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ملخص البحث
هــذا البحــث يــدرس نظــام الرتابــط يف خطــاب اإلمــام عــي ( ،)الــذي حتــدده

جمموعــة مــن الــروط والعالقــات واألحــداث ،ومــع احلجــاج يشــكل تعالــق
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وتناســق ،إذ ال يقتــر داللــة عملهــم عــى أجــزاء مــن اخلطاب فحســب ،بــل يكون
أشــمل وأعــم ،إذ يشــكل شــبكة مــن التالئــم عــى مســاحة اخلطــابِ ،
فاحلجــاج
اللغــوي عنــد ديكــرو يعــد توجيــه رصف ،تفضحــه البنيــة اللغويــة املجــردة ،وإن

ترصيــف املتكلــم مللفوظــه يتــم عــر روابــط حجاجيــة؛ لذلــك تتجــه هــذه الدراســة
إىل إبــراز دور الوظيفــة احلجاجيــة خلطــاب اإلمــام عــي ( )عــى أســاس أن مــا

مــن ملفــوظ إال ولــه موجــه نحــو نتيجــة معينــة؛ ألن بنيــة اﺤﻟﺠﺎج تعــد أﻛﺜﺮ ﺑﻨﻴﺔ
يمكــن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ اخلطــاب ﻤﻟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ مطروحــة ﻋﻰﻠ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻘﺎء
اﺤﻟﺠﺔ وتأكيــد املطلــب ،وﻤﻟﺎ ﻛﺎن اﺤﻟﺠﺎج ﺠﻣﺎﻟﻪ اخلطابــة أو هــو أﻗﺮب إﻰﻟ اﻟخطابــة،

ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هــذا اﻟﺒحــث إﺑﺮاز املقصــود اﺤﻟﺠﺎﺟﻲ ﻲﻓ خطــاب اإلمــام عــي بــن
أيب طالــب ( ،)ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ســيكون هــذا البحــث ﺤﻣﺎوﻟﺔ للكشــف ﻋﻦ اﻟروابــط

 26اﺤﻟﺠﺎﺟﻴﺔ ﻲﻓ خطــاب اإلمــام( ،)وقســم البحــث عــى مقدمــة وأربعــة أنــواع
مــن الروابــط وهــي :روابــط التعــارض احلجاجــي ،روابــط التســاوق احلجاجــي،
روابــط التع ٌلــل احلجاجــي ،روابــط العطــف احلجاجــي.

ح�سن رحيم حنون. م. م/ حامد بدر عبد احل�سني. د. م.�أ................................................

Abstract
This research studies coherence system In Imam Ali speech which determined
by a series of conditions, relations and events. And with argumentation forms
correlation and harmonization. Their work significance is not limited to
parts of the speech but it is more comprehensive and general. It is a web of
تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

appropriateness through the whole speech. linguistic argumentation according
to ducrot is a pure linguistic research revealed by linguistic structure the
speaker discharging his words is done through argumentative links. There for
this study tends to highlight argumentative function role for Imam Ali speech
based on that there is on spoken without having particular targeted result.
Since argumentation considered as most struck true we can work on in speech.
with its Issues as a matter of giving argument and reiterating the request.
Since argumentation filed is speech or is closer to speech. the purpose of the
research was to highlight the argumentative intended in Imam Ail speech.
27

accordingly the research will be an attempt to reveal argumentative in Imam
Ali speech. the research divides into introduction and four kinds of links:
Argumentative inconsistency links, argumentative consistency links,
argumentative explaining links and argumentative conjunction links.
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املقدمة (مدخل نظري لروابط احلجاج) (النظريــة احلجاجيــة يف اللغــة) ،هــذا
احلجــاج نظريــة لســانية هتتــم اجلانــب املهــم الــذي متركــز يف أبنيــة

بالوســائل ،واإلمكانــات اللغويــة التــي اللغــة بوصفهــا ظاهــرة لغويــة مهمــة
متدنــا هبــا اللغــات الطبيعيــة لتحقيــق جــدا تتدخــل بطريقــة مبــارشة يف توجيــه

بعــض األهــداف والغايــات احلجاجيــة احلجــاج مــن خــال إحداث االنســجام
فهــي تنطلــق مــن الفكــرة الشــائعة التــي داخــل اخلطــاب والدفــع باجتــاه حتقيــق
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مؤداهــا أننــا نتكلــم عامة بقصــد التأثري ،البعــد اإلقنــاع عــر اســتاملة املتلقــي
فاجلملــة بإمكاهنــا أن تشــتمل عــى وتوجيهــه نحــو الغايــة التــي يريدهــا

مورفيــات أو صيــغ تصلــح إلعطــاء املتكلــم.

توجيــه حجاجــي للقــول يضــاف إىل

حمتواهــا اإلخبــاري ،وتوجيــه املتلقــي احلجاجيــة بقولــه :تربــط بــن قولــن أو

هبــذا االجتــاه أو ذاك ،ويزيــد عــى ذلــك بــن حجتــن عــى األصــح (أو أكثــر)
دورا حمــد ًدا داخــل
إن احلجــاج يشــكل ً
ﻣﻬﻤ ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺎر وتســند لــكل قــول ً
ﺟﺎﻧﺒﺎ ًّ
اﻟﻠﺴﺎﻲﻧ ،وﻣﻦ املداخــل اﻤﻟﻬﻤﺔ ﻲﻓ ﻣﻘﺎرﺑﺔ االســراتيجية احلجاجيــة العامــة(،)1

اﻟﻨصــوص ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ.
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أبــان أبــو بكــر العــزاوي الروابــط

وصنفهــا إىل:

إن البعــد احلجاجــي والتــداويل  -الروابــط املدرجــة للحجــج (حتــى،

للروابــط بــرز مــع ديكــرو يف إطــار بــل ،لكــن ،مــع ذلــك ،ألن.)...

صياغتــه للتداوليــة املدجمــة وهــي  -الروابــط املدرجــة للنتائــج (إذن،
النظريــة التداوليــة التــي تشــكل جــز ًءا هلــذا ،بالتــايل.)...
مــن النظريــة الدالليــة ،إذ مل يغفــل  -الروابــط التــي تــدرج حججــا قويــة
ديكــرو وزميلــه يف أثنــاء صياغتهــا لـــ (حتــى ،بــل ،لكــن ،الســيام.)...

�................................................أ .م .د .حامد بدر عبد احل�سني /م .م.ح�سن رحيم حنون

 -روابــط التعــارض احلجاجــي (بــل ،يكــون مــا بعــد أداة االســتدراك خمالفــا

لكــن ،مــع ذلــك.)...

 -روابــط التســاوق احلجاجي(حتــى،

الســيام).
ً
أول :روابط التعارض احلجاج:
الرابط احلجاجي (لكن)

ملــا قبلهــا يف احلكــم املعنــوي»(.)4

ويتــم الوصــف احلجاجــي للرابــط

(لكــن) الــذي يعــر عــن التعــارض
والتنــايف بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا،
إذ يقــدم املتكلــم (أ) و(ب) بوصفهــا

تربــط لكــم بــن حجتــن متفاوتــن حجتــن ،احلجــة األوىل موجهــة نحــو

النحــو العــريب «أن تنســب حكــا خيالف موجهــة نحــو النتيجــة املضــادة هلــا ،أي
املحكــوم عليــه قبلهــا كأنــا ملــا أخــرت (ال -ن) ،ويقــدم املتكلم احلجــة الثانية،
عــن األول بخرب ،فخفــت أن يتوهم من بوصفهــا احلجــة األقــوى ،توجــه القول

الثــاين مثــل ذلــك فتداركــت بخــره إن األول للخطــاب برمتــه( ،)5ولقــد ميــز
سـلبـــا وإن إجيابــا ،ولذلــك ال يكــون إال ديكــرو وأنســكومري ،يف دراســتهام

بعــد ملفــوظ بــه ،أو مقــدر( ،)2وال تـقـــع العديــدة للرابــط (لكــن).
لكــن إال بــن متنافيــن بوجــه واحــد،
و عــرف عبــاس حســن االســتدراك،

إنــه إبعــاد معنــى فرعــي خيطــر عــى
البــال عنــد فهــم املعنــى األصــي لــكالم
مســموع أو مكتــوب( ،)3وتقــوم لكــن

«بإزالــة اخلواطــر واألوهــام التــي تــرد
عــى الذهــن بســببه ،وهــو يقتــي أن
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وتفيــد معنــى االســتدراك وتعنــي يف نتيجــة معينــة (ن) ،واحلجــة الثانيــة

ومــن ذلــك قــول اإلمــام عــي()
ـن
ـم َمــا َقــدْ َعا َيـ َ
ـم َلـ ْـو َقــدْ َعا َينْ ُتـ ْ
َ «:فإِ َّن ُكـ ْ
29
ِ
مــن م َ ِ
ُــم
ُــم َو َوه ْلت ْ
ُــم َل ِز ْعت ْ
ــات منْك ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ــوب
ــن َ ْ
م ُج ٌ
ُــم َو َلك ْ
َو َســم ْعت ُْم َو َأ َط ْعت ْ
ـب َمــا ُي ْطـ َـر ُح
ـم َمــا َقــدْ َعا َينُــوا َو َق ِريـ ٌ
َعنْ ُكـ ْ
ِ
َ
ُــم
َا ْل َج ُ
صت ْ
صت ْ
ُــم إِ ْن أ ْب َ ْ
ــاب َو َل َقــدْ ُب ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
ُــم إِ ِن
َو ُأ ْســم ْعت ُْم إِ ْن َســم ْعت ُْم َو ُهديت ْ
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ِ
ــق َأ ُق ُ
ُــم َل َقــدْ
ُــم َوبِ َح ٍّ
ــول َلك ْ
ا ْهتَدَ ْيت ْ
ِ
ُجرتُــم بِــا فِ ِ
ِ
يــه لــدى املتلقــي بواســطة االســتدراك
َج َ
اه َر ْتك ْ
ــر َوز ْ ْ َ
ُــم َا ْلع َ ُ
ُم ْز َد َجـ ٌـر َو َمــا ُي َب ِّلــغُ َعـ ِ
ـن اهلل َب ْعــدَ ُر ُسـ ِ
ـل الــذي ال يعنــي إبطــال احلجــة األوىل
ِ
وإنــا هــو إعــادة التصحيــح مــا قــد
ــر».
َا َّ
لس َــاء إِالَّ َا ْل َب َ ُ
للنتيجــة الســابقة (ال -ن) لريفــع الــردد

نالحــظ إن الرابــط احلجاجــي توهــم بــه املتلقــي أو تــردد بقبولــه
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(لكــن) قــد عمــل تعارضــا حجاجيــا وهــذا مــا تشــر إليــه احلجــة الثانيــة

ُــم َمــا َقــدْ
بــن مــا تقدمــه ومــا تأخــر عنــه ،فالقســم بعــد الرابــط َ ْ
«م ُج ٌ
ــوب َعنْك ْ
ِ
ــاب»
ــر ُح َا ْل َج ُ
ـم َعا َينُــوا و َق ِر ٌ
األول الــذي ســبق الرابــط هــو « َفإِ َّن ُكـ ْ
يــب َمــا ُي ْط َ
ـات التــي تضمنــت نتيجــة ضمنيــة (حمجوبــة
ـن َمـ َ
ـن َمـ ْ
ـم َمــا َقــدْ َعا َيـ َ
َلـ ْـو َقــدْ َعا َينْ ُتـ ْ
ِمنْكُــم َل ِزعتُــم وو ِه ْلتُــم و س ِ
ــم ْعت ُْم عنكــم وغــر حمجوبــة عن الراســخني يف
ْ ْ َ َ
ْ َ َ
ْ
ُــم» ،إذ كــا هــو شــأن األنبيــاء العلــم) ،ثــم جــاء الرابطــان (الــواو ،إن)
َو َأ َط ْعت ْ
واألوليــاء ،فإهنــم بســبب علمهــم للربــط بــن أكثــر مــن قضية وحجــة غري

واطالعهــم عــى ذلــك العــامل كانــوا
يبكــون ذلــك البــكاء الشــديد ،ويبيتــون

ليلهــم خائفــن وجلــن ،ويســهرون
30

الليــل بالبــكاء والتــرع والنــاس لــو

كانــوا يعلمــون ذلــك ملــا وجــد إنســان
عــايص ،قــد تضمــن حجــة ختــدم نتيجــة
ضمنيــة هــي (عــدم معاينتهــم) ،أمــا

القســم الثــاين ،الــذي جــاء بعــد الرابــط

متباعديــن ليقــررا الرابــط بــن احلجــج
يــب
«و َق ِر ٌ
التــي جــاءت بعــد (لكــن) َ
ِ
ُــم
ــر ُح َا ْل َج ُ
صت ْ
َمــا ُي ْط َ
ــاب َو َل َقــدْ ُب ِّ ْ
ــمعتُم إِ ْن س ِ
ِ
َ
ــم ْعت ُْم َو
َ
ُــم َو ُأ ْس ْ ْ
صت ْ
إِ ْن أ ْب َ ْ
ِ
ِ
ـم َو بِ َحـ ٍّـق َأ ُقـ ُ
ـم
ـول َل ُكـ ْ
ـم إِ ِن ا ْهتَدَ ْي ُتـ ْ
ُهدي ُتـ ْ
ـم َا ْل ِعـ َـر َو ز ِ
ـم بِـ َـا فِيـ ِـه
َل َقــدْ َج َ
اه َر ْت ُكـ ْ
ُج ْر ُتـ ْ
ُ
ُم ْز َد َجـ ٌـر َو َمــا ُي َب ِّلــغُ َعـ ِ
ـن َاللَِّ َب ْعــدَ ُر ُسـ ِ
ـل
ِ
ـر» ،وهنــا تكــون احلجــة
َا َّ
لسـ َـاء إِالَّ َا ْل َبـ َ ُ

فقــد تضمــن حجــة ختــدم نتيجــة مضادة بعــد الــواو دعمــت النتيجــة املتعلقــة
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باحلجــة الثانيــة.

كالمــه ،فــإن احلجــة الثانيــة أقــوى مــن

اســتدالالت حجاجيــة أخــرى:

برمتــه نحــو تبنــي النتيجــة الضمنيــة

إن الرابــط احلجاجــي كشــف عــن احلجــة األوىل فهــي ســتواجه القــول

 .1إن الرتاتيــب احلجاجيــة التــي املضــادة (ال-ن) ،فاإلمــام ()
أوجدهــا الرابــط (الــواو) إىل احلجــج يعلــم بعــذاب القــر فهــذا األمــر غــر

قــد أثبــت قــوة النتيجــة (لــو عاينتــم /حمجــوب عنــه ولكــن حمجــوب عــن
حمجــوب عنكــم) ثــم جــاء الرابــط (إن) اآلخريــن ،لذلــك احلجــة الثانيــة (ب)
احلجــة التــي ســبقته.

ومــن أمثلــة مــا جــاء فيــه الربــط كالم

 .2إن الــروح إذا خرجــت مــن البــدن ،لــه ( )ملــا أنفــذ عبــد اهلل بــن عباس إىل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

إلثبــات قــوة احلجــة التــي تلتــه مــع أقــوى مــن احلجــة األوىل (أ).

وطــارت مــن قفــص اجلســد ظهــر هلــا الزبــر قبــل وقــوع احلــرب يــوم اجلمــل
ـن َط ْل َح ـ َة
كل مــا كان حمجوبــا خمفيــا هلــذا قــال ليســتفيئه إىل طاعتــه« :الَ َت ْل َقـ َ َّ
تــدْ ه كَال َّثــو ِر ع ِ
ِ
ــاب» َفإِن َ
اق ًصــا
ْ َ
َّــك إِ ْن َت ْل َقــ ُه َ ِ ُ
ــر ُح َا ْل َج ُ
(« )و َق ِر ٌ
يــب َمــا ُي ْط َ
ــب َو َي ُق ُ
ــو
ــول ُه َ
لص ْع َ
َــب َا َّ
نســتخلص نتيجــة ضمنيــة وهــي لــو َق ْرنَــ ُه َي ْرك ُ
ــول َو َلكِ ِ
كان النــاس كلهــم يعلمــون ويطلعــون َا َّلذ ُل ُ
ــن
ــن اِ ْل َ
ــر َفإِنَّــ ُه َأ ْل َ ُ
ــق َال ُّز َب ْ َ
ـول َلـ َ ِ
عــى ذلــك العــامل الختــل النظــام َع ِري َكـ ًة َف ُقـ ْـل َلـ ُه َي ُقـ ُ
ـن َخالِـ َ
ـك
ـك ا ْبـ ُ
ِ ِ 31
ِ
االجتامعــي ،وملــا زرع الــزارع ،ومــا عر ْفتَنِــي بِ ِْ
ال َج ِ
ــراق
ــاز َو َأ ْنك َْرتَنــي بِا ْلع َ
ََ
اجتــر التاجــر ،وصــارت األشــغال َف َــا َعــدَ ا ِمَّــا َبــدَ ا» ،فاحلجــة األوىل يف
ـن َط ْل َحـ َة )...وهــي
معطلــة واحلالــة مضطربــة.
قولــه(( )الَ َت ْل َقـ َ َّ
فالغايــة التــي أراد اإلمــام( )حجــة ال تكفــي حلصــول ِ
اإلقنــاع لــدى

توضيحهــا تكمــن يف القســم الثــاين مــن املتلقــي ظاهـ ًـرا ،فقــد هنــى اإلمــام ()

نظام الرتابط احلجاجي يف خطاب الإمام علي بن أبي طالب (.....................................)

ابــن عبــاس أن يلقــى طلحــة ،فأخــر ابــن عبــاس عــن لقــاء طلحــة ،وأمــره

أنــه كالثــور امللتــوي قرنــه ،أو الثــور أن يلقــى الزبــر ،ألنــه يمكــن التفاهــم
الــذي يرخــى رأســه ويطأطــأه ،فيعقــص معــه؛ ألنــه لــن الطبيعــة واجلانــب ينفــع

قرنيــه اســتعدادا للخصومــة واملحاربــة ،معــه الــكالم ،ثــم جــاء تدعيــم قــوة
وهــذه اشــارة إىل اســتعداده للــر احلجــة الثانيــة بقولــه« :يقــول لــك ابــن

بجميــع معنــى الكلمــة ،وأمــا قولــه خالــك» أي اإلمــام نفســه ،وإنــا قــال:
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( :)يركــب الصعــب :هــو الذلــول ،ابــن خالــك ومل يقــل :يقــول لــك عــي
فمعنــاه االســتهانة باألمــور املســتصعبة ،أو أمــر املؤمنــن أو أبــو احلســن ملــا يف

والتهــور يف اإلقــدام واملجازفــة يف هــذه الكلمــة مــن االســتاملة واالذكار
األعــال ،ورشاســة األخــاق وأمثــال بالنســب والرحــم ،وال خيفــى مــا فيهــا
هــذا الشــخص ال ينفــع معــه الــكالم مــن املالطفــة ،والتأثــر يف القلــب و

لغــروره ،وإعجابــه بنفســه ،وهلــذا هنــى النفــس.

أمــر املؤمنــن ( )ابــن عبــاس أن الرابط احلجاجي (بل)
يتفاهــم مــع طلحــة.

أداة ربــط بــن قولــن ومعناهــا

ثــم جــاء الرابــط لرفــع الــردد اإلرضاب عــن األول واإلثبــات للثاين،
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والتوهــم لــدى املتلقــي يف قبــول ويتحــدد دورهــا يف الربــط نفيــا أو إجيابــا

كالمــه بــا تضمنتــه احلجــة الثانيــة حســب الســياق الــذي تــرد فيــه(،)6
ــن َع ِريكَــ ًة» ،مــن فهــي تــأيت «لتــدارك كالم غلــط فيــه
«اِ ْل َ
ــر َفإِنَّــ ُه َأ ْل َ ُ
ــق َال ُّز َب ْ َ

قــوة تفــوق احلجــة األوىل ومــؤدى وتكــون لــرك يشء مــن الــكالم وأخــذ
هــذه القــوة الرابــط (لكــن) الــذي أفــاد غــره»( ،)7فهــي مــن أدوات الربــط التــي
االســتدراك إلبانــة القصــد مــن هنــي تســتعمل لإلبطــال واحلجــاج ،وهلــذا
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الرابــط حــاالن:

األول :أن يقع بعده مفرد.

الثاين.:أن يقع بعد مجلة.

فإن وقع بعده مفرد فله حاالن:

نحــو قولــه تعــاىلَ ﴿ :قــدْ

غــرض
ــم
ــح َم ْ
َأ ْف َل َ
َــر ْاس َ
ــن َت َزكَّــى (َ )14و َذك َ
ــى( )15ب ْ ِ
رب ِ
ون َْ
ــه َف َص َّ
ال َيــا َة
ــر َ
َ
َ ِّ
ــل ت ُْؤث ُ
الدُّ ْن َيــا﴾ األعــى.16 -14 :
()8

معنــى االرضاب:

االعــراض فقــد توســطت بــن حجتــن

(إرضب زيــدا بــل عمــرا) و(قــام
زيــد بــل عمــرو) فإنــه جيعــل مــا قبلــه

كاملســكوت عنــه ،وال حكــم عليــه

بــيء ويثبــت احلكــم ملــا بعــده.

 ْوإن تقدمــه نفــي أو هنــي نحــو( :مــا

قــام زيــد بــل عمــرو) و(وال تــرب
زيــدا بــل عمــرا) فإنــه يكــون لتقريــر

حكــم األول وجعــل ضــده ملــا بعــده أي
إثبــات الثــاين ونفــي األول.

أمــا إذا وقــع بعــد (بــل) مجلــة ،فيكــون مــن النمــط احلجاجــي الــذي أفــاد

 إمــا اإلبطــال نحــو قولــه تعــاىل ﴿:فــا تقدمهــا كان منفيــا يف حــن جــاءتــون بِ ِ
ــه ِجنَّــ ٌة َب ْ
ــم احلجــة التــي تلتهــا مثبتــة وبذلــك يكــون
َأ ْم َي ُقو ُل َ
اء ُه ْ
ــل َج َ
ــق ك ِ
بِ َْ
ــون﴾ الرابــط ،قــد أقــام عالقــة حجاجيــة بــن
ــم لِ ْل َح ِّ
ال ِّ
َار ُه َ
ــق َو َأ ْك َث ُر ُه ْ
نفــي احتــال حصــول (حــرص اإلمــام
املؤمنــن.70 :
 -وإمــا االنتقــال مــن غــرض إىل عــى امللــك ،أو اجلــزع مــن املــوت)،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 -إن تقدمــه أمــر أو إجيــاب نحــو:

وممــا جــاء مــن ذلــك يف خطــاب
اإلمــام( )قولــهَ « :فــإِ ْن َأ ُق ْ
ــل َي ُقو ُلــوا
حــرص عـ َـى َا ُْل ْلـ ِ
ُت َي ُقو ُلــوا
ـك َوإِ ْن َأ ْسـك ْ
َ َ َ َ
ــزع ِمــن َا َْلــو ِ
ــات َب ْعــدَ َال َّل َت َّيــا
ت َه ْي َه َ
َج ِ َ َ ْ
ِ
ــن َأ ِب َطالِ ٍ
َــس
ــب آن ُ
َو َا َّلتــي َواهلل الَ ْب ُ
ــل بِ َثــدْ ِي ُأم ِ
بِا َْل ِ ِ
ــه َب ِ
ــن َال ِّط ْف ِ
ــل
ــوت م َ
ْ
ِّ
ــت ع َــى م ْكن ِ ِ
ــت
ــو ُب ْح ُ
اِ ْندَ َ ْ
ُــون ع ْلــ ٍم َل ْ
م ُ َ َ
ــه الَ ْض َطربت ِ ِ
بِ ِ
اب َا ْلَ ْر ِشــ َي ِة ِف
ــر َ
ُــم ا ْضط َ
َْ ْ
َال َّط ِ
ي َا ْل َب ِعيــدَ ِة».
ــو ِّ
وردت (بــل) يف هــذه القــول وهــي
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نظام الرتابط احلجاجي يف خطاب الإمام علي بن أبي طالب (.....................................)

فاإلمــام ( )أقســم بــاهلل تعــاىل العميقــة ،وذلــك لضعــف القلــوب

أنــه أشــد أنســا باملــوت مــن الطفــل وعــدم اســتعداد النفــوس.
بثــدي أمــه ،ألن حمبــة الطفــل وميلــه

ولعــل االســتدراك الــذي اتــى بــه

إىل ثــدي أمــه أمــر طبيعــي حيــواين فهــو اإلمــام ( )يكشــف تكذيــب قــول

يف معــرض الــزوال ،يعنــي إذا كــر مــن ينســب إليــه اخلــوف مــن املــوت،
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الطفــل وجتــاوز ســن الرضــاع يــزول أو احلــرص عــى امللــك ،أي بعــد تلــك
ـي
ذلــك األُنــس ،ولكــن أنــس عــي ( )املصائــب والنوائــب التــي جــرت عـ َّ

باملــوت ال يــزول مهــا عــاش ،وبــن ال أخــاف مــن املــوت ،بــل املــوت أحب
إثبــات حقيقــة ســكوتة وعــدم هنوضــه إيل مــن البقــاء ،وهــذا شــأن الرجــال

بحقــه وهــو أنــه احتــوى عــى علــم الغيــارى أهنــم يرجحــون املــوت عــى
واطــاع ببعــض األرسار التــي أخــره احليــاة اململــوءة بالفجائــع والفضائــع،

هبــا رســول اهلل ( )فيــا يتعلــق وهنــا النتيجــة املضــادة الضمنيــة قــد
باخلالفــة ،وهــي مــن علــوم اإلمامــة وجهــت القــول برمتــه نحــو إقامــة
ومزاياهــا ،وال يشــاركه فيهــا أحــد مــن احلجــة والبينــة عــى (مــن ينتســب لــه

غــر األئمة وال يســتطيع أحد أن يســمع اخلــوف أو املــوت).
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أو يطلــع عــى يشء مــن تلــك األرسار

وورد أيضــا الرابــط احلجاجــي (بل)

بــه الضطربتــم اضطــراب األرشــية يف

عنــد مســره مــن املدينــة إىل البــرة،
«مــن عبـ ِـد اهلل عـ ِـي َأ ِمـ ِ ِ ِ
ِ
ـن
ـر َا ُْل ْؤمنـ َ
قولــهْ َ ْ :
َ ٍّ
ـل َا ْلكُو َفـ ِـة َج ْب َهـ ِـة َا ْلَن َْصـ ِ
إِ َل َأ ْهـ ِ
ـار َو َسـنَا ِم
ِ ُ
َا ْل َعـ َـر ِ َ
ـن َأ ْمـ ِـر
ـم َعـ ْ
ب ُكـ ْ
ب أ َّمــا َب ْعــدُ َفـإ ِّن أ ْخ ِ ُ

وال يتمكــن أن يتحملهــا (لــو بحــت يف كتــاب لــه ( )إىل أهــل الكوفــة

الطــوى البعيــدة) لــو بــاح أو أظهر شــيئا
مــن تلــك األرسار الضطربــت قلــوب

النــاس كــا تضطــرب احلبــال يف اآلبــار
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ــاء اهلل».
ِج َهــا َد َعدُ ِّوك ْ
ُــم إِ ْن َش َ

بعــد (بــل) أقــوى مــن احلجــة التــي تــرد

فالرابــط هنــا أقــام عالقــة حجاجيــة قبلهــا يف إفــادة املعنــى الــكيل وإقامــة

مركبــة مــن عالقتــن حجاجيتبــن احلجــة؛ ألن اإلمــام( )يف الرســالة

بــن احلجــة األوىل التــي وردت وضــح ألهــل الكوفــة براءتــه مــن مقتــل

قبــل الرابــط احلجاجــي (بــل) وهــي عثــان ،ويدعــم ذلــك عندمــا بعــث عامر
ِ
ِ
ني َوالَ واحلســن ( )إىل الكوفــة (فبعــث
ـر ُم ْس ـ َتك َْره َ
«و َبا َي َعنــي َالنَّـ ُ
َ
ـاس َغـ ْ َ
ـن» التــي حتيــل إىل نتيجــة ضمنيــة عـ ّـارا واحلســن  وكتــب معهــا كتابا:
ُْ
م َ ِبيـ َ

ّ
فــإن دار اهلجــرة تق ّلعــت
(فاإلمــام ( )مل يكــره أحــدا عــى أ ّمــا بعــد،
البيعــة) ،وعالقــة حجاجيــة ثانيــة تــرد بأهلهــا فانقلعــوا عنهــا ،وجاشــت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ُــون ســمعه ك َِعيانِ ِ
ـن ُم َ َّ ِيي ـ َن)
ــه إِ َّن بعــد الرابــط (بــل)َ ( ،ط ِائ ِعـ َ
ُع ْث َــا َن َحتَّــى َيك َ َ ْ ُ ُ َ
ِ
ـن فهــي حتمــل نتيجــة ضمنيــة مضــادة
ـاس َط َعنُــوا َع َل ْيـ ِـه َف ُكنْـ ُ
ـت َر ُجـ ًـا مـ َ
َالنَّـ َ
َا ُْل َه ِ
ـن ُأكْثِـ ُـر اِ ْســتِ ْعتَا َب ُه َو ُأ ِقـ ُّـل ِعتَا َب ـ ُه للنتيجــة الســابقة (بــل أجلــأوه ()
اج ِريـ َ
َان َط ْلحــ ُة و َال ُّزبــر َأهــو ُن س ِ ِ
ها إىل البيعــة معــه ،وكانــت رغبتهــم يف
َوك َ
ــر َ
َ َ َ ُْ ْ َ َ ْ
ـف َو َأ ْر َفـ ُـق ِحدَ ائِ ِهـ َـا َا ْل َعنِيـ ُ
فِيـ ِـه َا ْل َو ِجيـ ُ
ـف بيعتــه) كــا وصفهــا خفــاف الطائــي
َان ِمــن عائِ َشــ َة فِ ِ
يــه َف ْلتَــ ُة َغ َض ٍ
ـي
َوك َ ْ َ
ــب ملعاويــة قــال( :هتافــت النــاس عــى عـ ّ
ِ
ـح َل ـ ُه َقـ ْـو ٌم َق َت ُلــو ُه َف َق َت ُلــو ُه َو َبا َي َعنِــي ( )بالبيعــة هتافــت الفــراش ،حتّــى
َف ُأتيـ َ
ِ
ـن َبـ ْـل ض ّلــت النعــل ،وســقط الــرداء ،وطــىء
ني َوالَ ُ ْ
ـر ُم ْسـ َتك َْره َ
َالنَّـ ُ
م َ ِبيـ َ
ـاس َغـ ْ َ
ِِ
ـن ُ َ
ـن َواِ ْع َل ُمــوا َأ َّن َد َار َا ْ ِل ْج َر ِة الشــيخ) ،فالرابــط احلجاجــي (بــل) قــد
َطائعـ َ
م َّ ِييـ َ
ـت بِ َأ ْهلِ َهــا َو َق َل ُعــوا ِ َبا َو َج َ
ـت ربــط بــن احلجــج والنتائــج وأصبحــت
اشـ ْ
َقــدْ َق َل َعـ ْ
ــل و َقام ِ
جي َ ِ
ــت َا ْل ِف ْتنَــ ُة َع َ
ــى النتيجــة الضمنيــة املضــادة هــي نتيجــة
ــش َا ْل ْر َج ِ َ َ
َْ
سعــوا إِ َل َأ ِم ِري ُكــم وبـ ِ
َا ْل ُق ْطـ ِ
ـاد ُروا القــول برمتــه؛ ألن احلجــة التــي تــرد
ْ ََ
ـب َف َأ ْ ِ ُ
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جيــش املرجــل ،وكانــت فاعلــة يومــا طلحــة والزبــر إليــه ( )وهــو متعـ ّـوذ

مــا فعلــت ،وقــد ركبــت املــرأة اجلمــل ،بحيطــان املدينــة فدخــا عليــه و قــاال
و نبحتهــا كالب احلــوأب ،وقامــت لــه :ابســط يــدك نبايعــك ّ
فــإن النّــاس

الفئــة [الفتنــة] الباغيــة يقودهــا [رجال] ال يرضــون إال بــك ،قــال ( )هلــا،
يطلبــون بــدم هم ســفكوه ،وعــرض هم ال حاجــة يل يف ذلــك وأن أكــون لكــا

شــتموه ،وحرمــة انتهكوهــا ،وأباحــوا وزيــرا خــر من أن أكــون أمــرا فقاال إن
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مــا أباحــوا ،يعتــذرون إىل النــاس مــن النــاس ال يؤثــرون غــرك وال يعدلــون

دون اهلل حيلفــون لكــم لرتضــوا عنهــم عنــك إىل ســواك فابســط يــدك نبايعــك
فــإن ترضــوا عنهــم ّ
فــإن اهلل ال يــرىض ّأول النّــاس ،وعــى هــذا األســاس

عــن القــوم الفاســقني ،اعلمــوا رمحكــم جــاءت احلجــة الثانيــة بعــد االســتدراك
اهلل ّ
أن اجلهــاد مفــرض عــى العبــاد ،تنفــي حصــول البيعــة باإلجبــار أو
فقــد جاءكــم يف داركــم مــن حي ّثكــم اإلكــراه يف احلجــة األوىل ،ومعلــوم

عليــه ،ويعــرض عليكــم رشــدكم ،واللّ أن االســتدراك يقتــي أن يقــع بــن

يعلــم ّأن مل أجــد بــدّ ا مــن الدخــول يف متنافيــن أو متضاديــن أو متناقضــن،

هــذا األمــر).
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وبــا أن اجلملــة التــي ســبقت الرابــط

وإن أمــر املؤمنــن ( )كان هــي مجلــة أو قــول مثبــت فــإن مــا بعــد

يمتنــع مــن بيعــة النّــاس لــه فيختبــىء الرابــط يكــون منف ًيــا أو مضــا ًدا أو
ــن
عنهــم ويلــوذ بحيطــان املدينــة ،وملــا خمال ًفــا وهــو مــا أفــاد القــول ( َط ِائ ِع َ
اجتمــع النّــاس إليــه وســألوه أن ينظــر ُم َ َّ ِييــ َن) ،ويدعــم احلجــة الثانيــة هــو
يف أمورهــم وبذلــوا لــه البيعــة قــال قولــه لطلحــة (أو مل تبايعنــي يــا أبــا
هلــم :التمســوا غــري ،و ّملــا جــاء
حممــد طائعــا غــر مكــره؟ فــا كنــت
ّ
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ألتــرك بيعتــي :قــال طلحــة :بايعتــك متفاوتــة( )9مــن حيــث القــوة احلجاجيــة
و الســيف عــى عنقــي ،قــال :أمل تعلــم فتتســاوق احلجتــان يف رفــد النتيجــة

أين مــا أكرهــت أحــدا عــى البيعــة؟ ولــو بالطاقــة احلجاجيــة الفاعلــة ،ولكــن
كنــت مكرهــا أحــدا ألكرهــت ســعدا تبقــى احلجــة التــي يــأيت هبــا الرابــط
وابــن عمــر ...واعتزلــوا فرتكتهــم( .)...حتــى) هــي أقــوى مــن احلجــة التــي
ثانيا :روابط التساوق احلجاجي:

الرابط احلجاجي (حتى)

ســبقتها ،أي أن يكــون مــا بعدهــا غايــة
ملــا قبلهــا ،إذ يقــول ديكــرو إن« :احلجــة

حيــث يكمــن دورهــا يف ترتيــب عنــارص أن تنتمــي إىل فئــة حجاجيــة واحــدة،

القــول ،ويفهــم معناهــا مــن الســياق واحلجــة التــي تــرد بعــد هــذا الرابــط
الــذي تــرد فيــه ،ويكتســب هــذا الرابــط تكــون هــي األقــوى لذلــك فــإن القــول
أمهيتــه مــن عالقتــه الواضحــة والقويــة املشــتمل عــى الرابــط حتــى اليقبــل

مــع املعنــى الضمنــي واملضمــر ،إذ أن اإلبطــال والتعــارض احلجاجــي»(.)10
دورهــا ال يقتــر كــا لــو نقــول (جــاء

فالرابــط (حتــى) امللفــوظ يســاعد

زيــد) فتكــون (حتــى زيــد جــاء) إذا ،عــى تقويــة إيقــان املتقبــل بالنتيجــة بــل

عــى إضافــة معلومــة جديــدة إىل ســياق إنــه قبــل ذلك يرســم لــه صورة املســلك
القــول بــل إن دور هــذا الرابــط يتمثــل الــذي ينبغــي عليــه أن يقطعــه للوصــول
يف إدراج حجــة جديــدة تــردف احلجــة إىل النتيجــة وهــو يف أثنــاء ذلــك كلــه

كثــرا متوق ًعــاُ ،يقـ ِّـوي النتيجــة ال التــي يــروم امللفــوظ
التــي كان جمــيء زيــد
ً
بــل تســبقها وتســاوقها واحلجتــان إيصاهلــا(.)11
ختدمــان نتيجــة واحــدة لكــن بدرجــات

وممــا جــاء ً
ممثــا عــن هــذا الرابــط

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تعــد مــن األدوات الفاعلة يف الرتابط املربوطــة بواســطة هــذا الرابــط ينبغــي
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قــول اإلمــام عــي(« :)الكمـ ُ
ـال فــي
ـب الرجـ ُـل أحــد ًا بِ َعيـ ٍ
ـب
خمــس :أالّ َيعيـ َ
ِ
ِ
ـب ِمن
ـح ذلــك ال َعيـ َ
فيــه مث ُلــه ح ّتــى ُيصلـ َ
نفســه ،»...نلحــظ إن الرابــط (حتــى)

بالرغــم مــن تنــوع الغايــات االســتعاملية
لــه يف هــذا املثــال التــي تتجــى لنــا
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نتيجــة لتعــدد زوايــا النظــر والقــراءة

لــه ،فهــو جــاء مــن أجــل حتقيــق غايــة
حجاجيــة إقناعيــة ،فجــاء لبيــان ســبب،
أي إن مــا قبلــه علــة وســبب وحجــة ملــا

بعــده فيكــون مرادفــا لـــ (كــي) التعليليــة
فيكــون الــكالم (الكــال يف مخــس أال
يعيــب الرجــل أحــدا بعيــب فيــه مثلــه

وحــوا ِف ك َْسـ ِ
ك َُم ْيـ ُـل ُمـ ْـر َأ ْه َلـ َ
ـب
ـك َأ ْن َي ُر ُ
َار ِم ويدْ ُِلــوا ِف ح ِ
ــو
ــن ُه َ
اجــة َم ْ
َ َ
َا َْلــك ِ َ ُ
ِ
ات
ـم َف َوا َّلـ ِـذي َو ِسـ َـع َسـ ْـم ُع ُه َا ْلَ ْصـ َـو َ
نَائـ ٌ
َمــا ِم ْ َ ٍ َ
ورا إِالَّ
س ً
ــن أ َحــد أ ْو َد َع َق ْل ًبــا ُ ُ
ِ
ـك َالـ ُّـر ِ
ـن َذلِـ َ
ور ُل ْطفــا
َو َخ َلـ َـق اهلل َل ـ ُه مـ ْ
ُ
ـت بِـ ِـه نَائِبـ ٌة جــرى إِ َليهــا كَا َْلـ ِ
ـاء
َفـإِ َذا َن َز َلـ ْ
َْ
َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ
َــا
ف انْحــدَ اره َحتَّــى َي ْط ُر َد َهــا َعنْــ ُه ك َ
ــر ُد َغ ِري َبــ ُة َا ْ ِ
لبِ ِ
ــل».
ُت ْط َ
نــرى الرابــط احلجاجــي (حتــى)
ــرى إِ َل ْي َهــا
يقــدم حجتــن:
َ
األوىل«ج َ
ِ ِ ِ
«حتَّــى
كَا َْلــاء ِف انْحــدَ ِاره» ،والثانيــة َ
ــر ُد َغ ِري َبــ ُة
َــا ُت ْط َ
َي ْط ُر َد َهــا َعنْــ ُه ك َ
َا ْ ِ
لبِ ِ
ــل» ،وهاتــان احلجتــان ختدمــان

كــي يصلــح ذلــك العيــب مــن نفســه) ،النتيجــة الضمنيــة (مــن عمــل خلدمــة
وهنــا يمكــن أن نعــد مــا قبلــه حجــة أخيــه االنســان أثابــه اللّ يف الدنيــا
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ومــا بعــده نتيجــة ،فاإلمــام ( )يقــدم قبــل اآلخــرة) ،فالنتيجــة الثانيــة هــي

حجــة بــأن ال يعيــب الرجــال أحــدً ا كــي األقــوى ،وعــن أهــل البيــت («:)إن

لل عرشــا ال يســكن حتــت ظلــه إال مــن
ّ
يصلــح ذلــك العيــب ،فيقــدم اإلمــام
أســدى ألخيــه معروفــا ،أو ن ّفــس عنــه
( )حدي ًثــا يف الرتبيــة اإلنســانية.
ومــن صــور اســتعامل (حتــى) قــال كربــة ،أو قــى لــه حاجــة».
ِ
ٍ
ــل ْب ِ
(« :)لِك َُم ْي ِ
فاخلاصيــة األساســية للروابــط
ــي َيــا
ــن ِز َيــاد َالنَّخَ ع ِّ
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احلجاجيــة ســليمة وتراتبيــة وســبب ِ
آل ُف َ
ــا ٍن».

نعتهــا هبــذه الصفــة إنــا يوفــره الرابــط

ثالثا :روابط التعليل احلجاجي:

جيعلهــا غــر متســاوية قــوة وضعفــا

يعــد الرابــط (ألن) مــن أهــم ألفــاظ

احلجاجــي مــن تقويــة للحجــة حتــى

(ألن)
الرابط احلجاجي َّ

وتأثــرا وإقناعــا ومــن ثــم يكــون التعليــل والتفســر وهــو يســتعمل
هــذا الرابــط هــو املحــرك للعالئــق لتربيــر الفعــل ولتربيــر عدمــه ،فضــا
احلجاجيــة داخــل امللفــوظ وداخــل عــن ربــط النتيجــة بســببها وبعلتهــا.

احلجاجــي (حتــى) يســاعد عــى تقويــة

إيقــان املتقبــل بالنتيجــة ،ويرســم لــه
صــورة املســلك الــذي ينبغــي عليــه إن

يقطعــه للوصــول إىل النتيجــة( ،)13ومــا

يــؤازر النتيجــة الضمنيــة مــن قــول

(ﷺ)«:مــا
اإلمــام ( )قــول النبــي
َ
ــل بي ِ
ِمــن عب ٍ
ــد ُيدْ ِخ ُ
ــت
ْ َْ
ــل َع َلــى َأ ْه ِ َ ْ
ِ
ُم ْؤ ِم ٍ
ــن
ورا إِ َّل َخ َل َ
ــق ال َّلــ ُه َلــ ُه م ْ
ــر ً
ــن ُس ُ
ور َخ ْلقــا َي ِ
السـ ُـر ِ
َذلِـ َ
جي ُئـ ُه َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة
ـك ُّ
ُك َّلـ َـا َمـ َّـر ْت َع َل ْيـ ِـه َشـ ِـديدَ ٌة َي ُقـ ُ
ـولَ :يــا َو ِ َّل
ـف َف َي ُقـ ُ
اهلل َل َ َتـ ْ
ـت َف َلـ ْـو َأ َّن
ـن َأ ْنـ َ
ـول َلـ ُه َمـ ْ
َــت ِل َمــا َر َأ ْيت َُهــا َل َ
ــك َشــ ْيئا
الدُّ ْن َيــا كَان ْ
َف َي ُقـ ُ َ
ـت َعـ َـى
ور ا َّلـ ِـذي َأ ْد َخ ْلـ َ
ـر ُ
ـول أ َنــا الـ ُّ ُ

( )عنــد عزمــه عىل املســر إىل الشــام:
ِ
«ال َّلهــم إِن َأعــو ُذ بِـ َ ِ
السـ َف ِر
ـك مـ ْ
ُ َّ ِّ ُ
ـن َو ْع َثاء َّ
ـب وسـ ِ
ِ
ـوء ا َْلنْ َظـ ِـر ِف ْالَ ْهـ ِ
ـل
َوكَآ َبــة ا ُْلنْ َق َلـ ِ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ــب
ــم َأن َ
الصاح ُ
ْــت َّ
َوا َْلــال َوا ْل َو َلــد ال َّل ُه َّ
اللِي َفــ ُة ِف ْالَ ْه ِ
ْــت َْ
ــل
الســ َف ِر َو َأن َ
ِف َّ
ــر َك ِلَ َّن ا ُْل ْســتَخْ َل َ
ف
َو َل َ ْ
ي َم ُع ُه َــا َغ ْ ُ
ب َل
َل َيك ُ
ُــون ُم ْســت َْص َحبا َوا ُْل ْســت َْص َح ُ
ُــون ُم ْســتَخْ َلفا».
َيك ُ

فالقســم قبــل الرابــط :ق( 1اللهــم

أنــت الصاحــب يف الســفر) ق،2
(وأنــت اخلليفــة يف األهــل) ،واملعنــى

ليــس هلل زمــان ومــكان ،فهــو مــع
املســافر متامــا كــا هــو مــع املقيــم عــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

القســم

احلجاجــي(،)12

فالرابــط

وقــد جــاء هــذا الرابــط يف كالم لــه
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نظام الرتابط احلجاجي يف خطاب الإمام علي بن أبي طالب (.....................................)

الســواء (وال جيمعهــا غــرك) ،بحيــث التــي يكــون مــا بعدهــا علــة ملــا قبلهــا
يكــون مصاحبــا للمســافر ،وخليفــة عىل ويطلــق عليهــا الم التعليــل ،والم

املقيــم يف آن واحــد هــذا حمــال بالنســبة الســبب ،والم كــي ،ويذكــر املــرادي

لغــره تعــاىل ،أمــا القســم بعــد الرابــط «أن معنــى الــام ،يف األصــل ،هــو
يتضمــن ،قِ 3
«لَ َّن ا ُْل ْســتَخْ َل َ
ف َل االختصــاص ،وهــو معنــى ال يفارقهــا،
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ب وقــد يصحبــه معــان أخــر ،وإذا تُؤملــت
َي ُكـ ُ
«وا ُْل ْسـت َْص َح ُ
ـون ُم ْسـت َْص َحبا» قَ 4
ُــون ُم ْســتَخْ َلفا» واملعنــى (الباقــي ســائر املعــاين املذكــورة وجــدت راجعــة
َل َيك ُ

مصاحــب للمســافر وال إىل االختصــاص .وأنــواع االختصــاص
مــع املقيــم
ٌ
يكــون حــارضا مــع املقيــم) ،اســتحرض متعــددة؛ أال تــرى أن مــن معانيهــا

اإلمــام ( )الرابــط (ألن) الــذي املشــهورة التعليــل.)14(»...

أعطــى داللــة التعليــل والتفســر،

خطــاب اإلمــام ( )يتضمــن

أثبتــت كالم اإلمــام( )حــول قــدرة

اجلــارة بمعنــى التعليــل نحــو قولــه
(« :)إِ َّن هلل ِع َبــا ًدا َ ْ
ــم اهلل
يت َُّص ُه ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ـم
بِالنِّ َع ـ ِم َلنَاف ـ ِع ا ْلع َبــاد َف ُيق ُّر َهــا ِف َأ ْيدهيِـ ْ
ِ
ـم
وهــا َف ـإِ َذا َمنَ ُع َ
َمــا َب َذ ُل َ
وهــا َن َز َع َهــا من ُْهـ ْ
ِ
ــم».
ــم َح َّو َلــا إِ َل َغ ْ ِيه ْ
ُث َّ
اشــتمل النــص املتقــدم عــى أكثــر

فاحلجــة األقــوى (ق /3ق)4؛ ألهنــا صــورا متنوعــة للرابــط (الــام) منهــا

اهلل وكانــت مصداقــا لــه أمــام القــوم
وهــي األقــرب للنتيجــة الضمنيــة،
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وهــي (قــدرة اهلل وعظمتــه وإنــه مــع

العبــد أينــا كان) :بدليــل قولــه تعــاىل:
ـم﴾ احلديــد
ـم َأ ْيـ َ
ـن َمــا كُن ُتـ ْ
﴿ َو ُهـ َـو َم َع ُكـ ْ
.4

مــن حجــة وهــي :ق ( 1منافــع العبــاد)،

وق( 2فيقرهــا يف أيدهــم) ،وق3
الرابط احلجاجي (الالم):
ِ
ـم َح َّو َلــا
تعــد مــن أدوات الربــط احلجاجــي « َف ـإِ َذا َمنَ ُع َ
ـم ُثـ َّ
وهــا َن َز َع َهــا من ُْهـ ْ
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ِ
ــم» واحلجــة األقــوى هــي
إِ َل َغ ْ ِيه ْ
(ق) 3وهــي أقــرب للنتيجــة املوجــودة
يف النــص (خيتصهــم اهلل بالنعــم)،
واحلجــة يف ق 3جــاءت تعليــا وتربيــرا

للنتيجــة املــرح هبــا قبــل الرابــط،
فأحــدث الرابــط انســجاما بــن النتيجــة
واحلجــج ،وعليــه يكــون املعنــى ،إن

مــن بعــض عبــاده وســيلة للبــذل يف

ســبيل اخلــر ،فــإن فعلــوا أبقــى النعمــة بعــد الترصيــح بالنتيجــة( ،أمــرك أن
بأيدهيــم ،وإال نقلهــا اىل مــن هــو أوىل ،تســأله)( ،وتســرمحه) واحلجــة يعطيــك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حكمــة اهلل ســبحانه قضــت أن يتخــذ

والناصــب (أن) املضمــرة بعدهــا»(،)15
مــن ذلــك قولــه(ِ :)
ــم َأ َّن
َ
«وا ْع َل ْ
َا َّلـ ِـذي بِيـ ِـد ِه َخزَائِــن َالســاو ِ
ات َو َا ْلَ ْر ِ
ض
ُ َّ َ َ
َ
ــك ِف َالدُّ ع ِ
ــاء َو َت َك َّف َ
ــل َل َ
َقــدْ َأ ِذ َن َل َ
ــك
َ
ِ
ــر َك َأ ْن ت َْس َ
بِ ْ ِ
ــأ َل ُه لِ ُي ْعطِ َي َ
ــك
ال َجا َبــة َو َأ َم َ
ــر ِ ِ
ي َع ْ
ــل َب ْين َ
ح َ
َــك
ح ُه ل َ ْي َ َ
َوت َْس َ ْ َ
ــك َو َل ْ َ ْ
ـك َو َل ُي ْل ِ
ج ْئـ َ
ـك إِ َل
َو َب ْينَ ـ ُه َمـ ْ
ـن َ ْ
ي ُج ُب ـ ُه َعنْـ َ ْ
ــك إِ َلي ِ
ــه».
َم ْ
ــن َي ْشــ َف ُع َل َ ْ
نلحــظ الرابــط احلجاجــي جــاء

وأجــدر ،وقريــب إىل ذلــك قولــه ( :)ويرمحــك ،فجــاء الرابــط بعــد النتيجــة
اف النِّ َعـ ِم َفـ َـا مبــارشا لتعليــل الكــرم والعطــاء اإلهلــي
ـم َأ ْطـ َـر ُ
«إِ َذا َو َص َلـ ْ
ـت إِ َل ْي ُكـ ْ
اهــا بِ ِق َّلـ ِـة ُّ
ـن للعبــاد ،فالرابــط أحــال املعنــى برمتــه
الشـك ِْر» ،و« َف َمـ ْ
ُتنَ ِّفـ ُـروا َأ ْق َص َ
َقــا َم لِ َّلـ ِـه فِ َيهــا بِ َمــا َي ِ
ـب فِ َيهــا َع َّر َض َهــا إىل فعــل األمــر والســؤال ،فجــاءت
جـ ُ
ِ
ِ
ـم فِ َيهــا بِ َمــا احلجــة جوابــا لــه ،ليكشــف الرابــط قــوة
للــدَّ َوا ِم َو َا ْل َب َقــاء َو َمـ ْ
ـم َي ُقـ ْ
ـن َلـ ْ
41
ال و َا ْل َفن ِ
ِ
َي ِ
َــاء».
التامســك بــن احلجــج.
ــب َع َّر َض َهــا للــز ََّو ِ َ
ج ُ
ونعثــر عــى صــورة أخــرى لـــ (الم الرابط احلجاجي (كي):

التعليــل الناصبــة) التــي «تنصــب الفعل

حــرف ُي ِ
ّ
قــارب معنــاه
َــي)
ٌ
«إن (ك ْ

املضــارع وقــد قــال هبــا الكوف ّيــون ،أمــا معنــى الــام؛ ألهنــا ّ
تــدل عــى الع ّلــة
ِ
جــواب
البرص ّيــون ،فهــي عندهــم الم جــر والغــرض ،ولذلــك تقــع يف

نظام الرتابط احلجاجي يف خطاب الإمام علي بن أبي طالب (.....................................)

َ
ـت كــذا؟
(لِ ـ ْه) ،فيقــول القائــلِ :ل َ فعلـ َ
َ
ليكــون كــذا .وهــذا املعنــى
فتقــول:

ـي
قريـ ٌ
ـب مــن قولــك :فعلــت ذلــك َكـ ْ
َ
يكــون كــذا؛ لداللتهــا عــى الع ّلــةَّ ،إل
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ّأنــا تســتعمل ناصبــة للفعــل كـــ ْ
(أن)،

فلذلــك تدخــل عليهــا الــام ،فتقــول:
ِ
َــي تقــو َم ،كــا تقــولْ :
ألن
جئــت لك ْ
تقــو َم»( ،)16ويســتعمل هــذا الرابــط
لتفســر العلــة وتربيرهــا وبيــان احلجــة

وتوكيــد النتيجــة ،ويســتعمل كرابــط
مــدرج للنتائــج.

ـت َأ ْهـ َـو ُن َعـ َـى اهلل
َي ْكـ َـر ُه َأ ْن ت َْأ ُخ َذ َهــا َأ ْنـ َ
ِِ
َِ
ِ
ــك َق َ
ــن َه َ
ــن َذلِ َ
ــذا
ــر ا ُْل ْؤمن َ
م ْ
ــال َيــا أم َ
ْــت ِف ُخ ُشــون َِة َم ْل َب ِس َ
ــك َو ُج ُشــو َب ِة
َأن َ
ــك َق َ
ي َ
َم ْأكَلِ َ
ْــت
ــت ك ََأن َ
ــك إِ ِّن َل ْس ُ
ــال َو ْ َ
إِ َّن اهلل َت َعـ َ
ـال َفـ َـر َض َعـ َـى َأئِ َّمـ ِـة ا ْل َعــدْ ِل َأ ْن
ُي َقــدِّ ُروا َأ ْن ُف َسـ ُـه ْم بِ َض َع َفـ ِـة النَّـ ِ
ـاس َك ْيـ َـا
َي َت َب َّيــغَ بِا ْل َف ِق ِ
ــر ُه».
ــر َف ْق ُ
ــر َض َع َ
النتيجــة :إِ َّن اهلل َت َع َ
ــى
ــال َف َ
ِ ِ
ــه ْم
َأئ َّمــة ا ْل َعــدْ ِل َأ ْن ُي َقــدِّ ُروا َأ ْن ُف َس ُ
بِ َضع َف ِ
ــة الن ِ
َّــاس.
َ
الرابط :كيال.

وقــد جــيء بالرابــط (كــي) يف كالم احلجةَ :ي َت َب َّيغَ بِا ْل َف ِق ِري َف ْق ُر ُه.
ففــي هــذا النــص يتجــى لنــا إن
لــه ( )بالبــرة وقــد دخــل عــى

العــاء بــن زيــاد احلارثــي وهــو مــن النتيجــة فــرت وعللــت احلجــة ثــم
َِ
أصحابــهَ « :ف َق َ
ــال َلــ ُه ا ْل َع َ
ــر جــاء الرابــط احلجاجــي ( لكــي) ليؤكــد
ــا ُء َيــا أم َ
ِ
ا ُْل ْؤ ِمنِــن َأ ْشــكُو إِ َلي َ ِ
ــم النتيجــة ،ثــم يعمــل الرابــط احلجاجــي
َ
ــك َأخــي َعاص َ
ْ
 42بــن ِزيـ ٍ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ـاء َة عــى تدريــج النتائــج ،فيكــون املعنــى:
ـ
ب
ع
ل
ا
ـس
ـ
ب
ل
ـال
ـ
ق
ه
ـ
ل
ـا
ـ
م
و
ـال
ـ
ق
ـاد
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ َ
َ
ـال عـ َ ِ
َو َ َتـ َّـى َعـ ِ
ـاء َأ ِئ َّمـ ِـة ا ْل َعــدْ ِل يســاووا أنفســهم بضعفــاء
ـي بِــه َف َلـ َّـا َجـ َ
ـن الدُّ ْن َيــا َقـ َ َ َّ
َقـ َ
يَ ،ن ْف ِسـ ِـه َل َقـ ِـد ْاس ـت ََها َم بِـ َ
ـك النــاس ،فيكونــوا قــدوة لألغنيــاء
ـال َيــا ُعــدَ َّ
ِ
َْ
البِ ُ
ــت َأ ْه َل َ
ــك َو َو َلــدَ َك كيــا هييــج بالفقــر أمل الفقــر فيهلكــه،
ح َ
يــث َأ َمــا َر ْ
ِ
َــرى اهلل َأ َح َّ
ــل َل َ
ــو وندعــم حجــة اإلمــام ( )بقولــه:
ــك ال َّط ِّي َبــات َو ُه َ
َأت َ

�................................................أ .م .د .حامد بدر عبد احل�سني /م .م.ح�سن رحيم حنون

«إن اللـ َه َج َع َلنــي إمامــا لِخَ ْل ِقـ ِـهَ ،ف َفـ َـر َض (الــواو ،الفــاء ،ثــم) هلــا قيمــة حجاجيــة
َّ
وم ْط َعمــي كبــرة ،باإلضافــة إىل ربطهــا بــن
ديــر فــي َن ْفســي َ
ــي ال َّت ْق َ
َع َل َّ
وم ْشــربي وم ْلبســي ك َُضع ِ
فــاء الن ِ
ّــاس  ،قضيتــن أو أكثــر (حجتــن أو أكثــر)
َ
َ َ
َ َ
ِ
ـي لنتيجــة واحــدة ،ووضعهــا ســلام
ـي َي ْق َتـ َ
ـدي الفقيـ ُـر بِ َف ْقــري  ،وال ُي ْطغـ َ
َكـ ْ
ِ
ـي ِغنــا ُه» ،وقــال عــي (« :)إن اهلل حجاجيــا ترتــب فيــه هــذه احلجــج
الغَنـ َّ
تعــاىل أخــذ عــى أئمــة اهلــدى أن يكونــوا حســب قوهتــا(.)18

يف مثــل أدنــى أحــوال النــاس ليقتــدي الرابط احلجاجي (الواو)
راب ًعا :روابط الوصل احلجاجي.

حجتــن ويعمــل عــى ترتيــب احلجــج

للوصــل عالقــة منطقيــة تتمثــل يف وربــط بعضهــا ببعــض وتقويتهــا،

تكويــن قضيــة مركبــة انطالقــا مــن فالــواو تنهــض بوظيفــة اجلمــع بــن

قضيتــن ،ويطلــق فــان دايــك عــى حكمــن متطابقــن عكــس «بــل»
روابــط الوصــل (روابــط الوصــل مثــا التــي تنفــي مايســبقها وتثبــت

الترشيكــي)« ،فهــي تقــوم بتكويــن مايلحقهــا ،فــإن ابــن يعيــش اعتــر ميــزة
مجلــة مركبــة مــن مجــل بســيطة ،وعــى الــواو يف مجعهــا بــن شــيئني()19ومن

ذلــك فعمــل هــذه الروابــط هــو ذلــك كالم لــه ( )ملــا عــزم عــى لقــاء
حصــول اإلجــراء الثنائــي»( )17فالوصل القــوم بصفــن :الدعــاء« :وتضمــن
احلجاجــي يتشــكل مــن أدوات توفرهــا خطــاب اإلمــام ( )هــذا الرابــط يف

اللغــة للمرســل لريبــط بــن مفاصــل خطبــة ،ملــا أراده النــاس عــى البيعــة بعد
الــكالم ،فيتأســس بذلــك العالقــات قتــل عثــان ،إذ قــالَ « :د ُعـ ِ
ـون َواِ ْلت َِم ُســوا
احلجاجيــة املنتظــرة ،فحــروف العطــف َغـ ْ ِ
ون َأ ْمـ ًـرا َل ـ ُه ُو ُجــو ٌه
ـري َفإِ َّنــا ُم ْس ـ َت ْقبِ ُل َ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

هبــم الغنــي ،وال يــزري بالفقــر فقــره».

وظيفــة هــذا الرابــط اجلمــع بــن

43
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ـوب َوالَ َت ْث ُبـ ُ
َو َأ ْلـ َـو ٌ
يفضلهــم يف
ـت يطمعــون منــه ( )أن ّ
ان الَ َت ُقــو ُم َل ـ ُه َا ْل ُق ُلـ ُ
َع َل ْيـ ِـه َا ْل ُع ُقـ ُ
ـول َوإِ َّن َاآلْ َفـ َ
ـاق َقــدْ َأ َغ َامـ ْ
ـت العطــاء والترشيــف ولــذا نكــث طلحــة
َّــر ْتَ ،واِ ْع َل ُمــوا َأ ِّن والزبــر بيعتــه ،ونقمــوا عليــه التســوية
َو َا َْل َح َّجــ َة َقــدْ َتنَك َ
ُــم َركِ ْب ُ
ــم َو َل ْ يف العطــاء.
ُــم َمــا َأ ْع َل ُ
ــت بِك ْ
إِ ْن َأ َج ْب ُتك ْ
ـب َا ْل َعاتِـ ِ
ـل َو َع ْتـ ِ
ُأ ْص ـ ِغ إِ َل َقـ ْـو ِل َا ْل َقائِـ ِ
ـب
ثــم نجــد أكثــر مــن حجــة يف هــذا
ِ
َوإِ ْن ت ََر ْكت ُُم ِ
ــي اخلطــاب وهــي :قَ 1
ُــم َو َل َع ِّ
ُــم َو ِزيــر ًا
ــون َف َأنَــا ك ََأ َحدك ْ
«أنَــا َلك ْ
ِ
ِ
ــن َو َّليتُمــو ُه َخــر َلك ِ
«و َل َع ِّ
ــي
ُــم منِّــي َأمــر ًا» ،قَ 2
ــم ُعك ُْم َو َأ ْط َو ُعك ْ
َأ ْس َ
ُــم َل ْ ْ ُ
ْ
ٌْ
«وإِ ْن
ُــم» ،قَ 3
ــر َلك ْ
ُــم َو ِز ً
ُــم َو َأنَــا َلك ْ
َأ ْم َرك ْ
ــم ُعك ُْم َو َأ ْط َو ُعك ْ
ُــم َأ ْس َ
يــرا َخ ْ ٌ
َِ
ِ
ِ
ت ََر ْكت ُُم ِ
ــرا».
ُــم» ،ق4
ــون َف َأنَــا ك ََأ َحدك ْ
منِّــي أم ً
ِ
ـم
ـم َركِ ْبـ ُ
إن البحــث يف هــذا النــص يبــن َ
ـت بِ ُكـ ْ
«وا ْع َل ُمــوا َأ ِّن إِ ْن َأ َج ْب ُت ُكـ ْ
ــو ِل َا ْل َقائِ ِ
ــل
ــم َو َل ْ ُأ ْصــ ِغ إِ َل َق ْ
لنــا عمــل الرابــط احلجاجــي ،إذ قــام َمــا َأ ْع َل ُ
ْــب َا ْل َعاتِ ِ
بالوصــل بــن احلجــج وعمــل أيضــا َو َعت ِ
ــب» ،ق« 5إِ َّن َاآلْ َف َ
ــاق

َّــر ْت»،
عــى ترتيبهــا بالشــكل الــذي يضمــن َقــدْ َأ َغ َام ْ
ــت َو َا َْل َح َّجــ َة َقــدْ َتنَك َ
ــت ع َلي ِ
ــه َا ْل ُع ُق ُ
ــول» ،ق6
تقويــة النتيجــة املطروحــة ودعمهــا قَ 6
«والَ َت ْث ُب ُ َ ْ
وهــي « َد ُع ِ
ــون َو اِ ْلت َِم ُســوا َغ ْ ِ
ــري»َ ،
ــوب» ،ق7
ــو ٌ
ان الَ َت ُقــو ُم َلــ ُه َا ْل ُق ُل ُ
«أ ْل َ
فكونــه وزيــرا هلــم
ــرا َلــ ُه ُو ُجــو ٌه»،
خــر هلــم مــن « َفإِنَّــا ُم ْســ َت ْقبِ ُل َ
ون َأ ْم ً
ٌ
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إمارتــهّ ،
ألن بإمارتــه كانــوا خيرجــون فالربــط بــن احلجــج قــد انتهــى إىل
عليــه فيكفــروا ،فالكثــرون صــاروا ســلمية تدرجييــة باجتــاه احلجــة األقــوى،

بســبب إمارتــه ( )يف غايــة اخلــزي ثــم باجتــاه النتيجــة ،وهنــا تتضــح أمهيــة

والشــقاوة ،واملخاطبــون هبــذا اخلطــاب الروابــط احلجاج ّيــة ،إذ تدخــل يف
ال ّطالبــون للبيعــة بعــد قتــل عثــان إطــار كيفيــة جتــاوز مضمــون اخلطــاب
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الثابــت ،حيــث ال تكتفــي بنظــام الل ّغــة حممــد عبــده( :كان النــاس هيتفــون

يف اخلطــاب والتواصــل فقــط ،وإنّــا باســم أمــر املؤمنــن للخالفــة،
تفــرض قيــودا دالل ًّيــة عــى التأويــل( .)20وينــادون بــه ،وعثــان حمصــور ،فأرســل
الرابط احلجاجي (ثم)

إليــه عثــان يأمــره أن خيــرج إىل ينبــع،

إهنــا روابــط احلجــاج تفيــد الرتتيــب ،وكان فيهــا رزق ألمــر املؤمنــن،

وتــدل عــى أن الثــاين بعــد األول وبينهام فخــرج ثــم اســتدعاه لينــره فحــر،
مهلــة ،وممــا ورد يف خطاب اإلمام ( )ثــم عــاود األمــر باخلــروج مــرة ثانيــة،

ــت َعنْــ ُه َحتَّــى دل عــى الرتاخــي واملهلــة للربــط بــن
َأ ْن َأ ْخ ُــر َج َواهلل َل َقــدْ َد َف ْع ُ
املعطــوف واملعطــوف عليــه.
ـون آثِــا».
َخ ِشـ ُ
ـيت َأ ْن َأ ُكـ َ
وقــد فصــل القــول يف هــذا النــص

الرشيــف الــريض إذ يقــول :قــال اإلمــام

هــذا البــن عبــاس ،وقــد جــاءه برســالة

مــن عثــان ،وهــو حمصــور يســأله فيهــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ً
ممثــا عــن هــذا الرابــط ،قولــه ( :)لذلــك نســتجيل جمــيء احلجــج املتتاليــة
ــن َع َّب ٍ
ــاسَ ،مــا ُي ِريــدُ ُع ْث َــا ُن إِ َّل واملرتبــة ،ذات التنســيق املنســجم مــع
« َيــا ا ْب َ
َأ ْن َيع َلنِــي جـ ًـا ن ِ
َاض ًحــا بِا ْل َغـ ْـر ِ
ب َأ ْقبِـ ْـل املقاصــد املبتغــاة مــن النــص ،فقــد
َْ
ََ
ــم َب َع َ
ــر َب َع َ
ــث أفــادت (ثــم) يف إقامــة الرتاتبيــة يف
ــر َج ُث َّ
ــث إِ َ َّل َأ ْن َأ ْخ ُ
َو َأ ْدبِ ْ
ــو ْال َن َي ْب َع ُ
ــث إِ َ َّل عــرض احلجــة ،فالرابــط احلجاجــي
ــم ُه َ
إِ َ َّل َأ ْن َأ ْقــدُ َم ُث َّ

وقــد جــاء هــذا الرابــط يف نــص آخــر
لإلمــام ( ،)إذ قــال« :إِ َّن لِ َبنِــي ُأ َم َّيــ َة
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ِ
اخ َت َل ُفــوا فِيـ َـا
ون فِيـ ِـه َو َلـ ْـو َقـ ِـد ْ
يـ ُـر َ
مـ ْـر َودا َ ْ
ــم»،
ــم ِّ
الض َب ُ
ــاع َل َغ َل َبت ُْه ْ
ــم كَا َد ْ ُت ُ
ــم ُث َّ
َب ْين َُه ْ

اخلــروج إىل مالــه بينبــع ليقــل هتــف وقــد قــال الرشيــف يف هــذا النــص:

النــاس باســمه للخالفــة بعــد أن ســأله واملــرود هنــا مفعــل مــن اإلرواد وهــو

مثــل ذلــك مــن قبــل ،وقــال الشــيخ اإلمهــال واإلظهــار وهــذا مــن أفصــح

نظام الرتابط احلجاجي يف خطاب الإمام علي بن أبي طالب (.....................................)

الــكالم وأغربــه فكأنــه ( )شــبه املهلــة هــي (هــاك دولــة األمويــن) ،ويدعــم
التــي هــم فيهــا باملضــار الــذي جيــرون هــذه النتيجــة قولــه (« :)ســتقبل
فيــه إىل الغايــة فــإذا بلغــوا منقطعهــا الدنيــا عــى بنــي أميــة ،ثــم تــدور عليهــم

انتقــض نظامهــم بعدهــا ،فالســياق فتطحنهــم بكلكلهــا حتــى ال تــرى منهــم
الــذي ورد فيــه الرابــط يــدل عــى املهلــة باقيــة».

والرتاخــي ،وإعطــاء املهلــة ،وعــى
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هــذا املعنــى جــاءت احلجــج مرتاخيــة

خلامتة

خطــاب اإلمــام( ،)ال يتوقــف

متباعــدة زمنيــا ،منهــا حجــة (اإلخبــار عنــد حــوار أعدائــه ،بــل يتجــاوز إىل

بالغيــب الرصيــح) ،وهــذه مــن كرامات حجــاج أتباعــه ،فاحلجاج يف الدراســات

ـاع احلديثــة يعنــي احلــوار اإلقناعــي وهــذا
ـم ِّ
الض َبـ ُ
اإلمــام ( ،)وحجــة «كَا َد ْ ُتـ ُ
ــم» ،أي لــو حاربتهــم الضبــاع احلــوار ال خيتــص باألعــداء بــل يتعلــق
َل َغ َل َبت ُْه ْ

مــن دون األســود لقهرهتــم ،وهــذه فضــا عــن ذلــك باألتبــاع؛ ألن اإلمــام
احلجــة تكشــف عــن نتيجــة ضمنيــة )( ،يف كال احلالــن يناقــش أطروحــة
ضعــف الدولــة األمويــة فحتــى الضبــاع مــا مســتهدفا إ َّمــا تثبيتهــا وإ َّمــا نقضهــا

تقهرهــم وبعــض الــراح يقولــون وترســيخ أخــرى ،وال جيعــل اهتاممــه
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ر ّبــا املــراد بالضبــاع هنــا أبــو مســلم ينصــب عــى اجلمهــور أو الشــخص
اخلراســاين وجيشــه حيــث كان يف بدايــة املتلقــي إال باملقــدار الــذي يقتضيــه

املوجــه
أمــره أضعــف خلــق اهلل ،واملعنــى إن املقــام ،فحتــى يف احلجــاج
َّ
دولــة األمويــن تبقــى حتــى خيتلفــوا فيــا إىل أتباعــه أو اجلمهــور (املحايــد)
بينهــم ،وعندئــذ يســلبهم امللــك ،ومــن كان يتصــدى ملــا يطرحــه اآلخــرون

هــذه احلجــج نحصــل عــى النتيجــة مــن أفــكار ،أو يؤســس ألطروحــات
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تتعلــق باحلكــم أو عالقــة اإلنســان بربــه ومــن املعــارف املشــركة يف حماولتــه
وباملجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،فهــذه إقنــاع اجلمهــور واســتعمل أدوات

املباحــث كلهــا تدخــل يف صميــم عمليــة اللغــة بــا خيــدم هــذا التصــور ،وبنــاء
احلجــاج ،واحلجــاج هبــذا املفهــوم هــو عــى ذلــك كانــت الروابــط املســتعملة

أوســع نظــرة مــن اجلــدل املختــص ذات داللــة واضحــة يفهمهــا اجلمهــور،

باخلصومــة.

كــا َّ
أن مــن صفــات احلجــاج الناجــح،

إن الــروط التــي ذكرهــا اللســانيون هــو االدعــاء باحلقيقــة وتقديــم األدلــة

عــى نحــو كبــر مــع خطــاب اإلمــام حجــاج اإلمــام ( )يتصــف بالقــوة يف

( ،)فانطلــق مــن مقتضيــات احلــال اعتــاد أقــوى احلجــج والنتائــج.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

للوقــوف عــى حجاجيــة النــص تتطابــق التــي تدعــم ذلــك االدعــاء ،لذلــك كان
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مصادر البحث

• اللغــة واحلجــاج :د .أبــو بكــر العــزاوي،

• اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين ،أبــو حممــد

ط ،1دار األمحديــة للطباعــة ،الــدار البيضاء-

ـي املــرادي (املتــوىف749 :هـــ ،حتقيــق:
بــن عـ ّ

• معــاين احلــروف ،أبــو احلســن عــي بــن

بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد اهلل
د .فخــر الديــن قبــاوة -األســتاذ حممــد نديــم
فاضــل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت -لبنان

ط 1413 ،1هـــ 1992 -م.

املفصــل :موفــق الديــن بــن يعيــش
• رشح َّ

املغــرب1426 ،هـــ2006-م.

ـاين (ت  386هـــ) ،حتقيــق عرفان
عيســى الرمـ ّ

ـقي ،املكتبــة
بــن ســليم العشــا حســونة الدمشـ ّ
العرصيــة ،بــروت (1428هـــ2008 -م).

• املقتضــب :أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد

اهلل بــن حممــد ،ابــن أيب احلديــد املعتــزيل (ت

1382هـــ1963 -م.

• رشح هنــج البالغــة :عــز الديــن بــن هبــة

656هـــ) ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيم،

ط ،2دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،عيســى
البــايب احللبــي ورشكاؤه ،مــر 1387 ،هـــ-

1967م.

اخلالــق عضيمــة ،عــامل الكتــب ،بــروت،
• النحــو الــوايف ،عبــاس حســن ،دار املعارف،

مــر ،الطبعة الثالثــة (1974م).

• النــص والســياق ،اســتقصاء البحــث يف
اخلطــاب الــدَّ اليل والتــداويل ،فــان دايــك،

• عندمــا نتواصــل نغــر ،عبــد الســام عشــر،

ترمجــة :عبــد القــادر قنينــي ،أفريقيــا الــرق،

• العوامــل احلجاجيــة يف اللغــة العربيــة:

رسالة ماجستري

الديــن للنــر والتوزيــع ،صفاقــس -تونــس،

نعيمــة يعمرانــن ،رســالة ماجســتري ،كليــة

إفريقيــا الــرق ،املغــرب ،ط. 2006 ،1

د .عــز الديــن الناجــح ،ط ،1مكتبــة عــاء
2011م.

بــروت ،ط 2000 ،1م.

• احلجــاج يف املثــل الســائر البــن االثــر،
اآلداب واللغــات ،جامعــة مولــود معمــري،

اجلزائــر2012 ،م.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(ت 646هـــ) ،عــامل الكتــب ،بــروت ،د .ت.

املــرد (ت  285هـــ) ،حتقيــق حممــد عبــد
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