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الت�صميم والإخراج الطباعي :رائد الأ�سدي

قواعد الن�شر يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ

ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص
مدمج ( )CDبحدود ( )15.000-10.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،
ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف
صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ

أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.

املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين للمجلة alameed.
 alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث ..أو
ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق /كربالء
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.

كلمة العدد
النص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق ،هكذا كان
أن تنظر إىل ّ

ملف العدد احلايل من جملة العميد ،فمنظار الرتاث كان عني القراءة
األوىل ،ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها

يف س ّلة واحدة لننتج منها منظار ًا ثال ًثا ً
النص املنبعث من
حماطا بقداسة ّ
اآلل الطاهرين.

مر ذكره ،وسمنا امللف بـ (من قطوف اآلل 
ً
وتأسيسا عىل ما ّ

ضم ثالث دراسات كانت األوىل
يف هدي لسانيات اخلطاب)؛ إذ ّ
بعنوان (بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء  ،)أما
الثانية فكانت بعنوان (خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداو ّيل يف

ضوء نظرية أفعال الكالم) ،عىل حني كان ختام امللف بدراسة (بالغة
اإلقناع :قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني .)

وعو َد ًا عىل اخلطوة التي بدأناها يف العدد السابق من استكامل
ْ

طرزنا
العلمي
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد
العاملي األولّ ،
ّ
ّ
تنوعت بني ثالثة حقول معرفية؛ إذ كتب
هذا العدد بثالثة أبحاث ّ

أ.م.د .عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بح ًثا عن

(عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص) ،أما

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع منجامعة عدن فكتب عن (عدن يف ال�شعر

العربي احلديث)؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د .مصباح

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ (الثورة التونسية والعدالة

ً
واستكامل للحقول املعرفية
االجتامعية :التجانس الغائب).

األخرى ،انتقت هيأتا املجلة (االستشارية والتحريرية) أربعة بحوث

أخرى توزّ عت بني ثالث جامعات :بغداد ،املستنرصية ،القادسية؛
لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني ،ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة ،أن

توجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعد ًيا ،كتصاعدية
يكون ّ
مهة القائمني عىل املجلة ...واحلمد هلل أو ً
ّ
ال وآخر ًا...
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�أ .م .د .فاطمة كرمي ر�سن

ملخ�ص البحث
ُتعدُّ خطبة الزهراء  من النصوص اخلطابية التي مجعت يف بنيتها مجيع رشائط

النص التام الذي اشتمل عليه املوضوع األساس يف تناوله لقضية "اإلرث" بعدّ ها
ّ
"القاعدة املشرتكة" يف توصيفات لسانيات اخلطاب التي تتمحور حوهلا املوضوعات

املتنوعة األخرى التي شملت املنظومة املعرفية لإلسالم التي ارتبطت مع بعضها

بعالقات جوهرية أظهرت مقدرة السيدة الزهراء  اللغوية واملعرفية وهي من
متالزمات االحتجاج عىل القوم للمطالبة بحقّ قد ُأستلب ،ويمكن تلمس بنية
دت اىل دراسة
النص اخلطايب عند الزهراء  يف غالبه؛ لذا َع ِم ُ
احلجاج يف فضاء ّ

النص من
اخلطبة يف بنيتها احلجاجية ومن منظور لسانيات اخلطاب ملا يتوافر يف
ّ

النص اخلطايب تتيح لنا
عالقات داللية وسياقية ظاهرية وداخلية تتمظهر يف بنية
ّ
جماالت كثرية نستطيع هبا أن نحكم أدواتنا البحثية الستظهارها والوقوف عىل
نص ّثر وخطاب تام وهي نتيجة
النص؛ ألنه ّ
املديات اجلاملية واإلبالغية يف مؤدى ّ

ترسمت يف فضاء الدراسة اللسانية يف بحثنا للخطبة .

إن بنية احلجاج هي أكثر بنية يمكن االشتغال عليها يف اخلطاب ملا فيها من

قضايا مطروحة عىل سبيل إلقاء احلجة وتأكيد املطلب من قبلها ع ألنه مطلب حقّ
استمدت مرشوعيته من القرآن الكريم .

اﻷول
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 بنية الحجاج من منظور ل�سانيات الخطاب في خطبة الزهراء
ABSTRACT
Al- Zahra’s speech is one of the sermon speeches that includes
all features of a coherent text in her treatment of inheritance . It
shows the intellectual, linguistic, and cognitive abilities of Al- Zahra’
in her insistence on her stolen right , ie , Fadak .
This is quite obvious in the structure of her argumentation in her
speech . It has been tackled from a discourse analysis perspective
whereby such speech texts have semantic and contextual ties both
explicit and implicit.
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متهيد
ترد لفظة احلجاج يف قواميس اللغة من احلجة وهو الدليل والربهان ومنه

خترج لفظة احلجاج مرادفة للجدل ،فعند ابن منظور يف هذا املقام هو «مقابلة احلجة
باحلجة»(.)1

وعىل هذا املعنى تكون بنية احلجاج مؤدية ملعنى النزاع واخلصام بوجود أدلة

وبراهني وحجج ،ويكثر احلجاج يف اخلطابة كام هو احلال مع اجلدل وقد عرب عنهام

أرسطو بأهنام «قوتان إلنتاج احلجج»(.)2

ويف ضوء النظريات النقدية احلديثة أخذت بنية احلجاج ُت َعا َلج يف إطار لساين،

وقد حاول النقاد املحدثون أن يستثمروا اجلهود الفلسفية واللسانية لوضع احلجاج

يف إطار نظرية أوسع هي «نظرية املساءلة»(.)3

وهذه النظرية تفتح أفق ًا داللي ًا رحب ًا؛ إذ تنزل بنية احلجاج يف صميم التفاعل بني

اخلطيب ومجهوره؛ لذا وجدت ان خطبة الزهراء  اخلالدة تنضوي عىل أفق داليل
نص اخلطبة.
رحب من بنية احلجاج يف مؤداها القصدي بمفاهيم عديدة تضمنها ّ

للنص املكونة خلطاب حمدد ،وانسجامها
يمثل التامسك التام للوحدات املشكلة ّ

حمورين مركزيني يتمظهران يف األبحاث التي حتفر يف بنيات حتليل اخلطاب،
نص ،إذ يكون معني ًا باملفاهيم التي
ولسانيات اخلطاب عىل وجه الدقة ،وعلم لغة ّ

النص ،واإلحالة ،وما شاكلها.
ترتبط هبذين املحورين مثل الرتابط ،والتعالق ،ومتام ّ
َّ
للنص تتطلب من الكاتب توظيف الوسائل الداخلة
إن تلك الوحدات املشكلة ّ

النص من وحدات لغوية راصد ًا للضامئر واإلشارات واإلحاالت
يف صناعة
ّ

بوسائط الربط املتنوعة ،كالعطف واحلذف واالستبدال وغريها بوصفها أدوات
اﻷول
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لبناء االنسجام مولدة لوحدة كلية تامة تسمى وفق مستوى االتساق (اخلطاب).
ومن جهة أخرى تتطلب من املتلقي توجيه الذهن إىل الكشف عن العالقات

النص ببعضه وتنظمه مولدة لبنية كلية بمجموعة العالقات الظاهرة
اخلفية التي تربط ّ

النص
النص الذي يتمظهر باالتساق وجمموعة العالقات الكامنة التي تربز ّ
لرتابط ّ
بوصفها بنية كاملة تامة تتمظهر باالنسجام ،وعىل وفق النظرية اللسانية للخطاب

عند أحد منظري هذه النظرية هو (فان ديك) يف كتابه ( )text and contxetعىل
وفق الرتتيب اآليت بيانه:

اخلطاب
الداللة التداول
أ) الرتابط

ب) االنسجام
أ) السياقات
واألفعال
الكالمية

ج) البنية الكلية
ب) تداوليات
اخلطاب

ج) األفعال
الكالمية
الكلية

ومن ذلك وجدت من األمهية بمكان دراسة أنموذج من تراثنا األديب يف

ضوء منظور لسانيات اخلطاب معتمدة أنساق هذه النظرية يف الكشف عن مكامن
النص من حيث الشكل واملضمون فض ً
ال عن استجابة هذه النصوص ملثل هذه
ّ
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النظريات احلديثة ملرونتها وغزارهتا شك ً
ال ومضمون ًا ،وقد وقفت عىل حتليل خطبة

الزهراء  داللي ًا يف ضوء منظور لسانيات اخلطاب؛ ألهنا مادة غزيرة بشكلها
النص مكونة انسجام ًا تام ًا لبنية
ومضموهنا وتكامل جمموعة العالقات التي تنظم ّ

نص كلية يف خطاهبا .
ّ

وقد اقترصت عىل دراسة اخلطبة عىل أساس حمور داليل واحد هو (الرتابط)

وذلك باستظهار جمموعة رشائطه ومدى توافر تلك الرشائط يف فضاء خطبة

الزهراء .

ويمكن تسليط الضوء عىل مفهوم الرتابط ورشائطه يف متون البحث ،أشار فان

ديك إىل ّ
أن الرتابط يستعمل لإلشارة إىل عالقة خاصة بني اجلمل ،والرتابط عالقة

نص ما.
داللية تربط بني قضايا اجلمل «املقوالت الرتكيبية» يف ّ

()4

إن َّمن أهم الرشائط التي حتقق الرتابط يف اخلطاب هي:

1 .1التطابق اإلحايل «أي أن يكون الشخص املتحدث عنه نفسه يف طريف اجلملة أو
اجلمل»(.)5

2 .2تعالق الوقائع التي تشري إليها اجلمل .وهذا هو الرشط األعم يف حتقق الرتابط
ويعتمد عىل ركيزتني مها:
•الرتتيب الزمني.

•تعالق العوامل املمكنة.

•عالقة السبب والنتيجة.
مما تقدم نخلص إىل ّ
أن «اجلمل مرتابطة إذا كانت الوقائع التي تشري إليها

قضاياها متعالقة يف عوامل متعالقة».

()6
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وهذا ما ُأسس عليه إجراؤنا البحثي يف خطب الزهراء ؛ إذ جاء البحث عىل:

مقدمة وأقسام أربعة تعالج حراك بنية احلجاج فيها هي:
1 .1احلجاج يف بنية االستهالل.
2 .2احلجاج يف بنية املفردة.
3 .3احلجاج يف بنية الرتكيب.
4 .4احلجاج يف البنية القرآنية.
واخلامتة.

�أو ًال :احلجاج يف بنية اال�ستهالل
النص ،ألنه ّأول ما يقرع السمع
اهتم النقد القديم بتأنق بنية االستهالل يف ّ

فيطمع السامع فيه إذا كان عذب اللفظ حسن السبك ،صحيح املعنى(.)7

وقد امتازت خبطة الزهراء ببعدهيا اإليقاعي والداليل ومناسبتها ملوضوع

النص ،وهي تشكل ملمح ًا أسلوبيا متفرد ًا وأصي ً
ال تكاد تتلمس يف فضاءاهتا اجلدّ ة
ّ
والفرادة التي يمكن مقاربتها مع بنيات االستهالل يف خطاب هنج البالغة لإلمام

عيل.)8(

وجمموعة بنيات االستهالل يف خطبة الزهراء تتمثل يف قوهلا(( :احلمدُ

هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدّ م ،من عموم نعم ابتدأها،
وسبوغ آالء أسداها ،ونأى عن اجلزاء أمدها ،وتفاوت عن اإلدراك أبدها ،وندهبم
الستزادهتم بالشكر التصاهلا ،واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا ،وث ّنى بالندب إىل

أمثاهلا)).

()9
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النص اخلطايب املستحدثة مع الرسالة
جاءت البنيات االستهاللية يف بداية
ّ

اإلسالمية من حيث التحميد هلل تعاىل والشكر والثناء له ،يف سياق استهالل فني

ترتبط فيه هذه البنيات مكونة بنا ًء حمك ًام معتمد ًا عىل ركنني أساسيني يف غاية األمهية
مها اإليقاع والداللة.

النص بوصفها ُمرك ًا يوجه ذهن ا ُمل َ
خاطب باجتاه
تأيت وظيفة بنية االستهالل يف ّ

النص ،وهو البناء اإليقاعي ،حيث يتضمن اثنتي عرشة وحدة لغوية تنتظم
موضوع ّ
يف بنية االستهالل بإيقاع منتظم مكونة جماميع متشاهبة ختتلف بإيقاعها عن بعضها
منتجة لكثافة إيقاعية هتيمن عىل فضاء املتلقي فتستجلب إحساسه وتشدّ ذهنه.

ينتج عنها ردود إجيابية باجتاه الدخول إىل موضوع اخلطاب وهذه هي إحدى

النص.
وظائف االستهالل يف ّ

و تتواشج بنية النسق اإليقاعي مع الداللة ،لتؤدي وظيفة أخرى يف اخلطاب

هي الوظيفة اإلفهامية للمتلقي.

امتازت بنية االستهالل برتاكيبها املتنوعة باللغة املبارشة ،وذلك لوضوح

التحميد والشكر والثناء ،مع وضوح املوقف ،فاألفعال التي ترتبط ببعضها

بعالقات داللية تنوعت بأثر ذلك التعدد (أنعم ،وأهلم ،وقدّ م ،وابتداها ،وأسداها،
وجم ،ونأى ،وتفاوت ،وندهبم ،واستحمد ،وث ّنى) فقد استوجبت هذه
وواالها،
ّ

األفعال طرح ًا مبارش ًا ،ألهنا أمور تفرض عىل اجلميع فهمها.

وينزاح اخلطاب بدرجة عالية اىل التقريرية يف األسلوب يف مكمالت بنية

االستهالل األوىل يف ما يمكن توصيفها ببنية االستهالل الثانية يف قوهلا:

((واشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له)) )10(.وبنية االستهالل الثالثة يف

قوهلا (( :وأشهد أن أيب حممد ًا عبده ورسوله)).

()11
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وقد دعتها الوظيفة احلجاجية لبنى االستهالل عىل ا ُمل َ
خاطب يف عرضها

ملضامني اإلسالم وصفاته وحركة البعثة املتمثلة يف حراك الرسول حممد  حتى ال

حجة يف اإلعراض عنه.
تكون له ّ

النص فإننا نتلمس الركيزة األساس فيها؛
وعود عىل بنية االستهالل األوىل يف ّ

فهي تتمحور حول الداللة .فإن كل واحدة من وحداهتا اللغوية (احلمد والشكر
والثناء) حتمل داللة تفرتق عن األخرى؛ إذ جاء معنى احلمد عند النحاس بأنه أعم
من الشكر والثناء ،فهو «يقع عىل الثناء وعىل التحميد وعىل الشكر واجلزاء»(.)12

ويف سياق مفهوم الرتابط يف لسانيات اخلطاب فإن األفعال يف هذه البنية التي

ذكرناها (أنعم ،وأهلم .....الخ) ،قد اتصفت بـ (التطابق اإلحايل) وهو «أن يكون
نفس الشخص املتحدث عنه يف طريف اجلملة»(.)13

وما حيقق التطابق اإلحايل يف هذه اجلمل هو الضمري (اهلاء) ،العائد إىل ذات

اهلل سبحانه وتعاىل (ا ُملتحدث عنه) الذي ُذكر رصاحة يف اجلملة األوىل مع مفردة
(احلمد) ألن القضية التي حتملها اجلملة (احلمد هلل عىل ما أنعم) هي قضية النعم

املادية التي يلمسها اإلنسان والتي خلقها اهلل تعاىل ُمنع ًام هبا عىل البرش ُمسخرة
خلدمته يف احلياة الدنيا فض ً
ال عن ذكر لفظ اجلاللة (اهلل) يف بدء اخلطاب هو توجيه
املتلقي عىل ان ما ُيطرح من قضايا هو متعلق بأمر اهلل سبحانه وتعاىل فض ً
ال عن جهة
ا ُمل ِ
خاطب بأنه متمسك بأوامر اهلل غري خارج عن طاعته.
ويف ذلك متظهرت لفظ اجلاللة (اهلل) بوصفها بنية حجاج أوىل ارتكز عليها

للمخاطب أمام اجلمع.
اخلطاب بوصفها منطلق ًا إيامني ًا وعقائدي ًا ُ

ونخلص من ذلك إىل ان جمموعة املالمح األسلوبية التي توشجت فيها العالقة

أثرت الوظيفة
السطحية بالبنية العميقة بركيزتني أساسيتني ،مها اإليقاع والداللة َ
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النص وهو
األهم لبنيات االستهالل الثالث املتمثلة بالوظيفة احلجاجية يف مؤدى ّ

اكتامل الدين اإلسالمي وإمتام النعمة بأهل بيت النبوة .

ثانياً :احلجاج يف بنية املفردة
النص اخلطايب التي تستوحي
هنتم يف هذا املقام بدراسة الكلمة املفردة يف فضاء ّ

قيلت فيه ،وأبرز املالمح األسلوبية
النص الذي ُ
داللتها احلجاجية يف سياق موضوع ّ
التي يمكن ان نؤسس عليها املفردة احلجاجية هي (العدول) بوصفه معيار ًا أسلوبي ًا؛
فقد ظهر هذا املفهوم يف أواخر القرن التاسع عرش عىل يد فون درجيلتس حينام

أطلقه عىل دراسة األسلوب من االنزياحات اللغوية والبالغية يف الكتابة األدبية،
بعدها تطور هذا املفهوم فصار عند موروزو سنة 1931م دراسة املظهر واجلودة

الناجتني عن االختيار بني الوسائل التي تضعها اللغة يف متناول املبدع( .)14وهذا
املفهوم يقارب حمور االختيار يف مستوى العالقات بني الوحدات عندما يكون

التحرك عمودي ًا يعتمد عالقات الغياب ،وهي عملية طبيعية إحيائية تقوم عىل إمكان
استبدال أية كلمة بكلمة أخرى( .)15إال إننا سنقف عند استعامل أسلوبيات العدول
النص اخلطايب نحو:
يف حركة املفردة احلجاجية يف فضاء ّ
 )1العدول عن اإلسم إىل الصفة:
النص اخلطايب إحدى وعرشين مرة
يف ذكر اسم حممد  وصفته؛ فقد ورد يف ّ

وتوزعت هذه التسميات بطريقة الفتة لالنتباه ،إذ جاء باالسم العلم حممد  ست
مرات اثنتان منها مع لفظة (أيب) ،وأربعة باالسم (حممد) ،وقد ورد بصفة النبي
ثالث مرات وبصفة الرسول مخس مرات وصفة الصفي مرتني وتوزعت الصفات
(أمينه وخريته ورضيه) عىل مرة واحدة.
اﻷول
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من ذلك فان كلمة (حممد) قد زاد ذكرها عن التوصيفات األخرى يف خطاب

السيدة الزهراء  ،وملا كانت القاعدة الغالبة يف القرآن الكريم هي ذكر الرسل

بأسامئهم نحو ذكر اسم عيسى  )25( مرة وذكر موسى  )136( مرة فض ً
ال
عن ورود اسم النبي العريب حممد  أربع مرات ومرة خامسة باسم أمحد(.)16

فإن خطاب الزهراء  اقتفى أثر اخلطاب القرآين يف هذا السياق ملا يتضمنه

اسم حممد  من بعد داليل وحجاجي ،السيام أن لفظ (حممد) جاء يف سياق
اإلخبار التوكيدي يف موضعني (أيب حممد) ملا يف هذه النسبة من موطن حجاج عىل

القوم ،والعدول من اسم العلم إىل اسم اجلنس الواقع صفة يف املواضع التي ُذكرت
حتمل يف مضموهنا ُبعد ًا داللي ًا حجاجي ًا.

وقدورداسمالعلمحممديفاملواضعاألربعةالتي ُذكرفيهصفةالرسوليفالقرآن

﴿و َما ُ َم َّمدٌ إِ َّال َر ُس ٌ
ول َقدْ
الكريم ليجعل توازن ًا معرفي ًا استداللي ًا عىل االسم يف قوله تعاىل َ
ول َّ
الر ُس ُل﴾(َ ﴿ ،)17ما َكانَ ُ َم َّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َو َل ِك ْن َر ُس َ
اللِ﴾(،)18
َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه ُّ
ول َّ
﴿وآ َمنُوا بِ َم ُنزِّ َل َع َل ُ َم َّم ٍد َو ُه َو ْ َ
﴿م َّمدٌ َر ُس ُ
ال ُّق ِم ْن َر ِّبِ ْم﴾(َ ُ ،)19
ين َم َع ُه
اللِ َوا َّل ِذ َ
َ
َاء َب ْين َُه ْم﴾( .)20وهكذا األمر يف خطاب السيدة فاطمة  جاء
َأ ِشدَّ ُاء َع َل ا ْل ُك َّفا ِر ُر َح ُ

اسم (حممد) يف موضعني مع لفظ (ايب) فكان موطن حجاج بالنسبة.

وأربع مرات جاء قائ ًام بذاته لتوازي ما جاء يف اخلطاب لقرآين وجاء العدول اىل

الصفة (الرسول) يف مخسة مواضع وهو موطن حجاج آخر لتضمني الصفة معنى

يف املسمى به وهو انه مرسل من اهلل (الرب) للبرش أي انه صاحب رسالة وهذا

بحمولته الفلسفية يقتيض الطاعة بام يأيت.

فض ً
ال عن ذلك فان اسم حممد بذاته اسم منقول عن صفة فقد جاء يف اللغة

معناه «الذي كثرت خصاله املحمودة»(.)21
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ومن ذلك فان اسم «حممد» ينطوي عىل توصيف جوهري دون شك فقد جاء
شا بِ َر ُس ٍ
﴿و ُم َب ِّ ً
اس ُم ُه
عند الراغب االصفهاين ،وقوله عز وجل َ
ول َي ْأ ِت ِم ْن َب ْع ِدي ْ

َأ ْحَدُ ﴾( )22فأمحد إشارة اىل النبي  باسمه وفعله ونسبته عىل انه كام وجد اسمه

وخص لفظة أمحد فيام برش به عيسى 
أمحد يوجد هو حممد ويف أخالقه وأحواله
ّ
ول َّ
﴿م َّمدٌ َر ُس ُ
تشبيها انه أمحد منه ومن الذين قبله .وقوله تعاىل ُ َ
اللِ﴾( )23فمحمد
ههنا وان كان من وجه اس ًام عل ًام له،ففيه إشارة إىل وصفه بذلك وختصيصه بمعناه.

وحيقق العدول يف خطاب الزهراء من اسم حممد إىل صفة الرسول يف مواضع

مخسة؛ إذ حيقق سمة داللية عميقة تعطي فضاء اخلطاب وتؤكد خاصية اسم العلم

حممد الذي كان يتعمد خصومه من املرشكني وغريهم بمناداته به إنكار ًا منهم لصفة

(حممد) التي حتقق له وضع ًا رشعي ًا للنهوض بالرسالة والتبشري هبا(.)24

لذلك جاءت لفظة الرسول يف مخسة مواضع يف اخلطبة تالحق لفظة حممد

مؤدى قصدي ًا يف اخلطبة ،هو تذكري القوم وتنبيههم من
(بنية احلجاج) حمققة بذلك
ً

غفلتهم يف حال تناسوا ان املتكلمة هي من تلقت أصوهلا من وحي هذه الرسالة.

فقد جاء يف قوهلا احلجاجي ((اعلموا أين فاطمة ! وأيب حممد .أقول عود ًا وبدء ًا.

وال أقول ما أقول غلط ًا ،وال أفعل ما أفعل شططا))(.)25

ووردت لفظة الرسول أكثر من غريها من الصفات يف اخلطبة تأيت يف سياقات

األمر بالطاعة ويف سياقات الترشيع(.)26

ولكلمة النبي يف خطاب الزهراء  بعدها احلجاجي فقد وردت يف موضعني

نبيه،
مها(( :ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار ،ورغبة وإيثار ...صىل اهلل عىل أيب ّ

ورضيه)).
وصفيه ،وخريته من اخللق
وأمينه عىل الوحي
ّ
ّ

()27

اﻷول
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(نبيه) ،وما بعده حجاج ًا تعددت فيه الصفات األخرى ملحمد 
إذ يمثل لفظ ّ

حققت رشط ًا مه ًام من رشوط الرتابط يف لسانيات اخلطاب وهو (التطابق اإلحايل)

( )28واإلحالة هي (التي تعرب عنها الضامئر املحيلة إىل األشخاص)( )29بوجود الضمري

(اهلاء) العائد إىل النبي حممد  ،فقد ارتبطت مخس صفات متالحقة مؤكدة كامل
املبنى الرسايل بواقع ثبوتية تلك الصفات عىل ما استودعه اهلل عند رسوله حممد .
أما املوضع اآلخر الذي ذكر فيه لفظة « نبيه « فقد جاء يف قوهلا (( :فلام اختار

لنبيه(صىل اهلل عليه وآله) دار أنبيائه ،ومأوى أصفيائه ،ظهر فيكم حسكة النفاق،
اهلل ّ

وسمل جلباب الدين ،ونطق كاظم الغاوين ))...إىل آخر املقطع.

وقعت لفظة (نبيه) يف هذا اخلطاب ضمن مديات الفضاء الزمني بمجيء

(ملا) الظرفية بمعنى (حني) ويتلوها فعل االختيار (فلام  اختار) ترتب عىل هذا
وقوع فعل آخر هو « ظهر « عطفت عليه األفعال األخرى التي فتحت آفاق ًا داللية

للموقف السلبي جتاه موضوع اخلطاب للسيدة الزهراء .

حتقق يف تواتر األفعال رشط ترابطي مهم هو الرتتيب الزمني ،ففعل االختيار

من اهلل سبحانه وتعاىل لرحيل الرسول حممد  من فضاء العيش لألمة إىل منزل
اآلخرة ترتب عىل ذلك زمني ًا ظهور أفعال من القوم إذ لو كان الرسول  يف حيز
الوجود الدنيوي ملا حتققت تلك األفعال .ويف ذلك َت ّقق رشط مهم من رشوط
النص اخلطايب يف هذا
الرتابط هو رشط الرتتيب الزمني( ،)31يف متتالية األفعال يف ّ

املوضوع .واملضمون الداليل لوقوع الرتتيب الزمني ملتوالية األفعال أدخل لفظة

(نبيه) احلجاجية يف سياق بنية اخلطاب التي تقوم عىل عالقة السبب والنتيجة ،ففعل
ّ
االختيار كان سبب ًا لفعل الظهور ومعطوفاته بوصفها نتيجة ترتبت عىل فعل التسبيب
وهنا حتقق الرشط اآلخر من رشوط «الرتابط» يف عالقة السبب والنتيجة(.)32
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 )2العدول يف تسمية جهة ا ُملخاطب
تنوعت أساليب توجيه اخلطاب إىل جهة املخاطب (املتلقي) بتغري املقام الذي

توجه فيه السيدة الزهراء  موضوع خطاهبا ،فكان بني التوجيه العام جلمهرة
السامعني وبني التوجيه اخلاص لفرد مثال أو فئة حمددة من الناس ،وقد احتملت

كل بنية توجيه خطايب محولة فلسفية حجاجية بواقع املوضوع املحتج به ومثال ذلك
وحلة دينه
خطاهبا  يف جملس اخلليفة األول(( :أنتم  ...عباد اهلل نصب أمره وهنيهَ ،

ووحيه ،وأمناء اهلل عىل أنفسكم ،وبلغاؤه إىل األمم)).

()33

وهذا خطاب خاص إىل َمن شاهد الرسول  وتلقى األحكام منه مبارشة

وكان العدول يف تسمية هذه اجلهة إىل عنرص إشاري متمث ً
ال بالضمري (أنتم) بام

حيتمل من وظيفة حجاجية (املثال احلجاجي) نقلت اخلطاب من اخلاص يف تسمية
األفراد املعنيني بحمل ما تركه الرسول  من الدين وإيضاح احلقيقية يف ما تلمسوه

من الرسول ؛ إذ ان هذه الوظيفة حققت رشط املحاجة وهو (التعميم) الذي
ينقل فضاء اخلطاب من اخلاص إىل العام ويفتح أفق التلقي للجمهور وال ينحرص
يف الفرد وان كان معني ًا فـ (رغم ان اخلطيب يعلم انه إنام خياطب مجهور ًا خاص ًا فانه
يقدم له خطاب ًا يسعى إىل أن يتجاوز احلدود الضيقة ويتعدى ذلك اجلمهور اخلاص

إىل مجاهري أخرى ممكنة ،واضع ًا يف حسبانه – ضمني ًا – ما تنتظره تلك اجلامهري وما

يمكن ان تعرتض عليه ،وعىل هذا ال تكون خماطبة اجلمهور اخلاص خطاب العام
خماطبة ُيقصد هبا خمادعة ذلك اجلمهور وإنام هو سبيل جماوزة احلدود الضيقة ،فبهذا
يقاس مدى نجاعة احلجاج)(.)34

أما البنى احلجاجية األخرى (أهيا الناس ،وأهيا املسلمون ،ويامعرش النقيبة،

وبني قيلة ،ومعارش الناس) فقد تنوعت بني اخلاص والعام بمقتىض املقام.
اﻷول
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فتأيت حركة كلمتي (معرش النقيبة) و ُيقصد هبم مجاعة (األنصار) و (بني قيلة)

و ُيقصد هبم األوس واخلزرج بنا ًء عىل خصائصهام يف املستوى التداويل االستعاميل

يف ذلك الوقت ،فالزركيش يقول« :قد يكون للشخص اسامن ،فيقترص عىل أحدها
لنكتة»( ،)35فكان خطاب السيدة الزهراء ع هلاتني الفئتني خطاب ًا قصدي ًا يراد به

التعظيم ألمرهم من جهة والتنبيه عىل غفلتهم من جهة أخرى .وقد ورد هذا املعنى

سائِ َ
يل﴾
يف السياق القرآين يف خماطبة الكتابيني فلم يذكروا بالقرآن إال بـ ﴿ َيا َبنِي إِ ْ َ
دون ذكر (يابني يعقوب) ملا تتضمنه داللة لفظة (ارسائيل) اللغوية من ُبعد حجاجي،

ففي إشارة الزركيش إىل ما يف تسمية (بنو ارسائيل) يف رأيه للتذكري واملوعظة والتنبيه
والدعوة والتحريض( ،)36حيث ذكر الزخمرشي أن «إرسائيل هو يعقوب  لقب

له ومعناه يف لساهنم صفوة اهلل وقيل عبد اهلل»( .)37وقد توافقت بنية احلجاج يف هذا
النص القرآين وهذا يؤكد ان القرآن الكريم هو املعني
املؤدى يف خطبة الزهراء  مع ّ
األساس واملصدر امللهم لثقافة الزهراء .

والعدول إىل العام يف بنية احلجاج «أهيا الناس ،وأهيا املسلمون ،ومعارش

الناس» ،يفتح فضاءات اجلمهور متجاوز ًا الشخص املعني أو األشخاص املعنيون
إىل (مجع الناس) لتنفتح دالالهتا باالتساع والشمول حمقق ًا غرض ًا حجاجيا مطلق ًا

يشمل اجلميع بال استثناء حمملة ع إياهم ظالمتها وحمذرة هلم اشرتاكهم يف اجلرم
مع َمن بيده احلكم ويف ذلك حتقيق ملؤدى التحذير واإلنذار .ففي بنية (أهيا الناس)

تقول(( :أهيا الناس ،إعلموا أين فاطمة ،وأيب حممد ،أقول ُعودا وبدء ًا ،وال

أقول ما أقول غلط ًا ،وال أفعل ما أفعل شطط ًا))( .)38ويف بنية (أهيا املسلمون) التي
وقعت يف هناية فقرة خطاب الزهراء  وحيمل داللة التأنيب والتحذير باالستفهام

االستنكاري يف قوهلا (( :أهيا املسلمون :أأغلب عىل إرثي))(.)39
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وبنية (معارش الناس) يف املقطع األخري من خطبة الزهراء ع حيث يئست من

نرصة القوم للحق واستمكان التخاذل من أنفسهم تقول (( :معارش الناس،

ا ُملرسعة إىل قيل الباطل ،ا ُملغضبة عىل الفعل القبيح اخلارس))(.)40

وتنضوي بنية احلجاج يف هذا املقام عىل داللة التقريع واإلنذار بعاقبة السوء

وغبه وبي ً
جتىل ذلك يف قوهلا (( :لتجدنَّ – واهلل – حممله ثقي ً
ال ،إذ كشف لكم
الَّ ،
الغطاء وبان ماوراءه الرضاء)).

()41

تضمنت البنى احلجاجية يف جهة ا ُمل ِ
خاطب رشوط ًا عدة من رشائط حتقيق

(الرتابط) متثل ذلك يف احتفاظ السياق اخلطايب بالرتاتب الزمني وفق القضايا اآلتية:
1 .1ذكر بعثة الرسول ومنجزه الرسايل(( .)42أنتم)
2 .2تذكريهم بحفظ األمانة من بعده ( .)43(أهيا الناس)
3 .3تعرضت  لبخس القوم حقها يف اإلرث(( .)44أهيا املسلمون)
4 .4حماججة رئيس القوم بام يتعلق بإرثها يف ضوء القرآن الكريم.

()45

5 .5تذكري األنصار بمواقفهم احلسنة مع الرسول ( )46(.يا معارش النقية)
6 .6تنبيه األوس واخلزرج من غفلتهم وتذكريهم بمواقفهم البطولية مع
الرسول ( )47(.بني قيلة)

7 .7خطاب مجعي جلميع ما ذكر مؤداه التوبيخ والتهديد( )48(.معارش الناس)
إن تواتر املوضوعات التي أشارت إليها السيدة فاطمة  يف خطاهبا اتسم

برتابط الوقائع الذي استجاب إىل الرتتيب الزمني فجعلها ترتكز عىل قاعدة

(مشرتكة) تنفعل فيها تلك العالقات لتشكل بؤرة حجاج للقوم تتمثل باملوضوع
اﻷول
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الرئيس يف اخلطبة وهو املطالبة بحق قد ُسلب ،وهي قضية اإلرث التي عارضوا هبا

للنص اخلطايب
النص القرآين ومنعوها عنه ،وهذه القضية متثل (القاعدة املشرتكة)
ّ
ّ
فام (يرتتب عن هذا اننا نؤول العالقات بني الوقائع بالنظر إىل قاعدة مشرتكة)(.)49

ورشط آخر حتقق يف هذه املتوالية املوضوعية احلجاجية هي التعالق بني الوقائع

التي أدرجتها السيدة الزهراء  يف خطبتها وارتباطها بموضوع اخلطاب الرئيس
خاطب وموضوع كل ُم َ
بتنوع جهة ا ُمل َ
النص اخلطايب متحقق ًا
اطب جعلت الرتابط يف ّ

فتحقق رشط تعالق الوقائع ُيعدُّ الرشط األدنى لرتابط القضايا التي تعرب عنها مجلة

أو متتالية هو ارتباطها بموضوع (موضوعات) التخاطب نفسه(.)50
 )3احلجاج يف بنية الرتكيب

متظهرت بنية التوكيد يف خطاب السيدة الزهراء  يف مواطن عدة ،وقد جاءت

يف اخلطاب موطن حجاج تنوعت بتنوع املوضوعات التي وردت فيها ومنها.

وردت (قد) يف مقام اختيار اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله األعظم حممد 

إىل مقام اخللود ورفعه من دار الدنيا التي مل ُ
يأل جهد ًا فيها لتحقيق منجز الرسالة
وبيان مقامه الرفيع يف الدار اآلخرة بعد إمتامه الدين وإكامل الرشيعة .ففي قوهلا :
((فمحمد  من تعب هذه الدار يف راحة ،قد َّ
حف باملالئكة األبرار ،ورضوان

اجلبار)).
الرب الغ ّفار ،وجماورة امللك ّ

()51

ويف سياق اإلخبار عن رضا اهلل سبحانه وتعاىل عن رسوله حممد  جاءت

النص اخلطايب لتؤكد حكم اخلرب الذي ألقته عىل مسمع القوم
بنية التوكيد (قد) يف ّ

وجاءت بنى املجاورة باملصادر (رضوان) و (جماورة) لتؤكد ذلك املقام السامي

الذي أنزل اهلل به نبيه .
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أما املوطن احلجاجي اآلخر الذي ورد فيه بنية التوكيد (قد) ،فكان يف معرض

انقالب حال القوم بعد موت الرسول حممد  ورغبتهم عن إحقاق احلقّ وقد

ُلبس الباطل عندهم بلباس احلقّ فأغرهتم مطامع الدنيا وحادهتم عن جادة احلقّ ،
فجاءت بنية التوكيد (قد) يف مقام بيان خذالن القوم وتقاعسهم عن نرصة دين

وانى تؤفكون ...وقد
أبيهم؛ فقد جاء يف قوهلا (( :فهيهات منكم! وكيف بكم؟ ّ

خلفتموه وراء ظهوركم ،أرغبة عنه تريدون؟)).

()52

وجاءت بنية االستفهام اإلنكاري يف (أرغبة عنه تريدون) مؤكدة حلجاج

السيدة الزهراء .

وردت بنية احلجاج (قد) يف تركيب اجلملة اآلتية ترتبط بموضوع احلجاج

السابق بإعراض القوم عن تطبيق حدود اهلل بمنعها حقها يف إرث أبيها  يف

قوهلا (( :يابن أيب قحافة ،أيف كتاب اهلل أن ترث أباك وال أرث أيب ،لقد جئت شيئ ًا
فر ّيا!! أفعىل عمد تركتم كتاب اهلل ونبذمتوه وراء ظهوركم؟)).

()53

النص اخلطايب املوجه ،وهي:
جاءت (قد) يف سياق املؤكدات املتتالية يف ّ
1 .1مهزة االستفهام (أيف كتاب اهلل) وهذا استفهام خرج إىل داللة التعجب؛ فهو
«رضب من اخلرب فكأن التعجب ملا طرأ عىل االستفهام إنام أعاده إىل أصله يف
النص القرآين الذي بدأت
اخلربية»( )54فهو تعجب احلكم الذي مل يوافق حكم ّ

ألنا تعي حكم اهلل سبحانه وتعاىل يف النص القرآين بام يتعلق
به الزهراء ّ 
بقضية اإلرث وحق األبناء يف إرث اآلباء.

2 .2تقديم اجلار واملجرور (يف كتاب) لبيان أمهية موطن االستفهام يف ما يتعلق
بكتاب اهلل ألنه هو الفصل يف احلكم إذا مل يقدر عىل إثباته يف كتاب اهلل وقد
وضعت الزهراء  ا ُمل َ
تضيق عليه.
خاطب هبذا السياق كي ّ
اﻷول
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وجاء يف مثل هذا املوطن يف كالم العرب «للرجل َيدَّ عي أمر ًا وانت تنكره،
سلم أن ذلك قد كان،
متى كان هذا؟ أيف ليل أم هنار؟ تضع الكالم َو ْض َع َمن ّ

ثم تطالبه ببيان وقته ،لكي تبني كذبه إذا مل يقدر أن يذكر له وقت ًا ويفتضح»(.)55
3 .3الالم املوطئة للقسم جاءت مع قد (لقد) واجلملة بعدها تكون جواب ًا لقسم
ول َّ
ُمقدَّ ر ،لقوله تعاىلَ :
﴿ل َقدْ َكانَ َل ُك ْم ِف َر ُس ِ
اللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة﴾( )56وهنا دخلت
عىل الفعل املايض فأفادت حتقيق معناه(.)57

وفراه كالمها ش ّقه
وفر اليش َء ي ْفريه َف ْري ًا ّ
4 .4التوكيد بالصفة فر ّيا :ولغ ًة فر ّيا منّ :
وأفسده ،وحكى ابن اإلعرايب وحده فرى أوداجه وأفراها قطعها قال واملتقنون

من أهل اللغة يقولون فرى لإلفساد( .)58فجاءت لغ ًة لتؤكد عظيم فساد اليشء

وسوئه الذي حتقق وقوعه بدخول (قد) عىل الفعل املايض (جئت).

وبنية التوكيد بالقسم املقدر و (قد) التحقيقية والصفة جاءت نتيجة حتمية

سبب وقوعها بنية االستفهام التعجب يف سياق اجلملة االسمية التي حصل فيها
ّ
انزياح بأسلوب التقديم والتأخري ووقوع فعل موضوع اخلطاب وهو اإلرث،

النص وهو وقوع السبب والنتيجة يف بنية احلجاج
وبذلك حتقق رشط مهم يف ترابط ّ
النص ّ ً
كم حجاجي ًا أثرى املؤدى العقيدي
وقد حققت جمموعة املؤكدات يف بنية
ّ

اإلبالغي ملوضوع اخلطاب يف دحض احلكم يف قضية عدم توريث الزهراء  وإلقاء
النص اإلهلي كونه
احلجة عليه يف جتاوزه احلدّ الرشعي يف ذلك وخروجه عن حفظ ّ
خليفة املسلمني.

((أيا
التوكيد (بأن) :جاءت يف بنية احلجاج (أين فاطمة) يف سياق قوهلا ّ :

الناس! اعلموا أين فاطمة! وأيب حممد ،أقول عود ًا وبدء ًا ،وال أقول ما أقول غلط ًا،
وال أفعل ما أفعل شطط ًا))(.)59
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جاءت بنية احلجاج (أين فاطمة) يف مقام التجديد والتنبيه للقوم والتذكري

بأفعال الرسول  وتاكيده امهيتها يف حياته ووصيته هبا والعلقة التي أراد 
متتينها بني حضور السيدة الزهراء واملجتمع اإلسالمي الذي عليه أن يراعيها.

جاء توكيد حجاج السيدة الزهراء  بـ ّ
(أن) وهي من أدوات التوكيد املهمة،

وهي األصل فيه( .)60وهي «من مؤكدات احلكم يف الرضبني الطلبي واإلنكاري من
أرضب اخلرب»(.)61

جاءت بنية التوكيد (ان) مؤكدة ملوضوع احلجاج يف تنبيه املخاطبني من غفلتهم

عن أهنا ابنة النبي والرسول األعظم  وقد محلت هذه البنية مؤكد ًا آخر املتضمن
يف بنية «أيب حممد» التي تشمل يف دالالهتا العميقة عىل توصيفات شتى ملحمد النبي

املرسل.

النص اخلطايب لتؤكد أهنا تتعلق بشخص
وترتبط هذه البنية مع بنية أخرى يف ّ

السيدة الزهراء  وبموضوع اخلطاب (اإلرث) الذي ترتبط به البنيات األخرى؛ إذ

جاءت بعد بنية حجاج (وقد خلفتموه وراء ظهوركم)( )62كام يف قوهلا (( :وأنتم

اآلن –تزعمون أن ال إرث لنا–))(.)63

يف هذه البنية جاءت أن املؤكدة مع (ال) النافية للجنس التي «تدل عىل نفي

نفيه عن مجيع أفراد
اخلرب عن اجلنس الواقع بعدها عىل سبيل االستغراق ،أي يراد هبا ُ
نفيه عن مجيع
اجلنس نص ًا ،ال عىل سبيل االحتامل ،ونفي اخلرب عن اجلنس يستلزم ُ

أفراده»(.)64

ويف هذا السياق فإن (ال) قد نفت أحقية اإلرث لعموم أهل الزهراء 

واملعنيون هنا أهل البيت  لتجريدهم من كل مورد اقتصادي.

اﻷول
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النص هنا
وملا كانت (أن) تأيت لتأكيد اإلثبات واملبالغة فيه( .)65فإهنا يف سياق ّ

تؤكد مزاعم القوم يف سريهم قدم ًا يف جتريد آل البيت  من ح ّقهم االقتصادي
املتمثل يف توريث فدك إىل السيدة فاطمة .

ويف نوع آخر من احلجاج يف الرتكيب ما جاء يف العدول من اجلملة اإلسمية إىل

علية
اجلملة الفعلية يف سياق اخلطاب املوجه إىل عامة الناس بجميع أصنافهم من ّ

القوم ومن األنصار واملهاجرين واألوس واخلزرج وماشاكلهم يف سياق حديث
الزهراء  من مآثر الرسول يف إنقاذه لألمة ومؤازرة يف ذلك ابن عمه وأخيه اإلمام

عيل ؛ إذ تقول يف ذلك(( :قذف أخاه يف هلواهتا ،فال تنكفئ حتى يطأ صحافها
بأمخصه))(.)66

النص اخلطايب يف
والقوم يف ُشغل عن ذلك ،فجاءت بنية احلجاج يف الرتكيب ّ

قوهلا (( :وأنتم يف رفاهية من العيش ،واعون فاكهون آمنون ،ترتبصون بنا الدوائر
وتفرون من القتال))( .)67فجاءت
وتتوكفون األخبار ،وتنكصون عند النزالّ ،

بنية احلجاج يف اجلملة االسمية تؤكد حكم ثبوت القوم يف رفاهية عيشهم.

وجاءت أسامء الفاعلني (وادعون فاكهون آمنون) بنيات خربية تؤكد كون

خب عنهم يف تلك الرفاهية من العيش غري مبالني بغريها لنرصة الدين وإقامة
ا ُمل َ

العدل .وجاءت أسامء الفاعلني يف سياق املجاورة التي ترتبط ببعضها بعالقة تكامل
ألحوال هؤالء القوم لتمثل وحدة وصفية كلية حلال القوم ،وعندما يتحول اخلطاب

بالتوجه اىل فئة الزهراء  ،فإن تركيبة اجلملة يتغري من االسمية إىل الفعلية باألفعال
تفرون) ملا يف الفعل املضارع من داللة التغري
(ترتبصون وتتوكفون ،تنكصونّ ،
واحلدوث واالستمرار يف هذه االفعال باجتاه فاطمة  وأهلها فهم ال يألون جهد ًا

يف إيقاع دالالت تلك األفعال عىل أهل البيت  .وتوايل األفعال املتجاورة جاء يف
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سياق بنيات تؤكد وضعيتهم بوصفها بنى حجاجية كشفت عنها السيدة الزهراء 
وأزاحت الستار عن احلقائق التي عنها هم غافلون.

وتقديم بنية احلجاج باجلملة االسمية عىل اجلملة الفعلية بام فيها من إخبار

مؤكدة انغامس القوم يف رفاهية عيشهم ،وقد أورد الزركيش عن زين الدين التنوخي
يف مقام القيمة اإلخبارية يقول «إذا قصدوا جمرد اخلرب أتوا باجلملة الفعلية وان أكدوا
فباالسمية»(.)68

ويف هذه احلالة فإن العدول من اجلملة االسمية إىل اجلملة الفعلية يف خطاب

النص يكشف عن داللة عميقة يف أن احلراك املستمر بشتى
الزهراء  يف هذا
ّ
األفعال السلبية التي تنتج من القوم باجتاه الزهراء وأهل بيتها  إنام هو حراك

يتعقب صاحب الفعل وال يؤدي مبلغه يف تأثريه عىل أهل بيت الرسول ملا فيهم من
النص هو نزوع هؤالء القوم باجتاه
ثبات مصري وعمق إيامين واحلقيقة الثابتة يف هذا ّ
ما ُيؤَ ِمن هلم العيش الرغيد دون االلتفات إىل صيانة الدين والذود عنه.
وفض ً
ال عن الوظيفة احلجاجية للجملة االسمية يف الكشف عن ماهية القوم

وأحكامهم اجلائرة عىل أهل بيت الرسول  فإن للجملة االسمية وظيفة حجاجية
أخرى عىل قول ْب ِر ْلان وتيتيكا «حماولة جلعل ما نقوله يقع خارج دورة الزمان .فال

تالبسه ذاتية وال يداخله انحياز»( .)69ويف هذه احلالة تكون أقوالنا بمنزلة احلقائق
واملسلامت( .)70وهذا ما أرادت السيدة الزهراء  أن حتتج به عىل القوم.
 )4احلجاج يف البنية القرآنية

انطالق ًا من الفكرة البدهيية التي َت ِعدّ القرآن خطاب ًا ،فهذا يقتيض بالرضورة

قصدية اإلقناع والتأثري ،مما يدّ ل عىل ّ
أن هناك طرفني إلمتام اخلطاب يتمثالن باملتكلم
اﻷول
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والسامع مع وجود قصدية اإلقناع والتأثري ،وقد ّبي الزركيش أنّه ما يثبت انه خطاب
كثرة وقوع املخاطبات يف القرآن حتى عرفت يف القرآن «عل ًام من علومه»(،)71
واألمثلة يف هذا املقام كثرية نورد منها قوله تعاىل ﴿ ُق ْل يا َأ ُّ َيا ا ْل ِ
كاف ُرونَ ﴾(،)72
وخماطبة «بني إرسائيل» أو «أهل الكتاب».

وإذا كان القرآن حيمل يف مضمونه أدوات التغيري أي أنه كتاب (إصالح)،

فيكون يف هذه احلالة حجاج ًا دون شك()73؛ إذ ّ
ان من تعريفات احلجاج أنه « عمل
غرضه دائ ًام أن يغري وضع ًا قائ ًام»(.)74

ويف ضوء هذه املقدمة الوجيزة عن بنية القرآن احلجاجية يف ضوء النظرية

احلجاجية نتلمس معاين القرآن الكريم يف اآليات التي سيقت يف خطاب السيدة

الزهراء ع وارتباطها بالقاعدة املشرتكة يف ضوء لسانيات اخلطاب وهو موضوع
اخلطاب األساس يف قضية توريث السيدة الزهراء  ،وسلبها ح ّقها يف اإلرث
نصها اخلطايب بالعديد من اآليات القرآنية التي يتواءم معناها
فقد أشبعت ّ

وتتفق دالالهتا مع العنرص اخلطايب يف ّ
كل مقام وباحلساب الريايض فقد أوردت
النص جاءت بنى
الزهراء  ثامين عرشة آية رصحية وثالث آيات متضمنة يف
ّ
حجاجية يف سياق املوضوعات التي طرحتها السيدة الزهراء يف خطبتها .

ومن أهم الرشوط التي يمكن إجراؤها يف احلجاج يف البنية القرآنية يف ضوء

النص يف حمور (الرتابط) هو رشط (تعالق العوامل املمكنة) بني البنى
منظور لسانيات ّ
النص اخلطايب للزهراء  ،وقد اخرتت بعض اآليات بوصفها
القرآنية يف فضاء ّ

نص اخلطاب.
أنموذجا الستظهار حتقق هذا الرشط املهم لتأكيد ترابط وحدات ّ

جاءت البنية الرتكيبية ،فإنه إنام خيشى اهلل من عباده العلامء(.)75

يف سياق املؤكدات ّ
إن ،وإنام ،والتقديم والتأخري ،لرتتبط الدالالت ببعضها
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من أجل إظهار العناية لبعض عباده وهم «العلامء» الذين يعون بمعرفتهم كيفية
حفظ الدين وصيانة كتاب اهلل وحفظ مقام النبوة ،وحفظ أركان اإلسالم ،وإطاعة

أهل البيت ألهنم النظام املتكامل الذي حيفظ لألمة هيبتها املتمثلة بـ (اإلمامة) ومجيع
األحكام الرشعية التي وجه إليها اخلطاب القرآين ،فكان موطن احلجاج يف سياق

النص اخلطايب هو (العلم باليشء واملعرفة به) يف إطار لساين
تضمني البنية القرآنية يف ّ
هو (السبب والنتيجة) فيكون اإللزام بطاعة اهلل وتنفيذ أمره هو السبب وحتصيل
النتيجة يكون يف عامل اخلشية من ذوي املعرفة.

وسأعرض لآليات القرآنية تباع ًا متضمنة موضوع احلجاج فيها من ثم استظهر

فضاءات الرتابط املوضوعي بتحقق رشط (تعالق العوامل املمكنة) التي تتعلق

النص اخلطايب بوحدته الكلية واخلروج إىل نتيجة ذلك التعالق.
بموضوع مكونات ّ

اءك ْم َر ُس ٌ
يص َع َل ْي ُكم بِ ْ ُ
َ ﴿ 1 .1قدْ َج ُ
الؤْ ِمنِ َ
ني
ول ِّم ْن َأ ُنف ِس ُك ْم َع ِزيزٌ َع َل ْي ِه َما َعنِ ُّت ْم َح ِر ٌ
َر ُؤ ٌ
يم﴾ (التوبة ( )128اخلطبة)( .)76جاءت يف سياق التوكيدات بنسبة
وف َّر ِح ٌ
السيدة فاطمة ع إىل بيت الرسالة.

2 .2تضمني اآلية الكريمة ،كلام أوقدوا نار ًا للحرب أطفأها اهلل )77(.جاءت يف
سياق إثارة الفتن مما وصفتهم ع بمردة أهل الكتاب ،فيكون اإلمام عيل ع هو
املتصدي إلمخاد هليبها بسيفه بلحاظ الصورة البالغية يف القول.

ول ائ َْذن ِّل َو َال َت ْفتِنِّي َأ َال ِف ا ْل ِف ْتن َِة َس َق ُطو ْا َوإِنَّ َج َه َّن َم َ ُل ِح َ
﴿و ِم ْن ُهم َّمن َي ُق ُ
يط ٌة
َ 3 .3
ين﴾ (التوبة( )49اخلطبة)( .)79جاءت يف سياق احلجاج عىل األمة
بِا ْل َك ِاف ِر َ
بانقالهبم بعد وفاة الرسول .فكانت بنية احلجاج عىل خروج القوم عن
النص اإلهلي وأهنم غري حافظني حلكم اهلل فال مرشوعية حلكمهم بعد إذ.
ّ

ْس لِ َّ
لظا ِل ِ َ
ني َب َد ًال﴾ (الكهف( )50اخلطبة).
﴿ 4 .4بِئ َ

()80

اﻷول
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اآلخ َر ِة ِم َن ْ َ
ال ِم ِدين ًا َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِف ِ
إل ْس َ
يا ِ
ال ِ ِ
ين﴾ (آل
اس َ
َ 5 .5
﴿و َمن َي ْبت َِغ َغ ْ َ
عمران( )85اخلطبة).

()81

َ 6 .6
﴿أ َف ُح ْك َم ْ َ
ال ِ
اه ِل َّي ِة َي ْب ُغونَ ﴾(املائدة .)50جاءت يف سياق احلجاج يف قوهلا 
((وأنتم اآلن تزعمون أن الإرث لنا))(.)82

﴿و َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن ّ
اللِ ُح ْك ًام ِّل َق ْو ٍم ُي ِ
وق ُنونَ ﴾ (املائدة( )50اخلطبة)(.)83
َ 7 .7
اجتمعت هذه البنى القرآنية ( )7-6-5-4احلجاجية بعالقات تعالق الوقائع

املمكنة من حيث تسلسل املوضوعات احلجاجية التي احتجت هبا  بالبنى القرآنية

بوقائعها الرتاتبية من حيث وقوعها زماني ًا وما ترتب من أثر السابقة عىل حدوث
الواقعة التي تليها ُم ّ
شكلة ملجموعة عالقات موضوعية كشفت عن غاية القوم

بسلب الزهراء ع ح ّقها وكشفت أيض ًا عن الداللة العميقة من ذلك احلكم الذي

النص القرآين متمث ً
أي مورد اقتصادي لبيت آل الرسول 
ال بقطع ّ
خرجوا به عن ّ

ممكن أن يعينهم عىل اسرتداد احلكم بوصف العامل االقتصادي عصب إقامة الدول
ومورد ًا مه ًام لديمومتها.

وعالقات تعالق الوقائع املتحققة يف اجتامع البنى القرآنية يف هذا املقام وهو

رشط أساس من رشوط حتقق (الرتابط) يف منظور لسانيات اخلطاب؛ فتدرجت
السيدة الزهراء  من اخلطاب الكشفي عن واقع القوم بعد وفاة نبيهم  وكيف

أهنم رغبوا عن كتاب اهلل وطاعة نبيهم وكيف وقعت فيهم الفتنة ومتكن الشيطان

منهم فجاروا يف أحكامهم يف قضية توريث الزهراء .

ويف اخلطاب اخلاص بدحض حجة احلكم ّ
بأن األنبياء ال يورثون ضمنت ع

مخس آيات تتعلق بأحكام التوريث( )84يف:
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﴿و َو ِر َث ُس َل ْي َمنُ َد ُاوو َد﴾(النمل.)16
َ 1 .1

َ ﴿ 2 .2ف َه ْب ِل ِمن َّلدُ َ
نك َولِ ّيا ي ِر ُثنِي َو َي ِر ُث ِم ْن ِ
وب﴾(مريم.)6-5
آل َي ْع ُق َ
﴿و ُأ ْو ُلو ْا َ
َاب ّ
األ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َل بِ َب ْع ٍ
ض ِف ِكت ِ
اللِ﴾(األنفال.)75
َ 3 .3
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ ُ
يك ُم ّ ُ
وص ُ
ُ ﴿ 4 .4ي ِ
الل ِف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ َّ
األن َث َي ْ ِ
ي﴾(النساء.)11

ني بِ ْالَ ْع ُر ِ
وف َح ّق ًا َع َل ْ ُال َّت ِق َ
﴿ 5 .5إِن َت َر َك َخ ْي ًا ا ْل َو ِص َّي ُة لِ ْل َوالِ َد ْي ِن َواأل ْق َربِ َ
ني﴾
(البقرة.)180

وتستمر السيدة الزهراء  بحجاجها القرآين( ،)85إىل البنيتني القرآنيتني يف
النص اخلطايب( )86يف َ
وب َأ ْق َف ُ َ
﴿أ َف َل َيت ََد َّب ُرونَ ا ْل ُق ْرآنَ َأ ْم َع َل ُق ُل ٍ
الا﴾ (حممد.)24
آخر ّ
س
جاءت يف سياق احلجاج عىل قبح أعامهلم التي أعمت بصريهتم .واآلية َ
﴿و َخ ِ َ
ُهنَالِ َك ْ ُال ْب ِط ُلونَ ﴾ (غافر.)78

ومن عالقة موضوع احلجاج بني اآليتني األخريتني فإن العالقة الداللية يف

تعالق املوضوعني قام عىل عالقة (السبب والنتيجة) وهذا رشط مهم من رشوط

تعالق الوقائع املمكنة.

()87

النص اخلطايب
نخلص مما تقدم إىل ان الرتابط بوصفه عالقة داللية لتامم
ّ

وانسجامه قد حتقق بتعالق العوامل املمكنة وهو يعد أهم رشوط الرتابط املتوافرة يف

النص يف احلجاج بالبنية القرآنية يف خطبة الزهراء .
ّ

اﻷول
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اخلامتة
توصلت الباحثة من سعة فضل اهلل تعاىل وم ّنه عليها إىل ثمرات عدّ ة يف دراسة
ّ

بنية احلجاج من منظور لسانيات اخلطاب يف خطبة الزهراء  .يمكن إجيازها عىل
النحو اآليت:

أدبي ًا تعبري ّي ًا يتخذ من احلجة
•كان خطاب ّ
نص «خطبة الزهراء  »خطاب ًا ّ
اللفظي ينسج منها أنساق ًا
بنائي ًا يف ميدان اللفظ ،والتوليف
الربهانية معامر ًا ّ
ّ
ّ
متساوقة لإلبالغ موزعة عىل عنارص احلياة سياسي ًا واجتامعي ًا ،وهذا ما مكن

الباحثة من أن تعتمد الربهان احلجاجي عىل من خاطبتهم الزهراء ؛ وهو

أدبي ًا
أسلوب منطقي فلسفي وجدت الباحثة ّ
نص «خطبة الزهراء  »ميدان ًا ّ
رحب ًا لتطبيقه.

يب يف «خطبة الزهراء  »عن حشد دال ّيل مكتنز حيتاج
•يكشف ّ
النص اخلطا ّ
ذهنية قارئة واعية يقرتب من َف ْهم مضمونه املعر ّ
يف لنعي ما تكتنفه تلك
معه إىل ّ
املرتاصةّ ،
مشكل ًة تراكيب تشمل املنظومة املعرفية الكاملة لإلسالم،
املفردات
ّ

فلم يفتها ع قضية قد طرحها اإلسالم إال وحاججت هبا القوم ،فكان ذلك
إهباري يف غالبه
النص «الفاطمي ّ» املنتج بنحو
ّ
داعي ًا الستجابة املخاطب ملغزى ّ

الدالئلية ا ُملبثة.
النص
لتميزه بإشعاعات مفردة ّ
ّ
ّ

وهو خطاب محل يف داخله وظائف معرفية استدُ َل عليها باملفردة والرتكيب

للنص ،فكانت بنى احلجاج أدوات كشفية لفضح
العالمي
أفصح عنها ذلك البعد
ّ
ّ
حجاجي ًا يف أغلبه.
االجتامعي املعيش ،فكان خطاهبا توليف ًا بنائي ًا
نسقية الواقع
ّ
ّ
ّ
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مفهومية متكاملة اشتملت
يب يف «خطبة الزهراء  »منظومة
•يعدّ
ّ
النص اخلطا ّ
ّ
بتنوع أنساق
عىل اللفظ الفريد ،والرتكيب املنسوج بمؤ ّد ًى
يتنوع ّ
وظيفي ّ
ّ
حجاجية يف أغلبها وظيفة إقناعية ،وإفهامية فكان
الكالم؛ فكانت ذات وظيفة
ّ
إبداع تلك املنظومة شك ً
ال يف مجالية التعبري ومضمون ًا يف أداء الوظيفة.

(املرجعية) مبلغ املهيمن عىل النظر ّيات النقد ّية ،وإجراءاهتا يف
•بلغت مقولة
ّ
ّ
املشكلة هلا ك ّلها،
حتليل النصوص ،والكشف عن داللته وإشارة املفردات

فنص «خطبة
مرجعية الزهراء  الكربى تتمثل
فكانت
بالنص القرآينّّ ،
ّ
ّ
اإلبداعية
متحرك يستوعب كثري ًا من النظر ّيات
إبداعي
نص
الزهراء ّ »
ّ
ّ
ّ
احلديثة ،ومنها لسانيات اخلطاب بوصفه منبع ًا واعي ًا للرؤية النقد ّية احلديثة

النص القديم.
التي تسرب أغوار ّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

........................................

1لسان العرب :ابن منظور،دار صادر ،بريوت،د.ت ،مادة (جدل)
2اخلطابة:أرسطو ،تعريب عبد الرمحن بدوي ،دار الشؤون الثقافية ،بعداد1986 ،م ،مقالة،1
الفصل الثاين1356 ،أ.
3ينظر احلجاج يف القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،عبد اهلل صولة ،دار
الفارايب ،بريوت ،ط2007 ،2م.21:
النص مدخل اىل انسجام اخلطاب :حممد خطايب ،املركز الثقايف العريب،ط،1
4لسانيات
ّ
1991م.31 :
5املصدر نفسه.32 :
6فان ديك .text and context:48:نق ً
النص مدخل إىل انسجام اخلطاب33:
ال عن لسانيات ّ
7ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة :جالل الدين ابو عبد اهلل حممد بن سعد الدين بن عمر
القزويني (739هـ) ،دار إحياء العلوم ،بريوت ،ط1988 ،4م.428 :
8ينظر :االستدالل يف كتاب هنج البالغة لإلمام عيل  دراسة أسلوبية ،فاطمة كريم
رسن،غري منشورة ،كلية الرتبية للبنات ،قسم اللغة العربية ،بارشاف د .حيدر الزم مطلك،
كانون الثاين2009 ،م.124 :
اﻷول
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9 .9االحتجاج :ابو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس ،تعليقات مالحظات السيد حممد
باقر اخلرساين ،منشورات النعامن ،النجف األرشف1386 ،هـ ـ 1966م ،.132/1 :بحار
األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار :العلم العالمة احلجة فخر األمة املوىل الشيخ
حممد باقر املجليس  ،تح :الشيخ عبد الزهراء العلوي ،دار الرضا ،بريوت ـ لبنان ،ب
ت .221-220/29:فاطمة ع من املهد اىل اللحد :العالمة اخلطيب السيد حممد كاظم
القزويني ،منشورات الفجر ،لبنان ،بريوت ،ب.ت.233 :
1010ينظر :االحتجاج ،133/1:ينظر :بحار األنوار ،221/29:ينظر :فاطمة  من املهد إىل
اللحد 234-233 :ووحداهتا اللغوية تسع عرش ة وحدة.
1111ينظر :االحتجاج ،133/1 :ينظر:بحار األنوار ،221/29:ينظر :فاطمة  من املهد إىل
اللحد 235-234 :ووحداهتا اللغوية أربع وعرشون وحدة.
1212معاين القرآن الكريم :أبو جعفر أمحد بن حممد بن اسامعيل النحاس (338هـ) ،تح :حممد عيل
الصابوين ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط1409 ،1هـ.57/1 :
النص.32 :
1313لسانيات ّ
1414ينظر :اللسانيات وحتليل النصوص ،د .رابح بوحوش ،عامل الكتاب احلديث ،أربد – األردن،
2009م.48 :
1515ينظر :م.ن.46 :
1616ينظر :احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية.175 :
1717آل عمران.144 :
1818األحزاب40 :
1919حممد2 :
2020الفتح29 :
2121لسان العرب :ابن منظور مادة (ح.م.د).
2222الفتح29 :
2323الصف6 :
2424أسباب النزول ،أبو احلسن الواحدي ،تح :السيد اجلمييل ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،2
1986م.400 ،303:
2525االحتجاج ،134/1:بحار األنوار ،223/29 :فاطمة من املهد إىل اللحد.264 :
َ
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ِ﴾ (املائدة)67 :
2626كام يف سياق اآلية الكريمة ٍ﴿ َياأ ُّ َيا َّ
2727االحتجاج ،133/1 :بحار األنوار ،222/29:فاطمة ع من املهد إىل اللحد.263:
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2828ينظر :لسانيات النص.32 :
2929م.ن.46 :
3030االحتجاج ،136/1 :بحار األنوار ،225/29 :فاطمة ع من املهد إىل اللحد.278:
النص.32 :
3131ينظر :لسانيات ّ
3232ينظر :م.ن32 :
3333االحتجاج ،133/1:بحار األنوار ،222/29:فاطمة من املهد إىل اللحد.247:
 .102-Olivier reboul , introduction alarhetorigue , op. cit. pp101 3434نق ً
ال عن احلجاج
يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية.205 :
3535الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين الزركيش:تح حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة،
بريوت.161-160/ 1972:1 ،
3636ينظر :احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية.223 :
 3737الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :أبو القاسم حممود الزخمرشي،
الدار العاملية للطباع والنرش والتوزيع ،القاهرة1968 ،م.275/1 :
3838االحتجاج ،134/1:بحار األنوار ،224/29:فاطمة ع من املهد إىل اللحد.246 :
3939االحتجاج ،138/1:بحار األنوار ،226/29:فاطمة ع من املهد إىل اللحد.280:
4040االحتجاج ،144/1 :بحار األنوار ،232/29:فاطمة من املهد إىل اللحد.324:
4141م.ن ،144/1:م.ن ،233/29 :م.ن.324:
4242ينظر:م.ن،133/1:ينظر:م.ن ،222/29:ينظر :م.ن.235 :
4343ينظر:م.ن،134/1:ينظر:م.ن ،223/29:ينظر:م.ن.247 :
4444ينظر:م.ن،138/1:ينظر:م.ن ،226/29:ينظر :م.ن.280 :
4545ينظر:م.ن،138/1:ينظر:م.ن ،226/29:ينظر :م.ن.288 :
4646ينظر:م.ن،139/1:ينظر:م.ن ،227/29:ينظر :م.ن.289 :
4747ينظر:م.ن،140/1:ينظر:م.ن ،228/29:ينظر م.ن.301 :
4848ينظر:م.ن،144/1:ينظر:م.ن ،232/29:ينظر :م.ن.324 :
4949فان ديك 1977 :text and contextم .49/نق ً
النص مدخل اىل انسجام
ال عن :لسانيات ّ
اخلطاب.33 :
5050فان ديك:م.ن .52 :نق ً
النص مدخل إىل انسجام اخلطاب.34 :
ال عن :لسانيات ّ
5151االحتجاج ،133/1 :بحار األنوار ،222/29 :فاطمة ع من املهد إىل اللحد.236:
5252االحتجاج ،137/1:بحار األنوار ،225/29:فاطمة ع من املهد إىل اللحد.279:
اﻷول
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5353م.ن ،138/1 :م.ن ،226/29 :م.ن.288:
5454اخلصائص :أبو الفتح عثامن بن جني (395هـ) ،تح :حممد عيل النجار ،بريوت ،ب.ت:
.269/3
5555دالئل اإلعجاز يف علم املعاين :عبد القاهر اجلرجاين (ت471هـ) ،تح :د .عبد احلميد
هنداوي ،دار الكتب العلمي ،بريوت ،لبنان ،ط2001 ،1م.82 :
5656األحزاب.21 :
5757ينظر :جامع الدروس العربية :الشيخ مصطفى الغالييني ،ضبطه :حممد فريد ،املكتبة
التوفيقية ،القاهرة ،مرص.188-187/3:
5858ينظر :لسان العرب :مادة (فرا).
5959االحتجاج ،134/1 :بحار األنوار ،223/29:فاطمة ع من املهد إىل اللحد.264:
6060ينظر :الشامل ،حممد سعيد امري وبالل جنيدي( 372 :مادة التوكيد أو التأكيد)
6161معجم البالغة العربية بدوي طبانة ،دار املنارة ،دار الرفاعي ،السعودية ،ط1988 ،3م ،مادة
ّ
(إن).

6262االحتجاج ،137/1:بحار األنوار ،225/29 :فاطمة من املهد إىل اللحد.279 :
6363م.ن ،138/1 :م.ن ،226/29:م.ن.280 :
6464جامع الدروس العربية.221/2 :
6565ينظر :م.ن.221/2 :
6666االحتجاج ،136/1:بحار األنوار ،224/29 :فاطمة من املهد إىل اللحد.226 :
6767م.ن ،136/1:م.ن ،225/29 :م.ن.267 :
6868الربهان يف علوم البالغة.391/2 :
Chaim Perelman etlucie obrechts. Tyteca, traite de I›ar gumentation, op. cit. 6969
 .p.246نق ً
ال احلجاج يف القرآن.440 :
7070ينظر :احلجاج يف القرآن.440 :
7171الربهان يف علوم القرآن( 253-217/2 :يف وجوه املخاطبات يف القرآن).
7272الكافرون1 :
7373ينظر احلجاج يف القرآن.43:
 Perelmanet ettyteca -traite de Iargument ation op-cit-p73 7474نق ً
ال عن احلجاج يف
القرآن.43 :
7575ينظر :احلجاج ،134/1:ينظر :بحار األنوار ،223/29 :ينظر :فاطمة  من املهد إىل
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اللحد.249 :
7676ينظر :االحتجاج ،134/1:ينظر :بخار األنوار ،224/29:ينظر :فاطمة  من املهد إىل
اللحد.249:
7777ينظر:م.ن ،136/1:ينظر:م.ن ،224/29:ينظر :م.ن.266:
7878
7979ينظر :م.ن ،137/1/ينظر:م.ن ،225/29:ينظر :م.ن.279:
8080ينظر :االحتجاج ،137/1:ينظر :بحار األنوار ،225/29 :ينظر :فاطمة  من املهد إىل
اللحد.280 :
8181ينظر :االحتجاج ،137/1 :ينظر :بحار األنوار ،225/29 :ينظر :فاطمة  من املهد إىل
اللحد.280:
8282االحتجاج ،138/1:بحار األنوار ،226/29:فاطمة ع من املهد إىل اللحد.280:
8383ينظر :م.ن  ،138/1ينظر:م.ن ،226/29:م.ن.280:
8484ينظر:م.ن  ،138/1ينظر :م.ن  ،227-226/29ينظر :م.ن.288 :
8585ينظر :االحتجاج ،144-138/1:ينظر :بحار األنوار ،232-226/29 :ينظر :فاطمة 
من املهد إىل اللحد.289،291،302،303،304،317،318:
8686ينظر م.ن  ،144/1ينظر :م.ن  ،233-232/29ينظر :م.ن.324 :
النص.32:
8787ينظر لسانيات ّ
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امل�صادرواملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

القرآن الكريم.
1االحتجاج :أبو منصور أمحد بن عيل
بن أيب طالب الطربيس ،تعليقات
مالحظات السيد حممد باقر اخلرساين،
منشورات النعامن ،النجف األرشف،
 #1386ـ 1966م.
2أسباب النزول ،أبو احلسن الواحدي،
تح :السيد اجلمييل ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط1986 ،2م.
3اإليضاح يف علوم البالغة :جالل الدين
ابو عبد اهلل حممد بن سعد الدين بن عمر
القزويني  ،#739دار إحياء العلوم،
بريوت ،ط1988 ،4م.
4بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة
األطهار :العلم العالمة احلجة فخر األمة
املوىل الشيخ حممد باقر املجليس،
تح :الشيخ عبد الزهراء العلوي ،دار
الرضا ،بريوت ـ لبنان ،ب ت.
5الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين
الزركيش:تح حممد أبو الفضل إبراهيم،
دار املعرفة ،بريوت1972 ،م.
6جامع الدروس العربية :الشيخ مصطفى
الغالييني ،ضبطه :حممد فريد ،املكتبة
التوفيقية ،القاهرة ،مرص،ب.ت.
7احلجاج يف القرآن الكريم من خالل أهم
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خصائصه األسلوبية ،عبد اهلل صولة،
دار الفارايب ،بريوت ،ط2007 ،2م.
8 .8اخلصائص :ابو الفتح عثامن بن جني
 ،#395تح :حممد عيل النجار ،بريوت،
ب.ت.
9 .9اخلطابة:أرسطو ،تعريب عبد الرمحن
بدوي ،دار الشؤون الثقافية ،بعداد،
1986م.
1010دالئل اإلعجاز يف علم املعاين :عبد
القاهر اجلرجاين ت #471تح :د .عبد
احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمي،
بريوت ،لبنان ،ط2001 ،1م.
1111الشامل ،حممد سعيد اسرب وبالل جنيدي
ب.د.ب.ت.
1212فاطمة  من املهد إىل اللحد :العالمة
اخلطيب السيد حممد كاظم القزويني،
منشورات الفجر ،لبنان بريوت ،ب.ت.
1313الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل :أبو القاسم
حممود الزخمرشي ،الدار العاملية للطباع
والنرش والتوزيع ،القاهرة1968 ،م.
1414لسان العرب :ابن منظور ،دار صادر،
بريوت ،د.ت.
النص مدخل اىل انسجام
1515لسانيات
ّ
اخلطاب :حممد خطايب ،املركز الثقايف

�أ .م .د .فاطمة كرمي ر�سن
العريب ،ط1991 ،1م.
1616اللسانيات وحتليل النصوص ،د .رابح
بوحوش ،عامل الكتاب احلديث ،أربد –
األردن2009 ،م.
1717معاين القرآن الكريم :أبو جعفر أمحد بن
حممد بن اسامعيل النحاس  #338تح:
حممد عيل الصابوين ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة ،ط.#1409 ،1
1818معجم البالغة العربية بدوي طبانة ،دار
املنارة ،دار الرفاعي ،السعودية ،ط،3
1988م.
1919االستدالل يف كتاب هنج البالغة لإلمام
عيل  دراسة أسلوبية ،فاطمة كريم
رسن ،غري منشورة ،كلية الرتبية للبنات،
قسم اللغة العربية ،بإرشاف د .حيدر
الزم مطلك ،كانون الثاين2009 ،م.
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