هو اجلزء التداوي املدمّ يف الداللة ،لذا تنضوي ن رية ديكرو َ ما يسمّى يف اللسـانيات
احلديثة بـ(التداولية املدمّجة) الل «تبح يف القوانني الل َكم اخلطاب داخليا الكتشاف
منطق اللغة» (بوقر .)353 :2005 ،
الروابط والعوامل احلجاجية:
ارتبط مفهوم الروابط والعوامل يف الدّراسات السابقة باملباح والدّراسات النحوية والداللية
دون الن ر إىل وظيفتها احلجاجية والتداولية ،إذ اعتً بعض الدارسني «إن دورها ال يتجاوز
الـربط بــني اجلمــل والقضــايا ،أمّــا بعــدها احلجــاجي والتــداوي فقــد بــرز مــع ديكــرو يف إطــار
صــيابت للتداوليــة املدجمــة وهــي ن ريــة التداوليــة الــل تشــكل جــزءا مــن الن ريــة الدالليــة»
(بلخري.)199 :2000 ،
الروابط احلجاجية تربط بني قولني أو بني حجتني على األصحّ (أو أكثر) وتسند لكل قول
دورا حم ــددا داخ ــل اإلس ــتراجتية احلجاجي ــة العام ــة» (بوزناش ــة )14 :2010 ،تنقس ــم ال ــروابط
احلجاجية إىل:
أ) روابط مدرّجة حلج وتسمّى بالوصل السب مثل :حىت ،فاء ،لكن ،لـأن.
ب) الروابط املدرّجة للنتائ مثل :إذن ،هلذا ،وبالتاي..
ج) روابط التعارض احلجاجي من قبيل :بل ،لكن ،مع ذلك...
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أمّا العوامل احلجاجية فهي ال ترتبط بني حجة ونتيجـة ،أو بـني جمموعـة حجـ  ،بـل تقـوم
تصر وتقييد اإلمكانات احلجاجية لقول ما ،من قبيل :رمبا ،تقريبا ،كاد ،قليالا ،كثرياا ،مـا،
إال ..وكل أدوات القصر (بلخري.)64 :2000 ،
وحنن درسنا يف هذ الدراسة مناذج من التقنيات احلجاجية مثل طرائق الوصل ومبـا أن
الروابط اللّغوية تسهم يف انسجام اخلطاب ومتاسك من خالل ربطها بـني القيمـة احلجاجيـة
لقـول مـا وبـني النتيجـة أي الـربط بـني قضــيتني وترتيـب أجـزاء القـول ومنحهـا القـوة املطلوبــة
بوصــف هــذ القضــايا حججايــة يف اخلطــاب درســنا بعضــها وهــي :روابــط التعليــل احلجــاجي
(الوصل السـب ) وروابـط التعـارض احلجـاجي (لكـن) وروابـط التسـاوق احلجـاجي (حـىت)
وقد سامه هذ الروابط مسامهة فعّالة يف تأطري احلجاج يف رسالة اإلمام هذ باخلاصـية
احلجاجية اللّغوية.
املوجّهات احلجاجية:
التوجي من املفاهيم الل تنفتح وتلتقي عندها حقول معرفيـة متعـددة والـذي يهمنـا التوجيـ الـذي
تبنــا اللســانيون احملــد ون وقــد أدّت دراســة القــوة االجنازيــة ألفعــال الكــالم إي دراســة املوجهــات
(عالقة املوجهات بأفعال اللغة) ،والتوجي حكم على حكم أي أن حكم من الدّرجـة الثانيـة فيـدخل
فعــل التوجيـ ضــمن واحــد ممّــن أنــواع األفعــال اللغويــة الــل صــابها ســورل وقـد نّاهــا باألفعــال
التوجيهية وتتحدّد بأننها« ك ّل احملاوالت اخلطابيـة الـل يقـوم هبـا املرسـل بـدرجات لتلفـة للتـأ ري
يف املرسل إلي ليقوم بعمل معني يف املستقبل» (الشهري )336 :2004 ،وتتعدّد األفعـال الـل تـدخل يف
صنف االجناز والتوجي ومنها  :األوامر ،والطلبـات ،واالقتراحـات ،والنصـائح ولكـي حيقّـق املرسـل
فعل التوجي يف اخلطاب فان يستعني بأدوات أخري وآليـات لتلفـة منـها :أسـاليب األمـر ،والنـهي
والتحــذير واإلبــراء والــروابط والعوامــل احلجاجيــة (الشــهري )337 :2004 ،ولــدينا موجّهــات يقينيــة
وهــي الــل تع ـدّ الضــمان حلقيقــة الكــالم وإلمكــان أن يك ـون هــذا الكــالم مقنع ـاا علــي الــربم مــن
اصطباب بالذّاتية ذلك أن اإلقناع حيصل لدي املتلقّـي مبجـرّد إن القضـية املعروضـة عليـ جـاءت
موجه ــة توجـ ـ إ ب ــات (ص ــولة .)320 :2007 ،ومب ــا أنّ رس ــائل اإلم ــام ومن ــها ه ــذ الرس ــالة حافل ــة
بالتوجيهات الكالميـة واليقينيـة منـها وحـىت املوجّهـات الشـكلية ولضـيق اجملـال تطرّقنـا للموجّهـات
اليقينية وعواملها الدّاعمة ودرسنا مناذج منها وهي :فعل التوجي  ،القسـم والتقريـر وإنكـار التـوبيخ
والترجيح والتعليل واالستشهاد باملثل واآليات القرآنية.
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اجملال التطبيقي
التقنيات احلجاجيّة:
طرائق الوصل :وهي الطرائق الل تقرب بني العناصر املتباينة يف أصل وجودها فتنت بذلك
قيام ضرب من التضامن بينهما لغاية إبراز تلك العناصر يف بنية واضحة ولغاية تقده أحـد
هــذ العناصــر بواســطة اآلخــر تقــدمياا اجيابي ـاا أو ســلبياا ،وقــد متا تصــنيف هــذا النــوع مــن
الطّرائق إىل تقنيات حجاجيّة عديدة منها:
احلجج شبه املنطقية:
وه ــي حجــ تكتس ــب طاقت ــها وقوّهت ــا اإلقناعي ــة م ــن مقاربت ــها أو مش ــاهبتها لل ــبىن املنطقي ــة
والرياض ــية يف الًهن ــة ،ولكن ــها تن ــأى بنفس ــها ع ــن التطـ ـرّف باجت ــا الصّ ــرامة املنطقي ــة
اخلالصة ،إذ ميكن ترد بيُسـر بـدعوى إهنـا ليسـ منطقيـة .ويف هـذا الشـأن يـرى "برملـان" يف
تفصــيل هــذ احلجـ إهنــا حجـ تــدعي قــدراا حمـدّداا مــن الــيقني مــن جهــة أنلهــا تبــدو شــبيهة
باالستدالالت الشكلية املنطقية أو الرّياضية ومع ذلك فإنّ من خيضعها إىل التحليل ينتبـ يف
وق قصري إىل االختالفات بني هذ احلج والًاهني الشكليّة ،ألنَّ جهدا يبذل يف االختزال
أو التدقيق فحسب ،يكون ذا طبيعة ال صورية ،يسمح مبنح هذ احلج م هراا برهانياا وهلذا
السّبب ننعتها بأهنا شب منطقية وتنقسم هذ احلج شب املنطقية على:
احلجج شبه املنطقية اليت تعتمد البىن املنطقية:
وتتمثّل هذ احلج يف حجّة التناقض وعدم االتفـاق والتما ـل واحلـدّ ،واحلجـ القائمـة علـى العالقـة
التبادليــة (الدريــدي )191 :2011 ،كمــا نــرى يف قــول اإلمــام هــذا حجـ قائمــة علــى عالقــة تبادليــة« :ألــا
تعـرعى بيْـرع مُخْبـرٍ لـكع وعلكِـنْ بنعْمعـةِ اللَّـ ِ أُحعـدمل ُ أنَّ قوْمـاا اسْتُشْــهدُوا فِــي سعــبيل اللَّـ ِ تعععــالى مِـنع
الْمُهعاجرينع والْأنْصعار وعلِكُلع فضْلٌ ،حعتلى إذا اسْتُشْهدع شعهيدُنعا قِيل سعيملدُ الشيهعدعاءا وعخعصلـ ُ رعسُـولُ
بسعبْعِنيع تعكْبريعةا عِنْدع صعلاتِ ِ ععليْ ِ .أوع لا تعرعى أنَّ قوْماا قُطِّعع ْ أيْدِيهمْ فِـي سعـبيل اللَّـ ِ
اللَّ ِ
وعلِكُلع فضْ لٌ ،حعتلى إذا فُعِل بوعاحِدِنعا معا فُعِل بوعاحِدِهِمْ قِيل الطَّيلارُ فِي الْجعنلةِ وعذُوالْجعنعاحعيْن؛ وعلـوْ
لا معا نعهعى اللَّ ُ ععنْ ُ مِنْ تعزْكِيعةِ الْمعرْءا نعفْسع ُ لذكرع ذاكِرٌ فضعائِل جعملةا تععْرفُهعا قُلُوبُ الْمُؤْمِننيع وعلـا
تعمُجيهعا آذانُ السلامِعِنيع؛ فدععْ ععنْكع معنْ معال ْ ب ِ الرلمِيلةُ؛ فإنلـا صعـنعائِعُ رعبملنعـا وعالنلـاسُ بععْـدُ صعـنعائِعُ
لنعا» (هن البالبة ،الرسالة .)28
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حي جعل اإلمام مكانة الشهداء املهاجرين واألنصـار وألقـاهبم مكـان مـا فضـل معاويـة مـن
الذين ذكرهم يف قول هذا« :وع زعععمْ ع أنَّ أفْضعل النلاس فِي الْإسْلام فُلـانٌ وعفُلـان» حيـاج اإلمـام
تج منطقية بديهية فلقد يعلم كل الناس مكانة شهداء اإلسـالم الـذين ذكـرهم اإلمـام دلـيالا
وحجّة وبرهاناا ملا سـند بـ معاويـة .إنّ االمـام اسـتخدم اإلهبـام والتـنكري يف (فـالن) داللـة علـى
صغرهم واالستهانة هبم مقابل التعريف بأناء املهاجرين وبريهم من املسلمني األوائل.
احلجج شبه املنطقية اليت تعتمد العالقات الرياضية:
وتتمثّل هذ احلج يف حجة التّعدية وتقسيم الكلّ على أجزائ املكوّنة لـ وكـذلك إدمـاج اجلـزء يف
الكلّ ،و يرمى هذا النوع من احلج إىل صحّة املوضوع ومشـروعيّت بفعـل مـا هلـا مـن ُبعـد عقـالين
تستمدّ من عالقتها ببعض الصّيغ املنطقية والرّياضية .تعتمد هذ احلج على الواقـع يف تأسـي
وإقامــة عالئقهــا اإلقناعيــة ،إذ تســتخدم احلج ـ شــب املنطقيــة لل ـرّبط بــني أحكــام مس ـلّم هبــا،
وأحكــام يســعى اخلطــاب إىل تأسيســها (علــوي ،)332 :2012 ،وتــنعك يف قــول اإلمــام هــذا« :وعمِنلــا
النلبيي ومِنْكُمُ الْمُكذِّبُ وعمِنلا أسعدُ اللَّ ِ وعمِنْكُمْ أسعدُ الْأحْلافِ وعمِنلا سعيملدعا شعبعاب أهْل الْجعنلةِ وعمِنْكُمْ
ري ِم لمــا ل عنــا وععل ـ ْي ُكمْ؛
ني عو ِم ـ ْن ُك ْم عحملال ـ ُة ا ْلحعطــب ِفــي ك ـ ِث ٍ
صِ ـبْيعةُ النلــار وعمِنلــا خعيْ ـرُ ن عســا اء ا ْل ععــال ِم ع
فإسْــلامُنعا َمعــاد قـدْ سُـمِعع وعجعاهِلِيلتُنعــا لــا تُـدْفعُ وعكِتعــابُ اللَّـ ِ يعجْمعـعُ لنعــا معــا شعـذَّ ععنلــا ،وعهُـوع قوْلُ ـ ُ
سُـبْحعانع ُ وتعععــالى "وعأُولُــوا الْأرْحــام بععْضُـهُمْ أوْىل بـبععْضٍ فِــي كِتــاب اللَّـ ِ" وعقوْلُـ ُ تعععــالى "إنَّ أوْلــى
النل ــاس ب ــإبْراهِيمع للَّــذِينع اتلبععُ ــو ُ» (هنـ ـ البالب ــة ،الرس ــالة  .)28وفيــ حي ــاول احمل ــت ّ اإلحي ــاء
واإلحاطة باملوضوع لصرف ن ر املستمع إىل البح والتقصي ،قال اجلـاحظ" :فعجـب النـاس
من حسن ما قسّم وفصّل" وهـذا العجـب هـو املطلـوب هنـا ألنـ يسـهّل اإلقنـاع (اجلـاحظ ،ال تـا:
 .)108إذ ذكـر اإلمــام األدلّــة وجزّءهـا وبـيّن احلجـ الواضــحة واملنطقيّـة يف نســب ومــن يكــون
منسوب لألمام وما سبق ل  ،وألبناء من مآ ر يف اإلسالم ،مثّ من يكـون منسـوباا إىل معاويـة،
إمنا تكون استدالالت مرتّبة ومتوالية ترف عطف الواو ،حي يشدّ البناء ويستحكم اجلـواب
ويعرف
ويفرض اإلقناع .وألنّ هذ احلج بديهيّة؛ وألنّ الكلّ يعرف نسبة اإلمام للن ّ
تاريخ أهل البي ومكانتهم وكذلك يعرف الناس ،معاوية وتاريخ أجداد ونسب وقبائح أعمـال
أهل وأعمال  ،فإهنا تكون حجـ بديهيـة ،هلـذا تسـمّى مثـل هـذ احلجـ واإلقناعـات بـاحلج
"الشّب رياضية" كاملعادالت الرياضية الل اتفق على صحّتها مجيع الناس فمكانة أهـل البيـ
اتفق عليها كذلك مجيـع النـاس وال شـك يف صـحّتها .فحجاجيّـة هـذا الكـالم تكمـن يف براعـة
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صـي
تق سيم املراتب ورييتـها ملعاويـة ومـا حولـ وعالقتـ بالـدّين ،إذ يبعـ هـذا التقسـيم والتق ّ
اإلذعان واإلدهاش .فاإلمام وظّف هذ احل ّجـة لكـي يقنـع اجملتمـع باإلضـافة إىل معاويـة ،بـأ ّن
خالفة ب أمية هتدف املنافع الذاتية؛ ألن األمويني مل يكونـوا خالصـني يف دينـهم وإسـالمهم
كما كان آبائهم كذلك،خالفة واهية ال تصلح لبناء جمتمع إسالمي رصني .فقـد سـلّط اإلمـام
هذ الرّسالة املباركة على إظهار باطن األمويني وتـبني ماضـيهم وحـاهلم ومسـتقبلهم املتقلّـب
ولقد بني الفرق بني أهل احلق وأهل الباطل .إذ أن حجاجيّتها ت هر من خالل هذا التفصـيل
البليغ الذي صرّر بـ اإلمـام وقـام تصـر أوصـاف وألقـاب أهلـ وألقـاب األمـويني ودرجـاهتم
املتدنّية .تتجلى لنا إحاطـة اإلمـام بتفاصـيل  ،إىل أن يتسـنّى للمتلقّـي إدراث احلقيقـة بوضـور
تامّ ،وهذا التصوير يرفد الكـالم حنـو االسـتمالة والتـأ ري ،وييسـر علـى املـتكلّم مـا يرومـ مـن
نفاذ إىل عوامل املتلقي الفكرية والشعورية والفعل فيها.

الروابط احلجاجيّة
الوصل السّبيب:
الوصل السّب هـو مـن أدوات التعليـل الـل يعمـد املخاطـب اإلتيـان بـ للـرّبط بـني أحـدا متتابعـة
مثــل الـرّبط مبــا ميكــن أن يكــون املقدّمــة والنتيجــة فتصــبح النتيجــة مقدّمــة لنتيجــة أخــرى .وهــذا
الـرّبط السّــب التعليلــي ميــنح الــنصّ بُعــداا اتّســاقياا متاســكياا بفعــل مبــدأ التــدرّج يف إيــراد احلجـ
ومن مثّ يعطي النصّ البعد التواصلي وسرعة االستجابة والتـأ ري .وقـد يعتمـد الوصـل السّـب علـى
نــوعني مــن األدوات الســببية مهــا :األدوات امللفوظــة الدالّــة علــى السّــبب والتعليــل مثــل الفــاء ،وألنَّ،
وحيـ  .أمّــا النـوع اآلخــر مـن األدوات ،فهــي األدوات املقـدّرة الـل تتمثّــل برصـد العالقــات السّــببية
املنطقي ــة الناجت ــة ع ــن التع ــالق ب ــني اجلم ــل أو احلج ـ وه ــذا م ــا أنا "ج ــان ك ــوهني" ب"الــرّبط
بالقِران" أو ما يسمّي "برملان" بـ"حجّة التعدية" ونسمّي بـ"التوالد احلجاجي" (كوهن.)350 :1986 ،
بدأ اإلمام الرّسالة بقول معاوية مث أبدى عجب  ،فعجب اإلمام يكون نتيجة ما ذكر معاوية
ويؤيــد مــن أيّــد مــن الصّــحاب  ،حيـ خيــً معاويـةُ
ممــا قــال أن اهلل اصــطفى الــن ّ
 ،مثّ لـريُدّ علــى معاويــة بقـوّة ،جــاء
اإلمــامع مبــا أنعــم اهلل علــيهم وهــو اصــطفاء الرّســول
باستدالل اقنـاعي ،باسـتخدام مـثلني ،إذن عجـب اإلمـام نتيجـة ملقدّمـة جـاء هبـا معاويـة وهـي
م ــن اهلل .وإتي ــان اإلم ــام بأمث ــال لتقوي ــة النتيج ــة
اخب ــار اإلم ــام باص ــطفاء الرّس ــول
وتًهنها باسـتدالالت متثيليـة ال تكـون إال ردّاا علـى متـادي معاويـة يف كالمـ  .وقـد وردت هـذ
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احلج بصورة متدرّجة ومرتّبة لغرض اإلفهام واإلقناع بأداة تأكيدية مثـل الفـاء ولقـد .فهـذ
العالقات السّببية قد تضمّن روابط قارّة يف البنية الدّالليـة العميقـة للـنصّ الـل تتجسّـد يف
الـرّبط شـب املنطقــي للحجـ مــع مـا أفــاد الـرّابط احلجـاجي (الــواو) مـن تــآزر وتقـارب بــني
احلج وتقويتها يف بيان هذا .ويف قول « :وعزعععمْ ع أنَّ أفْضعل النلـاس فِـي الْإسْـلام فُلـانٌ وعفُلـانٌ،
ضـل وعا ْل عم ْفضُـول
ك ْل ُمـ ُ؛ عو عمـا أ ْنـ ع وعالْفا ِ
ص لـ ْم عي ْل عح ْقـ ع
ك ُك ُّلـ ُ وعإ ْن نعقـ ع
فذك ْر عت أ ْمـر اا إ ْن عتـ لم ا ْع عتزعلـ ع
وعالسلـائِ ع وعالْمعسُــوسع ،وعمعــا لِلطُّلقــاءا وعأبْنعــاءا الطُّلقــاءا وعالتلمْييـزع بعـيْنع الْمُهعــاجرينع الْــأوللِنيع وعتعرْتِيـبع
ف طبعقـاتِهمْ؟ عه ْي عهـا عت لقـ ْد عحـ لن ِقـ ْد ٌر لـ ْي ع ِم ْن عهـا وط ِفـ عق عي ْح ُكـ ُم فِي عهـا عمـ ْن ععل ْيـ ِ
عد عرجعاتِه ْم عو عتعْريـ ع
الْحُكْمُ لهعا» (هن البالبة ،الرسالة .)28
ولعلّ يف هذا التسلسل أو التدرّج أو التّتابع يف إيـراد هـذ احلجـ مـا يـدفع باتّجـا َقيـق
اإلقناع؛ ألنَّ العبور من املقدّمة األصليّة إىل النتيجة املتأخّرة الكليّة دفعة واحدة ،من شأن أن
يضـعف مــن قـوّة اإلقنــاع والتــأ ري يف إقامـة االســتدالل بــني املقدّمــة األوىل والنتيجـة املتــأخّرة،
وبيــان التــداعي الــذي َد ـ احلجـ  ،حــدا باإلمــام إىل التفصــيل والتوضــيح وصــوالا إىل بنــاء
نصّ حجاجي ناجح ومؤ ر ومُقنع.
يتبيّن أنّ احلجاج الوارد بالوصل السّب قد ورد عً صيغة شرطية مضمرة وهـي «إن متّ
اعتزلك كلّ وعإنْ نعقصع لمْ يعلْحعقْكع لْمُ ُ» فنالحظ إنّ العلّة تدور مع املعلول فتسفر احلج هنا
عن تسلسل منطقي يتمّ التنقّل بني املقدمة والنتيجة .واألصـل يف هـذا القـانون احلجـاجي هـو
أهنــا قاعــدة ختاطبيــة مقتضــاها أنّ املــتكلم خيــً املخاطــب بأقصــى مــا ميكــن مــن الفائــدة
فيصري هذا األخري إىل محل قول على إفادة أنَّ العالقـة بـني املقـدّم ،والتـاي عالقـة شـرطية
طرديا وعكسيا ال طرداا فحسب.

روابط العطف احلجاجي
إضافةا إىل ما ذكرنا من روابط حجاجية ت هر جمموعة من احلروف تضطلع ببُعد حجاجي
مهـمّ مــن خــالل ربطهمــا بــني احلجـ والنتــائ والتنســيق بينــهما مــن أجــل التعليــل والتفســري
والتًير ومن هذ الروابط أحرف العطف (الواو ،والفاء ،و ُمل) إذ تقوم بدور حجاجي كـبري،
فباإلضافة إىل قيامها بالرّبط بني قضيتني (حجّتني) لنتيجة واحـدة ووصـفها سـلّماا حجاجيـاا
يضـع هـذ احلجـ إىل تراتبيـة معيّنــة تسـب قوّهتـا يف دعــم النتيجـة النهائيــة ،فإهنـا تســهم
أيضـاا يف بداعـة املعـىن املقصـود وخاصّـة إذا اسـتعمل كـلّ حـرف واسـتغل وظيفتـ يف املوضـع

دراسة أساليب اإلقناع في رسائل اإلمام علي

الرسالة الثّامنة والعشرين من نهج البالغة)
(نموذجا ّ
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املناسب فذلك يزيد من اإل بات على املعىن من جهة ويلقـي علـى اخلطـاب نوعـاا مـن التن ـيم
واالنسجام من جهة أخرى (يعمـرانن .)93 :2012 ،ويف بيـان اإلمـام هـذا نشـاهد هـذا التسلسـل
واإلنســجام حيـ اســتقوت الـبُىن يف الــردّ واإلقنــاع «وعمعــا أنْـ ع وعالْفاضِــل وعالْمعفْضُــول وعالسلــائِ ع
والْمعسُــوسع ،وعمعــا لِلطُّلقــاءا وعأبْنعــاءا الطُّلقــاءا وعالتلمْييـزع بعـيْنع الْمُهعــاجرينع الْــأوللِنيع وتعرْتِيـبع دعرعجعــاتِهمْ
وعتععْريفع طبعقاتِهمْ» يوجد اإلنسجام مـن تتبّـع ا لكلمـات بواسـطة حـرف الـواو حيـ أصـفى علـى
هذ اجلمـل جـو اا مـن اإلقنـاع املبـهر بقـوّة اتصـال الكلمـات احلجاجيـة الـل هتـدف إىل إ بـات
مكانة معاوية الدنيئة ،فهو اليصلح ألن يكون يف مكانة الشخص الذي مييّز الناس.

روابط التعارض احلجاجي
(لكن):

الرّابط احلجاجي
وهي من األدوات الل حدّدها النحويون العرب لنفي كالم وا بات بري وهو حرف استدراث،
ومعىن االستدراث أن تنسب حكماا إلنها خيالف احملكوم علي قبلـها ،كأنـك ملـا أخـًت عـن
األول خبً خف أن يتوهّم من الثاين مثل ذلك فتدارك خبً إن سلبا وإن إجيابا  .والتقع
لكن إال بني متنافيني بوج مـا .كمـا فصّـل الزلشـري ذلـك يف بيـان أنّ (لكـن) تتوسّـط بـني
كالمني متقاربني نفياا وإجياباا فيستدرث النفي باإلجياب ،واإلجياب بالنفي حنو" :ما جـاءين
زيد لكنل عمراا جاءين أو جاءين زيد لكـنل عمـراا مل جيـئ" .ومـن هـذا املنطلـق فـإنّ هـذ األداة
تقيم عالقة ربط بني قولني متناقضني أو متنافيني هو مـن الناحيـة احلجاجيـة ربـط حجـاجي
تــداوي بــني املعطــى والنتيجــة .ويشــري الوصــف احلجــاجي الــذي يقدّم ـ أصــحاب الن ريــة
احلجاجية لألداة (لكن) إىل :أن التلفّظ بأقوال من منط لكن يستلزم أمرين ا نني:
 .1إنّ املــتكلّم يق ـدّم (أ) و(ب) باعتبارمهــا حجّــتني ،احلجّــة األوىل موجّهــة حنــو نتيجــة
معيّنة (ن) ،واحلجّة الثانية موجّهة حنو النتيجة املضادّة هلا أي (ال ،ن).
 .2إنّ املــتكلّم يقـدّم احلجّــة الثانيــة باعتبارهــا احلجّــة األقــوى وباعتبارهــا توجّـ القــول أو
اخلطاب برمّت (الزبيدي.)109-108 :2012 ،
«ألا تعرعى بيْرع مُخْبرٍ لكع وعلكِنْ بنعْمعةِ اللَّ ِ أُحعدمل ُ أنَّ قوْماا اسْتُشْهدُوا فِي سعبيل اللَّ ِ تعععـالى مِـنع
صـ ُ عر ُسـولُ
ضلٌ ،عح لتـى إذا ا ْس ُت ْشـه عد عشـهي ُدنعا ِقيـل عسـ ملي ُد ال يشـ عهدعا اء عو عخ ل
ا ْل ُمهعاجري عن والْأ ْنصعار عو ِل ُك عل ف ْ
صـلا ِت ِ ععل ْيـ ِ .أ عو لـا عتـرعى أ َّن ق ْومـ اا ُق ِّط ععـ ْ أ ْيـدِيه ْم ِفـي عسـبيل ال َّلـ ِ
ري اة ِع ْن عد ع
بسعبْعِنيع عتكْب ع
اللَّ ِ
وعلِكُلع فضْلٌ ،حعتلى إذا فُعِل بوعاحِدِنعا معا فُعِل بوعاحِـدِهِمْ قِيـل الطَّيلـارُ فِـي الْجعنلـةِ وعذُو الْجعنعـاحعيْن؛ وعلـوْ
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ني وعلـا
ب ا ْل ُمـ ْؤمِن ع
ضـائِل عج لمـ اة عتعْر ُف عهـا ُق ُلـو ُ
لا معا عنهعى ال َّل ُ عع ْن ُ ِم ْن عت ْز ِك عي ِة ا ْل عم ْر اء عن ْف عسـ ُ لـذك عر ذا ِكـ ٌر ف ع
تعمُجيهعا آذانُ السلامِعِنيع؛ فدععْ ععنْكع معنْ معال ْ ب ِ الرلمِيلةُ» (هن البالبة ،الرسالة .)28
إنّ الرابط احلجاجي (لكن) عمل تعارضاا حجاجياا بني مـا تقدّمـ ومـا تـأخّر عنـ  ،فالقسـم
األول الذي سبق الرابط قد تضمّن حجّة ختدم نتيجة ضمنية من قبيـل "أنّ ذكـر هـذ الفضـائل
ال تكون تفاخراا من اإلمام" أو "اإلمام ال يريد إخبار معاوية بفضـائل ومناقـب أهـل بيتـ  ،لعرفـان
معاوية التام هلذ الفضائل"؛ أمّا القسم الثاين ،الذي جاء بعد الرابط فقد تضـمّن حجّـة ختـدم
نتيجة مضادة للنتيجة السابقة ،أي ختدم نتيجة من منط بيان اإلمام لفضـائل أهـل البيـ وعـدّ
هــذ الفضــائل والــنعم للشــكر مــن اخلــالق ،منــها استشــهاد مجاعــة مــن األنصــار واملهــاجرين
ومبـا أنّ الغايـة الـل أراد اإلمـام إيضـاحها تكمـن يف القسـم
استشهاد محز عمّ الرسول
الثاين من كالم  ،فإ ّن احل ّجـة الثانيـة أقـوى مـن احل ّجـة األوىل ،فهـي سـتو ّج القـول بر ّمتـ حنـو
تب النتيجة الضمنية املضادّة .وبـذلك يكـون مـا قبـل"لكن "منفـي ومـا أحد ـ الـرّابط حـىت هـو
االستدراث وهو رفع ما يتوهم بوت  .وهنـا البـد مـن التأكيـد علـى أ ّن االسـتدراث ،وهـو مـا ذهـب
إلي عباس حسن« :إبعاد معىن فرعي خيطر على البال عند فهم املعـىن األصـلي لكـالم مسـموع
أو مكتــوب» ولــذلك جنــد أن االســتدراث ال يتقيّــد عنــد حــدود الــنصّ تيـ يقــوم بإبعــاد معــىن
فرعي خيطر علـى البـال عنـد فهـم املعـىن األصـلي الواقـع قبـل الـرابط؛ بـل هـو دفـع ونفـي ملعـىن
قائم يف الواقع يعتقد املخاطب (الزبيـدي .)109 :2012 ،ويف خضـمّ هـذ االسـتدالالت احلجاجيـة
الل أتاحتها عناصر الـرّبط احلجـاجي ينبغـي اإلشـارة إىل أن التراتيبيـة احلجاجيـة والتدرّجيـة
الل منحها الرابط "الواو" إىل احلج قد أ بت قوّة النتيجة.

روابط التساوق احلجاجي
الرابط احلجاجي (حىت):
يف هــذ القســم مــن الرّســالة« :حعتلــى إذا اسْتُشْــهدع شعــهيدُنعا قِيــل سعـيملدُ الشيـهعدعاءا وعخعصلـ ُ رعسُــولُ اللَّـ ِ
بسعبْعِنيع تعكْبريعةا عِنْـدع صعـلاتِ ِ ععليْـ ِ» .جـاء الـرّابط"حىت" إل بـات قـوّة احلجـة بالنتيجـة" .يـًز
الرابط احلجاجي" حىت" كمؤشر حجاجيّ بارز ويكتسب هذا الرابط أمهيّت من عالقتـ الواضـحة
والقويّة مع املعىن الضم واملضـمر ،إذ أ ّن دور ال يقتصـر علـى إضـافة معلومـة جديـدة إىل سـياق
اجلملة بل إنّ دور هذا الرابط يتمثّل يف إدراج حجة جديدة تـردف احلجّـة الـل تسـبقها وتسـاوقها
واحل ّجتــان ختــدمان نتيجــة واحــدة لكــن بــدرجات متفاوتــة مــن حي ـ الق ـوّة احلجاجيــة ،فتتســاوق
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احلجّتان يف رفد النتيجـة بالطاقـة احلجاجيـة الفاعلـة ،ولكـن تبقـى احلجـة الـل يـأيت هبـا الـرابط
"حىت" هي أقوى من احلجة الل سبقتها ،أي أن يكـون مـا بعـدها بايـة ملـا قبلـها ولـذا أقـر "ديكـرو"
بــأنّ «احلجّــة املربوطــة بواســطة هــذا الــرابط ينبغــي أن تنتمــي إىل فئــة حجاجيــة واحــدة ،أي إهنــا
ختدم نتيجة واحدة واحلجة الل ترد بعد هذا الرابط تكون هي األقـوى لـذلك فـإنّ القـول املشـتمل
على األداة"حىت" ال يقبل اإلبطال والتعارض احلجاجي» (الناجح.)27 :2011 ،
مث مـن أهـل بيـ
والنتيجة هي الل حصل من استشـهاد مجاعـة مـن املهـاجرين واألنصـار ّ
 .أمّـا االسـتدراث
وعمّ واختصاص لقب "سيد الشهداء" من جانـب الـن
الرسول
فكان لبيان حقيقـة إستشـهادهم يف سـبيل اهلل وهنـاث فـرق بـني مـن فضـلهم عنـد اهلل وبـني مـا
ســبق آلل أميّـة مــن عــداوهتم لإلســالم .وبــذلك نقـرّر مبــدءاا حجاجيـاا مــن قبيــل «مــن مل يصـحّ
إسالم  ،ظاهراا ،أو من مل يصحّ إميان مبقتضى شروط اإلسالم /وبني املسلمني اجملاهـدين يف
سبيل اهلل باستشهادهم» وإن بدئنا بعدمل الفضائل من فضيلة اإلستشـهاد ،فالفضـل الكـبري ألهـل
اإلمام ألنّ محزة هو الشهيد منهم ،فتفضيل اإلمام شهداء آل الرسول علـى بـاقي الشـهداء نفـي
مشاركة معاويـة وأهلـ يف اإلسـالم واجلهـاد والشـهادة وهـذ النتيجـة احلجاجيـة أقـوى مـن تلـك
النتائ  .فالرابط"حىت" بالربم من تعـدّد الغايـات االسـتعمالية لـ يف هـذا املثـال الـل تتـبني لنـا
نتيجة لتعـدّد زوايـ ا الن ـر والقـراءة لـ فهـو جـاء مـن أجـل َقيـق بايـات حجاجيـة إقناعيـة .إ ّن
احلجّة الل أت بعد الرابط حتّى ،باية ملا قبلها وكما يذهب النحـاة العـرب إىل أن مـن شـروط
هذ الغاية أن يكون ما بعدها يف زيادة أو نقص والزيادة تشمل القـوة والتع ـيم والـنقص يشـمل
الضـعف والــتحقري ،ومـادام املقـام هنــا يف كــالم اإلمـام هــو مقــام توجيـ وإعــالء وتع ــيم لقيمــة
الشـهادة باختصــاص مقــام "سـيد الشــهداء" للشــهيد مـن أهــل البيـ وتع ـيم شــأن شــهداء أهــل
البي بتكبري وصلوات الرسول يف صالت عليهم حني االستشهاد.

املوجّهات احلجاجيّة
فعل التوجيه:
نهــا
يـدخل فعـل التوجيـ ضـمن وا حـد مـن أنــواع األفعـال اللّغويـة الـل صـابها "سـورل" وقـد ّ
باألفعـال التوجيهيــة وتتحـدّد بأهنــا «كـلّ احملــاوالت اخلطابيـة الــل يقــوم هبــا املرســل بــدرجات
لتلفة للتأ ري يف املرسل إلي ليقوم بعمل معيّن يف املستقبل» .وتتعدّد األفعال الـل تـدخل يف
صــنف اإلجنــاز والتوجيـ ومنـها :األوامــر ،والطّلبــات ،واالقتراحــات ،والنّصــائح .ولكــي حيقّــق
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املرسل فعل التوجي يف اخلطاب يستعني بأدوات أخرى وآليـات لتلفـة منـها :أسـاليب األمـر،
والنهي والتحذير ،واإلبراء ،والروابط ،والعوامل احلجاجية ،وذلك باالستناد إىل دور السّـياق
واملقام .فاألفعال التوجيهية تعبّر عن توجّ املرسل إىل أن ينفّذ املرسل إلي بعـض األفعـال يف
املستقبل ،كما أهنا تعـً عـن رببـة املرسـل ،أو أمن ّيتـ بـأن يكـون خطابـ أو بـأن تؤخـذ إرادتـ
الل انطوى عليهـا خطابـ علـى أهنـا هـي ال ّسـبب الـرئي أو الـدافع احلقيقـي يف الفعـل الـذي
سوف يأيت ب املرسل إلي وال يُعدّ التوجي فعالا لغوياا فحسب ،بل هو يعـدّ وظيفـة مـن وظـائف
اللّغة الل تعىن بالعالقات الشخصـية حسـب تصـنيف املسـتقبل (الزبيـدي .)152 :2012 ،لـذلك
جند أ ّن رسائل اإلمام قـد اصـطبغ مبجموعـة مـن املو ّجهـات احلجاجيـة الـل َ ّقـق اإلقنـاع
والتأ ري ،ومـن مث توجيـ املتلقّـي حنـو فعـل مـا أو تركـ (اإلقنـاع أو اإلذعـان) وفيمـا يلـي بيـان
ألهــمّ املوجّه ــات احلجاجي ــة ال ــل ك ــان هل ــا حض ــور ب ــارز يف تش ــكيل اخلط ــاب ال ــذي وجّهــ
أمرياملــؤمنني « :ألــا تعرْبعـعُ أييهعــا الْإنْسعــانُ ععلــى ظلْعِـكع وعتععْــرفُ قُصُــورع ذرْعِـكع وعتعتعــأخلرُ حعيْـ ُ
ب ِفـي ال ملتيـ ِ،
ك لـذهلا ٌ
ك بل عبـ ُة ا ْل عم ْغ ُلـوب وعلـا ظفـ ُر ال َّـافِر؟ َفإ لنـكعد وعإ لنـ ع
أخلرعثع الْ قـ عدرُ؟ ف عمـا ععل ْيـ ع
رعولاالٌ ععن الْقصْدِ» .قد حذّر ونبّ اإلمام معاوية يف هذا اخلطاب بأسلوب التحضـيض والسـؤال
اإلنكاري وقام بتقريع على قبح فعل ترف أال ونداء "بأيّها اإلنسان" وبأسلوب أمري سيطر
على كلّ العبارة وعمد إىل اإلنكار يف عبارة "فما عليك بلبة املغلوب يف وال ظفر ال ّافر".
االستشهاد باملثل:
املثــل يف اخلطابــة مقــام االســتقراء يف املنطــق ،فاملثــل اســتقراء بالبــي ،واملثــل «حجّــة تقــوم علــى
املشاهبة بني حالتني يف مق دّمتهما ،ويـراد اسـتنتاج هنايـة أحـديهما بـالن ر إىل هنايـة مما لتـها»
(العمـري ،)90 :2002 ،كما انتب الدارسون والبالبيون العرب على أمهيّة املثل يف إحدا اإلقنـاع،
فــإنّ احلكمــاء والعلمــاء واألدبــاء مل يزالــوا يضــربون ويبيّنــون للنــاس تصـرّف األحــوال بالن ــائر
ضئربضنا للِنَّئ ِ
ئاس فِئئي َهئ َذا
﴿ولََقئ ضد َ
واألشــكال ،ويــرون هــذا النــوع مــن القــول أجنــع مطلبـاا لقولـ تعــاىلَ :
آن ِمن ُك ِّل مثَئل ولَئن ِن ِجضنئتَئهم بَِيئة لَيئ ُقئول َّ َّ ِ
الض ُقر ِ
ين َك َف ُئروا إِ ضن أَنئتُ ضم إَِّال ُمضب ِطلُئو َن (الـروم( )58/الكعـ ،
ُ َ َ
ض
َن الئذ َ
َ َ

 .)39 :2014والشكّ أنّ اخلطيب يستحضر األمثال للتأ ري يف املتلقّي ،ألنّها تـؤ ر يف القلـوب مـا ال
يــؤ ر وصــف الشــئ يف نفس ـ  ،وذلــك أل ّن الغــرض مــن املثــل تشــبي اخلف ـ ّي بــاجلليّ ،والغائــب
بالشاهد ،فيتأكد الوقوف على ماهيّت  ،ويصـري احلـ ّ مطابقـ اا للعقـل ،وذلـك يف هنايـة اإليضـار
ولقــد وظــف اإلمــام يف هــذا القســم مــن رســالت األمثــال لتقويــة اجلــواب واالحتجــاج املــؤ ر يف
لاطب «كنعاقِل التلمْر إلى هعجعرع أوْ دعاعِي مُسعدملدِ ِ إلى النملضعال»؛ فبعـدما أبـدى اإلمـام عجبـ مـن
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كالم معاوية ،أراد إحكام اجلواب ،هلذا استخدم مثلني ليبـيّن ويثبـ ملعاويـة باطـل كالمـ وقـبح
نُصح  .وإمن ا ضرب املثلني ليـؤدّي وظيفـة اإلقنـاع أو التـأ ري يف املتل ّقـي ولتعميـق املعـىن .إذ شـبّ
اإلمام عمل معاويـة مبـن يبعـ ال ّتمـر إىل مدينـة هجـر وهـي مدينـة ُشـهرت بنخيلـها الكـثري
وآلـ وأعلـم النـاس باصـطفاء ومكانتـ
ورونق مترها .مث أنّ اإلمام وآل هم أهل الرّسـول
عند اهلل؛ هلذا جـاء بتشـبي آخـر ،حيـ شـب معاويـة بتلميـذ يسـتدعي مد ّربـ للمبـارات والقتـال
ناوياا اختبار ؛ فلقد نزّل اإلمام معاوية إىل مستوى التلميذ ،إذ سـبّب اسـتحكام اجلـواب واإلقنـاع
أكثر فأكثر .ومـا هـذ األمثلـة إال ليبـيّن اإلمـام قـبح كـالم معاويـة بعـدما جـاء بتوصـيف اإلسـالم
 ،ذلــك أنّ اإلمــام أوّل مــن اعتنــق اإلســالم وهــو القــرين الـدّائم للرســول
وع مــة الرّســول
« .لقــد حـنّ قــدر لــي منــها» حــن مبعــىن صــوت وإذا كـان أحــد القــدار مــن بــري جــوهر
أخوان مث أجائ املفيض خرج صوت خيـالف أصـواهتا فيعـرف أنـ لـي مـن مجلـة القـدار مثـل
يضرب ملن يفتخر بغري أو يضرب للرّجل يدخل نفس يف القـوم ولـي منـهم أو ميتـدر بالشـيء
لــي مــن أهلـ (ابــن أيب احلديــد )154/1 :2001 ،واإلمــام يف منهجـ احلجــاجي مــع معاويــة اتّخــذ
هذا املثل ليقول ل أنـك تفتخـر بـالن ّ ولكنـك لـي منـهم أو تفتخـر بأشـخاص لسـ مثلـهم وال
متّخــذ طريقتــهم وســلوكهم« .وقــد يســتفيد ال نّ ـة املتنصّــح» قــد تســرع التّهمــة للناصــح الشــفيق
واملتنصــح املبــالغ يف النصــيحة وضــرب اإلمــام هــذا املثــال عنــدما قــال أنـ كــان ناصــحاا للخليفــة
عثمان ويريد ل اخلري وهم اتّهمو هلذ النصائح فحسب ورب نصور يصبح يف معرض االهتـام
بسبب نصائح  .ومثالني آخرين استخدمهما اإلمام يف خامتة رسالت لتحكيم اخلتام ومهـا«ربّ
س يالمـون عنـدما أهنـم أبريـاء ال يكـون
ب أنـا ٍ
ملومٍ الذنب ل كـم مـن شـخص يلومونـ » ومعنـا ر ّ
صــيفي" .واملثـل اآلخــر هـو «وقــد
هلـم أ ّي ذنــب .وهـذا مــن أمثـال العــرب وأوّل مـن قالـ "األكـثم ال ّ
يستفيد ال نّة املتنصحُ» مبعىن رُبّ مُلح على نصيحةت يُتّهم وقيل أنّ هذ اجلملـة شـطرٌ مـن شـعر
الرّياشي وصار مضرب املثل (تسترى.)611/9 :1376 ،
االستشهاد باآليات القرآنية:
الشــاهد يف اخلطابــة العربيــة تضــمني اآلي ــات القرآنيــة واألحادي ـ وأبيــات الشــعر واألمث ــال
واحلكم ،وهي حج جاهزة تكتسب قوّهتا من مصدرها ومن مصادقة الناس عليهـا وتواترهـا
ولــذلك قــال أرســطو :الشــاهد هــو مبثابــة القــوانني والشــهود ،واالعترافــات وأقــوال احلكمــاء.
احلجاجيّة بتضمني آيات القرآن هي نوع مـن آليـات اإلقنـاع يف اخلطابـات والرسـائل الدينيـة،
احلجة القرآنية ترجّح على ما سواها من احلجـ األهخـر ،ألهنـا برهـان صـادق وحجـة قاطعـة،
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ودليل يقـي ّ التـأليف قطعـي االسـتلزام ،وهـي تعمـل علـى تثبيـ املعـاين يف األذهـان (العمـري،

 .)90 :2002وقد وظّف اإلمام هذ احلجّة ليحت ّ هبا على خصوم ومن معاويـة،كما يـدلّ علـى
إحضار آيـات القـرآن يف ذهـن اإلمـام دائمـاا يف قولـ « :قوْلُـ ُ سُـبْحعانع ُ وعتعععـالى «وعأُولُـوا الْأرْحـام
بععْضُهُمْ أوْىل ببععْضٍ فِي كِتاب اللَّ ِ» وعقوْلُ ُ تعععالى« :إنَّ أوْلى النلاس بإبْراهِيمع للَّذِينع اتلبععُو ُ وعهذا
النلبيي وعالَّذِينع آمعنُوا وعاللَّ ُ وعلِيي الْمُؤْمِننيع»؛ فنعحْنُ معرلةا أوْلى بالْقرعابعةِ وعتعارعةا أوْلى بالطَّاععة».
وهـو يف هـذا التضـمني حيـوّل املعقـول حمسوسـاا ،والغـامض واضـحاا ،أو أنـ يقـوم بتشــكيل
بنية واقعية تسمح بإجياد أو إ بات حقيقة عن طريق التمثيل ،وبذلك يكون كالم أكثر واقعية
مـن خـالل ذكــر آيـات شــاهدات
وإقناعـاا .فاإلمـام أراد أن يــدلّ ويـًهن بقرابتـ للــن ّ
بقول الـرّمحن علـى أنـ وآلـ أقـرب النـاس للـن ّ فهـم األقربـون وهـم الـذين جتـب إطاعتـهم.
فاإلمام يأمر معاوية بإطاعة آل الن أو تجّة الردّ على معاوية .وخياطـب النـاس واملسـلمني
أهنم أقرباء الرسول واإلطاعة منـهم أمـر واجـب ألن اهلل ذكـر يف القـرآن مكانـة أهـل الرّسـول
وأمــر بإطاعتــهم املســلمني مجيع ـ اا فمــن خــرج مــن إطاعتــهم عــدل عــن احلــق ودي ـ
بالباطــل أمــر كمــا بمــر الباطــل معاويــة وأبنــاء ملــا ابتعــدوا مــن آل الرســول وملــا عارضــوهم.
فاستشهاد اإلمام هبذ اآلية «كلَّا وعاللَّ ِ لقدْ يععْلمُ اللَّ ُ الْمُععوملقِنيع مِـنْكُمْ وعالْقـائِلِنيع لِـإخْوانهمْ هعلُـمل
إليْنــا وعال يع ـأْتُون الْبع ـأْسع إلَّــا قلِيلاــا» وتوظيف ـ يشــري إىل أنّ "يــا معاويــة إن خفي ـ مقتــل عثمــان
وقضـيّت فــال تســتطيع إخفــاء مــن اهلل تعــاىل إذ طلــب منــك عثمــان أن تعينـ وأنـ أبيـ ع ومل
تسأل عن وسررت بقتل  ،بأمل أن تأخذ مكان يف اخلالفة" .فاحلجّة القرآنيـة تـرجّح علـى مـا
ســواها مــن احلجـ األهخــر ،ألهنــا برهــانٌ صــادق وحجّــة قاطعــة ،ودليــل يقــي ّ التــأليف قطعـيّ
االستلزام ،وهي تعمل على تثبي املعاين يف األذهـان ،وقـد و ّظـف اإلمـام هـذ احل ّجـة يف هـذ
الرّسالة ليحت ّ هبا على خصومة معاوية.
التقرير:
عرّف الزركشي "التقرير" املستفاد من مثل هذا االستفهام بقولـ « :والتقريـر محلـك املخاطـب
علــى اإلقــرار واالعتــراف بــأمر قــد اســتقرّ عنــد » (الزركش ـي .)331/2 :1980 ،وهــذا االســتقرار
املشار إلي يف تعريف الزركشي ،يعىن أنّ القضـية حمـلّ االسـتفهام مـن معتقـدات املسـتفهمني
ومن عوامل إمياهنم وإمنا سُئلوا عنها ليوجبوها وليصادقوا عليها مـن تلقـاء أنفسـهم حـىت إذا
ما حصل املصادقة عليها من قبل املخاطبني كـان ذلـك وسـيلة للتر ّقـي درجـة أخـرى يف سـلّم
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اإلقناع (صولة .)431 :2007 ،وهذ اآللية الل يستخدمها املستفهم/صاحب اخلطاب من أجـل
محــل املخاطــب علــى اإلقــرار واالعتــراف مبــا يقتضــي الســؤال ميـرّ مبــرحلتني تعـزّز إحــدامها
األخرى وال سـبيل إلقامـة إحـدامها دون األخـرى ومهـا :التحقيـق والتثبيـ والثانيـة هـي محـل
املخاطب على اإلقرار مبا يعرف وإجلاء إىل ذلك اإلقرار وإلزام إيا  .فأمّا التحقيـق فـاملراد
ب َقيق النسبة وتثبيتها أي تثبي املستفهم عن املعلوم فال يطمع املخاطب يف اإلنكار ،وأمّا
احلمــل علــى اإلقــرار فهــو طلــب إقــرار املخاطــب بـ مــع كــون الســائل يعلــم فهــو اســتفهام يقــرر
املخاطب أي يطلب من أن يكـون مقـرا بـ (السـبكي« .)548/1 :2003 ،وعال تعـرعى أنَّ قوْمـاا قُطِّععـ ْ
أيْدِيهمْ فِي سعبيل اهللا ـ وعلكلّ فضْلٌ ـ حعتلى إذا فُعِل بوعاحِدِنعا معا فُعِل بوعاحِدِهِمْ قِيل« :الطَّيلـارُ فِـي
الْجعنلةِ وذُو الْجعنعاحعيْن يعطريُ بهما فِى الْجعنلةِ».
أو يف قولـ « :أال تعـرعى بيْـرع مُخْبــر لــك ،وعلكـنْ بنعْمعـةِ اهللا أُحعـدمل ُ ــ أنَّ قوْمــا اسْتُشْــهدُوا فِــي
سعبيل اهللا تعععالى مِنع الْمُهعاجرينع وعاالْنْصعار ،وعلِكلّ فضْلٌ ،حعتلى إذا اسْتُشْـهدع شعـهيدُنعا قِيـل :سعـيملدُ
بسعـبْعِنيع تعكــبريعةا عِنْـدع صعــالتِ ِ ععليْـ ِ» (هنـ البالبــة ،الرســالة
الشيـهعدعاءا وعخعصلـ ُ رعسُــولُ اهللا
 .)28يقـدّم قــول اإلمــام أمنوذجـاا للســؤال البالبــي الــذي يهــدف إىل حصــول اإلقــرار مــن قبــل
املستفهم /املخاطب باجلواب احملدّد حىت يثب املستفهم علي احلجّة الل تنطلق من حقيقة
ابتة يعلم هبا طرفا اخلطاب وهي حقيقة (الشهادة ودرجة الشهداء) فكان جلوء اإلمـام إىل
االستفهام ربم علم بثبوت املطلوب هـو شـكل مـن أشـكال اإللـزام يف إقامـة احلجّـة؛ ألنّ هـذا
اإلقــرار لــي مــن القضــايا الغريبــة عــن املخاطــب وال هــو مبنكــر إيّاهــا أصـالا فهــي مــن قبيــل
املشــهورات والبــديهيات الــل تكــون حمــل اتفــاق وإقــرار مــن قِبــل املســلمني تقيقــة شــهداء
اإلسالم وأن محزة عمّ الن لقب بسيد الشهداء من جانـب الرسـول وخصّـ بسـبعني تكـبرية
عنــد صــالت عليـ وإمنــا وظّــف اإلمــام الســؤال ليكــون مثبتـاا لــذلك اجلــواب املعتــرض حممـالا
بذلك مسؤلية اإل بات واإلقرار ملخاطب  .واملقتضـى هـو الـذي يعمـل علـى َصـيل اإلقـرار مـن
املخاطب بغية استمالت وإقناعة والتأ ري في حىت يعود إىل رشد ويتقي اهلل يف عباد .
القسم:

يعدّ القسم صنفاا من أصناف الفعل الكالمي الل توجّ القول توجيهاا يقينيا إ باتاا يلجا إليـ
املتكلّم لتوكيد كالم فهو إذ يثب القضيّة ويقيم يف الوق نفس احلجّة وتأكيـدها ،وذلـك أن
احلكـم يفصــل بــأ نني :إمّــا بالشّــهادة وإمّــا بالقســم (الزبيــدي؛ نقـالا عــن الســيوطي.)153 :2012 ،
واستخدم اإلمام األسلوب اإلقناعي وهو القسم يف «وعلععمْرُ اللَّ ِ لقدْ أرعدْتع أنْ تعذُمل فمعدعحْ ع وعأنْ
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تعفْضعحع فافْتعضعحْ ع» أو إتيان هبذ اآلية احملتوية على القسم «كلَّا وعاللَّ ِ لقدْ يععْلمُ اللَّ ُ الْمُععـوملقِنيع
مِنْكُمْ وعالْقائِلِنيع لِإخْوانهمْ هعلُـمل إليْنـا وعال يعـأْتُون الْبعـأْسع إلَّـا قلِيلاـا» إل بـات حقانيتـ وباطـل كـالم
معاويـة .وقـد دفـع اإلمـام بسـيل مـن املؤ ّكـدات اللف يـة واملعنويـة حلمـل املتل ّقـي علـى التصــديق
واإلقنــاع .فــًز أســلوب القســم يف هــذ الرّســالة مــن رســائل اإلمــام لتوج ـ امللفــوظ وجه ــة
حجاجيّة .فالقسم ،وكلّا والالم املوطئة جلواب وأسلوب القصر واجلمل املوجزة والتكرار كلّهـا
وسائل كفيلة بإيصال رسائل خطرية إىل معاوية ،فاأللفاظ بصـوهتا ورنينـها وإيقاعهـا ومواقـع
النً و ..مبفردها قادرة على إجياد اإلقناع.
إنكار التوبيخ:
من املالحظ أنّ االستفهام اإلنكاري قد حقّق قوة "اجنازية حجاجية" يف رسائل اإلمام علـي
كم ــا رأين ــا اس ــتخدام يف ه ــذ ال ّرس ــالة أيض ــا و"الس ــؤال اإلنك ــاري ي ــأيت بـ ـ الس ــائل لت ــوبيخ
املخاطب/املسؤول على ما وقع من من فعل مذموم وهذا ما أشار إلي اجلرجاين بقولـ « :واعلـم
أنّ اهلمزة فيما ذكرنا تقرير بفعلٍ قد كان وإنكار ل ملا كان وتوبيخ لفاعل علي لذلك جنـد هـذا
النوع من السؤال البالبي يضطلع بوظائف حجاجيّة من خالل ما يقدّمـ مـن مقتضـيات نبينـها
فيما يأيت» (صولة .)428 :2007 ،فبنية احلدي يف هذا النصَّ« :ذكـرْتع أمْـراا إنْ تعـمل اعْتعزعلـكع كُلُّـ ُ
وعإنْ نعقـصع لـمْ يعلْحعقْـكع لْمُـ ُ؛ وعمعــا أنْـ ع وعالْفاضِــل والْمعفْضُــول وعالسلــائِ ع وعالْمعسُــوسع ،وعمعــا لِلطُّلقــاءا
ف طبعقـاتِهمْ؟ عه ْي عهـا عت
ني عو عت ْر ِتيـ عب عد عر عجـاتِه ْم عو عتعْريـ ع
وعأبْنعاءا الطُّلقاءا وعالتلمْييـزع بعـيْنع ا ْل ُم عهـاجري عن ا ْلـأ لو ِل ع
لقدْ حعنل قِدْرٌ ليْ ع مِنْهعا وعطفِقع يعحْكُمُ فِيهعا معنْ ععليْ ِ الْحُكْمُ لهعا ألا تعرْبععُ أييهعا الْإنْسعانُ ععلى ظلْعِـكع
ك بل عبـ ُة ا ْل عم ْغ ُلـوب وعلـا ظفـ ُر ال َّـافِر؟
ث الْقـ عدرُ؟ ف عمـا ععل ْيـ ع
ك عو عت عتـأ لخ ُر عح ْيـ ُ أ لخـ عر ع
وعتععْرفُ قُصُورع ذ ْر ِع ع
َفإنلكعد وعإنلكع لذهلابٌ فِي التملي ِ ،رعولاالٌ ععن الْقصْدِ» (هن البالبة ،الرسالة .)28
قد تشـكّل عـً اسـتفهامات حجاجيـة قائمـة علـى نائيـة :اهلـدم والبنـاء ،أي هـدم حجّـة
اخلصم وتقويضها ،وبناء حج دامغة أفرب حج املسؤول/اخلصم مـن حمتواهـا ،فاإلمـام
قد استدعى االستفهام علـى سـبيل اإلنكـار واالسـتحقار والتـوبيخ والتنبيـ فقـد أنكـر علـى
معاوية أن خيوض على صغر شأن وحقارت يف أمور املفاضـلة بـني املهـاجرين األولـني وترتيـب
درجــاهتم وتعريــف طبقــاهتم .وهنــا يــًز الــدور احلجــاجي لالســتفهام مش ـكّالا لبنــة أوىل يف
خطــة اإليقــاع باملخاطــب/معاويــة وافحامـ ودفعـ إىل االقتنــاع مبــا هــو أهـمّ ومبــا هــو موضــوع
اخلــالف حقيقــة عــً تعريــة وتفكيــك خطاب ـ باجتــا تفنيــد وبيــان هــذ احلجــة يتمثّــل يف
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ك ْل ُمـ ُ» وجـوهر هـذ
ص لـ ْم عي ْل عح ْقـ ع
ك ُك ُّلـ ُ وعإ ْن نعقـ ع
استدراج اخلصم «ذ ك ْر عت أ ْمـر اا إ ْن عتـ لم ا ْع عتزعلـ ع
احلجّة إن معاوية وأبا أباسـفيان كانـا مـن الطلقـاء الـذين دخلـوا اإلسـالم كرهـاا ال طوعـاا ومل
يصحّ إسالمهما ،لذلك استبعد اإلمام وأنكر أهليت يف هذا احلكـم وتقـدير األفضـليّة ،وقولـ :
«وعطفِقع يعحْكُمُ فِيهعا معنْ ععليْ ِ الْحُكْـمُ لهعـا» مثـل يضـرب ملـن حيكـم علـى قـوم وهـو مـن أراذهلـم
ولي هو للحكم بأهل ،بل هم أوىل من يف تقرير احلكم؛ إذ شأن األشراف أن يكونوا حكامـاا
ومراد اإلمـام أن معاويـة لـي مـن القـوم الـذين حيكـم بتفضـيل بعضـهم علـى بعـض يف شـيء
ولي أهالا للحكم فيهم ولذلك استفهم اإلمام يف قول " :أال تربع "على سبيل اإلنكـار والتنبيـ
ل على قصور عن درجـة السـابقني والتقريـع لـ علـى ادعائـ هلـا وقـد علّـل هـذا اإلنكـار
التوبيخي باستدعاء اجملاز وبيان ذلك :فلتترفق بنفسك وال تكلّفها هذا األمـر ولتقـف هبـا عـن
جماراة أهل الفضل حال ظلعك ،واستعار لف ة (ال لع) لقصـور ووجـ املشـاهبة هـو قصـور
عن حلوق رتبة السابقني يف الفضل كقصور ال ـالع عـن شـأو الضـليع .وكـذلك قولـ " :وتعـرف
قصور ذرعك" ،وقصور ذرع كنايـة عـن قصـور قوّتـ وعجـز عـن تنـاول تلـك املرتبـة ،و"حيـ
أخّـرث القــدر" إشــارة إىل مرتبتـ النازلــة الــل جــرى القــدر هبــا أن تكــون نازلــة عــن مراتــب
السابقني وقد أمر بالتأخّر فيها والوقوف عنـدها تقريعـاا وتوبيخـاا هبـا .يترقـى القـول يف سـلّم
اإلقناع عً جلوء اإلمام إىل االستفهام ربم علـم السـائل واملسـؤول بثبـوت املطلـوب ،يف:
ك ِم ْنـ ُ؛ فأ يي عنـا كـان
ب ععـ ْن عهـ ِذ ِ ِل عر ِح ِمـ ع
ك أ ْن ُت عجـا ع
« ُمل ذك ْر عت معا كان ِم ْن أمْري وعأمْر ُع ْث عمـان ،فلـ ع
أعْ ـدعى ل ـ ُ وأهْ ـدعى إل ــى معقاتِلِ ـ ِ؟ أمع ـنْ بع ــذل ل ـ ُ نُصْ ـرعتع ُ فاسْ ـتعقْععدع ُ واسْ ـتعكفَّ َُ ،أمل ــند أمْ مع ــن
اسْتعنْصعـرع ُ فتعرعاخعــى ععنْـ ُ وبعـ َّ الْمعنُــون إليْـ ِ حعتلــى أتعــى قـدعرُ ُ ععليْـ ِ؟ كلَّــا وعاللَّـ ِ ل "قـدْ يععْلـمُ اللَّـ ُ
الْمُععوملقِنيع مِنْكُمْ وعالْقائِلِنيع لِإخْوانهمْ هعلُمل إليْنا وعال يعأْتُون الْبعأْسع إلَّا قلِيلاا" .وعمعا كُنْـ ُ لِأعْتعـذِرع مِـنْ
أنملي كُنْ ُ أنْقِمُ ععليْ ِ أحْدعا اا؛ فإنْ كان الذَّنْبُ إليْ ِ إرْشعادِي وعهِدعايعتِي ل ُ ،فـرُبل معلُـومٍ لـا ذنْـبع لـ ُ
":وعقدْ يعسْتعفِيدُ ال ِّنلة الْمُتعنعصملحُ" .وعمعـا أرعدْتُ "إلَّـا الْإصْـالرع معـا اسْـتعطعْ ُ وعمـا تعـوْفِيقِي إلَّـا باللَّـ ِ
ععليْ ِ تعوعكَّلْ ُ وعإليْ ِ أُنيب» (هن البالبة ،الرسالة .)28
ولكنّ السؤال جاء لإلقرار واإللزام تقيقة املطلوب؛ ذلك أنَّ عثمـان كـان متـهماا لـ
بالدخول يف أمر  ،وعندما اشـتدّ عليـ احلصـار بعـ إليـ اإلمـام وعـرض نصـرت عليـ فقـال
عثمان :ال أحتاج إىل نصرتك لكن أقعد ع وكفّ شرّث ،وهنا ذكر اإلمام نفسـ بصـفة بـذل
النصرة لي هر خروجـ ممـا نسـب إليـ مـن دم عثمـان مث أشـار اإلمـام إىل دخـول معاويـة يف
ذلك بقول "أمـن استنصـر فتراخـى عنـ وبـ ّ املنـون إليـ " وذلـك أنـ بعـ حـال حصـار إىل
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الشام مستصرخا معاويـة فلـم يـزل يععـد األخـري ويتراخـى عنـ لطمعـ يف األمـر إىل أن قتـل.
فهذ القضيّة الل يدفع هبا املتكلّم من أجل إقامة احلجّة على املخاطب يف أسلوب إستفهامي
هــي حلمــل املســؤول علــى اإلقــرار هبــا بــل هــو ال يســتطيع دفعهــا أو إنكارهــا فهــي مــن القضــايا
املشهورة الل يقرّ الناس هبا يف تلك الفترة.
الترجيح:
وهو أن خنتار من بني االحتمالني أفضلهما إلينا ،سواء أتعلّق األمر بنـا أو بغرينـا ،بعـد إجـراء
املوازنة الل أساسها القـيم ومـا تتفاضـل هبـا األشـياء تسـب الغايـة والنتيجـة املتوخـاة منـها
(يعقويب ،)107 :2012 ،ومن صـور التـرجيح يف خطبـ قولـ « :وعمِنلـا النلبـيي وعمِـنْكُمُ الْمُكـذِّبُ وعمِنلـا
صـ ْب عي ُة ال لنـار عو ِم لنـا خعيْـرُ
ف عو ِم لنـا عسـ مليدعا عشـبعاب أ ْهـل ا ْل عج لنـ ِة و ِمـ ْن ُك ْم ِ
أ عس ُد ال َّل ِ عو ِمـ ْن ُك ْم أ عسـ ُد الْأحْلـا ِ
نسعــاءا الْععــالمِنيع وعمِ ـنْكُمْ حعملال ـةُ الْحعطــب فِــي ك ـثِريٍ مِملــا لنع ـا وعععل ـيْكُمْ؛ فإسْــلامُنعا َمعــاد ق ـدْ سُ ـمِعع
وعجعاهِلِيلتُنعا لا تُدْفعُ وعكِتعابُ اللَّ ِ يعجْمععُ لنعا معا شعذَّ ععنلا ،وعهُوع قوْلُ ُ سُبْحعانع ُ وعتعععالى "وعأُولُوا الْأرْحام
بععْضُهُمْ أوْىل ببععْضٍ فِي كِتاب اللَّ ِ" وعقوْلُ ُ تعععالى "إنَّ أوْلى النلاس بـإبْراهِيمع للَّـذِينع اتلبععُـو ُ وعهـذا
النلبيي وعالَّذِينع آمعنُوا وعاللَّ ُ وعلِيي الْمُؤْمِننيع؛ فنعحْنُ معرلةا أوْلى بالْقرعابعةِ وعتعارعةا أوْلى بالطَّاععةِ».
وهلذ الرسالة مقام ،استدعى شيئاا من االنفعال الغاضب عند اإلمام وهو قـول معاويـة«:
وعزعععمْ ع أنَّ أفْضعل النلاس فِي الْإسْلام فُلانٌ وفُلانٌ ،فذكرْتع أمْراا إنْ تعـمل اعْتعزعلـكع كُلُّـ ُ وعإنْ نعقـصع
لمْ يعلْحعقْكع لْمُ ُ» ،وهذا يتطلّب تواشجاا بني االنفعال والغضب من جهـة وبـني احلكمـة واإلقنـاع
من جهة أخرى ،وجواباا ملعاوية ملا ساوى بني ب أمية وبـ هاشـم ،إذ يكـون بـ هاشـم هـم
أســاس اإلســالم والنبـوّة والواليــة وبـ أميــة هــم أســاس الكفــر والعصــيان والطغيــان وعنــدما
أســلموا مل يكــن إســالمهم إال ت ــاهراا وريــاء ،.ولكـنل اإلســالم عاملــهم معاملــة األكفــاء فتــزوّج
الرّسول من بن أبوسفيان و عز لو عج بنت لعثمـان .إذن ذكـر اإلمـام اسـتدالالت قويـة ب ّينـ الفـرق
بني ب أمية وب هاشم من جانب ونزل مكانة ب أمية املصطنعة من جانب آخر .فعبارة
الذي لقب من جانب الرسول بأسد اهلل؛
"أسداهلل" يقصد هبا اإلمام ،محزة عمّ الن
هذا ألن شـجاع ميـدان احلـرب وعبـارة "أسـد األحـالف" مـنكم ،يقصـد بـ أبوسـفيان لشـهرت
بالتحالفات ضدّ اإلسالم قبل أن يسلم .وعبارة "صبية النار" منكم يقصد هبا "أوالد مروان أو
أوالد عقبة بن اىب معيط" وعبـارة "سـيدة نسـاء اجلنـة" يعـ هبـا بنـ الرسـول فاطمـة سـالم
اهلل عليها وعبارة "محّ الة احلطب" والـل أخـذت مـن آيـة القـرآن .و"هـو لقـب أم مجيـل امـرأة
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أيب هلب وأخ أبوسفيان" مـن بـ أميـة .فتو يـق اإلمـام بأسـبقية أنسـاب وأنسـاب معاويـة مل
تترث اجملال لإلنكار ،إذ جتً املخاطب على اإلقناع بفضـائح أهلـ ومسـاوئهم املخزيـة وهـذا
هــو منــه الفصــاحة والبالبــة املتفـرّد لــدى اإلمــام يف اإلحجــاج واإلقناع؛حيـ يســك املتلقّــي
ويفــرض علي ـ قبــول واقع ـ  .كمــا يتطلــب مقــام اإلمــام يف الــر ّد علــى رســالة معاويــة وعيــا يف
ضــرورة تــدارث األمــور قبــل فواهتــا وتــدبر األوضــاع قبــل فســادها ،إذ يق ـدّم اإلمــام حجاجــا
ترجيحياا ،هلبوط خصوم وما محلوا من أفكار ال عزّة فيها ،وبـني أفكـار متـ ي إىل طاعـة اهلل
ورسول  ،وبذلك يوج خطاب إىل األخذ باألرجح دليالا ،فإذا كان مرتبـة أحـدمها أقـوى مـن
اآلخر مبا حيمل من مزايا وقيم ذاتية وأدلة تعزز األقوى فإننـا نرجّحـ علـى اآلخـر وخنتـار ،
وهذا ما انطوت علي رسالت يف لاطبة معاوية وحماولة إقناع .
التعليل:
وهي طريقة للتعليـل يف إ بـات حكـم أو نفيـ أو وجـود أو عدمـ  ،وذلـك بإظهـار الع ّلـة الـل تـًز
مشــروعيت  ،إذ حيــرص املــتكلّم علــى ربــط األفكــار والوصــل بــني أجــزاء الكــالم جبعــل بعضــها
أســباباا ألخــرى ،فــاحلكم بالب ـاا ال خيلــو مــن علّــة يف الواقــع ،وأن الــنف تقنــع لألحكــام املعلّلــة
خبالف بريها (يعقويب . )95 :2012 ،ومن هنـا يـأيت اإلقنـاع ،ومـن ذلـك مـا جـاء يف رسـالت هـذ
ومنوذجاا لتعليل اإلمام يف رسالت  ،عندما أراد بيان تفضيل ب هاشم على بـ أميّـة يف جـواب
معاويــة عنــدما ســاوا بــني ب ـ أميــة وب ـ هاشــم« :وعلملــا احْ ـتع ل الْمُهعــاجرُون ععلــى الْأنْصعــار يع ـوْمع
فلجُوا ععليْهمْ ،فإنْ يعكُن الْفل ُ بـ ِ فـالْحعقي لنعـا دُونعكُـمْ ،وعإنْ يعكُـنْ بغعيْـر ِ
السلقِيفةِ برعسُول اهللا
فالْأنْصعــارُ ععلــى دععْ ـوعاهُمْ» ،إذ ردّ اإلمــام علــى معاويــة ذلــك ألنّ ب ـ أميــة ال يســتحقون احلكــم
واخلالفــة بــري أهنــم ال يكونــوا مــن املهــاجرين وال حــىت مــن األنصــار بــل كــانوا مــن الطّلقــاء أو
املشركني الطلقاء بعد دخول املسلمني مكّة وفتحها؛ إذن ردّ اإلمام بنف األسـلوب الـذي اتّخـذ ،
معاويـة عنــدما جلـأ لتعــاي آلـ  ،فث ّبـ اإلمـام باطــل كـالم معاويــة ،وبـني علـ ّو أهلـ واسـتحقاقهم
وتصديهم أمر املسلمني .جاء اإلمام بالعلّـة الـل تـًر عـدم الغـرور
اخلالفة بعد الرّسول
والتكبّر بشيء ال يكون واقع اا وصدق اا والرّكون إىل احلقيقـة وقبـول احلـ ّق وهـو مكانـة أهـل البيـ ،
وهذا من شأن أن يؤ ّر يف املتلقّي وجيلب االنتبا حنو فكرة اخلطيب واملتكلّم.
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النتائج
أهمّ النتائ الل توصّلنا إليها يف هذ الدراسة:
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

كان اهلدف االساس من هذا البح الكشف عن نوع من اخلطاب الذي مييّز الترا
االسالمي حي أن مصدر ومنشأ للدّراسات الن رية احلديثة متاما كما شاهدنا من
خــالل هــذ الدراســة تطبيــق لن ريــات املن ّــرين الكبــار يف مبحـ األلســنيّات ومنــها
التدوالية وخاصّة اإلقناع واحلجاج.
ظهرت عملية اإلقناع يف رسـالة اإلمـام يف الفكـرة وطريقـة التعـبري واألسـلوب الـذي ا ّتخـذ
اإلمام يف قوّة ردود كما ظهرت من خالل الرّبط بني الفكرة والتعبري الصائب.
إنّ كلمات اإلمام يف جواب ملعاوية مل تكن إال رمـوزاا وظّفهـا اإلمـام لتعـبري األفكـار أو
املفاهيم أو التجارب ختتصّ باإلمام فحسب.
إمنا أشار اإلقناع إىل املنهجية املخطّطة لعقلية اإلمام يف فـرض اإلقنـاع علـى معاويـة
وما ظهر إال من خالل أساليب الوصل واالسـتفهام اإلنكـاري والقسـم املؤكـد والتـوبيخ
وفعل التوجي والتقرير و...
إنّ تطبيـق ن ريــة اإلقنـاع يف رســالة اإلمـام فــتح أفقـاا دالليـاا رحبـاا؛ إذ دخــل بنيـة احلجــاج
واإلقناع يف صميم التفاعل بني اإلمام ومعاوية إل بات استدالالت اإلمام بقوّة.
ه ــذ العملي ــة التطبيقي ــة دلّــ عل ــى براع ــة اإلم ــام عل ــي يف البي ــان والبالب ــة املتميّ ــزة
واألسلوب القرآين واإلقناعيّة احلجاجيّة الفريدة واملتضلّعة بنوعها بني النصوص الدّينية.
ارتكزت هذ الرّسالة على خطاب يكون مبنياا على (املرسل/الرسـالة /املرسـل إليـ )
وهي بنية البد أليّ خطاب ناجح من استيعاهبا.
هذ الدّراسة َلّ مركزاا مهماا يف أتا الترا اإلسالمي حي تـدلّنا علـى ازدهـار
الدّراســات احلجاجيــة بوصــفها مرادفــة للجــدل وَ ـلّ يف قســم الدّراســات القرآنيــة
والتفسري بري الدّراسات يف اللغة واللغة العربية حصراا.
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املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

القرآن الكره.
ابــن أيب احلديــد ،عبداحلميــد (2001م) .شــرر هنـ البالبــةَ .قيــق :حممــد أبوالفضــل
إبراهيم .بريوت :دار الساقية.
ابن فارس ،أبواحلسـن (1979م) .معجـم مقـايي اللغـة .احملقـق :عبدالسـالم حممـد بـن
هارون ،بريوت :دار الفكر.
ابــن من ــور ،مجــال الــدين حممــد (1414هـ ـ) .معجــم لســان العــرب .ط  ،3بــريوت :دار
صادر.
استيتية ،نري شريف (2005م) .اللسـانيات (اجملـال والوظيفـة واملنـه ) .بـريوت :عـامل
الكتب احلدي .
تستري ،حممد تقي (1376ش) .شرر هن البالبة .ط  ،3طهران :انتشارات امريكبري.
اجلاحظ (ال تا) .البيان والتبينيَ .قيق :عبدالسالم هارون ،القاهرة :مطبعة اخلاجني.
جان كايف ،لوي (2006م) .علم االجتماع اللغوي .ترمجة :حممد حييـاتن ،اجلزائـر :دار
الكتب العلمية.
الزبيــدي ،جبــار (2017م) .مرويــات رســائل اإلمــام علـي يف النــه البالبــة :دراســة
حجاجية .كربالء :مؤسسة علوم هن البالبة.
الزركشــي ،بدرالــدين (1980م) .الًهــان يف علــوم القــرآنَ .قيــق :حممــد ابوالفضــل
ابراهيم ،بريوت :دار الفكر.
الدريــدي ،ســامية (2011م) .احلجــاج يف الشــعر العــريب القــده :بنيت ـ وأســاليب  .ط ،2
أربد :عامل الكتب احلدي .
دمياس ،حممد راشد (1999م) .احلوار واإلقناع .بريوت :دار ابن حزم.
الس ــبكي ،هباءال ــدين (2003م) .ع ــروس األف ــرار يف ش ــرر تلخ ــيص املفت ــارَ .قي ــق:
عبداحلميد هنداوي ،صيدا؛ بريوت :املكتبة العصرية.
ســعدون هنــون ،هــادي (2012م) .التصــوير الف ـ يف خطــب املســرية احلســينية .جنــف:
إصدارات العتبة العلوية املقدسة.
الشــهري ،عبــداهلادي بــن ظــافر (2007م) .اس ــتراتيجيات اخلطــاب :مقاربــة تداولي ــة.
بريوت :دار الكتب اجلديدة املتحدة.

272



.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

.27
.28
.29

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد الثانی ،صيف 1440

صــمود ،محــادي (1999م) .مــن جتليــات اخلطــاب البالبــي .تــون  :دار قرطــان للنشــر
والتوزيع.
ضيف ،شوقي (1990م) .البالبة تطور وتاريخ .ط  ،8القاهرة :دار املعارف.
العزاوي ،أبوبكر (2010م) .اخلطاب واحلجاج .بريوت :مؤسسة الرحاب احلديثة.
علــوي ،حــافظ اناعيــل؛ وآخــرون (2010م) .احلجــاج :مفهوم ـ وجماالت ـ  .أربــد :عــامل
الكتب احلدي .
العمري ،حممد (2002م) .يف بالبـة اخلطـاب اإلقنـاعي :مـدخل ن ـري وتطبيقـي لدراسـة
البالبة العربية .ط  ،2بريوت :دار الفكر.
صولة ،عبداهلل (2007م) .احلجاج يف القرآن الكره من خالل أهم خصائص األسـلوبية.
ط  ،2القاهرة :دار املعارف.
فيصـل صــالر الــدين ،أصـالن (2004م) .اخلطابــة فــن اإلقنـاع واإلمتــاع .الريــاض :مركــز
البحو التربوية.
كــوهن ،جــان (1986م) .بنيــة اللغــة الشــعرية .ترمجــة :حممــد الــوي؛ وحممــد العمــري،
املغرب :دار توبقال للنشر.
النــاجح ،عزالــدين (2011م) .العوامــل احلجاجيــة يف اللغــة العربيــة .تــون  :مكتبــة عــالء
الدين للنشر والتوزيع.
املبخ ــوت ،ش ــكري (2009م) .توجي ـ النف ــي يف تعاملــ م ــع اجله ــات واألس ــوار وال ــروابط.
بريوت :دار الكتاب اجلديدة املتحدة.
يعقويب ،حممود (2012م) .املنطق الفطري يف القرآن الكره .اجلزائر :ديـوان املطبوعـات
اجلامعية.
بلخــري ،هشــام (2012م) .آليــات اإلقنــاع يف اخلطــاب القــرآين :دراســة حجاجيــة .مــذكرة
مكملة لنيل درجة املاجستري يف اللسانيات العامة (سورة الشـعراء منوذجـاا) جامعـة احلـاج
خلضر ،باتنة ،اجلزائر.
رحيمة ،شبتر (2009م) .تداولية النص الشعري ،أطروحة مقدمة لنيل الدكتورا ،اجلزائر.
السعيدي ،ناصـر بـن دخيـل اهلل بـن فـاحل (1425ه ـ) .االحتجـاج العقلـي واملعـىن البالبـي:
دراسة وصفية .أطروحة دكتورا  ،السعودية :جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية.
ضــبغي ،نــذير (2015م) .األبعــاد التداوليــة يف مقامــات احلريــري .مــذكرة مقدمــة لنيــل
شهادة املاجستري ،جامعة حممد خضري -بسكرة ،اجلزائر.

دراسة أساليب اإلقناع في رسائل اإلمام علي

الرسالة الثّامنة والعشرين من نهج البالغة)
(نموذجا ّ

273

 .30الكع  ،رائد حـاكم (2015م) .بالبـة اإلقنـاع؛ قـراءة حجاجيـة يف خطـب اإلمـام احلسـني
 .رسالة ماجستري ،جامعة كربالء.
 .31يعمرانن ،نعيمة (2012م) .احلجاج يف كتاب (املثل السائر) البن األ ري .رسالة ماجستري،
.32
.33
.34
.35

كلية اآلداب واللغات ،جامعة مولود معمري /تيزي وزو ،اجلمهورية اجلزائرية.
بوزناشة ،نورالدين (2010م)« .احلجاج يف الدرس اللغوي» .جملة العلوم اإلنسانية ،العـدد
 ،44صص.65-43
بـوقر  ،نعمــان (2005م)« .ن ريــة احلجــاج» .جملــة املوقــف األديب ،اَــاد الكتــاب العــرب،
سوريا ،العدد  ،407صص.100-87
احلميدان ،إبراهيم بن صاحل (1426هـ)« .اإلقناع والتأ ري؛ دراسة تأصيلية دعوية» .جملة
جامعة اإلمام ،العدد  ،49صص.145-121
حسي كوهساري ،سيد إسحاق؛ متقي زاد  ،عيسى (2014م)« .مقاربة أسلوبية داللية يف
خطبة اجلهاد» .جملة اللغة العربية وآداهبا ،العدد  ،2صص.123-101

