
 اخلطاُب اإلقناعيرُّ يف املواجهات
يِّد ابن  الفكريَّة العقديَّة- مناظرات السَّ

طاووس احِللِّّي )ت 664هـ( اختياًرا
Synthetic Discourse in the Ideological 

Confrontations of the Doctrinal Debates 
of Sayyid Ibn Tawoos Al-Hilli 

As a Choice

 أ.د. عبد اإلله عبد الوهاب هادي العرداوّي
جامعة الكوفة/كليَّة التبية األساسيَّة

Prof. Dr. Abdul Ilah Abdul Wahab Hadi Al-Ardawi 

University of Kufa/College of Basic Education





279

اأ.د. عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوّي

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

�ص البحث ملخَّ

تع��دُّ بالغ��ة اإلقن��اع منطل��ق البالغ��ة العربيَّ��ة وس��متها الناجع��ة، إذ انبثقت من 
الفلس��فة واجلدل اليونايّن، ومنحت القول س��لطة وقدسيَّة، فهي مصدر انبعاث البالغة 
��نات  احلديث��ة بعد عص��ور طويلة انحر فيها اهتمم البالغة يف الصورة واحِلْلَية واملحسَّ
األسلوبيَّة. وبني املولد القديم واالنبعاث احلديث تربز حركة عربيَّة إسالميَّة مثَّلت فيها 
بالغة اإلقناع جتسيًدا ألجواء النضج العقّل والراع العقدّي والتي اعتمدت عىل جمال 

إجنايّس تطبيقّي هو: املناظرة.

يفرض خطاب املناظرة بوصفه جنًسا حجاجيًّا أسلوًبا للتفاعل والتناظر بني خمتلف 
ف، ذلك أنَّ  الفئ��ات واألفراد بم جيعل ثقافة احلوار البديل اإلنس��ايّن عن العنف والتطرُّ
بالغ��ة اإلقناع متثِّل اجلواب املع��ريّف عن االختالف، ونبذ صيح��ات الُفرقة واإلقصاء، 
ة يف  ة حموريَّ م س��بًبا لنا الختيار اش��تغال تطبيق��ي للمناظرة يف قضيَّ��ة عقديَّ ف��كان ما تقدَّ

الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة، أال وهي: اخلالفة واإلمامة.

لق��د متظهرت قضيَّ��ة اخلالفة يف حلبة للراع بني املذاهب اإلس��الميَّة، حاول كلُّ 
ة  يَّته يف اخلالفة، وكانت املناظرات العقديَّ د أحقِّ ة والرباهني التي تؤكِّ فريٍق فيها هتيئة األدلَّ
ميداًنا خصًبا للحوار يف هذه املس��ألة، ومنها مناظرات فقيه من فقهاء اإلماميَّة ُيش��ار له 

. ّ ة والنشاط يف العلوم العقليَّة والنقليَّة، وهو: ابن طاووس احِللِّ بعلوِّ اهلمَّ

ة  ويف ضوء ذلك كان للبحث أن يوَس��م ب�)اخلطاب اإلقناعّي يف املواجهات الفكريَّ
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مة وحمورين،  ��م البح��ث عىل مقدِّ ّ اختياًرا( وُقسِّ ��ة- مناظرات ابن طاووس احِللِّ العقديَّ
م عىل أربع فقرات، ثمَّ املحور الثاين: اإلطار التطبيقّي،  ل: اإلطار النظرّي الذي ُقسِّ األوَّ
ة  وفي��ه كانت اخلط��وات اإلجرائيَّة للبح��ث ممثَّلة ببي��ان بالغة اإلقناع من خ��الل األدلَّ
ة، وُخت��م البحث بخامتة َعَرضت  ��دت يف فقرات عدَّ والرباه��ني غري الصناعيَّة التي جتسَّ

ل إليها الباحث، ثمَّ ثبت املصادر واملراجع. أهمَّ النتائج التي توصَّ
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Abstract

The eloquence of persuasion is the starting point of Arabic 

rhetoric and its aptitude, as it emerged from Greek philosophy 

and controversy, and was given the say the authority and 

sanctity, it is also the source of the resurgence of modern rhetoric 

after long eras where the interest of eloquence in the image, 

ornamentation and stylistic refinements is limited. Between 

the old birth and the modern emancipation, an Arab Islamic 

movement emerged, in which the eloquence of persuasion 

was embodied as an embodiment of the atmosphere of mental 

maturity and the ideological struggle which was based on an 

applied field of worship: the debate. The discourse of debate 

as a kind of pilgrimage imposes a method of interaction and 

symmetry between different groups and individuals, which 

constitutes a culture of alternative human dialogue about 

violence and extremism. The eloquence of persuasion represents 

the cognitive answer to disagreement and the rejection of the 

shouts of division and exclusion. This is a reason for us to choose 
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the application of the debate in a pivotal contract case In the 

Arab-Islamic culture, namely: the Caliphate and the Imamate.

 The issue of the caliphate has been shown in the arena of the 

struggle between the Islamic doctrines. Each team has tried to 

prepare evidences and proofs that confirm its right to succession 

in caliphate. The doctrinal debates were a fertile ground for 

dialogues on this issue. Among these are the doctrinal debates 

of the Emamya forensic scholars. It is referred to the high vigor 

and activity in the science of mental and mobility, namely: 

Ibn Tawoos Al-Hilli, In the light of this, the research was to be 

labeled as “Syntactic discourse in the doctrinal confrontational 

debates” by Ibn Tawoos Al-Hilli as a choice” the research divided 

into the introduction and axes, the first two axes: the theoretical 

framework, which was divided into four paragraphs, then the 

second axis: is the applied framework: In which the procedural 

steps of the research represented a statement of eloquence of 

persuasion through the evidence and evidence of non-industrial 

embodied in several paragraphs, the conclusion of the research 

concluded the most important findings, and then proven 

sources and references.
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مة البحث مقدِّ

 ،وأهل بيته الطاهرين د احلمد هللِ الذي م��نَّ علينا بنبيِّه الصادق األمني حممَّ
ة اهل��دى وُس��فن النجاة آل  ت��ه، أئمَّ والص��الة والس��الم ع��ىل أفضل خلق��ه وأرشف بريَّ

البيت املنتجبني، وبعد:

ُتعدُّ بالغة اإلقناع منطلق البالغة العربيَّة وس��متها الناجعة، إذ انبثقت من الفلسفة 
واجلدل اليونايّن، ومنحت القول س��لطة وقدس��يَّة، فهي مصدر انبعاث البالغة احلديثة 
نات األسلوبيَّة،  بعد عصور طويلة انحر فيها اهتمم البالغة يف الصورة واحِلْلية واملحسِّ
حتَّ��ى غدت بالغ��ة )خمتزلة(، بحس��ب قول )جريار جني��ت(، أو )ميِّتة( بحس��ب قول 

)روالن بارت(.

لت فيها  وب��ني املولد القدي��م واالنبعاث احلديث تربز حركة عربيَّة إس��الميَّة ش��كَّ
بالغة اإلقناع جتس��يًدا ألجواء النض��ج العقّل والراع العق��دّي، والتي اعتمدت عىل 

جمال إجنايّس تطبيقّي، هو: املناظرة.

يفرض خطاب املناظرة بوصفه جنًسا حجاجيًّا أسلوًبا للتفاعل والتناظر بني خمتلف 
ف، ذلك أنَّ  ل ثقافة احلوار البديل اإلنسايّن عن العنف والتطرُّ الفئات واألفراد، بم يشكِّ
بالغ��ة اإلقناع متثِّل اجلواب املع��ريّف عن االختالف، ونبذ صيح��ات الُفرقة واإلقصاء، 
ة يف  ة حموريَّ م س��بًبا لنا الختيار اش��تغال تطبيق��ّي للمناظرة يف قضيَّ��ة عقديَّ ف��كان ما تقدَّ

الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة، أال وهي: اخلالفة واإلمامة.
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لق��د متظهرت قضيَّ��ة اخلالفة يف حلبة للراع بني املذاهب اإلس��الميَّة، حاول كلُّ 
ة  د أحقيَّته يف اخلالفة، وكانت املناظرات العقديَّ ة والرباهني التي تؤكِّ فريق فيها هتيئة األدلَّ
 ميداًنا خصًبا للحوار يف هذه املسألة، ومنها مناظرات فقيه من فقهاء اإلماميَّة ُيشار له بعلوِّ 

ّ )ت 664ه�(. ة والنشاط يف العلوم العقليَّة والنقليَّة، وهو: ابن طاووس احِللِّ اهلمَّ

ويف ضوء ذلك كان للبحث أن يوسم ب�)اخلطاب احلجاجّي اإلقناعّي يف املواجهات 
��م البحث  ّ )ت 664ه�( اختياًرا(، وُقسِّ ��ة العقديَّة- مناظرات ابن طاووس احِللِّ الفكريَّ
��م عىل أربع فق��رات، األوىل:  ل: اإلطار النظرّي الذي ُقسِّ مة وحموري��ن، األوَّ ع��ىل مقدِّ
التعري��ف باملق��والت واملصطلحات ال��واردة يف البح��ث، كاملناظرة لغ��ًة واصطالًحا، 
يَّ��ة املناظ��رة ومرشوعيَّتها يف الق��رآن الكريم واحلديث النب��وّي الرشيف  والثاني��ة: حجِّ
ونص��وص أهل البيت، والثالثة: آداب املناظرة، والرابع��ة: املناظرة أيقونة خطابيَّة، 
ث��مَّ املحور الثاين: اإلطار التطبيقي، وفيه كانت اخلط��وات اإلجرائيَّة للبحث ممثَّلة ببيان 
ة،  ��دت يف فقراٍت عدَّ ة والرباهني غ��ري الصناعيَّة التي جتسَّ بالغ��ة اإلقن��اع يف ضوء األدلَّ
األوىل: القرآن الكريم، الثانية: احلديث النبوّي الرشيف املتَّفق عليه من الطرفني، الثالثة: 
ة العقليَّة، وُختم البحث بخامتة َعرضت أهمَّ  الشواهد والوقائع التارخييَّة، الرابعة: األدلَّ

النتائج التي توصل إليها، ثمَّ ثبت املصادر واملراجع.

وأخ��رًيا ه��ذا ما وفَّقن��ا اهلل تعاىل، يف الكش��ف ع��ن مواطن بالغة اإلقن��اع يف نصِّ 
نا ومل نس��تطع أن  مناظ��رات ابن ط��اووس )ت 664ه�(، فنس��أل اهلل الغف��ران إن قرَّ
نحيط بكلِّ املوضوع، أو فاتنا يشء منه، وآخر دعوانا أن احلمد هللِ ربِّ العاملني والعاقبة 

للمتَّقني.
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املحور الأوَّل

الإطار النظرّي: التعريف بامل�سطلحات واملقولت الواردة يف البحث

ًل: املناظرة لغًة وا�سطلًحا اأوَّ

لغًة:
اُوُض يف  يقول صاحب لس��ان العرب يف املفهوم اللغوّي للمناظرة: »والتَّناُظُر: الرَّ
األَم��ر، وَنظِرُيك: الذي ُيراِوُضك وُتناظُِره، وناَظَره م��ن امُلناَظَرة، والنَّظِرُي: املِْثُل، وقيل: 
املث��ل يف كلِّ يشء، وفالن َنظِ��رُيك َأي ِمْثُلك؛ ألَنَّه إِذا َنَظر إِليهم النَّاظُِر رآمها س��واًء«)1(، 
ُت نظرًيا له يف  و»النِّْظ��ر والنَّظِري بمعنًى مثل النِّدِّ والنَِّديِد، ويق��ال: ناَظْرت فالًنا َأي رِصْ

املخاطبة، وناَظْرُت فالًنا بفالن؛ َأي جعلته َنظِرًيا له«)2(.

د املناظرة، فهي  وم��ن خالل هذا املعنى اللغوّي تتَّضح مجلة من الس��مت التي حت��دِّ
ة، وجتري بني املتخاصَمني يف وضٍع تفاعلٍّ مبنيٍّ عىل احلوار حول موضوع  يَّ تقت��يض الندِّ
د املناظرة بوصفها حواًرا دون سطوة  مش��رك)3(، ويرى أحد الباحثني أنَّ ابن منظور حيدِّ

أو استكراه، ويفسِّ لفظة )الراوض( عنده عىل أنَّه إعادة التكوين)4(.

اصطالًحا:
د عالقَتهم  ارتبط��ت الداللة االصطالحيَّة للمناظرة ب�)اجل��دل(، فابن خلدون يؤكِّ
االصطالحيَّ��ة، فيقول: »وهو معرفة آداب املناظرة التي جتري بني أهل املذاهب الفقهيَّة 
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وغريه��م، فإنَّه ل�مَّ كان باب املناظرة يف الردِّ والقبول متَِّس��ًعا، وكلُّ واحٍد من املتناظرين 
يف االستدالل واجلواب يرسل عنانه يف االحتجاج، ومنه ما يكون صواًبا ومنه ما يكون 

خطًأ«)5(

وال يبتعد حاجي خليفة يف )كش��ف الظنون( عن ابن خلدون يف بيان التداخل بني 
ًفا اجلدل: »هو علٌم باح��ٌث عن الطرق التي يقتدر هبا عىل  اجل��دل واملناظرة، فيقول معرِّ
إب��راٍم ونق��ٍض، وهو من فروع علم النظر ومبنًى لعلم اخل��الف مأخوذ من اجلدل الذي 
هو أحد أجزاء مباحث املنطق، لكنَّه ُخصَّ بالعلوم الدينيَّة ومبادئه، بعضها مبيَّنة يف علم 
د  ة، وله استمداد من علم املناظرة«)6(، ويؤكِّ النظر، وبعضها خطابيَّة، وبعضها أمور عاديَّ
االرتباط بينهم بقوله: »وال يبعد أن ُيقال إنَّ علم اجلدل هو علم املناظرة؛ ألنَّ املآل منهم 

واحد، إالَّ أنَّ اجلدل أخصُّ منه«)7(.

ف طاش كربى زاده املناظ��رة تعريًفا جامًعا مانًعا بقوله: »اعلم أنَّ املناظرة يف  وُيعرِّ
ا من النظري أو من النظر، بمعنى اإلبصار أو االنتظار، ويف االصطالح: هي  اللغة مأخوذ إمَّ
 النظر بالبصرية من اجلانبني بالنسبة بني الشيئني؛ إظهاًرا للصواب«)8(، وهي بحسب هذا 

يًة إظهار الصواب)9(. ، ومتوخِّ التعريف مباحثة عقليَّة تتمُّ بجانبني يف مهاٍد خاليفٍّ

وعلي��ه فالعل��مء الع��رب القدام��ى يمحون احل��دود بني اجل��دل واملناظ��رة، لكنَّ 
ق بينه��م، فالفارق »أخالق��ّي يتَّصل باهلدف، فه��دف املناظرة  الدراس��ات احلديث��ة تفرِّ
الكشف عن احلقيقة أو الصواب، وهدف اجلدل التغلُّب عىل اخلصم«)10(، كم ُيثبت ابن 
يَّة املواجهة اخلطابيَّة القائمة  خل��دون »الصفة احلجاجيَّة للمناظرة والتي تأتيها من خاصِّ

عىل القبول واالعراض واالستدالل واجلواب«)11(.

ا كانت ُتس��تعمل يف القرون األربعة األوىل  ف املناظرة بأهنَّ وم��ن املعارصين من ُيعرِّ
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للهجرة »للداللة عىل نصٍّ صغرٍي أو كبرٍي، يعرض حواًرا بني شخَصني وأحياًنا أكثر، كلٌّ من 
االثنني خيالف اآلخر يف املوضوع املطروح للمناقشة، ويتبنَّى فرضيَّة اخلصم، وحياول دعمها 
ة قائمة  ته«)12(، أو هي »ممارسة حواريَّ  باحلجج والرباهني، وإدحاض فرضيَّة اآلخر وأدلَّ

عىل التفاعل بني متخاطَِبني، يشركان يف صنع املعرفة ِعرب مسار حجاجّي«)13(.

ل إمِلاًما  ��ة واالصطالحيَّة ال تش��كِّ وال ب��دَّ من الق��ول هنا، إنَّ ه��ذه العجالة اللغويَّ
بمصطلح��ات املناظرة واملقوالت املعرفيَّة فيها، لكنَّها تبق��ى إضاءة رسيعة له يف حدود 

صفحات البحث.

تهــا يف القراآن الكرمي واحلديث النبوّي   يَّة املناظرة وم�سروعيَّ ثانًيــا: حجِّ
ال�سريف ون�سو�ص اأهل البيت

ا ش��غل مساحًة كبريًة يف حياة سائر األديان عىل مرِّ  متثِّل املناظرة ُبعًدا معرفيًّا وفكريًّ
ة  العص��ور، إذ نجد كلَّ نبيٍّ أو رس��وٍل قد جلأ إىل املناظ��رة مع قومه من أجل إثبات صحَّ

ما يدعوهم إليه.

��ا الق��رآن الكري��م فق��د جع��ل للمناظرة ضواب��ط وقي��ود جيب األخ��ذ هبا، كم  أمَّ
ز أمهيَّته��ا ودورها املائز يف كث��ري من آيات الق��رآن املجيد، وهذا ما ن��راه يف ما أمر به   ب��رَّ
، باحلكمة  اهلل س��بحانه وتعاىل رس��وله الكريم بمجادلة املرشكني ودعوهتم إىل احلقِّ
ــَك بِاْلـِحْكَمِة َواْلـَمْوِعَظِة اْلـَحَســنَِة  واملوعظ��ة احلس��نة، فقال تعاىل: ﴿اْدُع إَِل َســبِيِل َربيِّ
ــَك ُهــَو َأْعَلــُم بَِمْن َضــلَّ َعْن َســبِيلِِه َوُهــَو َأْعَلُم  َوَجاِدْلـُهــْم بِالَّتِــي ِهــَي َأْحَســُن إِنَّ َربَّ

بِاْلـُمْهَتِدين﴾)14(.

وقد أم��ر تعاىل بمجادلة أهل الكتاب عن طريق احلكمة واملوعظة؛ لِ�م يف ذلك من 
، كم ال خيف��ى أختالف طبيعة املجادلة ب��ني ال�ُمعاند واملوافق  دع��وة هلم بااللتزام باحلقَّ
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اِدُلــوا َأْهَل اْلكَِتــاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَســُن إاِلَّ الَِّذيَن َظَلُموا  منه��م، فقال تعاىل: ﴿َواَل ُتَ
ِمنُْهــْم َوُقوُلــوا َآَمنَّــا بِالَِّذي ُأْنــِزَل إَِلْينَــا َوُأْنِزَل إَِلْيُكــْم َوإَِلـُهنَــا َوإَِلـُهُكْم َواِحــٌد َوَنْحُن َلُه 
ة والِغلظة يف املناظرة واجلدل ال تزيد الطرف املعاند إالَّ  ُمْســلُِموَن﴾)15(، وخطاب الشدَّ
ًكا بالرأي املخالف، كم أوضحه تعاىل يف قوله الكريم: ﴿َوَلْو ُكنَْت  ًبا، ومتسُّ نفوًرا وتعصُّ

وا ِمْن َحْولَِك﴾)16(. َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ة، فهي الطريقة األمثل التي جيب مراعاهتا بني  وهذا دليل عىل طريقة املناظرة النبويَّ
يَّة املناظرة يف اإلسالم، ومنه  ة والشواهد القرآنيَّة التي تبنيِّ حجِّ املتناظرين من خالل األدلَّ
يِيَها  َب َلـنَا َمَثاًل َوَنِسَ َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم * ُقْل ُيْ قوله تعاىل: ﴿َوَضَ
َجِر اأْلَْخَضِ َناًرا  ٍة َوُهَو بُِكليِّ َخْلٍق َعلِيٌم * الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ َل َمرَّ الَِّذي َأْنَشــَأَها َأوَّ
ُلَق ِمْثَلُهْم  اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيْ َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه ُتوِقُدوَن * َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾)17(. ُق اْلَعلِيُم * إِنَّ َبىَل َوُهَو اْلـَخالَّ

ة راس��خة،  وهن��ا يالَحظ م��ا يف جواب من أنكر احلي��اة بعد املوت، وما فيه من أدلَّ
وأسلوب رائع يأخذ القلب قبل العقل، ويسوقه طوًعا ال كرًها إىل اإلذعان والتصديق، 
ومن��ه يتَّضح مدى تأثري الدليل وطريقة عرضه، إذ هبم جيعل من الطرف اآلخر ش��خًصا 
ة  أمك��ن قبض رسيرت��ه وقيادة عقله، وهذا أس��لوب القرآن يف اجل��دل، الرباهني واألدلَّ

ة احلقِّ والصواب. تتساوق مع طريقة عرضها؛ لتجذب املجاِدل اىل جادَّ

وكان لبقيَّ��ة األنبي��اء مناظ��رات م��ع املعاندي��ن واملرشكني م��ن أقوامهم، إذ مل 
ة وجمادلتهم بالتي  تقتره��ذه املناظرات عىل مناظرات النبّي األكرم مع مرشكي مكَّ
 هي أحس��ن، فكان ذلك األس��لوب من املناظ��رة واجلدل املتَّبع من رس��ولنا الكريم
ة إبراهيم مع نم��رود، كم يف قوله  نج��ده واضًحا عند بقيَّ��ة األنبياء، ك��م يف قصَّ
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َ الَِّذي  ِه َأْن َآَتاُه اهللُ اْلـُمْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبيِّ تع��اىل: ﴿َأَلْ َتــَر إَِل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربيِّ
ِق  ــْمِس ِمَن اْلـَمرْشِ ُيـْحيِــي َوُيِميُت َقاَل َأَنــا ُأْحيِي َوُأِميُت َقــاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللَ َيْأيِت بِالشَّ
ا ِمَن اْلـَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللُ اَل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّالِـِمنَي﴾)18(، ومثله أيًضا  َفــْأِت ِبَ

 

وينيِّ  اجُّ ُه َقْوُمُه َقاَل َأحُتَ ة قومه له، وجوابه هلم كم يف قوله تعاىل: ﴿َوَحاجَّ ما جاء يف حماجَّ
ٍء ِعْلاًم  ُكوَن بِِه إاِلَّ َأْن َيَشــاَء َريبيِّ َشْيًئا َوِسَع َريبيِّ ُكلَّ يَشْ يِف اهللِ َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُترْشِ
ْل بِِه  ْكُتْم بِاهللِ َما َلْ ُينَزيِّ ُكــْم َأْشَ اُفوَن َأنَّ ْكُتْم َواَل َتَ ــُروَن * َوَكْيَف َأَخاُف َما َأْشَ َأَفــاَل َتَتَذكَّ

َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا َفَأيُّ اْلَفِريَقنْيِ َأَحقُّ بِاأْلَْمِن إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾)19(.

رة من املناظرة، فهو ال خيتلف عن ما جاء يف القرآن وأحكامه،  ا رأي الس��نَّة املطهَّ أمَّ
ٍع واحٍد، ق��ال تعاىل: ﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْلـَهَوى *  فكالمها- القرآن والس��نَّة- نظريان ملرشِّ

إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾)20(.

ة  يَّتها من الس��نَّة النبويَّ ة والش��واهد عىل مرشوعيَّة املناظرة وحجِّ وممَّا ورد من األدلَّ
الرشيفة:

ما روي عن الرس��ول الكري��م أنَّه قال: »نحن املجاِدلون يف دين اهلل عىل لســان 
ة  ســبعني نبيًّا«)21(، ونلحظ يف قول��ه القدرة واإلمكان يف املجادل��ة، ممَّا يصحُّ من أدلَّ

يَّتها. د بذلك مرشوعيَّة املناظرة وحجِّ وبراهني؛ ليؤكِّ

ة ما روي من مناظ��رات النبّي مع أهل األديان وغريهم، وممَّا ُيروى  وم��ن األدلَّ
ة،  هب��ذا الصدد من اجتمع أهل مخس��ة أديان وفرق، وهم اليهود، والنص��ارى، والدهريَّ
ة، ومرشكو العرب عند الرس��ول الكريم، واحتجاج كلِّ فريٍق منهم لدعواه،  والثنويَّ
وج��واب النب��ّي هلم، وإبطال��ه ملزاعمهم، ويتَّض��ح يف هذه املناظ��رات إيراد احلجج 

والرباهني، وأسلوب النبّي األكرم يف عرضه هلم)22(.
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ا يف مناظراهتم واحتجاجاهتم  ة وسريهتم، ففيها شواهد كثرية جدًّ ا أخبار األئمَّ أمَّ
مع خصومهم، كم وردت عنهم روايات كثرية بش��أن حماججة اخلصوم وإقناعهم، 
وكان��وا يأمرون بع��ض أصحاهبم بذلك ممَّن جي��دون عندهم الق��درة والرباعة عىل 
ة، كم هو املتواتر من الرواي��ات يف موقف اإلمام الصادق من  ة باحلجَّ مقارع��ة احلجَّ
هش��ام بن احلكم ومجاعة من أصحابه الذين كانوا عىل قدر املس��ؤوليَّة واإلمكان املعريّف 
ضة  ة كاملج��ربة واملفوَّ هي��م للزنادق��ة وامللِحدي��ن واملخالفني يف املس��ائل العقديَّ يف تصدِّ

مة، وغريها من املذاهب األخرى)23(. واملجسَّ

والروايات املتواترة عنهم كثرية منها:

 ،د الصادق عن أبيه الباقر رواية الشيخ املفيد بإسناده عن اإلمام جعفر بن حممَّ
.)24(»ته يوم موقفه بني يديه نا أنطقه اهلل بحجَّ قال: »من أعاننا بلسانه عىل عدويِّ

وكــْم فأَنا  ــوا الناس بكالمــي، فإْن حجُّ ومنه��ا: ق��ول اإلمام الص��ادق: »حاجُّ
املحجوج«)25(.

 ،م��ة يف رأي أهل البيت وم��ع هذا كلِّه، ختيَّ��ل بعض املخالف��ني أنَّ املناظرة حمرَّ
ته��م، قال الرشيف املرتىض يف الفصول املختارة من  وأن ما يفعله الش��يعة خيالف أمر أئمَّ
ة يزعمون أنَّ الذي  العيون واملحاس��ن: »قلت للش��يخ أيب عبد اهلل: إنَّ املعتزلة واحلش��ويَّ
 نس��تعمله م��ن املناظ��رة يشء خيالف أص��ول اإلماميَّة وخي��رج عن إمجاعه��م؛ ألنَّ القوم 
تهم تبديَع فاِعلها وذمَّ مس��تعِملها،  ال ي��رون املناظرة دينًا وينهون عنها، ويروون عن أئمَّ
تها، أم تعتمد عىل حجج العقول وال تلتفت  فهل معك رواية عن أهل البيت يف صحَّ
ة فيم  إىل م��ن خالفه��ا، وإن كان عليه إمجاع العصاب��ة؟ فقال: أخطأت املعتزلة واحلش��ويَّ
ادَّع��وه علينا من خالف مجاعة أهل مذهبنا يف اس��تعمل املناظرة، وأخطأ من ادَّعى ذلك 



291

اأ.د. عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوّي

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

من اإلماميَّة أيًضا وجتاهل؛ ألنَّ فقهاء اإلماميَّة ورؤسائهم يف علم الدين كانوا يستعملون 
ى ذلك عنهم اخللف ودانوا به، وقد أش��بعت القول يف  تها، وتلقَّ املناظ��رة ويدينون بصحَّ
ة هلم يف كتايب الكامل يف  هذا الباب وذكرت أسمء املعروفني بالنظر وكتبهم ومدائح األئمَّ
عل��وم الدين، وكت��اب األركان يف دعائم الدين، وأنا أروي لك يف هذا الوقت حديًثا من 
د )بس��نده( عن أيب  مجلة ما أوردت يف ذلك إن ش��اء اهلل. أخربين أبو احلس��ن أمحد بن حممَّ
د قال: »قــال ل: خاصموهم وبييِّنوا هلم اهلدى الذي  عب��د اهلل الصادق جعفر بن حممَّ

.)26(»أنتم عليه، وبييِّنوا هلم َضاَلهلم وباِهلوهم يف عّل

يَّتها. ة والشواهد التي تنصُّ عىل مرشوعيَّة املناظرة وحجِّ إىل غري ذلك من األدلَّ

ثالًثا: اآداب املناظرة

وفي��م يأيت نذك��ر أهمَّ اآلداب الت��ي ينبغي مراعاهت��ا يف املناظرة، وه��ي كم ورد يف 
املوسوعة الفقهية)27(:

: قال اإلمام الشافعّي: ما ناظرت أحًدا إالَّ وددت أن ُيظهر . 1 إرادة إظهار احلقِّ
اهلل احلقَّ عىل يديه، وجاء يف ردِّ املحتار: املناظرة يف العلم لنرة احلقِّ عبادة.

أن حي��رز املناظر عن اإلجي��از واالختصار والكالم األجنب��ّي؛ لئالَّ يكون خمالًّ . 2
بالفهم.

أن حيرز عن التَّطويل يف املقال؛ لئالَّ يؤدِّي إىل امللل.. 3

أن حيرز عن األلفاظ الغريبة يف البحث.. 4

أن حيرز عن استعمل األلفاظ املحتملة ملعنَ�َينْي.. 5

أن حي��رز عن الدخول يف كالم اخلص��م قبل الفهم بتممه، وإِن افتقر إىل إعادته . 6
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اخ��ل يف الكالم قبل الفه��م أقبح من  ثانًي��ا فال بأس باالستفس��ار عن��ه، إذ الدَّ
االستفسار.

أن حيرز عمَّ ال مدخل له يف املقصود بأالَّ يلزم البعد عن املقصود.. 7

ال يس��رون هبا . 8 ��فاهة، فإنَّ اجلهَّ وت والسَّ حك ورف��ع الصَّ أن حي��رز عن الضَّ
جهلهم.

أن حي��رز عن املناظرة مع م��ن كان مهيًبا وحمرًما كاألس��تاذ، إذ مهابة اخلصم . 9
ة ذهنه. ة نظر املناظر وحدَّ واحرامه ربَّم تزيل دقَّ

أن حيرز عن أن حيس��ب اخلصم حقرًيا؛ لئالَّ يصدر عنه كالم يغلب به اخلصم . 10
عليه.

��ل القول صاحب كتاب مناظ��رات يف اإلمامة باحلديث ع��ن آداب املناظرة،  وفصَّ
وهي كم وردت عنده)28(:

ة يكون ش��اكًرا متى وجدها، . 1 أن يك��ون )املناظر( يف طلب احلقِّ كُمنِش��د ضالَّ
وال يف��رق بني أن يظهر عىل ي��ده أو عىل يد غريه، فريى رفيقه معينًا ال خصيًم، 
ة فنبَّهه  ، كم لو أخذ طريًقا يف طلب ضالَّ فه اخلطأ وأظهر له احلقَّ ويشكره إذا عرَّ
ه إذا  ة املؤمن يطلب��ه كذلك، فحقُّ ته يف طري��ق آخر، واحلقُّ ضالَّ غ��ريه عىل ضالَّ
د وجهه  ظهر احلقَّ عىل لس��ان خصمه أن يفرح به ويشكره، ال أنَّه خيجله ويسوِّ

ويزيل لونه، وجيتهد يف جماهدته ومدافعته جهده.

أن ال يمن��ع معينه من االنتقال من دليل إىل دليل، ومن س��ؤال إىل س��ؤال، بل . 2
، فإن  نه م��ن إيراد ما حيرضه وخُيرج من كالمه ما حيتاج إليه يف إصابة احلقِّ يمكِّ
وج��ده يف مجلته أو اس��تلزمه- وإن كان غافاًل عن الل��زوم- فليقبله وحيمد اهلل 
، وإن كان يف كالم متهاف��ت إذا حصل منه  تع��اىل، ف��إنَّ الغرض إصاب��ة احل��قِّ
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ل وليس لك  ا قوله: )ه��ذا ال يلزمني فقد تركت كالم��ك األوَّ املطل��وب، فأمَّ
ذل��ك(، ونحو ذلك من أراجي��ف املناظرين، فهو حم��ض العناد واخلروج عن 

هنج السداد.

وكث��ريا ما ترى املناظرات يف املحاف��ل تنقيض بمحض املجادالت حتَّى يطلب 
عي ما هو عامل به، وينقيض املجلس عىل ذلك  املعرض الدليل عليه ويمنع املدَّ
ر،  اإلن��كار واإلرصار عىل العناد، وذلك عني الفس��اد، واخليان��ة للرشع املطهَّ

والدخول يف ذمِّ من كتم علمه.

أن يقص��د هبا إصابة احلقِّ وطلب ظهوره كي��ف اتَّفق ال ظهور صوابه وغزارة . 3
��ة نظره، فإنَّ ذل��ك مراء قد عرفت م��ا فيه م��ن القبائح والنهي  علم��ه، وصحَّ
ا إذا علم  األكي��د، ومن آيات هذا القصد أن ال يوقعها إالَّ مع رجاء التأثري، فأمَّ
، وأنَّه ال يرجع عن رأيه وإن تبنيَّ له خطأه، فمناظرته  ع��دم قبول املناظر للحقِّ

غري جائزة؛ لرتُّب اآلفات وعدم حصول الغاية املطلوبة منها.

ة، أو يف مس��ألة قريبة من الوقوع، وأن هيتمَّ بمثل ذلك، . 4 أن يناظر يف واقعة مهمَّ
. ل الكالم زيادة عمَّ حيتاج إليه يف حتقيق احلقِّ واملهمُّ أن يبنيِّ احلقَّ وال يطوِّ

وال يغ��رُّ بأنَّ املناظرة يف تلك املس��ائل الن��ادرة توِجب رياضة الفك��ر وَمَلَكة 
االس��تدالل والتحقيق، كم يتَّفق ذلك كثرًيا لقاصدي حظِّ النفوس من إظهار 
املعرفة، فيتناظرون يف التعريفات وما تش��تمل عليه من النقوض والتزييفات، 
ويف املغالطات ونحوها، ولو اخترب حاهلم حقَّ االختبار؛ لوجد مقصدهم عىل 

غري ذلك االعتبار.

أن يتخ��ريَّ األلفاظ اجلِزلة الفخمة، ويتجنَّب العبارات الركيكة العاميَّة، ويتَّقي . 5
التمتمة والغلط يف األلفاظ واألسلوب.
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نًا من إيراد األمثال والش��واهد من الشعر، والنصوص الدينيَّة، . 6 أن يكون متمكِّ
والفلس��فيَّة، والعلميَّة، وكلمت العظمء، واحلوادث الصغرية املالئمة- وذلك 
عند احلاجة طبًعا- بل ينبغي أن ُيكثر من ذلك ما وجد إليه سبياًل وذلك يعينه 
ع��ىل حتقيق مقص��وده وهدفه، واملثل الواحد قد يفع��ل يف النفوس ما ال تفعله 

احلجج املنطقيَّة من االنصياع إليه والتسليم به.

أن يتجنَّب عبارة الش��تم واللعن، والس��خرية واالستهزاء، ونحو ذلك ممَّا يثري . 7
عواطف الغري ويوقظ احلقد والش��حناء، فإنَّ هذا ُيفس��د الغرض من املجادلة 

التي جيب أن تكون بالتي هي أحسن.

أالَّ يرفع صوته فوق املألوف املتعاَرف، فإنَّ هذا ال يكسبه إالَّ ضعًفا، وال يكون إالَّ . 8
 دلياًل عىل الشعور باملغلوبيَّة، بل جيب عليه أن ُيلقي الكالم قوّي األداء، ال يشعر 
اه بصوٍت منخفض هادئ فإنَّ  د واالرتباك والضعف واالهنيار، وإن أدَّ بال��ردُّ

تأثري هذا األسلوب أعظم بكثري من تأثري أسلوب الصياح والراخ.

أن يتواض��ع يف خط��اب خصم��ه، ويتجنَّ��ب عب��ارات الكربي��اء والتعاظ��م، . 9
والكلمت النابية القبيحة.

أن يتظاه��ر باإلصغ��اء الكامل خلصمه، وال يبدأ بال��كالم إالَّ من حيث ينتهي . 10
من بيان مقصوده، فإنَّ االستباق إىل الكالم سؤااًل وجواًبا قبل أن يتمَّ خصمه 
د البحث من جهة، وُيثري غضب  كالمه ُيربِك عىل الطرفني سري املحادثة، ويعقِّ

اخلصم من جهٍة أخرى.

أن يتجنَّب- حدَّ اإلمكان- جمادلة طالب الرياء والسمعة وُمؤثر الغلبة والعناد . 11
ة والعظمة، فإنَّ ه��ذا من جهة يعديه بمرضه؛ فينس��اق باألخري  ع��ي القوَّ ومدَّ
مقهوًرا إىل أن يكون ش��بيًها به يف هذا املرض، ومن جهة أخرى ال يستطيع مع 
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ل إىل نتيجة ُمرِضَية يف املجادلة. مثل هذا الشخص أن يتوصَّ

أن يك��ون مطَّلًع��ا عىل أفكار خصم��ه وآرائه م��ن كتبه ومص��ادره ال من كتبه . 12
ومصادره هو.

أن يك��ون هاضًم للفكرة التي يري��د طرحها وحميًطا هبا متاًما، ومقتنًعا هبا، لكي . 13
ن من إقناع خصمه. يتمكَّ

وينبغ��ي أن خيت��ار الكالم املناس��ب للزم��ان واملكان، ف��إنَّ هلم تأث��رًيا كبرًيا يف . 14
النفوس، ومن هنا قيل: )لكلِّ َمقاٍم َمَقال(.

أن خياط��ب خصم��ه بكالم مفه��وم مراعًيا مق��دار فهمه، ومس��تواه الفكرّي، . 15
بأسلوب حسن ومنطق سديد.

رابًعا: املناظرة اأيقونة خطابيَّة

ة بني املذاهب  لقد ازده��رت اخلطابة يف العر األم��وّي بفعل التناقض��ات العقديَّ
يَّة اخلالف��ة، وبذلك كان النصُّ  السياس��يَّة، ونتيجة التنازع ح��ول رشعنة موضوعة أحقِّ
ة النتصار هذا املذهب أو ذاك، وكانت اخلطابة جتسيًدا  الدينّي وتأويله من املصاديق املهمَّ
لالختالف يف اآلراء السياس��يَّة والدين، ممَّا جعل »هذه الفرة من أهم الفرات اخلصيبة 
 يف تاري��خ الثقاف��ة اإلس��الميَّة يف وضع القول يف مواجه��ة إمكاناته، واكتش��اف ما للغة 

من قدرة عىل قول اليشء ونقيضه، وإمكانيَّة أن يقوم الرأي والرأي املضاد«)29(.

ومن أيقونة هذه اخلطابة، ونتيجًة لالرتقاء املعريّف الواس��ع الذي رفد العقل العريّب 
بتمظهرات إجناس��يَّة جديدة، انبثقت املناظرات، وهي- بحسب رأي أحد املعارصين- 

»فرٌع مهمٌّ من فروع اخلطابة«)30(.

لقد كان لبيئة الفقهاء واملتكلِّمني وس��جاهلم أثر كبري يف إعطاء اخلطابة طابًعا عقليًّا 
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ر اخلطابة  د العم��رّي أنَّ تطوُّ هل��ا إىل مناظرات، ولذلك ع��دَّ الدكتور حممَّ وحجاجيًّ��ا حوَّ
ي وبحسب  ل ثالثة أصناف صدرت عنها، وهي ختتلف بحسب املتلقِّ الدينيَّة قاد إىل تشكُّ
ا أن يكون خال الذهن يتقبَّل املعرفة  ي- إمَّ هة إليه، فيقول: »فهو- أي املتلقِّ الرسالة املوجَّ
ا أن يكون متناس��ًيا ملا تعلَّم، غافاًل  امللقاة إليه، وهذه احلالة اقتضت خطابة تعليميَّة، وإمَّ
عمَّ ينتظره، فيتطلَّب حالة احلثِّ عىل العمل والتخويف من العقاب، وتلك هي اخلطابة 
ا أن يكون عال�ًم خمالًفا وجاحًدا لوجهة نظر اخلطيب، ويف هذه احلالة ال بدَّ  الوعظيَّة، وإمَّ

من املحاجة والربهنة، وتلك هي اخلطابة احلجاجيَّة أو املناظرات«)31(.

وبحسب هذا التخريج »فإنَّ املناظرة خطابة حجاجيَّة ُتساِئل جحود املخاطب الذي 
ُيفرض في��ه أن يكون ملمًّ باملوضوع عال�ًم به، ولكنَّ��ه ُمنكر ملوقف مناظره بخصوصه، 
وهكذا فإذا كانت اخلطابة بش��كٍل مطلٍق تستهدف اجلموع والعوام، فإنَّ املناظرة خطابة 
لت فض��اء املناظرة، بحيث  ��ة، وهو األمر الذي تفسِّ املجالس املغلقة التي ش��كَّ اخلاصَّ
صني واألدباء... ومن ثمَّ فاملناظرة خطابة  يك��ون احلضور مقصوًرا عىل العلمء واملتخصِّ
��دت احلركة املعرفيَّة التي رست بش��كٍل دينام��يٍّ يف املجتمع العريّب  ة ومذهبيَّة جسَّ فكريَّ

اإلسالمّي«)32(.

م فإنَّ نقطة االلتقاء ب��ني اخلطابة واملناظرة هي: »اخلاصيَّ��ة التداوليَّة التي  وممَّا تق��دَّ
ة واجتمعيَّة... كم يش��ركان يف اخلاصيَّة اجلدليَّة التي  جتعلهم مرتبطت��ني بمقامات فكريَّ
ا خطابة  ًرا الحًقا لفنِّ اخلطابة، إهنَّ يان اإلقناع، إالَّ أنَّ املناظرة عكس��ت تطوُّ جتعلهم يتوخَّ

ة واملذهبيَّة«)33(. ة الفكريَّ مشبعة باملحاجَّ

ويف هذه الوريقات البحثيَّة سنعالج متظهر بالغة اإلقناع يف مناظرات ابن طاووس 
ة والرباهني غري  ة األخرى يف موضوعة اإلمامة، يف ضوء األدلَّ ّ مع املذاهب العقديَّ احِل��لِّ

الصناعيَّة بوصفها آليَّات إقناعيَّة يف بنية املناظرات.



297

اأ.د. عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوّي

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

املحور الثاين

الإطار التطبيقّي

ة والرباهني فبعضها مس��تقلٌّ عن  ا األدلَّ ��ة والرباهني: »وأمَّ يقول أرس��طو عن األدلَّ
الفن، ليس م��ن صنعنا، وبعضها اآلخر تابع له أي من عملنا واختيارنا«)34(، فأرس��طو 
ة غري صناعية )ليست من صنعنا(، وُيطلق عليها  ة عىل قسمني: أدلَّ م الرباهني واألدلَّ قسَّ
ة اخلارجة عن الفن، وأدلَّة صناعيَّة  أيًضا التصديقات غري الصناعيَّة، أو اجلاهزة، أو األدلَّ
ة  ى أيًضا التصديقات الصناعيَّة أو غري اجلاهزة أو األدلَّ )أي من عملنا واختيارنا(، وتسمَّ

داخل الفن)35(.

ة غ��ري الصناعيَّة  ل أرس��طو كلَّ قس��ٍم من القس��َمني، فم��ن األدلَّ وبع��د ذل��ك فصَّ
ة وبراهني  االعرافات حتت التعذيب والش��هود والقوانني وأقوال احلك��مء... وهي أدلَّ
ف فيها، ويقتر عمله عىل حسن توظيفها برتيبها وإبرازها  ال يس��تطيع اخلطيب الترُّ

وتنظيمها)36(.

دها  ة ذاتيَّة نفس��يَّة ترتب��ط باملقام، حدَّ ة الصناعيَّة فتنقس��م بدورها عىل أدلَّ اما األدلَّ
يف )اإليت��وس( أي أخ��الق اخلطي��ب وش��خصيَّته، و)الباتوس( أي أحوال املس��تمعني 
ع بدوره��ا إىل القياس  ��ة موضوعي��ة تتعلَّق بالعبارة نفس��ها، وتتف��رَّ ومش��اعرهم، وأدلَّ
ا تارخييًّا ميثولوجيًّا، أو مبتَدًعا  ا، واملثل ويكون إمَّ ا استدالليًّا أو تفنيديًّ املضمر، ويكون إمَّ

خرافيًّا)37(.
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الأدلَّة والرباهني غري ال�سناعيَّة

يربز هذا النوع من احلجج يف أجناس اخلطاب املختلفة من خالل توظيف الشاهد 
الدينّي أو األديّب، وهو »مقطع من نصٍّ يؤَخذ من س��ياقه األصّل وُيدرج يف س��ياٍق آخر 
ني خمتلفني... كإدراج األمثال يف  بطريقٍة ما؛ لتحقيق وظيفٍة ما، فهو نقطة تقاطع بني نصَّ

اخلطب والرسائل، أو اقتباس القرآن الكريم...«)38(.

كم يرد أن يعدَّ الشاهد تلخيًصا لفكرٍة تمَّ طرحها أو تكراًرا هلا، إالَّ أنَّ هذا التكرار 
مفي��د، »فإلع��ادة نصٍّ قديم يف س��ياٍق جدي��ٍد أثر يف توجي��ه القارئ العارف بالس��ياق 
��ط ذاكرت��ه، وحُتيله عىل نصوص أخ��رى ختتفي وراء  الذي ُأخذ منه الش��اهد، فهي تنشِّ

الشاهد«)39(.

ة واألمث��ال واحِلَكم... ة واألبيات الش��عريَّ إنَّ اآلي��ات القرآنيَّة واألحاديث النبويَّ
ي وإفحام اخلص��م، فهي »حجج  متتل��ك س��لطة مرجعيَّة جتعلها ق��ادرة عىل إقن��اع املتلقِّ
هتا من مصدره��ا ومن مصادقة الناس عليه��ا وتواترها«)40(، إالَّ أنَّ  جاهزة تكتس��ب قوَّ
نفوذ هذه الش��واهد/احلجج يتفاوت، فالقرآن الكريم بوصفه كالم اهلل س��بحانه وتعاىل 
��ة يف الثقافة العربيَّة اإلس��الميَّة، يليه احلديث الرشي��ف، فهو كالم َمن   ال تضاهي��ه حجَّ
سة  ة، وكالمهم امتداٌد طبيعيٌّ للسلسلة املقدَّ ال ينطق عن اهلوى، ثمَّ أقوال األئمَّ
املبتدئ��ة باإلمام ع��ّل، واملنتهية بالقائم املهدّي، ثمَّ الش��عر ديوان العرب وجامع 
ون هبا عىل  أخبارها وِسرَيها، وأساس احلضارة العربيَّة اإلسالميَّة، إذ »يكاد جُيمع املهتمُّ
أنَّ شأن الشعر فيها، ال يوجد يف حضارة سواها«)41(، ولعلَّ خري دليٍل عىل مكانة الشعر 
ين لفهم كتاب اهلل وكشف  وأمهيَّته يف الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة، أنَّه كان ملجأ املفسِّ
الة يف حتقيق الرجيح، ويف قطع الشغب، ويف إيقاع  ة وفعَّ يَّة قويَّ مقاصده، ممَّا أكسبه »حجِّ
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التصدي��ق«)42(، ثمَّ ي��أيت دور األمثال واحِلَكم بعد الش��عر، وإذا أردن��ا توظيف مفاهيم 
الس��لَّم احلَجاجّي عند )ديكرو( إلدراج هذه الش��واهد/احلجج، فستظهر لنا الرسيمة 

اآلتية:

ا يف مناظرات اإلمامة، فالس��لَّم احلجاجّي خيتل��ف يف بعض حججه التي يمكن  أمَّ
بياهنا بالسلَّم اآليت)43(:
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ّ توظِّف بعًضا من تلك احلجج، كم سنراه يف الفقرات  ومناظرات ابن طاووس احِللِّ
القادمة.

1. القرآن الكريم:

ّ الش��اهد القرآيّن بوصفه س��لطة متتلك نفوًذا ومصداقيَّة،  وظَّف ابن طاووس احِللِّ
ة العلي��ا«)44(، فالفعل احلجاجّي الذي يتمُّ به أكثر إقناًعا؛ ألنَّه متأتٍّ  ممَّ��ا جيعل منه »احلجَّ
ة، لذلك يمثِّل  س للمسلمني عامَّ من س��لطة غري ش��خصيَّة؛ ألنَّه العقيدة والكتاب املقدَّ

مصداق إمجاٍع عامٍّ تأيت من بعده احلجج األخرى.

ّ بالش��اهد القرآيّن  ��ل ابن طاووس احِللِّ ة، يتوسَّ فف��ي مناظرت��ه مع رجل من الزيديَّ
د باآليات  بوصف��ه حجًجا مثبتة تضمن التعضي��د والتأكيد ملوضوعة اإلمامة، فهو يتقصَّ
القرآنيَّ��ة اهلجوم اإلقناعّي عىل مناوئه، بحيث ابتدره بم ال يقبل التش��كيك فيه، فيقول: 
ل ما أقول أنَّني علوّي حس��نّي، وحال معلوم، ول��و وجدت طريًقا إىل ثبوت عقيدة  »أوَّ
ًة، وأنا أكش��ف لك بوج��ٍه لطيٍف عن  ��ة كان ذل��ك نفًعا ورئاس��ًة ل دينيًَّة ودنيويَّ الزيديَّ
��ف. ه��ل يقبل عقُل عاق��ٍل فاضٍل أنَّ س��لطان العاَل�مني  ضع��ف مذهبك بعض التكشُّ
لني واآلِخرين إىل اخلالئق يف املش��ارق واملغارب، ويصدقه  ينفذ رس��واًل أفضل من األوَّ
باملعج��زات القاهرة واآليات الباه��رة، ثمَّ يعكس هذا االهتمم اهلائ��ل والتدبري الكامل 
وجيعل عيار اعتمد اإلس��الم واملس��لمني عىل ظنٍّ ضعيٍف يمكن ظهور فس��اده وبطالنه 
للعارف��ني. فقال: كيف هذا ؟ فقلت: ألنَّكم إذا بنيتم أم��ر اإلمامة أنتم ومن وافقكم أو 
ة لإلمام عىل ظاهر عدالته وش��جاعته وأمانته وس��ريته،  وافقتموه عىل االختيار من األمَّ
ولي��س معكم يف االختيار له إالَّ غلبة الظنِّ ال��ذي يمكن أن يظهر خالفه لكلِّ من عمل 
علي��ه، كم ج��رى للمالئكة، وهم أفضل اختياًرا من بن��ي آدم ل�مَّ عارضوا اهلل يف أنَّه 
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جع��ل آدم خليفة«)45(، وقالوا: ﴿َوإِْذ َقــاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إيِنيِّ َجاِعــٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة 
ُس َلَك َقاَل  َماَء َوَنْحُن ُنَسبيُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقديِّ َعُل فِيَها َمْن ُيْفِســُد فِيَها َوَيْســِفُك الديِّ َقاُلوا َأَتْ
إيِنيِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾)46(، فلمَّ كش��ف هلم ح��ال آدم رجعوا عن اختيارهم لعزل 
ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت اْلَعلِيُم اْلـَحكِيُم﴾)47(،  آدم، وقالوا: ﴿َقاُلوا ُســْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلـنَا إاِلَّ َما َعلَّ
و»كم جرى آلدم األكل من الش��جرة، وكم جرى ملوس��ى يف اختياره س��بعني رجاًل من 
ــَفَهاُء ِمنَّا﴾)49(،  لُِكنَا باَِم َفَعَل السُّ خيار قومه للميقات«)48(، ثمَّ قال عنهم بعد ذلك: ﴿َأُتْ
إذ قال��وا: ﴿َأِرَنا اهللَ َجْهَرًة﴾)50(، و»كم جرى ليعقوب يف اختياره أوالده حلفظ ولده 

يوسف، وغريه من اختيار األنبياء واألوصياء واألولياء«)51(.

��ع  إنَّ احلج��ج القرآنيَّ��ة التي أوردها ابن ط��اووس ال متثِّل مطلًبا نقليًّا، بل هو توسُّ
عقاليّن جدّل جيعل املنع واإلثبات عىل حدٍّ سواء، مبنيَّني استدالليًّا وإقناعيًّا.

يق تنبَّه إىل أنَّ االقتباسات القرآنيَّة التي  وال بدَّ ان نذكر هنا أنَّ الدكتور حسني الصدِّ
تعتمدها املناظرات غالًبا ما تكون مسبوقة ب�: قال تعاىل، أو قال، أو، وهي كثرية 
االستعمل عند ابن طاووس، وهذا اإلسناد- كم يرى- يمنحه هذا »االقتباس ثقاًل دينيًّا 
أك��رب«)52(، فمواقف »الش��كِّ أو النفي التي يتواجه هبا املتناظ��ران آراء بعضهم البعض، 
��ف عندما تتمُّ اإلحالة إىل القول اإلهلّي؛ لذلك فكلُّ مناظٍر يقتبس من القرآن َيمنح  تتوقَّ

إقراراته صفة جزميَّة، ويفتح الطريق سالًكا نحو اإلفحام«)53(.

بعده��ا يص��ل ابن ط��اووس اىل النتيجة اليقينيَّ��ة التي ُيفحم هبا اخلص��م، بم أورده 
م��ن حجج قرآنيَّ��ة، »وظهر هلم بعد ذلك االختيار ضعف تل��ك اآلراء، فإذا كان هؤالء 
املعصومون قد دخل عليهم يف اختيارهم ما قد ش��هد به القرآن واإلمجاع من املس��لمني، 
 فكي��ف يكون اختيار غريه��م ممَّن يعرف من نفس��ه أنَّه ما مارس أبًدا خالف��ًة وال إمارًة 
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وال رئاس��ًة حتَّى يعرف رشوطها وتفصيل مبارشهتا، فيستصلح هلا من يقوم هلا وما معه 
إالَّ ظنٌّ ضعيٌف بصالح ظاهر من خيتاره«)54(.

2. احلديث النبوّي الرشيف:
ّ الشاهد احلديثّي بوصفه سلطة مرجعيَّة حتتلُّ مكانًة كبريًة  وظفَّ ابن طاووس احِللِّ
يف الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة، فهو كالم َمن ال ينطق عن اهلوى الرسول الكريم، ففي 
ة، يلجأ اىل الش��اهد احلديثّي، لكنَّه يعقد اتِّفاقيَّة ُمس��بقة  مناظرته مع فقيه من املس��تنريَّ
م��ع خصمه قبل َبدء املناظرة التي ال بدَّ فيها االلتزام بتلك الرشائط، فيقول »إينِّ كنت يف 
د َعَل�يَّ قبل  ة، كان يردَّ ح��رضة موالنا الكاظم واجلواد فحرض فقيه من املس��تنريَّ
ذل��ك اليوم، فلمَّ رأيُت وقت حض��وره حيتمل املعارضة له يف مذهب��ه، قلت له: يا فالن 
، أو فرًس��ا ل ضاعت منِّي  ها إلَّ لت يف ردِّ ما تقول لو أن فرًس��ا لك ضاعت منك وتوصَّ
ا كان ذلك حس��نًا أو واجًبا ؟ فقال: بىل، فقلت له: قد ضاع  ها إليك، أمَّ لت يف ردِّ وتوصَّ
ا من��ك، واملصلحة أن ُننصف من أنفس��نا، وننظر ممَّن ضاع اهلدى  ا منِّي، وإمَّ اهل��دى، إمَّ

ه عليه. فنردُّ

م متَّهمون عندك، وال حتتجَّ  فق��ال: نعم. فقلت له: ال أحتجُّ بم ينقله أصحايب؛ ألهنَّ
��م متَّهمون عندي أو ع��ىل عقيديت، ولكن نحت��جُّ بالقرآن، أو  ب��م ينقله أصحابك؛ ألهنَّ
بال�ُمجَم��ع عليه من أصحايب وأصحابك، أو ب��م رواه أصحايب لك وبم رواه أصحابك 

ل. فقال: هذا إنصاف«)55(.

مه املت����ناظرون من إيراد حجج متَّفق عليها  وه��ذه الرشائط توِجب اإلقناع بم يقدِّ
ُمس��بًقا، وعليه يبدأ اب��ن طاووس بإفحام خصم��ه من خالل حجج��ه احلديثيَّة بم رواه 
أصحابه- فقيه املس��تنريَّة- له -ابن طاووس- فيقول: »فقل��ت له: ما تقول فيم رواه 
. فقلُت: فهل تعرف أنَّ مس��لًم  البخارّي ومس��لم يف صحيَحيهم؟ فقال: حقٌّ بغري ش��كٍّ
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روى يف صحيحه عن زيد بن أرقم أنَّه قال ما معناه: إنَّ النبّي خطبنا يف )خم( فقال: 
ا الناس إينيِّ برش يوَشك أن أدعى فُأجيب، وإينيِّ خمليِّف فيكم الثَّقلني كتاب اهلل وعرتيت  »أيُّ
ركم اهلل يف أهل بيتي«)56(، وكان جواب خصمه  ركم اهلل يف أهل بيتــي أذكيِّ أهــل بيتي أذكيِّ

باإلجياب، ف�»قال: هذا صحيح«)57(.

ثمَّ يس��تعرض ش��واهد أخرى بقوله: »وتعرف أنَّ مس��لًم روى يف صحيحه)58( يف 
ــاَم ُيِريــُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم  ��ه ل�مَّ نزلت آية ﴿إِنَّ ا روت عن النبّي أنَّ مس��ند عائش��ة أهنَّ
 َرُكْم َتْطِهًرا﴾)59(، مجع عليًّا وفاطمة واحلس��ن واحلس��ني ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهيِّ الريِّ

فقال: هؤالء أهل بيتي«)60(، ف�»قال: نعم هذا صحيح«)61(.

ويسرس��ل ابن طاووس بش��واهد حديثيَّة أخرى، لكنَّه خيتم مناظرته هبذا الشاهد 
احلديثي »ما تعرف يف صحيحّي البخارّي ومس��لم يف مس��ند جابر ابن س��مرة وغريه أنَّ 
ة: ال يزال هذا الدين عزيًزا ما ولَِيهم اثنا عرش خليفة كلُّهم  النبّي قال يف أحاديث عدَّ
مــن قريش«)62(، بعدها ُيفحمه؛ ليصل إىل النتيجة اليقينيَّ��ة يف االعتقاد فيقول: »وأمثال 
ن هذا العدد )االثنا عرش(، فهل تعرف يف اإلس��الم فرقة تعتقد  هذه األلفاظ كلُّها تتضمَّ
هذا العدد غري اإلماميَّة االثني عرشيَّة؟ فإن كانت هذه أحاديث صحيحة كم رشطت عىل 
حة لعقيدة اإلماميَّة وشاهدة  نفس��ك يف تصحيح ما نقله البخارّي ومس��لم، فهذه مصحَّ
بص��دق م��ا رواه س��لفهم، وإن كانت كذًبا، فأليِّ ح��اٍل رويتموه��ا يف صحاحكم«)63( 
ته واهية بم اتَّفقوا مس��بًقا ع��ىل رشائط املناظرة  وحي��اول اخلصم جاه��ًدا الرد، لكنَّ حجَّ
فيق��ول: »فق��ال: ما أصنع ب��م رواه البخارّي ومس��لم من تزكية أيب بك��ر وعمر وعثمن 
وتزكي��ة من تابعهم؟ فقلت له: أنت تعرف أنَّني رشطت عليك أن ال حتتجَّ علَّ بم ينفرد 
به أصحابك، وأنت أعرف أنَّ اإلنس��ان ولو كان من أعظم أهل العدالة، وش��هد لنفسه 
بدرهم وما دونه ما قبلت شهادته، ولو شهد يف احلال عىل أعظم أهل العدالة بمهم شهد 
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من األمور ممَّا يقبل فيه ش��هادة أمثاله قبلت ش��هادته، والبخارّي ومسلم يعتقدان إمامة 
هؤالء القوم، فش��هادهتم هلم شهادة بعقيدة نفوس��هم ونرة لرئاستهم ومنزلتهم«)64(، 
لتخت��م املناظرة بالتوبة وتصحيح االعتقاد له وملن كان وراءه- فقيه من فقهاء النظاميَّة- 
فيقول: »فقال: واهلل ما بيني وبني احلقِّ عداوة، ما هذا إالَّ واضح ال شبهة فيه، وأنا أتوب 
إىل اهلل تع��اىل بم كنت عليه من االعتقاد، فلمَّ فرغ من رشوط التوبة، إذا رجل من ورائي 
قد أكبَّ عىل يدي يقبِّلها ويبكي، فقلت: من أنت ؟فقال: ما عليك اس��مي، فاجتهدت 
 ب��ه حتَّ��ى قلت: فأن��ت اآلن صدي��ق أو صاحب ح��ّق، فكي��ف حيس��ن ل أن ال أعرف 
صديقي وصاحب حقٍّ علَّ ألكافئه، فامتنع من تعريفي اس��مه، فسألت الفقيه الذي من 

املستنرية، فقال: هذا فالن بن فالن من فقهاء النظاميَّة«)65(.

3. الشواهد والوقائع التارخييَّة:
م بالشواهد والوقائع التارخييَّة؛ بوصفها  ّ يف مناظراته يتوسَّ نلحظ ابن طاووس احِللِّ
م  حجًج��ا منطقيَّة يقينيَّة ال يمكن الطعن هبا، فيقول: »فقلت له: فهذا القرآن يش��هد بأهنَّ
عمل��وا يف حي��اة النبّي وهو يرجى وخي��اف، والوحي ينزل علي��ه بأرسارهم يف حال 
��ة واإليثار عليه ما ال يقدروا أن جيحدوا الطعن  اخل��وف، ويف حال األمن، وحال الصحَّ
عليه��م به، وإذا جاز منه��م خمالفته يف حياته وهو يرجى وخي��اف، فقد صاروا أقرب إىل 
خمالفته بعد وفاته، وقد انقطع الرجاء واخلوف منه وزال الوحي عنه. فقال: يف أيِّ موضع 
م��ن القرآن؟ فقل��ت: قال اهلل يف خمالفته��م يف اخلوف: ﴿َوَيــْوَم ُحنَــنْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم 
َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُْكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض باَِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِِريَن﴾)66(، 
فروى أصحاب التواريخ أنَّه مل يبَق معه إالَّ ثمنية أنفس، عّل، والعبَّاس، والفضل بن 
العبَّاس، وربيعة، وأبو س��فيان ابنا احلارث بن عبد املطَّلب، وأسامة بن زيد، وعبيدة بن 

أمِّ أيمن، وروي أيمن بن أمِّ أيمن«)67(.
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ــاَرًة َأْو  ومن��ه أيًضا قول��ه: »وق��ال اهلل يف خمالفتهم له يف األم��ن: ﴿َوإَِذا َرَأْوا ِتَ
ْهِو َوِمَن التيَِّجاَرِة َواهللُ َخْرُ  ــوا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائِـاًم ُقْل َما ِعنْـَد اهللِ َخْرٌ ِمــَن اللَّ َلـْهــًوا اْنَفضُّ
��ه كان خيطب يوم اجلمعة، فبلغهم أنَّ مِجااًل  خني أنَّ اِزِقــنَي﴾)68(، فذكر مجاعة من املؤرِّ الرَّ
نة فسارعوا إىل مشاهدهتا وتركوه قائًم، وما كان عند اجِلمل  جاءت لبعض الصحابة مزيَّ

يشء يرجون االنتفاع به«)69(.

فالش��واهد واحلقائ��ق التارخييَّ��ة يف هذه املوارد مثَّل��ت مص���اديَق ووس��ائَل إثباٍت 
وإقناٍع ال يمكن إنكارها.

4. األدلَّة العقليَّة:

ا وأسلوًبا  ة العقليَّة يف مناظراته بوصفها استدالاًل حواريًّ يستدلُّ ابن طاووس باألدلَّ
ا جل��نس املناظرة احلجاجّي، فاالرتباط الوثيق بني بالغة  للتفاع��ل العقّل، ومنهًجا فكريًّ
لون  اإلقناع واملناظرة ال يمكن جتاهله، ويف ذلك يقول )بول ريكور(: »املخاطبون املفضِّ
لف��نِّ البالغة هم مس��تمعون خمصوصون جيم��ع بينهم التنافس ب��ني خطابات متعارضة 
ة حكٍم ما عىل حكٍم آخر،  ينبغ��ي االختيار بينها، ويتعلَّق األمر يف كلِّ حال��ٍة برجيح كفَّ

ة مناظرة تستدعي احلسم يف قرارها«)70(. ويف كلِّ وضعيٍَّة من األوضاع املذكورة، ثمَّ

ة العقليَّة مناظرته مع رجل حنبّل، اذ يقول: »حرضين يا ولدي  ومن ش��واهد األدلَّ
��د حفظك اهلل لصالح آبائك، وأطال يف بقائك نقيًبا، وأتى رجاًل حنبليًّا، وقال:  حممَّ
ثه، فقلت له: ما تقول إذا حرضت القيامة،  هذا صديقنا وحيب أن يكون عىل مذهبنا فحدِّ
د: أليِّ ح��اٍل تركت كافَّة علمء اإلس��الم، واخ��رت أمحد بن حنبل  وق��ال لك حممَّ
 إماًما من دوهنم، هل معك آية من كتاب بذلك أو خرب َعنِي بذلك، فإن كان املس��لمون 

ن روى أمحد بن  م��ا كان��وا يعرفون الصحيح حتَّى جاء أمحد بن حنبل وص��ار إماًما، فعمَّ
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حنب��ل عقيدت��ه وعلمه، وإن كانوا يعرف��ون الصحيح وهم أصل عقي��دة أمحد بن حنبل 
د، فقلت له:  ة لك وله؟ فقال: هذا ال جواب ل عنه ملحمَّ فهالَّ كان الس��لف قبله أئمَّ
ة تقلِّده فالزم أهل بيت نبيِّك، فإنَّ أهل كلِّ أحد  إذا كان ال ب��دَّ لك من ع��امل من األمَّ

أعرف بعقيدته وأرساره من األجانب، فتاب ورجع«)71(.

م أفضل آباؤك وس��لفك الذين كانوا قبل أمحد  ومنه أيًضا قوله لبعض احلنابلة: »أيُّ
 اب��ن حنبل إىل عهد النبّي، أو آباؤك وس��لفك الذين كانوا بع��د أمحد بن حنبل؟ فإنَّه 
مني عىل أمحد بن حنبل أفضل؛ ألج��ل قرهبم إىل الصدر  ال ب��دَّ أن يق��ول إنَّ س��لفه املتقدِّ
ل ومن عهد النبّي. فقلت: إذا كان سلفك الذين كانوا قبل أمحد بن حنبل أفضل  األوَّ
رين عن أمحد بن حنبل،  ف��أليِّ حاٍل عدل��ت عن عقائدهم وعوائدهم إىل س��لفك املتأخِّ
وم��ا كان األوائ��ل حنابلة؛ ألنَّ أمحد بن حنبل ما كان قد ولِ��د وال كان مذكوًرا عندهم، 

ة واحلمد هلل ربِّ العاملني«)72(. ة وانكشفت له املحجَّ فلزمته احلجَّ

م ال خيفى أنَّ أس��لوب املناظرة من أحس��ن األساليب إقناًعا، ومن أسهلها  وممَّا تقدَّ
، ويستفيد  دِّ استيعاًبا، وأوقعها يف النفس، إذ يتفاعل معها اإلدراك من خالل األخذ والرَّ
ة، ومن ناحية أخرى، إنَّ طرح موضوع  ة الناس مع اختالف مستوياهتم الفكريَّ منها عامَّ
اخلالفة بوصفها مس��ألة علميَّة يف إطار املناظ��رات، والتي احتوت عىل كثري من احلقائق 
ة كلٍّ من املذاهب اإلس��الميَّة  ف أدلَّ التارخييَّ��ة والعلميَّ��ة ممَّا يؤدِّي إىل عمق أكث��ر يف تعرُّ
اهتا يف هذه  يف ش��ؤون اخلالفة اإلسالميَّة، والسيم الش��يعة اإلماميَّة، والوقوف عىل نظريَّ

املسألة)73(.
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خامتة البحث

بع��د محد اهلل وتوفيقه، آن لن��ا أن نختم بحثنا بعد أن نظرنا إىل بالغة اإلقناع بوصفه 
ة، وأن نرشع ببيان نتائج بحثنا،  منهًجا لتحليل اخلطاب ِعرب بنيته وأساليبه وآليَّاته اللغويَّ

وهي عىل النحو اآليت:

دارت مع��اين احِلجاج يف معجمت اللغة ح��ول معاين التنازع والتخاصم والتغالب  -
ة والرباهني واحلجج بني طرفني، وهو بذل��ك يكون مرادًفا للجدل  بواس��طة األدلَّ

ة. ة باحلجَّ الذي يقابل احلجَّ

وظَّف��ت مع��اين االحتجاج االصطالحيَّ��ة دالالت تواصليَّة ِعرَب وس��ائل وأدوات  -
منطقيَّ��ة وبالغيَّ��ة كفيلة بإحداث التأث��ري والتوجيه واإلقن��اع، بالتفنيد أو احلثِّ أو 

ٍف أو إكراٍه. الدعم من دون تعسُّ

يَّة املناظ��رة ومرشوعيَّتها يف القرآن  - ��د البحث إجرائيًّا ُمدعًم بالش��واهد عىل حجِّ أكَّ
.الكريم، واحلديث النبوّي الرشيف، ونصوص أهل البيت

للمناظ��رة آداب معروفة ينبغ��ي للمتخاصمني مراعاهتا عن��د اخلوض يف اخلطاب  -
احلجاجّي واالشتغال اإلقناعّي للمناظرة.

تع��دُّ املناظرة أيقونة خطابيَّ��ة، فهي فرع من فروع اخلطابة، ُولِدت من رمحها ونمت  -
رت حتَّى قيل عنه��ا )خطابة حجاجيَّة(، لكنَّها متيَّزت م��ن اخلطابة يف كوهنا  وتط��وَّ

ة واملذهبيَّة. ة الفكريَّ ا خطابة مشبعة باملحاجَّ ة، كم أهنَّ تقتيض خطاب اخلاصَّ
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ة والرباهني غري الصناعيَّة يف مناظرات  - حاول البحث اس��تكناه بالغة اإلقناع باألدلَّ
ابن ط��اووس يف اإلمامة ممثَّلة بالق��رآن الكريم، واحلديث النب��وّي الرشيف املتَّفق 

ة العقليَّة. عليه من الطرفني، والشواهد والوقائع التارخييَّة واألدلَّ
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هوام�ص البحث

ص: ج3 ق3 )الس��فر الثاين عرش(: 213،  )1( لس��ان الع��رب: 219/5 )مادة نظ��ر(، وينظر: املخصَّ
والقاموس املحيط: 145/2.

)2( لسان العرب: 219/5 )مادة نظر(.
)3( بالغة اإلقناع يف املناظرة: 129.

)4( ينظر: املنهج وأدب احلوار يف مناظرة السريايّف ومتَّى: 34.
)5( تاريخ ابن خلدون: 457/1.

)6( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 579/1.
)7( م.ن: 580/1.

)8( رشح آداب البحث: 17.
)9( ينظر: بالغة اإلقناع يف املناظرة: 130.

)10( املنهج وأدب احلوار يف مناظرة السريايف ومتَّى: 35.
)11( بالغة اإلقناع يف املناظرة: 130.

)12( املناظرة يف األدب العريّب اإلسالمّي: 63.
)13( بالغة اإلقناع يف املناظرة: 131.

)14( النحل: 125.
)15( العنكبوت: 46.

)16( آل عمران: من اآلية 159.
)17( يس: 82-78.

)18( البقرة: 258.
)19( األنعام: 81-80.

)20( النجم: 4-3.
)21( االحتجاج: 5/1.

)22( ينظر: م.ن: 16/1.
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)23( ينظر: مناظرات يف اإلمامة: 25.
)24( األمال )الشيخ املفيد(: 33.

)25( تصحيح اعتقادات اإلماميَّة: 71.
)26( الفصول املختارة من العيون واملحاسن: 284، وينظر: احلكايات: 75-73.

)27( املوسوعة الفقهيَّة: 14496-14495/2
ل صاحب الكت��اب آداب املناظرة فنقلتها كم أوردها  )28( مناظ��رات يف اإلمامة: 32-35، وقد فصَّ
 : يف كتاب��ه، وينظر: منية املريد يف أدب املفيد واملس��تفيد: 311-314، ودالئل الصدق لنهج احلقِّ

14/1-15، واملنطق: 419-417.
ة للمصطلح: 28. مة يف اخللفيَّة النظريَّ )29( مقدِّ

)30( الفن ومذاهبه يف النثر العريّب: 65.
)31( يف بالغة اخلطاب اإلقناعّي: 36.
)32( بالغة اإلقناع يف املناظرة: 150.

)33( م.ن: 151.
)34( اخلطابة: 84.

)35( ينظر: يف بالغة اخلطاب اإلقناعّي مدخل نظرّي وتطبيقّي: 207.
)36( ينظر: البالغة القديمة ضمن كتاب احِلجاج مفهومه وجماالته: 102.

)37( ينظر: يف بالغة اخلطاب اإلقناعّي: 24.
)38( الرسائل األدبيَّة من القرن الثالث إىل القرن السادس للهجرة )مرشوع قراءة إنشائيَّة(: 399.

)39( م.ن: 400.
)40( يف بالغة اخلطاب اإلقناعّي: 65.

)41( خطاب املناظرة: 206.
)42( م.ن: 207.

)43( أفدنا من صياغة هذا السلَّم من رأي صاحب كتاب: املناظرات يف اإلمامة: 18.
)44( اللسان وامليزان أو التكوثر العقّل: 262.

ة لثمرة املهجة: 82، واملناظرات يف اإلمامة: 318. )45( كشف املحجَّ
)46( البقرة: 30.
)47( البقرة: 32.

ة لثمرة املهجة: 82-83، واملناظرات يف اإلمامة: 319. )48( كشف املحجَّ
)49( األعراف: من اآلية: 155.
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)50( النساء: من اآلية: 153.
ة لثمرة املهجة: 83، واملناظرات يف اإلمامة: 319. )51( كشف املحجَّ

)52( املناظرة يف األدب العريّب اإلسالمّي: 272.
)53( بالغة اإلقناع يف املناظرة: 238.

ة لثمرة املهجة: 83، واملناظرات يف اإلمامة: 319. )54( كشف املحجَّ
ة لثمرة املهجة: 75-76، واملناظرات يف اإلمامة: 323. )55( كشف املحجَّ

ة لثمرة املهجة: 76، املناظرات يف اإلمامة: 324.وينظر ختريج احلديث يف: صحيح  )56( كشف املحجَّ
مسلم: 123/7، مسند أمحد: 367/4، وللحديث مصادر وطرق كثرية وروَي بألفاظ متفاوتة.

ة لثمرة املهجة: 76، املناظرات يف اإلمامة: 324. )57( كشف املحجَّ
)58( ينظر: صحيح مسلم: 1883/4.

)59( األحزاب: من اآلية: 33.
ة لثمرة املهجة: 76، املناظرات يف اإلمامة: 324. )60( كشف املحجَّ

ة لثمرة املهجة: 76، واملناظرات يف اإلمامة: 324. )61( كشف املحجَّ
ة لثم��رة املهجة: 79، واملناظ��رات يف اإلمامة: 329، وينظ��ر ختريج احلديث يف:  )62( كش��ف املحجَّ

صحيح مسلم: 4/6، وصحيح البخارّي: 32/8.
ة لثمرة املهجة: 79، واملناظرات يف اإلمامة: 329 )63( كشف املحجَّ

ة لثمرة املهجة: 80، واملناظرات يف اإلمامة: 330-329. )64( كشف املحجَّ
ة لثمرة املهجة: 80، واملناظرات يف اإلمامة: 330. )65( كشف املحجَّ

)66( التوبة: من اآلية: 25.
ة لثمرة املهجة: 78، واملناظرات يف اإلمامة: 326. وينظريف كتب التاريخ: تاريخ  )67( كش��ف املحجَّ
اليعقويّب: 63/2، والسرية احللبيَّة: 67/3،، وتفسري اآللويّس: 66/10، والدّر املنثور: 223/3.

)68( اجلمعة: 11.
ة لثمرة املهجة: 78، واملناظرات يف اإلمامة: 326. وينظر: مسند أمحد: 313/3،  )69( كشف املحجَّ
370، وصحيح مس��لم: 10/3، وجامع البيان: 131/28، والس��نن الكربى: 182/3، والدّر 

املنثور: 220/6.
ة واهلريمينوطيقا: 109. )70( البالغة والشعريَّ

ة لثمرة املهجة: 81، واملناظرات يف اإلمامة: 327-326. )71( كشف املحجَّ
ة لثمرة املهجة: 81، واملناظرات يف اإلمامة: 327. )72( كشف املحجَّ

)73( املناظرة يف اإلمامة: 17 18.
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ثبت امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
د باقر اخلرسان، دار . 1 االحتجاج، الش��يخ الطربيّس )ت 548ه�(، تعليق ومالحظات: الس��يِّد حممَّ

النعمن للطباعة والنرش، النجف األرشف 1386ه�/1966م.
األمال، الش��يخ املفيد )ت 413ه�(، حتقيق: حس��ني األس��تاذ ول وعّل أكرب الغفارّي، ط2، دار . 2

املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1414ه�/1993م.
أهم نظريات احِلجاج يف التقاليد الغربيَّة من أرسطو إىل اليوم، د. مجادي صمود، ط1، منشورات . 3

كليَّة اآلداب، منوبة، تونس 1998م.
بالغة اإلقناع يف املناظرة، د.عبد اللطيف عادل، ط1، دار ومكتبة عدنان، بغداد 2013م.. 4
د العمرّي، أفريقيا الرشق، بريوت، لبنان، 1999م.. 5 البالغة العربيَّة أصوهلا وامتداداهتا، د.حممَّ
ال، جملَّة فك��ر ونقد، الس��نة الثانية، . 6 ة واهلريمينوطيق��ا، ترمجة: مصطف��ى النحَّ البالغ��ة والش��عريَّ

العدد16، فرباير، 1999م.
تاري��خ ابن خل��دون، ابن خلدون )ت 808ه�(، ط4، دار إحياء ال��راث العريّب، بريوت، لبنان، . 7

د.ت.
تاريخ اليعقويّب، اليعقويّب )ت 284ه�(، دار صادر، بريوت، لبنان، د.ت.. 8
تصحيح اعتقادات اإلماميَّة، الشيخ املفيد )ت 413ه�(، حتقيق: حسني دركاهي، ط2، دار املفيد . 9

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1414ه�/1993م.
 تفس��ري اآلل��ويّس، اآلل��ويّس )ت 1270ه���(، الكت��اب خ��اٍل م��ن ٍذك��ر املطبعة وم��كان الطبع . 10

وتارخيه.
د بن جرير الطربّي )ت 310ه�(، تقديم: الش��يخ خليل . 11 جام��ع البيان عن تأويل آي القرآن، حممَّ

��ار، دار الفك��ر للطباعة والن��رش والتوزيع،  املي��س، ضب��ط وتوثيق وختري��ج: صدقي مجيل العطَّ
بريوت، لبنان، 1415ه�/1995م.

د رضا اجلالّل، ط2، دار املفيد للطباعة . 12 احلكايات، الشيخ املفيد )ت 413ه�(، حتقيق: السيِّد حممَّ
والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1414ه�/1993م.



313

اأ.د. عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوّي

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

م له: عب��د الرمحن بدوي، مكتب��ة النهضة . 13 اخلطاب��ة: أرس��طو، ترمجه ع��ن اليونانيَّة ورشحه وق��دَّ
ة، القاهرة، 1980م. املريَّ

خط��اب املناظ��رة يف الراث الع��ريّب )مقاربات آلليَّات بالغ��ة اإلقناع( أطروحة دكت��وراه، كليَّة . 14
اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة، مراكش، 2003-2004م.

الدّراملنث��ور يف التفس��ري باملأث��ور، ج��الل الدين الس��يوطّي )ت 911ه���(، دار املعرف��ة للطباعة . 15
والنرشوالتوزيع، بريوت، لبنان، د.ت.

ر )ت 1375ه�(، ط1، مطبعة ستاره، قم، . 16 د حس��ن املظفَّ ، الش��يخ حممَّ دالئل الصدق لنهج احلقِّ
1422ه�.

الرسائل األدبيَّة من القرن الثالث إىل القرن السادس للهجرة )مرشوع قراءة إنشائيَّة(، صالح بن . 17
رمضان، رسالة ماجستري، كليَّة اآلداب، منوبة، تونس، 2001م

السنن الكربى، البيهقّي، أمحد بن احلسني )ت 458ه�(، دار الفكر، بريوت، د.ت.. 18
الس��رية احللبيَّة يف س��رية األمني واملأم��ون، احللب��ّي )ت 1044ه�(، دار املعرف��ة للطباعة والنرش . 19

والتوزيع، بريوت، لبنان، 1400ه�.
ة 1410ه��، . 20 رشح آداب البحث، طاش كربى زادة، جملَّة املناظرة، السنة الثانية، العدد3، ذو احلجَّ

يونيه 1990م.
صحي��ح البخارّي، البخارّي )ت 256ه�(، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، . 21

1401ه�/1981م.
صحيح مسلم، مسلم النيس��ابورّي )ت 261ه�(، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، . 22

لبنان، د.ت.
الفص��ول املختارة من العيون واملحاس��ن، الرشيف املرتىض )ت 436ه���(، ط4، دار األضواء، . 23

بريوت، 1405ه�/1985م.
الفن ومذاهبه يف النثر العريّب، د. شوقي ضيف، ط5، دار املعارف، مر، د.ت.. 24
يف بالغ��ة اخلط��اب اإلقناع��ّي، مدخ��ل نظ��ري وتطبيقّي لدراس��ة اخلطاب��ة العربيَّ��ة، اخلطابة يف . 25

��ة، ط1، دار الثقاف��ة،  ��د العم��رّي، سلس��لة الدراس��ات النقديَّ ل نموذًج��ا، د.حممَّ الق��رن األوَّ
1406ه�/1986م.

القام��وس املحي��ط، الفريوزآب��ادّي )ت 817ه�(، الكتاب خ��اٍل من ِذكر املطبع��ة ومكان الطبع . 26
وتارخيه.

ة، النجف األرشف، . 27 ة لثمرة املهجة، ابن ط��اووس )ت 664ه�(، املطبع��ة احليدريَّ كش��ف املحجَّ
1370ه�/1950م.
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كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفنون، حاج��ي خليفة )ت 1067ه���(، دار إحياء الراث . 28
العريّب، بريوت، لبنان، د.ت.

لسان العرب، ابن منظور )ت 711ه�(، نرش: أدب احلوزة، 1405ه�.. 29
اللسان وامليزان أو التكوثر العقّل، د. طه عبد الرمحن، ط1، املركز الثقايّف العريّب، 1998م.. 30
ص، ابن سيده )ت 458ه�(، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان، د.ت.. 31 املخصَّ
مسند أمحد، أمحد بن حنبل )ت 241ه�(، دار صادر، بريوت، د.ت.. 32
يق، ط1، مكتبة لبن��ان نارشون، الرشكة . 33 املناظ��رة يف األدب العريّب اإلس��المّي، د. حس��ني الصدِّ

ة العامليَّة للنرش، لونجمن، القاهرة، 2000م. املريَّ
املناظرات يف اإلمامة، تأليف وحتقيق: الشيخ عبد اهلل احلسن، ط1، مطبعة مهر، قم، 1415ه�.. 34
د حس��ن عب��د اهلل، جملَّة البي��ان الكويتيَّة، . 35 املنه��ج وأدب احل��وار يف مناظ��رة الس��ريايّف ومتَّى، حممَّ

العدد368، الكويت، مارس 2001م.
س��ة الن��رش اإلس��المّي التابعة جلمعة . 36 ��ر )ت 1383ه�(، مؤسَّ د رض��ا املظفَّ املنط��ق، الش��يخ حممَّ

سني، قم، د.ت. املدرِّ
ُمنية املريد يف أدب املفيد واملس��تفيد، الش��هيد الثاين )ت 965ه�(، حتقي��ق: رضا املختارّي، ط1، . 37

مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، د.ت.


