عن أح ِّق َّية
ْ بالغ ُة اإلقنا ِع يف رسال َتي اجلاحظ
ِ
وتفضيل بني
، و َف ْضلِه، باخلالفةعيل
ٍّ اإلمام
هاشم عىل غريهم
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

البحث
�ص
ِ
ملخّ ُ
مهمتني للجاحظ عن أح ّق ّية
ُيس ِّلط هذا البحث ّ
الضو َء عىل دراسة رسالتني ّ

مه ّيتهام يف ّأنام
عيل وفضله ،وتفضيل بني هاشم عىل غريهم ،وتربز أ ّ
اإلمام ّ
مل تُدرجا ضمن رسائل اجلاحظ ،سواء الكالم ّية أم األدب ّية أم السياس ّية ،أم يف
ِ
الغمة
كتبه األُ َخر التي ُح ّققت من لدن اخلُرباء ،وإنّام وردتا ضمن كتاب (كشف ّ

الس ّيد هاشم
لعيل بن عيسى
اإلربيل (ت 692هـ) ،ونقل عنه ّ
يف معرفة ّ
ّ
األئمة)ّ ،
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام م ْن
البحراين (ت1107هـ) يف كتابه (غاية املرام
ّ
ُّ
ِ
اخلاص والعا ِّم) ،وقد ارتأينا دراستهام ضمن معطيات بالغة اإلقناع ،أو
طريق
ِّ
بالغة ِ
البالغي احلديث ،هبدف
غدت من املالمح البارزة للدرس
احلجاج ،التي
ْ
ّ

استكناه طريقة اجلاحظ يف االستدالل والتوظيف للوصول إىل املجهول يف هذه
احلساسة ،واملزاوجة بني وظيفتي اخلطاب اإلقناع ّية واإلمتاع ّية اللتني
القض ّية ّ
يتّكئ عليهام.
ِ
ٍ
ّظري،
األو ُل:
اإلطار الن ُّ
ويف ضوء ذلكُ ،ق ِّسم البحث عىل مقدِّ مة وحمورينّ ،
ُ
ا ّلذي ُق ِّسم عىل فقرتني ،األوىل :التّعريف باملقوالت واملصطلحات الواردة يف
البحثِ ،
كاحلجاج لغ ًة واصطالح ًا ،وال ّثانية :بالغة اإلقناع يف ال ّثقافة العرب ّية
كانت اخلطوات
ّطبيقي :وفيه
ثم املحور ال ّثاين :اإلطار الت
ْ
ّ
(اجلاحظ اختيار ًا)ّ ،
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

اإلجرائية للبحث ،مم ّثل ًة ببيان بالغة اإلقناع م ْن خالل األد ّلة والرباهني غري

النص إلكامل تشكيل دالالته،
الصناع ّية (اجلاهزة) ،أو املقتنصة من خارج
ِّ
ّ

األئمة ِّ ،
والشعر،
الشيف ،وأقوال
(كالقرآن الكريم ،واحلديث
النبوي ّ
ّ
ّ
ِ
ُ
واحلكَم واألمثال)ُ ،
ثم ث ْبت املصادر
وختِ َم
البحث بنتائجه التي ت َّ
َوصل إليهاّ ،
واملراجع.
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Abstract
This research paper sheds light on two important letters
by Al-Jahidh on the right of Imam Ali in the Caliphate
and his merits. It is also about how Bani Hashim are
preferred to others. These two letters are not listed within
his oral, literary or political letters, or his books that were
investigated by scholars. They are only included in the
book entitled Disclosing Grief in Knowing Imams (in
Arabic) by Ali bin Essa Al-Erbily (died 692 of Hijra). The two
letters have been studied from the rhetoric of persuasion
viewpoint to recognize Al-Jahidh's approach in inferences
and application. The paper includes an introduction and
the theoretical part which introduces definitions of the
expressions used and an explanation of the rhetoric
of persuasion. The practical part which contains the
procedural steps spotlighting the rhetoric of persuasion
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ُ
... علي
ْ بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ
ٍّ عن �أح ِّق َّية الإمام
through ready evidence drawn from outside the text
such as the holy Qur'an, Prophet Mohammad traditions,
Imams sayings, poetry, proverbs, and maxims. The paper is
rounded off with conclusions and a bibliography.
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مقدمة
ّ
حممد وأهل بيته
احلمدُ هلل الذي َم َّن علينا بنب ِّيه َّ
الصادق األمني ّ

أئمة اهلدى،
ال ّطاهرينّ ،
والسالم عىل أفضل خلقه ،وأرشف بر َّيتهّ ،
والصالة ّ

وسفن النّجاة ،آل البيت املنتجبني ،وبعد:

انبثقت من بالغة
ُت َعدُّ بالغة اإلقناع ركيزة من ركائز البالغة العرب ّية؛ إذ
ْ

وإنا -كذلك-
السفسطائ ّيني،
ْ
فمنحت القول سلطة وقدس ّيةّ ،
اليونان عند ّ
مصدر انبعاث البالغة احلديثة بعد عصور طويلة انحرص فيها اهتامم البالغة يف
الصورة ِ
غدت بالغة «خمتزلة» بحسب قول
واملحسنات األسلوب ّية ،حتّى
واحل ْلية
ْ
ّ
ّ
(جريار جنيت) ،أو «م ّيتة» بحسب قول (روالن بارت).

وبني املو ّلد القديم واالنبعاث احلديث تربز حركة عرب ّية إسالم ّية شكّلت فيها

يب ّ
عري،
والش ّ
بالغة اجلاحظ املقام ّية أساس ًا خصب ًا للتأليف بني القطبني اخلطا ّ
واملزاوجة بني الوظيفتني اإلقناع ّية واإلمتاع ّيةّ ،إل ّ
إن احلركة ّاتذت وجهة
جديدة ،فقدْ هيمنت بالغة البديع ألسباب ثقاف ّية ودين ّية وسياس ّية. ...

عيل باخلالفة وفضله
أ ّما اختيارنا للجاحظ ولرسالتيه عن أح ِّق ّية اإلمام ٍّ

وتفضيل بني هاشم عىل غريهم ،فألسبابّ ،أوهلاّ :
أن اجلاحظ من رجال

اإلسالم املعروفني بالعلم والفضل واالطالع عىل حقائق العلوم واملعرفة ّ
بكل
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

جليل ودقيق ،وثانيها :أنّه مل يكن شيع ّي ًا ف ُيتَّهم ،وإنّام كان عثامن ّي ًا مروان ّي ًا ،وله يف

ذلك كتب مصنَّفةّ ،
العقدي معروف ،فهو منخرط يف نحلة املعتزلة
وإن انتامءه
ّ
التي تعدّ ال ّلغة والبالغة سالح املتناظرين واملجادلني ،الذين يرومون نرصة

مذهبهم وإقناع اآلخرين به ،ثالثهاّ :
الرسالتني مل تردا يف رسائل اجلاحظ التي
أن ّ
حممد هارون ،أو يف كتبه األُ َخر ،كالبيان والتبيني ،واحليوان،
السالم ّ
ح َّققها عبد ّ
وغريمها ،العتبارات مذهب ّية وثقاف ّية وسياس ّية ،وقدْ وردتا اختصار ًا يف كتاب

الس ّيد هاشم
لعيل بن عيسى
األربيل ،ونقل عنه ّ
الغمة يف معرفة ّ
(كشف ّ
ّ
األئمة)ّ ،
اخلاص
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
البحراين يف كتابه غاية املرام
ِّ
ّ
ّ

والعا ِّم.

النظري
األول :اإلطار
ّ
ويف ضوء ذلكُ ،ق ِّسم البحث عىل مقدّ مة وحمورينّ ،

الذي ُق ِّسم عىل فقرتني ،األوىل :التعريف باملقوالت واملصطلحات الواردة يف
البحثِ ،
كاحلجاج لغة واصطالح ًا ،والثانية :بالغة اإلقناع يف الثقافة العرب ّية

التطبيقي ،وفيه كانت اخلطوات
ثم املحور الثاين :اإلطار
ّ
(اجلاحظ اختيار ًا)ّ ،
اإلجرائ ّية للبحث مم َّثلة ببيان بالغة اإلقناع من خالل األد ّلة والرباهني غري

دت يف عدّ ة فقرات ،األوىل :القرآن الكريم ،الثانية :احلديث
جتس ْ
ّ
الصناع ّية التي ّ
األئمة ،الرابعةّ :
الشعر ،اخلامسة :احلكم
الشيف ،الثالثة :أقوال
النبوي ّ
ّ
ّ
واألمثالُ ،
ثم ثبت
أهم النتائج التي ّ
توصل إليهاّ ،
وختم البحث بخامتة عرضت ّ
املصادرواملراجع.

وأخري ًا ،هذا ما و َّفقنا اهلل تعاىل إليه يف الكشف عن مواطن بالغة اإلقناع

أن ُأحيط ّ
قص ُت ،ومل أستطع ْ
الرسالتني ،فنسأل اهلل الغفران ْ
بكل
يف ِّ
إن ّ
نص ّ
تراث الب�صرة
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

ِ
العاملني.
رب
َ
املوضوع ،أو فاتني يشء منه ،وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل ِّ

الإطار النظري :التعريف بامل�صطلحات واملقوالت الواردة يف البحث
�أ ّو ًال :احلِ جاج لغ ًة وا�صطالحاً

الذوات احلجاجية يف بنية املقوالت ِ
نتيجة لتفاعل ّ
احلجاج ّية ،وما يكتيس هذا
ّ

التفاعل من جدال وإقناع وتأثري ،تسعى ّ
الذوات إىل الربهنة وإثبات الفاعل ّية،
فإن النّص ِ
ّ
ّص (غري مغلق
احل
جاجي ُيصبح مدار ًا لدالالت كثرية ،ما جيعل الن ّ
ّ
ّ
واملعنوي)( ،)1الذي سنحاول بيانه بام يأيت:
غوي
ّ
عىل جهازه ال ّل ّ

احلِ جاج لغ ًة:

ِ
غوي لكلمة
تُقدِّ م املعجم ّية العرب ّية رؤيتها للحجاج؛ إ ْذ تدور معاين اجلذر ال ّل ّ

الرأي أو ما شابه،
(حجاج) (ح ج ج) عىل املجادلة بسبب خالف الوجهة أو ّ
وفيه الدّ ليل عىل الرأي املرغوب إثباته ،وهذا ما نجده وارد ًا يف بعض املعجامت
احلجاج «غلبه باحلجة ،أو حاجة حماجةِ ،
العربية ،فمنها من أورد معنى ِ
وحجاج ًا
ّ
ّ
ّ
َ ْ
ّ

وحتاجوا:
احلجة ،وعارضه مستنكر ًا فعله،
واحتج عليه ،أقام عليه
جادله،
ّ
ّ
ّ
واحلجة الدّ ليل والربهان»(.)2
جتادلوا،
ّ
أن ِ
يظهر ِمن هذا القول َّ
احلجاج يكون خلصومة ،وهذا ما د ّلت عليه كلمة

احلجة والربهان عىل
(غلبه) ،وتكون الغلبة يف الكالم واخلطاب الذي ُيقيم
ّ
جيسد صورة
ّ
صحة ما ُيدَّ عى ،وما دام هناك خصومة ،فاجلدال هو املظهر الذي ِّ
اخلطاب ِ
فح َّجه ،وفالن
جاجي ،وقدْ ورد يف أساس البالغة:
احل
«حاج خصمه َ
ّ
ّ
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

خصمه حمجوج»( ،)3ومعنى حمجوج ،أي :مغلوبّ ،
والشخص املتك ِّلم الغالب
ِ
بحجة املتك ِّلم.
حاج ُج املغلوب ،أي :إنّه اقتنع ّ
والسامع ا ُمل َ
ا ُملحاج ُجَّ ،
قوة ،ما قيل يف لسان العرب« :فاحلجة ما ُدوفع به
وممّا يزيد هذا املعنى ّ

اخلصم ،ورجل حم ْ َجاج أي َج ٌ
دل ،والتحاج التخاصم ،واحتج باليشء اختذه

()4
صحة رأيه عليه إثبات ذلك.
فمن يدَّ عي ّ
حجة»  ،ولذلكَ ،
وقدْ ورد مفهوم ِ
احلجاج يف عدّ ة آيات يف القرآن الكريم ،منها:

ِ
ِ ِ
ِ
ون فِ َيم َل ْي َس
آج َ
ه َاأنت ُْم َه ُؤالء َح َ
قال تعاىلَ :
اج ْجت ُْم ف َيم َلكُم بِه ع ْل ٌم َفل َم ُ َت ُّ
ون.)5(
َلكُم بِ ِه ِع ْل ٌم َواهللُ َي ْع َل ُم َو َأنت ُْم الَ َت ْع َل ُم َ
ون ِف اهللِ َو َقدْ َهدَ ِ
اف َما
ان َوالَ َأ َخ ُ
اج ِّ
و َح َّ
قال تعاىلَ :
آج ُه َق ْو ُم ُه َق َال َأ ُ َت ُّ
ِ
ُشك َ ِ َ
تْ ِ
ش ٍء ِع ْل ًم َأ َف َ
ون.)6(
ال َتت ََذك َُّر َ
ُون بِه إِالَّ أن َي َشاء َر ِّب َش ْيئًا َوس َع َر ِّب ك َُّل َ ْ
ُجيب َله حجتُهم د ِ
ِ
ِ
ِ
اح َض ٌة
اج َ
ون ِف اهللِ من َب ْعد َما ْاست ِ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ
ي ُّ
وا َّلذ َ
قال تعاىلَ :
ين ُ َ
اب َش ِديدٌ .)7(
ِعندَ َر ِّبِ ْم َو َع َل ْي ِه ْم غ َ
ب َو َُل ْم َع َذ ٌ
َض ٌ
ِ ِ
ون ِف الن ِ
َّار َف َي ُق ُ
ْبوا إِنَّا ُكنَّا
ول ُّ
اج َ
الض َع َفاء ل َّلذ َ
وإِ ْذ َيت ََح ُّ
قال تعاىلَ :
ين ْاس َتك َ ُ
ُون َعنَّا ن َِصي ًبا ِّم َن الن ِ
َّار.)8(
َلك ُْم َت َب ًعا َف َه ْل َأنتُم ُّم ْغن َ

حلجاج ا�صطالحاً:
ا ِ
تفحصنا املقوالت املعجم ّية( ،)9والبالغة العرب ّية( ،)10وكذلك البالغة
إذا ما َّ
األرسطية يف اخلطاب ِ
احلجاجي( ،)11فإنّنا نلحظ أنا تُدرك ِ
احلجاج بوصفه
ّ
ّ
ّ
«حجج ًا منطق ّية إقناع ّية دفاع ّية تو َّظف من قبل املجادل بغية إقناع اجلامهري»(.)12
ُ
وأما (بريملان) ،فإنّه حيدّ ِ
احلجاج اصطالح ًا يف ضوء البالغة املعارصة
ّ
تراث الب�صرة
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

بوصفه« :مجلة من األساليب تضطلع يف اخلطاب بوظيفة حت ِّفز املتل ّقي عىل
الزيادة يف حجم هذا اإلقتناع»( .)13وبذلك « ُيعدُّ
االقتناع بام تعرضه عليه ،أو ّ
ِ
احلجاج خطاب ًا ذا إقناع ّية تروم دفع املتل ّقي إىل تغيري اعتقاداته ،وتبني ثقافة

وترصفات منشودة ،انطالق ًا من حجج مالئمة لثقافة املتل ّقي
وسلوكات
ّ
املفضل لدى (إريك كراب)
املفرتض ومت ّثالته»( .)14واحلجاج ّية وهي املصطلح ّ
التصورات واملقدّ مات والفرض ّيات التي ينسج منها
تبتني «عىل مجلة من
ّ
املحاجج خططه الربهان ّية ،فبهذه املقدّ مات ُيستامل املعن ّيون ،كام ّ
احلق يف
أن هلم ّ

السطح ّية بحيث
رفضها إذا مل تنسجم مع ّ
تصوراهتم ،أو كانت من البساطة أو ّ
جذاب»( .)15ونرصد-كذلك -تعريف ًا آخر ِ
أي عنرص َّ
للحجاج بالنظر
ال مت ِّثل ّ
إليه عىل أنّه« :وسيلة املتك ِّلم يف جعل املتل ّقي يتق ّبل آراءه ّ
واتاهاته ،وانتقاداته

وتوجيهاته»(.)16
احلجاج عند (ديكرو) ،فهو يفرق بني معنيني ِ
أما ِ
للحجاج :املعنى العادي،
ِّ
ّ
االصطالحي ،واحلجاج موضوع النظر يف التداول ّية املدجمة هو
واملعنى الفنِّي أو
ّ

باملعنى الثاين.

والذي يعنينا يف هذا البحث هو احلجاج باملعنى الفن ِّّي الذي ُّ
يدل عىل
صنف خمصوص من العالقات املودعة يف اخلطاب ،واملدرجة يف ال ِّلسان ضمن

املحتويات الدّ الل ّية( .)17وصفوة القول ممّا تقدّ مّ ،
أن احلجاج عند (ديكرو) وزميله
لساين بحت ،فهو ِحجاج يقوم عىل ال ّلغة باألساس،
(انسكومري) يرتكّز عىل أديم
ّ
بل يكمن فيها ،بينام ِ
احلجاج عند (بريملان) و(تيتكاه) م َّثل نظرة منطق ّية ،وهذا ما
ينزل ِ
احلجاج يف صميم التفاعل بني اخلطيب ومجهوره.
ُ
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علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

وال بدّ من القول هناّ ،
إن هذه العجالة ال ّلغو ّية واالصطالح ّية ال تشكِّل إملام ًا
بمصطلحات ِ
احلجاج واملقوالت املعرف ّية فيه ،لكنّها تبقى إضاءة رسيعة له يف

حدود صفحات البحث.

ثانياً :بالغة الإقناع يف الثقافة العرب ّية/اجلاحظ اختياراً
مؤسيس البالغة العرب ّية وواضعي خصائصها ،وله قصب
ُيعدُّ اجلاحظ من ِّ

سبق يف بالغة اإلقناع العتبارين أساسنيّ :أوهلام :إمجاع الباحثني والن ّقاد العرب
يادي الذي اضطلع به اجلاحظ يف تشكّل البالغة
عىل الدّ ور
والر ّ
التأسييس ّ
ّ
العرب ّية( ،)18وثانيهامّ :
حماجة ومناظرة ،ومتك ِّلم عارف
أن اجلاحظ«رجل
ّ
بتصاريف الكالم ووجوه االحتجاج»(.)19

توزعها ت ّياران بارزان ،مها :تيار اإلمتاع
وإذا كانت البالغة العرب ّية القديمة قدْ َّ

املرتبط بالبديع واالنزياح والغرابة ،وغريها ،وت ّيار اإلقناع املرتبط باملناسبة

مؤسس الت ّيار الثاين وواضع خصائصه(،)20
املقام ّية التّداول ّية ،فقدْ عُدّ اجلاحظ ِّ

وتتّضح بالغة اإلقناع لدى اجلاحظ من خالل مؤ ّلفه «البيان والتبيني» ،فهو
«هناية اجتهادات اجلاحظ البيان ّية»(.)21

ّ
العقدي «فقدْ كان
أهم أسس مؤ ّلفات اجلاحظ ومنطلقاهتا هو االنتامء
ّ
إن ّ

منخرط ًا يف نحلة(املعتزلة) ،التي تعترب ال ّلغة والبالغة مها سالح املتناظرين
َّ
يتوخون نرصة مذهبهم واإلقناع به»( ،)22فكان هلذا البعد
واملجادلني الذين

املذهبي الدّ ور الكبري يف ربطه للبالغة باإلقناع يف تضاعيف كتابه البيان والتبيني.
ّ
عيل
ونحن هنا نحاول بيان بالغة اإلقناع يف رسالتيه عن أح ِّق ّية اإلمام ٍّ
تراث الب�صرة
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

األربيل يف كتابه
عيل بن عيسى
يف اخلالفة وأفضل ّيته ،وهاتان ّ
ّ
الرسالتان نقلهام ّ

الس ّيد
الرسالتني َّ
األئمة)؛ إ ْذ أثبتهام اختصار ًا ،ونقل عنه ِّ
الغمة يف معرفة ّ
(كشف ّ
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
البحراين يف كتابه (غاية املرام
هاشم
ّ
ّ
اخلاص والعا ِّم).
ِّ

والبدّ من ْ
األربيل يف كشف
عيل بن عيسى
ّ
أن نستشهد يف هذا املقام بقول ّ

الرسالتني ،قالّ :
«إن أبا عثامن من رجال اإلسالم
الغمة عقيب ذكره هاتني ِّ
ّ
وصحة ِّ
الذهن وحسن الفهم واال ّطالع عىل
الزمان يف الفضل والعلم
وأفراد ّ
ّ
حقائق العلوم ،واملعرفة ّ
بكل جليل ودقيق ،ومل يكن شيع ّي ًا ،ف ُيتَّهم ،وكان عثامن ّي ًا
الرسالتني من فضل بني
مروان ّي ًا ،وله يف ذلك كتب مصنّفة ،وقدْ شهد يف هاتني ِّ

عيل وتقديمه بام ال َّ
شك فيه وال شبهة ،وهو أشهر
هاشم وتقديمهم وفضل ٍّ
إن كان مذهبه ،فذاك ،وليس بمذهبهّ ،
الصباح ،وهذا ْ
وإل فقدْ أنطقه
من فلق ّ

حجة عليه يف الدّ نيا
اهلل تعاىل
ِّ
بالصدق ،وقال ما يكون ّ
باحلق ،وأجرى لسانه ِّ
واآلخرة ،ونطق بام لو اعتقد غريه لكان خصمه يف حمرشهّ ،
فإن اهلل عند لسان

ِّ
كل قائل ،فلينظر قائل ما يقول ،وأصعب األمور وأش ِّقها ْ
أن يذكر اإلنسان شيئ ًا

ثم يكون ذلك موجب ًا لدخوله النّار ،نعوذ باهلل من ذلك»(.)23
ُّ
يستحق به اجلنّةَّ ،

البحراين بعد ْ
وحجة اخلصام):
أن ختم كتابه (غاية املرام
الس ّيد هاشم
ّ
وبقول َّ
ّ

«وأختم كتايب هذا برسا َلتَي أيب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ،وهو من أعيان

ّ
واستدل عىل ّ
عيل بن
علامء املخالفني من العا ّمة ممّا ذكر فيهام
أن أمري املؤمنني َّ

ٍ
طالب هو اإلمام بعد رسول اهلل دون أيب بكر بأد ّلة قطع ّية وبراهني ب ِّينة،
أيب

حجة عليه وعىل مجيع الفرق القائلني بإمامة أيب
وهو ال ُيتَّهم يف ذلك ،بل هو َّ
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

املتعصبني املنحرفني عن أمري املؤمنني ،بل هو
بكر ،واجلاحظ هذا من
ِّ

الرسالتني -أيض ًا -تفضيل بني هاشم عىل غريهم ،وهاتان
عثامين
مرواين ،ويف ِّ
ٌّ
ٌّ

الشيخ الفاضل ال ّثقة الورع ّ
الرسالتان أوردمها ّ
تغمده اهلل
عيل بن عيسى َّ
ِّ
الشيخ ّ
الغمة»(.)24
تعاىل برمحته يف ّأول كتاب كشف ّ

الرسالتني ،التي سنحاول يف هذه الوريقات البحث ّية
مه ّية هاتني ِّ
ومن هنا تربز أ ّ

الصناع ّية اختيار ًا قصد َّي ًا.
بيان بالغة اإلقناع فيهام من خالل األد ّلة والرباهني غري ّ

التطبيقي
الإطار
ّ

ٌّ
مستقل
يقول أرسطو عن األد ّلة والرباهني «:وأ ّما األد ّلة والرباهني ،فبعضها
ِ
تابع له ،أيِ :من عملنا واختيارنا»(،)25
عن الف ِّن ليس من ُصنعنا ،وبعضها اآلخر ٌ
(ليست من
قسم الرباهني واألد ّلة عىل قسمني :أد ّلة غري صناع ّية
ْ
فأرسطو ّ
الصناع ّية ،أو اجلاهزة ،أو
صنعنا) ،و ُيطلق عليها -أيض ًا -التصديقات غري ّ
ُسمى
األد ّلة اخلارجة عن الف ّن ،وأد ّلة صناع ّية (أي :من عملنا واختيارنا) ،وت َّ
الصناع ّية ،أو غري اجلاهزة ،أو األد ّلة داخل الف ِّن(.)26
أيض ًا -التصديقات ِّ
فصل أرسطو َّ
الصناع ّية:
كل قسم من القسمني ،فمن األد ّلة غري ّ
وبعد ذلك ّ
االعرتافات حتت التعذيبّ ،
والشهود ،والقوانني ،وأقوال احلكامء ،...،وهي أد ّلة

الترصف فيها ،ويقترص عمله عىل حسن توظيفها
وبراهني ال يستطيع اخلطيب
ّ
برتتيبها وإبرازها وتنظيمها(.)27

الصناع ّية ،فتنقسم بدورها عىل أد ّلة ذات ّية نفس ّية ترتبط باملقام،
أ ّما األد ّلة ّ

حدّ دها يف (اإليتوس) ،أي :أخالق اخلطيب وشخص ّيته ،و(الباتوس) ،أي:
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ّ

وتتفرع
أحوال املستمعني ومشاعرهم ،وأد ّلة موضوع ّية تتع ّلق بالعبارة نفسها،
َّ

بدورها إىل القياس املضمر ،ويكون :إ ّما استدالل ّي ًا أو تفنيد ّي ًا ،واملثل ،ويكون:

إ ّما تارخي ّي ًا ميتولوج ّي ًا ،أو مبتدع ًا خراف ّي ًا(.)28

ال�صناع ّية
الأدلة والرباهني غري ّ
الرسائل األدب ّية من خالل توظيف ّ
الشاهد
يربز هذا النّوع من احلجج يف ّ
ِ
األصيل ،و ُيدرج يف
نص ُيؤخذ من سياقه
يب ،وهو «مقطع من ٍّ
يني أو األد ّ
الدّ ّ
ّ
ٍ
ٍ
نصني خمتلفني،...
سياق آخر بطريقة ما ،لتحقيق وظيفة ما ،فهو نقطة تقاطع بني َّ
والرسائل ،أو اقتباس القرآن الكريم.)29(»...
كإدراج األمثال يف اخلطب ّ
ٍ
تم طرحها أو تكرار ًا هلاّ ،إل ّ
و ُيعدّ ّ
أن هذا التكرار
الشاهد تلخيص ًا لفكرة َّ

بالسياق
مفيد« ،فإلعادة ٍّ
نص قديم يف سياق جديد أثر يف توجيه القارئ العارف ّ
الشاهد ،فهي ِّ
الذي أخذ منه ّ
تنشط ذاكرته وحتيله عىل نصوص أخرى ختتفي
وراء ّ
الشاهد»(.)30

ّ
إن اآليات القرآن ّية واألحاديث النبو ّية واألبيات ّ
الشعر ّية واألمثال

واحلكم...متتلك سلطة مرجع ّية جتعلها قادرة عىل إقناع املتل ّقي وإفحام اخلصم،
فهي «حجج جاهزة تكتسب قوهتا من مصدرهاِ ،
ومن مصادقة النّاس عليها
َّ
وتواترها»(ّ )31إل ّ
أن نفوذ هذه ّ
(الشواهد/احلجج) يتفاوت ،فالقرآن الكريم

حجة يف الثقافة العرب ّية اإلسالم ّية،
بوصفه كالم اهلل سبحانه وتعاىل ال تضاهيه ّ

األئمة
يليه احلديث ّ
ثم أقوال ّ
الشيف ،فهو كالم َمن ال ينطق عن اهلوىّ ،

السلسلة املقدّ سة املبتدئة باإلمام
وكالمهم امتداد
طبيعي لكالمه ،فهم ّ
ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

ثم ّ
عيل ،واملنتهية بالقائم
الشعر ديوان العرب وجامع أخبارها
ّ
املهديّ ،
ٍّ
املهتمون هبا عىل ّ
أن شأن
وسريها ،وأساس احلضارة العرب ّية؛ إ ْذ «يكاد جيمع
ّ

ِّ
الشعر فيها ،ال يوجد يف حضارة سواها»(.)32

ّ
ولعل خري دليل عىل مكانة ّ
مه ّيته يف ال ّثقافة العرب ّية اإلسالم ّية ،أنّه
الشعر وأ ّ

املفسين لفهم كتاب اهلل وكشف مقاصده ،ما أكسبه «حج ّية قو ّية
كان ملجأ ِّ
()33
وف ّعالة يف حتقيق الرتجيح ،ويف قطع ّ
ثم يأيت
الشغب ،ويف إيقاع التصديق» ّ ،

دور األمثال واحلكم بعد ّ
الشعر.

احلجاجي عند (ديكرو) إلدراج هذه
الس َّلم
ّ
وإذا أردنا توظيف مفاهيم ّ

ّ
(الشواهد/احلجج) ،فستظهر لنا الرتسيمة اآلتية:
(ن) نتيجة
ق1

القرآن الكريم

ق2

الشيف
احلديث
النبوي ّ
ّ

ق3

األئمة 
أقوال ّ

ق4

ّ
الشعر

ق5

األمثال واحلكم
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ّ

 /1القر�آن الكرمي
و ّظف اجلاحظ يف رسالتيه ّ
القرآين بشكل بارز ،ما يدعم القول
الشاهد
ّ
احلجة والربهان التي ال
ويرسخ اإلقناع ويؤ ّثر يف املتل ّقي يف مقام
اإلبالغي
ّ
ِّ
ّ
يعرتهيا ّ
الش ّك والبطالن ،فاجلاحظ يقدِّ م لنا جمموعة من اآليات القرآن ّية ليناقش

وجدَ النّاس خمتلفني فيها «يربأ بعضهم من بعض ،وجيمعهم يف
فيها قض ّية َ

حال اختالفهم فريقان :أحدمها قالواّ :
ّبي ّمات ومل يستخلف أحد ًا،
إن الن ّ

وجعل ذلك إىل املسلمني خيتارونه ،فاختاروا أبا بكر ،واآلخرون قالواّ :
إن

ّبي استخلف عل ّي ًا ،فجعله إمام ًا للمسلمني بعده ،وا ّدعى ّ
كل فريق
الن ّ

العقيل واملحاججة املنطق ّية،
احلق»( .)34وبام ُعرف عن اجلاحظ من النظر
منهم َّ
ّ

املحق من املبطل ،فكانت األسئلة من
استوقف الفريقني للبحث ،وليعلم
ّ
واحلجة والربهان ّ
القرآين هي الفيصل إلماطة
الشاهد
اجلاحظ واإلجابة منهم،
ّ
ّ

عيل
الزيغ واهلوى ،والوصول إىل ّ
ال ّلثام عن ّ
احلق واليقني بأح ّق ّية اإلمام ٍّ

والسنّة عليه.
باإلمامة ّملا اجتمعت عليه األ ّمة ،ولداللة كتاب اهللّ 
يبدأ اجلاحظ سؤاله هلم بقوله«:هل للنّاس ِمن ٍ
وال ُيقيم أعيادهم وجيبي
ٍ
ألحد ْ
أن
زكاهتم...و ُيقيم حدود اهلل؟ فقالوا :ال بدَّ من ذلك ،فقلنا:هل
خيتار أحد ًا فيو ِّليه من غري نظر يف كتاب اهلل وسنّة نب ِّيه ،فقالوا :ال جيوز ذلك

()35
ثم يسرتسل اجلاحظ باألسئلة وجييب الفريقان ،حتّى يسأل:
ّإل بالنظر» ّ ،
«هل هللِ ِخ َ َي ٌة من خلقه اصطفاهم واختارهم ،فقالوا :نعم ،فقلنا:ما برهانكم،
()37
اء َو َ ْ
ك َْ
تعاىل:و َر ُّب َ
ثم «سأهلم عن
قالوا ،)36(»:قوله
َ
يت َُارّ ، 
ي ُل ُق َما َي َش ُ
اخلرية ،فقالوا :هم املتّقون ،قلنا:ما برهانكم؟قالوا»( ،)38قوله تعاىل:إِ َّن َأك َْر َمك ُْم

ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع

79

�ش ّوال 1439ه  -حزيران 2018م

ُ
علي... 
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ِ
()39
ثم يقول« :فقلنا:هل هلل خرية من املتقني؟ قالوا :نعم،
عنْدَ اهللِ َأ ْت َقاك ُْمّ ، 
اه ِدين بِ َأمو ِ
املجاهدون بدليل»( ،)40قوله تعاىلَ  :ف َّض َل اهللُ ا ُْلج ِ
ال ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم
َ َْ
َ

ِِ
ين َد َر َج ًة ،)41(وبعد ْ
أن يستويف اجلاحظ األسئلة واإلجابة فيام يتع ّلق
َع َل ا ْل َقاعد َ
ّ
نتيجة«أن خرية اخلرية أكثرهم يف اجلهاد وأبذهلم
بموضوعة(اخلرية) خيلص إىل

()42
العقدي:
بالسؤال
لنفسه يف طاعة اهلل وأقتلهم
ّ
ِّ
ثم ُيفحم الفريقني ّ
لعدوه» ّ ،

عيل بن أيب طالب وأيب بكرّ ،أيام كان أكثر
«فسألناهم عن هذين َّ
الرجلني ّ

عناء يف احلرب وأحسن بالء يف سبيل اهلل»( ،)43فـ «أمجع الفريقان عىل أمري
عيل بن أيب طالب أنّه كان أكثر طعن ًا ورضب ًا وأشدّ قتاالً
وأذب يف
ّ
املؤمنني ّ

()44
والسنّة
دين اهلل ورسوله»  ،وثبت بام ذكره من إمجاع الفريقني وداللة الكتاب ّ

ّ
وأحق باخلالفة.
أن اإلمام عل ّي ًا أفضل
ّ

احلجة والربهان عن
الرسالتني إلقامة
وقد
ْ
ّ
وردت شواهد قرآن ّية كثرية يف ِّ

عيل باخلالفة وأفضل ّيته(.)45
أح ّق ّية اإلمام ٍّ

 /2احلديث النبويّ ّ
ال�شريف
احلجة وإقامة الدّ ليل
الشيف يف إثبات
و ّظف اجلاحظ احلديث
النبوي ّ
ّ
ّ

عيل باخلالفة وأفضل َّيته ،فقدْ
والربهان حتّى يصل إىل احلقيقة/أحقية اإلمام ّ

«أمجعت األ ّمة عىل ّ
أن العلامء من أصحاب رسول اهلل الذين يؤخذ عنهم
عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن الع ّباس ،وابن
العلم كانوا أربعةّ :
ريض اهللُ عنهم ،وقالت طائفة :عمر بن اخل ّطاب ،فسألنا
مسعود ،وزيد بن ثابتَ ،

الصالة ،فقالواّ )46(:
ّبي قال«:يؤ ّم
األ ّمةَ :من أوىل بالتقديم إذا حرضت ّ
إن الن ّ
تراث الب�صرة
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الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ
()47
ثم أمجعوا عىل ّ
أن األربعة كانوا أقرأ لكتاب اهلل تعاىل من
بالقوم أقرأهم» ّ ،

()48
أي هؤالء األربعة أقرأ لكتاب اهلل وأفقه
ثم سألنا األ ّمةّ :
عمر ،فسقط عمر ّ ،

ثم سألناهمُّ :أيم أوىل باإلمامة ،فأمجعوا
لدينه؟ فاختلفوا ،فوقفناهم حتّى نعلمّ ،
عىل ّ
ّبي ،)49(قالّ :
«األئمة ِمن قريش»( ،)50فسقط ابن مسعود وزيد بن
إن
أن الن ّ
ّ

عيل بن أيب طالب وابن ع ّباس ،فسألناُّ :أيام أوىل باإلمامة؟ فقالوا:
ثابت ،وبقي ّ
ّ
ّبي ،قال :إذا كانا عاملني فقيهني قرش ّيني ،فأكربمها سنّ ًا وأقدمهام هجرة،
إن الن ّ
عيل بن أيب طالب صلوات اهلل
فسقط عبد اهلل بن ع ّباس ،وبقي أمري املؤمنني ّ

والسنّة
أحق باإلمامة؛ ملا
عليه( ،)51فيكون ّ
ْ
اجتمعت عليه األ ّمة ،ولداللة الكتاب ُّ
عليه»(.)52

و ُيثبت اجلاحظ يف موض ٍع آخر حديث ال ّثقلني ،فيقول«:وقال فيام أبان

«إن تارك فيكم اخلليفتني ،أحدمها أكرب من اآلخر :كتاب اهلل حبل
به أهل بيتهِّ :
السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ن َّبأين ال ّلطيف اخلبري ّأنام لن
ممدود من ّ
()53
ثم يقول« :ولو كانوا كغريهم ملا قال عمر
عيل احلوض» ّ ،
يفرتقا حتّى يردا َّ

ٍ
ٍ
سمعت رسول اهلل ،يقولُّ :
ونسب
سبب
«كل
عيلّ :إن
ُ
حني طلب مصاهرة ٍّ
منقطع يوم القيامة ّإل سببي ونسبي»(.)54
ٌ

ثم ينتقل اجلاحظ إىل اإلمامني احلسن واحلسني ،فيقول فيهام يف معرض
ّ

العقيل ّ
فم َث ُلهام
والشاهد
الدّ ليل والربهان
احلديثي«:وأ ّما احلسن واحلسنيَ ،
ّ
ّ

فمن أعطى ما يف ّ
َم َث ُل ّ
الشمس والقمر من املنافع العا ّمة والنِّعم
الشمس والقمرَ ،
َ
ّ
ومهك
ورفعت ِمن
عيل من فاطمة،
َ
الشاملة التّا ّمة ،ولو مل يكونا ابني ٍّ
ٍ
كل روايةَّ ،
َّ
ُ
تقرن هبام أحد ًا من أج ّلة أوالد
لكنت ال
سبب توجبه القرابة،
وكل
َ
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«إنام
املهاجرين ّ
ّبيّ :
والصحابةّ ،إل أراك فيهام اإلنصاف من تصديق قول الن ِّ

()55
ثم خيلص إىل النتيجة/احلقيقة« :ومجيع َمن مها
س ِّيدا شباب أهل اجلنّة» ّ ،
باحللم ِ
وإل ِ
والعلمّ ،
والصربّ ،
وإل
بالصدق
ّ
سادته سادة ،واجلنّة ال تُدخل ّإل ِّ

والزهدّ ،
الشيفة واالجتهاد
وإل بالعبادة وال ّطاعة الكثرية واألعامل ّ
بال َّطهارة ُّ
واألثرة واإلخالص يف النِّ ّيةَّ ،
فدل عىل َّ
أن ح َّظهام يف األعامل املرض ّية واملذاهب

الزك ّية فوق ِّ
كل ٍّ
حظ»(.)56
َّ

احلجة والربهان عن أح ِّق ّية
الرسالتني إلقامة ّ
وقدْ وردت شواهد حديث ّية يف ِّ

عيل باخلالفة وأفضل َّيته ويف ولده.)57(
اإلمام ٍّ

� /3أقوال الأئ ّمة
األئمة يف رسالتي اجلاحظ بوصفها حجج ًا منطق ّية دامغة من
وترد أقوال
ّ

أجل الوصول إىل احلقيقة/النتيجة ،فأهل البيت ال ُيقاس هبم أحد ،يقول
عيل وفاطمة،
اجلاحظ«:كيف ُيقاس بقو ٍم منهم رسول اهلل ،واألطيبانّ :
والسبطان :احلسن واحلسنيَّ ،
والشهيدان :أسد اهلل محزة ،وذو اجلناحني جعفر،
ِّ

وس ّيد الوادي :عبد امل َّطلب ،وساقي احلجيج :الع ّباس ،وحليم البطحاء والنّجدة
والصدِّ يق
واخلري فيهم ،واألنصار أنصارهم ،واملهاجر َمن هاجر إليهم ومعهمِّ ،
واحلواري حوارهيم،
احلق والباطل فيهم،
َمن صدَّ قهم ،والفاروق َمن َّفرق بني ِّ
ّ
وذو ّ
الشهادتني؛ ألنّه شهدَ هلم ،وال خري ّإل فيهم وهلم ومنهم ومعهم»(.)58
«نحن أهل بيت
عيل:
ُ
ومصداق هذه النتيجة/احلقيقة جيدها يف قول اإلمام ٍّ

ال ُيقاس بنا أحدٌ »(.)59
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ّ

ومنه قول اجلاحظ يف معرض حديثه عن منازعة اليهود للنّصارى يف املسيح

فلج هبام القول حتّى« قالت اليهود :إنّه ابن يوسف الن ّّجار ،وإنّه لغري رشده،
ّ
شك ،وص ّياد سمك ،وصاحب
وإنّه صاحب نرينج وخدع وخماريق ،وناصب َ َ
ِ
شص َ
رب
نجار؟ وزعمت النّصارى أنّه ُّ
وش َبك ،فام يبلغ من عقل ص ّياد وربيب ّ
ٍّ

األولني واآلخري َن ،فلو وجدت
الساموات
َ
َ
واألرضني ،وإله ّ
العاملني ،وخالق ّ
اليهود أسوأ من ذلك القول لقالته فيه ،ولو وجدت النّصارى أرفع من ذلك

حمب مفرط،
عيل« :هيلك ّيف رجالنٌّ :
القول لقالته فيه ،وعىل هذا قال ٌّ
مفرط»(.)60
ٌ
ومبغض ِّ
ومن حججه بأقوال
عيل حني ُسئل عن بني هاشم
ّ
األئمة ،قول اإلمام ٍّ

وبني أم ّية« :نح ُن أنجد وأجمد وأجود ،وهم أنكر وأمكر وأغدر»( ،)61وقوله

العقيل إىل
أيض ًا« :نحن أطعم لل ّطعام ،وأرضب للهام»( ،)62ليصل بعدها بنظره
ّ
النتيجة/احلقيقة بعد مناقشة مستفيضة للحجج والرباهني ،فيقول« :وقدْ عرفت

ثم
جفاء امل ِّك ّيني ،وطيش املدن ِّيني ،وأعراق بني هاشم م ّك ّية ،ومناسبهم مدن ّيةّ ،
ليس يف األرض أظهر أخالق ًا ،وال أطهر برش ًا ،وال أدوم دماث ًة ،وال ألني عريك ًة،
احلجازي
كب منهم .واحلدّ ة ال يكاد يعدمها
ّ
وال أطيب عشري ًة وال أبعدَ ،من ُ

ِّهاميّ ،إل ّ
اخلاص ،واجلمهور عىل
شق غباره ،وذلك يف
أن حليمهم ال ُي ُّ
ِّ
والت ّ
خالف ذلك ،حتّى تصري إىل بني هاشمِ ،
فاحللم يف مجهورهم ،وذلك يوجد يف

أتم النّاس فضالً ،وأق ُّلهم نقص ًا ،وحسن اخللق
النّاس كا ّفة ،ولكنّا نضمن ّأنم ُّ

يف البخيل أرسع ،ويف َّ
عزهم من
الذليل أوجد ،وفيهم مع فرط جودهم وظهور ِّ
البِرش احلسن واالحتامل وكرم التفاضل ،ما ال يوجد مع البخيل ِ
املوس َّ
والذليل
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املكثِر ،ال َّلذين جيعالن البِرش وقاية دون املال ،وليس يف األرض خصلة تدعو إىل
السكرّ ،إل وهي تعرتهيم
الطغيان والتهاون باألمور ،وتُفسد العقول ،وتُورث ُّ
والعز
الشف العايل واملغرس الكريم
وتعرض هلم دون غريهم؛ إ ْذ قدْ مجعوا مع َّ
ّ

واملنعة ،مع إبقاء البأس عليهم ،واهليئة هلم ،وهم يف ِّ
كل أوقاهتم ومجيع أعصارهم
فوق َمن هم عىل ِمثل ميالدهم يف اهليئة احلسنة واملروءة الظاهرة واألخالق
املرض ّية ،وقدْ عرف احلدَ ث العزيز من فتياهنم وذوي الغرامة من ش َّباهنم أنّه ْ
إن
فت عليهْ ،
اهلمة،
افرتى مل ُي َ
ثم ال جتده ّإل َّ
قوي القلب ،بعيد ّ
وإن رضب مل ُيرضبّ ،

ّ
ثم ال جتد عند أفسدهم شيئ ًا من
كثري املعرفة ،مع خ َّفة ذات اليد،
وتعذر األمورّ ،
املنكر ّإل رأيت يف غريه من النّاس أكثر منه من مشايخ القبائل ومجهور العشائر،

كل فاضل ،وناقصهم أنقص نقصان ًا من ِّ
وإذا كان فاضلهم فوق ِّ
فأي
كل ناقصُّ ،
ٍ
ٍ
دليل ُّ
برهان أوضح ممّا قلناه؟»(.)63
وأي
أدلُّ ،

ِّ /4
ال�شعر
عري يف حماججته ملا يمتلكه ِّ
الشاهد ِّ
و َّظف اجلاحظ ّ
الشعر من سلطة
الش ّ

ِّ
مرجحة ،وكشاهد عدْ ل ،خالل املنافرة
«فالشعر ُيستدعى
مرجع ّية،
كحجة ِّ
ّ

احلجة ّ
ستحق هبا اخلري
بأن األعامل«التي ُي
ّ
واملخاصمة»( ،)64و ُيلجأ إليه يف بيان ّ
والذب عن رسول اهلل وعن الدِّ ينِ ،
والفقه يف احلالل
أربعة :التقدّ م يف اإلسالمُّ َّ ،
متفرقة يف
واحلرامُّ ،
عيل بن أيب طالبِّ ،
والزهد يف الدّ نيا ،وهي جمتمعة يف ِّ

حيرض عليه قريش ًا ،وأنّه قدْ بلغ منه
ّ
عيل يقول أسد بن رقيم ِّ
الصحابة ،ويف ٍّ
عىل حداثة ِسنِّه ما مل يبلغه ذوو األسنان:
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ّ

ٍ
يف ِّ
غاية أخزاك ُُم
كل جمم ِع

ْ
أبر عىل املذاكي الـــ ُق َّرحِ
جذ ٌع ّ
ِ
ويستحي
الكريم
يم
نكر َّ
ُ
الض َ
قدْ ُي ُ
ذبح ًا ويمــــيش آمــــن ًا مل يـُـــجرحِ
ِ
زين األبطحِ
وأين ُ
للمعضالتَ ،
ص ْل ٍ
ت ،وحدُّ غـــزاره مل يصـفحِ »(.)65
َ

ُـنـكـروا
ُــم
ألـمـا تـ ُ
ّ
هللِ َد ُّرك ُ
ابن فاطم َة الذي أفناك ُُم
هذا ُ
ٍ
ُ
وأين ُّ
دعامة
كل
الكهول،
أين
َ
َ
بكــل مـــهنـ ٍ
ِّ
َّــد
أفنــاه ُم ضـرب ًا
ُ

يب
جاهيل وال
وأ ّما اجلود« ،فليس عىل ظهر األرض جواد
إسالمي ،وال عر ٌّ
ٌّ
ٌّ
ِ
وجوده يكاد يصري بخ ً
عيل بن أيب طالب،
وال
عجميّ ،إل ُ
ٌّ
ال إذا ُذكر جود ِّ

وعبد اهلل بن جعفر ،وعبد اهلل بن الع ّباس ،املذكورون باجلود منهم ،لكنّا اقترصنا،
ِ
تكسب
ثم ليس يف األرض قوم أنطق خطيب ًا وال أكثر بليغ ًا من غري تك ّلف وال ُّ
َّ

من بني هاشم ،وقال أبو سفيان بن احلرث:
غري ٍ
علمت ٌ
فخر
ْ
لقدْ
قريش َ
ٍ
سابغات
وأكثر ُهم دروع ًا
ُ

بأنّا نحن أجو ُد ُهم حصانا

وأمضاهم إذا طعنوا سنانا
ُ

وأثبت ُُهم إذا نط ُقوا جنانا»(.)66

الضاء فيهم
وأدف ُع ُهم عن ّ ّ
محالوا اآلثار أنم مل يسمعوا ِ
بمثل
وأ ّما النِّجدة« ،فقدْ علم أصحاب األخبار و ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
جعفر الط َّيار رضوان اهلل
بصرب
عيل بن أيب طالب ومحزة ،وال
نجدة ِّ
السيوف،
عليه ،وليس يف األرض قوم أثبت جنان ًا ،وال أكثر مقتوالً حتت ظالل ّ
وال أجدر ْ
الصنائع ،وخام ذو البصرية،
أن يقاتلوا ،وقدْ ّفرت األخيار وذهبت ّ

وجاد أهل النِّجدة ،من رجاالت بني هشام ،وهم كام قيل:
ِ
وال ُ
وطاح ال ّلوى
الكم ُّي
وخا َم
احلرب ّإل سمينا»(.)67
تأكل
َ
ُ
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 /5احلكم والأمثال
اإلقناعي الذي استعمله اجلاحظ
لألمثال واحلكم دور بارز يف التوظيف
ّ
يف رسالتيه عن أح ِّقية اإلمام عيل باخلالفة وأفضليتهِ ،
فمن األمثال قوله:
ّ
ّ
ٍّ
«شنشنة أعرفها من أخزم»( ،)68يف معرض حديثه عن األوصاف التي قاهلا عمر

غواص»( .)69وقوله يف
بن اخل ّطاب لعبد اهلل بن ع ّباس .ومثلهُ « :غص يا َّ
ولسان ٌ
ٌ
ٌ
قؤول»(.)70
عقول،
حديثه عن خصائص اإلمامةَ «:قلب

أو األوصاف التي قيلت يف عبد اهلل بن ع ّباس«:احلرب والبحر»( ،)71وهي

حجج ُّ
املعريف لرتمجان القرآن وحرب األ ّمة ابن ع ّباس.
تدل عىل اإلمكان
ّ
أو قول ن ُِسب إىل شخص ّيات معروفة تارخي ّي ًا ،كدغفل بن حنظلة الن َّّسابة،
أحد بني شيبان ،يف قوله« :أجواد أجماد ،وألسنة حداد»( ،)72عن أح ِّق ّية اإلمام

عيل باخلالفة ،وأفضل ّيته ،ويف ولده  ،وكذلك يف بني هاشم.
ٍّ
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اخلامتة
أن نختم بحثنا بعد ْ
بعد محد اهلل وتوفيقه ،آن لنا ْ
أن نظرنا يف بالغة اإلقناع

بوصفه منهج ًا لتحليل اخلطاب َعرب بنيته وأساليبه ووسائله ال ّلغو ّيةْ ،
وأن نرشع
ببيان نتائج بحثنا ،وهي كاآليت:

دارت معاين احلجاج يف معاجم ال ُّلغة حول معاين التنازع والتخاصم
ْ

والتغالب بواسطة األد ّلة والرباهني واحلجج بني طرفني ،وهو بذلك يكون
باحلجة.
احلجة
ّ
مرادف ًا للجدل الذي يقابل ّ

ٍ
دالالت تواصل ّية َعرب وسائل
فت معاين االحتجاج االصطالح ّية
 -و ّظ ْ

وأدوات منطق ّية وبالغ ّية كفيلة بإحداث التّأثري والتوجيه واإلقناع من خالل
ٍ
احلث أو الدَّ عم ،من دون تعس ٍ
التفنيد أو ِّ
إكراه.
ف أو
ُّ
املؤسسني لبالغة تداول ّية خطاب ّية عرب ّية تنبثق من رحم
 -عُدّ اجلاحظ من ِّ

بالغة العبارة ،لك ّن جهده وألسباب ثقاف ّية ودين ّية وسياس ّية أخذ وجهة حمدَّ دة

ومم َّيزة من حيث التوازن بني املسلكنيِّ :
يب.
عري ،واخلطا ّ
الش ّ

 -حاول البحث استكناه بالغة اإلقناع من خالل األد ّلة والرباهني غري

حممد
ِّ
السالم ّ
الصناع ّية يف رسالتني للجاحظ مل تردا يف رسائله التي ح ّققها عبد ّ
هارون ،أو يف كتبه األُ َخر ،كالبيان والتبيني ،واحليوان ،وغريمها.
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 -سعى البحث إىل توظيف جمموعة من الوسائل احلجاج ّية من خالل

الرسالتني،
إبراز طبيعة احلجج والرباهني غري ِّ
الصناع ّية وقدرهتا اإلقناع ّية يف ِّ

األئمةِّ ،
والشعر،
الشيف ،وأقوال
ّبوي ّ
مم َّثلة بالقرآن الكريم ،واحلديث الن ّ
ّ
ِ
واحلكم واألمثال.
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�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

ملحق
ارتأينا ْ
نص رسالتي اجلاحظ؛ لتكونا أنفع للدّ ارسني.
أن ندرج يف آخر الدّ راسة َّ

ر�سالتا اجلاحظ منقولة من كتاب (ك�شف الغ ّمة يف معرفة
إربلي:
الأئ ّمة) ،41-29/1:قال ال ُّ
عيل وأوالده نذكر شيئ ًا ممّا يتع ّلق بفضل بني هاشم
«قبل ّ
الشوع يف ذكر ٍّ

ورشفهم ،وما هلم من املزايا التي فضلوا هبا النّاس.

وقعت إ َّيل من كالم أيب عثامن ،عمرو بن بحر ،اجلاحظ،
ومن ذلك رسالة
ْ
أذكرها ِ
خمتص ًا هلا ،قال :إعلم حفظك اهللّ ،
أن أصول اخلصومات معروفة
والبرصي،
والكويف
ب ِّينة ،وأبواهبا مشهورة ،كاخلصومة بني الشعوب ّية والعرب،
ّ
ّ

السليمة ،وأفسد
والعدناين
والقحطاين ،فهذه األبواب الثالثة أنقض للعقول ّ
ّ
ّ

لألخالق احلسنة ،من املنازعة يف القدر والتشبيه ،ويف الوعد و الوعيد ،ويف
األسامء واألحكام ،ويف اآلثار وتصحيح األخبار ،وأنقض من هذه للعقول
ِ
عيل وأيب بكر ،فأوىل األشياء بك
متييز ّ
الرجال ،وترتيب الطبقات ،وذكر تقديم ٍّ
القصد وترك اهلوىّ ،
فلج هبام القول،
فإن اليهود نازعت النّصارى يف املسيحَّ ،
صاحب نرينج
حتّى قالت اليهود :إنّه ابن يوسف الن ّّجار ،وإنّه لغري ُرشده ،وإنّه
ُ
ِ
شص وشبك ،فام
شك ،وص َّياد سمك ،وصاحب ٍّ
وخدع وخماريق ،وناصب َ َ
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العاملني ،وخالق
رب
َ
نجار .وزعمت النّصارى أنّه ُّ
يبلغ من عقل ص َّياد وربيب ّ

لني واآلخري َن .فلو وجدت اليهود أسوأ من
الساموات
األو َ
َ
واألرضني ،وإله َّ
ّ
ذلك القول لقالته فيه ،ولو وجدت النّصارى أرفع من ذلك القول لقالته فيه،

والرأي
حمب ُمفرط،
ٌ
عيل :هيلك َّيف رجالنٌّ :
فرطّ ،
ومبغض ُم ِّ
وعىل هذا قال ٌّ

ّ
الرأي ْ
الرسول حقوقهم
حب َّ
أن ال يدعوك ُّ
الصحابة إىل بخس عرتة ّ
كل ّ
وحظوظهمَّ ،
فإن عمر ملا كتبوا الدواوين وقدَّ موا ذكره أنكر ذلك ،وقال :ابدؤوا

بطريف رسول اهلل ،وض ُعوا آل اخل ّطاب حيث وضعهم اهلل ،قالوا :فأنت أمري
املؤمنني ،فأبى ّإل تقديم بنى هاشم ّ
وصوبوا
وتأخر نفسه ،فلم ُينكر عليه منكر،
َّ

رأيه ،وعدُّ وا ذلك من مناقبه.

أن اهلل لو أراد ْ
واعلمّ ،
يسوي بني بني هاشم وبني النّاس ملا أباهنم بسهم
أن ِّ
و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
تعاىل:وإِ َّن ُه َل ِذك ٌْر
ني ،وقال
َك ْالَ ْق َربِ َ
َ
ذوي القربى ،وملا قالَ :
ك ،وإذا كان لقومه يف ذلك ما ليس لغريهمُّ ،
ك َولِ َق ْو ِم َ
َل َ
فكل َمن كان أقرب
الصدقة ،وما هذا التحريم ّإل
حرم عليهم َّ
كان أرفع ،ولو َّ
سواهم بالنّاس ملا َّ
الصدقات :ال َأو ِّليك
إلكرامهم عىل اهلل؛ ولذلك قال للع ّباس حيث طلب والية َّ

زوار
غساالت خطايا النّاس وأوزارهم ،بل َأو ِّليك سقاية
احلاج ،واإلنفاق عىل َّ
ِّ
ألنام
اهلل ،وهلذا كان رباه ّأول ربا ُوضع ،ودم ربيعة ابن حارث ّأول د ٍم ُأهدر؛ ّ
عيل عىل منرب اجلامعة :نحن أهل بيت
القدوة يف النّفس واملال؛ وهلذا قال ٌّ

ال ُيقاس بنا أحد ،وصدق صلوات اهلل عليه ،كيف ُيقاس بقو ٍم منهم رسول

والسبطان :احلسن واحلسنيّ ،
والشهيدان:
عيل وفاطمةِّ ،
اهلل ،واألطيبانّ :
أسد اهلل محزة ،وذو اجلناحني جعفر ،وس ّيد الوادي :عبد امل ّطلب ،وساقي
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الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

احلجيج :الع ّباس ،وحليم البطحاء والنِّجدة واخلري فيهم ،واألنصار أنصارهم

والصدِّ يق َمن صدَّ قهم ،والفاروق َمن َّفرق
واملهاجر َمن هاجر إليهم ومعهم،
ِّ

احلق والباطل فيهم ،واحلواري حوارهيم ،وذو ّ
الشهادتني ألنّه شهد هلم ،وال
بني ِّ
خري ّإل فيهم وهلم ومنهم ومعهم.

ٌ
تارك فيكم اخلليفتني ،أحدمها أكرب من
وقال فيام أبان به أهل بيتهِّ :إن

السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي .ن َّبأين
اآلخر :كتاب اهلل ،حبل ممدود من ّ

عيل احلوض ،ولو كانوا كغريهم ملا قال
ال َّلطيف اخلبري َّأنام لن يفرتقا حتّى يردا َّ
ٍ
سمعت رسول اهلل ،يقولُّ :
سبب
كل
عيلِّ :إن
ُ
عمر حني طلب مصاهرة ٍّ
ٍ
منقطع يو َم القيامةّ ،إل سببي ونسبي.
ونسب
ٌ

الرجل قدْ ُينازع يف تفضيل ماء دجلة عىل ماء الفراتْ ،
واعلم َّ
فإن مل
أن َّ

يتح َّفظ وجد يف قلبه عىل شارب ماء دجلة ر َّقة مل يكن جيدها ،ووجد يف قلبه
نفرق بني
غلظة عىل شارب ماء الفرات مل يكن جيدها ،فاحلمد هلل الذي جعلنا ال ِّ

السلف بالوالية،
أبناء نب ِّينا ورسلنا ،لنحكم جلميع املرسلني بالتصديق ،وجلميع ّ
ونخص بني هاشم باملح َّبة ،ونعطي َّ
كل امرئ قسطه من املنزلة.
ُّ

الشيفة ،ومقاماته الكريمة،
عيل بن أيب طالب ،فلو أفردنا أل َّيامه َّ
فأ ّما ُّ
ومناقبه السنية ،كالًما ،ألفنينا يف ذلك الطوامري ال ّطوالِ .
العرق صحيح ،واملنشأ
ّ ّ
كريمّ ،
والشأن عظيم ،والعمل جسيم ،والعلم كثري ،والبيان عجيب ،وال ِّلسان
ِ
أعراقه ،وحديثه يشهد لقديمه.
والصدر رحيب ،فأخالقه َوفق
خطيبَّ ،
وليس التدبري يف وصف مثله ّإل ِذكر مجل قدره ،واستقصاء مجيع ح ِّقه،
فإذا كان كتابنا ال حيتمل تفسري مجيع أمره ،ففي هذه اجلملة بالغ ملن أراد معرفة
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فم َث ُلهام َم َث ُل َّ
فمن أعطى ما
الشمس والقمرَ ،
فضله .وأ ّما احلسن واحلسنيَ ،
الشمس والقمر من املناف ِع العا ّمة والنِّعم َّ
يف َّ
عيل
الشاملة التّا ّمة ،ولو مل يكونا ابني ٍّ
وكل ٍ
كل روايةَّ ،
ومهك َّ
َ
لكنت
سبب توجبه القرابة،
ورفعت ِمن
من فاطمة،
َ
َ

والصحابةّ ،إل أراك فيهام اإلنصاف
ال تقرن هبام أحد ًا من أج َّلة أوالد املهاجرين َّ
ّبيّ :إنام س ِّيد ًا شباب أهل اجلنّة ،ومجيع من مها سادته
من تصديق قول الن ِّ
باحللم ِ
وإل ِ
والعلمّ ،
والصربّ ،
وإل بال َّطهارة
بالصدق َّ
سادة ،واجلنّة ال تُدخل ّإل ِّ
والزهدّ ،
الشيفة ،واالجتهاد واإلثرة،
وإل بالعبادة وال ّطاعة الكثرية ،واألعامل ّ
ُّ
واإلخالص يف النِّ َّيةَّ ،
فدل عىل َّ
الزك ّية
أن ح َّظهام يف األعامل املرض ّية واملذاهب َّ

فوق ِّ
كل ٍّ
حظ.

الصادر والوارد ،واحلارض والبادي ،أنّه كان
أقر ّ
حممد بن احلنف ّية ،فقدْ َّ
وأ ّما ّ

أتم النّاس متام ًا وكامالً.
واحد دهره ،ورجل عرصه ،وكان َّ

عيل بن احلسني ،فالنّاس عىل اختالف مذاهبهم جممعون عليه،
وأ ّما ُّ
ال يمرتي أحدٌ يف تدبريه ،وال ُّ
يشك أحدٌ يف تقديمه ،وكان أهل احلجاز يقولون:

ٍ
سمى عل ّي ًا ،وك ُّلهم يصلح
مل َنر ثالثة يف دهر يرجعون إىل أب
قريب ،ك ُّلهم ُي َّ
وعيل
عيل،
َّ
عيل بن احلسني بن ٍّ
للخالفة لتكامل خصال اخلري فيهم ،يعنونَّ :
وعيل بن عبد اهلل بن الع ّباس ،ريض اهللُ عنهم ،ولو عزونا
ابن عبد اهلل بن جعفر،
َّ

وعيل بن
لصلبه ،وولد احلسني،
عيل ُ
ّ
لكتابنا هذا ترتيبهم لذكرنا رجال أوالد ٍّ
عيل بن عبد اهلل بن الع ّباسّ ،إل
وحممد بن عبد اهلل بن جعفرّ ،
احلسنيّ ،
وحممد بن ّ

أنّا ذكرنا مجلة من القول فيهم ،فاقترصنا من الكثري عىل القليل.

محالوا اآلثارّ ،أنم مل يسمعوا
فأ َّما النِّجدة ،فقدْ علم أصحاب األخبار ،و َّ
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ّ

ِ ِ
ٍ
جعفر الط َّيار رضوان اهلل
عيل بن أيب طالب ومحزة ،وال بصرب
بمثل نجدة ِّ

السيوف،
عليه ،وليس يف األرض قوم أثبت جنان ًا ،وال أكثر مقتوالً حتت ظالل ِّ
ِ
ِ
وال أجدر ْ
الصنائع ،وخا َم ذو البصرية،
أن يقاتلوا ،وقدْ َّفرت األخيار ،وذهبت َّ
ِ
وجا َد ُ
رجاالت بني هاش ٍم ،وهم كام قيل:
أهل النِّجدةِ ،من
ِ
ُ
وطاح ال ّلوى
الكم ُّي
وخا َم
احلرب ّإل سمينا
تأكل
وال
َ
ُ
وكذلك قال دغفل حني وصفهم :أنجاد أجماد ،ذووا ألسنة حداد ،وكذلك

عيل حني ُسئل عن بني هاشم وبني ُأم ّية :نحن أنجد وأجمد وأجود،
قال ٌّ
وهم أنكر وأمكر وأغدر ،وقال أيض ًا :نحن أطعم لل ّطعام وأرضب للهام.
وقدْ عرفت جفاء امل ّك ّيني وطيش املدن ّيني ،وأعراق بني هاشم م ّك ّية ،ومناسبهم

ثم ليس يف األرض أحسن أخالق ًا ،وال أطهر برش ًا ،وال أدوم دماث ًة ،وال
مدن ّيةّ ،

ألني عريك ًة ،وال أطيب عشريةً ،وال أبعد من كرب منهم.

ِّهاميّ ،إل ّ
شق غباره،
واحلدّ ة ال يكاد يعدمها
أن حليمهم ال ُي ُّ
ُّ
احلجازي والت ُّ
وذلك يف اخلاص ،واجلمهور عىل خالف ذلك ،حتّى تصري إىل بني هاشمِ ،
فاحللم
ِّ
أتم النّاس فضالً،
يف مجهورهم ،وذلك يوجد يف النّاس كا ّفة ،ولكنّا نضمن َّأنم ُّ

وأق ُّلهم نقص ًا ،وحسن اخللق يف البخيل أرسع ،ويف َّ
الذليل أوجد ،وفيهم مع
عزهم من البرش احلسن واالحتامل وكرم التفاضل ،ما ال
َفرط جودهم ،وظهور ِّ
يوجد مع البخيل ِ
املوسَّ ،
والذليل املكثِر ،ال ّلذين جيعالن البرش وقاية دون املال،
وليس يف األرض خصلة تدعو إىل ال ّطغيان والتّهاون باألمور ،وتُفسد العقول،

السكرّ ،إل وهي تعرتهيم ،وتعرض هلم دون غريهم؛ إذ قدْ مجعوا من
وتُورث ُّ
والعز واملنعة ،مع إبقاء النّاس عليهم ،واهليبة
الشف العايل ،واملغرس الكريم،
ّ
ّ
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هلم ،وهم يف ِّ
كل أوقاهتم ومجيع أعصارهم َ
فوق َمن هم عىل مثل ميالدهم يف
عرفت احلدث العزيز
اهليئة احلسنة
واملروة الظاهرة ،واألخالق املرض ّية ،وقدْ
َ
ّ
فت عليهْ ،
وإن رضب
من فتياهنم ،وذوي الغرامة من ش َّباهنم ،أنّه إن افرتى مل ُي َ

اهلمة ،كثري املعرفة ،مع خ َّفة ذات
ثم ال جتده ّإل َّ
قوي القلب ،بعيد َّ
مل ُيرضبّ ،
ّ
ثم ال جتدُ عند أفسدهم شيئ ًا من املنكرّ ،إل رأيت يف غريه
اليد،
وتعذر األمورّ ،

من النّاس أكثر منه من مشايخ القبائل ومجهور العشائر ،وإذا كان فاضلهم فوق

فأي دليل ّ
كل فاضل ،وناقصهم أنقص نقصان ًا من ِّ
ِّ
وأي برهان
أدلّ ،
كل ناقصّ ،
علمت ّ
والرواية يف دخول
أوضح ممّا قلته ،وقدْ
َ
الرجل منهم ُينعت بالتعظيم ّ
أن ّ

تأول القرآن له ،و ُيزاد يف طمعه ِّ
بكل حيلة ،و ُينقص من
اجلنّة بغري حساب ،و ُي ّ

تج له َّ
متسه ،وأنّه َليشفع يف مثل ربيعة ومرض ،وأنت جتد
خوفهُ ،
وي ّ
بأن النّار ال ُّ

الص َّوام واملص ِّلني والتالني ،الذين ال ُيارهيم أحد
هلم مع ذلك العدد الكثري من ّ
وال ُيقارهبم.

صل يف ِّ
كان أبو سفيان بن احلارث بن عبد امل ّطلب ُي ِّ
كل ليلة ألف ركعة،

وعيل بن عبد اهلل
وعيل بن عبد اهلل بن جعفر،
عيل،
ّ
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
وكذا ّ
ِ
ِ
والصفح اجلميل ،واالجتهاد
ابن الع ّباس ،مع احللم والعلم ،وكظم الغيظَّ ،
ربز ،فلو َّ
أن خصلة من هذه اخلصال ،أو داعية من هذه الدواعي ،عرضت
امل َّ

يتحملوا هذه
لغريهم ،هللك وأهلك .اعلم ّأنم مل ُيمتحنوا هبذه املحن ،ومل
َّ
البلوىّ ،إل ملا قدَّ موا من العزائم التا ّمة ،واألدوات املمكنة ،ومل يكن اهلل ليزيدهم
ّ
التكشف هتذيب ًا.
يف املحنة ّإل وهم يزدادون عىل شدَّ ة املحن خرب ًا ،وعىل

ٍ
لعيل بن أيب
طالب
خاصة :األب أبو طالب ،واجلدُّ
ّ
ومجلة أخرى ممّا ِّ
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والزوجة فاطمة بنت
عبد امل ّطلب بن هاشم ،واأل ُّم فاطمة بنت أسد بن هاشمَّ ،

رسول اهلل س ِّيدة نساء أهل اجلنّة ،والولد احلسن واحلسني ،س ِّيدا شباب
والعم الع ّباس ومحزة س ّيد ُّ
الشهداء يف
أهل اجلنّة ،واألخ جعفر الط َّيار يف اجلنّة،
ُّ

هاشمي
وأول
اجلنّة،
العم رسول اهللَّ ،
ٍّ
والعمة صف َّية بنت عبد امل ّطلب ،وابن ِّ
َّ

ستحق هبا اخلري
بني هاشم َّيني كان يف األرض ولد أيب طالب ،واألعامل التي ُي
ُّ
والذب عن رسول اهلل وعن الدِّ ينِ ،
والفقه يف
أربعة :التقدُّ م يف اإلسالمُّ ّ ،
متفرقة يف
احلالل واحلرامُّ ،
عيل بن أيب طالبِّ ،
والزهد يف الدُّ نيا ،وهي جمتمعة يف ِّ

حيرض عليه قريش ًا ،وأنّه قدْ بلغ منهم عىل
َّ
عيل يقول أسد بن رقيم ِّ
الصحابة ،ويف ٍّ
حداثة سنِّه ما مل يبلغه ذووا األسنان:
ٍ
يف ِّ
غاية أخزاك ُُم
كل جمم ِع

ْ
أبر عىل املذاكي الـــ ُق َّرحِ
جذ ٌع ّ
ِ
ويستحي
الكريم
يم
نكر َّ
ُ
الض َ
قدْ ُي ُ
ذبح ًا ويمــــيش آمــــن ًا مل يـُـــجرحِ
ِ
زين األبطحِ
وأين ُ
للمعضالتَ ،
ص ْل ٍ
ت ،وحدُّ غـــزاره مل يصـفحِ
َ

ُـنـكـروا
ُــم
ألـمـا تـ ُ
ّ
هللِ َد ُّرك ُ
ابن فاطم َة الذي أفناك ُُم
هذا ُ
ٍ
ُ
وأين ُّ
دعامة
كل
الكهول،
أين
َ
َ
بكــل مـــهنـ ٍ
ِّ
َّــد
أفنــاه ُم ضـرب ًا
ُ

يب
جاهيل وال
وأ ّما اجلود ،فليس عىل ظهر األرض جواد
إسالمي ،وال عر ٌّ
ٌّ
ٌّ
ِ
ٍ
وجوده يكاد يصري بخ ً
عيل بن أيب
وال
طالب،
عجميّ ،إل ُ
ٌّ
ال إذا ُذكر ُجود ِّ

وعبد اهلل بن جعفر ،وعبد اهلل بن ع ّباس ،واملذكورون باجلود منهم كثري ،لكنّا
اقترصنا ،ثم ليس يف األرض قوم أنطق خطيب ًا ،وال أكثر بليغ ًا ،من غري تك ُّل ٍ
ف
ّ
تكس ٍ
ب من بني هاشم ،وقال أبو سفيان بن احلرث:
وال ُّ
غري ٍ
علمت ٌ
فخر
ْ
لقدْ
قريش َ
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ٍ
سابغات
وأكثر ُهم ُدروع ًا
ُ

وأمضاهم إذا طعنُوا سنانا
ُ
وأثبت ُُهم إذا نط ُقوا جنانا

الضاء فيهم
وأدف ُع ُهم عن َّ َّ
ٍ
عيل بن أيب
ممّا
طالب ،أنّه أطاع قبلهم
ُّ
يضم إىل مجلة القول يف فضل ِّ

ومعهم وبعدهم ،وامتُحن بام مل ُيمتحن به ذو عزم ،وابتُيل بام مل ُي َ
بتل به ذو صرب.

عيلّ ،
فإن النّاس ال يع ِّظمون أحد ًا من النّاس
وأ ّما مجلة القول يف ولد ٍّ

أن ُيصيبوا منهم وينالوا من فضلهمّ ،
وإل بعد ْ
ّإل بعد ْ
أن تظهر قدرهتم ،وهم

مع َّظمون قبل االختبار ،وهم بذلك واثقون ،وبه موقنون ،فلوال ّ
رس ًا
أن هناك ّ
كري ًام ،وخي ًام عجيب ًا ،وفض ً
ال مبين ًا ،وعرق ًا نامي ًا ،الكتفوا بذلك التعظيم ،ومل
الشداد ،واملِحن ِ
يعانوا تلك التكاليف ِّ
الغ َلظ.
َ
عيل بن أيب طالب عند
املنطق
وأ ّما
ُ
علم الن ُ
ُ
واخلطب ،فقدْ َ
ّاس كيف كان ُّ

التفكري والتحبري ،وعند االرجتال والبدأة ،وعند اإلطناب واإلجياز يف وقتيهام،

وكيف كان كال ُمه قاعد ًا وقائ ًام ،ويف اجلامعات ومنفرد ًا ،مع اخلربة باألحكام،
ِ
والعلم باحلالل واحلرام ،وكيف كان عبد اهلل بن الع ّباس رضوان اهلل عليه الذي

غواص،
حلرب والبحر ،ومثل عمر بن اخل ّطاب ،يقول لهُ :غص يا َّ
كان يقال له :ا َ
وشنشنة أعرفها من أخزم ،قلب عقول ولسان قؤول ،ولو مل يكن جلامعتهم ّإل

عيل بن احلسني ،وعبد اهلل بن معاوية بن جعفر ،ل َقرعوا هبام مجيع
لسان زيد بن ّ
البلغاء ،وع َلوا هبام عىل مجيع اخلطباء؛ ولذلك قالوا :أجواد أجماد ،وألسنة ِحداد،
ألقيت إليك مجلة ِمن ِذكر آل الرسولُ ،يستدَ ُّل بالقليل منها عىل الكثري،
وقدْ
ُ

وبالبعض عىل ِّ
عرفت منازهلم ،ومنازل
الكل ،وال ُبغية يف ذكرهم أنّك متى
َ

وأضفت ذلك إىل
طاعاهتم ،ومراتب أعامهلم ،وأقدار أفعاهلم ،وشدّ ة حمنتهم،
َ
تراث الب�صرة
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وجعلت َ
بدل
جيب علينا وعليك االحتجاج هلم،
ِّ
َ
حق القرابة ،كان أدنى ما ُ
يليق هبم ،وقدْ تقدَّ م ِمن قولنا
الر ّد عىل َمن أضاف إليهم ما ال ُ
التو ُّقف يف أمرهم َّ
متفرق ًا وجمم ً
ال ما أغنى عن االستقصاء يف هذا الكتاب.
فيهم ِّ

الرسالة ،وهي ِّ
الطربي).
بخط عبد اهلل بن احلسن
ّ
(متّت ِّ
ووقع إيل رسالة أخرى ِمن كالمه أيض ًا يف التفضيلُ ،أثبتها أيض ًا ِ
خمتص ًا
ْ
َّ
ألفا َظها وترمجتها:
رسالة أيب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ يف الرتجيح والتفضيل ،نُسخ من

حممد ،احلسن بن عيسى املقتدر باهلل ،قال :هذا كتاب َمن
جمموع لألمري أيب ّ
اعتزل َّ
الش ّك وال َّظ َّن والدَّ عوى واألهواء ،وأخذ باليقني وال ِّثقة ِمن طاعة اهلل
والسنّة،
وطاعة رسوله ،وإمجاع األ َّمة بعد نب ِّيها ،ممّا
تضمنه الكتاب ُّ
َّ
ِ
أمجعت ّ
فإنا ُتطئ وتُصيب؛ َّ
ألن األُ ّمة
ّبي شاور
ْ
أن الن َّ
وترك القول باآلراءّ ،
ْ
رأيم عىل قبول الفداء منهم ،فأنزل اهلل تعاىل:
أصحابه يف األرسى ببدر ،واتّفق ُ
َ َ
لك ّ
سى اآلية .فقدْ َ
بان َ
صيب،
أن
َبي ْ
ما َ
طئ و ُي ُ
الرأي ُي ُ
أن ّ
كان لن ٍّ
َ
يكون َل ُه أ ْ َ
أمجعت عليه األ ّمة من كتاب اهلل
احلجة هلل ولرسوله ،وما
ْ
وال ُيعطي اليقني ،وإنّام ّ

ّبي وال أحد ًا من أصحابه الذين اختلفت األ ّمة يف
وسنّة نب ِّيها ،ونحن مل نُدرك الن َّ
ِِ
ي
أح ِّقهم،
الصادق ْ َ
وك ُْونُوا َم َع َّ
فنعلم ُّأيم أوىل ،ونكون معهم ،كام قال تعاىلَ :
َ
واهللُ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ْو ِن
ونعلم ُّأيم عىل الباطل فنجتنبهم ،وكام قال تعاىلَ :
ُأمهاتِكُم َل َتع َلمو َن َشيئ ًا ،حتّى أدركنا ِ
العلم ،فطلبنا معرفة الدِّ ين وأهله ،وأهل
ْ ُْ
ْ
َّ َ ْ

واحلق ،فوجدنا النّاس خمتلفني ،يربأ بعضهم من بعض ،وجيمعهم يف
الصدق
ّ
ِّ
حال اختالفهم فريقان :أحدمها قالواّ :
ّبي مات ومل يستخلف أحد ًا،
إن الن َّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع

97

�ش ّوال 1439ه  -حزيران 2018م

ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ

وجعل ذلك إىل املسلمني ،خيتارونه ،فاختاروا أبا بكر.

واآلخرون قالواّ :
ّبي استخلف عل ّي ًا ،فجعله إمام ًا للمسلمني بعده،
إن الن َّ

وا َّدعى ُّ
فلم رأينا ذلك ،وقفنا الفريقني ،لنبحث ونعلم
كل فريق منهم ّ
احلقّ ،
املحق من املبطل.
ّ

فسألناهم مجيع ًا :هل للنّاس ُبدٌّ ِمن ٍ
وال ُيقيم أعيادهم ،وجيبي زكواهتم
ِ
قويم ،و ُيقيم
ويفرقها عىل مستح ِّقيها ،ويقيض بينهم ،ويأخذ لضعيفهم من ِّ
ِّ
ٍ
ألحد ْ
أن خيتار أحد ًا فيو ِّليه بغري نظر
حدودهم ،فقالوا :البدَّ من ذلك ،فقلنا :هل
وسنَّة نب ِّيه؟ فقالوا :ال جيوز ذلك ّإل بالنّظر ،فسألناهم مجيع ًا عن
يف كتاب اهلل ُ

اإلسالم الذي أمر اهلل به ،فقالوا :إنّه ّ
الشهادتان ،واإلقرار بام جاء من عند اهلل،

وي ِّرم
والصوم
واحلج برشط االستطاعة ،والعمل بالقرآنُ ،ي ُّل حالله ُ
ّ
والصالة َّ
َّ
ثم سألناهم مجيع ًا :هل هلل خرية ِمن خلقه اصطفاهم
حرامه ،فقبلنا ذلك منهمَّ ،
و َر ُّب َ
ك َيخْ ُل ُق
واختارهم؟ فقالوا :نعم ،فقلنا :ما برهانكم؟ فقالوا :قوله تعاىلَ :
َان َلهم ا ْل ِ
خ َي َرةُ ،فسألناهمَ :من اخلرية؟ فقالوا :هم
اء َو َيخْ ت َُار َما ك َ ُ ُ
َما َي َش ُ
إن أك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهللِ أ ْت َقاك ُْم،
املتَّقون ،قلنا :ما برهانكم؟ قالوا :قوله تعاىلَّ :
فقلنا :هل هلل خرية من املتّقني؟ قالواَ :ن َعم ،املجاهدون بأمواهلم ،بدليل قوله
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َد َر َج ًة ،فقلنا :هل
املجاهد ْي َن بِ ْأم َواهلم َوأ ْن ُفس ِهم َع َل ال َقاعد َ
تعاىلَ  :ف َّض َل اهللُ َ

السابقون من املهاجرين إىل اجلهاد،
هلل خرية من املجاهدين؟ قالوا مجيع ًا :نعمَّ ،
بدليل قوله تعاىلَ :
ل َي ْست َِوي ِمنْك ُْم َم ْن َأ ْن َف َق ِم ْن َق ْب ِل ا ْل َفتْحِ َو َقات ََل اآلية ،فقبلنا
ذلك منهم؛ إلمجاعهم عليه ،وعلمنا ّ
السابقون
أن خرية اهلل من خلقه املجاهدون ّ
ثم قلنا :هل هلل منهم خرية؟ قالوا :نعم ،قلناَ :من هم؟ قالوا :أكثرهم
إىل اجلهادّ ،
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عنا ًء يف اجلهاد ،وطعن ًا ورضب ًا وقت ً
ال يف سبيل اهلل ،بدليل قوله تعاىلَ  :ف َم ْن َي ْع َم ْل
ٍ
ِ
و َما ُت َقدِّ ُموا ِلَ ْن ُف ِسك ُْم ِم ْن َخ ْ ٍي َ ِ
تدُ و ُه ِعنْدَ اللَِّ ،فقبلنا
م ْث َق َال َذ َّرة خري ًا َي َر ْهَ ،
ذلك منهم ،وعلمناه ،وعرفنا ّ
أن خرية اخلرية أكثرهم يف اجلهاد عنا ًء ،وأبذهلم

عيل بن أيب
لنفسه يف طاعة اهلل ،وأقتلهم
ِّ
لعدوه ،فسألناهم عن هذين ّ
الرجلنيّ :

طالب ،وأيب بكرُّ ،أيام أكثر عنا ًء يف احلرب ،وأحسن بال ًء يف سبيل اهلل؟
عيل بن أيب طالب أنّه كان أكثر طعن ًا ورضب ًا،
فأمجع الفريقان عىل أمري املؤمنني ِّ

وأذب عن دين اهلل ورسوله ،فثبت بام ذكرناه من إمجاع الفريقني
وأشدّ قتاالً،
َّ

والسنّة ّ
أن عل ّي ًا أفضل ،وسألناهم ثاني ًا عن خريته من املتّقني،
وداللة الكتاب ُّ
ِ ِ
ِ ِ
َي َب ِع ْي ٍد
و ُأزْل َفت اجلنَّ ُة ل ْل ُمتَّق ْ َ
فقالوا :هم اخلاشعون ،بدليل قوله تعاىلَ :
يغَْ
ِ
ِ ِ
ب ،وقال تعاىلِ ُ :
ح َن بِا ْل َغ ْي ِ
ي ا َّل ِذ ْي َن
أعدَّ ْت ل ْل ُمتَّق ْ َ
الر ْ َ
ش َّ
إىل قولهَ :
م ْن َخ َ
َ
َْ
اخلاشعون؟ قالوا :هم العلامء ،لقوله تعاىل:
ي َش ْو َن َر َّ ُبمُ ،ث ّم سألناهمَ :من
ِ ِ ِِ
إنَّام َ ْ
أعلم النّاس؟ قالوا:
ي َشى اهللَ م ْن ع َباده ال ُع َل َم ُءُ ،ث ّم سألناهم مجيع ًاَ :من ُ

احلق ،وأح ُّقهم ْ
أن يكون متبوع ًا ،وال يكون تابع ًا،
أعلمهم بالقول ،وأهداهم إىل ِّ
يك ُُم بِ ِه َذ َوا َعدْ ٍل ِمنْكُمَ ،ف َج َعل احلكومة إىل أهل العدل،
بدليل قوله تعاىلْ َ :
ثم سألناهم عن أعلم النّاس بالعدل َمن هو؟ قالواُّ :
أدلم
فقبلنا ذلك منهمَّ ،

أدل الن ِ
عليه ،قلناَ :ف َمن ُّ
َ
احلق ،وأح ّقهم ْ
يكون
أن
ّاس عليه ،قالوا :أهداهم إىل ِّ
متبوع ًا وال يكون تابع ًا ،بدليل قوله تعاىل :أ َف َم ْن َ ْي ِدي إىل َ
احل ِّق اآليةَّ ،
فدل
كتاب اهلل وسنَّة نب ِّيه واإلمجاع َّ
عيل بن
أن أفضل األ َّمة بعد نب ِّيها أمري املؤمنني ُّ
أيب طالب؛ ألنّه إذا كان أكثرهم جهاد ًا كان أتقاهم ،وإذا كان أتقاهم ،كان
أخشاهم ،وإذا كان أخشاهم ،كان أعلمهم ،وإذا كان أعلمهم ،كان ّ
أدل عىل
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العدل ،وإذا كان ّ
احلق ،وإذا كان أهدى كان
أدل عىل العدل ،كان أهدى األ َّمة إىل ِّ
أن يكون متبوع ًاْ ،
أوىل ْ
وأن يكون حاك ًام ،ال تابع ًا وال حمكوم ًا عليه.

بالرجوع
وأمجعت األ ّمة بعد نب ِّيها أنّه خ َّلف كتاب اهلل تعاىل ذكره ،وأمرهم ّ

إليه إذا ناهبم أمر ،وإىل سنَّة نب ِّيه ،فيتد َّبروهنا ،ويستنبطون منهام ما يزول به

اء َو َ ْ
ك َْ
و َر ُّب َ
يت َُار ،فيقال له :أثبتها،
االشتباه ،فإذا قرأ قارئهمَ :
ي ُل ُق َما َي َش ُ
إن أك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهللِ َأ ْت َقاكُم ،ويف قراءة ِ
إن َخ ْ َيكُم
ابن مسعودَّ :
ثم يقرأَّ :
ّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َي َب ِع ْي ٍد َه َذا َما ت ُْو َعدُ ْو َن
و ُأزْل َفت اجلنَّ ُة ل ْل ُمتَّق َ
ثم يقرأَ :
عنْدَ اهللِ أ ْت َقاكُمّ ،
ني غ ْ َ
ِ
لِك ُِّل َأو ٍ ِ ٍ
ح َن بِال َغ ْي ِ
ب ،فد َّلت هذه اآلية عىل َّ
ّقني
أن املت َ
َّ
الر ْ َ
ش َّ
اب َحف ْيظ َم ْن َخ َ
ي َشى اهللَ ِمن ِعب ِ
َ
ثم يقرأ حتّى إذا بلغ إىل قوله تعاىل :إنَّام َ ْ
اد ِه
هم
ْ َ
اخلاشعونَّ ،
ال ُع َل َم ُء ،ف ُيقال له :إقرأ حتّى ننظر هل العلامء أفضل ِمن غريهم أم ال؟ حتّى
ونُ علم
ون َوا َّل ِذ ْي َن َل َي ْع َل ُم َ
ه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذ ْي َن َي ْع َل ُم َ
إذا بلغ إىل قوله تعاىلَ :

ّ
ثم يقال :اقرأ ،فإذا بلغ إىل قوله تعاىلَ  :ي ْر َف ِع اهللُ
أن العلامء أفضل من غريهمّ ،
الع ْلم درج ٍ
ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْكُم وا َّل ِذين ُأوتُوا ِ
ات ،قيل :قدْ د َّلت هذه اآلية عىل
َ ََ َ
َ ْ َ ْ ْ
َ
ّ
وفضلهم ورفعهم درجات ،وقدْ أمجعت األ ّمة عىل
أن اهلل تعاىل قدْ اختار العلامء َّ

ّ
أن العلامء من أصحاب رسول اهلل الذين يؤخذ عنهم العلم كانوا أربعة:

عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن الع ّباس ،وابن مسعود ،وزيد بن ثابت،
ُّ

ريض اهلل عنهم ،وقالت طائفة عمر بن اخل ّطاب ،فسألنا األ ّمةَ :من أوىل النّاس
الصالة؟ فقالواّ :
ّبي ،قال :يؤ ُّم بالقوم أقرؤهم،
بالتّقديم إذا حرضت ّ
إن الن َّ
ِ
ثم أمجعوا ّ
ثم سألنا
فس َق َط عمرّ .
أن األربعة كانوا أقرأ لكتاب اهلل تعاىل من ُعمرَ ،
ّ
أي هؤالء األربعة أقرأ لكتاب اهلل وأفقه لدينه؟ فاختلفوا ،فوقفناهم حتّى
األ ّمةّ :
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ثم سألناهمُّ :أيم أوىل باإلمامة ،فأمجعوا عىل ّ
ّبي ،قالّ :
األئمة
أن الن ّ
نعلمّ ،
إن ّ
ِ
عيل بن أيب طالب وابن
من قريش ،فسقط ابن مسعود وزيد بن ثابت ،وبقي ّ
ع ّباس ،فسألناُّ :أيام أوىل باإلمامة؟ فقالواّ :
ّبي ،قال :إذا كانا عاملني
إن الن ّ
فقيهني قرش ّيني ،فأكربمها سنّ ًا ،وأقدمهام هجرة ،فسقط عبد اهلل بن ع ّباس،

أحق باإلمامة؛ ملا
عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه ،فيكون ّ
وبقي أمري املؤمنني ّ
والسنّة عليه.
ْ
اجتمعت عليه األ ّمة ،ولداللة الكتاب ُّ
هذا آخر رسالة أيب عثامن عمرو بن ٍ
بحر اجلاحظ».
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الهوام�ش
ّص ،حرك ّية الزمن ،األيدلوجي،
ّصّ :
الزمن وتفكيك الوحدة األيديولوج ّية للن ّ
 -1زمن الن ّ
اخلضور :ص.107
املعريف ،مجال الدّ ين ّ
ّ
عيل
 -2املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد حسن ّ
الز ّيات ،حامد عبد القادرّ ،
حممد ّ
النجار.107 -106/1 :
ّ
خمرشي :ص.74
الز
 -3أساس البالغةّ ،
ّ
 -4لسان العرب ،ابن منظور :ما ّدة (حجج).
 -5آل عمران.66 :
 -6األنعام.80 :
ّ -7
الشورى.16 :
 -8غافر.47 :
ُ -9ينظر :لسان العرب  ،299/12 :ما ّدة (حجج).
ُ -10ينظر مثالً :منهاج البلغاء ورساج األدباء ،حازم القرطاجني :ص.62
الرمحن بدوي :ص.226
ُ -11ينظر :اخلطابة ،أرسطو ترمجة :عبد ّ

blair, J.Anthony, Everyday ArgumenTation from an in for mal -12

ّص ّ
 .logic perspective, 358نق ً
عري :ص.257
الش ّ
ال عن :بالغة احلجاج يف الن ّ
 -13احلجاج يف ّ
يب القديم ،من اجلاهل ّية إىل القرن الثاين للهجرة ،بنيته
الشعر العر ّ
وأساليبه ،سامية الدّ ريدي :ص.21
 -14األسس النظر ّية لبناء شبكات قرائ ّية للنّصوص احلجاج ّية :ص ،336ضمن كتاب
احلجاج :مفهومه وجماالته ،حافظ إسامعيل علوي وآخرون.
krabbe, Erik, theory of Argumentaion and the Dialectical Garb -15
.of For mal logic, p. 123
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ّص ّ
نق ً
عري :ص.259
الش ّ
ال عن :بالغة احلجاج يف الن ّ
الرندي ،يمينة تابتي ،بحث منشور يف خمرب حتليل
 -16احلجاج يف رسائل ابن ع ّباد
ّ
اخلطاب ،جامعة تيزي وزو ،اجلزائر ،العدد (2007 ،)2م :ص.284
ُ -17ينظر :التداول ّية واحلجاج ،مداخلة ونصوص ،صابر احلباشة :ص.21
وتطبيقي لدراسة اخلطابة العرب ّية،
نظري
اإلقناعي ،مدخل
ُ -18ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ
ّ
ّ
العمري  :ص.117
د.حممد
األول نموذج ًا،
ّ
اخلطابة يف القرن ّ
ّ
أهم نظر ّيات احلجاج يف التقاليد
 -19مقدّ مة يف اخللف ّية النظر ّية للمصطلح ،ضمن كتابّ :
الغرب ّية من أرسطو إىل اليوم ،د .محادي صمود :ص.21
اإلقناعي :ص.117
ُ -20ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ
العمري :ص.189
د.حممد
 -21البالغة العرب ّية أصوهلا وامتداداهتا،
ّ
ّ
يب (مقاربات آلل ّيات بالغة اإلقناع) ،أطروحة
 -22خطاب املناظرة يف ّ
التاث العر ّ
دكتوراه :ص.48
األربيل(ت.41/1 :)#693
عيل بن أيب الفتح
الغمة يف معرفة ّ
 -23كشف ّ
ّ
األئمةّ ،
،الس ّيد هاشم
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
 -24غاية املرام
ِّ
ّ
اخلاص والعا ّم ّ
البحراين(ت ،)#1107حتقيق  :عيل عاشور.153/7 :
ّ
 -25اخلطابة :ص.84
اإلقناعي :ص.207
ُ -26ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ
ُ -27ينظر :البالغة القديمة ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته :ص.102
اإلقناعي :ص.24
ُ -28ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ
السادس للهجرة (مرشوع قراءة
الرسائل األدب ّية من القرن الثالث إىل القرن ّ
ّ -29
إنشائ ّية) صالح بن رمضان ،رسالة ماجستري :ص.399
 -30م.ن :ص.400
اإلقناعي :ص.65
 -31يف بالغة اخلطاب
ّ
 -32خطاب املناظرة :ص.206
 -33م.ن :ص.207
وحجة اخلصام.154-153/7 :
الغمة ،38-37/1:وغاية املرام
ّ
 -34كشف ّ
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وحجة اخلصام.154/7:
الغمة ،38/1:وغاية املرام
ّ
 -35كشف ّ
-36م.ن.
 -37القصص.68 :
وحجة اخلصام.154/7 :
الغمة ،38/1:وغاية املرام
ّ
 -38كشف ّ
 -39احلجرات.13 :
وحجة اخلصام.154/7:
الغمة ،38/1:وغاية املرام
ّ
 -40كشف ّ
 -41النّساء.95 :
وحجة اخلصام.154/7:
الغمة ،39 /1:وغاية املرام
ّ
 -42كشف ّ
-43م.ن.
 -44م.ن.
الرسالتني يف املصدرين املذكورين أعاله.
متفرقة من ِّ
ُ -45ينظر :يف مواضع ِّ
وحجة اخلصام.156/7 :
الغمة ،40/1 :وغاية املرام
ّ
 -46كشف ّ
الكويف ،حتقيق وتعليق:سعيد ال ّل ّحام ،235/1 :والرشح
 -47املصنَّف ،ابن أيب شيبة
ّ
السنن واآلثار ،أمحد بن احلسني
الرمحن بن قدامة (ت ،22/2 :)#682ومعرفة ُّ
الكبري ،عبد ّ
البيهقي ،حتقيق :كرسوي حسن.397/2 :
ّ
وحجة اخلصام.156/7 :
الغمة ،40/1 :وغاية املرام
ّ
 -48كشف ّ
 -49م.ن.
البيهقي ،أمحد
والسنن الكربى،
ّ
 -50مسند أمحد ،أمحد بن حنبل (تّ ،129/3 :)#241
بن احلسني(.121/3:)#458
وحجة اخلصام.156/7 :
الغمة ،40/1 :وغاية املرام
ّ
 -51كشف ّ
 -52م.ن.
وحجة اخلصام .158/7 :و ُينظر يف ختريج
الغمة ،31/1:وغاية املرام
ّ
 -53كشف ّ
األئمة األطهارّ ،
حممد باقر
حديث الثقلني مثالً :بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار
الشيخ ّ
ّ
املجليس (ت.465/22:)#1111
ّ
وحجة اخلصام .158/7 :و ُينظر يف ختريج
الغمة ،31/1:وغاية املرام
ّ
 -54كشف ّ
احلديث مثالً :بحار األنوار.108/39 :
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ
وحجة اخلصام .158/7 :و ُينظر يف ختريج
الغمة ،32/1:وغاية املرام
ّ
 -55كشف ّ
احلديث مثالً :بحار األنوار.81/46 :
وحجة اخلصام.159-158/7 :
الغمة ،32/1:وغاية املرام
ّ
 -56كشف ّ
الرسالتني يف املصدرين املذكورين أعاله.
متفرقة من ِّ
ُ -57ينظر :يف مواضع ِّ
وحجة اخلصام.158/7 :
الغمة ،31/1:وغاية املرام
ّ
 -58كشف ّ
وحجة اخلصام .158/7 :و ُينظر قول اإلمام
الغمة ،31/1 :وغاية املرام
ّ
 -59كشف ّ
الرضاّ ،
الصدوق(ت ،)#381تصحيح وتعليق وتقديم:
الشيخ ّ
عيل يف :عيون أخبار ِّ
ٍّ
ّ
الشيخ حسني األعلمي.71/2 :

وحجة اخلصام.157/7 :و ُينظر قول اإلمام
الغمة ،30/1:وغاية املرام
ّ
 -60كشف ّ
عيل ،)حتقيق:
عيل يف :عيون أخبار ِّ
الرضا ،217/2 :وهنج البالغة(خطب اإلمام ٍّ
ٍّ
الصالح :ص.816
د.صبحي ّ
وحجة اخلصام .159/7:و ُينظر قول اإلمام
الغمة ،33/1:وغاية املرام
ّ
 -61كشف ّ
القندوزي(ت ،)#1294حتقيق :عيل مجال أرشف:
عيل يف :ينابيع املو ّدة لذوي القربى،
ّ
ٍّ
.464/1
وحجة اخلصام .159/7 :و ُينظر قول اإلمام
الغمة ،33/1 :وغاية املرام
ّ
 -62كشف ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم:
عيل يف :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد(ت ،)#656حتقيقّ :
ٍّ

الساتر ،ص:208
 ،208/15ويف البخالء ،اجلاحظ(ت ،)#255حتقيق :ع ّباس عبد ّ
«وفخرت هاشم عىل سائر قريش ،فقالوا :نحن أطعم للطعام ،وأرضب للهام».
ْ
وحجة اخلصام.160-159/7 :
الغمة ،34-33/1:وغاية املرام
ّ
 -63كشف ّ
 -64خطاب املناظرة :ص.212
وحجة اخلصام .161/7 :واألبيات منسوبة
الغمة ،35/1 :وغاية املرام
ّ
 -65كشف ّ
الشيف املرتىض ،الرشيف املرتىض(ت ،)#436إعداد:
إىل ُأسيد بن أيب زنيم يف :رسائل ّ
احلسيني ،120/4 :واإلرشادّ ،
الشيخ املفيد(ت ،78-77/1 :)#413ومناقب آل
أمحد
ّ
الصحابة ،ابن
أيب طالب ،ابن شهر آشوب(ت ،131/2 :)#588و ُأسد الغابة يف معرفة ّ
العسقالين (ت)#852
الصحابة ،ابن حجر
األثري( ،21/4 :)#630واإلصابة يف متييز ّ
ّ
الشيخ عادل عبد املوجودّ ،
حتقيقّ :
حممد معوض.465/4 :
عيل ّ
والشيخ ّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ
وحجة اخلصام .161/7 :واألبيات منسوبة
الغمة ،36/1:وغاية املرام
ّ
 -66كشف ّ
إىل ّ
حممد
الشاعر يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب(ت ،)#463حتقيق :عيل ّ
والسرية النّبو ّية (عيون األثر) ،ابن س ِّيد النّاس ،378/2 :وزهر
البجاوي،1676/4 :
ّ
حممد حمي الدّ ين عبد احلميد:
اآلداب وثمر األلباب ،احلرصي
القريواين(ت ،)#453حتقيقّ :
ّ
 ،65/1وقد ورد الشطر الثاين من البيت األخري :وأبينهم إذا نطقوا لسانا.
وحجة اخلصام.159/7 :
الغمة ،33/1:وغاية املرام
ّ
 -67كشف ّ
الطائي ،وهو جدّ حاتم ،أو جدّ جدِّ ه ،مات ابنه ،وكان أخزم
 -68شطر بيت أليب أخزم
ّ
عا ّق ًا ألبيه ،فامت ،وترك بنني ع ّقوا جدَّ هم ورضبوه وأدموه ،فقال ذلك .ومراد عمرّ :إن
أعرف فيك مشابِه ِمن أبيك يف رأيه وحزمه ،فقال :
م ْن ي ْل َق آسا َد الر ِ
رملوين بالدَّ ْم
بني
إن
جال ُيك َل ْم
ّ
َّ
َّ
ِّ
َ َ
ِش ِ
يقو ْم
درء به
يكن
ومن
أخ َز ْم
نشن ٌة أعر ُف َها ِمن ْ
َّ
ْ
َ
ٌ
ِّ ِ
للرجل الذي ُيشبه أباه ،وكان أخزم من أكرم النّاس
الشنشنة :ال ّطبيعة ،واملثل ُيرضب َّ
امليداين(ت ،375/1 :)#581ومجهرة
وقصته :جممع األمثال،
وأجودهمُ .ينظر يف املثل َّ
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد
األمثال ،أبو هالل
ّ
العسكري(ت ،)#395حتقيقّ :
قطامش.541/1 :
اجلصاص(ت ،)#370حتقيق:
 -69رشح هنج البالغة ،79/12 :والفصول يف األصولّ ،
د.عجيل جاسم النشمي ،287/3 :ويريد به :أنّه درب باألمور ،عارف بدقيقها وجليلها.
اهلجري)،
السادس
يثي
ّ
الواسطي (ت القرن ّ
ّ
حممد ال ّل ّ
عيل بن ّ
 -70عيون احلكم واملواعظّ ،
احلسيني :ص ،556وفيه« :حيتاج اإلمام إىل قلب عقول ،ولسان قؤول ،وجنان
حتقيق :حسني
ّ
احلق صؤول».
عىل إقامة ِّ
العسقالين(ت ،242/5 :)#852والنِّهاية يف غريب
 -71هتذيب التهذيب ،ابن حجر
ّ
احلديث واألثر ،ابن األثري(ت ،)#606حتقيق :طاهر حممد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي:
عيل شريي .325/8 :وهذا القول
 ،328/1والبداية والنهاية ،ابن كثري(ت ،)#774حتقيقّ :
ُّ
يدل عىل كثرة علمه وسعته.
وحجة اخلصام .159/7 :ويف البخالء:
الغمة ،33/1:وغاية املرام
 -72كشف
ّ
ّ
ص ،208وذكرها بعض العلامء ،فقالوا «:أجواد جمّاد ،ذوو ألسنة حداد».
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 القرآن الكريم.الرحيم
الز
 أساس البالغةّ ،ّ
خمرشي ،جار اهلل ،أبو القاسم ،حممود بن عمر ،حتقيق :عبد َّ
حممود ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1998 ،م.
 اإلرشادّ ،الشيخ املفيد(ت ،)#413ط ،2دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
لبنان 1993-#1414م.
اوي،
البج ّ
حممد ّ
عيل ّ
 االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب(ت ،)#463حتقيقّ :ط ،1دار اجليل،بريوت1992-#1412،م.
يب ،بريوت ،لبنان
الصحابة ،ابن األثري( ،)#630دار الكتاب العر ّ
 ُأسد الغابة يف معرفة َّ(د.ت).
العسقالين (ت ،)#852حتقيقّ :
الشيخ عادل عبد
الصحابة ،ابن حجر
 اإلصابة يف متييز ّّ
املوجودّ ،
حممد معوض ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت.#1415،
عيل ّ
والشيخ ّ
محادي صمود ،ط،1
أهم نظر ّيات احلجاج يف التقاليد الغرب ّية من أرسطو إىل اليوم ،دّ .
 ّمنشورات ك ّل ّية اآلداب ،منوبة ،تونس 1998م.
األئمة األطهارّ ،
املجليس
حممد باقر
 بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبارالشيخ ّ
ّ
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان1983- #1403 ،م
(تّ ،)#1111
الساتر ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت
 البخالء ،اجلاحظ (ت ،)#255حتقيق :ع ّباس عبد ّ2004م.
التاث
عيل شريي ،ط ،1دار إحياء ّ
 البداية والنّهاية ابن كثري(ت ،)#774حتقيقّ :يب ،بريوت(د.ت).
العر ّ
ّص ّ
النمريي نموذج ًا ،د .يوسف حممود
الراعي
ّ
الش ّ
 بالغة احلجاج يف الن ّعري ،دال ّية ّ
عليامت ،بحث منشور يف جم ّلة جامعة دمشق ،املج ّلد (.)29
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ
الشق ،بريوت ،لبنان
د.حممد
 البالغة العرب ّية ُأصوهلا وامتداداهتا،العمري ،إفريقيا ّ
ّ
ّ
1999م.
 التداول ّية واحلجاج مداخلة ونصوص ،صابر احلباشة ،ط ،1دار صفحات للدّ راساتوالنرش دمشق ،سوريا2008 ،م.
العسقالين(ت ،)#852ط ،1دار الفكر ،بريوت،
 هتذيب التّهذيب ،ابن حجرّ
1984 -#1404م.
حممد أبو الفضل إبراهيم،
 مجهرة األمثال ،أبو هاللّ
العسكري(ت ،)#395حتقيقّ :
وعبد املجيد قطامش ،ط ،2دار اجليل ،بريوت1964- #1384 ،م.
 احلجاج يف ّيب القديم من اجلاهل ّية إىل القرن الثاين للهجرة ،بنيته وأساليبه،
الشعر العر ّ
ريدي ،ط ،1عامل الكتب احلديث ،أربد ،األردن2001 ،م.
سامية الدّ
ّ
ندي ،يمينة تابتي ،بحث منشور يف خمرب حتليل اخلطاب،
الر ّ
 احلجاج يف رسائل ابن ع ّباد ّجامعة تيزي وزو ،اجلزائر ،العدد (2007 ،)2م.
 احلجاج مفهومه وجماالته ،حافظ إسامعيل علوي وآخرون ،ط ،1عامل الكتب احلديثأربد ،األردن2010 ،م.
الرمحن بدوي ،مكتبة
 اخلطابة ،أرسطو ،ترمجه عن اليونان ّية ورشحه وقدَّ م له :عبد َّالنهضة املرص ّية ،القاهرة 1980م.
يب (مقاربات آلل ّيات بالغة اإلقناع) ،أطروحة دكتوراه،
 خطاب املناظرة يف ّالتاث العر ّ
ك ّل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية ،مراكش2004-2003 ،م.
السادس للهجرة (مرشوع قراءة إنشائ ّية)
الرسائل األدب ّية من القرن ال ّثالث إىل القرن ّ
 ّصالح بن رمضان ،رسالة ماجستري ،ك ّل ّية اآلداب ،منوبة ،تونس2001 ،م.
احلسيني ،ط،1
الشيف املرتىض(ت ،)#436إعداد :أمحد
الشيف املرتىضّ ،
 رسائل ّّ
مطبعة اخليام ،قم.#1410 ،
األيدلوجي
الزمن
ّص ،حرك ّية ّ
ّصّ :
الزمن وتفكيك الوحدة األيدلوج ّية للن ّ
 زمن الن ّّ
املعريف ،مجال الدّ ين اخلضور ،ط ،1دار احلصاد للنرش والتوزيع ،دمشق ،سوريا1995 ،م.
ّ
حممد حمي الدّ ين
احلرصي
 زهر اآلداب وثمر األلباب،ّ
القريواين(ت ،)#453حتقيقّ :
ّ
عبد احلميد ،ط ،4دار اجليل للنرش والتوزيع ،بريوت.
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العرداوي
الوهاب
�أ.د .عبد الإله عبد ّ
ّ
البيهقي ،أمحد بن احلسني( ،)#458دار الفكر ،بريوت (د.ت).
السنن الكربى،
ّ
 ّعز الدّ ين للطباعة والنرش،
مؤسسة ّ
السرية النبو ّية(عيون األثر) ،ابن س ّيد الناسّ ،
 ّبريوت1986- #1406 ،م.
يب للنرش والتوزيع،
 ّالرمحن بن قدامة(ت ،)#682دار الكتاب العر ّ
الشح الكبري ،عبد َّ
بريوت ،لبنان (د.ت).
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
 رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد(ت ،)#656حتقيقّ :احللبي ورشكاه1962 ،م.
يب/عيسى البايب
إحياء ّ
التاث العر ّ
ّ
الصدوق(ت ،)#381تصحيح وتعليق وتقديمّ :
الرضاّ ،
الشيخ
الشيخ ّ
 عيون أخبار ِّاألعلمي ،بريوت ،لبنان1984- #1404 ،م.
مؤسسة
حسني
ّ
األعلمي ،مطابع ّ
ّ
اهلجري)،
السادس
يثي
ّ
الواسطي (ت القرن ّ
ّ
حممد ،ال ّل ّ
عيل بن ّ
 عيون احلكم واملواعظّ ،احلسيني ،ط،1دار احلديث (د.ت).
حتقيق :حسني
ّ
الس ِّيد هاشم
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
 غاية املرامِّ
ّ
اخلاص والعا ِّمَّ ،
عيل عاشور ،الكتاب خال من ذكر املطبعة والطبعة ،ومكان
البحراين(ت ،)#1107حتقيقّ :
ّ
الطبع وتارخيه.
النشمي ،ط،1
اجلصاص(ت ،)#370حتقيق :د.عجيل جاسم
 الفصول يف األصولّ ،ّ
.#1405
اإلقناعي ،مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العرب ّية ،اخلطابة
 يف بالغة اخلطابّ
العمري ،سلسلة الدّ راسات النقد ّية ،ط ،1دار الثقافة،
د.حممد
األول نموذج ًا،
ّ
يف القرن ّ
ّ
1986- #1406م.
األربيل(ت ،)#693ط ،2دار األضواء،
عيل بن أيب الفتح
الغمة يف معرفة ّ
 كشف ّّ
األئمةّ ،
بريوت ،لبنان1985 -#1405 ،م
 لسان العرب ،ابن منظور(ت ،)#711نرش أدب احلوزة.#1405 ،مؤسسة الطبع والنرش التابعة لألستانة الرضو ّية
 جممع األمثال،امليداين(تّ ،)#581
ّ
املقدّ سة(د.ت).
 مسند أمحد ،أمحد بن حنبل(ت ،)#241دار صادر ،بريوت (د.ت).الكويف ،حتقيق وتعليق :سعيد ال َّل ّحام ،ط ،1دار الفكر للطباعة
 املصنّف ،ابن أيب شيبةّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ُ
علي... 
بالغة الإقنا ِع يف ر�سال َتي اجلاحظ ْ
عن �أح ِّق َّية الإمام ٍّ
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1989 -#1409 ،م.
عيل
 املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد حسن َّالز ّيات ،حامد عبد القادرّ ،
حممد ّ
النجار ،ط ،2املكتبة اإلسالم ّية( ،د .م) (د .ت).
ّ
البيهقي ،حتقيق :كرسوي حسن ،دار الكتب
السنن واآلثار ،أمحد بن احلسني
ّ
 معرفة ّالعلم ّية ،بريوت ،لبنان(د.ت).
 مناقب آل أيب طالب،ابن شهر آشوب (ت ،)#588املطبعة احليدر ّية ،النّجف األرشف،1956 -#1376م.
حممد احلبيب بن
 منهاج البلغاء ورساج األدباء ،حازم القرطاجني ،تقديم وحتقيقّ :خوجة ،دار الكتب الرشق ّية ،تونس1966 ،م.
حممد
 النّهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدّ ين ابن األثري(ت ،)#606حتقيق :طاهر ّمؤسسة إسامعيليان ،قم (د.ت).
ّ
حممد الطناحي ،طّ ،4
الزاوي ،وحممود ّ
الصالح ،ط ،1بريوت،
عيل ،)حتقيق :د.صبحي ّ
 هنج البالغة(خطب اإلمام ٍّ1967- #1387م.
عيل مجال أرشف ،ط،1
 ينابيع املو ّدة لذوي القربى،ّ
القندوزي(ت ،)#1294حتقيقّ :
مطبعة أسوة.#1416 ،
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