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الولخص0
إف بنية الحجاج ىي مف أكثر البنى التي يمكف االشتغاؿ عمييا في الخطاب لما فييا مف قضايا

حؽ ،استمدت
مطروحة عمى سبيؿ إلقاء الحجة وتأكيد المطمب مف السيدة الزىراء (ع)؛ ألنو مطمب ّ
مشروعيتو مف القرآف الكريـ .وتنزؿ بنية الحجاج في صميـ التفاعؿ بيف الخطيب وجميوره؛ لذا
وجدت َّ
أف خطبة الزىراء(ع) الخالدة تتضمف أفقاً داللياً رحباً مف بنية الحجاج في مؤداىا القصدي

المغوي في خطاب
نص الخطبة .ونخمص مف الخوض في مبنى الخطاب
ّ
بمفاىيـ معدودة تضمنيا ّ
السيدة الزىراء (ع) مف خبلؿ السمطة الحجاجية ،والكشؼ عف السياسات الخطابية التي تتجاوز ما

ئدي أو
تخرج إليو أبنية الكبلـ والدالالت المقامية لمخطاب إلى مستوى القصد في التبميغ العقا ّ
السياسي ،أو تصورات أخرى تنضوي عمييا آليات الخطاب الطيعة في رسـ مبلمح األنساؽ
المغزى
ّ

النص المقدس ،الذي يصيب المقصد بوصفو حجة قائمة
آني)
ّ
السمطوية (الممثمة بالشاىد القر ّ
نص غير قابؿ لمتغيير أو
لممخاطب يفند بيا جميع المقوالت المغوية في أنظمة الكبلـ؛ ألنو ّ

التبديؿ .ويقسـ البحث عمى مبحثيف ،ىما:
آني.
أوًلا :سمطة الشاىد القر ّ
آني.
ثانيًا :تمثبلت الشاىد القر ّ

وفي تقنيات الحجاج االتصالية ندرسٔ :ػ حجة األنموذج ٕػ الحجاج وجو ذات االستيجاني ٖػ
حجاج القوة /اغتصاب اإلذعاف ٗػ المحاجة بالتجييؿ.
اإلسبلمي يحتكـ عمى
بي
أف الخطاب
ومف أىـ نتائج البحثّ :
ّ
الحجاجي في فكر التراث العر ّ
ّ
قواعد وآداب يمتزـ بيا أطراؼ ،ومف ىذا اإلطار اكتسب صفتيا بأنيا ممارسة منتجة ،وظيفتيا
اإلفحاـ واإلقناع تجري داخؿ مجالس تحكميا ضوابط عرفية تجعميا طرفاً ثالثاً في بناء الحكـ

المترتب مف المحاججة.

آني.
الكمماتًالمفتاحية :الحجاج ،الخطاب ،خطبة الزىراء ،الشاىد القر ّ
٘ٗ
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The Authority of Pleaing to the Quranic Examples in the
Speech of AL Zahra (pbuh)
Prof. Asst. Dr. Fatima Karim Resin
University of Baghdad– college of Education IbnRushd – Dept. of
Arabic
Abstract:
The structure of argument is one of the most structures that can be used in
speech because of the power it has in giving conviction it was used
byAlzahra (pbuh) in her sermon as an evidence of its legitimacy in the
Holy Quran.
The structure of plea is within the heart of the interaction between
the speaker and his\her audience. Therefore, Alzahra (pbuh) speech
included found a big horizon in the plea as it includes many structures
We can conclude from the study of the linguistic speech in the
oration of Alzahra (pbuh) through the argument and the revelation of the
oratory policies that surpasses the traditional structure and the suggestive
meaning of the sermon to the level of delivering the doctrinal and political
essence of the speech which cited the powerful plea of a scared book that
can refute any claim of linguistic structure since this is unchangeable
The study is divided into two inquiries: the first is authority of Quranic
citation, the second is the examples of the Quranic citation.
In the techniques of the communicative argument: 1- the argument a s a
model 2- argument with declamatory face 3- the power of argument and
the rape of minds 4- argument with neglect.
One of the most important findings of the study is that the argument speech
in the Arabic tradition is governed by rules and customs that are followed
by the parties.
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المقدمةً :
إف بنية الحجاج ىي مف أكثر البنى التي يمكف االشتغاؿ عمييا في الخطاب ،لما فييا مف
حؽ،
قضايا مطروحة عمى سبيؿ إلقاء الحجة وتأكيد المطمب مف السيدة الزىراء (ع)؛ ألنو مطمب ّ
استمدت مشروعيتو مف القرآف الكريـ.

ترد لفظة الحجاج في قواميس المغة مف الحجة ،وىو الدليؿ والبرىاف ،ومنو تخرج لفظة الحجاج

مرادفة لمجدؿ ،فعند ابف منظور في ىذا المقاـ ىو " مقابمة الحجة بالحجة"(ٔ).

وعمى ىذا المعنى تكوف بنية الحجاج مؤدية لمعنى النزاع والخصاـ بوجود أدلة وبراىيف وحجج،

ووردت لفظة الحجاج في كتب المفسريف القدماء وعمماء المذىب الكبلمي كثيرا؛ إذ إنيا ُّ
تعد مف

ببلغة القرآف ،واَّنو مشحوف بو.

ويكثر الحجاج في الخطابة كما ىو الحاؿ مع الجدؿ ،فكما عبر عنيما أرسطو بأنيما " قوتاف

إلنتاج الحجج" (ٕ).

وفي ضوء النظريات النقدية الحديثة أخذت بنية الحجاج تُ َعالَج في إطار لساني محض أو

يقترب مف ذلؾ ،وقد حاوؿ النقاد المحدثوف أف يستثمروا الجيود الفمسفية والمسانية في مجاؿ الفمسفة

بوضع الحجاج في إطار نظرية أوسع ىي "نظرية المساءلة"(ٖ).

وىذه النظرية تفتح أفقاً داللياً رحباً؛ إذ تنزؿ بنية الحجاج في صميـ التفاعؿ بيف الخطيب

وجميوره؛ لذا وجدت َّ
أف خطبة الزىراء(ع) الخالدة تتضمف أفقاً داللياً رحباً مف بنية الحجاج في

نص الخطبة .
مؤداىا القصدي بمفاىيـ متعددة تضمنيا ّ
ويعرؼ بيرلماف الحجاج ىو(درس تقنيات الخطاب التي مف شأنيا أف تؤدي باألذىاف إلى
التسميـ بما يعرض عمييا مف أطروحات ،أو أف تزيد في درجة التسميـ)(ٗ).

وقد قسـ وظائؼ الحجاج عمى :أوالً :اإلقناع الفكري الخالص ،ثانياً :اإلعداد لقبوؿ أطروحة ما،

ثالثاً :الدفع الى الفعؿ )٘(.وغاية الحجاج (أف يجعؿ العقوؿ تذعف لما ُيطرح عمييا ،أو يزيد في
درجة ذلؾ اإلذعاف ،فأنجح ِ
الحجاج ما ُوفؽ في جعؿ حدة اإلذعاف تقوى درجتيا لدى السامعيف
بشكؿ يبعثيـ عمى العمؿ المطموب(إنجازه أو اإلمساؾ عنو) ،أو ىو ما وفؽ عمى األقؿ في جعؿ
السامعيف مييئيف لذلؾ العمؿ في المحظة المناسبة)( ،)ٙومف أىـ مقدمات ِ
الحجاج التي تؤسس

النطبلقو ىي الوقائع بما أنَّيا ثابتة تؤسس لنقطة البداية ،والمقدمة الميمة األخرى ىي الحقائؽ

التي يعمد إلييا الخطيب (الم ِ
حاجج) لمربط بينيا وبيف الوقائع ،ليمنح حجاجو البداية القوية النافذة،
ُ

فالحقائؽ تُؤسس عمى فكرة الربط بيف الوقائع ،وبيذا فيي غالباً ما تتأسس عمى مفاىيـ فمسفية
ودينية وعممية)ٚ(.
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وتأسيساً عمى ذلؾ ،تأتي د ارسة مقدمات البحث في خطبة السيدة فاطمة (ع) ؛ الستظيار أبرز

الخطابي
مظاىر مقدرتيا (ع) في المحاججة مف المنيج القولي الذي اعتمدتو (ع) في بناء سياقيا
ّ
الحجاجي ،وتشكيؿ رؤيتيا التي تعتمدىا في تقديميا لمفرضيات والمقدمات التي يتحتـ تقديميا في
ّ
مقاـ المساجمة الذي يتسـ بخصوصيتو ،وسمة جميوره المغرر بو مف السمطة الحاكمة .لذلؾ َّ
فإف

دقة اختيار ىذه المقدمات ىي التي تقرع األذىاف لتكوف حاف اًز لتحقؽ االقتناع والقبوؿ؛ لذلؾ (فإف ما
. ٛ
ىو حاضر في الذىف يكوف أىـ  ،وىو ما ينبغي عمى نظرية ِ
الحجاج أف تأخذه بعيف االعتبار)) (
وتأتي سمطة الحجاج في إطار تحقيؽ ببلغة اإلقناع بوصفيا معيا ارً ُيكسب مقدمات الم ِ
حاجج قوتيا
ُ
ونفاذىا ،وتقوـ ىذه الببلغة عمى اإلقناع التي تطوع كؿ أدواتيا الفكرية والنفسية والمغوية لتحققو.
ِ
نص مف الموروث
ومف ىذا المنطمؽ كاف سبب اختيار المنيج الحجاجي لتطبيقو عمى ّ
اإلسبلمي الذي نعتقد في إيقاع الحجة الدامغة في تحقيؽ قصدية اإلقناع والكشؼ واإلفحاـ الذي
فضاء رحباً لتأكيد فاعمية الحجاج
تعمؿ عميو النظريات النقدية المعاصرة ،فكاف الخطاب الفاطمي
ً
في آفاؽ المنظومة المغوية المعرفية الحديثة.
ونخمص مف الخوض في مبنى الخطاب المغوي في خطاب السيدة الزىراء (ع) مف خبلؿ

السمطة الحجاجية ،والكشؼ عف السياسات الخطابية التي تتجاوز ما تخرج إليو أبنية الكبلـ
السياسي ،أو
العقائدي ،أو المغزى
والدالالت المقامية لمخطاب إلى مستوى القصد في التبميغ
ّ
ّ
تصورات أخرى تنضوي عمييا آليات الخطاب الطيعة في رسـ مبلمح األنساؽ السمطوية (الممثمة
النص المقدس ،الذي يصيب المقصد ،بوصفو حجة قائمة لممخاطب ،يفند بيا
آني)
ّ
بالشاىد القر ّ
نص غير قابؿ لمتغيير أو التبديؿ.
جميع المقوالت المغوية في أنظمة الكبلـ ألنو ّ

الفاطمي عمى وظيفة اإلقناع حسب ،بؿ تتعداه إلى
الخطابي
وال تقتصر وظيفة الشاىد في المقاـ
ّ
ّ
وظائؼ أخرى تتبايف ،وتتموف بتعدد غايات الم ِ
خاطب (ع) ،وتنوع مقاصده ،وما نؤكده في خطاب
ُ

آني ،بوصفو حجة ينضوي عمى سمطة مطمقة يستمدىا مف الكتاب
الزىراء (ع) ىو الشاىد القر ّ
المقدس ،مف ضمف أنساؽ أخرى لمشاىد قد نسجت شكؿ خطاب الزىراء (ع) ،مف قبيؿ الشاىد

يخي الذي يميز أسموبيا (ع) ذا القيمة المغوية العميا وثراءىا الفكري (ع).
الحديثي أو
ّ
المغوي أو التار ّ
ّ
آني في مفاصؿ الخطبة بأكمميا بوصفو فيصبلً
وقد اعتمد الخطاب الفاطمي عمى الشاىد القر ّ
يقينياً بيف الحؽ والباطؿ ،وبيف الحقيقة والمزاعـ ،لتثبت مف خبللو اعتقاداً ثابتاً لدى المخاطبيف في

النص المقدس وتأكيده مرجعاً وأصبلً إلثبات حجتيا بما ذىبت إليو في خطبتيا (ع) .
حجية
ّ
الحجاجي أدى مقصدية استبلب
آني في فضاء اشتغالو بالخطاب
ّ
إف استحضار الشاىد القر ّ
الخصـ ألدواتو الدفاعية واإلفحاـ واإلقناع لمجميور ،كونو السمطة األقوى في البنى القولية التي

تستمدىا مف مرجعيتيا النافذة في ضمير الثقافة اإلسبلمية .
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وانطبلقاً مف الفكرة البدييية التي تَ ِع ّد القرآف خطاباً ،وىذا
أف ىناؾ طرفيف إلتماـ الخطاب ،يتمثبلف بالمتكمـ والسامع مع وجود قصدية
والتأثير ،مما ّ
يدؿ عمى ّ

يقتضي بالضرورة قصدية اإلقناع

اإلقناع والتأثير ،وقد ّبيف الزرك ّشي في ّأنو ما يثبت أنو خطاب كثرة وقوع المخاطبات في القرآف
حتى عرفت في القرآف "عمماً مف عمومو"( ،)ٜواألمثمة في ىذا المقاـ كثيرة نورد منيا قولو تعالى
ِ
وف)) (الكافروف /اآليةٔ) .ومخاطبة "بني إسرائيؿ" أو "أىؿ الكتاب".
(( ُق ْؿ َيا أَيُّيَا اْل َكاف ُر َ
واذا كاف القرآف يحمؿ في مضمونو أدوات التغيير ،أي إنو كتاب "إصبلح" ،فيكوف في ىذه

ٓٔ
الحالة حجاجاً دوف شؾ( )؛ إذ إ ّف مف تعريفات الحجاج أنو " عمؿ غرضو دائماً أف يغير وضعاً
قائماً"(ٔٔ).

وفي ضوء ىذه المقدمة الوجيزة عف بنية القرآف الحجاجية في ضوء النظرية الحجاجية ،وذلؾ

يتممس معاني القرآف الكريـ في اآليات التي سيقت في خطاب السيدة الزىراء (ع) وارتباطيا بالقاعدة

المشتركة في ضوء لسانيات الخطاب ،وىو موضوع الخطاب األساس في قضية توريث السيدة
الزىراء (ع) ،وسمبيا حقّيا في اإلرث ،فقد أشبعت نصيا الخطابي ٍ
بعدد مف اآليات القرآنية التي
ّ
ياضي فقد أوردت
يتواءـ معناىا ،وتتفؽ دالالتيا مع العنصر
الخطابي في ك ّؿ مقاـ وبالحساب الر ّ
ّ
النص ،جاءت بنى حجاجية في
الزىراء (ع) ثماني عشرة آية صريحة ،وأربع آيات متضمنة في
ّ
سياؽ الموضوعات التي طرحتيا السيدة الزىراء في خطبتيا (ع).

حجةًالسمطة(ٕٔ(ً ً:

ُّ
تعد ىذه الحجة مف أبمغ الحجج الفاعمة في الخطاب حتى أصبحت مف األساس في بناء

أركانو؛ ألنيا حجة محورية تنجذب إلييا متبنيات مفردات الخطاب ،وفي خطاب الزىراء (ع) يمثؿ
(الكتاب المقدس) السمطة العميا الذي يعمد إلييا الحجاج الخطابي في ترسيخ أطروحة الم َخ ِ
اطب،
ُ
ّ
وىي التي ترسـ مبلمح المسار الحجاجي حتى يتحقؽ اإلقناع ،ويتأكد اليقيف بما يمتمؾ القرآف الكريـ
نص الخطاب
مارس عمى المتمقي قيادة روحية وفكرية ،يتحقؽ بمقتضاه تطويع ّ
مف (حجة /سمطة) تُ َ
التقديسي يسـ لغة التبالغ بنوع مف الوسـ
بياناً وتوضيحاً ،ولمجميور انقياداً وامتثاالً فػ( المعتقد
ّ
ي الذي يصنع نوعاً مف المعقولية الحادثة ،تجعؿ تمؾ المنحوتات المغوية ،والتوسيعات الداللية،
الرمز ّ
واألحداثات المفظية ،وسائط تضمف التداوؿ ،وتحدث التواصؿ ال بؿ اف كؿ ما يحدثو سمطانيا

الم قدس ،إنما ىي قوانيف بيا يجوز الجواز ويمتنع الممتنع (لغة /تصورات /رموز /معتقدات) وبيا

السياسي /التشريعات /نظاـ المعامبلت /التصورات الرمزية)....
ترسـ مبلمح الحاضر (التنظيـ
ّ
وعمى وقع سمطانيا تستشرؼ النذور المستقبمية وترسـ مبلمح العوالـ الممكنة (البعث/اآلخرة))(ٖٔ).
وتأسيساً عمى ىذا التصور يتحقؽ االنتظاـ في مسممات الواقع ،ويحدث االطمئناف في التسميـ
بنص (الكتاب المقدس) في مسار الم ِ
حاجج ،فتتحقؽ وظيفة حجة سمطة
لثوابت التحكيـ المتمثمة ّ
ُ
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المحا ِجج مف بنيات قولية يستقبميا الجميور بالرضا
ّ
آني في ترسيخ اإليماف بما يمقيو ُ
النص القر ّ
بالنص
المحاجج تأثيره اإلقناعي مف السمطة االعتقادية لدى الجميور المتمثمة
ّ
واالنصياع ،يستمد ُ

آني.
القر ّ

الشاىدًالقرآنيً :
الحجاجي ،كونيا القوة الحجاجية األكثر تأثي اًر ،واألبمغ
آني أعمى مراتب السمـ
يرتقي
ُّ
النص القر ُّ
ّ
في القصد ،وتتعدد مواطف اآليات القرآنية في الخطاب ،فتأتي في بنية االفتتاح وىي حالة قميمة جدا
وفي متف الخطاب ممثمة لوظيفتي (المواجية والمدافعة) وفي خاتمتو .واالحتجاج بالقراف الكريـ يرد

عدة موضوعات في التراث اإلسبلمي مف قبيؿ المحاججات السياسية مثاؿ محاججة ابف عباس
في ّ

يقر عمى نفسو الكفر .قالوا:انو
لمخوارج( :فقاؿ ابف عباس :ال ينبغي لمؤمف لـ يشب إيمانو ش ّ
ؾ اف ّ
عز وج ّؿ قد أمرنا بالتحكيـ في قتؿ سيد ،فقاؿ عز وجؿ ((َ ...ي ْح ُك ُم ً ِب ِو ً َذ َواً
قد حكـ .قاؿ :اف اهلل ّ
ع ْد ٍل ِ
ًم ْن ُك ًْم ( ))..سورة المائدة ،اآلية ٘ ،)ٜفكيؼ في إمامة أشكمت عمى المؤمنيف؟ فقالوا:إنو قد
َ
يرض ،فقاؿ بعضيـ لبعض :ال تجعموا احتجاج قريش حجة عميكـَّ ،
فإف ىذا مف
حكـ عميو ،فمـ
َ
ِ
عز وج ّؿ:
وف) (سورة الزخرؼ ،اآلية .)٘ٛ /وقاؿ ّ
القوـ الذي قاؿ اهلل فييـَ ...((:ب ْؿ ُى ْـ قَ ْوٌـ َخص ُم َ
(َ ...وتُْنِذ َر بِ ِو قَ ْو ًما لُ ِّدا)( .سورة مريـ ،اآلية .)ٔٗ().)ٜٚ
أو عمى سبيؿ المحاججة الكبلمية  /الدينية  ،بيف(واصؿ بف عطاء وعمر بف عبيد)( :وجمس واصؿ

في الحمقة وسئؿ اف يكمـ عم اًر ،فقاؿ واصؿ لعمرو :لـ قمت اف مف أتى كبيرة مف أىؿ الصبلة
استحؽ اسـ النفاؽ؟ فقاؿ عمرو :لقوؿ اهلل تعالى ((:والَِّذيف يرموف اْلم ْحص َن ِ
ات ثَُّـ لَ ْـ َيأْتُوا بِأ َْرَب َع ِة
َ َ َْ ُ َ ُ َ
ِ
َٰ ِ
ِ
ُشي َداء فَ ْ ِ
وف)) (النور ،اآلية ،)ٗ /ثـ
يف َجْم َدةً َوَال تَ ْقَبمُوا لَيُ ْـ َشيَ َ
اجم ُد ُ
ادةً أ ََب ًدا َوأُولَئ َؾ ُى ُـ اْلفَاسقُ َ
وى ْـ ثَ َمان َ
َ َ
ين ً ُى ًم ًا ْلفَ ِ
ِِ
ِ
ون) (التوبة ،اآلية)ٙٚ /فكاف كؿ فاسؽ
اسقُ ًَ
قاؿ في موضع آخر  ...((:إنً ًا ْل ُم َنافق ًَ ْ
منافقاً ،إذ كانت ألؼ والـ المعرفة موجودتيف في الفاسؽ ،فقاؿ لو واصؿ :أليس قد وجدت اهلل تعالى
ِ
ِ
يقوؿ  ...((:ومف لَّـ ي ْح ُكـ بِما أ َ َّ
وف) المائدة ،اآلية .)ٗ٘ /وأجمع أىؿ
ََ ْ َ
َنز َؿ الموُ فَأُولَئ َؾ ُى ُـ اْل َكاف ُر َ
َ
العمـ عمى اف صاحب الكبيرة يستحؽ اسـ ظالـ  ،كما يستحؽ اسـ فاسؽ ،فأال كفرت صاحب
الكبيرة مف أىؿ الصبلة ،يقوؿ اهلل تعالى ...((:وا ْل َك ِ
ون)) (البقرة ،اآلية.)ٕ٘ٚ /
ون ً ُى ًُم ًالظالِ ُم ًَ
اف ُر ًَ
َ
ون))
َنز َؿ المَّوُ فَأُولَئِ َؾ ُى ُـ الظًالِ ُم ًَ
فعرؼ بألؼ والـ التعريؼ المتيف في قولوَ ...(( :و َمف لَّ ْـ َي ْح ُكـ بِ َما أ َ
ون) فسميتو منافقاً لقولو تعالى  ...((:إِنًًا ْلم َن ِ
كما قاؿ في القاذؼ  ...(:وأُولَئِ َؾ ُى ًمًا ْلفَ ِ
ينً ُى ًْمً
اف ِق ًَ
اسقُ ًَ
ْ
ُ
ا ْلفَ ِ
ون)) (التوبة ،اآلية.)ٔ٘()ٙٚ /
اسقُ ًَ
والمحاججة العممية بيف(أبي سعيد السيرافي ومتي بف يونس)

عز
(ويقوؿ أبو سعيد السيرافي شارحاً وجوه ومواقع الواو ((:ومنيا اف تكوف مقحمة نحو قوؿ اهلل ّ
َسمَ َما َوتَمَّوُ لِْم َجبِ ِ
اهُ( ))...الصافات ،اآليتاف ٖٓٔ)ٔٓٗ-أي ناديناه()...
اد ْي َن ً
يفَ .وَن َ
وج ّؿَ (( :فمَ َّما أ ْ
ٓ٘
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عز وج ّؿ َ ً ((:وُي َكمِّ ُـ َّ
اس ِفي اْل َم ْيِد َو َك ْيبلً())...آؿ عمراف ،اآلية/
ومنيا معنى الحاؿ في قولو ّ
الن َ
 )ٗٙأي يكمـ الناس في حاؿ كيولتو)(.)ٔٙ
تبينت سمطة الشاىد القرآني في األمثمة السابقة بيف كونيا حجة مثبتة في موطف ومبطمة في

آخر أُستدؿ بيا عمى وفؽ المقاـ التي وردت فيو ،كما َّ
النص ،وقد زخرت
أف سمطتو قطعية في
ّ
خطبة السيدة الزىراء عمييا السبلـ بالشاىد القرآني ،في معرض االبتداء ،والمواجية ،والخاتمة،
محققة لوظائؼ مقامية ألزمت الجميور اإلنصات واالنصياع .

سمطةًالشاىدًالقرآنيً :

ُيمثؿ القرآف الكريـ المنظومة المتكاممة لحياة المسمميف يسيروف عمى وفؽ تعاليمو وأصولو،
لذلؾ فيو يمثؿ القيمة العميا ،وحجة قائمة ،وسمطة حاكمة وآمرة.
ويعتقد َم ْف يؤمف بو ،وتقع في نفسو مقاماً جميبلً مقدساً يأمف إليو وجداف المؤمف بما في
مضمونو مف جممة عقائد موجية لسموؾ المسمـ ،ال يثنيو عنو دليؿ ،وال يبطمو برىاف(.)ٔٚ

آني شاىداً فاصبلً بيف الحؽ /المعنى ،والباطؿ/الزعـ)( .)ٔٛوتأتي
وىذا (ما جعؿ الشاىد القر ّ
أىمية الشاىد القرآني في تحقيؽ االقتناع مف حيث استنادىا إلى (أقواؿ تُشكؿ سمطة مرجعية معترفاً

بيا ،قادرة عمى تجاوز معارضتو الخصـ ،وانتزاع تسميمو ،وىذه األقواؿ ىي الشواىد ،وترتبط تحديداً
في التراث اإلسبلمي باآليات القرآنية)( ،)ٜٔفيي (حجج جاىزة تكتسب قوتيا مف مصدرىا)(ٕٓ)،

اإلسبلمي ،وىو (الحجة العميا)(ٕٔ)
يخي
ّ
فالقرآف الكريـ أعمى مراتب االستشياد في الموروث التأر ّ
الذي يسند الخطاب الحجاجي ليكوف أكثر إقناعاً ،وأقوى وسيمة لتفنيد حجة الخصـ حتى (يدرؾ

آني حقيقة متعادلة ،ال يجوز كي
الخطاب الحجاجي مراميو اإلقناعية الدائرة عمى جعؿ
ّ
النص القر ّ
تدرؾ أف يحصؿ في أذىاف الطالبيف نوع مف الكدر ريبةً وش ّكاً أو نوعاً مف التردد إمكاناً
وجوا اًز)(ٕٕ).
وتوزعت مواطف االحتجاج بالشاىد القرآني في خطبة السيدة فاطمة (ع) في مواطف االفتتاح

عمى الرغـ مف توافرىا في المناظرات (حالة قميمة جداً)ٖٕ ،وفي احتداـ الخطاب في معرض

المواجية والمدافعة  ،ومنو َّ
نصّية ضاغطة
أف سمطة الشاىد القرآني في الخطاب الفاطمي مثّؿ بنية ّ
حداً لمزاعـ الخصـ (الخميفة األوؿ)،
أذىمت األسماع وأرعبت الخصـ ليشكؿ ُحجة قاطعة تضع ّ
النص توزع بيف مرتبتيف ،أوليما بوصفيا آلية إقناعية
آني في ىذا
ّ
وبذلؾ فإف وظيفة الشاىد القر ّ
لمجميور ،وأخرى بوصفيا آلة إفحاـ لمخصـ تكشؼ عف إييامو القوـ بقضية اإلرث وتوريث الزىراء

(ع)  ،وكشؼ مغايرتو ألحكاـ التشريع ليذه المسألة .

وجاءت الشواىد القرآنية في الخطاب الفاطمي في جميع آيات التوريث(ٕٗ) مسبوقة بػ :قاؿ

بالنص القرآني (ثقبلً دينياً أكبر)(ٕ٘) ،يؤكد قضية
تعالى أو قولو ،وىذا اإلسناد يمنح االحتجاج
ّ
ٔ٘
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النص الحجاجي الفاطمي لمشاىد القرآني المتضمف
الزىراء (ع) ،ويمكف التدليؿ عمى توظيؼ
ّ
بالنص الخطابي بعد التقديـ لمكانة بيت الرسالة وحقيـ الشرعي بػ (فإنو إنما يخشى اهلل مف عباده
ّ
ٕٙ
َّ ِ ِ ِ ِ
اء)) (سورة فاطر.)ٕٛ/
العمماء) لآلية الكريمة((إَِّن َما َي ْخ َشى الموَ م ْف ع َباده اْل ُعمَ َم ُ
وفي إطار المواجية جاء الشاىد القرآني متتالياً مفحماً لمخميفة والمجمس ضاغطاً عمى أدوات دفاعو
ِ َّ ِ ِ
يف َب َدالً)) ( الكيؼ /مف اآلية. )٘ٓ/الخطبة()ٕٚ
في(( :بِ ْئ َس لمظالم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((ومف ي ْبتَ ِغ َغ ْير ِ ِ ِ
يف)) (آؿ
ََ َ
اإل ْسبلَـ ديناً َفمَف ُي ْقَب َؿ م ْنوُ َو ُى َو في اآلخ َ ِرة م َف اْل َخاس ِر َ
َ
ٕٛ
عمراف.)ٛ٘/الخطبة( )
ِِ ِ
وف)) (المائدة /مف اآلية .)٘ٓ/جاءت في سياؽ الحجاج في قوليا (ع) "وأنتـ
((أَفَ ُح ْك َـ اْل َجاىميَّة َي ْب ُغ َ
اآلف تزعموف أف الإرث لنا" (.)ٕٜ
ِ
ِ
ِّ
وف)) (المائدة /مف اآلية.)٘ٓ/الخطبة(ٖٓ)
((و َم ْف أ ْ
َح َس ُف م َف المّو ُح ْكماً لقَ ْوٍـ ُيوِقُن َ
َ
َّ
الحجاجي أدى مقصدية استبلب
آني في فضاء اشتغالو بالخطاب
ّ
إف استحضار الشاىد القر ّ
الخصـ ألدواتو الدفاعية واإلفحاـ واإلقناع لمجميور ،كونو السمطة األقوى في البنى القولية التي
تستمدىا مف مرجعيتيا النافذة في ضمير الثقافة اإلسبلمية .
ً

انيً :
تمثالتًالشاىدًالقر ًّ

فيًتقنياتًالحجاجًالتصالية:

حجةًاألنموذج:

ارتبط النموذج عند بيرلماف بالشخص(ٖٔ) وقد توسع ىذا المفيوـ في خطبة السيدة الزىراء (ع)

فضبلً عف شخص الرسوؿ األعظـ (ص) وأنواع أخرى مف الشخوص ،فقد اشتمؿ عمى القيـ
المجردة ،مثؿ اإلسبلـ ،والجاىمية ،واإلرث ،فضبلً عف السياقات التي وردت فييا النصوص القرآنية
بوصفيا نسقاً فكرياً ارتبطت أركانو بالقاعدة الشرعية الممزمة لممسمميف ،وقد تنوع األنموذج بيف
المحا ِجج ،واآلخر الذي تتولد منو القيمة الحجاجية.
اإليجاب والسمب؛ لبياف التعارض بيف ُ
ومثاؿ عمى ذلؾ وعمى وفؽ الترتيب الذي جاء بو الخطاب:

األنموذجًاإليجابيً :
ّ

َّ ِ ِ ِ ِ
اء))(.فاطر)ٕٛ/
(العمماء) في اآلية الكريمة  ((:إَِّن َما َي ْخ َشى الموَ م ْف ع َباده اْل ُعمَ َم ُ
ِ
ِ
ِ
يص َعمَ ْي ُكـ
(الرسوؿ) في اآلية الكريـ(( :قَ ْد َجاء ُك ْـ َر ُسو ٌؿ ِّم ْف أَنفُس ُك ْـ َع ِز ٌيز َعمَْيو َما َعنتُّ ْـ َح ِر ٌ
بِاْلمؤ ِمنِيف رؤ ٌ ِ
يـ)) (التوبة )ٕٔٛ
ُْ َ َ ُ
وؼ َّرح ٌ
ِ
ِ
ِّ
وف)) (المائدة /مف
((و َم ْف أ ْ
َح َس ُف م َف المّو ُح ْكماً لقَ ْوٍـ ُيوِقُن َ
(لقوـ يوقنوف) في اآلية الكريمةَ :
اآلية.)٘ٓ/

ٕ٘
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مثاؿ األنموذج اإليجابي في السياؽ:

ىو مجموعة آيات التوريثٕٖ التي ش ّكمت نسقاً فكرياً ،يمزـ التمثيؿ واالنصياع.
ود)) (النمؿ/مف اآلية.)ٔٙ/
((وَوِر َ
اف َد ُاو َ
ث ُسمَ ْي َم ُ
َ

ث ِم ْف ِ
ب لِي ِمف لَّ ُدن َؾ َولِّيا ِ
وب)) (مريـ /مف اآليتيف ٘)ٙ-
يرثُنِي َوَي ِر ُ
((فَيَ ْ
آؿ َي ْعقُ َ
ِ
ض ِفي ِكتَ ِ
ضيُ ْـ أ َْولَى بَِب ْع ٍ
اب المّ ِو)) (األنفاؿ /مف اآلية ٘.)ٚالخطبة
((وأ ُْولُوْا األ َْر َحاـ َب ْع ُ
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
((يوصي ُك ُـ المّوُ في أ َْوالَد ُك ْـ لمذ َك ِر م ْث ُؿ َحظ األُنثََي ْي ِف)) (النساء /مف اآلية.)ٔٔ/الخطبة
ُ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يف)) (البقرة/مف
يف بِاْل َم ْع ُروؼ َحقّاً َعمَى اْل ُمتَّق َ
((إِف تََر َؾ َخ ْي اًر اْل َوصَّيةُ لْم َوال َد ْي ِف َواأل ْق َربِ َ
اآلية.)ٔٛٓ/الخطبة

األنموذجًالسمبيً :
ّ

ِ َّ ِ ِ
يف َب َدالً)) ( الكيؼ /مف اآلية.)٘ٓ/
(الظالميف) في اآلية الكريمة(( :بِ ْئ َس لمظالم َ
اإلسبلَِـ ِديناً َفمَف ي ْقب َؿ ِم ْنو وىو ِفي ِ
اآلخ َ ِرة ِم َف
َُ
((و َمف َي ْبتَ ِغ َغ ْي َر ِ ْ
ُ َ َُ
(الخاسريف) في اآلية الكريمةَ :
ِ
يف)) (آؿ عمراف.)ٛ٘/
اْل َخاس ِر َ
ِِ ِ
وف)) (المائدة /مف اآلية.)٘ٓ/
الجاىمية في اآلية الكريمة(( :أَفَ ُح ْك َـ اْل َجاىميَّة َي ْب ُغ َ
السمبي في السياؽ؛ فيتمثؿ في اآليتيف الكريمتيف في الخطبة)ٖٖ(.
أما األنموذج
ّ
آف أَـ َعمَى ُقمُ ٍ
وب أَ ْقفَالُيَا)) (محمد .)ٕٗ/جاءت في سياؽ الحجاج
اآلية الكريمة(( :أَفَ َبل َيتَ َدب َُّر َ
وف اْلقُ ْر َ ْ
عمى قبح أعماليـ التي أعمت بصيرتيـ.
ِ
ِ
ِ
وف)) (غافر/مف اآلية.)ٚٛ/
((و َخس َر ُى َنال َؾ اْل ُم ْبطمُ َ
واآلية الكريمةَ :
إف حجة األنموذج في الشاىد القرآني أحدث في أنظمة الخطاب أفعاالً وآثا اًر يدعـ بيا الم ِ
َّ
حاجج،
ُ
أي السيدة الزىراء (ع) ما تعتقد بو ،وما يعينيا (ع) عمى ترسيخ اليقيف عند الجميور تستمدىا (ع)

تحصؿ لدييـ االقتناع أو الجاحديف الذيف يرفضوف
مف سمطة تمؾ النماذج عمى عقوؿ المسمميف َمف
ّ
لمصمحة ما بػ(تبديؿ الرأي وتحويؿ جية النظر/الحمؿ عمى اإلقناع)(ٖٗ).
ٕـًالحجاجًوجوًذاتًالستيجاني(ٖ٘):
يستغرؽ ىذا النوع مف الحجاج غالبية البنيات القولية في خطاب السيدة الزىراء (ع)؛ لما لو مف

أ بعاد حجاجية غايتيا إقناع الجميور برجاحة رأي أو موقؼ محدد ،فيذا الحجاج يكشؼ عف مقدرة

المنازع بطريقة كاشفة لمجمع عف ضعؼ الخصـ ،بوصفيا حججاً ال ُيؤخذ
المحاجج مف إفراغ ذىف ُ
ُ
بوثاقتيا ،فتضميف الخطاب بمثيرات االستيجاف بيف طرفي نزاع يصدر إلى أعمى مرتبة مجتمعية،
ومف سيدة في مجتمع سمطتو ذكورية بامتياز مف ىذه الحالة ومف الطبيعي أف يكوف االنتظاـ

ٖ٘
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المنيجي ىو ما م ّكف خطاب السيدة الزىراء (ع) بأف تُبطؿ ُحجج الخصـ ،وقد
المنطقي واالستدالؿ
ّ
ّ
آني في سياؽ استيجاف الخصـ عمى النحو اآلتي:
ضمنت (ع) الشاىد القر ّ
((و ِم ْنيُـ َّمف َيقُو ُؿ ا ْئ َذف لِّي َوالَ تَ ْفتِِّني أَالَ ِفي اْل ِفتَْن ِة َسقَطُوْا َوِا َّف َجيََّن َـ لَ ُم ِحيطَةٌ
في اآلية الكريمةَ :
ِ
يف)) (التوبة .)ٜٗ/الخطبة)ٖٙ(.
بِاْل َكاف ِر َ
جاءت في سياؽ الحجاج عمى األمة بانقبلبيـ بعد وفاة الرسوؿ األعظـ(ص) ،وظيور الشيطاف بيف
اإلليي ،وأنيـ غير حافظيف لحكـ اهلل ،فبل مشروعية
النص
أضمعيـ ،واستيجاف ِفعميـ بالخروج عف
ّ
ّ
ٍ
بعدئذ.
لحكميـ
ِ َّ ِ ِ
يف َب َدالً)) ( الكيؼ /مف اآلية. )٘ٓ/الخطبة()ٖٚ
أما اآليات الكريمة؛ فيي(( :بِ ْئ َس لمظالم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((ومف ي ْبتَ ِغ َغ ْير ِ ِ ِ
يف)) (آؿ
ََ َ
اإل ْسبلَـ ديناً َفمَف ُي ْقَب َؿ م ْنوُ َو ُى َو في اآلخ َ ِرة م َف اْل َخاس ِر َ
َ
ٖٛ
ِِ ِ
وف)) (المائدة /مف اآلية .)٘ٓ/جاءت في سياؽ
عمراف.)ٛ٘/الخطبة ((أَفَ ُح ْك َـ اْل َجاىميَّة َي ْب ُغ َ
الحجاج في قوليا (ع) "وأنتـ اآلف تزعموف أف الإرث لنا")ٖٜ(.
ِ
ِ
ِّ
وف)) (المائدة /مف اآلية.)٘ٓ/الخطبة(ٓٗ).
((و َم ْف أ ْ
َح َس ُف م َف المّو ُح ْكماً لقَ ْوٍـ ُيوِقُن َ
َ
نص الخطاب ،وتعالؽ موضوعاتيا الواحدة بأثر األخرى مسجمة لمجموعة
بتراتبيتيا الزمنية في ّ
عبلقات موضوعية ،كاشفة عف غاية القوـ بسمب حؽ الزىراء (ع) الذي حفظو الكتاب المقدس

عي ،واثارة االستيجاف عند الجميور مف خوفيـ الكبير مف أف يقوى المورد
لممسمميف
ّ
بالنص الشر ّ
مما يعينيـ عمى استرداد حقيـ في الحكـ كوف العامؿ
ّ
االقتصادي لبيت آؿ الرسوؿ (عمييـ السبلـ) ّ
االقتصادي ُي ُّ
عد عصب إقامة الدولة ،ومورد أساس في ديمومتيا في نظرية الح ُكـ.
كما َّ
المنطقي في الخطاب بأف تنيي الخطاب بآيتيف
أف السيدة الزىراء (ع) اتخذت مف نسقيا
ّ

استيجاني ،ىما(ٔٗ):
تتضمف حجة ذات وجو
ّ
ٍ
ؾ
((و َخ ِس َر ُى َنالِ َ
وف اْلقُ ْر َ
((أَفَ َبل َيتَ َدب َُّر َ
آف أ َْـ َعمَى ُقمُوب أَ ْقفَالُيَا)) (محمد .)ٕٗ/واآلية الكريمةَ :
ِ
وف)) (غافر/مف اآلية.)ٚٛ/
اْل ُم ْبطمُ َ
مما يؤمف
ىنا تظير وظيفة االستيجاف في مضاعفة قوة الحجج المشحوذة ضد (الخصوـ)ّ ،
ويدرؾ أثرىا)ٕٗ(.
ليا منزلة في عقوؿ المخاطبيف ،واستجبلب عواطفيـ ،حتى يحصؿ فعميا ُ

ٖـًحجاجًالقوةً/اغتصابًاإلذعان(ٖٗ)ً :

المحاجج خطابو مف مكانتو
وىذا النوع مف الحجاج لو عبلقة وثيقة بحجاج السمطة ،وفيو يستمد ُ
تعد قوة مييمنة عمى عقؿ الجميور
الرمزية واالجتماعية والعممية عند الجميور ،فيذه المكانة ّ
بطريقة الترغيب في الحؽ واظيار الحقيقة ،فضبلً عف كوف السيدة الزىراء (ع) ىي ابنة الرسوؿ
األعظـ (ص) وقد قدمت السيدة الزىراء (ع) بآية كريمة وظيفتيا التذكير في قولو تعالى:

ٗ٘
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((قَ ْد جاء ُكـ رسو ٌؿ ِّمف أَنفُ ِس ُكـ ع ِز ٌيز عمَْي ِو ما عنِتُّـ ح ِريص عمَ ْي ُكـ بِاْلمؤ ِمنِيف رؤ ٌ ِ
يـ)) (التوبة
ْ
َ َ َ ْ َ ٌ َ
ْ َ
ُْ َ َ ُ
َ ْ َُ
وؼ َّرح ٌ
ٗٗ
 .)ٕٔٛالخطبة( )
جاءت في سياؽ التوكيدات بنسبة السيدة الزىراء (ع) إلى بيت الرسالة ،فيي قوة تسمطيا الطاىرة

(ع) عمى كياف الجميور لينشد إلييا (ع) طاعة التذاذ ال رضوخ عنؼ ،فيكوف الجميور بذلؾ

(ذات) مناصرة ،وقوة ثانية ،ترفد قوة الم َح ِ
النص القرآني ،فيكوف منقاداً ليذا األثر،
اجج بسمطة
ّ
ُ
مسمماً بو ،ومفرغاً لحجة الخصـ ،مبطبلً دعواه.

الحجاجي خمس آيات متتالية في موضوع
وقد أوردت السيدة الزىراء (ع) في ىذا االستدالؿ
ّ
٘ٗ
نص الخطاب ،وىي توريث السيدة الزىراء (ع)  ،فجاءت الشواىد القرآنية متعمقة بأحكاـ التوريث
ّ

في اآلتي:

ود)) (النمؿ/مف اآلية.)ٔٙ/
((وَوِر َ
اف َد ُاو َ
ث ُسمَ ْي َم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
نؾ َولِّيا ِ
وب)) (مريـ مف اآليتيف ٘)ٙ-
ب لي مف ل ُد َ
يرثُني َوَي ِر ُ
((فَيَ ْ
ث م ْف آؿ َي ْعقُ َ
ِ
ض ِفي ِكتَ ِ
ضيُ ْـ أ َْولَى بَِب ْع ٍ
اب المّ ِو)) (األنفاؿ /مف اآلية ٘.)ٚ
((وأ ُْولُوْا األ َْر َحاـ َب ْع ُ
َ
((ي ِ
وصي ُك ُـ المّوُ ِفي أ َْوالَِد ُك ْـ لِ َّمذ َك ِر ِم ْث ُؿ َحظِّ األُنثََي ْي ِف)) (النساء /مف اآلية.)ٔٔ/
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يف)) (البقرة/مف اآلية.)ٔٛٓ/
يف بِاْل َم ْع ُروؼ َحقّاً َعمَى اْل ُمتَّق َ
٘((.إِف تََر َؾ َخ ْي اًر اْل َوصَّيةُ لْم َوال َد ْي ِف َواأل ْق َربِ َ
فتأتي وظيفة حجاج القوة مبدالً لؤلنساؽ التي أوردىا الخصـ في ذىف الجميور ومرسخاً لممعتقدات
الصحيحة مف وحي القرآف.

ٗػ المحاجةًبالتجييل(ً :)ٗٙ
وىذا النوع مف الحجاج ىو(القاضي بجعؿ المخاطب يعدؿ عف توجيو أنظاره إلى آراء الخصوـ،

المحاج مف جيات معنوية ،وتخريجات تأويمية ،ووجوه نحوية
وجعميا مقصورة عمى ما يقدمو
ّ
إعرابية ،يقضي بيا القوؿ في قوؿ مف أقواؿ اهلل المفردة(السور) أو المدمجة المركبة (اآليات) يعتقد
المحاج مف زمرة األصفياء ،ومف نخبة األوفياء
في صحتيا ويؤخذ بوثاقتيا :شرفاً واستقامة ماداـ
ّ
لؤلسبلؼ تمجد أقواليـ وتعمي أنظارىـ؛ ألف ليـ عبلئؽ بأصؿ الوحي (الرسوؿ) َمتَحوا جواىره متحاً
مباش اًر ،وتمقّوا فروؽ الرأي فيوِ ،ح َكماً دالة عمى إعجازه ،تمقياً ال فواصؿ فيو ،وال وسائط ،سوى

األسماع تنقمو والصدور تحفظو)(.)ٗٚ

فمكانة السيدة الزىراء (ع) ونسبتيا إلى الرسوؿ (ص) تحاجج خصميا بالتجييؿ طعناً في

الحجاجي:
وثاقة تخريجيـ  ،اتضح ذلؾ في سياؽ اآليات
ّ
ِ َّ ِ ِ
يف َب َدالً)) ( الكيؼ /مف اآلية. )٘ٓ/
((بِ ْئ َس لمظالم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
((ومف ي ْبتَ ِغ َغ ْير ِ ِ ِ
يف)) (آؿ عمراف.)ٛ٘/
ََ َ
اإل ْسبلَـ ديناً َفمَف ُي ْقَب َؿ م ْنوُ َو ُى َو في اآلخ َرِة م َف اْل َخاس ِر َ
َ
ِِ ِ
وف)) (المائدة /مف اآلية.)٘ٓ/
((أَفَ ُح ْك َـ اْل َجاىميَّة َي ْب ُغ َ
٘٘
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وكذلؾ آيات أحكاـ التوريث:

ود)) (النمؿ/مف اآلية.)ٔٙ/
((وَوِر َ
اف َد ُاو َ
ث ُسمَ ْي َم ُ
َ
ث ِم ْف ِ
نؾ َولِّيا ِ
وب)) (مريـ مف اآليتيف ٘)ٙ-
ب لِي ِمف لَّ ُد َ
يرثُنِي َوَي ِر ُ
((فَيَ ْ
آؿ َي ْعقُ َ
ِ
ض ِفي ِكتَ ِ
ضيُ ْـ أ َْولَى بَِب ْع ٍ
اب المّ ِو)) (األنفاؿ /مف اآلية ٘.)ٚ
((وأ ُْولُوْا األ َْر َحاـ َب ْع ُ
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
((يوصي ُك ُـ المّوُ في أ َْوالَد ُك ْـ لمذ َك ِر م ْث ُؿ َحظ األُنثََي ْي ِف)) (النساء /مف اآلية.)ٔٔ/
ُ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
يف)) (البقرة/مف اآلية.)ٔٛٓ/
يف بِاْل َم ْع ُروؼ َحقّاً َعمَى اْل ُمتَّق َ
((إِف تََر َؾ َخ ْي اًر اْل َوصيَّةُ لْم َوال َد ْي ِف َواأل ْق َربِ َ
وجممة القوؿَّ :
آني عمى وفؽ ىذه
إف خطاب السيدة الزىراء (ع)
الحجاجي بسمطة الشاىد القر ّ
ّ
آني غايتيا إفراغ ساحة الخصـ ،ونزع خبرتو،
التقنيات الحجاجية المرتكزة عمى تعاليـ
ّ
النص القر ّ
آني ،كونو القيمة المطمقة،
ودحض مزاعموّ ،
وشد الجميور إلى غايات التسميـ بسمطة الشاىد القر ّ
والمبدأ النافذ ،واف القرآف ىو سمطة تشريعية حاكمة ،وىو الفيصؿ بيف الحؽ والباطؿ ،اعتمدتيا

السيدة الزىراء (ع) في نسج خطابيا.
الخاتمة:

اإلسبلمي يحتكـ عمى قواعد وآداب يمتزـ بيا أطراؼ،
بي
إف الخطاب
ٔػ ّ
ّ
الحجاجي في التراث العر ّ
ّ
ومف ىذا اإلطار اكتسب صفتيا بأنيا ممارسة منتجة وظيفتيا اإلفحاـ واإلقناع تجري داخؿ مجالس
تحكميا ضوابط عرفية ،تجعميا طرفاً ثالثاً في بناء الحكـ المترتب مف المحاججة.

ٕ ػ أُسست المحاججة عمى نظـ قولية ،توزعت فييا أبنية كثيرة ،وأكثرىا ىيمنة ىي بنية الشاىد

وسعت مسافة السجاؿ ،وأليبت فضاء االستماع بالتفاعؿ الحجاجيّ  ،فأدت مقاصدىا
القرآني التي ّ
في المواجية ،واإلفحاـ ،واإلقناع ،والكشؼ ،وتعجيز الخصـ.

بنائياً في ميداف
ىانية معما اًر ّ
أدبياً تعبيرّياً ،يتخذ مف الحجة البر ّ
ٖػ كاف خطاب الزىراء (ع) خطاباً ّ
المفظ ،والتوليؼ
المفظي ،ينسج منيا انساقاً متساوقة لئلببلغ ،موزعة بيف عناصر الحياة سياسياً
ّ

اجي في َم ْف خاطبتيـ الزىراء
واجتماعياً ،وىذا ما مكف الباحثة مف أف تعتمد عمى البرىاف الحج ّ
(عمييا السبلـ)؛ وىو أسموب منطقي
أدبياً
نص "خطبة الزىراء (ع) ميداناً ّ
فمسفي ،وجدت الباحثة ّ
ّ
رحباً لتطبيقيا.

استد َؿ عمييا
خطابياً ،حمؿ في داخمو وظائؼ معرفية،
يعد ُّ
نصاً
ٗػ ّ
ُ
ّ
نص خطبة الزىراء (ع) ّ
لمنص ،فجاءت بنى الخطاب الحجاجي
العبلمي
بالمفردة والتركيب ،وأفصح عنيا ذلؾ البعد
ّ
ّ
اعي المعيش آنذاؾ ،توليفة بنائية في أغمبيا.
بوصفيا أدوات كشفية لفضح ّ
نسقية الواقع االجتم ّ

ِ
المحاجج ،كونيا قوة
آني طاقة حجاجية عالية تثبت بيا قوة عقؿ
٘ػ أكسب البرىاف بالشاىد القر ّ
مزكاة ببرىاف السماء.
آني استدالالً بيناً عمى قداسة عقؿ السيدة الزىراء (ع) وعمو مرتبتيا .
ٙػ االحتجاج
ّ
بالنص القر ّ
٘ٙ

هجلة األستار

العذد  –222الوجلذ األول لسنة 2027م 2418 -هـ

اليوامشًوالمصادر:
ٔ

لساف العرب :ابف منظور ،دار صادر ،بيروت ،د.ت ،مادة (جدؿ).

ٕ

الخطابة :أرسطو ،تعريب عبد الرحمف بدوي ،دار الشؤوف الثقافية ،بعدادٜٔٛٙ ،ـ ،مقالةٔ ،الفصؿ الثاني،

ٖ

ينظر الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسموبية ،عبد اهلل صولة ،دار الفارابي ،بيروت ،طٕ،

ٖٔ٘ٙأ.

ٕٓٓٚـ.ٕٔ:

ٗ

بيرلماف :نقبلً عف الحجاج في الببلغة المعاصرة ،بحث في ببلغة النقد المعاصر :د .محمد سالـ محمد األميف

الطمبة ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،طٔ ٕٓٓٛ ،ـ.ٔٓٚ:

٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

ينظر :المصدر نفسو.ٔٓٚ:
المصدر نفسو.ٔٓٛ-ٔٓٚ:
ينظر المصدر نفسو.ٕٔٔ-ٔٔٔ:
أىـ نظريات ِ
الحجاج في التقاليد الغربية :محمد القاضي ،كمية اآلداب ،تونس ،جامعة منوبة ،د.ت.ٖٖٔ:

البرىاف في عموـ القرآف  :بدر الديف الزركشي :تح محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،دار المعرفة ،بيروت:ٜٕٔٚ ،

ٕ( ٕٖ٘-ٕٔٚ/في وجوه المخاطبات في القرآف)

ٓٔ
ٔٔ

ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ

ينظر :الحجاج في القرآف .ٖٗ:
Perelmanet ettyteca -traite de Iargument ation op-cit-p73

ٔٔ

نقبلً عف الحجاج في القرآف.ٖٗ :

ينطر :الحجاج والحقيقة وآفاؽ التآويؿ ٔ٘ٛ:
ـ.ف .ٔٙٗ-ٖٔٙ:
الكامؿ في المغة واالدب(جزءاف) :ابو العباس محمد بف يزيد المبرد ،مؤسسة المعارؼ ،بيروت-لبنافٕٖٔٗ ،ىػ

ٕٕٓٓ -ـ.ٜٔ:

٘ٔ

امالي المرتضى  ،أو غرر الفوائد ودرر القبلئد :الشريؼ المرتضى ،تحقيؽ محمد ابو الفضؿ ابراىيـ ،دار الفكر

العربي ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ.ٔٙٙ:

ٔٙ

االمتاع والمؤانسة (ٖ أجزاء) :ابو حياف التوحيدي ،صححو وضبطو وشرح غريبو أحمد غريب وأحمد الزيف،

منشورات المكتبة العصرية ،بيروت -صيدا(،د-ت) .ٔٔٛ:

ٔٚ

ينظر  :الحجاج والحقيقة وآفاؽ التأويؿ (بحث في األشكاؿ واالستراتيجيات) :د.عمي الشبعاف ،دار الكتاب الجديد

المتحدة ،طٔ ٕٓٔٓ ،ـ.ٖٔٙ:

ٔٛ
ٜٔ

ينظر :ـ.ف.ٔٚ٘:
ببلغة اإلقناع في المناظرة  :د.عبد المطيؼ عادؿ ،دار األماف ،الرباط ،طٖٔٔٗٗ ،ىػ ػ ٖٕٔٓـ.ٕٖٖ:

ٕٓ

في ببلغة الخطاب اإلقناعي ،مدخؿ نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ،الخطابة في القرف األوؿ نموذجاً

ٕٔ

المساف والميزاف أو التكوثر العقمي :عبد الرحمف طو ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،الطبعة

:محمد العمري ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،الطبعة األولىٜٔٛٙ ،ـ.ٙ٘ :

األولىٜٜٔٛ ،ـ.ٕٕٙ:

٘ٚ

هجلة األستار

ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
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الحجاج والحقيقة وآفاؽ التأويؿ .ٜٔٔ:
ببلغة اإلقناع في المناظرة.ٕٖٙ :
النمؿٔٙ/ػ مريـ ٙ-٘/ػ األنفاؿ ٚ٘/ػ النساء ٔٔ/ػ البقرة.ٔٛٓ/

المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي :حسيف الصديؽ ،مكتبة لبناف ناشروف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر،

لونجماف ،القاىرة ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.ٕٕٚ :

ٕٙ

االحتجاج :ابو منصور أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي ،تعميقات مبلحظات السيد محمد باقر الخرساني

 ،منشورات النعماف ،النجؼ األشرؼٖٔٛٙ ،ىػ ػ ٜٔٙٙـ ،.ٖٔٗ/ٔ :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة
األطيار :العمـ العبلمة الحجة فخر األمة المولى الشيخ محمد باقر المجمسي(قدس) ،تح :الشيخ عبد الزىراء العموي،

دار الرضا ،بيروت ػ لبناف ،ب ت  .ٕٕٖ/ٕٜ:فاطمة ع مف الميد الى المحد  :العبلمة الخطيب السيد محمد
كاظـ القزويني  ،منشورات الفجر  ،لبناف  ،بيروت  ،ب.ت . ٕٜٗ :
ٕٚ

ينظر :االحتجاج  ،ٖٔٚ/ٔ:ينظر :بحار األنوار ،ٕٕ٘/ٕٜ :ينظر :فاطمة ع مف الميد إلى المحد.ٕٛٓ :

ٕٛ

ينظر :االحتجاج ، ٖٔٚ/ٔ :ينظر :بحار األنوار ،ٕٕ٘/ٕٜ :ينظر :فاطمة ع مف الميد إلى المحد.ٕٛٓ:

ٖٓ

ينظر :ـ.ف ٔ ،ٖٔٛ/ينظر:ـ.ف ،ٕٕٙ/ٕٜ:ـ.ف.ٕٛٓ:

ٕٜ

ٖٔ

االحتجاج ،ٖٔٛ/ٔ:بحار األنوار ،ٕٕٙ/ٕٜ:فاطمة ع مف الميد إلى المحد .ٕٛٓ:

نقبل عف :الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسموبية ،عبد اهلل صولة ،جامعة منوبة ،منشورات كمية

اآلداب منوبة.ٖٖٛ :ٕٓٓٔ،

ٕٖ

ينظر:ـ.ف ٔ ،ٖٔٛ/ينظر :ـ.ف  ،ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٕٜينظر :ـ.ف.ٕٛٛ :

ٖٗ

بيرلماف :نقبل عف الحجاج والحقيقة وآفاؽ التأويؿ .ٔٚٛ:

ٖٖ

ٖ٘

ينظر ـ.ف ٔ ،ٔٗٗ/ينظر :ـ.ف  ،ٕٖٖ-ٕٖٕ/ٕٜينظر :ـ.ف .ٖٕٗ :
ينظر:مقالة(األساليب المغمطية مدخبلً في نقد الحجاج :محمد النويري لموقوؼ عمى مفيوـ الحجاج ذات الوجو،

ضمف كتاب أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطو الى اليوـ :شراؼ الدكتور حمادي صمود،

منوبة،د.ت.

ٖٙ
ٖٚ

ينظر :ـ.ف ،ٖٔٚ/ٔ/ينظر:ـ.ف ،ٕٕ٘/ٕٜ:ينظر :ـ.ف .ٕٜٚ:
ينظر :االحتجاج  ،ٖٔٚ/ٔ:ينظر :بحار األنوار ،ٕٕ٘/ٕٜ :ينظر :فاطمة ع مف الميد إلى المحد.ٕٛٓ :

ٖٛ

ينظر :االحتجاج ، ٖٔٚ/ٔ :ينظر :بحار األنوار ،ٕٕ٘/ٕٜ :ينظر :فاطمة ع مف الميد إلى المحد.ٕٛٓ:

ٓٗ

ينظر :ـ.ف ٔ ،ٖٔٛ/ينظر:ـ.ف ،ٕٕٙ/ٕٜ:ـ.ف.ٕٛٓ:

ٖٜ

ٔٗ

االحتجاج ،ٖٔٛ/ٔ:بحار األنوار ،ٕٕٙ/ٕٜ:فاطمة ع مف الميد إلى المحد .ٕٛٓ:

ينظر ـ.ف ٔ ،ٔٗٗ/ينظر :ـ.ف  ،ٕٖٖ-ٕٖٕ/ٕٜينظر :ـ.ف .ٖٕٗ :

ٕٗ

ينظر :األساليب المغالطية مدخبلً في نقد الحجاج :الحجاج وجو ذات االستيجاني:محمد النويري.ٕٕٗ-ٕٗٔ :

ٗٗ

ينظر :االحتجاج ،ٖٔٗ/ٔ:ينظر :بخار األنوار ،ٕٕٗ/ٕٜ:ينظر :فاطمة ع مف الميد إلى المحد.ٕٜٗ:

ٖٗ

ينظر:ـ.ف.ٕٜٗ-ٕٗٙ:

٘ٗ

ينظر:ـ.ف ٔ ،ٖٔٛ/ينظر :ـ.ف  ،ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٕٜينظر :ـ.ف.ٕٛٛ :

ٗٙ
ٗٚ

ينظر:األساليب المغالطية مدخبلً في نقد الحجاج :الحجاج وجو ذات االستيجاني:محمد النويري ٖٖٗ:ومابعدىا.
الحجاج والحقيقة وآفاؽ التأويؿ.ٕٔٛ:

٘ٛ

